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مشهد مرشذم للحامية 
روجري زيرت

أدى تغري مفاهيم الحامية والتنوع املتزايد يف مامرسات الحامية ويف نطاق عمل الحامية الذي 
املقدمة  الة  الفعَّ الحامية  توجهات  تزعزع  إىل  األخرى  الفاعلة  والجهات  اإلنسانيون  به  يضطلع 

رين قرًسا. للُمهجَّ

لعوامل  االستجابة  إطار  ويف  املنرصم  العقد  مدى  عىل 
التغيري وظواهرها وزيادة تعقد جوانب الهجرة القرسية 
وغري النظامية وعدم القدرة عىل التنبؤ بها، ظهرت مساٍع 
مامرسة  وتنويع  الحامية  مفهوم  صياغة  إلعادة  كبرية 
الحامية وتوسيع نطاق عمل الحامية الذي يضطلع به 
اإلنسانيون والجهات الفاعلة األخرى. من حيث املبدأ، 
املخاطر  من  األقل  عىل  الحد  التطورات  هذه  بإمكان 
رون قرًسا ومن استضعافهم لهذه  التي يتعرض لها امُلهجَّ
والعنف  النزاع  من  بالفرار  للناس  والسامح  املخاطر 

وانتهاكات حقوق اإلنسان األمنية. 

مترشذم  حامية  مشهد  ظهور  يف  تسبب  ذلك  أن  إال 
املعايري  يف  واختالف  املفاهيم  يف  مشكالت  من  يعاين 
واإلجراءات والحوكمة. وكانت النتيجة زيادة استضعاف 
التامسك  إىل  الحامية  منظومة  وافتقار  قرًسا  رين  امُلهجَّ

واإلنصاف.

إعادة تأسيس الحامية - معايري ومامرسة متغرية
ففي  الحامية.  معايري  بناء  يف  التقدم  بعض  أُحِرَز  لقد 
اعُتِمد   ،2005 عام  املتحدة  لألمم  العاملي  القمة  مؤمتر 
الذي ميثل مسعى  الحامية1  توفري  املسؤولية عن  مبدأ 
بعيد األمد لحامية املعرضني النتهاكات بالغة يف حقوق 
املجتمع  أنَّ  إال  القرسي  التهجري  يف  تتسبب  اإلنسان 
الدويل رسعان ما توقف عن إعطاء أي زخم لهذا املبدأ 
قواعد  وجود  ومع  البور.  كاألرض  مهجوراً  أصبح  الذي 
تسعى للتميش مع الديناميات املتغرية للتهجري القرسي 
ال سيام للذين ال تنطبق عليهم أحكام اتفاقية الالجئني 
األشكال  مثل  تكييفات  إجــراء  شهدنا   ،1951 لعام 
و”الحامية  اإلنسانية”  “الحامية  للحامية:  التبعية 
من  مؤخراً  صدر  وقد  املؤقتة”.  و”الحامية  التكميلية” 
يدعم  تقرير  اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب 
قواعد الحامية التي يجب تقدميها عىل الحدود ومعابر 

الدخول ويهذبها.2 

محدود  للحامية  التقنيني  التطور  هذا  كان  حني  ويف 
للغاية، تطورت املامرسة العملية وتنوعت برسعة وعىل 
نطاق واسع. ويف حني واصلت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر مسريتها يف تزعم تطوير معايري الحامية، وضعت 
مجموعة كبرية من املنظامت غري الحكومية واملنظامت 
اإلنسانية  املتحدة  األمم  ومنظامت  الدولية  الحكومية 
الطوارئ  حــاالت  يف  اإلنساين  لإلجالء  اسرتاتيجيات 
وينارص  الحرب.  مناطق  يف  األساسية  املدنية  والحامية 
عدد من املنظامت غري الحكومية مبدأ الحامية الذاتية 
مهاًم  دوراً  للحامية  العاملية  املجموعة  ومثَّلت  بشدة. 
بناء  ويف  ونرشها  وسياساتها  الحامية  معايري  إرساء  يف 
تنقيح  يجرى  الحرضية،  للمناطق  وبالنسبة  القدرات. 
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املنظومة  تعد  أوروبــا،  ويف  وصكوكها.  الحامية  أدوات 
األوربية العامة لطلب اللجوء لعام 2013 - بالرغم من 
االنتقادات الكثيفة التي وجهت لها - صكاً واسع النطاق 
جميع  يف  واألداء  الحامية  معايري  اتساق  لضامن  يسعى 

الدول األعضاء باالتحاد األورويب. 

