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عن أنه ال توجد التزامات طويلة األمد حيال ذلك التدريب. وبعد 
ذلك يتعني علينا قضاء أيام بعيداً عن برامجنا من أجل استضافة 
بالفعل،  نعرفه  مبا  إلخبارنا  عشوائية  فحوصات  ُيجُرون  أشخاص 
عصاً  منلك  ال  لكننا  املناسبة.  القدرات  منتلك  ال  زلنا  ما  أننا  وهو 
سحرية. فبدون دعم ملموس، أي الدعم بالخربات والتمويل املرن 
واالستثامرات الرأساملية )التي باملناسبة قدمتموها إىل املنظامت 
وضع  ميكننا  ال  الدعم  ذلك  بدون  فإنه  الحكومية(،  غري  الدولية 

نظامنا موضع التنفيذ. 

هذه  املنتهية  غري  الواجبة  العناية  فحص  إجراءات  انفكت  وما 
املاضية وحدها(  االثني عرش  لثالثة منها يف األشهر  )فقد خضعنا 
سلبية؛  صورة  يف  األخرى  الحكومية  غري  واملنظامت  نحن  تصورنا 
من خالل إلقاء الضوء عىل قدراتنا املحدودة كمربر لتوجيه األموال 
يحاسب  من  لكن  منا.  بدالً  الحكومية  غري  الدولية  املنظامت  إىل 

الرشكاء الدوليني؟

وباإلضافة إىل ذلك، فاألمر غري واضٍح بالنسبة لنا؛ فالصفقة الكربى 
من املفرتض أنها تعني فتح نوافذ متويلية لكل من الرشكاء الوطنيني 
عندما  استغرابهم  يبدون  املانحون  زال  فام  ذلك  ومع  والدوليني 
الخارج  من  خرباء  مبساعدة  قدراتنا  تعزيز  إلدارة  الفرصة  نطلب 

جديرين بالثقة.

ونحن نحثكم عىل أن تنتهجوا نهجاً أكرث ثقة قلياًل وأقل جموداً من 
أجل التعامل بفعالية مع الفاعلني املحليني. وأن يكون ذلك النهج 
أكرث تفتحاً وأقل رصامة تجاه أوجه قصورنا وأكرث اهتامماً مبا يحتاج 
مركز  مثل  وإخالص  بجد  يعملون  الذين  املحليون  الفاعلون  إليه 

 .)CHAD( الصحة املجتمعية والتنمية الدولية

ال أريد أن أكون جزءاً من موجة جديدة من الشباب الذين خاب 
أملهم. فأنا أريد االستمرار يف توجيه مجتمعي نحو مستقبٍل أفضل 
من  الدويل  للمجتمع  الحسنة  النوايا  من  استفادة  أقى  لتحقيق 
أجل احتضان التقدم التكنولوجي بالكامل. فإنني - مثل غريي من 
لذا،  التغيري.  قوة ضاربًة يف  أكون  أن  املحليني – ميكنني  الفاعلني 
استفيدوا من هذه القوة؛ فهي غري قوة مستثمرة ونقية ومفعمة 

باألمل والعزم.

 usen.listowell@chadintl.org أوسن ليستوفيل إيفاي 
مدير الربامج يف مركز الصحة املجتمعية والتنمية الدولية )تشاد 
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تنفيذ املواثيق العاملية: أهمية انتهاج مقاربة املجتمع الُكيلِّ
تارا دوميشيلجي وكارولينا غوتاردو

قاً من خالل انتهاج مقاربة املجتمع الُكيلِّ للدفع  يجب عىل املجتمع العاملي أن يتخذ إجراًء حاساًم وُمنسَّ
قدماً بعملية التنفيذ الفعال الثنني من املواثيق العاملية. 

