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]סמל רשמי[
נציבות האו" לפליטי
קווי מנחי להגנה בילאומית:
"חלופת בריחה או אפשרות העתקת מקו מגורי בתו המדינה" בהקשרו של סעי 1א) (2לאמנת 1951
ו/או פרוטוקול  1967בנוגע למעמד של פליטי
משרד נציבות האו" לפליטי מפרס את הקווי המנחי הללו בהתא למנדט של הנציבות ,כאמור
בתקנו משרד נציבות האו" לפליטי ,יחד ע סעי  35לאמנה בדבר מעמד פליטי משנת  1951וסעי II
לפרוטוקול משנת  1967המצור לה .קווי מנחי אלו משלימי את ספר ההדרכה של נציבות האו"

לפליטי על הליכי וקריטריוני לקביעת מעמד פליט לפי אמנת  1951ופרוטוקול  1967בנוגע למעמד
פליטי ) ,1979מהדורה חדשה ,ז'נבה ,ינואר  .(1992ה ג מחליפי את נייר העמדה של נציבות האו"
לפליטי ,העתקת מקו בתו( המדינה כחלופה סבירה לבקשת מקלט – )המכונה "חלופת בריחה בתו(
המדינה" או "עקרו העתקת מקו מגורי"( )ז'נבה ,פברואר  .(1999ה נובעי ,בי השאר ,מהמסלול
השני של הלי( ההיוועצויות הגלובאליות על הגנה בי*לאומית שבח את הסוגיה הזו בפגישת המומחי
שנערכה בס רמו ,איטליה ,בספטמבר  ,2001ומבקשי לאחד סטנדרטי ופרקטיקות ראויי בסוגיה זו
לאור ההתפתחויות העדכניות בפרקטיקה המדינתית.
קווי מנחי אלו מיועדי לספק הנחיה משפטית פרשנית לממשלות ,למשפטני ,למקבלי החלטות
ולגופי שיפוטיי וכ לצוות נציבות האו" לפליטי המבצע קביעת מעמד פליט בשטח.
"חלופת בריחה או העתקת מקו בתו המדינה" בהקשרו של סעי 1א) (2לאמנת  1951ו/או פרוטוקול
 1967בנוגע למעמד פליטי
 .Iמבוא
" .1חלופת הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה" הוא מושג שחשיבותו גוברת עבור מקבלי החלטות
במסגרת קביעת מעמד הפליט .נכו להיו ,טר התגבשה כל גישה עקבית למושג זה ולפיכ( הופיעו
פרקטיקות שונות ה בתו( מערכות המשפט השונות וה ביניה .נוכח הגישות השונות ,הקווי המנחי
הללו מיועדי להציע למקבלי ההחלטות גישה מובנית יותר לניתוח ההיבט הזה של קביעת מעמד הפליט.
 .2המושג של "חלופת הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה" אינו עקרו עצמאי של משפט הפליטי
והוא לא מהווה מבח עצמאי במסגרת קביעת מעמד הפליט .פליט לפי האמנה הוא אד העומד
בקריטריוני המפורטי בסעי 1א) (2לאמנת  1951ו/או פרוטוקול  1967בנוגע למעמד פליטי )להל:
"אמנת .("1951
את הקריטריוני הללו יש לפרש ברוח ליברלית והומאניטארית ,בהתא למובנ הרגיל ולאור המטרה
והתכלית של אמנת  .1951המושג של חלופת הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה אינו מוזכר במפורש
בקריטריוני הללו .אול השאלה א למבקש יש חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה עשויה
להתעורר כחלק מהלי( קביעת מעמד הפליט.
