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منع الحامية الدولية من الخارج: يف نظر مفوضيَّة الالجئني
ماِدِلن غارِلك

يف السنني األخرية، ازداد أخُذ بعض الدول يف سياساٍت ووجوِه مامرسٍة ُمقيِّدٍة لترصف الالجئني وطالبي 
اللجوء عن الوصول إىل حدودها. وهذه السياسات إمنا هي ِسياساُت »منٍع من الخارج« تخالف مخالفًة 

بّينًة ُلبَّ التعاون الدويل امُلمثَّل يف اتفاقية الالجئني لعام 1951.

الدويل  النظام  إِعامل  يف  عنه  غنًى  ال  الدويل  التعاون  يزل  مل 
دوا اتفاقية عام  لحامية الالجئني إعامالً فّعاالً. وقد كان أقّر ُمسوِّ
اتفاقية 1951(  أيضاً  )وتسمى  الالجئني  بوضع  الخاصة   1951
رصيَح إقراٍر بأن تحدَي حامية الالجئني يف »َسَعِته وطبيعته« 
، وعالجه »من أجل ذلك ال ميكن أن يكون إال بتعاوٍن  تحدٍّ دويلٌّ

دويل«1. 

رغبتها  شدَة  فيها  الدول  أرت  لحاالٍت  الَحَسنة  األمثلة  وتكرث 
الدويل  التعاوَن  بالفعل  ُتِرَي  وأن  املسؤولية  يف  تشارك  أن  يف 
منذ سنة 2018  العاملّي  الالجئني  اتفاق  د  وقد جدَّ الواقع.  يف 
َرْكَز الهمِّ يف تشارك املسؤولية من حيث هي عمدٌة يف حامية 
سنة  األول  العاملي  الالجئني  منتدى  ويف  العامل.  يف  الالجئني 
أن  عىل  العهود  إعطاء  إىل  الالجئني  مفوضيَّة  دعت   ،2019
ِمنّصاُت  فأقيمت  الوطنية.  اللُّجوء  أنظمة  قدرة  َتنميُة  ُتدَعَم 
َدعٍم تعني الدول عىل تعيني رشكاٍء لها ميكنهم إفادتها بالخربة 
املشاركة  الدول  أّن  ذلك  ومن  قدرتها.  لتزيد  األخرى  واملوارد 
يف الهيئة الدولية املشرتكة بني الحكومات املعنية بالتنمية يف 
رشقّي أفريقيا القرن األفريقي )وتسمى اختصاراً إيغاد( تعمل 
عىل  الحّث  يف  اإلقليمي  السعي  أزَر  لتشدُّ  الدويل  البنك  مع 
العودة واالندماج والتعليم وحفظ الصحة واإلدماج االقتصادي 
َدعٍم  منصُة  وهناك  الصومال.  من  َقِدَم  َمن  وفيهم  لالجئني، 
إقليميٌة يف أمريكا الالتينية، اسمها »ِمْرِبس = MIRPS« )وهو 
اسم إسباين مخترص من عبارٍة معناها إطار االستجابة الشاملة 
لالجئني(، تجمع بني مثاين دول تسعى إىل حشد الدعم التقني 
واملايل واملادي لحامية الالجئني يف املنطقة، والحّث عىل تبادل 
وجوه املامرسة الحسنة والِعرَب. ويضاف إىل ذلك، أّن فرقة َدْعم 
أتت  الالجئني  مفوضية  مع  دوٌل  ألَّفتها  التي  اللُّجوء  قدرات 
عم بالعروض. وهذه املبادرات إمنا هي  بآليٍة ُتقابُل حاجات الدَّ

تباشري اهتامم الدول بَصْون معايري الحامية وشدِّ أزرها.

