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تعاون االتحاد األورويب مع الدول الثالثة: إعادة النظر يف املفهومات 

واالستثامرات
إليزابيث كوليت

بناء  يف  ذريعاً  إخفاقاً  أخفق  الخارج،  إىل  بالهجرة  الخاصة  أجندته  ملسار  األورويب  االتحاد  توجيه  رغم 
اسرتاتيجية عامة متامسكة وفعالة عىل حساب املهاجرين وطالبي اللجوء. 

خالل العقد املايض من الزمن، ُأطِلقت مجموعة من املبادرات 
ُيقَصد  التي  الثالثة  الدول  مع  السياسات  وأطر  الحوارية 
جمعاً  ُجمعت  ثم  األورويب،  االتحاد  عن  الخارجة  الدول  بها 
نحو  األورويب  لالتحاد  العاملية  املقاربة  محور  تحت  فضفاضاً 
الحركة البرشية.1 وتضمنت املبادرات إنشاء رشاكات يف مجال 
الحركة البرشية مع الدول الثالثة األوفر حظاً، واملحافظة عىل 
الحوار املستمر بعيد األمد )الذي ما زال يراوح مكانه) ضمن 
باط)،  الرَّ )عملية  األوروبية  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة 
تطوير  السيايس عىل  املال  رأس  من  به  بأس  ال  كمٌّ  ُبذل  كام 
اتفاقات إعادة القبول لدخول االتحاد األورويب مع أهم الدول 

امُلستقِبلة ودول االنتقال. 

وال  الطموح،  ينقصها  ال  واملبادرات  العامة  األطر  أن  ورغم 
الدول املستهدفة وال املوارد2، ما زال إطارها العام محدوداً إذ 
الدعم املايل مع تقديم حافز موسمي  يتكون يف معظمه من 
يتعلق بإصدار التأشريات. ومع ذلك، بقيت املوازنات إىل حد 
ما قليلة، وغري كافية، وضئيلة جداً مقارنًة بالدعم املايل العام 
متعددة  األورويب  االتحاد  مشاركات  خالل  من  مُينح  الذي 

األطراف خاصة فيام يتعلق بسياسة اإلمناء والجوار. 

األطراف  ثنائية  العالقات  كانت  التاريخية،  الناحية  ومن 
الهجرة  عىل  أكرث  تركز  الثالثة  الدول  مع  األطراف  ومتعددة 
عىل  ُيَركز  السيايس  املال  رأس  ُجلٌّ  وكان  الحدود،  وإدارة 
سياسة  بقيت  حني  يف  الالجئني،  دخول  قبول  وإعادة  العودة 
الحامية إىل حد كبري يف الخطاب األديب دون التطبيق. وخالل 
األورويب  االتحاد  دور  عىل  الرتكيز  تجدد  املنرصم،  العام 
املبادرات  وفرة  مع  بأنفسهم،  الالجئني  أزمات  معالجة  يف 
الالجئني  وضع  تحسني  إىل  املصممة  واملوضوعية  اإلقليمية 
هذه  وإلنعاش  أوروبا.   نحو  تدفقاتهم  تخفيف  إىل  باإلضافة 
الجهود، نرش االتحاد األورويب مجموعة جديدة من املبادرات 
القرن  يف  الدول  بها  تشرتك  التي  الحوار  مستويات  أعىل  عىل 
األليات  متويل  أجل  من  وذلك  الخرطوم)  )عملية  األفريقي 
 1.8 إىل  تصل  بقيمة  الطوارئ  ائتامن  صندوق  مثل  الالزمة 
مليون يورو من أجل أفريقيا. ويف عضون ذلك، تولت الدول 

األعضاء يف االتحاد األورويب دوراً ريادياً يف سلسلة من الربامج 
اإلمنائية والحامئية اإلقليمية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

والقرن األفريقي. 

