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العقود  يف  الكوارث  مخاطر  من  للحد  املحي  املجتمع  من  خاصاً 
القادمة. ومن بينها:

إدارة التطوير الحرضي والسيام تحركات السكان من الريف إىل  ■
الحرض لتحايش افتعال مخاطر جديدة.

تسهيل إجراءات الهجرة من الريف إىل الريف وإدارتها لتعزيز  ■
البيئية  للنظم  امُلستدامة  اإلدارة  فرص  وإتاحة  العيش  ُسبل 

الهشة (مثل: املجتمعات الرعوية املتنقلة).

تحديد املامرسات الفضىل لتحسني جهود االنتقال امُلنظم حتى  ■
البيئي  والتغري  الطبيعية  للمخاطر  التعرض  تقليص  لنا  يتسنى 
(مثل: املجتمعات املحلية يف الدول الجزرية الصغرية النامية). 

تحسني آليات مساعدة السكان املستضعفني وحاميتهم (مثل:  ■
املهاجرون جراء األزمات والسكان املحارصون).

إطار عمل هيوجو اإلطار الدويل الرئييس للحد من املخاطر.1وُتعد 
دافعة  قوة  مبثابة   2015 عام  يف  الالحقة  نسخته  عىل  املفاوضات 
جيدة لتطوير األدوات الالزمة ملراعاة تكاليف االنتقال االجتامعي 
االقتصادي ومنافعه من منظور الحد من املخاطر ولضامن االعرتاف 

بأن االنتقال مكون أسايس من مكونات خطاب الحد من املخاطر.

باتريس كيسادا  pquesada@iom.int مسؤول االنتقال 
www.iom.int .واالستشفاء يف املنظمة الدولية للهجرة

أعدت املنظمة الدولية للهجرة هذا املقال بالتعاون مع 
مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وملزيد 

من املعلومات بشأن جهود املنظمة الدولية للهجرة 
للحد من مخاطر الكوارث، راجع املوقع اإللكرتوين  

www.iom.int/cms/drr-compendium

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

الحوكمة العاملية لهجرة األزمات
ألكسندر بيتس

“هجرة  مسمى  تحت  املندرجة  النواحي  مختلف  مع  للتعامل  موحد  أو  متامسك  عاملي  عام  إطار  أي  يوجد  ال 
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.

ــا  ــاين منهـ ــة تعـ ــا يف الحاميـ ــن تجاهلهـ ــرات ال ميكـ ــاك ثغـ هنـ
املتأثريـــن  املســـتضعفني  املهاجريـــن  مجموعـــات  مختلـــف 
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 
ـــع  ـــف أو التوّس ـــىل التكي ـــة ع ـــة الحالي ـــامت الدولي ـــري واملنظ املعاي
لســـد تلـــك الثغـــرات والتعامـــل مـــع التحديـــات الناشـــئة دون 
ــا،  ــا؟ ومـــن هنـ ــل لهـ ــراء إصـــالح جـــذري كامـ ــة إىل إجـ الحاجـ
ــة  ــر يف كيفيـ ــن النظـ ــن مـ ــيطني لنتمكـ ــني بسـ ــرح مفهومـ نطـ
ـــذان  ـــدة. وه ـــات الجدي ـــع التحدي ـــة م ـــات القامئ ـــف املؤسس تكي
املفهومـــان هـــام: “الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات” و”امتـــداد 

ــات”. املنظومـ

الرتكيبة املعقدة للمنظومات1
ــة  ــات” إىل الطريقـ ــدة للمنظومـ ــة املعقـ ــري “الرتكيبـ ــري تعبـ يشـ
ـــن  ـــزءاً م ـــا ج ـــم (بوصفه ـــا أن ُتقح ـــات فيه ـــن للمؤسس ـــي ميك الت

