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صورة الغالف األمامي:
ف َّرت من السلفادور وطلبت اللجوء يف بيليز مع أبنائها بعد أن قتلت عصابة إجرامية زوجها .يدرس
أشقاء ألفريدو األصغر سناً يف مدرسة مجاورة أما األوالد األكرب سناً فيعملون يف الزراعة ويزرعون الذرة
والفول لتأمني طعام البيت .وتأسس وادي السالم يف عام  1982لتوفري املالذ اآلمن لالجئني الفارين من
الحروب األهلية التي أملَّت املنطقة.
*هذا االسم مستعار ألسباب تتعلق بالحامية.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /دانيييل فولبي
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تصدير :التضامن اإلقليمي وااللتزام بالحامية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي
فيليبو غراندي

ُجب فيه أكرث من  65مليون شخص عىل الهجرة يف العاملُ ،تقدِّم لنا منطقة أمريكا الالتينية
يف الوقت الذي ي َ
والبحر الكاريبي أمثلة عن املامرسات الجيدة من املنطقة التي ما زالت تتمسك بالتزامها الراسخ بحامية
من يحتاج للحامية.

وتشهد أعداد طلبات اللجوء من منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي تسارعاً كبرياً إذ ينتظر قرابة مائة ألف شخص حالياً البت
يف قرار النظر يف طلبات لجوئهم .وبقي ذلك الواقع منحى ثابتاً يف
السنوات األخرية لدرجة أ َّنه يفرض ضغوطاً كبرية عىل منظومات
لحة للبحث عن الحامية املناسبة
اللجوء ما يزيد من الحاجة ا ُمل َّ
واالستجابات للحلول.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سانتياغو إيسكوبار-جاراميلو

يف وقت تخيم فيه عىل العامل صورة أوضــاع التَّهجري املط َّولة التكميلية والوصول إىل التسجيل والتمتع بحرية الحركة وببدائل
والناشئة حديثاً ،قد تظهر منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي االحتجاز والقضايا التي تتعلق مبنحهم وثائق التعريف الشخصية.
كمالذ للسالمة النسبية ينأى بنفسه عن التَّهجريات الهائلة التي
وقعت مؤخراً بسبب االضطهاد وال ِّنزَاع والعنف .لكنَّ املؤسف استمرار تقاليد توفري الحامية
يف األمر ،كام لحظت بنفيس خالل زيارايت األخرية ،ليس هذا هو هناك التزام عميق لتوفري الحامية للفارين بحثاً عن السالمة نجده
راسخاً يف ِق َيم منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،تلك املنطقة
الوضع يف تلك املنطقة.
التي تحافظ عىل تقاليد قوية لالنفتاح والتضامن والعمل اإلنساين.
ففي شامل أمريكا الوسطى ،1تنترش عصابات إجرامية منظمة عابرة ويشهد التاريخ لها يف كثري من األمثلة مبا فيها استجابة املنطقة
للقوميات ومتارس درجات مخيفة من العنف ،إذ يعاين السكان يف لالجئني الفارين من الحرب األهلية اإلسبانية والدكتاتوريات
فنزويال من آثار االضطرابات االجتامعية والسياسية واملحدودية الربتغالية يف ثالثينيات القرن املايض إضافة إىل جاليات اليهود
الكبرية يف الوصول إىل الخدمات األساسية .ويف بعض مناطق الفارين من الحرب والتطهري العرقي يف أوروبا قبل الحرب العاملية
كولومبيا ،ما زالت بعض الجامعات املسلحة مستمرة يف العمل الثانية وإ ّبانها والالجئني الفلسطينيني ،والفارين من نري السلطات
مفلتة من العقاب رغم اتفاقية السالم التي ُأب ِر َمت مؤخراً .كل تلك
الظروف تقود الناس إىل االنتقال إىل أماكن أخرى ضمن دولهم أو
االنطالق برحالت خطرة نحو البلدان املجاورة وما وراءها وغالباً ما
يعتمدون لتلك الغاية عىل خدمات املهربني عدميي الشفقة سعياً
إىل الوصول لرب األمان .وتكتمل الصورة بطالبي اللجوء من هاييتي
وكوبا واألعداد املتصاعدة من الالجئني الواصلني من خارج املنطقة
مبا فيها بلدان يف آسيا وأفريقيا.

وبعيداً عن املآيس الشخصية التي واجهها كثري من الناس ،يواجه
األشخاص املتنقلون يف رحلة تهجريهم عــدداً من التحديات
أهمهام ما يتعلق بالتحديد املناسب لحاجاتهم للحامية ووصولهم
للمعلومات الالزمة لضامن بدائل االنتقال وإج ـراءات اللجوء
والوصول إىل الحامية املادية الكافية يف املــآوي وغريها من
الفضاءات اآلمنة والوصول الفعال للجوء وغريه من أشكال الحامية
املفوض السامي لألمم املتحدة فيليبو غراندي يزور مأوى ’ 72 Laبيت املهاجرين ومالذهم‘ ،املكسيك،2017 ،
www.la72.org
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القمعية يف أمريكا الجنوبية يف السبعينيات واملتأثرين بالحروب
األهلية يف أمريكا الوسطى يف الثامنينيات.
نسقة
وما زالت هذه التقاليد مستمرة إىل يومنا هذا .فهناك جهود ُم َّ
ُتب َذل لتعزيز استجابة الحامية من خالل استحداث التحسينات عىل
منظومات اللجوء يف جميع أرجاء املنطقة بتعزيز آليات حامية
األطفال وترسيخ الحامية املراعية للجندر وتدخالتها وإيالء الرتكيز
الكبري عىل ال َّت َن ُّوع .كام أبدت دول منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي التزاماً نحو القضاء عىل ظاهرة انعدام الجنسية بحلول
عام  2024من خالل تأسيس إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضع
انعدام الجنسية وتبني القواعد الداخلية لضامن حقوق األشخاص
عدميي الجنسية وتوفري الحلول الكافية ملن ال يتمتع بجنسية .وقد
بذلت املنطقة جهوداً كبرية يف سبيل إيجاد الحلول الخ َّالقة مثل
منح التأشريات اإلنسانية لالجئني السوريني وتبني خطط الحامية
البديلة من خالل اتفاقات التعاون اإلقليمي (مثل تأشريات السوق
املشرتكة الجنوبية (مريكوسور) واتحاد دول أمريكا الجنوبية
(أوناسور)) واستكشاف إمكانية إعادة نقل الالجئني باستخدام أطر
الهجرة املراعية للحامية.

5

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

التضامن .وأبدت كل دول املنطقة تقريباً التزامها بانتهاج مقاربة
شاملة للهجرات املختلطة والتَّهجري القرسي بتبني إعالن الربازيل
وخطة عملها يف عام  .2014وتهدف هذه الخطة الطموحة تعزيز
الوصول إىل العدالة وحق اللجوء وتقوية الحامية واستنباط الحلول
ملأساة املحتاجني وسوف ُتر َاجع يف أواخر عام  .2017وهي واحدة
من أهم النامذج التي يجب أن يحتذي بها العامل يف التعاون النزيه
والشفاف واملتفاين.

وقد شاركت دول منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أيضاً يف
جهد جامعي لها باالستجابة للوضع املقلق الناتج يف شامل أمريكا
الوسطى من خالل اتباع سلسلة من التدابري التي تتامىش مع بيان
خطة عمل سان خوسيه لعام  .2016وتعمل تلك الدول اآلن عىل
تأسيس إطار عام إقليمي شامل للحامية والحلول ( )CRPSFالذي
سوف ُيع ِّمق تدخالتها ويجعلها أكرث استدامة مبعالجتها لألسباب
الجذرية للتَّهجري يف شامل أمريكا الوسطى ويعزز من حامية
املتأثرين بالتَّهجري ويقدم الحلول لهم .وإىل هذه اللحظة ،انضمت
إىل مبادرة اإلطار العام تلك هندوراس وغواتيامال واملكسيك
والسلفادور .وسوف يساهم اإلطار العام يف إعداد العقد العاملي
لعام  2018حول الالجئني إذ سيعمل مع املفوضية السامية لألمم
وسجلت املنطقة خطى متقدمة مل يسبق لها مثيل يف التشارك املتحدة لشؤون الالجئني لالستجابة إىل الدعوة التي أطلقها إعالن
باملسؤولية وآليات الحامية املستندة إىل تقاليدها الثابتة يف نيويورك لعام  2016حول الالجئني واملهاجرين لتعزيز االستجابات
الشاملة التي ميكن التنبؤ بها إزاء التَّهجري واسع النطاق.
لكنَّ التصدي للتهجري القرسي يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي واحد من أكرث التحديات تعقيداً ،واستجابت دول
املنطقة لذلك التحدي بانتهاج مقاربات مضبوطة وإبداعية
ميكن أن تساعد يف إلهام االستجابات األوسع نطاقاً عىل مستوى
العامل ككل .ويف هذا الصدد ،ال شك يف َّأن مقاالت هذا العدد
سوف تقدم رؤى ّنية حول الوضع الناشئ يف تلك املنطقة
وستسلط الضوء عىل املامرسات الجيدة التي ميكن أن تساعد يف
تعزيز الحامية وتكثيف خطى التقدم نحو الحلول ضمن املنطقة
وإىل ما وراءها.
فيليبو غراندي
مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني
www.unhcr.org

ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بفييك تينانت،
املساعدة الخاصة للمفوض السامي عىل الربيد اإللكرتوين
.tennant@unhcr.org
 .1تتكون دول شامل أمريكا الوسطى من السلفادور وغواتيامال وهندوراس
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ثغرات الحامية يف املكسيك

أندريا فيالسنيور وإيلبا كوريا

هجرهم العنف الدائر يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى
م َّثلت املكسيك واحدة من أهم البلدان للذين َّ
كوجهة نهائية وكبلد للعبور عىل حد سواء ،ويدعو ذلك إىل رضورة ملحة لتحسني الحكومة املكسيكية
ملنظومات اللجوء لديها وإجراءات النظر يف طلبات اللجوء لتفي بالغرض املنشود منها يف ظل ذلك
السياق.
ميثل مسار الهجرة العابر من أمريكا الوسطى فاملكسيك فالواليات
املتحدة األمريكية واحداً من أكرب مسارات الهجرة يف العامل إذ تشري
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني إىل َّأن ما ال يقل عن 500
ألف شخص يعربون املكسيك يف كل عام1.لكنَّ تغريات كبرية ال
تخطئها العني حدثت عىل األقل خالل العقد املنرصم يف توليفة
تدفقات الهجرة غري النظامية إىل املكسيك وخصائصها خاص ًة من
ناحية األسباب املو ّلدة للتهجري يف كل من هندوراس والسلفادور
وغواتيامال بدرجة أقل.

يف املنطقة يف التسعينيات توقفت تدفقات الالجئني من أمريكا
الوسطى لكنَّ موجة جديدة حلت مكانها تتمثل يف هجرة أعداد
كبرية من املهاجرين االقتصاديني الفارين من براثن الفقر والفاقة
التي بسطت ظاللها عىل بلدان أمريكا الوسطى خاصة منها دول
املثلث الشاميل :2السلفادور وغواتيامال وهندوراس .وتضاعفت
أعداد املهاجرين إىل الواليات املتحدة األمريكية مع وقوع الكوارث
الطبيعية منها عىل سبيل املثال إعصار ميتش يف عام  1998وزلزال
السلفادور يف عام .2011

وتتأصل جذور التَّهجري يف الثامنينيات عندما اندلعت الحرب
األهلية يف بلدان مثل غواتيامال والسلفادور وصاحبها موجة من
القمع أدت إىل تهجري الناس نزوحاً يف الداخل ولجوءاً إىل الخارج.
فاختار البعض الفرار إىل الدول املجاورة لكنَّ مئات اآلالف غريهم
هاجروا إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وبعد انتهاء ال ِّنزاعات

واستجابة لذلك ،أسست املكسيك عام  1980لجنة مساعدات
الالجئني ،وفتحت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مكتباً
ثم أسست املكسيك عام  1990اللجنة
لها يف املكسيك عام َّ ،1982
الوطنية لحقوق اإلنسان .ثم أدخلت املكسيك أيضاً منظومة
الالجئني يف ترشيعاتها الوطنية عام  1990وبعد عرش سنوات،

للجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني يف املكسيك

مكتب الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني يف مدينة تابوكوال يُقدِّم املساعدة النفسية-االجتامعية المرأة الجئة تحمل دمية تفريغ القلق.
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صدَّقت املكسيك اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني
لعام  .1951ويف عام  ،2011أق َّرت املكسيك قانوناً للهجرة وقانوناً
لالجئني والحامية التكميلية (عُ دِّل الحقاً عام  2014ليصبح :قانون
الالجئني والحامية التكميلية واللجوء السيايس).

ومتكينهم مبارشة دون تعقيدات من دخول عملية تحديد صفة
الالجئ مبا يف ذلك متكينهم من الوصول إىل املنظومات العدلية
خاصة منها القدرة عىل الطعونات والدفوع يف املحاكم وغريها
من الجهات املعنية .وعىل املكسيك أيضاً أن ترسم سياسات عامة
فاعلة لضامن االندماج املحيل ولضامن كامل حقوق الالجئني.

ألسباب اقتصادية بحتة باالنخفاض يقابله ارتفاع بأعداد الفا ّرين
من العنف والجرمية املنظمة واالضطهاد .فمنذ عام  ،2006أودت
األحداث بحياة ما تقدر أعدادهم بـ  150ألفاً يف السلفادور مبعدل
يفوق  50قتي ًال عىل يد العصابات اإلجرامية لكل مائة ألف يف العام
الواحد أي ما يزيد عىل ثالثة أضعاف معدل القتىل يف املكسيك
بل ما يفوق عرشة أضعاف املعدل ذاته يف الواليات املتحدة
سجلت السلفادور معدل  103قتي ًال عىل
األمريكية .ويف عام َّ ،2015
يد العصابات لكل مائة ألف من السكان يقابله  57يف هندوراس
و 30يف غواتيامال .وحتى معدالت األطفال تحت سن العرشين من
ضحايا جرائم القتل فقد سجلت ارتفاعاً يف السلفادور وغواتيامال
مقارنة مبعدالتها يف أي بلد آخر يف العامل .ويف عام  ،2015احتجزت
سلطات الهجرة املكسيكية قرابة  35ألف مراهق أكرث من نصفهم
كانوا غري مصحوبني ببالغني.

من أهم االعتبارات التي يجب مراعاتها يف رسم السياسات العامة
السامت االجتامعية-السكانية لألشخاص الذين يسعون للحامية.
لكنَّ هذا االعتبار ،رغم أهميته ،مل ُيف ِرز أثراً كبرياً عىل اإلجراءات
التي اتخذتها املؤسسة الوطنية للهجرة ( )COMARإلحداث
التحسينات الالزمة يف معلومات حق اللجوء ونطاقه وآلية متكني
وصول طالبي اللجوء له.

سامت الهجرة الجديدة
يف وقت ليس ببعيد ،بدأت أعداد املغادرين لهندوراس والسلفادور تدابري تحديد الالجئني

ويف السنوات األربعة املاضية ،ازدادت طلبات اللجوء يف املكسيك
من  1296يف عام  2013إىل  8788يف عام  ،2016حصل منها 2872
عىل صفة اللجوء أو اللجوء .لكنَّ هذه األرقام ما زالت ضعيفة
مقارنة بعدد الفارين من بلدان املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى
ممن اعرتضتهم املكسيك واحتجزتهم .وبني عامي  2013و،2016
فاق عدد املعتقلني من بلدان املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى
رحلتهم
 520ألفاً معظمهم ( 517ألفاً و )249كان مصريهم أن ّ
السلطات (برعاية العهد الوطني للهجرة) 3.من بني ما يقدر عدده
بـ  51ألف طفل مهاجر ومراهق غري مصحوبني ببالغني ممن
لديهم حاجات محتملة للحامية يف املكسيك والقادمني من أمريكا
الوسطى بني عامي  2013و ،2016مل يتقدم منهم أكرث من %1.1
لطلب اللجوء ،وحتى هؤالء مل يحصل منهم عىل حق اللجوء أو
الحامية التكميلية سوى  230فرداً (.)%0.4
من جانب آخر ،متخضت قمة األمم املتحدة لالجئني واملهاجرين
عام  2016عن تحسينات تجسدت يف رفع معدالت االعرتاف بصفة
الالجئ وبقطع الدول املشاركة لتعهداتها بااللتزام بإدخال إجراءات
حقيقية يف منظوماتها لتوفري ’معاملة إنسانية تحفظ كرامة
املهاجرين والالجئني‘ ،لكنَّ تحديات كثرية ما زالت قامئة يف مواجهة
توفري الحامية لالجئني يف املكسيك .ومن هنا ،نجد حاجة ماسة إىل
تبني التدابري الكفيلة بتحديد األشخاص الذين يحتاجون للحامية

خاصة ّأن القادمني إىل املكسيك من السلفادور وغواتيامال
وهندوراس عادة ما تكون مستويات تعليمهم منخفضة ويعانون
من استضعاف اقتصادي اجتامعي يقابل ذلك شح يف املعلومات
املتاحة حول اللجوء وكيفية التقدم بطلب للجوء ،وحتى تلك
املعلومات القليلة ال تتيحها الجهات التي متتلكها إال إذا ُأك ِرهَ ت
عىل ذلك .ولعل لتلك الجهات ما يس ِّوغ ترصفها لكنَّ إخفاء
املعلومات بهذه الطريقة فيه تجاهل لحقيقة ثابتة هي َّأن الناس
املحتاجني للحامية عادة ما يجهلون َّأن لهم الحق يف االعرتاف بهم
كالجئني خاصة مع تدين مستويات تعليمهم التي تصل يف بعض
األحيان إىل األمية وكل ذلك يعيق من حصولهم عىل فهم صحيح
وإحاطة كاملة مبجمل الجوانب القانونية للوضع الذي يعيشون
فيه .وبذلك يصبح تدين وضعهم االقتصادي-االجتامعي سبباً يف
زيادة استضعافهم ومعاناتهم وبافتقارهم للمعلومات الالزمة حول
وضعهم ،ال يجدون سبي ًال لتحديد حاجاتهم يف الحامية وال التعامل
معها أص ًال.

متكني الوصول إىل إجراءات اللجوء

متثل سياسات الهجرة وسياساتها التي تن ِّفذها املكسيك واحدة من
أهم معيقات الوصول إىل إجراءات اللجوء ،منها االحتجاز القرسي
واملمنهج لألشخاص املتنقلني وترسيع ترحيلهم قرساً عدا عن
انعدام املوارد التي يفرتض أن تتاح إىل األفراد الراغبني يف السعي
وراء الحامية من اإلعادة القرسية ،وكل تلك التدابري تشوش عىل
حق التقدم بطلب الحصول عىل صفة الالجئ .وبهذا الصدد ،ال بد
من اتخاذ التدابري الرضورية لتجاوز الخطاب الرسمي املنصب عىل
َّأن األشخاص املعرضني لهذه املعاملة إمنا قدموا للمكسيك كدولة
’عبور‘ لوجهتهم النهائية وأنها ليست مستقراً لهم .وما هي إال
حجة يزداد التشكيك بها ومبصداقيتها .وهناك واجب عىل الدولة
بأن تضمن منع انتهاك إعادة الالجئني ملبدأ عدم اإلعادة القرسية
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ما يتطلب بالرضورة أن تبدأ املكسيك بإطالق التدريب املناسب اآلليات الفعالة للتنسيق ما بني مؤسساتها املختلفة واملؤسسة
مبا يف ذلك توفري األدلة اإلرشادية والتنفيذية بغية ضامن انسجام الوطنية لهجرة لتسهيل تنظيم العملية ككل فور االعـراف
سياسات الهجرة واللجوء فيها مع املعايري الدولية ومنها عىل سبيل باألشخاص عىل أنهم الجئون .وأخرياً ،ينبغي للمكسيك أن تؤسس
املثال توفري بدائل االحتجاز لطالبي اللجوء.
برامج شاملة لضامن حصول جميع أفراد مجتمع الالجئني عىل
حقوقهم كحق الصحة والتعليم وال بد لها ن الرتويج لدمجهم
الوصول إىل العدالة واإلجراءات النظامية
اجتامعياً واقتصادياً.
يؤسس قانون الالجئني والحامية التكميلية واللجوء السيايس معايري
للحامية وإجراءات كافية وواضحة .لكنَّ املامرسة عىل أرض الواقع أندريا فيالسنيور subdireccionsjrmex@sjrlac.org
تشري إىل وجود عوائق إدارية وعملية ُتق ِّوض الحامية املكفولة مديرة املرشوعات ،املنظمة اليسوعية لخدمة الالجئني ،املكسيك
http://en.jrs.net
بالقانون وتحد من تنفيذ الحق باإلجراءات العادلة والفعالة إذ
إ َّنها ،عىل سبيل املثال ،تحد من قدرة األفراد املحتجزين يف مراكز إيلبا يانيت كوريا elba.coria@ibero.mx
احتجاز املهاجرين ومتنع عنهم املساعدة القانونية .مثل هذه مديرة ،عيادة أاليدي فوبا القانونية ،جامعة إيبريوامريكانا،
املعوقات تقف حائ ً
ال أمام إنجاز حق الحامية للشخص بصفته املكسيك http://ibero.mx/derecho @AfClinica
الجئ وهذا ما يستدعي بدوره التساؤل حول مدى التزام الدولة
UNHCR Fact Sheet. February 2017 .1
بتوفري الحامية الفعالية لالجئني.
(صحيفة الحقائق للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فرباير/شباط )2017
وفض ًال عن معالجة أوجه القصور التي تعيق يف الوضع الراهن من
االعرتاف بصفة الالجئ ،عىل املكسيك أن تحرص أيضاً عىل توفري

http://bit.ly/UNHCR-Mexico-Feb2017
 .2يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
 .3املصدر :وزارة الداخلية  -شعبة سياسة الهجرة.

تكميم األفواه الناقدة يف املكسيك

زميينا سواريز ودانيال زابيكو

يواجه الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف املكسيك اعتداءات ترمي إىل إسكات أصواتهم
الناقدة .وكثري منهم يجد نفسه مجرباً عىل الفرار خوفاً من االغتيال .ولتبعات ذلك الواقع أهمية كبرية
عىل املستويني الشخيص واالجتامعي.

يف سياق العنف واسع النطاق املرتبط بالجرمية املنظمة يف
املكسيك ،غالباً ما يصبح املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون
أهدافاً محددة للعنف .فمنذ عام ُ ،2000ق ِت َل عىل األقل 125
صحفياً يف املكسيك و ُف ِق َد  21آخرون .ويف أثناء ذلك ،يف الفرتة ما
بني ديسمرب/كانون األول  2012حتى يوليو/متوز ُ ،2017ق ِت َل 106
فرداً من املدافعني عن حقوق اإلنسان واختفى  81آخرون1.ورغم
صعوبة الحصول عىل البيانات ،تفيد التقارير إىل تعرض الصحافة
إىل  276حالة اعتداء يف عام  ،2017أي بزيادة نسبتها  %23عام كان
2
عليه الحال يف عامل .2016

بغياب إرادة السلطات أو عجزها عن محاربة العصابات اإلجرامية
بل تعمد يف بعض األحيان إىل غض الطرف عن االعتداءات
التي يرتكبها املسؤولون الحكوميون ،ومن هنا يقع العبء عىل
الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان لفضح جرائم القتل
أو اإلخفاء القرسي أو غريها من األفعال اإلجرامية .وليك متنع
العصابات اإلجرامية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان
من فعل ما يفعلونه تجربهم عىل التعاون معهم تحت تهديد
استهدافهم .وبلغتهم الدارجة املعروفة يف عامل العصابات يعرضون
عليهم عرضاً ‘فضة أو رصاص’ مبعنى ‘إما أن تقبل املال أو نطلق
عليك الرصاص’.

وإذا نشط الفرد يف إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان أو نرش بيانات
حول فساد السلطات املحلية أو قدَّم معلومات عام يحدث يف وما يزيد الطني ب َّلة يف هذا السياق زيادة العداء واألفعال القتالية
بعض املناطق يف البالد ،فذلك أساس كاف لتعريضه لخطر التهديد املكشوفة ملختلف السلطات إزاء الصحفيني واملدافعني عن حقوق
أو االعتداء أو االغتيال أو اإلخفاء القرسي .ويزداد أثر ذلك كله اإلنسان ما أدى إىل انخفاض احتاملية طلب هؤالء للمساعدة أو
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الدعم بل إحجامهم عنها باملرة .وباإلضافة إىل ذلك ،اإلفالت من
العقاب يكاد يكون حقيقة مطلقة .ويف الفرتة ما بني عامي 2010
و ،2016مل تصدر سوى ثالثة أحكام باإلدانة بشأن االعتداءات عىل
الصحفيني أي ما ميثل نسبة  %0.15من جميع الحاالت التي حقق
فيها مكتب املدعي العام الخاص بالجرائم ضد حرية التعبري.

تهجري املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني

الذ كث ٌري من الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بالصمت
تاركني العمل يف حقوق اإلنسان يف حني ُا ْض ُّط َر آخرون عندما
أصبح تعرضهم للخطر أمراً ال ميكن احتامله إىل االنتقال إىل
أماكن أخرى داخل البالد أو الفرار إىل بلدانٍ أخرى .ومع ذلك،
فبالنسبة للصحفيني الذين طلبوا اللجوء يف بلدان أخرى ،توجد
عوائق لحصولهم عىل الحامية مل تكن يف الحسبان .فعىل سبيل
املثال ،سافر الصحفي مارتني مينديز بينيدا إىل إلباسو وهي مدينة
تقع غرب والية تكساس ليتقدم بطلب لجوء يف الواليات املتحدة
األمريكية بعد أن قىض أربعة أشهر يف مركز االحتجاز الذي وصفه
«بالجحيم» وبعد أن ُر ِف َض إطالق رساحه املرشوط ثم قرر مارتني
العودة إىل املكسيك عىل الرغم من إدراكه للخطر الذي سوف
يعود إليه.
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وهنـاك أيضـاً آثـار اجتامعيـة واسـعة النطـاق لتكميـم أفـواه
الصحفيين واملدافعين عـن حقـوق اإلنسـان أو تهجريهـم إذ
تواجـه عـدة واليـات يف املكسـيك حيـث وقعـت االنتهـاكات
واالعتـداءات مشـكالت خطيرة جـراء العنف ووجـود الجامعات
اإلجراميـة املنظمـة (مبـا يف ذلـك حـاالت التواطـؤ بين الجامعات
اإلجراميـة والسـلطات) واإلخفـاءات القرسيـة والنَّـزوح الداخلي
وانتـزاع ملكيـة األرايض وانتهـاكات أخـرى لحقوق اإلنسـان .وقد
كثير مـن الصحفيين واملدافعين عـن حقـوق اإلنسـان
تحـدث ٌ
الذيـن تعرضـوا لالعتـداءات يف األشـهر األخيرة عـن الكثير
مـن هـذه القضايـا وأبلغـوا عنهـا .وباإلضافـة إىل ذلـك ،متتلـك
ً
حافلا بأحـداث العنـف ضـد الصحفيين
تلـك الواليـات سـج ًال
َ
ُ
واملدافعين عـن حقـوق اإلنسـان (مل ُيحقـق فيهـا بعـد ومل تقـ ُّر
بشـأنها ألي عقوبـات) .وحتـى يف هـذه السـياقات العدائيـة
والخطيرة ،يبـذل الصحفيـون واملدافعـون عـن حقـوق اإلنسـان
جهـوداً ال ُيسـتهَان بهـا لتوثيـق األخبـار ذات الصلـة بحاميـة
الفئـات السـكانية املكسـيكية وإدانتهـا ،وتسـليط الضـوء عليهـا،
ومنـع حـدوث انتهـاكات أخـرى لحقـوق اإلنسـان مبـا يف ذلـك
4
التَّهجير وحاميـة الحقـوق.

زميينا سواريز xsuarez@wola.org
وأحياناً تستخدم السلطات أنفسها إعادة النقل كوسيلة لحامية زميلة للمكسيك ،مكتب واشنطن ألمريكا الالتينية )(WOLA
األشخاص املستخطرين ،فهناك آلية حامية املدافعني عن حقوق www.wola.org
اإلنسان والصحفيني التي وضعتها الحكومة املكسيكية يف عام
 2012إذ تحمي يف الوقت الحايل  538فرداً ( 342من مدافعي دانيال زابيكو dzapico@ohchr.org
حقوق اإلنسان و 196صحفياً) عىل االنتقال املؤقت كتدبري من محامي متخصص يف حقوق اإلنسان ،يعمل حالياً لدى مكتب
تدابري حامية األشخاص املهددين أو ا ُملعتدَى عليهم3.ورغم َّأن املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف املكسيك
االنتقال يعد يف بعض الحاالت تدبرياً عاج ً
ال لتوفري الحامية واألمنwww.hchr.org.mx ،
ال ينبغي أن َنن َْس أ َّنه حل مؤقت َّ
ألن الحكومة مل تقدمه إال ألنها
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos .1
عاجزة عن توفري حق اإلقامة حيث يريد األشخاص أو ضامن حرية los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (2017) La Esperanza no
التعبري باإلضافة إىل ضامن حق (أو حاجة) املجتمع إىل أن يبقى se agota
ال عن الحق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان( .الشبكة الوطنية للمنظامت املدنية لحقوق اإلنسان «جميع الحقوق للجميع» يف ريد يت
علم مبا بحدث فض ً
عىل ٍ
دي يت ( )2017ال نهاية لألمل) http://bit.ly/RedTDT-Esperanza-2017

تبعات التَّهجري

تتعدد آثار التَّهجري الواقعة عىل الصحفيني واملدافعني عن حقوق
اإلنسان .فعىل سبيل املثال ،يواجه الصحفيون واملدافعون عن
حقوق اإلنسان واقع االستئصال من جذورهم وفقدانهم للعالقات
االجتامعية ،ذلك الواقع الذي أصبح ظاهرة عامة يتسم بها التَّهجري
القرسي ،لكنَّها تؤثر عىل هذه الفئة من الناشطني عىل وجه
الخصوص أل َّنهم يفرون وحيدين مبفردهم تاركني عائالتهم خلفهم.
ثم يحيق املجهول باحتاملية عودتهم ما ُيص ِّع ُب عليهم االندماج
يف موقعهم الجديد .وغالباً ما يشعرون بالذنب من أنهم تسببوا يف
تعريض أرسهم للخطر أو إيقاعها يف صعوبات اقتصادية.

Article 19 (2017) Primer semestre de 2017:1.5 agresiones diarias contra .2
periodistas en México.
(املادة  )2017( 19النصف األول من عام  1.5 :2017اعتداءات يومية عىل الصحفيني يف
املكسيك) https://articulo19.org/informesemestral2017/
Espacio OSC (2015) Segundo diagnóstico sobre la implementación del .3
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas
(غسباشيو أو إس يس ( )2015التشخيص الثاين لتنفيذ آلية الحامية للمدافعني عن حقوق
اإلنسان والصحفيني) http://bit.ly/EspaceOSC-2015
See WOLA ‘Statement on Violence against Journalists and Human .4
Rights Defenders in Mexico’, 7th September 2017
(انظر مكتب واشنطن ألمريكا الالتينية ’بيان حول العنف املامرس ضد الصحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف املكسيك) http://bit.ly/WOLA-07092017
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مأوى  :La72واحة أمل يف طريق الهجرة املكسيكية
أليخاندرو أواليو-مينديز

توفر املآوي التي ُتدار محلياً عىل طرق الهجرة يف املكسيك الراحة والدعم التي أصبحت حاجة ماسة .ويف
أثناء مواجهة العنف ،وسياسات الهجرة األكرث رصامة ،والعوائق اليومية ،يسعى العاملون يف مرشوع La
 72إىل احرتام إحساس األشخاص بالكرامة واالهتامم بسالمتهم يف الوقت نفسه.
كان ذلك يوم السبت ،وكان الكل يرقص طوال الليل ،واستخدمت
مجموعة من الشباب دالء لتؤدي مهمة الطبول .واستمرت
عم الهدوء
سهرتهم الراقصة حتى الساعة  3:40صباحاً إىل أن َّ
املأوى .وبحلول الساعة  8:30صباحاً ،عادت الحياة إىل طبيعتها

أليخاندرو أواليو-مينديز

السنوات األخرية ،شهدت طرق الهجرة الرئيسية التي يسلكها
املهاجرون وطالبو اللجوء ارتفاعاً يف وترية العنف ،واملخاطر،
وارتفاع الكلفة املالية لسالكيها نتيجة الت ََّشدُّ د يف سياسات الهجرة،
وتشديد مراقبة الحدود (يف كل من املكسيك والواليات املتحدة
األمريكية) وارتــفــاع معدالت
النشاطات اإلجرامية عىل امتداد
طــرق الهجرة .و ُتــع ـزَى أسباب
ارتفاع معدالت األنشطة اإلجرامية
جــانــب منها إىل تــداخــل
يف
ٍ
طرق الهجرة مع طرق املهربني
والعصابات اإلجرامية.

