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الحامية االجتامعية: أيكون ذلك الحل الرابع الدائم؟
كارولينا مونتينيغرو

رغم اختالف طالبي اللجوء والالجئني يف أوروبا عام هم يف أمريكا الالتينية من ناحية األعداد، رمبا يكون 
الحل امُلَنفذ يف الربازيل واإلكوادور مفيداً يف إظهار الطريق الذي يجب عىل االتحاد األورويب أن ينتهجه يف 

تشاطر املسؤوليات ضمن كتلته اإلقليمية. 

اإلقليمي  »التنقل  باسم  ريادي  مرشوع  اقرُتِح   ،2014 عام  يف 
واالندماج االجتامعي- االقتصادي لالجئني« وجاء ذلك املرشوع 
العملية،  الناحية  عملها.1ومن  وخطة  الربازيل  إعالن  من  كجزء 
الالجئني  الريادي من مرشوع يهدف إىل جلب  يتكون املرشوع 
من  عامني  مدى  وعىل  الربازيل.  أو  اإلكــوادور  إىل  الكولومبيني 
الربازيل  بارانا جنوب  بالقدوم من  ُسِمَح ل 200 شخص  الزمن، 
الربازيلية. وعدا  الحكومة  اتفاقيات عمل تضمنها  للعمل ضمن 
من  يتلقون  فهم  الالجئون،  هؤالء  يتقاضها  التي  الرواتب  عن 

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مساعدة مالية إضافية 
املساعدات  هذه  ُم  ــدّ وُتــقَ أشهر  ثالثة  إىل  تصل  قصرية  ملدة 
للعائالت الكولومبية )املتكونة من شخص إىل خمسة أشخاص) 
ممن يعيشون يف اإلكوادور برشط أال يقل عدد األشخاص يف سن 
العمل بكل عائلة عن شخص واحد )من 18 إىل 45 عاماً). ومن 
الخاص،  القطاع  من  املحليني  الفاعلني  مع  الرشاكة  إبرام  خالل 
والصناعات  واملقاوالت،  الخدمات،  قطاع  يف  الوظائف  َدْت  ُحدِّ

الزراعية، والنسيج، والبّقاالت. 

املستوى  عىل  موجودة،  األساسية  املقومات  كانت  ما  وإذا 
من  القصد  كان  ما  وإذا  السياسية،  اإلرادة  مثل  األوسع 
مببدأ  التمسك  من  التقليل  للسيادة:  املبارش  التقييم  إعادة 
أو  الحدود  بعبور  لهم  ُيْسَمُح  َمن  العضوة  الدولة  تقرير 
تطبيقه  ميكن  حل  عىل  العثور  ميكن  فعندها  فيها،  البقاء 
لكنَّ اإلرصار عىل رضورة توفري حل  األورويب.  املستوى  عىل 
اتفاقات  إىل  الوصول  أمام  األكرب  العائق  يكون  قد  أورويب 
األعضاء  الدول  بني  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  سلسة 
واحداً  ذلك  يكون  قد  بل  الحدود.  مراقبة  حول  وجريانها 
التي  اإلنسانية  الحامية  سياسات  أمام  املاثلة  العوائق  من 
يطالب بها السياسيون أنفسهم ممن يرصون عىل استحداث 

القاسية. القواعد  من  مزيد 

مشرتك  أورويب  لجوء  منظومة  إنجاز  عىل  االتفاق  وميثل 
إىل  وطني  إجراء  أي  سيكون  ولذلك  املعاهدة،  من  جزءاً 
ولكن  وأحكامها:  املعاهدة  تلك  لرشوط  منافياً  ما  درجة 
مشرتكة  أوروبية  لجوء  منظومة  غياب  مع  نفسه  الوقت  يف 
اللجوء  سياسات  األعضاء  الدول  لجميع  سيكون  قوية، 
العام  اإلطار  ضمن  ومنظوماتها  منها  واحدة  بكل  الخاصة 

الدنيا.  للمعايري 

عىل  اتفاقية  إىل  التوصل  املرجح  غري  من  يبدو  ولذلك 
لطالبي  الحايل  النطاق  إلدارة  األورويب  االتحاد  مستوى 
أسباب  بعض  وتعود  النظاميني،  غري  واملهاجرين  اللجوء 

