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انتهـاج استراتيجيات «تعتني بالحاجـات اإلمنائيـة
للمهجرين عىل املضيفين والالجئين على حـد سـواء دون املسـاس بالكرامـة
َّ
املـدى البعيـد» و»تعـزز قـدرات النمـو والصمـود لكل من سـوريا اإلنسانية.
والعـراق وبقيـة البلـدان املجـاورة املتأثرة».
األمري الحسن بن طالل
مؤسس معهد غرب آسيا وشامل أفريقيا ورئيسه

الخالصة

http://wanainstitute.org/ar

َّ
مـع أن بقعـة الضوء سـتبقى مسـلطة عىل أوروبا لحين من الزمن ،ميكن التواصل مع الكاتب عرب الربيد اإللكرتوين
مـا زال كثير مـن االهتمام املبـذول ألزمـة الالجئين على الحـدود info@wanainstitute.org
األوروبيـة ير ِّكـز على املسـائل املتعلقـة بإعـادة االنتقـال وتعزيـز
UNHCR, Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean .1
الحـدود باإلضافـة إىل الرتكيـز على الجوانـب اإلجرائيـة لسياسـة .http://data.unhcr.org /mediterranean/regional.php November 2015
اللجـوء يف االتحـاد األورويبَّ .
لكـن تلـك املجـاالت ،رغـم أهميتهـا( ،استجابة الطوارئ لالجئني/املهاجرين -يف البحر األبيض املتوسط)
ال مت ّثـل النواحـي الرئيسـية التـي يجـب على أوروبـا أن تتصـدى  .2لغاية سبتمرب/أيلول  ،2015تجاوزت قيمة املساعدات التي قدمتها املفوضية األوروبية
والدول األعضاء فيها  4.2مليار يورو عدا عن مساعدات أخرى وعدت بتقدميها.
ً
ً
لهـا للتعامـل مـع األزمـة الحاليـة تعاملا فعـاال .فلا بـد مـن أن European Commission (2015) Syria crisis ECHO Factsheet
تبـدأ أنـواع جديـدة مـن الرشاكـة مع الـدول املضيفة فيام يسـمى http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
«مبنطقـة إنتـاج الالجئين» للتعامل مـع مختلف الظواهـر كال ِع َول (صحيفة الحقائق حول األزمة السورية – صادرة عن قسم املساعدات اإلنسانية والحامية
املدنية التابع لالتحاد األورويب)
على املسـاعدات وإرهاق الـدول املضيفة وتوجيه سياسـة الالجئني WANA Institute (2015) Forging New Strategies in Protracted Refugee .3
الدوليـة إىل مبـادرات أكثر اسـتدامة وأكرث فائدة لجميـع األطرافCrises: Syrian Refugees and the Host State Economy .
وهـذه الفرصـة األفضـل املتاحـة ألوروبـا للحـد من عـدد الالجئني (تشكيل اسرتاتيجيات جديدة يف أزمات الالجئني املمتدة :الالجئون السوريون واقتصاد
الدولة املضيفة)
الواصلين إىل الشـواطئ األوروبيـة ومـن حجـم الوفيـات التي تقع http://wanainstitute.org/ar/publication/forging-new-strategies-protracted-
بين هـؤالء أثنـاء رحلتهـم لذلـك املقصـد .بـل متثـل هـذه الفرصة refugee-crises-syrian-refugees-and-host-state-economy
انتقـاالً نحـو سياسـات دوليـة لالجئين توفـر الفـرص ملجتم َعـي http://ec.europa.eu/echo/files/news/20150206_JOIN_en.pdf .4

الخيارات والتفضيالت واألولويات يف نظام املواءمة املتعلق بالالجئني
ويل جونز وألكسندر تيتلبويم

