ـــوض حــربـــًا

أوروبــــا تخ

ـــــدّ عـــــدو

ض

خــ

ـلــقـــتــــه لــ

ـنـــفـــســـها

منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــنُ ،ت ّ
وجــه املقاربــة األمنيــة
ِ
حصـ ًـرا سياســات الهجــرة األور ّ
وبيــة ،مــع اعتمــاد سياســة
ّ
مقيــدة فــي إصــدار تأشــيرات الدخــول ،وتشــييد الجــدران
واألســوار ،والســيطرة العســكرية علــى الحــدود البريــة
والجويــة والبحريــة مــن قبــل وكالــة فرونتكــس ،واإلعــادة
القسـ ّـرية إلــى بلــدان األصــل ،وتلزيــم الســيطرة علــى
الهجــرة إلــى دول غيــر ديمقر ّ
اطيــة مقابــل مبالــغ ماليــة...
إال ّأن أوروبــا غيــر مهـ ّـددة بالغــزو ،إذ بقيــت حصتهــا
مــن الهجــرة الدوليــة مسـ ّ
ـتقرة فــي الســنوات الخمســين
املاضيــة ،فــي حيــن تجــري معظــم حركــة الهجــرة بيــن
بلــدان الجنــوب.
غيــر ّأن اإلعــان العالمـ ّـي لحقــوق اإلنســان يكـ ّـرس
ّ
حريــة التنقــل إذ تنـ ّ
ـص علــى حـ ّـق ّ
كل فــرد بمغــادرة ّ
أي
بلــد ،بمــا فــي ذلــك بلــده ،وفــي العــودة إليــه.
ّ
الدوليــة املهاجريــن والالجئيــن
وتحمــي النصــوص
وطالبــي اللجــوء مــن ّ
أي معاملــة ســيئة أو انتهــاك
لحقوقهــم .

أوروبا تخوض حرب ًا
ضدّ عدو
خلقته لنفسها
فهل يحترم اإلتحاد األور ّ
وبي هذه اإللتزامات من حيث حقوق املهاجرين
ّ
األساسية عند صياغة سياسة الهجرة الخاصة به؟
وهــل تتما�شــى سياســات الهجــرة األوروبيــة مــع رهانــات الهجــرة الدوليــة
الحاليــة؟
نقتــرح عليكــم دحــض األفــكار الشــائعة عبــر اإلجابــة بـ»صــح» أو «خطــأ»
علــى  10جمــل.
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ما هي فرونتكس؟
أنشــأ اإلتحــاد األوروبـ ّـي فــي تشــرين األول /أكتوبــر « 2004الوكالــة األور ّ
وبيــة
إلدارة التعــاون فــي مجــال العمليــات علــى الحــدود الخارجيــة للــدول األعضــاء
فــي اإلتحــاد األوروبـ ّـي» ،فرونتكــسّ ،
ومقرهــا وارســو ،مــن أجــل منــع الدخــول إلــى
ســواحل اإلتحــاد املمتــدة علــى  42ألــف كيلومتــر ،وحــدوده البريــة املحتكــرة 9
آالف كيلومتــر وإلــى  300مطــار دولـ ّـي فيــه.
ً
خــال بضــع ســنوات ،أصبحــت فرونتكــس فاعــا أساسـ ًـيا فــي سياســة الهجــرة
األوروبيــة .وتعاظــم دورهــا ،ويبــرز ذلــك فــي ارتفــاع ميزانيتهــا الســنوية (مــن 19
مليــون يــورو فــي العــام  2006إلــى  118مليــون يــورو فــي العــام  ،)2011وتخصيــص
املزيــد مــن الوســائل العســكرية لهــا ومنحهــا االســتقاللية .وتتمتــع فرونتكــس
بشــخصية قانونيــة ،ويمكنهــا توقيــع اإلتفاقــات مــع البلــدان الثالثــة ،وأصبــح
باســتطاعتها إطــاق عمليــات الســيطرة بعــد مراجعــة واليتهــا فــي أكتوبــر /تشــرين
األول .2011
إال ّأن الســؤال الجوهــر ّي املرتبــط بمســؤولية الوكالــة غيــر واضــح :ففــي حــال
انتهــاك حقــوق املهاجريــن ،هــل تتحمــل املســؤولية الوكالــة أو الدولــة املضيفــة
للعمليــة ،أو الدولــة التــي ينتمــي إليهــا العميــل الــذي يقتــرف الخطــأ؟ ومــا هــي
اآلليــات الفعالــة املعتمــدة لضمــان ممارســة املهاجريــن حقوقهــم؟ ومــا هــي
الضمانــة التــي تقدمهــا الوكالــة مــن حيــث احت ـرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القسـ ّـرية،
وال سـ ّـيما خــال العمليــات البحريــة؟ أســئلة كثيــرة تطرحهــا حملــة فرونتكســيت
ّ
املعنيــة.
وترغــب فــي رفعهــا إلــى املؤسســات
4

