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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ
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وﺣﺸﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠ ٌﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺔ 5 ...........................................................................................................
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺼﻒ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ 6 ...........................................................................
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ؟ 7 .........................................................................................
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 8 ..
.... 1.آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻀﻌﻒ وﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 8 ................................................................................................
 2.آﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺣﺪا ً أﻗﺼﻰ ﻣﻌﻴﻨﺎ ً
)اﻟﻌﺘﺒﺔ( 9 .....................................................................................................................
 ..... 3.ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮن وﻛﺎﻣﻞ وﻣﺮن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات
ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﺷﺄن ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ أﻋﺪادا ً ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ 10 ......................................
 4.ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﺠﻮء وزﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ
اﻟﻠﺠﻮء 11 .....................................................................................................................
 ... 5.ﻗﻴﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨّﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وﺗﺼﻮن
ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ 11 ..................................................................................................................

ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ 13 .......................................................................

التقاسم الحقيقي للمسؤولية عن الالجئني :مقرتحات منظمة العفو الدولية الخمسة
أزمة اللجوء العاملية

5

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ثمة قرابة  20مليون الجئ يتوزعون عىل مختلف أنحاء العالم
حاليا ً .وتستضيف الدول املتوسطة أو املتدنية الدخل الغالبية
العظمى من هؤالء الالجئني )نحو  %86منهم وفق
إحصائيات املفوضية العليا لشؤون الالجئني( بينما ال
تستضيف الدول الغنية سوى أعدادا صغرية جدا ً منهم ول
ا تبذل الكثري من الجهود عىل هذا الصعيد .ولقد منحت
اململكة املتحدة ،عىل سبيل املثال ،اللجوء ملا يقرب من 5000
الجئ سوري منذ عام  12011يف الوقت الذي يستضيف
األردن فيه أكثر من  650ألف الجئ سوري2؛ عىل الرغم من
أن عدد سكانه يصغر بعرش مرات عدد السكان يف بريطانيا،
وال يشكل إجمايل الناتج املحيل فيه أكثر من 3 %1.2من
إجمايل الناتج املحيل يف اململكة املتحدة .وأما اسرتاليا الثرية
فيبلغ عدد الالجئني وطالبي اللجوء فيها  57.595الجئا
ً
مقارنة بإثيوبيا 4التي تستضيف  39.156الجئا ، ،وهذا هو
اإلجحاف بعينه ،وهو وضع ينتقص من حقوق اإلنسان
الخاصة بالالجئني.

أين يتواجد الالجئون يف العالم؟
تُعزى الزيادة الحاصلة يف أعداد الالجئني للنزاع الدائر يف
سوريا ،ولكن ذلك ال يمنع من بقاء أزمة اللجوء كظاهرة عاملية
تشهد تدفق مجموعات كبرية من الالجئني من مختلف مناطق
العالم وإليها .ولعل النزاع الدائر يف سوريا كان العامل املحفز
الذي جلب انتباه املجتمع الدويل نحو قضية لم تكن تحظى
باالهتمام املطلوب .وتتوزع الرتكزات الرئيسية ملجموعات
الالجئني يف العالم عىل النحو التايل:


أكثر من  5ماليني الجئ فلسطيني يف الرشق األوسط؛



وأكثر من  4.8مليون الجئ من سوريا – يتواجد %95
منهم يف خمسة بلدان مجاورة لسوريا؛



وأكثر من  2.5مليون الجئ أفغاني ،تتواجد غالبيتهم يف
باكستان وإيران؛



•وأكثر من مليون الجئ صومايل ،يتواجد  430ألفا منهم
يف كينيا املجاورة.

