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إسرتاتيجيَّة الِهْجرة يف االتِّحاد األْوُروِبِّ: إَساَءٌة إىل الَعَمِل اإلنساينِّ الَقاِئم عىل 

املَباِدِئ
آَنِئيس فور أْتِجر

ُب عىل الجهات الفاعلة يف  ُتقوِّض سياسات الهجرة يف االتحاد األوروب املبادئ اإلنسانية األساسية وُتصعِّ
كها بالتزامها األخالقي.   ميدان العمل اإلنساين تسُّ

أحدثـت سياسـات الهجـرة يف االتحـاد األورويب يف خـالل السـنني 
األخـرية أثـراً سـيئاً يف الظـروف التـي تعمل فيهـا الجهـات الفاعلة 
لهـا إىل آخرها.  يف ميـدان العمـل اإلنسـاين يف ُطـُرق الهجـرة من أوَّ
إىل  العنايـة  بعـني  الوطنيـة  األحمـر  الصليـب  جمعيـات  تنظـر 
هـذه السياسـات وهـي ُتضيِّـق عليهـا الحيِّـَز الـذي فيـه َتْعَمـُل 
ِطْبـَق مبادئهـا الجوهريَّـة، وال سـيَّام مبـادئ العمل لخري اإلنسـان 

ـواء واالسـتقالل والِحيـاد.1  واملعاملـة بالسَّ

ويف ضـوء الجهـود املبذولـة يف الحـدِّ مـن الهجـرة غـري النظاميـة 
بتقديـم تدابـري مكافحـة التهريـب ومكافحـة االتِّجـار بالبرش عىل 
غريها، ُتسـِهُم سياسـات االتحاد األورويب وأولويَّاته اليوَم يف تجريم 
مسـاعدة املهاجريـن. ففـي عـدد مـن الـدول األعضـاء يف االتحـاد 
الذيـن يسـاعدون املهاجريـن باملالحقـة  َد األفـراد  ُهـدِّ األورويب، 
الجنائيـة ِبَزْعـِم تيسـريهم الدخـول غـري النظامـي أو اإلقامـة غـري 
القانونيـة. ونعـم ثبـت أنَّ أكـرث الُتَهـِم ال تقـوم عـىل أسـاٍس لكـنَّ 
بعض األفراد ُحوِكُموا. ففي فرنسـا سـنة 2018، عىل سـبيل املثال، 
اِْسـَتدَعت املحكمـة ِبُتْهَمـِة التهريـب عـدداً مـن املواطنـني الـذي 
دت فيها الحيـاة. ويف بلجيكا،  مـوا الدعـم والنَّْقَل يف أحـوال ُهدِّ قدَّ
اعُتِقـَل نـاٌس آَوْوا مهاجريـن وهم يعـربون البالد واتُِّهمـوا باالتِّجار 
م هـذه األعـامل فتعويقهـا ُمـزَداٌد مبجموعـة  بالبـرش. وإْن مل تجـرَّ
متنوعـة مـن إسـرتاتيجيَّات اإلقنـاع بالعـدول عنها والوعيـد. فهذه 
املََجـر، ُتصنَّـف فيهـا بعـض املنظامت واألفـراد عىل أنَّهـم منتمون 
إىل تيَّـارات ’مواليـة للهجـرة‘، ويف ذلـك محاولـة لوصـم داعمـي 
ـُد فيهـا املتطوعـون  ُيتَوعَّ مـا  اليونـان، كثـرياً  املهاجريـن. وهـذه 

طـة وُتزِعُجهم.  الذيـن ُيِعيُنـوَن املهاجريـن وُتقِلقهـم الرشُّ

ويف أوروبـا مـن رشقيِّهـا إىل غربيِّها، يزيـد عدد القـرارات واللوائح 
اإلداريـة التـي ُتطبَّـق بغيـة تضييـق نطـاق األعـامل اإلنسـانية، 
وأوضـح مـا يكـون ذلـك يف الحـدود بـني البـالد. وكثـرياً مـا يكـون 
هـدف ذلـك الحـدُّ من الوصـول إىل األماكـن التي فيهـا املهاجرون 
والسـيطرة عليهـا.2 ففـي املََجـر، مينـع ترشيـٌع صـدر سـنة 2018 
األفـراد واملنظـامت مـن إعانـة املهاجريـن يف ُكلِّ حـدود البلـد، 
واملشـكالت  املدقـع  الفقـر  مـن  املهاجـرون  يعـاين  هنـا  ومـن 

الصحيـة امُلسـتمرَّة. 