 .3השקפות מסוימות מיקמו את מושג חלופת הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה בפיסקת ה"פחד
מבוסס*היטב מרדיפה" שבהגדרה ,בעוד שאחרי מיקמו אותו בפיסקה "אינו רוצה...או אינו יכול...לחסות
תת הגנת אותה האר .".גישות אלו אינ בהכרח סותרות ,הואיל וההגדרה כוללת מבח של אחד ע
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יסודות מקושרי .את האופ בו היסודות הללו מקושרי ואת החשיבות שיש לייחס לרכיב זה או אחר יש
בהכרח לקבוע על*בסיס העובדות של כל מקרה פרטני.1
 .4המשפט הבי*לאומי אינו דורש מאנשי מאוימי למצות את כל האופציות בתו( האר .שלה לפני
בקשת המקלט; כלומר ,הוא אינו רואה את המקלט בתור הפתרו האחרו .את מושג חלופת הבריחה או
העתקת המקו הפנימית אי אפוא לעורר באופ העלול לפגוע בעקרונות זכויות האד שבבסיס הסדרי
ההגנה הבי*לאומית ,כלומר זכותו של אד לעזוב את ארצו ,הזכות לבקש מקלט והגנה כנגד החזרה .מעבר
לכ( ,מאחר והמושג הזה עשוי להתעורר רק בהקשר של הערכת טענת הפליט לגופה ,אי להשתמש בו בכדי
לסרב נגישות להליכי קביעת מעמד פליט .בחינה של בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה דורשת
התחשבות בנסיבות האישיות של כל מגיש בקשה פרטנית ובתנאי השוררי באר .שביחס אליה מוצעת
חלופת הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה.2
 .5הבדיקה של איזורי אפשריי להעתקת מקו בתו( המדינה היא לא רלוונטית בכדי להכנס לגדרי סעי
 (2)Iלאמנת ארגו אחדות אפריקה בדבר היבטי פרטניי של בעיות הפליטי באפריקה משנת  .1969סעי
 (2)Iמבהיר באופ פרטני את הגדרת הפליט כדלקמ" :כל אד אשר ,בשל תוקפנות חיצונית ,כיבוש ,שלטו
זר או אירועי המשבשי באופ חמור את הסדר הציבורי בחלק כלשהו של אר .המוצא או הלאו שלו או
בכולה ,נאל .לעזוב את מקו מגוריו הרגיל בכדי לבקש מקלט במקו אחר מחו .לאר .המוצא או הלאו
שלו".3
 .IIניתוח מהותי
א .חלק מהערכת מעמד הפליט כמכלול
 .6אמנת  1951אינה דורשת או א רומזת כי הפחד מפני רדיפה מוכרח תמיד לחול על כל השטח של אר.
המוצא של הפליט .4המושג של חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה מתייחס אפוא לאזור ספציפי
של האר .שבו אי כל סכנה לפחד מבוסס*היטב מרדיפה וכ ,בהתחשב בנסיבות הפרטניות של המקרה,
שבו נית יהא לצפות באופ סביר מהאד הנוגע בדבר להתבסס ולחיות חיי נורמליי .5בהתא ,א
שוקלי חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה בהקשר של קביעת מעמד פליט ,יש לזהות אזור
מסוי ולהעניק לטוע אפשרות מספיקת לענות.
 .7בהקשר של הערכת הטענה למעמד הפליט כמכלול ,שבמסגרתה הוכח קיומו של פחד מבוסס*היטב
מרדיפה בשל עילת אמנה בחלק מזוהה כלשהו של אר .המוצא ,ההערכה בא קיימת אפשרות להעתקת
מקו או לא ,דורשת שתי מערכות עיקריות של ניתוחי ,המתבצעי על*בסיס התשובות לסדרת השאלות
הבאות:
 .Iניתוח הרלוונטיות
א( הא אזור העתקת המקו נגיש מבחינה מעשית ,בטיחותית וחוקית לפרט? א מי מהתנאי הללו אינו
מתקיי ,הבחינה של מיקו חלופי בתו( האר .לא יהא רלוונטי.
ב( הא הגור הרוד הוא המדינה? קיימת הנחה שהרשויות הלאומיות פועלות בכל רחבי האר ..א
הרשויות הללו ה הגורמי הרודפי  ,קיימת חזקה עקרונית שאי חלופת בריחה או העתקת מקו בתו(
המדינה.
ג( הא הגור הרוד הוא גור לא*מדינתי? כאשר יש סכנה שהשחק הלא*מדינתי ירדו את הטוע
באזור המוצע ,אזי האזור הזה לא יהיה חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה .ממצא זה יהא תלוי
בקביעה ,א קרוב לוודאי שהרוד ירדו אחר הטוע לאותו האזור וא קיימת ש הגנה מדינתית מפני
הפגיעה המאיימת.

