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ووصــوالً إىل توزيــع واضــح للمســؤوليات والتشــاور مــع كل مــن
املواطنــن وغــر املواطنــن املترضريــن .وعــى الــدول األصليــة
للمهجريــن مشــاركة الخ ـرات والتجــارب فيــا بينهــا واســتضافة
ُ
الــدول التــي اســتجابت لتهجــر غــر املواطنــن يف الســنوات
األخــرة.

إضافــة إىل مــا ســبق :يجــب أن يتضمــن تدريــب مــا قبــل مغــادرة
البــاد للعــال املهاجريــن التخطيــط لحــاالت الطــوارئ لتهيئتهــم
ملواقــف األزمــات إضافــة رضورة مراعــاة خطــط التأمــن متناهــي
الصغــر ملســاعدة املهاجريــن عــى التــايش مــع حــاالت الطــوارئ.
وأخــراً ،يجــب تطويــر اإلمكانيــات القنصليــة لحاميــة العــال
املهاجريــن وعــى الــركات التــي توظــف أعــداداً كبــرة مــن
الجنســيات األجنبيــة وضــع إج ـراءات تشــغيلية معياريــة بشــأن
حاميــة العــال وإخالئهــم إضافــة إىل أهميــة تأســيس وحــدات
تقييــم املخاطــر وتخصيــص وظائــف كبــر ضبــاط األمــن.

ويجــب تشــجيع مزيــد مــن الــدول عــى وضــع قوانــن وسياســات
وطنيــة تراعــي حقــوق النازحــن داخليــاً مبــن فيهــم غــر
املواطنــن .فضــا عــن رضورة تحديــث القوانــن والسياســات
الوطنيــة لتتضمــن إشــارة واضحــة لحقــوق ا ُملهجريــن مــن غــر
املواطنــن .ويف هــذا الصــددُ ،يحتمــل أن ترغــب الــدول أكــر يف
توســيع نطــاق الحقــوق املمنوحــة يف املواقــف العاديــة .وعــى خالد كورس  k.koser@gcsp.chعميد أكادميي ونائب املدير
يف مركز جنيف للسياسات األمنية  www.gcsp.chوزميل كبري
الــدول التــي تشــتمل عــى أعــداد كبــرة مــن العاملــن األجانــب غري مقيم تابع ملرشوع بروكينجز -برين املعني بالنزوح الداخيل.
وضــع إجــراءات عملياتيــة معياريــة بغــرض حاميــة العــال
www.brookings.edu/about/projects/idp
املهاجريــن أثنــاء األزمــات مبــا يف ذلــك توفــر معلومــات ُمفصلــة
بشــأن إج ـراءات الحاميــة واالنتقــال واإلجــاء والعــودة إىل أرض www.iom.int/cms/mcof .1
http://tinyurl.com/Sa-violence-against-foreigners .2
الوطــن يف وقــت الحــدث.