ّ
اإليطاليــة بمســاعدة
فــي يونيــو /حزيــران  ،2009قــام حــرس الحــدود
مروحيــة أملانيــة ضمــن عمليــة نوتيلــوس  4مــن عمليــات فرونتكــس،
ّ
بحريــة ّ
ليبيــة،
بتســليم  75مهاجـ ًـرا علــى متــن القــوارب إلــى دور ّيــة
ُ
ّ
اإليطاليــة .فــي هــذه
بعدمــا اعترضــوا علــى مقربــة مــن جزيــرة المبيدوســا
ّ
الحالــة بالتحديــد ،ذكــر نائــب مديــر فرونتكــس أن الوكالــة ال تضطلــع
بمســؤولية املخاطــر التــي يتعـ ّـرض لهــا األشــخاص بعــد إعادتهــم
القسـ ّـرية ،وأنــه ال يمكنهــا أن تؤكــد احتــرام حـ ّـق اللجــوء وحقــوق
اإلنســان فــي ليبيــا .إال ّأنهــا ترســل املهاجريــن إليهــا علــى الرغــم مــن ذلــك.
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] [1الهجرة حقّ
للجميع #
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يكـ ّـرس اإلعــان العالمـ ّـي لحقــوق
اإلنســان (األمــم املتحــدة)1948 ،
حـ ّـق ّ
كل فــرد بـ»مغــادرة ّ
أي بلــد ،بمــا
فــي ذلــك بلــده ،وفــي العــودة إليــه»
ً
(املــادة  .)13فــي الواقــع ،ال يســتفيد فعــا مــن هــذا الحـ ّـق ســوى رعايــا دول
الشــمال والرعايــا األثريــاء مــن دول الجنــوب .وفــي حيــن ً
غالبــا مــا تكتســب
تجربــة الســفر إلــى الخــارج قيمــة كبيــرة فــي دول الشــمال (للدراســة ،ورحــات
االستكشــاف ،والخبــرة املهنيــةّ ،)...إل ّأن ّ
تنقــل رعايــا دول الجنــوب يخضــع
لشــروط قاســية تحـ ّـد منــه بشــكل كبيــر .فيتخلــى بعــض األشــخاص عــن
فكــرة ّ
التنقــل عنــد رفــض إصــدار تأشــيرات دخولهــم ،وهــو نــوع مــن الظلــم
ّ
شرعية لعدم قدرتهم على دخول
الصارخ .ويختار آخرون طرق دخول غير
ّ
قانونيــة .وفــور وصولهــم إلــى أوروبــا ،يصبحــون «بــدون أوراق
أوروبــا بطريقــة
ثبوتيــة» ،فيعجــزون عــن مغادرتهــا.

