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تشغيلياً لدى هيئة االتحاد األورويب للحدود الخارجية (فرونتكس)
َ
وش ُ
هدت املشاكل املرتبطة بالهجرة يف أوروبــا لعقود .ولدي
اقرتاح واحد لحل هذه املشكلة وهو عزل الالجئني واملهاجرين
االقتصاديني عن الشبكات اإلجرامية املنظمة بوضع إجراءات
لتحديد وضع اللجوء (لالجئني) ومنح تصاريح إقامة (للمهاجرين
االقتصاديني) يف سفارات االتحاد األورويب يف بعض البلدان الثالثة.
وقد يبدو هذا االقرتاح من الوهلة األوىل عمال مجازفاً يخفي
مخاطر وتحديات غري متوقعة عند تنفيذه مثل تحدي متييز
الالجئ عن املهاجر االقتصادي .ولكننا نقوم بذلك فعلياً يف االتحاد
األورويب مبساعدة املسؤولني عن عمليات فرز األفراد واملحققني
واملرتجمني الفورين ،الخ .ونحن بحاجة لرتتيب بنية تحتية مالمئة
ووضع إجراءات يف السفارات أيضاً بجانب توفري موظفني ذوي
خربات مناسبة ملثل هذه املهمة.
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هذا الطلب ،فستكون هناك فرصة لنقله إىل تلك الدولة األوروبية
بطريقة رشعية .وبهذه الطريقة يتجنب الالجئ مخاطر خوض
رحلة طويلة إىل أوروبا ولن يتعرض لالستغالل عىل يد الشبكات
اإلجرامية خارج أوروبا أو داخلها ولن يخاطر بحياته يف البحر
األبيض املتوسط أو عىل الحدود الربية.
والالجئون األولوية الرئيسية لدى أوروبا ،ومع ذلك ميكن تطبيق
السياسة نفسها (تعزيز القنوات الرشعية للهجرة) عىل املهاجرين
االقتصاديني مع اختالف أسايس واحد وهو تعزيز آلية االتحاد
األوريب إلعادة املهاجرين الذين انتهت تأشريات دخولهم أو دخلوا
االتحاد األوريب بطريقة رشعية .وال يجب أن ُي َ
ؤخذ هذا اإلجراء
بانطباع َّأن أوروبا «تؤصد أبوابها» أمام االقتصاديني ولكنه يرسل
بدالً عن ذلك رسالة مفادها رضورة تنظيم هجرة املهاجرين
ألسباب اقتصادية أيضاً حتى يتمتعوا بامتيازات الحرية واألمن
والعدالة مثل األوروبيني أنفسهم.

وخشية أن متثل هذه السياسة «عامل جذب» ملزيد من الالجئني
واملهاجرين االقتصاديني إىل أوروبا ،يجب وضع معايري محددة ولن تعود هذه السياسة بنتائج فورية ،بل ستحتاج وقتاً لتؤيت
كتلك التي وردت يف جدول األعامل األورويب بشأن الهجرة  2015.1مثارها .ومع ذلك ،حتى اآلن مل يعالج االستخدام الحرصي إلجراءات
ويوجد بالطبع صعوبات ينبغي التغلب عليها ،لكنَّ املهاجرين القمع وإنفاذ القانون مشكلة الهجرة وال ُيتو ّقع منه ذلك.
بجميع أنواعهم يدخلون أوروبا يف جميع األحوال بطرق غري رشعية
باآلالف ويخاطرون بحياتهم يف البحر ويعرضون أنفسهم لالستغالل كونستانتينوس كاراغاتسوس kkaragatsos@yahoo.com
عميد بحري يف خفر السواحل اليونانية (متقاعد) وعضو مشارك
عىل يد الشبكات اإلجرامية املنظمة حتى يصلوا وجهتهم.
يف منظمة الحدود العاملية (بوردربول) www.borderpol.org
أ َّما إذا متكن الالجئ من التوجه إىل أقرب سفارة أوروبية من
http://tinyurl.com/EuropeanAgendaMigration .1
موطنه والتقدم بطلب اللجوء هناك وحصل عىل املوافقة عىل

