نرشة الهجرة القرسية 63

مقاالت عامة

فرباير/شباط 2020

61
www.fmreview.org/ar/cities

الح ْجز
ا ُملشار َك ُة النّاجع ُة بني املجتمع املد ّين والحكومات يف املسائل الدائرة حول َ

غرانت ِمت ِْشل

ال يزال َح ْج ُز املهاجرين يتّسع نطاقه يف العامل ،فاستجاب املجتمع املد ّين لذلك مبجموعة من إسرتاتيج ّيات
املنارصة حتّى يعالج مسائل الحقوق والهموم الحامئ ّية.
مـا ركـ َد َج َي َش ُ
ـان َح ْجـ ِز املهاجريـن بعـد هجـوم 11
سـبتمرب/أيلول يف الواليـات املتحـدة األمريك ّيـة ،ويتزايد مذ
ذاك اعتيـادُ الـدولِ َح ْجـ َز النـاس ألسـباب أمن ّيـة .و َي ُ ُ
كثر ّأل
الح ْجـ ِز املعايير الدول ّيـة لحقـوق اإلنسـان،
توافـق ظـروف َ
فأثـار االهتمام بحقـوق املَ ْح ُجوزيـنَ وحاميتهـم مجموعـ ًة
متن ّوعـ ًة مـن االسـتجابات مـن املجتمـع الـدو ّ
يل ،ومنهـا
والح ْشـدُ لتوعيـة النـاس ،والتقـايض
االحتجـاج
السـيايسَ ،
ّ
اإلستراتيجي .ويف عـدد مـن السـياقات ،أفضـت مقاربـات
ّ
املنـارصة اإلبداع ّيـة إىل إصلاح السياسـات ،من خلال أمو ٍر
منهـا إرش ُ
اك الحكومـات يف منـاذج الحوكمـة املجتمع ّيـة
الجديـدة .و َت ْسبر هـذه املقالـة ،اسـتناداً إىل عمـلٍ ميـداينّ
َ
الوسـائل
جـرى يف  16دولـة بين سـنة  2016وسـنة ،2018
يـم
والطرائـقَ التـي يتّخذهـا املجتمـع املـدين ّحتـى ُي ِق َ
لح ْظـ ِر َح ْجـ ِز
املشـارك َة البنّـاء َة بينـه وبين الحكومـات َ
1
املهاجريـن أو منعـه أو تقييـده.
َ
ويثير العمـل املبـارش مـع الدولـة يف بدائـل السياسـات
مجموعـ ًة مـن املعضلات األخالق ّيـة واللوجسـت ّية
واإليديولوج ّيـة يف وجـه املجتمـع املـد ّين 2.مثـال ذلـك ّ
أن
ِق ّلـ َة الوضـوح يف العمـل املشترك ،والقلـقَ مـن الحاجـة
نشـئانِ نفـوراً عنـد
إىل الحفـاظ على اسـتقالل القـرارُ ،ي ِ
بعـض الجامعـات يف املجتمـع املـد ّينُ ،ي ْبعدُ هـا عـن العمـل
وح َظـت املخاطـر
مـع الدولـة .وإن ُو ِّس َ
ـع نطـاق النّظـرُ ،ل ِ
تصـور التواطـؤ أو
حـول سـمعة املجتمـع املـد ّين –ومنهـا
ُّ
همـوم تقتضي اسـتمرا َر البحـث فيهـا.
التسـوية– وهـي
ٌ
مثـال ذلـكْ ،
أن أثـا َر ممثلـو املجتمـع املـد ّين يف الواليـات
َ
ّ
املتحـدة األمريك ّيـة همومهـم مـن أنهـم قد ُي ْسـتاملون عن
غير قصـ ٍد إىل إعانـة الحكومـة على “تحقيـق ن ّيـة شـنيع ٍة
هـدف مشترك” .فألقـى ذلـك الضـو َء عىل
تعـارض تحقيـق
ٍ
الحاجـة إىل اسـتمرار تقديـر مخاطـر االشتراك يف العمـل
ومقابلتهـا باألثـر املحتمـل.