 1לפרטי נוספי ,ר' נציבות האו" לפליטי" ,פרשנות סעי  1לאמנת  1951בדבר מעמד פליטי"; ז'נבה ,אפריל ) 2001להל
נציבות האו" לפליטי" ,פרשנות סעי  ,("1פסקה .12
 2ש ,פסקאות .35*37
) 3ההדגשה לא במקור( .הצהרת קרטגנה משנת  1984מתייחסת ג היא באופ מפורש לסעי  (2)Iלאמנת הפליטי של ארגו
אחדות אפריקה.
 4ר' נציבות האו" לפליטי ,ספר ההדרכה על הליכי וקריטריוני לקביעת מעמד פליט ) ,1979ז'נבה ,מהדורה חדשה (1992
)להל" :ספר ההדרכה של נציבות האו" לפליטי"( ,פסקה .91
 5לגבי סוגיות הנוגעות לנטל ההוכחה בהכרעה בסוגיות אלו ,ר' סעי .IIIא להל.
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ד( הא הטוע יהא חשו לסכנת רדיפה או פגיעה חמורה אחרת לאחר העתקת המקו? שאלה זו כוללת ה
את הרדיפה המקורית וה כל צורה חדשה של רדיפה או פגיעה חמורה אחרת באזור העתקת המקו.
 .IIניתוח הסבירות

א( הא הטוע ,בהקשרה של האר .הרלוונטית ,יכול לנהל חיי נורמליי יחסית מבלי להיות צפוי
למצוקה שלא כדי? א לא ,זה לא יהיה סביר לצפות מאותו האד לעבור לש.
היק ההערכה
 .8הקביעה א האזור המוצע לבריחה או להעתקת מקו בתו( המדינה מהווה חלופה ראויה במקרה הנדו
דורשת הערכה לאור( זמ ,הלוקחת בחשבו לא רק את הנסיבות שהביאו לרדיפה ממנה הטוע לפחד
ושהובילו לבריחה מהאזור המקורי ,אלא ג א האזור המוצע מספק חלופה משמעותית בעתיד .הערכה
צופת פני*עתיד היא חשובה במיוחד מפני שלמרות שהסירוב להעניק מעמד אינו קובע באופ אוטומטי את
אופ הפעולה בה יש לנקוט ,אחת מתוצאותיו עשויה להיות החזרה בכפיה.
ב.ניתוח רלוונטיות
 .9את השאלות המפורטות בפסקה  7נית ג לנתח כדלקמ:
הא אזור העתקת המקו נגיש באופ מעשי ,בטוח וחוקי לאד הרלוונטי?
 .10אזור מסוי אינו מהווה חלופת בריחה או העתקת מקו פנימית א קיימי מחסומי להגעה לאזור,
שלא נית להסיר באופ סביר .כ( למשל ,אי לדרוש מהטוע לעמוד בפני סכנות פיזיות בדרכו לאזור ,כגו
שדות מוקשי ,לוחמה סיעתית ,השתנות בחזיתות המלחמה ,כנופיות שודדי או צורות אחרות של
הטרדה או ניצול.
 .11א האד הטוע למעמד פליט יידרש לעבור דר( אזור הרדיפה המקורי בכדי להגיע אל האזור המוצע,
לא נית לראות את האזור המוצע בתור חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה .בדומה ,מעבר דר(
נמלי*תעופה עשוי להפו( את הגישה לבלתי*בטוחה ,במיוחד במקרי בה המדינה היא הגור הרוד או
כאשר הרוד הוא קבוצה לא*מדינתית השולטת בנמל*התעופה.
 .12נדרש ג שהאזור המוצע יהא נגיש מבחינה חוקית ,כלומר נדרש שלפרט הרלוונטי תהייה זכות חוקית
לנסוע לש ,להכנס לש ולהשאר ש .מעמד חוקי בלתי וודאי עלול ליצור לח .לעבור לאזורי בלתי
בטוחי או לאזור הרדיפה המקורית .סוגיה זו עשויה לדרוש תשומת לב מיוחדת במקרה של אנשי חסרי
מדינה או ללא מסמכי.
הא הגור הרוד הוא המדינה?