منــذ األول مــن كانــون الثانــي /ينايــر  ،2013قـ ّـررت الســنغال فــرض
إجــراءات تأشــيرات دخــول مشــابهة ملــا تفرضــه فرنســا عليهــا .هكــذا،
أصبــح علــى الفرنســيين الراغبيــن فــي الذهــاب إلــى الســنغال تقديــم
طلــب ودفــع رســوم تأشــيرات الدخــول .اســتخدمت الحكومــة
الســنغالية هــذه الطريقــة ر ًّدا علــى رفــض تأشــيرات الدخــول بشــكل
متتـ ٍـال لشــخصيات ســنغالية ،مــا صــدم ال ـرأي العــام فــي البــاد.
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[ ]2تنتقل حركة
الهجرة من البلدان
الفقيرة باتجاه
البلدان الغنية #
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ّ
يتنقــل معظــم األشــخاص ألســباب
ً
ّ
اقتصاديــة أو بحثــا عــن الحمايــة
داخــل بلدهــم .وفــي املقابــل ،يمثــل
ّ
الدوليــون  20مليــون
املهاجــرون
شــخص ،أي  3%مــن ســكان العالــم .ومــن بينهــم ،لــم ينتقــل ســوى الثلــث مــن
بلــد نـ ٍـام إلــى بلــد متقـ ّـدم .وتجــري نســبة  60%مــن حركــة الهجــرة بيــن بلــدان
ّ
املتقدمــة ،أو بيــن البلــدان
تتمتــع بنفــس مســتوى النمـ ّـو (أي بيــن البلــدان
الناميــة) .إضافــة إلــى ذلــك ،ال يتمكــن الفق ـراء مــن الهجــرة بســبب الكلفــة
املترتبــة عــن ذلــك ،فوحدهــم األثريــاء يتمكنــون مــن الهجــرة.
(األرقام :برنامج األمم ّ
املتحدة اإلنمائي)2009 ،

تستخدم الحكومات األوروبية عادة الخوف من «اجتذاب املهاجرين»
لتبريــر سياســة الهجــرة ّ
املقيــدة .ولكـ ْـنُ ،يعــزا الســبب الرئي�ســي للهجــرة
إلــى الوضــع االقتصـ ّ
ـادي أو السيا�سـ ّـي أو البيئـ ّـي فــي بلــد األصــل ،أكثــر
ممــا يعــود إلــى سياســة الهجــرة ّ
ّ
املطبقــة فــي بلــد املقصــد .ويعــود اختــاف
مســتويات التنميــة بيــن دول الجنــوب والشــمال إلــى السياســات
ّ
الرأسـ ّ
والليبراليــة الحديثــة التــي تفرضهــا مؤسســات دول الشــمال
ـمالية
(صنــدوق النقــد الدولــي ،البنــك الدولــي) وتســاهم فــي إفقــار دول
الجنــوب ،مــع خطــط إعــادة الهيكلــة ،وإلغــاء الضوابــط التنظيميــة عــن
ّ
ّ
اقتصاديــة
الزراعيــة ،والتحريــر القســر ّي لقطاعــات
ســوق املنتجــات
.كاملــة ،وديــن غيــر شـ ّ
ـرعي
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[ ]3تستضيف أوروبا
ً
أصل عددًا كبيرًا
من الالجئين! #

