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مشاركة الحركة -فكانت أقرب ما يكون إىل مجموعات من به .واملضمونات بعيدة األمد لهذه الحقيقة أكرب بكثري من
املرشوعات صغرية النطاق دون وجود نظرة عامة متامسكة قضية األزمة السورية قصرية األمد التي ال تخلو من صدمات.
لها.
إليزابيث كوليت ECollette@MigrationPolicy.Org
ولذلك يجب عىل االتحاد األورويب والدول األعضاء فيه أن مديرة ،معهد سياسات الهجرة يف أوروبا
ينظروا إىل الصورة الكربى .وال بد من تحقيق التضامن العاملي www.migrationpolicy.org/programs/mpi-europe
من أجل الحامية واستمرار الجاهزية بالنسبة للدول لقبول
 .1املعروف سابقاً باملنهج العاملي للهجرة.
الالجئني واستضافتهم وهذا ما يتطلب مقايضة كبرية غري European Commission (2015) Addressing the Refugee Crisis in Europe: .2
مذكورة تتغلب عىل العامل الجغرايف وعىل االقرتاب من حالة The Role of EU External Action
عدم االستقرار .وإذا كانت أوروبا غري راغبة يف التعاون مع (التصدي ألزمة الالجئني يف أوروبا :دور العمل الخارجي لالتحاد األورويب)
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/com-2015-40_en.pdf
النتائج الحقيقية لألزمة السورية ومشاركتها بطريقة عادلة http://tinyurl.com/EU-Syria-Madad .3
فيام بينها (سواء أكان ذلك من ناحية الدعم املايل أم من http://tinyurl.com/RDPP-MiddleEast .4
ناحية استضافة الالجئني) فسوف ترسل رسالة إىل املناطق www.3rpsyriacrisis.org .5
http://tinyurl.com/EmergencyTrustFund4Africa .6
املهجرين أمر مسموح
األخرى ومفادها َّأن منع دعم السكان َّ

هل ازدادت حركة السفر عرب الطريق؟ استمرار تحرك طالبي اللجوء والالجئني

ماديالين غار ِلك

ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبرية جداً أمام الدول ،وطالبي اللجوء ،والالجئني ،ومنظومة
الحامية الدولية بأكملها.
جـاء معظـم طالبـي اللجـوء الواصلين إىل االتحـاد األورويب عـام
 2015بطـرق غير نظاميـة براً أو بحراً ،ومـ ّروا يف طريقهم عرب عدة
دول أخـرى .وعلى األقـل يف دولـة واحـدة مـن دول العبـور كان
بإمكانهـم أن يبقـوا هنـاك بسلامِّ .
وتوضح هذه الحركة املسـتمرة
التسـاؤل املثـار حـول َمـنْ يجـب أن يتـوىل املسـؤولية بين الـدول
مـن أجـل تقييم طلـب اللجوء وتوفير الحامية عند الحاجـة إليها.
لكـن ذلـك مل يكـن ،وال ينبغـي أن يكـون ،بالضرورة البلـد األول
الـذي ي ِفـ ُّر إليـه الالجئون.

وال تنـص اتفاقيـة الالجئين لعـام  1951وال صكـوك القانـون
الـدويل لالجئين بالتحديـد عىل كيفيـة توزيع مسـؤوليات الحامية
وتشـاطرها بين الـدول .ومـع أن جهـوداً كثيرة ُبذلـت خلال كثري
مـن السـنوات ،مل تنجـح العمليـات متعـددة األطـراف حتـى هذه
اللحظـة ،ومل تتوصـل إىل إطـار عـام قانـوين عاملي يع ِّرف األسـلوب
املقبـول عامـة لتوزيـع املسـؤوليات بوضـوح وعدالـة ،وهـذا األمر
قـد يهمـل حاجـة النـاس للتنقـل بعيداً عـن موطنهم األصلي بحثاً
1
عـن الحاميـة والحلـول ملشـكالتهم.
ويف أوروبـاُ ،بن َيـت 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 ،فيما ُي َشـار إليـه أحياناً
بتسـوق اللجـوء الـذي يعنـي َّأن بعـض األشـخاص قـد تقدمـوا
طلبـات للحاميـة يف دولـة أوروبيـة أخـرى.
بالفعـل إىل
ٍ

