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طالبو اللجوء األوكرانيون ومفارقة الهجرة البولندية 
مارتا شتشبانيك وإيفيلينا تيليتس

ما زالت معدالت االعرتاف بطالبي اللجوء األوكرانيني يف بولندا يف مستوياتها املتدنية، ألن مفهوم البديل 
املتمثل بالهجرة الداخلية ميثل األساس القانوين لرفض كثري من طلبات اللجوء.

يف عـام 2014، تجـاوز العـدد اإلجـاميل لطلبـات اللجـوء يف بولنـدا 
مـن مواطنـي جميـع الدول املختلفـة مثانية آالف طلـب.1 ومقارنًة 
مـع 428 ألفـاً يف املجـر و646 ألفـاً يف إيطاليـا )وهـام الدولتـان 
املوجودتـان عـىل الحـدود الخارجيـة لالتحـاد األورويب) مـا زالـت 
األرقـام وفقـاً لإلحصـاءات يف بولنـدا منخفضـة لدرجـة تدعـو إىل 
االسـتغراب، خاصـًة ألنهـا تتضمـن املـدة التـي جـاءت بعـد اندالع 

األزمـة والنـزاع يف أوكرانيـا.

ومـع أنَّ معظـم الالجئـني الهاربـني مـن النـزاع املسـلح يف أوكرانيـا 
طلبـوا اللجـوء يف روسـيا، كانـت هنـاك أعـداد أقل بكثـري من ذلك 
ممـن تقدمـوا بطلب الحاميـة الدولية يف االتحـاد األورويب مبا فيها 
بولنـدا. وشـهدت أعداد طالبي اللجـوء األوكرانيني يف بولندا ازدياداً 
ملحوظـاً مقارنـة مـع تلك األعـداد يف السـنوات املاضيـة لكنها مع 
ذلـك تبقـى قليلـة بالقيـم املطلقـة: إذ تبلـغ 46 طلبـاً يف 2013، 
و2253 طلبـاً يف 2014، و2061 مـع حلـول منتصـف شـهر نوفمرب/ 
ترشيـن الثـاين 2015.2 ومـع ذلـك، ما زالت معـدالت االعرتاف بهم 
منخفضـة جـداً كـام الحـال يف 2014 يف معظـم الـدول الرئيسـية 
األخـرى التـي طلـب فيهـا األوكرانيـون اللجـوء: وقد منحـت أملانيا 
صفـة اللجـوء أو الحاميـة الداعمة لعرشين شـخصاً مـن بني 2705 
طلبـات، أمـا إيطاليـا فمنحت صفـة اللجـوء أو الحامية املسـاعدة 
ل 45 شـخصاً مـن بـني 2080 طلبـاً؛ والسـويد منحـت 10 طلبـات 
مـن بـني 1320 طلبـاً؛ وفرنسـا 30 مـن بـني 1425 طلبـاً. ومـا يثـري 
ومنحـت  اسـتقبلت 515 طلبـاً  التشـيك  أن جمهوريـة  االهتـامم 

صفـة اللجـوء أو الحاميـة املسـاعدة إىل 145 منهـم. 

ويف بولنـدا ولغايـة 15 نوفمرب/ترشيـن الثـاين 2015، مل مُتَنـح صفة 
اللجـوء إال إىل شـخصني اثنـني إضافـة إىل 24 شـخصاً ممـن حصلوا 
عـىل الحاميـة الثانويـة، وهـذا بـدوره يثبـط بعـض األوكرانيني عن 
السـعي للجـوء يف بولنـدا. ويف الوقـت نفسـه، تضاعفـت أعـداد 
األوكرانيـني الذيـن ينتظـرون اإلجـراءات القانونيـة يف اإلقامـة يف 
بولنـدا إىل ضعفـني، وتضـج هـذه األرقـام عـدد الطلبـات وعـدد 

الذيـن حصلـوا عـىل قـرارات إيجابيـة بشـأن لجؤهـم.