األفـكار الجديـدة .واشـتمل ذلـك عنـد املجتمع املـد ّين عىل
إخضـاع الحكومـات للمسـاءلة يف أثنـاء العمـل عىل
رضورة
ِ
همـة.
معالجـة املسـائل النظام ّيـة ا ُمل ّ
وأدرج املسـؤولون الحكوم ّيـون مجموعـ ًة مـن الفوائـد
لمهـم باملسـائل
اسـتفادوها مـن هـذه املشـاركة ،ومنهـا ِع ُ
الناشـئة ،وبخيـارات السياسـات التـي مل تكـن الحكومـة
تعلمهـا .وإذ قـد اختلفـت دوافـع املشـاركة (كالـر ّد على
النّقـد العـا ّم ،ومعالجـة التحدّ يـات التشـغيل ّية ،وا ّتبـاع
ُ
بعـض املسـؤول َ
ني
بر
املقتضيـات الترشيع ّيـة) ،فقـد َخ ِ َ
تحسـينات يف الخدمـات واالسـتجابات السياسـ ّية ،نجمـت
ٍ
عـن املشـاركة .وأشـاروا خصوصـاً إىل ازديـاد الضغـط
الشـعبي لتجنُّـب َح ْجـ ِز النـاس املسـتضعفني ،وأشـاروا أيضاً
ّ
إىل ِق ّلـة معرفتهـم سـابقاً بالبدائـل املجتمع ّيـة.
وذكـر مسـؤولون حكوم ُّيون مـن ماليزيا واملكسـيك وزامبيا
السـنن الحسـنة (إذ تقـع عليهـم
الحاجـ َة إىل اإلرشـاد إىل ُّ
مسـؤوليات كثيرة وقد يكونـون معدومي املعرفـة العميقة
حتـاج إليـه) ،وأ ّمـا الحكومـة التايوان ّيـة فقـد ذكـرت
مبـا ُي ُ
َ
املنظما ُت غير الحكوميـة خربتهـا.
حاجتهـا إىل أن ُتشـا ِر َكها
إذ أفضى افتقـار عـد ٍد مـن الـدول إىل معرفتهـا تعقيـدات
متضر ٌ
ّ
رة مـن َح ْجـ ِز املهاجريـن بهـا إىل
جامعـات مع ّينـة
طلـب اإلرشـاد مـن املنظمات غير الحكوميـة ،ومـن هـذه
ـم
الـدول اململكـة املتحـدة ،فقـد طلبـت اإلرشـا َد يف َف ْه ِ
املع ّوقـات واملصاعـب التـي تؤ ّثـر يف قـدرة النـاس على
االمتثـال ملتط ّلبـات إبعادهـم.

َ
محافـل نظام ّيـة لالجتامعـات
وقـد أنشـأ عـدد مـن الـدول
مشـتملة على املجتمـع املد ّين .ومـن الجامعـات –كالتي يف
جنـوب أفريقيـا– مـا عدَّ ت هـذه االجتامعـات رمز ّية ،ومن
الجهـات (ومنهـا الحكومـة واملنظمات غير الحكوميـة يف
تايـوان) مـا وصفـت املشـاركة بأ ّنهـا بنّـاءة ّ
لـكل األطـراف
فوائد املشاركة
وأنهـا أعانـت على تطويـر السياسـات .ويف الوقـت
ّ
ّ
وعلى الرغـم مـن التحدّ يـات التي تكتنـف املشـاركة ،اتفق نفسـه ،أقـرت الحكومـة السـويد ّية بالخبرة املكتسـبة مـن
كل املشـاركني على وجـود فوائـد فيهـا 3.وأبـرزوا أهم ّيـة مشـاركة املجتمـع املـد ّين يف عملهـا يف سياسـات اللجـوء،
ـث وأقـ ّرت بحاجتهـا إىل ذلـك ،فأنشـأت الحكومـة السـويد ّية
ـح مجـالٍ للفـت االنتبـا ِه للمسـائل الناشـئة ول َب ْح ِ
َف ْس ِ

61

62

62

مقاالت عامة

www.fmreview.org/ar/cities

نرشة الهجرة القرسية 63
فرباير/شباط 2020

املفوض ّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/يف تان

طالبو لجو ٍء محجوزون ،سنة .2013

حـدّ د املجتمـع املـد ّ
قـات تعـ ّوق
ين والحكومـة مع ّو ٍ
ّ
ُ
تحصـل مـن هذه
إقامـة املشـاركة بينهما وتؤثـر يف مـا ُي َّ
َ
اختلـف أساسـاً من
املشـاركة .ومـن هـذه املع ّوقـات مـا
مواقـف ومقاربـات وأسـلوب لغـويّ مسـتعمل ،مثـل
اإليديولوجـي والخطـاب القائـم على الحقوق
الخطـاب
ّ
الـذي يسـتعمله املجتمـع املـد ّ
ين ،وهـو يعـارض خطـاب
ّ
نمـق.
الحكومـة
العملي الرمـزيّ ا ُمل ّ

