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حامية ومساعدة املهاجرين العالقني يف األزمات
محمد عبدي كري وأنجيال شريوود

لقد شددت األزمة الليبية يف  2011بصورة كبرية عىل كيفية إعادة أمناط الهجرة العاملية تعريف نطاق ونوع احتياجات وصور استضعاف األشخاص
املتأثرين باألزمة اإلنسانية.
أثار ُبعد الهجرة لألزمة الليبية الجدال املتنامي حول االرتباط بني األزمة والهجرة .وميكن
“ألزمة الهجرة” التي هي كارثة تتسبب يف تنقالت سكانية واسعة النطاق وتتسم بالتعقيد
من حيث األشخاص املتأثرين والطرق امللتمسة إىل أماكن السالمة والبقاء ،أن تتحدى
األنظمة اإلنسانية القامئة التي تختص باالستجابة لالجئني والنازحني داخلياً ،حيث تلقي
بالضوء عىل الفئات واالحتياجات وصور االستضعاف املختلفة للنطاق األوسع من األشخاص
املتأثرين جراء وضع األزمة.
ويف حني َّأن متطلب االستجابات الفورية أو املتوقعة لألزمات ليس بالتأكيد شيئاً جديداً
عىل املناقشات اإلنسانية .لكن يف حال كون السكان املعنيون مهاجرين (والذين يكون
مالذهم األكرث أمناً يف بعض الحاالت هو مواطنهم األصلية)َّ ،
فإن تحقيق االستجابات الرسيعة
واملتوقعة والفعالة واملناسبة يتطلب منا إعادة النظر يف بعض الجوانب املختلفة لتلبية
االحتياجات اإلنسانية مبا يف ذلك األدوار والتنسيق إىل جانب البنية املؤسسية.

يف منطقة النزاع ،وقامت املنظمة الدولية للهجرة بإخراج  35000من هؤالء املهاجرين من
املناطق التي تشهد وترية كبرية من النزاع.
وقد تقدمت  46حكومة إىل املنظمة الدولية للهجرة بطلب حامية ومساعدة السكان املهاجرين
املتأثرين .لكن يف بداية االستجابة ،ظهرت الحاجة لعدد من املناقشات وجهود املنارصة ضمن
املجتمع الدويل إلعادة توجيه اإلسرتاتيجية اإلنسانية املبدئية .وأخرياً ،استُخدمت املخيامت
بصورة أساسية كمرافق انتقالية لدعم اإلخالء يف الوقت املناسب بدالً من أن تكون أماكن
لتلقي الحامية واملساعدة يف أزمات التهجري املط ّولة.
وعدا عن َّأن إخالء املهاجرين من األصول املختلفة عملية صعبة فقد تطلبت أيضاً استخدام
أنواع جديدة مبتكرة للتنسيق بني الحكومات والفاعلني اإلنسانيني الدوليني وسلطات إدارة
الهجرة واملسؤولني القنصليني والفاعلني العسكريني ورشكات النقل .وتوضح االستجابة لألزمة
الليبية مستوى ملحوظاً من التعاون الدويل والدافع الذي أبدته دول املوطن األصيل ودول
االنتقال والجهات التي قدمت املساعدة الخارجية.
أضف إىل ذلك ،أن الحاجة لخدمات إدارة الهجرة بغرض إدارة حركة السكان العابرين
للحدود عىل سبيل املثال وضامن آلية اإلحالة القوية لألشخاص املستضعفني استضعافاً خاصاً
أو احتياجات الحامية وتقديم وثائق السفر والتامس حرية العبور للمهاجرين غري الحاملني
للوثائق قد ظهرت كجانب مركزي ومهمل يف بعض األحيان لالستجابة لهذه األزمة.
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وتتحمل الدول املسؤولية األساسية إزاء حامية ومساعدة األشخاص املتأثرين جراء األزمات
واملقيمني يف أقاليمهم بالصورة التي تتامىش مع القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق
اإلنسان .ومتى اقتضت الحاجة ،فإنه يتعني عىل الدول السامح بالوصول اإلنساين إىل األشخاص
املتأثرين باألزمات حتى ميكن تقديم املساعدة اإلنسانية من ِقبل الدول األخرى مبا فيها
ذلك الدول التي تأثر مواطنوها وغريها من الفاعلني .وقد سيطرت أزمات عرصنا الحديث
غالباً عىل املوارد واإلمكانات املتاحة للدول لتقديم هذه الحامية واملساعدة ملواطنيها وقت
األزمات .ومن جهة املنظمة الدولية للهجرة ،فنظراً لتفويضها ومواردها التشغيلية املتاحة
وخرباتها يف إدارة التنقالت فقد أصبحت جهة ميكن االعتامد عليها كوكالة رائدة لدعم
الدول يف أداء التزاماتها تجاه السكان املهاجرين املتأثرين باألزمات .وأصبح الندماج إدارة
الهجرة واملناهج اإلنسانية املتبعة للتعامل مع وضع األزمة املو ّلدة ألمناط مع ّقدة للتنقل
البرشي أهمية خاصة يف بناء نظام اإلحالة الكفؤ ملساعدة املهاجرين ،مع الكثري من صور
االستضعاف واحتياجات الحامية ،عند الفرار بأعداد كبرية عرب أحد الحدود الدولية.