معالجة طلبات اللجوء خارج أرايض الدولة

سارة ليونارد وكريستيان كاونريت

تتجدد املناشدات بشأن إنشاء مراكز ملعالجة قضايا اللجوء خارج االتحاد األوريب ،لكن مثة اعرتاضات
وعوائق كثرية تواجه ذلك املرشوع.
يف نوفمــر /ترشيــن الثــاين  2014أثــار وزيــر الداخليــة األملــاين
تومــاس دمياتســري فكــرة تأســيس مراكــز للرتحيــل واملغــادرة يف
دول العبــور األساســية يف شــال أفريقيــا ،حيــث ميكــن أن تقــدم
ـي طالــب اللجــوء مــن
طلبــات اللجــوء و ُتعالَـ ُـج هنــاك ،فــإذا ُأع ِفـ َ
رشط الوجــود عــى األرض األوروبيــة لتقديــم طلبــه مــن خــال
توفــر خدمــة معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أوروبــا ،ســوف
يخفــف ذلــك مــن عنــاء اضط ـرار طالبــي اللجــوء مــن تجشــم
رحلــة خطــرة ومكلفــة عــر البحــر األبيــض املتوســط إىل أوروبــا.

وفكــرة معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أرايض الدولــة ليســت
فكــرة جديــدة بــل ظهــرت هــذه الفكــرة يف عــام  1986عندمــا
أقـ ّرت الدمنــارك مقرتحـاً لقـرار إىل الجمعيــة العموميــة يف األمــم
املتحــدة بشــأن إنشــاء مراكــز لألمــم املتحــدة ،حيــث ميكــن
تقديــم طلبــات اللجــوء ومعالجتهــا وإعــادة توطــن الالجئــن
بالتنســيق بــن الــدول .ثــم بعــد عــدة ســنوات مــن ذلــكُ ،أعيــد
النظــر يف قضيــة تأســيس مراكــز معالجــة الطلبــات األوروبيــة يف
الجلســات التشــاورية العابــرة للحكومــة حــول الهجــرة واللجــوء
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والالجئــن بعــد مبــادرة قدمتهــا هولنــدا .وأ ّيــدت الحكومــة والفحــص للتأكــد مــن أهليــة طالبــي اللجــوء وقابليــة نقلهــم
الدمناركيــة أيضــا فكــرة االســتقبال يف املنطقــة خــال الرئاســة إىل االتحــاد األورويب أو إىل البلــدان اآلمنــة يف منطقــة األصــل
الدمناركيــة ملجلــس االتحــاد األورويب يف عــام ،2001
مــن أجــل الحصــول عــى صفــة الالجــئ الكاملــة.

ويف عــام  2003قدمــت الحكومــة الربيطانيــة املقــرح األكــر اختبار الفكرة خارج أوروبا

تفصيــ ًا حــول مــا يتعلــق مبعالجــة الطلبــات خــارج أرايض
الــدول ليكــون جــزءا مــن رؤيــة جديــدة نحــو الالجئــن .وضــم
املقــرح عــدة تدابــر تهــدف إىل تحســن إدارة اللجــوء عــى
املســتوى العاملــي ،واقــراح إنشــاء مراكــز معالجــة انتقاليــة
لطالبــي اللجــوء خاصــة عــى مســارات االنتقــال إىل االتحــاد
األورويب .وكان االقــراح أيض ًــا متكــن تلــك املراكــز مــن الحصــول
عــى التمويــل مــن الــدول املشــاركة ومــن موازنــة االتحــاد
األورويب أيض ًــا إن أمكــن .وهــذا يعنــي إعــادة توطــن األشــخاص
ممــن ُينحــوا صفــة الالجــئ يف االتحــاد األورويب عــى أســاس
الحصــص يف حــن ُيعــا ُد أصحــاب الطلبــات املرفوضــة إىل
وحــ ِّددت عــدة دول يف التقاريــر اإلعالميــة
بالدهــم األصليــةُ .
لتكــون الــدول املســتضيفة املحتملــة ملراكــز معالجــة طلبــات
الالجئــن االنتقاليــة منهــا :ألبانيــا وكرواتيــا وروســيا وتركيــا
وأوكرانيــا وإيــران والصومــال واملغــرب.

