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فرص املشـاركة والتحدّ يات الواقعة عليها
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نسـقَ املبـادرات ،وأن يكـون
هـذه املشـاركة .وينبغـي أن ُت َّ
تنسـيقها جـزءاً مـن إستراتيج ّيات ُمنَـارص ٍة تعاون ّيـ ٍة طويلـ ِة
والخـاص ،و َت ْسـتع ِم ُل
األمـدَ ،ت ْق ِصـدُ إىل املجـال العـا ّم
ّ
مقاربـات إبداع ّيـة ،واقع ّيـة ،قامئـة على إيجـاد الحلـول،
ْـم حقـوق الالجئين وطالبـي اللجـو ِء وعدميي الجنسـية
ل َدع ِ
واملهاجريـن غير الحاملين للوثائـق الرسـم ّية .فصدقـت
منظمـة مكسـيك ّية غير حكوم ّيـة حين قالت ّ
إن“ :مشـارك َة
ـدُ
الحكومـة هـي إحدى إستراتيج ّيات التغيري .و َق ْص ُمنَارصة
الحقـوق ،يف آخـر األمـر ،هـو تغيير طريقة تفكير الناس يف
املجتمـع ،ال يف الحكومـة فقـط”.

صحيـح ّ
أن إستراتيج ّيات املشـاركة أجـدت يف بعـض
ٌ
كل الوسـائلِ التـي فيهـا ناجعـةً،
السـياقات ،ولكـنْ مل تكـن ُّ
وأىت بعضهـا بخلاف املقصـود إليـه .وكثيراً مـا أفضـت
الوقـوع يف
املقاربـات الشـديدة النّقـد أو العدوان ّيـة إىل
ِ
مـأزقٍ أو إىل إنهـا ِء املشـاركة .مثـال ذلـكّ ،
أن يف إرسائيـل
وماليزيـا ،كان املسـؤولون غير مسـتجيبني لألمثلـة الدوليـة
الوطنـي .وأ ّما يف مقدونيا
التـي عدُّ وها غري موافق ٍة سـيا َقهم
ّ
الدفاعـي بعكس
الشمال ّية ،جـاءت محاولـة تبديـد املوقف
ّ
رصح مسـؤولون قائلينَ ّ
إن
النتيجـة املقصـود إليهـا حين ّ
اإلصلاح غير رضوريّ ّ ،
ألن ُسـنَ َنهُم الوطن ّيـة التـي يتّبعونهـا
ُ
ـع يف البلاد املجـاورة فكانـت غرانت ِمت ِْشل gmitchell@free-to-live.org
الح ْج ِـز قوبلـت بالتـي ت ّت َب ُ
يف َ
أفضـل منهـاُ .
أن املشـاركة أفضـت إىل مجموعة ُم ّ
وذ ِكـ َر أيضاً ّ
رش ٌح ل َن ْيلِ درجة الدكتوراه ،بجامعة س ِو ُنبن
www.swinburne.edu.au/research/urbanمـن االلتزامـات اإلصالح ّيـة ،ولكـن مل ُين ّفـذ إال بعضهـا.
أن املشـاركة ُّ
ثـم ظهـر ّ
أقـل نجوعـاً واسـتدام ًة يف أزمنـة
ّ
َ
ُ
السـيايس التـي تتم ّيز بزيـادة السياسـات املحا ِفظة،
التغيير
ّ
أو يف األوقـات التـي يزيـد فيهـا َمقـ َد ُم املهاجريـن غير
النظام ّيين .ففـي هـذه السـياقاتَ ،ظهَـ َر ّ
أن املشـاركة أكثر
نجوعـاً ْ
االجتامعـي ،كالـذي وقـع
إن هـي ُو ِص َلـت بالحـراك
ّ
الوطنـي والـدويل–ّ
يف سـنة – 2019بعـد االحتجـاج العـا ّم
ّ
مـن إبطـالِ سياسـات َف ْصـلِ ُ
س عنـد حـدود الواليـات
األ َ ِ
املتحـدة األمريكيـة.
ومهما يكـن مـن يش ٍءْ ،
الح ْجـ ِز
فـإن ُأ ِريـ َد إصلاح ترشيـع َ
وسـ َن ِنه املتّبعـة ،فلا بـدّ للمجتمـع املـدينّ
ِا ُمل ّ
ضر وسياسـا ِته ُ
ْ
همـه يف مشـاركة الحكومـة و َدعْـم
مـن أن يزيـد َركـ َز ّ

