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ويف عــام  ،2009طلــب نحــو  254مكســييك اللجــوء إىل الواليــات مامثلــة مينــح النــاس القــوة والثقــة ويزودهــم بالدعــم العاطفــي
املتحــدة .وزاد عددهــم يف  2010إىل  2973طالــب لجوء ويف  2011واالجتامعــي إضافــة إىل الدعــم القانــوين والســيايس فــوق كل يشء.
إىل  6133طالــب لجــوء ،إال أن الســلطات مل متنــح ســوى 104
منهــم فقــط حــق اللجــوء ،أي نحــو  %2مــن إجــايل الطلبــات .ومتكــن جامعــة “املكســيكيون يف املنفــى” أعضاءهــا مــن تجــاوز
املطالبــات الشــخصية بالحصــول عــى العدالــة الدوليــة يف حالتهــم
ويف منتصــف  ،2012تشــكلت جامعــة يف الواليــات املتحــدة اعرتافــاً بالفــرق بــن الهجــرة جــراء الخــوف والســعي لطلــب
تطلــق عــى نفســها “املكســيكيون يف املنفــى” .فقــد قــرر نحــو اللجــوء الســيايس.
 160مكســيكياً ،إثــر فرارهــم مــن االغتيــاالت والقهــر وحــاالت
االختفــاء والخــوف ،بــدالً مــن البقــاء يف عزلــة ومحاولــة التــواري ليتيشيا كالديرون تشيليوس
عــن األنظــار ،أن الســعي العلنــي والواضــح للجــوء الســيايس  lcalderon@mora.edu.mxمعلم/باحث يف معهد مورا،
عــى أســاس أن قضاياهــم ذات بعــد ســيايس إســراتيجية املكسيكwww.institutomora.edu.mx .
أفضــل .وهكــذا ،فالتكاتــف معــاً اســتجابة لوضــع ذي خطــورة

املكسيك :من املبادئ اإلرشادية إىل املسؤوليات الوطنية تجاه حقوق النازحني

فريناندو باتيستا جيمينيز

تحتاج الحكومة املكسيكية حقائق وأرقام بشأن النزوح الداخيل لتتمكن من حشد املؤسسات الوطنية لتصميم
االستجابات املالمئة.
يف  3أغسطس/آب  ،2013سافرت اللجنة الوطنية لحقوق الرعاية الطبية والنفسية .ويف كثري من األحيان ،مبا َّأن النزوح
اإلنسان إىل بلدية تالكوتيبيك حيث أشارت املعلومات التي يحدث فجأة فهذا يعني َّأن كثرياً ممن هجروا مواطنهم األصلية
قدمتها السلطات املحلية إىل نزوح قرابة  700شخص من مختلف ال يحملون وثائق التعريف الشخصية معهم ما يحد من قدرتهم
املجتمعات خوفاً من العنف املتصاعد للجرمية املنظمة.
الكاملة عىل التمتع بحقوقهم املدنية (مثل :العمل والتعليم
والرفاه االجتامعي واملمتلكات وغريها).
ويف هذه الحالة ومثل حاالت أخرى وثقتها اللجنة الوطنية،
عندما ُيجرب الناس عىل هجر منطقة أو بلدة أو مكان إقامة ما وعىل املدى األبعد ،سوف يواجه هؤالء النَّازحون خيار العودة إىل
فهذا يعني بدء رحلة خطرة متعبة وفقدان رأس املال والوقوع يف مواطنهم األصلية أو االستقرار يف املجتمع املضيف بل االنتقال
براثن الفقر وكل ذلك يف إطار مستقبل مجهول .ومع ذلك ،ميكن مجدداً إىل موقع جديد .فإذا اختاروا العودة إىل مجتمعاتهم
أن يكون النزوح مصدراً لألمل أيضاً أثناء البحث عن الحامية األصلية ،فسوف يواجهون تحدياً يف استكشاف ما حدث إىل
واألمن للفرد ،بل قد يكون النزوح وسيلة استباقية للحيلولة دون ممتلكاتهم أثناء غيابهم (ورمبا يكتشف بعضهم أ َّنه مل يعد
العواقب األسوأ.
لهم وجود مادي أو َّأن ممتلكاتهم قد احتلها أشخاص آخرون)
وعدا عن ذلك ،عليهم أن يجدوا ألنفسهم مكاناً مناسباً يف اإلطار
ويف املكسيك ،و َّثقت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان حاالت من االجتامعي الجديد .أما إن اختاروا االستقرار يف املجتمع املضيف
النزوح الناتج عن النزاعات ضمن املجتمعات املحلية والكوارث أو االنتقال إىل مكان آخر ،فعليهم أن يندمجوا يف مجتمع جديد
الطبيعية والعنف ،كام و َّثقت موجات نزوح محتملة نتجت عن حيث سيكون من الرضوري إنشاء شبكات جديدة أو رمبا
املرشوعات اإلمنائية الكبرية التي مل ُتحرتم بشأنها مبادئ استشارة يواجهون أوضاع الرفض أو التمييز .ويبقى التحدي األكرب إيجاد
املجتمعات التي ُينوى إنشاء تلك املرشوعات فيها.
حلول نهائية مستدامة للسكان النَّازحني.
ويواجه النَّازحون مبارشة فور نزوحهم حاجة الحصول عىل املأوى ومن هنا ،أ َّكد أمني املظامل املكسييك الوطني عىل َّأن “عىل
والسكن وماء الرشب والغذاء باإلضافة إىل ضامنات السالمة السلطات واجب ومسؤولية توفري الحامية واملساعدات اإلنسانية
الجسدية لهم وألرسهم والتمتع بالنظافة األساسية وخدمات إىل [النَّازحني] املوجودين يف أراضيها دون متييز مهام كان