خالل األزمة

خالل األسابيع الستة األوىل من األزمة اإلنسانية يف ليبيا ،بلغت أعداد الواصلني إىل الحدود
مع تونس ومرص وتشاد والنيجر والجزائر ،وإىل مالطة وإيطاليا عن طريق البحر ،ما يزيد
معدله عىل  7000شخص .وكان من بني الفارين إىل الدول املجاورة لليبيا وما وراءها العامل
املهاجرون وعوائلهم والالجئون وطالبو اللجوء واألطفال غري املصاحبني ببالغني وضحايا
اإلتجار بالبرش وغريهم من الفئات املستضعفة الخاصة .وبقي عدد من املهاجرين عالقاً

ويف حني شق  %3من املهاجرين املتأثرين باألزمة واملنترشين يف ليبيا طريقهم إىل أوروبا وغالباً
ما كان ذلك يف القوارب غري الصالحة لإلبحار فمن املتوقع أنه ما مل يتمكن أولئك املهاجرون من
قبول املساعدة الفورية للعودة للوطن ،سيصبح عدد أكرب بكثري من املهاجرين عرضة لإلتجار
بالبرش وعصابات التهريب التي ستعدهم بإيجاد سبيل لخروجهم من منطقة األزمة إىل أوروبا
وما وراءها.

التطلع للمستقبل

من الواضح أن “أزمة الهجرة” كتلك التي حدثت يف ليبيا قد و َّلدت أمناطاً للهجرة القرسية
ال ُتظهر السامت التقليدية للتنقل املتوقع وا ُملستعد له يف االستجابات اإلنسانية الدولية.
وتثري دراسة صور استضعاف املهاجرين التساؤالت حول االستعدادية العامة للدول لتقديم
الحامية واملساعدة لجميع مواطنيها املقيمني يف الخارج يف حالة حدوث أزمة .ويف أعقاب
األزمة الليبية ،أقر عدد من الدول األسيوية بالحاجة لتحسني إدارة اإلخالءات اإلنسانية عىل
املستوى الوطني واإلقليمي ،وال يقل عن ذلك أهمية الحاجة لدعم إعادة اندماج مواطنيهم
الذين عادوا إىل مواطنهم ليواجهوا البطالة والديون التي رمبا ترتبت عليهم جراء متويل رحلة
هجرتهم الطويلة.
لقد ألقت األزمة الليبية الضوء عىل الكيفية التي ميكن بها فهم أمناط الهجرة الدولية املساعدة
يف صياغة استجابة أكرث كفاءة وإنسانية ،حيث َّإن محن املهاجرين واحتياجاتهم الخاصة تزيد
من تعقيد استجابات األزمة .كام أنها تظهر أيضاً التحديات الشاملة التي يواجهها العديد من
أنظمة إدارة الهجرة ضمن االستجابة اإلنسانية .وتتضمن أدوات إدارة الهجرة املختلفة والتي
تتعلق بضامن االستجابة اإلنسانية والفعالة للسكان خالل تنقالتهم الخدمات القنصلية الطارئة
وأنظمة اإلحالة لألشخاص من ذوي احتياجات الحامية الخاصة والحامية املؤقتة للمهاجرين
العابرين إلحدى الحدود الدولية .وستستمر املنظمة الدولية للهجرة يف تشجيع ودعم الجهود
ملناقشة واستكشاف ُبعد الهجرة يف األزمات داخل املجتمع الدويل.
محمد عبدي كري  mabdiker@iom.intهو مدير الطوارئ والعمليات باملنظمة الدولية
للهجرة  www.iom.intوأنجيال شريوود  asherwood@iom.intهي مسؤول السياسات
والبحوث يف املنظمة.

