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نرشة الهجرة القرسية ‘مقاالت عامة ’ :نشجع القراء عىل إرســال املقاالت التي يــودون املشاركة بها لنرشها يف أي جانب
من جوانب الهجرة القرسة .ومع َّأن لكل عدد موضوعاً عاماً (موضوع هذا العد االستجابات القامئة عىل العقيدة للتَّهجري)
هجرين أو النّازحني
فهناك جزء مخصص للمقاالت العامة التي ُتعنى بأي محور كان من املوضوعات املرتبطة بالالجئني أو ا ُمل َّ
داخلياً أو عدميي الجنسية .مبقدوركم إرســال مقالتكم يف أي وقــت كــان وســوف ننظر يف إمكانية نرشها يف عــد ٍد قــادم.
يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk

عىل السياسية العامة أن تتصدى للنُّزوح يف املكسيك
حوسيه رامون كوسيو دياز

خالل جلسات استامع لجنة حقوق اإلنسان يف األمريكيتني حول وضع حقوق اإلنسان يف املكسيك يف نوفمرب/ترشين
الثاين ،٢٠١٣اسرتعت قضية النازحني داخلياً انتباهي خاص ًة ،وذلك نظراً لوضعها الراهن الخطري ،ولتأثريها املحتمل
يف املستقبل غري البعيد.
نـــازح
تســـتضيف دولتنـــا مـــا يقـــدر بحـــوايل  ١٦٠ألـــف
ٍ
داخليـــاً .وحتـــى عـــام  ،٢٠٠٧كانـــت هـــذه الظاهـــرة نتيجـــة
ل ــكلٍ م ــن :منازع ــات األرايض والنزاع ــات املحلي ــة والتعص ــب
الدين ــي ومش ــاريع البن ــاء واس ــعة النط ــاق ومش ــاريع التطوي ــر
الح ــري الق ــري وبن ــاء الس ــدود والك ــوارث الطبيعي ــة ون ـزاع
زاباتيس ــتا .ومن ــذ ذل ــك الح ــن ،متح ــورت األس ــباب الرئيس ــية
له ــذه الظاه ــرة ح ــول :العن ــف اإلجرام ــي ونش ــاطات بع ــض
عنـــارص األمـــن والفســـاد .ومـــن الواضـــح اســـتضعاف معظـــم
العائ ــات واألفــراد الذي ــن ُأج ــروا قــراً ع ــى ت ــرك منازله ــم.
وال ينتهـــي األمـــر عنـــد هـــذا الحـــد ،بـــل يتعـــداه غالبـــاً إىل
التعـــرض إىل إســـاءات بالغـــة باإلضافـــة إىل أعـــال الفســـاد
بس ــبب ع ــدم امت ــاك النازح ــن ملس ــتندات تثب ــت هوياته ــم،
وبالت ــايل ع ــدم حصوله ــم ع ــى الخدم ــات األساس ــية أو حت ــى
ع ــى الح ــد األدىن م ــن املتطلب ــات املعيش ــية .ويب ــدو التأث ــر
واضحـــاً عـــى النســـاء واألطفـــال والســـكان األصليـــن للبـــاد
خاصــ ًة.

وباملثـــل ،وافـــق مجلـــس الشـــيوخ عـــى عـــدة اقرتاحـــات
باملطالبـــة بتقديـــم رئيـــس الجمهوريـــة لتقريـــر حـــول وضـــع
النازحـــن داخليـــاً بجانـــب ســـنِّ السياســـات العامـــة لتقديـــم
املســـاعدة الواجبـــة لهـــم.

