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ترتيبات الحامية املؤقتة لسد الثغرة يف نظام الحامية

فولكر تورك

الرتتيبات املتوقعة الزمة لتوفري الحامية للمهجرين عرب الحدود بسبب الكوارث ،وهنا تكمن الثغرة حالياً.

املهجريـــن عـــر الحـــدود ســـياقات الكـــوارث وإدخالهـــم إىل البـــاد إال أن تلـــك
ال يوجـــد صـــك دويل تحمـــي َّ
بســـبب تغـــر املنـــاخ يف يومنـــا هـــذا .وبزيـــادة معـــدل اإلجـــراءات وقتيـــة وغـــر منســـقة غال ًبـــا.
التَّهجـــر العابـــر للحـــدود يف ســـياق الكـــوارث وتغـــر
املن ــاخ  -مثل ــا ه ــو متوق ــع  -ستتس ــع الثغــرات القامئ ــة إجراءات الحامية املؤقتة
املهجري ــن يف ه ــذه الس ــياقات اتس ــاعًا يف حالـــة الســـاح للمهجريـــن عـــر الحـــدود بالبقـــاء
يف نظ ــام حامي ــة َّ
يف دولـــة جديـــدة أو بدخـــول أراضيهـــا ،مـــن األهميـــة
كبـــرا.
ً
مبـــكان توضيـــح حقوقهـــم ومســـؤولياتهم أثنـــاء مـــدة
ومـــع َّأن قانـــون حقـــوق اإلنســـان يكفـــل ح ًقـــا غـــر بقائهـــم مـــع مراعـــاة قـــدرة الدولـــة واملجتمعـــات
مبـــارش بقبـــول املهجريـــن والبقـــاء يف الدولـــة عندمـــا املضيفـــة االســـتيعابية .ويعتقـــد مكتـــب مفـــوض األمـــم
يتســبب ترحيــل الشــخص إىل موطنــه يف تعرضــه ملعاملــة املتحـــدة الســـامي لالجئـــن َّأن إجـــراءات الحاميـــة
غ ــر إنس ــانية ،ال يعال ــج ه ــذا القان ــون جمي ــع أش ــكال املؤقت ــة أو البق ــاء ق ــادرة ع ــى مواجه ــة ه ــذا التح ــدي
التَّهجـــر .ويف الوقـــت الـــذي تكفـــل فيـــه االتفاقيـــة ووضـــع املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ترتيبـــات الحاميـــة
الدوليـــة لحاميـــة حقـــوق جميـــع العـــال املهاجريـــن املؤقتـــة أو البقـــاء يف فرباير/شـــباط  2014عقـــب
وأفــراد أرسه ــم  -ع ــى س ــبيل املث ــال  -بع ــض الحامي ــة اجتامعـــن للخـــراء يف  2012و  .2013وتهـــدف املبـــادئ
للع ــال املهاجري ــن ،فه ــي ال تضم ــن له ــم ح ــق الدخ ــول التوجيهيـــة إىل مســـاعدة الحكومـــات يف االســـتجابة
إىل الـــدول املضيفـــة أو اإلقامـــة الدامئـــة فيهـــا .وعـــاوة لألزمـــات اإلنســـانية وتحـــركات الســـكان املع َّقـــدة أو
عـــى ذلـــك ،ال يعالـــج باســـتمرار القانـــون الوطنـــي املختلط ــة يف ح ــاالت تك ــون فيه ــا االس ــتجابات الحالي ــة
واالتفاقي ــات اإلقليمي ــة عمو ًم ــا ح ــاالت البق ــاء املؤقت ــة ،غ ــر مناس ــبة أو غ ــر كافي ــة .ولتش ــجيع عام ــل التوق ّعي ــة
ك ــا يف أوق ــات ت ــرر موط ــن املهاج ــر بس ــبب الك ــوارث .يف االســـتجابات ،تدعـــو املبـــادئ التوجيهيـــة إىل وضـــع
“ترتيبـــات دامئـــة” ُيتفـــق عليهـــا عـــى أســـاس متعـــدد
وتس ــمح قوان ــن اإلغاث ــة يف ح ــاالت الك ــوارث يف بع ــض األطراف/إقليم ــي و ُتفع ــل يف إط ــار االس ــتجابة لح ــاالت أو
ال ــدول بتقدي ــم املس ــاعدات اإلنس ــانية لجمي ــع األش ــخاص أح ــداث معين ــة مت ــى وقع ــت .ويه ــدف االهت ــام مبث ــل
يف أعق ــاب الك ــوارث مب ــارشة بغ ــض النظ ــر ع ــن وضعه ــم ه ــذه الرتتيب ــات ب ــدالً م ــن العم ــل االنفــرادي أو العم ــل
القانـــوين يف الدولـــة وتصبـــح مـــع الوقـــت هـــذه املؤق ــت إىل تش ــجيع اتس ــاق معاي ــر املعامل ــة يف جمي ــع
املســـاعدات قـــارصة عـــى املواطنـــن وحســـب .وعامـــة ،ال ــدول يف املنطق ــة ذاته ــا م ــا ُيقل ــص دواف ــع التح ــركات
مثـــة ثغـــرة قانونيـــة تتعلـــق بالتَّهجـــر العابـــر للحـــدود املســـتقبلية.
