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امُلشارَكُة الّناجعُة بني املجتمع املديّن والحكومات يف املسائل الدائرة حول الَحْجز
غرانت ِمْتِشل

ال يزال َحْجُز املهاجرين يّتسع نطاقه يف العامل، فاستجاب املجتمع املديّن لذلك مبجموعة من إسرتاتيجّيات 
املنارصة حّتى يعالج مسائل الحقوق والهموم الحامئّية.

 11 هجـوم  بعـد  املهاجريـن  َحْجـِز  َجَيَشـاُن  ركـَد   مـا 
سـبتمرب/أيلول يف الواليـات املتحـدة األمريكّيـة، ويتزايد مذ 
ذاك اعتيـاُد الـدوِل َحْجـَز النـاس ألسـباب أمنّيـة. وَيكـُرُ أاّل 
توافـق ظـروف الَحْجـِز املعايـري الدولّيـة لحقـوق اإلنسـان، 
فأثـار االهتـامم بحقـوق املَْحُجوزيـَن وحاميتهـم مجموعـًة 
ومنهـا  الـدويّل،  املجتمـع  مـن  االسـتجابات  مـن  متنّوعـًة 
والتقـايض  النـاس،  لتوعيـة  والَحْشـُد  السـيايّس،  االحتجـاج 
اإلسـرتاتيجّي. ويف عـدد مـن السـياقات، أفضـت مقاربـات 
املنـارصة اإلبداعّيـة إىل إصـالح السياسـات، من خـالل أموٍر 
املجتمعّيـة  الحوكمـة  منـاذج  يف  الحكومـات  إشاُك  منهـا 
الجديـدة. وَتْسـرب هـذه املقالـة، اسـتناداً إىل عمـٍل ميـدايّن 
جـرى يف 16 دولـة بـني سـنة 2016 وسـنة 2018، الوسـائَل 
ُيِقيـَم  ّحتـى  املـدين  املجتمـع  يّتخذهـا  التـي  والطرائـَق 
َحْجـِز  لَحْظـِر  الحكومـات  وبـني  بينـه  البّنـاءَة  املشـاركَة 

تقييـده.1 أو  أو منعـه  املهاجريـنَ 

السياسـات  بدائـل  يف  الدولـة  مـع  املبـاش  العمـل  ويثـري 
واللوجسـتّية  األخالقّيـة  املعضـالت  مـن  مجموعـًة 
أّن  املـديّن.2 مثـال ذلـك  واإليديولوجّيـة يف وجـه املجتمـع 
الحاجـة  مـن  والقلـَق  املشـرتك،  العمـل  يف  الوضـوح  ِقّلـَة 
عنـد  نفـوراً  ُينِشـئاِن  القـرار،  اسـتقالل  عـىل  الحفـاظ  إىل 
بعـض الجامعـات يف املجتمـع املـديّن، ُيْبعُدهـا عـن العمـل 
ـَع نطـاق الّنظـر، ُلوِحَظـت املخاطـر  مـع الدولـة. وإن ُوسِّ
التواطـؤ أو  ر  حـول سـمعة املجتمـع املـديّن –ومنهـا تصـوُّ
فيهـا.  البحـث  اسـتمراَر  تقتـي  همـوٌم  وهـي  التسـوية– 
الواليـات  املـديّن يف  أثـاَر ممثلـو املجتمـع  أْن  مثـال ذلـك، 
املتحـدة األمريكّيـة همومهـم مـن أّنهـم قد ُيْسـتاملوَن عن 
غـري قصـٍد إىل إعانـة الحكومـة عـىل “تحقيـق نّيـة شـنيعٍة 
تعـارض تحقيـق هـدٍف مشـرتك”. فألقـى ذلـك الضـوَء عىل 
العمـل  االشـرتاك يف  تقديـر مخاطـر  اسـتمرار  إىل  الحاجـة 

املحتمـل.  باألثـر  ومقابلتهـا 

املشاركة فوائد 
وعـىل الرغـم مـن التحّديـات التي تكتنـف املشـاركة، اّتفق 
أهمّيـة  وأبـرزوا  فيهـا.3  فوائـد  املشـاركني عـىل وجـود  كل 
ولَبْحـِث  الناشـئة  للمسـائل  االنتبـاِه  للفـت  مجـاٍل  َفْسـِح 

األفـكار الجديـدة. واشـتمل ذلـك عنـد املجتمع املـديّن عىل 
رضورة إخضـاِع الحكومـات للمسـاءلة يف أثنـاء العمـل عىل 

معالجـة املسـائل النظامّيـة امُلهّمـة. 