وجدي ــر بالذك ــر أيضــاً التعقي ــد الكام ــن يف األس ــباب املؤدي ــة
إىل الن ــزوح الداخ ــي الق ــري .فع ــى س ــبيل املث ــال ،اإلقام ــة يف
تش ــيباس ووج ــود نــزاع و كون ــك أمــاً أو ح ّت ــى مج ــرد كون ــك
امــرأة ،كل هــذه الظــروف مجتمع ـ ًة قــد تدفــع األف ـراد للنــزوح
م ــن منازله ــم .وهن ــاك رواب ــط أخ ــرى مامثل ــة ق ــد نجده ــا،
فمث ـ ً
ـا ،اإلقام ــة يف س ــونورا و ميتش ــواكان أو أواكس ــاكا والح ــرب
عـــى املخـــدرات وبنـــاء الســـدود واالنتـــاء لجامعـــة عرقيـــة،
كل ه ــذه العوام ــل ق ــد تدف ــع األفــراد أيضــاً للن ــزوح .وب ــدون
الدخـــول يف حيثيـــات وتفاصيـــل خطيـــة مبـــارشة ،فباإلمـــكان
التحذي ــر م ــن مجموع ــة الظ ــروف الت ــي ق ــد تع ــرض الف ــرد
لخط ــر ال ُّن ــزوح الداخ ــي .وبن ــا ًء ع ــى ع ــى ه ــذا االس ــتنتاج،
هن ــاك ع ــى م ــا يب ــدو نوع ــان م ــن اإلج ـراءات القانوني ــة الت ــي
وأول مـــا يجـــدر ذكـــره عـــدم إيـــاء املجتمـــع املكســـييك يتع ــن اتخاذه ــا م ــن خ ــال املس ــارات القانوني ــة املختص ــة.
االهتـــام الـــكايف لهـــذه القضيـــة ،فواقعيـــاً مـــا زال األمـــر يف
مرحل ــة اإلن ــكار .وق ــد ُمنح ــت ه ــذه القضي ــة بع ــض التغطي ــة ويتمثـــل أول هـــذه اإلجـــراءات ،وهـــو ذو طابـــع وقـــايئ ،يف
القانوني ــة املح ــدودة املتمثل ــة يف قان ــون من ــع ال ُّن ــزوح الداخ ــي رضورة تحديـــد العوامـــل العامـــة املؤديـــة إىل النُّـــزوح .وقـــد
واالنتبـــاه لـــه يف واليـــة تشـــياباس (فرباير/شـــباط  ،٢٠١٢أول تكـــون هـــذه العوامـــل متفاقمـــة ،ولذلـــك يجـــب اتخـــاذ
دول ــة ُت ــرع قانونــاً به ــذا الخص ــوص) ،باإلضاف ــة إىل تقدي ــم إجـــراءات عامـــة لحلهـــا ،أمـــا إذا كانـــت العوامـــل املؤديـــة
مب ــادرة إىل مجل ــس الش ــيوخ لترشي ــع القان ــون الع ــام ح ــول للهجـــرة القرسيـــة طارئـــة ،فســـيكون اإلجـــراء املناســـب
من ــع ال َّن ــزوح الداخ ــي والتعام ــل مع ــه يف ديس ــمرب/كانون األول التصـــدي ألحـــد العوامـــل أو ملجموعـــة منهـــا لتجنـــب ســـر
 ،٢٠١٢الـــذي يف طريقـــه إىل الصـــدور مـــن خـــال املجلـــس .1قطاعـــات أكـــر مـــن الســـكان يف هـــذا الطريـــق.
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أم ــا الن ــوع الث ــاين م ــن اإلج ـراءات العام ــة فه ــو ن ــوع عالج ــي.
وبالنظ ــر إىل َّأن ال ُّن ــزوح الق ــري يف ح ــد ذات ــه انته ــاك لحق ــوق
اإلنســـان ،فمـــن الـــروري تصحيـــح أوضـــاع أولئـــك الذيـــن
أجـــروا عـــى النـــزوح والذيـــن يعانـــون مـــن آثـــاره ،مبـــا يف
ذلـــك وصمهـــم بالعـــار واقتالعهـــم مـــن جذورهـــم والشـــعور
باإلحبـــاط والتفـــكك األرسي واآلمـــال املحـــدودة يف اإلصـــاح
والتعويـــض أو الوصـــول إىل العدالـــة.

مـــن املشـــاركة الوجدانيـــة لألشـــخاص بيننـــا الذيـــن فقـــدوا
كل يشء تقريبــاً .وتس ــتحق ه ــذه القضي ــة أن ُت ــوىل االهت ــام
العـــام مـــن جانـــب مختلـــف املتخصصـــن ،وإصـــدار اللوائـــح
وتنفيـــذ السياســـات العامـــة الواعيـــة املســـتمرة ،ســـوا ًء أكان
ذل ــك إلص ــاح م ــا ح ــدث بالفع ــل أم للتخفي ــف م ــن تأث ــر م ــا
ق ــد ي ــأيت بع ــد ،فه ــي ظاه ــرة بطيئ ــة وهادئ ــة وتراكمي ــة ،م ــا
يجعله ــا يف أم ــس الحاج ــة إىل ح ــل عاج ــل وواض ــح الرؤي ــة.

ولذل ــك يج ــب علين ــا أن نب ــدأ باالع ــراف ب ـ ّ
ـأن قضي ــة ال ُّن ــزوح
ً
الداخ ــي ّإن ــا ه ــي قضي ــة خط ــرة يف املكس ــيك الي ــوم ،ونظــرا وزير املحكمة العليا يف الدولة (املكسيك).
للطريق ــة الت ــي يدي ــر به ــا القط ــاع الجن ــايئ عمليات ــه يف الب ــادwww.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx ،
والطريق ــة الت ــي ُتح ــا َرب به ــا عمليات ــه ،فم ــن املحتم ــل زي ــادة
 .1يتضمن القانون ُأمور الحامية والرعاية وتنفيذ الحلول املستدامة والتأكيد عىل التزام
أع ــداد النَّازح ــن إىل درج ــة ق ــد تك ــون كب ــرة ال ُيس ــتهان به ــا .الدولة بضامن الحامية اإلنسانية و ضامن متتع املكسيكيني بحقوقهم اإلنسانية طبقاً
ومـــن هنـــا ،علينـــا أن نقـــرح حلـــوالً بحيـــث تكـــون نابعـــ ًة للمعايري الدولية.
حوسيه رامون كوسيو دياز jramoncd@scjn.gob.mx