نقرتح «نظام مواءمة» مينح الالجئني حق اختيار الدول التي يرغبون يف تقديم طلب الحامية لها ويحرتم
يف الوقت نفسه أولويات الدول فيام يخص الالجئني الذين يقبلونهم.
دامئاً ُي ُ
قال للسوريني الفارين من النزاع الحايل بأنه ال يحق لهم أنظمة للتغلب عىل الجمود السيايس بني الدول األوروبية بشأن
«اختيار» الدولة التي يرغبون يف طلب الحامية بعيدة األمد منها .قضية اللجوء.
ويف أسرتاليا ،دامئاً ما ُي َشار لفكرة «تسوق» طالبي اللجوء للحصول
عىل أفضل مالذ يف الخطابات الداعية لصد الالجئني وطردهم .ويف مواءمة خيارات الالجئني
هذه الحاالت وغريها من الحاالتُ ،يفرتض أنه ال يوجد ما يس ِّوغ نقرتح نظاماً قادراً عىل منح الالجئني حق اختيار وجهتهم لطلب
منح الالجئني حق اختيار وجهة طلب الحامية .والنتيجة املنصوص الحامية ومتكني الدول من إدارة مشاركة املسؤولية ملنح اللجوء
عليها يف الئحة دبلن هي السامح لالجئني بالتقدم بطلب اللجوء يف بطريقة منصفة وفعالة 1.ولتوضيح األمر ،نحن نتحدث عن يشء
يشبه الطريقة التي نو ِّزع فيها الطالب عىل املدارس واألطباء
دولة واحدة فقط من دول االتحاد األورويب.
حديثي التخرج إىل املستشفيات و ِك َل املتربعني إىل املستقبلني إذ
من وجهة نظر الدول ،تدفقات الالجئني فوضوية وغري متوقعة يتطلب كل واحد مام تقدم ذكره عملية «املواءمة» بني عنارص
ومدمرة اجتامعياً عىل نطاق واسع ومزعزعة لالستقرار .ويدرك املجموعتني .وباملثل ،ال بد من تحقيق املواءمة بني حاجات
الجميع أن الئحة دبلن التي تعالج هذه املسألة بفرض االلتزام الالجئني وبني الحامية التي تقدمها الدول .وباإلضافة إىل ذلك،
مبنح اللجوء يف أول دولة تابعة لالتحاد األورويب يصل إليها طالب نريد وضع نظام يرغب املشاركون من كال الطرفني يف االشرتاك
اللجوء غري مناسبة لهذا الغرض .وباملثل ،مثة حاجة ملحة لوضع به و ُيح ِّقق أحسن تفضيالتهم ورغباتهم بإنصاف وشفافية .وقد
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مينح الدول العازفة حالياً عن تشارك املسؤوليات حوافز إضافية األهــداف املتفــق عليهــا .ونزعــم َّأن نظــام املواءمــة قــادر عــى
لالشرتاك فيه.
تلبيــة أي أهــداف محــددة أفضــل مــن النظــام الحــايل املتبــع.
ومــن الناحيــة العمليــة عــى أرض الواقــع ،يتضمــن اقرتاحنــا أن
تذكــر الــدول والالجئــون أولويــات ّ
كل منهــم أي أن تذكــر الــدول
الالجئــن الذيــن ترغــب يف اســتضافتهم وأن يذكــر الالجئــون
الــدول التــي يرغبــون يف الحصــول عــى الحاميــة فيهــا .وميكــن
لالجئــن يف األســاس تقديــم تفضيالتهــم مــن أي مــكان يف العــامل
مــا يعفيهــم مــن التعــرض لخطــر الــروع يف رحــات خطــرة
والوقــوع تحــت رحمــة املهربــن .وال يســتلزم هــذا النظــام دفــع
أي مبلــغ ويعمــل حيــث يوجــد نظــام الحصــص واملعوقــات
األخــرى وميكــن أن يكــون:
()1شــام ًال ُ -ي َ
ســتضاف جميــع الالجئــن املســجلني يف النظــام
ً
َ
يف مــكان مــا (وفقــا لحصــص ُيتفــق عليهــا بــن الــدول
املشــاركة لتضيــف إىل إجــايل عــدد الالجئــن الذيــن
يطلبــون اللجــوء يف «الســوق»).
()2مســتقراً  -تنتهــي العمليــة برضــا كل مــن الالجئــن والــدول
املضيفــة لهــم وال يرغــب أي مــن الطرفــن يف «إعــادة
مواءمــة الخيــارات» باتخــاذ إجــراءات ثانويــة.
()3فعــاالً  -ال ميكــن جعــل الجــئ يف حــال أفضــل دون أن
جعــل الجــئ آخــر عــى األقــل يف مقابلــه يف حلــة أســوء.