اإلدارة اإلنسانية للحدود

ماكسيميليان بوتلر

اإلدارة اإلنسانية للحدود من األدوات ا ُملكملة لالستجابة األول مام يدفعها لغلق الحدود املترضرة بوصفه إجراء يحد
اإلنسانية للمهاجرين العالقني يف أزمة ما.
من رحالت االنتقال عرب الحدود املتزايدة .وعىل الدول وضع
آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة املاسة لدعم الحكم اإلنساين
ال تغطي األطر الحالية عىل نحو شامل جميع أشكال االنتقال عىل الحدود يف املواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحامية
يف أوقات األزمات وجميع املرتحلني أثناء األزمات عىل األصعدة الوفود املتنقلة املستضعفة ويف إطار القانون الدويل القائم.
الدولية واإلقليمية والوطنية .وتدرك املنظمة الدولية للهجرة
الحاجة لتحسني آليات التنسيق لديها وتطوير إمكاناتها مام فبناء قدرات هيئات إدارة الحدود يشتمل عىل مراعاة بعض
دفعها لوضع اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة الذي ُيركز عىل الجوانب التقنية ،مثل :وضــع خطط الــطــوارئ الصحيحة
ظروف االستضعاف التي يعاين منها مجموعة منَّوعة من األفراد وأنظمة اإلنــذار املبكر وعمليات البحث واإلنقاذ ووحدات
أثناء رحالت انتقالهم والتي ترض باملجتمعات التي قد يغفل التسجيل املتنقلة فض ًال عن رضورة تقديم الوعي الشديد
كثريون عن احتياجاتها وأوضاع االستضعاف بها أثناء االستجابة بظروف االستضعاف بني تيارات الهجرة املختلطة أثناء أوقات
1
لألزمات.
األزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحامية األفراد والجامعات
املستضعفة .وقد أثبت كل من تبادل املعلومات املؤسيس
رتحلني ولهيئات إنفاذ القانون
للم ِ
ويراعي اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة عدداً من أدوات والعمليات املشرتكة فائدتهام ُ
إدارة الهجرة التي قد ُتكمل االستجابة اإلنسانية للمهاجرين عىل حد سواء .وتنوي املنظمة الدولية للهجرة دعم الدول
العالقني يف أزمة ما والتي ُتعد واحدة من أدوات اإلدارة اإلنسانية لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات
للحدود .وتقوم كل من الرشطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود والقوانني واإلجراءات وأنظمة املعلومات املناسبة التي ستساعد
بدور أسايس يف أزمة الهجرة .وعندما تجد املناطق بأرسها نفسها بدورها عىل تيسري انتقال الفارين من األزمات .ولتفيذ ذلك،
تعيش يف فوىض عارمة ،قد تقلق الدول التي تواجه االضطرابات د ّربــت املنظمة عرشات اآلالف من مسؤويل إدارة الحدود
السياسية من جوانب األمن املتعلقة بإدارة الحدود يف املقام والهجرة يف جميع أرجاء العامل وع ّرفتهم إىل مواضيع مختلفة،
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مثل :حقوق اإلنسان وقانون اللجوء واإلتجار بالبرش وحرية
التنقل.

وسيعتمد مدى نفع اإلدارة اإلنسانية للحدود وأثرها إىل حد كبري
عىل الحوار الف ّعال واملبتكر بني جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية
املعنية من ناحية وعىل خدمات الرشطة والدفاع وإدارة الحدود
والهجرة من ناحية أخرى مام يضمن التطبيق الصحيح للمبادئ
اإلنسانية واملعايري القانونية الدولية التي يعرتف بها القطاع
األمني يف أوقات أزمات الهجرة.

ويف أواخر  ،2013أجرى املركز اإلفريقي لبناء القدرات يف تنزانيا
التابع للمنظمة الدولية للهجرة تقيي ً
ام يف املناطق الحدودية
بني جمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان وأوغندا.
واستناداً لهذا التقييم ،أجري ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻤﻟﺪرﺑﻦﻴ ملسؤويل
إنفاذ القانون يف جمهورية الكونغو الدميقراطية واشتمل عىل ماكسيميليان بوتلر  mpottler@iom.intمسؤول الربامج
يف قسم إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
مقدمة بشأن األطر القانونية الدولية ذات الصلة وتقنيات عقد
www.iom.int
مقابالت مع املهاجرين املستضعفني والتسجيل اإلحصايئ الحيوي
للمهجرين وأنظمة البحث واإلنقاذ وعنارص االستجابة اإلنسانية .1 .اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة ()Migration Crisis Operational Framework
ُ
http://tinyurl.com/IOM-MCOF