ولكن مل تخلوا السنني األخرية من مكدرات من دوٍل أخذت يف 
سياسات أو وجوه مامرسة مقيِّدة، فسعت إىل رَصْف القادمني 

هذه  بعض  قصد  وكان  جامعية.  أو  انفرادية  بتدابري  عنها 
إىل  الدولية  الحامية  عن  املسؤولية  نقَل  عملها–  –أو  التدابري 
الوصول إىل الحامية ومتتع طالبي  غري موضع، بطرق قوَّضت 
جديدة  مقرتحات  ظهور  ومع  بحقوقهم.  والالجئني  اللجوء 
أيا/ يف  الالجئني  مفوضيَّة  أصــدرت  السياق،  هذا  يف  بأخرٍة 
مايو 2021 مذكرة يف الحامية الدولية و»منعها من الخارج«، 
ُمحذرًة من التدابري التي ميكن أن تحرم الالجئني الوصوَل إىل 
شأن  عظم  فيها  دت  وأكَّ بحقوقهم،  والتمتَع  الدولية  الحامية 
املشاركة الحسنة يف الرتتيبات التعاونية القانونية.2 وهذا ينشئ 
إىل  التعاونية  املقاربة  َهدِي طرق  ُتِعنُي عىل  ُموِسطات مهمة 
تشارك  ومبادئ  الدويل  القانون  ُيحرَتَُم  بحيث  الالجئني  حامية 

املسؤولية. 

التعاون الدويل واملسؤولية الدولية 
ا املنع من الخارج ِضدَّ

من  الدولية  الحامية  منَع  ُمعرِّفًة  الالجئني  مفوضيَّة  قالت 
أو  –منفردًة  الدول  تّتخذها  التدابري  من  »جملة  إنه:  الخارج 
يكون  أو  أرضها  خارَج  ذها  وتنفِّ غريها–  ودول  هي  متعاونًة 
لها أثر خارج أرضها، فتمنع بها طالبي اللجوء والالجئني منعاً 
أو  معنّيٍ  بلِد »مقصٍد«  إىل  الوصول  مبارش من  أو غري  مبارِشاً 
منطقٍة، أو متنعهم من املطالبة بالحامية هناك أو التمتع بها، 
من  منعاً  تكون  التدابري  وهذه  ذلك.  جميع  من  متنعهم  أو 
الخارج إذا نقصت فيها وجوه ضامن الحامية الدولية، وُنِقَلت 
املسؤولية عن تحديد حاجات الحامية الدولية أو قضائها إىل 
دولة أخرى، أو تركت هذه الحاجات غرَي َمقضّية، فتكون هذه 

التدابري بذلك غري قانونية«.3

وكثرياً ما تؤدي وجوه مامرسة املنع من الخارج إىل نقل الناس 
به من  األخذ  ينبغي  أخٍذ مبا  أو  بال وقايٍة واجبة  البلدان  بني 
معايري املعاملة. وقد يؤدي املنع من الخارج إىل »إيداع« طالبي 
اللجوء مواضَع معزولًة إيداعاً أمده طويل أو غري مسمى، أو 
إىل تعريضهم لإلعادة القرسية تعريضاً غرَي مبارِش ولغري ذلك 
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دات. وأيضاً فقد تؤدي سياسات املنع من الخارج إىل  من امُلهدِّ
زيادته.  إىل  أو  اللجوء  الالجئني وطالبي  أمور  ر يف  التصوُّ سوء 
الحامية  نظام  ع  تقطُّ إىل  التدابري  هذه  تؤدي  أن  وُيحتَمل 
من  كثرياً  ُتعرَِّض  أن  أمكن  كثرية  دول  اتَّخذتها  فإذا  الدولية، 
طالبي اللجوء والالجئني لسوء املعاملة أو لإلعادة القرسية أو 
أو  إجرائية  حقوق  من  لهم  ما  ُيعَطْوَن  فال  القانونية،  للَحرْيَة 
دونك  أصناٌف،  الخارج  من  املنع  ولوجوه مامرسة  موضوعية. 