ومــن املســتبعد إجــاع جميــع الــدول عــى التفضيــات
نفســها .وحتــى إن اتحــدت جميــع الــدول عــى التصنيــف ذاتــه
لالجئــن ،مــا زالــت غرفــة تبــادل املعلومــات متثــل تحســيناً عــى
الوضــع الراهــن إذ ســتصبح تفضيــات الالجئــن أنفســهم حينهــا
املعيــار املحــدد للجهــة التــي ســيتوجهون إليهــا.
ومــع ذلــك ،مثــة مجموعــة مــن املبــادئ التــي ميكــن أن
ُتسـتَخ َدم ملحاولــة تحديــد مــن لــه األولويــة بالنظــر إىل القيــود
العمليــة والسياســية املفروضــة عــى عــدد الالجئــن الــذي
ميكــن أن تســتوعبه كل دولــة .فعــى ســبيل املثــال ،رصحــت
حكومــة اململكــة املتحــدة بــأن أولوياتهــا تحــدد مبــن هــم يف
أمــس الحاجــة للحاميــة وبتقييــم قــدرة اململكــة املتحــدة عــى
إحــداث فــرق كبــر مبفردهــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،أعربــت
حكومــات كل مــن ســلوفاكيا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك
عــن اســتعدادها الســتقبال مزيــد مــن الالجئــن إذا كانــوا
مســيحيني فقــط .وســواء مــا إذا كان ُينظــر لهــذه املبــادئ
عــى أنهــا متييزيــة أو جدليــة إىل حــد كبــر ،الهــدف هــو إبـراز
حريــة الــدول يف تصنيــف هــذه املبــادئ بشــكل مختلــف وقــد
تصنــف دول أخــرى الالجئــن أنفســهم تصنيف ـاً مختلف ـاً .فعــى
ســبيل املثــال ســيكون مــن املعقــول بشــكل بــارز أن تفضــل
كل مــن الربازيــل وفرنســا الجئــي املناطــق الناطقــة بالربتغاليــة
والفرنســية عــى التــوايل.