"1الالجئون السوريون :استجابة حكومة اململكة املتحدة"  8أكتوبر /ترشين األول 2015
)( www.gov.uk/government/news/syria-refugees-uk-government-response؛ تاريخ زيارة الرابط1 :
يوليو /تموز .2016
2املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني االستجابة اإلقليمية ألزمة الالجئني السوريني"
))".(http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.phpتاريخ زيارة الرابط 1 :يوليو /تموز (2016
3يبلغ عدد سكان األردن  6.7مليون نسمة مقابل  65مليون نسمة للملكة املتحدة .وبلغ حجم إجمايل الناتج املحيل يف األردن
 36مليار دوالر أمريكي يف عام  ،2014بينما بلغ نظريه يف اململكة املتحدة خالل العام نفسه  3تريليون دوالر .املصدر :البنك
الدويل .انظر ) ;www.worldbank.org/en/country/unitedkingdom
).( www.worldbank.org/en/country/jordanتاريخ زيارة الرابط 1 :يوليو /تموز  .(2016ويجدر التنويه بأن
إجمايل الناتج املحيل يُعد أحد املقاييس النقدية لحساب قيمة جميع السلع والخدمات املنتجة خالل فرتة زمنية معينة )ربع
سنوية /فصلية أو سنوية .وتُستخدم تقديرات إجمايل الناتج املحيل االسمي عموما ً لتحديد مستوى األداء االقتصادي للبلد أو
اإلقليم ككل ،ومن أجل عقد مقارنات بني الدول.
4املفوضية العليا لشؤون الالجئني "االتجاهات العاملية يف النزوح القرسي خالل  "2015ص.58-57 .
)https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-
) .( Global-Trends-2015.pdfتاريخ زيارة الرابط 1 :يوليو /تموز .(2016
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وتعترب املفوضية العليا لشؤون الالجئني أن
أكثر من مليون الجئ يستوفون معايري
الضعف ،وتصنفهم عىل أنهم بحاجة إىل
إعادة التوطني يف بلد ثالث عىل وجه الرسعة.
وتتضمن فئات الالجئني الضعيفة الناجني
من العنف والتعذيب ،والنساء والفتيات
املعرضات للمخاطر ،وذوي الحاالت الطبية
الخطرية .وقام  30بلدا ً فقط بعرض توفري
فرص إلعادة توطني الالجئني الذين
يستوفون معايري الضعف ،ولكن ال زال
العدد السنوي مما يُعرف "بفرص إعادة
التوطني" يقل كثريا ً عن االحتياجات التي
حددتها املفوضية السامية عىل هذا الصعيد.

الجئون وصلوا حديثا ً من الصومال يف انتظار التسجيل يف مخيم
الالجئني ،داداب ،كينيا© UNHCR/R. Gangale 2010 ،

وتعاني النداءات اإلنسانية من أجل دعم جهود االستجابة ألزمات اللجوء األساسية كتلك الحاصلة يف سوريا
وبوروندي وأفغانستان من شح التمويل بشكل كبري ودائم .واعتبارا ً من  1يونيو /حزيران  ،2016فلم تتجاوز
نسبة تمويل خطة االستجابة الخاصة ببوروندي أكثر من  %30من حجم التمويل املطلوب ،فيما لم تحظ خطة
االستجابة اإلقليمية الخاصة بتعزيز صمود الالجئني السوريني بأكثر من  %27من إجمايل التمويل املطلوب ،مقابل
تمويل  %17فقط من حجم التمويل املطلوب لخطة االستجابة اإلقليمية الخاصة باليمن. .

ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺼﻒ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
تعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي أن تكون مساهمات كل دولة يف مجال تقاسم املسؤولية عن الالجئني أكثر
إنصافاً ،وأن تستند إىل معيار يراعي املوضوعية عند تحديد الطاقة االستيعابية املتعلقة باستضافة الالجئني
ومساعدتهم .وتُوجد جذور مفهوم تقاسم املسؤولية يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الخاص
بالالجئني ،حيث ينصان عىل واجب الدول يف مساندة بعضها بعضا ً عىل صعيد استضافة الالجئني باإلضافة إىل
الواجبات املتعلقة بطلب الحصول عىل التعاون واملساعدة الدولية ،وتوفريها بما يكفل وصول الالجئني إىل مقصدهم
بسالمة ،وولوجهم إىل أشكال املساندة والدعم التي يحتاجون .ولكن الواقع الحاصل مغاير لذلك تماما ،حيث
يتكفل عدد صغري من البلدان بتحمل أعباء استضافة ماليني الالجئني؛ بينما ال يقدم الكثري من البلدان األخرى أي
شكل من أشكال املساعدة .ولن يصبح مفهوم تقاسم املسؤولية واقعا ً حقيقيا ً إال بعد إيجاد أساس منصف وهيكل
مالئم يوجهان الدول نحو تفاصيل الحصة املنصفة املنشودة لكل منها يف مجال تقاسم املسؤولية عن الالجئني.
وتقرتح منظمة العفو الدولية يف هذا السياق إجراء إصالح شامل للطريقة التي تتقاسم الدول بها املسؤولية عن
الالجئني .وعليه ،يقيض مقرتحنا البسيط باستحداث نظا ٍم معني يطبق معايري موضوعية ذات صلة بهدف توضيح
مواصفات الحصة املنصفة املرتتبة عىل كل دولة من الدول ،ومن ثم ينبغي استخدام هذه املعايري يف التعامل مع
األبعاد الجوهرية ألزمة اللجوء العاملية القائمة.
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ؟
ينبغي أن تكون مساهمات كل دولة يف مجال تقاسم املسؤولية عن الالجئني متناسبة مع قدرتها عىل استيعاب
الالجئني ومساندتهم رشيطة أن يتم تعريف هذه القدرة بشكل موضوعي باستخدام عوامل من قبيل إجمايل الناتج
املحيل أو إجمايل الدخل القومي 5عىل سبيل املثال ،وعدد السكان ومعدالت البطالة كونها عوامل تؤثر عىل قدرة البلد
عىل استضافة الالجئني وإدماجهم.

من اليمني باتجاه عقارب الساعة :رجل وطفله من الروهينغيا يقيمان يف مأوى مدمج يف املجتمع املحيل يف إندونيسيا .وهربا ً من االضطهاد والعنف
املنترشين بحقهم عىل نطاق واسع يف ميانمار ،يُضطر اآلالف من أفراد الروهنغيا إىل خوض غمار رحالت خطرة وغري نظامية بالقوارب يف محاولة
للوصول إىل بر األمان) .(© Amnesty Internationalأطفال من سوريا يفرتشون األرض يف أحد املخيمات بانتظار منحهم اللجوء يف جزيرة
تشيوس اليونانية ); ..(© Giorgos Moutafisمخيم داداب شمال كينيا .تم نصب الخيام يف هذه املنطقة بشكل مرتاص وتُستخدم كمآوي دائمة
نظرا ً لعدم توفر مساحات خالية من األرض كي يبني الالجئون منازال ً عليها ) .( © UNHCR/E. Hocksteinمخيم بالطة لالجئني :أكثر مخيمات
الالجئني الفلسطينيني اكتظازا ً يف الضفة الغربية ).( © Jeremy Robson

