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تصور نظام أورويب مشرتك للجوء
فولكر تورك

عىل االتحاد األورويب انتحاء نهج أكرث جرأة إذا أراد التغلب عىل الترشذم وإدارة حركات الالجئني بطريقة
فعالة مع مراعاة االلتزامات الدولية .وميكن للتحركات املتصورة يف هذا االتجاه أن تطور نظام حامية
الالجئني العاملي.

ما زالت أوروبا متثل مقصداً جذاباً لألشخاص الذين يواجهون الحقوق األساسية ،ومبادئ املسؤولية والتضامن والثقة بني الدول
االضطهاد يف بالدهم ،لكنَّ مسؤولية استقبالهم ليست مو َّزعة األعضاء.
بعدالة بني الدول األعضاء .ويف حني تستضيف أملانيا والسويد معاً
ما يقارب نصف عدد طالبي اللجوء يف االتحاد األورويب ،تتلقى لقد كان االتحاد األورويب يف مقدمة الدول التي أحرزت إنجازات
البلدان الحدودية يف االتحاد األورويب أكرب األعداد من القادمني كبرية ورائدة يف قانون الالجئني إذ سعت إىل توحيد قوانني اللجوء
الذين ينتقلون إىل بلدان أخرى بعد ذلك 1.لكن استجابة الدول ومامرساتها .فهذه الطبيعة الخاصة للتقنني اإلقليمي لالتحاد
األفراد لهذا الوضع تتسم بالترشذم وعدم االنسجام فيام بينها عىل األورويب مل َي ُ
خل من قيمة عظيمة يف توطيد معايري التعامل
ضوء غياب االستجابة املشرتكة وأدى ذلك إىل زيادة املعاناة .وكان مع الالجئني .ونتيجة لذلك ،طور االتحاد األورويب عرب عرشين
للوضع املأساوي اليومي الذي يعيشه األشخاص الذين يحاولون سنة املاضية ما أصبح معروفاً عىل أرض الواقع بنظام إقليمي
الوصول إىل الحدود الجنوبية لالتحاد األورويب ،غالباً عن طريق للجوء .وعزّز ذلك تأسيس مكتب دعم اللجوء األورويب ،باإلضافة
رحالت صعبة ،قد تؤدي إىل غرق اآلالف يف البحر قد استحوذ عىل إىل إحرازه للتقدم امللموس والواضح نحو تعزيز مشاركة االتحاد
اهتامم عام أكرث من االهتامم الذي ُم ِن َح إىل كثري من األشخاص األورويب يف خطط إعــادة التوطني ما يعزِّز من دور االتحاد
اآلخرين الذين بحثوا عن الحامية يف االتحاد األورويب بسبب األورويب عاملياً يف توفري الحلول األساسية الشاملة لالجئني.
ظروف أقل مأساوية خالل السنوات املاضية.
وظهر يف أغلب األحيان جدل عام ُمحت ِدم حول قضيتي اللجوء
والهجرة وأصبح ذلك الجدل يسيطر عىل الوضع الحايل يف
الخطابات البالغية الشعبية والسياسية عىل اعتبار ذلك الوضع
أزمة من ناحية األعداد ،يف حني أن األزمة الحقيقة إمنا هي أزمة
املساءلة والتضامن .وقد شهدنا ظهور حالة كبرية ال ُتصدَّق من
التعاطف الشعبي والتضامن بني الشعوب مع أولئك األشخاص
املرتحلني ،ومع ذلك كله بقيت هناك حاجة إىل وجود فضاء هادئ
للجدل العقالين.
الجدِّيّ اآلن إىل بناء ترتيبات فوق وطنية
وينبغي توجيه الفكر ِ
ينفذها االتحاد األورويب بالكامل بدالً من إيكال تلك املهمة إىل
املؤسسات الوطنية يف الدول األعضاء وذلك من أجل التغلب عىل
الترشذم يف املناهج املتبعة إلدارة هذه التحركات بطريقة فعالة مبا
يراعي االلتزامات الدولية .وهناك بالفعل مجال ملثل هذا النوع
من التفكري املبدع املسترشف للمستقبل .فقد فعلت أوروبا ذلك
من قبل عىل مستوى أكرب نطاقاً عندما أسست االتحاد األورويب.
وضمن االتحاد األورويب ما زال هناك إجامع سيايس يحظى بتأييد
كبري حول أهمية املحافظة عىل مؤسسة اللجوء .وليس ذلك نتيجة
التاريخ فحسب بل إنه أيضاً جزء من الطبيعة ذاتها التي يكتسبها
االتحاد األورويب ،تلك الطبيعة التي تأسست عىل قيمة احرتام