transitions/

 .1جُ ِم َعت معطياته يف :أسرتاليا ،وهونغ كونغ ،وإرسائيل ،واليابان ،ومقدونيا ،ومالوي،
وماليزيا ،واملكسيك ،والفل ّبني ،وجنوب أفريقيا ،والسويد ،وسويرسا ،وتايوان ،واململكة
املتّحدة ،والواليات املتّحدة األمريك ّية ،وزامبيا.
 .2يشري مصطلح املجتمع املد ّين يف هذا البحث إىل الجهات الفاعلة غري الحكوم ّية
وسن َِن العمل ا ُملتّبعة ،ومن هذه الجهات
التي تعمل عىل التأثري يف السياسات واألعامل ُ
املنظامت غري الحكومية ،واملنظامت املجتمع ّية ،ومنظامت حقوق اإلنسان ،والجامعات
الدين ّية ،ومراكز البحوث ،واألكادمي ُّيون ،وجامعات املنارصة ،ومزوِّدو الخدمات االجتامع ّية.
 .3استُط ِل َع  22مشاركاً ،وفيهم  12مم ّث ًال من ممثيل املجتمع املد ّين ،وسبعة مسؤول َ
ني
حكوم ّينيَ ،وثالثة ممثلني من ممثيل لجنة حقوق اإلنسان واألمم املتّحدةُ .وأ ِخ َذت
مالحظات املشاركني من اجتامعات ثالث ّية وحكوم ّية يف  10دول.
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.
الح ْج ِز الذي ال رضور َة إليه)
(البدائل موجودة :دليل َمن ِْع َ
bit.ly/IDC-Alternatives-2015

إعالن قرطاجنة؟ َت ْط ُ
تعريف الالجئ َ
وس ِع عىل الفنزويل ّيني يف أمريكا
بيق
ُر ُ
ِ
وح ِ
ني ا ُمل ّ
الالتينية
َس ِسيل بلون وإزا ِبل ِب ْرغانزا و ُلويسا ِف ِلني فراير

أدرجت دول أمريكا الالتينية عموماً
َ
املوس َع لالجئني يف ُأ ُطر اللجوء الوطنية فيها ،وعىل
‘تعريف قرطاجنة’ َّ
فعل لتطبيق هذا التعريف -وما ينشأ عنه من حامي ٍة -عىل
الرغم من ذلك ،يجب عىل هذه الدول مز ْيدُ ٍ
املهجرين الفنزويل ّيني.
َّ
أدَّت األَ ْزمة السياس ّية واالقتصاد ّية واإلنسان ّية يف فنزويال إىل حال ٍة املليون إنسانٍ ( )3.7من أصل أربعة ماليني ونصف مليون إنسانٍ
هي من أوسع حاالت التَّهجري نطاقاً يف أيامنا هذه .إذ ُتض ّي ُف ( )4.5تركوا فنزويال منذ عام  ،2015و ُيقدَّر أن عدد الفنزويل ّيني
1
املهجرين يف العامل عا َم  2020قد يبلغ  8ماليني أو يزيدون.
أمريكا الالتينية والكاريبي نحواً من ثالثة ماليني وسبعة أعشار
َّ
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ويف أوائل عام  ،2020بلغ رسم ّياً عدد الفنزويل ّيني الذين ُتض ّيفهم
الع ْش (،)1.63
كولومبيا مليوناً وثالثة أخامس املليون وثالثة أعشار ُ
ً
ويف بريو  864ألفاً ،ويف اإلكوادور  385ألفاً ،ويف شييل  372ألفا .ويف
العامل ك ّله ،بلغ طالبوا اللجوء الفنزويل ّيون  770ألفاً إال قلي ًال 2.وأعظم
أعداد الطلب وردت عىل بريو (إذ يف أ َّول شهر يناير/كانون الثاين من