وصفها. 

معالجة الطلبات من خارج الدولة

طلبات  تقرير  عن  الدولة  مسؤوليَة  التدبريات  بعض  تنقل 
َنْقٌل  ذلك  يف  يكون  وقد  ثالثة.  دولــةٍ  إىل  الدولية  الحامية 
الدولة  الطلبات مبوجب قوانني  للمسؤولية عن معالجة هذه 
الثالثة. أو قد يكون فيه  املانعة من الخارج أو قوانني الدولة 
تقرير صفة الالجئ يف الدولة املانعة من الخارج وطالبو اللجوء 
ممنوعون من الدخول إليها أو ُمبَعُدوَن من أرضها ينتظرون ما 

يكون من أمر طلباتهم. 

البلد خارَج أرضها، ومن ذلك  املعالجة من خارج  وقد تجري 
ُفن يف املياه الدولية. وترى مفوضيَّة الالجئني  أن تجري يف السُّ
ُيْضَمن  البحر أمٌر ال يحسن فعله، ما مل  أن املعالجة يف ُسُفن 
َجْعُل تدبريات االستقبال وغربلة األهلّية عىل املعايري الدولية.4 

تجنُّب  إىل  الـــدول  وتسعى 
بعض  يف  القانونية  املسؤولية 
طلبات  مبعالجة  ــوال  ــ األح
خاصٍة  مناطق  يف  اللجوء 
فيها  يكون  الدولة،  أرض  من 
وقد  أَْدَون.  الحقوق  معيار 
العبور  مراكز  يف  هذا  يعرض 
يف  ــيــة«  »الــدول املناطق  أو 
الحدود  مناطق  أو  املطارات 
أرض  أخرى من  أو يف مواضع 
الدولة، ومن ذلك ما هو تابع 
ألرضها من الجزر، ماّم يختص 
أرض  عــن  »خــروجــه  بصفة 
منها«.  »ُبعِده  أو  الدولة« 
املعالجة  َمعايرُي  كانت  وإذا 
الدولة  التي عليها بقية أرض  واالستقبال والوقاية هي بعينها 
الدولة.  أرض  معالجًة غري مرشوعة خارج  املعالجة  تكون  فال 
أو كانت ال  عاً  أقل توسُّ الحقوق وااللتزامات  إذا كانت  ولكن 
تنطبق يف تلك املنطقة كان ذلك محاولًة ُتَتجنَُّب بها املسؤولية، 

وهذا يخالف القانون الدويل. 

أرضها،  خارج  الطلبات  مبعالجة  التزاماتها  تتجنَّب  ال  والدول 
حقوق  وقانون  الدويل  الالجئني  قانون  عليها  يوجبه  وذلك 
اإلنسان الدويل. فالدولة التي يرد عليها طلُب لجوٍء، أو يكون 
لها عىل طالِب لجوٍء سيطرة نافذٌة أو والية قضائية، تتشارك يف 
املسؤولية عن اإلنصاف يف املعالجة واملعاملة هي والدولة التي 
يجري عىل أرضها التقرير. وعىل الدولَتني مسؤوليٌة عن إجراء 
تقديٍر رسيٍع وسليٍم من الوجهة القانونية ملا برافع الطلب من 
حاجات حامئية، وجعله يف الحامية الدولية إذا احتاج إىل ذلك.

تدابري انفرادية ملنع القادمني 

اللجوء  طالبي  بها  لتمنع  الدول  تتخذها  التي  التدابري  إّن  ثم 
من الوصول إىل حدودها أو الدخول إىل أرضها لطلب اللجوء 
قد تخرق املعايري الدولية. ومن ذلك تدابرُي مراقبٍة يف الحدود 
واالعرتاض   » الصدِّ »أعامل  مثل  الجوية،  أو  البحرية  أو  الربية 
النزول  مُيَنع  حيث  ومنه  ثالثة،  بلدان  إىل  واإلعادة  البحر  يف 
عن املركب أو حيث مُتَدُّ القوارب أو ُتصَلُح لتيسري بلوغها إىل 

مقصدها. 

