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خاصاً من املجتمع املحيل للحد من مخاطر الكوارث يف العقود إطار عمل هيوجو اإلطار الدويل الرئييس للحد من املخاطر1.و ُتعد
املفاوضات عىل نسخته الالحقة يف عام  2015مبثابة قوة دافعة
القادمة .ومن بينها:
جيدة لتطوير األدوات الالزمة ملراعاة تكاليف االنتقال االجتامعي
■ ■إدارة التطوير الحرضي والسيام تحركات السكان من الريف إىل االقتصادي ومنافعه من منظور الحد من املخاطر ولضامن االعرتاف
بأن االنتقال مكون أسايس من مكونات خطاب الحد من املخاطر.
الحرض لتحايش افتعال مخاطر جديدة.
■ ■تسهيل إجراءات الهجرة من الريف إىل الريف وإدارتها لتعزيز باتريس كيسادا  pquesada@iom.intمسؤول االنتقال
ُسبل العيش وإتاحة فرص اإلدارة ا ُملستدامة للنظم البيئية واالستشفاء يف املنظمة الدولية للهجرةwww.iom.int .
الهشة (مثل :املجتمعات الرعوية املتنقلة).
أعدت املنظمة الدولية للهجرة هذا املقال بالتعاون مع
■ ■تحديد املامرسات الفضىل لتحسني جهود االنتقال ا ُملنظم حتى مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وملزيد
يتسنى لنا تقليص التعرض للمخاطر الطبيعية والتغري البيئي من املعلومات بشأن جهود املنظمة الدولية للهجرة
(مثل :املجتمعات املحلية يف الدول الجزرية الصغرية النامية) .للحد من مخاطر الكوارث ،راجع املوقع اإللكرتوين
■ ■تحسني آليات مساعدة السكان املستضعفني وحاميتهم (مثل:
املهاجرون جراء األزمات والسكان املحارصون).

www.iom.int/cms/drr-compendium

www.un-documents.net/hfa.htm .1

الحوكمة العاملية لهجرة األزمات

ألكسندر بيتس

ال يوجد أي إطار عام عاملي متامسك أو موحد للتعامل مع مختلف النواحي املندرجة تحت مسمى “هجرة
األزمات” .وال يعني ذلك القول برضورة توفري البناء املؤسيس الجديد فور ظهور التحديات أو املسميات الجديدة.
فالتعامل مع ثغرات الحامية الناشئة مثل تلك املتعلقة بهجرة األزمات تتطلب إبداعاً يف تحسني عمل املؤسسات
القامئة عىل صعيد التنفيذ واملأسسة واالتفاقيات الدولية.
هنـــاك ثغـــرات ال ميكـــن تجاهلهـــا يف الحاميـــة تعـــاين منهـــا
مختلـــف مجموعـــات املهاجريـــن املســـتضعفني املتأثريـــن
باألزمـــات ،وعليـــه يكـــون الســـؤال :إىل أي درجـــة ُيطلـــب مـــن
املؤسســـات الدوليـــة الجديـــدة التعامـــل مـــع هـــذه الثغـــرات؟
أو كبديـــل عـــن ذلـــك ،هـــل مـــن الواقعـــي أن نؤمـــن بقـــدرة
التوس ــع
املعاي ــر واملنظ ــات الدولي ــة الحالي ــة ع ــى التكي ــف أو ّ
لســـد تلـــك الثغـــرات والتعامـــل مـــع التحديـــات الناشـــئة دون
الحاجـــة إىل إجـــراء إصـــاح جـــذري كامـــل لهـــا؟ ومـــن هنـــا،
نطـــرح مفهومـــن بســـيطني لنتمكـــن مـــن النظـــر يف كيفيـــة
تكي ــف املؤسس ــات القامئ ــة م ــع التحدي ــات الجدي ــدة .وه ــذان
املفهومـــان هـــا“ :الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات” و”امتـــداد
املنظومـــات”.