طلبات َ 395
طلب غري
عام  2020بلغ عدد ما ورد عليها من
ٍ
ألف ٍ
مبتوت فيه) ،ثم عىل الربازيل (فبلغ يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين من
ٍ
طلبات َ 130
مبتوت فيه)،
طلب غري
عام  2019ما ورد عليها من
ٍ
ٍ
ألف ٍ
وورد عىل غريهام من البالد يف املنطقة طلبات إال أ ّنها ّ
أقل بكثري
ُّ
من هذه األعداد 3.عىل أنه إن ِق ْي َس عدد طلبات اللجوء الكيل إىل
فس هذا -بعض
َقدْر ّ
املهجرين الفنزويل ّيني ،ظهر ّأن عددها يسري .و ُي َّ ُ
ُ
التّفس ِري -بربامج مخصوصة اسمها برامج اإلقامة ،ت ِتيحها للفنزويل ّيني
ِع َّد ُة بالد ،أ ّولها كولومبيا ،حيث مل ْمي ِض شهر أكتوبر/ترشين األول من
عام  2019إال وقد ّ
نظمت ُم َقا َم  640ألف فنزوي ّ
يل عندها .و ُتس ِه ُم
عوامل أخرى يف ِق ّلة عدد طلبات اللجوء بالقياس إىل غريها ،ومنها
ْأن ليس لكث ٍري من الفنزويل ّيني معرفة بتعريفات الالجئني اإلقليم ّية،
أو أنهم يكرهون تقييد حر ّية تن ُّقلهم -وهو ٌ
عاقبة ممكنة ملَنْ ُيط َلق
عليه صفة طالب اللجوء -ليك ال ينقطعوا عن زيارة أقاربهم يف
فنزويال .ومع ذلك ،زادت طلبات لجوء الفنزويل ّيني ّ
باطراد ،حتّى
ات يف ِّ
كل عام منذ عام  .2015هذا
تكاد تتضاعف عاملياً ثالث م ّر ٍ
من وج ٍه ،ومن وجه آخر ،ما تزال معدّالت االعرتاف بالالجئني ج ّد
هابطة؛ فبني عام  2014وعام  ،2018كان عدد الطلبات التي قبلتها
بريو  629طلباً فقط ،والتي رفضتها  739طلباً فقط ،وع ّلقت 227
َ
ألف طلب و 325طلباً يف آخر عام  4.2018وقبلت املكسيك إذ ذاك
ً
ً
طلب و 845طلبا ،وأما
طلب و 415طلبا من أصل  10آالف ٍ
 4آالف ٍ
كولومبيا فقبلت  79طلباً فقط ،وأما الربازيل فلم تقبل إال  22طلباً.
عىل ّأن من عالمات األمل ّأن الربازيل قبلت أكرث من َ 37
طلب
ألف ٍ
فنزوي ّ
يل بني شهر ديسمرب/كانون األول عام  2019وشهر يناير/كانون
ً
الثاين عام  ،2020فط ّبقت إذا تعريف قرطاجنة.
وملّا كانت الزيادة ّ
مطرد ًة يف طلبات اللجوء الفنزويل ّية يف أمريكا
َ
ً
ً
الالتينية –التي بلغت مبلغا عظيام يف بعض البالد ك ِبريو والربازيل–
وكان الهبوط عا ّماً يف معدّالت االعرتاف بها يف دول املنطقة ،كان
املهم إنعام النظر ملعرفة اإلجابة عن السؤال اآليت :هل ينطبق
من ّ
وسع يف إعالن قرطاجنة عىل حالة تهجري
تعريف الالجئني ا ُمل ّ
ٌ
امتحان من أوائل
الفنزويل ّيني؟ فمن هنا ّأن األزمة الفنزويل ّية هي
االمتحانات الشديدة األهم ّية التي تجري عىل تطبيق تعريف
وسع يف املنطقة.
الالجئني ا ُمل َّ

