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عملية قرطاجنة 30 :عا ًما من االبتكار والتضامن

كارلوس مالدونادو كاستيلو

تتيح الذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة عام  1984الفرصة لتفحص إنجازات عملية قرطاجنة وخصائصها
املميزة التي تجعلها رائدة.
قبـل عشر سـنوات ،كنـت أكتـب عـن عمليـة قرطاجنـة
 ،20+وطاملـا فكـرت مل ًيـا يف مسيرة أمريـكا الالتينيـة
ومنطقـة البحـر الكاريبـي يف مجـال حاميـة الالجئين منـذ
إعلان قرطاجنـة عـام  1984.1وكنـت أبحـث عـن العنـارص
املشتركة بين جميـع عمليـات قرطاجنـة التذكاريـة التـي
أنتجـت إعالنـات إقليميـة مهمـة 2باإلضافـة إىل أهـم
العنـارص الفريـدة يف كل منهما .وجـاء هـذا التفكير يف
الوقـت املناسـب عنـد ختـام الذكـرى الثالثين التـي انتهـت
باعتماد إعلان الربازيـل وخطـة عملـه 3مـن قبـل  28دولة وتـدرك جميـع اإلعالنـات أيضـاً أهميـة تعـاون املجتمـع
و 3أقاليـم يف أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي .الـدويل وتشـدد على مبـادئ التضامـن والتعـاون وتقاسـم
املسـؤولية على املسـتوى اإلقليمـي .ويف هـذا اإلطـار الـذي
ومـن العنـارص املشتركة اسـتمرار تأكيـد الـدول املشـاركة ُيحمـل املنطقـة املسـؤولية األوىل ،تنشـأ مسـاعي التعـاون
منـذ  1984على رضورة تعزيـز نظـام الحاميـة الدوليـة الـدويل وتلقـى ترحي ًبـا.
لالجئين واملهجريـن ومنعدمـي الجنسـية عـن طريـق
االهتمام بثالثـة محـاورً :
أول ،مركزيـة مبـدأ “منـارصة ومـن املثير لالهتمام أننـا نالحـظ عنرصيـن مشتركني
حقـوق اإلنسـان” 4،وثان ًيـا ،موثوقيـة الصكـوك الدوليـة آخريـن .األول ،الطبيعـة املفتوحـة والحرصيـة والشـاملة
املعنيـة بالالجئين ومنعدمـي الجنسـية ،وثال ًثـا ،التقارب بني التـي تتسـم بهـا الحـوارات بين الحكومـات واملجتمـع
القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان وقانـون الالجئين الدويل املـدين (مبـا فيهـا ،األوسـاط األكادمييـة) واملنظمات الدولية
والقانـون الـدويل اإلنسـاين والتكامـل بينهـم .واألهـم مـن واإلقليميـة املعنيـة .والثـاين ،قـدرة املنطقـة على توليـد
ذلـك أن أصبـح لهـذا الدفـاع عـن مبـدأ الحاميـة الدوليـة أفـكار مبتكـرة ومقرتحـات ف َّعالـة تسـاهم يف إيجـاد حلـول
مـكان ملمـوس يف أكثر البيئات العامليـة تزمتًا عىل اإلطالق .لالجئين واملهجريـن يف أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر
وعلاوة على ذلـك ،تؤكـد جميـع اإلعالنـات اإلقليميـة عىل
رضورة إيجـاد حلـول دامئـة أو مسـتدامة بـأن صدقـت
على مناهـج واقعيـة ومرنـة مـع التشـديد على َّأن الحلول
املسـتدامة ال تتـأىن إال يف إطـار مـن السلام واحترام حقوق
اإلنسـان .وكنتيجـة طبيعيـة ،تؤكد جميـع اإلعالنات رصاحة
أو ضمنًـا على َّأن الالجئين واملهجريـن أطـراف أساسـية يف
إرسـاء أسـس السالم.

إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  1984صك تاريخي إقليمي
معني بالالجئني وقد ساهم يف توسيع تعريف الالجئ يف أمريكا
الالتينية واقرتاح مناهج جديدة لتلبية االحتياجات اإلنسانية
لالجئني واملهجرين بروح من التضامن والتعاون.
املادة الثالثة ( ... :)3يتضمن تعريف أو مفهوم الالجئ املوىص
باستخدامه يف املنطقة – إىل جانب عنارص اتفاقية عام 1951
وبروتوكول  - 1976الالجئني الذين فروا من بالدهم بسبب تعرض
حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العنف املعمم أو
العدوان األجنبي أو النزاعات الداخلية أو االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان أو أي ظروف أخرى تحدث اضطرا ًبا يف النظام
العام.

ويف الذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة ،اجتمعت حكومتا أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف الربازيل من  3-2ديسمرب/
كانون األول  .2014وانتهى االجتامع بتصديق  28دولة وثالثة
أقاليم يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عىل إعالن
الربازيل (إطار التعاون والتضامن اإلقليمي لتعزيز الحامية الدولية
لالجئني واملهجرين ومنعدمي الجنسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي) وخطة العمل (خارطة طريق مشرتكة لتعزيز
إجـراءات الحامية وتعزيز الحلول املستدامة لشؤون الالجئني
واملهجرين ومنعدمي الجنسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي يف إطار من التعاون والتضامن).
إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  22 ،1984نوفمرب/ترشين
الثاين www.unhcr.org/45dc19084.html ،1984
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الكاريبـي مسـاهمة ملموسـة وجعلهـا أيضاً مجاالً للدراسـة قرطاجنـة  30+الدعـوة للقضـاء على انعـدام الجنسـية
يف املناطـق األخـرى بالعـامل وأدوات ميكـن اسـتخدامها بحلـول  ،2024ووضـع برنامـج النتقـال األيـدي العاملـة
هنـاك.
( ُيسـمى أيضـاً “الحـل الرابـع”) ،واالتفاق عىل تحسين فهم
العواقـب اإلنسـانية ،مثـل :التَّهجير ،للعنـف الناتـج عـن
وعلى سـبيل املثـال ،بـدأ املؤمتـر الـدويل املعنـي بالالجئين الجرميـة الدوليـة املنظمـة واالسـتجابة لهـا.
يف أمريـكا الوسـطى 5يف  1989نتيجـة لعمليـة قرطاجنـة ما
فتـح الطريـق أمـام طـرح مبـادرات رياديـة ،مثـل :حوارات وامتـازت قرطاجنـة  30+بأكبر عمليـة استشـارية على
املنتـدى اإلقليمي املعنـي بالالجئات والعائـدات واملهجرات اإلطلاق منـذ  1984بـأن عقـدت أربعـة اجتامعـات دون
التـي مكنـت آراء النسـاء يف عمليـات البحـث عـن حلـول إقليميـة وحـدث ختامـي وزاري يف الربازيل حظى مبشـاركة
دامئـة 6.ومهـد ذلك أيضـاً السـبيل لالعرتاف بحقوق النسـاء جميـع حكومـات أمريكا الالتينيـة ومنطقة البحـر الكاريبي
يف الحصـول على الوثائـق الشـخصية وامتلاك األرايض تقري ًبـا والحكومـات املراقبـة األخـرى والالجئين والنَّازحين
ومتكينهـن مـن تنظيـم حركاتهـن لتعزيـز العـودة الطوعيـة داخل ًيـا ومنعدمـي الجنسـية والهيئـات الدوليـة واإلقليميـة
إىل الوطـن.
وأكثر مـن  150منظمـة غير حكوميـة وممثلين لألوسـاط
األكادمييـة.

العنـارص املميزة يف عملية قرطاجنة

خصوصـا بتعريفـه
يتميـز إعلان قرطاجنـة لعـام 1984
ً
املوسـع لالجئين [انظر املربـع النيص] الذي كان ً
صـكا ً
مهم
يف حاميـة الجئـي أمريـكا الوسـطى يف الثامنينيـات ومـا زال
كذلـك عنـد آالف الالجئين يف املنطقـة والقـارات األخـرى.