الرتكيبة املعقدة للمنظومات

1

إط ــار ع ــام أك ــر حج ـ ً
ـا) أو أن تك ــون موازي ــة لغريه ــا (أن ُيعه ــد
إليه ــا التزام ــات يف مج ــاالت مش ــابهة) أو أن تتداخ ــل م ــع غريه ــا
(بوجـــود عـــدة مؤسســـات ذات ســـلطة واحـــدة عـــى املســـألة
قصـــد مـــن هـــذا املفهـــوم فهـــم الطريقـــة التـــي
ذاتهـــا) 2.و ُي َ
انتـــرت فيهـــا املؤسســـات الدوليـــة والرتكيـــز عـــى الطريقـــة
التـــي ميكـــن مـــن خاللهـــا إخضـــاع مســـألة مـــا إىل حوكمـــة
ع ــدد متف ــاوت م ــن املؤسس ــات .ويفي ــد ه ــذا املفه ــوم ،ع ــى
وجـــه الخصـــوص ،يف جعلنـــا نفهـــم كيـــف تخضـــع املجـــاالت
“الجدي ــدة” والناش ــئة ضمنيــاً لحك ــم ع ــدد متن ــوع ومتداخ ــل
م ــن املؤسس ــات .وبالفع ــلَ ،تع ـ ُـر الرتكيب ــة املعق ــدة للمنظوم ــات
مـــن ناحيـــة هجـــرة األزمـــات املؤسســـات مـــن خـــال عـــدد
م ــن ميادي ــن السياس ــات كالهج ــرة وحق ــوق اإلنس ــان واإلمن ــاء
3
وحوكمـــة األمـــن واالســـتجابة اإلنســـانية.

