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ُروُح إعالِن قرطاجنة؟ َتْطبيُق تعريِف الالجئنَي امُلوّسِع عىل الفنزويلّيني يف أمريكا 

الالتينية
َسِسيل بلون وإزاِبل ِبْرغانزا وُلويسا ِفِلني فراير

َع لالجئني يف ُأُطر اللجوء الوطنية فيها، وعىل  أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً ‘تعريَف قرطاجنة’ املوسَّ
الرغم من ذلك، يجب عىل هذه الدول مزْيُد فعٍل لتطبيق هذا التعريف -وما ينشأ عنه من حاميٍة- عىل 

رين الفنزويلّيني. املهجَّ

ت األَزْمة السياسّية واالقتصادّية واإلنسانّية يف فنزويال إىل حالٍة  أدَّ
ُتضّيُف  إذ  هذه.  أيامنا  يف  نطاقاً  التَّهجري  حاالت  أوسع  من  هي 
أعشار  وسبعة  ماليني  ثالثة  من  نحواً  والكاريبي  الالتينية  أمريكا 

املليون إنساٍن )3.7( من أصل أربعة ماليني ونصف مليون إنساٍن 
الفنزويلّيني  عدد  أن  ر  وُيقدَّ عام 2015،  منذ  فنزويال  تركوا   )4.5(

رين يف العامل عاَم 2020 قد يبلغ 8 ماليني أو يزيدون.1   املهجَّ

فرص املشـاركة والتحّديات الواقعة عليها

بعـض  يف  أجـدت  املشـاركة  إسـرتاتيجّيات  أّن  صحيـٌح 
السـياقات، ولكـْن مل تكـن كلُّ الوسـائِل التـي فيهـا ناجعـًة، 
أفضـت  مـا  وكثـرياً  إليـه.  املقصـود  بخـالف  بعضهـا  وأىت 
يف  الوقـوِع  إىل  العدوانّيـة  أو  الّنقـد  الشـديدة  املقاربـات 
مـأزٍق أو إىل إنهـاِء املشـاركة. مثـال ذلـك، أّن يف إرسائيـل 
وماليزيـا، كان املسـؤولون غـري مسـتجيبني لألمثلـة الدوليـة 
وها غري موافقٍة سـياَقهم الوطنـّي. وأّما يف مقدونيا  التـي عدُّ
الشـاملّية، جـاءت محاولـة تبديـد املوقف الدفاعـّي بعكس 
إّن  قائلـنَي  إليهـا حـني رّصح مسـؤولون  املقصـود  النتيجـة 
اإلصـالح غـري رضورّي، ألّن ُسـَنَنُهم الوطنّيـة التـي يّتبعونهـا 
يف الَحْجـِز قوبلـت بالتـي ُتّتَبـُع يف البـالد املجـاورة فكانـت 
أفضـل منهـا.  وُذِكـَر أيضاً أّن املشـاركة أفضـت إىل مجموعة 

مـن االلتزامـات اإلصالحّيـة، ولكـن مل ُينّفـذ إال بعضهـا. 

أزمنـة  يف  واسـتدامًة  نجوعـاً  أقـلُّ  املشـاركة  أّن  ظهـر  ثـّم 
التغيـري السـيايّس التـي تتمّيز بزيـادة السياسـات امُلحاِفَظة، 
غـري  املهاجريـن  َمقـَدُم  فيهـا  يزيـد  التـي  األوقـات  يف  أو 
النظامّيـني. ففـي هـذه السـياقات، َظَهـَر أّن املشـاركة أكـر 
نجوعـاً إْن هـي ُوِصَلـت بالحـراك االجتامعـّي، كالـذي وقـع 
يف سـنة 2019 –بعـد االحتجـاج العـاّم الوطنـّي والـدويّل–

الواليـات  حـدود  عنـد  األرَُسِ  َفْصـِل  سياسـات  إبطـاِل  مـن 
األمريكيـة.  املتحـدة 

