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اتفاقيات االتحاد األورويب إلعادة القبول
مهدي ريس

أثار استخدام اتفاقيات إعادة القبول نقاشاً بشأن مدى امتثالها للقانون الدويل وال سيام فيام يخص
األحكام املتعلقة بحامية الالجئني وطالبي اللجوء.
تجيــز اتفاقيــات االتحــاد األورويب بشــأن إعــادة القبــول الــدويل إذ ال يــرك للشــخص «املشــتبه بــه» أي فرصــة
بــأن تســمح الدولــة العضــو بدخــول مواطنيهــا أو مواطنــي للتعبــر عــن نفســه بشــكل صحيــح يف غيــاب املراجعــة
دول أخــرى (األجانــب) ممــن ُيعـ َ
ـر عليهــم يف دولــة أخــرى الفرديــة أو عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة لوضعــه.
1
يف مرحلــة العبــور أو يف وضــع إقامــة غــر رشعــي .ورسعــان
مــا أخــذت هــذه االتفاقيــات حيــزاً كبــراً يف عالقــات االتحــاد وتســتلزم هيكليــة اتفاقيــة االتحــاد األوريب إلعــادة القبــول
األوريب مــع البلــدان املجــاورة.
مــن الدولــة املعنيــة إرســال طلــب إعــادة القبــول إىل
الدولــة التــي أىت منهــا مقــدم طلــب اللجــوء حتــى يســتطيع
وبالنســبة للقــادة األوروبيــن ،تســتمد اتفاقيــات إعــادة هــذا الشــخص العــودة إىل هــذه الدولــة التــي قــدم منهــا.
القبــول رشعيتهــا مــن حقيقــة أنهــا مصممــة خصيصــاً ومــع ذلــك ،ال يتضمــن هــذا الطلــب أي معلومــات تحــدد
لتســهيل عــودة األجانــب غــر املرغــوب فيهــم إىل بالدهــم بوضــوح أســباب إعــادة هــذا الشــخص .ونتيجــة لذلــك ،مــن
األصليــة مبــا يتوافــق مــع مبــدأ ســيادة الدولــة .ومــع ذلــك ،املســتحيل معرفــة مــا إذا أتيحــت لطالــب اللجــوء فرصــة
راجــع
تعتقــد الســلطات القانونيــة وبعــض الباحثــن أن اتفاقيــات خــوض إجــراءات منصفــة لتحديــد وضعــه كأن ُي َ
إعــادة القبــول ســواء أكانــت ثنائيــة أم متعــددة األطــراف موقفــه بشــكل فــردي .ويف الواقــع ،أزالــت عــدة دول أعضــاء
ضمــن االتحــاد األورويب تتعــدى عــى قواعــد القانــون الــدويل يف االتحــاد األوريب طالبــي لجــوء باســتخدام إجــراء إعــادة
بشــأن اللجــوء وعــى األخــص منهــا مبــدأ منــع اإلعــادة القبــول الــذي تضمــن رفــض خوضهــم للمراجعــة الفرديــة
القرسيــة الــوارد يف كل مــن االتفاقيــة املتعلقــة بالالجئــن يف انتهــاك للقانــون الــدويل .وهــذا وضــع خطــر إذ يســاعد
لعــام  1951واالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.
يف رشعنــة إزالــة طالبــي اللجــوء رغــم مبــدأ عــدم اإلعــادة
القرسيــة.

تحديد الوضع
يتعلــق النقــد األول بتعريــف مفهــوم «املهاجــر غــر خطــورة تأثري الدومينو

الرشعــي» الــوارد يف جميــع اتفاقيــات إعــادة القبــول،
فوفقـاً لهــذه االتفاقيــات ،عــى الدولــة املعنيــة إعــادة قبــول
أي شــخص ال يســتويف رشوط الدخــول أو اإلقامــة واجبــة
التطبيــق يف أرايض الدولــة املعنيــة أو مل يعــد مســتوفياً لهــا.
ومتثــل فكــرة «أي شــخص» إشــكالية ألنهــا ال متيــز بــن أنــواع
املهاجريــن الذيــن يجــدون أنفســهم يف وضــع غــر قانــوين يف
البلــد املضيــف مــع احتامليــة تقويــض مبــدأ عــدم اإلعــادة
القرسيــة بشــكل أســايس الــذي مــن املفــرض أن يحمــي
الالجئــن وطالبــي اللجــوء .وال متيــز سياســة إعــادة القبــول
األوروبيــة بــن األجانــب يف األوضــاع غــر القانونيــة ممــن
يســتحقون حاميــة وضعهــم القانــوين وممــن ال يســتحقون
ذلــك.