ـــة لغريهـــا (أن ُيعهـــد  إطـــار عـــام أكـــرب حجـــاًم) أو أن تكـــون موازي
ـــا التزامـــات يف مجـــاالت مشـــابهة) أو أن تتداخـــل مـــع غريهـــا  إليه
(بوجـــود عـــدة مؤسســـات ذات ســـلطة واحـــدة عـــىل املســـألة 
ــي  ــة التـ ــم الطريقـ ــوم فهـ ــذا املفهـ ــن هـ ــد مـ ــا).2 وُيقَصـ ذاتهـ
ــة  ــىل الطريقـ ــز عـ ــة والرتكيـ ــات الدوليـ ــا املؤسسـ انتـــرشت فيهـ
ــة  ــا إىل حوكمـ ــألة مـ ــاع مسـ ــا إخضـ ــن خاللهـ ــن مـ ــي ميكـ التـ
عـــدد متفـــاوت مـــن املؤسســـات. ويفيـــد هـــذا املفهـــوم، عـــىل 
ــاالت  ــع املجـ ــف تخضـ ــم كيـ ــا نفهـ ــوص، يف جعلنـ ــه الخصـ وجـ
“الجديـــدة” والناشـــئة ضمنيـــاً لحكـــم عـــدد متنـــوع ومتداخـــل 
ـــات  ـــدة للمنظوم ـــة املعق ـــرُب الرتكيب ـــن املؤسســـات. وبالفعـــل، َتع م
ــدد  ــالل عـ ــن خـ ــات مـ ــات املؤسسـ ــرة األزمـ ــة هجـ ــن ناحيـ مـ
مـــن مياديـــن السياســـات كالهجـــرة وحقـــوق اإلنســـان واإلمنـــاء 

وحوكمـــة األمـــن واالســـتجابة اإلنســـانية.3

ولتحديـــد الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات مضمونـــاٌت عـــىل 
السياســـة الدوليـــة العامـــة. فهـــو أوالً يقـــود إىل االعـــرتاف 
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باألشـــكال الضمنيـــة للحوكمـــة. وثانيـــاً، يركـــز عـــىل كيفيـــة خضـــوع 
بعـــض مجـــاالت السياســـات إىل حكـــم منظومـــات متعـــددة 
يف آن واحـــد بطـــرق قـــد تقـــود إمـــا إىل ظهـــور التداخـــالت أو 
ـــرات  ـــالت أو الثغ ـــك التداخ ـــن تل ـــأ ع ـــد ينش ـــا، ق ـــرات. وثالث الثغ
حاجـــة لتحســـني آليـــات التنســـيق. فهـــذه التحديـــات وغريهـــا مـــن 
ـــات  ـــرة األزم ـــة هج ـــية لحوكم ـــمة األساس ـــون الس ـــح أن تك األرج
التـــي –باســـتثناء مجـــال الالجئـــني- ال تتمتـــع فيـــه أي منظمـــة 
ـــل  ـــع. ب ـــىل أرض الواق ـــة ع ـــادة الفعلي ـــة القي ـــة بصف أو أي منظوم
ـــاً  ـــري مـــن املجـــاالت التأسيســـية لهجـــرة األزمـــات تنظيمي تتســـم كث
باالســـتجابات املخصصـــة غـــري املنتظمـــة. ومفـــاد ذلـــك وجـــود 
ـــة  ـــا وراء الحامي ـــات م ـــرة األزم ـــتجابات لهج ـــري يف االس ـــارب كب تض
التـــي تقـــدم لالجئـــني الفاريـــن مـــن الـــدول التـــي تضطهدهـــم. 

ــا كل  ــع إليهـ ــي تخضـ ــة التـ ــة الضمنيـ ــى الحوكمـ ــف بنـ وتختلـ
ـــات  ـــرة األزم ـــة هج ـــت مظل ـــة تح ـــاالت املندرج ـــن املج ـــدة م واح
ــاكات  ــوع باالنتهـ ــدود املدفـ ــر للحـ ــري العابـ ــم التهجـ ــي تضـ التـ
ـــري  ـــاق التفس ـــارج نط ـــع خ ـــي تق ـــان الت ـــوق اإلنس ـــيمة لحق الجس
الســـائد لالضطهـــاد (التـــي أدعوهـــا يف مقالـــة أخـــرى “هجـــرة 
ـــن  ـــري القادري ـــون” أو غ ـــكان “العالق ـــاء”4) والس ـــن البق ـــث ع البح
ـــة و”الهجـــرة  ـــة أو التحـــركات املتوقع ـــة لظـــروف مانع عـــىل الحرك
املختلطـــة”. ويف بعـــض الحـــاالت، ســـوف تتكيـــف تلـــك البنـــى 
ـــرات”  ـــة “الثغ ـــف) ملعالج ـــىل التكي ـــدرة ع ـــا الق ـــون له ـــد يك (أو ق
الرســـمية”. فالهجـــرة ســـعياً للبقـــاء مثـــاًل تخضـــع لحوكمـــة 
ملنظومـــة الهجـــرة وإطـــار حقـــوق اإلنســـان واالســـتجابة اإلنســـانية 
ــن.  ــادرة نانسـ ــل: مبـ ــئة، مثـ ــبكات الناشـ ــىل الشـ ــة غـ باإلضافـ
وإقـــراراً بالتعقيـــدات الضمنيـــة للمنظومـــة، علينـــا أن ننظـــر إىل 