البلدان  الحامية املعيارية لدى رعايا  وقد سدت ثغرات 
الثالثة الذين علقوا عىل نحو غري مبارش يف بلدان النزاع 
 800 مثل  السبل  بهم  تقطعت  الذين  رون  املهجَّ -وهم 
ألف مهاجر وعامل مهاجر علقوا يف ليبيا أثناء انتقالهم 
يف عام 2010 - بشكل كبري من خالل اإلجراء املشرتك بني 
املنظمة الدولية للهجرة ومفوض األمم املتحدة السامي 
برنامج  األوروبية  املفوضية  واعتمدت  الالجئني.  لشؤون 
محتماًل  قياًم  ميثل صكاً  الذي  اإلقليمي  والحامية  اإلمناء 
رين  للُمهجَّ املقدمة  الحامية  مامرسات  لجودة  وإضافة 

قرًسا وموثوقيتها يف مناطق املنشأ. 

وبالنظر إىل حافظة معايري الحامية ومامرساتها املوسعة، 
املعايري  تلك  أن  إال  محرز  تقدم  مثة  أنَّ  للرايئ  يبدو  قد 

وال ترسي عىل  فقط  الالجئني  األول  املقام  يف  تستهدف 
ينطبق  وال  قرساً  روا  ُهجِّ الذين  األوسع  رين  امُلهجَّ فئات 
تساؤالت  مثة  وبهذا،  لالجئني.  املعياري  التعريف  عليهم 
مساحة  تقلص  إىل  تشري  مهمة  وعملياتية  مفهومية 
مامرسات الحامية وجودتها )مبينة أدناه( وإىل أنَّ القواعد 
عملياتية  أوامر  مجرد  سوى  تعد  مل  الدولية  واملعايري 

وسياسية ما أوجد بيئة حامية متذبذبة ومترشذمة. 

من قواعد الحامية إىل إدارة الحامية
باإلضافة إىل املبادرات املعيارية “الناعمة” الواردة أعاله، 
وصكوكها  الحامية  بسياسات  حالًيا  أكرب  اهتامم  مثة 
جوهر  يف  العميق  التغيري  ذلك   ويعكس  العملياتية. 
تحول  ذلك  ويعد  ويعززها.  ومامرساتها  الحامية  منطق 
من املبادئ القامئة عىل القواعد إىل “إدارة” الحامية التي 
يرتبط بها إعادة تكوين الهياكل واملسؤوليات املؤسسية. 
االتحاد  داخــل  من  ذلــك  عىل  األمثلة  إحــدى  وتبزغ 
األورويب حيث يوضح كل من النهج العاملي بشأن الهجرة 
لالتحاد  االسرتاتيجية  السياسة  يعد  الذي   - واالنتقال 
اللجوء  لطلب  العامة  األوربية  واملنظومة   - األورويب 
بدالً  البحث  محل  الحامية  إدارة مامرسات  كيف حلت 
تعالج  قد  التي  الحامية  لتقديم  املعيارية  الرشوط  من 

الديناميات الجديدة للهجرة الدولية.

الهيئات  منظور  يف  الحامية  اقترصت  أخــر،  ومبعنى 
اإلنسانيني عىل كونها مهمة مؤسسية  الدولية والفاعلني 
وعملياتية. ولعل ما ترتب عىل ذلك من فقدان السيادة 
ألسلوب  أهمية  النتائج  أكرث  أحد  للحامية  املعيارية 
الديناميات  تفرضها  التي  الحامية  تحديات  معالجة 

املعارصة للهجرة القرسية.