الطـالب  تتقبـل  التـي  بولنـدا  أن  هـو  لإلشـكاليات  املثـري  لكـن 
األوكرانيـني والالجئـني االقتصاديـني ال تعـرتف بالالجئـني حتـى لـو 
كانـوا قادمـني مـن أوكرانيـا الرشقيـة التـي مزقتهـا الحـرب. ففـي 

بدايـة النـزاع الذي نشـب يف أوكرانيـا، عرّبت الصفوة السياسـية يف 
بولنـدا عـن دعمهـا لطالبـي اللجـوء املحتملـني مـن أوكرانيـا ممن 
يصلـون إىل األرايض البولنديـة. لكـن املنهـج البولندي املتبـع حالياً 
يبـدو أنـه يشـجع عىل الحـد من تدفـق طالبي اللجـوء يقابل ذلك 
تسـهيالت يف إجـراءات ترشيـع اإلقامـة يف تلـك البـالد. ومـع ذلك، 
يفتقـر كثـري مـن األوكرانيني إىل هذه املعلومـات ويتقدمون لطلب 
اللجـوء. وهـذا مـا يجعلهـم يف أغلـب األحيـان يف وضـع قانـوين 
معقـد؛ فهـم غـري قادريـن عـىل العمـل يف بولنـدا وإذا مـا ُرفضت 

طلباتهـم فذلـك يعنـي إجبارهـم عـىل الرحيـل مـن البالد. 

املفارقة القانونية
يتمثـل السـبب وراء تـدين معـدالت االعـرتاف باللجـوء لألوكرانيني 
يف تطبيـق مفهوم ُيسـمى »بديـل الهجرة الداخليـة« الذي تنتهجه 
السـلطات البولنديـة. ومـع أن هـذا املفهـوم غـري موجـود رصاحة 
يف اتفاقيـة الالجئـني لعـام 1951 وال يف بروتوكولهـا اإلضـايف لعـام 
1967، فقـد تطـور هـذا املفهوم يف مامرسـات الدولـة وترشيعاتها. 
وهـو موجـود عـىل سـبيل املثـال يف املـادة 8 يف التوجيـه األورويب 
الخـاص بصاحـب اللجـوء املعـّدل يف 2011 الـذي أدخـل رشطـاً 
يقتـيض أن يأخـذ تقييـم طلبـات الحصـول عـىل الحاميـة الدوليـة 
يف االعتبـار إمكانيـة تأمـني مـكان آخـر للحاميـة ضمن البلـد التي 
هـرب منها طالـب اللجوء. وهذه املامرسـة يتفـاوت تطبيقها كثرياً 

حتـى بـني الـدول األعضـاء يف االتحـاد األورويب اختالفـًا كبرياً. 

ويف القانـون البولنـدي،3 يجب عىل طالـب اللجوء أن يثبت افتقاره 
ألي إمكانيـة يف إعـادة نقلـه يف أي منطقـة أخرى يف بلـده األصيل. 
وبتطبيـق هـذا املفهـوم عـىل طالبـي اللجـوء األوكرانيـني، يتبني أنَّ 
معظـم األشـخاص الذيـن يأتـون مـن املناطق التـي يسـتويل عليها 
الثـوار يف رشق البـالد ولديهـم اإلمكانية )عىل األقـل نظرياً) بإعادة 
التوطـني يف املناطـق الغربيـة للبالد، سـيكونون يف وضع يصبح فيه 
من شـبه املسـتحيل عـىل طالبي اللجـوء األوكرانيـني الحصول عىل 

الحاميـة يف بولندا. 

وكـام حـدد املفـوض السـامي لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف 
إرشـادات الحاميـة الدولية: »ليـس بديل الهجـرة الداخلية«4 مبدأً 
منفصـاًل وال اختبـاراً مسـتقاًل يتيـح لتقريـر صفـة الالجـئ. ولذلـك 
يجـب أن ُينظـر إليـه عـىل أنـه جـزء من منهج شـمويل يهـدف إىل 
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اتخـاذ القـرار حـول منـح الحاميـة الدوليـة. أمـا يف بولنـدا، فيبـدو 
أن هـذا املبـدأ )بديـل الهجـرة الداخليـة) هـو العامـل الحاسـم يف 
اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالحاميـة الدوليـة فيـام يتعلـق بطالـب 