الالجــئ هــو ّ
كل شــخص «يتواجــد خــارج البلــد الــذي يحمــل جنسـ ّـيته ،بســبب
خــوف لــه مــا يبـ ّـرره مــن التعـ ّـرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنسـ ّـيته أو
اجتماعيــة ّ
ّ
معينــة أو آرائــه السياسـ ّـية ،وال يســتطيع أو يخ�شــى
انتمائــه إلــى فئــة
ً
ً
ـتظل بحمايــة ذلــك البلــد ( .»)...لقــد عبــر إذا الالجــئ حــدودا ّ
أن يسـ ّ
دوليــة.
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يســتقبل اإلتحــاد األوروبـ ّـي أكثــر
مــن  1,6مليــون شــخص ()2011
يتحـ ّـدرون بشــكل خـ ّ
ـاص مــن صربيــا
ُ
وكوســوفو والع ـراق وتركيــا .وتعـ ّـد
فرنســا ثالــث أكبــر بلــد مــن حيــث اســتقطاب طلبــات اللجــوء بعــد جنــوب أفريقيــا
والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،إذ بلــغ عــدد طلبــات اللجــوء فــي فرنســا  52100طلــب
فــي العــام .2011
تســتقبل البلــدان الناميــة أربعــة
أخمــاس الالجئيــن فــي العالــم ،الذيــن
يبلــغ عددهــم  15مليــون الجــئ.
ويعيــش معظــم الالجئيــن فــي دول
مجــاورة للــدول التــي فـ ّـروا منهــا ،علــى أمــل العــودة إليهــا ً
يومــا مــا .وفــي الواقــع ،اســتقبلت
باكســتان أكبــر عــدد مــن الالجئيــن فــي العــام  1,7( 2011مليــون الجــئ) ،ثــم تلتهــا إيـران
وســوريا .وتســتضيف أفريقيــا جنــوب الصحـراء الكبــرى ربــع الالجئيــن فــي العالــم .أمــا
اإلتحــاد األوروبـ ّـي فيحــوي  15%مــن الالجئيــن فــي العالــم ،فــي حيــن ال يتعــدى عــدد
الالجئيــن الذيــن ُيعــاد توطينهــم فــي اإلتحــاد األوروبـ ّـي  5000الجــئ مــن أصــل  80ألــف
الجــئ ُيعــاد توطينهــم فــي العالــم سـ ًّ
ـنويا  ،بحســب أرقــام مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لشــؤون الالجئيــن .وقــد انخفــض عــدد طلبــات اللجــوء فــي أوروبــا مــن 680
ألــف طلــب فــي العــام  1992إلــى  301ألــف طلــب فــي العــام .2011
مفوضية األمم ّ
ّ
املتحدة السامية لشؤون الالجئين ،2012 ،ويوروستات)2012 ،
(األرقام:

ُ
ًّ
النازحــون
داخليــا هــم أشــخاص أو مجموعــات أشــخاص أكرهــوا علــى
الهــرب أو تــرك مــكان إقامتهــم نتيجــة أســباب شــبيهة بأســباب اللجــوء (نــزاع
مسـ ّـلح أو حــاالت عنــف ّ
عامــة أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث
ّ
طبيعيــة) ،إنمــا لــم يعبــروا الحــدود الدوليــة املعتــرف بهــا للدولــة.
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[ ]4إذا كانت بلدان
الجنوب متقدّمة ،فلن
يهاجر الناس منها #

12

ُ
تظهــر الدراســات ّأن التنميــة
تحــدث بالدرجــة األولــى حركــة
الهجــرة .فــي الواقــع ،يمكــن لشــريحة
الســكان األكثــر ث ـر ًاء أن تضــع
لنفســها مشــروع هجــرة .لذلــكُ ،يعتبــر اســتخدام املســاعدة اإلنمائيــة كوســيلة
ً
ً
خاطئــا للواقــع .فالتنميــة هــي هــدف بحـ ّـد
لـ»تثبيــت» الســكان فــي بلدهــم تحليــا
ّ
ذاتــه ،ويجــب أل ترتبــط بسياســات الهجــرة .ولكـ ْـن ،يســتخدم بعــض البلــدان
ّ
املخصصــة للتنميــة مــن
والفاعليــن األوروبييــن املســاعدة اإلنمائيــة واألمــوال
أجل تمويل نشاطات مكافحة الهجرة .ففي موريتانيا ،ساهم صندوق التنمية
األوروبـ ّـي العاشــر بتمويــل تدريــب شــرطة الحــدود.
وتعتبــر بعــض الــدول مثــل فرنســا ّأن التحويــات ّ
املاليــة
التــي يقــوم بهــا املهاجــرون علــى أنهــا جــزء مــن املســاعدة
اإلنمائيــة .ولــو كانــت هــذه التحويــات تعـ ّـزز مــن االســتهالك
املحلـ ّـيّ ،إل ّأنهــا ال تحـ ّـل مــكان املســاعدة ّ
املقدمــة مــن دولــة
ّ
التحتيــة املكلفــة
إلــى أخــرى التــي تهــدف إلــى تنميــة البنــى
(املــدارس ،واملواصــات ،واإلســعافات
ّ
الطبيــة ،)...،وال يمكنهــا أبـ ًـدا أن
تعفــي البلــدان األور ّ
وبيــة مــن جــزء
مــن مســؤولياتها فــي إطــار املســاعدة
اإلنمائيــة الرسـ ّ
ّ
ـمية.
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[ ]5ال يقوم اإلتحاد
األوروبيّ سوى
بالسيطرة على حدوده #