الفوائـد  مـن  مجموعـًة  الحكومّيـون  املسـؤولون  وأدرج 
اسـتفادوها مـن هـذه املشـاركة، ومنهـا ِعلُمهـم باملسـائل 
الحكومـة  تكـن  مل  التـي  السياسـات  وبخيـارات  الناشـئة، 
)كالـرّد عـىل  املشـاركة  اختلفـت دوافـع  تعلمهـا. وإذ قـد 
واّتبـاع  التشـغيلّية،  التحّديـات  ومعالجـة  العـاّم،  الّنقـد 
املسـؤولنَي  بعـُض  َخـرِبَ  فقـد  الترشيعّيـة(،  املقتضيـات 
تحسـيناٍت يف الخدمـات واالسـتجابات السياسـّية، نجمـت 
الضغـط  ازديـاد  إىل  خصوصـاً  وأشـاروا  املشـاركة.  عـن 
الشـعبّي لتجنُّـب َحْجـِز النـاس املسـتضعفني، وأشـاروا أيضاً 

املجتمعّيـة.  بالبدائـل  سـابقاً  معرفتهـم  ِقّلـة  إىل 

وذكـر مسـؤولون حكوميُّون مـن ماليزيا واملكسـيك وزامبيا 
ـنن الحسـنة )إذ تقـع عليهـم  الحاجـَة إىل اإلرشـاد إىل السُّ
مسـؤوليات كثـرية وقد يكونـون معدومي املعرفـة العميقة 
التايوانّيـة فقـد ذكـرت  مبـا ُيحتـاُج إليـه(، وأّمـا الحكومـة 
حاجتهـا إىل أن ُتشـارَِكها املنظـاَمُت غـري الحكوميـة خربتهـا. 
إذ أفـى افتقـار عـدٍد مـن الـدول إىل معرفتهـا تعقيـدات 
إىل  بهـا  املهاجريـن  َحْجـِز  مـن  متـرّضرٌة  معّينـة  جامعـات 
طلـب اإلرشـاد مـن املنظـامت غـري الحكوميـة، ومـن هـذه 
َفْهـِم  يف  اإلرشـاَد  طلبـت  فقـد  املتحـدة،  اململكـة  الـدول 
عـىل  النـاس  قـدرة  يف  تؤّثـر  التـي  واملصاعـب  املعّوقـات 

إبعادهـم.  ملتطّلبـات  االمتثـال 

وقـد أنشـأ عـدد مـن الـدول محافـَل نظامّيـة لالجتامعـات 
مشـتملة عـىل املجتمـع املديّن. ومـن الجامعـات –كالتي يف 
ت هـذه االجتامعـات رمزّية، ومن  جنـوب أفريقيـا– مـا عدَّ
الجهـات )ومنهـا الحكومـة واملنظـامت غـري الحكوميـة يف 
تايـوان( مـا وصفـت املشـاركة بأّنهـا بّنـاءة لـكّل األطـراف 
الوقـت  ويف  السياسـات.  تطويـر  عـىل  أعانـت  وأنهـا 
نفسـه، أّقـرت الحكومـة السـويدّية بالخـربة املكتسـبة مـن 
اللجـوء،  سياسـات  يف  عملهـا  يف  املـديّن  املجتمـع  مشـاركة 
وأقـرّت بحاجتهـا إىل ذلـك، فأنشـأت الحكومـة السـويدّية 
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وبـني  بينهـام  تفاهـٌم  مذكرتـا  اليابانّيـة  والحكومـة 
إىل اإلصـالح. املـديّن، يف سـبيل سـعيهام  املجتمـع 

املشاركة معّوقات 
تعـّوق  معّوقـاٍت  والحكومـة  املـديّن  املجتمـع  حـّدد 
ـُل مـن هذه  إقامـة املشـاركة بينهـام وتؤّثـر يف مـا ُيتحصَّ
املشـاركة. ومـن هـذه املعّوقـات مـا اختلـَف أساسـاً من 
مثـل  مسـتعمل،  لغـوّي  وأسـلوب  ومقاربـات  مواقـف 
الخطـاب اإليديولوجـّي والخطـاب القائـم عـىل الحقوق 
الـذي يسـتعمله املجتمـع املـديّن، وهـو يعـارض خطـاب 

الحكومـة العمـّي الرمـزّي امُلنّمـق.