األوكراين.  اللجـوء 

ووفقـاً للمحكمـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان،5 ُيشـرتط لتطبيـق 
مفهـوم بديـل الهجـرة الداخليـة توفـري ضامنـات محـددة، وهـي 
عـىل وجـه الخصـوص: أن يكـون الشـخص قـادراً عـىل السـفر إىل 
املـكان املذكـور والحصـول عـىل إذن اإلقامـة هنـاك واالسـتيطان 
يف ذلـك املـكان. وعليـه، ال ينبغـي للسياسـة التـي تطبقهـا الدولـة 
بحيـث  الشـخص  طـرد  إمكانيـة  إىل  اللجـوء  لطالبـي  املسـتقِبلة 
ينتهـي األمـر بـه إىل جـزء مـن البـالد األصليـة حيـث يتعـرض إىل 
سـوء املعاملـة. وتشـري التقاريـر الدوليـة والتقارير املحليـة إىل أنه 
مـع وجـود أكرث مـن 1.4 مليون نـازح داخيل وعدم كفايـة املوارد، 
يصبـح فيـه الوضـع الـذي يواجهـه النازحـون يف أوكرانيـا صعبـاً 
للغايـة. فهنـاك مشـكالت يف إجـراءات التسـجيل، وتوفري اإلسـكان 
الكايف، واملسـاعدة الطبية، والوظائف ورواتـب التقاعد. وباإلضافة 
إىل ذلـك، هنـاك تصعيـد يف التوتـر بـني النازحني وبـني املجتمعات 
امُلضيفـة التـي غالبـاً ما تلـوم النازحني عىل أنهم سـبب املشـكالت 

االجتامعيـة بـل سـبب النـزاع ذاته. 

وعـدا عـن تطبيـق الحامية الدوليـة، ُيتاح لألوكرانيـني خيار ترشيع 
إقامتهـم يف األرايض البولنديـة بـأذون اإلقامـة املؤقتـة أو الدامئـة. 
إذ  جـداً  تحرريـة  بترشيعـات  بولنـدا  تتمتـع  الخصـوص،  وبهـذا 

تعـرتف مبـا يصـل معدلـه إىل 80% مـن الطلبـات املقدمـة لغايـة 
ترشيـع اإلقامـة، وهـذا مـا مينـح فرصـة ملموسـة للحصـول عـىل 
صفـة قانونيـة. ونتيجـة لذلـك، ارتفـع يف عـام 2014 عـدد طلبات 
بالنسـبة  بنسـبة 60%، و%104  املؤقتـة  باإلقامـة  الخاصـة  األذون 
 .2013 يف  الحـال  عليـه  كان  مبـا  مقارنـة  الدامئـة  اإلقامـة  ألذون 
ومـع ذلـك، نظـراً لعـدم وجـود املعلومـات الواضحـة فيـام يتعلق 
وضعـاً  لدينـا  يصبـح  الدوليـة  الحاميـة  وإجـراءات  بالترشيعـات 
يحقـق فيـه األوكرانيـون متطلبـات ترشيـع إقامتهـم  لكنهـم مـع 

ذلـك يقـررون تقديـم طلبـات اللجـوء. 

فكثـري منهـم ال يعرفـون شـيئاً عـن التبعـات القانونيـة التـي ميكن 
أن تنتـج عـن البـدء بهـذا اإلجراء، مثل عـدم إمكانية السـامح لهم 
بالعمـل خـالل األشـهر السـتة األوىل مـن العملية. وغالبـاً ما يكون 
ذلـك بسـبب عـدم حصولهم عـىل معلومات موثوق بهـا يف الوقت 
البولنديـة.  الصحيـح ال مـن السـلطات األوكرانيـة وال السـلطات 
وقـد أثـرت هذه السياسـة عـىل وجه الخصـوص عـىل كل من يأيت 
مـن أوكرانيـا الرشقيـة ممـن كانـوا أصـاًل يقيمـون بطريقـة رشعية 
الحاميـة  لطلـب  بالتقـدم  ُنصحـوا  لكنهـم  بولنـدا  يف  ويعملـون 
الدوليـة عندمـا اندلـع النزاع. ومبا أن إذن العمـل ُيلَغى تلقائياً فور 
تقديـم طلـب اللجـوء، فلـم يعـد مبقـدور هـؤالء النـاس البقـاء يف 
العمـل. واألهـم مـن ذلك أنَّ رفـض تقديم الحامية لهـم_ وهذا ما 
حصـل عليـه الغالبيـة العظمى مـن أصحاب الطلبـات_ فكان ذلك 
يعنـي إجبارهـم عـىل مغـادرة بولنـدا عـىل الفـور، ويف كثـري مـن 
األحيـان حصـل أصحـاب هذه الطلبـات عىل حظـر مؤقت لدخول 
عـىل  نفسـه  األمـر  وينطبـق  البـالد. 
الطـالب األوكرانيـني الذيـن جـاؤوا مـن 
إقليـم دونبـس ليدرسـوا يف الجامعـات 
إىل  يطمحـون  كانـوا  إذ  البولنديـة 
الحصـول عـىل الحاميـة الدوليـة وهـذا 
مـا جعلهـم يقدمـون طلبـاً للجـوء بدالً 
مـن تقديـم طلب لتمديـد إقامتهم ويف 
النهايـة فقـدوا حـق إقامتهـم يف البالد. 
املجموعتـان  تواجـه  لذلـك،  ونتيجـة 
املذكورتـان مـن املهاجريـن األوكرانيـني 
خيـار العـودة إىل بالدهـم أو البقـاء يف 

