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تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر

جوديث كومني

جرت العادة أن يفر “الجئو القوارب” من أزمة ما ،ولكنهم يف نهاية املطاف يتشاركون طريقتهم يف السفر مع أنواع
كثرية أخرى من املهاجرين .وعىل املعنيني بذل جهود أكرث لالستجابة لرحالت الهجرة البحرية غري النظامية عىل نحو
يحمي الحقوق األساسية ويحرتم كرامة اإلنسان ولكن مازال ينقصنا اإلرادة السياسية لتحقيق ذلك.
معظــم رحــات الهجــرة غــر النظاميــة املعــارصة “مختلطــة” املهاجريــن ويف احتياجــات الحاميــة لديهــم ،مبــا يف ذلــك
أي أنهــا تشــتمل عــى تيــارات مــن األفــراد الذيــن ينتقلــون االحتياجــات التــي تنشــأ أثنــاء رحلتهــم وتلــك الناتجــة عــن
ألســباب مختلفــة ولكنهــم يتشــاركون الطــرق ووســائل الســفر األوضــاع يف بــاد املهاجريــن األصليــة.
واملركبــات البحريــة نفســها .وهــم يعــرون الحــدود الربيــة
والبحريــة دون ترصيــح وعــادة عــن طريــق مســاعدة املهربــن .التحدي الخاص يف هجرة القوارب
وتشــر كل مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمــم الجئــو القــوارب ،مثــل املهاجريــن اآلخريــن ،قادتهــم مجموعــة
املتحــدة الســامية لالجئــن إىل َّأن التيــارات املختلطــة قــد متنوعــة مــن العوامــل الدافعــة للفــرار مــن أوطانهــم بــدءاً
تشــتمل عــى الالجئــن وطالبــي اللجــوء وآخريــن مــن ذوي مــن الحرمــان االقتصــادي حتــى القمــع الســيايس ،ومــن
االحتياجــات الخاصــة ،مثــل :األشــخاص ا ُملتاجــر بهــم وفاقــدي الحــرب األهليــة إىل الفــوىض التــي تتبــع التغــرات الثوريــة،
الجنســية واألطفــال غــر املصحوبــن ببالغــن أو املنفصلــن ومــن الكــوارث الطبيعيــة املفاجئــة إىل التغيــرات البطيئــة
عــن آبائهــم وغريهــم مــن املهاجريــن غــر النظاميــن .فــا لتغــر املنــاخ.
تقتــر الجامعــات عــى نــوع واحــد فقــط مــن املهاجريــن،
فــكل منهــم لديــه أســباب مختلفــة لــرك مواطنهــم .وبهــذا وتــرى الــدول عــى نحــو متزايــد “أعــايل البحــار” بوصفهــا
الخصــوص ،يخفــق مصطلــح “غريهــم مــن املهاجريــن غــر مجــاالً لتوســيع إج ـراءات الســيطرة عــى حدودهــا ويدفعهــا
النظاميــن” يف إيضــاح مجــال التيــارات املختلطــة التي تشــتمل مجموعــة متنوعــة مــن إجــراءات خــارج الحــدود اإلقليميــة
عــى أفـراد تركــوا منازلهــم بســبب ترضرهــم عــى نحــو مبــارش ملنــع وصــول الرحــات غــر املــرح بهــا .وتعــزي بعــض الــدول
بفعــل أزمــة إنســانية أو كانــوا مهدديــن بالتعــرض لهــا ،مثــل :ذلــك إىل أن مســؤولياتها القانونيــة الدوليــة ال تــري عليهــا
تلــك الناتجــة عــن تغــر املنــاخ ،وهــم بحاجــة لنــوع مــن عندمــا تتخــذ إجــراءات خــارج حدودهــا الربيــة أو البحريــة
الحاميــة حتــى إن مل يســتوفوا رشوط منحهــم صفــة الالجئــن .وكأنهــا تخلــق منطقــة تنعــدم فيهــا حاميــة حقــوق املهاجريــن
ويصعــب مراقبــة أفعــال الــدول عندهــا.
وال تعــد الهجــرة املختلطــة ظاهــرة جديــدة .ولكــن مــا تغــر