ٌ
مضمونـــات عـــى
يشـــر تعبـــر “الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات” إىل الطريقـــة ولتحديـــد الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات
الت ــي ميك ــن للمؤسس ــات فيه ــا أن ُتقح ــم (بوصفه ــا ج ــزءاً م ــن السياســـة الدوليـــة العامـــة .فهـــو أوالً يقـــود إىل االعـــراف
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باألشــكال الضمنيــة للحوكمــة .وثاني ـاً ،يركــز عــى كيفيــة خضــوع فحســـب ،بـــل ميكـــن أن يكـــون لـــه عـــدة تجليـــات وطنيـــة
بعـــض مجـــاالت السياســـات إىل حكـــم منظومـــات متعـــددة مختلفـــة يف الوقـــت نفســـه.
يف آن واحـــد بطـــرق قـــد تقـــود إمـــا إىل ظهـــور التداخـــات أو
الثغــرات .وثالث ــا ،ق ــد ينش ــأ ع ــن تل ــك التداخ ــات أو الثغــرات وهنـــاك ثـــاث حـــاالت وقعـــت حديثـــاً الســـتجابة الحوكمـــة
حاجــة لتحســن آليــات التنســيق .فهــذه التحديــات وغريهــا مــن ميكـــن االستشـــهاد بهـــا كأمثلـــة عـــى قـــدرة الرتكيبـــة املعقـــدة
األرج ــح أن تك ــون الس ــمة األساس ــية لحوكم ــة هج ــرة األزم ــات للمنظومـــات عـــى االســـتجابة ملختلـــف العنـــارص الفرعيـــة
التـــي –باســـتثناء مجـــال الالجئـــن -ال تتمتـــع فيـــه أي منظمـــة لهجـــرة األزمـــات كـــا أنهـــا تبـــن الدرجـــة التـــي امتـــد إليهـــا
أو أي منظوم ــة بصف ــة القي ــادة الفعلي ــة ع ــى أرض الواق ــع .ب ــل النظ ــام يف مختل ــف املج ــاالت ،وه ــي :الهج ــرة م ــن أج ــل البق ــاء
تتس ــم كث ــر م ــن املج ــاالت التأسيس ــية لهج ــرة األزم ــات تنظيمي ـاً يف القـــرن اإلفريقـــي عـــام  ،2011واملهاجـــرون الذيـــن تقطعـــت
باالســـتجابات املخصصـــة غـــر املنتظمـــة .ومفـــاد ذلـــك وجـــود به ــم الس ــبل يف ليبي ــا ع ــام  2011ومزي ــج م ــن الهج ــرة املختلط ــة
تض ــارب كب ــر يف االس ــتجابات لهج ــرة األزم ــات م ــا وراء الحامي ــة والحرك ــة املتوقع ــة والهج ــرة م ــن أج ــل البق ــاء يف زمباب ــوي ب ــن
الت ــي تق ــدم لالجئ ــن الفاري ــن م ــن ال ــدول الت ــي تضطهده ــم .عام ــي  2006و .2001و ُتظ ِه ــر كل واح ــدة م ــن تل ــك الح ــاالت َّأن
املؤسس ــات القامئ ــة تعم ــل بفعالي ــة يف بع ــض النواح ــي ملعالج ــة
وتختلـــف بنـــى الحوكمـــة الضمنيـــة التـــي تخضـــع إليهـــا كل جوان ــب هج ــرة األزم ــات لكنه ــا ُتظه ــر أيض ـاً أ َّن ــه م ــا زال هن ــاك
واح ــدة م ــن املج ــاالت املندرج ــة تح ــت مظل ــة هج ــرة األزم ــات حاج ــة ملزي ــد م ــن العم ــل لتحس ــن أداء املؤسس ــات القامئ ــة.
التـــي تضـــم التهجـــر العابـــر للحـــدود املدفـــوع باالنتهـــاكات
الجس ــيمة لحق ــوق اإلنس ــان الت ــي تق ــع خ ــارج نط ــاق التفس ــر فف ــي حال ــة التهج ــر النات ــج ع ــن القح ــط واملجاع ــة يف الق ــرن
الســـائد لالضطهـــاد (التـــي أدعوهـــا يف مقالـــة أخـــرى “هجـــرة األفريقـــي عـــام  ،2011أفضـــت القـــدرة عـــى ربـــط هجـــرة
البح ــث ع ــن البق ــاء” )4والس ــكان “العالق ــون” أو غ ــر القادري ــن األزم ــات بنظ ــام الالجئ ــن (نظــراً لطبيع ــة ترشيع ــات الالجئ ــن
ع ــى الحرك ــة لظ ــروف مانع ــة أو التح ــركات املتوقع ــة و”الهج ــرة والسياســـية املتبعـــة يف كل مـــن كينيـــا وإثيبوبيـــا) إىل جعـــل
املختلطـــة” .ويف بعـــض الحـــاالت ،ســـوف تتكيـــف تلـــك البنـــى مهاج ــري األزم ــات خاضع ــن لوالي ــة مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة
(أو ق ــد يك ــون له ــا الق ــدرة ع ــى التكي ــف) ملعالج ــة “الثغ ـرات” الس ــامية لالجئ ــن ،وهك ــذا متك ــن الصومالي ــون الهارب ــون م ــن
ً
الرســـمية” .فالهجـــرة ســـعياً للبقـــاء
مثـــا تخضـــع لحوكمـــة تلق ــي الحامي ــة ك ــا ل ــو كان ــوا الجئ ــن .ويف ح ــن م َّك ــن ذل ــك
ملنظوم ــة الهج ــرة وإط ــار حق ــوق اإلنس ــان واالس ــتجابة اإلنس ــانية نظ ــام الالجئ ــن م ــن االمت ــداد ملعالج ــة مس ــألة الفاري ــن م ــن
باإلضافـــة غـــى الشـــبكات الناشـــئة ،مثـــل :مبـــادرة نانســـن .القحـــط واملجاعـــة ،فقـــد تســـبب يف الوقـــت نفســـه بإجهـــاد
وإقــراراً بالتعقي ــدات الضمني ــة للمنظوم ــة ،علين ــا أن ننظ ــر إىل نظـــام الالجئـــن إىل درجـــة تقـــرب مـــن االنفجـــار بـــل أدى إىل
أي م ــدى ميك ــن للحوكم ــة أن تس ــد فيه ــا الثغــرات.
ظهـــور مقرتحـــات إلنشـــاء “مـــاذات آمنـــة” ضمـــن الصومـــال
ذاتهـــا كبديـــل داخـــي للفـــرار.