نرشة الهجرة القرسية 45

أزمة

33

مارس /آذار 2014

نوعه ألنها مجربة عىل إيالء االنتباه الخاص إىل املستخطرين
1
واملستضعفني كاألطفال والنَّازحني وكبار السن والنساء”.
ولتأسيس سياسة عامة حول النزوح ،ال بد لكل مؤسسة وطنية أن
تحدد مسؤولياتها تجاه النَّازحني وال بد من إقامة آلية للتنسيق
ملنع ازدواجية الوظائف ولضامن االستجابة اآلنية والكفؤة
الطارئة.
ويف الوقت الحايل ،ال ُيعرتف مبعظم النَّازحني يف املكسيك عىل
أنهم نازحون .ويف معظم الحاالت ،ال ُي َّ
وطن النَّازحون يف مخيامت
أو مواقع مخصصة ومع َّدة لهم .وبدالً من ذلك ،ميكث النَّازحون
مع األرس املستضيفة أو يف املالجئ املؤقتة .وتوحي آلية الحركة
هذه يف أمناط االستيطان إىل وجود تحديات كبرية يف جمع
املعلومات اإلحصائية ويف رصد النَّازحني لعدة أسباب ليس أقلها
امتناع النَّازحني عن الحديث عن نزوحهم .ونظراً ملقدار الجهود
املبذولة من الحكومة الحالية لبناء أدوات تقدم أرقاماً لهذه
املشكلةُ ،تنصح الحكومة املكسيكية بتنفيذ برنامج مخصص عىل
النزوح الداخيل من ضمن اإلطار القانوين املكسييك ووفق نطاق
اختصاص الهيئات الوطنية مع عدم إغفال أصوات مؤسسات
املجتمع املدين العاملة عىل هذه القضية وأصوات النَّازحني
أنفسهم .وسوف يضمن مثل هذا الربنامج أيضاً تقديم منظور
تفصييل وهذا يعني ضامن رؤية نقاط استضعاف الجامعات
واألفراد الذين يتطلبون تحديد األولويات من ناحية اإلجراءات
الالزمة لتمكني التلبية الفاعلة والشامل لحقوقهم اإلنسانية
األساسية.
وكنقطة البداية يف إنشاء هذا الربنامج ،من املهم أن تكون
هناك عملية وطنية لتحديد األرقام املتعلقة بالنزوح الداخيل يف
املكسيك لغايات تحديد أمناط هذه القضية وأسبابها ودرجتها.