امليثـاق العاملـي بشـأن الالجئـني وامليثـاق العاملـي للهجـرة اآلمنـة 
 1’ واملنظمـة والنظاميـة كالهـام يتبعـان ‘مقاربـة املجتمـع الـُكيلِّ
التـي تقـدم فرصـاً مثينـة إلدخـال املشـاركة والقيـادة الحقيقيتـني 
بنيـة  ضمـن  املضيفـة  املجتمعـات  وأفـراد  واملهاجريـن  لالجئـني 
تحتيـة ُتَقـام مـن أجـل تنفيـذ العقديـن ومتابعتهـام ومراجعتهام. 
وينطبـق ذلـك عـىل سـياقي العمليـات والسياسـات يف املجـاالت 

املحليـة والوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة. 

وال بـد لتحقيـق تلـك املقاربـة مـن إرشاك جميع الجهـات الفاعلة 
يف إيجـاد بيئـات متكـني آمنـة وشـاملة ومسـتدامة. ويتطلـب ذلك 
العمريـة  الفئـات  جميـع  تجـاه  القامئـة  بااللتزامـات  التمسـك 
والجنـدر والتنـوع وتبنـي التدابـري الالزمـة لدعـم املنظـامت التـي 
يقودهـا الالجئـون واملهاجـرون )مبـا فيهـا املنظامت التـي تقودها 

املـرأة والشـباب وغريهـم مـن الذيـن يواجهـون عوائـق جسـيمة 
يف املشـاركة( يف عمليـة التخطيـط ومناقشـة السياسـات وتقديـم 
املقرتحـات دون خـوف مـن مغبـة التعـرض للتمييـز أو التدخـل 
السـيايس أو االحتجـاز أو الرتحيـل أو املخاطـرة مبطالبهم بالحامية. 
وسـيكون من شـأن ترسـيخ الظـروف املواتية لتمتـني االعتامد عىل 
الـذات مثـل الوصـول إىل حقـوق العمـل وعيـش الحيـاة الكرميـة 
أصـوات  دعـم  العـديل  والنظـام  العمـل  أسـواق  إىل  والدخـول 
ًة  الالجئـني واملهاجريـن وتعظيمهـا وتعزيز قدرات األشـخاص خاصَّ

منهـم الواقعـون ضمـن ظـروف االسـتضعاف. 

ضمـن  الـُكيلِّ  املجتمـع  مقاربـة  انتهـاج  نحـو  املسـاعي  وتـأيت 
النـداءات األوسـع نطاقـاً امُلطالَِبـة بتحسـني مسـتوى املشـاركة بني 
األمـم املتحـدة وغريهـا مـن الجهـات الفاعلـة. ويف ذلـك اإلطـار، 
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تتبـني األهميـة القصـوى التـي تسـم تعزيـز التعـاون والتنسـيق 
لـة والهيئـات املسـؤولة ضمـن منظومـة  فيـام بـني القيـادات املخوَّ
األمـم املتحـدة وغريهـا ملـا لهـا مـن دور فاعـل يف تنفيـذ املواثيـق 
وضـامن التكامليـة فيـام بـن عملياتهـا.2 كـام أنَّ مقاربـة املجتمـع 
الـُكيلِّ تتصـور مقاربـة ‘تتضمـن الحكومـة بأكملها’ مبـا فيها املدن 

والسـلطات البلديـة املتوليـة لـألدوار األساسـية املبـارشة.  

مـا زال مـن غـري  املقاربـة،  لقيتـه هـذه  الـذي  الرتحيـب  ورغـم 
مـن  مزيـج  مـع ظهـور  تطبيقهـا خاصـة  طريقـة  متامـاً  الواضـح 
الحفـاظ عـىل  الفـرص والتحديـات. ومثـال ذلـك رضورة ضـامن 
الشـخصية اإلنسـانية والقياديـة لحاميـة الالجئـني يف حـاالت تعدد 
الجهـات الفاعلـة مبـا فيهـا الجهـات التـي ال تتضمـن تفويضاتهـا 
ذلـك  عـن  أهميـة  يقـل  وال  اإلنسـاين.  والعمـل  الحاميـة  أمـور 
اسـتمرار إرشاك املهاجريـن والالجئـني والفاعلـني يف املجتمع املدين 

يف مناقشـة كيفيـة تنفيـذ املقاربـة. 