 .13הצור( בניתוח העתקת מקו בתו( המדינה מתעורר רק כאשר הפחד מרדיפה מוגבל לחלק מסוי של
האר ,.אשר מחוצה לו הפגיעה המאיימת אינה יכולה להתממש .מבחינה מעשית ,נקודה זו מוציאה מכלל
אפשרות מקרי שבה הרדיפה ממנה מפחד הטוע נובעת מגורמי מדינה ,מתבצעת בעידוד או נסבלת על*
יד ,כולל המפלגה הרשמית במדינה ע מפלגה אחת ,הואיל וקיימת הנחה שלמדינות כאלה סמכות בכל
חלקי האר .6.בנסיבות כאלה ,האד חשו לאיו רדיפה בכל רחבי האר ,.אלא א באופ חריג מוכח
בבירור כי סכנת הרדיפה נובעת מסמכות מדינתית שכוחה מוגבל בבירור לאזור גיאוגרפי מסוי או כאשר
למדינה עצמה יש שליטה רק על חלקי מסוימי של האר.7.
 .14כאשר סכנת הרדיפה נובעת מגופי ,מגורמי או מרשויות מנהל מקומיי או אזוריי בתו( המדינה,
רק לעיתי נדירות יהא צור( לשקול העתקת מקו פוטנציאלית ,הואיל ובדר( כלל אפשר להניח כי גופי
מקומיי או אזוריי כאלו שואבי את סמכות מהמדינה .האפשרות להעתקת מקו בתו( המדינה
עשויה להיות רלוונטית רק א קיימות ראיות ברורות לכ( שלסמכות הרודפת אי השפעה מחו .לאזור
שלה וכי קיימות נסיבות פרטניות המסבירות את כשלונה של הממשלה הלאומית לפעול כנגד הפגיעה
האזורית.

 6ר' תקציר מסקנות – חלופת הגנה/העתקת מקו/בריחה בתו( המדינה ,היוועצויות גלובליות על הגנה בי*לאומית ,השולח
העגול של המומחי בס רמו 6*8 ,בספטמבר ) 2001להל" :תקציר מסקנות – חלופת הגנה/העתקת מקו/בריחה בתו(
המדינה"(.
 7ר' ג פסקאות  17 ,16ו* 27לקווי מנחי אלו.
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הא הגור הרוד הוא גור לאמדינתי?
 .15כאשר הטוע פוחד מרדיפה מידי גור רוד לא*מדינתי ,החקירות העיקריות צריכות לכלול הערכה של
המוטיבציה של הרוד ,של יכולתו של הרוד לרדו אחר הטוע באזור המוצע ,ושל ההגנה העומדת לרשות
הטוע מצד רשויות המדינה באותו האזור .כמו ביחס לשאלות הנוגעות להגנת המדינה באופ כללי ,ג
במקרה זה כרוכה שאלה זו בהערכה של היכולת והנכונות של המדינה להג על הטוע מפני הפגיעה ממנה
הוא מפחד .כ( למשל ,יתכ כי המדינה איבדה כל שליטה אפקטיבית על שטחה ולפיכ( אי באפשרותה
להג .חוקי ומנגנוני העומדי לרשות הטע לצור( קבלת הגנה מאת המדינה עשויי לשק את נכונותה
של המדינה ,אול ,אלא א נית לה תוק מעשי ,ה לא מהווי כשלעצמ אינדיקציה לזמינותה של
ההגנה .ראיות על חוסר יכולתה או חוסר נכונותה של המדינה להג על הטוע באזור הרדיפה המקורי
תהינה רלוונטיות .נית להניח שא המדינה אינה יכולה או אינה מוכנה להג על האד בחלק אחד של
האר ,.יתכ כי היא ג לא יכולה או לא מוכנה לספק הגנה באזורי אחרי .דברי אלו חלי במיוחד על
מקרי של רדיפה הקשורה למגדר.
 .16לא כל המקורות של הגנה אפשרית ה שווי*ער( להגנת המדינה .כ( למשל ,א האזור נתו לשליטה
של ארגו בי*לאומי ,אי לסרב להעניק מעמד פליט א( ורק על*בסיס ההנחה שהאד המאוי יכול לקבל
הגנה מהארגו הזה .עובדות המקרה הפרטני תהיינה חשובות במיוחד .העקרו הכללי הוא שלא ראוי
להשוות את ההפעלה של סמכות ושליטה מנהליות מסוימות על שטח על*ידי ארגוני בי*לאומיי ,על*
בסיס ביניי או זמני להגנה לאומית המסופקת על*ידי מדינות .לפי המשפט הבי*לאומי ,לארגוני בי*
לאומיי אי את התכונות של מדינה.