ونوقــش املقــرح يف مختلــف اجتامعــات االتحــاد األورويب
،2003وعــرت حكومــات بعــض دول األعضــاء
يف أوائــل عــام
ّ
يف االتحــاد األورويب عــن اهتاممهــا للمقــرح ،يف حــن أبــدت
أط ـراف ُأخــرى شــكوكها بــل انتقاداتهــا للمــروع خاصــة منهــا
حكومتــي أملانيــا والســويد .وأبــرزت أيضــا تقاريــر الصحفيــن
واملنظــات غــر الحكوميــة عــى القضايــا القانونيــة واألخالقيــة
واملاليــة التــي يكتنــف عليهــا املقــرح .وملواجهــة مثــل هــذه
االنتقــادات ،تخلــت الحكومــة الربيطانيــة يف يونيو/حزيــران
عــام  2003عــن خطتهــا ملعالجــة طلبــات اللجــوء خــارج أرايض
الــدول.
ــض مــدة طويلــة قبــل ظهــور فكــرة اللجــوء
ومــع ذلــك مل َت ِ
خــارج أرايض الــدول عــى الســطح ،فبعــد وقــوع حادثــة
تل ّقــت انتقــادات كثــرة يف منتصــف عــام  1 2004اقــرح وزيــر
الداخليــة األملــاين أوتــو شــييل الــذي كان قــد انتقــد ســابقاً
املــروع الربيطــاين قبــل عــام مــن ذلــك إنشــاء مناطــق آمنــة
مم ّولــة مــن االتحــاد األورويب يف شــال أفريقيــا .ثــم ُف ِّصلــت
أفــكاره أكــر يف ورقــة عمــل بعنــوان الحاميــة الف ّعالــة لالجئــن:
«محاربــة الهجــرة غــر القانونيــة» .واقرتحــت هــذه الورقــة
االســتمرار يف منــع طالبــي اللجــوء والهجــرة يف البحــر األبيــض
املتوســط ،وإعادتهــم إىل مراكــز معالجــة طلبــات اللجــوء خــارج
أرايض االتحــاد األورويب حيــث ســوف ُتجــرى عمليــة الفــرز

ليســت مراكــز االنتقــال أو مراكــز معالجــة الطلبــات التــي
نوقشــت خــال الســنوات املاضيــة نفســها يف كل مــكان مــن
ناحيــة املوقــع واملقــرح ووظائــف تلــك املراكــز .ومــع ذلــك،
عــى أرض الواقــع ،مل يكــن هنــاك أي معالجــة لطلبــات اللجــوء
خــارج أرايض الدولــة يف االتحــاد االورويب وال يف أي دولــة عضــو
فيهــا .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،هنــاك بعــض الــدول خــارج
االتحــاد األورويب التــي لديهــا خــرات يف التعامــل مــع قضايــا
اللجــوء خــارج أراضيهــا خاصــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وأســراليا.
فقــد ن ّفــذت الواليــات املتحــدة األمريكيــة نظامــاً ملعالجــة
طلبــات اللجــوء خــارج أراضيهــا ،وذلــك مــن أجــل التصــدي
ألفــواج طالبــي اللجــوء القادمــن مــن هاييتــي يف الثامنينيــات
والتســعينيات .ثــم مــن عــام  1981وحتــى هــذه اللحظــة،
اعرتضــت قــوارب خفــر الســواحل القــوارب التــي كانــت تنقــل
طالبــي اللجــوء مــن هاييتــي ،ثــم أجــرت املقابــات معهــم
يف مراكــب خفــر الســواحل ذاتهــا ،وذلــك مــن أجــل التأكــد
مــن أهليتهــم لصفــة اللجــوء .ومنــذ عــام ُ 1994ن ِق َ
ــل طالبــو
اللجــوء الهايتيــون املمنوعــون مــن الدخــول إىل مركــز احتجــاز
مؤقــت يف القاعــدة البحريــة األمريكيــة يف خليــج غوانتنامــو،
وذلــك مــن أجــل االســتامع األويل ملطالــب لجوئهــم .ويف العــام
ذاتــه ،أبرمــت اإلدارة األمريكيــة اتفاقــات مــع جامايــكا ومــع
األت ـراك ومــع جــزر ُ
كايكــس مــن أجــل تحديــد صفــة اللجــوء
الدائــم عــى أراضيهــا بالنســبة إىل طالبــي اللجــوء الهاربــن مــن
هاييتــي .وكانــت جميــع جلســات االســتامع خاضعــة لرقابــة
مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن ،وانتهــت
السياســة فــور تغيــر الوضــع الســيايس يف هاييتــي يف منتصــف
التســعينيات.