الثغرات وأوجه القصور

مع كل ذلك ،يتفاوت تطبيق املعايري املتفق عليها تفاوتاً كبرياً،
و ُيالحظ أن آليات التضامن بني دول األعضاء يف االتحاد األورويب
ليست بالقوة املطلوبة .إذ إنها مل تتمخض عن الثقة والرغبة
املطلوبني لتأسيس النظام ككل مبا مي ّكنه من العمل بطريقة
صحيحة .ويف الحوار الذي جرى بني ُم َف ّوض األمم املتحدة
السامي لالجئني واالتحاد األورويب عرب عدة سنوات ،شاركنا
مالحظتنا ومخاوفنا املرتبطة عىل ،وجه الخصوص ،بالنزعة نحو
االستثناءات والتنازالت عن املعايري الراسخة باإلضافة إىل املساحة
امللحوظة املسموح بها من أجل مامرسة السلطة التقديرية ما
يؤدي بطبيعة الحال إىل تفاوت يف التفسريات .وباملثل ،تختلف
جودة تطبيق املعايري املتفق عليها اختالفاً كبرياً ،وتتباين معدالت
االعرتاف بني الدول األعضاء بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون إىل
جنسية واحدة.
وهناك ناحية أخرى تشغل البال وهي :نزعة بعض الدول األعضاء
سمى بالحامية التابعة بدالً من منح صفة اللجوء.
إىل منح ما ُي َّ
فالدول التي تفعل ذلك تدرك رضورة إيجاد حامية دولية لبعض
طالبي اللجوء ،لكنها يف الوقت نفسه تعرب عن عدم رغبتها،
ألسباب متنوعة ،مبنح هؤالء األشخاص صفة اللجوء .ورمبا ُي َس ّو ُغ
ذلك يف بعض الحاالت ،لكنه ال يس ِّوغ ما يحدث بشأن حاالت
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أخرى مبوجب اتفاقية الالجئني لعام  ،1951وبروتوكولها لعام  1967الثامنينيات ،لوجدنا أن هناك ارتفاعاً مذه ًال شهدناه يف التعاون
ونظام الحامية الدولية األوسع نطاقاً الذي يحكم هذه املسائل .وتوحيد الجهود .وتلك انطالقة واعدة لالعرتاف بأن اللجوء والهجرة
يحتاجان إىل استجابة إقليمية تعاونية حقيقية.
وقد أصبح الوضع يف يومنا هذا أكرث إيالماً مام كان عليه يف
السابق من ناحية أوجه القصور والفشل الوظيفي للنظام الحايل .ويف أثناء ذلك ،ميكن إنجاز خطط أكرث فاعلية لتشاطر املسؤوليات
فقد ُت ُب ِّن َيت الحامية املؤقتة ،عىل سبيل املثال ،يف االتحاد األورويب ضمن االتحاد األورويب وذلك من خالل حشد املصادر لتلبية
كاستجابة مؤقتة للحامية يف األوضاع التي تشهد تدفقاً واسع حاجات االستقبال وصناعة القرارات وتقديم حلول لطالبي اللجوء
النطاق وكان ُي َ
نظر إليها عىل أنها آلية للطوارئ بغية االستجابة ولالجئني .وقد يعني ذلك التعامل مع بعض فئات طلبات اللجوء
ً
إىل أوضاع التدفق الجامعية وذلك عندما يتعذر تقرير صفة ضمن االتحاد األورويب ،بدال من تويل ذلك العمل مراكز االستقبال
اللجوء .ومع هذا مل ُت َف ّعل آلية الحامية املؤقتة يف االتحاد األورويب عىل املستوى الوطني .وهكذا ،كل من يتبني أنه بحاجة إىل الحامية
ألالف الالجئني الذين نراهم يصلون إىل االتحاد األورويب كل يوم .الدولية يف هذه العملية سوف ُي َو ّطنُ يف الدول األعضاء املشاركة
يف االتحاد األورويب وفقاً لتشاطر املسؤوليات املتفق عليها،
تصحيح أوجه القصور
ومعايري التوزيع والحامية .أما بالنسبة لألشخاص الذين يتبني عدم