14

اعتمــد اإلتحــاد األوروبـ ّـي منــذ
عـ ّـدة ســنوات مــا يسـ ّـمى بـ»التلزيــم
أو االســتعانة بمصــادر خارجيــة».
يعنــي ذلــك نقــل اإلتحــاد األوروبـ ّـي
مــن ثقــل ســيطرته علــى الحــدود وتلزيــم إدارة حركــة الهجــرة إلــى البلــدان املجــاورة
ُ
لــه .وفــي هــذا اإلطــار ،أبرمــت اتفاقــات إعــادة القبــول مــع بلــدان ثالثــة ،لتقــوم
هــذه األخيــرة بإعــادة قبــول رعاياهــا املطروديــن مــن أوروبــا ،إضافــة إلــى رعايــا دول
ً
أخــرى عبــروا حــدود البلــد الثالــث قبــل اســتجوابهم فــي أوروبــا .تســمح إذا هــذه
االتفاقــات بطــرد أشــخاص إلــى بلــدان ال يتحــدرون منهــا وليــس لهــم ّ
أي عالقــة
بهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،ال يتخــذ اإلتحــاد األوروبـ ّـي ّ
أي إج ـراء لضمــان معاملــة
األشــخاص جيـ ًـدا بعــد طردهــم ،فــي حيــن أنهــم ُيرســلون إلــى بلــدان ال تتضمــن
اإلطــار القانونــي أو التقليــد الديمقراطــي الــذي يضمــن احتـرام حقــوق اإلنســان.
إضافــة إلــى اتفاقــات إعــادة القبــول ،يشــجع اإلتحــاد األوروبــي بلــدان الجنــوب،
حتــى ولــو لــم تكــن مــن البلــدان الحدوديــة ،علــى اعتمــاد ســيطرة صارمــه علــى
حدودهــا .فوصــل األمــر ببعــض البلــدان مثــل الجزائــر إلــى إنشــاء «جــرم الهجــرة
غيــر الشـ ّ
ـرعية» أو محاولــة الهجــرة نحــو أوروبــا ،بمــا يتعــارض مــع املــادة  13مــن
ً
اإلعــان العالمـ ّـي لحقــوق اإلنســان .يصــل إذا تأثيــر السياســات األوروبيــة إلــى مــا
هــو أبعــد مــن حــدود اإلتحــاد األوروبـ ّـي.
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[ ]6مع األزمة
االقتصادية،
يدّخر اإلتحاد
األوروبيّ األموال
العامة #