يف ســـياق الكـــوارث .فمـــع وجـــود أمثلـــة فعليـــة عـــى
الســـاح باإلقامـــة الدامئـــة للمهجريـــن عـــر الحـــدود يف ومصطلـــح الحاميـــة املؤقتـــة مفهـــوم عمـــره عقـــود
ُ
وطب ــق يف ح ــاالت مختلف ــة كث ــرة ودول عدي ــدة وخاص ــة
يف قضي ــة ع ــام  ،2014رفض ــت محكم ــة الهج ــرة والحامي ــة يف
نيوزيلن ــدا املطالب ــة املتعلق ــة بتغ ــر املن ــاخ الت ــي تقدم ــت به ــا
أرسة توفالي ــة للحص ــول ع ــى وض ــع الالجئ ــن مبوج ــب اتفاقي ــة
الالجئ ــن لع ــام  .1951وم ــن ب ــن حيثي ــات األرسة ذات األربع ــة
أفــرادَّ ،أن آث ــار تغ ــر املن ــاخ  -وخاص ــة ارتف ــاع منس ــوب مي ــاه
البح ــر  -وغي ــاب مي ــاه ال ــرب النظيف ــة س ــيؤثر عليه ــم س ــلب ًيا

إذا م ــا أج ــروا ع ــى الع ــودة إىل موطنه ــم .وم ــع أن املحكم ــة
أوقفـــت قـــرار ترحيلهـــم ومنحتهـــم حـــق اإلقامـــة ،كان ذلـــك
مبثابـــة اســـتخدام لســـلطة املحكمـــة التقديريـــة ألســـباب
إنســـانية نظـــ ًرا للروابـــط األرسيـــة القويـــة التـــي ترتبـــط بهـــا
هـــذه األرسة يف نيوزيلنـــدا 1.ومل تســـتند املحكمـــة يف قرارهـــا
هـــذا إىل أي التزامـــات قانونيـــة محليـــة أو دوليـــة.
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يف ح ــاالت التدف ــق الجامع ــي .وتق ــر املب ــادئ التوجيهي ــة عـــى ذلـــك ،قـــد ُيثبـــط وضـــع حـــد أدىن مـــن تفعيـــل
الجدي ــدة باإلنج ــازات الكث ــرة يف مج ــال توف ــر الحامي ــة النظـــام إذا كانـــت مدتـــه طويلـــة.
املؤقت ــة ع ــى م ــدار الس ــنني يف س ــياقات كث ــرة مختلف ــة
إال أ َّنن ــا قلق ــون بش ــأن اس ــتمرار االلتب ــاس املخي ــم ع ــى ولوضـــع درجـــة حاميـــة مناســـبة للمســـتفيدين لضـــان
نطـــاق هـــذا املفهـــوم ومعنـــاه .وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،إقامـــة كرميـــة لهـــم ،تغطـــي املبـــادئ التوجيهيـــة أيضـــاً
نـــدرك الحاجـــة لوجـــود اســـتجابات متوقعـــة ومتســـقة الجوانـــب العملياتيـــة والعمليـــة للمبـــادئ التوجيهيـــة
وكذلـــك مرنـــة لألزمـــات اإلنســـانية وتحـــركات الســـكان بشـــأن ترتيبـــات الحاميـــة املؤقتـــة أو البقـــاء الخاصـــة
املع َّقـــدة .ولهـــذا الســـبب ،توضـــح املبـــادئ التوجيهيـــة بدخـــول الـــدول واســـتقبال الوافديـــن لهـــا ومعايـــر
املقص ــود بالحامي ــة املؤقتة/البق ــاء ،وم ــا ال ُيقص ــد به ــا ،الحاميـــة الدنيـــا والتعـــاون الـــدويل وتقاســـم األعبـــاء
ومـــا ال ينبغـــي أن ُيقصـــد بهـــا.
والتشـــاور والتنســـيق .وتبـــن املبـــادئ كذلـــك تحســـن
معايـــر الحاميـــة بامتـــداد فـــرة اإلقامـــة.