نظراً للوضع االستثنايئ يف يومنا هذا ،هناك حاجة ماسة إلدخال حاجتهم للحامية الدولية والذين ليس لديهم أي خيار آخر للهجرة
تدابري استثنائية ورؤية جديدة وذلك لتطوير مقاربة أكرب وأكرث القانونية فيمكن إعادتهم عىل الفور إىل بلدانهم األصلية وذلك
ف ّعالية وأكرث متاسكاً وشمولي ًة .فيجب عىل هذه املقاربة ،عىل مبوجب عمليات مشرتكة يف االتحاد األورويب .وينبغي تأسيس هذه
سبيل املثال ،أن تعالج مشكلة الضغوط القامئة عىل بعض الرتتيبات بطريقة تصاعدية وصوالً إىل تأسيس منظومة حقيقية
منظومات اللجوء يف الدول األعضاء .ويجب أن تساعد عىل معالجة فوق وطنية.
الحركة املستمرة غري النظامية ضمن االتحاد األورويب والحد من
نطاقها .وينبغي لتنفيذ هذه املقاربة أيضاً أن يحل مشكلة التباين ثانياً ،املستقبل مرهون بضامن الدخول الحساس للحامية
الكبري يف املامرسات القامئة حالياً والتي يصاحبها عدد ال ُيستهَان وإجراءات الحدود .فقد ُأ ِث َري هذا املوضوع يف سياق الواصلني عن
به من املشكالت املرتبطة بضعف التعاون اإلقليمي ،واستمرار طريق البحر إىل اليونان وإيطاليا ،باإلضافة إىل الحدود الرشقية
التحركات البرشية ،وقضايا الحامية ،وظهور أوضاع مثلام حدث لالتحاد األورويب .وبالطبع للدول مصلحة مرشوعة يف مراقبة
يف مدينة كااليس .وعليه ميكن االنطالق من األفكار التالية لبناء الهجرة غري النظامية ،لكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف
ال ّلبنات األساسية للمستقبل.
لنا أن نتأكد من إدخال الضامنات الكافية إدخاالً سلي ًام يف كل
اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها الدول أو تتصورها يف املجال
أوالً ،املستقبل مرهون ببناء ترتيبات مؤسسية فوق قومية تضمن الواسع لحرية الحركة؟ فتصعيب وصول الالجئني وطالبي اللجوء
العدالة يف تشاطر املسؤوليات ضمن االتحاد األورويب .فليك تصبح إىل بلدان اللجوء أو تفعيل ّمل الشمل األرسي بالطرق النظامية
منظومة اللجوء عىل مستوى االتحاد األورويب ف ّعالة بحق ال بد أدّيا إىل إلصاق وصمة العار بهؤالء األشخاص عىل أنهم يتحايلون
من أن يتضمن ذلك التنازل عن بعض جوانب السلطات السيادية .عىل القانون ،وهذا ما أدى بطبيعة الحال إىل ظهور سوق ملهريب
والقصد من ذلك إنشاء سلطة أوروبية للجوء متارس عملها يف األشخاص واملتجرين بالبرش.
جميع أنحاء االتحاد األورويب .ويجب أن يتضمن ذلك تأسيس
محكمة مستقلة يف االتحاد األوريب للنظر يف الطعونات املقدمة ومن هناُ ،يعد توسيع القنوات النظامية لالجئني من األمور
بشأن اللجوء ،وال بد أيضاً من بناء قانون موحد للجوء يف االتحاد األساسية لضامن حاميتهم .وينبغي ملثل هذه القنوات النظامية
األورويب بحيث يغطي املسائل املرتبطة بالحقوق الجوهرية أن تتضمن زيادة الفرص يف إعادة التوطني أو القبول اإلنساين أو
واإلجرائية ومعايري املعاملة .وسيتطلب ذلك أيضاً نظاماً يضمن منح التأشريات اإلنسانية أو توفري خطط تتضمن الطالب أو العاملة