امتداد املنظومات

يســـاعد مفهـــوم “امتـــداد املنظومـــات” يف اإلجابـــة عـــى ذلـــك
الســـؤال ،فهـــو يركـــز عـــى الطريقـــة التـــي ميكـــن للمنظومـــة
فيهـــا أن تتكيـــف عـــى املســـتوى الوطنـــي للتنفيـــذ حتـــى يف
غيـــاب التكيـــف عـــى مســـتويات التفـــاوض الـــدويل أو عـــى
مســـتوى املأسســـة .ويتســـم هـــذا املفهـــوم بأهميـــة خاصـــة يف
عـــامل تنشـــأ فيـــه املشـــكالت والتحديـــات برسعـــة ال يواكبهـــا
إنشـــاء مؤسســـات رســـمية جديـــدة .ومـــع نشـــوء املشـــكالت
الت ــي مل تك ــن ضم ــن نط ــاق منظوم ــة م ــا عن ــد إنش ــائها ،ق ــد ال
تتكي ــف املعاي ــر واملنظ ــات (حت ــى يف غي ــاب إع ــادة التف ــاوض
الرســمي) مــن خــال التفــاوض الــدويل أو املأسســة فحســب بــل
أيضــاً ع ــى مس ــتوى التنفي ــذ م ــن خ ــال “امت ــداد املنظوم ــات”.
ومثـــل هـــذا التغيـــر املؤســـي ال يحـــدث مـــع مـــرور الوقـــت

ويف ليبي ــا يف ع ــام  ،2011م ّث ــل وض ــع الع ــال املهاجري ــن الذي ــن
تقطع ــت به ــم الس ــبل تحديــاً أم ــام الحوكم ــة الت ــي كان جله ــا
يق ــع خ ــارج االس ــتجابة املؤسس ــية القامئ ــة .وم ــع ذل ــكُ ،يع ــد
التعـــاون بـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن
واملنظم ــة الدولي ــة للهج ــرة ،وإن كان ذل ــك التع ــاون مبنيــاً ع ــى
اس ــتجابة مخصص ــة ،بش ــأن خلي ــة التقيي ــم اإلنس ــاين املش ــركة
ً
يف جنيـــف ،مصـــدراً
مهـــا للمامرســـات املثـــى املســـتقبلية يف
التعام ــل م ــع الحاج ــات اإلنس ــانية للع ــال املهاجري ــن الذي ــن
تقطع ــت به ــم الس ــبل .فق ــد أصب ــح الغم ــوض يكتن ــف وض ــع
الع ــال الليبي ــن واألجان ــب ع ــى ح ــد س ــواء م ــن حال ــة انع ــدام
االســـتقرار الســـيايس يف ليبيـــا ،يف ظـــل غيـــاب تحديـــد صفـــة
الالجئ ــن له ــم .وم ــع ذل ــك ،فق ــد ُس ــجلوا و ُمنح ــوا نوعــاً م ــن

