أزمة الالجئني العاملية :مؤامرة اإلمهال
ملخص
لقد شهد العامل يف السنتني املاضيتني أزمة متنامية لالجئني.
ففي عام  ،2013وللمرة األوىل منذ احلرب العاملية الثانية ،جتاوز عدد الذين ُه ِّجروا من دايرهم قسراً
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مليون

إنسان .كما نزح ماليني األشخاص اآلخرين منذ ذلك الوقت نتيجةً للنـزاعات واألزمات اليت تعصف ابلكرة األرضية.
إن أكثر من نصف عدد سكان سوراي انزحون .فقد َّفر حنو أربعة ماليني من النساء والرجال واألطفال من البالد

وأصبحوا الجئني ،مما جعل هذه األزمة واحدة من أكرب أزمات الالجئني يف التاريخ .وتعيش األغلبية العظمي منهم
( )%95يف البلدان اجملاورة لسوراي .ويف واحدة من تلك البلدان وهي لبنان – يشكل الالجئون السوريون واحداً من
كل مخسة أشخاص.
تتلق دعماً دولياً حقيقياً .ففي
وعلى الرغم من تدفق الالجئني أبعداد واضحة ،فإن معظم البلدان املضيفة مل َّ

23

يونيو/حزيران  ،2015مل تكن املناشدة اإلنسانية من أجل الالجئني السوريني قد حظيت إال بنحو  %23من التمويل
تلق الدعوات اليت أطلقتها األمم املتحدة إىل اجملتمع الدويل إلعادة توطني الالجئني من سوراي آذاانً
الالزم .ومل َ
ويقل إمجايل عدد األماكن اليت مت توفريها لالجئني من سوراي عن  90,000مكان ،أي حنو  %2.2فقط من
صاغيةُّ .
الالجئني يف البلدان املضيفة الرئيسية.
ومن الواضح أن األوضاع يف سوراي لن تسمح لالجئني ابلعودة إىل دايرهم عما قريب .بيد أن البلدان اجملاورة لسوراي
وصلت إىل شفري انفجار األزمة -وجلأ بعضها إىل اختاذ تدابري مقلقة للغاية ،ومنها منع األشخاص الذين وصلوا إىل
حالة مزرية من دخول أراضيها ِّ
وردهم على أعقاهبم إىل أتون األزمة.
ويف حني أن األوضاع يف سوراي متثل أكرب أزمة لالجئني يف العامل ،فإهنا ليست الوحيدة .ففي أفريقيا جند أن األشخاص
فروا من أتون النـزاعات و/أو األزمات السياسية يف بلدان من قبيل جنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى
الذين ُّ
وبوروندي ،قد أضاف مئات اآلالف من األشخاص إىل جمموع الالجئني القدامى الذين ِّ
قدموا من بلدان كالصومال
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وإثيوبيا والسودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية .ويُقدر عدد الالجئني يف أفريقيا جنوب الصحراء بثالثة ماليني
الجئ .وتستضيف كينيا مركز الالجئني يف " دداب" ،وهو أضخم خميم لالجئني يف العامل ،وقد أُنشأ يف عام .1991
ومع ذلك ،فإن األوضاع يف البلدان األفريقية ال حتظى ابهتمام يُذكر .ففي عام  ،2013مت توطني أقل من

15,000

الجىء من البلدان األفريقية ،وتعاين املناشدات اإلنسانية لألمم املتحدة من نقص حاد يف التمويل .فخطة االستجابة

اإلقليمية لالجئني يف جنوب السودان ،مثالً ،مل تف إال بنحو  %11فقط.
ويف الوقت الذي فتحت بلدان أفريقية عدة حدودها أمام األشخاص الفارين من النـزاعات ،فإن العديد من الالجئني
واملهاجرين تعرضوا للتمييز وإساءة املعاملة يف الدول املضيفة .فعلى سبيل املثال أدت اهلجمات بدافع كراهية األجانب
اليت وقعت يف جنوب أفريقيا يف أبريل/نيسان  ،2015إىل نزوح آالف الالجئني واملهاجرين يف ذلك البلد.
ويف حماولة لإلفالت من إسار األوضاع البائسة ،خياطر الالجئون واملهاجرون أبرواحهم – وتعترب رحالت القوارب
املهلكة عرب البحر األبيض املتوسط من مشال أفريقيا إىل أورواب من األمثلة الصارخة على ذلك .ففي  ،2014ويف
الثالثة أشهر األوىل من  ،2015كان السوريون هم العدد األكرب من الذين مت تسجيلهم يف حماولتهم لعبور البحر
األبيض املتوسط ابلقوارب للوصول إىل جنويب أورواب.
ففي أبريل/نسان  ،2015لقي أكثر من

1000

شخص حتفهم يف غضون عشرة أايم أثناء حماولتهم عبور البحر

األبيض املتوسط .وحىت  31مايو/أاير  ،2015كان عدد األشخاص الذين قضوا حنبهم غرقاً يف رحالت القوارب من
مشال أفريقيا قد بلغ  1,865شخصاً ،مقارنةً بعدد الوفيات الذي ُسجل يف الفرتة نفسها من عام  ،2014وهو