وعىل امتداد طرق الهجرة ،ظهرت
شبكة من منظامت املساعدات
اإلنسانية تديرها منظامت غري
حكومية محلية (كث ٌري من هذه
املنظامت قامئة عىل العقيدة)
ملساعدة املهاجرين ومنارصتهم
والدفاع عنهم .ومع انتهاء عام
 ،2016كان هناك ما يقارب 85
منظمة تقدم الــغــذاء واملــأوى
واإلسعافات األولية والتعليم يف
مأوى تابع ملنظمة La72
كلٍ من حقوق اإلنسان واألمور
عندما سمع الجميع الصوت املعهود يخرتق الهدوء منادياً« :هيا العملية التي تخص الصحة والسالمة .ومأوى  72 Laواحدٌ من
يا أصدقاء! استيقظوا! نريد أن ننظف املكان ».كان هذا الصوت دور اإليواء هذه.
هو صوت فراي أوريليو وهو أحد الرهبان الفرنسيسكان الذين
يوم جديد يبدأ يف مأوى  72 Laوهو ’دار إقامة فضاء إنساين
يعملون يف املأوى .وهذا ٌ
يقع ملجأ مرشوع  72 Laيف مدينة تينوسيك الصغرية يف والية
إيواء وملجأ للمهاجرين‘ يف جنوب املكسيك.1
تاباسكو يف املكسيك عىل بعد  58كيلومرتاً من الحدود املكسيكية
ومع َّأن املكسيك عُ ِــر َف عنها منذ أم ٍد طويل أ َّنها بلد هجرة ،مع غواتيامالً .ويتوافد املهاجرون وطالبو اللجوء عىل هذه
أضحت يف اآلونة األخرية بلد عبور مهم لألشخاص الفارين من املدينة عىل أمل القفز إىل أحد قطارات الشحن ضمن محاوالتهم
أمريكا الوسطى إىل الواليات املتحدة كام أضحت أيضاً بلد مقصد للوصول إىل الواليات املتحدة األمريكية .ويف حني ال يستفيد
جديد .ويزداد عدد األشخاص الفارين من العنف يف منطقة املثلث جميع املهاجرين الذين يعربون املدينة من الخدمات املقدمة يف
الشاميل ألمريكا الوسطى 2التي تضم السلفادور ،وغواتيامال ،72 La ،ال يقل عدد املهاجرين املاكثني يف امللجأ عن 140-120
وهندوراس ليسعوا إىل الحصول عىل االعرتاف بهم كالجئني .ويف يومياً .وبينام ميثل الهندوراسيون معظم أولئك املهاجرين ،هناك
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غريهم ممن قدموا من غواتيامال والسلفادور ،وأحياناً كثرية يأيت
آخرون من أمريكا الجنوبية أو الدول األفريقية.
وغالباً ما يصل األشخاص إىل املكان سرياً عىل أقدامهم أما إذا أتيح
لهم املال وأصبحوا قادرين عىل اإلفالت من دوريات الحدود حينئ ٍذ
يستقلون املواصالت العامة .ويتعرض كث ٌري منهم للسطو والرسقة
من العصابات اإلجرامية املنترشة عىل امتداد  58كيلومرتاً بني
الحدود وتينوسييك .ومثة أوقات يصل فيها العنف إىل مستويات
من الوحشية غري العادية مثل تعرض النِّساء لالغتصاب الجامعي
يف حني ُي َ
ؤخذ الرجال رهائن تحت تهديد السالح الناري أو األسلحة
البيضاء .ومع كرثة انتشار نقاط التفتيش عىل الحدود الحكومية
عىل امتداد الطرق الرئيسية ،يضطر كث ٌري من املهاجرين غري
النظاميني إىل استخدام طرق أكرث خطورة.
ونشأ مأوى  72 Laمثله مثل كثري من دور اإليــواء األخرى يف
املكسيك من املجتمع املحيل الذي كان يساعد املهاجرين يف
حاالت الشدة قبل زمن طويل من تأسيسهم للأموى عىل هيئة
منظمة غري حكومية رسمية .ففي أوائل التسعينيات ،قدم الرهبان
الفرنسيسكان ما يف وسعهم من غذاء ومأوى من الكنيسة املحلية.
ويف عام ُ ،2010ق ِت َل  72مهاجراً يف سان فرناندو ،ووالية تاماوليباس،
وشامل املكسيك يف مذبحة كبرية كانت سبباً يف اتخاذ قرار االنتقال
خدمات أفضل للمهاجرين وسمي
إىل مرفق جديد ميكنه أن يقدم
ٍ
هذا املرفق باسم يخلد ذكرى مذبحة أولئك القتىل .ففي بداية
األمر ،كان املأوى يقدم معظم الدعم للمهاجرين االقتصاديني ثم
تغيت هُ و َّيات األشخاص الذين ميرون خالل املأوى
ما لبثت أن ّ
وبذلك ُو ِّس َع نطاق الدعم ليشتمل عىل طالبي اللجوء.
ويتمثل الهدف األسايس يف إيجاد ’فضاء للمساعدات اإلنسانية‘
ال يوفر املأوى واملالذ فحسب (إذ مينع قانون الهجرة املكسييك
السلطات وقوات الرشطة من شن املداهامت أو التفتيش يف
األماكن التي ُتقدّم فيها املساعدات اإلنسانية) بل كانت تطمح إىل
توفري مكان للمهاجرين يشعرون فيه بالكرامة والدعم .فاملهاجرون
أوالً وأخرياً َب َ ٌ
ش يستحقون االحرتام والدعم يف مواجهة أنظمة
بالدهم القامئة عىل الظلم والعنف ،وهام سببان رئيسيان الضطرار
الناس إىل مغادرة بلدانهم األصلية.
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املحلية ،ومن أجزاء أخرى من املكسيك ،وأوروبا ،والدول املتقدمة
األخرى .وتقدم منظمة أطباء بال حدود ،وأسايلم أكسس (منظمة
الحصول عىل اللجوء  ،)Asylum Accessوالصليب األحمر،
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظامت
مكسيكية أخرى غري حكومية خدمات مستهدفة يف املأوى لكلٍ
من املهاجرين االقتصاديني وطالبي اللجوء .واآلن ،اتسع نطاق
الخدمات التي يوفرها املــأوى إذ أصبح يشتمل عىل مرشوع
للقارصين غري املصحوبني ببالغني وبرنامج لفئة (إل جي يب يت آي
كيو) 3كام يقدم املشورة القانونية لألشخاص الذين يطلبون اللجوء
وميثلهم .كام اتسع نطاق املرافق التي يقدمها املأوى ليشتمل عىل
مرافق منفصلة للقارصين غري املصحوبني ببالغني والنِّساء ،وفئة
(إل جي يب يت آي كيو).
ويتبع املأوى سياسة ’الباب املفتوح‘ أل َّنه ال يجب أن يشبه مركز
االحتجاز أو السجن .ففي مأوى  ،72 Laيستطيع املهاجرون
الذهاب واإلياب بحرية .ويفضل بعض املهاجرين البقاء يف املأوى يف
حني يفضل آخرون الذهاب إىل املدينة للبحث عن عمل أو التسول
لجمع املال من أجل مواصلة رحلتهم .ويؤدي وجود املهاجرين
إىل ضغوطات هائلة يف املجتمع املحيل .ويف حني يدعم بعض
السكان املحليني املأوى بسخاء ،يلقي اآلخرون بالالمئة عىل املأوى
وبأ َّنه مصدر للمشكالت االجتامعية مثل الرسقة ،واملضايقات،
واالعتداءات الجنسية .ومعالجة التوترات والضغوطات التي
تنشأ بني املهاجرين واملجتمع املضيف ،وسلطات الهجرة املحلية
واالتحادية ليست باألمر الهني أبداً إذ تظهر تحديات جديدة دامئاً.
ويتمثل أحد هذه التحديات يف املحافظة واإلبقاء عىل الدفاع عن
املهاجرين والالجئني ومنارصتهم مع التمكني من إسامع أصواتهم
للتعبري عن حاجاتهم وظروفهم .ويتمثل تح ٍّد آخر يف مواصلة
العمل مع املجتمع املحيل والسلطات املحلية لتعزيز كرم الضيافة
واحرتام حقوق اإلنسان.
يف مأوى  ،72 Laيقيم املهاجرون حفلة كل سبت لي ًال لكنَّ بقية
هجرين والالجئني الذين
األيام ليست إال كفاح من أجل دعم ا ُمل َّ
يلهثون وراء العدالة ،والسالمة ،وفرص الحياة الكرمية.
أليخاندرو أواليو-مينديز ،الرهبنة اليسوعية

alejandro.olayomendez@campion.ox.ac.uk

«بالنسبة لنا ،متثل دور اإليواء هذه واحدة أمان عىل الطريق .قسيس كاثولييك يسوعي ،يدرس حالياً للحصول عىل درجة
ودونها ستكون رحلتنا شاقة ال ميكن تحملها( ».مهاجر هندويس) الدكتوراه يف الفلسفة يف اإلمناء الدويل ،جامعة أكسفورد.
ويف بداية األمر ،توافر يف املأوى طاقم عمل صغري وكانت املرافق
بسيطة وبدائية .وبحلول عام  ،2016كان املأوى يضم طاقم عمل
من مثانية أفراد باإلضافة إىل مجموعة من املتطوعني من املناطق
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 .2يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
 .3املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس واملتحريون
(إل جي يب يت آي كيو)
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والية ميتشواكان املكسيكية :تدفقات الهجرة املختلطة والروابط عرب الوطنية

سوتشيتل بادا وأندرياس فلدمان

عىل خلفية العنف املتواصل يف املكسيك ،بدأت مالمح أمناط الهجرة التقليدية يف ممر أمريكا الشاملية
بالتغري.
تع ّرض التدفق الراسخ يف القدم للمهاجرين الذين يحاولون
الوصول إىل الواليات املتحدة األمريكية من أجل تحسني أمنهم
توسع شديد إثر املوجة الجامحة آلالف ا ُمله ََّجرين
االقتصادي إىل ّ
قرسياً الهاربني من العنف واالنفالت األمني يف املكسيك1.وأصبحت
الضبابية تغىش أي محاولة للتمييز الدقيق بني الهجرة الطوعية
والهجرة القرسية لتنوع العوامل التي قد تدفع األشخاص إىل
الهجرة لحامية حقوقهم اإلنسانية األساسية .وقد تأيت هذه العوامل
منفردة أو مجتمعة ،منها الهرب من تهديدات العنف واالفتقار إىل
الفرص االقتصادية والتدهور البيئي .وتشري التقارير التي قدّمتها
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل ارتفاع كبري يف
أعداد طلبات اللجوء التي قدَّمها مواطنون مكسيكيون يف الواليات
املتحدة من  3996طلباً عام  2000إىل  14634طلباً عام  2016عىل
2
الرغم من انخفاض معدالت القبول يف الواليات املتحدة.

لوجهاتهم التي سيتحركون نحوها .فباإلضافة إىل البحث عن مالذ
داخل حدود املكسيك أو تقديم طلبات اللجوء يف الخارج ّمثة
احتامل ثالث تقدّمه شبكات الهجرة قدمية العهد ألولئك املتأثرين
بالعنف وهي العبور إىل الواليات املتحدة األمريكية سواء بوجود
الوثائق أم عدمه .ومن أجل دراسة التحركات العابرة للحدود
الوطنية وفهمها اس َت ْق َص ْينا حالة الوالية املكسيكية ميتشواكان.

العنف والتهجري يف ميتشواكان

روبني فيغويروا /منظمة حركة املهاجرين يف الرشق األوسط

تأ ّثرت ميتشواكان تأثراً كبرياً بالعنف الناجم عن املخدرات مع
ظهور كثري من املنظامت اإلجرامية البارزة إذ مت ّكنت عصابات
املخدرات من اكتساح االقتصاد بفعل ثروتها الهائلة وقدراتها
الجربية مام جعل حكومة البالد الواهنة غري قادرة عىل إيقاف
ذلك املد .كام شهدت والية ميتشواكان توسعاً رسيعاً مليليشيات
الدفاع الذايت التي نشأت َك َر ّد فعل تجاه الجرمية املنظمة .ونتيجة
ويتعلق السؤال الحاسم لفهم التشكيالت املعارصة للتحركات لذلك وجد آالف امليتشواكانيني أنفسهم مجربين عىل النُّزوح
بكيفية تأثري العنف عىل قرار األفراد للتح ّرك وكيفية اختيارهم إىل املخيامت املؤقتة ا ُملقا َمة عىل أطراف املدن والبلدات بينام
كانت الدولة التي ُت َق ِّو ُضها جهات فاعلة قوية غري
حكومية عاجزة أو غري راغبة يف تقديم املساعدة
والحامية ألولئك النَّازحني داخلياً.

مهاجرون يف طريق العبور ،املكسيك

و ّمثة تح ٍد آخر تواجهه ميتشواكان ممثل بسعيها
إىل مساعدة آالف املهاجرين العائدين من الواليات
املتحدة وإعادة إدماجهم نتيج ًة للبطالة أو لِ ّنهم
ُأبـ ِعــدُ وا من الواليات املتحدة بسبب اإلدانــات
الجنائية أو عدم توافرهم عىل الوثائق .ويف ظل
اإلدارة الرئاسية الحالية يف الواليات املتحدة ،نف ّذت
وزارة األمن الوطني يف الواليات املتحدة بنجاح
سياسة قامئة عىل تكتيكات الخوف ّ
لحث آالف
املهاجرين غري ا ُمل َو َّثقني عىل العودة إىل أوطانهم
طوعاً بدالً من تعرضهم لخطر العقوبات اإللزامية
السالبة للحرية التي ُتف َر ُض عليهم حاملا ُت ِس ُك بهم
دائرة الهجرة والجامرك .ويحاول العائدون أحياناً
االستيطان يف مدن أكرب يف والية ميتشواكان حيث
ميتلكون شبكات اجتامعية وفــرص عمل أفضل
بينام يعود آخرون إىل بلداتهم األصلية ليعيشوا مع
أقاربهم ويعانون باستمرار من ندرة فرص العمل
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وغياب سياسات اإلدماج والظروف العنيفة التي تستدعي رضورة ومـن أجـل دراسـة هـذه الظاهـرة وفهمهـا ،أجرينـا املقابلات
3
التح ّرك مرة أخرى.
والدراسـات االسـتقصائية مـع السـلطات وممثلي املجتمـع املدين
4
واألكادمييين واملهاجريـن.

اختيار الوجهة

لِواليـة ميتشـواكان املكسـيكية تاريـخ حافـل مـع الهجـرة الدولية
إذ يرجـع تاريـخ وجـود امليتشـواكانيني يف الواليـات املتحـدة إىل
بدايـات القـرن العرشيـن عندمـا هاجـر آالف الرجال إىل الشمال
للعمل يف الزراعة .ويف فرتة السـتينيات ،انضمت النسـاء واألطفال
إىل موجـة الهجـرة تلـك .وكان لوجود هـؤالء املهاجرين دور ف ّعال
ومهـم يف إيجـاد مجتمـع عابـر للحـدود الوطنيـة ميتلـك اقتصـاداً
قويـاً وروابـط ثقافيـة وسياسـية ،كما َّأن هنالـك حركـة دامئـة
بين ميتشـواكان وعـدد مـن املـدن األمريكيـة مبـا فيهـا شـيكاغو
وداالس ولـوس انجليـس .ويف عـام  ،2014تل ّقت والية ميتشـواكان
 2.2مليـار دوالر مـن الحـواالت املاليـة األرسيـة مـا تجـاوز قيمـة
الحـواالت يف أي واليـة مكسـيكية أخـرى وميثـل ذلـك  %10مـن ومـع ّأن ظـروف املكسـيكيني املهاجريـن سـواء أكانـوا مهاجريـن
الناتـج املحلي اإلجمايل السـنوي للواليـة ويشـكل ضعفـي قيمـة اقتصاديين أم طالبـي لجـوء يف الواليـات املتحـدة قـد تدهـورت
صادراتها.
منـذ األزمـة االقتصاديـة عـام  2008وبفعـل السياسـات التـي
طبقتهـا إدارة ترامـب الحاليـة مؤخـراً ،أشـار الخاضعون للدراسـة
أمـا على الصعيـد السـيايسُ ،ت َعـ ِّر ُف ميتشـواكان نفسـها على إىل َّأن كثيراً مـن املكسـيكيني ممـن يخافـون على أرواحهـم يف
أ ّنهـا واليـة ثنائيـة القوميـات ،إذ يسـافر حاكـم الواليـة ورؤسـاء املكسـيك يفضلـون مواجهـة الظـروف غير األكيـدة والخطـر يف
السـلطات األخـرى بانتظـام إىل الواليـات املتحـدة مـن أجـل الواليـات املتحـدة عىل البقاء يف ميتشـواكان .ومتثـل ثقافة الهجرة
تعميـق عالقاتهـم مـع امليتشـواكيني يف الشـتات والحفـاظ عليهـا .الراسـخة دوراً كبيراً يف تسـهيل هـذه التحركات ذلـك َّأن كثرياً من
ومـن جانبهـم ،كثيراً ما يعود امليتشـواكيون من الواليـات املتحدة هجـرات امليتشـواكانيني إىل الواليـات املتحـدة ليسـت إال جـزءاً ال
إىل ميتشـواكان ويشـاركون بنشـاط يف كسـب تأييـد السـلطات يتجـزأ مـن تربيتهـم التـي نشـؤوا عليها.
اإلقليميـة واملجتمعـات املحليـة والتفاعـل معهـا بشـأن وضعهـم
كمهاجريـن والظـروف املعيشـية للمكسـيكيني يف الواليـات وتشـكل الظـروف الحاليـة تحديـات هائلة أمام جمـع املعلومات
املتحـدة .كما تنظـم واليـة ميتشـواكان ملتقـى سـنوياً يركـز عىل مـا يجعـل مهمـة تتبـع رحلات املهاجريـن أمـراً صعبـاً .فليـس
الهجـرة ثنائيـة القوميـة ( )Foro Binacional del Migranteاملهاجـرون الفـا ّرون مـن العنـف وحدهـم مـن يحجمـون عـن
تتوافـد إليـه السـلطات اإلقليميـة وعـدد كبير مـن املنظامت من الحديـث بـل كذلـك األمـر مع املسـؤولني الحكوميني يف املكسـيك
املكسـيك والواليـات املتحـدة ملناقشـة املشـكالت والتحديـات مبا والواليـات املتحـدة أيضـاً ،فكلهـم يخافـون التعـ ّرض لالسـتهداف
فيهـا املسـاعدة الحكوميـة للعائديـن وتقديـم الدعم السـتحداث مـن قبـل املنظمات اإلجراميـة املتاجـرة باملخـدرات .كما تتفاقم
الوظائـف وإنشـاء الربامـج الصحية والتعليميـة ومرشوعات البنى صعوبـة تحصيـل املعلومـات وجمعهـا بسـبب إحجـام السـلطات
التحتيـة والتدابير الالزمـة لتعزيـز أمـن املهاجريـن وتحسـينه .املكسـيكية عـن توفير املعلومـات التـي تؤكـد حجـم النـزوح
وتتعلـق هـذه املسـائل بـكل مـن املهاجريـن االقتصاديين الجامعـي ملواطنيهـا نحـو الواليـات املتحـدة َّ
ألن تقديـم تلـك
هجريـن على حـد سـواء.
املعلومـات سـيعني االستسلام لعصابـات املخـدرات.
وا ُمل َّ
ويبدو أن ضعف احتاملية تل ّقي املسـاعدة والحامية يف املكسـيك
والخـوف مـن التعـرض للتهديـد حتـى يف حالـة التن ّقـل الداخلي
ووجـود الشـبكات عبر الوطنيـة قدميـة العهـد واألمـل بإيجـاد
فـرص أفضـل يف الشمال كلهـا تعـزز مـن اتخـاذ املهاجريـن لقرار
التماس الحاميـة عن طريق عبـور الحدود الفاصلة بني املكسـيك
والواليـات املتحـدة على الرغـم مـن عـدم اصطحابهـم للوثائـق.

وكما علمنـا مـن خلال زياراتنـا إىل ميتشـواكان ومقابالتنـا مـع
املهاجريـن يف شـيكاغو ،يغـادر األشـخاص مجتمعاتهـم بأكبر
قـدر ممكـن مـن التكتـم والرسيـة لئلا تقبـض عليهـم الجهـات
الفاعلـة العنيفـة معتمديـن عىل الشـبكات املوجـودة ورأس املال
االجتامعـي لحاميتهـم .أ ّمـا املحظوظـون ممـن لديهـم أقـارب
وأصدقـاء يف الواليـات املتحـدة فغالباً ما يتلقـون الدعم الرضوري
(كاملـال والتأشيرة بكفالـة واملعلومـات الرضوريـة واملـأوى) مبـا
يتيـح لهم السـفر والوصـول إىل الواليات املتحـدة وإيجاد وظائف
جديـدة والتأقلـم مـع ظروفهـم الجديـدة حاملـا يصلـون إليهـا.

وتعترف السـلطات االتحاديـة وسـلطات واليـة ميتشـواكان مبـا
فيهـا اللجنـة التنفيذيـة االتحاديـة املعنيـة بتقديـم الخدمـات
للضحايـا وأمانـة شـؤون املهاجريـن بالهجـرة القرسيـة كمشـكلة
حقيقيـة ولكنهـا تفتقـر إىل الوعـي الشـامل بأبعادهـا وروابطهـا
ـح السياسـات الالزمـة لتنسـيق
عبر الوطنيـة كما تعـاين مـن ُش ّ
املسـاعدة لألشـخاص املتأثريـن .وحتـى يف سـياق العنـف الحـايل
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يف املكسـيك ،ال توجـد برامـج حكوميـة حيـز التطبيـق مـن أجـل
مسـاعدة النازحين داخليـاً وحاميتهـم ،كما كان املجتمـع املـدين بروفيسور مشارك
بطيئـاً يف الـرد 5.وباملثـل ،ليـس مبقـدور ممثلي املجتمـع املـدين
املهاجريـن يف ميتشـواكان أن يقدمـوا شـيئاً ُيذ َكـر مـن األدلة التي أندرياس فلدمان feldmana@uic.edu
توثـق هجـرة األشـخاص إىل الشمال خاصـة أ َّنهـم ال ميتلكـون بروفيسور مشارك
القـدرة على التحقيـق واالسـتقصاء بسـبب شـح املـوارد والخوف برنامج أمريكا الالتينية والدراسات الالتينية ،جامع إلينوي يف
مـن الـردود االنتقاميـة بحقهـم.
شيكاغو www.uic.edu
املرشدين امليتشـواكانيني يتقدم الكاتب بالشكر لكريستينا كوريا ملساعدتها يف إعداد هذه
وبالنظـر إىل املـأزق الـذي يواجهـه آالف ّ
يتعين على السـلطات املكسـيكية عىل املقالة.
املقتلعين مـن جذورهـمّ ،
املسـتويني االتحـادي واإلقليمـي تنفيـذ تدابري ملموسـة ملسـاعدة  .1ألبوجا س ’ )2014( .العنف الجنايئ والتهجري والهجرة يف املكسيك‘ ،نرشة الهجرة
السـكان حاميتهـم وباألخـص الفئـة األشـد ضعفـاً منهـم .وعلى القرسية ،العدد www.fmreview.org/ar/crisis/albuja 45
 .2إحصاءات السكان للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ()2017
أقـل تقديـر ،يجـب أن تشـتمل التدابري على فتح املآوي ليتسـنّى باللغة اإلنجليزية http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers
للضحايـا تل ّقـي املعونـة الحيوية واملسـاعدات الطبيـة ولحاميتهم  .3مقابلة شخصية مع أحد أعضاء كوادر أمانة شؤون الهجرة يف ميتشواكان .موريليا،
مـن األذى ،وتعزيـز اآلليـات املوجـودة لإلبلاغ عـن انتهـاكات ديسمرب/كانون األول 2016
 .4استُكمِلت هذه املعلومات باالعتامد عىل مصادر ثانوية مبا فيها التقارير الحكومية
حقـوق اإلنسـان وأي جرائـم أخـرى ،ووضـع سـجل وطنـي وتقارير املنظامت العابرة للحكومات وتقارير املنظامت غري الحكومية وإفادات طالبي
َجريـن .وينبغـي أيضـاً ابتـكار مـا أمكن مـن آليات اللجوء املشفوعة بالقسم واألعامل األكادميية.
لألشـخاص ا ُمله َّ
ملسـاعدة الضحايـا على العـودة إىل مجتمعاتهـم وتعزيـز الحلول Rubio Diaz-Leal L (2016) ‘Internal displacement in Mexico: a debate on .5
concepts, statistics and State responsibility’, in Cantor D J and Rodriguezالدامئـة األخـرى .ويجب على املجتمع الدويل مـن جهته أن يقدم Serna N (Eds) The New Refugees: Crime and Displacement in Latin
الدعـم املـايل والفنـي لزيـادة قـدرة املكسـيكيني على مواجهـة .America, London: Institute of Latin American Studies
(روبيو دياز-ليل ل (’ ،)2016النزوح الداخيل يف املكسيك :حوار حول املفهومات
هـذه األزمـة اإلنسـانية املتزايـدة.
واإلحصاءات ومسؤولية الدول‘ يف :كانتور د ج ورودريغوز-سرينا ن (محرران) ،الالجئون
الجدد :الجرمية والتَّهجري يف أمريكا الالتينية)

العنف اإلجرامي يف هندوراس باعتباره محركاً للتهجري

سوزانا نيليسون بوالرد

تظهر آثار العنف ظهوراً واضحاً وملموساً يومياً يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى بل يعد محركاً أساسياً
للتهجري فض ًال عن دوره املعيق يف تحديد هوية املحتاجني للحامية والوصول إليهم .ومتثل هندوراس اآلن
ُنجز بعد يف واحدة من
نج َز وما مل ي َ
يف اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني دراسة حالة وفرصة للتعلم مام ُأ ِ
البلدان املتأثرة يف هذه املنطقة.
مع ارتفاع مستويات جرائم القتل يف املنطقة إىل درجة تضاهي
أسوأ ال ِّنزاعات املسلحة يف العامل ،1أصبحت العصابات والجامعات
اإلجرامية متثل الوجه الجديد للعنف ا ُملن ََّظم يف أمريكا الالتينية.
فبالنسبة لكثري من األشخاص ،أصبح تعرض أحد أفراد أرسهم أو
أصدقائهم املقربني للخطف أو السطو أو الرسقة أو االبتزاز أو
العنف الجنيس أو القتل أمراً عادياً ومألوفاً ،ففي بعض البلدان،
اتسع نطاق العنف وزادت فداحته إىل درجة شبيهة بال ِّنزاعات
القامئة عىل التمرد والعصيان يف العقود السابقة.

ورغم ما تبذله بعض الدول والهيئات الدولية والجهات الفاعلة
من غري الحكومات من جهود مكثفة ومتزايدة للتصدي النتهاكات
املهجرون ال يحصلون
العصابات والجامعات اإلجرامية ،ما زال َّ
عىل الحامية التي يحتاجون إليها .ولتذليل العقبات التي متنع من
الوصول للحامية ،هناك خطوتان أساسيتان أوالهام ضامن تعزيز
اإلدراك العاملي َّ
بأن العنف واالضطهاد محركان رئيسيان للتهجري
2
القرسي يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى .ثم بعدها تأيت
الخطوة الثانية التي تتمثل يف تحسني الدول لقدراتها للوصول إىل
املهجرة وتحديد ذوي الحاجات املحددة للحامية.
املجتمعات َّ
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اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني هو اسم ُأط ِلقَ عىل أول ملحقني
إلعالن نيويورك لالجئني واملهاجرين الذي اعُ ت ِم َد يف سبتمرب/أيلول
 .2016ويروج اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ملقاربة مستدامة
تربط العمل اإلنساين باملساعدة اإلمنائية يف أوضاع تدفقات الالجئني
واسعة النطاق ،كام يركز عىل عد ٍد من أفضل اإلجراءات واملامرسات
يف أربعة مجاالت هي إجراءات استقبال الالجئني وقبولهم؛ ودعم
الحاجات املبارشة واملستمرة؛ ودعم البلدان املستضيفة؛ ودعم فرص
الحلول املستدامة .ووافق عددٌ من البلدان عىل أن يكونوا ضمن
حاالت دراسة الحالة يف اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ،وستساعد
الدروس املستفادة من خربات هذه البلدان يف اإلعداد للميثاق
العاملي لالجئني للجمعية العمومية لألمم املتحدة الذي س ُيع َلن عنه
يف املوعد املحدد يف 2018.3

شـجعة و ُمح ِّفـزة لزيـادة
ويف أوائـل عـام  ،2017حدثـت خطـوة ُم ِّ
اإلدراك العاملـي بالوضـع القائـم عندمـا أعلنـت هنـدوراس عـن
اسـتعدادها لتكـون إحـدى بلـدان حـاالت الدراسـة ضمـن اإلطـار
الشـامل لالسـتجابة لالجئين وهـي عمليـة تقودهـا املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين لتوفير املدخلات
الخاصـة بامليثـاق العاملـي لالجئين .وأعلـن أيضاً عددٌ مـن الدول
اعتزامهـا لتكـون مـن بلدان دراسـة الحالة ،ما ُي ِّكن مـن التعاون
يف ظـل اسـتجابة إقليميـة حقيقيـة للتهجير يف املثلـث الشمايل.
وكانـت مشـاركة منطقـة املثلـث الشمايل ألمريـكا الوسـطى يف
عمليـة اإلطـار الشـامل لالسـتجابة لالجئين مهمـة للغايـة إذ
أتاحـت الفرصـة ملعالجة سـياق يفـرض ظروفاً وحاجـات تختلف
عـن الظـروف والحاجـات املعتـاد عليهـا يف أوضـاع الالجئين
التقليديـة .ومـع تزايـد عنـف العصابـات باعتباره محـركاً للتهجري
على الصعيـد العاملـي ،تأثـرت املناطـق األخـرى بآثـار بعيـدة
املـدى مبـا تحقـق ومـا مل يتحقـق يف هنـدوراس.