 .17בדומה ,לא ראוי לקבוע כי הטוע יהא מוג על*ידי שבט או מיליציה מקומיי באזור שבו ה לא
מהווי את הסמכות המוכרת באותו השטח ו/או כאשר השליטה שלה בשטח עשויה להיות זמנית בלבד.
על ההגנה להיות אפקטיבית ובת*קיימא :נדרש כי היא תסופק על*ידי סמכות מאורגנת ויציבה המפעילה
שליטה מלאה על השטח והאוכלוסיה הנידוני.
הא המבקש יהא חשו לסכנת רדיפה או פגיעה חמורה אחרת לאחר העתקת המקו?
 .18אי זה מספיק לקבוע רק שהגור הרוד המקורי טר התבסס באזור המוצע .אדרבא ,מוכרחה להיות
סיבה להאמי כי השפעתו של הגור הרוד תשאר קרוב לוודאי מקומית ,ומחו .לאזור המוצע להעתקת
המקו בתו( המדינה.
 .19הטועני אינ מצופי או נדרשי להסתיר את השקפותיה הפוליטיות או הדתיות או מאפייני
מוגני אחרי בכדי להימנע מרדיפה באזור הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה .חלופת העתקת
המקו חייבת להיות יותר מ"עיר מקלט" הרחק מהאזור המקורי.
 .20בנוס ,אי לצפות מאד ע פחד מבוסס מרדיפה על פי אמנת  1951הנמצא בחלק אחד של האר,.
להעתיק את מקומו לאזור אחר ע פגיעה חמורה .א הטוע יהא חשו לסכנה חדשה של פגיעה חמורה,
כולל סכנה חמורה לחיי ,לבטחו ,לחירות או לבריאות ,או סכנה להפליה חמורה ,8אזי לא קיימת חלופת
בריחה או העתקת מקו פנימית ,בהתעל מהשאלה א קיימת זיקה לאחת מעילות האמנה .9ההערכה של
סכנות חדשות תדרש אפוא ג לקחת בחשבו פגיעה חמורה המכוסה באופ כללי על*ידי צורות משלימות
של הגנה.10
 .21האזור המוצע ג אינו מהווה חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה א התנאי ש ה כאלו
שהטוע עלול להיאל .לחזור לאזור הרדיפה המקורי או לחלק אחר של האר .שבו עשויות להתקיי רדיפה
או צורות אחרות של פגיעה חמורה.
ג .ניתוח הסבירות
 .22בנוס להיעדר פחד מרדיפה בחלופת הבריחה או העתקת המקו בתו( המדינה ,נדרש כי נוכח כל
נסיבות המקרה יהא זה סביר עבור הטוע להעתיק לש את מקומו .מבח "הסבירות" אומ .על*ידי
מערכות משפט רבות .הוא מכונה ג מבח "המצוקה של כדי" או "ההגנה המשמעותית".
 8ר' ספר ההדרכה של נציבות האו" לפליטי ,פסקאות .51*52
 9זכות כללית יותר שלא להיות מוחזר לאר .שבה קיימת סכנה לעינויי או ליחס אכזרי או בלתי*אנושי קיימת ,במפורש או על*
דר( פרשנות ,במסמכי בי*לאומיי של זכויות אד .החשובי ביותר ה סעי  3לאמנה נגד עינויי משנת  ,1984סעי 7
לאמנה הבי*לאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות משנת  1966וסעי  3לאמנה האירופאית להגנת זכויות אד וחירויות
יסוד משנת .1950
 10ר'  ,UN docs. EC/50/SC/CRP.18ה* 9ביוני  2000וכ  ,EC/GC/01/18ה* 4בספטמבר .2001
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" .23מבח הסבירות" הוא כלי משפטי שימושי אשר ,הג שהוא אינו נגזר במפורש מנוסחה של אמנת
 ,1951הוכיח את עצמו כגמיש מספיק לטפל בשאלה א ,נוכח כל נסיבות המקרה ,נית באופ סביר לצפות
מהמבקש הפרטני לעבור לאזור המוצע בכדי להתגבר על הפחד המבוסס*היטב שלו מפני רדיפה .זהו לא
ניתוח המבוסס על מה שיש לצפות מ"אד סביר" .השאלה היא מה סביר לעשות ,ה מבחינה סובייקטיבית
וה אובייקטיבית ,בהתחשב בטוע הפרטני ובתנאי בחלופה המוצעת לבריחה או להעתקת מקו בתו(
המדינה.