16

تســتفيد وكالــة فرونتكــس مــن
ميزانيــة مرتفعــة بشــكل متواصــل
منــذ إنشــائها :مــن  19مليــون يــورو
فــي العــام  ،2006إلــى  118مليــون
ُ
وخ ّ
صــص  32مليــون يــورو فــي العــام  2011لإلســتجابة
يــورو فــي العــام .2011
إلــى انطــاق املهاجريــن مــن تونــس وليبيــا .إضافــة إلــى ذلــك ،امتلكــت فرونتكــس
ّ
مروحيــة ،و 116قارًبــا وعـ ّـدة تجهي ـزات
فــي العــام  21 2009طائــرة ،و 27طائــرة
ّ
مثــل :وحــدات رادار متنقلــة ،وأجهــزة كشــف متنقلــة للرؤيــة ّ
الليليــة ،وطائ ـرات
ً
بــدون ّ
طيــار ،وســيارات الدور ّيــات ،وأجهــزة كشــف نبضــات القلــب .نشــهد إذا
اســتخدام التكنولوجيــا العسـ ّ
ـكرية للســيطرة علــى الحــدود األور ّ
وبيــة .تؤثــر
ّ
ّ
التكنولوجيــة
الصناعيــة ،التــي تســتفيد مــن تطويــر الوســائل
جماعــات الضغــط
ّ
ألغراض الســيطرة على الهجرة ،بشــكل كبير على التوجهات األمنية للسياســات
األور ّ
وبيــة.
(األرقام :فرونتكس)
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[ ]7سياسات الهجرة
لها نتائج مميتة #
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ال تمنــع سياســات الهجــرة
األشــخاص عــن الســفر .ال بــل هــي
تدفعهــم إلــى اختيــار طــرق عبــور
أكثــر خطــورة .ويــؤدي تشــييد
األســوار ،وتطويــر الوســائل العسـ ّ
ـكرية للســيطرة علــى الحــدود ،ومحاولــة إعاقــة
املهاجريــن قبــل مغادرتهــم لبلدهــم ،إلــى كــوارث بشـ ّـرية ّ
كل ســنة .فقــد توفــي أكثــر
ُ
ً
مــن  1500شــخص غرقــا أو فقــدوا أثنــاء عبورهــم البحــر األبيــض املتوســط
فــي العــام ُ .2011
ّ
واحتجــز آالف آخــرون بــدون ّ
قانونيــة فــي ليبيــا،
أي مســاعدة
وأصبحــوا ضحايــا املعاملــة الالإنسـ ّ
ـانية واملهينــة ،علــى الرغــم مــن ســقوط نظــام
القذافــي الديكتاتـ ّ
ـوري .وعلــى الحــدود اليونانيــة التركيــة ،توفــي حوالــى ألــف
شــخص منــذ العــام  1993أثنــاء محاولــة عبــور نهــر إفــروس .وبشــكل إجمالـ ّـي،
توفــي  16ألــف شــخص علــى األقـ ّـل منــذ العــام  1993أثنــاء محاولــة الوصــول إلــى
أوروبــا.
(األرقام :مفوضية األمم ّ
املتحدة السامية لشؤون الالجئين ،2012 ،ومنظمة )Migreurop، 2012

Source : Atlas des migrants en Europe, Armand Colin, 2012
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[ ]8غيّر
الربيع العربيّ
من المعطيات:
ّ
فوطدتْ أوروبا
عالقات متوازنة مع
جيرانها في جنوب
المتوسط #
20

هــل انتهــى زمــن دعــم أوروبــا لحكــم الطغــاة،
وحــان وقــت الش ـراكات املربحــة لـ ّ
ـكل األط ـراف؟
ً
فــي الواقــع كال ...منــذ العــام  2011واســتجابة للربيــع
العربـ ّـي ،وضــع اإلتحــاد األوروبـ ّـي «ش ـراكات مــن أجــل ّ
التنقــل»
ُ
مــع بلــدان جنــوب املتوســط .أطلقــت املبــادرة البتــكار هــذه «الش ـراكات» بــدون
ّ
املعنيــة ،وهــي ال تســمح بـ ّ
ـأي هامــش منــاورة ،وتهــدف إلــى
استشــارة البلــدان
الســيطرة علــى الهجــرة مــن دول الجنــوب ،لخدمــة أوروبــا التــي تكثــر فيهــا نســبة
كبــار السـ ّـن.
وتقـ ّـدم الش ـراكة مجموعــة مــن «الفوائــد»_ مثــل تســهيل إج ـراءات تأشــيرات
الدخــول ،والهجــرة بدافــع العمــل ،وتعزيــز القــدرات فــي مجــال اللجــوء ،وبــذل
جهــود للحـ ّـد مــن كلفــة تحويــل األمــوال وإج ـراءات لتعزيــز حمايــة حقــوق
املهاجرين_ «مقابل» ّ
عدة التزامات مثل إبرام اتفاقات إعادة القبول ،والتوقيع
علــى اتفاقــات مــع فرونتكــس ،والتعــاون فــي عمليــات مراقبــة املتوســط ،وتعزيــز
ً
إجـراءات الســيطرة (تأميــن املســتندات ،ومكافحــة التهريــب) .مــن الواضــح إذا ّأن
وبيــة لــم ّ
سياســة الهجــرة األور ّ
تتغيــر بعــد الربيــع العربـ ّـي.
21