425

شخصاً .إن الزايدة اهلائلة يف عدد األرواح اليت أُزهقت يف عرض البحر املتوسط يف عام  2015تعود جزئياً إىل القرار
الذي اختذته إيطاليا واالحتاد األورويب ،واملتعلق إبهناء عملية البحرية اإليطالية " مريي نوسرتوم" يف هناية عام

2014

واالستعاضة عنها بعملية أخرى أكثر حمدودية كثرياً من عمليات االحتاد األورويب.
ردت اتيلند وماليزاي وإندونيسيا قوارب
ويف جنوب شرق آسيا شهد العامل يف مايو/أاير  2015مشاهد مروعة عندما َّ
الصيد املكتظة ابلالجئني واملهاجرين من ميامنار وبنغالديش على أعقاهبم إىل عرض البحر .وتُرك األطفال والنساء
والرجال البائسون بال طعام أو ماء أو عناية طبية ملدة أسبوع ،وذلك قبل أن تعرض الفلبني ،مث إجنونيسيا وماليزاي يف
وقت الحق استعداداها الستيعاهبم.
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لقد فضحت أزمة البحر املتوسط وجنوب شرق آسيا استعداد احلكومات لتجاهل االلتزامات القانونية والدوافع
اإلنسانية .ففي احلاالت اليت عُرف أن أرواح أُانس كانت عرضة للخطر ،وكانت الدول متلك الوسائل الكفيلة
إبنقاذها ،اختارت عدم اختاذ إجراءات هبذا الصدد ألسباب سياسية .إن تلك األرواح مل تُزهق نتيجةً لنـزاعات عنيفة
أو كوارث طبيعية ال سبيل إىل تفاديها -بل كان معظمها وفيات ميكن منع وقوعها متاماً .ويف أورواب وجنوب شرق
آسيا ُوضع اللوم -على مهريب األشخاص وجتار البشر بسبب إرسال آالف األشخاص إىل حتفهم .إن خوض
نضال فعال ضد اجملرمني املفرتسني الذين يقتاتون على حساب البائسني أمر مهم للغاية ،ولكنه ال يعفي احلكومات
من مسؤوليتها عن توفري احلماية لالجئني ،وال جيوز للحكومات تصوير أزمة الالجئني العاملية أبهنا قضية اجتار وهتريب
ألهنا َّتواقة إىل صرف االنتباه عن فشلها.
رمب ا يؤدي النـزاع واالضطهاد إىل جأجي انر أزمة الالجئني العاملية ،ولكنها تتفاقم بسبب إامال اجملتمع الدويل يف
مواجهة هذه املعاانة اإلنسانية .ففي أعقاب احلرب العاملية الثانية ،التقى اجملتمع الدويل معاً من أجل وضع اتفاقية
تعرضوا فيها خلطر االضطهاد وانتهاكات
األمم املتحدة لالجئني هبدف محاية األشخاص من إعادهتم إىل البلدان اليت َّ
حقوق اإلنسان .وقد َّ
شكلت اتفاقية الالجئني آلية مهمة وإطاراً حلماية عشرات املاليني من البشر.

حتمل املسؤولية وتقاسم األعباء -املتمثل يف الفكرة القائلة إن اجملتمع الدويل جيب
كما أرسلت اتفاقية الالجئني مبدأ ُّ
أن يعمل معاً للتصدي ألزمات الالجئني ،كي ال يضطر بلد واحد أو عدد قليل من البلدان ،إىل التصدي هلا مبفرده.
إن هذا املبدأ األساسي يتم جتاهله يف الوقت الراهن ،مما يؤدي إىل عواقب مدمرة :حيث أن النظام الدويل حلماية
الالجئني ينهار.
  % 86من الالجئني يف العامل موجودون يف البلدان النامية .وبعض هذه البلدان يستضيف مئات اآلالفمن األشخاص .فكل من تركيا ولبنان وابكستان تستضيف ما يربو على مليون الجىء .ومن الواضح أن
عبئاً غري متناسب يقع على عاتق عدد قليل من البلدان.
 إن قرابة مليون الجىء حباجة إىل إعادة توطني أو غري ذلك من أشكال السماح بدخوهلم ألسبابإنسانية -حيث ُمينح الالجئون األكثر ضعفاً يف بلد ما فرصة اإلقامة يف بلد آخر ،رمبا يتلقون فيه مساعدة
أفضل .ومع ذلك فإن االلتزامات السنوية العاملية املتعلقة إبعادة التوطني تُقدر أبقل من عُشر هذا العدد.
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 مع أن عدد البلدان اليت صدَّقت على اتفاقية الالجئني بلغ  145بلداً ،فإن مثة مناطق يف هذا العامل اليزال عدد البلدان اليت صدقت على املعاهدة صغرياً ،ومنها معظم بلدان الشرق األوسط وجنوب آسيا
وجنوب شرق آسيا .ويف هذه البلدان يتمتع الالجئون عموماً حبقوق حمدودة ،ويف بعض احلاالت ال يُعرتف
هبم قانونياً كالجئني.
 مت تطبيع خطاب كراهية األجانب واخلطاب العنصري يف العديد من البلدان ،مع وجود نوافذ إعالميةمعينة وسياسيني يلقون ابلالئمة على الالجئني واملهاجرين بسبب املشكالت االقتصادية واالجتماعية.
وتعامل معها هبذه الصفة.
ولن جتد أزمة الالجئني العاملية حالً إال إذا اعرتف اجملتمع الدويل أبهنا مشكلة عاملية
َ
فالالجئون حبسب التعريف الوارد يف املعاهدة -هم األشخاص الذين مل يعودوا يتمتعون ابحلماية من قبل دولتهم ألن
تلك الدولة ال تستطيع أو ال تريد أن حتميهم .وهم األشخاص الذين فروا من أتون النـزاع املسلح واالضطهاد والعنف
واالنتهاكات اجلسمية حلقوق اإلنسان.
وتلقي هذه الورقة املوجزة نظرة على األزمة العاملية لالجئني -من لبنان إىل كينيا ،ومن حبر أندامان إىل البحر املتوسط-
وتدعو إىل استجابة عاملية ملا أصبح يُعرف أبنه أحد التحدايت اليت متيز القرن احلادي والعشرين .إن املقارابت احلالية