5إجمايل الدخل القومي هو مجموع الناتج املحيل واألجنبي الكيل للمقيمني يف البلد ،ويتكون من إجمايل الناتج املحيل زائدا ً
عوامل دخل املقيمني األجانب ناقصا ً الدخل الذي يجنيه غري املقيمني يف االقتصاد املحيل.
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ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﺗﺆﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻀﻌﻒ وﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
يُشرتط عىل جميع البلدان قبول نسبة من مجموع الالجئني الضعفاء يف العالم أجمع ،وعىل أن تكون
هذه النسبة مستندة يف كل بلد إىل معايري موضوعية تتناسب مع قدراته عىل استضافة الالجئني
تحدد املفوضية السامية ،كما ورد أعاله ،فئة فرعية من الالجئني تستويف معايري الضعف التي تعتمدها وتطبقها
عىل أفراد هذه الفئة من بني إجمايل عدد الالجئني يف العالم .ثم تقوم املفوضية باالتصال مع مجموعة صغرية من
البلدان )يصل عددها إىل  30بلدا ً تقريبا ً( تعرض توفري فرص إلعادة التوطني ،وتطلب منها إعادة توطني الالجئني
املستضعفني لديها .ولكن يقل بكثري عدد هذه الفرص املوفرة سنويا ً عن أعداد الالجئني املستضعفني ممن تعتربهم
املفوضية السامية بحاجة إىل إعادة التوطني يف بلد ثالث ،حيث تعتقد املفوضية اآلن عىل سبيل املثال أن  1.2مليون
الجئ مستضعف هم بحاجة إىل إعادة التوطني ،ولكن يبلغ عدد الفرص املتوفرة سنويا ً  100ألف فرصة فقط ،أي
أن هناك أكثر من مليون طفل ورجل وامرأة ال يحصلون عىل هذا النوع من الفرص حتى اآلن.
وتدعو منظمة العفو الدولية إىل استحداث نظام يحقق إعادة التوطني بالكامل لجميع الالجئني الذين يستوفون
معايري الضعف ،وفق تعريف املفوضية العليا ،دون أن يظل األمر مقترصا ً عىل املشاركني منهم يف عملية إعادة
التوطني املعتادة التي تقودها املفوضية ،وتدعو املنظمة إىل قبول عدد أكرب من الالجئني سنويا ً .وال بد أن يستند
الرقم الذي يتوجب عىل كل بلد استيعابه إىل معايري موضوعية مرتبطة بقدرات البلد عىل استضافة الالجئني وتوفري
املساندة والدعم والحماية لهم.
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كما ينبغي أن يراعي هذا النظام مستوى الضعف الخاص بكل الجئ عىل حدة ،والذي قد يستدعي إعادة توطينه يف
بلدان بوسعها توفري املساندة املالئمة لحالته )من قبيل مثال ً رضورة إعادة توطني األشخاص الذين بُرتت أطرافهم
يف بلد يوفر خيارات جيدة إلعادة تأهيليهم طبيعيا ،وإعادة توطني املثليات واملثليني وذوي امليول الجنسية الثنائية
ومزدوجي النوع يف بلدان ال يتعرضون فيها للمخاطر جراء ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية(.
وسوف يتكفل هذا النظام الجديد بوضع حد ملا تعانيه عملية إعادة التوطني حاليا ً من ترشذم واتساع هامش عدم
اليقني فيها .وسوف يضع احتياجات الالجئني املستضعفني يف صلب هذه العملية كون النظام الحايل ال يطابق بني
أماكن إعادة التوطني وطبيعة االحتياجات .وسوف يتكفل مقرتح منظمة العفو الدولية بحل هذه اإلشكالية ،وعليه
فسوف يتسنى للمجتمع الدويل تلبية االحتياجات املرشوعة لالجئني املستضعفني بأرسع وقت ممكن بناء عىل معايري
راسخة ومنصفة.
ويُعترب العدد الحايل لالجينئ الذين يحتاجون إلعادة التوطني عددا كبريا ً كونه يناهز نحو  1.2مليون الجئ يقابله
اختالل التوازن واملوائمة بني احتياجات إعادة التوطني والفرص املتوفرة يف هذا السياق طوال سنوات .وعليه ،فال
يظهر أن مفهوم تقاسم املسؤولية يتحقق كما ينبغي مع اقتصار عدد البلدان التي توفر فرصا ً من أي نوع عىل 30
بلدا ً فقط .وثمة حاجة إىل إحداث زيادة ملموسة يف عدد فرص إعادة التوطني املتوفرة سنويا ً وعىل مدار عدة
سنوات قادمة كي يتسنى التخلص من نقطة االختناق املرتاكمة .وتربز بالتايل أهمية زيادة عدد البلدان التي
تستحدث برامج مكتملة إلعادة التوطني إذا أردنا أن نحقق ما ورد آنفا ً.