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
الحاميـة أو انخفـاض مسـتوياتها يف الـدول التـي يفـرون منهـا،
ُيضـاف إىل ذلـك محدوديـة الوصـول إىل املسـاعدة أو غير 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 غير النظامـي ومـن الناحيـة النظرية ،ينبغي لتسلسـل املعايير يف منظومة دبلن
خـارج تلـك الـدول أقـل مـن الخطـر الـذي يجدونـه يف بقائهـم يف أن تعمـل أوالً على جمـع طالبـي اللجـوء مـع أفـراد أرسهـم ألن
يف ذلـك قـدرة على مواجهـة واحـدة مـن أهـم األسـباب القويـة
ذلـك الوضـع يف الدولة السـابقة.
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التـي تدفـع النـاس لالنتقال قدماً داخـل االتحـاد األورويب .لكنَّ ما
يحـدث على أرض الواقـع غير ذلـك ،فاملسـؤولية يف الواقـع ُتعزَى
يف كثير مـن األحيـان إىل الدولـة العضـو التـي يصل إليها الشـخص
بطريقـة غير نظاميـة .وبسـبب إخفـاق تطبيـق دبلـن بالطريقـة
التـي تضمـن العدالة الكافيـة وعمليات التحديـد العادلة والفعالة
لصفـة اللجـوء ،ع ّلقـت املحاكم أحكامهـا فيام يتعلـق بانتقال تلك
القضايـا إىل الـدول األخـرى املسـؤولة يف عـدة قضايـا ،ومـن تلـك
القضايـا قضيـة (م .س .س) ضـد بلجيـكا واليونـان 2مـن املحكمـة
األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان ،و (ن .س) و (م .أ)  3أمـام محكمـة
العـدل األوروبيـة .وكذلـك مل تكن التعديالت ا ُملدخلـة عىل اللوائح
التنفيذيـة لدبلـن عـام  2013كافيـة ملنـع اسـتمرار التحـرك يف
االتحـاد األورويب وال بتقديـم ضامنـات الحقـوق لطالبـي اللجـوء.
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وذلـك مـن خلال إجـراء يتعلـق بإعـادة النقـل يف حالة الطـوارئ،
باإلضافـة إىل تأسـيس خطـة إعـادة نقل دامئة ميكن اسـتخدامها يف
األوضـاع القادمـة مـن األزمات .وباإلضافة إىل دعـم الدول األعضاء
املتأثـرة ،تهـدف هـذه املقرتحـات أيضـاً إىل تخفيف عـبء اإلجبار
على طالبـي اللجـوء باالنتقـال إىل أوروبـا بطريقـة غير نظاميـة.
وال يتطلـب الترشيـع املقترح األخـذ باالعتبـار نوايـا أو تفضيلات
أصحـاب طالبـي اللجـوء بالنسـبة للدولـة العضـو التـي يرغبـون
على الحصـول على الحاميـة فيها ،بنـا ًء على ارتباطاتهـم ببالدهم
أو آفـاق الدمـج أو غير ذلـك مـن أمـور .وعليـه ُتخ ِفـق االتفاقيـة
يف تقديـم اعتبـار كاف لحقـوق األفـراد وأهليتهـم ومصالحهـم
املرشوعـة ،مـا يعنـي زيـادة خطـر تحايـل النـاس على املنظومـة
واالنتقـال إىل الـدول األخـرى مهما كانـت النتائج.