التنوع والتقلب املفهومي
يجب  كان  إذا  ما  بشأن  التوافق  ويقل  الجدال  يحتدم 
النظر لتقديم الحامية بوصفها تقوم عىل “وضع” الفرد 
معالجة  من  نتمكن  “حقوقه” حتى  أو  “احتياجاته”  أو 
نطاق أوجه االستضعاف واملخاطر املتنوعة التي تواجهه 
عىل  القامئة  الحامية  أفضل.  نحو  عىل  قرًسا  رين  امُلهجَّ
واملعيارية  القانونية  األطر  عىل  تتوقف  الفرد:  وضع 
الدولية مثل اتفاقية عام 1951 التي تصنف فئات معينة 
التوجيهية  املبادئ  يف  ورد  مثلام  قرًسا  رين  امُلهجَّ من 
يف  سادت  التي   1998 لعام  الداخيل  بالنزوح  املتعلقة 
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خطاب الحامية واالعتبارات العملياتية. ولكنَّ تصنيف 
بدقة  يلبي  ال  الفرد  لوضع  وفقاً  الحامية   تحديات 

احتياجات الحامية املعارصة. 

اللجنة  مثل  اإلنسانيني  الفاعلني  بعض  يؤكد  وباملقابل، 
الدولية للصليب األحمر عىل وجود حاجة للحامية من 
البدين  العنف  مثل  التهديدات  من  واسعة  مجموعة 
بغض  املتعمد   والحرمان  واالستغالل  واإلكراه  املبارش 
ويف   . للفرد  املعياري  الوضع  أو  التصنيف  عن  النظر 
القرسية  والهجرة  العنيف  النزاع  تجّسد  مع  الواقع، 
رضورة  الهيئات  هذه  تزعم  جديدة،  أشكال  عدة  يف 
يستجيب  االحتياجات  قوامه  نهج  عىل  الحامية  إسناد 
قانوين  وضع  عىل  يعتمد  وال  هذه  االستضعاف  ألوجه 
بعض  تدعمها  أخرى  جدلية  اتجاهات  وتفرتض  معني. 
الدويل  واالتحاد  اإلنسانية  الحكومية  غري  املنظامت 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر رضورة إتباع 
منهجية قوامها الحقوق لالعرتاف باستحقاقات الحامية 
الحامية  يف  الحق  إن  أي  وتحديدها.  قرًسا  رين  للُمهجَّ
مثله مثل الحقوق األخرى استحقاقاً لجميع البرش ويف 
رين قرًسا. وهي ال تتوقف عىل وضع  القلب منهم املهجَّ

قانوين )أو اجتامعي أو سيايس( محدد. 

الحامية،  عليه  تقوم  الذي  األساس  عن  النظر  وبرصف 
تشري جميع املناهج الثالثة إىل رضورة وجود إطار عمل 
شامل بقدر اإلمكان إال أنَّ هذا الطموح ما زال مرشذماً. 

الغموض الهيكيل للحامية
الحامية  مفاهيم  بني  ومتزايد  واضح  انقسام  هناك 
يف  الجامعي  القرسي  التهجري  مناطق  يف  ومامرساتها 
كثرياً  تالشت  حيث  الشامل  ببالد  مقارنة  الجنوب  بالد 
األنظمة التي ببساطة ال تسمح لالجئني وطالبي اللجوء 
واملهاجرين قرسا اآلخرين بدخول أراضيها. ومن منطلق 
املعايري القانونية الدولية والتقنينية املحددة يف القانون 
ففي  للحامية.  املسارات  ثنايئ  منــوذج  ظهر  ــدويل،  ال
رين قرًسا  املناطق التي تفرز الغالبية العظمى من امُلهجَّ
عىل  عة  املوسَّ والقدرة  املعايري  لتحسني  ُيروَّج  عاملياً، 
بالد  من  والسيام  الخارجيني  الفاعلني  قبل  من  الحامية 
الشامل. وتقلص هذه الدول ما بعد الصناعية نفسها يف 
الوقت عينه فرص الحصول عىل إجراءات لجوء عادلة 

وتخفض تدريجًيا التزامها بإعادة توطني الالجئني. 