أي مـــدى ميكـــن للحوكمـــة أن تســـد فيهـــا الثغـــرات.

امتداد املنظومات
يســـاعد مفهـــوم “امتـــداد املنظومـــات” يف اإلجابـــة عـــىل ذلـــك 
الســـؤال، فهـــو يركـــز عـــىل الطريقـــة التـــي ميكـــن للمنظومـــة 
ــى يف  ــذ حتـ ــي للتنفيـ ــتوى الوطنـ ــىل املسـ ــف عـ ــا أن تتكيـ فيهـ
ــىل  ــدويل أو عـ ــاوض الـ ــتويات التفـ ــىل مسـ ــف عـ ــاب التكيـ غيـ
مســـتوى املأسســـة. ويتســـم هـــذا املفهـــوم بأهميـــة خاصـــة يف 
ــا  ــة ال يواكبهـ ــات برسعـ ــكالت والتحديـ ــه املشـ ــأ فيـ ــامل تنشـ عـ
ــكالت  ــوء املشـ ــع نشـ ــدة. ومـ ــمية جديـ ــات رسـ ــاء مؤسسـ إنشـ
ـــد ال  ـــائها، ق ـــد إنش ـــا عن ـــة م ـــاق منظوم ـــن نط ـــن ضم ـــي مل تك الت
ـــاوض  ـــادة التف ـــاب إع ـــى يف غي ـــامت (حت ـــري واملنظ ـــف املعاي تتكي
الرســـمي) مـــن خـــالل التفـــاوض الـــدويل أو املأسســـة فحســـب بـــل 
ـــات”.  ـــداد املنظوم ـــالل “امت ـــن خ ـــذ م ـــتوى التنفي ـــىل مس ـــاً ع أيض
ومثـــل هـــذا التغيـــري املؤســـيس ال يحـــدث مـــع مـــرور الوقـــت 

ــة  ــات وطنيـ ــدة تجليـ ــه عـ ــون لـ ــن أن يكـ ــل ميكـ ــب، بـ فحسـ
مختلفـــة يف الوقـــت نفســـه.

ــة  ــتجابة الحوكمـ ــاً السـ ــت حديثـ ــاالت وقعـ ــالث حـ ــاك ثـ وهنـ
ميكـــن االستشـــهاد بهـــا كأمثلـــة عـــىل قـــدرة الرتكيبـــة املعقـــدة 
للمنظومـــات عـــىل االســـتجابة ملختلـــف العنـــارص الفرعيـــة 
لهجـــرة األزمـــات كـــام أنهـــا تبـــني الدرجـــة التـــي امتـــد إليهـــا 
ـــاء  ـــل البق ـــن أج ـــرة م ـــي: الهج ـــاالت، وه ـــف املج ـــام يف مختل النظ
يف القـــرن اإلفريقـــي عـــام 2011، واملهاجـــرون الذيـــن تقطعـــت 
ـــج مـــن الهجـــرة املختلطـــة  ـــا عـــام 2011 ومزي بهـــم الســـبل يف ليبي
ـــني  ـــوي ب ـــاء يف زمباب ـــل البق ـــن أج ـــرة م ـــة والهج ـــة املتوقع والحرك
ـــك الحـــاالت أنَّ  ـــن تل ـــر كل واحـــدة م ـــي 2006 و2001. وُتظِه عام
ـــة  ـــي ملعالج ـــض النواح ـــة يف بع ـــل بفعالي ـــة تعم ـــات القامئ املؤسس
ـــاك  ـــا زال هن ـــه م ـــر أيضـــاً أنَّ ـــا ُتظه ـــات لكنه ـــب هجـــرة األزم جوان

حاجـــة ملزيـــد مـــن العمـــل لتحســـني أداء املؤسســـات القامئـــة.