 .2آﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺣﺪا ً أﻗﺼﻰ ﻣﻌﻴﻨﺎ ً )اﻟﻌﺘﺒﺔ(
تُحدد العتبة )الطاقة االستيعابية القصوى( وفق معايري موضوعية تعكس قدرة البلد املعني عىل
استضافة الالجئني ،وبحيث يتم تفعيل هذه اآللية بمجرد وصول البلد املعني إىل طاقته االستيعابية
القصوى.
يف ظل سياقات التحركات الكبرية لالجئني ،لن يكون خيار إعادة توطني الالجئني املستضعفني كافيا ً وحده كي
يكفل صون حقوق الالجئني ،وتحقيق توزيع أكثر إنصافا ً عىل صعيد تقاسم املسؤولية بني الدول يف مجال حماية
الالجئني ومساعدتهم .وتقرتح منظمة العفو الدولية آلية إضافية تكفل التعامل مع هذه السياقات تحديدا ً .ويتم
تفعيل هذه فقط يف حال وصول الطاقة االستيعابية يف البلد املضيف إىل حدودها القصوى التي يتم تحديدها ،وفق
عدد السكان وإجمايل الناتج املحيل /إجمايل الدخل القومي فيه ،وغري ذلك من املعايري ذات الصلة التي يمكن
التحقق منها بشكل مستقل.
وسوف يُطلب من الدول األخرى ،بدءا بتلك التي تمتلك أكرب قدرة بينها عىل استيعاب الالجئني ،أن تقبل دخول عددٍ
من الالجئني يعادل  %10من طاقتها االستيعابية التي تُحسب وفق معايري يتم االتفاق عليها .وبمجرد أن تصل
الدولة املعنية إىل هذا الرقم ،ينتقل النظام تلقائيا ً إىل الدولة التالية ،وهكذا دواليك ،إىل أن تتم إعادة نقل أو توزيع
جميع الالجئني .وسوف يكفل هذا النظام تحقيق مفهوم تقاسم املسؤولية بطريقة تطمنئ الدول من خاللها عىل
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أنه سيُطلب إليها أن تستقبل أعدادا قليلة من الالجئني ،بما أن النظام ال يُفعل إال يف الحاالت االستثائية واألوضاع
الحرجة ،وألنه لن يُطلب من أي دولة مشاركة أن تستوعب أكثر من  %10من طاقتها االستيعابية القصوى.
ووحدها فقط بلدان اللجوء األول سوف تقرتب كثريا ً من استيعاب الالجئني بنسبة تصل إىل  %100من طاقتها،
وهي التي ال بد من تحديدها عىل أساس قدراتها الفعلية عىل استضافة الالجئني ،وليس عىل أساس عدد األشخاص
الذين تصادف وصولهم إىل أراضيها )كما هي عليه الحال اآلن مثال( .وعندما يتم تخفيف األوضاع الحرجة يف
بلدان اللجوء األول ،سوف يرتاجع الالجئون عن محاولة مغادرة هذه البلدان ودخول بلدان أخرى بطريقة غري
نظامية وغري آمنة.
إعادة التوطني وإعادة التوزيع /أو النقل – آليتان مختلفتان
يشري مصطلح "إعادة التوطني" يف قاموس األمم املتحدة إىل إعادة توطني الالجئني الذين يستوفون معايري الضعف
املعتمدة لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني .وهو مصطلح مميز ،وعليه فتستخدمه منظمة العفو الدولية فقط
لإلشارة إىل الالجئني الذين يستوفون معايري الضعف الصادرة عن املفوضية العليا ،ولكنها تستخدم مصطلحات
وعبارات أخرى عندما تريد املنظمة أن تتحدث عن سياقات أخرى تشهد تحرك الالجئني من بلد لجوء إىل آخر.
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن ما تقرتحه منظمة العفو والدولية من استحداث آلية إعادة توطني الالجئني
ْ
مقرتحني منفصلني ومختلفني وقائمني بذاتهما.
املستضعفني الجديدة ،وأخرى متعلقة بنقل الالجئني ،تشكالن
وتُعنى اآللية األوىل برضورة استحداث وسيلة أكثر فعالية من أجل إعادة توطني الالجئني املستضعفني .وأما اآللية
الثانية املقرتحة فلن يتم تفعيلها إال يف سياقات محددة من قبيل استقبال البلد املضيف ألعداد ضخمة تتجاوز
قدراته وطاقته االستيعابية من الناحية املنطقية.

