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محدودية نجاح حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) يف َّأن
كثرياً من الحامس األويل الذي أبداه املواطنون بددته الحكومة
التي سعت إىل تبطيء استجابتها خشية أن يبتعد عنها بعض
مؤيديها.
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حقوقهم املمنوحة لهم يف اتفاقية الالجئني .ومن هنا ،نخلص إىل
الوظيفة الرئيسية لإلطار الدميقراطي واملتمثلة يف الدفع قدماً
نحو تطبيق تدابري للحامية تعمل جنباً إىل جنب مع املقاربة
القامئة عىل الحقوق وما وراءها.
ماردوخ ستيفنز murdochstephens@gmail.com

لقد أظهرت خربة نيوزيلندا يف محاولة رفع حصة الالجئني التي
طال ركودها رضورة تطبيق اإلطار القائم عىل الحقوق ،لكنَّ حملة ( Doing Our Bitأداء دورنا)
www.doingourbit.co.nz
ذلك ال يكفي لتنفيذ برنامج قوي يف إعادة التوطني .وباملقابل،
إذا اقترص الرتكيز حرصا ً عىل إعادة التوطني ،قد يؤدي ذلك إىل  .1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،الحاجات املتوقعة إلعادة التوطني
وضع ُتنزَعُ فيها رشعية ُتن ُّقل األفراد طالبي اللجوء ويحموا من العاملي www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/6/575e95e04.html 2017

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا
ناتاليا بيستوفا

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج
إعادة التوطني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لكنَّها ال تقدِّم الدعم لهؤالء
الالجئني ،مبن فيهم السوريون ،إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

اســتجابة للحــرب يف ســوريا ،تعهــدت الحكومــة اإليرلنديــة
وعــم يف املجتمــع املــدين
بالرتحيــب بأربعــة آالف الجــئ.
َّ
والشــعب اإليرلنــدي شــعور بالتضامــن مــع الذيــن عانــوا
الحــرب يف ســوريا وأطلقــوا رصخــة ’الرتحيــب بالالجئــن‘ خــال
العــام املــايض .وتبــذل الحكومــة اإليرلنديــة جهــداً ومســاعدة
كبرييــن يف دعــم برنامــج الالجئــن الســوريني املعــاد توطينهــم
ضمــن برنامــج إعــادة التوطــن لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن كجــزء مــن التزامهــا بالرتحيــب
بهــؤالء الالجئــن.

ومنــذ بدايــات الربنامــج عــام  2000إىل منتصــف نوفمرب/ترشيــن
الثــاين  ،2016قــدَّ م برنامــج إعــادة التوطــن بقيــادة املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن الدعــم لـــ 1705
أشــخاص مســتضعفني مــن  27بلــداً مبــا فيهــا الع ـراق وســوريا
لبــدء حيــاة جديــدة يف جميــع أنحــاء إيرلندا1.ووفق ـاً اللتزامهــا
بالرتحيــب بأربعــة آالف الجــئ ســوري ،بــدأت الحكومــة
التخطيــط إلعــادة توطــن العائــات املوجــودة يف مخيــات
الالجئــن خــارج ســوريا .ومــع حلــول منتصــف عــام ،2016
وصلــت أفــواج عــدة مــن الســوريني إىل إيرلنــدا و ُو ِضعــوا يف عدد
مــن املواقــع يف مختلــف أنحــاء البــاد .وخصصــت الحكومــة
مــوارد ماليــة لدعــم األشــخاص يف الســنة األوىل يف املرحلــة
االنتقاليــة لتوفــر املســاعدة املبــارشة للعائــات ومتكينهــا مــن
الحصــول عــى خدمــات التعليــم يف املــدارس والرعايــة الصحيــة