قرطاجنة واللوائح الوطن ّية

اع ُت ِم َد إعالن قرطاجنة يف عام  ،1984وجاء فيه عىل لسان الدول
املعتمدة حينئ ٍذ أن“ :تعريف الالجئ أو مفهومه الذي يوىص
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باستعامله يف املنطقة ،يشتمل فيام يشتمل عليه -إضاف ًة إىل احتواءه
عىل عنارص ا ّتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  -1967عىل الالجئني
الذين ف ّروا من بلدهم ألن حياتهم أو سالمتهم أو حر ّيتهم ُمهدّد ٌة
بالعنْف املع ّمم ،أو العدوان األجنبي ،أو النزاع الداخ ّ
يل ،أو االنتهاك
ُ
ُ
الجسيم لحقوق اإلنسان ،أو غري ذلك من الظروف التي تش ّوش
ً 5
النّظام العا ّم تشويشاً شديدا”.
وإعالن قرطاجنة ٌّ
إقليمي غري ملزم ،فال ُيل ِغي تعريف
صك
ّ
ّ
ّ
مهُ
وسع
صفة الالجئ ا ُمل ْصطلح عليه وال يحل محله ،إمنا ُي ّ
تم ف ُي ِّ
حامية األفراد ُم ِضيفاً إىل ُأ ُس ِسها ُأ ُسساً مرتبطة ببالدهم أو
وسع من رؤي ٍة
مبناطقهم األصل ّية .فينطلق هذا التعريف ا ُمل ّ
ُ
جمع ّية ُتح ّل ُل حال البلد األص ّ
يل ،وأما التعريف امل ْصطلح عليه
همه يف تحليل ِّ
كل حالة من حاالت االضطهاد الفردي
فريكز ّ
عىل ِحدَتها.
وعىل الرغم من ّ
أن اإلعالن غري ملزم ،أدرجت أكرث بالد أمريكا
الالتينية (ما عدا كوبا ،و َبنَام ،والجمهورية الدومينيك ّية،
وجمهورية ترينيداد وتوباغو ،وفنزويال) ك ًّال من التعريف
وسع
املصطلح عليه يف اتفاقية عام  1951والتعريف ا ُمل ّ
يف إعالن قرطاجنة (إ ّما تا ّماً غري منقوص وإ ّما ُمعدّ الً بعض
التعديل) أدرجتهام معاً يف ُأ ُطر اللجوء عندها .وهذا اإلدراج
ٌ
َ
ضمني عىل ّ
الداخ َل
التعريف
أن الدول ح ّولت هذا
دليل
ِ
ّ
مفهوم ُمل ِزم .فحدا ذلك املفوضيةَ
تحت ‘قانونٍ غري ُمل ِزم’ إىل
ٍ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل وصف أمريكا
الالتينية باملستق ّرة الجديدة عىل عرش حامية الالجئني يف
خاص
العامل ،حتى إنها فاقت أوروبا يف كونها منوذجاً لترشيع ّ
تفجر
قائم (وإن كان ذلك قبل ُّ
بالالجئني ،عىل ُحقوقِ اإلنسانِ ٌ
6
أزمة التَّهجري الفنزويل ّية).
وقد أ ّكدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
يف مذكرة توجيهية أصدرتها يف مايو/أيار  ،2019أ ّنه ينبغي
7
وسع عىل ُج ِّل طالبي اللجوء الفنزوي ّليني.
تطبيق التعريف ا ُمل ّ
املعمم”“ ،واالنتهاك الجسيم
وقد ُيزع َُم أن تفسري “العنف
ّ
ٌ
مختلف ،وهذا
لحقوق اإلنسان”“ ،وتشويش النّظام العا ّم”
ثم يع ّوق االعرتاف بتطبيق التعريف ا ُملنْطلق من قاعدة
من ّ
ّ
عمل قرطاجنة .عىل ّ
املنظمت
أن األمم املتحدة وغريها من
بحاالت تقع يف فنزويال ،من تهديد النّظام العا ّم،
ندّ دت
ٍ
والعنف العا ّم ،وانتهاك حقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثال،
جاء يف تقري ٍر صادر عن مفوضية األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان يف يوليو/متوز ّ ،2018
أن يف فنزويال انتهاكات
للحقّ يف الرعاية الصح ّية ،واالحتكام إىل القضاء ،والحصول
التعسفي،
عىل الغذاء ،وحر ّية الرأي والتعبري ،واالعتقال
ُّ
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التجمع قرطاجنة ،وبإذهاب عرشات السنني من التقدُّ م يف طريق
والتعذيب ،واالختفاء القرسي ،وانتهاك حر ّية
ّ
السلمي أيضاً 8.وأصدرت منظمة الدول األمريكية ولجنة الحامية هبا ًء.
ّ
الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ،بني عا َمي  2013و،2019
رث من  60بالغاً يف أوضاع فنزويال السياسية واالجتامعية َس ِسيل بلون cblouin@pucp.edu.pe
أك َ
ّ
ّ
ٌ
باحثة ،يف معهد الدّميقراطية وحقوق اإلنسان ،وبروفيسور ٌة يف
واإلنسان ّية ،وأشارتا يف عدّ ٍة من تلك البالغات ،إىل انتهاكات
كل ّية القانون ،بالجامعة الباباو ّية الكا ُثوليك ّية يف بريو
يف حقوق اإلنسان خطريةُ .
ومثل ذلكّ ،
نفسها
أن دول املنطقة
)(Pontificia Universidad Católica del Perú
َ
ندّ دت بحالِ فنزويال ،من خالل إعالن فريق لِيام أو ن ْح ِوهhttp://idehpucp.pucp.edu.pe .
ض بلدٌ يف تطبيق
وعىل الرغم من الترصيح
السيايس ،مل َ ْي ِ
ّ
ّ
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رئيس جامع ٍة يف الشؤون األكادمي ّية ،بجامعة أنطونيو
املكسيك والربازيل .ويف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2019أعلنت نائ َب ُة ِ
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نقرتح هاهنا ثالثة أسباب مؤ ّثرة يف هذا التناقض الذي بني
باحثة وبروفيسور ٌة ،يف القسم األكادميي للعلوم االجتامع ّية
باس ِفكو ،يف مدينة ليام يف بريو
ل
د
بجامعة
ة،
ي
والسياس
اعرتاف
تندي ٍد بانتهاك حقوق اإلنسان يف فنزويال وبني عدم
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ٍ
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ُّ
ً
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ال تجازف بإيهان قانونها الداخ ّ
يل فقط ،،بل وبانتزاع روح
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