التنفيذ واملتابعة واملراجعة
امليثـاق العاملـي بشـأن الالجئـني ميثـل التبنـي الحاسـم للميثـاق 
العاملـي بشـأن الالجئني رصخـة هاتفة بتحسـني اسـتجابة املجتمع 
العاملـي برمتـه ألوضـاع الالجئـني وبالتشـارك باملسـؤولية عىل قدر 
أكـرب مـن العدالـة بـني مختلف الجهـات الفاعلـة. ومـع أنَّ امليثاق 
العاملـي بشـأن الالجئـني جاء أساسـاً اسـتجابة للتحديـات العظيمة 
لـة، ميكـن تطبيقـه عـىل أوضـاع الالجئـني  وطبيعـة األوضـاع امُلطوَّ
عـىل العمـوم، بـل إنَّه يشـري إىل ترابط العالقات بـني مختلف أنواع 
التَّهجـري والعوامـل التـي ال بـد مـن مراعاتهـا لضـامن ُحسـِن إدارة 
االسـتجابات وتعزيـز الحاميـة. ويتضمـن امليثـاق العاملـي بشـأن 
ـَذ  ُنفِّ الـذي  لالجئـني  لالسـتجابة  الشـامل  العـام  اإلطـار  الالجئـني 
تدريجيـاً يف عـدد مـن السـياقات الُقطِريَّـة ودون اإلقليمية.3وتولَّد 
عـن تطبيقـه مبـادرات إيجابيـة تضمـن مختلف الجهـات الفاعلة، 
وميكـن لتلـك املبـادرات أن تـرثي التنفيـذ األعـم نطاقـاً للميثـاق. 
وتتضمـن تبنـي اإلعالنـات دون اإلقليميـة املرتبطـة بخطط العمل 
رة للمهاجريـن والالجئـني ودول  الوطنيـة مبشـاركة البلـدان امُلصـدِّ
العبـور ودول املقصـد بدعـم متويـيل متعـد السـنوات ومسـاعدة 
اُلقطـِريِّ  املسـتوى  عـىل  أخـرى  مبـادرات  هنـاك  أنَّ  كـام  فنيـة، 
اللجـوء  قوانـني  إقـرار  املحـددة مثـل  القطاعـات  بعـض  وضمـن 
الوطنيـة وتضمـني األطفـال الالجئـني واملعلمـني الالجئـني ضمـن 
منظومـات املـدارس الوطنيـة. وباملثـل، أشـارت عمليـات التنفيـذ 
األوليـة املحـدودة للمبـادرات إىل نواح تتطلب مزيـداً من التطوير 
مثـل ضامن اإلرشاك النشـط واملتَِّسـق للجهـات الفاعلة يف املجتمع 
املـدين. ومنـذ تبنـي إعـالن نيويـورك عـام 2016 حـول الالجئـني 
واملهاجريـن، حدثـت عـدة تطـورات كبـرية يف مجـال التمويل من 
بينهـا تأسـيس البنـك الـدويل لصنـدوق دعـم مببلـغ مليـاري دوالر 

أمريـي لدعـم البلـدان منخفضـة الدخـل التـي تسـتضيف أعداداً 
هائلـة مـن الالجئـني، والهـدف مـن ذلك الدعـم توفري اسـتثامرات 
عـىل املـدى املتوسـط والبعيـد ملعالجـة آثـار التَّهجـري الواقعة عىل 
مجتمعـي املضيفـني والالجئني. وتعتمـد معايري األهلية لالسـتفادة 
مـن دعـم الصنـدوق عـىل مـدى حيـازة البلـدان املعنية ملـا يكفي 
مـن إطـار عمـل خـاص بحاميـة الالجئـني وخطـة عمـل مناسـبة 

لذلـك مبـا فيهـا احتامليـة إدخـال إصالحـات عىل السياسـات. 