أخبر املجتمـع املـد ّين ّ
بـأن ِق ّلـة اإلرادة السياسـ ّية يف
وقـد
َ
ٌ
بعـدُ
موجـودٌ  ،إذ ترفـض بعض
حائـل مل يـزل
املشـاركة هـي
الـدول املشـارك َة أو إقامـة مشـارك ٍة ‘انتقائ ّيـة’ تنتقـي فيهـا
مـا تريـد أن ُت َشـا َرك فيـه ومـا ال تريـد ،مـع عـد ٍد قليـل من
َ
ودخـل
الجهـات الفاعلـة املعروفـة يف املجتمـع املـد ّين.
ُ
بعضهـا املشـارك َة مـن غير اهتمام ،أي كأنهـا
واجـب ال بـدّ
ٌ
مـن قضائـه ،فرفضـت الحكومـات نصيحـ َة املجتمـع املـدينّ
مـن غير النظـر فيهـا أو تفسير رفضهـا .ويف نطـاقٍ أوسـع،
ذكـر املجتمـع املـد ّين صعوبـ َة إجـرا ٍء مناقشـات عقالن ّيـة يف
الدفاعـي الذي
مسـائل السياسـات ،وذلـك بسـبب املوقـف
ّ
ا ّتخذتـه بعـض الحكومـات.

وأشـار ُّ
كل مـن الحكومـة واملجتمـع املـد ّ
ين إىل ّ
أن
ّ
افرتاضاتهما أثـرت يف املشـاركة بينهما ،ومـن ذلك رؤية
الطـرف اآلخـ َر كيانـا واحـداً جامـداً ،ال كيانـاً
َ
ِّ
طـرف
كل
ٍ
ً
يضـم رضوبـا مـن األفـراد واآلراء .فـكان انعـدام الثقـة
ُّ
عمومـاً عنـد كال الطرفين مع ّوقـاً للمشـاركة بينهما،
أن املجتمـع املـد ّ
إذ رأت بعـض الحكومـات ّ
خطـر
ين
ٌ
معلومـات خطـرة .وذكـرت منظمـةٌ
ٌ
محتمـل قـد ُي ْف ِشي
ٍ
غير حكوم ّيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أنّ
“الحكومـة محتاجـة إىل يش ٍء من الراحـة أو الضغط ليك
تجلـس إىل الطوالـة مـع املجتمـع املـد ّ
ين ،إذ يغلـب عىل
مسـؤوليها القلـق مـن تشـارك املعلومـات مـع جهـات
غير حكوم ّيـة”.

وأ ّمـا الحكومـات ،فقـد ع ّلقـت على بعض منـارصي حقوق
مقاربـات مع ّوقـ ًة وعدوان ّيـة،
اإلنسـان بأ ّنهـم اسـتعملوا
ٍ
فأتـت بخلاف املقصـود إليـه .و َذ َكـ َر املسـؤولون أنّ
واقعـي،
املجتمـع املـد ّين يتو ّق ُـع مـن املشـاركة مـا هـو غير
ّ
ومـن ذلـك َطـ ْر ُح ‘قوائـم همـوم’ عليهـم مـن دون حلـول
مقرتحـة ،وإثـارة الحـاالت الفرديـة بـدالً مـن معالجـة
ثـم َن َقـ َد بعـض املسـؤول َ
املجتمـع
ني
َ
املسـائل النظام ّيـةّ .
التدريجـي ،وانعـدام ِحنْكت ِه يف
التغير
املـد ّين لرفضـه َب ْح َث
ُّ
ّ
َ
ُ
ـع إستراتيج ّيات املشـاركة ،بحيـث ت ِّيـ ُز بين الق ْصـ ِد إىل
َو ْض ِ
الترشيعـي مـن خلال السـلطة القضائ ّيـة ومجلس
اإلصلاح
ّ
النـ ّواب ،وبين وال َق ْصـ ِد إىل تحسين التنفيـذ يف حـدود
الترشيعـات والسياسـات الراهنـة.

تفاهـم بينهما وبين
والحكومـة اليابان ّيـة مذكرتـا
ٌ
املجتمـع املـد ّ
ين ،يف سـبيل سـعيهام إىل اإلصلاح.