أّن  إىل  املـديّن  واملجتمـع  الحكومـة  مـن  كلُّ  وأشـار 
افرتاضاتهـام أّثـرت يف املشـاركة بينهـام، ومـن ذلك رؤية 
كلِّ طـرٍف الطـرَف اآلخـَر كيانـا واحـداً جامـداً، ال كيانـاً 
يضـمُّ رضوبـًا مـن األفـراد واآلراء. فـكان انعـدام الثقـة 
بينهـام،  للمشـاركة  معّوقـاً  الطرفـني  كال  عنـد  عمومـاً 
خطـٌر  املـديّن  املجتمـع  أّن  الحكومـات  بعـض  رأت  إذ 
محتمـٌل قـد ُيْفـِش معلومـاٍت خطـرة. وذكـرت منظمـٌة 
أّن  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  يف  حكومّيـة  غـري 
“الحكومـة محتاجـة إىل يشٍء من الراحـة أو الضغط ليك 
تجلـس إىل الطوالـة مـع املجتمـع املـديّن، إذ يغلـب عىل 
القلـق مـن تشـارك املعلومـات مـع جهـات  مسـؤوليها 

حكومّيـة”. غـري 

وقـد أخـرَب املجتمـع املـديّن بـأّن ِقّلـة اإلرادة السياسـّية يف 
املشـاركة هـي حائـٌل مل يـزل بعـُد موجـوٌد، إذ ترفـض بعض 
الـدول املشـاركَة أو إقامـة مشـاركٍة ‘انتقائّيـة’ تنتقـي فيهـا 
مـا تريـد أن ُتَشـارَك فيـه ومـا ال تريـد، مـع عـدٍد قليـل من 
ودخـَل  املـديّن.  املجتمـع  يف  املعروفـة  الفاعلـة  الجهـات 
بعُضهـا املشـاركَة مـن غـري اهتـامم، أي كأنهـا واجـٌب ال بـّد 
مـن قضائـه، فرفضـت الحكومـات نصيحـَة املجتمـع املـديّن 
مـن غـري النظـر فيهـا أو تفسـري رفضهـا. ويف نطـاٍق أوسـع، 
ذكـر املجتمـع املـديّن صعوبـَة إجـراٍء مناقشـات عقالنّيـة يف 
مسـائل السياسـات، وذلـك بسـبب املوقـف الدفاعـّي الذي 

اّتخذتـه بعـض الحكومـات.

وأّمـا الحكومـات، فقـد عّلقـت عـىل بعض منـارصي حقوق 
وعدوانّيـة،  معّوقـًة  مقاربـاٍت  اسـتعملوا  بأّنهـم  اإلنسـان 
أّن  املسـؤولون  وَذَكـَر  إليـه.  املقصـود  بخـالف  فأتـت 
املجتمـع املـديّن يتوّقـعُ مـن املشـاركة مـا هـو غـري واقعـّي، 
ومـن ذلـك َطـْرُح ‘قوائـم همـوم’ عليهـم مـن دون حلـول 
معالجـة  مـن  بـدالً  الفرديـة  الحـاالت  وإثـارة  مقرتحـة، 
املجتمـَع  املسـؤولنَي  بعـض  َنَقـَد  ثـّم  النظامّيـة.  املسـائل 
، وانعـدام ِحْنكتِه يف  املـديّن لرفضـه َبْحَث التغـريُّ التدريجـيّ
َوْضـِع إسـرتاتيجّيات املشـاركة، بحيـث ُتيِّـُز بـني الَقْصـِد إىل 
اإلصـالح الترشيعـيّ مـن خـالل السـلطة القضائّيـة ومجلس 
حـدود  يف  التنفيـذ  تحسـني  إىل  والَقْصـِد  وبـني  النـّواب، 

الراهنـة. والسياسـات  الترشيعـات 

طالبو لجوٍء محجوزون، سنة 2013.  
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مناذٌج من املشـاركة الّناجعة