وسـوف ُيعَقـد اجتـامع منتـدى الالجئـني العاملـي مـرة كل أربـع 
للمسـتوى  املرحليـة  املراجعـة  منتديـات  مـع  متقاطعـاً  سـنوات 
)ديسـمرب/كانون  للمنتـدى  اجتـامع  أول  يركـز  الـوزاري. وسـوف 
امليثـاق  أهـداف  دعـم  يف  التعهـدات  إعـالن  عـىل   )2019 األول 
الفاعلـني  العاملـي بشـأن الالجئـني وتشـجيع املبـادرات متعـددة 
واملبـادرات املتزاوجـة وعرض املامرسـات اإليجابيـة وتبادلها إلثراء 
التعهـدات املسـتقبلية وتوفـري تحديثـات حـول تطويـر اآلليـات 
مثـل مـا يرتبـط منهـا بقيـاس األثـر واملـؤرشات، ودعـم قـدرات 
طلـب اللجـوء والشـبكة األكادمييـة املقرتحة ضمن امليثـاق العاملي 
بشـأن الالجئـني. وال بـد ألوىل تلـك املنتديـات أن تكـون مبنزلـة 
وبصحـة  باملسـؤولية  التشـارك  لتعزيـز  املفهـوم’  بصحـة  ‘إثبـات 
مقاربـة الـرشاكات متعـددة األطراف التـي تضع الالجئـني يف مركز 
النقـاش، فكالهـام عنـرصان مهـامن يف إنجـاح تنفيذ امليثـاق. ومع 
أنَّ املنتـدى سـيقوم عـىل مـا يبـدو عـىل أسـاس جنيـف، فـال بـد 
مـن توجيـه التنفيـذ عـىل املسـتويني املحـيل والوطنـي وال بـد من 
متتـني حـس امللكيـة اإلقليميـة لـه. وميكـن أهـم عنـرص يف تحقيق 
ذلـك الغـرض يف إيجاد خطط العمـل الوطنية والبيئـات التمكينية 

الالزمـة للمبـادرات متعـددة الجهـات. 

امليثـاق العاملي بشـأن الهجـرة: جاء امليثاق العاملـي للهجرة اآلمنة 
واملنظمـة والنظاميـة ليكون الصك العاملـي األول الهادف إىل توفري 
األطـر العامـة املشـرتكة وبنـاء املبـادئ التـي تغطـي جميـع أبعـاد 
الهجـرة الدوليـة، ومـن هنـا يأيت تبنـي امليثـاق ليكون إنجـازاً رائداً 
يف التعـاون الـدويل. فامليثـاق يعيـد التأكيد عـىل االلتـزام بالقانون 
بحقـوق  التمسـك  مـن  بـد  ال  أنَّـه  عـىل  الرتكيـز  ويعيـد  الـدويل 
املهاجريـن اإلنسـانية بغـض النظـر عـن وضعهـم وموقعهـم، كـام 
أعـامل  جـدول  مـع  امليثـاق  تنفيـذ  محـاذاة  أهميـة  عـىل  يركـز 

أهـداف التنميـة املسـتدامة. 