مع ّوقات املشاركة
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مناذج من املشـاركة النّاجعة
ٌ

وعلى الرغـم ّ
مما تقـدّ م مـن اختلاف ،ذكـر  %80مـن
أن املشـارك َة كانـت ‘ناجعـ ًة’ أو كانـت ‘ناجعةً
ني ّ
ا ُملسـتط َلع َ
تحصـل منهـا،
جـدّ اً’ بإسـهامها يف تغيير السياسـات .ومما ّ
التعديلات الترشيع ّيـة ،وإصالح السياسـات ،وإدخال مناذج
الترشيعـي
برنامج ّيـة جديـدة .وقـد اشـتمل هـذا اإلصلاح
ّ
يف مالطـا وتايـوان وتركيـا على تحديـد اسـتعامل َح ْجـ ِز
املهاجريـن ،ويف اإلكـوادور على َح ْظ ِر َح ْجـر القارصين ،ويف
ـث
تايلنـد وزامبيـا واملكسـيك واململكـة املتحـدة على َب ْح ِ
وتنفيـذ بدائـل مـن َح ْجـ ِز املهاجريـن .فـكان مـن ذلـك،
أن عُ ّينـت منـاذج مـن املشـاركة اإلبداع ّيـة والناجعـة يف ِّ
كل
َ
ودونـك ُم ّ
لخ َصهـا.
األقاليـم،
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ممثلـو املجتمـع املـد ّين الذيـن يُعـدُّ ون خبراء يف امليـدان
املحثـوث عليـه اإلسـهام فيـه .ويف الوقـت نفسـهَ ،ر َكـ َز
همهـم َر ْكـزاً مفيـداً
ُّ
كل ا ُمل ْسـتطلع َ
ني مـن املجتمـع املـد ّين ّ
يف نجـوع البدائـل املجتمع ّيـة ،مـن حيـث اختصـار الكلفـة
وح ْفظهـا ،عنـد مشـاركة
وااللتـزام ،و َدعْـم الحقـوق ِ
الحكومـة.

وكان إ ْبـرا ُز فوائـد املشـاركة وإقا َم ُـة األهـداف املشتركة
وعالقـات العمـل عنصران أساسـ ّيان مـن عنـارص املشـاركة
وح َ
ـظ هـذا مـن إنشـا ِء املحافـل النظام ّيـة
الناجعـة .و ُل ِ
باختصاصـات واضحـة ،مثـل الفريـق املشترك بين الهيئـات
ٍ
بح ْجـ ِز األطفـال يف ماليزيـا .فقـد قالـت منظمـة
املعنـي َ
ّ
املنظمـة إال أن
غير حكوم ّيـة تعمـل يف آسـيا“ :ال يسـعنَّ
ّ
َ
قيـم عالقـ ًة أوالً  ...قبـل ْ
االنتقـال إىل املسـائل
أن تسـتطيع
ـع إستراتيج ّيات املشـاركةُ ،ت َ
أشـا َر املجتمـع املـد ّين ،عنـد َو ْض ِ
َ
ً
مشـكالت
إىل ثلاث
الح ْجـ ِز ال بـدّ مـن معالجتهـا األصعـب أو األكثر تعقيـدا أو ّحتى قبل أن تضـع اقرتاحاتها
ٍ
حـول َ
وهـي:
املبـارشة بين يـدي البحـث”.