هؤالء 132 الجئاً ومهاجراً ينزلون إىل قاعدة طرابلس البحرية بعد أن اعرتض قاربهم خفر السواحل الليبي عند ساحل ليبيا.
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الخارج  من  املنع  تحت  تدخل  التي  التدبريات  يف  يكون  وقد 
إِنشاُء عوائق مادية أو إجرائية عن دخول أرٍض ما، أو إِمضاُء 
إجراءاٍت متنع نفوَذ أخِذ حقِّ اللجوء. ويندرج يف هذا الصنف 
حدٌّ  لهم  ُيجَعل  بأن  )وذلك  القادمني  »قياُس«  التدبريات  من 
انتظاٍر من  مدِد  إيجاُب  أو  قيوٌد(،  أو  الَقُبول  أعىل يف  عدديٌّ 
أرض  يف  املرفوعة  الطلبات  أمر  تقرير  من  يكون  ملا  الخارج 
)ومثال  الدولة  أرض  خارَج  سابقٍة  غربلٍة  إجراُء  أو  الدولة، 
يف  طلبهم  رفع  من  اللجوء  طالبو  مُيَنع  حني  ُتجَرى  أن  ذلك 
أرض الدولة وُيطالَُبون برفعها يف السفارات يف الخارج(.5 وقد 
رد الجامعي، ومبدأَ عدم اإلعادة  تخرق هذه التدابري تحريَم الطَّ
للدول  يحق  نعم،  وَنيِله.  اللُّجوء  طلب  يف  والحقَّ  القرسية، 
توافق  أن  ينبغي  ولكن  حدودها،  عند  الدخول  أمَر  ُتِديَر  أن 
اإلنسان.  حقوق  وقانون  الالجئني  قانوَن  الحدودية  التدبريات 
الدولية  الحامية  إىل  املحتاجنَي  الحدود  إدارة  متنع  أال  فيجب 

مَن أن يصلوا إليها.

3. تدابري تعاونية متنع َمقَدَم القادمني 

طالبي  بها  متنع  جامعيًة  تدابرَي  األحيان  بعض  يف  دوٌل  تتَّخذ 
عىل  ذلك  يشتمل  وقد  ما.  بلٍد  أرِض  إىل  الوصول  من  اللجوء 
التعاون الثنايئ أو املتعدد األطراف يف َضْبط الهجرة )ومن ذلك 
أرِض دوٍل أخرى(، وعىل تدبريات  الهجرة يف  فو  ُيَقاَم موظَّ أْن 
اعرتاٍض أو مراقبٍة باالشرتاك أو بالوكالة، وعىل تعاوٍن غرِي رسميٍّ 
عند الحدود، وعىل متويل َضْبط الهجرة أو التدريب عليها. ولقد 
التعاون ألغراض قانونية وَحَسَنة، مثَل زيادِة َسَعِة  يقوم هذا 
بالبرش  االتِّجار  عىل  القانون  إنفاذ  تدابري  أو  واإلنقاذ  البحث 
َمت هذه التدابري التعاونية  وتهريب املهاجرين. ولكن إذا ُصمِّ
تجنُّب مسؤوليات  كان غرضها  أو  كافية،  وقايٍة  بال  َذت  ُنفِّ أو 
الحامية الدولية أو تغيريها، ثبت عليها أنها منٌع من الخارج.  