ــن  ــاعدة املهاجريـ ــم مسـ ــة لتجريـ ــاوالت امُلعلَنـ ــرث املحـ وأكـ
ــض  ــر األبيـ ــاذ يف البحـ ــث واإلنقـ ــطة البحـ ــة بأنشـ ــا صلـ لهـ
ـــس  ـــري ال لب ـــون البح ـــن أنَّ القان ـــم م ـــىل الرغ ـــط. وع املتوس
ــع  ــي يف وضـ ــوارب التـ ــاعدة القـ ــب مسـ ــث واجـ ــه حيـ فيـ
ـــت الخالفـــات تزيـــد حـــول رشعيـــة  صعـــٍب، فـــام انفكَّ
ــامت  ــرَّض منظـ ــن. وتتعـ ــوارب املهاجريـ ــاذ قـ ــات إنقـ عمليـ
ــاذ يف  ــث واإلنقـ ــات البحـ ــة بعمليـ ــدين املعنيـ ــع املـ املجتمـ
ـــود  ـــت ولقي ـــح الصي ـــالت تقبي ـــط لَحْم ـــض املتوس ـــر األبي البح
قانونيـــة، فضـــاًل عـــىل اتهامهـــا بتيســـري تهريـــب النـــاس 
ــي  ــلوك التـ ــد السـ ــة قواعـ نـ ــدف ُمدوَّ ــم. وتهـ ــار بهـ واالتِّجـ
ـــرض  ـــادة ف ـــنة 2017 إىل إع ـــة س ـــلطات اإليطالي ـــا الس وضعته
ـــات ولكنَّهـــا يف الواقـــع طلبـــت  ســـلطان الحكومـــة عـــىل العملي
ــا،  ــن بعـــض مبادئهـ ــانية أْن تتخـــىل عـ إىل املنظـــامت اإلنسـ
وال ســـيَّام بإبهـــام الَفْصـــل بـــني إنفـــاذ القانـــون واألنشـــطة 

ــانية.3  اإلنسـ

ــن  ــري مـ ــض كثـ ــب تعريـ ــات، إىل جانـ ــذه االتِّجاهـ وكان لهـ
ـــٌع نطاقـــه يف قطـــاع العمـــل  األرواح للخطـــر، تأثـــرٌي موسَّ
ـــني  ـــل العامل ـــكِّ يف عم ـــاء الش ـــك بإنش ـــة وذل ـــاينِّ بالُكليَّ اإلنس
يف امليـــدان اإلنســـاين. فـــإذا ُشـــكَّ يف رشعيـــة َصـــْوِن الحيـــاة 
ـــادئ  ـــون مب ـــان، تك ـــة اإلنس ـــرتام كرام ـــق اح ـــة وتحقي والصحَّ
يـــاع.4 إذ يؤثـــر تجريـــم  ُحـــبِّ الخـــري لإلنســـان ُمعرَّضـــًة للضَّ
ر عمـــوم النـــاس لهـــذه  املســـاعدة هـــذا حتـــاًم يف تصـــوُّ
املنظـــامت اإلنســـانية التـــي بذلـــك ُيقـــوَّض عملهـــا وتصـــري 
اعنـــني. وبالحـــقِّ إنَّ املنظـــامت  ُســـْمَعتها غرضـــاً لِِســـَهاِم الطَّ
اهـــا مصاعـــب يف ضـــّم متطوعـــني  كالصليـــب األحمـــر تتحدَّ
ــىل أنَّ  ــاًل عـ ــرة. فضـ ــة بالهجـ ــا صلـ ــي لهـ ــطة التـ يف األنشـ
ـــطة  ـــذه األنش ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــات الخريي ـــات للجمعي التربع
قلَّـــت كثـــرياً. ويف أســـوأِ الحـــاالت، عانـــت الجهـــات الفاعلـــة 