تأ َّمالت من قرار إقامة املخيامت الصادر عن املحكمة العليا يف كينيا

آنا ويرث

تحتفل جامعات املجتمع املدين املجموعات بالنرص الذي حققته مؤخراً يف املحكمة العليا يف كينيا مذكراً إياها
بأهمية الدور الذي ميكن للتقاض االسرتاتيجي أن ميثله يف إنفاذ حقوق الالجئني والرتويج لها.

يف  26يوليو/متـــوز  ،2013أصـــدرت املحكمـــة العليـــا قـــراراً الالجئون الحرضيون يف كينيا

يعـــد نقطـــة دفـــاع مهمـــة ملصلحـــة حقـــوق الالجئـــن .فقـــد
ردَّت املحكمـــة سياســـة حكوميـــة كانـــت ســـتخالف ،يف حالـــة
تنفيذهـــا ،الحريـــات والكرامـــة لالجئـــن الذيـــن يعيشـــون يف
املناطـــق الحرضيـــة يف كينيـــا.

وأق ــام الدع ــوى يف املحكم ــة منظم ــة كيت ــو تش ــا ش ــريا وه ــي
منظم ــة غ ــر حكومي ــة محلي ــة لتصبـــح القضيـــة ت ــذكاراً ب ـ َّ
ـأن
التقـــايض االســـراتيجي لـــه قـــوة تعديـــل املشـــهد القانـــوين
لجمي ــع الالجئ ــن .ف ــإذا م ــا ُن ِّف ــذت ه ــذه الق ــوة ع ــى النح ــو
املناســـب ،فســـيكون لهـــا القـــدرة عـــى تقديـــم مـــاذ واســـع
النطـــاق لالنتصـــاف مـــن انتهـــاكات الحقـــوق وإنشـــاء فقـــه
حقوق ــي إيج ــايب وإرس ــال رس ــالة قوي ــة للحكوم ــات واملواطن ــن
مفاده ــا َّأن الالجئ ــن ليس ــوا مج ــرد أش ــخاص له ــم حاج ــات ب ــل
أن ــاس له ــم حق ــوق ميكنه ــم املطالب ــة به ــا وإنفاذه ــا .وعندم ــا ال
ُيلق ــى ب ــال للطعون ــات الت ــي ُتق ـدَّم بش ــأن الذراع ــن الترشيع ــي
والتنفي ــذي للحكوم ــة ،تلج ــأ جامع ــات املجتم ــع امل ــدين كتل ــك
التـــي وصلـــت إىل النـــر يف دعواهـــا يف كينيـــا إىل تطويـــع
التق ــايض االس ـراتيجي كأداة إلنف ــاذ حق ــوق الالجئ ــن وتعزيزه ــا.

رغـــم وجـــود سياســـة غـــر رســـمية إلقامـــة املخيـــات
يف كينيـــا منـــذ التســـعينيات ،مـــا زال هنـــاك  150ألـــف
الج ــئ يعيش ــون يف املناط ــق الحرضي ــة .وبالنس ــبة له ــؤالء
الالجئ ــن الحرضي ــن ،الحي ــاة طبيعي ــة ،فأطفاله ــم يذهب ــون
إىل املدرســـة والبالغـــون منهـــم يذهبـــون للعمـــل إلعاشـــة
أرسهـــم والالجئـــون يتجـــذرون يف البـــاد ويعيـــدون بنـــاء
حياتهـــم هنـــاك .لكـــنَّ هـــذا الوضـــع الطبيعـــي تغـــر يف
ديســـمرب/كانون األول  2012وأصبـــح مهـــدداً بالخطـــر.

فبعـــد سلســـلة مـــن االعتـــداءات بالقنابـــل اليدويـــة يف
كينيـــا واملرتبطـــة بجامعـــة الشـــباب الصوماليـــة املســـلحة،
أص ــدرت وزارة ش ــؤون الالجئ ــن بيانــاً صحفيــاً يف ديس ــمرب/
كان ــون األول  2012تعل ــن ع ــن قراره ــا يف وق ــف تس ــجيل
الالجئـــن الحرضيـــن وإعـــادة نقلهـــم إىل مخيـــات
الالجئ ــن .ويف  16يناير/كان ــون الث ــاين  ،2013عُ مم ــت رس ــال
بـــن الـــوزارات لتفعيـــل البيـــان الصحفـــي منـــذرة ببـــدء
املرحلـــة األوىل مـــن “جمـــع” الالجئـــن وحددتـــه بتاريـــخ
 21يناير/كانـــون الثـــاين.