ويركز تكثيف الحوار بني االتحاد األورويب وتركيا عىل الطبيعة 
اللجوء: يف حني  التعامل مع قضايا  الجديد يف  للتوازن  الهشة 
النطاق  واسع  مايل  دعم  تقديم  عىل  األورويب  االتحاد  وافق 
لالجئني السوريني يف تركيا مقابل وعود بزيادة إدارة الحدود 
بني تركيا واالتحاد األورويب، مل يتفق بعد عىل قضية الحامية 
املستدامة لحملة الجنسيات األخرى الذين يعربون تركيا اآلن- 
االستيطان  إعادة  عىل  وال  والعراق-  أفغانستان  من  خاصة 

املستدام بنطاق واسع للُمَهّجرين يف اإلقليم. 

أهداف غري واضحة ونتائج غري مؤكدة
األورويب،  االتحاد  يف  التمويل  مصادر  مجال  الغموض  يعرتي 
وينتج عن ذلك انعدام الكفاءة اإلدارية وفقدان التامسك إزاء 
االتحاد  مستوى  عىل  التمويل  أن  واألهداف. ومبا  األولويات 
األطراف  ثنائية  املوازنات  إعداد  عملية  أيضاً  يتممه  األورويب 
األورويب  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  مختلف  من  املنفصلة 
التامسك. ومنذ  انعدام  من  ذلك  يضاعف  أن  فيمكن  املهتمة 
بدء أزمة الالجئني التي بدأت فعلياً مع بداية وصول األفواج 
جهوداً  األوروبية  املفوضية  2015بذلت  عام  أوائل  امُلَهّجرة 
آليات  استخدام  الكبري من خالل  الحجم  اقتصادات  إنشاء  يف 
مواردها  تحشد  أن  األعضاء  للدول  يتيح  ما  االئتامن  صندوق 
ومع  املفوضية.  حددتها  التي  الخاصة  األهداف  يساير  مبا 
مثرياً  أمراً  والوضحة  املحددة  األهداف  يكون غياب  ذلك، قد 

الوطنيني.  للممولني  بالنسبة  لالشمئزاز 

فعىل سبيل املثال، ُتظِهر مراجعة لألهداف الرئيسية للصندوق 
)َمَدد)3  السورية  لألزمة  استجابة  األورويب  لالتحاد  اإلقليمي 
للربنامج  الرئيسية  األهداف  مع  به  االستهانة  ال ميكن  تداخاًل 
اإلمنايئ والحاميئ يف الرشق األوسط.4 فكال الربنامجني يتصوران 
لفئات  الرزق املستدامة  قوياً عىل تأسيس سبل كسب  تركيزاً 
إدارة  إىل  يخضع  منهام  كاًل  لكن  سوريا،  منطقة  يف  الالجئني 
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غضون  ويف  أيضاً.  مختلفني  رئيسيني  فاعلني  ويضم  مختلفة 
بقيادة  اإلقليمية  و  واللدونة  الالجئني  خطة  زالت  ما  ذلك، 
األمم املتحدة ملنطقة سوريا تعاين من نقص حاد يف التمويل 

يف مجال سبل كسب الرزق املستدامة.5 

الطوارئ  ائتامن  صندوق  يف  املبينة  األهداف  ُتعد  وباملثل، 
كثرياً  تدرج  بل  الحامية  من  نطاقاً  أوسع  أهدافاً   6 ألفريقيا 
والحامية  اإلمناء  برامج  يف  ُحددت  التي  ذاتها  األهداف  من 
اإلقليمية للقرن األفريقي وشامل أفريقيا. وهكذا يفوق املبلغ 
 30 مبلغ  االئتامن  لصندوق  يورو  مليار   1.8 البالغ  املرصود 
برنامج  من  لكل  اللحظة  هذه  حتى  املخصصة  يورو  مليون 
يتضاءل  املقابل،  ويف  أفريقيا.  يف  اإلقليمي  والحامية  اإلمناء 
مليار   1.8 البالغ  اليورو  ائتامن  لصندوق  املخصص  املبلغ 
املفوضية  تطبقه  الذي  نطاقاً  األوسع  اإلمناء  بتمويل  مقارنًة 
عىل  جامعياً  األورويب  االتحاد  يف  األعضاء  والدول  األوروبية 
اللغة  يف  كبري جداً  اختالف  هناك  ذلك،  أفريقيا. ومع  منطقة 
التي  اللغة  عن  اإلمنائية  الفاعلة  الجهات  تنتهجها  التي 
قائم  االختالف  وكذلك  الطوارئ  ائتامن  صندوق  يستخدمها 
بالنسبة لألولويات املحددة خالل شهر نوفمرب/ ترشين الثاين 
2015 يف مؤمتر فاليتا الذي جمع بني رؤساء الدول يف االتحاد 