ومهـام يكـن مـن يشٍء، فـإْن ُأِريـَد إصـالح ترشيـع الَحْجـِز 
ّ وسياسـاِته وُسـَنِنه املّتبعـة، فـال بـّد للمجتمـع املـديّن  امُلـرضِ
وَدْعـم  الحكومـة  مشـاركة  يف  هّمـه  َرْكـَز  يزيـد  أن  مـن 

ـَق املبـادرات، وأن يكـون  هـذه املشـاركة. وينبغـي أن ُتنسَّ
تنسـيقها جـزءاً مـن إسـرتاتيجّيات ُمَنـارصٍة تعاونّيـٍة طويلـِة 
وَتْسـتعِمُل  والخـاّص،  العـاّم  املجـال  إىل  َتْقِصـُد  األمـد، 
الحلـول،  إيجـاد  عـىل  قامئـة  واقعّيـة،  إبداعّيـة،  مقاربـات 
لَدْعـِم حقـوق الالجئـني وطالبـي اللجـوِء وعدميي الجنسـية 
فصدقـت  الرسـمّية.  للوثائـق  الحاملـني  غـري  واملهاجريـن 
منظمـة مكسـيكّية غـري حكومّيـة حـني قالت إّن: “مشـاركَة 
الحكومـة هـي إحدى إسـرتاتيجّيات التغيري. وَقْصـُد ُمَنارصة 
الحقـوق، يف آخـر األمـر، هـو تغيـري طريقة تفكـري الناس يف 

املجتمـع، ال يف الحكومـة فقـط.”

gmitchell@free-to-live.org غرانت ِمْتِشل  
 ُمرّشٌح لَنْيِل درجة الدكتوراه، بجامعة سِونرُبن 

www.swinburne.edu.au/research/urban-
transitions/

1. ُجِمَعت معطياته يف: أسرتاليا، وهونغ كونغ، وإرسائيل، واليابان، ومقدونيا، ومالوي، 
وماليزيا، واملكسيك، والفلّبني، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويرسا، وتايوان، واململكة 

املّتحدة، والواليات املّتحدة األمريكّية، وزامبيا.
2. يشري مصطلح املجتمع املديّن يف هذا البحث إىل الجهات الفاعلة غري الحكومّية 

التي تعمل عىل التأثري يف السياسات واألعامل وُسَنِن العمل امُلّتبعة، ومن هذه الجهات 
املنظامت غري الحكومية، واملنظامت املجتمعّية، ومنظامت حقوق اإلنسان، والجامعات 

الدينّية، ومراكز البحوث، واألكادمييُّون، وجامعات املنارصة، ومزوِّدو الخدمات االجتامعّية.
اسُتطِلَع 22 مشاركاً، وفيهم 12 ممّثاًل من ممثي املجتمع املديّن، وسبعة مسؤولنَي   .3

حكومّينَي، وثالثة ممثلني من ممثي لجنة حقوق اإلنسان واألمم املّتحدة. وأُِخَذت 
مالحظات املشاركني من اجتامعات ثالثّية وحكومّية يف 10 دول.

 Sampson R C, Chew V, Mitchell G and Bowring L )2015( There Are .4
 Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary Detention )revised

 edition(, International Detention Coalition, Melbourne.
)البدائل موجودة: دليل َمْنِع الَحْجِز الذي ال رضورَة إليه(