وتوضـــح املبـــادئ أيضـــاً أربعـــة ســـيناريوهات يســـتحيل
يف ضوئهـــا تطبيـــق تحديـــد وضـــع ال َّالجـــئ الفـــردي وال واألهـــم مـــن ذلـــك ،توضـــح املبـــادئ التوجيهيـــة َّأن
يصلـــح معهـــا إال املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ترتيبـــات املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ترتيبـــات الحاميـــة املؤقتـــة
الحاميـــة املؤقتـــة أو البقـــاء ،وهـــي:
أو البقـــاء ال تخـــل بالتزام ــات الـــدول مبوجـــب القانـــون
الـــدويل ،وخاصـــة اتفاقيـــة الالجئـــن لعـــام  1951و/
■ ■تدفقـــات واســـعة النطـــاق مـــن طالبـــي اللجـــوء أو أي أو بروتوكولهـــا لعـــام  1976وكذلـــك حقـــوق اإلنســـان
أزمـــات إنســـانية أخـــرى مشـــابهة.
األخـــرى و/أو صكـــوك الالجئـــن اإلقليميـــة التـــي متثـــل
الـــدول أطرا ًفـــا فيهـــا .ولكنهـــا جـــاءت مكملـــة للنظـــام
■ ■تحـــركات الســـكان املع َّقـــدة أو املختلطـــة ،مثـــل :الـــدويل لحاميـــة الالجئـــن وبانيـــة عليـــه .ووف ًقـــا
ســـيناريوهات الوصـــول بالقـــوارب اإلنقـــاذ يف البحـــار لتوصيـــات مبـــادرة نانســـن بشـــأن التَّهجـــر العابـــر
للح ــدود املس ــتحث مناخ ًي ــا يف  ،2015يؤم ــل أن تس ــتغل
■ ■الســياقات املتغرية واالنتقالية.
الــدول الفرصــة  -عنــد وضعهــا جــدول األعــال املســتقبيل
بش ــأن الحامي ــة  -وت ــويل اهتام ًم ــا ج ــادًا لقيم ــة اتخ ــاذ
■ ■الظ ــروف االس ــتثنائية واملؤقت ــة األخ ــرى يف املوط ــن الت ــي إجــراء وق ــايئ باالتف ــاق ع ــى ترتيب ــات متوقع ــة للحامي ــة
تس ــتلزم الحامي ــة الدولي ــة والت ــي متن ــع الع ــودة يف أم ــان املؤقتـــة والبقـــاء وتنفيذهـــا وتضمينهـــا يف ترشيعاتهـــا
وكرام ــة.
الوطني ــة .وق ــد ص ــارت الحاج ــة لفع ــل ذل ــك ملح ــة يف
املناطـــق املعرضـــة فعل ًيـــا للكـــوارث أو التـــي ســـتتعرض
وتدعـــو املبـــادئ التوجيهيـــة أيضـــاً إىل تخطـــي الحاميـــة لهـــا مبـــا فيهـــا الكـــوارث املرتبطـــة بتغـــر املنـــاخ.
املؤقت ــة أو اإلقام ــة إىل األوض ــاع والحل ــول األخ ــرى .ويف
املبـــادئ التوجيهيـــةُ ،تحـــدد منهجيـــة إنهـــاء الحاميـــة فولكر تورك  turk@unhcr.orgاملفوض السامي املساعد
املؤقت ــة بح ــاالت معين ــة أو تعتم ــد ع ــى ظ ــروف معين ــة (املعني بالحامية) ،مقر مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
وال تس ــتند إىل إط ــار زمن ــي مح ــدد مس ــب ًقا .ويف اجت ــاع www.unhcr.org
الخـــراء األول ،ســـاد االتفـــاق عـــى رضورة أال يتجـــاوز
الحـــد األقـــى لهـــذا النـــوع مـــن الحاميـــة الثـــاث املبادئ التوجيهية متاحة عىل:
ســـنوات .ومـــع ذلـــك ،مل يتطرقـــوا يف الوقـــت نفســـه http://refworld.org/docid/52fba2404.html
إىل الحـــد األدىن نظـــراً لصعوبـــة تحديـــد مـــدة اإلقامـــة
 .1قرار املحكمة 4 ,يونيو/حزيران ,2014 ،متاح عىل:
الالزمـــة تحديـــدًا دقي ًقـــا وخاصـــة يف املراحـــل األوليـــة https://forms.justice.govt.nz/search/IPT/Documents/Deportation/pdf/
لألزم ــات اإلنس ــانية وتح ــركات الس ــكان املع َّق ــدة .وع ــاوة rem_20140604_501370.pdf
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