األورويب ورؤساء الدول يف االتحادات األفريقية.

من  متنوعاً  األورويب عدداً  االتحاد  األعضاء يف  الدول  وتواجه 
املطالب الخاصة مبوازناتهم منها املساعدات اإلنسانية والدعم 
اإلمنايئ، وبرامج إدارة الهجرة املنشأة حديثاً، وارتفاع حاجات 
اإلنفاق ضمن منظومات اللجوء املحلية. ومع تصاعد تكاليف 
مساعداتها  الحكومات  من  كثري  حّولت  املحلية،  اللجوء 
املعروفة  الدول  فيها  مبا  املحيل  الحامية  دعم  إىل  الخارجية 
لنرش  الحاجة  تكن  ومل  والرويج.  السويد  مثل  دعمها  بقوة 
املوارد بفعالية وكفاءة أمراً حرجاً كام هو اآلن بالنسبة للدول 

األعضاء التي تعاين من قلة السيولة النقدية. 

و3  ألفريقيا،  يورو  مليار   1.8( كبرية  تبدو  األعداد  أن  فمع 
املبالغ  أن تكون هذه  املحتمل  يورو لرتكيا) من غري  مليارات 
تقييم  تقديم  األفضل  من  يكون  قد  بل  الكايف.  املستوى  عىل 
توافر  عىل  يقوم  أن  من  بــدالً  الحاجات  عىل  قائم  فعال 
الرزق  سبل  تأسيس  هدف  تحقيق  أريد  ما  إذا  التمويالت، 
الكايف  املستوى  الالجئني عىل  بها من  بأس  لفئة ال  املستدامة 

للتقليل من رغبتهم يف التحرك ُقدماً نحو أوروبا. 

يف  طائلة  أمواالً  استثمر  األورويب  االتحاد  أن  الثاين،  واألمر 
االتحاد  اللجوء خارج  وبناء منظومات  الحامية  أجل  بناء من 

ضغوطات  من  اآلن  تعاين  التي  الدول  ذلك  يف  مبا  األورويب 
ومع  رصبيا.  مثل  باللجوء  الخاصة  منظوماتها  عىل  هائلة 
توفري  يف  اللحظة  هذه  حتى  األورويب  االتحاد  أخفق  ذلك، 
يقدم  حيث  الثالثة  الدول  يف  للتطور  املعرّفة  املقارنة  نقاط 
مثل هذا الدعم. ويف هذه الحاالت غالباً ما ُتستخدم مؤرشات 
املدربني  املسؤولني  عدد  املثال  سبيل  عىل  لتقيس  املخرجات 
ُمنَصباً  التقييم  يكون  أن  بدالً من  املنشورة  املعلومات  وكمية 

أساساً عىل مدى تحسني الحامية لطالبي اللجوء. 

حقبة جديدة؟ 
جانب رشكاء  من  التناقض  وبوجود  القوية،  النواتج  غياب  يف 
أكرث  مبقاربات  النظر  يف  األورويب  االتحاد  يبدأ  الثالثة،  الدول 

حدة تجاه تعاون الدول الثالثة. 