 bit.ly/IDC-Alternatives-2015
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ُتضّيفهم  الذين  الفنزويلّيني  عدد  رسمّياً  بلغ   ،2020 عام  أوائل  ويف 
كولومبيا مليوناً وثالثة أخامس املليون وثالثة أعشار الُعرْش )1.63(، 
ويف بريو 864 ألفاً، ويف اإلكوادور 385 ألفاً، ويف شيي 372 ألفاً. ويف 
العامل كّله، بلغ طالبوا اللجوء الفنزويلّيون 770 ألفاً إال قلياًل.2 وأعظم 
أعداد الطلب وردت عىل بريو )إذ يف أوَّل شهر يناير/كانون الثاين من 
عام 2020 بلغ عدد ما ورد عليها من طلباٍت 395 ألَف طلٍب غري 
مبتوٍت فيه(، ثم عىل الربازيل )فبلغ يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين من 
عام 2019 ما ورد عليها من طلباٍت 130 ألَف طلٍب غري مبتوٍت فيه(، 
بكثري  أقّل  أّنها  إال  طلبات  املنطقة  يف  البالد  من  وورد عىل غريهام 
من هذه األعداد.3 عىل أنه إن ِقْيَس عدد طلبات اللجوء الكيُّ إىل 
ُ هذا -بعض  َقْدر املهّجرين الفنزويلّيني، ظهر أّن عددها يسري. وُيفرسَّ
الّتفسرِي- بربامج مخصوصة اسمها برامج اإلقامة، ُتِتيحها للفنزويلّيني 
ُة بالد، أّولها كولومبيا، حيث مل مْيِض شهر أكتوبر/ترشين األول من  ِعدَّ
عام 2019 إال وقد نّظمت ُمَقاَم 640 ألف فنزويّي عندها. وُتسِهُم 
عوامل أخرى يف ِقّلة عدد طلبات اللجوء بالقياس إىل غريها، ومنها 
أْن ليس لكثرٍي من الفنزويلّيني معرفة بتعريفات الالجئني اإلقليمّية، 
لهم -وهو عاقبٌة ممكنة ملَْن ُيطَلق  أو أنهم يكرهون تقييد حرّية تنقُّ
يف  أقاربهم  زيارة  عن  ينقطعوا  ال  ليك  اللجوء-  طالب  صفة  عليه 
حّتى  باّطراد،  الفنزويلّيني  لجوء  طلبات  زادت  ذلك،  ومع  فنزويال.  
عام 2015. هذا  منذ  عام  كلِّ  مّراٍت يف  ثالث  عاملياً  تتضاعف  تكاد 
من وجٍه، ومن وجه آخر، ما تزال معّدالت االعرتاف بالالجئني جّد 
هابطة؛ فبني عام 2014 وعام 2018، كان عدد الطلبات التي قبلتها 
فقط، وعّلقت 227  والتي رفضتها 739 طلباً  فقط،  بريو 629 طلباً 
ألَف طلب و325 طلباً يف آخر عام 2018. 4 وقبلت املكسيك إذ ذاك 
4 آالف طلٍب و415 طلباً من أصل 10 آالف طلٍب و845 طلباً، وأما 
كولومبيا فقبلت 79 طلباً فقط، وأما الربازيل فلم تقبل إال 22 طلباً. 
عىل أّن من عالمات األمل أّن الربازيل قبلت أكر من 37 ألَف طلٍب 
فنزويّي بني شهر ديسمرب/كانون األول عام 2019 وشهر يناير/كانون 

الثاين عام 2020، فطّبقت إذاً تعريف قرطاجنة.

أمريكا  يف  الفنزويلّية  اللجوء  طلبات  يف  مّطردًة  الزيادة  كانت  وملّا 
الالتينية –التي بلغت مبلغاً عظياًم يف بعض البالد َكِبريو والربازيل– 
كان  املنطقة،  دول  يف  بها  االعرتاف  معّدالت  يف  عاّماً  الهبوط  وكان 
من املهّم إنعام النظر ملعرفة اإلجابة عن السؤال اآليت: هل ينطبق 
تهجري  حالة  عىل  قرطاجنة  إعالن  يف  امُلوّسع  الالجئني  تعريف 
أوائل  امتحاٌن من  الفنزويلّية هي  األزمة  أّن  الفنزويلّيني؟ فمن هنا 
تعريف  تطبيق  عىل  تجري  التي  األهمّية  الشديدة  االمتحانات 

ع يف املنطقة. الالجئني امُلوسَّ

قرطاجنة واللوائح الوطنّية
الدول  لسان  عىل  فيه  وجاء   ،1984 عام  يف  قرطاجنة  إعالن  اعُتِمَد 
يوىص  الذي  مفهومه  أو  الالجئ  “تعريف  أن:  حينئٍذ  املعتمدة 