ففـــي حالـــة التهجـــري الناتـــج عـــن القحـــط واملجاعـــة يف القـــرن 
األفريقـــي عـــام 2011، أفضـــت القـــدرة عـــىل ربـــط هجـــرة 
األزمـــات بنظـــام الالجئـــني (نظـــراً لطبيعـــة ترشيعـــات الالجئـــني 
ــل  ــا) إىل جعـ ــا وإثيبوبيـ ــن كينيـ ــة يف كل مـ ــية املتبعـ والسياسـ
مهاجـــري األزمـــات خاضعـــني لواليـــة مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة 
الســـامية لالجئـــني، وهكـــذا متكـــن الصوماليـــون الهاربـــون مـــن 
ـــك  ـــن ذل ـــني مكَّ ـــني. ويف ح ـــوا الجئ ـــو كان ـــام ل ـــة ك ـــي الحامي تلق
نظـــام الالجئـــني مـــن االمتـــداد ملعالجـــة مســـألة الفاريـــن مـــن 
ــاد  ــه بإجهـ ــت نفسـ ــبب يف الوقـ ــد تسـ ــة، فقـ ــط واملجاعـ القحـ
نظـــام الالجئـــني إىل درجـــة تقـــرتب مـــن االنفجـــار بـــل أدى إىل 
ظهـــور مقرتحـــات إلنشـــاء “مـــالذات آمنـــة” ضمـــن الصومـــال 

ذاتهـــا كبديـــل داخـــي للفـــرار. 

ـــن  ـــن الذي ـــامل املهاجري ـــع الع ـــل وض ـــام 2011، مّث ـــا يف ع ويف ليبي
ـــا  ـــي كان جله ـــة الت ـــام الحوكم ـــاً أم ـــبل تحدي ـــم الس ـــت به تقطع
يقـــع خـــارج االســـتجابة املؤسســـية القامئـــة. ومـــع ذلـــك، ُيعـــد 
التعـــاون بـــني مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــني 
ـــىل  ـــاً ع ـــاون مبني ـــك التع ـــرة، وإن كان ذل ـــة للهج ـــة الدولي واملنظم
اســـتجابة مخصصـــة، بشـــأن خليـــة التقييـــم اإلنســـاين املشـــرتكة 
ــتقبلية يف  ــىل املسـ ــات املثـ ــاًم للمامرسـ ــدراً مهـ ــف، مصـ يف جنيـ
التعامـــل مـــع الحاجـــات اإلنســـانية للعـــامل املهاجريـــن الذيـــن 
تقطعـــت بهـــم الســـبل. فقـــد أصبـــح الغمـــوض يكتنـــف وضـــع 
ـــدام  ـــة انع ـــن حال ـــب عـــىل حـــد ســـواء م ـــني واألجان العـــامل الليبي
ــة  ــد صفـ ــاب تحديـ ــل غيـ ــا، يف ظـ ــيايس يف ليبيـ ــتقرار السـ االسـ
الالجئـــني لهـــم. ومـــع ذلـــك، فقـــد ُســـجلوا وُمنحـــوا نوعـــاً مـــن 
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ـــة  ـــدود املرصي ـــىل الح ـــع ع ـــر الواق ـــم األم ـــة بحك ـــة املؤقت الحامي
والتونســـية.

ـــعوا  ـــن س ـــخاص الذي ـــن األش ـــبياً م ـــدود نس ـــدد املح ـــد أدى الع لق
ـــد  ـــزاع، إىل تولي ـــة الن ـــا نتيج ـــط إىل أوروب ـــر املتوس ـــور البح إىل عب
توتـــر فيـــام بـــني دول االتحـــاد األورويب حيـــال تشـــارك األعبـــاء 
وظهـــرت تحديـــات التفاقيـــة شـــنغن املتعلقـــة بحريـــة الحركـــة 
ضمـــن االتحـــاد األورويب. ومـــن الناحيـــة النظريـــة، كان مـــن 
املفـــروض أن متنـــح الحوكمـــة اإلقليميـــة يف أوروبـــا الحاميـــة 
ــخاص  ــة األشـ ــا لحاميـ ــة بهـ ــاء املتعلقـ ــارك األعبـ ــة وتشـ املؤقتـ
ــت  ــد جعلـ ــع، فقـ ــىل ارض الواقـ ــا عـ ــا. أمـ ــن ليبيـ ــن مـ الفاريـ

الخالفـــات السياســـية تنفيـــذ تلـــك الحاميـــة أمـــراً مســـتحياًل.