الوصـول إىل النَّازحني داخلياً

تعـد هنـدوراس البلـد الوحيـد يف املثلـث الشمايل ألمريـكا
الوسـطى التـي اعرتفـت علنـاً بظاهـرة النُّـزوح الداخلي ،وهـي
تعمـل اآلن على انتهـاج ترشيعـات وطنيـة ملنع النُّـزوح الداخيل
وحاميـة النَّازحين داخليـ ًا ومسـاعدتهم ،وهـي بذلـك األوىل مـن
نوعهـا يف املنطقـة .ومـع ذلـك ،ميكـن القـول َّإن بعـض البلاد
والهيئـات الدوليـة واملنظمات غير الحكوميـة بالـكاد بـدأت يف
اإلحاطـة بالنُّـزوح الداخلي يف املنطقـة .وخالفـ ًا لألوضـاع األكثر
وضوحـاً للتَّهجير كما الحـال يف النِّـزاع يف سـوريا ،يبـدي الفارين
مـن النِّـزاع يف أغلـب األحيـان حرصـاً على أن يكـون فرارهـم
بعيـداً عـن األنظـار .ومـع َّأن الوصـول إىل البيانـات يشـهد
تحسـناً نتيجـة إجـراء املسـوحات يف هنـدوراس والسـلفادور،
فهـذه البيانـات ال تغطـي إال جـزءاً مـن الوضـع العـام وليـس
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كلـه .فهنـاك دراسـة أجريـت يف عـام  2014على  174ألف نازح
داخلي يف هنـدوراس ،مل ُت ِّغـط إال  20منطقـة بلديـة مـن أصـل
290.4واسـتناداً إىل تلـك الدراسـة ،توقـع مركـز رصـد النُّـزوح
الداخلي زيـادة هـذا الرقـم إىل  190ألـف نـازح داخلي يف عـام
 .2016وكذلـك ،أجـرى املجلـس الرنويجـي لالجئين دراسـات
اسـتقصائية خاصـة بـه ملعرفـة عـدد األطفـال الذيـن ترسبوا من
املـدارس يف املناطـق املتأثـرة بالعنف الشـديد وتوصـل إىل نتيجة
َّأن األعـداد الحقيقـة لألشـخاص املتأثريـن أكرب بكثير من األعداء
التـي تق ِّدرهـا الحكومـة.
وغالبـاً مـا تتحـدث الحكومـات واملنظمات غير الحكوميـة عـن
’اسـتتار‘ حركـة النُّـزوح الداخلي يف املثلـث الشمايل ألمريـكا
الوسـطى خاصـ ًة َّأن النَّازحين داخليـاً أنفسـهم يفضلـون
االحتجـاب عـن األنظـار خوفـاً مـن مالحقـة ا ُمل َّ
ضط ِه ِديـن،
وميتنعـون عـن التسـجيل لـدى السـلطات لعـدم ثقتهـم بهـا.
ولـدى الجهـات التـي هـي على متـاس مبـارش مـع املجتمعـات
املتأثـرة ،ومنهـا على سـبيل املثـال املجلـس الرنويجـي لالجئين،
علـم َّ
بـأن هـذا التـواري عـن األنظـار يـؤدي إىل ظهـور مصاعـب
ً
جمـة يف الوصـول إىل تلـك املجتمعـات .وغالبـا ال متلـك البلاد
َّ
السـيطرة على املناطـق املتأثـرة التـي تسـيطر عليهـا العصابـات
ومـن َث َّـم فهـي غير قـادرة أو غير راغبـة يف العمـل على توفير
الخدمـات األساسـية للمجتمعـات التـي تعيـش يف تلـك املناطق.
أمـا العاملـون اإلنسـانيون فيجـدون يف التفـاوض مـع العصابـات
للسماح لهم مـن الوصول إىل النَّازحني املسـتضعفني أمـراً جديداً
عليهـم يكتنفـه الغمـوض .وباملقابـل ،هنـاك بعـض املنظمات،
مثـل املجلـس الرنويجـي لالجئين ،ممـن متكنت مـن الوصول إىل
بعـض النَّازحين من خلال التفاوض الحـذر ،لكنّ املشـكلة تكمن
يف َّأن هـذا الوصـول يعتمـد على عـدد مـن العوامـل التـي قـد
تتغير يف لحظتهـا دون سـابق إنـذار .ويف مايو/أيـار  ،2017قـدم
املجلـس الرنويجـي لالجئين مسـاعدات إنسـانية ملائتـي شـخص
هُ ِّجـروا مـن منازلهـم يف سـان بيـدرو سـوال يف هندوراس بسـبب
فداحـة إجـرام العصابـات؛ وكان مـن املمكـن تقديم املسـاعدات
اإلنسـانية ألكثر مـن ذلـك لـوال العوائق الجسـيمة التـي واجهت
الحكومـات والفاعلين اإلنسـانيني يف وصولهـم للفئـات السـكانية
5
املتأثـرة.

تحديـد الحاالت املحتاجة للحامية

ينبغـي للـدول ،بالتزامـن مـع سـعيها للوصول إىل أعـداد أكرب من
النَّازحين داخليـ ًا ،أن ُت َح ِّسـن من طـرق تحديد حاجـات الحامية.
إذ تزعـم حكومـات املثلـث الشمايل ألمريـكا الوسـطى َّأن مـا ال
يزيـد معدلـه على  %10-%5يغـادرون بالدهـم ألسـباب تتعلـق
بالعنـفَّ 6
وأن الباقين الذيـن ميثلون نسـبة  %95-%90يغادرون
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االتحاد األورويب/مكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحامية املدنية (إيكو) /أ أراغون.2016 ،

حي فيال كريستيانا يف تيغوشيغالبا ،هندوراس ،تسيطر عليه مجموعات مارا  13املسلحة التي متنع األطفال من االلتحاق باملدرسة يف الحي املجاور.

ألسـباب اقتصاديـة أو للـم شـمل أرسهـم .لكـنَّ دراسـات
أجرتهـا منظمات تابعـة لألمـم املتحـدة وأخـرى غير
حكوميـة تؤكـد أرقامـاً مختلفـة متاماً إذ تبين َّ
أن 60-%40
 %مـن األطفـال واملراهقين والنِّسـاء الخاضعين للدراسـة
7
يهاجـرون ألسـباب ترتبـط بالعنـف.
وميكـن عـزو أسـباب هـذه التقديـرات الحكوميـة غير
الحقيقيـة إىل تفشي العنـف واسـترشائه لدرجـة أ َّنـه
أصبـح أمـراً مألوفـاً وعاديـاً ملئـات األلـوف مـن النَّازحين
الذيـن مـا عـادوا يدركـون َّ
أن العنف هو السـبب الرئييس
لنزوحهـم .كما ميكـن عـزو بعـض أسـباب التبايـن يف
األرقـام اإلحصائيـة إىل ظـروف تحديـد حـاالت الحاميـة
وظـروف جمـع البيانـات .أمـا عـن مصـدر األرقـام التـي
أوردتهـا حكومـات بلـدان املثلـث الشمايل ألمريـكا
هجريـن عرب الحدود
الوسـطى الخاصة بتسـجيل أعـداد ا ُمل َّ
فحصلـت عليهـا مـن املقابلات التـي أجرتهـا يف مراكـز
اسـتقبال ا ُمل َر َّحلين مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة
واملكسـيك .ورغـم مـا بذلتـه الحكومـة الهندوراسـية يف
السـنوات األخيرة مـن جهـود ال ُيسـتَهان بهـا يف تحسين
ظـروف مراكـز اسـتقبال الالجئين هـذه مـن تقديـم
مسـاعدة فوريـة وتوفير أماكـن صديقـة للطفـل ،مـا زلنا

غير قادريـن على االعتـداد بهـا كمواقـع موثـوق فيهـا
يف جمـع البيانـات الشـخصية واملعقـدة حـول األسـباب
والدوافـع الحقيقيـة وراء مغـادرة البلاد .إضافة إىل ذلك،
غالبـاً مـا ُتجـ َرى املقابلات يف أماكن ال تراعـي الخصوصية
الالزمـة لتمكين النـاس مـن اإلفصـاح عـن املعلومـات
الحساسـة التـي متـس قضايـا مثـل التعـرض لإلسـاءة
والعنـف أو مخـاوف مالحقـة العصابـات لهـم .ويجـري
املوظفـون الحكوميـون (غالبـاً مـا يكونـوا متطوعين)
املقابلات لكنَّهـم غالبـ ًا مـا يفتقـرون للتدريـب الـكايف
الـذي يؤهلهـم لتحديـد مخاطـر الحاميـة.
فالعقـود السـابقة مبا شـهدته من مامرسـة الدولة للعنف
والفسـاد أتـت عىل الثقة يف النظـام ككل ،ونتيجة لذلك مل
يعـد لدى األشـخاص حافـز الئتمان املوظفين الحكوميني
على مشـاغل الحاميـة عندمـا يحتاجـون إليهـا .وبذريعة
َّ
أن معظـم األشـخاص يرغبون يف مغادرة مراكز االسـتقبال
تسر ع الحكومـة الهندوراسـية
بـأرسع وقـت ممكـنّ ،
مـرور ا ُمل َر َّح ِلين بإجراءات التسـجيل والفحوصـات الطبية
والنفسـية وإجـراء املقابلات معهـم فور وصولهـم للمركز
 كل ذلـك يحـدث يف غضون سـاعة  -قبـل وضع املرحلنييف حافلـة للسير بهـم إىل أقـرب منطقـة حرضية.
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تلـك الظـروف غير مواتيـة وال تسـمح لألشـخاص أبـداً باإلبلاغ
ع ََّما القـوه وال عـن الظـروف األصليـة املعقـدة والصادمـة
التـي تعرضـوا لهـا وأجربتهـم على مغـادرة بلدانهـم ،وال حتـى
الحديـث عـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي تعرضـوا لهـا يف
أثنـاء رحلتهـم .ويف كثير مـن الحـاالت ،يـدرك العائـدون أيضـاً
ومناسـب
محدوديـة قـدرة الحكومـة على توفير حـلٍ حقيقـي
ٍ
لحالتهـم (مثـل مسـارات اإلحالـة أو فـرص إعـادة التوطين)
ويدركـون أيضـاً محدودية قدرتها على متابعة الحـاالت الفردية.
ومـع قلـة عـدد األشـخاص املمنوحين للحاميـة الدوليـة مـن
هجريـن عـدم جـدوى طلب
كثير مـن ا ُمل َّ
عنـف العصابـات ،يـرى ٌ
اللجـوء فـور وصولهـم إىل دول املقصـد .وباإلضافـة إىل ذلك ،هل
يوضحـون َّأن السـبب األصلي لتوجههـم شماالً يرجع إىل أسـباب
اقتصاديـة يك ُيظ ِهـروا اسـتعدادهم للعمـل واإلنتـاج؟ أم هـل
يعلنـون َّأن مل شـمل األرسة هـو السـبب وراء رحلتهـم هذه حتى
ُيظ ِهـروا َّأن لديهـم شـبكة دعـم يف بلـد املقصـد؟
سوزانا نيليسون بوالرد

واملهجرون ،ومنظامت املجتمع املدين ،واملجتمعات
تراعيها الدول
َّ
القامئة عىل العقيدة ،واملجتمعات املحلية .ويف أكتوبر/ترشين
األول  ،2017ستجتمع بلدان من املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى
واملنطقة األوسع نطاقاً لتحديد التزامات تعاون أقوى والتعهد
بها وتحديد آليات الحامية والتوافق عىل إطار عمل إقليمية
شامل للحامية والحلول .لذا ينبغي للعاملني يف مجال املساعدات
اإلنسانية واإلمنائية ترجمة هذه املبادرة إىل مشاركة مستدامة وإىل
تشارك أكرب للمسؤولية تعززه الدول من خالل تعزيز ُبنَى الحامية
الوطنية ،وإىل متويل أكرب للحامية وإىل زيادة عدد املسارات
القانونية ملن هم بحاجة لها .كام ينبغي للفاعلني يف جميع أنحاء
املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى تحديد دور العنف واالعرتاف به
كمحرك للتهجري ،واغتنام الفرصة للتحرك اآلن إلحداث تغيري فعيل
لألشخاص الذين هم يف أمس الحاجة إىل الحامية.
suzanna.nelson-pollard@nrc.no

يف بلـدان املقصـدُ ،ي َخ َّ ُير كثير مـن النـاس بين التوقيـع على زميلة برامج ،فريق السياسات اإلنسانية ،املجلس الرنويجي
إخطـارات الرتحيـل الخاصـة بهـم إلعادتهـم إىل بالدهـم وبين لالجئني -جنيف
فص ُ
ـل يف قضيتهم .وسـواء أكانوا يف www.nrc.no
فترة حبـس طويلـة إىل حين ُي َ
بلـدان املقصـد أم أعيـدوا إىل بلدانهـم سـيكون مـن األسـهل عىل  .1انظر
األفـراد اإلبلاغ بأ َّنهـم غـادروا بالدهـم سـعياً وراء فـرص عمـل Cantor D J ‘Gang violence as a cause of forced migration in the Northern
أفضـل أو مـن أجـل مل شـمل أرسهـم ،وبذلـك يفلتـون مـن أيدي )Triangle of Central America’ in Cantor D J and Rodríguez Serna N (Eds
(2016) The New Refugees: Crime and Displacement in Latin America,
السـلطات ويحاولـون ال َكـ َّرة مـرة أخـرى.
pp27-45.

االستفادة من مبادرة اإلطار
الشامل لالستجابة لالجئني

يف جميـع أنحـاء املثلـث الشمايل ألمريـكا الوسـطى ،مثـة عـدم
فهـم واضـح لعوامـل الدفـع والجـذب املتعلقـة بالنـزوح ودور
العنـف يف تهجير كثير مـن النـاس .لذلـك ينبغـي للمنظمات
اإلنسـانية االعتراف بهـذه الفجـوة يف فهـم محـركات التهجري وما
يالزمـه مـن إخفـاق يف تحديـد األشـخاص املسـتحقني للحاميـة.
كما ينبغـي لهـذه املنظمات اإلنسـانية أيضـاً أن تسـأل أنفسـها
عـن إمكانيـة تطبيـق القانـون والسياسـات والربامـج التـي
ُو ِض َع ْ
املهجريـن ومسـاعدتهم يف سـياقات النِّـزاع مثل
ـت لحاميـة َّ
سـوريا وجمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة على سـيناريوهات
العنـف اإلجرامـي ،أم أ َّنهـم بحاجـة إىل حلـولٍ ومقاربـات أخرى.
وتعد مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني يف هندوراس
فرصة مواتية لتناول هذه املوضوعات ،ومن ثم حامية النَّازحني
داخلياً واملهجرين عرب الحدود .ويف الوقت الحايل ،تجمع املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية
مثل املجلس الرنويجي لالجئني توصيات باإلجراءات التي يجب أن

(كانتور د ج ’عنف العصابات كسبب من أسباب الهجرة القرسية يف املثلث الشاميل
ألمريكا الوسطى‘ يف كانتور د ج ورودريغوز سرينا ن (محرران) ( )2016الالجئون الجدد
والعنف والتَّهجري القرسي يف أمريكا الالتينية)
 .2يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى
www.unhcr.org/uk/comprehensive-refugee-response-framework-crrf .3
انظر أيضاً مقالة ملانيشا توماس يف هذا العدد.
هجرين
 .4دراسة من إعداد اللجنة الهندوراسية املشرتكة بني الهيئات لحامية األشخاص ا ُمل َّ
بالعنف ،بدعم من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ودائرة رسم سامت
النَّازحني داخلياً املشرتكة.
www.internal-displacement.org/countries/honduras
 .5انظر نرشة الهجرة القرسية ،العدد  ’ )2011( 37الفاعلون ا ُملس َّلحون من غري الدول
والنَّزوح‘ www.fmreview.org/ar/non-state
 .6اإلحصاءات الواردة يف معرض النقاشات مع السلطات الهندوراسية يف نوفمرب/ترشين
الثاين  2016والبيانات العامة التي أدىل بها مسؤولون غواتيامليون يف اللقاء التشاوري
العاملي للهجرة يف مايو/أيار .2017
 .7انظر عىل سبيل املثال
UNHCR (2014) Arrancado de Raiz
(املفوضية السامية لألمم املتحدة ( )2014مقتلعون من جذورهم)
www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
امللخص التنفيذي باللغة اإلنجليزية
http://bit.ly/UNHCR-UprootedExecSummary-2014
أيضاً:
UNHCR (2014) Children on the Run
(املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2014أطفال فا ُّرون)
www.unhcr.org/uk/children-on-the-run
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العوامل التي تؤثر عىل قرارات الفارين من أمريكا الوسطى
فييك نوكس

تكشف املقابالت التي ُأجريت مع الفارين من العنف يف أمريكا الوسطى العوامل املؤثرة عىل قرارتهم
قبل الفرار وبعده.
الفعال الذي م َّكن الجهات الفاعلة من غري الدول السيطرة عىل
األرايض اإلقليمية والترصف مع اإلفالت من العقاب يف جميع
أنحاء املنطقة .ورصح األشخاص الذين نزحوا داخلياً أوالً من بلدان
املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى قبل مغادرتهم البالد أنهم تعرضوا
للمشكالت نفسها من االنفالت األمني بعد نزوحهم داخلياً ما أدى
بهم بعد ذلك إىل هجرتهم الخارجية.

يف أواخر عام ْ ،2015أج َر ُ
يت مقابالت مع أشخاص من أمريكا
الوسطى ممن يقيمون يف مأوى يف سيوداد إكستيبيك ،وهي بلدة
يف جنوب املكسيك ومع أشخاص من السلفادور ممن هُ ِّجروا من
املكسيك ويقيمون اآلن يف مراكز إقامة مؤقتة للعائدين يف سانتا
تكال ،السلفادور .وقد ف َّر جميعهم من املثلث الشاميل ألمريكا
الوسطى 1بسبب العنف اإلجرامي واالنفالت األمني .وتكشف
املقابالت بعضاً من األسباب الكامنة وراء اتخاذ األشخاص لقرار
الفرار وتوضح أمرين غاية يف األهمية :األول :مل ال يعد النزوح ورصح األشخاص الذين ف ُّروا من املخاطر املبارشة ،مثل محاوالت
الداخيل خياراً من الخيارات القابلة للتحقيق ،والثاين :مدى تأثري القتل املتعمد ،بتعرضهم ملخاطر أكرث وحــوادث انفالت أمني
2
الوعي بحقوق اللجوء عىل القرارات املتخذة يف أثناء الرحلة.
شخصية أكرث بعد النزوح الداخيل بسبب شبكات االتصال التي
تربط بني العصابات« :الوضع سيان يف كل مكان ،فهم يعرفون
وعب األشخاص
وتعرض هؤالء األشخاص الذين ُأجر َي ْت معهم املقابالت إىل أمناط أين تذهب .إذن من األفضل لنا مغادرة البالدَّ ».
مختلفة من الخطر ،وتختلف فيام بينها اختالفاً طفيفاً وفقاً ألنواع املستخطرون أيضاً عن عدم جدوى النزوح الداخيل .فال يعد
التهديدات التي خضعوا لها وحسب املكان الذي فروا منه ما أدى النزوح الداخيل ح ًال شافياً كافياً لتعرض النازحني داخلياً لخطر
بدوره إىل اختالف أمناط التنقل 3.ومثلت بعض الحوادث التي الجامعات اإلجرامية بسبب شبكات اتصالهم املكثفة واسعة
وعب األشخاص رصاح ًة عن اتخاذهم لقرار مغادرة بلدانهم
تعرضوا لها مخاطر مبارشة مثل محاوالت القتل ،واالعتداءات النطاقَّ .
الجسدية الخطرة ،وتهديدات حقيقية باملوت .وتعرض آخرون بسبب الخطر الذي يواجهونه يف بلدانهم األصلية وعجز الدولة عن
للتهديد باملخاطر الوشيكة مثل التهديد بالقتل إذا رفض الشخص توفري الحامية لهم.
فعل أي يشء ُيط َلب منه أو إذا عجز حتى عن فعله مثل االنضامم
إىل عصابة مث ًال أو دفع األموال تحت ضغط االبتزاز والتهديد .كام قد يؤدي كل من النزوح الداخيل والفرار إىل بل ٍد آخر من
وقد أدت التهديدات الحقيقة بالقتل ومحاوالت القتل املتعمد بلدان املثلث الشاميل ألمريكا الشاملية إىل زيادة تعرض الفرد
حالة من الفرار الطارئ للهروب من املخاطر املبارشة كام ترك للخطر .فإذا انتقل شخص ما من حي خاضع لسيطرة عصابة ما
أشخاص آخرون بلدانهم هرباً من التعرض ملخاطر االنتقام والعنف إىل حي آخر خاضع لسيطرة عصابة أخرى منافسة فيعني هذا
الوشيكة« :وقد حاولت بعض العصابات إغوايئ لالنضامم إليهم تعرض الشخص إىل خطر كال العصابتني حتى لو مل يكن منض ًام إىل
والعمل معهم .ولكنَّ عائلتي أخربتني االبتعاد عن ذلك املكان غري هذه العصابة أو تلك .وباملثل ،يزداد تعرض األشخاص للخطر إذا
اآلمن 4».وكان فرار البعض عبارة عن خطوة استباقية تجنباً لعدم ما أرادوا االنتقال إىل منطقة محايدة لزيارة أقربائهم أو الذهاب
تعرضهم ألي مخاطر مستقبلية.
إىل العمل ولكن انتقالهم إليها يتطلب بالرضورة مرورهم بحي
العصابة “فتنقيل من حي إىل أخر من أجل الذهاب لزيارة أمي
السبب وراء فشل النزوح الداخيل
يعني اضطراراي إىل العودة إىل الحي األول .مل أستطع حتى التحرك
وعدم وبذل محاوالت إلنجاحه
لوجود عصابات وتهديدات خاصة ألنني انتقلت من مكاين».
ً
يعني انفالت الوضع األمني األكرب نطاقا ضمن املثلث الشاميل
لدول أمريكا الشاملية َّأن النزوح الداخيل داخل البلد نفسه ال ورغم أن توافر كل ما يؤدي إىل إنجاح النزوح الداخيل من رأس مال
يعد ح ًال أو خياراً قاب ًال للتحقيق بالنسبة لكثري من األشخاص اجتامعي متثل يف شبكات االتصال والعالقات يف مكان املقصد 5،مل
املستخطرين .ولذلك ،أدى فشل الدول ’ يف توفري الحامية أو إعادة يتطرق أحد من الذين ُأجر َي ْت معهم املقابالت الشخصية إىل غياب
التوطني إىل ظهور بعض تحركات النزوح الداخيل غري املستقرة رأس املال االجتامعي كعائق أمام النزوح الداخيل بل ركزوا بدالً
التي غالباً ما يكون الفشل حليفاً لها باإلضافة إىل غياب دور الدولة من ذلك عىل عائقني غاية يف األهمية هام :عدم سيطرة الدولة
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ما أدى بدوره إىل ظهور العصابات وتفيش سيطرتهم عىل األرايض
اإلقليمية ،وغياب استجابة الدولة الفعالة وعدم حاميتها لألشخاص
الذين ُأجربوا عىل النزوح داخلياً.
كام أجرينا أيضاً مقابالت مع بعض األشخاص الذين مل يتعرضوا
إىل أي تهديدات أو عنف ولو يجربوا حتى النزوح الداخيل قبل
مغادرتهم لبلدانهم ولكنَّ ما فعلوه يعد إجرا ًء وقائياً وخطوة
استباقية لتجتب ابتزازهم لدفع املال أو بسبب تردي األوضاع
األمنية املحلية .وقد هاجرت أرسة سلفادورية قبل رشوعها يف دفع
املال تحت ضغط االبتزاز ،موضح ًة سبب ذلك “ :مل ُأ ِر ْد ’الدفع
ألنني إن دفعت مرة فيعني ذلك اضطراراي إىل الدفع يف كل مرة -
أو يصل يب الحال إىل متريغ وجهي بالرتاب ».وعموماً ،تعود أسباب
تفضيلهم الهجرة الخارجية عىل النزوح الداخيل إىل عدم توافر
حامية الدولة لهم داخل بلدانهم .واملثري للغرابة َّأن نصف هذه
املجموعة تتوافر عىل عالقات اجتامعية وشبكات اتصال يف األماكن
التي سينزحون إليها ولكنَّ توافر هذه اإلمكانات عىل ما يبدو كان
أقىص ما ميكن أن يحدثه تحديد وجهتهم بدالً من التأثري عىل
قراراتهم مبغادرة البالد.

19

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

يف الفرار بابن زوجته البالغ من العمر  15عاماً إىل الواليات املتحدة
األمريكية ثم العودة إىل هندوراس لرعاية أرسته .وأخربين قائ ًال:
“عندما وصلنا هنا إىل إكستيبيك أخربونا بالحق يف التقدم لطلب
اللجوء وهو ما مل أسمع عنه من قبل .فمن ثم أخطط للذهاب
إلحضار أرسيت ألطالب بحقي يف اللجوء معهم جميعاً ».ومن
الواضح أن عدم املعرفة بالحق يف طلب اللجوء ميثل عائقاً أمام
حصولهم عىل الحامية بل كان من املمكن أن يؤثر عىل قراراتهم
كاف به يف بلدانهم األصلية
بخصوص الهجرة إذا كان هناك وعي ٍ

ورغم إقرارهم ويقينهم َّ
بأن ظروفهم وأوضاعهم تنطبق عليها
ً
َّ
رشوط التقدم بطلب اللجوء ،فضل كثري منهم بدال من التقدم
بطلب للحصول عىل تأشرية دخول إنسانية ُ(تنَح للمهاجرين من
ضحايا الجرائم أو من شهدوها يف املكسيك أو ُتنح نظرياً عىل
األقل لطالبي اللجوء )6تنظيم إقامتهم يف املكسيك أو العمل عىل
تيسري رحلة آمنة عرب املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية.
وبالنسبة لألشخاص الذين قرروا البقاء يف املكسيك ،تأثر قرارهم
هذا تأثراً بالغاً بالرفض العام للسلطات املكسيكية لقبول طلبات
التقدم للحصول عىل طلب اللجوء وتأشرية الدخول اإلنسانية
معاً يف آن واحد ما يعني أ َّنه عىل املتقدمني االختيار بني هذا
كيفية تأثري املعلومات الخاصة بحقوق
أو ذاك .وحتى عندما يتلقى هؤالء األشخاص معلومات بشأن
الحامية الدولية وحقهم فيها ،تشري األبحاث التي أجريتها َّأن كثرياً
طلبات اللجوء عىل مسار طالبي اللجوء
كاف منهم يفضلون عدم التقدم بطلبات يف املكسيك رغم معرفتهم
مل يكن لدى األشخاص الذين ُأج ِر َي ْت معهم املقابالت وعي ٍ
ومسبق بشأن حقوقهم يف طلب اللجوء بل مل يكونوا يعرفون أن باستيفائهم للرشوط وأهليتهم املحتملة.
رشوط الحصول عىل طلب اللجوء تنطبق عليهم .وكل ما يفعله
األشخاص الذين يتنقلون داخل املكسيك أنهم يظلون يف مآوي أما األشخاص الذين يصطحبون ذويهم أو أصدقائهم يف وجهة
املهاجرين طوال الطريق حيث يتلقون كميات مختلفة من محددة يف املدينة فأقل احتامالً من غريهم يف تغيري خططهم يف
املعلومات بشأن حقوقهم .وجميع األشخاص املوجودين يف املأوى أثناء العبور ما يعني َّأن رأس املال االجتامعي عامل مهم جداً من
الذي أجرينا املقابالت معهم فيه حصلوا ُأب ِلغوا يف مقابلة التسجيل العوامل املؤثرة يف عملية اتخاذ القرار.
األويل لهم ّ
وعب كثري منهم
بأن من حقهم التقدم بطلب اللجوءّ ،
عن دهشته من وجود هذا النوع من الحامية ومن إمكانية ملحوظات ختامية
تأهلهم للحصول عليه .أخربين أحد السلفادوريني“ :مل أكن أتخيل تشري املقابالت إىل َّأن الحوادث التي كان من نتائجها املخاطر
املبارشة أو الوشيكة كانت عام ًال أساسياً ومحفزاً لألشخاص عىل
أبداً َّأن لنا حقاً يف السالمة».
ً
مغادرة منازلهم لكنّ العوامل الهيكلية وتحديدا عدم الحصول
ولذا ،قرر ثلث األشخاص الذين ف ُّروا من التهديد بالقتل أو التجنيد عىل الحامية يف بلدانهم األصلية كانت سبب الهجرات الخارجية.
القرسي طلب اللجوء يف املكسيك إذ غريوا خططهم للهجرة بعد وبذلك ميكن القول َّإن الهجرة الخارجية تتأثر بعوامل ثالث :انتشار
معرفتهم بحقهم يف طلب اللجوء يف أثناء العبور .وأصبحت عملية الجامعات اإلجرامية املنظمة يف جميع أنحاء املنطقة ،وغياب
اتخاذ القرار بالنسبة لألشخاص الذين ال ميلكون رأس مال اجتامعي دور الدولة الفعال وعدم سيطرتها عىل األرايض اإلقليمية ما أدى
أو وجهة محددة والفا ِّرين من املوت املحقق واضحة املعامل سيطرة الجامعات اإلجرامية املنظمة عليها ،وعدم استجابة الدولة
جبوا عىل النزوح داخلياً .ومن العوامل التي
ويسرية إذ ذكروا عام ًال واحداً فقط وراء السبب يف تغيري رأيهم :لألشخاص الذين ُأ ِ
“سمعت عن حق اللجوء ».أذكر منهم أحد الذين ُأج ِر َي ْت معهم تؤثر عىل قرار الشخص بشأن النزوح الداخيل رأس املال االجتامعي
املقابالت قلب خططه كلها رأساً عىل عقب بعد معرفته بحقه يف ومعرفته بحقوقه ما يساعده يف تحديد وجهته النهائية أما إذا
طلب اللجوء .فكانت خطته األوىل التي وضعها يف البداية تتمثل تعلق األمر بضوابط الهجرة الخارجية وسياساتها فال تأثري ُيذ َكر
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لهذه العوامل عىل اتخاذ القرارات خاصة عندما تكون عوامل
الطرد قوية وساحقة والحاجة إىل الهجرة ملحة.
فييك نوكس V.Knox@london.ac.uk
ُمد ِّرسة مشاركة ،مبادرة الالجئني ،ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه،
كلية الدراسات املتقدمة ،جامعة لندن www.sas.ac.uk
 .1يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
 .2بحث عىل مستوى الدكتوراه بتمويل من مجلس البحوث يف الفنون والعلوم اإلنسانية.
 .3يف حني أ َّثرت التهديدات بالقتل عىل الناس من الفئة العمرية  50-16عاماً ،كانت
أغلبية الفارين من التجنيد القرسي أو االنخراط يف نشاطات العصابات من فئة املراهقني
وأوائل العرشينيات إضافة إىل الفارين من االبتزاز الذين كانوا جميعاً يف منتصف
العرشينيات ومنهم مجموعة أرسية .ويشري ذلك إىل ّأن هناك نشاطات معينة تؤثر عىل
بعض املجموعات السكانية دون غريها لكنَّ يف ذلك إشارة أيضاً إىل َّأن املجموعات ذاتها
أقل حساسية ملستوى الخطر نفسه ونتيجة ذلك اختالف أمناط التنقل .فعىل سبيل املثال،
قد ترتحل مجموعات العائالت كإجراء احرتازي حتى لو كانت مستويات مخاطر االبتزاز
التي يتعرضون إليها ضعيفة.
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 .4جميع االقتباسات مأخوذة من رجال من السلفادور وغواتيامال وهندوراس وكانوا يف
الفئة العمرية  46-19عاماً وبعضهم كانت عائالتهم ترافقهم وفيها قارصون.
Cantor D J and Rodríguez Serna N R (Eds) (2016) The New Refugees: .5
Crime and Displacement in Latin America, Ch 3
(كانتور ج ورودريغوز سرينا ن ر (محرران) ( )2016الالجئون الجدد :الجرمية والتَّهجري
يف أمريكا الالتينية)
( Mexico’s Ley de Migración (2011) .6قانون الهجرة املكسييك ))(2011
تنص املادة .52.5أ عىل منح التأشرية اإلنسانية لألجنبي الذي كان ضحية لجناية أو شاهداً
عليها يف أثناء وجوده عىل األرايض املكسيكية وكذلك ُتنَح التاشرية لطالبي اللجوء لكنَّ
طالبي اللجوء ال يُس َمح لهم الدخول يف املامرسة العملية .انظر منظمة مراقبة حقوق
اإلنسان (هيومان رايتس ووتش) ()2016
Closed Doors: Mexico’s Failure to Protect Central American Refugee and
Migrant Children
(أبواب موصدة :إخفاق املكسيك يف حامية أطفال الالجئني واملهاجرين يف أمريكا
الوسطى) http://bit.ly/HRW-Mexico-2016
Crisis Group (2016) Easy Prey: Criminal Violence and Central American
Migration, Latin America Report No 57.
(مجموعة األزمات ( )2016فريسة سهلة :العنف الجنايئ والهجرة يف أمريكا الوسطى)
http://bit.ly/ICG-EasyPrey-2016

الجئو أمريكا الوسطى :أتحميهم تقانات االتصال أم تعرضهم للخطر؟

غيلريمو باروس

يف عامل أكرث ترابطاً من أي وقت مىض ،ال يستطيع كثري من الالجئني الحصول عىل املعلومات أو التواصل
عندما يحتاجون إىل ذلك .واملفارقة أن يصبح حمل الهاتف الن َّقال أو االتصال باإلنرتنت مصدراً للخطر ما
مل تراعي هذه التقنية التدابري األمنية.
بالنسبة لالجئني وغريهم من املهاجرين من السلفادور وغواتيامال قادرون عىل مساعدتهم يف التملص من حواجز الطرق ،والذين قد
وهندوراس  -املثلث الشاميل ألمريكا الوسطىُ - 1ي َعدُّ االتصال يكونون قادرين عىل تحويل األموال لهم.
من أهم أولوياتهم عىل طول مسار رحلتهم نحو الشامل .ومن
املقابالت التي ُأج ِر َيت يف مآوي املهاجرين يف املكسيك يف عام ومل يتجاوز عدد املستجينب يف عينة البحث عن خمسة ممن قالوا
 ،2016كان من الواضح َّأن كثرياً من الالجئني يفضلون استثامر جزء َّإن الحامية الذاتية هي التي دعتهم قبل الرشوع بالرحلة للتخطيط
كبري من مواردهم الشحيحة ،يف الحفاظ عىل االتصال مع عائالتهم للحصول عىل اسرتاتيجية للتواصل .بل أشار معظمهم إىل أ َّنهم
أو أصدقائهم أو معارفهم الذين ميكن أن يساعدوهم يف رحلتهم 2.خططوا ملحاولة التواصل متى وأينام كان ذلك ممكناً .وبالنسبة
لبعض الذين يكرسون الوقت والجهد لتقييم كل سياق والتنسيق
وغالباً ما ُت َ
عطى األولوية للمعلومات حتى حساب عىل الطعام مع أرسهم ،كان من األهمية أن يعرف أقاربهم موقعهم بالضبط
ً
أو املأوى ،فقد سافر معظم الذين قابلناهم وبحوزتهم هواتفهم كل يوم ،حتى يكونوا أكرث قدرة عىل بدء بحث أكرث فعالية عنهم
النقالة ،أو كانوا يرغبون باقتناء واحــد منها ،ويــزداد أيضاً يف حالة فقدان االتصال بهم.
استخدامهم لتطبيقات الهاتف الذيك مثل خرائط غوغل للحصول
عىل معلومات حول البلدان التي ال يعرفونها ،كام يستخدمون ووفقاً ملن ٌأج ِر َيت معهم املقابالت ،تلخصت احتياجاتهم الرئيسية
مواقع شبكات التواصل االجتامعي ،وخاصة فيسبوك ،وخدمات من املعلومات يف :الحصول عىل بيانات موثوق بها عن املناطق
املراسلة مثل واتساب عندما يكون ذلك ممكناً .وتتمثل الغاية التي تعاين من أكرب حــاالت االنفالت األمني (بسبب وجود
األهم يف استخدامهام لشبكة فيسبوك يف التواصل مع األقارب الجامعات املسلحة) وموقع نقاط السيطرة التابعة للرشطة وتكلفة
واملعارف اآلخرين سواء أكانوا يف بلدانهم األصلية أم يف الواليات الرشاوى التي قد يحتاجون إىل دفعها يف كل مرحلة وخصائص
املتحدة األمريكية ،فض ًال عن االتصال بأشخاص يعتقدون أنهم
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غويلريمو باروس

كل مكان أو منطقة سيعربونها بعد ذلك واملتطلبات واإلجراءات
والجداول الزمنية لطلب اللجوء يف املكسيك.

