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حامية طالبي اللجوء يف األفواج املهاجرة املختلطة: دروس من بلغاريا
ماريا شيشيفا 

يف سياق األعداد الكبرية للوافدين، قد تطبق الدول تدابري شاملة بهدف منع الهجرة غري النظامية. لكّن 
هذه التدابري قد تعيق حقوق طالبي اللجوء. 

يف البلـــدان التـــي تعتـــرب الدخـــول غـــري النظامـــي لهـــا 
ـــن  ـــون، يتعـــرض األشـــخاص الذي ـــا القان ـــب عليه جرميـــة يعاق
يحتاجـــون للمســـاعدة الدوليـــة الواصلـــني ضمـــن موجـــات 
ـــق  ـــة. ووف ـــة القانوني ـــر املالحق ـــة إىل خط ـــني املختلط الالجئ
القانـــون البلغـــاري، قـــد يتعـــرض األجانـــب للعقوبـــات إذا 
ــا عـــربوا الحـــدود بطريقـــة غـــري مرشوعـــة قـــد تصـــل  مـ
ـــة.  ـــع الغرام ـــة إىل دف ـــنوات باإلضاف ـــدة 5 س ـــس م إىل الحب
وبذلـــك تؤكـــد احتامليـــة تجريـــم العبـــور غـــري النظامـــي 
ــامن  ــوء لضـ ــي اللجـ ــد طالبـ ــىل رضورة تحديـ ــدود عـ للحـ

اســـتفادتهم مـــن حقهـــم يف عـــدم التعـــرض للعقوبـــات.  

بلغاريـــا  اســـتحدثت   ،2013 الثـــاين  نوفمرب/ترشيـــن  ويف 
ملواجهـــة تزايـــد موجـــات املهاجريـــن تدابـــري هدفـــت إىل 
ـــري  ـــذه التداب ـــأن ه ـــن ش ـــدود. وم ـــىل الح ـــا ع ـــز رقابته تعزي
الدوليـــة  الحاميـــة  إىل  املحتاجـــني  األشـــخاص  متنـــع  أن 
مـــن الوصـــول إىل األرايض البلغاريـــة وطلـــب اللجـــوء. 
أيضـــاَ إىل وجـــود مزاعـــم موثقـــة  التقاريـــر  وأشـــارت 
حـــول األشـــخاص املحتاجـــني إىل املســـاعدة الدوليـــة ممـــن 
تعرضـــوا للمنـــع املـــادي مـــن دخـــول األرايض البلغاريـــة، 
مبـــا يف ذلـــك تعريضهـــم إىل ســـوء املعاملـــة وطردهـــم 
بالحـــال مـــن بلغاريـــا دون إتاحـــة الفرصـــة لهـــم بالتقـــدم 

ــوء.  ــب اللجـ لطلـ

ــا ينـــص عـــىل أنـــه،  وهنـــاك مرســـوم ترشيعـــي يف بلغاريـ
ـــخاص  ـــىل األش ـــام 2011، ع ـــتحدثة ع ـــالت املس ـــاً للتعدي وفق
الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب اللجـــوء لـــدى رشطـــة الحـــدود 
بعـــد اعتقالهـــم مبـــارشًة إثـــر دخولهـــم غـــري النظامـــي أن 
ــة  ــة الدولـ ــم إىل هيئـ ــب إحالتهـ ــم يجـ ــم ثـ ــوا طلبهـ يوِثقـ
ــتقبال  ــز اسـ ــم يف مراكـ ــب إيواؤهـ ــا يجـ ــني، وبعدهـ لالجئـ
مفتوحـــة. ومـــع كل ذلـــك، ُيالَحـــظ أنَّ األشـــخاص الذيـــن 
ــد  ــدود بعـ ــة الحـ ــدى رشطـ ــوء لـ ــب اللجـ ــون بطلـ يتقدمـ
دخولهـــم الحـــدود بطريقـــة غـــري نظاميـــة ينقلـــون إىل 
مركـــز لالحتجـــاز ُأســـس عـــام 2013 كجـــزء مـــن التدابـــري 
أعـــداد  ازديـــاد  مـــع  التعامـــل  أجـــل  مـــن  املطلوبـــة 
ـــي  ـــة طالب ـــًة ملعامل ـــاز نتيج ـــك االحتج ـــاء ذل ـــن. وج الوافدي
اللجـــوء عـــىل أنهـــم مهاجريـــن غـــري نظاميـــني ولكنـــه غـــري 

االتحـــاد  وقانـــون  البلغـــاري  للقانـــون  وفقـــاً  مـــرشوع 
األورويب يف آن واحـــد. 