[ ]9ال تطرد
فرونتكس األشخاص
إلى بلد تتعرّض فيه
حياتهم للخطر ال
تطرد فرونتكس
األشخاص إلى بلد
تتعرّض فيه حياتهم
للخطر #
22

ّ
تتحجــج فرونتكــس بذريعــة
عــدم القــدرة علــى التنبــؤ
بانتهــاكات الحقــوق ،فــا تضــع فــي
اســتراتيجيتها الخاصــة بالحقــوق
األساسـ ّـية ّ
أي إج ـراء وقائـ ّـي مالئــم ،وال حتــى لألشــخاص املســتضعفين مثــل
ّ
القاصريــن أو طالبــي اللجــوء .تقـ ّـدر الوكالــة أنــه ليــس مــن مســؤوليتها أن تؤكــد
احت ـرام حقــوق اإلنســان فــي بلــد ّ
معيــن .وال تتخــذ ّ
أي إج ـراء لتحــرص علــى عــدم
خضــوع املهاجريــن ملعاملــة الإنســانية أو مهينــة خــال العمليــات املنظمــة مــع
ّ
بلــدان وقعــت علــى اتفاقــات مــع فرونتكــس.
وال ينـ ّ
ـص تحليــل املخاطــر الــذي يتــم إج ـراؤه بالتعــاون مــع ضبــاط
اتصــال فــي تلــك البلــدان ســوى علــى «خطــر الهجــرة» ،وال يتطـ ّـرق أبـ ًـدا
إلــى وضــع حقــوق اإلنســان فــي بلــدان العــودةُ .ويعـ ّـد ذلــك ً
مقلقــا جـ ًـدا
ّ
إذ أصبــح بإمــكان الوكالــة بعــد مراجعــة واليتهــا أن توقــع اتفاقــات مــع
الــدول الثالثــة بــدون ّ
أي ســيطرة مــن البرملــان األوروبـ ّـي.
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[ ]10ال يُضمن حقّ
اللجوء خالل عمليات
فرونتكس #
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تتســم عمليــات فرونتكــس
بخطــورة مرتفعــة للمهاجريــن،
وال سـ ّـيما لطالبــي اللجــوء الذيــن
يتمتعــون بالحمايــة بموجــب
اتفاقيــة جنيــف لعــام  1951التــي تمنــع اإلعــادة القسـ ّـرية لألشــخاص الذيــن
يطلبــون الحمايــة .وتكثــر الشــهادات علــى انتهــاك مبــدأ عــدم اإلعــادة القسـ ّـرية
خــال إحــدى عمليــات فرونتكــس عــام ( 2009اعت ـراض  75مهاجـ ًـرا علــى متــن
القــوارب علــى مقربــة مــن الســواحل اإليطاليــة وتســليمهم
إلــى دور ّيــة ّ
بحريــة ّ
ليبيــة) .إضافــة إلــى ذلــك ،تفتخــر
ّ
فرونتكــس بأنهــا قلصـ ْـت عــدد املهاجريــن غير الشــرعيين
مــن تركيــا إلــى اليونــان مــن  250إلــى  60فــي العــام .2011
ولكـ ْـن ،مــن بيــن االشــخاص الذيــن لــم يعبــروا الحــدود
ً
خوفــا مــن توقيفهــم واعتقالهــم ،ربمــا تواجــد أشــخاص
ّ
الدوليــة ويحـ ّـق لهــم تقديــم طلــب
يحتاجــون إلــى الحمايــة
لجــوء قانونـ ّـي (فمعظــم املهاجريــن الذيــن يجــري اعتراضهــم علــى هــذه
الحــدود يتحــدرون بشــكل أسا�سـ ّـي مــن أفغانســتان أو باكســتان أو
بنغالدش) .وبعد انتهاك ّ
أي بلدً ،
وفقا ملا ّ
حقهم بمغادرة ّ
ينص
عليــه اإلعــان العالمـ ّـي لحقــوق اإلنســان ،ربمــا اختــار
ً
أؤلئــك األشــخاص طرقــا أكثــر خطــورة للوصــول إلــى
األرا�ضــي األور ّ
وبيــة.
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:لمزيد اإلرشادات عن الحملة و جدول أعمالها
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