العدالة يف التوزيع والتعويض عرب االتحاد األورويب ،كام الحال اآلن الصديقة لالجئني .وعىل نحو موا ٍز ،يجب تعميم إجراءات مل الشمل
يف بعض هذه الدول (مثل أملانيا عىل سبيل املثال) وذلك بشأن األرسي الحالية ،والبد من ضامن الوصول إليها عىل مسارات الهجرة
استقبال طالبي اللجوء وفقاً للقدرة االستيعابية ومعايري الحامية .املستخدمة حالياً .وقد يتطلب ذلك إحداث تعديالت يف توجيه ّمل
الشمل األرسي لالتحاد األورويب 2بحيث يتضمن مدىً أوسع ألفراد
وال شك أن هذا املوضوع سيكون حساساً للحكومات ،عىل األقل يف األرسة .وهكذا عندما تزداد االحتامالت النظامية أمام من يرغب
املرحلة الحالية .لكننا إذا نظرنا باملدى الذي قطعناه منذ منتصف الوصول بسالمة إىل أوروبا ،سوف يقل عدد األشخاص املحتاجني
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للحامية الدولية ممن يشعرون بأنهم مجربون عىل اللجوء إىل
خطرة .وباإلضافة إىل
املهربني والدخول يف حركات غري نظامية ِ
ذلك ،سوف ُت َخ َف ُف الضغوط عىل إجراءات اللجوء وسوف ُتعزّز
اإلجراءات بسبب تحويل مسار ضغوط الهجرة إىل قنوات الهجرة
النظامية.
ثالثاً ،يجب أن تكون اإلجراءات مستنرية بفهم أفضل لسياق الهجرة
األوسع ،خاصة فيام يتعلق باألسباب املؤدية لحركات الهجرة .وال
بد من الرتكيز مرة تلو أخرى عىل أهمية تشارك املسؤوليات مع
الدول التي تقع خارج االتحاد األورويب .فمثل هذه الدول يف
أغلب األحيان ليس لديها قدرات مامثلة كقدرات دول االتحاد
األورويب لكنها تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني مام يستضيفه
االتحاد األورويب :إذ تصل نسبة الالجئني يف العامل الذين تستضيفهم
دول العامل النامي  3.%86ومن خالل خربة مفوضية األمم املتحدة
الحظ أن الالجئني غالباً ما يتحركون يف طريق
السامية لالجئنيُ ،ي َ
الهجرة ألن بقاءهم عىل قيد الحياة وسالمتهم يخضعان للتهديد،
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ولعدم قدرتهم عىل الحصول عىل الحامية األساسية واملساعدة،
مبا يف ذلك تطلعاتهم التعليمية والرعاية الصحية األساسية .فإذا
مل ُيس َم ُح لهم الحصول عىل ما يجعلهم مكتفني ذاتياً فسوف
يتحركون يف طريق الهجرة.
ومن هنا ،املستقبل مرهون أيضاً بدعم الحامية املحسنة والحلول
يف مناطق الدول األصلية .ويف حالة توفري التدابري والتخطيط
لالستجابة لهذه الحاجات املحددة فيجب أن ُتعالج األسباب التي
أدت إىل الهجرة املستمرة لالجئني .وال بد من توفري الدعم املايل
لتعزيز قدرات الحامية يف البلدان التي تتلقى الالجئني يف املناطق
األصلية .وقد أنجز االتحاد األورويب عم ًال كبرياً عىل املستوى
الخارجي للجوء وحامية الالجئني استجابة للتهجري القرسي الذي
حدث خالل سنني .فقد ساهم االتحاد األورويب بدوله األعضاء
مساهمة كرمية يف تقديم العون اإلنساين لالجئني يف حاالت
الطوارئ التهجريية ،وما زال ينظر ازدياد للهجرة وحاجات الالجئني
ويأخذها يف االعتبار عند بناء برامجهم .وإذا ما ُج ِم َعت التربعات
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /يورغوس كيفرينيتيس