وجنِّــدت الهيئــات الحكوميــة لضــان
واإلســكان وغريهــاُ .
كفايــة وصــول الالجئــن للخدمــات ووضعــت يف اعتبارهــا أيضـاً
توفــر خدمــة الرتجمــة الشــفوية وخدمــات الرعايــة الصحيــة
والخدمــات الخاصــة املبــارشة لالجئــن وقدمتهــا لهــم عنــد
اإلمــكان .وكان إرشاك املجتمعــات املحليــة ودمجهــا جــزءاً آخــر
مــن عمليــة دعــم إعــادة التوطــن .ومــع َّأن هــذه املقاربــة
إلعــادة التوطــن محــدودة زمنيــاً بفــرة تزيــد عــى الســنة
بقليــل ،فقــد كانــت مدروســة جيــداً وعمليــة ،وميكــن أن ُتعــدُّ
ســابق ًة حميــدة للحكومــة اإليرلنديــة فيــا لــو نظــرت يف أمــر
تطبيقهــا خــارج اإلطــار األوســع لسياســتها ومامرســتها يف شــؤون
الهجــرة.
ويف الوقــت نفســه الــذي يعــاد توطــن هــؤالء الالجئــن ،مــا
زال  4209طالبــي لجــوء ممــن متكنــوا مــن الوصــول إىل إيرلنــدا
بانتظــار صــدور الق ـرارات اإليرلنديــة بشــأن مطالــب الحاميــة
التــي قدموهــا .ومــا زال هــؤالء املنتظــرون موجــودون يف ظروف
الســجن املفتــوح ضمــن نظــام يســمى بتقديــم الخدمــات
املبــارشة الــذي مينــع طالبــي اللجــوء مــن العمــل أو الدراســة
أو طهــو الطعــام بأنفســهم .وهنــاك  109طلبــات للجــوء قدمهــا
2
طالبــو لجــوء ســوريون مســجلون يف  2016يف إيرلنــدا.
وقــد يســتغرق الوقــت مــا يصــل إىل عــر ســنوات إىل حــن
إصــدار الســلطات لقرارهــا النهــايئ بشــأن منــح اللجــوء .وال
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ُيق ـدّم أيُّ دعــم هيــكيل للذيــن تقدمــوا بطلــب اللجــوء فردي ـاً
مبوجــب منظومــة الحاميــة الدوليــة وحصلــوا يف النهايــة عــى
اع ـراف بوضعهــم كالجئــن .و ُي ـرَك طالبــو اللجــوء الســابقون
لدعــم أنفســهم بأنفســهم خــال املرحلــة االنتقاليــة نحــو
العيــش باســتقاللية وهــذا مــا يجعلــه يواجهــون الفقــر
واملصاعــب.
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موقف الحكومة من ’الهجرة املتوازنة‘

حــددت الحكومــة الجديــدة املنتخبــة يف أوائــل عــام 2016
موقفهــا نحــو الهجــرة يف برنامــج حكومــة الرشاكــة يف قســم
جــاء بعنــوان ’ضــان هجــرة متوازنة‘3.ويلتــزم الربنامــج بتوفــر
املــاذ اآلمــن لالجئــن القادمــن إىل إيرلنــدا وضــان اندماجهــم
مبوجــب برنامــج إعــادة التوطــن .وال يتحــدث الربنامــج
بالطريقــة ذاتهــا عــن الالجئــن الباحثــن عــن الحاميــة مــن
خــال النظــام املؤســس وفقـاً لقانــون اللجــوء الــدويل .ويخضــع
موقــف الحكومــة تجــاه الهجــرة إىل اعتبــارات كبــرة تخــص
املخــاوف األمنيــة لحاميــة الحــدود .وتتجــى السياســة املتوازنــة
يف تكــرار اإلشــارة إىل تدابــر مثــل ’التعامــل مــع الهجــرة
القانونيــة‘ و’التشــديد عــى االنتهــاكات‘ التــي يرتكبهــا ’طالبــو
اللجــوء الكاذبــون‘ وتســهيل إزالتهــم.
ويف صياغــة برنامــج حكومــة الرشاكــة إشــارة ضمنيــة إىل
وجــود فئتــن اثنــن للمهاجريــن هــي فئــة املهاجريــن الطيبــن
واملهاجريــن األرشار .وترحــب الحكومــة باملهاجريــن الطيبــن
القادمــن إىل إيرلنــدا وتعــرف بحاجاتهــم أ َّمــا املهاجــرون
األرشار فــا ترحــب بهــم بــل تزيلهــم .لكــنَّ هــذا املنحــى يثــر
تحيـزاً ضــد طالبــي اللجــوء وال يســاهم يف بنــاء مجتمــع شــامل
متكافــئ يراعــي املســاواة يف االعــراف باملهاجريــن ويتيــح لهــم
حريــة التعبــر والفــرص.