بولنـدا عـىل أسـاس غـري نظامي.

وباسـتمرار النـزاع يف أوكرانيـا الرشقيـة 
األوكرانيـني  بـني  التوقعـات  تتجـدد 
الذيـن يأتـون من املنطقـة يف حصولهم 
عـىل الحاميـة الدوليـة يف بولنـدا. لكـنَّ 
ملبـدأ  البولنديـة  السـلطات  تطبيـق 

تو
ما

دا
 أ 

ني/
جئ

لال
ة 

مي
سا

 ال
دة

تح
امل

م 
ألم

ة ا
ضي

فو
م

ر يف نيكيشينو، أوكرانيا، مارس/آذار 2015. بناء مدرسة مدمَّ

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe


7373 وجهة الوصول: أوروبا نرشة الهجرة القرسية 51

www.fmreview.org/ar/destination-europeيناير/كانون الثاين 2016 

بديـل الهجـرة الداخليـة عـىل أنـه اختبـار مسـتقل يضـع طالبـي 
وباسـتمرار  جـداً.  مسـتضعف  موقـف  يف  األوكرانيـني  اللجـوء 
السـلطات البولنديـة بتطبيـق هـذا املبـدأ ال بـد مـن توفـري بعـض 
التحريـر بشـأن غيـاب اإلمكانيـة الحقيقيـة إلعـادة نقـل طالبـي 

أوكرانيـا.  بالدهـم  داخـل  األوكرانيـني  اللجـوء 

 m.szczepanik@hfhr.org.pl مارتا شتشبانيك 
باحثة ومساِعدة قانونية يف برنامج الالجئني واملهاجرين، مؤسسة 

 www.hfhr.org.pl هلسنيك لحقوق اإلنسان يف وارسو

 ewelina.tylec@gmail.com إيفيلينا تيليتس 
(INPRIS( خبرية يف حقوق اإلنسان، معهد القانون واملجتمع  

  http://www.inpris.pl/en/home/

 http://tinyurl.com/Eurostat-asylum2014  .1
  http://udsc.gov.pl/en/statystyki/ 2. مكتب األجانب

3. املادة 18.1  من قانون عام 2003 حول منح الحامية لألجانب ضمن إقليم جمهورية 
   www.refworld.org/docid/44a134a44.html  بولندا

 UNHCR (2003( Guidelines on International Protection: “Internal Flight .4
 or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A)2( of the 1951

 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
)إرشادات الحامية الدولية: الهجرة الداخلية أو بديل االنتقال” ضمن سياق املادة 1أ)2) 

من اتفاقية عام 1951 لالجئني و/أو بروتوكول 1976 حول وضع الالجئني).
www.noas.no/wp-content/uploads/2002/09/UNHCR-Guidelines-Internal-

 Flight-or-Relocation-Alternative.doc
  European Court of Human Rights, Salah Sheekh v. The Netherlands .5

 (Application no. 1948/04(, 11.01.2007 
  www.refworld.org/docid/45cb3dfd2.html

)صالح شيخ ضد هولندا- رقم الطلب 04/1948) بتاريخ2007/01/11.