يف املقابــل ،يفتــح اإلخفــاق يف مراجعــة الوضــع الفــردي
لطالبــي اللجــوء عــى أســاس كل حالــة عــى حــدة الطريــق
لسلســلة مــن اإلعــادات املســتقبلية إىل دولــة أخــرى .وهــذا
يعنــي أن اتفاقيــات إعــادة القبــول هيئــت الظــروف للــدول
إلزالــة األشــخاص إىل أماكــن ال ميكــن فيهــا ضــان احــرام
حقــوق اإلنســان .وهــذا مــا يعــرف باســم «تأثــر الدومينــو».

ويعــد منــع حــدوث تأثــر الدومينــو معيــاراً مــن معايــر
القانــون الــدويل العــادي ويجــب منعــه أيضــاً يف تنفيــذ
اتفاقيــات إعــادة القبــول .ويف هــذا الصــدد ،تؤكــد لجنــة
الــوزراء يف املجلــس األورويب عــى« :إذا كانــت الدولــة
التــي ســيعود إليهــا الفــرد ليســت وطنــه األصــي ،فــا
يجــب إصــدار أمــر اإلزالــة (إعــادة القبــول) إال إذا كانــت
الســلطات يف الــدول املضيفــة راضيــة عــن هــذا القــرار
وعــاوة عــى ذلــك ،يخيــم الغمــوض عــى ترشيعــات إعــادة بدرجــة معقولــة حتــى ال تزيــل الدولــة التــي أعيــد إليهــا
القبــول وهــو أمــر غــر قانــوين عــى ضــوء قانــون اللجــوء الفــرد إىل بلــد ثالــث حيــث قــد يتعــرض لخطــر حقيقــي»2.

45

46

وجهة الوصول :أوروبا

46

نرشة الهجرة القرسية 51
يناير/كانون الثاين 2016

www.fmreview.org/ar/destination-europe

ر

ى

ي

ر

ر

ى

ن

ا

ر

ولنأخــذ عــ ذلــك مثــال اتفاقيــة إعــادة القبــول بــ
االتحــاد األوريب وتركيــا املوقعــة يف ديســمرب/كانون األول
 .2013إذ تنــص عـ «إعــادة القبــول [يف تركيــا] للمهاجريــن
غــ الرشعيــ الذيــن دخلــوا أراضيهــا ليعــ وا منهــا إىل
أوروبــا» .فاالتفاقيــة تلــزم الســلطات الرتكيــة ليــس عــ
اســ داد مــن يحملــون الجنســية الرتكيــة فحســب بــل
األجانــب غــ الرشعيــ أيضــاً الذيــن عــ وا مــن خــ ل
أراضيهــا إىل االتحــاد األورويب .وســ ُ حل حينهــا هــؤالء
األجانــب إىل بالدهــم األصليــة.

ن

وال يراعــي نــص اتفاقيــة االتحــاد األورويب إلعــادة القبــول
رضورة منــع تأثـ الدومينــو .بــل عـ العكــس ،يفتــح ذلــك
النــص املجــال بعبــارة «البلــد الثالــث اآلمــن» ألي فــرد أعيــد
إىل وطنــه األص ـ أو بلــدان العبــور لخطــر تعرضــه ملعاملــة
غــ إنســانية أو مهينــة.