 .3ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻀﻤﻮن وﻛﺎﻣﻞ وﻣﺮن ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﺷﺄن ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ أﻋﺪادا ً ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ال تزال النداءات األممية التي تطللقها وكاالت األمم املتحدة من أجل تمويل أنشطتها اإلنساني ،بما يف ذلك أنشطة
حماية الالجئني ومساعدتهم ،تعاني نقص التمويل بشكل مستمر ،بل وبقدر كبري أحيانا ً .وتناشد منظمة العفو
الدولية الدول كي ترفع من حجم مساهماتها يف النداءات اإلنسانية املشرتكة بني الوكاالت التي تصدرها األمم
املتحدة ألغراض مساعدة الالجئني ،ونرش تفاصيل املبالغ املخصصة واملرصوفة سنويا ً يف هذا السياق.
وأما فيما يتعلق بالبلدان التي تستضيف أعدادا ً كبرية من الالجئني ،فينبغي عىل الدول األخرى أن تبادر أيضا ً إىل
توفري املساعدات املالية والفنية عرب ترتيبات ثنائية وفق احتياجات البلدان املضيفة ،وذلك من أجل تمكينها عىل
توفري الدعم لالجئني وطالبي اللجوء بما يف ذلك حصولهم عىل املأوى املالئم ،والغذاء والرعاية الصحية والتعليم.
وينبغي أن يتم نرش تفاصيل حجم هذه املساعدات الثنائية بشكل سنوي أيضا ً.
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مرن يف مجال تقاسم املسؤولية أن يتيح للدول املساهمة بطرق مختلفة يف استجابة مشرتكة
ومن شأن اعتماد نهج ٍ
ً
ً
لألزمة ،ولكن ال ينبغي أن يتم اعتبار املساعدة املالية املقدمة للدول التي تستضيف عددا كبريا من الالجئني وطالبي
اللجوء أثناء األزمات بمثابة بديل عن املساهمات املتعلقة بربامج إعادة التوطني ،أو عىل حسابها ،أو برامج إعادة
توزيع الالجئني عىل البلدان ،أو قبول إدخال طالبي اللجوء عند الحدود أو توفري الحماية لهم .وبعبارة أخرى ،ال
يجوز أن تتفادي الدول الغنية تحمل حصتها من املسؤولية املتعلقة باستضافة الالجئني ومساعدتهم من خالل دفع
مبالغ لبلدان أخرى كي تقوم بهذا الواجب وحدها )أو ما يُعرف بتحويل املسؤولية(.