وقرطاجنـة تلخيـص لقدرة شـبة القـارة بأرسها االسـتيعابية
ورغبتهـا يف إجـراء تحليـل دوري للتحديـات اإلنسـانية
التـي تنتظرنـا يف املسـتقبل وألزمـة الالجئين والنَّازحين
داخل ًيـا ومنعدمـي الجنسـية الحاليـة يف املنطقـة لتسـلح
نفسـها بصـك سـيايس مشترك ومبـادئ توجيهيـة (مـن
خلال اإلعلان) وبآليـات التنسـيق والتعـاون واالسـتجابة
(مـن خلال خطـة العمـل) لتلبيـة احتياجـات الحاميـة
واالحتياجـات اإلنسـانية التـي ُحـددت على نحـو تعـاوين.
وال يوجـد مثـل هـذا املنتـدى يف أي قـارة أخـرى.

ويعـد إعالن مكسـيكو لعـام ( 2004قرطاجنـة  )20+فريدًا
لثالثـة أسـباب .أوالً ،رافـق هـذا اإلعلان خطـة عمـل ،ثان ًيا،
اشـتملت خطـة العمـل على ثالثـة برامـج مبتكـرة لوضـع
حلـول مسـتدامة أدت إىل االحتفـاء الشـديد مببـادئ
التضامـن واملسـؤولية املشتركة مـن خلال برامجهـا “مـدن
التضامـن” و”إعـادة توطين التضامن” و”حـدود التضامن”،
وثال ًثـا ،توسـيع نطـاق املشـاورات ليضـم ثالثـة اجتامعـات
دون إقليميـة أضفـت مزيـدا مـن الرشعيـة على العمليـة.

كارلوس مالدونادو كاستيلو  maldonca@unhcr.orgأحد
موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني الذين شاركوا
يف عام  1994يف الذكرى العارشة إلعالن قرطاجنة بشأن الالجئني
والذي نسق دور املفوضية يف عمليات قرطاجنة  +20وقرطاجنة
www.unhcr.org .+30

ولعـل إعلان سـان خوسـيه (قرطاجنة  )10+أقـل اإلعالنات
اإلقليميـة شـهرة وتوثي ًقـا بالرغـم مـن رؤيتـه النافـذة يف
وضـع مجموعـة مبادئ بشـأن النُّزوح الداخيل قبل سـنوات
مـن صياغـة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقة بالنـزوح الداخيل.

واآلن ،يسير إعلان الربازيـل لعـام  2014على الطريـق
الـذي رسـم لـه يف إعلان مكسـيكو الشـتامله على خطـة
عمـل طموحـة للمـدة مـا بين  .2024-2015ويغطـي عمل
أحـد برامجـه دول منطقـة البحـر الكاريبـي اإلحـدى عرشة
بوصفهـا أعضـاء كاملي العضويـة يف العمليـة ألول مـرة.
ومـن بين العنـارص األخـرى الجديـرة بالذكـر التـي متيـز

www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .1
 .2إعالن سان خوسيه بشأن الالجئني واملهجرين 7 ،ديسمرب/كانون األول :1994
 ،www.refworld.org/docid/4a54bc3fd.htmlوإعالن مكسيكو وخطة العمل
لتعزيز الحامية الدولية لالجئني يف أمريكا الالتينية 16 ،نوفمرب/ترشين الثاين : 2004
 ،www.refworld.org/docid/424bf6914.htmlوإعالن برازيليا بشأن حامية الالجئني
ومنعدمي الجنسية يف األمريكيتني 11 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2010
www.refworld.org/docid/4cdd44582.html
 .3إعالن الربازيل وخطة العمل 3 ،ديسمرب/كانون األول 2014
www.refworld.org/docid/5487065b4.html
 .4مبدأ أن تُفرس القوانني وتُطبق بأفضل األساليب التي تحرتم حقوق اإلنسان للفرد.
www.refworld.org/publisher/CIREFCA.html .5
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