هــو نطاقهــا ودرجــة تعقدهــا وطريقــة تفاعــل دول الوصــول ومــع تكثيــف الحكومــات جهودهــا ملكافحــة رحــات الهجــرة
معهــا .وقــد دفــع كل مــن تزايــد أســباب مثــل هــذه الرحــات غــر النظاميــة ،لجــأ املهربــون واملهاجــرون إىل طــرق ووســائل
وظهــور املامرســات الجنائيــة واملخــاوف األمنيــة والعــدد الهائل انتقــال أكــر خطــورة .وتكــون النتيجــة أوضاعـاً مل تخطــر قــط
مــن املرتحلــن الــدول لتكثيــف جهودهــا ملحاربــة الهجــرة ببــال واضعــي القانــون الــدويل للبحــار عندمــا حاولــوا تقنــن
1
غــر النظاميــة وذلــك مــن خــال تطبيــق إجــراءات شــاملة واجــب تقديــم املســاعدة ملــن يجابهــون املخاطــر يف البحــر.
دون بــذل أي محــاوالت للتعــرف عــى احتياجــات الحاميــة
املختلفــة لهــم .ولكــن عندمــا تجــري الــدول عمليــة الفحــص ،ويعــد واجــب تقديــم املســاعدة أحــد الركائــز األساســية لراكبي
تخلــص منهــا بالتعــرف عــى الالجئــن فقــط ويصاحبهــا خطــر البحــار .فتقليديــاً ،كان مــن املفــرض أن األشــخاص الذيــن
نــزع الرشعيــة عــن مــن ال تنطبــق عليهــم صفــة الجــئ ولهــا ُينقــذون يف البحــار هــم صيــادوا الســمك ممــن ميكــن إرســالهم
إىل املرافــئ القريبــة التــي ســيعودون منهــا إىل أوطانهــم
تأثــر ســلبي عــى كيفيــة معاملــة هــؤالء األشــخاص.
األصليــة .ولكــنَّ مشــاكل أخــرى ظهــرت يف الســبعينايت
وبالرغــم مــن حــذر الــدول مــن قبــول التزامــات حاميــة والثامنينيــات متثلــت برفــض الفيتناميــن مــن الجئــي القــوارب
إضافيــة بشــأن الالجئــن ،بــدأت املنظــات التــي تعمــل يف النــزول مــن الســفن مــا ولــد بــدوره توتـرات إقليميــة ودوليــة
مجــال اللجــوء والهجــرة يف النظــر عــن كثــب يف خصائــص
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كبــرة وأنــذر مبشــاكل أخــرى يف البحــر األبيــض املتوســط ويف
مناطــق أخــرى خــال العقــود القادمــة.
وبالنظــر لطبيعــة الوضــع ،يقــع عــبء إنقــاذ املهاجريــن يف
البحــار عــى تعــاون املجتمــع الــدويل ألن كثــراً مــن الــدول
املنقــذة والــدول الســاحلية قــد تجــد نفســها ذات ســلطان
قضــايئ عــى املهاجريــن بالصدفــة .وهكــذا ،يثــر غيــاب اإلرادة
السياســية لحــل مشــاكل اإلنقــاذ ورفــض الالجئــن النــزول مــن
الســفن اإلزعــاج ،حتــى وإن كان يف الســياق اإلقليمــي .وال
يعكــس عــزوف الــدول عــن املــي قدم ـاً عــى طريــق حــل
هــذه القضايــا عــدم رغبتهــم يف حمــل مســؤولية الالجئــن عــى
عاتقهــم وحســب ،ولكنــه مرتبــط أيضــاً بحقيقــة أن وســائل
انتقــال املهاجريــن تحمــل عــى ظهورهــا أيض ـاً أف ـراداً ليســوا
بحاجــة للحاميــة أو يفــرون مــن مخاطــر ال يغطيهــا تعريــف
الالجــئ .ودون وضــع اتفاقيــة تحكــم كيفيــة االســتجابة
للمرتحلــن غــر القادريــن عــى العــودة إىل أوطانهــم األصليــة،
ســواء ألســباب عمليــة أو ألســباب تتعلــق بالحاميــة ،ستســتمر
الــدول يف انتهــاج الحــذر أثنــاء التعامــل معهــم.