التعاون بال َمْنٍع من الخارج: استجابات مرشوعة 

وتفرِّق مفوضيَّة الالجئني تفريقاً واضحاً بني إجراءات املنع من 
الخارج وبني التدبريات القانونية لنقل املسؤولية عن الحامية 
املعايري  توافق  هذه  القانونية  النقل«  و»تدبريات  الدولية. 
ق وصوَل الالجئني إىل الحامية  الدولية، وفيها من الوقاية ما يحقِّ
إرشاداً  الالجئني  مفوضيَّة  أصدرت  وقد  الحاجة.  عند  الدولية 
أو متعددة  ثنائية  اتفاقات  التدبريات مبوجب  تهيئة هذه  إىل 
األطراف بني الدول، وقصدت به إىل أن توضح أّي الدول مسؤول 
عن معالجة الطلبات وإعامُل الحامية الدولية إذا احتيج إليها.6 
بحسب  اآلمــن«  »البلد  مبفاهيم  أيضاً  الــدول  عملت  ورمبا 

النقل  أو  وباإلجالء  اإلنزال8،  ملنع  إقليمية  وبآليات  القانون،7 
اإلنسانية، فيجب ضبط هذه  الحاالت  أو  الطوارئ  يف حاالت 
األعامل وتنفيذها بتعاوٍن دويل، ويجب أن يصحب ذلك ضامٌن 
قت الحامية والحلول الدامئة  كاٍف أن ُتحرَتََم الحقوق. ورمبا تحقَّ
ملسائل الالجئني بإعادة التوطني والَقبول ألسباٍب إنسانية وغريه 
املَحميِّ  الدخول  بخطط  أو  مة،  واملتمِّ املعتادة  املسالك  من 
)وفيها القبول لغرض طلب اللجوء( أو بإجراءاٍت يف السفارة. 
ويف هذا نقٌل ملسؤوليات الحامية الدولية أيضاً، إال أنه مباين 
للمنع من الخارج مبا مييِّزه من ضامن عظيم الشأن لإلنصاف يف 
اإلجراءات ولتحقيق الوضع القانوين إذا تبني أن بالناس املعنيني 

حاجة إىل حامية دولية. 

وسيجيء  املبادئ،  من  طائفة  الالجئني  مفوضيَّة  وقد حددت 
التعاون  عىل  تستقيم  تدابري  إعداد  عىل  الدول  تعني  ذكرها، 

الدويل والتشارك يف املسؤولية. 

الحامية  إىل  االحتياج  وتقدير  تعيني  عن  األوىل  املسؤولية  أّما 
ويطلب  اللجوء  طالب  إليها  يصل  التي  الدولة  فعىل  الدولية 
تلك الحامية، أو عىل الدولة التي يكون طالب اللجوء يف واليتها 
القضائية. وتتَّسع هذه املسؤولية أيضاً حتى يدخل فيها ضامن 
وفتح  الوضع،  تقرير  أثناء  يف  إجرائية  ومعايري  الئق  استقبال 
باب الحامية الدولية إن احتيج إليها. وعىل الدول أن تستقلَّ 
الحامية عند َمن يطلب  الحاجة إىل  بإعامل املسألة عن قدر 
إجراءات  له  تهيِّئ  وأن  إليه،  يحتاج  أن  يقرب  َمن  أو  اللجوء 

لجوء منصفة وفاعلة.

ويجب عىل الدول الوفاء مبا التزمته مبوجب القانون الالجئني 
خر  الدويل وحقوق اإلنسان وذلك بنية حسنة. يجب عليها أال تدَّ
جهداً يف ضامن أن يكون كلُّ تدبري ُيتَّخُذ إلدارة شؤون التَّهجري 
قات الهجرة املختلطة، سواء من جانب واحد  أو الهجرة أو تدفُّ
أو مبعاونة دول أخرى، أن يكون كلُّ ذلك مراعياً لالحتياج إىل 
)بحسب  وإيتاحها  املالمئة  التدابري  بني  ُيفرِّق  أن  أي  الحامية؛ 
الالجئون  وفيهم  الناس،  كل  لقضاء حاجات  الدولية(،  املعايري 
االحتياج  وذوو  الدولية،  الحامية  إىل  حاجة  به  ن  ممَّ وغريهم 
الخاّص )ومنهم األطفال غري املصحوبني أو املنفصلون، ورصعى 

االتِّجار أو الرَّضح ]أي الصدمة النفسانية[، واملهاجرون(. 