األطفال املنفصلون وغري املصحوبني ببالغني يف االتحاد األورويب
ريبيكا أودينيل وجيوتهي كانيكس

هناك تزايد يف عدد صكوك قانون االتحاد األورويب وسياساته وتدابريه العملية التي تعالج وضع األطفال 
املنفصلني وغري املصحوبني ببالغني ممن يقدمون إىل االتحاد األورويب. لكنَّ حساسية املناخ السيايس الحايل 

تفرض خطر تحويل االنتباه واملصادر عن البناء عىل التقدم املحرز. 

وراء  سعياً  مبفردهم  أوروبا  إىل  املهاجرين  األطفال  أعداد  تتزايد 
الحامية من االضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو مل 
أو االقتصادية.  التعليمية  الفرص  الشمل األرسي أو للحصول عىل 
ويذهب كثري منهم يف رحالت خطرة عرب الرب والبحر، وفور وصولهم 
أو املهربون من بلد إىل  بالبرش  املتاجرون  إىل أوروبا رمبا ينقلهم 
 1 الدولية  الحامية  الحصول عىل  بطلبات  منهم  كثري  وتقدم  آخر. 

ويقع كثري منهم أيضاً يف خطر التمييز واالستغالل.

 2 )يوروستات)،  األورويب  االتحاد  يف  اإلحصاءات  ملديرية  ووفقاً 
ممن  ببالغني  املصحوبني  وغري  املنفصلني  األطفال  أعداد  زالت  ما 
وبني   .2010 عام  منذ  تتزايد  األورويب  االتحاد  يف  للجوء  يسعون 
شهري يناير/كانون الثاين وأكتوبر/ترشين األول 2015، وصل عدد 
طالبي اللجوء األطفال يف السويد وحدها 23349 شخصاً أميا يزيد 
األورويب  االتحاد  إىل  الفئة  تلك  للوافدين من  الرقم اإلجاميل  عىل 
عام 2014. وال يوجد إحصاءات كاملة حول األطفال غري املصحوبني 
ببالغني ممن مل يتقدموا بطلبات اللجوء، لكنَّ التوقعات تشري إىل 

احتامل ارتفاع أعداد هؤالء أيضاً. 

االلتزامات  بعض  األورويب  االتحاد  أسس  األخرية،  السنوات  ويف 
ببالغني مبا  الخاصة للدول األعضاء تخص األطفال غري املصحوبني 
وتوجيه  األورويب  االتحاد  يف  املشرتك  اللجوء  نظام  مراجعة  فيها 

ورغم  العودة.4  وتوجيه  بالبرش3  اإلتجار  حول  األورويب  االتحاد 
اختالف معاملة األطفال غري املصحوبني ببالغني باختالف الصكوك 
املنطبقة عليهم، بذل االتحاد األورويب جهوداً جادة يف الرتكيز عىل 
قبل  أطفال  أنهم  عىل  واعتبارهم  العامة  األطفال  هؤالء  حقوق 
أي يشء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل االتحاد األورويب الخاصة 
سعت  التي  ببالغني)2014-2010)5  املصحوبني  غري  بالقارصين 
أيضاً للتعامل مع بعض املسائل األكرث صعوبة حول األطفال غري 
املصحوبني ببالغني مثل الوصاية وتقييم العمر وتعّقب العائالت 

وتوفري الحلول املستدامة. 

تطبيق  يف  مبّكرة  مرحلة  يف  حالياً  األعضاء  الــدول  زالت  وما 
القانون  عىل  وتطبيقها  األورويب  لالتحاد  العامة  االلتزامات 
جيدة  مامرسات  وجود  من  األمر  يخلو  وال  الوطنيني.  واملامرسة 
األعضاء  الدول  أمام  كبرية  تحديات  نفسه  الوقت  يف  يصاحبها 
واستقبالهم  ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  تحديد  بشأن 
ورعايتهم يف أوروبا.6 ويف الوقع الحايل، من الرضوري جداً احرتام 
الضامنات األوروبية الجديدة وإرشاك الفاعلني املحتملني املعنيني 
وإنفاذ  الهجرة  مجال  يف  الفاعلني  إىل  باإلضافة  األطفال  بشؤون 
العبور  دول  يف  األطفال  يواجهها  التي  املخاطر  لتحديد  القانون 
املصاعب  بعض  وهناك  األمان.  برِّ  إىل  مصاحبتهم  عىل  والعمل 
الخاصة باألطفال من غري طالبي اللجوء أو األطفال الذين يقرتبون 
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