 . يف امليـــدان اإلنســـاين مـــن الوعيـــد بـــاألذى الجســـديِّ

َتْســـِييُس َمُعوَنِة االتَِّحاِد األْوُروِبِّ 
ى االتِّجاهـــات الحديثـــة بازديـــاٍد الوســـائل التـــي  تتحـــدَّ
تعمـــل بهـــا الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين يف 
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ــاد  ــد ابتعـ ــه. إذ يزيـ ــيس وأولويَّاتـ ــل املؤسـ ــق التمويـ طرائـ
ــرتب  ــة وتقـ ــن التنميـ ــدويل عـ ــاد األورويب الـ ــة االتحـ معونـ
ــِب  ــىل ِنَسـ ــوَم أعـ ــرُِد اليـ ــرة. وَتـ ــداف إدارة الهجـ ــن أهـ مـ
ــِل إىل املناطـــق التـــي تقـــع يف الطريـــق املـــؤدي إىل  التمويـ
ـــاد  ـــون يف االتح ـــا املانح ـــره، إذ يراه ـــه إىل آخ ل ـــن أوَّ ـــا م أوروب
ـــة للهجـــرة.  ـــباب الجذري األورويب إســـرتاتيجيًة يف معالجـــة األس
ــنَي  ــن امُلحتملـ ــتهدف املهاجريـ ــي تسـ ــج التـ ــع الربامـ وتوضـ
م عـــىل  ـــدِّ ـــاً( يف موضـــٍع متق ـــة غالب ـــباٌب يف املناطـــق الريفي )ش
ــة  ُد املعاملـ ــدَّ ــات. وُتهـ ــتهدف الجامعـ ــي تسـ ــطة التـ األنشـ
ـــكان.  ـــواء بســـبب التغـــايض عـــن حاجـــات بعـــض السُّ بالسَّ
ومـــن األخطـــار أيضـــاً َخَطـــُر ترســـيخ املامرســـات التمييزيـــة 

ــة. ــة الدوليـ ــج املعونـ يف برامـ

ــوارئ  ــاالت الطـ ــتئامين لحـ ــاد األورويب االسـ ــدوق االتحـ وصنـ
ـــرات  ـــة للهج ـــباب الكامن ـــدي لألس ـــتقرار والتص ـــق االس لتحقي
 EUTF for( ـــا ـــن يف أفريقي ـــاكل املرشدي ـــة ومش ـــري النظامي غ
ــة  ــداف مراقبـ ــابك أهـ ــىل تشـ ــٌث عـ ــاٌل حديـ Africa(5 مثـ
إدارة  يهـــدف إىل دعـــم  إذ  الحـــدود واألمـــن والتنميـــة. 
ــة، إىل  ــري النظاميـ ــرة غـ ــع الهجـ ــا منـ ــُرٍق منهـ ــرة، بُطـ الهجـ
ـــادة  ـــودة وإع ـــات الع ـــذ سياس ـــدود وتنفي ـــة الح ـــرض مراقب ف
ـــي ترغـــب يف الوصـــول  ـــىل املنظـــامت الت ـــُب ع ـــول. وُيوِج القب
ـــوارئ  ـــاالت الط ـــتئامين لح ـــاد األورويب االس ـــدوق االتح إىل صن
ـــة  ـــات الفاعل ـــل الجه ـــن مث ـــة م ـــات فاعل ـــع جه ـــل م أْن تعم
ــداف  ــا أهـ ــون لهـ ــد يكـ ــي قـ ــون التـ ــاذ القانـ ــة بإنفـ املعنيَّـ
ــاد املنظـــامت  ــرٌي لِحيـ ــذا تصيـ ــة، ويف هـ ــات مختلفـ وأخالقيَّـ
اإلنســـانية ُمعرَّضـــاً للضيـــاع. وإذ قـــد أصبحـــت معونـــة 
ــاد األورويب  ــارج االتحـ ــرى خـ ــالد األخـ ــاد األورويب للبـ االتحـ
مرشوطـــًة أكـــرث فأكـــرث بالتعـــاون يف أولويَّـــات إدارة الهجـــرة 
ـــر  ـــل يف خط ـــذا التموي ـــذو ه ـــيقع منفِّ ـــاد األورويب، س يف االتح
ــورة  ــرة املذكـ ــة الهجـ ــداف مراقبـ ــني بأهـ ــوا مرتبطـ أْن مُيُْسـ
ُد  ــدِّ ــرة ُتحـ ــِح الهجـ ــبيل َكْبـ ــة يف سـ ــود املبذولـ ــاً. فالجهـ آنفـ
ـــال  ـــق مج ـــات، فتضيِّ ـــىل الحاج ـــة ع ـــالت القامئ ـــاق التدخ نط
العمـــل بالجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين، وتؤثِّـــر يف 