االتحاد  منظومة  يف  بوضوح  االنقسام  هذا  ويتجىل 
االتحاد  ويعالج  آخــر.  مكان  أي  من  أكرث  األورويب 
خارج  اللجوء  وطالبي  املهاجرين  مسألة  األورويب 
إعادة  واتفاقيات  التنقل  رشاكات  خالل  من  األقاليم 
القبول مع بلدان العبور والبلدان املجاورة وهي عملية 
تعرف باسم “إعادة املتاخمة”. ويف أثناء ذلك وبالقرب 
الصكوك  من  مجموعة  ُوضَعت  نفسها،  ــا  أوروب من 
الجنوب والبحر  والتدخالت خاصة يف دول األعضاء يف 
األبيض املتوسط لتعزيز أمن الحدود الخارجية املشرتكة: 
وكالة فرونتكس ونظام يورسور واملكتب األورويب لدعم 
املتوسط.  األبيض  بالبحر  املعنية  العمل  اللجوء3 وفرقة 
وقد خصصت هذه العملية إلدارة أمن أوروبا ومعالجة 
بشدة  قلص  ما  املختلطة  الهجرة  تدفقات  تحديات 

رين قرًسا. جودة الحامية املقدمة للُمهجَّ

ويعد هذا النهج مزدوج املسار يف تقديم الحامية دلياًل 
آخراً عىل ترشذم املشهد. 

انقسام املامرسات والتنفيذ املؤسيس
تفتقر مامرسات الحامية املتكاثرة املذكورة أعاله إلطار 
املعياري  الدعم  ويعوزها  وممنهج  متامسك  عمل 
الشامل. وبدالً من ذلك، وضعت مجموعة واسعة من 
التفاعلية  العملية  واالستجابات  والصكوك  السياسات 
إىل حد كبري وصممت لتناسب سياقات حامية وثغرات 

حامية محددة. 

هو  كام  الهدف،  هو  والتقارب  التامسك  حيث  وحتى 
ما  اللجوء،  لطلب  العامة  األوربية  املنظومة  الحال مع 
زال هناك سياسة واسعة واختالف عميل كام أشار تقرير 
اإلجــراءات  يف  اختالفات  مؤخراً.4ويوجد  يوروستات 
واختبارات  الفرد  وضع  وتحديد  والقبول  )االستقبال 
والرتحيالت(  والطعون  والسن  الجنسية  من  التحقق 
إضافة إىل اختالف املعايري واملامرسات )عىل سبيل املثال 
والرتحيل  واالحتجاز  القانونية  املشورة  عىل  الحصول 

والحامية املؤقتة(. 

وجود  عدم  املامرسات  متاسك  يف  النقص  هذا  ويقابل 
استجابة مؤسسية شاملة لتقديم الحامية. وقد وضعت 
كثري من املبادرات عىل يد الهيئات الدولية أو الحكومات 
أو االتحاد األورويب أو املنظامت غري الحكومية اإلنسانية 
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املؤسسية  أهدافهم  لتحقيق  فــردي  أســاس  عىل 
أولويات  أو  برامجهم  اسرتاتيجيات  أو  املحددة 
واجب  يقع  أنَّه يف حني  ذلك  يف  الالفت  سياساتهم. 
الحامية الدويل عىل عدد ضئيل جداً من الهيئات - 
مثل: مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واللجنة 
الدولية للصليب األحمر - تدرج كثري من املنظامت 
حالياً  الحكومية  غري  املنظامت  وخاصة  اإلنسانية 
وكأن  القرسية  للهجرة  استجاباتها  ضمن  الحامية 
لديها والية للقيام بذلك. ومتتلك كثري من املنظامت 
وسياسات  متخصص  حامية  طاقم  اآلن  اإلنسانية 
القول  وميكن  خاصة.  واسرتاتيجيات حامية  متطورة 
شأنه  من  الحامية  مامرسات  يف  التنوع  ذلك  إن 
األوضاع  يناسب  نحو  عىل  الحامية  نشاط  تكييف 
االستيعابية  القدرة  وكذلك  الخاصة  واالحتياجات 

للجهة الفاعلة املقدمة للحامية. 