הא המבקש ,בהקשרה של האר -הרלוונטית ,יכול לנהל חיי נורמליי יחסית מבלי להיות צפוי
למצוקה שלא כדי?
 .24כשעוני על השאלה הזו ,חשוב להערי( את נסיבותיו האישיות של המבקש ,את הקיו של רדיפה
בעבר ,בטיחות ובטחו ,כיבוד זכויות אד ואפשרות להישרדות כלכלית.
נסיבות אישיות
 .25הנסיבות האישיות של האד צריכות תמיד לקבל משקל ראוי כשבאי להערי( א זה יהא קשה באופ
בלתי ראוי ולפיכ( בלתי*סביר לאותו האד להעתיק את מקומו אל האזור המוצע .במסגרת ביצוע ההערכה
זו יש חשיבות לגורמי כגו גיל ,מי ,בריאות ,מוגבלויות ,מצב משפחתי ומערכות יחסי ,נקודות תורפה
סוציאליות או אחרות ,שיקולי אתניי ,תרבותיי או דתיי ,זיקות פוליטיות וסוציאליות והתאמה,
יכולות לשוניות ,רקע והזדמנויות השכלתיי ,מקצועיי ותעסוקתיי ,וכל רדיפה בעבר והשפעותיה
הפסיכולוגיות .בפרט ,העדר קשרי אתניי או תרבותיי אחרי עשוי להוביל לבידודו של האד וא
להפלייתו בקהילות שבה קשרי הדוקי מסוג זה ה מאפיי דומיננטי של החיי היומיומיי .גורמי,
אשר בפני עצמ אינ בהכרח מונעי העתקת מקו ,עשויי להוות מניעה כזו כאשר האפקט המצטבר
שלה נלקח בחשבו .לפי הסיבות האישיות ,הגורמי העשויי להבטיח את שלומו החומרי והפסיכולוגי
של האד ,כגו הנוכחות של בני משפחה או קשרי חברתיי קרובי אחרי באזור המוצע ,עשויי להיות
יותר חשובי מאחרי.
רדיפה בעבר
 .26טראומה פסיכולוגית הנובעת מרדיפה בעבר עשויה להיות רלוונטית כשבאי לקבוע א סביר לצפות
מהטוע להעתיק את מקומו לאזור המוצע .הקיו של הערכות פסיכולוגיות המצביעות על הסבירות של
טראומה פסיכולוגית נוספת ע החזרה ,ישפיע נגד המימצא לפיו העתקת המקו לאזור המוצע היא חלופה
סבירה .במערכות משפט מסוימות ,עצ העובדה שהאד סבל מרדיפה בעבר היא מספיקה לכשעצמה
לייתר כל צור( לשקול את סוגיות העתקת המקו בתו( המדינה.
בטיחות ובטחו
 .27נדרש כי הטוע יוכל למצוא בטיחות ובטחו ויהא חופשי מסכנה ומסיכו להיפגע ,וזאת באופ בר*
קיימא ולא רק למראית*עי או באופ בלתי*צפוי .ברוב המקרי ,ארצות הנתונות לסכסו( צבאי לא
תהיינה בטוחות להעתקת מקו ,במיוחד לאור חזיתות צבאיות משתנות העלולות להביא באופ פתאומי
חוסר בטחו לאזור שעד אז נחשב לבטוח .במצבי שבה חלופת הבריחה או העתקת המקו בתו(
המדינה כפופה לשליטה של קבוצה חמושה ו/או גור מעי*מדינתי ,יש לבצע בדיקה זהירה של המידה בה
המצב ש הוא בר*קיימא ושל יכולתו של הגור השולט לספק הגנה ויציבות.