21

مخاطر االتصاالت

من املمكن أن يصبح السفر عرب املكسيك ملن يحمل الهاتف
املحمول تهديداً يف حد ذاته ،فغالباً ما تعمد الجامعات اإلجرامية
املكسيكية إىل اختطاف الالجئني واملهاجرين اآلخرين الذين لديهم
أقارب أو روابط يف الواليات املتحدة األمريكية وإجبار املختطفني
عىل تقديم قامئة بجهات االتصاالت الخاصة به لتلك الجامعات
التي ستتصل بتلك الجهات مطالبة إياها بدفع الفدية .فمجرد
حمل الهاتف ميكن أن يجذب انتباه املجرمني ،ويقودهم إىل
االعتقاد بأن املهاجر له أقارب رمبا يكونون فريسة سهلة لالبتزاز.
ويتعرض املهاجرون غري املصطحبني لوثائق رسمية ممن يسافرون
عرب املكسيك وبحوزتهم الهاتف املحمول لخطر الخلط بينهم وبني
مجرمي اإلتجار بالبرش (الكويوتس) ،سواء أعرتضتهم جامعات
إجرامية أم سلطات الهجرة املكسيكية ،وسيفرتض املجرمون الذين
يهاجمون مجموعة من املهاجرين َّأن الشخص الذي يحمل الهاتف
منهم هو الذي يقودهم إىل الشامل .ويف هذه الحالة ،قد يطلب
املجرمون من هذا الشخص منحهم ’رسوماً‘ للسامح لهم بتوجيه
املهاجرين عرب األرايض التي تسيطر عليها العصابات .وكان ذلك
األسلوب وما زال الذي تنتهجه عصابة املخدرات لوس لوسيتاس
يف السنوات األخرية.
هواتف ج َّوالة ُتشحَ ن يف مأوى لالجئني واملهاجرين.

ومن الشهادات التي ُج ِم َعت ،يبدو أن اقرتاض الهاتف أو إعطائه
ملهاجر آخر إلجراء مكاملة أو إرسال رسالة ،قد يجر املشكالت التواصل مع أفراد العائلة مفيدة للغاية لصحة الالجئني الوجدانية
أيضاً .ويكمن خطر استخدام الهاتف من مهاجر آخر يف َّأن أرقام ويحد من مستويات التوتر لدرجة كبرية.
األشخاص التي اتصل املهاجرون بها ُت َسجل يف الجهاز وميكن
ً
استخدامها ألغ ـراض االبتزاز .وميكن للمهاجرين أن يتخذوا ووفقا لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
االحتياطات الالزمة لحذف الرقم الذي طلبوه ولكنهم ال يفعلون ينبغي أن يكون توفري إمكانية الوصول إىل املعلومات والتكنولوجيا
متساوي األولوية مع تقديم املساعدة اإلنسانية مثل توفري الغذاء
ذلك دامئاً.
واملاء واملــأوى .ومع ذلك ،ال توجد اسرتاتيجية وطنية منسقة
وبالنسبة لكثري من املسافرين عرب املكسيك ،يُعدُّ االتصال الرقمي يف املكسيك لدعم املهاجرين بهذه الطريقة ،فال تتوافر مالجئ
أكرث أماناً من االتصال عن طريق الهاتف ،الذي يتسم بانعدام املهاجرين إال عىل موارد محدودة ،ولكل منها سياسة اتصاالت
األمن الشديد؛ فاالتصال الرقمي ال يحتاج إىل حمل هاتف جوال خاصة بها ،بحيث ال يستطيع املهاجرون التأكد من وسائل االتصال
أو حفظ أرقام الهواتف .ومع ذلك ،يتضح انتشار يشء من عدم املتاحة يف كل مكان .وبغض النظر عن خدمة االتصال املجاين التي
الثقة يف الشبكات االجتامعية مثل فيسبوك ،إذ يخىش الالجئون أن تقدمها لجنة الصليب األحمر الدولية والصليب األحمر املكسييك
تظهر يف فيسبوك معلومات عن أماكن وجودهم يف بروفايالتهم للمهاجرين يف بعض املالجئ ،يبدو أنه ال توجد مبادرات من جانب
السلطات املكسيكية أو املنظامت غري الحكومية الدولية لتلبية
الشخصية أو يف التطبيقات غري اآلمنة متاماً.
احتياجات املهاجرين مبا يخص االتصاالت.

توصيات

ميكن أن يؤدي التواصل إىل مخاطر هائلة ،لكنَّ الذين يقدمون وتنبثق عن نتائج أبحاثنا عدد من التوصيات إذ ينبغي لجميع
الرعاية النفسية يف املالجئ للمهاجرين يؤكدون َّأن القدرة عىل الجهات الفاعلة التي تعمل عىل حامية الالجئني وغريهم من
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املهاجرين العابرين أن تعطي األولوية لتأمني وصولهم اآلمن إىل
املعلومات واالتصاالت .ومن األفضل أيضاً وضع إطار تنسيقي بني
جميع الجهات الفاعلة العاملة يف امليدان ومع اآلخرين الذين
ميكن أن يتعاونوا يف مرشوعات معينة كمتطوعني رقميني ،وهم
نشطاء عرب اإلنرتنت منظمون يف شبكات ،وموجودون يف جميع
أنحاء العامل ممن يدعمون االستجابة لألزمات اإلنسانية من خالل وأخـراً ،ميكن للرشكات الخاصة أن تحسن شبكة االتصاالت يف
جمع البيانات وإدارتها.
مناطق العبور املهاجرة وأن تخفض أسعار بطاقات الهاتف التي
يستخدمها الالجئون واملهاجرون لالتصال بالناس يف بلدانهم
ومن جانبها ،ميكن ملآوي املهاجرين أن تتيح للمهاجرين إمكانية األصلية.
الوصول املنتظم إىل وسائل االتصال ،يف حني ميكن للمنظامت
غري الحكومية أن توفر حلقات عمل يف املآوي لتعزيز االستخدام غيلريمو باروس gbarrosv@gmail.com
اآلمن للهواتف ومواقع التواصل االجتامعي ،كام ميكنها أن تبني رئيس تحرير سابق يف وكالة األخبار الفرنسية يف املكسيك
مواقع عىل شبكة اإلنرتنت توفر معلومات عملية يف متناول أيدي وي ِّ
ُحض حالياً لدرجة املاجستري يف دراسات أمريكا الالتينية
املعارصة ،جامعة كومبلوتنس مدريد www.ucm.es
األشخاص يف أثناء العبور.
خاللها .وعليهم أيضا التحقيق يف االبتزاز الهاتفي وغريه من الجرائم
املامثلة املامرسة بحق الالجئني وغريهم من املهاجرين وأرسهم،
وتيسري وصول الالجئني اإللكرتوين إىل معرفة وضع طلبات اللجوء
أو التأشريات اإلنسانية التي تقدموا بها.

وميكن للسلطات املكسيكية ،من جانبها ،تعزيز املبادرات اإلنسانية
يف ميدان االتصاالت ،مثل توفري الخطوط الهاتفية املجانية واآلمنة،
بحيث ميكن لالجئني واملهاجرين اآلخرين التحدث إىل أرسهم من

 .1يشار إليها اآلن أيضاً بدول شامل أمريكا الوسطى
ُ .2ن ِّفذ العمل امليداين يف سبتمرب/أيلول  2016يف مآوي املهاجرين ( La72جنوب املكسيك)
وبيلني بوسادا ديل ميغرانت (شامل املكسيك) .وتضمنت عينة البحث عقد مقابالت
مع  40من الالجئني واملهاجرين من السلفادور وغواتيامال وهندوراس يف الفئة العمرية
.14-53

األطفال غري املصحوبني ببالغني العابرون لفجوة داريان

مارغريت هانرت

رغم ما يوليه املجتمع الدويل من اهتامم لرحالت الالجئني واملهاجرين الشاقة عرب البحر األبيض املتوسط،
أغفلت وسائل اإلعالم ومجتمع املساعدات الدولية واحداً من أخطر طرق الهجرة يف العامل أال وهو داريان
جاب.
كان أول مـرة َع ِل ْم ُ
ـت فيهـا عـن وجـود فجوة داريـان (Darién
ً
ً
 )Gapعندمـا عملـت يف عـام  2015معالجـا نفسـيا لألطفـال
غير املصحوبين ببالغين الذيـن يصلـون إىل الواليـات املتحـدة
األمريكيـة .وقـد فـ َّرت الغالبية العظمى من هـؤالء األطفال من
االضطهـاد يف بلدانهـم األصليـة وجاؤوا من أمريكا الوسـطى إىل
الواليـات املتحـدة األمريكية .وخلال التقييم األويل والجلسـات
االستشـارية الالحقـة ،ركـزت املحادثـات مـع األطفـال املراهقني
على عبـور ’الغابـة‘ التـي تقـع بين كولومبيـا وبنما .وكان
األطفـال الذيـن عملـت معهم يصفون هـذه الرحلة بأ َّنها أسـوء
1
جـزء مـن رحلتهـم يف طريـق الهجرة ،وتشـاركوا جميعاً مبشـاعر واسـتخدم مقاتلـو القـوى الثوريـة املسـلحة يف كولومبيـا هـذا
الرشيـط املمتـد كثيـف األشـجار مـن الغابـة املطيرة الـذي
اليـأس والخـوف إزاء تلـك الغابة.
يبلـغ طولـه  100كيلومتر ،والـذي يتميـز بوعـورة قمـم جبالـه،
فعنـد وصولهـم إىل الحـدود الشمالية لكولومبيـا ،رسعـان مـا ومسـتنقعاته ،وانتشـار أنـواع سـامة ومميتـة مـن الحيوانـات،
يكتشـفون السـبب وراء وجـود فجـوة يبلغ طولهـا  100كيلومرت موطنـاً لهـم واآلن يسـتخدمه تجـار املخـدَّ رات وكـراً لهـم .كما
يف أطـول طريـق يف العـامل إذ يبلـغ طولـه  48ألـف كيلـو متر،
و ُتعـ َرف هـذه الفجـوة باسـم :فجـوة داريـان ،إذ تغطـي الغابة
ذات األشـجار الكثيفـة يف فجـوة داريان جزءاً مـن إقليم داريان
يف بنما والجـزء الشمايل مـن مقاطعـة تشـوكو يف كولومبيـا،
وتفصـل كولومبيـا عـن بنما مـا يعيـق السـفر بـراً بين أمريـكا
الجنوبيـة والوسـطى .ورغـم تشـييد املعـامل الحرضيـة على
أطـراف غابـة داريـان املطيرة ،بـاءت كثري مـن املحـاوالت لبناء
طريـق سـهل العبـور بالفشـل.
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نزلـت أيضـاً أعـدادٌ متزايـدة مـن املهاجريـن والالجئين يف هـذا
الرشيـط يف أثنـاء محاوالتهـم عبـور أكثر املناطـق خطـراً يف
العـامل .وقـد ازداد عـدد األشـخاص املاريـن عبر فجـوة داريـان
مـن  3078شـخصاً يف عـام  2013إىل  7278شـخصاً يف عـام
 2014وأغلبيتهـم مـن الكوبيين والهاييتيين ،الذيـن يصلـون إىل
كولومبيـا بالقـارب ويكملـون باقـي الرحلـة عبر فجـوة داريـان مارغريت هانرت mjhunter0@gmail.com
2
سيراً على األقدام.
معالجة نفسية ،تحالف هارتالند

الصحـة العقليـة التـي وجدتهـا يف الحـاالت التـي أعالجهـا تنبع
أساسـاً مـن التجربـة الصادمـة التـي تعرضـوا لهـا يف الغابة وهو
مـا يعـد مظهـراً مـن مظاهـر الهجـرة يف عرصنـا هـذا وال ميكـن
غـض الطـرف عنه.

صدمـة البقاء عىل قيد الحياة

تتمثـل مهمتـي كمختـص يف عالج هـذه الحاالت يف مسـاعدتهم
للتعبير عـن تجربـة الصدمـة التـي مـروا بهـا ومسـاعدتهم
للشـعور باألمـان مـرة أخـرى عقب رحلتهـم هذه .وقـد تحدث
األطفـال عـن منظـر األرض املمتلئـة مبتعلقـات طالبـي اللجـوء
اآلخريـن الذيـن خـارت قواهـم أو الذين أنهكهم املـرض لدرجة
مل يعـودوا قادريـن فيهـا على حمـل متاعهـم ،وتحـدث آخرون
ُك ُثر أيضـاً عـن رؤيتهـم للجثـث على امتـداد الطريـق .وتحدث
بعـض األطفـال عـن مشـاهدتهم املـوت بأعينهـم فـور وصولهم
الغابـة فتحدثـوا عمـن غرقـوا يف النهـر مـن زمالئهـم أو ماتـوا
جـراء لدغـة ثعبـان سـام ،أو بسـبب الجفاف ،أو بسـبب هجوم
كثير منهـم عـن تجربتـه
أحـد الحيوانـات الضخمـة .وتحـدث ٌ
الشـخصية يف تعرضـه للرسقـة واالبتـزاز على أيـدي املهربين.
فقـد وعدهـم بعـض املهربين بـأن يقودوهـم خلال الغابـة،
يـوم واحـد ،ولكـنَّ
زاعمين َّأن األمـر لـن يسـتغرق سـوى ٍ
الحقيقـة أ َّنهـم كانـوا يرتكونهـم أيامـاً يسيرون على أقدامهـم
دون طعـام أو رشاب .ومـن جهتـي كمعالـج لهـذه الحاالت من
األطفـال ،مل يكـن مـن السـهل أبـداً سماع هـذه القصـص مـن
هـؤالء األطفـال حـول الصدمـة التـي مل تغـادر أحـداً منهـم إال
مسـته بأملهـا وال رؤيـة األدلـة البسـيطة على توافـر يشء مـن
ّ
العـون لهـم يف املنطقـة.
وكثير مـن الذيـن عبروا فجـوة داريـان مؤهلـون للحصول عىل
ٌ
صفـة الالجـئ مبوجـب القانـون الدويل وبذلـك فهم يسـتحقون
الحصـول على الحاميـة واملسـاعدة .لَكـنَّ غيـاب االتصـال بين
الحكومـات والجهـات الفاعلـة مـن غير الحكومـات باإلضافـة
إىل غيـاب اإلرادة السياسـية ملسـاعدة هـذه الفئـة املحجوبـة
قـد يـؤدي إىل إغفالهـم خاصـة منهـم األطفـال غير املصحوبين
ببالغين وتعرضهـم إىل خسـائر وأرضار ال ُيسـتهَان بهـا.
وميثـل األطفـال غير املصحوبين ببالغين فئـة مسـتضعفة جـداً
على وجـه الخصـوص ،أما األشـخاص الذيـن يأتـون إىل الواليات
املتحـدة األمريكيـة مـن أمريـكا الوسـطى  ،فتعـد تجربتهـم يف
فجـوة داريـان الجـزء الرئييس مـن قصتهم .وتبين يل َّأن أعراض

www.heartlandalliance.org

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia .1
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مراكز االتصال الشبايب يف السلفادور :توفري بدائل للتَّهجري

بينجامني ج روث

تتزايد أعداد اليافعني الفارين من السلفادور التي تعيش واحدة من أكرب حاالت العنف يف العامل ،ويسافرون
غري مصحوبني ببالغني إىل الحدود األمريكية-املكسيكية .وعىل ضوء ذلكُ ،أ ّسست مراكز االتصال الشبايب يف
السلفادور سعياً منها لتحسني الظروف يف أحيائها وتشجيع اليافعني عىل البقاء.

وتعـاين السـلفادور اليـوم مـن ظواهـر كثيرة متعـددة الجوانـب
يتداخـل فيهـا الفقـر مـع الفسـاد ونشـاطات العصابـات والعنف
واإلتجـار باملخـدرات .فالفقـر والبطالـة ُيغ ِّذيـان تجنيـد األفراد يف
ويوسـعان من رقعة سـيطرتها و ُيص ِّعـدان من معدالت
العصابـات ّ
الجرميـة 3.ومـع َّأن الحـرب األهليـة املط َّولة يف السـلفادور وصلت
إىل تسـوية قبـل  25عامـاً ،فقـد عقبتهـا عقود مـن التزعزع وعدم
االسـتقرار أفضـت إىل تخلـف مناء املؤسسـات املدنيـة ومحدودية
الدعـم الـدويل لتقديـم تسـوية دامئـة للمشـكالت االقتصاديـة
واالجتامعية.

بينجامني ج روث

شـهدت السـنوات املاضية األخرية تزايداً هائ ًال يف أعداد القارصين
غير املصحوبين ببالغين القادمين مـن السـلفادور وغواتيماال
وهنـدوراس بقصد عبـور الحدود إىل الواليـات املتحدة األمريكية،
إذ ارتفعـت أعدادهـم مـن  2304يف عـام  2012إىل قرابـة  47ألفاً
يف عـام 2016.1ويدفـع كثير منهـم إىل مغـادرة البيـت والديـار
تعرضهـم لتهديـدات العنـف وخشـية الوقـع ضحيـة لنشـاطات
العصابـات يف أحيائهـم2.وال شـك يف أ َّنـه على سياسـة الواليـات
املتحـدة األمريكية أن تسـتجيب لهذه األزمة اإلنسـانية باالعرتاف
مبطالـب هـؤالء األطفـال املرشوعـة بحـق الحامية كالجئين ،لكنّ
الجهـود اإلمنائيـة الدوليـة يجـب أن تسـتمر أيضـاً يف التصـدي
لعوامـل ’الطـرد‘ داخـل البلاد األصليـة ذاتهـا .والسـؤال هو كيف
ميكـن الوقـوف عىل طريقة تحقيـق هذا الهـدف بفعالية وكفاءة.

مـكان آمن يتيـح لليافعني املحليني فرصة التعلـم والنامء4.ويتوافد
الشـباب إىل املراكـز ،بعضهـم قبـل بـدء الـدوام يف املدرسـة
وبعضهـم بعده ،ويتسـلمون الواجبـات البيتية ويلعبـون األلعاب
ويحضرون ورشـات عمـل تقـام مـن حين آلخـر ويشـاركون يف
عـدد متنـوع من النشـاطات األخـرى .ومع َّأن كل مركـز من هذه
املراكـز يخـدم مئـات الشـباب ،ال نجد أنها كبرية املسـاحة بل هي
منـوذج مصمـم على فكـرة مفادهـا أن املركـز ينبغـي أن يعمـل
كبيـت ثـان ،فشـعار املراكـز هـو باللهجـة املحلية «مي سـيغوندا
كاسـا» (البيـت الثـاين) .ويقـع كثير مـن هـذه املراكـز يف بيـوت
صغيرة أو يف غرفـة معيشـية يعـاد تصميمهـا بوضـع الطـاوالت

وأكثر مـا يتأثـر بذلـك األطفـال واليافعـون مـن العائلات ذات
الدخـل املحـدود ،إذ يجعلهـم العنـف ونشـاطات العصابـات يف
أحيائهـم مسـتضعفني ومعرضني لخطر إسـاءة الرشطـة لهم .فهذه
الظـروف تتضافـر معـاً لتضـع اليافعين يف دائـرة خطـر الوقـوع
ضحايـا للعنـف واالنخـراط يف العصابـات وغريهـا مـن مخاطـر
تقضي على شـعور األمـل لديهـم.

مراكز االتصال الشبايب يف السلفادور

ُي ِّثـل منـوذج مركـز االتصال الشـايب مقاربة قامئة على املجتمعات
للوقايـة مـن العنـف .وبفضـل املواقع االستراتيجية التـي تتخذها
يف األحيـاء التـي تعـاين مـن ارتفـاع مسـتويات العنـف فيهـا ،إذ
يفـوق عددهـا على  160مركـزاً ،تهـدف هـذه املراكـز إىل توفير

مركز للتواصل الشبايب ،السلفادور
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ألداء الواجبـات املدرسـية واملسـاعدة فيهـا باإلضافـة إىل باحـة األقـل يف املركـز يعرفهـم جيـداً مبـا يكفـي ملالحظـة املعانـاة التي
مرصوفـة أقيمـت عليهـا طاولـة للعـب تنـس الطاولـة.
يعانونهـا.
وهنـاك موظـف واحـد بـدوام كامـل يف كل مركـز يعمـل منسـقاً
وغالبـاً مـا يكـون مـن أفـراد املجتمـع املحلي ممـن يعيشـون يف
الجـوار .ويتلقـى املركـز الدعم مـن املتطوعني ومجلس استشـاري
يضـم قـادة مجتمعيين وممثلني من كبرى املؤسسـات املحلية مبا
فيهـا الكنائـس على وجـه الخصوص.

ومـع َّأن املراكـز ال تهـدف إىل تثبيـط عزمية الشـباب عـن الهجرة،
ال شـك يف َّأن نجاحهـا يف تكويـن رأس املـال االجتامعـي القائـم
على بنـاء الثقة والعالقات االجتامعية يسـاهم يف تحسين ظروف
األحيـاء على أمـل أن يقـود ذلـك بالشـاب أو الشـابة إىل البقـاء
بـدالً مـن الفرار.

ً
تقييما مسـتق ًال لوضـع املراكـز مـن خلال بناء القادة وإيجاد الفرصة
ويف عـام  ،2016نفذنـا
دراسـات اسـتقصائية إلكرتونيـة على اإلنرتنـت مـع املنسـقني
والشـباب ومـن خلال زيـارات املواقـع وعقـد مجموعـات الرتكيز
5
وإجـراء املقابلات مـع املديريـن املمولين.

إيجاد شعور باالنتامء

عبر عنهـا
كانـت السلامة الجسـدية مـن أهـم الشـواغل التـي َّ
الشـباب واملنسـقون يف دراسـتنا إذ كان  %69منهـم قلقـون للغاية
أو قلقـون بعـض الشيء مـن
تعـرض النـاس لهـم يف الشـارع
وتهديدهـم أو إيذائهـم.
وعبرت نسـبة مامثلـة أيضـاً
ّ
عـن قلقهـا إزاء سلامة أفـراد
أرسهـم .وضمـن هذا السـياق،
نجـد َّأن نجـاح مراكـز االتصال
يعتمـد اعتماداً كبيراً على
قدرتهـا على توفير فضـاء
جـذاب يضفـي على مرتاديهـا
من الشـباب شـعوراً بالسالمة.
ويعبر الشـباب عن شـعورهم
ِّ
القـوي بوجـود ارتبـاط
اجتامعـي يربطهـم باملركز ،أما
املراكـز فتعـزز مـن جهتها هذا
الشـعور باالنتماء نظـراً لقيـام
الروابـط االجتامعيـة القويـة
املنسـقني/املتطوعني
بين
والشـباب .ويفسر لنـا أحـد
الشـباب ذلك ً
قائلا« :االهتامم
[الـذي تلقيته] يجعلني أشـعر
أننـي متميـز فاملركـز يتيـح
يل حريـة التعبير عما أفكـر
وأشـعر بـه ».ويعتقـد معظـم
الشـباب َّأن بالغـاً واحـداً على

القيـادة واالكتفـاء الـذايت عنصران مهمان لتطـور الشـباب وذلك
لعـدة أسـباب منهـا أنهـا ُت ِّكـن الشـباب يف توليهم لزمـام املبادرة
يف توجيه مسـتقبلهم نحو األمام .فقد أشـار  %82من املسـتجيبني
حسـنت من قدرتهم عىل التعامل مع
إىل َّأن مشـاركتهم يف املركز َّ
ً
املشـكالت والتصـدي للتحديـات التـي تواجههم .ونظـرا ملا يحيق
باملجتمـع املحلي مـن عنف ونشـاط إجرامـي يف األحيـاء وتضافر
ذلـك مـع ضعـف الوضـع االقتصـادي فيـه وارتفـاع معـدالت
البطالـة ،ال غرابـة يف أن نتوقـع مـن أ َّنهـم سريسـمون صـورة قامتة
ملسـتقبلهم .لكـنَّ الواقـع يقـول َّإن الغالبيـة العظمـى منهـم
يشيرون إىل العكـس مـن ذلـك َّ
وأن شـعوراً يتملكهـم بإمكانيـة
تحقيـق أهدافهـم وبدرجـة نسـبية من الثقـة بأنهم قـادرون عىل
رسـم مالمـح مسـتقبلهم كام يرغبـون .واألهم من ذلـك َّأن هؤالء
الشـباب يعـزون منظورهـم املسـتقبيل إىل مشـاركتهم يف املركـز.
وللمشـاركة يف املراكـز أيضـاً أثـر ملمـوس على فـرص الشـباب
يف التنقـل االجتامعـي ،تلـك النتائـج التـي قـد تحـد مـن عوامـل
’الطـرد‘ التـي قـد تدفعهـم للهجـرة إذ قـال  %32منهـم إ َّنهـم
متكنـوا مـن العثـور على وظيفـة أفضـل بفضـل املركز بينام أشـار
 %78منهـم إىل َّأن املركـز سـاعدهم يف تحصيـل درجـات أفضـل
يف املدرسـة .ومثـال ذلـك إحـدى املسـتجيبات الشـابات إذ قالـت
َّإن الواجبـات البيتيـة أصبحـت سـهلة بفضـل مهـارات الحاسـوب
التـي تعلمتهـا يف املركز .وتلك مسـاهمة ال ُيسـتَهان بها يف الفرص
الحياتيـة لهـؤالء الشـباب بـل لدعـم اسـتقرار عائالتهـم وأحيائهم
التـي يعيشـون فيهـا .ومـع أ َّننا يجـب أن نتوخى الحذر بـأال نبالغ
يف تعظيـم األثـر املبـارش الـذي سـاهمت بـه املراكز على أهداف
التحصيـل الـدرايس يف املدرسـة والتطور الوظيفـي يف العمل ،فمن
املهـم يف الوقـت نفسـه أن نالحـظ َّأن تأثير املراكـز يف هذيـن
املجالين كان إيجابيـ ًا بالفعـل.

التدخل مع الشباب األكرث إقبا ًال عىل الهجرة

يواجـه بعـض الشـباب يف املراكـز مخاطر تفوق شـدتها ما يواجهه
اآلخـرون مبـا فيهـا مخاطـر التـورط يف العصابـات واسـتخدام
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العقاقير .ونسـب ًة لنظرائهـم مـن ذوي املخاطـر املنخفضـة،
تبين لنـا َّأن احتماالت التفكير يف الهجـرة والتخطيـط لهـا
تـزداد لـدى الشـباب األكثر عرضـة للخطـر .وغالباً مـا تتدخل
كـوادر املراكـز يف حيـاة هـؤالء الشـباب .ومثـال ذلـك أحـد
املنسـقني الـذي قـال إ َّنـه التقـى بأحـد قـادة العصابـات
املحليـة يف عـدة مناسـبات لغايـات كسـب التأييـد ملصلحـة
الشـباب املشـاركني يف املركـز .وتطلـب ذلـك منـه التنقـل
إىل بعـض أكثر أحيـاء املدينـة عنفـاً للدعـوة إىل تـرك أحـد
شـباب املركـز وشـأنه بعيـداً عـن أي صلـة بالعصابـة ،وكان
هـذا الطلـب مـن النـوع الـذي قـد يفضي إىل فقدان املنسـق
لحياتـه .وذكـر منسـقون آخـرون أمثلـة أخـرى مـن تدخالتهم
يف حيـاة الشـباب املسـتخطرين .ونظراً للطبيعـة املعقدة التي
تسـم تلـك التدخلات ،ال بـد مـن توفير مزيـد مـن التدريـب
واملـوارد إلدراج الوقايـة والتدخـل بطريقـة أكثر فعاليـة يف
منـوذج مراكـز االتصـال.

التوسع واالستدامة
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املثلـث الشمايل ألمريـكا الوسـطى 6إىل الواليـات املتحـدة
األمريكيـة أمـا بنـاء جـدار حـدودي فـق أثبـت التاريخ فشـله
يف ردع الدخـول غير املشروع للبلاد .وبعـد تعديـل سياسـة
الهجـرة األمريكيـة ومامرسـتها مبـا يسـمح مبنـح حـق اللجـوء
لليافعين غير املصحوبين ببالغين ممـن فـروا مـن العنـف ،ال
منـاص أمـام صانعـي السياسـات مـن تحسين مسـتوى دعـم
عمليـات التنميـة والحوكمـة واألمـن يف السـلفادور وغواتيامال
وهنـدوراس.
ومـا مـن شـك يف َّأن مراكـز االتصـال الشـبايب يف السـلفادور
ً
حلا شـام ًال للمشـكالت املعقـدة التـي تفرضهـا
ليسـت
نشـاطات العصابـات واإلتجـار باملخـدرات والعنـف اإلجرامـي
ً
بديلا حيويـ ًا
لكـن دراسـتنا تشير إىل أ َّنهـا متثـل
يف املنطقـةَّ ،
ألسـلوب ’القبضـة الحديديـة‘ والتكتيـكات الرشطيـة القاسـية
وإطالـة محكوميـات اليافعين يف السـجون ،تلـك األسـاليب
التـي طبقتهـا السـلفادور يف املـايض دون أن تحـرز أي نجـاح
فيهـا .وتلـك املراكـز تعمـل بدعـم مـن املجتمـع املجلي الـذي
تنخـرط فيـه بـل تقـدم منوذجاً يسـهل تكييفه حسـب حاجات
املحليـات وال تحتـاج إىل متطلبـات كثيرة لضمان اسـتدامتها.
وإذا مـا ُر ِفـ َدت املراكـز باملـوارد اإلضافية ومزيد من االسـتثامر
يف البنـى التحتيـة والتعليـم ،فقـد تتمكـن من تحقيـق قدر أبر
مـن الفعاليـة يف تدخالتهـا يف حيـاة عـدد أكبر مـن اليافعين
الذيـن أصحبـوا على شـفري اتخـاذ قـرار خطـر معتقديـن أن
مخاطـر البقـاء تتفوق على املخاطر املنتظرة فيما لو هاجروا.