جوانب هجرة األزمات يف الجزائر
محمد صائب موسيت

ال تغطي الصكوك الدولية تحركات املهاجرين إال بصورة جزئية
ومع الفرص األكيدة املتاحة أمام السلطات الجزائرية عىل حامية
هذا التدفق من الناس ،ال توجد أي اتفاقيات نافذة (ثنائية كانت
أم متعددة األطراف) تنظم ذلك.
نشهد حالياً منوذجاً جديداً يف قضايا الهجرة ظهر يف أعقاب ما ُسمي
بالربيع العريب ومتثل يف أزمات سياسية واقتصادية ومجتمعية
عانت منها دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا .واستجابة لذلك،
اتخذ االتحاد األورويب قرارات أمنية لحامية حدوده من وافدي دول
السواحل الشاملية للبحر األبيض املتوسط مام عكس مدى الرتكيز
عىل رحالت الهجرة إىل الشامل ولكن ظهرت آثار تلك القرارات
أيضاً عىل دول السواحل الشاملية ،مثل :الجزائر.
ومنذ أن بدأ الربيع العريب صارت الجزائر مالذاً لتيارات الهجرة
املختلطة التي جاءت إليها من تونس وليبيا ومرص وسوريا.
ويف مثل تلك التيارات ،مثة الجئون أيضاً يبحثون عن بلد ثالث.
ويرى كثري من املحللني أن هذه التيارات مجرد نقطة عبور لدول
أوروبا .وهذه ملحوظة صحيحة جزئياً فقط ألن كثرياً من الناس
يرون الجزائر املالذ املنشود لهم1.فإضافة إىل وصول األجانب،
الحظنا أيضاً تحركات ملهاجرين جزائريني سبق لهم العيش يف دول
األزمات وقرروا العودة إىل موطنهم الجزائر مجدداً .حتى إن هؤالء
العائدين الذين فروا من االنفالت األمني يف مواطنهم الجديدة
فقدوا كافة ما يربطهم بالجزائر .ومازال مثة مهاجرون جزائريون
آخرون “عالقون” يف بعض تلك الدول بغض الطرف عن وضع
هجرتهم هناك سواء أكانت نظامية أم غري نظامية.

وتاريخياً ،طاملا عُ رفت الجزائر باستضافتها لالجئني .ففي أعقاب
كل أزمة جراء الكوارث الطبيعية يف الصحراء الكربى ،اعتاد قاطنو
إفريقيا جنوب الصحراء الكربى عىل االنتقال إىل شامل الجزائر .فمنذ
عام  ،1975اعتادت الجزائر عىل استضافة الالجئني الصحراويني يف
أراضيها وكان مثة تحركات لالجئني عىل مدار سنوات عديدة هرباً
من األزمات يف ساحل العاج ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
ومؤخراً ،مايل .وهكذا ،مثة ما ال يقل عن  260000أجنبي يعيشون
يف الجزائر (نحو  %0.7من تعداد سكانها عام  )2012وأكرث من %75
منهم الجئون وطالبو اللجوء و ُمهجرون آخرون من بينهم مهاجرون
دون وضع قانوين2.ففي إدارة واحدة فقط يف تامرناست ،عىل سبيل
املثال ،يوجد قرابة أربعون جنسية مختلفة بها.
ولكن السياق الجديد ُيعرض املهاجرين لظروف اجتامعية صعبة.
فالجزائر التي طاملا تبنت سابقاً لوائح هجرة صارمة ،صارت مؤخراً
للمهّجرين جراء
أكرث مرونة سعياً لتلبية املتطلبات األساسية ُ
األزمات السياسية التي جابهوها يف شامل إفريقيا .ومع ذلك،
تحولت األرايض الجزائرية ملا يشبه القلعة .فبالرغم من مرونة
قواعد السامح لألجانب بدخول أرايض البالدُ ،طرد نحو 2766
فرداً من الجزائر عىل يد قوات األمن الحدودية يف  .2012وعىل
السلطات فرض سيطرتها عىل  1200كم من ساحل البحر األبيض
املتوسط  -دون مساعدة ،ألن الهيئة األوروبية إلدارة التعاون
العمليايت عىل الحدود الخارجية للدول األعضاء يف االتحاد األورويب
(فرونتكس) ال تساعد سوى دول الشامل فقط  -إضافة إىل امتداد
 6000كم داخل حدودها الربية .ومع غلق الجزائر لحدودها الربية
مع املغرب يف  ،1994صارت حالياً مجربة عىل تحصني حدودها
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