כיבוד זכויות אד
 .28כאשר הכיבוד של סטנדרטי בסיסיי של זכויות אד ,כולל במיוחד זכויות שאי לגרוע מה ,הוא
בעייתי בעליל ,אי לראות את האזור המוצע כחלופה סבירה .אי זה אומר שהשלילה של זכות אד
אזרחית ,פוליטית או סוציו*אקונומית כלשהי באזור המוצע תפסול אותו מלהיות חלופת בריחה או
העתקת מקו בתו( המדינה .אלא נדרשת ,מבחינה מעשית ,הערכה של השאלה א הזכויות שלא תכובדנה
או תשמרנה ה יסודיות לאד ,באופ שהשלילה של הזכויות הללו תהא פוגענית מספיק בכדי להפו( את
האזור לחלופה בלתי סבירה.
הישרדות כלכלית
 .29התנאי הסוציו*אקונומיי באזור המוצע יהיו רלוונטיי בחלק זה של הניתוח .א המצב הוא כזה
שהמבקש לא יהא מסוגל להתפרנס או לקבל גישה למגורי או כאשר לא נית לספק טיפול רפואי או שהוא
בלתי*הול בעליל ,האזור לא יהווה חלופה סבירה .יהא זה בלתי סביר ,כולל מבחינת זכויות האד ,לצפות
מאד כלשהו להעתיק את מקומו כדי לעמוד בפני חורב כלכלי או בפני קיו מתחת לרמה הולמת לכל
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הפחות של התקיימות .בצד השני של הספקטרו ,הנמכה גרידא של רמת החיי או הרעה של המעמד
הכלכלי אינ מספיקי בכדי לדחות אזור מוצע כבלתי*סביר .התנאי באזור מוכרחי להיות כאלה,
שנית יהיה לנהל חיי נורמליי יחסית בהקשרה של האר .הרלוונטית .א ,למשל ,אד כלשהו יימצא
ללא קשרי משפחתיי ולא יהא מסוגל להנות מרשת בטיחות חברתית בלתי*רשמית ,העתקת המקו לא
תהיה סבירה ,אלא א אותו אד יהא מסוגל באופ אחר לנהל חיי נורמליי יחסית ברמה שהיא יותר
מקיו מינימלי גרידא.
 .30א האד לא יוכל לקבל גישה לקרקע ,למשאבי ולהגנה באזור המוצע מפני שהוא אינו שיי( לחמולה,
לשבט ,לקבוצה האתנית ,הדתית ו/או התרבותית הדומיננטיי ,העתקת המקו לש לא תהא סבירה .כ(
למשל ,בחלקי רבי באפריקה ,באסיה ובמקומות אחרי ,גורמי אתניי ,שבטיי ,דתיי ו/או
תרבותיי נפוצי מאפשרי גישה לקרקע ,למשאבי ולהגנה .במצבי כאלה ,לא יהא זה סביר לצפות
ממישהו שאינו משתיי( לקבוצה הדומיננטית לקבוע ש את מקו מגוריו .ג אי לדרוש מאד להעתיק
את מקומו לאזורי ,כגו שכונות ממצוקה של אזורי אורבניי ,שבה הוא יידרש לחיות בתנאי של
מצוקה חמורה.
ד .העתקת מקו ואנשי עקורי בתו המדינה
 .31הנוכחות של אנשי עקורי בתו( המדינה המקבלי סיוע בי*לאומי בחלק כלשהו של האר ,.אינו
מהווה כשלעצמו ראיה מכריעה סבירה עבור הטוע להעתיק לש את מקומו .כ( למשל ,הרמה ואיכות
החיי של האנשי העקורי בתו( המדינה אינ מספיקות לעיתי קרובות בכדי לתמו( בממצא לפיו
החיי באותו האזור יהוו חלופה סבירה לבריחה .מעבר לכ( ,כאשר עקירה בתו( המדינה היא תוצאה של
מדיניות "טיהור אתני" ,סירוב להעניק מעמד פליט על*בסיס המושג של בריחה או העתקת מקו בתו(
המדינה עשוי להתפרש כהעלמת עי מהמצב שנותר בשטח ,דבר המעלה לפיכ( חששות נוספי.