أمــا أســراليا فقــد أطلقــت مــا ُيس ـ ّمى بالحــل الهــادئ الــذي
عُ ــرف فيــا بعــد باســراتيجية الهــادئ يف عــام  2001والتــي
مبوجبهــا كان طالبــو اللجــوء ا ُملعرتَضــن يف البحــر عــى القــوارب
غــر املرخــص بهــا ُينقلــون إىل مراكــز ملعالجــة طلباتهــم بعيــدا
عــن الــر األســرايل يف جزيــرة نــاورو ومانــوس يف بابواغينيــا
الجديــدة يف املحيــط الهــادئ .وكانــت املنشــآت خــارج الــر
األســرايل ُتــدار مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة بدعــم مــن
رشكــة أمنيــة خاصــة ،ومــع أن الحكومــة األســرالية أنهــت حــل
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الهــادئ يف عــام  2008إال أنــه ُأع ِلــنَ عــن العــودة إىل معالجــة في يتعلـق بإجـراءات اللجـوء .وينسـحب األمـر نفسـه ع
طلبــات اللجــوء خــارج ال ـ األس ـ ايل يف أغســطس/آب  ،2012ظـروف االسـتقبال بالنسـبة لطالبـي اللجـوء.
2
وثبــت بأنهــا مثـ ة للجــدل بــل تعرضــت للطعــن يف املحاكــم.
َّ
واألمـر الثـاين هـو أن معالجـة طلبـات اللجـوء خـارج دولـة
املزايا واملشكالت والتحديات
اللجـوء تث مسـألة أخالقيـة حساسـة .ف أحـد ينكـر أن
ـي بأهميـة واهت م
يذهــب الذيــن يؤيــدون إىل إنشــاء معالجــة خــارج أرايض معالجـة الطلبـات خـارج األرايض قـد َح ِظ َ
الدولــة لطلبــات اللجــوء إليهــا بالــرأي بــأن هــذه الطريقــة لـدى الحكومـات التـي تسـعى إىل الحـد مـن أعـداد الالجئ
لهــا كثــ مــن املزايــا مقارنــة مبعالجــة الطلبــات مبــارشة يف وطالبـي اللجـوء ومنعهـم من الوصـول إىل أراضيهـا .وباإلضافة
أوروبــا .وأول هــذه املزايــا أنهــا ســوف تحــدُّ مــن الحاجــة إىل ذلـك ،هنـاك بعـض التداب املتخـذة مـن اجل ض ن بقاء
إىل ُّ
تجش ِــم طالبــي اللجــوء عنــاء الســفر يف رحــ ت خطــرة طالبـي اللجـوء يف بالدهـم أو العودة إىل أي بلـد خارج االتحاد
وطويلــة للوصــول إىل أوروبــا ،وهــذا ســوف ينقــذ أرواح األورويب مـن أجـل معالجـة لجوئهـم وهـذا مـا سـوف ُينظـ ُر
النــاس باإلضافــة إىل تخفيــف املنافــع التــي تكســبها املنظـ ت إليـه ع أنـه محاولـة يف نقـل املسـؤولية إىل الـدول األخـرى
والجامعــات اإلجراميــة املنظمــة التــي تعمــل عــ تهريــب خاصـة بالنسـبة لألشـخاص الذيـن ُت ُ
رفـض طلبـات لجوئهـم.
طالبــي اللجــوء واملهاجريــن إىل البلــدان األوروبيــة .وباإلضافــة وهـذه القضيـة متثـل مشـكلة خاصـة إذا مـا نظرنـا إىل قضيـة
إىل ذلــك ،ســوف مينــح هــذا الحــل حاميــة لطالبــي اللجــوء يف تـدين الظـروف املعيشـية واالقتصاديـة ،وعدم وجـود الخربة يف
بلــد قريــب مــن بلدهــم األصليــة ،وهــذا مــا ســيكون لديــه مجـال اللجـوء وإمكانـات االسـتقبال لـدى الـدول التـي ميكـن
ميــزة كبــ ة بالنســبة لألشــخاص الذيــن يرغبــون يف النهايــة إنشـاء مراكـز معالجـة طلبـات اللجـوء فيهـا.
بالعــودة يف نهايــة املطــاف إىل ديارهــم .وســيكون مــن شــأن
تأســيس منظومــة مشــ كة عــ مســتوى االتحــاد األورويب وأخ اً هنـاك كث من التحديـات العملية املتأصلـة يف معالجة
ملعالجــة قضايــا اللجــوء خــارج أوروبــا أن يعــود مبنافــع كثـ ة قضايـا اللجـوء خـارج دول اللجـوء .ومـن املحتمـل جـداً أن
مبــا يف ذلــك رفــع كفــاءة اســتخدام املــوارد مثــل الخــ ات تكـون مكلفـة جـداً وأن تسـتنزف املـوارد ،ومـن ذلـك ع
واملوظفــ وال ُبنــى التحت ّيــة ،باإلضافــة إىل توحيــد منظومــة سـبيل املثـال أنهـا سـتطلب مـن مرافـق االسـتقبال أن تلبـي
ِّ
تقريــر وضــع الالجئــ
والبــت يف طلباتهــم عــ االتحــاد بعـض املعاي الكافيـة فيام يتعلـق باإلصحاح واملـاء والكهرباء
األورويب.
وغريهـا.
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سارة ليونارد s.l.leonard@dundee.ac.uk
محا ِ ة رئيسية يف العلوم السياسية يف جامعة دندي
ض