يختلـف الدعـم النهـايئ الـذي تقدمـه املراكـز مـن مجتمـع
ألخـر لكـنَّ جميعهـاً تقريبـاً تتلقـى الدعـم مـن عـدد مجتمع
مـن املصـادر .فالوكالـة األمريكيـة لإلمنـاء الـدويل ()USAID
تقـدم بعـض الدعـم املـايل إىل حين دخـول املركـز مرحلـة
العمـل ،وهنـاك أيضـاً البلديـة التـي تقـدم لـكل مركـز بعـض
الدعـم .وهنـاك منظمات املجتمـع املحلي األخـرى التـي
يسـاعد بعضهـا يف متويـل املراكـز ورفدهـا مبسـاعدات غير
ماليـة مثل االستشـارات التـي تقدمهـا للمنسـقني .وبالحديث
عـن املسـاعدات العينيـة ،قـد ال تقـدم الكنائـس املحليـة بينجامني ج روث rothbj@sc.edu
الدعـم املـايل ومع ذلـك فهي متثـل دوراً محوريـاً يف النموذج ،بروفيسور مساعد ،جامعة جنوب كاليفورنيا www.sc.edu
فكما رشح لنـا أحـد املسـتجيبني ،توفـر الكنيسـة «السـلطة
http://bit.ly/US-border-stats-2016 .1
األخالقيـة التـي تحمـي املركـز «ومتنحـه املصداقيـة يف عيـون UNHCR (2014) Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving .2
Central America and Mexico and the Need for International Protection
اآلبـاء واألمهـات وأفـراد املجتمعـات املجليـة.
ومـن ناحيـة االسـتدامة ،تتحقـق يف املراكـز بفضـل انخفـاض
النفقـات اإلداريـة العامـة ،لكـنَّ املشـكلة تبقـى يف عـدم
كفايـة مسـاحة املـكان لخدمـة األعـداد الكبـى مـن الشـباب
أو لتوفير مزيـد مـن املرافـق املتنوعة .ونظـراً لزيـادة الطلب
على املراكـز إىل درجـة تفـوق طاقتاهـا االسـتيعابية ،طالـب
كثير مـن الشـباب بإبقـاء املراكـز مفتوحـة يف أيـام العطلـة
األسـبوعية إضافـة إىل أيـام الـدوام العاديـة خلال األسـبوع.

بديل حيوي؟

ال يوجـد مـا يثبـت َّأن تشـديد الرقابـة الحدوديـة قـد أبطـأ
مـن تدفـق القارصيـن غير املصحوبين ببالغين القادمين مـن

(املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2014أطفال يف طريق الفرار:
األطفال غري املصحوبني ببالغني املغادرون ألمريكا الوسطى واملكسيك والذين هم بحاجة
للحامية الدولية) ;www.unhcr.org/uk/children-on-the-run
Kennedy E (2014) No Childhood Here: Why Central American Children are
Fleeing Their Homes, American Immigration Council
كندي إ ( )2014ال طفولة هناِ :م َّم يفر أطفال أمريكا الوسطى من ديارهم)
http://bit.ly/Kennedy-2014-CAchildren
Shifter M (2012) Countering Criminal Violence in Central America, .3
Council on Foreign Relations
(شيفرت م ( )2012مواجهة العنف الجنايئ يف أمريكا الالتينية)
http://bit.ly/CFR-Shifter-2012
 .4تأيت املراكز ضمن جهود تدعمها الوكالة األمريكية لإلمناء الدويل ( )USAIDملنع
الجرمية يف املنطقة.
 .5وشارك يف املقابالت واملجموعات الرتكيز ما مجموعة  77فرداً.
 .6يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى
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مرافقة الكنيسة الكاثوليكية يف املثلث الشاميل

آشيل فيزيل وتود سكريبرن

ُتط ِل ُق الكنسية الكاثوليكية مبادرات مختلفة ملساعدة األشخاص الفارين من العنف يف املثلث الشاميل
ألمريكا الوسطى.
تعد الكنيسة الكاثوليكية مبا متلكه من شبكة عمل موسعة
مكونة من طوائف دينية ،ومنظامت محلية وأسقفية أبرشية،
ومعاهد لألبحاث واحد ًة من أهم املؤسسات املعنية ببذل جهود
املرافقة يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى .1فعىل سبيل املثال،
عمل القادة الكاثوليك املحليون مع القادة الربوتستانت من أجل
فتح قنوات اتصال بني العصابات املتنافسة يف السلفادور مبا يف
ً2
ذلك محاولة تيسري عقد هدنة بني األطراف املتنافسة مؤخرا.
ويف أثناء ذلك ،توفر منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية فرص
العودة إىل املدرسة ،والتدريب املهني ،والخدمات االجتامعية
للفتيان والفتيات يف املناطق ذات الفرص االقتصادية املنخفضة
ومعدالت العنف املرتفعة .وتنترش يف املنطقة مراكز االستقبال
الكاثوليكية املختلفة واملآوي عىل ح ٍد سواء لدعم املهاجرين يف
3
أثناء رحلتهم.

نقطة املرور التالية يف املكسيك أو يف مكانٍ آخر .ومبرور الوقت،
تصبح هذه املعلومات مصدراً أساسياً ومه ً
ام للغاية يف تحسني
فهم اتجاهات الهجرة ومامرساتها .كام ميكن أن تكون هذه
املعلومات أكرث فائدة من الناحية العملية بشأن الجهود املبذولة
يف اقتفاء أثر األرسة ومل شملها.
وليك تؤيت هذه املساعدات أكلها ،ال بد من توفري قنوات اتصال
فهم واضح ملواقع هذه
مفتوحة بني هذه املراكز ،وال بد من بناء ٍ
املراكز ،و َمنْ يديرها ،وكيف ميكن لها التشارك باملعلومات بطريقة
أكرث فعالية .وفيام يتعلق بهذا األمر ،يحاول املركز الكاثولييك
لدراسات الهجرة يف نيويورك وشبكة سكاالبريني الدولية للهجرة
تنظيم عملية جمع البيانات من مآوي سكاالبريني وأيضاً يف
جميع أنحاء املكسيك وأمريكا الوسطى .فاملشكلة التي يواجهها
يصع ُب عىل أي
املجتمع الدويل بشأن أوضاع الهجرة القرسية ُ
مؤسسة أو منظمة أن تتصدى لها مبفردها .ويف نهاية املطاف،
سوف يــؤدي التعاون بني مــزودي الخدمات الكاثوليكيني،
واملجموعات الكاثوليكية ،واملجموعات الدينية غري الكاثوليكية،
ونظرائهم من العلامنيني إىل تحسني الجهود املبذولة لدرجة
كبرية ومن ثم حامية الفئات السكانية املهاجرة.

تحديات ثالث:
وتواجه الشبكة الكاثوليكية عىل وجه الخصوص
ٍ
وصفون بأ َّنهم كثريو التنقل؛ ثانياً،
أوالً ،ضامن االتصال مع من ُي َ
ُ
الحاجة إىل تخطيط ُم َؤ َّس ِس للخدمات؛ ثالثا ،زيادة نطاق
قدرات الشبكة القامئة ورفع مستواها .وفيام يتعلق بالتحدي
األول ،تتمثل العقبة الرئيسية بالطابع املؤقت الذي يسم العالقة.
فبعض املهاجرين ميكثون يف املأوى لبضع ساعات فقط يف حني
ميكث آخرون ليلة أو ليلتني .ومهام طال بقاؤهم يف املأوى ،آشيل فيزيل AFeasley@usccb.org
فبمجرد مغادرتهم ال يتبقى لديهم سوى قليل من آليات توفري مدير السياسات والشؤون العامة ،خدمات الهجرة والالجئني
الدعم املستمر لهم طيلة رحلتهم.
تود سكريبرن TScribner@usccb.org
ُوأط ِل َق ْت مؤخراً جهود واعدة لتعزيز االتصال املستمر مع منسق االتصال الرتبوي ،خدمات الهجرة والالجئني
املهاجرين تحت إرشاف القس جون لويس كارباجال ،وهو قس
سكاالبريني من مدينة غواتيامال .ويستخدم القس كارباجال مؤمتر الواليات املتحدة األمريكية لألساقفة الكاثوليك
التكنولوجيا ملساعدة املنارصين يف تتبع املهاجرين يف أثناء www.justiceforimmigrants.org
رحلة عبورهم .فقبل أن يعرب املهاجرون الحدود من غواتيامال
 .1يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
ً
ً
إىل املكسيك ،يجمع فريق عمل القس كارباجال كام هائال من International Crisis Group (2017) Mafia of the Poor: Gang Violence and .2
املعلومات الدميوغرافية والشخصية عن املهاجرين ثم يرفعونها Extortion in Central America
إىل قاعدة بيانات مركزية .وبعد ذلك ،تصبح هذه املعلومات (مجموعة األزمات الدولية ( )2017مافيا الفقراء :عنف العصابات وابتزازها للناس يف
أمريكا الوسطى) http://bit.ly/ICG-Mafia-2017
متاحة لالطالع والتحميل من خالل التطبيقات املتاحة ما يسهل  .3انظر مقالة أليخاندرو أواليو-مينديز يف هذا العدد.
مهمة مسؤويل املآوي4.وبهذه الطريقة ،يستطيع مسؤولو املآوي  .4حتى هذا التاريخ ،استُخ ِد َم التطبيق أساساً يف غواتيامال لكنَّ استخدامه يشهد توسعاً
توقع أعداد الوافدين وحاجاتهم كام يستطيعون اقتفاء أثر أيضاً ليشتمل عىل املكسيك .وسوف يتضمن اختبار التطبيق التأكد من أمن املعلومات
الشخصية لألفراد.
املهاجرين خالل رحلة تنقلهم عرب حدود غواتيامال للوصول إىل
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للمه ََّجرين قرساً
كولومبيا:حلول مستدامة ُ
أمايا فالكارسيل وفريا ساموديو

رغم ما متلكه كولومبيا من مجموعة ضخمة ومعقدة من القوانني ورصيد وافر من الخربة فيام يخص
املهجرين قرساً ما زالت هناك عقبات كثرية أمام الحصول عىل حلول مستدامة للتَّهجري.
تطوير سياسات َّ
يف أواخر عام ُ ،2016و ِّق َع ْت أخرياً اتفاقية سالم بني الحكومة
وبني القوى الثورية املسلحة يف كولومبيا-الجيش الشعبي 1.ووفقاً
لألرقام الرسمية ،خ َّلفت الحرب مثانية ماليني و 405ألفاً و 256من
الضحايا منهم  %80من النَّازحني داخلياً ،و %20ضحية ألنواع أخرى
من االنتهاكات مثل :االعتداءات ،والقتل ،والتهديدات ،واإلخفاءات
القرسية2.وباإلضافة إىل ذلك ،ووفقاً للمفوضية املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،سعى حوايل  340ألف كولومبي أوجه قصور السياسات
رغم كل هذه التطورات املهمة ،ما زال التنفيذ ضعيفاً للغاية،
لطلب اللجوء يف الخارج.
إذ مل تتحسن الظروف املعيشية للضحايا كام كان متوقعاً؛ فقد
حقوق الضحايا
كانت مثة اضطرابات وقالقل كثرية تعيق من توفري املساعدات
تقدم السياسات املختلفة املتعلقة بالتهجري التي أدخلتها كولومبيا وإعادة البناء وجرب الرضر باإلضافة إىل قلة التمويالت وهو أمر
عىل مدى العرشين سنة املاضية أمثلة للمامرسات الجيدة التي قد واضح جداً.
تكون مناسبة لبلدان أخرى يف املنطقة.
فقد ر َّكزت السياسات عىل توفري الرفاه بدالً من الرتكيز عىل
أولها القانون رقم  387لسنة  1997الذي نص للمرة األوىل عىل متكني األشخاص من تطوير االسرتاتيجيات للتصدي لالستضعاف
املبادئ األساسية ملعاملة الدولة
للمهجرين .ويف الحقيقة ،يعرتف ومعالجته وامليض قدماً نحو االكتفاء الذايت .ووفقاً للجنة الرصد
َّ
هذا القانون باملهجرين عىل أ َّنهم مشكلة ال ُيست ُ
َهان بها وحرجة الكولومبية ،3ففي عام  ،2016كانت مستويات دخل  %97.6من
الضحايا تحت خط الفقر ،وما زال األالف منهم ال يحصلون عىل
تستحق من الدولة أن توليها االهتامم واألولوية.
الخدمات الطبية األساسية ،أو الرعاية النفسية الجيدة ،أو فرص
وثانيا ،هناك الحكم القضايئ رقم ( )025-Tالصادر عن املحكمة التعليم ،أو منزل الئق .وباإلضافة إىل ذلك ،بحلول عام ،2015
الدستورية الكولومبية لعام  2004والذي يأمر الهيئات والكيانات انخفضت التمويالت يف صندوق جرب الرضر ومن ثم انخفضت
املهجرين األساسية وعدم قدرة الصندوق عىل دعم جرب الرضر.
الوطنية واإلقليمية بتلبية حاجات
َّ
انتهاك أيٍّ من حقوقهم األساسية مثل الخدمات الصحية والعمل
واإلسكان .وينظر هذا الحكم إىل التَّهجري القرسي عىل أ َّنه مشكلة ووفقاً للكولومبيني يف الخارج ،مل َيت ََس َّجل لدى وحدة الضحايا
هيكلية تتطلب ح ًال متكام ًال .ولهذا السببُ ،يط َل ُب إىل السلطات يف أكرث من عرشة أالف و 652ضحية من  42بلداً .ومل يحصل كث ٌري
للمهجرين أي عىل املستويات دون الوطنية من املواطنني الكولومبيني يف الخارج عىل حقوقهم كمواطنني
جميع املواقع املضيفة
َّ
أيضاً للرتويج السرتاتيجيات التعامل مع آثار التَّهجري .ووضعت كولومبيني مثل املساعدات أو جرب الرضر .فكث ٌري منهم غري معرتف
سياسات املتابعة إرشادات ومبادئ توجيهية لكلٍ من السلطات بهم رسمياً كالجئني وهم بذلك يف أوضاع غري نظامية يف البلدان
للمهَّجرين املستضيفة.
الوطنية واملحلية يف محاولة لتخصيص موارد كافية ُ
والتعرف عىل وجه الخصوص عىل أوجه االستضعاف لدى النِّساء،
واألطفال ،واملراهقني ،والشباب يف أوضاع التَّهجري مع رضورة األخذ التحديات املستقبلية
ُ
بعني االعتبار آلثار التَّهجري عىل السكان األصليني واملنحدرين من «ما ُ
هجرة وما زلت أعاين  ...ما زلت أكافح وأناضل مع
زلت ُم َّ
4
عائلتي».
أصول إفريقية واألشخاص ذوي اإلعاقة.
من تلقي املساعدة وجرب أرضارهم .ويعرتف هذا القانون بحق
رسخ تدابري ملموسة
الضحايا يف الوصول إىل الحقيقة والعدالة كام َّ
لجرب الرضر مثل برنامج إعادة الحق إىل نصابه حتى يتمكن
ضحايا التَّهجري القرسي وانتزاع امللكية من املطالبة بأراضيهم التي
ُان ُت ِزع ْ
َت منهم.

وثالثاً ،هناك القانون رقم  1448لسنة ( 2011قانون الضحايا هناك حاجة ماسة إىل خطوات وتدابري ملموسة إذا كانت هناك
هجرين من كولومبيا.
للم َّ
وإعادة األرايض إىل أصحابها) الذي م َّكنَ ضحايا ال ِّنزاع املس َّلح نية لوضع حلول مستدامة وأكرث فاعلية ُ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /باول سميث

وينبغي االستمرار يف بذل الجهود
سجلوا بعد
لتحديد مــن مل ُي َّ
يف سجل الضحايا الكولومبي
وحاميتهم خاص ًة يف املناطق
الريفية التي يصعب الوصول
إليها .وينبغي عىل السلطات
كذلك العمل عىل زيــادة رفع
مستوى الوعي لدى األشخاص
بكيفية إدراجــهــم وتسجيلهم
يف السجل وكيفية املشاركة يف
مجالس الضحايا (ســواء أكانوا
يف كولومبيا أم خارجها) .أما
املؤسسات املحلية ،فال بد من
تعزيز بناء قدراتها ومصادرها
التمويلية لتتمكن من التصدي
لحاجات الضحايا .وعىل الرغم
5
من وجود إطار عمل معياري
يحدد مشاركة الضحايا ،ال توجد
ضــانــات كافية إلرشاكــهــم يف
العمليات التشاورية واتخاذ
القرارات.
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وحدة تسجيل متنقلة يف كولومبيا تُصدِر بطاقات الهوية الشخصية للنازحني داخلياً لتمكينهم من الحصول عىل املساعدات الحكومية.

كام ينبغي للحكومة تبني تدابري
معينة لتفكيك عنارص القوات شبه العسكرية والجامعات املناطة بالهيئات الوطنية واإلقليمية إذا ما أرادت كولومبيا أن
املحلية املسلحة وإبرام اتفاقية سالم مع جيش التحرير الوطني 6.تكون بلداً خالياً من ال ِّنزاع.
فاستمرار وجود هذه الجهات الفاعلة املسلحة سبب يف ارتفاع
أعداد الضحايا يوماً بعد يوم بل يفرض مشكالت خاصة للسكان أمايا فالكارسيل amaya.valcarcel@jrs.net
يف ميناء بوينافينتورا ،وإدارة تشوكو يف ممر املحيط الهادئ مسؤولة املنارصة الدولية ،الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني
الكولومبي .ويف الوقت نفسه ،ينبغي للحكومة إدخال مخططات www.jrs.net
حامية وضامنات أمنية للقادة االجتامعيني واملدافعني عن حقوق
فريا ساموديو verasamudio@gmail.com
اإلنسان الذين ما زالوا مستهدفني.
مسؤولة املنارصة الدولية ،الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني
كام ينبغي للحكومة أيضاَ االعرتاف بوجود مشكلة التَّهجري القرسي www.sjrlac.org
املرتبط باملرشوعات اإلمنائية واسعة النطاق ،واالقتصادات غري
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo .1
املرشوعة (مثل التعدين غري القانوين) واآلثــار البيئية ووضع http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV .2
Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley .3
الترشيعات الالزمة لذلك.
ؤت هذه التغيريات أكلها إال بالتزامن مع التغيري يف
وأخرياً ،لن ُت ِ
ً
الثقافة السياسية التي ترضب بجذورها حاليا يف نظام تتلقى فيه
العواصم الحرضية اإلقليمية اهتامماً أكرب عىل حساب املناطق
النائية جداً التي تعتمد حالياً عىل الفساد واملحاباة واملحسوبية.
وال بد أيضاً من إحداث تغيري جذري عىل فهم األدوار واملسؤوليات

1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
(لجنة رصد ومراقبة تنفيذ القانون رقم  1448لعام  2011حول الضحايا واستعادة ملكية
األرايض)
مهجرة أدلتها لدى الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني  -كولومبيا.
 .4شهادة َّ
 .5املادة  28واملادة  192من القانون رقم  1448لعام  ،2011واملادة  17من املرسوم
الترشيعي رقم  4802لعام  ،2011واملرسوم الترشيعي رقم  790لعام  ،2012والقرار رقم
 0388للعارش من مايو/أيار لعام  ،2013والقرار رقم  1281لعام .2016
Ejército de Liberación Nacional .6
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الالجئون الكولومبيون :أحان وقت االحتجاج ببند وقف الحامية؟
بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا

بعد أكرث من خمسة عقود من ال ِّنزاع املسلح الداخيل ،وقعت الحكومة الكولومبية يف نوفمرب/ترشين الثاين
 2016اتفاق سالم مع القوات املسلحة الثورية لكولومبيا ( الجيش الشعبي) ،فهل يعني ذلك أن هؤالء
جبوا عىل مغادرة البلد يجب أن يعودوا اآلن؟
الكولومبيني الذين ُأ ِ

ُص ِّم َمت الحامية الدولية لالجئني وغريها من أشكال الحامية تستضيف أكرب عدد من الالجئني الكولومبيني (فنزويال واإلكوادور
الدولية لتكون مؤقتة وينص ’بند وقف الحامية‘ الوارد يف اتفاقية وبنام) ،هناك أسباب وجيهة تجعل ذلك احتامالً قوياً،
األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951وبروتوكولها
والصكوك الدولية األخرى يف هذا املجال عىل أربعة سيناريوهات ففنزويال التي استضافت بحلول كانون األول  2016ما يقرب من
قد تنتهي فيها الحامية الدولية1.وتحدث إحدى هذه الحاالت  173000كولومبي ،تعاين من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة،
عندما يواجه بلد املنشأ تغرياً عميقاً يف الظروف لدرجة كبرية وبنا ًء عىل ذلك ،قد متيل السلطات الفنزويلية إىل التخلص من
تكفي إلزالة األسباب التي دفعت شعبه إىل الفرار .ومبجرد تاليش السكان الذين يستهلكون املوارد العامة ،ممن ُي َ
نظر إليهم عىل
هذه األسباب ،ميكن للبلدان املضيفة واملفوضية السامية لألمم أنهم مسؤولون عن زيــادة االنفالت األمني .ويعكس الطرد
املتحدة لشؤون الالجئني إعالن انتهاء توفري الحامية الدولية ،الجامعي للكولومبيني غري النظاميني ،الذي حدث يف آب ،2015
وتقتيض عودة الالجئني إىل بلدانهم األصلية ،يف حني َّأن بلد املنشأ هذا امليل .وتواجه اإلكوادور التي تستضيف أكرث من  101ألف
ملزم باستئناف مسؤوليته عن حاميتهم .والسؤال املطروح اآلن كولومبي صعوبات اقتصادية أيضاً ،فقد طلبت املساعدة والعون
ٌ
هو ما إذا كان توقيع اتفاق السالم يف كولومبيا ،سيرتتب عليه بند من الحكومة الكولومبية ليك تواصل توفري الحامية لالجئني،
وقف الحامية الذي تتذرع به البلدان التي تستضيف الكولومبيني ،واتخذت خطوات ملنع زيادة حجم هؤالء السكان ،ففي عام
إما كالجئني أو كمستفيدين من نوع آخر من الحامية الدولية ،2012 .عىل سبيل املثال ،عُ ِّدلَت قوانني اإلكوادور من أجل تقييد
مفهوم الالجئني6،وأخرياً ،تشهد بنام التي تستضيف أكرث من 17
ووفقاً لتفسري املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ألف الجئ ،تباطؤاً اقتصادياً وفقاً للبنك الدويل ،وقد أشارت يف
يتطلب تغيري الظروف اقرتان ثالثة عنارص .أوالً ،يجب أن يكون املايض إىل حجم العبء الذي تتحمله يف رعاية وحامية الالجئني
التغيري عميقاً مبا فيه الكفاية لحل األسباب التي تسببت يف الكولومبيني.
التهجري ،وثانياً ،يجب أن يكون التغيري مستداماً عىل مر الزمن،
مام يضمن عدم إجبار العائدين عىل الفرار مر ًة أخرى ،وأخرياً ،باإلضافة إىل ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أن اإلكوادور وفنزويال كانتا يف
يجب أن يتمتع العائدون بالوصول الفعال إىل الحامية يف بلد املايض مفتوحتني بصفة خاصة لوصول الالجئني الكولومبيني بسبب
2
املنشأ.
التوتر املتزايد بينهام وبني جارتهم كولومبيا .ويف الوقت الحارض،
تغريت ديناميات هذه العالقات والعوامل املحركة لها ،مام يقلل
وهذه الظروف مل ُت َ
ستوف بعد يف الحالة الكولومبية ،فالهجرة من القيمة السياسية واالسرتاتيجية الستقبال الالجئني الكولومبيني.
القرسية يف هذا البلد له أسباب متعددة ،واتفاق السالم الحكومي
مع إحدى القوات املتمردة أال وهي الثورية لكولومبيا (الجيش ضامن الحامية
الشعبي) 3ال يحل بالرضورة جميع العوامل التي تسببت يف وتتيح اللجان الوطنية الكولومبية ثنائية القومية مع إكوادور
الهجرة ،كام أنه ال ينطوي عىل تهيئة كاملة لظروف األمن لعودة وكوستاريكا وفنزويال ،ولجنة الجوار مع بنام ،فرصاً للحكومة
املنفيني ،ألن مناطق واسعة من كولومبيا تخضع حالياً لسيطرة للتفاوض عىل االتفاقيات ،بغية تجنب االحتجاج الوشيك ببند
العصابات اإلجرامية العنيفة4.وعالو ًة عىل ذلك ،ال تزال هناك وقف الحامية .ومن خالل اللجنة الثنائية مع اإلكوادور ،عُ ِقدَت
مجموعة مسلحة واحدة نشطة ،وهي جيش التحرير الوطني 5.اتفاقات بشأن رعاية هؤالء السكان وتنفيذ خطة العودة الطوعية.
ومع ذلك ،من الرضوري توسيع نطاق املفاوضات واإلرساع بعملية
األسباب الداعية لالحتجاج بوقف الحامية
صنع القرار ،ليس لتفادي االحتجاج ببند وقف الحامية فحسب،
ً
لكنَّ تفسري املفوضية غري ملزم قانوناً إذ قد تختار البلدان املضيفة بل أيضا للتوصل إىل اتفاقات بشأن كيفية ضامن رفاه الذين مل
تجاهلها وأن تطلب وقف الحامية ،ويف حالة البلدان التي يكن لهم يف ذلك الوقت أي خيار سوى مغادرة بلدهم أو فقدان
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حياتهم .وستكون هناك حاجة متزايدة إىل خطط مشرتكة للعودة
الطوعية ،عند استقرار الحالة يف كولومبيا ،وعندما تصبح أكرث
مالءم ًة لتوفري عودة آمنة ملن يرغب يف ذلك.
وللمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني دور مهم تؤديه
يف كل هذا .أوالً ،تتمثل مهمة املفوضية يف رصد االمتثال للمبادئ
التوجيهية املتعلقة بوقف الحامية .وثانياً ،ميكن للمفوضية أن
تيرس املفاوضات بني الدول .وأخرياً ،ميكن للمفوضية أن تدعم
خطط العودة الطوعية وأن تذكر السلطات الوطنية أن السكان
الذين يختارون العودة ،يجب أن يكونوا عىل علم تام بالظروف
التي سيواجهونها يف كولومبيا ،وأن أمنهم وحقوقهم يجب أن تكون
مضمون ًة متاماً.
بياتريز يوجينا سانشيز موجيكا

beasanchezmojica@gmail.com

باحثة مشاركة ،مركز التحقيقات االجتامعية القانونية-جامعة
لوس أنديز ،وبروفيسورة يف الجامعة الدولية وجامعة كوميالس
البابوية (إسبانيا).

https://humanities-center.ie.edu/dt_team/851/
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www.unhcr.org/uk/excom/standcom/3ae68cf610/note-cessation-clauses. .1
html
UNHCR (2003) Guidelines on International Protection No. 3: Cessation .2
of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention
relating to the Status of Refugees (the ‘Ceased Circumstances’ Clauses),
HCR/GIP/03/03
(املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2003اإلرشادات التوجيهية حول
الحامية الدولية رقم  :3االحتجاج بصفة الالجئ مبوجب املادة 1ج( )5و( )6يف اتفاقية عام
 1951حول صفة الالجئني (’الظروف الداعية لوقف صفة الالجئ)
www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
[غري متاح بالعربية]
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo .3
Sánchez B E (2016) ‘A silenced exodus: intra-urban displacement in .4
Medellín’ and Rojas Andrade G ‘Post-demobilisation groups and forced
& displacement in Colombia : a quantitative approach’ in Cantor D
Rodríguez Serna (Eds) The New Refugees: Crime and Displacement in
Latin America, London: Institute of Latin American Studies
كمم األفواه :التهجري بني املناطق الحرضية يف ميديلني‘
(سانشيز ب إ (’ )2016خروج ُم َّ
وروجاس أندرادي ج (جامعات ما بعد الترسيح العسكري والتهجري يف كولومبيا :مقاربة
كمية‘ يف كانتور د ورودريغوز سرينا (محرران) الالجئون الجدد :الجرمية والتَّهجري القرسي
يف أمريكا الالتينية)
(نرشت النسخة اإلسبانية يف عام 2015
Ejército de Liberación Nacional .5
 .6استبدل املرسوم الترشيعي  1812لعام  2012باملفهوم الواسع لالجئني الذي تضمن
األشخاص الفارين من أوضاع ال ِّنزاع املسلح والعنف املنترش دون طلب إثبات بتعرض
الفرد لالضطهاد تعريفاً مبنياً عىل التعريف األصيل الضيق كام ورد يف اتفاقية الالجئني
لعام .1951

األطفال واملراهقون املقاتلون السابقون يف كولومبيا

ستيفاين أرماس كونرتيراس

يجري اآلن ترسيح أعداد كبرية من األطفال واملراهقني الذين ُجنِّدوا يف النزاع املسلح يف كولومبيا ،وميكن
للدروس املستخلصة من عملية السالم السابقة للفرتة الواقعة ما بني عامي  2008 - 2003أن تكون مفيدة
إلثراء عملية العدالة االنتقالية الحالية ،وال سيام فيام يتعلق بإعادة اندماج املقاتلني السابقني القارصين
يف الحياة املدنية ،وتجنب زيادة تهجريهم ،أو توريطهم يف الجامعات املسلحة.
ميثـل خطـر تجنيـد القارصين يف الجامعات املسـلحة سـبباً توضيح الحقيقة

ً
مهما من أسـباب التهجري يف كولومبيـا ،ويف عام ُ ،2008قدِّ َر
أن مـا بين مثانية آالف إىل  13ألف طفل متوسـط أعامرهم
 13سـنة قـد جندتهـم جامعات حـرب العصابـات والقوات
شـبه العسـكرية 1،ونتيجة لذلكُّ ،
اضطـ َّرت أرس ومجتمعات
بأكملهـا إىل الهجـرة لتنـأى بأطفالهـا عـن خطـر التجنيـد
القسري ،إمـا ألن بعض أفـراد األرسة أو املجتمـع قد ُجنِّدوا
بالفعـل ،أو ألنهـم هـدِّ دوا بالتجنيـد ،كما ُّ
اضطـ َّر العديـد
مـن القارصيـن أيضـاً إىل الهـرب بعـد هجرهـم للجامعـات
املسـلحة ،هربـاً مـن االضطهـاد أو االنتقـام باالنتقـال إىل
أماكـن أخرى.

تهدف عملية العدالة االنتقالية يف كولومبيا ،إىل تيسري
إنهاء النزاع املسلح الداخيل ،وتحقيق سالم مستقر ودائم
مع ضامنات بعدم إعادة التجنيد ،فض ًال عن ضامن
حقوق الضحايا يف معرفة الحقيقة والعدالة وجرب الرضر.
وسعياً للمصالحة ،يتمثل أحد األهداف الرئيسية للعدالة
االنتقالية يف توضيح الحقيقة ،ويجب عىل األطفال الذين
كانوا مقاتلني أن يساهموا يف هذه العملية ،سواء أكانوا
مجنياً عليهم أم جناة .والكشف عن الحقيقة ما هي إال
آلية لجرب الرضر عن املجتمعات املحلية واملجتمع الكبري
وكذلك لألفراد ،مبن فيهم األطفال املقاتلون السابقون.
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منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة)

مرشوع للتدريب املهني يف سانتياغو د كايل ،كولومبيا ،يدعم األطفال املحاربني السابقني.

ٌ
لجنـة
نشـئَت
وخالفـ ًا ملـا حـدث يف عمليـة السلام السـابقةُ ،أ ِ
للكشـف عـن الحقيقـة كجـزء مـن عمليـة السلام الجارية مع
القـوات املسـلحة الثوريـة الكولومبيـة .وتهـدف هـذه اللجنـة
إىل توضيـح مـا حـدث ،واملسـاهمة يف االعتراف بالضحايـا
واملسـؤوليات الفرديـة والجامعيـة ،وتعزيز التعايش السـلمي.
وسيشـارك كل مـن الضحايـا والجنـاة يف لجنـة الحقيقـة.
نشـئَت لجنة مواضيعيـة معنية باألطفال
وباإلضافـة إىل ذلـكُ ،أ ِ
واملراهقين ،مـن شـأنها توفير مقاربـة متخصصـة الحتياجـات
وحقـوق القارصيـن السـابقني املقاتلين.