الالجئني  القانون  من  التزمته  ما  الدول  تتجنَّب  أن  يجوز  وال 
أو  النقل  إجــراءات  تستعمل  بأن  اإلنسان  وحقوق  الــدويل 
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معالجة الطلبات من خارج الدولة. وتبقى عىل كلٍّ من الدولِة 
التي  والدولِة  يرفع  أن  ُينَوى  أو  لجوء  طلب  فيها  ُرِفَع  التي 
يكون تقرير أمر الطلب يف أرضها، تبقى عىل كليهام املسؤولية 
النتائج  ذلك  )ويف  واالستقبال  الطلبات  معالجة  عن  املشرتكة 

الرسيعة واملالمئة(، بحسب التزاماتهام الدولية.

أرض  أمكنٍة يف  أو  ناٍس  عىل  فّعاالً  ُتعِمل دولة ضبطاً  وحيثام 
مبوجب  التزاماتها  تظلُّ  مثاًل(  دولية  مياه  يف  )أو  أخرى  دولة 

قانون الالجئني وحقوق اإلنسان نافذة.

فالتعاون الدويل يف التشارك يف املسؤولية عن الحامية الدولية 
وتحقيق الوصول إىل الحامية الدولية من أوائل االعتبارات يف 
العاملي  الالجئني  اتِّفاق  يف  َد  وُوكِّ ُذِكر  وذلك  الالجئني،  قانون 
سنة 2018. فاملعمول به الذي ُيفِض إىل نقل األعباء أو تجنُّب 
ُيخالِف  الدولية  الحامية  إىل  الوصول  إحباط  أو  املسؤولية 

التضامَن العاملي والتشارَك يف املسؤولية.

خامتة

من  نقلها  أو  املسؤولية  إنكار  إىل  ُيفِض  مبا  فالعمل  وبعد، 
الدولة املسؤولة إىل غريها هو مع ما فيه من عيٍب من الوجهة 
القانونية غري بعيد يكون ال جدوى فيه وال استدامة. ولن يجد 
الالجئون الذين ُيحرُمون وسائَل طلب الحامية والدخول فيها 
ٍل غري نظامي عىل أيدي مهربِّني  عالجاً، ولقد ُيضطرُّون إىل تنقُّ
ة وحرماِنهم  ال يتورَّعون من يشء، أو يتعرَّضون لالتِّجار واملشقَّ

حقوَقهم. 

يات  املتحدِّ أن  تذكري  شديَد   19 كوفيد  جائحة  رتنا  ذكَّ وقد 
يعمل  أن  الدول  وتحتاج  عاملية.  عالجات  تستدعي  العاملية 
بعضها مع بعض لتحقيق أهداف مشرتكة واضحة ذات مبادئ، 
وتقصد إىل أن يدعم بعضها بعضاً، ال أن تأخذ بخطط ضيِّقة، 
ل بوسائَل  تنظر إىل الداخل، رمبا سيقت مبا قرص أمده من التَّوسُّ
يف السياسة نفعّيٍة ولو نافِت األخالق. ويف تجنُّب عواثري املنع 

من الخارج منفعٌة لطالبي اللجوء والالجئني، بل ومنفعٌة للدول 
الذكرى   ،2021 سنة  السنة،  هذ  يف  جاءت  وقد  هذا،  أيضاً. 
السبعون التفاقية عام 1951، ولذا كان من املناسب يف تكريم 
هذا الصكِّ القانوين الصامد الذي ال يثنى أن ُيضَمَن الحقُّ يف 

َع التعاون الدويل.  طلب اللجوء وُيوسَّ
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