وقـد وضعـت املفوضيـة األوروبيـة مؤخراً بعض املقرتحـات إلعادة بلد آخر آمن
ً
نقـل طالبـي اللجـوء ضمـن االتحـاد األورويب وسـعت يف ذلـك إىل يحـدد القانـون األورويب أيضـا مفهـوم البلـد الثالـث اآلمـن الـذي
إعـادة توزيـع املسـؤوليات بني الدول األعضاء بشـأن طـايل اللجوء يسـمح للـدول األعضـاء يف أن ترفـض قبـول طلبـات مـن أصحـاب

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /أيفور بريكيت

الجئون سوريون أكراد يعربون إىل تركيا من سوريا قرب مدينة كوباين (عني العرب).
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أمـا األمـر الثالـث واألخ  ،فالبد مـن بناء قنـوات قانونيـة إضافية
وتوسـيعها لتسـتوعب األشـخاص الذيـن ال يجـدون الحاميـة وال
الحلـول يف املـكان املوجوديـن فيـه .فـإذا مل ُتعالَـج مسـألة اإلجبار
ع الحركـة بطريقـة اسـتباقية وإيجابيـة ،سـوف تسـتمر أوروبـا
برؤيـة األشـخاص اليائس املسـتعدين لتحمـل كل املخاطـر مـن
أجـل االنتقـال بطريقـة غري نظامية إىل األمام .وهنـاك أيضاً رضورة
عاجلـة وملحـة ألن تنتهـج أوروبـا مناهـج جامعيـة بعيـدة النظـر
يف التعامـل مـع الحركـة املسـتمرة والحاجـات الحامئية لألشـخاص
املتنقل إذا مـا أرادت تعزيـز العمـل الفعـال واالسـتمرار يف
منظومـة الحاميـة الدوليـة ككل.
ين

وقـد ر ّك ْ
ـزت نقاشـات االتحـاد األورويب مؤخـراً ع كيفيـة تعزيـز
التعـاون ضمـن دول البلقـان الغربيـة وتركيـا وغريهـا مـن الـدول
حـول مـا يتعلـق باللجـوء والهجـرة .لكن مثـا َ ْ تركيـا ورصبيا تبني
صعوبـة توسـيع تطبيـق مفهـوم البلـد الثالـث اآلمـن حتـى ع
ج ان االتحـاد األورويب القريب منها .فمنذ عـام  ،2011أصبحت
تركيـا واحـدة مـن أك البلـدان تلقيـاً لالجئ واسـتضاف ًة لهم يف
العـامل ،وهـي يف طـور بنـاء منظومـة متكاملـة للجـوء .ومـع ذلك،
مـا زال النقـص يع ي تطبيـق القوان الرتكية الجديـدة وافرتاض
املسـؤولية الكاملـة لحاميـة الالجئ يف تلـك الب د .وباإلضافـة
إىل ذلـك ،تطبـق تركيـا قيـوداً جغرافيـة ع مصادقتهـا التفاقيـة
الالجئ  1951مـا يعنـي أنهـا من ناحيـة القانون الـدويل ما زالت
متتنـع عـن قبـول تويل املسـؤولية الكاملـة لالجئني غ األوروبيني.
ويف غضـون ذلـك ،تبنـت املجـر ترشيعـاً يحـدد البلـدان يف البلقان
الغربيـة مبـا فيهـا ع وجـه الخصـوص رصبيـا ع أنهـا بلـدان
ثالثـة آمنـة .وهـذه التسـمية تث التسـاؤل أك مـن غريهـا نظراً
ملحدوديـة القـدرات لـدى نظـام اللجـوء الرصيب وتف ي الفجوات
الكب ة فيـه وذلـك باع اف املحكمـة العليـا املجرية.