ـــني 2006  ـــا ب ـــرتة م ـــوي يف الف ـــمت زميباب ـــرى، اتس ـــة أخ ـــن جه وم
ــركات  ــة” ذلـــك أنَّ تحـ ــرة املختلطـ إىل 2011 بنـــوع مـــن “الهجـ
ـــدد ال  ـــع وع ـــن الدواف ـــد م ـــاق معق ـــىل نط ـــوت ع ـــخاص انط األش
ـــركات  ـــك تح ـــال ذل ـــة، ومث ـــركات املتوقع ـــن التح ـــه م ـــتهان ب يس
ــاً  ــام 2008 ترقبـ ــات عـ ــل انتخابـ ــرية قبـ ــداد كبـ ــخاص بأعـ األشـ
ـــري  ـــرية مـــن العنـــف. وميكـــن أيضـــاً تصنيـــف كث ـــدالع موجـــة كب الن
ـــاء” أي  ـــن البق ـــون ع ـــرون يبحث ـــم “مهاج ـــىل أنه ـــن ع ـــن الفاري م
إنهـــم خـــارج اإلطـــار العـــام التفاقيـــة عـــام 1951 ومـــع ذلـــك 

ـــم  ـــان وه ـــوق اإلنس ـــيمة لحق ـــاكات جس ـــن انته ـــرون م ـــم يف فه
بحاجـــة بذلـــك إىل الحاميـــة الدوليـــة.

أمـــا دولـــة جنـــوب أفريقيـــا املجـــاورة فقـــد ســـمحت لجميـــع 
ـــوء”  ـــي اللج ـــات طالب ـــب “أذون ـــا مبوج ـــور إليه ـــني بالعب الزميبابوي
مـــا أتـــاح لهـــم االســـتيطان ذاتيـــاً يف البـــالد مـــع التمتـــع بحـــق 
العمـــل بانتظـــار تقييـــم طلبـــات لجوئهـــم. ومـــع ذلـــك، لغايـــة 
عـــام 2009، كانـــت معـــدالت االعـــرتاف بالالجئـــني الزمبابويـــني 
ـــئ  ـــة الالج ـــد صف ـــة تحدي ـــت عملي ـــا إن اكتمل ـــداً وم ـــة ج ضعيف
حتـــى أصبـــح الزمبابويـــني عرضـــة لالحتجـــاز والرتحيـــل. وبعـــد 
أبريل/نيســـان 2009، كان هنـــاك بعـــض املحـــاوالت لتكييـــف 
ــث،  ــت للبحـ ــة، وُطرحـ ــات القامئـ ــق الترشيعـ ــة وتطبيـ السياسـ
عـــىل ســـبيل املثـــال، احتامليـــة تطبيـــق التعريـــف األوســـع 
ـــني الصـــادرة  ـــة الالجئ ـــه يف اتفاقي ـــح الالجـــئ املنصـــوص علي ملصطل
ــف  ــك التعريـ ــي ذلـ ــة، ويغطـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــن منظمـ عـ
ــام  ــل النظـ ـ ــيمة أو تعطِّ ــة جسـ ر لدرجـ ــدِّ ــي “تكـ ــداث التـ األحـ

العـــام” يف البلـــد األصـــي. 