اســـتقالل تلـــك الجهـــات. 

ـــاد األورويب  ـــُت االتح ـــني ُيثِب ـــاه ح ـــذا االتِّج ـــز ه ـــد تعزي ويزي
ــة  ــرارات السياسـ ــَة بعـــض قـ ــه رشعيَّـ ــاء فيـ ــدول األعضـ والـ
ـــم  ـــامت األم ـــة ومنظ ـــري حكومي ـــامت غ ـــإرشاك منظ ـــة ب العامَّ
ــاالت  ــتئامين لحـ ــاد األورويب االسـ ــدوق االتحـ ــدة. فصنـ املتحـ
ُل الجـــود التـــي تبذلهـــا  الطـــوارئ، عـــىل ســـبيل املثـــال، مُيـــوِّ
كلٌّ مـــن املنظـــامت غـــري الحكوميـــة ومنظـــامت األمـــم 
ــة يف  ــة التحتيـ ــال والبنيـ ــروف االعتقـ ــني ظـ ــدة لتحسـ املتحـ

ـــارشة  ـــة مب ـــو نتيج ـــآت ه ـــذه املنش ـــاظ ه ـــنَّ اكتظ ـــا، لك ليبي
لجهـــود االتحـــاد األورويب يف احتـــواء بـــالد أخـــرى مجـــاورة 
خارجـــه امُلهاِجريـــَن. والظاهـــر أنَّ االتحـــاد األورويب والـــدول 
األعضـــاء فيـــه يـــوازن بـــني تدابـــريه السياســـية التقييديـــة وبـــني 
ــو  ــي هـ ورة التـ ــرضَّ ــة الـ ــة ملعالجـ ــامت املعونـ ــل منظـ متويـ
ـــذا  ـــاً كه ـــاد األورويب َتْسِييس ـــة االتح ـــِييٌس معون ـــأها. وَتْس أنش
ـــاين  ـــل اإلنس ـــدان العم ـــة يف مي ـــات الفاعل ـــاد الجه ـــرِّض ِحَي ُيع
ـــيلِّ  ـــىل أْن ُتخ ـــا ع ـــربٌة إمَّ ـــال مج ـــذه الح ـــي يف ه ـــاع، فه للضي
ـــض  ـــت بع ـــه. ووقف ـــرتك في ـــيايسِّ أو أْن تش ـــج الس ـــذا الربنام ه
املنظـــامت اإلنســـانية موقفـــاً تقـــول فيـــه إنَّهـــا إذا بقيـــت 
ــة  ــت رشيكـ ــاد األورويب أصبحـ ــن االتحـ ــة مـ ــلَّم املعونـ تتسـ
ــه  ــك أنَّـ ــال ذلـ ــان. ومثـ ــوق اإلنسـ ــاك حقـ ــكاب انتهـ يف ارتـ
بعـــد تنفيـــذ البيـــان الـــذي تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب 
ــدود  ــال حـ ــاء بـ ــة أطبـ ــت منظمـ ــنة 2016، أعلنـ ــا سـ وتركيـ
أنَّهـــا لـــن تقبـــل املـــال بعـــَد ذلـــك مـــن االتحـــاد األورويب، 
قائلـــًة إنَّ أْخـــَذ املـــال مـــن الـــدول واملؤسســـات ومعالجـــة 
َمـــن أرضَّتهـــم سياســـات هـــذه الـــدول واملؤسســـات أمـــران 