 .4ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﺠﻮء وزﻳﺎدة اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺔ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻠﺠﻮء
ال بد أن تكفل عملية تحديد صفة أو مركز اللجوء ،سواء أتكفلت بها سلطات الدولة أم املفوضية السامية ،االعرتاف
بحاجة األشخاص للحصول عىل الحماية الدولية بهذا الوصف ،وتوفريها لهم عندما يستوفون املعايري املطبقة.
ويجب أن يتم منح جميع طالبي اللجوء يف مناطق اختصاص الدولة إمكانية الولوج إىل إجراءات فعالة ومنصفة
عىل صعيد تحديد صفة أو مركز اللجوء.
ومع وصول أعداد كبرية من األشخاص الذين يطلبون الحصول عىل الحماية الدولية ،وبمعدل شبه مستمر ،فقد
يصبح من غري العميل البت يف طلبات تحديد صفة اللجوء بشكل فردي ،أو من املمكن أن تفقد العملية فعاليتها.
وإذا ما صري إىل اعتبار معظم الواصلني بمثابة الجئني مبدئيا ً ،بناء عىل معلومات موضوعية وفق الظروف السائدة
يف بلد املنشأ ،فينبغي عىل الدول حينها أن تمنح صفة الالجئني ألفراد مجموعة معينة عىل أساس مبدئي ظاهري
)فريض(.
ال يعني منح صفة اللجوء مبدئيا ً أو جماعيا بشكل مؤقت اإلبقاء عىل حدود البالد مفتوحة؛ بل يمكن النظر إليه
كحل عميل ملشكلة عملية تتعلق بتحديد صفة اللجوء آلالف الالجئني كل مرة عقب وصولهم بلد اللجوء .ومن شأن
استقبال الالجئني وطالبي اللجوء ،بشكل منظم ومنتظم وإنساني ،أن يكفل تلبية احتياجاتهم عىل صعيد الحماية،
وسوف يجعل من عملية تقييم املخاطر األمنية أكثر سهولة.

 .5ﻗﻴﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨّﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ وﺗﺼﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ
يفتقر الكثري من البلدان التي يقيم الالجئون بها حاليا ً ألنظمة توفر الحماية املالئمة لهم ،وفق أحكام القانون الدويل
ومعايريه ،ويواجه الالجئون وطالبو اللجوء فيها تحديات جمة عىل صعيد الحصول عىل خدمات املأوى والطعام
والرصف الصحي والرعاية الصحية .وتناشد منظمة العفو الدولية جميع البلدان أن تستحدث أنظمة توفر الحماية
لالجئني .وباإلضافة إىل ذلك ،يُعترب نقص املوارد املالية من التحديات الرئيسية التي تحول دون تمكني الالجئني
وطالبي اللجوء من تلبية احتياجاتهم األساسية )كاملأوى املالئم والطعام واملاء والكهرباء والولوج إىل الرعاية
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الصحية والتعليم( .ولهذا السبب تركز توصيات منظمة العفو الدولية أوال ً وآخرا ً عىل تقاسم املسؤولية عن الالجينئ
ألنه مفهوم جوهري يكفل إعمال حقوق الالجئني وطالبي اللجوء.
وتدرك املنظمة أن الكثري من االقتصادات النامية تواجه تحديات خطرية عىل صعيد توفري املوارد الالزمة؛ ولكن ذلك
حل من واجباتها املرتتبة عليها ،وفق أحكام القانون الدويل واملتعلقة بضمان توفري
ال يجعل هذه البلدان يف ٍ
املستويات الدنيا الرضورية من خدمات السكن والطعام واملياه والرصف الصحي والصحة ،وغريها من حقوق
الالجئني .وعىل الدول أن تصمم خططا ً تتيح لها التحول من حالة تقديم املساندة والدعم الطارئة إىل مرحلة تمكني
الالجئني من العيش بكرامة واالندماج كليا ً ضمن املجتمعات املحلية املضيفة .ويمكن أن يتضمن ذلك تمكني
الالجئني وطالبي اللجوء من العيش ضمن املجتمعات املحلية املضيفة والبحث عن فرص العمل.
وتنوه منظمة العفو الدولية بأنها تدرك طبيعة القيود التي تحد من قدرة الكثري من الدول عىل إصدار تصاريح
سكن أو عمل ،وخصوصا ً يف البلدان التي تستضيف أعدادا ً كبرية من الالجئني ،ولكن ينبغي عىل جميع الدول أن
تتحىل بروح املبادرة ،وأن تبذل الجهود الرامية إىل تمكني الالجئني وطالبي اللجوء من تلبية احتياجاتهم األساسية
والعيش بكرامة ،وعليه فليس هناك ما يمنع هذه الدول من أن تطلب الحصول عىل املساندة والدعم الدويل من أجل
تحقيق هذه الغاية.
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ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ
تُوصف جهود التصدي ألزمة اللجوء العاملية بأنها مرتجلة ومؤقتة ،حيث برهنت الحلول املقرتحة إىل اآلن عىل
قصورها عن التصدي ،ولو لجزء يسري من االحتياجات الفعلية لالجئني ،واتضح أنها تستند إىل تدابري تهدف إىل
عدم إقالق راحة الدول الغنية قدر اإلمكان ،.حيث حرصت بلدان ثرية كثرية عىل تخصيص موارد ال يُستهان بها
كي تضمن بقاء مجموعات الالجئني يف البلدان األقل ثراء ،أي أنها تنصلت من املسؤولية بدال ً من أن تتقاسمها.
ثمة  20مليون الجئ يف هذا العالم ،وهم بحاجة إىل التمتع بحياة آمنة وكريمة ،ال بل لهم الحق يف ذلك .ويقيم
 %86من الالجئني يف البلدان املتوسطة أو املتدنية الدخل ،وإن عدد الالجئني البالغ  20مليونا ً هو حقيقة واقعة،
وإن نسبة من يقيم منهم يف بلدان ذات دخل متدني أو متوسط تبلغ  ،%86وهذه حقيقة واقعة أخرى .وال يسعنا
إذا ً أن نستمر يف اقرتاح حلول ال تعرتفان بهاتني الحقيقتني ،ويجب أن تكون استجابتنا ألزمة اللجوء العاملية كاملة
املعالم وتراعي التقاسم املنصف للمسؤولية عن الالجئني ،وهذا أمر يمكن تحقيقه حيث ال يشكل عرشون مليون
الجئ سوى  %0.3من مجموع سكان هذا الكوكب .وتؤمن منظمة العفو الدولية أنه من املمكن إذا أرادت الدول أن
تتقاسم املسؤولية فعال ً أن نكفل تمكني هؤالء األشخاص الذين فقدوا منازلهم بغري ذنب اقرتفوه من إعادة بناء
حياتهم بسالم يف أماكن أخرى؛ وهذا ما نناشد قادة العالم أن يتعهدوا بالقيام به أثناء انعقاد القمة الرئيسية التي
تنظمها األمم املتحدة يف سبتمرب /أيلول حول أزمة الالجئني.