ومـع ذلـك ،ففـي تجربـة كولومبيـا آلليـات العدالـة
االنتقاليـة ،مل ُي َ
نظ ُـر إىل األطفـال املقاتلين السـابقني إال
بوصفهـم ضحايـا سـلبيني ،األمـر الـذي أعفاهـم مـن أي
مسـؤولية عـن األفعـال التـي اِر ُت ِك َبت عندما كانـوا مقاتلني.
وال تسـمح السياسـة االختزاليـة هـذه بالوقـوف على فهـم
سـليم لألسـباب االجتامعيـة والتاريخية لتجنيـد القارصين،
وهـي أسـباب ميكـن أن تعـوق نجـاح إعـادة اندماجهـم يف
الحيـاة املدنيـة إن مل ُتعالَـج2،وإذا مل ُي َعـدْ اندمـاج األطفـال
املقاتلين السـابقني بشـكل فعـال ،فقـد ُي َعـادُ تجنيدهم ،أو
قـد يتعرضـون للخطر بطـرق أخرى ،وقد يضعـون اآلخرين
يف خطـر .كما َّأن هـذه املقاربـة مل تسـهم يف الكشـف عـن الوصول إىل العدالة
ً
الحقيقـة ،بـل اسـتبعدت املقاتلين السـابقني مـن مبادرات ُ َي ِّث ُـل الوصـول إىل العدالـة أيضـاً عنصراً
مهما يف عمليـات
العدالـة االنتقاليـة ،ومـن الضروري االعتراف باملسـؤولية،
املصالحـة ومبـادرات الذاكـرة التاريخيـة.
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ففـي حالـة املقاتلني السـابقني مـن األطفـال واملراهقني ،يجب
االعتراف مبسـؤولية أولئـك الذيـن يجنـدون القارصيـن قسراً
والتصـدي لتلـك املسـؤولية ،كما يجـب االعتراف مبسـؤولية
األطفـال املقاتلين السـابقني الذيـن وقعـوا ضحايـا لآلخريـن
يف فترة مـا كانـوا مقاتلين .وكالهما مهـم ملواجهـة إفلات ويف هـذا الصـدد ،هنـاك الكثير مما ينبغـي تعلمـه مـن
جنـاة تجنيـد األطفـال مـن العدالـة ،وللمسـاهمة يف عمليـات إخفاقـات عمليـة الترسيـح السـابقة .فقانون العدالة والسلام
املصالحـة.
لعـام  ،2005على سـبيل املثـال ،اقتصر على ذكـر التعويـض
دون التطـرق إىل التغيير؛ ومل يوجـب إحـداث أي تغييرات
وخلال العمليـة التـي نفذتهـا مفوضيـة االتحـاد اإلفريقـي 3إلزالـة الظـروف األصليـة التي تسـببت يف التجنيـد ،فحت ً
ام كان
يف عمليـة السلام السـابقة يف كولومبيـا لتفكيـك الفصائـل هنـاك تجنيـد جديـد ،ونـزوح جديـد لألطفـال الذيـن كانـوا
املسـلحة ،مل يكـن هناك أي إرشاف عىل عمليـة ترسيح الجنود يتجنبـون االشتراك يف الجامعـات املسـلحة.
سحـوا بطريقـة غير رسـمية ،دون أن توفـر
األطفـال؛ فقـد ُ ٍّ
5
التخطيـط
أو
الدعـم
مـن
املطلـوب
القـدر
يف الوقـت نفسـه
ورأت املحكمـة الدسـتورية يف حكمهـا رقـم  025-Tالصـادر
َّ
املسـؤولون
القـادة
أمـا
املدنيـة.
الحيـاة
يف
اندماجهـم
إلعـادة
يف عـام  2004أن االعتراف باألطفـال الذيـن انفصلـوا عـن
واإلدانة
املسـؤولية
مـن
فتنصلـوا
األطفـال
تجنيـد
جرميـة
عـن
الجامعـات املسـلحة وحاميتهـم أمـر أسـايس لتجنـب إعـادة
َّ
على
األطفـال
قـدرة
العوامـل
هـذه
ضـت
و
وق
الجنائيـة،
تجنيدهـم .وتشير األرقـام إىل أن  ٪9.7مـن األطفـال الذيـن
ّ
املشـاركة يف الربامـج الرسـمية للترسيـح ونزع السلاح وإعادة غـادروا الجامعـات املسـلحة سـيعودون إليهـا يف النهايـةَّ ،
وأن
االندمـاج وحقهـم يف العدالـة.
 ٪79.4منهـم تلقـوا تهديـدات مـن الجامعـات املسـلحة التـي
ينتمـون إليهـا ،و ٪7.6تعرضـوا للتهديـد مـن قبـل جامعـات
وفيما يتعلـق باالعرتاف مبسـؤولية الجنـود األطفال السـابقني ،مسـلحة أخـرى غير تابعـة للدولـة ،و  ٪1.2منهـم تعرضـوا
مـن املهـم التمييـز بين املسـؤولية األخالقيـة واملسـؤولية للتهديـد مـن قبـل الجيـش.
الجنائيـة ،إذ ينـص نظـام رومـا األسـايس للمحكمـة الجنائيـة
الدوليـة على َّأن «املحكمـة لـن يكـون لهـا أي واليـة قضائيـة ولقـد أورد تقريـر االئتلاف لعـام  2005بشـأن إرشاك الفتيـان
على أي شـخص يقـل عمـره عـن  18عامـاً وقـت ارتـكاب والفتيـات والشـباب يف النـزاع املسـلح يف كولومبيـا 6الـدروس
الجرميـة املنسـوبة إليه»4.وفيما عـدا املسـؤولية الجنائيـة ،التاليـة على وجـه الخصـوص مـن عمليـة إعـادة االندمـاج يف
مـن املهـم أال ُي َ
نظـر إىل األطفـال الجنـود على أنهـم ضحايـا ذلـك الوقت:
سـلبيون يف أثنـاء عمليـة جبر الرضر عـن الضحايا ،كما ينبغي
ـب توفــر التعليــم وبرامــج العمــل بــأي حــال احتياجــات
مل يلـ ِّ
أن يكونـوا قادريـن على االعتراف مبسـؤوليتهم األخالقيـة
الشــباب وتوقعاتهم.
واملشـاركة يف أنشـطة جبر الضرر يف مجتمعاتهـم.
أن يتضمـن تغيير الظـروف التـي أدت إىل تعـرض األطفـال
للتجنيـد ،وهـي يف الغالـب بسـبب ظـروف الفقـر واإليـذاء
وفقـدان أفـراد األرسة.

نشـأَة ملشـاركة األطفـال
وينبغـي أن تكـون اآلليـات ا ُمل ِ
ً
واملراهقين مناسـبة ومعترف بهـا قانونيـا ،مـع احترام الطابـع
الطوعـي للمشـاركة ،وضمان أن يكـون األطفـال قادريـن عىل
اتخـاذ قـرارات مسـتنرية ،ودعمهـم يف ذلـك ،وتوفير ظـروف
السلامة البدنيـة والنفسـية واالجتامعيـة.

جرب الرضر عن املقاتلني السـابقني القارصين

يجـب أن تكـون عمليـة جبر الضرر عـن األطفـال ضحايـا
التجنيـد املسـلح عمليـة شـاملة ،وينبغـي أن تشـمل هـذه
العمليـة توفير التعليـم ومشـاريع كسـب الـرزق والرعايـة
النفسـية االجتامعيـة والرعايـة الصحيـة .لكـنَّ هـدف جبر
الضرر هـذا ال ينبغي أن يقتصر عىل التعويضـات ،وإمنا يجب

ال تركــز عمليــات إعــادة اندمــاج الشــباب يف الحيــاة املدنيــة
إال عــى الفــرد ،دون االهتــام بالظــروف االجتامعيــة األكــر
اتســاعاً ،والتــي قــد تــؤدي إىل الوصــم واإلقصــاء اللذيــن
يشــجعان التجنيــد يف املقــام األول.
ويبـدو َّأن بعـض الـدروس قـد اسـتُخ ِل َصت ،ويف إطـار عمليـة
السلام الحاليـة ،مبوجـب القانـون  1448حـول الضحايـا
واسـتعادة األرايضُ ،تت ُ
َّخـذ التدابير القانونيـة واإلداريـة
واالجتامعيـة واالقتصاديـة لتوفير مجموعة شـاملة من الرعاية
واملسـاعدة والتعويـض لضحايـا النـزاع .ومـن األمثلـة األخـرى
على املامرسـة الجيـدة إطلاق برنامـج كامينـو ديفرينسـيال
دي فيـدا (طريقـة مختلفـة للحيـاة) إلعـادة اندمـاج الجنـود
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ـع مـن قبـل ،لهذا
األطفـال السـابقني؛ وخالفـ ًا للنهـج الـذي ُا ٌّت ِب َ
الربنامـج تركيـز قـوي على رد الحقـوق واملصالحـة املجتمعيـة
7
وبنـاء النسـيج االجتامعـي للمجتمـع.
ستيفاين أرماس كونرتيراس armasstephany@gmail.com

مسؤولة سياسية يف منظمة متطوعي األمم املتحدة
الدولية ،بعثة األمم املتحدة السياسية الخاصة
https://colombia.unmissions.org/en

Amnesty International (2008) ‘Colombia: ‘Leave us in peace!’ Targeting .1
’civilians in the internal armed conflict – facts and figures
(منظمة العفو الدولية (’ ،)2008كولومبيا :دعينا يف سالم!‘ استهداف املدنيني يف النزاع
الداخيل املسلح)
http://bit.ly/AI-Colombia-2008
Anne Rethmann (2010) ‘Condenados al silencio – jóvenes .2
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– excombatientes en Colombia’, Axe XI, Symposium 40, Independencias
Dependencias – Interdependencias, VI CEISAL (European Council for
,Social Research on Latin America) International Conference 2010
(آن ريثامن ( ،)2010محكوم عليهم الصمت -املقاتلون السابقون الشباب يف كولومبيا)
/https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00503128
United Self-Defenders of Colombia (Autodefensas Unidas de .3
)Colombia
(املدافعون الذاتيون املتحدون يف كولومبيا)
http://bit.ly/ICC-RomeStatute-Ar .4
http://bit.ly/Brookings-Col-T-025-2004 .5
http://bit.ly/COALICO-2005 .6
‘Camino diferencial de vida: Programa integral para la atención y .7
consolidación de los proyectos de vida de los menores de edad que salen
’de las FARC-EP
(مفرتق الطريق يف الحياة :برنامج شامل لرعاية املرشوعات الحياتية للقارصين الفارين
من قوات الجيش الثوري الكولومبي وإدماجهم)
http://bit.ly/CaminoDiferencial-2017

ُمح ِّركات جديدة للتَّهجري يف جنوب-غرب كولومبيا

ألفريدو كامبوس غارسيا

مل ينته العنف وال التَّهجري مبجرد توقيع اتفاقية السالم يف كولومبيا.
أجج التوقيع مؤخراً عىل اتفاق سالم بني حكومة كولومبيا ،والقوات القانونية للعصابات اإلجرامية والعصابات شبه العسكرية األخرى
املسلحة الثورية الكولومبية ،1أكرب الجامعات املسلحة يف البالد مشاكلها االجتامعية والبيئية.
األمل يف تحقيق سالم نهايئ مستقر ودائم .بيد َّأن أعامل الجامعات
املسلحة األخرى تشكل تهديداً خطرياً أمام تحقيق هذا الهدف .وأدى انسحاب القوات املسلحة الثورية الكولومبية وما تبعه من
ويتضح ذلك عىل وجه الخصوص يف املنطقة الجنوبية الغربية من ظهور جيش التحرير الوطني يف مقاطعة كاوكا إىل بعض التداعيات
اج َئ ًة بالنسبة للسكان املحليني .ففي األقاليم
كولومبيا ،حيث يوجد انتشار واسع النطاق للمحاصيل واألعامل السلبية التي كانت ُم َف ِ
غري املرشوعة ،والجهات الفاعلة املسلحة ،مثل القوات املسلحة التي كانت تحتلها سابقا ،كان لدى القوات املسلحة الثورية
رسحة ،وجيش التحرير الوطني 2،والعصابات الكولومبية عىل األقل بعض السلطة .فكانت عىل سبيل املثال ،تبلغ
الثورية الكولومبية ا ُمل َّ
ُ
اإلجرامية الكبرية (املتعارف عليها هناك باسم باكريم ويف اآلونة السكان املدنيني أين ز ِرعَت األلغام .ومع انسحاب القوات املسلحة
األخــرة ،من مجرمي بانداس اإلسبانية ،كمجموعات مسلحة الثورية الكولومبية ،توقفت هذه الحامية املميزة تجاه السكان.
منظمة) .وتشكل املنطقة بأكملها ممراً لعبور هذه املجموعات
ً
واملنتجات التي تنقلها ،ألنها تربط السلسلة الجبلية ومناطق ولهذه األسباب ،يضطر كثري من النازحني داخليا يف جنوب غرب
اإلنتاج أو االستخراج يف جنوب غرب كولومبيا مبوانئ املحيط كولومبيا إىل مغادرة البالد إىل تشييل أو اإلكوادور ،أو حتى إىل
الهادئ والطرق الرئيسية للخروج.
أمريكا الشاملية أو أوروبا.
ألفريدو كامبوس غارسيا alfredocamposga@gmail.com

ومنذ توقيع اتفاق السالم ،انتقلت جامعات مسلحة أخرى
إىل احتالل األرض التي تخلت عنها القوات املسلحة الثورية خبري قانوين يف شؤون اللجوء وال ِّنزاع خاص ًة يف منطقة الرشق
الكولومبية .ورافق االشتباكات املسلحة بني القوات الحكومية األوسط وشامل أفريقيا ومنطقة آسيا الوسطى وكولومبيا.
وجيش التحرير الوطني انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،التي
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia .1
تقود بدورها إىل عملية نزوح جامعي ملجتمعات بأكملها ،مثل Ejército de Liberación Nacional .2
جامعة الوونان اإلثنية من مجتمع تاباراليتو .وتثري األنشطة غري
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استعادة األرايض يف كولومبيا :ما شبب التدين الكبري يف أعداد الطلبات؟
فرانسيس تومسون

بعد أن وصلت عملية استعادة األرايض الرسمية لكولومبيا منتصف الطريق ،تثار أسئلة عدّة عن سبب
انخفاض عدد مطالبات استعادة األرايض عكس التوقعات.
الحاالت التي يكون فيها املبلغ املدفوع فع ًال أو ا ُملشا ُر إليه بالعقد
أقل من  %50من ’القيمة الحقيقية‘ ما مل تثبت األدلة غري ذلك.
و ُتط َّبق القاعدة ذاتها أيضاً عندما يكون التهجري القرسي الجامعي
واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وأعامل العنف املسترشي
قد حصلت يف املنطقة املحيطة وخالل نفس فرتة الحادثة املزعومة
(من عنف أو تهديد) والتي أدَت إىل اغتصاب املمتلكات أو اإلجبار
عىل تركها والتخيل عنها .و ُي َ
نظ ُر إىل عملية النقل وأيّ اتفاقيات
الحقة تؤثر عىل قطعة األرض املعنية عىل أ ّنها باطلة ما مل ُي ْث َبت أنّ
املعامالت قد حصلت بالرتايض بني الطرفني (املادة  .)77وباختصار،
يلغي القانون ’عبء اإلثبات‘ لصالح املدعي.

يقدّم قانون تعويض الضحايا وإعادة األرايض (قانون  1448لعام
 )20111لسكان كولومبيا ا ُمله ََّجرين طريقاً جديداً الستعادة أراضيهم
إذ لَ ِق َي هذا القانون الثناء والنقد بنفس القدر تقريباً .ولكن ّمثة
شاغل رئييس واحد يثري القلق وهو انخفاض أعداد املتقدّمني .ففي
عام  ،2012أشارت وزارة الزراعة والتنمية الريفية يف كولومبيا إىل
أ ّنه س ُي َ
نظ ُر يف إعادة الحق لـ  360ألف قضية من قضايا األرايض
2
ُ
املهجورة أو املغت ََصبة وذلك مبوجب القانون الجديد .ولكن ،بعد
انقضاء أكرث من نصف فرتة صالحية القانون التي ستنتهي يف عام
ّ 2021
يتضح ّأن أعداد مطالبي استعادة األرايض أقل من ثلث ما
ً
كان متوقعا يف عام  :2012فحتى أغسطس/آب  ،2017بلغ عدد
الطلبات التي تلقتها وحدة إعادة األرايض  106833طلباً .ويبدو
َ
ّ
َّأن معظم األشخاص املؤهلني الستعادة أراضيهم مل يقدموا طلباً يف أ ّما وحدة إعادة األرايض فهي ُمكلفة مبساعدة الضحايا عىل توثيق
ذلك .وهذا ما يجعلنا نتساءل :ملاذا؟
قضاياهم ليتمكنوا من املطالبة بإجراء مراجعة قضائية أو يجب
محام من أجل هذه الغاية .وبصفة عامة،
عليها أن تتعاقد مع
ٍ
استعادة األرايض مبوجب القانون 1448
ليس عىل الضحايا دفع أي أتعاب قانونية .أ ّما القضاة املتخصصون
ميثل القانون  1448دوراً مه ًام يف عملية استعادة األرايض ،إذ الذين هم عىل دراية مبشكالت اغتصاب األرايض فتقع عىل عاتقهم
ُ َي ِّكن الذين ُج ِّردوا من ممتلكاتهم يف سياق ال ِّنزاع املسلح سواء مسؤولية اتخاذ القرار القانوين.
ّ
التخل عنها من املطالبة باستعادة
ِبصادرتها أم بإجبارهم عىل
ً
ً
ً
ّ
ممتلكاتهم أو بعودة أراضيهم ماديا وقانونيا .ويسمح القانون أيضا ومن الواضح أن الربنامج الكولومبي الستعادة األرايض حسب
للعائالت التي مل تكن متتلك أراضيها رسمياً وقت تهجريها (لكنها تعريف القانون  1448لديه الكثري من مواطن القوة ،طبعاً باإلضافة
كانت تشغلها أو تحوزها بطريقة مرشوعة) أن تحصل عىل حق إىل عدد من نقاط الضعف التي لن ُتنا ِق ُشها هذه املقالة .وميكن
ملكيتها ضمن عملية إعادة األرايض (املادة  )72كام يعد بأن يقدم لألشخاص العاملني يف سياقات أخرى أن يجدوا الكثري لِ َت َع ُل ِم ِه من
الناح َيت َْي اإليجابية والسلبية.
لتلك العائالت ا ُمل َص َ
اح َبة والدعم الدستوريني كالدعم املايل لتمكنها التجربة الكولومبية من ِ
املهجرين
من حيازة بيوتها أو إعادة بينائها .وينطبق ذلك عىل كل َّ
بغض النظر عام إذا كانوا قد اختاروا العودة إىل ديارهم أو التوطني الفشل يف جذب ا ُمل َت َق ِدمني
ّمثة أسباب عديدة تقف وراء انخفاض عدد طلبات استعادة
يف مكان آخر يف البالد( .املادة .)66
األرايض ،منها :انعدام الثقة يف السلطات ال سيام يف األماكن التي
ويقدم القانون  1448أيضاً عدد من الضامنات غري املوجودة يف كان أو ما زال للسلطات فيها عالقات مع الجامعات املسلحة،
اإلجراءات القانونية املعتادة .فعىل سبيل املثال ،يتيح القانون وخيبة األمل تجاه الهيئات الحكومية نتيجة تجارب شخصية سابقة
استخدام أنواع غري تقليدية ومتنوعة من األدلة لدعم ادعاءات أو نتيجة لتجارب األصدقاء وأفراد العائلة وغياب الوعي بالقانون
االستعادة نظراً ّ
ألن كثرياً من املتقدمني فقدوا األوراق الثبوتية أو ضعف فهمه أو مصاعب الوصول إىل املؤسسات املعنية ألسباب
3
ً
ً
بسبب تعرضهم للتهجري القرسي تحديدا .وفضال عن ذلك ،يفرتض عدّة منها طول مسافات السفر الطويلة وتكاليفه.
القانون عدم وجود املوافقة عىل عمليات نقل ملكية األرايض بني
الضحايا وأي من ا ُملدا ِن َ
ني باالنتامء إىل الجامعات املسلحة غري ويف اجتامع مع أشخاص من قرية تابعة لبلدية بنسلفانيا (قسم
ُ
ً
ّ
علم بالدعم املتاح للعائدين
الرشعية أو التعاون معها أو متويلها .كام يسمح القانون للقضاة كالداس) بدا أن قليال منهم كانوا عىل ٍ
باالفرتاض ّ
بأن املعامالت العقارية مل تكن بالرتايض بني الطرفني يف أو بحقيقة ّأن قانون استعادة األرايض ال يقترص عىل األرايض
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جبوا عىل للمساعدة .وزعم خافيري ّأن الحامية التي تقدمها الوحدة غري
ا ُملصا َد َرة فحسب بل يشتمل عىل األرايض تلك التي ُأ ِ
تركها أيضاً .وزعم أحد الرجال ّأن املوظفني املسؤولني «رفضوا األخذ كافية:
بترصيحاتهم» وهذا ما أومأ عدد من الجريان رؤوسهم اتفاقاً عليه.
ّ
ّ
وقالت امرأة أخرى إ َّنها اضطرت للميش ملدة مثاين ساعات إىل مركز «أنا عىل يقني بأن سبب التهديدات التي أتلقاها هو قياديت لعملية
بحجة انشغال الجميع .استعادة األرايض ،وذلك ّ
ألن كثري ًا من مصالح األشخاص ذوي النفوذ
البلدية ُلي َف َض التعامل معها يف نهاية األمر ّ
ّ
تتحقق بالحفاظ عىل تلك األرايض يف حوزتهم .كام أن التهديدات
ومن جانبه ،شدّد خافيري 4وهو أحد الزعامء من بلدية أخرى م ّمن واضحة’ :إما أن تتوقف عن مساعدة الضحايا والعمل يف قضايا
يدعمون الضحايا يف جميع أنحاء منطقة زراعة ُ
الب عىل انعدام استعادة األرايض أو متوت‘ .ويف هذه اللحظة كل ما منلكه من
ثقة الناس بأنفسهم أو يف إرادة الحكومة أو قدرتها عىل االستجابة الحامية ال يزيد عن سرتة مضادة للرصاص وهاتف ال يعمل».
ملطالبهم:
و ُي َقدّم القانون  1448آليات عدة ملساعدة النازحني داخلياً يف
«أنا أعرف كيف أدافع عن نفيس حني أتحدث ولكن ّمثة أشخاص كولومبيا عىل إعادة بناء حياتهم .غري ّإن كثرياً من األشخاص
يشعرون بعدم االرتياح وال ميلكون طريقة لقول’ :انظروا ،لقد ا ُمله ََّجرين الذين يرغبون بالعودة إىل أراضيهم يخشون طلب الدعم
أخذوا أريض ،وهذه مشكلتي‘ [ ]....كام ّأن هنالك كثري من الناس من الدولة ،بينام عاد آخرون دون املساندة املؤسسية بسبب عدم
ال يؤمنون بالدولة».
إدراكهم لحقوقهم أو بسبب صعوبة الوصول إىل املؤسسات
املعن ّية .وإذا كان معظم األشخاص املؤهلني الستعادة أراضيهم
ولكن رمبا يكون أكرث التهديدات إلحاحاً لعملية استعادة األرايض قانونياً مل يقدموا طلبات الستعادة أراضيهم مبوجب القانون
هو محاولة سحقها باستخدام العنف .إذ اغتيل ما ال ي ِقل عن ّ 1448 72
فإن ذلك بحد ذاته ميثل فشل لعملية العدالة االنتقالية
من أصحاب املطالبات والزعامء الذين طالبوا باستعادة األرايض ،يف كولومبيا.
كام تل ّقى آالف آخرون تهديدات بالتعرض لحياتهم .ويف بعض
جب ا ُمله ََّجرون عىل الهرب من أوطانهم مرة أخرى فرانسيس تومسون
الحاالتُ ،ي َ ُ
بسبب مشاركتهم يف عمليات استعادة األرايض .كام استُه ِد َ
ف أيضاً frances.thomson.lynce@gmail.com
املمثلون من املنظامت املصاحبة واملدافعون عن حقوق اإلنسان مرشح لنيل درجة الدكتوراه 5جامعة ساسكس
فض ً
ال عن مسؤويل الدولة الذين شاركوا يف قضايا استعادة األرايضwww.sussex.ac.uk .
ُ
ً
ّ
ومن امل َسلم به وفقا للوثائق أن ’الجامعات الوا ِرثة‘ شبه العسكرية
 .1يرسي قانون الضحايا ( 1448لعام  )2011عىل جميع ضحايا ال ِّنزاع املس َّلح بغض النظر
مسؤولة عن معظم الجرائم التي تستهدف املطالبني باألرايض عام إذا كانوا يطالبون بأراضيهم التي فقدوها يف ال ِّنزاع أم ال ،وبذلك يتضمن القانون عدة
محاور لن نناقشها يف هذه املقالة.
والزعامء املدافعني عن استعادتها.
«صحيح ّأن حاالت انتزاع امللكية يف كالداس كثرية ومتفشية ولكن
ٌ
يبقى الخوف أكرث تفشي ًا .فهنالك كثري من الناس أخربوين [رد ًا عىل
اقرتاح لهم بتقديم طلبات الستعادة أراضيهم]’ :بالتأكيد لن نفعل،
واجهَ ْتنا سابق ًا الكثري من
أمي ال تريد مزيد ًا من املشاكل ،فلقد َ
املشاكل عندما أجربونا عىل ترك أراضينا‘»( .خافيري)
فت َُض أن تو ّفر الحامية ملن هم تحت التهديد كثرياً
فالرشطة التي ُي َ
ً
ما تهمل واجباتها ،وغالبا ما يرفض املسؤولون الحكوميون بالغات
أفراد املجتمع املحيل .أ ّما التحقيقات يف أعامل العنف والرتهيب
وص ُف به أ ّنها
التي تطال عملية استعادة األرايض فأحسنُ ما ُت َ
تفتقر إىل الحامس.
ونتيجة للتهديدات ومحاوالت القتل الكثرية ،توجه خافيري وغريه
من آالف األشخاص اآلخرين إىل وحدة الحامية الوطنية طالباً

Restrepo Salazar J C and Bernal Morales A (2014) La cuestión agraria .2
:Tierra y posconflicto en Colombia, Bogotá: Penguin Random House
Grupo Editorial Colombia, pp41-47.
(ريسرتيبو ساالزار ج ك وبرينال مورالز إ ( )2014مشكلة األرايض :األرض ومرحلة ما بعد
ال ِّنزاع يف كولومبيا)
Amnesty International (2014) A land title is not enough: ensuring .3
sustainable land restitution in Colombia
(منظمة العفو الدولية ( )2014األرض ليست ح ًال كافياً :ضامن إعادة األرض املستدامة
يف كولومبيا)
www.amnesty.org/en/documents/AMR23/031/2014/en/
Human Rights Watch (2013) The Risk of Returning Home: Violence and
Threats against Displaced People Reclaiming Land in Colombia
(منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هومان رايتس ووتش) ( )2013خطر العودة إىل الديار:
العنف واملخاطر التي تواجه األشخاص الذين يطالبون باسرتداد أراضيهم يف كولومبيا)
http://bit.ly/HRW-risk-2013
 .4أخفينا االسم الحقيقي له حفاظاً عىل أمنه.
 .5البحث بتمويل من مجلس اململكة املتحدة للبحوث االقتصادية واالجتامعية ومركز
جامعة ساسكس لالقتصاد السيايس العاملي (منحة رقم )T83833F
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املهجرات من املجتمعات األصلية يف كولومبيا
النساء َّ

جينا إيسكوبار سويرو

تعد الشعوب األصلية يف كولومبيا من أكرث املجموعات استضعافاً من بني النازحني داخلياً ،وميثل عدم فهم
ثقافتهم وحاجاتهم تحدياً رئيسياً يف حاميتهم ومساعدتهم.
متثـل الشـعوب األصليـة يف كولومبيـا نسـبة  %1.5مـن أصـل
 49ميلـون نسـمة تعـداد السـكان الـكيل .ومبوجـب دسـتور
عـام  ،1991يحـق للشـعوب األصليـة امتلاك األرايض التـي
ميارسـون عليهـا ثقافاتهـم .وغالبـاً مـا تزخـر األرايض اإلقليميـة
للشـعوب األصليـة التـي عـاد ًة مـا تقـع يف أجـزاء معزولـة مـن
البلاد باملـوارد الطبيعيـة ومـن ثـم تصبـح هـذه األرايض مصدر
لكثير مـن الجهـات الفاعلـة املتورطـة يف النِّـزاع املسـ َّلح
جـذب
ٍ
يف كولومبيـا .ومبـرور السـنني ،ازدادت أعـداد الشـعوب األصلية
النَّازحين داخليـ ًا جـراء العنـف أو بسـبب التهديـد بالعنـف.
وفقـدان الشـعوب األصليـة ألراضيهـم ميثـل مشـكلة رئيسـية
لهـم إذ تنقسـم املجتمعـات وتنفصـل األرس .ففـي كثير مـن
الحـاالت ،تجـد النِّسـاء الكولومبيـات أنفسـهن مبفردهـن و/أو
يصبحـنَّ معيلات ألرسهـن بعـد مقتـل أزواجهـنَّ  .وخوفـاً مـن
كثير منهـن إىل الفـرار إىل
مطـاردة املجرمين لهـنُ ،ا ْضطـ َر ْت ٌ
جبن عىل العيش واالسـتقرار يف ظروف معيشـية
املـدن حيـث ُي َ
صعبـة ومزريـة .وتـؤدي كل هـذه األسـباب إىل « ...تفـكك
ال ُبنَـى التحتيـة االجتامعيـة إضافـ ًة إىل خطـر اختفـاء السـكان
1
الكولومبيين أنفسـهم باعتبارهـم شـعوب متميـزة ومختلفـة».

لكـنّ التهجير والنزوح قلـب املوازين ،فتبدل دور النِّسـاء يف قبيلة
زينـو بين عشـية وضحاها .ففـي كثري مـن الحاالت ،تواجـه هؤالء
النَّسـوة تحديـات مثـل عـدم توافـر املسـاكن ،واألمـن الغـذايئ،
وفـرص التعليـم ،والعمـل .ومبـا َّأن كثرياً مـن النِّسـاء يف قبيلة زينو
بقسـط وافـر مـن التعليـم فـوق املسـتوى األسـايس،
ال يحظين ٍ
فمعظـم فـرص العمـل املتاحـة أمامهـن منخفضة األجـور ومؤقتة،
وتضطـر معظمهـن إن مل يكـن جميع النِّسـاء النَّازحـات واألرس إىل
العيـش يف مسـاكن باإليجـار .وميثل عـدم توفر األرض إلنشـاء فناء
للنِّسـاء مشـكلة كبيرة تؤثـر على قدرتهـن يف توفري األمـن الغذايئ
ألرسهـن كما تؤثـر حاجتهن إىل العمـل خارج املنزل على قدرتهن
يف االعتنـاء بأوالدهـن ورعايتهـم مـا يجعـل األطفال عرضـة لخطر
االنخـراط والتـورط مـع العصابـات .وبهـذه الطريقة ،ميكـن القول
َّإن النُّـزوح أثـر تأثيراً جذريـاً على دور النِّسـاء يف قبيلـة زينـو مـا
يؤثـر بـدوره عىل بقـاء املجتمـع بأرسه.