ومن الناحية األساسية، كان اشرتاط تقديم املساعدة األجنبية 
يركز عىل الرتويج لحامية حقوق اإلنسان، والحوكمة الرشيدة، 
وحكم القانون. أما املوجة الجديدة لالشرتاطات التي ُنوِقشت 
خالل السنوات املاضية وجاءت بعنوان »أكرث من أجل أكرث« 
سياسات  مخرجات  استحداث  عىل  تركيزاً  أكرث  كانت  فقد 
أكرب  مادي  دعم  توفري  أصبح  اآلن  املحددة. والعرض  املانحني 
للسلوك عىل  الحافز  وتقديم  أكرث،  التعاون  يف  الراغبة  للدول 
مدى واسع من قضايا الهجرة بدءاً بإدارة الحدود إىل مكافحة 
يكن  مل  التاريخ،  هذا  وحتى  العائدين.  وقبول  التهريب 
الرتكيز حول تطبيق االشرتاطات تجاه تحسني  هناك كثري من 
مخرجات الحامية مع أن الفكرة بدأت تحظى باهتامم  كبري 
حتى من جانب املنظامت غري الحكومية الحانقة التي تعمل 

يف الدول الثالثة. 

وسيكون من الصعب عىل االتحاد األورويب تطبيق االشرتاطات 
عىل أرض الواقع ألنها تعتمد عىل أن يتخذ املانح دوراً مهاًم، 
وليس من الواضح أبداً ما إذا كانت الدول األعضاء يف االتحاد 
األورويب ومؤسساته قادرة عىل اتخاذ موقف موحد يف سياق 
أولويات  حول  والتنافس  الثنائية  الوطنية  العالقات  قوة 

السياسات. 

ومتثل عملية االشرتاط أيضاً عائقاً أمام إنجاح التعاون، وتقيياًم 
تتمكن  ليك  بأنفسها حقيقًة  الثالثة  الدول  تحتاجه  ملا  مفّصاًل 
يتعلق  فيام  وأيضاً  الوطني  املستوى  نتائجها عىل  تحسني  من 
عىل  واملرشوعات  العامة  األطر  وكانت  أرضها.  عىل  بالالجئني 
املستويات  إىل  العليا  املستويات  من  م  ُتصمَّ العموم  وجه 
الجهود  أما  الدولية.  واملنظامت  املانحة  الدول  يف  السفىل 
عام  إطار  يف  الحال  كام  تعاونيًة-  أكرث  مقاربة  ببناء  الخاصة 
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من  مجموعات  إىل  يكون  ما  أقرب  فكانت  الحركة-  مشاركة 
متامسكة  عامة  نظرة  وجود  دون  النطاق  املرشوعات صغرية 

لها. 

أن  فيه  األعضاء  والدول  األورويب  االتحاد  عىل  يجب  ولذلك 
ينظروا إىل الصورة الكربى. وال بد من تحقيق التضامن العاملي 
لقبول  للدول  بالنسبة  الجاهزية  واستمرار  الحامية  أجل  من 
غري  كبرية  مقايضة  يتطلب  ما  وهذا  واستضافتهم  الالجئني 
مذكورة تتغلب عىل العامل الجغرايف وعىل االقرتاب من حالة 
مع  التعاون  يف  راغبة  غري  أوروبا  كانت  وإذا  االستقرار.  عدم 
عادلة  بطريقة  ومشاركتها  السورية  لألزمة  الحقيقية  النتائج 
من  أم  املايل  الدعم  ناحية  من  ذلك  أكان  )سواء  بينها  فيام 
املناطق  إىل  رسالة  ترسل  فسوف  الالجئني)  استضافة  ناحية 
رين أمر مسموح  األخرى ومفادها أنَّ منع دعم السكان املهجَّ

من  بكثري  أكرب  الحقيقة  لهذه  األمد  بعيدة  واملضمونات  به. 
قضية األزمة السورية قصرية األمد التي ال تخلو من صدمات. 

 ECollette@MigrationPolicy.Org إليزابيث كوليت 
مديرة، معهد سياسات الهجرة يف أوروبا 

 www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe
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هل ازدادت حركة السفر عرب الطريق؟ استمرار تحرك طالبي اللجوء والالجئني
ماديالين غارِلك

ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبرية جداً أمام الدول، وطالبي اللجوء، والالجئني، ومنظومة 
الحامية الدولية بأكملها. 