ـــا  ـــوب أفريقي ـــني يف جن ـــة الزميبابوي ـــت مســـألة حامي ـــذا، َعِلَق وهك
ـــة  ـــة. فمفوضي ـــامت الدولي ـــة للمنظ ـــات املختلف ـــني رشوخ الوالي ب
األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــني اعتـــربت ومـــا زالـــت تعتـــرب 
معظـــم الزميبابويـــني عـــىل أنهـــم ليســـوا الجئـــني لكنهـــا مبجـــرد 
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مهاجرون وطالبون للجوء يف مأوى “كنيسة أنا أؤمن بعيى 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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ــا  ــن يطلبهـ ــكل مـ ــوء لـ ــي اللجـ ــة بطالبـ ــا األذون الخاصـ منحهـ
ـــا  ـــا. أم ـــا واختصاصه ـــن واليته ـــني ضم ـــك الزميبابوي ـــع ذل ـــد وض فق
يف الواقـــع، فقـــد متثلـــت معظـــم مصـــادر الحاميـــة لكثـــري مـــن 
الزميبابويـــني يف املنظـــامت املحليـــة غـــري الحكوميـــة واملنظـــامت 
ــرتاتيجيات  ــض اسـ ــت بعـ ــتات. وغطـ ــامت الشـ ــية ومنظـ الكنسـ
ــض  ــة بعـ ــات املحليـ ــىل املجتمعـ ــة عـ ــة القامئـ ــة الذاتيـ الحاميـ
ــة أو  ــتجابات الدوليـ ــاب االسـ ــر غيـ ــأت إثـ ــي نشـ ــرات التـ الثغـ

الوطنيـــة الكافيـــة.

والخالصـــة أنَّ قضيـــة القـــرن األفريقـــي ُتبـــنّي لنـــا أنـــه عندمـــا 
توجـــد صلـــة بـــني منظومـــة اللجـــوء وترشيعـــات الالجئـــني 
الوطنيـــة، ميكـــن مـــد تلـــك املنظومـــة لتغطيـــة الثغـــرات. 
وباملقابـــل، ُتبـــنّي الحالـــة الليبيـــة أنَّ التحديـــات التـــي يواجههـــا 
العـــامل املهاجـــرون العالقـــون الذيـــن تقطعـــت بهـــم األســـباب 
تطلبـــت اســـتجابات جديـــدة أكـــرث إبداعـــاً. ويف غضـــون ذلـــك، 
ــات  ــت املؤسسـ ــا أخفقـ ــه عندمـ ــة أنـ ــة الزميبابويـ ــني القضيـ تبـ
القامئـــة يف التكيـــف مـــع حـــركات الهجـــرة املختلطـــة املعقـــدة، 
ـــة  ـــات الحامي ـــمية وآلي ـــري الرس ـــى غ ـــن البن ـــوع م ـــدد متن ـــر ع ظه
ـــرات. ـــك الثغ ـــض تل ـــد بع ـــة لس ـــات املحلي ـــىل املجتمع ـــة ع القامئ

السياسة
تســـلط هـــذه القضايـــا الضـــوء عـــىل التنـــوع القائـــم يف درجـــة 
ــة  ــة إزاء مواجهـ ــات الحاليـ ــة املؤسسـ ــدم مالءمـ ــة أو عـ مالءمـ
التحديـــات التـــي تفرضهـــا مختلـــف جوانـــب هجـــرة األزمـــات. 
ويف بعـــض النواحـــي، تعالـــج بنـــى الحوكمـــة القامئـــة التحـــدي 
اإلنســـاين معالجـــة كافيـــة. لكنهـــا يف نـــواح أخـــرى تبقـــى موجـــودة 
نظريـــاً لكنهـــا تواجـــه مشـــكالت يف التنفيـــذ عـــىل أرض الواقـــع. 
ويف حـــاالت أخـــرى، يتبـــني وجـــود ثغـــرات ال بـــد مـــن ردمهـــا.