وال بـد مـن أن يلقـى تنفيـذه دعـاًم من آليـات عدة أهمهـا اآللية 
التـي أنشـأتها مؤخـراً شـبكة األمـم املتحـدة حـول الهجـرة التـي 
تضـم لجنتهـا التنفيذيـة عـدداً متنوعـاً مـن هيئات األمـم املتحدة 
ومنظمـة األمـم املتحـدة للهجـرة )املنظمـة الدولية للهجـرة( التي 
متثـل دور األمانـة العامـة لهـا. ومـن خـالل اختصاصهـا املحـدد 
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فعـال  أسـاس  عـىل  األعضـاء  للـدول  الدعـم  تقديـم  “بضـامن 
وموقـوت وضمـن نظـام حسـن التنسـيق”، سـوف ترفـع اللجنـة 
تقاريرهـا مـرة كل سـنتني إىل األمـني العـام لألمم املتحدة. وسـوف 
يكـون لهـا ‘آليـة لبنـاء القـدرات’ تتضمـن محـوراً رئيسـياً )تيسـري 
واملمولـني(  املنفذيـن  والـرشكاء  البلـدان  بـني  الرتابـط  عالقـات 
ـن مختلـف  وصنـدوق متويـل مبـديئ ومنـرب لتبـادل املعـارف مُيكِّ
الفنيـة  مبواردهـم  املسـاهمة  مـن  املعنيـني  املصلحـة  أصحـاب 
واملاليـة والبرشيـة. ويبـدو أنَّ الشـبكة سـيكون لها قـدرات جيدة، 
إالَّ أنَّ فعاليتهـا تعتمـد عـىل مـدى تخطـي أهـم التحديـات مثـل 
ضـامن التمويـل الـكايف ومواجهـة انعـدام الثقة بني هيئـات األمم 
املتحـدة واإلرشاك الحقيقـي ألصحـاب املصلحـة املعنيـني اآلخرين 
)مبـن فيهـم املهاجـرون واملجتمـع املـدين( وال بـد أيضاً مـن تجاوز 
نطـاق عمـل سـلفها مجموعـة الهجـرة العامليـة ونتائجهـا. أما عن 
منجزاتهـا، فسـتكون رهنـاً بااللتزامـات السياسـية وفعاليـة بينتهـا 
ر منظمة األمـم املتحدة  وهيكليتهـا. ومـن الـرضوري أيضاً أن ُتطـوِّ
للهجـرة )املنظمة الدوليـة للهجرة( بصفتها األمانة العامة للشـبكة 
مقاربـة فعاليـة قويـة تكـون حقـوق اإلنسـان يف صلـب ركائزهـا.

اآلمنـة  للهجـرة  العاملـي  امليثـاق  متابعـة  الـدول  تقـود  وسـوف 
الـدويل  املنتـدى  خـالل  مـن  ومراجعتـه  والنظاميـة  واملنظمـة 
عـام  التشـاورية يف  الجلسـات  ُتعَقـد  الهجـرة. وسـوف  ملراجعـة 
2019 حـول مناهـج امليثـاق وعملياتـه، ثـم سـوف ُيعَقـد املنتدى 
مـرة كل أربـع سـنوات ابتـداًء مـن عـام 2022. إالَّ أنَّ هـذا املنوال 
املحـدود محبـط وقـد يـؤدي إىل املخاطـرة بالزخـم الكبـرية وقـد 
يؤثـر يف املجتمعـات مـن الـدول وغريهـا مـن الجهـات الفاعليـة، 
لكـنَّ هنـاك أمـراً مشـجعاً وهـو أنَّ املراجعـات اإلقليميـة املرحلية 
بقيـادة األمـم املتحـدة سـوف ُتعَقـد أيضاً مـن عـام 2020 )إضافة 
يف  الحقيقـي  االختبـار  وسـيكون  الفعاليـات(.4  مـن  غريهـا  إىل 
درجـة مواءمـة التزامـات امليثاق العاملـي للهجرة اآلمنـة واملنظمة 
والنظاميـة حسـب متطلبـات املسـتويني الوطنـي واإلقليمـي ألنَّ 

ذلـك مـا ُيعـوَّل عليـه نجـاح تلـك اآلليـات مـن عدمـه.   