صورة الغالف من ُكت ِّيب خدمات مايو للدعم متعدد اللغاتhttp://bit.ly/MIApdf

الالجــئ خــال عــام  2015و 2016مــا م َّثــل تقدُّ مـاً ملحوظـاً
ســاهم يف ’إطــاق رساح‘ العالقــن يف تعقيــدات عمليــة
الحاميــة اإليرلنديــة ألكــر مــن عقــد مــن الزمــن أو ألطــول
مــن ذلــك يف بعــض الحــاالت .وحتــى بعــد االعــراف النهــايئ
بوضعهــم ،هنــاك غيــاب كامــل تقريب ـاً للدعــم املســتهدف
مــن أي نــوع كان لتحقيــق عمليــة االنتقــال نحــو العيــش
املســتقل وإدخــال هــؤالء الالجئــن يف املجتمعــات املحليــة،
ويســتثنى مــن ذلــك بعــض التدابــر البســيطة مثــل كتِّيــب
املعلومــات (دليلــك نحــو العيــش املســتقل) والجلســات
التعريفيــة التــي تقــدم بانتظــام للمقيمــن يف املراكــز ممــن
تلقــوا صفــة الالجــئ.

ومبــا َّأن الربنامــج منشــغل مبخــاوف حاميــة الحــدود ،فقــد فـ َّوت
فرصــة إنشــاء اســتجابة شــاملة وعادلــة نحــو الهجــرة القادمــة
وخاص ـ ًة فيــا يرتبــط بظــروف االســتقبال لطالبــي الحاميــة يف
إيرلنــدا .وأقـ َّر الربنامــج باألثــر الســلبي لنظــام تقديــم الخدمــات
املبــارشة عــى حيــاة أرس طالبــي اللجــوء لكنَّــه مل يعــرف َّأن
برنامــج تقديــم الخدمــات املبــارشة ال يخلــوا مــن أرضار عــى
ومــا زال الالجئــون يعيشــون عــى منحــة  19.10يــورو
منــاء الطفــل والحريــة الشــخصية والعيــش الكريــم.
يف األســبوع ويتوقــع أن يتلمســوا طريقهــم مــن خــال
الخروج من إطار تقديم الخدمات املبارشة
إجــراءات بريوقراطيــة معقــدة مثــل التقــدم بطلــب
لغايــات التغلــب عــى تراكــم طلبــات األشــخاص الذيــن مــا الحصــول عــى بطاقــة الهجــرة ومزايــا الرفــاه االجتامعــي
زالــوا ينتظــرون قـرار تحديــد وضعهــم يف الحاميــة منــذ خمــس والتســجيل لإلســكان االجتامعــي والعثــور عــى اإلســكان
ســنوات ،حصــل عــدد ال بــأس بــه مــن طالبــي اللجــوء وضــع املســتأجر الخــاص والتفــاوض عــى مدفوعــات مســاعدة
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لحاجــات الالجئــ الســوريني املعــاد توطينهــم مــع
إغفــال حاجــات الخارج ـ مــن برنامــج تقديــم الخدمــات
املبــارشة .لكــنَّ هــذه املعاملــة التفضيليــة متثــل سياســة
تعمــق الظلــم يف املجتمــع وقــد تتســبب
غ ـ عادلــة بــل ِّ
يف انتشــار اإلحبــاط أو حتــى ظهــور النــزاع فيــ بــ
مختلــف املجموعــات املســتضعفة .فالالجئــون الســوريون
الذيــن يطلبــون اللجــوء يف إيرلنــدا مــن خــ ل املنظومــة
العامــة للحاميــة الدوليــة يواجهــون صعوبــة يف فهــم
ســبب حصــول نظرائهــم الواصلـ إىل إيرلنــدا عــن طريــق
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــ
لإلســكان يف الســلطات املحليــة مــع عــدد مــن خدمــات
الدعــم األخــرى بينــ عليهــم أن يكابــدوا البحــث عــن
ســكن مســتأجر خــاص مقــدور عليهــا ماليــاً (يف ســياق
أزمــة اإلســكان الشــديدة الحاليــة والدخــول يف عمليــة