 .32המציאות היא שאלפי רבי של עקורי בתו( המדינה אינ נהני מזכויות בסיסיות ואי לה
אפשרות לממש את הזכות לחפש מקלט מחו .לארצ .לפיכ( ,למרות שקיימי כיו סטנדרטי הנהני
מהסכמה רחבה של הקהילה הבי*לאומית ,יישומ בפועל רחוק מלהיות מובטח .מעבר לכ( ,העקרונות
המנחי על עקורי בתו( המדינה מאשרי במפורש ,בעקרו  ,(2)2כי אי לפרש כ"מגבילי ,משני או
מפרי את ההוראות של מסמ( כלשהו של זכויות אד בי*לאומיות או של משפט בי*לאומי הומאניטארי
או זכויות המוענקות לבני*אד לפי די פנימי" ובפרט ה "אינ פוגעי בזכות לחפש ולהנות ממקלט
בארצות אחרות".11
 .IIIסוגיות דיוניות
א .נטל ההוכחה
 .33השימוש במושג העתקת המקו אינו צרי( להוביל לנטלי נוספי על מבקשי המקלט .הכלל הרגיל
צרי( להמשי( לחול ,כלומר נטל הוכחת הטענה רוב .על מי שטוע אותה .הדבר עולה בקנה אחד ע פסקה
 196לספר ההדרכה הקובע כי...בעוד שנטל הוכחה רוב .בעיקרו על המבקש ,החובה לוודא ולהערי( את כל
העובדות הרלוונטיות מתחלקת בי המבקש לבי הבודק .ואמנ ,במקרי מסוימי ,הבודק יידרש
להשתמש בכל האמצעי העומדי לרשותו בכדי להשיג את הראיות הנדרשות בכדי לתמו( בבקשה.
 .34על בסיס זה ,מקבל ההחלטה נושא בנטל ההוכחה להראות שבמקרה הנדו יש רלוונטיות לניתוח
העתקת מקו .א הניתוח כאמור נחשב לרלוונטי ,על הצד הטוע זאת לזהות את האזור המוצע להעתקת
המקו ולספק ראיות המוכיחות כי הוא מהווה חלופה סבירה לאד הנוגע בדבר.
 .35כללי בסיסיי של הגינות ההלי( דורשי כי למבקש המקלט תינת הודעה ברורה והולמת לפיה
האפשרות האמורה נשקלת .12ה ג דורשי כי לאותו האד תינת האפשרות לספק טיעוני )א( מדוע
במקרה שלו אי זה רלוונטי לשקול מיקו חלופי ,וכ )ב( א נמצא כי הדבר רלוונטי ,שהאזור המוצע יהא
בלתי סביר.

11

ר' ג W. Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations, Studies in Transnational Legal Policy No. 32,
) ,2000 (The American Society of International Law, The Brookings Institution, Project on Internal Displacementעמ' .8*10
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7
ב .הליכי מזורזי או הליכי קבילות
 .36נוכח האופי המורכב והמהותי של החקירה ,הבדיקה של חלופת הבריחה או העתקת המקו הפנימית,
איננה הולמת במקרי של הליכי מזורזי או במסגרת ההחלטה על קבילותו של אד להלי( מלא של
קביעת מעמד.13
ג .מידע ממדינת המוצא
 .37הואיל והבחינה של הרלוונטיות והסבירות של אזור פוטנציאלי להעתקת מקו פנימית דורשת תמיד
הערכה של נסיבותיו האישיות של האד ,מידע ומחקר מתועדי היטב ,באיכות טובה ועדכניי על
התנאי באר .המוצא ה מרכיבי חשובי לצור( בחינה שכזו .ע זאת ,השימושיות של המידע האמור
עשויה להיות מוגבלת ,במקרי שבה המצב באר .המוצא הוא בלתי יציב ,ושינויי פתאומיי עשויי
להתרחב באזורי שעד אז נחשבו לבטוחי .יתכ כי שינויי כאלו טר תועדו בעת שמיעת הטענה.
 .IVמסקנה
 .38המושג של חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה אינו מוזכר במפורש בקריטריוני המפורטי
בסעי 1א) (2לאמנת  .1951אול השאלה א לטוע יש חלופת בריחה או העתקת מקו בתו( המדינה
עשויה להתעורר כחלק ממכלול קביעת מעמד הפליט .היא רלוונטית א( ורק במקרי מסוימי ,בפרט
כאשר מקור הרדיפה נובע מגור לא*מדינתי .אפילו במקרי בה היא רלוונטית ,תחולתה תהא תלויה
בבדיקה מלאה של כל נסיבות המקרה ושל הסבירות של העתקת המקו לאזור אחר באר .המוצא.
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