77

78

78

أزمة

نرشة الهجرة القرسية 45
مارس /آذار 2014

الحامي ــة املؤقت ــة بحك ــم األم ــر الواق ــع ع ــى الح ــدود املرصي ــة فه ــم يف ــرون م ــن انته ــاكات جس ــيمة لحق ــوق اإلنس ــان وه ــم
والتونســـية.
بحاج ــة بذل ــك إىل الحامي ــة الدولي ــة.
لق ــد أدى الع ــدد املح ــدود نس ــبياً م ــن األش ــخاص الذي ــن س ــعوا
إىل عب ــور البح ــر املتوس ــط إىل أوروب ــا نتيج ــة النــزاع ،إىل تولي ــد
توتـــر فيـــا بـــن دول االتحـــاد األورويب حيـــال تشـــارك األعبـــاء
وظه ــرت تحدي ــات التفاقي ــة ش ــنغن املتعلق ــة بحري ــة الحرك ــة
ضمـــن االتحـــاد األورويب .ومـــن الناحيـــة النظريـــة ،كان مـــن
املفـــروض أن متنـــح الحوكمـــة اإلقليميـــة يف أوروبـــا الحاميـــة
املؤقتـــة وتشـــارك األعبـــاء املتعلقـــة بهـــا لحاميـــة األشـــخاص
الفاريـــن مـــن ليبيـــا .أمـــا عـــى ارض الواقـــع ،فقـــد جعلـــت
الخالفـــات السياســـية تنفيـــذ تلـــك الحاميـــة أمـــراً مســـتحي ًال.

أمـــا دولـــة جنـــوب أفريقيـــا املجـــاورة فقـــد ســـمحت لجميـــع
الزميبابوي ــن بالعب ــور إليه ــا مبوج ــب “أذون ــات طالب ــي اللج ــوء”
م ــا أت ــاح له ــم االس ــتيطان ذاتيــاً يف الب ــاد م ــع التمت ــع بح ــق
العم ــل بانتظ ــار تقيي ــم طلب ــات لجوئه ــم .وم ــع ذل ــك ،لغاي ــة
عـــام  ،2009كانـــت معـــدالت االعـــراف بالالجئـــن الزمبابويـــن
ضعيف ــة ج ــداً وم ــا إن اكتمل ــت عملي ــة تحدي ــد صف ــة الالج ــئ
حتـــى أصبـــح الزمبابويـــن عرضـــة لالحتجـــاز والرتحيـــل .وبعـــد
أبريل/نيســـان  ،2009كان هنـــاك بعـــض املحـــاوالت لتكييـــف
السياســـة وتطبيـــق الترشيعـــات القامئـــةُ ،
وطرحـــت للبحـــث،
عـــى ســـبيل املثـــال ،احتامليـــة تطبيـــق التعريـــف األوســـع
ملصطل ــح الالج ــئ املنص ــوص علي ــه يف اتفاقي ــة الالجئ ــن الص ــادرة
عـــن منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة ،ويغطـــي ذلـــك التعريـــف
األحـــداث التـــي “تكـــدِّر لدرجـــة جســـيمة أو ِّ
تعطـــل النظـــام
العـــام” يف البلـــد األصـــي.

وم ــن جه ــة أخ ــرى ،اتس ــمت زميباب ــوي يف الف ــرة م ــا ب ــن 2006
إىل  2011بنـــوع مـــن “الهجـــرة املختلطـــة” ذلـــك َّأن تحـــركات
األش ــخاص انط ــوت ع ــى نط ــاق معق ــد م ــن الدواف ــع وع ــدد ال
يس ــتهان ب ــه م ــن التح ــركات املتوقع ــة ،ومث ــال ذل ــك تح ــركات
األشـــخاص بأعـــداد كبـــرة قبـــل انتخابـــات عـــام  2008ترقبـــاً
الن ــدالع موج ــة كب ــرة م ــن العن ــف .وميك ــن أيض ـاً تصني ــف كث ــر وهك ــذاَ ،ع ِل َق ــت مس ــألة حامي ــة الزميبابوي ــن يف جن ــوب أفريقي ــا
م ــن الفاري ــن ع ــى أنه ــم “مهاج ــرون يبحث ــون ع ــن البق ــاء” أي ب ــن رشوخ الوالي ــات املختلف ــة للمنظ ــات الدولي ــة .فمفوضي ــة
إنهـــم خـــارج اإلطـــار العـــام التفاقيـــة عـــام  1951ومـــع ذلـــك األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن اعتـــرت ومـــا زالـــت تعتـــر
معظ ــم الزميبابوي ــن ع ــى أنه ــم ليس ــوا الجئ ــن لكنه ــا مبج ــرد

شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) /مجاهد سيف الدين

مهاجرون وطالبون للجوء يف مأوى “كنيسة أنا أؤمن بعيىس املسيح” للرجال يف املدينة الحدودية موسينا الواقعة عىل الحدود مع جنوب أفريقيا يصطفون يف طابور للحصول عىل وجبة
طعام ساخنة مجانية توفرها لهم املفوضية السامية لالجئني.
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منحهـــا األذون الخاصـــة بطالبـــي اللجـــوء لـــكل مـــن يطلبهـــا
فق ــد وض ــع ذل ــك الزميبابوي ــن ضم ــن واليته ــا واختصاصه ــا .أم ــا
يف الواق ــع ،فق ــد متثل ــت معظ ــم مص ــادر الحامي ــة لكث ــر م ــن
الزميبابوي ــن يف املنظ ــات املحلي ــة غ ــر الحكومي ــة واملنظ ــات
الكنســـية ومنظـــات الشـــتات .وغطـــت بعـــض اســـراتيجيات
الحاميـــة الذاتيـــة القامئـــة عـــى املجتمعـــات املحليـــة بعـــض
الثغـــرات التـــي نشـــأت إثـــر غيـــاب االســـتجابات الدوليـــة أو
الوطنيـــة الكافيـــة.
وع ــى صعي ــد االتفاقي ــات الدولي ــة ،م ــا إن ُتس ــتنزف احتاملي ــة
تحس ــن املؤسس ــات القامئ ــة ،ال ينبغ ــي عنده ــا لعملي ــة إص ــاح
والخالصـــة َّأن قضيـــة القـــرن األفريقـــي ُت ّ
بـــن لنـــا أنـــه عندمـــا االتفاقيـــات الدوليـــة أن تنطـــوي عـــى إنشـــاء معاهـــدات أو
ً
توجـــد صلـــة بـــن منظومـــة اللجـــوء وترشيعـــات الالجئـــن منظـــات جديـــدة .بـــل يجـــب بـــدال مـــن ذلـــك أن تتضمـــن
الوطنيـــة ،ميكـــن مـــد تلـــك املنظومـــة لتغطيـــة الثغـــرات .عمليـــات توحيـــد املعايـــر الحاليـــة وعمليـــات التنســـيق مبـــا
وباملقاب ــلُ ،تب ـ ّـن الحال ــة الليبي ــة َّأن التحدي ــات الت ــي يواجهه ــا يخ ــص املؤسس ــات القامئ ــة وتعزي ــز متاس ــكها .وق ــد تق ــدم أط ــر
الع ــال املهاج ــرون العالق ــون الذي ــن تقطع ــت به ــم األس ــباب القوانــن الناعمــة وســيلة لتوفــر التوحيــد الســلطوي والتطبيقــي
تطلبـــت اســـتجابات جديـــدة أكـــر إبداعـــاً .ويف غضـــون ذلـــك ،للمعاي ــر القانوني ــة واملعياري ــة .وباملث ــل ،عندم ــا ُت ــدرج نواح ــي
تبـــن القضيـــة الزميبابويـــة أنـــه عندمـــا أخفقـــت املؤسســـات املوض ــوع ضم ــن األط ــر التنظيمي ــة ،عنده ــا ق ــد يس ــاعد إنش ــاء
القامئ ــة يف التكي ــف م ــع ح ــركات الهج ــرة املختلط ــة املعق ــدة ،بن ــى التنس ــيق املحس ــنة يف س ــد الثغــرات.
ظه ــر ع ــدد متن ــوع م ــن البن ــى غ ــر الرس ــمية وآلي ــات الحامي ــة
القامئ ــة ع ــى املجتمع ــات املحلي ــة لس ــد بع ــض تل ــك الثغــرات .ميكـــن فهـــم إطـــار الحوكمـــة القامئـــة لهجـــرة األزمـــات عـــى
أن ــه ميث ــل مجموع ــة واح ــدة معق ــدة م ــن املنظوم ــات موج ــود
السياسة
