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املعايري األوروبية الجديدة

درسيم ياباسن

يف عام  ،2008قدمت املفوضية األوروبية أول اقرتاحاتها لتعديل ■ ■لتحديد هويته أو جنسيته أو التحقق منهام
«توجيه ظروف االستقبال» الصادرة عام  2003التي أرست املعايري
الدنيا الستقبال طالبي اللجوء .ثم عُ دلت االقرتاحات مجدداً يف عام ■ ■لتحديد عنارص الطلب املقدم للحصول عىل الحامية الدولية
 2011يف أعقاب مفاوضات مضنية بني املرشعني يف الربملان األورويب
واملجلس ويف ضوء التشاورات السابقة مع مفوضية األمم املتحدة ■ ■التخاذ قرار بشأن الحق يف الدخول إىل الدولة
السامية لالجئني واملنظامت غري الحكومية التي توصلوا فيها إىل
تحديد قضية منع انتشار االستخدام التعسفي لالحتجاز من القضايا ■ ■عند احتجاز مقدم الطلب استناداً للتوجيه املعني بشؤون
العائدين ( )EC/115/2008وعند توفر أسباب لالعتقاد بأن
الرئيسية التي ينبغي معالجتها 1.ثم توصل املجلس أخرياً يف أكتوبر/
ترشين األول عام  2012إىل اتفاق سيايس ويف  29من شهر يونيو/
مقدم الطلب يتقدم لطلب الحامية الدولية ال ليشء سوى
حزيران عام  2013أصبح «توجيه الربملان األورويب واملجلس الذي
سعياً لعدم إنفاذ قرار العودة أو رغبة منه يف تأخريه
أطباء بال حدود /أملو كالفو

■ ■لحامية األمن الوطني أو النظام العام
■ ■يف حالة االنتقال لدولة أخرى من الدول األعضاء وفقاً لالئحة
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دبلن.
وينص التوجيه أيضاً عىل اإلجـراءات الجديدة الخاصة بظروف
احتجاز املتقدمني بطلبات للحصول عىل الحامية الدولية .ويرد
فيه رضورة إجراء االحتجاز عادة يف مراكز االحتجاز املتخصصة.
وإذا صعب إنفاذ ذلك وأجرب املتقدمون بالطلبات عىل القبع يف
السجون ،يجب فصلهم عن السجناء اآلخرون .إضافة إىل ذلك،
يجب السامح للمتقدمني بطلبات اللجوء املحتجزين بالخروج يف
الساحات املفتوحة الستنشاق الهواء النقي وينبغي إعالمهم بقوانني
مركز االحتجاز وبحقوقهم فيه بلغة يفهمونها أو ُيفرتض فهمهم لها
بنسبة معقولة .وال يجب احتجاز األطفال غري املصحوبني ببالغني إال
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يف «ظروف استثنائية» وال يجب احتجازهم يف السجون العادية.
واألمر مرتوك اآلن للدول األعضاء لتنفيذ تلك اإلجراءات الجديدة.
درسيم ياباسن dersim.yabasun@maastrichtuniversity.nl

تكتب رسالة الدكتوراه حول إعادة صياغة توجيهات اللجوء التي
وضعها االتحاد األورويب وعملت يف الحريات املدنية ،لجنة العدل
مركز االحتجاز ،مالطا
والشؤون الداخلية التابعة للربملان األورويب املعنية بدراسة قضايا
أرىس معايري استقبال طلبات الحصول عىل الحامية الدولية (إعادة اللجوء (بتمويل من منحة شومان الدراسية).
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صياغة)» ا ُملعدّل قانونا.
وتنص اإلجراءات املتفق عليها الخاصة باالحتجاز عىل رضورة عدم
احتجاز مقدم طلب الحصول عىل الحامية الدولية إال يف الحاالت
التالية:

 .1انظر االقرتاح املعدل الصادر يف عام http://tinyurl.com/n67qkwm :2011
 .2توجيه االتحاد األورويب http://tinyurl.com/EUDirective2013-33 :3
 .3انظر املادة  )3( 8يف التوجيه .EU/33/2013
 .4ملزيد من التفاصيل ،انظر التوجيه  - EU/33/2013املادة  10الخاصة بظروف االحتجاز
واملادة  11الخاصة باحتجاز األشخاص املستضعفني.