االعرتاض ومسؤولية الدولة

دامئـاً مــا ُيســفر االعــراض يف البحــر عــن مســتويات منخفضــة
مــن حاميــة الحقــوق األساســية عــا ميكــن أن يحــدث إذا مــا
ُســمح للمهاجريــن باالســتمرار يف طريقهــم للــدول املتوجهــن
لهــا .فمــن وجهــة نظــر الــدول ،فهــذه الطريقــة أداة مغريــة
ألنهــا متنــع الواصلــن وألنهــا تحــدث عــى مــرأى ومســمع
مــن الــرأي العــام .أمــا القانــون الــدويل فليــس متطــوراً مبــا
يكفــي ليحكــم مامرســات االعــراض تلــك .ومــع ذلــك ،مثــة
إجــاع واســع عــى أن الــدول ملزمــة بالتزاماتهــا الدوليــة
الخاصــة بحقــوق اإلنســان أيـاً كان موقــع دفاعهــا عــن ســلطتها
القضائيــة ،مبــا يف ذلــك خــارج حدودهــا الربيــة والبحريــة ،وقــد
شــددت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بالفعــل عــى
رضورة أن تتخــذ الــدول إجــراءات إيجابيــة لضــان حصــول
2
املهاجريــن ا ُملعــرض طريقهــم عــى الحاميــة الالزمــة.
وحتــى مــع غيــاب الدليــل العمــي عــى أن وجــود مجــرد
احتامليــة اعــراض طريــق املهاجريــن مل يؤثــر عــى “نقطــة
التحــول” التــي ُيقــرر عندهــا األفـراد مغــادرة أوطانهــم ،تنظــر
الــدول إىل هــذا اإلجــراء عــى أنــه أداة رادعــة .فلســنوات
عديــدة ،طاملــا اعرتضــت الواليــات املتحــدة طريــق الكوبيــن،
والهايتيــن ،والدومنيكانــن وغريهــم مــن الجنســيات يف منطقــة
البحــر الكاريبــي ورفضــت الســاح ملــن اعرتضــت طريقهــم،
مبــن فيهــم مــن اتضــح أنهــم الجئــون فعليــاً ،الدخــول

خفر السواحل خارج جزيرة تينرييفي يف جزر الكناري يعرتضون قارب صيد يحمل مهاجرين أفارقة.

ألراضيهــا .ولتجنــب االلتزامــات التــي قــد تنتــج عــن مســمى
“الجــئ” ،تدعــو هــؤالء األفــراد “باملهاجريــن املحميــن”.
حتــى إن أســراليا أيض ـاً ذهبــت ألبعــد مــن ذلــك بكثــر ملنــع
دخــول املهاجريــن ا ُملعــرض طريقهــم إىل أراضيهــا حيــث
كانــوا سيســتفيدون مــن آليــات الحاميــة القانونيــة األســرالية.
وقــد أخــذت كلتــا الدولتــن ا ُملعــرض طريقهــم إىل املنشــآت
البحريــة حيــث تكــون الظــروف غــر مناســبة متامــا وحيــث
يصعــب إجــراء عمليــات اإلرشاف املســتقلة.
وقــد أحبطــت الــدول جهــود مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن إلصــدار مبــادئ توجيهيــة بشــأن عمليــات
االعــراض ،ومــع ذلــك نجحــت املفوضيــة يف إخــراج ورقــة
سياســة الحاميــة بشــأن االعــراض والعمليــات خــارج
الحــدود اإلقليميــة إىل الضــوء ،وتضــع هــذه الورقــة بعــض
املعايــر الســتقبال املهاجريــن  -وفقــاً للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان  -وتنطبــق عــى جميــع فئــات الواصلــن
وليــس عــى مــن يطلبــون الحاميــة بوصفهــم الجئــن فقــط.
ويجــب أن تكــون إج ـراءات االســتقبال قــادرة عــى معالجــة
االحتياجــات األساســية ،وأن تكــون متســقة مــع حــق العيــش
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األصــي ودول املهجــر يف جميــع املناطــق بالعــامل .وبالرغــم
مــن انتشــارها ،أخفقــت الــدول حتــى اآلن يف إظهــار اإلرادة
السياســية التخــاذ االســتجابة املقبولــة دوليـاً التــي مــن شــأنها
احــرام الحــق الســيادي للــدول بــأن تفــرض ســيطرتها عــى
حدودهــا مــن ناحيــة وحاميــة حقــوق اإلنســان وكرامــة الجئــي
القــوارب مــن ناحيــة أخــرى .وبــدالً مــن ذلــك ،تلجــأ الــدول
الســتجابات مؤقتــة تحــاول مــن خاللهــا تحقيــق التــوازن
بــن الحاميــة والســيطرة كطريقــة لتفعيــل وظائــف العوامــل
املحليــة والخارجيــة.