املشـكلة السياسـ ّية :يف بحـث الدينام ّيـات السياسـ ّية
الراهنـة ،ومنهـا الدوافـع الحكوم ّيـة يف َح ْجـ ِز النـاس
املعلومـات عـن
ويف مشـاركة املجتمـع املـد ّين ،وجمـع
ٍ
الح ْجـ ِز واإلفـراج أو
طبقـات السـلطة يف صالحيـة َ
صالحيـة القيـام باإلصلاح.
املشـكلة العا ّمـة :يف تقديـر الخطـاب العـا ّم واملَيـل
الح ْج ِز ،وإنشـاء إستراتيج ّيات
بالرأي العام يف اسـتعامل َ
نسـقة مـع الجهـات الفاعلـة الرئيسـة يف
ُمن َ
َـاص ٍة ُم ّ
املجتمـع املـد ّين .وكانـت املقاربـات التعاون ّيـة ذات
املسـا َرين ناجعـ ًة يف سـياقات مع ّينـة ،فقـد َر َكزت بعض
همهـا يف توسـيع املـدارك العا ّمـة ،وزيـادة
الجامعـات ّ
السـيايس ،وبعضهـا شـارك الدولـ َة مبـارش ًة يف
الضغـط
ّ
إيجـاد الحلـول.
مجموعـة مـن الخيارات
املشـكلة ال ِّت ْقن ّيـة :يف النظـر يف
ٍ
السياسـ ّية لعرضهـا على الدولـة ل ُي َ
نظـ َر أيّ االقرتاحـات
قابلـة للتطبيـق يف ِّ
ظـل القوانين والسياسـات الراهنـة ،أخيراً ،كان إلستراتيج ّيات التواصـل يف كيف ّيـة تحديـد
ً
ً
مختلفـة؟
ات
ي
وإستراتيج
ا
ـ
ي
ترشيع
تعديلا
وأ ّيهـا يقتضي
ّ ٍ
ّ
املسـائل ٌ
كثير مـن جامعـات املجتمع
شـأن عظيـم .فألقـت ٌ
املـد ّين الضـو َء على أهم ّيـة األسـاليب اللغو ّيـة التـي ق ّللـت
وسـ ِع َي بهـا إىل تحقيـق التقـارب يف
أخيراًِ ،زيـ َد يف تعزيـز إستراتيج ّيات املشـاركة باسـتعامل املوقـف
الدفاعـيُ ،
ّ
مجموعـة مـن الوسـائل .فأثبتـت تنميـة خبرة املجتمـع املصلحـة .فقـد ذكـرت منظمـة غير حكوميـة يف آسـيا
املـد ّين يف ميـدان السياسـات نجوعهـا يف زيـادة وصـول أهم ّيـ َة “اسـتعامل األسـاليب اللغو ّيـة التـي تريح مسـؤويل
جامعـات املجتمـع املـد ّين إىل صانعـي القـرار ،ويف تقويـة الحكومـة وتوقـع يف قلبهـم أ ّنهـم ميكنهـم مشـاركتك يف
أن ّ
كل الحديـث  ...مـن غير أن يُظـنّ يف ّ
عجـب ّ
أثـر املشـاركة يف تطويـر السياسـات .وال
كل كلمـة مـن كلامتهـم
َ
َ
َ
املشـاركني الحكوم ّيين ذكـروا أ ّنهـم َح ّثـوا على أن ُيسـ ِه َم الظنـون أو أن ُي َبالـغ يف فحصهـا أو أن ُيوق ُعـوا يف حـرج”.
وكانـت املقاربـات الواقع ّيـة للمشـاركة ناجع ًة أيضـاً ،ومنها
ـم األسـاليب اللغو ّية
عـرض خيـارات التنفيـذ العمل ّيـة ،و َن ْظ ِ
َ
املسـتعملة يف حقـوق اإلنسـان لضمانِ ف ْهمهـا .وأسـهمت
ا ُمل َع ُ
َشر
ادلـة بين النّقـ ِد وخيـارات التحسين البنّـاءة ،كن ْ ِ
ُسـن َِن العمـل الحسـنة والحلـول ،يف تغيري السياسـات ،مثال
توجـهُ بلجيـكا واليابـان إىل إنها ِء َح ْجـ ِز األطفال .ومن
ذلـك ُّ
اقتراح اختبـار البدائـل
الوسـائل األخـرى التـي ُأ ِفيـ َد منهـا
ُ
املجتمع ّيـة الجديـدة ،كإدارة الحـاالت 4.ووافـقَ عـددٌ مـن
الـدول على تجريـب هـذه املبـادرات ،ومـن ذلـك تجريبها
يف إرس َ
ائيـل على الناجين مـن التعذيب ،ويف املكسـيك عىل
طالبـي اللجـوء مـن األطفـال .وقالـت منظمة غير حكوم ّية
مكسـيك ّية يف هذا ّ
إن“ :أ ّو َل يش ٍء هو تعيني املشـكلة بحيث
ُي َ
ٍّ
خلى السـبيل إليجـاد حل لهـا .فذلك يعينك عىل اكتسـاب
ّ
ّ
الرشع ّيـة والثقـة يف نظـر الحكومـة ألنهـا تـرى أنـك تحاول
مسـاعدتها على إيجـاد ٍّ
حـل ،ال أ ّنـك تحـاول َف ْضحها”.
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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 ّ
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 .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
َّ