ألزمات الالجئني املتعددة يف العامل تبوء ابلفشل -وإن اخلسائر يف األرواح اليت تُ َزهق واحليوات اليت تذوي أكرب
بكثري من تلك النامجة عن النـزاعات املسلحة .ومثة حاجة إىل تغيري يف الفرضيات األساسية :إذ أن منظمة العفو

الدولية تقدم اقرتاحاً يقضي بتجديد نظام محاية الالجئني وتقاسم األعباء بني الدول.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التغيري يف الفرضيات األساسية بشأن محاية الالجئني جيب أن يشمل مثانية التزامات
رئيسية من قبل اجملتمع الدويل:
 عقد مؤمتر قمة دويل حول أزمة الالجئني العاملية يركز على زايدة املسؤولية الدولية وتقاسم األعباء؛ التصديق على اتفاقية الالجئني على مستوى العاملي؛ وضع نظام حملي متطور لالجئني :جيب أن تعتمد الدول إجراءات حملية عادلة لتقييم مطالب الالجئني،وأن تكفل حقوقهم األساسية وحصوهلم على خدمات الالجئني ،من قبيل التعليم والرعاية الصحية؛
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 التزام مطلق إبنقاذ أرواح البشر أولا :جيب أن تعطي الدول األولوية إلنقاذ أرواح األشخاص املكروبنيوأن تقدمها على تنفيذ سياسات اهلجرة .ويف احلاالت اليت يكون فيها األشخاص عرضة خلطر املوت،
ومن بينهم ،وليس حصراً -األشخاص الذين حياولون عبور البحر ،فإنه يتعني على الدول أن تستمر يف
عمليات البحث واإلنقاذ ،وأن تتوجه فوراً إىل إنقاذ األشخاص املكروبني .إن هذا الوازع جيب أال تتقدم
عليه أية أهداف تتعلق مبراقبة احلدود؛
 مكافحة الجتار ابلبشر :يتعني على الدول اختاذ إجراءات فعالة للتحقيق مع عصاابت اإلجتار والتهريبومالحقتهم قضائياً .وجيب أن توفر الدول احلماية واملساعدة إىل ضحااي االجتار ابلبشر ،وضمان توفري
انتفاعهم من إجراءات تقرير صفة اللجوء و/أو فرص إعادة التوطني؛
 تلبية مجيع احتياجات إعادة التوطني اليت حددها املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني:مثة حاجة إىل حوايل مليون مكان إلعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني الذين حيتاجون إىل إعادة
توطني ،وسيزداد هذا العدد يف كل عامِّ .
وتقدر منظمة العفو الدولية أنه ستكون هناك حاجة إىل 300,000
مكان إلعادة التوطني والقبول اإلنساين يف كل عام وعلى مدى السنوات ال أربعة القادمة؛
 مكافحة ظاهرة كراهية األجانب :جيب أن تنأى احلكومات بنفسها عن التورط يف ممارسات كراهيةاألجانب ،على سبيل املثال ابإلشارة أو ابلزعم املباشر أبن اللوم يقع على طاليب اللجوء واملهاجرين بسبب
املشكالت االقتصادية واالجتماعية ،وجيب أن يكون لدى احلكومات سياسات فعالة هتدف إىل التصدي
ألعمال العنف النامجة عن كراهية األجانب.
 إنشاء صندوق عاملي لالجئني :إن مثل هذا الصندوق جيب أن يفي جبميع املناشدات اإلنسانية لألمماملتحدة اخلاصة أبزمات الالجئني .وجيب أن يقدم هذا الصندوق دعماً مالياً حقيقياً للبلدان اليت تستضيف
أعداداً كبرية من الالجئني ملساعدهتا على تقدمي اخلدمات لالجئني واجملتمعات املضيفة .وجيب أن يكون
ذلك إضافة إىل مساعدات التنمية احلالية.
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