وقـد ولَّد امليثاق العاملـي للهجرة اآلمنة واملنظمـة والنظامية زخاًم 
أوليـاً قويـاً يف نـواح محـددة يتضـح فيهـا جليـاً إمكانيـة إحـداث 
التغيـري يف حيـاة املهاجريـن. ويتضمـن ذلـك االعرتاف الخـاص بأنَّ 
التغـري املناخـي والكـوارث الطبيعيـة والتدهـور البيئـي قـد تقـود 
إىل التَّهجـري، كـام حثَّ امليثـاق عىل اقرتاح مسـارات جديدة ودعم 
األشـخاص املتأثريـن بالتهجـري املسـتحث باملنـاخ. وتعمـل الـدول 
األعضـاء وهيئـات األمـم املتحـدة واملجتمـع الـدويل حاليـاً عـىل 
التخطيـط للمبـادرات املشـرتكة يف ذلـك املجـال. وهنـاك مجـاالت 
أخـرى تتعلـق بااللتـزام بانتهاج مقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسـان 
إنهـاء مامرسـة  عـىل  العمـل  ثـمَّ  ومـن  املهاجريـن  احتجـاز  إزاء 

احتجـاز األطفـال يف سـياق الهجـرة الدوليـة. وهنـاك جهـود ُتبَذل 
بالفعـل يف املكسـيك وتايلنـدا واإلكـوادور مـن خـالل التعـاون بني 
الحكومـات واملجتمـع املـدين.5 ومـن تلـك الجهـود مذكـرة تفاهم 
تايالنـد  مملكـة  حكومـة  وقعتهـا   2019 الثـاين  يناير/كانـون  يف 
إليقـاف احتجـاز األطفـال يف مراكـز احتجـاز الهجرة واملشـاركة يف 
عمليـة استكشـاف بدائـل االحتجـاز. ويعالـج امليثـاق أيضـاً قضية 
املهاجريـن يف أوضاع االسـتضعاف وإبداء االلتزامـات التي تتضمن 
مراجعـة السياسـات واملامرسـات املعنية وإدخـال التدابري الخاصة 
مسـتجيبة  مقاربـة  باسـتخدام  االسـتضعاف  أوضـاع  يف  لألطفـال 
وتيسـري  املحوريـة  والـرشاكات  للسياسـات  والرتويـج  للجنـدر 

الوصـول إىل املنظومـة العدليـة والتقييـامت الفرديـة. 

وأهـم مـا يف األمـر أنَّ امليثـاق العاملـي للهجـرة اآلمنـة واملنظمـة 
والنظاميـة يعـو الـدول إىل تأسـيس جهودهـا عـىل خطـط التنفيذ 
الوطنيـة أو إنشـاء تلـك الخطـط إن مل تكـن موجـودة. وتخطـط 
بعـض حكومـات دول أمريـكا الالتينيـة مثـل كوسـتاريكا ملراجعـة 
الترشيعـات القامئـة عـىل ضـوء امليثـاق العاملـي للهجـرة اآلمنـة 
واملنظمـة والنظاميـة بينـام بـدأت كوريـا الجنوبيـة بإصـدار دليل 
جديـد ُيحلِّـل أوجـه القصور التـي تعـرتي قانونها ومامرسـتها عىل 
ـا  ضـوء امليثـاق العاملـي للهجـرة اآلمنـة واملنظمـة والنظاميـة. أمَّ
ـل للميثاقـني وتطـور  بنغالديـش، فتسـعى إىل تطبيـق تنفيـذ ُمكمِّ
إسـرتاتيجية وطنيـة لفعـل ذلك. ويف السـلفادور، ربطـت الحكومة 
تنفيـذ امليثـاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمـة والنظامية بالتنفيذ 
الرسـمي ألهـداف التنميـة املسـتدامة وتعمـل عـىل تبنـي مقاربة 
. فذلـك إمنـا هـو تقـدم ملحـوظ وواعـد ال بـد من  املجتمـع الـُكيلِّ