والهجرة  اللجوء  مستوى  لرفع  آلية  وجود  عدم  إىل  ذلك 
التنفيذ  ناحية  من  األورويب  االتحاد  مستوى  إىل  ليصل 
الدول  إلرشاد  قيادة  أي  هناك  يوجد  وال  الشامل.  الحقيقي 
غياب  بسبب  الحالية  األزمة  هذه  من  للخروج  األعضاء 
للدول  الهجرة  للحامية، وباختالف حاجات  األوروبية  الروح 

االقتصادي. واالجتامعي-  السكاين  لوضعها  نسبًة  األعضاء 

بشأن  قال:  فابيو-  لورين  الفرنيس-  الخارجية  وزير  وكان 
ِقَيم  »ألوروبا  املهاجرين  لصد  املجر  شيدته  الذي  السور 
ولحل  شائكة«.1  أسيجة  وضعنا  إذا  ُتحرتم  ال  القيم  وهذه 
رمبا  القيم،  هذه  فيها  ُتحرتَم  بطريقة  هذه  الهجرة  مشكلة 
البعيد  املدى  عىل  سياستها  تسن  أن  عضو  دولة  لكل  بد  ال 
وإدارة  التوطني،  وإعادة  والحامية،  اللجوء،  حول  والقريب 
بالبرش واملهربني.  امُلتجرين  أو مالحقة  النظامية  الهجرة غري 
ملعالجة  مبفردها  الدول  تلك  تترصف  قد  األحيان  بعض  ويف 
لتعزيز  ثنائية  اتفاقيات  ُتربِم  قد  أخرى  أحيان  ويف  حاجاتها، 
الحامية وبناء القدرات والتصدي لألزمة اإلنسانية. وسيمثل 
اتفاقية عىل  ذلك خطوة أكرث فائدة من اإلرصار عىل وجود 
استمرار معاناة آالف من  أثناء  األورويب يف  االتحاد  مستوى 

الناس. 
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أنها  عىل  األرس  لهذه  الربازيلية  الحكومة  وتنظر 
من الالجئني املعرتف بهم، وبذلك متنحهم الحامية 
اإلقامة  طلب  تقديم  عىل  أيضاً  القدرة  ومتنحهم 
الربازيل  ألن  ممكناً  أصبح  ذلك  وكل  البالد.  يف 
واإلكوادور منذ عام 2013 عضوان يف اتفاقية تأشرية 
للمقيمني  أحكامها  مبوجب  تسمح  التي  مركوسور 
للكتلة اإلقليمية2 باإلقامة داخل  الدول األعضاء  يف 
أي دولة موقعة عىل تلك االتفاقية دون اإلشارة إىل 

وضعهم املهاجري.

أنه  يف  آخر  يشء  أي  قبل  املــرشوع  هذا  ويتسم 
حدود  يتجاوز  أنَّه  كام  العاملية  بالحركة  يتعلق 
أيضاً  ليشتمل  الالجئني  لحامية  القانوين  النطاق 
َر  ُأطِّ البداية  ويف  االجتامعية.  الحامية  توفري  عىل 
بعد  فيام  لكنه  رابعاً  حاًل  ليكون  الريادي  املرشوع 

أصبح معروفاً عىل أنه اشرتاط خاص إلعادة التوطني. ويختلف عن 
املستفيدون  يكون  أن  يشرتط  إنه  إذ  التقليدي  االستيطان  إعادة 
يتضمن  وال  العمل  عىل  قادرين  األشخاص  من  أو  الرياديني  من 

الجامعات املستضعفة وال األشخاص املعرضني للتهديد األمني.

إضافة  باعتباره  قُدماً  للميض  الطريق  معامل  أيضاً  يحدد  قد  لكنه 
االندماج  تضم  التي  الثالث  التقليدية  الدامئة  للحلول  إبداعية 
املحيل، واإلعادة غري القرسية، وإعادة االستيطان. فهناك كثرٌي من 
الثالثة وذلك عىل ضوء االرتفاع  ه لتلك الحلول  الذي ُوجِّ االنتقاد 
الجديدة واملطولة يف  الالجئني  الهائل غري املسبوق ألعداد أزمات 
انخفاضاً  األوطان  إىل  اإلعادة  مستويات  انخفاض  ومع  واحد.  آن 
إعادة  أما  اإلدماج،  بجهود  أرضاراً  املالية  األزمات  عن  ينتج  كبرياً، 
هذا  تدعم  التي  املستضيفة  الدول  من  قلة  زالت  فام  االستيطان 

الخيار. 