مـــن أهـــم الخصائـــص التحليليـــة لكثـــري مـــن املشـــكالت 
ــاً  ــر وتتطلـــب تعاونـ ــرة للحـــدود التـــي تظهـ “الجديـــدة” العابـ
ـــامت  ـــري واملنظ ـــن املعاي ـــة م ـــاص جمل ـــق باختص ـــا تتعل ـــاً أنه دولي
القامئـــة حتـــى لـــو مل تكـــن العالقـــة بينهـــا رصيحـــة. وهجـــرة 
ـــاً يف  ـــة ضمني ـــاالت امُلدرج ـــك املج ـــل تل ـــن مث ـــدة م ـــات واح األزم
ـــاب أوىل إذن  ـــن ب ـــات، فم ـــن املؤسس ـــبَّقاً م ـــة مس ـــة قامئ مجموع
الـــرشوع مببـــدأ تحســـني أداء تلـــك املؤسســـات القامئـــة. وعـــىل 
مســـتوى التنفيـــذ، هنـــاك عـــدد مـــن املعايـــري والبنـــى القامئـــة 
ــن  ــو مل تكـ ــى لـ ــدول حتـ ــا الـ ــت عليهـ ــت وصادقـ ــي وقعـ التـ
منفـــذة بالكامـــل عـــىل الـــدوام. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، وقعـــت 
الـــدول عـــىل معايـــري لحقـــوق اإلنســـان وصادقـــت عليهـــا مـــام 
ـــتجيب  ـــب أن تس ـــي يج ـــة الت ـــىل الكيفي ـــة ع ـــات مهم ـــه مضمون ل

فيهـــا لهجـــرة األزمـــات.

أمـــا عـــىل مســـتوى املأسســـة، فهنـــاك طـــرق ميكـــن فيهـــا 
ـــة  ـــر القانوني ـــن األط ـــة ضم ـــات القامئ ـــري أو املامرس ـــني املعاي تحس
ــم  ــة األمـ ــل اتفاقيـ ــال، تحمـ ــبيل املثـ ــىل سـ ــاتية. فعـ والسياسـ
املتحـــدة حـــول حقـــوق جميـــع العـــامل املهاجريـــن وعائالتهـــم 
مضمونـــات محتملـــة تشـــري إىل حقـــوق العـــامل املهاجريـــن 

ــة. ــياق األزمـ ــبل يف سـ ــم السـ ــت بهـ ــن تقطعـ الذيـ

وعـــىل صعيـــد االتفاقيـــات الدوليـــة، مـــا إن ُتســـتنزف احتامليـــة 
ـــالح  ـــة إص ـــا لعملي ـــي عنده ـــة، ال ينبغ ـــات القامئ ـــني املؤسس تحس
ــدات أو  ــاء معاهـ ــىل إنشـ ــوي عـ ــة أن تنطـ ــات الدوليـ االتفاقيـ
منظـــامت جديـــدة. بـــل يجـــب بـــدالً مـــن ذلـــك أن تتضمـــن 
ــا  ــيق مبـ ــات التنسـ ــة وعمليـ ــري الحاليـ ــد املعايـ ــات توحيـ عمليـ
ـــر  ـــدم أط ـــد تق ـــكها. وق ـــز متاس ـــة وتعزي ـــات القامئ ـــص املؤسس يخ
القوانـــني الناعمـــة وســـيلة لتوفـــري التوحيـــد الســـلطوي والتطبيقـــي 
ـــي  ـــدرج نواح ـــا ُت ـــل، عندم ـــة. وباملث ـــة واملعياري ـــري القانوني للمعاي
ـــاء  ـــاعد إنش ـــد يس ـــا ق ـــة، عنده ـــر التنظيمي ـــن األط ـــوع ضم املوض

بنـــى التنســـيق املحســـنة يف ســـد الثغـــرات. 

ــات عـــىل  ــرة األزمـ ــة لهجـ ــة القامئـ ــار الحوكمـ ــم إطـ ــن فهـ ميكـ
ـــود  ـــات موج ـــن املنظوم ـــدة م ـــدة معق ـــة واح ـــل مجموع ـــه ميث أن
ـــامت  ـــري واملنظ ـــاق املعاي ـــة نط ـــن ناحي ـــي م ـــتوى العامل ـــىل املس ع
ـــرة  ـــع هج ـــل م ـــة للتعام ـــة واملحتمل ـــة الفعلي ـــة ذات الصل الدولي
ــتوى  ــاً عـــىل مسـ ــودة أيضـ ــي موجـ ــك، فهـ ــع ذلـ ــات. ومـ األزمـ
ــع  ــذ املجمـ ــر تنفيـ ــن أن يظهـ ــث ميكـ ــة حيـ ــة العمليـ املامرسـ
بتجليـــات مختلفـــة مبـــا يتعلـــق مبختلـــف األزمـــات يف مختلـــف 
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