ــان.  ال يجتمعـ

َتْصِيرُي الِقَطاِع اإلنســـاينِّ أَداًة 
ـــزداّدة  ـــر ُم ـــرون مخاط ـــه املهاج ـــه في ـــي يواج ـــوال الت يف األح
لهـــا إىل  يف الُطـــُرق املؤديـــة إىل االتحـــاد األورويب مـــن أوَّ
آخرهـــا، ُتدَعـــى الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين إىل 
أْن يكـــون لهـــا دور يف االســـتجابة لعظمـــى مواضـــع ضعـــف 
ــٌة يف الغالـــب  لـ املهاجريـــن. فهـــذي الجهـــات الفاعلـــة ُمكمِّ
ـــب  ـــا، يف واج ـــلُّ محلَّه ـــاً تح ـــي أحيان ـــة، وه ـــلطات العام للس
ــلطات  ــع أنَّ السـ ــْن مـ ــة. ولكـ ــة والحاميـ ــاذ واملعالجـ اإلنقـ
ـــنيَّ  ـــاين، يتع ـــدان اإلنس ـــة يف املي ـــات الفاعل ـــىل الجه ـــد ع تعتم
ـــي يقـــل  ـــة أْن ُتعـــنَي يف أحـــوال الت عـــىل هـــذه الجهـــات الفاعل
فيهـــا الدعـــم املـــايل وتصعـــب الـــرشوط القانونيـــة. وهـــذا 
ـــُص الـــرشوط وامليزانيـــات التـــي  بـــنيٌِّ خصوصـــاً حـــني ُتَتفحَّ
مبوجبهـــا ُيطَلـــب إىل جمعيـــات الصليـــب األحمـــر الوطنيـــة 
أْن ُتعِمـــَل مراكـــز اســـتقباٍل للمهاجريـــن يف أوروبهـــا كلهـــا.

ـــه عـــىل الرغـــم مـــن الطلـــب إىل الجهـــات  والطريـــف هاهنـــا أنَّ
ـــي هـــي  ـــدان اإلنســـاين االســـتجابَة لألحـــوال الت ـــة يف املي الفاعل
غالبـــاً عواقـــب متوقعـــة للخيـــارات السياســـية الضـــارَّة، فـــال 
ـــع العوامـــل التـــي تســـهم يف  ُتسَتَشـــاُر فيـــام لـــه صلـــة بتوقُّ
ـــذي  ـــات ال ـــة البي ـــا. ويف حال ـــات وتقليله ـــذه الحاج ـــوِء ه ُنُش
تشـــارك فيـــه االتحـــاد األورويب وتركيـــا، انضمـــت جمعيـــات 
الصليـــب األحمـــر األوروبيـــة إىل الجهـــات الفاعلـــة األخـــرى 
ـــِديِد مـــن  يف املجتمـــع املـــدين يف اإلعـــراب عـــن قلقهـــا الشَّ
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اآلثـــار اإلنســـانية امُلرَتتِّبـــُة عـــىل تنفيـــذ هـــذه االتفاقيـــة. 
وقـــد خرجـــت هـــذه الجمعيـــات والجهـــات الفاعلـــة 
بتوصيـــات يف السياســـة العامـــة ودعمـــت إيجـــاد حلـــوٍل 
ـــت  ـــات قوبل ـــذه التوصي ـــري أنَّ ه ـــانيًة.6 غ ـــرث إنس ـــٍة أك متين
بعـــدم اهتـــامم، فكأنَّهـــا مل تكـــن. ومـــن ظاِهـــر التناقـــض 
ر أكـــرث ُمتَّخـــذي القـــرارات بيـــاَن االتحـــاد األورويب  أْن صـــوَّ
ــن  ــف املهاجريـ ــانية توقـ ــيلة إنسـ ــه وسـ ــىل أنَّـ ــا عـ وتركيـ
ــر  ــم البحـ ــد عبورهـ ــر عنـ ــهم للخطـ ــض أنفسـ ــن تعريـ عـ
ــزال  ــا تـ ــنوات، مـ ــة سـ ــد ثالثـ ــا. وبعـ ــان وتركيـ بـــني اليونـ
ظـــروف املهاجريـــن املعيشـــية يف الجـــزر اليونانيـــة التـــي 
ـــة.  ـــبب االتفاقي ـــم بس ُد كرامته ـــدِّ ـــا ُته ـــورون فيه ـــم محص ه