جـاء معظـم طالبـي اللجـوء الواصلـني إىل االتحـاد األورويب عـام 
2015 بطـرق غـري نظاميـة براً أو بحراً، ومـّروا يف طريقهم عرب عدة 
دول أخـرى. وعـىل األقـل يف دولـة واحـدة مـن دول العبـور كان 
ح هذه الحركة  املسـتمرة  بإمكانهـم أن يبقـوا هنـاك بسـالم. وتوضِّ
التسـاؤل املثـار حـول َمـْن يجـب أن يتـوىل املسـؤولية بـني الـدول 
مـن أجـل تقييم طلـب اللجوء وتوفـري الحامية عند الحاجـة إليها. 
لكـن ذلـك مل يكـن، وال ينبغـي أن يكـون، بالـرضورة البلـد األول 

الـذي يِفـرُّ إليـه الالجئون. 

وال يوجـد إال عـدد محـدود من الالجئني ممن يسـتمرون باالنتقال 
مـن الـدول املجـاورة لدولهـم األصليـة إىل بلد ثالثـة. وحتى عندما 
يفعلـون ذلـك، غالبـاً مـا يكـون تنقلهـم ناتجـاً عـن عـدم توافـر 
يفـرون منهـا،  التـي  الـدول  انخفـاض مسـتوياتها يف  أو  الحاميـة 
ُيضـاف إىل ذلـك محدوديـة الوصـول إىل املسـاعدة أو غـري ذلـك 
مـن سـبل البقـاء عىل قيـد الحيـاة، دعك مـن االنفصال عـن أفراد 
األرس أو غيـاب الحلـول بعيـدة األمد. ويف بعـض األحيان، قد يكون 
الخطـر الـذي يتصورونـه يف تجشـمهم عنـاء السـفر غـري النظامـي 
خـارج تلـك الـدول أقـل مـن الخطـر الـذي يجدونـه يف بقائهـم يف 

ذلـك الوضـع يف الدولة السـابقة. 

القانـون  صكـوك  وال   1951 لعـام  الالجئـني  اتفاقيـة  تنـص  وال   
الـدويل لالجئـني بالتحديـد عىل كيفيـة توزيع مسـؤوليات الحامية 
وتشـاطرها بـني الـدول. ومـع أن جهـوداً كثـرية ُبذلـت خـالل كثري 
مـن السـنوات، مل تنجـح العمليـات متعـددة األطـراف حتـى هذه 
اللحظـة، ومل تتوصـل إىل إطـار عـام قانـوين عاملي يعرِّف األسـلوب 
املقبـول عامـة لتوزيـع املسـؤوليات بوضـوح وعدالـة، وهـذا األمر 
قـد يهمـل حاجـة النـاس للتنقـل بعيداً عـن موطنهم األصـيل بحثاً 
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ويف أوروبـا، ُبنَيـت منظومـة دبلـن يف تسـعينيات القـرن املـايض 
بهـدف توضيـح مسـألة تحديد الدولـة العضو يف االتحـاد األورويب 
التـي سـتكون مسـؤولة عـن النظر يف الطلـب الذي يقدمـه طالبوا 
اللجـوء، ومـن هنـا منـع الحركـة الثانويـة، فيـام ُيَشـار إليـه أحياناً 
تقدمـوا  قـد  األشـخاص  بعـض  أنَّ  يعنـي  الـذي  اللجـوء  بتسـوق 

بالفعـل إىل طلبـاٍت للحاميـة يف دولـة أوروبيـة أخـرى. 

ومـن الناحيـة النظرية، ينبغي لتسلسـل املعايـري يف منظومة دبلن 
أن تعمـل أوالً عـىل جمـع طالبـي اللجـوء مـع أفـراد أرسهـم ألن 
يف ذلـك قـدرة عـىل مواجهـة واحـدة مـن أهـم األسـباب القويـة 
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