وأخــراً ،ســيكون مــن «اآلمــن» أن يكشــف كل مــن الالجئــن
والــدول عــن تفضيالتهــم الحقيقيــة.
وباملثــل ،ســيكون لالجئــن مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات.
وهنــاك أســباب كثــرة لالعتقــاد بتنــوع تفضيــات الالجئــن
وبعــد ذلــك ،هنــاك كثــر مــن اإلجــراءات التــي يجــب بقــدر تنوعهــم أنفســهم .وحاليــاً ،ينبغــي لالجئــن إعطــاء
تحديدهــا .فســيكون عــى واضعــي هــذا النظــام الفصــل يف األولويــة للوصــول إىل حيــث يشــعرون بزيــادة احتامليــة
فئــات الالجئــن املوامئــن الختيــارات الــدول ونــوع التفضيــات حاميتهــم هنــاك .وبالتــايل ،ال نعــرف كثــراً عــن اختيــارات
التــي ُس ـ ِمح للــدول والالجئــن بتقدميهــا .فعــى ســبيل املثــال ،الالجئــن إذا مــا ضمنــوا الحصــول عــى الحاميــة يف مــكان مــا.
قــد ُيوضــع النظــام عــى نحــو يتيــح للــدول تحديــد فئــات ونتطلــع الكتشــاف ذلــك.
الالجئــن ذات األولويــة اســتناداً إىل ثغــرات املهــارات لديهــا
وقــد يكــون هــذا اإلجـراء حافـزاً ملشــاركة دول أوروبــا الرشقيــة وال ُيــي اســتخدام نظــام املواءمــة يف حــد ذاتــه أي املبــادئ
التــي تواجــه نقصــاً يف األيــدي العاملــة .وقــد يكــون هنــاك التــي يتعــن عــى الــدول إتباعهــا عنــد تصنيــف الالجئــن ومــن
مس ـ ِّوغات لرغبــة بعــض الــدول يف التحديــد املســبق لــرورة صالحيــات غرفــة تبــادل املعلومــات الســاح باســتخدام أي
اســتيفاء فئــات الالجئــن الذيــن ســتقبلهم لبعــض متطلبــات معايــر أو حظرهــا .وكــا ال ينبغــي أن تتبــع مواءمــة األطبــاء
«التوزيــع» .فعــى ســبيل املثــال ،قــد تبــدي الــدول التزامــاً مــع املستشــفيات مامرســات توظيــف عنرصيــة ،يجــب أال
اســتباقياً وجامعيـاً بقبــول فئــات متنوعــة مــن الالجئــن وميكــن تســمح غرفــة تبــادل املعلومــات للــدول بتصنيــف الالجئــن إال
وضــع هــذه الخاصيــة يف هــذا النظــام .وقــد يواجــه واضعــو وفقــاً للمبــادئ واألهــداف التــي نصــت عليهــا اتفاقيــة عــام
هــذا النظــام عــدة اختيــارات لــي يلبــوا أي مجموعــة مــن  1951ورمبــا مجموعــات أخــرى مــن املبــادئ.
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وبطبيعــة الحــال ،لــ تحــل الــدول أزمــات الالجئــ بشــكل
فعــ  ،عليهــا قبــول تدفقــات كبــ ة مــن الالجئــ وإيجــاد
طــرق لحــل احتــدام النــزاع يف ســوريا وغريهــا مــن األماكــن
األخــرى .ولــن تكــون أنظمــة املواءمــة كهــذه التــي نقرتحهــا
هنــا الحــل الشــامل للقضايــا املتنوعــة التــي تســعى هــذه
األنظمــة لحلهــا  .ولكنهــا مجــرد تحسـ جوهــري عـ الوضــع
الراهــن يف حــدود مــا هــو مقبــول سياســياً ورمبــا ميثــل حاف ـزاً
ألن تخفــف الــدول هــذه القيــود .وبالرغــم مــن أن آليــات
املواءمــة ال تجــ الــدول عــ التــ ف األخالقــي ،ولكنهــا
ستحســن مــع ذلــك وضــع الالجئ ـ ســواء أمكــن دفــع الــدول
للتــ ف طبقــاً اللتزاماتهــا القانونيــة واألخالقيــة أم ال .ولــذا
مثــة اقـ اح عمـ يف روح مــن يزعمــون بــأن الــدول ستســاهم
يف جهــود حاميــة الالجئـ عندمــا تــدرك العالقــات بـ حقــوق
الالجئــ ومصالحهــا الخاصــة.

واختياراتهــم وأولويــات الــدول قــادر عــ تقديــم حاميــة
أفضــل لحقــوق اإلنســان املســتضعف ويزيــد احتامليــة مشــاركة
الــدول يف تقاســم املســؤوليات تجــاه الحاميــة الدوليــة لالجئـ .
ويجــب أن يبــدأ أي نظــام يدعــم بصــدق حقــوق الالجئــ
باحــ ام اختياراتهــم .ويجــب أن ُيتــاح لطالبــي اللجــوء حــق
اختيــار الــدول التــي يرغبــون يف قضــاء بقيــة حياتهــم بهــا .وقــد
يكــون نظــام مواءمــة الالجئ ـ البدايــة الجيــدة.
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ويل جونز william.jones@qeh.ox.ac.uk
محارض إداري ،مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
www.rsc.ox.ac.uk