توجهات  التنوع يف  أثر هذا  يعزز  أن  ينبغي  ولكن، 
الحامية  لتحديات  املفصلة  االستجابة  الحامية 
املعياري  األســاس  يف  التذبذب  وبالتايل  املعارصة 

للحامية. 

تسييس الحامية
القائم  االنقسام  املقلقة عىل  األدلة  أكرث  لعل  أخرياً، 
جداً  املسيسة  الحامية  بيئة  الحامية  توجهات  يف 
والبعيدة كل البعد عن املبادئ املعيارية التي تستند 
عليها الحامية يف املقام األول. فقد صارت مامرسات 
الوطنية  املصالح  لخدمة  وأداة  انتقائية  الحامية 
والخطاب السيايس الذي يعزز توريق الهجرة واللجوء 
)غالباً يف بلدان ما بعد الصناعية( عىل حساب حقوق 
الحامية  أن  حقيقة  وتعد  وحاميتهم.  املهاجرين 
العابرة لحقوق اإلنسان واملبادئ املعيارية والقانونية 
املرشذم  املشهد  عىل  إزعاجاً  األدلة  أكرث  والسياسة 

الذي تشهده توجهات الحامية. 

قضايا  يسيس  البسيطة  وجه  عىل  مكان  يوجد  وال 
يف  بشدة  قرًسا  رين  امُلهجَّ وحامية  املتاخمة  إعادة 
قضايا  مع  أوروبــا  تفعل  مثلام  العامة  الخطابات 
الهجرة الدولية والهجرة املختلطة واالنتقال بني الدول 
فاالنتخابات  والالجئني.  اللجوء  وطالبي  األوروبية 
 2014 عام  يف  األورويب  الربملان  وانتخابات  الوطنية 

براهني كثرية عىل  وارتفاع كراهية األجانب جميعها 
ذلك. وال ينافس االتحاد األورويب يف تزعزع توجهات 
الحامية بسبب الخطاب السيايس املعارص إال أسرتاليا.

الخامتة
بدالً عن دعم مامرسات الحامية، أسفر هذا املشهد 
املقسم عن منظومة حامية تفتقر التامسك واإلنصاف 
الحدود  عىل  سيام  وال  الحامية  أزمة  تنامي  وعن 
قرًسا  رين  امُلهجَّ استضعاف  يزداد  األوروبية. وهكذا، 

وتتضاءل حقوقهم ومتتعهم بالكرامة أكرث وأكرث. 

الحامية  معايري  تطوير  كيفية  أصبحت  وعليه، 
ألمناط  يستجيب  نحو  عىل  وتكييفها  ومامرساتها 
السكان  نـــزوح  مــن  ــاً  جــذري اخــتــالفــاً  مختلفة 
وديناميتاتهم يف العامل املعارص مقارنة بحني وضعت 
املبادئ املعيارية واألطر الدولية أصل التحدي الذي 

ال يزال قامئاً.   
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تستند هذه املقالة إىل تحليل دراسة حديثة أجرتها 
اللجنة االتحادية السويرسية املعنية بشؤون الهجرة.5

 www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf .1
2 مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )2014( مبادئ مفوضية األمم   .2

املتحدة السامية لحقوق اإلنسان املوىص بها واملبادئ التوجيهية بشأن حقوق اإلنسان 
عىل الحدود الدولية. 

 )OHCHR Recommended Principles and Guidelines on Human Rights
at International Borders(

 www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/A-69-CRP-1_en.pdf 
متاح باللغة اإلنجليزية فقط.

وكالة فرونتكس: وكالة أوروبية معنية بإدارة التعاون العمليايت عىل الحدود   .3
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الخارجية األوروبية. نظام إيسو:املكتب األورويب لدعم اللجوء
4. يوروستات )2014( إحصائيات اللجوء.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
Asylum_statistics

رين قرًسا – حالة التقرير الفني املفهومي، تحديات  5. زيرت ر. )2014( حامية امُلهجَّ
وأساليب التطوير

 )Protecting Forced Migrants – A State of the Art Report of Concepts,
Challenges and Ways Forward(

 www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/aktuell/news/2014/2014-12-18.html
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