الريادي،  املرشوع  هذا  مبدئياً  الربازيلية  الحكومة  اقرتحت  وقد 
كانون  اإلكوادور يف ديسمرب/  ثنائية مع حكومة  اتفاقية  وقدمت 
بأكتوبر/ ترشين  يبدأ  الربنامج فُيتوقع أن  أما تنفيذ  األول 2014. 
وهناك  اإلكوادور.  من  املوافقة  ينتظر  زال  ما  لكنه   ،2015 األول 
حالياً حوار قانوين مهم حول ما إذا كان عىل الالجئني الكولومبيني 
القادمني من اإلكوادور أن يستْبقوا عىل وضعهم كالجئني يف كل من 
الربازيل واإلكوادور يف أثناء األشهر الثالثة املبدئية بتبني املرشوع، 
يتكيف  مل  الحامية يف حالة  ُتثار حول ضامن  نقاط جدل  وهناك 

الالجئون مع الحياة يف الربازيل وقرروا العودة إىل اإلكوادور.

ويقدم هذا املرشوع الريادي مثاالً حول الحركة العاملية، وميكن 
انتهاجه يف املناطق األخرى يف العامل، لكن اعتامده هناك سيتطلب 

املؤكد  ذلك من  منطقة، ومع  واقع كل  تكييفه حسب  بالرضورة 
آليات  بني  التنسيق  تحسني  كيفية  تقرتح  مبادرة  املثال  هذا  أنَّ 
اللجوء اإلقليمية من خالل الحامية االجتامعية. ففي حني تركزت 
الحامية التقليدية املمنوحة لالجئني عىل ُأطر قانونية، هناك تزايد 
الحامية  منظور  القضية من  التعامل مع هذه  بشأن  االهتامم  يف 
االجتامعية 3 مبا يف ذلك سياسات الرفاه االجتامعي لتدخالت سوق 
العمل، والضامن االجتامعي، واملساعدة االجتامعية. وينطوي عىل 
ذلك إقرار عميل بحقيقة مفادها أن الالجئني الفارين من االضطهاد 
والحقوق  الوثائق  توفري  خالل  من  ليس  الحامية  إىل  يحتاجون 
واملشاركة  أيضاً،  العمل  سوق  بدخول  لهم  بالسامح  بل  فحسب 
بخدمات الطعام والخدمات االجتامعية. وسوف يساعد هذا النوع 
من مرشوعات الحركة العاملية يف نرش أثر تدفق الالجئني اإلقليمي 
تكون  التي  الفقرية  أو  الصغرية  الدول  عن  نتحدث  عندما  خاصًة 

األول واألكرث تأثراً كام الحال رمبا يف كل من إيطاليا واليونان. 
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كاتبة صحفية مهتمة بحقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية 
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2. األرجنتني وبوليفيا والربازيل وشييل وكولومبيا واإلكوادور وباراغواي  وبريو وأورغواي 

وفنزويال وغيانا وسورينام.
3. انظر تعريف البنك الدويل: السياسات والربامج املصممة للحد من الفقر واالستضعاف 
عن طريق الرتويج ألسواق العمل ذات الكفاءة العالية، والحد من تعرض الناس للمخاطر 

وتعزيز قدراتهم عىل إدارة املخاطر االقتصادية واالجتامعية مثل البطالة، واإلقصاء، 
واملرض، واإلعاقة، والشيخوخة.

 World Bank (2001( Social protection sector strategy: from safety net to
springboard Washington, D.C

)اسرتاتيجية قطاع الحامية االجتامعية: من شبكة األمان إىل منصة االنطالق) 
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/2001/01/828354/social-

protection-sector-strategy-safety-net-springboard
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الجئون كوملبيون يصلون إىل تشيكال، اإلكوادور 
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