استجابة حكومية غري كافية

صـدر قانـون  387لسـنة  1997الكولومبـي ملنـع النُّـزوح الداخلي
ويف الوقـت نفسـه ملسـاعدة الذيـن نزحـوا بالفعـل .وكان مـن
املتوقـع أن تحـدد جميـع املقاطعـات يف كولومبيـا التـي يبلـغ
عددهـا  32مقاطعـة املوازنـة السـنوية الالزمـة لتنفيـذ الربامـج
النِّسـاء يف قبيلة زينو
الالزمـة ،لكـنَّ غيـاب اإلرشاف واملراقبـة الحكوميتين كان سـبباً يف
يعيـش سـكان قبيلـة زينـو األصليـون يف شمال كولومبيـا .تنـوع طرائـق التنفيـذ الـذي انعكـس على اختلاف املسـاعدات
وتعتمـد هـذه القبيلـة يف اقتصادهـا على الحـرف اليدويـة املقدمـة .ويف حالة الشـعوب األصلية ،أخفقـت الحكومات املحلية
وتبـادل املنتجـات الزراعيـة مـع جريانهـم من الشـعوب األصلية يف فهـم حاجـات تلـك الشـعوب وتلبيتهـا.
أيضـاً .وضمـن األرسة ،تتـوىل النِّسـاء مسـؤولية االعتنـاء بحديقة
ً
ُتعـ َرف باسـم إل باتيـو ( el patioالفنـاء) حيـث يزرعـن ولكي يحصـل النَّازحـون داخليـا على املسـاعدات ،ينبغـي لهـم
أتم النّازحون داخلياً
الخضروات ،والفواكـه ،والنباتـات الطبيـة كام يربين الحيوانات التسـجيل يف سـجل الضحايا الكولومبي .وإذا َّ
املنزليـة والدواجـن السـتهالك األرسة وتلبيـة حاجاتهـا .ومـن إجـراءات التسـجيل بنجـاح ،يحـق لهـم الحصول عىل املسـاعدات
وجهـة نظـر املجتمع ،تسـاعد النِّسـاء بذلك يف إنشـاء ’مسـتودع اإلنسـانية يف حـاالت الطـوارئ التـي تغطـي الحاجـات األساسـية
للتنـوع البيولوجـي‘ إذ أفـادت التقاريـر التـي اشـتملت عـل املبـارشة ،وهـذه هـي املرحلـة األوىل أ َّمـا املرحلـة الثانيـة يف هـذه
بعـض الفنـاءات عـن وجـود « 28...نوعـاً من الخضروات ،و 30املسـاعدات فتتمثـل يف تحقيق االسـتقرار االقتصـادي واالجتامعي
نوعـاً مـن الفواكـه وأكرث مـن  70نوعـاً مـن النباتـات الطبية» 2.مـن خلال توفير سـبل لكسـب الدخـل وتقديـم املسـاعدة يف
كما يتولين أيضاً مسـؤولية الطـب التقليدي والحياكـة .وبذلك ،اإلسـكان .وتشير نتائـج املقابلات التـي ُأجريـت مـع النِّسـاء مـن
يكـون للنِّسـاء يف قبيلـة زينـو دو ٌر بالـغ األهميـة يف بقـاء قبيلـة زينـو يف مجتمـع باسـاكابالوس يف مدينة قرطاجنـة َّأن نظام
مجتمعاتهـن املحليـة ولذلـك متثـل األرض أهميـة محوريـة يف التسـجيل يضـع العراقيل أمام النِّسـاء الكولومبيـات للحصول عىل
دورهـن هـذا.
املسـاعدات .وتنبـع هذه العراقيـل من الظروف التـي نزحت فيها
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النِّسـاء الكولومبيـات؛ فالنِّسـاء اللايئ نزحـنَّ أكرث من مـرة ال يحق وأدى سوء تنظيم الحكومة للمساعدات وعدم تفهمها لحاجات
لهـن الحصـول عىل املسـاعدات.
النِّساء النَّازحات الكولومبيات الحقيقة إىل اإلرضار بكل من البقاء
قصري األجل للنِّساء النَّازحات من قبيلة زينو وأرسهن وبالبقاء
وبالنسبة للنَّساء اللوايت حصلن عىل مساعدات ،ميكن القول طويل األجل ملجتمعهن وثقافتهن.
إ َّنها مل تكن كافية ،بل كانت رديئة ومتأخرة أيضاً .فعىل سبيل
املثال ،تلقت بعض النِّساء مساعدة مالية لتغطية نفقات اإليجار جينا إيسكوبار سويرو ginapescobarc@yahoo.com
بعد عامني من طلبهن للمساعدة .وامرأة أخرىُ ،و ِعد َْت بتلقي مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،قسم الدراسات اإلمنائية ،جامعة
مساعدة مالية لكنَّها حصلت عىل جزء من املبلغ جاءها علة هيئة فيينا www.univie.ac.at
طعام (رديء) ،وأربعة مقاعد ،ومجموعة مالعق .وبعد مرور عدة
 .1املنظمة الوطنية للشعوب األصلية لكولومبيا
سنوات ،ما زالت هذه املرأة مل تتلق  %40من املبلغ الذي ُو ِعد ْ
َت http://bit.ly/UASB-RAA-08-ONIC
به .أما الحكومة الكولومبية ،فتنظر إىل هذا النوع من املساعدات Vélez G A and Valencia M (1995) ‘Comunidad Zenú del Volao: De las .2
عىل أنه إهدار للموارد ألنها ترى أ َّنها ال توفر للنِّساء األدوات التي cenizas del desplazamiento forzoso resurge la vida’, Biodiversidad, sustento
y culturas www.grain.org/e/803
يحتاجونها.
(فيليز ج أ وفالنسيا م (’ )1995مجتمع زينو ديل فوالو :من رماد التَّهجري القرسي تُب َعث
الحياة)

املسببات املبارشة للنُّزوح الداخيل يف غواتيامال

سيندي هرينانديز بونيال

بعد أكرث من  20سنة منذ نهاية الحرب األهلية ،تشهد غواتيامال مرة أخرى تصاعداً يف النزوح تتعدد
أسبابه ويتطلب إبداء االهتامم به.
أنهـى توقيـع اتفاقيـات السلام يف عـام  1996سـتة وثالثين عامـاً قليـل جـداً مـن العائلات املتأثـرة بالحـرب بسـبب محدوديـة
مـن الحـرب األهليـة بين حكومـة غواتيماال والوحـدة الثوريـة املوارد.
الوطنيـة الغواتياملية1،وتشير التقديـرات إىل مقتـل قرابـة مائتي
ً
ألـف شـخص خلال الحـرب ،بينما هُ ِّجـر قرابـة مليـون شـخص وأدى كل هـذا ،مقرتنـا بالتفـاوت يف تنفيـذ أحكام اتفاق السلام،
غريهـم مـا بين نـازح داخلي وطالـب لجـوء يف الخـارج .وبعـد إىل تعميـق عـدم املسـاواة والفقـر يف البلـد ،وإىل زيادة هشاشـة
انقضـاء أكثر مـن  20عاماً عىل نهايـة الحرب ،ها هـي غواتيامال ،الدولـة ،مـا يوفـر أرضـاً خصبـ ًة للجامعـات املسـلحة والعصابات
الواقعـة يف أمريـكا الوسـطى ،تعيـش مسـتويات مرتفعـة مـن اإلجراميـة والجرميـة املنظمـة واالتجـار باملخـدرات .وتشـهد
القتـل والعنـف املعمـم ،ومـا يصحـب ذلـك مـن ارتفـاع كبير يف غواتيماال حاليـ ًا ارتفاعـاً يف معـدالت الجرميـة ،ويـؤدي ذلـك إىل
2
معـدالت التهجير الجديـد.
شـيوع الخـوف لـدى السـكان عا َّمـ ًة وجهلهـم مبـا تخبـئ لهـم
األيـام يف املسـتقبل.
ويف وقـت التفـاوض واملوافقـة على اتفاقيات السلام ،مبا يف ذلك
اتفـاق إعـادة توطين السـكان املهجرين بسـبب ال ِّنزاع املسـلح 3،وحـددت بحـوث أَج ِر َيـت يف عـام  2016مجموعـة واسـعة
أدخلـت الحكومـة تدابير للتكيف الهيـكيل االقتصـادي .وبالرغم مـن العوامـل التـي تشـجع النـزوح الداخلي يف غواتيماال منهـا
مـن إحـراز بعـض التقـدم ،مل يكـن هنـاك تأثير ُيذ َكر على أوجه العنـف واالبتـزاز والتهديـدات والجرميـة املنظمـة واالتجـار
التفـاوت االقتصـادي .فعلى سـبيل املثـال ،مل يكـن هنـاك إصالح باملخـدرات وانتشـار األنشـطة التجاريـة الواسـعة النطـاق (مثـل
شـامل يف مجـال املاليـة العامـة ،خاصـ ًة َّأن الدولة ال متتلـك كثرياً زراعـة قصـب السـكر وزيـت النخيـل وتربيـة املاشـية والتعديـن
مـن املـوارد الالزمـة لالسـتثامر يف مجـاالت التعليـم والصحـة وإنتـاج الطاقـة الكهرمائيـة) واألحـداث الطبيعيـة واملناخيـة،
والحاميـة االجتامعيـة والسـكن وإيجـاد فـرص العمـل .ومـا زال و ُي ُ
ضـاف إىل ذلـك عوامـل الخطر األخـرى التي تـؤدي إىل الهجرة
السـكان األصليـون محرومين مـن حقوقهـم ومـن الوصـول إىل القرسيـة مثـل تدهـور حالـة الظلـم االجتامعـي يف الحصول عىل
نظـام العدالـة .وفيما يتعلق بالتعويـض ،مل يكن متاحـاً إال لعدد الخدمـات الصحيـة والتعليـم واإلسـكان وسـبل كسـب الـرزق
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وحيـازة األرايض ( واألكثر تأثـراً هم الذين يعيشـون يف املناطق البيانـات حـول النـزوح ،يف حين أن الخوف الخفـي مينع الناس
مـن تقديـم الشـكاوى ،األمـر الـذي يعيـق التحقيـق واملعاقبـة
الريفيـة واملهمشـة) ،وهيمنـة النظـام الذكـوري.
على األفعـال اإلجراميـة ويفشـل يف منـع تكرارها،
وأدى التوسـع يف األعمال التجاريـة على نطاق كبير إىل خفض
املسـاحات املخصصـة للمحاصيـل الغذائيـة ،مـا أدى إىل تهجير ويتعين على الحكومـة برهنـة اسـتعدادها ملعالجـة الجوانـب
أرس وأحيانـ ًا مجتمعـات بأكملهـا يف شمال غـرب البلـد .وأدى الهيكليـة التـي تسـبب النـزوح حاليـاً ،وهـي بحاجـة ماسـة إىل
هـذا الوضـع بـدوره إىل تعريـض هـؤالء األشـخاص لخطـر إجـراء تقييـم على نطـاق املنظومات (مبشـاركة املجتمـع املدين)
اإلصابـة باألمـراض وسـوء التغذيـة ،وضعـف إمكانيـة الوصـول للسياسـات العامـة وبرامـج الوقايـة والرعايـة التـي تسـتهدف
إىل سـبل كسـب الـرزق أو انعدامهـا .ومـا يزيـد مـن تفاقـم النازحين .وهنـاك حاجـة إىل زيـادة االسـتثامر يف تحسين
ضعفهـا أعمال العنـف والتخويـف واسـتيالء الشركات الكربى الظـروف املعيشـية للسـكان األشـد فقـراً واألكثر اسـتبعاداً،
على األرايض ،واألرضار البيئيـة التـي لحقـت بـاألرض ،وخاصـة أولئـك الذيـن يقطنـون املناطـق الريفية واملسـتوطنات الحرضية
مصـادر امليـاه ،بسـبب التلـوث واإلفـراط يف اسـتخدام األنهـار غير املسـتقرة ،مـع وضـع مناهـج محـددة لألطفـال واملراهقين
والنسـاء والشـعوب األصليـة .وهنـاك حاجـة إىل خطـة إمنائيـة
وتحويلهـا.
وطنيـة تسـتفيد منهـا الفئـات السـكانية األكثر ضعفـاً ،بحيـث
فمثـل هـذه الشركات تسـتفيد مـن ضعـف الدولـة ومـن تسـعى إىل القضـاء على الفقـر وسـوء التغذية ،وتضمـن الوصول
الفسـاد وعـدم الكفـاءة ،ولكنهـا تسـتفيد أيضـاً مـن الروابـط إىل النظـام املـدريس والعمـل ،وتعـزز اإلدارة املسـتدامة لألرايض.
الوثيقـة التـي تربـط بعـض الشركات بعصابـات املافيـا وهـذا ال يتطلـب البـدء مـن الصفر ألنه توجـد بالفعـل مبادرات
4
ومؤسسـات الدولـة .وتـرك هـذا الوضـع املجتمعـات املحليـة ميكـن إعـادة النظـر فيهـا.
دون حاميـة ،فبعضهـا يقـاوم (مثـل الذيـن يحتجـون على
التعديـن ومرشوعـات الطاقـة الكهرومائيـة) ،يف حين ِّ
يفضـل ويتعين على الدولـة أيضـاً أن تضـع إجـراءات لتنظيـم األنشـطة
البعـض اآلخـر أن يبيعـوا ممتلكاتهـم ويبحثـوا عـن مـكان آخر التجاريـة التوسـعية واالسـتخراجية ،والرتكيز يف ذلك عىل مسـائل
ليعيشـوا فيـه ،وغالبـاً مـا يرحلـون مـن أجـل البقـاء على قيـد الرشعيـة ،والنِّـزاع االجتامعـي ،واآلثـار البيئيـة ،واآلثـار املرتتبـة
على إنتـاج األغذيـة ،ودور املوظفين العموميين وعالقتهـم
الحيـاة.
باألعمال التجاريـة ،وإجـراءات السـلطات املحليـة التـي تنتهـك
ومـن جهـة أخـرى ،تـؤدي الطبيعـة الجغرافيـة لوغواتيماال حـق املجتمعـات املحليـة يف استشـارتها .وقبـل كل يشء ،يجـب
وموقعهـا إىل تعريـض البلاد لألحـداث املناخيـة والطبيعيـة على الحكومـة تحليـل مـا إذا كانـت هـذه األنشـطة التجاريـة
(كالعواصـف واالنفجـارات الربكانيـة والـزالزل) التـي أدت مناسـبة للبلـد مـن الناحيتين االجتامعيـة والبيئيـة واالقتصاديـة،
بدورهـا إىل التهجير القسري .ومما يزيـد مـن تفاقـم هـذه على املـدى القصير والطويـل.
الحالـة االفتقـار إىل تخطيـط اسـتخدام األرايض ،وإزالة الغابات
الحرجيـة ،وسـوء الرقابـة على املسـاكن ،ونقـص املسـاكن ،سيندي هرينانديز بونيال smhernandezb@url.edu.gt
وضعـف تدابير الوقايـة والتأهـب .وأكثر النـاس تضرراً هـم باحثة ،معهد البحوث وإسقاطات العوامل الحركية العاملية
الذيـن يعيشـون بالفعـل يف الفقـر .وعندمـا تقـع مثـل هـذه واإلقليمية ،جامعة رافائيل النديفار ،غواتيامال.
األحـداث ،يحصـل السـكان املتضررون على رعايـة طارئـةhttp://bit.ly/2wJnYIr ،
ولكنهـم ال يحصلـون على مسـاعدة أطـول ً
أجلا.
Conciliation Resources (1997) Negotiating rights: The Guatemala peace .1

من الالمباالة إىل االستثامر؟

باختصـار ،هناك أسـباب كثرية تشـجع النـزوح القرسي الداخيل
يف غواتيماال ،ومـع ذلك ال يوجد سـوى قدر ضئيـل من اعرتاف
الدولـة باملشـكالت الكامنـة وراءهـا ،ويعيش النازحون بسـبب
العنـف يف خـوف دائـم مـن أن يعثر عليهـم مرتكبـو أعمال
العنـف ،وبالتـايل ال يثقون يف األشـخاص اآلخريـن وال باملوظفني
العموميين .هـذا السـيناريو يجعـل مـن الصعـب للغايـة تأمني

process
(موارد املصالحة ( )1997التفاوض عىل الحقوق :عملية السالم الغواتياملية)
www.c-r.org/accord/guatemala
 .2أشارت تقارير مركز رصد النُّزوح الداخيل إىل  6200حالية جديدة من النُّزوح الداخيل
يف عام :2016
www.internal-displacement.org/countries/guatemala
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Guatemala_ .3
ResettlementAgreement.pdf
 .4مثال ذلك اتفاقا السالم ’خطة لتنشيط وتكييف السياسة الوطنية للتنمية الريفية
املتكاملة’ ودعونا نحسن غواتيامال‘
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قصور الحامية :خطة الهجرة البريوفية الجديدة للفنزويليني

نيكوالوس بارينت

صحيح ّأن ما استحدثت ُه البريو مبنحها ترصيحات للعمل والدراسة للفنزويليني الفا ّرين من العنف
ٌ
َحسن ،ولكن ذلك ال مينعنا من التذكري بأن الحامية التي تقدّمها تلك
ت
س
م
و
ذ
ب
ح
م
ر
أم
بالدهم
يف
املشتعل
ُ
ُ
َ
ْ َ
ٌ ّ
الترصيحات محدودة ومؤقتة.

ضبـط الهجـرة وتقنينها3».ووفقـاً ملديـر الهجـرة إدواردو سـيفيال
ايشـفاريا ،بلـغ عـدد الفنزويليين الذيـن ُق ِب َلـت طلباتهـم لنظام
الترصيحـات املؤقتـة مـا يزيـد عـن عشرة آالف فنزويلي يف
أواخـر يوليـو /متـوز 2017.4

مل تدفـع أعمال القمـع والنهـب والعنـف املـدين التـي شـهدتها
ملزيـد مـن القلـق والخـوف ،لتتفاقـم
فنزويلا مواطنيهـا إال ٍ
األمـور وتتجه نحو األسـوأ بتآكل االسـتقرار االجتامعي السـيايس
والنقـص الحـاد يف قطاعَـي الغـداء والدواء وشـلل التضخم املايل
يـوم
واالنخفـاض الكبير يف قيمـة العملـة الفنزويل ّيـة .ومـع كل ٍ
ميـر ،تـزداد األوضاع تدهـوراً وفسـاداً لِ ُيص ِبـح َشـمل الفنزويليني ومـع ذلـك ،يبـدو ّأن مسـئويل الهجـرة ير ّوجـون لنظـام
وقابليـة ض ّمهـم للتعريـف الـدويل لصفـة الجئ أمراً مسـوغاً له .الترصيحـات املؤقتـة بـدالً مـن توفير املعلومـات الكافيـة عـن
مسـارات حاميـة أخـرى أكثر دميومـة وأوسـع نطاقـاً .فقـد مـ ّر
فباإلضافـة إىل اتفاقيـة الالجئين عـام  1951وبروتوكولهـا عـام صاحـب األعمال الفنزوييل السـابق خوسـيه بحالة كهـذه .ففي
 1967اللذيـن و ّقعـت عليهما الغالبيـة العظمـى مـن بلـدان أثنـاء مـروره مبراقبـة الحـدود يف املطـار يف ليما أبلـغ خوسـيه
أميركا الالتينيـة ،أظهـرت القـارة جهـوداً تعاونيـة لتعزيـز ُأطـر ضابـط الهجـرة عـن رغبتـه يف تقديـم طلـب لجـوء ولكنـه قـال:
العمـل اإلقليميـة بين بلدانهـا مـن أجـل ا ُمله َّجريـن قرسيـاً ،إذ «أخبروين أننـي مؤهـل لنظام الترصيحـات املؤقتة فقـط ».ومع
ُي َعـدُّ إعلان قرطاجنـة لعـام  1984وإعلان سـان خوسـيه لعـام األخـذ بعين االعتبـار أن البيرو متتلك قانونـ ًا وطنيـاً للجوء يعود
 1994وإعالن املكسـيك لعام  2004وإعالن الربازيل لعام  2014تاريخـه لعـام  2003،5فإ ّنـه ألمـر مفاجـئ أن مكتـب الهجـرة يف
مبنزلـة شـواهد تثبـت التـزام تلـك الـدول بحاميـة أولئـك الذين ليما امتنـع عـن توفير املعلومـات الكافيـة املتعلقـة بإجـراءات
لديهـم خـوف مسـوغ له من االضطهـاد .غري ّ
إن اسـتجابة الدول تقديـم طلـب اللجـوء.
ألولئـك الفا ّريـن مـن فنزويلا تثبـت أ ّنـه مـا زال هنالـك الكثير
للقيـام به ال سـيام فيما يتعلق بتنفيـذ صكوك تلـك االتفاقيات .تشير الشـهادات التـي أدىل بهـا املتقدمـون واملنتفعـون يف
ً
فمثلا ،بلـغ مجمـوع طلبـات اللجـوء التـي ق ّيمتهـا وزارة العدل عاصمـة البيرو ليما ّأن خوسـيه ليـس الشـخص الوحيـد الـذي
ً
الربازيليـة  89طلبـا مـن أصـل  4,670طلـب لجـوء مـن فنزويلا تعـ ّرض للتضليـل فيما يتعلـق بحقـه يف تقديـم طلـب اللجـوء.
يف الفترة املمتـدة بين عا َمـي  2012و2016.1أ ّما الذيـن يريدون فعندمـا ق ّدمـت ماريـا طلباً لنظـام الترصيحـات املؤقتة الحظت
الفـرار إىل كولومبيـا فيواجهـون
كتسـ ُبب ّأن النظـام ال يقـدم برصيـح العبـارة أي ضمان على إمكانيـة
ٍ
تحديـات مختلفـة َ
إغلاق الحـدود املنتظـم والعنـف الناشـب يف املنطقـة الرشقيـة الوصـول إىل بعـض الحقـوق التـي عـادة مـا ُ ْتنَـح لالجئين.
بإعاقـة الفنزويليين مـن تقديـم طلبـات اللجـوء.
«هربـت مـن منطقـة يعصـف بهـا العنـف الشـديد يف فنزويلا
و ُكن ُ
ْـت على علـم بالتعريـف الواسـع لصفـة الالجـئ املذكـور يف
خيارات الحامية
إعلان قرطاجنـة ،وظننـت أننـي رمبـا أكـون مؤهلـة للحصـول
ً
ّ
مـن بين كل بلـدان أميركا الالتينية التـي تسـتضيف الفنزويليني على صفـة الجـئ اسـتنادا إليـه» ووض َحـت ماريـا مضيفـة ملـا
الفا ّريـن مـن بالدهـم ،تسـتحق البيرو التقدير واالعتراف وذلك سـبق أنهـا ال تريـد بالضرورة أن تحصـل رسـمياً على صفـة
لنظـام الترصيحـات املؤقتـة الجديـد الـذي يوفـر إقامـة مؤقتـة الجـئ ولكـن مـا يهمها هـو الحصـول عىل ضمان قانـوين ُ َي ِّكنُها
للعمـل والدراسـة .فنظـام الترصيحـات املؤ ّقتة يوفـر للمواطنني وأطفالهـا مـن الوصـول إىل املرافـق الصحيـة واملسـاعدات
الفنزويليين حصراً  2ترصيحـات للعمـل والدراسـة ملـدة عـام األساسـية .غير إ ّنهـا اضطـرت ،شـأنها يف ذلـك شـأن خوسـيه،
واحـد مـع إمكانيـة التجديـد .وقـد أشـاد املجتمـع الـدويل بهذا أن ترضـخ للواقـع وتقبـل مبـا يقدمـه نظـام الترصيحـات املؤقتة
النظـام الجديـد مبا فيهـا لجنة الـدول األمريكية لحقوق اإلنسـان مـن امتيـازات محـدودة خصوصـاً بعدمـا فشـل كل مـا فعلتـه
التـي عّـدت النظـام« :مثـاالً يبين لـدول املنطقـة كيفيـة حامية مـن زيـارات ملكتـب الهجـرة ومكاملـات هاتفيـة مـع موظفـي
املهاجريـن الذيـن يعانـون مـن أوضـاع صعبـة عـن طريـق املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين الذيـن مل
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وبينما ُيثنـى على جهـود البيرو يف اسـتضافة الفنزويليين ،مـن
املهـم توضيـح ّأن نظـام الترصيحـات املؤقتة ال ُي َعـ ّد أداة حامية
تضمـن توسـيع نطـاق الحقـوق .فعلى الـورق ،ال يعـدو هـذا
النظـام أن يكـون ترصيـح إقامـة يسـمح للفنزويليين بالعمـل
والدراسـة ملـدة عـام واحـد ،ورغـم أن هـذه االمتيـازات قـد
تكـون مناسـبة لبعـض املتقدمين فهـي غير مالمئـة للذيـن
هربـوا مـن بالدهـم للحفاظ على حياتهـم وسلامتهم وحريتهم
مـن التهديـد .ومـن هـذا املنطلـق ،ينبغـي أن ال ُي َ
نظـر لنظـام
الترصيحـات املؤقتـة يف البيرو كمعيـار جديـد لحاميـة الفا ّريـن
مـن األزمـات وال ِّنزاعـات والعنـف داخـل أميركا الالتينيـة ملـا
لذلـك مـن خطـر يف ترويـج الخطـاب واملامرسـات على أسـاس
الكـرم وحسـن النيـة بـدالً مـن أن تكـون قامئـة على أسـاس
الحقـوق.

مـن املعـروف ّأن أميركا الالتينيـة طـ ّورت بعضاً من أكثر آليات
الحاميـة ابتـكاراً لالجئين .وجـاء إعلان قرطاجنـة لعـام 1984
لكثير مـن الحـوارات اإلقليميـة
يف الصـدارةُ ،م َمهّـداً السـبيل
ٍ
التـي تركـز على الحاميـة الدوليـةَ .بيـد أنـه مـن املهـم أيضـاً
االعتراف ّ
بـأن هـذه اإلعالنـات وخطـط األعمال والتوصيـات
ّ
واالسـتنتاجات غير ملزمـة إىل حـد كبري ،وأنه يف أميركا الالتينية
«معظـم هيئـات تحديـد وضـع الالجئين تعـاين مـن ضعـف
يف التدريـب والكفـاءة واالسـتقالل والخبرة الالزمـة لتكـون
موجـودة يف أجـزاء أخـرى مـن العـامل6 ».وعلاوة على ذلـك،
منـذ نهايـة التسـعينيات وضعـت حكومـات أمريـكا الالتينيـة
ترشيعـات لجـوء على املسـتوى الـدويل ولكـن هـذه الصكـوك نيكوالوس بارينت nik.parent@gmail.com
ّ
هجرين قرساً يف تركيا
متيـل ألن تكـون
«متأخـرة عـن املعايير الدولية مـن ناحية م ّدة باحث يف مرصد حقوق اإلنسان وا ُمل َّ
ً
الحاميـة ونطاقهـا [و] تفتقـر لبعـض حقـوق الالجئين املهمـة  https://ohrfmt.orgيعمل حاليا يف تدريس الجغرافيا يف
كالحـق يف الوصـول العـادل والف ّعال إىل إجـراءات تحديد وضع ليام ،البريو.
7
الالجئين».
كما ّأن البيرو ليسـت مسـتثناة مـن هـذه الحقائـق ،ورغـم
ّأن نظـام الترصيحـات املؤقتـة الـذي تو ّفـره مينـح الكثير مـن
لحة لخوض النقاشـات حول
الفنزويليين السلامةّ ،مثـة حاجـة ُم ّ
مـا إذ كانـت البيرو تفـي بالتزاماتهـا أم ال تجـاه الفنزويليين
الذيـن ينبغـي ال َبـت يف قضاياهـم مـن خلال عمليـات مالمئـة
لتحديـد أوضـاع الالجئين .ولـو وضعنـا يف االعتبـار ّأن إعلان
يوسـع تعريـف صفـة اللجـوء ُ
لتضـم
قرطاجنـة لعـام ّ 1984
الهاربين مـن بلدانهـم بسـبب «الالجئين الذيـن فـروا مـن
بالدهـم بسـبب تعـرض حياتهـم أو سلامتهم أو حريتهـم
للتهديـد بسـبب العنـف املعمـم أو العـدوان األجنبـي أو
ال ِّنزاعـات الداخليـة أو االنتهـاكات الجسـيمة لحقـوق اإلنسـان
8
أو أي ظـروف أخـرى تحـدث اضطرا ًبـا يف النظـام العـام»،
سـيكون مـن حـق الفاريـن مـن فنزويلا أن يكونـوا مؤهلين
لتقديـم طلبـات الحاميـة الدوليـة خصوصـاً مـع وجـود أدلـة
وفيرة على ال ِّنزاعـات التـي تشـهدها تلـك املنطقـة .وتتحمـل
البريو املسـؤولية رسـمياً لتسـهيل عمليـة تقديم طلـب الحامية
خصوصـاً بعدمـا دمجـت التعريـف ا ُمل َو ّسـع لصفـة اللجـوء
يف ترشيعاتهـا الوطنيـة .لكـنَّ الواقـع العملي يشير إىل قـدرة
نظـام الترصيحـات املؤقتـة على متكين البيرو مـن إبطـال تلك
املسـؤولية والتحايـل عليهـا ال سـيام ّ
وأن املهاجريـن الفنزويليني
عـادة مـا ُي َق ّيمـون شـك ًال لِ ُيرتَكـوا جاهلين بأنظمـة الحاميـة
األخـرى املتاحـة مبوجـب القانـون البيرويف.
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الحامية يف غياب الترشيع يف ترينيداد وتوباغو

روشيل ناكيد وأندرو فلش

تكابد الكثري من الدول الجزرية الصغرية يف منطقة البحر الكاريبي مشقة التصدي لتدفقات الهجرة
املختلطة التي يزداد تعقيدها يوماً بعد يوم ،بيد َّأن فئة قليلة من هذه الدويالت أدخلت ترشيعات
تتعلق بالالجئني .ترينيداد وتوباغو عىل رأس الدول التي فعلت ذلك.
شهدت الدولة الجزرية ترينيداد وتوباغو تزايداً يف أعداد املهاجرين
يف العقد املايض وتعد كالهام نقطة عبور ووجهة نهائية .واتفاقاً مع
االتجاهات الكاريبية ،تزداد أعداد الالجئني من مختلف الجنسيات
تسجل نحو 184
نحو شواطئ ترينيداد وتوباغو .ففي عام َّ ،2014
شخصاً كطالبي لجوء يف ترينيداد وتوباغو يف حني ارتفعت النسبة
لتصل إىل  209يف عام  ،2015و 314يف عام 2016.1ووفقاً للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،شهدت األشهر األوىل من
عام  2017زيادة تصل إىل ضعفي أرقام  2016من طالبي اللجوء
املسجلني والالجئني وغريهم من الفئات املعنية إذ وصل عددهم
إىل  640شخصاً .ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة الرسيعة
نظراً لتزايد أعداد األشخاص املفرتض تسجيلهم ومن املتوقع أيضاً
أن يصل إجاميل العدد عام  2017إىل .1800

قدم
الترشيعات الوطنية لكنِّ عملية الصياغة الالزمة لذلك عىل ٍ
وساق اآلن .و ُتن َّفذ هذه العملية اآلن بطريقة تشاركية ُيثنَى عليها
بإرشاك أصحاب العالقة املعنيني الرئيسيني مبا فيهم وحدة الشؤون
الدولية ،وشعبة الهجرة بوزارة األمن الوطني ،واملفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة غري حكومية اسمها
4
مجتمع املاء للحياة.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /آي إيرب-جونز

وكان من مثار العالقات الطيبة بني جميع أصحاب املصلحة املعنيني
حامية مئات الالجئني خالل العقود الثالثة املاضية .وقد رسمت
سياسة الالجئني التي ُأق َّرت يف يونيو/حزيران  20145الحقوق التي
يحق لالجئني الحصول عليها وهي إذن باإلقامة يف البلد ،وحق
العمل ،والحصول عىل بطاقة الهُو َّية الشخصية وأوراق السفر،
والحصول عىل املساعدات العامة (يف حالة عدم القدرة عىل
العمل ويف حالة الحاجة) ،والرعاية الطبية ،وحرية التنقل ،ومل
شمل األرسة ،وفرص التعليم واألنشطة الرتفيهية ،والحصول عىل
االستشارات الخاصة بالصدمات أو أي مشكالت نفسية أخرى
تعرضوا لها ،والحق يف أال ُيط َردوا من البلد (إال إذا كان الالجئ
ميثل تهديداً لألمن الوطني أو النظام العام) .وتنتهج هذه السياسة
مقاربة من ثالث مراحل لتمكني الحكومة من تويل مسؤولية
حامية الالجئني واالضطالع مبهمة تحديد صفة الالجئ .ورغم
وضع إطار زمني محدد مفرط الطموح ،م َّكنت هذه السياسة
الجهات الفاعلة الحكومية من بناء قدراتها لتتمكن من تويل هذه
املسؤولية واالضطالع بها.