ية. نـرشه عـرب الحـدود الوطنيـة والقارِّ

دون  حائـاًل  تقـف  قـد  التـي  املحتملـة  املعوقـات  ناحيـة  ومـن 
تطبيـق تلـك الجهـود وغريهـا مـن املبـادرات الواعـدة فتتضمـن 
غيـاب التكامليـة بـني امليثاقـني ودرجـة توافـر اإلرادة السياسـية 
وااللتزامـات املحـددة التـي قطعتهـا الـدول األعضـاء عىل أنفسـها 

. إضافـة إىل مـدى فعاليـة تطبيـق مقاربـة املجتمـع الـُكيلِّ

امليثاقان يف منطقة آسيا-املحيط الهادئ
لقـد شـاركت كثـري مـن الـدول والجهـات الفاعلة يف منطقة آسـيا-

املحيـط الهـادئ عىل الدوام يف إعداد كلٍّ مـن امليثاقني اللذين لقيا 
تبنيـاً شـبه كامـل مـن تلـك الـدول. وهنـا، متثـل مسـألة التكاملية 
بـني امليثاقـني أمـراً مقلقـاً عـرب دول منطقـة آسـيا-املحيط الهـادئ 
ألنَّ املنطقـة مـا زالـت ُتنِتـج عىل الدوام وتسـتضيف أعـداداً كبرية 
لة(  مـن الالجئـني )مبـن فيهـم الالجئـون الواقعـون يف أوضـاع ُمطوَّ
أنَّهـا تشـهد وجـود أعـداد كبـرية مـن املهاجريـن الدوليـني  كـام 
)معظمهـم يف االتجـاه مـن دول الجنـوب إىل دول الجنوب( تفوق 
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أعـداد نظرائهـم يف أي منطقـة أخـرى مـن العـامل. وتنتـرش ظاهرة 
اللجـوء  وطالبـو  الالجئـون  يعـاين  مـا  وغالبـاً  املختلطـة  الهجـرة 
واملهاجـرون غـري املصطحبـني لوثائـق رسـمية مـن أوضـاع يف غاية 
الخطـورة وقـد يواجهون عوائق كبرية ومشـرتكة يف سـبيل الوصول 
إىل حقوقهـم، علـاًم أنَّ عدداً من دول منطقة آسـيا-املحيط الهادئ 
ليسـت أعضـاء يف اتفاقيـة الالجئـني وال يوجـد إطـار عـام إقليمـي 
شـامل حـول حاميـة الالجئـني يف املنطقـة. واملنطقـة أيضـاً تتأثـر 
كثـرياً بالكـوارث الطبيعية املسـتحثة باملنـاخ والتدهـور البيئي وما 

يتبعهـا مـن تهجري للسـكان. 

وضمـن هـذا السـياق الـذي ال يخلـو مـن تحديـات، ظهـر عـدد 
مـن املبـادرات الواعـدة متعـددة األطـراف خـالل األعـوام العـرش 
اإلقليميـة  ودون  والوطنيـة  املحليـة  املسـتويات  عـىل  السـابقة 
واإلقليميـة. وتتضمـن تطويـر بنيـة تحتيـة للقوانـني والسياسـات 
البلـدان  الهجـرة يف  الالجئـني وبدائـل الحتجـاز  املحليـة لحاميـة 
سـواء أكانـت طرفـاً يف اتفاقيـة لالجئـني أم ال وجاءت تلـك الجهود 
بتعـاون مسـتدام عابـر للقطاعـات إضافـة إىل تطويـر إطـار عـام 
دون إقليمـي ملواجهـة اإلتجـار باألشـخاص مـن خالل عـدة آليات 
منهـا إنشـاء خطـط وطنيـة متكاملـة تقـوم عـىل التعـاون الدويل. 
ومـن جهـة أخـرى، كان للتعـاون بـني منظـامت املجتمـع املـدين 
دور أسـايس يف تعزيـز ظهور شـبكة حقوق الالجئني ملنطقة آسـيا-