ــة  ــه صلـ ــال لـ ــاغٌل للبـ ــر شـ ــدٌث آخـ ــداث حـ ــن األحـ ومـ
العمـــل  اســـتقالَل  الدولـــة  ســـلطات  ي  تحـــدِّ بكيفيـــة 
اإلنســـاين. إذ ُتســـتعَمل األنشـــطة اإلنســـانية أحيانـــاً يف 
ـــاء،  ـــدول األعض ـــن ال ـــدد م ـــي ع ـــرة. فف ـــة الهج ـــري مراقب تيس
ُيعرِّضـــون أنفســـهم  ذكـــرت املنظـــامت أنَّ املهاجريـــن 
فـــو الهجـــرة يف مواضـــع اســـتالم  لخطـــر أْن يعتقلهـــم موظَّ
ـــاين  ـــدان اإلنس ـــة يف املي ـــات الفاعل ـــثُّ الجه ـــات. وُتَح الخدم
ــوَل  ــرة ُدُخـ ــلطات الهجـ ــأذن لسـ ــىل أْن تـ ــرث عـ ــرث فأكـ أكـ
ـــا  ـــات. وملَّ ـــات والبيان ـــىل الخدم ـــوف ع ـــا والوق ـــن عمله أماك
ـــراراً  ـــة الفرنســـية ق ـــنة 2017، أصـــدرت الحكوم ـــر س كان آخ
فـــي الهجـــرة بدخـــول مالجـــئ املرشَّديـــن  يســـمح ملوظَّ
ـــق مـــن أوضـــاع هجرتهـــم. ويف ِفْنتيميليـــا بإيطاليـــا،  للتحقُّ
ُيوَعـــز للرشطـــة اتِّخـــاذ مدخـــل مركـــز الصليـــب األحمـــر 
اخلـــني كلِّهـــم.  ل بيانـــات الدَّ ــاً لهـــا فُتســـجِّ للعبـــور موقعـ
وُيؤثِّـــر هـــذا التالعـــب باألنشـــطة اإلنســـانية يف اســـتقالل 
الجهـــات الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين، فهـــذا االســـتقالل 
النـــاس  أضعـــف  إىل  وصولهـــا  لضـــامن  رضوريٌّ  مبـــدٌأ 

