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البيئــة العامــة ونوعيــة الحيــاة وتضــاؤل فــرص كســب الــرزق.
ويســبب العنــف الجنــايئ تنقــ ًا إنســانياً ويؤثــر عليــه يف
املكســيك وينتــج عنــه وعــن حدتــه وانتشــاره أزمــة إنســانية.
ومــن هنــا ال بــد مــن إحــداث تغيــر جــذري يف اســتجابات
الــدول املعنيــة واملجتمــع الــدويل مــن معاقبــة الجنــاة أو
هزمهــم إىل إعطــاء الــوزن الكامــل للضحايــا مبــن فيهــم
املهاجريــن.

بســببه .لكــن أوضــاع التدهــور األمنــي الناتجــة عــن العنــف
الجنــايئ غالب ـاً مــا تقــع خــارج تفويضــات الهيئــات اإلنســانية
ورســالتها وبياناتها.فمــن بــن الهيئــات الدوليــة املوجــودة حاليـاً
يف املكســيك مل تحــدد أي هيئــة حتــى اآلن برامــج لالســتجابة
آلثــار العنــف الجنــايئ عــى املجتمعــات املحليــة .وإىل هــذا
التاريــخ ،مل تســعى الحكومــة املكســيكية إىل التعــاون مــع
الهيئــات الدوليــة مبــا يتعلــق مــع عنــف عصابــات املخــدرات،
ألنهــا إذا فعلــت ذلــك فســتكون قــد اعرتفــت أن البــاد تواجــه
أزمــة إنســانية أو أنهــا عــى شــفري ن ـزاع مســلح.

ويوفــر إطــار الحاميــة الــدويل الحــايل تركيــزاً عــى حاجــات
النــاس واســتضعافاتهم عنــد تنقلهــم نتيجــة العنــف الجنــايئ.
ومــن خــال التفســرات الجديــدة للمعايــر القانونيــة سباستيانالبوجا  sebastian.albuja@nrc.chرئيس قسم
الحاليــة قــد يتمكــن األشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم أفريقيا والقارتني األمريكيتني يف املجلس الرنويجي لالجئني مركز
الفئــات القانونيــة الحاليــة مــن العثــور عــى الحاميــة يف رصد النزوح الداخيلwww.internal-displacement.org .
التفســر الواســع للمبــادئ اإلرشــادية قــد يتضمــن النازحــن
 .1شريمان ،يس .أمهات أمريكا الوسطى يبحنث عن املهاجرين املفقودين ،أسوشيتد برس،
ً
الذيــن ّ
يهجــرون دون تعرضهــم لإلك ـراه املبــارش لكنهــم أيض ـا .2012
مل يغــادروا بلداتهــم بحريتهــم املطلقــة .وباملثــل ،قــد توفــر http://bigstory.ap.org/article/central-american-mothers-look-missing-migrants
www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .2
التفســرات املبدعــة ألســس منــح اللجــوء يف اتفاقيــة الالجئــن www.hrweb.org/legal/cat.html .3
حــ ًا بالنســبة لألشــخاص املعرضــن لتلــك األوضــاع.
مصطلح التعذيب وفقاً لتعريف اتفاقية مناهضة التعريف يتضمن رشطاً عاماً ويعني ذلك
لكــن تفســر األطــر الحاليــة حتــى لــو منحالحاميــة  ،مــن
حيــث املبــدأ ،يبقــى بحاجــة إىل التطبيــق العمــي الــذي ميثــل
التحــدي األكــر .وبغيــاب اســتجابة الــدول لألشــخاص املهجريــن
نتيجــة العنــف يف املكســيك ينبغــي للهيئــات اإلنســانية أن
تشــارك يف حاميــة األشــخاص املتأثريــن بالعنــف واملهجريــن

ّأن اعتبار الفعل تعذيباً يتطلب أن يكون قد ارتكبه موظف عمومي أو برضاه.
 .4لإلشارة عىل وجه التحديد إىل طالبي وضع اللجوء املكسيكيني يف الواليات املتحدة
يالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية ليست دولة عضو يف اتفاقية حامية جميع
األمريكية َ
األشخاص من اإلخفاء القرسي.
االتفاقية متاحة عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

طالبو اللجوء السيايس املكسيكيون

ليتيشيا كالديرون تشيليوس

أثــار النــزاع العســكري ضــد عصابــات املخــدرات يف املكســيك للهجــرة إىل الواليــات املتحــدة قبــل وقــوع ذلــك النــوع مــن
الــذي بــدأ يف  2008زيــادة غــر مســبوقة يف انتهــاكات حقــوق العنــف ولكــنّ الخــوف أجربهــم عــى الفــرار إىل هنــاك.
اإلنســان ضــد الســكان الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــن بــن
مطرقــة املجرمــن وســندان القــوات املســلحة والرشطــة .وأدى وعــادة مــا ُيثــر عبــور الحــدود قضايــا قانونيــة ال يضعهــا طالبــوا
ذلــك بــدوره إىل رحــات تهجــر جامعــي لنجــد أن نحــو  230000اللجــوء املؤقــت يف حســبانهم .وتكمــن أهميــة ذلــك يف ضــوء
فــرد غــادروا املنطقــة الحدوديــة بــن عامــي  2007و 2010وهُ جــر املناقشــات الســاخنة الحاليــة يف املكســيك بشــأن النــزوح الداخــي
نحــو  20000أرسة .حتــى َّإن بعــض أولئــك النازحــن جــاءوا مــن الناتــج عــن العنــف يف البــاد .وال ُيعــد عبــور الحــدود خيــاراً
أماكــن مختلفــة يف املكســيك وعــادوا إىل منازلهــم األصليــة إثــر مدروس ـاً ولكنــه خيــاراً عملي ـاً يعتمــد عــى القــرب الجغ ـرايف .إال
ذلــك الن ـزاع.
أن ذلــك العبــور يتســبب ببســاطة يف اختفــاء هــؤالء ا ُملهجريــن
مــن إحصــاءات النازحــن داخليــاً ويجعلهــم يبــدون وكأنهــم
ومعظــم حــاالت مــا ُيقــدر بنحــو  124000مــن أولئــك النازحــن انضمــوا ملاليــن املكســيكيني الذيــن هُ جــروا عــى مــدى عقــود
أو أكــر ،الذيــن قــرروا االنتقــال عــر الحــدود للعيــش يف واليــة كثــرة بفعــل الفقــر واالنفــات األمنــي .وبهــذاُ ،يقلــل مــن شــأن
تكســاس بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مل يكــن لديهــم النيــة مشــكلة التهجــر القــري و ُيح ِّيدهــا.
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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