فإنتاج التشخيصات يفتح الباب أمام االعرتاف بالقضية ويبني
أداة أساسية يف بناء السياسات والربامج العامة الفعالة .ولهذه
الغاية ،ال بد من الدعوة إىل إجراء الدراسات التي تحدد املسائل
التي تواجهها العملية خالل النزوح ،كام الحال بالنسبة ملن ينظر
يف العواقب االجتامعية واالقتصادية والقانونية والسياسية لهذه
الظاهرة يف املكسيك.
وكذلك ،ينبغي اعتبار التدابري املتعلقة باملساعدات القانونية
املقدمة إىل السكان النَّازحني لضامن التحقيق مبا حدث معهم
ولتمكني إعادة حقوقهم املهددة والدفاع عن ممتلكاتهم املتأثرة
ومتكني العودة الطوعية إىل املوطن األصيل وفق ظروف آمنة
وكرمية أو إعادة االنتقال إىل أمكان أخرى إذا كان ذلك الخيار
مناسباً .وهنا ،متثل مشاركة الدولة والحكومات البلدية يف هذا
الربنامج دوراً يف منتهى األهمية أل َّنه ال بد من بناء السياسة
الضابطة لهذه القضية عىل أساس الشعور بالتشارك باملسؤولية
اإلمنائية.
وأخرياً ،بالنظر إىل املوجات األحدث للنزوح الناتج عن العنف،
هناك رضورة كبرية لبناء أدوات بناء السالم كرشط أسايس مس َّبق
لتحقيق الحلول الدامئة.
فريناندو باتيستا جيمينيز  fbj@cndh.org.mxاملفتش
العام الخامس يف اللجنة الوطنية املكسيكية لحقوق اإلنسان

www.cndh.org.mx

 .1راؤول بالسينشافيالنويفا ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .الوثيقة متاحة
باإلسبانية فقط عىل الرابط التايل:
www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/PalabrasRPV/20120305.pdf
(باللغة اإلسبانية فقط)

ارتفاع منسوب املياه وا ُملهّجرون

لينديس بريكل وأليس توماس

عىل الرغم من أن باكستان وكولومبيا متتلكان أطراً متقدمة نسبياً إلدارة الكوارث ،فلم يكونا مستعدين أو مهيئني
ملساعدة ا ُمل ّهجرين بفعل الفيضانات األخرية ولحاميتهم.
الكــوارث الناجمــة عــن تغــر أحــوال الطقــس ،وخاصــة
الفيضانــات ،مســؤولة عــن أكــر حــركات التهجــر بفعــل
الكــوارث الطبيعيــة ســنوياً .وغالبــاً مــا ســ ُيفاقم تغــر املنــاخ
مــن فعــل الفيضانــات وآثارهــا عــى حــركات التهجــر يف
العقــود القادمــة 1.ففــي عــام  ،2010طالــت أيــدي الفيضانــات
املفاجئــة يف باكســتان أكــر مــن  18مليــون شــخص ورشدت نحــو

تســعة ماليــن منهــم .وعــى صعيــد آخــر ،فبحلــول ديســمرب/
كانــون األول  2010جابهــت  %93مــن البلديــات يف كولومبيــا
الفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة وبحلــول عــام  2011تأثــر
قرابــة خمســة ماليــن شــخص وهُ ّجــر آالف وجــاء ذلــك أحيان ـاً
جــراء عــدة أحــداث أخــرى .وعــى نحــو ملحــوظ ،تحــدث
تلــك الفيضانــات يف دولتــن مــن الــدول التــي شــهدت التهجــر
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