طفل عىل متن قارب هجره طاقمه قبالة سواحل تايلند وماليزيا .وتُرك ركابه البالغ عددهم بضع مئات ويُعتقد أنهم من ميانمار أو بنغالديش دون
طعام أو رشاب وبحاجة لرعاية طبية عاجلة ،مايو /أيار .© Thapanee Ietsrichai 2016
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اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ:
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ
أزمة اللجوء العاملية
ثمة قرابة  20مليون الجئ يتوزعون عىل مختلف أنحاء العالم حاليا ً .وتستضيف
الدول املتوسطة أو املتدنية الدخل الغالبية العظمى من هؤالء الالجئني )نحو %86
منهم وفق إحصائيات املفوضية العليا لشؤون الالجئني( بينما ال تستضيف الدول
الغنية سوى أعدادا صغرية جدا ً منهم وال تبذل الكثري من الجهود عىل هذا الصعيد.
وتعترب املفوضية العليا لشؤون الالجئني أن أكثر من مليون الجئ يستوفون معايري
الضعف ،وتصنفهم عىل أنهم بحاجة إىل إعادة التوطني يف بلد ثالث عىل وجه
الرسعة .وتتضمن فئات الالجئني الضعيفة الناجني من العنف والتعذيب ،والنساء
والفتيات املعرضات للمخاطر ،وذوي الحاالت الطبية الخطرية .وقام  30بلدا ً فقط
بعرض توفري فرص إلعادة توطني الالجئني الذين يستوفون معايري الضعف ،ولكن
ال زال العدد السنوي مما يُعرف "بفرص إعادة التوطني" يقل كثريا ً عن االحتياجات
التي حددتها املفوضية السامية عىل هذا الصعيد.
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