املفوضية السامية لالجئني /أ رودريغويز

بكرامــة مــن خــال توفــر ،عــى ســبيل املثــال ،وجبــات مالمئــة
ثقافي ـاً والســاح باســتخدام اجهــزة االتصــاالت وإعطــاء قــدر
مناســب مــن املســاحة والخصوصيــة وتوفــر األمــن فضـ ًا عــن
أهميــة عــدم اللجــوء لالحتجــاز إال ألســباب حتميــة ومعقولــة
ومتناســبة وغــر عنرصيــة .ويجــب أن يكــون لألفــراد ذوي
االحتياجــات الخاصــة (مثــل :النســاء ،واألطفــال ،وضحايــا
التعذيــب والصدمــات النفســية) الحــق يف الحصــول عــى
3
مســاعدات خاصــة.

وعــادة مــا متثــل رحــات الهجــرة غــر النظاميــة اســتجابة
ألزمــة مــا .ويف ظــل اســتمرار هــذه الرحــات نظــراً لتعــدد
دوافــع الهجــرة ،نجــد أبــواب خيــارات الهجــرة األخــرى مغلقــة
وتكثيف ـاً دامئ ـاً إلج ـراءات مراقبــة الهجــرة غــر النظاميــة مــا
يدفــع املهاجريــن واملهربــن لخــوض مخاطــر أكــر وأكــر.
وهكــذا ،يصبــح الســفر عــى هــذه الشــاكلة أزمــة إنســانية يف
حــد ذاتهــا مثلــا يتضــح مــن التقاريــر املنتظمــة عــن املــآيس
التــي تقــع يف البحــار.
ومثــة حاجــة إلبــرام اتفاقيــات بــن الــدول لضــان توفــر
عمليــات اإلنقــاذ يف البحــار واملغــادرة اآلمنــة للســفن إضافة إىل
اتخــاذ إج ـراءات االســتقبال والفحــص املناســبة .وعــى الــدول
التــي تجــري عمليــات االعــراض يف البحــر تحمــل مســؤولية
حاميــة حقــوق املهاجريــن ،ويجــب أن تكــون املنظــات حذرة
عنــد املشــاركة يف اإلجـراءات املؤقتــة التــي تختــزل مســؤوليات
الدولــة أو عنــد املوافقــة عــى هــذه املامرســات .وأخــراً ،ال
يوجــد أدىن شــك يف أن الطبيعــة املختلطــة لتيــارات املهاجريــن
متثــل تحديـاً حقيقيـاً أمــام الــدول واملنظــات الدوليــة ولكــن
يف املراحــل األوىل فقــط مــن النقاشــات بشــأن كيفيــة تحديــد
احتياجــات الحاميــة لــدى الالجئــن واالســتجابة لهــا.
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الخالصة
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املتحدة السامية لالجئني ،ورقة سياسة الحامية (.)2010
Maritime Interception Operations and the Processing of International
Protection Claims: Legal Standards and Policy Considerations With
Respect to Extraterritorial Processing

51