الحدود اليونانية-املقدونية ،ترشين الثاين/نوفمرب 2015

59

60

وجهة الوصول :أوروبا

60

نرشة الهجرة القرسية 51
يناير/كانون الثاين 2016

www.fmreview.org/ar/destination-europe

التي تقدمها الدول األعضاء يف االتحاد األورويب رقمياً فهي متثل
املساهمة التمويلية الثانية بعد مساهمة مفوضية األمم املتحدة مساعد املفوض السامي للحامية يف مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني .وباإلضافة إىل ذلك ،هناك إمكانية ألن يكون السامية لالجئنيwww.unhcr.org .
متويل االتحاد األورويب يف مجال إعادة التوطني مساهمة مهمة
UNHCR (1 July 2015 The sea route to Europe: The Mediterranean .1
جداً يف هذا املجال.
passage in the age of refugees
فولكر تورك turk@unhcr.org

)

)

(الطريق البحري إىل أوروبا :ممر البحر املتوسط يف عرص الالجئني
.www.unhcr.org/5592bd05.pdf
Council of The European Union Council Directive 2003/86/EC of 22 .2
September 2003 on the right to family reunification
(توجيه مجلس االتحاد األورويب رقم  EC/86/2003بتاريخ 22سبتمرب/أيلول  2003حول
الحق يف مل الشمل األرسي
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003
L0086&from=EN
[غري متاح باللغة العربية]
UNHCR (2015 World at War: UNHCR Global Trends – Forced .3
Displacement in 2014
(العامل يف حرب :نزعات عاملية ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني -التَّهجري القرسي
عام http://unhcr.org/556725e69.html 2014
)

)

أما املرحلة القادمة فستتطلب بناء منظومة لجوء أورويب مشرتكة
توفر احتاملية تطوير نظام حامية عاملي لالجئني ،باالستفادة من
التوجهات األساسية لالتحاد األورويب والقيم اإلنسانية املتعمقة
واملتجذرة بها .ويف نقطة التحول الحرجة هذه ،حان الوقت أمام
االتحاد األورويب ألن ينهض عىل أساس جامعي وأن يستذكر تاريخه
يف توفري اللجوء يف أوقات التهجري الجامعي للتأكد من حصول
األشخاص الذين يخاطرون بكل يشء للعثور عىل السالمة يف أوروبا
عىل خيارات حقيقية وسليمة وآمنة وواقعية لذلك األمر.

)

هل اللجوء والهجرة مشكلة االتحاد األورويب حقاً؟

جوان فان سيلم

قد تؤدي مساعي البحث عن حل عىل مستوى االتحاد األورويب إىل منع إيجاد حلول عملية عىل املستوى
الثنايئ أو الوطني.
من نافلة القول أن االتحاد األورويب خذل نفسه ،وخذل الالجئني،
وخذل اإلنسانية نتيجة انتهاجه لسياسته الحالية بشأن الهجرة
واللجوء .وال أدل عىل ذلك من التقارير اليومية التي تتحدث
عن وقوع ممن الوفيات يف البحر وعىل اليابسة ،واملناوشات
الدائرة بني حرس الحدود واألشخاص الذين يسعون للسالمة
أو للحصول عىل حياة أفضل أو يف املخيامت ،وما يحدث أمام
األسيجة الحدودية واليأس.
والنداءات بتأسيس مقارب تعاونية يف أوروبا مبشاركة الدول
األصلية ،ومناشدات إيقاف مهريب األشخاص والتنديد بحاالت
اإلخفاق واالنتهاكات التي تسم نظام اللجوء كلها أصبحت أموراً
اعتيادية صادرة عن صانعي السياسات يف ميدان الهجرة يف أوروبا
وذلك من األيام األوىل لتفعيل التعاون بني الحكومات ضمن
اتفاقية االتحاد األورويب لعام  1992ويف أثناء الحرب البوسنية.

حول ما إذا كان هذا الواقع ميثل مشكلة أوروبية أم ال ،وعام
إذا كانت هذه املشكلة ال ميكن حلها إال إذا ما ُنو ِقشت عىل
مستوى االتحاد األورويب كام ًال .فلن نستطيع أن نستمر يف أن
نأخذ بهذه األمور عىل أنها مفروغ منها بعد مرور عقدين من
اإلخفاق يف التوصل إىل اتفاقات حول السياسة والتطبيق ا ُمل َ
رضيني
لجميع الدول األعضاء الثامنية والعرشين يف االتحاد األورويب ،أو
التوصل إىل مثل تلك السياسة التي ميكنها أن تتصدى بواقعية
للحاجات الفعلية لحامية الالجئني ،باإلضافة إىل توفري مسار
الهجرة القانونية الكافية لتلبية حاجات أوروبا من العاملة.

هذه مشكلة أوروبية...

)

منذ األيام األوىل من االتفاقية األوروبية ،كانت ال َف َر ِضية األساسية
تدور حول أنه فيام يتعلق بحرية السفر ،دون وجود حدود،
وحيثام كانت الحدود الخارجية (الربية أو البحرية أو الجوية
ألي دولة عضو يف االتحاد األورويب متثل يف الواقع حدود االتحاد
ويف حني هناك كثري من املنطق وراء بعض األفكار وغريها من األورويب كام ًال ( أو عىل األقل حدود منطقة اتفاقية شنجن ،
األفكار املشابهة ،تثار عالمات االستفهام عىل بعضها اآلخر .فعىل فعندها تكون أفضل طريقة يف التعامل مع منطقة السياسات
سبيل املثال ،قد يكون من املناسب يف هذه اللحظة إثارة األسئلة الكاملة للجوء والهجرة عىل املستوى األورويب .ومن الناحية
)