املحيـط الهـادئ اشـتملت عـىل ما يزيد عـىل 350 عضـواً من قادة 
الالجئـني واملنظـامت األهليـة واملنظـامت غـري الحكوميـة الوطنية 
واملنظـامت القامئـة عـىل العقيـدة واملنارصيـن والباحثـني مـن 28 
دولـة مـن العاملـني عـىل تطويـر حقـوق الالجئـني وغريهـم مـن 

ريـن.  امُلهجَّ

ـذ امليثاقـان بفعاليـة، فسـوف ميكنهـام تقديـم فوائـد  وإذا مـا ُنفِّ
مسـتدامة تعـود بالخـري عـىل الالجئـني واملهاجريـن ومضيفيهـم 
واملجتمـع العاملـي بـأرسه. ومـن آليات ضـامن ذلك تعزيـز القيادة 
املصـادر وإدخـال  القامئـة وزخمهـا مـن خـالل توفـري  اإلقليميـة 
جهـات فاعلـة جديـدة وتحسـني مسـتوى التشـارك باملسـؤوليات. 

ويف ذلـك اإلطـار، لـدى املجتمـع املـدين مبـا يضمـه مـن الجئـني 
خـربات  جلـب  عـىل  القـدرة  مضيفـة  ومجتمعـات  ومهاجريـن 
حيويـة وتجـارب مهمـة سـتكون ذات أهميـة كبـرية يف منطقـة 

وغريهـا.    الهـادئ  آسـيا-املحيط 

  tdomicelj@actforpeace.org.au تارا دوميشيلجي 
قائدة منارصة حامية الالجئني اإلقليمية، منظمة العمل من 

 )Act for Peace( www.actforpeace.org.au أجل السالم
ورئيسة مجموعة عمل الحامية اإلقليمية وضابطة االرتباط، 

امليثاق العاملي بشأن الالجئني، شبكة حقوق الالجئني يف منطقة 
آسيا-املحيط الهادئ. 

 carolina.gottardo@jrs.org.au كارولينا غوتاردو 
مديرة، املنظمة اليسوعية لخدمة الالجئني- أسرتاليا

www.jrs.org.au  ورئيسة مجموعة عمل املرأة والجندر 
والتنوع، عضوة يف مجلس اإلدارة وضابطة ارتباط، العقد العاملي 

https://aprrn.info .للهجرة

1.  يشري امليثاق العاملي بشأن الالجئني إىل ‘مقاربة متعددة من ناحية الرشكاء وأصحاب 
’ مبا أنَّه يشتمل عىل كال  املصلحة املعنيني بها’ ونستخدم مصطلح ‘مقاربة املجتمع الُكيلِّ

امليثاقني. وينبثق مفهوم املقاربة من إعالن نيويورك حول الالجئني واملهاجرين.
 UNHCR )2019( Joint Letter from IOM and UNHCR 2. انظر عىل سبيل املثال

on the Collaboration Between the two Organizations, 25 January 2019
)رسالة مشرتكة من املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني حول التعاون بني املنظمتني(
www.refworld.org/docid/5c519a614.html 

3. ُألِحَقت مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني بإعالن نيويورك حول الالجئني 
واملهاجرين الذي ُتُبنَِّي يف عام 2016. ميكن الحصول عىل تحديثات عملياتية عىل الرابط 

.www.globalcrrf.org التايل
4. من املقرر أن تعقدها اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتحدة أو العمليات 

التشاورية اإلقليمية واملنتدى الدويل ملراجعة الهجرة ضمن عملية متناوبة تحدث مرة كل 
سنتني بدءاً من عام 2020. 

5. يتوىل تحالف االحتجاز الدويل قيادة معظم تلك الجهود كام يف املكسيك، عىل سبيل 
املثال، حيث يعمل التحالف مع الحكومة عىل رسم خارطة الطريق نحو إنهاء احتجاز 

الهجرة لألطفال. ويجري العمل أيضاً عىل النطاق العابر لدول املناطق إضافة إىل تأسيس 
https://idcoalition.org .منرب لتعلم النظراء
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