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سياسات ُحسن الضيافة والعداء يف األرجنتني
إيرين دافارد إيفانجليستا 

يف أعقاب زلزال هايتي عام 2010، أخذت األرجنتني ودول أمريكا 
الجنوبية األخرى عىل عاتقها استقبال الهايتيني ألسباب إنسانية.

أمم  اتحاد  بدأت دول  الذي رضب هايتي عام 2010،  الزالزل  إثر 
ارتبط  وقد  أرضها.  عىل  الهايتيني  استقبال  يف  الجنوبية1  أمريكا 
به  ُدمرت  وضع  يف  معيشتهم  تحسني  بآمال  الهجرة  وراء  الدافع 
الذين  للهايتيني  ووفقاً  الزالزل.  بفعل  والفرص  االحتامالت  جميع 
الزالزل، مل يتبق  أجريت معهم مقابالت يف بوينس آيرس: “عقب 

أي يشء ...”. 

وعندما تعهدت األرجنتني باستقبال الهايتيني “ألسباب إنسانية” مل 
قانون  ألن  نظراً  ذلك  تنظم  محدده  مواد  أو  للوائح  بحاجة  تكن 
تلك  محددات  عىل  فعلياً  ينص  كان  لديها   25,871 رقم  الهجرة 
أو  الربازيل  مثل:  أخرى،  بلدان  يف  حدث  ملا  (خالفا  االحتاملية 
الهايتيني،  الستقبال  زمنياً  حداً  يضع  مل  القانون  أن  ومع  تشيي).2 
إال أنهم منذ نوفمرب/ترشين الثاين 2012 بدءوا يواجهون مصاعب 
يف الحصول عىل حق الحامية. وبحلول 2013 صار من املستحيل 
تقريباً عليهم املطالبة بأي حقوق مبوجب هذه املادة. ويجري األمر 
خناق  بدورها  تضيق  التي  واإلكــوادور  وتشيي  الربازيل  يف  عينه 

سياسات الهجرة لديها عىل امُلهجرين الهايتيني.

ومن ناحية هؤالء امُلهجرين، فمن غري امُلحتمل أن تكون األرجنتني 
املجاين  والسامح  حدودها  دخول  سهولة  لوال  املنشودة  وجهتهم 

يف  الهايتيون  يواجه  ذلك،  ومع  الجامعية.  الدراسة  يف  باالنخراط 
األرجنتني مشاكل تخص العمل والسكن والوثائق والتعليم والثقافة 
إدخالهم  تعزيز  بهدف  القانون  التزام  يناقض  نحو  عىل  والتمييز 
عىل  معهم  التعامل  وبرضورة  األرجنتيني  املجتمع  يف  وإدماجهم 
أنهم مهاجرون نظاميون3 فضاًل عن دعوته يف جميع مكاتب الدولة 

ملساندة املبادرات الداعية إلدماج األجانب يف مجتمع إقامتهم.

مبدئياً، “السامح بدخول” املهاجرين إىل دولتك يفرض عليك تحمل 
والصحة  واملسكن  املأكل  لهم  توفر  بأن  األفراد  هؤالء  مسؤولية 
النفسية، ويرسي ذلك عىل كل من الدولة واملجتمع. ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه: كيف للمجتمع امُلضيف أن ُيدخل من شهدوا 
ُحسن  سياسات  متبعاً  فيه  وُيدمجهم  ويحتضنهم  صادمة  خربات 

الضيافة وليس العداء تجاه “اآلخر”.

إيرين دافارد إيفانجليستا 
ireneduffard@yahoo.com.ar باحثة يف اللجنة الكاثوليكية 
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الحد من مخاطر الكوارث واالنتقال
باتريس كيسادا

تواجهنا عالقة معقدة بني االنتقال واملخاطر والكوارث. فبالفرار 
ُينقذ الناس أرواحهم وبعض ممتلكاتهم أحياناً ولكنهم يف الوقت 
بهم  ينتهي  عندما  ملخاطر جديدة  أنفسهم  يعرضون  قد  نفسه 
املطاف، عىل سبيل املثال، يف مالجئ مؤقتة مكتظة. وعىل صعيد 
القاسية  الظروف  ظل  يف  االنتقال  عىل  القدرة  عدم  ميثل  آخر، 
الواضح  رئيسياً من أسباب االستضعاف. ومن  يف حد ذاته سبباً 
أن االنتقال أيضاً قد ُيستخدم بوصفه إسرتاتيجية وقائية، فهجرة 
األيدي العاملة مثاًل قد تساعد يف تنوع مصادر دخل األرسة مام 

ُيعزز من لدونتهم يف مجابهة الكوارث. 

ومع ذلك، ال يوجد اهتامم ُيذكر حتى اآلن بالدور املعقد الذي 
يؤديه االنتقال البرشي يف فتح فرص معيشية جديدة ويف مناضلة 

يتسنى  السياق، كيف  واملخاطر. ويف هذا  االستضعاف  ظروف 
اإلنسانية  الفعل  رد  استجابة  عىل  نعّول  ال  أننا  من  التأكد  لنا 
تقليص مامرسات  نفسه يف  الوقت  أن نسعى يف  وحدها دون 
الهجرة القرسية أو حتى منعها متاماً من خالل اتباع إجراءات 

الحد من مخاطر الكوارث؟ 

املخاطر  من  الحد  إجراءات  لتعزيز  األساسية  الخطوات  من 
التعرض  جراء  االنتقال  مؤرشات  تحديد  املحي  الصعيد  عىل 
ُتساهم  قد  التي  اللدونة  عوامل  عىل  والتعرف  لالستضعاف 
عن  الناجمة  واالقتصادية  البرشية  الخسائر  مقدار  قياس  يف 
مؤرشات  تحديد  إطــار  ويف  لتحجيمها.  والسعي  الكوارث 
املخاطر واالنتقال، برزت عدد من القضايا التي ستتطلب اهتامماً 
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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
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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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