ع ــى املس ــتوى العامل ــي م ــن ناحي ــة نط ــاق املعاي ــر واملنظ ــات
تس ــلط ه ــذه القضاي ــا الض ــوء ع ــى التن ــوع القائ ــم يف درج ــة الدولي ــة ذات الصل ــة الفعلي ــة واملحتمل ــة للتعام ــل م ــع هج ــرة
مالءمـــة أو عـــدم مالءمـــة املؤسســـات الحاليـــة إزاء مواجهـــة األزمـــات .ومـــع ذلـــك ،فهـــي موجـــودة أيضـــاً عـــى مســـتوى
التحديـــات التـــي تفرضهـــا مختلـــف جوانـــب هجـــرة األزمـــات .املامرســـة العمليـــة حيـــث ميكـــن أن يظهـــر تنفيـــذ املجمـــع
ويف بعـــض النواحـــي ،تعالـــج بنـــى الحوكمـــة القامئـــة التحـــدي بتجلي ــات مختلف ــة مب ــا يتعل ــق مبختل ــف األزم ــات يف مختل ــف
اإلنســاين معالجــة كافيــة .لكنهــا يف نــواح أخــرى تبقــى موجــودة األماكـــن.
نظريــاً لكنه ــا تواج ــه مش ــكالت يف التنفي ــذ ع ــى أرض الواق ــع.
ويف ح ــاالت أخ ــرى ،يتب ــن وج ــود ثغــرات ال ب ــد م ــن ردمه ــا .أليكساندر بيتس  alexander.betts@qeh.ox.ac.ukأستاذ
مشارك يف دراسات الالجئني والهجرة القرسية ويعمل لدى مركز
مـــن أهـــم الخصائـــص التحليليـــة لكثـــر مـــن املشـــكالت دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
“الجديـــدة” العابـــرة للحـــدود التـــي تظهـــر وتتطلـــب تعاونـــاً
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الـــروع مببـــدأ تحســـن أداء تلـــك املؤسســـات القامئـــة .وعـــى Complexity’, Perspectives on Politics 7(1): 13–24
مســـتوى التنفيـــذ ،هنـــاك عـــدد مـــن املعايـــر والبنـــى القامئـــة  .3انظر مقالة جاين مكأدم صفحة ......
 .4بيتس ،أ )2013( ،الهجرة من أجل البقاء :الحوكمة املخفقة وأزمة التهجري .مطبعة
التـــي وقعـــت وصادقـــت عليهـــا الـــدول حتـــى لـــو مل تكـــن جامعة كورنيل.
منفـــذة بالكامـــل عـــى الـــدوام .وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،وقعـــت Betts, A. (2013) Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of
ال ــدول ع ــى معاي ــر لحق ــوق اإلنس ــان وصادق ــت عليه ــا م ــا Displacement. Cornell University Press.
ل ــه مضمون ــات مهم ــة ع ــى الكيفي ــة الت ــي يج ــب أن تس ــتجيب
فيهـــا لهجـــرة األزمـــات.
أمـــا عـــى مســـتوى املأسســـة ،فهنـــاك طـــرق ميكـــن فيهـــا
تحس ــن املعاي ــر أو املامرس ــات القامئ ــة ضم ــن األط ــر القانوني ــة
والسياســـاتية .فعـــى ســـبيل املثـــال ،تحمـــل اتفاقيـــة األمـــم
املتح ــدة ح ــول حق ــوق جمي ــع الع ــال املهاجري ــن وعائالته ــم
مضمونـــات محتملـــة تشـــر إىل حقـــوق العـــال املهاجريـــن
الذيـــن تقطعـــت بهـــم الســـبل يف ســـياق األزمـــة.
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