مـن   %80 ذكـر  اختـالف،  مـن  تقـّدم  مـاّم  الرغـم  وعـىل 
امُلسـتطَلعنَي أّن املشـاركَة كانـت ‘ناجعـًة’ أو كانـت ‘ناجعًة 
جـّداً’ بإسـهامها يف تغيـري السياسـات. ومـام تحّصـل منهـا، 
التعديـالت الترشيعّيـة، وإصالح السياسـات، وإدخال مناذج 
برنامجّيـة جديـدة. وقـد اشـتمل هـذا اإلصـالح الترشيعـّي 
َحْجـِز  اسـتعامل  تحديـد  عـىل  وتركيـا  وتايـوان  مالطـا  يف 
املهاجريـن، ويف اإلكـوادور عـىل َحْظِر َحْجـر القارصين، ويف 
تايلنـد وزامبيـا واملكسـيك واململكـة املتحـدة عـىل َبْحـِث 
وتنفيـذ بدائـل مـن َحْجـِز املهاجريـن.  فـكان مـن ذلـك، 
أن ُعّينـت منـاذج مـن املشـاركة اإلبداعّيـة والناجعـة يف كلِّ 

األقاليـم، ودونـَك ُملّخَصهـا.

أشـاَر املجتمـع املـديّن، عنـد َوْضـِع إسـرتاتيجّيات املشـاركة، 
معالجتهـا  مـن  بـّد  ال  الَحْجـِز  حـوَل  مشـكالٍت  ثـالث  إىل 

وهـي:

السياسـّية  	 الدينامّيـات  بحـث  يف  السياسـّية:  املشـكلة 
النـاس  َحْجـِز  يف  الحكومّيـة  الدوافـع  ومنهـا  الراهنـة، 
ويف مشـاركة املجتمـع املـديّن، وجمـع املعلومـاٍت عـن 
أو  واإلفـراج  الَحْجـِز  صالحيـة  يف  السـلطة  طبقـات 

باإلصـالح.  القيـام  صالحيـة 

واملَيـل  	 العـاّم  الخطـاب  تقديـر  يف  العاّمـة:  املشـكلة 
بالرأي العام يف اسـتعامل الَحْجِز، وإنشـاء إسـرتاتيجّيات 
يف  الرئيسـة  الفاعلـة  الجهـات  مـع  ُمنّسـقة  ُمَنـارَصٍة 
ذات  التعاونّيـة  املقاربـات  وكانـت  املـديّن.  املجتمـع 
املسـاَرين ناجعـًة يف سـياقات معّينـة، فقـد َرَكزت بعض 
الجامعـات هّمهـا يف توسـيع املـدارك العاّمـة، وزيـادة 
الضغـط السـيايّس، وبعضهـا شـارك الدولـَة مبـاشًة يف 

الحلـول.  إيجـاد 

املشـكلة التِّْقنّيـة: يف النظـر يف مجموعـٍة مـن الخيارات  	
السياسـّية لعرضهـا عـىل الدولـة لُينَظـَر أّي االقرتاحـات 
قابلـة للتطبيـق يف ظـلِّ القوانـني والسياسـات الراهنـة، 
وأّيهـا يقتـي تعديـاًل ترشيعّيـاً وإسـرتاتيجّياٍت مختلفـة؟ 

باسـتعامل  املشـاركة  إسـرتاتيجّيات  تعزيـز  يف  ِزيـَد  أخـرياً، 
املجتمـع  خـربة  تنميـة  فأثبتـت  الوسـائل.  مـن  مجموعـة 
وصـول  زيـادة  يف  نجوعهـا  السياسـات  ميـدان  يف  املـديّن 
جامعـات املجتمـع املـديّن إىل صانعـي القـرار، ويف تقويـة 
كّل  أّن  عجـَب  وال  السياسـات.   تطويـر  يف  املشـاركة  أثـر 
ُيسـِهَم  َحّثـوا عـىل أن  أّنهـم  الحكومّيـني ذكـروا  املشـاركني 

امليـدان  ون خـرباء يف  ُيعـدُّ الذيـن  املـديّن  ممثلـو املجتمـع 
َرَكـَز  نفسـه،  الوقـت  ويف  فيـه.   اإلسـهام  عليـه  املحثـوث 
كلُّ امُلْسـتطلعنَي مـن املجتمـع املـديّن هّمهـم َرْكـزاً مفيـداً 
يف نجـوع البدائـل املجتمعّيـة، مـن حيـث اختصـار الكلفـة 
مشـاركة  عنـد  وِحْفظهـا،  الحقـوق  وَدْعـم  وااللتـزام، 

الحكومـة.  