ر

ر

ي

ن

ن

ن

زميل باحث يف معهد الفكر االقتصادي الجديد بكلية جيمس
مارتني ،جامعة أكسفوردwww.inet.ox.ac.uk .
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W Jones and A Teytelboym, The Refugee Match .1
(مواءمة الالجئني  .املقالة قيد املراجعة ومتاحة عند الطلب.
‘

ويعــد نظــام مواءمــة الالجئــ تحســناً كبــ اً عمــ وواقعــي
ورسيــع التنفيــذ ومنصفـاً عـ النظــام الــدويل الراهــن املتعلــق
بالالجئــ  .فنظــام املواءمــة الــذي يحــ م تفضيــ ت الالجئــ

ألكسندر تيتلبويم

alexander.teytelboym@inet.ox.ac.uk
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املسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب انتقال الناس عرب البحر األبيض
املتوسط

غاي س غودوين غيل

انتقال الناس ظاهرة علينا تعلم التعايش معها وإدارتها بأفضل ما يف مقدورنا ملصلحتنا جميعاً .ولتحقيق
ذلك ،ال بد من اتخاذ عدة تدابري أهمها أن تتعامل الدول مع بعضها عىل أساس من اإلنصاف واملساواة
بد ًال من إبداء توقعات االستحقاق السيادي غري الواقعية التي عفا عليها الدهر .
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“الهج ــرة غــ النظامي ــة” إىل ح ــد كبــ نت ــاج أواخ ــر الق ــرن الهج ــرة م ــن خــ ل القــرارات األساس ــية بش ــأن دخ ــول البــ د
العرشيــن وتعكــس رغبــة بعــض الــدول لفــرض النظــام (الخــاص واإلقامـــة والرتحيـــل ضمـــن االختصـــاص الســـيادي للدولـــة.
به ــا عــ انتق ــال الن ــاس عــ الح ــدود .لك ــنَّ “الهج ــرة غــ
النظاميـــة” قليـــ ً مـــا تتطـــرق لهـــا صكـــوك القانـــون الـــدويل .ومـــع ذلـــك ،أثبتـــت االدعـــاءات التقليديـــة األحاديـــة بشـــأن
ومثـــل املهاجـــر النظامـــي ،ال يوجـــد تعريـــف للمهاجـــر غـــ اختصاصـــات الدولـــة عـــدم كفايتهـــا كأســـاس للتعامـــل مـــع
النظامـــي يف القانـــون الـــدويل ســـوى مـــن خـــ ل اإلشـــارة القضايـــا اإلنســـانية يف يومنـــا هـــذا وغ ّلقـــت جميـــع الســـبل
لحالتـــه اإلنســـانية املشـــ كة .وال يصـــف القانـــون الـــدويل مـــا للتفكــ يف مناه ــج جدي ــدة وملح ــة بش ــدة .وتواجهن ــا الي ــوم
يج ــب عــ ال ــدول فعل ــه (عــ عك ــس م ــا ال يج ــب عليه ــا حقيقـــة جديـــدة نتـــاج تفاعـــل العالقـــات بـــ الـــدول التـــي
فعلـــه عنـــد مواجهـــة نتـــاج رأيهـــم الفـــردي يف املهاجريـــن نش ــأت بفع ــل العومل ــة م ــن ناحي ــة وبفع ــل الحقائ ــق الحتمي ــة
املتنقلــ  .وعــ وج ــه الخص ــوص ،مث ــة إط ــار عم ــل قان ــوين م ــن ناحي ــة أخ ــرى مث ــل حقيق ــة أن ــه ال ميك ــن «إدارة» الهج ــرة
موح ــد يحك ــم اإلج ـراءات الت ــي تتبعه ــا ال ــدول داخ ــل أراضيه ــا إدارة أحاديـــة الجانـــب أو تركهـــا لتـــزول مبفردهـــا .ومـــا زال
وخارجهـــا ال تحـــل محلـــه حقيقـــة وقـــوع الســـيطرة عـــ الوه ــم املس ــتمر باالختصاص ــات املطلق ــة االس ــتثنائية للدول ــة
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