ــا.  ــم إليهـ وأحوجهـ

إَِعاَدُة التَّواُزِن 
عـــىل حـــني ال تنفـــكُّ الـــدول تفـــرض شـــيئاً مـــن الســـيطرة 
ــذ  ــاين، زاد منـ ــدان اإلنسـ ــة يف امليـ ــات الفاعلـ ــىل الجهـ عـ
ـــل اإلنســـاينُّ  ـــه العم ـــرَّض ل ـــذي يتع ـــد ال ـــب التهدي ـــد قري عه
ى اليـــوَم  مـــع املهاجريـــن القائـــم عـــىل املبـــادئ. إذ ُتَتحـــدَّ
ـــات  ـــى الجه ـــكان، وحتَّ ـــة يف كلِّ م ـــادئ اإلنســـانية املقبول املب
نـــُة مـــن مثـــل جمعيـــات  الفاعلـــة يف امليـــدان اإلنســـاين امُلتمكِّ
ـــُز  ـــاق الحيِّ ـــد ض ـــرٌة. وإذ ق ـــة متأثِّ ـــر الوطني ـــب األحم الصلي
ـــاين  ـــدان اإلنس ـــة يف املي ـــات الفاعلي ـــه الجه ـــل في ـــذي تعم ال
ـــه  ـــت مع ـــد ضاق ـــه، فق ـــا ب ـــَد إليه ـــا ُعِه ـــَق م ـــتقالٍل ِوْف باس

ـــم.  ـــن حاجاته ـــي املهاجري ـــا يكف ـــري م ـــىل توف ـــا ع قدرته

ـــانية  ـــامت اإلنس ـــلطات واملنظ ـــني الس ـــة ب ـــة املتوازن إنَّ العالق
ـــيس  ـــادة تأس ـــذا إىل إع ـــاج ه ـــه. ويحت ـــن إعادت ـــدَّ م ـــٌر ال ب ألم
الحـــوار الهـــادف بـــني الســـلطات والجهـــات الفاعلـــة يف 
ــانية  ــار اإلنسـ ــاه إىل اآلثـ ب االنتبـ امليـــدان اإلنســـاين، فُيصـــوَّ
ـــرة وإىل  ـــة يف الهج ـــاد األورويب الحالي ـــة االتح ـــارات سياس لخي
ـــا. وينبغـــي لهـــم العمـــل معـــاً لتحســـني  ـــُبِل معالجته فضـــىل ُس
ـــىل  ـــول ع ـــن الحص ـــن م ـــع املهاجري ـــي مت ـــل الت ـــني العوام تع
الخدمـــات األساســـية، وينبغـــي لهـــم أن يتعاونـــوا يف ُكلِّ مـــا 
ُيحَتـــاج إليـــه مـــن تغيـــريات يف السياســـات وتحســـينات يف 

وضـــع الربامـــج. 

ـــدول قـــدرات املنظـــامت اإلنســـانية وإعـــادَة  ـــم إنَّ احـــرتاَم ال ث
ـــامت  ـــذه املنظ ـــل ه ـــى تعم ـــٌة حتَّ ـــٌة ُملحَّ ـــَي حاج ـــا لَِه تثبيته
ِوْفـــَق مبادئهـــا يف كل األحـــوال، ومنهـــا األحـــوال التـــي 
ـــاً  ـــذا علن ـــرَّ به ـــي أْن ُيق ـــرة. وينبغ ـــألة الهج ـــا مس ـــيَُّس فيه ُتس
وأْن ُيدَعـــم عمليـــاً بإعـــادة الـــرشوط القانونيـــة واملاليـــة 
ـــىل  ـــة ع ـــانية القامئ ـــالت اإلنس ـــة يف التدخ ـــة الرضوري واإلداري
ـــات  ـــل جمعي ـــن مث ـــامت م ـــمَح ملنظ ـــب أْن ُيس ـــادئ. ويج املب
ــانية  ــات اإلنسـ ــة بتقديـــم الخدمـ ــر الوطنيـ الصليـــب األحمـ
وضعهـــم  إىل  نظـــٍر  غـــري  مـــن  أجمعـــني،  للمهاجريـــن 
ـــم  ـــي تجري ـــِه، وال ينبغ ـــن َصْوِن ـــدَّ م ـــقٌّ ال ب ـــذا ح ـــوين. ه القان
املســـاعدة اإلنســـانية البتَّـــة، ويف هـــذا حاجـــٌة أيضـــاً إىل 
اســـتثناء األعـــامل اإلنســـانية رصاحـــًة مـــن نطـــاق القوانـــني 

ــب. ــة التهريـ يف مكافحـ
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