ثانيـاً ،البـد مـن تعزيـز االلتـزام ع املسـتوى الـدويل لض ن
الوصـول إىل الحلـول الدامئـة .فـإذا بقي الالجئـون يف وضع التهجري
املطـول فإنهـم ع األرجح سـيلجؤون بأعداد متزايـدة إىل انتهاج
التحـرك املسـتمر غ النظامي.
ما

الطلبـات الذيـن يأتـون إليهـا ع بلـد تلبـي املعاي القانونيـة
املخصصـة املراعيـة لس متهم .ومـن هـذه املعاي املصادقة عىل
الصكـوك الدوليـة لالجئ  ،واحرتامهـا ،ووجـود منظومـة فعالـة
للجـوء ،وترشيعـات ،ومؤسسـات خاصـة بهـا أيضـاً .لكـنَّ اإلرشـاد
التوجيهـي لالتحـاد األورويب حـول إجـراءات اللجـوء ُي ِقـ ُّر بفرضيـة
أن الس مة قـد تكـون ضعيفـة ،مـا يعنـي رضورة منـح طالبـي
اللجـوء الفرصـة ألن يب ّينـوا أنهـم فع ً يف خطـر يف أي بلـد ثالـث
آمـن .ومبـا أن معظـم الـدول األعضـاء ال تطبـق هـذا املفهوم عىل
أرض الواقـع اليـوم ،فذلـك يش إىل موافقتهـا الضمنيـة َّأن جريان
االتحـاد ال ميتلكـون منظومـات جيـدة الفعالية وكافيـة لتلبية أدىن
متطلبـات تصنيفهـا ع أنهـا بلـد ثالث آمـن ميكن إعـادة طالبي
اللجـوء إليـه دون إجـراء دراسـة جوهريـة لطلباتهـم.

وهنـاك ث ث نواحـي مـن النشـاط املحتمل التـي تتطلـب انتباهاً
خاصـاً .فـأوالً ،هنـاك رضورة لتعزيـز الرتكيز بني الـدول عىل العمل
املقصـد والدول
برشاكـة أصيلـة مبـا يف ذلـك بني الـدول يف منطقـة َ
األصليـة املصـدرة لالجئ ودول العبـور وذلـك بهـدف تأسـيس
القـدرة الحامئيـة وتعزيزهـا ،وتشـجيع جميع الدول دون اسـتثناء
ع تـويل زمـام املسـؤولية الكاملـة أمـام ض ن فعاليـة قوانينها
ومؤسسـاتها الخاصـة باللجوء.
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 .1انظر عىل سبيل املثال:
UNHCR (2005 Convention Plus Core Group on Addressing Irregular
Secondary Movements of Refugees and Asylum-Seekers: Joint Statement by
the Co-Chairs FORUM/2005/7.
www.refworld.org/docid/46b6ee6a2.html
(االتفاقية واملجموعة األساسية حول معالجة الحركات الثانوية غري النظامية لالجئني
وطالبي اللجوء :بيان مشرتك ملنتدى الرؤساء املشاركني. 7/2005/
 .2الطلب رقم  ،09/30696صدر قرار الحكم يف  21يناير/كانون الثاين ،2011
www.refworld.org/docid/4d39bc7f2.html
 .3قضايا مشرتكة  10/C-411و  10/C-439بتاريخ  21ديسمرب/كانون األول ،2011
www.refworld.org/docid/4ef1ed702.html
)

لـن يكـون من املمكـن التقليل مـن الحوافـز الدافعة إىل اسـتمرار
الحركـة إال إذا ُب ِذلَ ْ
ـت جهـود أك ع املسـتوى الـدويل لتطويـر
معاي اللجـوء وتأم التعـاون ب كل الـدول ع املسـارات
الرئيسـية التـي يس عليهـا طالبـوا اللجـوء والالجئـون بحثـاً عـن
الحاميـة .وغالبـاً ما يركـز االتحاد األورويب ع مصلحته الكربى يف
التعـاون مـع البلـدان الثالثـة في يتعلق باللجـوء والهجـرة .لكنَّ
الحصـة األك للمصادر ورأس املال السـيايس املسـتثمر يف التعاون
قـد ُيكـ َّرس ،وينبغـي أن يكرس لتعزيـز القدرة ع الحامية وذلك
مـن أجـل مواجهـة األولوية الكب ة املمنوحة حاليـاً إلدارة الحدود
والهجرة.

جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن أراء كاتبتها وال متثل
موقف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وال األمم املتحدة.
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