وتعــد تركيــا مثــاالً واضحــاً يف هــذا الصــدد إذ أبرمــت
اتفاقيــات ثنائيــة مشــابهة التفاقيــة إعــادة القبــول التــي
أبرمتهــا مــع االتحــاد األوريب مــع عــدة دول أخــرى مثــل
ســوريا وروســيا وأوزباكســتان وم ـ ونيجرييــا ومــا زالــت
تتفــاوض مــع دول أخــرى مثــل الصــ والهنــد وإيــران
والعــراق واملغــرب وباكســتان .وبعــض هــذه الــدول معــروف
عنهــا بــ مباالتهــا بالحقــوق األساســية للمهاجريــن ذوي
األوضــاع غــ القانونيــة.
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وللتصــدي لهــذا الوضــع ،ذكــر مفــوض املجلــس األورويب
لحقــوق اإلنســان أن هــذا النــوع مــن االتفاقيــات عندمــا
« ُيعـ َرض كجــزء مــن سياســة إدارة الهجــرة» طريقــة «تفســد
املبــادئ التــي نــص عليهــا القانــون الدويل»4 .ويدعــم الربملــان
األورويب هــذا النهــج وي ـ ح بــأن «مثــة خطــراً بــأن تشــكل
اتفاقيــات إعــادة القبــول تهديــداً مبــارشاً أو غــ مبــارش
ع ـ حقــوق اإلنســان لطالبــي اللجــوء أو للمهاجريــن ذوي
5
وهــذا مــن األحــكام الخطــ ة يف االتفاقيــة ألن الغالبيــة األوضــاع غ ـ القانونيــة».
العظمــى مــن األجانــب الذيــن عــ وا تركيــا هــي مــن
طالبــي اللجــوء األفغــان أو الســوريني أو العراقي ـ الفاريــن ويعكــس هــذا الفــراغ القانــوين فيـ يخــص حقــوق اإلنســان
مــن االضطهــاد يف بالدهــم األصليــة .ووفقـاً ألوكتــاي دراكان ،الــذي يخيــم ع ـ هيــكل اتفاقيــات إعــادة القبــول الرتكيــز
مديــر املنظمــة غــ الحكوميــة املعنيــة بحقــوق الالجئــ املتزايــد عـ الجوانــب األمنيــة إلدارة الهجــرة غـ الرشعيــة
يف تركيــا« :ســيكون عــدد ال يســتهان بــه مــن األفــراد ع ـ حســاب نهــج واســع النطــاق قائــم ع ـ مبــدأ تشــارك
املعاديــن [مبوجــب اتفاقيــة إعــادة القبــول بــ االتحــاد املســؤولية ويتســم بالرتكيــز الشــديد ع ـ الجانــب اإلنســاين
األوريب وتركيــا] مــن الالجئــ الذيــن يحتاجــون الحاميــة لتنظيــم هــذه الظاهــرة بالغــة التعقيــد.
الدوليــة التــي ال يحصلــون عليهــا مــن دول االتحــاد األورويب
 ...وهنــاك خطــر يف أن تعيــد تركيــا بدورهــا املهاجريــن» 3 .مهدي ريس raismehdi@hotmail.fr
خبري يف العالقات الدولية ،القانون الدويل وسياسة الهجرة.
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ليســت اتفاقيــة إعــادة القبــول ب ـ االتحــاد األوريب وتركيــا
حالــة منعزلــة .بــل ميكــن تطبيــق مثــال تركيــا ع ـ جميــع
الــدول التــي تتفــاوض ع ـ إبــرام اتفاقيــات إعــادة القبــول
مــع االتحــاد األوريب و/أو أبرمــت بالفعــل هــذا النــوع مــن
االتفاقيــات.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-05-351_fr.htm?locale=EN .1
Committee of Ministers of the Council of Europe (2005 , Twenty .2
guidelines on forced return www.refworld.org/docid/42ef32984.html
(عرشون إرشاداً توجيهياً للعودة القرسية
http://tinyurl.com/LeFigaro-Durukan-statement .3
Council of Europe (2010 Criminalisation of Migration in Europe: .4
Human Rights Implications
(تجريم الهجرة يف أوروبا :مضموناتها عىل حقوق اإلنسان
http://tinyurl.com/CoE-CriminalisationMigration
[غري متاح باإلسبانية أو العربية]
Cassarino, J-P (2010 La politique de réadmission dans l’Union .5
européenne, Directorate-General for the Internal Affairs of the Union
(سياسة إعادة القبول يف االتحاد األورويب
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOLLIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf
[متاح بالفرنسية فقط]
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،يشــجع االتحــاد األوريب تأثـ الدومينــو
عندمــا يدعــو رشكاءه امللتزمــ باتفاقيــات إعــادة القبــول
مــع االتحــاد األوريب إلبــرام اتفاقيــات مامثلــة مــع دول
نشــئ بذلــك
أخــرى مــن أوطــان املهاجريــن األصليــة ل ُي ِ
شــبكة مــن إعــادة القبــول قــد تســاعد ع ـ توســيع مجــال
العــودة القرسيــة «للمهاجريــن غ ـ الرشعي ـ » مبــن فيهــم
طالبــي اللجــوء الذيــن قــد يتعرضــون لخطــر العــودة إىل
االضطهــاد.
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