املشـرتكة  األهـداف  وإقاَمـُة  املشـاركة  فوائـد  إْبـراُز  وكان 
وعالقـات العمـل عنـران أساسـّيان مـن عنـارص املشـاركة 
النظامّيـة  املحافـل  إنشـاِء  مـن  هـذا  وُلوِحـَظ  الناجعـة. 
باختصاصـاٍت واضحـة، مثـل الفريـق املشـرتك بـني الهيئـات 
منظمـة  قالـت  فقـد  ماليزيـا.  يف  األطفـال  بَحْجـِز  املعنـيّ 
غـري حكومّيـة تعمـل يف آسـيا: “ال يسـعنَّ املنظّمـة إال أن 
ُتقيـَم عالقـًة أوالً ... قبـل أْن تسـتطيع االنتقـاَل إىل املسـائل 
األصعـب أو األكـر تعقيـداً أو ّحتى قبل أن تضـع اقرتاحاتها 

املبـاشة بـني يـدي البحـث.”

وكانـت املقاربـات الواقعّيـة للمشـاركة ناجعًة أيضـاً، ومنها 
عـرض خيـارات التنفيـذ العملّيـة، وَنْظـِم األسـاليب اللغوّية 
املسـتعملة يف حقـوق اإلنسـان لضـامِن َفْهمهـا. وأسـهمت 
كَنـرْشِ  البّنـاءة،  التحسـني  وخيـارات  الّنقـِد  بـني  امُلَعادلـُة 
ُسـَنِن العمـل الحسـنة والحلـول، يف تغيري السياسـات، مثال 
ـُه بلجيـكا واليابـان إىل إنهاِء َحْجـِز األطفال. ومن  ذلـك توجُّ
الوسـائل األخـرى التـي ُأِفيـَد منهـا اقـرتاُح اختبـار البدائـل 
املجتمعّيـة الجديـدة، كإدارة الحـاالت.4 ووافـَق عـدٌد مـن 
الـدول عـىل تجريـب هـذه املبـادرات، ومـن ذلـك تجريبها 
يف إرسائيـلَ عـىل الناجـني مـن التعذيب، ويف املكسـيك عىل 
طالبـي اللجـوء مـن األطفـال. وقالـت منظمة غـري حكومّية 
مكسـيكّية يف هذا إّن: “أّوَل يشٍء هو تعيني املشـكلة بحيث 
ُيخـىَل السـبيل إليجـاد حلٍّ لهـا. فذلك يعينك عىل اكتسـاب 
الرشعّيـة والثقـة يف نظـر الحكومـة ألّنهـا تـرى أّنـك تحاول 

، ال أّنـك تحـاول َفْضحها.”  مسـاعدتها عـىل إيجـاد حـلٍّ

تحديـد  كيفّيـة  يف  التواصـل  إلسـرتاتيجّيات  كان  أخـرياً، 
املسـائل شـأٌن عظيـم. فألقـت كثـرٌي مـن جامعـات املجتمع 
املـديّن الضـوَء عـىل أهمّيـة األسـاليب اللغوّيـة التـي قّللـت 
يف  التقـارب  تحقيـق  إىل  بهـا  وُسـِعَي  الدفاعـّي،  املوقـف 
آسـيا  يف  حكوميـة  غـري  منظمـة  ذكـرت  فقـد  املصلحـة. 
أهمّيـَة “اسـتعامل األسـاليب اللغوّيـة التـي تريح مسـؤويل 
يف  مشـاركتك  ميكنهـم  أّنهـم  قلبهـم  يف  وتوقـع  الحكومـة 
الحديـث ... مـن غـري أن ُيظـّن يف كّل كلمـة مـن كلامتهـم 
الظنـون أو أن ُيَبالـَغ يف فحصهـا أو أن ُيوَقُعـوا يف حـرج.”

http://www.fmreview.org/ar/cities
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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.
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