باستعامله يف املنطقة، يشتمل فيام يشتمل عليه -إضافًة إىل احتواءه 
عىل عنارص اّتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967- عىل الالجئني 
الذين فّروا من بلدهم ألن حياتهم أو سالمتهم أو حرّيتهم ُمهّددٌة 
بالُعْنف املعّمم، أو العدوان األجنبي، أو النزاع الداخّي، أو االنتهاك 
ُتشّوش  التي  الظروف  من  ذلك  غري  أو  اإلنسان،  لحقوق  الجسيم 

الّنظام العاّم تشويشاً شديداً”.5

تعريف  ُيلِغي  فال  ملزم،  غري  إقليمّي  صكٌّ  قرطاجنة  وإعالن 
ع  صفة الالجئ امُلْصطلح عليه وال يحّل محّله، إمنا ُيتّممُه فُيوسِّ
أو  ببالدهم  مرتبطة  ُأُسساً  ُأُسِسها  إىل  ُمِضيفاً  األفراد  حامية 
رؤيٍة  من  امُلوّسع  التعريف  هذا  فينطلق  األصلّية.  مبناطقهم 
جمعّية ُتحّلُل حال البلد األصّي، وأما التعريف امُلْصطلح عليه 
فريكز هّمه يف تحليل كلِّ حالة من حاالت االضطهاد الفردي 

عىل ِحَدتها.

وعىل الرغم من أّن اإلعالن غري ملزم، أدرجت أكر بالد أمريكا 
الدومينيكّية،  والجمهورية  وَبَنام،  كوبا،  عدا  )ما  الالتينية 
التعريف  من  كالًّ  وفنزويال(  وتوباغو،  ترينيداد  وجمهورية 
امُلوّسع  والتعريف   1951 عام  اتفاقية  يف  عليه  املصطلح 
بعض  ُمعّدالً  وإّما  منقوص  غري  تاّماً  )إّما  قرطاجنة  إعالن  يف 
التعديل( أدرجتهام معاً يف ُأُطر اللجوء عندها. وهذا اإلدراج 
الداِخَل  التعريَف  هذا  حّولت  الدول  أّن  عىل  ضمنّي  دليٌل 
تحت ‘قانوٍن غري ُملزِم’ إىل مفهوٍم ُملزِم. فحدا ذلك املفوضيَة 
أمريكا  وصف  عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
يف  الالجئني  حامية  عرش  عىل  الجديدة  باملستقرّة  الالتينية 
العامل، حتى إنها فاقت أوروبا يف كونها منوذجاً لترشيع خاّص 
ر  بالالجئني، عىل ُحقوِق اإلنساِن قائٌم )وإن كان ذلك قبل تفجُّ

أزمة التَّهجري الفنزويلّية(.6

وقد أّكدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
ينبغي  أّنه   ،2019 مايو/أيار  يف  أصدرتها  توجيهية  مذكرة  يف 
تطبيق التعريف امُلوّسع عىل ُجلِّ طالبي اللجوء الفنزويّليني.7 
الجسيم  “واالنتهاك  املعّمم”،  “العنف  تفسري  أن  ُيزَعُم  وقد 
وهذا  مختلٌف،  العاّم”  الّنظام  “وتشويش  اإلنسان”،  لحقوق 
من ثّم يعّوق االعرتاف بتطبيق التعريف امُلْنطلق من قاعدة 
عمل قرطاجنة. عىل أّن األمم املتحدة وغريها من املنظاّمت 
العاّم،  الّنظام  تهديد  من  فنزويال،  يف  تقع  بحاالٍت  نّددت 
املثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان.  حقوق  وانتهاك  العاّم،  والعنف 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  عن  صادر  تقريٍر  يف  جاء 
لحقوق اإلنسان يف يوليو/توز 2018، أّن يف فنزويال انتهاكات 
والحصول  القضاء،  إىل  واالحتكام  الصحّية،  الرعاية  يف  للحّق 
في،  التعسُّ واالعتقال  والتعبري،  الرأي  وحرّية  الغذاء،  عىل 
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التجّمع  حرّية  وانتهاك  القرسي،  واالختفاء  والتعذيب، 
ولجنة  األمريكية  الدول  منظمة  وأصدرت  أيضاً.8  السلمّي 
الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، بني عاَمي 2013 و2019، 
واالجتامعّية  السياسّية  فنزويال  أوضاع  يف  بالغاً   60 من  أكَر 
واإلنسانّية، وأشارتا يف عّدٍة من تلك البالغات، إىل انتهاكات 
يف حقوق اإلنسان خطرية. ومثُل ذلك، أّن دول املنطقة نفسها 
نّددت بحاِل فنزويال، من خالل إعالن فريق لِيام أو َنْحِوه. 
تطبيق  يف  بلٌد  مَيِْض  مل  السيايّس،  التريح  من  الرغم  وعىل 
التعريف امُلوّسع عىل طالبي اللجوء الفنزويلّيي الجنسّية، إاّل 
الثاين 2019، أعلنت  املكسيك والربازيل. ويف نوفمرب/ترشين 
كولومبيا أنَّها تنظر يف تطبيق التعريف، غري أنها أنفذت بدالً 
منه يف يناير/كانون الثاين 2020 تدابري جديدة لتنظيم شؤون 