انتقــال بطيئــة خاليــة مــن الدعــم.
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ومــن هنــا ،يظهــر القلــق يف أوســاط العاملــ يف قطــاع
الحاميــة إزاء املعاملــة التفضيليــة املقدمــة ملــن يســعى
للجــوء عــ أســاس إجــراءات اتفاقيــة الالجئــ مقارنــة
بغريهــم ممــن يعــاد توطينهم من خـ ل املفوضية الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــ  .وال بــد مــن أن تلقــى
مخــاوف الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الدولــة اإليرلنديــة
مــع الالجئ ـ تحدي ـاً مــن هيئــات حقــوق اإلنســان ع ـ
املســتويني املحــ والــدويل .إذ ينبغــي التصــدي إلغفــال
املســاواة َّ
ألن املســاواة املبــدأ الرئيــ لحقــوق اإلنســان،
وال بــد مــن ذلــك يف إطــار الترشيعــات الوطنيــة الخاصــة
باملســاواة وكذلــك عــ مســتوى الدســتور والترشيعــات
األوروبيــة وقانــون حقــوق اإلنســان الــدويل.
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الســكن .و ُيتو َّقــع مــن الالجئ ـ أن يخرجــوا مــن الســكن
ضمــن برنامــج تقديــم الخدمــات املبــارشة لكنَّهــم ال
يحصلــون حتــى عـ مــا يغطــي تكاليــف تنقلهــم ملعاينــة
املنــازل ،ولذلــك عليهــم أوالً أن يدفعــوا تكاليــف االتصــاالت
والتنقــل مــن مبلــغ  19.10يــورو الــذي يتســلمونه
أسبوعياً4.وكشــفت إحــدى النســاء الالجئــات عــن أ َّنهــا ناتاليا بيستوفا pestovang@gmail.com
ُم ِنحــت أجــرة  16يــورو الســتخدام القطــار يف االنتقــال مــع منسقة املرشوعات ،منظمة مايو للعمل بني الثقافات
جميــع مقتنياتهــا الشــخصية واملنزليــة مــن أحــد املراكــز إىل (Mayo Intercultural Action www.miamayo.ie
موقــع آخــر .و ُتـ َك العائـ ت يف حالــة مــن الفقــر الشــديد
www.integration.ie/website/omi/omiwebv6.nsf/page/resettlement- .1
إضافــة إىل التزاماتهــم بســداد القــروض التــي اقرتضوهــا locations-en
مــن أصدقائهــم أو مــن املرابــ الفاحشــ ممــن يطلــق  .2كام يف سبتمرب/أيلول 2016
عليهــم اســم ’حيتــان القــروض‘ لتغطيــة نفقــات انتقالهــم .3 .الجزء 11.10
_www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for
ي
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ملحوظات مقارنة

Partnership_Government.pdf
 .4انظر املجلس اإليرلندي لالجئني ( 2016االنتقال :من توفري الخدمات املبارشة إىل
الحياة يف املجتمع املحيل
http://bit.ly/IrishRefCouncil-Transition
(Transition: from Direct Provision to life in the community
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يحــدد برنامــج حكومــة املشــاركة نــ ة سياســة الهجــرة
ومامرســتها ويرســل رســالة مثــ ة للخالفــات إىل مقدمــي
الخدمــات والنــاس عامــ ًة .فموقــف الربنامــج يؤكــد
ع ـ املعاملــة التفضيليــة التــي تقدمهــا الدولــة برعايتهــا
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