لكـنَّ معالجـة طلبـات اللجـوء خـارج بلـد اللجـوء وذلـك
حسـب نوعهـا تث عـدداً مـن التحديـات واملشـكالت وبعضهـا
كب جـداً ،وأول هـذه املشـكالت تتعلـق بالقضايـا القانونيـة
الناشـئة منهـا .املشـكلة األوىل تتعلـق باحت ل انتهـاك الحـق
املنصـوص عليـه يف اإلع ن العاملي لحقوق اإلنسـان الذي ينص
ع حريـة اللجـوء يف الـدول ُ
األخـرى هربـاً مـن االضطهـاد.
وهنـاك مشـكلة ُأخـرى تظهـر تتعلـق باحت ل انتهـاك مبـدأ
منـع اإلعـادة القرسيـة لالجئ وهـو حـق طالبـي اللجـوء يف
عـدم إعادتهـم إىل املـكان الـذي ميثـل تهديـداً ع حريتهـم
أو حياتهـم .وبالنظـر إىل سـجالت حقـوق اإلنسـان يف كث مـن
ـس فيهـا مراكـز العبـور
الـدول العابـرة يف الـدول التـي ُت َّ
ؤس ُ
ملعالجـة طلبـات الالجئ  ،ليـس مـن الواضـح بعد كيـف ميكن
تقديـم الضامنـات بعـدم اإلعـادة القرسيـة ،وذلـك ألن اإلعـادة
القرسيـة املبـارشة ممنوعـة باإلضافـة إىل اإلعـادة القرسيـة غ
املبـارشة وذلـك وفقـاً التفاقيـة الالجئ  .وأخ اً ،هنـاك بعـض
العوائـق اإلجرائيـة الكب ة مثـل تحديـد القواعـد اإلجرائية التي
سـوف تنطبـق يف حالـة كان هنـاك خالفـات بني الـدول األعضاء

ورغـم وجـود اق اح آخـر يجسـد تفس اً متسـاه ًال للتعامـل
الخارجـي مـع طلبـات اللجـوء عـن طـرق إنشـاء مخي ت
للالجئ برعايـة االتحـاد األورويب يف تركيـا ،بالتزامـن مـع
إعـادة توط واسـع النطـاق ،كانـت النظـرة السـابقة للمراكز
الخارجيـة للتعامـل مـع طلبـات اللجـوء لالتحـاد األورويب ع
أنهـا ال ميكـن أن تكـون حقيقـة يف املسـتقبل القريـب نظـراً
لك ة املشـكالت املتأصلـة لذلـك املفهـوم.

كريستيان كاونريت c.kaunert@dundee.ac.uk
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 .1حادثة قارب كاب أنامور التي شهدت طرد مجموعة من طالبي اللجوء من إيطاليا بعد
إنقاذهم من البحر األبيض املتوسط www.unhcr.org/4101252e4.html
 .2انظر مايك ف« .العودة إىل الحل الودي» ،نرشة الهجرة القرسية العدد ،44
www.fmreview.org/ar/detention/mckay