الهجرة. 

العوامل املؤّثرة
الذي بني  التناقض  نقرتح هاهنا ثالثة أسباب مؤّثرة يف هذا 
تنديٍد بانتهاك حقوق اإلنسان يف فنزويال وبني عدم اعرتاٍف 
بالالجئني َوْفَق إعالن قرطاجنة. األول: أّن يف الخربة والقدرة 
يف  والالجئني  املهاجرين  قبول  فخربة  عريضاً.  نقصاً  التقنّية 
إّما  الفنزويلّيني، هي  للمهاجرين  تضييفها  يف  الرئيسة  البالد 
قليلة أو ليس منها يف هذه البالد يشء. ومع أّن يف قوانينها 
قواننَي ُقّنَنت إحساناً إىل طالبي اللجوء واملهاجرين، مل ُتضطّر 

قّط إىل تطبيقها عىل عدٍد عظيم من الناس.

والثاين: أّن تطبيق تعريف الالجئني يف إعالن قرطاجنة يعني 
الحالة  يف  سّيام  وال  الجئنَي،  الناس  من  جّم  بعدٍد  االعرتاَف 
البرُيِوّية، وفْتَح باب الحامية االجتامعية لهم عىل مراعيه، 
الُكْلفة  تكون  أن  املحتَمل  ومن  الصحّية.  الرعاية  ذلك  ومن 
املالّية لتطبيقه يف بالٍد سوق العمل فيها غري رسمّية يف األكر، 

ونظام الرعاية االجتامعية فيها ُمَتداٍع، ُكْلفًة غالَية.

والثالث: ُمرْتبٌط بالسبب السابق، وهو الخشية من أن تكون 
الفنزويلّيني،  من  قطُّ  كان  ما  ألكر  مدعاًة  الجذب’  ‘عوامل 
فيزداد الثقل عىل الخدماِت العاّمة امُلثَقلُة أصاًل، وأيضاً يزداُد 
رَُهاُب األجانِب9، ورمّبا ُمّكَنت القوى السياسّية املتطرّفة ماّم 

ُتريد. 

فإذا ُنِظَر يف هذه الهموم املحلّية، ُوِجَد أّن اّتخاَذ دول أمريكا 
عىل  قرطاجنة  تعريف  تطبيق  يف  مشرتكاً  قــراراً  الالتينية، 
الفنزويلّيني، تطبيقاً ظاهراً، لَُيعّزُز حامية الالجئني يف املنطقة 
كثرياً. وإذا مل تربح البالد تعرتض عىل تطبيق التعريف، فهي 
روح  وبانتزاع  بل  فقط،،  الداخّي  قانونها  بإيهان  تجازف  ال 

طريق  يف  م  التقدُّ من  السنني  عرشات  وبإذهاب  قرطاجنة، 
الحامية هباًء.
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