وعـــىل مـــدى الســـنوات الخمـــس بذلـــت بلغاريـــا جهـــوداً 
ــا  ــول إىل أراضيهـ ــىل الوصـ ــدرة عـ ــني القـ ــة لتحسـ ملموسـ
ـــورات  ـــرشت منش ـــا ن ـــك أنه ـــال ذل ـــا. ومث ـــني إجراءاته وتحس
حـــول إجـــراء اللجـــوء مبختلـــف اللغـــات وهـــي موجـــودة 
ـــت نفســـه،  ـــة. ويف الوق ـــور الحدودي ـــاط العب ـــع نق عـــىل جمي
ــدود يف  ــة الحـ ــه رشطـ ــكالت تواجـ ــاك مشـ ــت هنـ ــا زالـ مـ
ــة  ــة دوليـ ــون إىل حاميـ ــن يحتاجـ ــخاص الذيـ ــد األشـ تحديـ
ــات  ــاكل والتحديـ ــذه املشـ ــم هـ ــم، وأهـ ــجيل طلباتهـ وتسـ
ــر  ــِوض أثـ ــر يقـ ــذا األمـ ــني وهـ ــني الفوريـ ــاب املرتجمـ غيـ

ــة.  ــورات اإليجابيـ ــينات والتطـ التحسـ

ــب  ــراء طلـ ــمح بإجـ ــة تسـ ــات البلغاريـ ــع أن الترشيعـ ومـ
اللجـــوء شـــفوياً أو خطيـــاً أو« بـــأي شـــكل آخـــر« مـــا 
زالـــت هنـــاك مشـــكلة يف عـــدم نظـــرة املعنيـــني يف تـــويل 
ــًة يف  ــوء خاصـ ــات اللجـ ــد طلبـ ــاطاً يف تحديـ ــرث نشـ دور أكـ
ــق  ــباب تتعلـ ــتضعفني. وألسـ ــوء املسـ ــي اللجـ ــال طالبـ مجـ
ـــات  ـــة أو َتِبع ـــيس أو اإلعاق ـــه الجن ـــس والتوج ـــر والجن بالعم
التعذيـــب والعنـــف الجنـــيس، قـــد يكـــون طالبـــوا اللجـــوء 
ــدم إىل  ــم للتقـ ــد حاجتهـ ــاًل عـــىل تحديـ ــن أصـ ــري قادريـ غـ
ــن  ــد مـ ــا ال بـ ــا، رمبـ ــن هنـ ــة. ومـ ــة الدوليـ ــب الحاميـ طلـ
ـــد  ـــىل تحدي ـــوع ع ـــذا املوض ـــة يف ه ـــوادر العامل ـــب الك تدري
طالبـــي اللجـــوء مبـــن فيهـــم أصحـــاب الحاجـــات الخاصـــة. 
ــدد  ــي تحـ ــة التـ ــادات اإلضافيـ ــري اإلرشـ ــن توفـ ــد مـ وال بـ
التـــزام رشطـــة الحـــدود بإعـــالم النـــاس بحقهـــم يف طلـــب 
ــب أن  ــذي يجـ ــكان الـ ــك واملـ ــل ذلـ ــة فعـ ــوء وكيفيـ اللجـ
ـــوء  ـــب اللج ـــراء طل ـــم إىل إج ـــهيل وصوله ـــه لتس ـــوا إلي يذهب
ذلـــك بالنســـبة لالجئـــني الواصلـــني يف املوجـــات املختلطـــة. 
وسيســـاعد ذلـــك أيضـــاً عـــىل الحـــد مـــن خطـــر إزالتهـــم 
قبـــل متكينهـــم مـــن تقديـــم طلـــب اللجـــوء أو حتـــى قبـــل 

دراســـة طلبهـــم. 
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