ويأيت طالبو اللجوء والالجئون يف ترينيداد وتوباغو من ستة
بلدان رئيسية هي كوبا ،وفنزويال ،وسوريا ،وبنغالديش ،وجاميكا،
وكولومبيا ،ونيجرييا ومتثل هذه البلدان خليطاً من الالجئني
من داخل اإلقليم ومن خارجه .يف السابق ،كانت أغلبية طالبي
اللجوء والالجئني يأتون من كوبا ومن سوريا ولكنَّ فنزويال
يف  2017أصبحت ثاين أكرب بلد يف تصدير طالبي اللجوء .ومع
ذلك ،ميثل الالجئون وطالبو اللجوء كثرياً من بلدان املنشأ األخرى
مثل باكستان والكونغو ومايل والسودان وأوغندا .وعىل نطاق
أوسع ،ووفقاً إلحصاءات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف مــارس/آذار  ،2017ارتفعت أعداد الالجئني وطالبي
اللجوء يف منطقة البحر الكاريبي 2إىل  %50يف الفرتة ما بني عامي
 2015و .2016وها هو ترتيب دول املنشأ العرش ترتيباً تنازلياً :ومع ذلك ،مل يحصل الالجئون عىل جميع الحقوق املدرجة يف
السلفادور ،هايتي ،هندوراس ،غواتيامال ،كوبا ،فنزويال ،كولومبيا ،السياسة .فبخالف حرية التنقل ،والرعاية الطبية ،وعدم الطرد من
سوريا ،جاميكا ،بنغالديش.
البالد ،مل يحصل الالجئون يف الواقع العميل عىل حقوقٍ غريها .فلم
يحصلوا عىل حق العمل ،ومل تصدر وثائق هوياتهم عند تسليم
تحديات الحامية وأوجه قصورها
جوازات السفر حتى يتمكنوا من الحصول عىل أمر لإلرشاف ،وال
3
ومن دول الكومنولث املستقلة يف منطقة البحر الكاريبي ،وحدها املساعدات العامة وال العالج النفيس املالئم للحساسية الثقافية
بيليز متلك ترشيعات تخص الالجئني يف حني َّأن جاميكا وترينيداد باإلضافة إىل محدودية فرص التعليم املتاحة لألطفال وال سبل
وتوباغو لديهام سياسة خاصة بالالجئني وليس ترشيعاً .وانضمت ميرسة أمامهم للم شمل أرسهم.
ترينيداد وتوباغو يف نوفمرب/ترشين الثاين عام  2000إىل اتفاقية
األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951وبروتوكولها كام يلتزم جميع الالجئني وطالبي اللجوء ممن يرغبون يف طلب
الصادر يف عام  .1967وحتى اآلن ،مل ُت َ
دخل أحكام االتفاقية ضمن الحامية يف ترينيداد وتوباغو بقانون الهجرة ولوائحه التنظيمية،
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وهذا ما يجعل تنفيذ ضامنات فعالة للحامية أمراً صعباً .و ُيعا َم ُل
األشخاص الذين يدخلون ترينيداد وتوباغو ويقيمون فيهام دون
سجنون و/أو ُي َغ َّرمون)
وثائق رسمية صحيحة عىل أ َّنهم مجرمون ( ُي َ
ومن املحتمل احتجازهم يف مركز االعتقال اإلداري ريثام ُي َر َّحلون
إىل بلدانهم األصلية .وتنطبق أحكام القانون عىل طالبي اللجوء
والالجئني عىل ح ٍد سواء خاصة إذا كان يف حوزتهم وثائق مزورة أو
غري مصطحبني لوثائق رسمية.
وعندما يسجل طالبو اللجوء لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني من خالل منظمة مجتمع املاء للحياة ومتشياً
مع اإلجراءات املتفق عليها يف عام ُ ،2014يحا ُلون بعد ذلك إىل
إدارة الهجرة التي متنحهم أمر اإلرشاف .ويفرض ذلك رشطاً من
رشوط اإلبالغ ويحمي طالبي اللجوء من اإلعــادة القرسية أو
االحتجاز ما داموا ملتزمني بقوانني البلد .أما بديل االحتجاز فكانت
هناك مفاوضات حوله قبل سنني مع شعبة الهجرة وكذلك حول
الرشط االعتيادي الذي يطلب إىل طالب اللجوء أن يقدم كفالة.
ومع ذلك ،أثارت دعوى من املحكمة العليا يف ترينيداد وتوباغو
مؤخراً شكوكاً رشعية االستخدام الحايل ألوامر اإلرشاف عىل طالبي
اللجوء والالجئني .ومن املقرر أن يجتمع أصحاب املصلحة املعنيون
ملناقشة اآلثار املرتتبة عىل هذا القرار وللبحث عن حلول بديلة.

43

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

وتقر السياسة الخاصة بالالجئني بالحلول املستدامة الثالثة التي
وضعتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملساعدة
الالجئني إلعادة بناء حياتهم يف كرامة وسالم .ومع ذلك ،ال يستطيع
الالجئون يف ترينيداد وتوباغو االندماج يف البلد أو العمل فيه،
لذلك تلجأ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل
إعادة التوطني بل تعتمد عليه اعتامداً كبرياً كحلٍ رئييس ممكن
لجميع الالجئني (عاد ًة يف الواليات املتحدة األمريكية) .ورمبا يطول
هذا األمر ويف الوقت نفسه ليس مثة أي ضامنات باحتاملية قبول
الالجئني يف بل ٍد آخر .ومع انخفاض فضاء إعادة توطني الالجئني عىل
مستوى العامل ،يظل الدمج املحيل الحل األمثل.
يضاف إىل ذلك مشكالت الحامية الخاصة بـ (إل جي يب يت آي)
وكذلك ما يتعلق بحامية األطفال والنِّساء عىل وجه الخصوص.
فكث ٌري من (إل يب جي يت آي) يلوذون بالفرار من منازلهم لطلب
اللجوء يف ترينيداد وتوباغو .ومع ذلك ،وبسبب طبيعة املعايري
الثقافية للبلد وقانون الجرائم الجنسية لسنة  ،1986يواجه
أفراد هذه الفئة يف ترينيداد وتوباغو كثرياً من شواغل الحامية
نفسها التي كانوا يواجهونها يف بلدهم األصيل .وبسبب القيود
التي فرضتها شعبة الهجرة وقلة عدم األماكن املتاحة يف املدارس
وتفضيل تسجيل الالجئني عىل طالبي اللجوء ،ما زالت أعدادٌ
6

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /جوشوا سورتيز

يف القاعة الدراسية يف جامعة ويست إنديز يف ترينيداد ،بروفيسورة اللغويات فالريي يوسف تساعد الجئاً ( 8أعوام) من كولومبيا يف متارين اللغة اإلنجليزية.
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متزايدة من األطفال ال يجدون ألنفسهم مكاناً يف املدرسة .وتقرص
القدرات عىل استضافة األطفال غري املصحوبني ببالغني أو الذين
انفصلوا عن ذويهم ويرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود
موظفني يتحدثون لغتني وقلة عدد األماكن التي ميكن إيواء هؤالء
األطفال فيها .ويف أثناء ذلك ،ومع التمييز القائم منذ أم ٍد بعيد
إزاء النِّساء الالتينيات يف مجتمع ترينيداد وتوباغو وكراهية النِّساء
املرتسخة ،تتعرض كث ٌري من النِّساء الالجئات إىل املضايقات اليومية
ويظللن معرضات لالستغالل واإلساءة .ويزداد هذا االستضعاف
يوماً بعد يوم يف املكان الذي تعمل فيه النِّساء الالجئات (وكذلك
األمر بالنسبة لجميع الالجئني لهذا األمر عىل وجه الخصوص) وهو روشيل ناكيد lwcunhcr@gmail.com
منسقة إقليمية
االضطرار إىل العمل يف االقتصاد غري الرسمي.

ترينيداد وتوباغو يجندان جميع مواردهام وقدراتهام لضامن
فعالية حامية الالجئني وجميع األشخاص عىل أراضيها ،ينبغي
االعرتاف مبحدوديتها كدولة جزرية نامية صغرية باإلضافة إىل ما
تعانيه من ركود مستمر .ونظراً َّ
ألن ترينيداد وتوباغو تقرص بهام
جهودهام عن توفري الحامية لألعداد املتزايدة من طالبي اللجوء،
كاف لضامن
دعم ٍ
ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر يف كيفية توفري ٍ
توفري حاجات الحامية ملن هم بحاجة إليها .ومن املؤكد َّأن منطقة
البحر الكاريبي بأكملها ستستفيد من هذا الدعم الدويل اإلضايف.

خيارات يف مواجهة محدودية املوارد والقدرات

أندرو فلش andrew.welch@live.com

منظمة مجتمع املاء للعيش هي املنظمة املدنية الوحيدة يف مسؤول قانوين (سابقاً)
الجزيرة املخصصة لالجئني .لكنَّ مثة رشاكة ُأب ِر َمت مؤخراً مع
جامعة جزر اإلنديز أعطت بصيص أمل لتوسيع نطاق الخدمات منظمة مجتمع املاء للحياة www.lwctt.org
من خالل توفري دروس يف اللغة اإلنجليزية (ورمبا يتطور األمر
 .1ال يتضمن ذلك األشخاص الذين يغادرون من تلقاء أنفسهم أو الالجئني املعاد توطينهم
ً
مستقبال وتقدم دروات تدريبية حول دراسات الالجئني) .ومثة يف دول ثالثة.
رشاكة أخرى ُيت َو َّق ُع منها تقديم املساعدة القانونية بالتعاون مع  .2مبا فيها بيليز
 .3يُقصَ د بها اإلشارة إىل الدول التي تتحدث اللغة اإلنجليزية يف منطقة البحر الكاريبي
كلية القانون املحلية.
والتي حصلت عىل استقاللها من اململكة املتحدة
وما ميكن قوله َّإن ترينيداد وتوباغو مثلهام مثل أي دولة أخرى،
ينبغي لهام أن تكفالن الوفاء بااللتزامات وتسهيل الحصول عىل
اللجوء ما دامت ال متلك حتى اآلن أي ترشيعات وطنية بخصوص
هذا األمر .وينبغي لهام تقديم املساعدة اإلنسانية ملن يحتاجون
إليها بطريقة تكفل الكرامة واألمن لجميع األشخاص .ورغم َّأن

 .4تشارك منظمة مجتمع املاء للحياة العمل مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني منذ عام  ،1989وكانت املفوضية قد أرست دعائم حضورها يف الجزيرة يف يناير/
كانون الثاين .2016
 .5السياسة الوطنية للتصدي للشؤون الخاصة بالالجئني وطالبي اللجوء يف جمهورية
ترينيداد وتوباغو ،أق َّرها مجلس الوزراء يف يونيو/حزيران 2014
www.refworld.org/docid/571109654.html
 .6املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس

القضاء عىل ظاهرة انعدام الجنسية يف األمريكيتي

خوان إنياسو موندييل

أحرزت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي تقدماً كبرياً نحو القضاء عىل انعدام الجنسية منذ عام
 ،2014لكنَّ الطريق ما زال طوي ًال أمامها إذا ما ُأري َد لها أن تصبح أول منطقة عاملية للقضاء عىل انعدام
الجنسية.
باعتماد إعلان وخطـة عمـل الربازيـل يف عـام  2014،1التزمت 28
بلـداً وثالثـة أقاليـم يف منطقـة أمريـكا الالتينيـة والبحـر الكاريبي
بالقضـاء على حـاالت انعـدام الجنسـية يف املنطقة وفقـاً للمبادئ
التوجيهيـة لخطة العمـل العاملية التي وضعتها املفوضية السـامية
2
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني إلنهاء ظاهـرة انعدام الجنسـية.
لهـذه الغايـة ،وافقـت الـدول على منـع وقـوع أي حالـة جديـدة
مـن انعـدام الجنسـية يف املنطقـة وعلى وجـوب حصـول جميـع

األشـخاص عدميـي الجنسـية أو اسـتعادتهم للجنسـية .واتفقـت
أيضـاً على رضورة متكين األشـخاص الواقعين تحـت خطـر انعدام
الجنسـية مـن تذليـل العثرات والعوائـق القانونيـة أو العمليـة
ليثبتـوا أ َّنهـم مواطنـون يف بلـد معين .واتفقـت تلـك الـدول أيضاً
على وجـوب حاميـة األشـخاص عدميـي الجنسـية إىل أن يتمكنـوا
مـن الحصـول عىل جنسـية .ومـن هنا ،تـدرك خطة عمـل الربازيل
بـأن النهـج األسـايس إلنهـاء انعدام الجنسـية هـو أحد الحلـول ،إال
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أنهـا تقترح أن تعتمـد الـدول تدابير يف املجـاالت الثالثـة التاليـة :ويتطلبـان وضـع إجـراءات لتحديـد حـاالت انعـدام الجنسـية.
الوقايـة والحاميـة وحـل املشـكلة إذا وقعـت.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،تعمل األرجنتني وأوروغـواي وباراغواي وبنام
والسـلفادور حاليـاً على وضـع لوائـح ملعالجـة هـذه املسـألة ،يف
التقدم ا ُملح َرز يف املنطقة منذ عام 2014
حين أعربـت كل مـن كولومبيـا وغواتيماال وبيرو عـن اهتاممهـا
الوقايـة :فيما يتعلـق مبنـع انعـدام الجنسـية ،تقترح خطـة عمل بذلك.
الربازيـل انضمام الـدول إىل اتفاقيـة عـام  1961بشـأن خفـض
حـاالت انعـدام الجنسـية 3،ومواءمـة قوانينهـا الوطنيـة املتعلقـة حـل املشـكلة عنـد حدوثهـا :فيام يتعلـق بتأكيد الجنسـية ،نفذت
بالجنسـية مـع املعايير الدوليـة ،وتيسير تسـجيل املواليـد .تشـييل (مـن خلال مرشوعهـا تشـييل ُتقـ ُّر‘ )5وكوسـتاريكا وبنما
ويف الوقـت الحـارض ،ال يوجـد سـوى  16دولة من الـدول األطراف (مـن خلال مرشوع شيريتيكوس )6مشـاريع للتحقق من تسـجيل
يف اتفاقيـة عـام  1961مـن بين الـدول األعضـاء يف منظمـة الدول املواليـد أو مراجعتـه ،وضمان التسـجيل املناسـب ،والحصول عىل
األمريكيـة البالـغ عددهـا  35دولـة ،وأصبحـت ثالثـة مـن هـذه الوثائـق التـي تثبت الجنسـية ،وعلاوة عىل ذلك ،وضعـت بوليفيا
البلـدان وهـي األرجنتين وبليـز وبيرو أطرافـاً يف االتفاقيـة منـذ والربازيـل واإلكـوادور لوائـح لتسـهيل تجنـس األشـخاص عدميـي
عـام  ،2014يف حين قـررت هايتـي مؤخـراً االنضمام إىل االتفاقيـة الجنسـية ،يف حين تنظـم األرجنتني والسـلفادور وباراغـواي قوانني
(وسـتصبح الدولـة العضـو السـابعة عشر) .ويف الوقـت نفسـه ،مامثلة.
أدخلـت كولومبيا وتشـييل إصالحات للحد من نطاق االسـتثناءات
الدسـتورية للمبـدأ القانـوين جـوس سـوليس (حـق األرض) 4،مـا الدروس املستفادة
يحـد مـن إمكانيـة حدوث حـاالت انعدام الجنسـية على أراضيها ،أتاحـت عمليـة قرطاجنـة  30+التـي أدت إىل إعلان الربازيـل
وغيرت بنام سياسـتها املتعلقة بالتسـجيل لتسـهيل تسـجيل والدة وخطـة عملهـا للـدول االعتراف بـأن انعدام الجنسـية مسـألة من
مسـائل حقـوق اإلنسـان ال يف العـامل بـأرسه فحسـب ،بـل أيضـاً يف
األطفـال املولوديـن يف كوسـتاريكا للوالديـن البنميين.
األمريكيتين ،وأن اسـتئصاله يتطلـب عمومـاً اسـتثامر عـدد قليـل
الحاميـة :مـن أجـل حاميـة األشـخاص عدميـي الجنسـية ،تطلـب مـن املـوارد .وتحبذ هـذه العملية تـويل الدول ا ُملل ِك َّيـة نحو هدف
خطـة عمـل الربازيـل مـن الـدول االنضمام إىل اتفاقيـة عـام إنهـاء حـاالت انعـدام الجنسـية ،وتشـجيع تحديـد اإلجـراءات
 ،1954املتعلقـة بوضـع األشـخاص عدميـي الجنسـية ،واعتماد املناسـبة لتحقيـق هـذا الهـدف.
أطـر الحاميـة املحليـة ،ووضـع إجـراءات لتحديـد حـاالت انعـدام
الجنسـية .وحتـى اآلن 19 ،دولـة مـن بين  35دولـة عضـو يف وميكـن لألشـخاص عدميـي الجنسـية أن يكـون لهـم دور رئيسي
منظمـة الـدول األمريكية هـي دول أطراف يف اتفاقيـة عام  .1954يف توعيـة املسـؤولني الحكوميين وزيـادة الوعـي باملشـكلة
ومـن بين هـؤالء ،انضمـت السـلفادور إىل االتفاقيـة بعـد عـام داخـل املجتمـع ككل .فعقـب اعتماد خطـة عمـل الربازيـل،
 ،2014وألغـت املكسـيك تحفظهـا على املـادة  31املتعلقـة بطرد كان للـدورات التدريبيـة واالجتامعـات اإلقليميـة التـي نظمتهـا
األشـخاص عدميـي الجنسـية .كما وافـق الربملـان يف هاييتـي على املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أثـر أكبر
االنضمام لالتفاقيـة ،ووعـد الرئيـس باشـليت يف تشـييل بالتحـرك عندمـا شـملت أشـخاصاً عدميـي الجنسـية مثل مهـا مامو ،وهي
نحـو االنضمام إىل كال اتفاقيتـي انعـدام الجنسـية .وفيما يتعلـق الجئـة عدميـة الجنسـية يف الربازيـل ،7التـي ميكن أن تفسر األثر
بإجـراءات تحديـد حـاالت انعـدام الجنسـية ،أصـدرت محكمـة اإلنسـاين النعـدام الجنسـية ،ومسـوغات الحاجـة إىل حلـول
البلـدان األمريكيـة فتوى تشير إىل أنه يتعني عىل الدول ،يف سـياق للمشـكلة كالتجنـس .وباإلضافة إىل ذلـك ،وبالنظر إىل أن انعدام
الهجـرة ،أن تحـدد وضـع الجنسـية أو انعـدام الجنسـية ألي طفل الجنسـية مسـألة جديدة نسـبياً بالنسـبة للعديد من املسـؤولني
على أراضيهـا؛ وتحقيقـاً لهـذه الغايـة ،ينبغي لها أن تضـع أو تعزز الذيـن كانـوا يركـزون تقليديـاً على قضايـا اللجـوء وحاميـة
اإلجـراءات املناسـبة ،مـع التسـليم باالحتياجـات املتباينـة لألطفال الالجئين ،أثبتـت ’الطريقـة اإلبداعيـة‘ يف التصـدي النعـدام
الجنسـية أنهـا نقطـة دخـول مفيـدة للتحـدث عـن املوضـوع
واملراهقين.
وزيـادة الوعـي.
ويف عـام  ،2016اعتمـدت كوسـتاريكا لوائـح تسـمح بالحاميـة
الشـاملة لألشـخاص عدميي الجنسـية .ويف مكان آخر ،ينظم قانون وال تـؤدي املشـاريع الثنائيـة القوميـة إىل الحـد مـن انعـدام
إكـوادور األسـايس للحـراك البشري وقانـون الهجـرة يف الربازيـل الجنسـية فحسـب ،بـل أيضـاً إىل تعزيـز التعـاون بين البلـدان.
اللذيـن اع ُت ِمـدَا يف عـام  2017حقوق األشـخاص عدميي الجنسـية ،وفضلـت العالقـات الوديـة التقليديـة بين كوسـتاريكا وبنما
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وباملثـل ،ظهـرت دروس مهمـة سـتكون
مفيـدة يف مواصلـة تنفيـذ خطـة عمـل
الربازيـل على الصعيـد الوطنـي.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /غابو موراليس

لكـن مـن حيـث التحديـات ،تجـدر
اإلشـارة إىل أنـه بالرغـم مـن انضمام
بليـز إىل اتفاقيـة عـام  1961واملوافقـة
األخيرة على انضمام هاييتـي إىل كلتـا
االتفاقيتين بشـأن انعـدام الجنسـية،
فعـدد بلـدان منطقـة البحـر الكاريبـي
التـي هـي أطـراف يف االتفاقيـات ال يزال
منخفضـاً .وباملثـل ،ففـي األمريكيتين ،ال
يـزال هنـاك قوانين للجنسـية التـي متيـز
على أسـاس الجنـدر يف منطقـة البحـر
الكاريبـي ،حيـث يتعـرض أكبر عـدد من
مها مامو ،الجئة يف الربازيل ُولِدَت دون جنسية يف لبنان وما زالت دون جنسية مع أنّها وصلت سن الثامنة والعرشين .اقرأ قصتها عىل الرابط النـاس لخطـر انعـدام الجنسـية ،ويوجـد
التايل www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo
آالف األشـخاص الذيـن ُح ِرمـوا تعسـفاً
تنفيـذ مشروع شيريتيكوس املشترك الـذي يسـعى إىل تحديـد مـن حقهـم يف الجنسـية .ويف عـام  ،2020سـتجري املفوضيـة
ً
تقييما آخـر لتنفيـذ
جنسـية املهاجريـن املقيمين مؤقتـاً يف املناطـق الحدوديـة ،وأي السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
مـن أبنائهـم مولودين يف كوسـتاريكا .ويف تنفيذ املرشوع ،ارتفع خطـة عمـل الربازيـل .وإذا ُأريد لألمريكيتين أن تصبح أول منطقة
مسـتوى التعـاون بين الدولتين مـن خلال تبـادل املعلومـات عامليـة رئيسـية للقضـاء على ظاهـرة انعـدام الجنسـية ،كما تأمل
والعمـل امليـداين والتعـاون الثنـايئ.
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني ،8سـيكون من
الضروري مضاعفـة الجهـود يف هذه البلـدان الكاريبيـة عىل مدى
وسـاهم تحسين إمكانية وصول األشـخاص عدميي الجنسـية إىل السـنوات الثلاث املقبلـة.
التجنـس يف تحقيـق تحسـن مامثـل يف الوصـول إىل هـذا الحـل
لالجئين غير عدميي الجنسـية .وتنص املادة  32مـن اتفاقية عام خوان إنياسو موندييل mondelli@unhcr.org
 1954واملـادة  34مـن اتفاقيـة عـام  1951على معاملـة عدميي مسؤول أول يف الحامية اإلقليمية (انعدام الجنسية)،
الجنسـية مـن غير الالجئين وكذلـك الالجئين مـن غير عدميـي مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
الجنسـية على قـدم املسـاواة مـن ناحيـة التجنيـس .وينبغـي لألمريكيتني ،الوحدة القانونية اإلقليمية ،كوستاريكا.
للـدول أن تسـعى إىل تيسير التجنـس يف الحالتين .وبالرغـم www.acnur.org/costa-rica
مـن أنـه كان مـن األسـهل على الـدول أن تفهـم وتعـزز فكـرة
www.refworld.org/docid/5487065b4.html .1
تيسير التجنيـس لألشـخاص عدميي الجنسـية ،تعمـل بلدان مثل 2024-UNHCR (2014) Global Action Plan to End Statelessness 2014 .2
األرجنتين وباراغـواي عىل وضع أطر حامية مخصصة لألشـخاص (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2014خطة العمل العاملية للقضاء
عدميـي الجنسـية ،تشـمل أيضـاً تسـهيالت تجنيـس الالجئني من عىل ظاهرة انعدام الجنسية )2024-2014
http://bit.ly/UNHCR-stateless2014-ActionPlan
غير عدميـي الجنسـية .وسـبقتها يف ذلـك بوليفيـا التـي وضعـت www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html .3
بالفعـل لوائـح تنظيميـة لتلـك الظاهـرة .ومن هنـا ،كان للهدف ’ .4حق األرض‘ مبدأ قانوين مينح الشخص حق الجنسية لبلد ما إذا ُولِ َد عىل أراضيها.
املنشـود يف حـل ظاهـرة انعـدام الجنسـية أثـر غري مبـارش ميكن ‘Chile recognises’ http://chilereconoce.cl .5
https://youtu.be/SwrQXGEwTBU .6
أن يفيـد الالجئين.
www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo/ .7

التحديات املتبقية

بعـد مـرور ثلاث سـنوات على اعتماد خطـة عمـل الربازيـل،
ُأحـ ِر َز تقـدم كبير تجـاه القضـاء على ظاهـرة انعدام الجنسـية.

‘Out of the Shadows: Ending Statelessness in the Americas’, November .8
2014
(أنطونيو غوتريس ،املفوض السامي لالجئني (سابقاً) يتحدث يف منتدى ’الخروج من
الظالل :إنهاء ظاهرة انعدام الجنسية يف األمريكيتني‘)
www.youtube.com/watch?v=VAf3MV8Hxf8
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إعادة توطني الالجئني من خارج املنطقة يف أمريكا الجنوبية :التجربة الفلسطينية
منوذجاً
مارسيا فريا إيسبينوزا

فتحت بلدان أمريكا الجنوبية أبوابها أكرث من ذي قبل إلعادة توطني الالجئني من خارج املنطقة ،ومن
أبرز املبادرات وأكرثها ظهوراً إعادة توطني الالجئني الفلسطينيني يف تشييل والربازيل خالل عامي 2007
و .2008
ــي برنامــج إعــادة التوطــن اإلنســاين لالجئــن مــن خــارج
ُب ِن َ
املنطقــة عــى برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي الــذي انبثــق
ـم
عــن إعــان املكســيك وخطــة عملهــا لعــام  ،2004وقــد ُص ِّمـ َ
برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي مــن أجــل الالجئــن الذيــن
هــم بحاج ـ ٍة إىل الحاميــة داخــل املنطقــة ،ويعكــس برنامــج
إعــادة التوطــن اإلنســاين الــذي جــاء الحق ـاً رغبــة يف توســيع
نطــاق هــذا التعــاون فيــا بــن بلــدان الجنــوب ،وتعزيــز دور
املنطقــة يف االســتجابة الدوليــة لالجئــن وحاميتهــم.

شــمل األرس .و ُب ِن َيــت هــذه التوقعــات منــذ لحظــة تلقيهــم
معلومــات عــن إعــادة التوطــن ،ســواء أكانــوا يف بلــد اللجــوء
األول أم يف مخيــم الالجئــن يف ذلــك الوقــت .ويف الربازيــل،
ذكــر أكــر مــن  ٪70مــن الالجئــن الفلســطينيني الذيــن
يلــب توقعاتهــم ،بينــا كان
شــملهم االســتطالع أن البلــد مل ِّ
لــدى أكــر مــن  ٪50مــن الالجئــن يف تشــييل تصــورات
مامثلــة.

«قالــوا يل’ :انظــر ،ســوف تــدرس اللغــة الربتغاليــة هنــاك يف
واســتقبلت ُّ
كل مــن تشــييل والربازيــل أكــر مــن  100الجــئ الربازيــل ،وســوف تجــد منــز ًال ،وســيكون لديــك وظيفــة ،وكل
3
فلســطيني ،كانــوا مــن ضمــن الحــاالت التــي طــال أمدهــا يشء ‘.ومل ُي َنجــز أي يشء!» (محفــوظ ،الربازيــل)
يف مخيــات الالجئــن عــى الحــدود بــن العــراق وســوريا
ويف الصحــراء األردنيــة ،وبالرغــم مــن أن العــدد كان صغــراً «’الوضــع هنــا مختلــف عــا كنــت أعتقــد أنــه ســيكون.
مقارنــ ًة مــع عــدد الالجئــن الــذي تســتوعبه بلــدان إعــادة اعتقــدت أن وضعــي ســيكون جيــد ًا يف هــذا البلــد ،وأننــي
التوطــن التقليديــة ،أثــار الربنامــج اهتاممــاً وجمــع متويــ ًا ميكــن أن أعيــش عــى مــا ي ـرام  ...وأن نتمكــن مــن العمــل
كبــراً ،وأدى أيض ـاً إىل إنشــاء شــبكة مــن منظــات املجتمــع والحصــول عــى جميــع مطالبنــا ،ولكــن عندمــا وصلنــا ،كان
املــدين ،والبلديــات املحليــة ،والجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي العثــور عــى العمــل صعب ـ ًا ،وعملنــا كثــرا مــن أجــل مبلــغ
(رحــال ،تشــييل)
دعمــت املبــادرة .وتحــرى البحــث الــذي أجــري بــن عامــي زهيــد مــن املــال»َّ .
1
 2012و  2014تجــارب الالجئــن يف االندمــاج يف كال البلديــن،
وهنــا أركــز عــى تجربــة الالجئــن الفلســطينيني ،مــن أجــل وأكــدت نــارصة ،وهــي الجئــة فلســطينية يف الربازيــل،
التأمــل يف جوانــب النجــاح والتحســن يف إعــادة التوطــن َّأن منظــات إعــادة التوطــن لــو أنهــا قدمــت معلومــات
خــارج املنطقــة.
دقيقــة منــذ البدايــة ،لــكان الالجئــون أكــر وعيـاً عنــد اتخــاذ
قرارهــم .ويف هــذا الســياق ،يقــع دور كبــر عــى ’بعثــات‘
إدارة التوقعات
املقابــات (وهــي الزيــارات التــي يقــوم بهــا مســؤولون مــن
أحــد األبعــاد الرئيســية التــي تؤثــر عــى تجربــة إعــادة البلــد الــذي يقــدم إعــادة التوطــن) واملعلومــات املقدمــة يف
توطــن الفلســطينيني يف كال البلديــن هــو التوتــر الــذي مخيــم الالجئــن ،أو يف بلــد اللجــوء األول .لكننــا نجــد أ َّنــه يف
نشــأ بــن الالجئــن واملنظــات املشــاركة يف إعــادة التوطــن ،حالــة الالجئــن الفلســطينيني الذيــن قدمــوا إىل الربازيــل ،مل
نتيجــة ملــا وصفــوه بأنــه ’توقعــات مل تتحقق‘2،فقــد وضــع تكــن هنــاك أي بعثــات ،بــل ُت ِر َكــت مهمــة توفــر املعلومــات
الالجئــون ومنظــات إعــادة التوطــن هــذه التوقعــات عــى لالجئــن ملوظفــي املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
حــد ســواء ،وتتعلــق هــذه التوقعــات املشــركة بــن الالجئــن الالجئــن يف األردن .أمــا يف حالــة الالجئــن املتوجهــن إىل
الفلســطينيني يف كال البلديــن بتغطيــة احتياجاتهــم الفوريــة ،تشــييل ،فقــد زارت بعثــة مكونــة مــن مســؤولني حكوميــن،
واالســتقرار االجتامعــي واالقتصــادي ،وتعلــم واســتخدام لغــة واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن،
جديــدة ،وتحســن فــرص الحصــول عــى الجنســية ،وفــرص مل وممثــي املنظــات غــر الحكوميــة التنفيذيــن مخيــم
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التنــف ،ومل يكــن لديهــم مرتجمــون يعرفــون اللغــة والســياق
التشــييل ،لذلــك تبــن أن التفســرات واألوصــاف الدقيقــة مل
تكــن ســهلة.
منــذ ذلــك الحــن ،عمــل البلــدان عــى تحســن اتصاالتهــا
مــع الالجئــن الذيــن يفكــرون يف إعــادة التوطــن ،مــن خــال
ترجمــة بعــض الوثائــق الرئيســية إىل لغــات مختلفــة ،وتقديــم
معلومــات مكتوبــة عــن الربنامــج الســتخدامها يف أثنــاء
البعثــات .ويف عــام  ،2014نــرت املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن ورشكاؤهــا املنفــذون يف الربازيــل
كتيبــاً لالجئــن املتوجهــن إىل الربازيــل 4،ويشــمل ذلــك
الكتيــب أقســاماً باللغــات الربتغاليــة واإلنجليزيــة والفرنســية
واإلســبانية والعربيــة ،ويوفــر املعلومــات األساســية عــن
حقــوق الالجئــن والتزاماتهــم ،وكيفيــة الحصــول عــى الوثائــق
أو تجديدهــا ،وكيفيــة التقــدم بطلــب للحصــول عــى اإلقامــة
الدامئــة ،ومصــادر الحصــول عــى إجابــات ألســئلة محــددة،
وقامئــة مــن االتصــاالت املفيــدة ،مبــا فيهــا تفاصيــل االتصــال
لجميــع املنظــات املشــاركة يف اســتقبال الالجئــن .وأنشــأت
تشــييل كتيب ـاً مامث ـ ًا يتضمــن معلومــات عمليــة عــن البلــد
لالجئــن الكولومبيــن .كــا عقــد البلــدان اجتامعــات جامعيــة
مــع الالجئــن مــن أجــل تقييــم الربنامــج.
ومــن خــال املقابــات ،أصبــح واضحــاً َّأن الذيــن يديــرون
برامــج إعــادة التوطــن يف كال البلديــن وضعــوا مجموعــة
مــن التوقعــات عــى أســاس فهــم ’االكتفــاء الــذايت‘ عــى
أنــه يعنــي قــدرات الالجئــن عــى الوصــول إىل االســتقرار
االقتصــادي واالســتقالل ،يف حــن ينظــر الالجئــون إىل االكتفــاء
الــذايت عــى أنــه مزيــج مــن االســتقالل االقتصــادي والقــدرة
عــى الســيطرة عــى عمليــة إعــادة التوطــن الخاصــة بهــم.
وعندمــا اشــتىك الالجئــون وأثــاروا مســألة ’الوعــود التــي
مل تتحقــق‘ ،أشــار بعــض أعضــاء املنظــات املعنيــة إليهــم
عــى أن الالجئــن يبــدون ’عــدم االمتنــان‘ 5وأنهــم مــا زالــوا
يفكــرون ’بعقليــة الالجئــن’ التــي أنشــأتها ســنوات مــن
املســاعدة.

االنتامء إىل هنا وهناك

ظهــر موضــوع آخــر اشــركت فيــه املقابــات التــي أجريــت
مــع الالجئــن الفلســطينيني وهــو أن شــعورهم باالنتــاء
مقســم بــن موقعــن اثنــن أو أكــر .فعــى ســبيل املثــال ،شــدد
املشــاركون عــى أن اللغــة بعــد رئيــي يؤثــر عــى تجربــة
اندماجهــم .وكان اكتســاب اللغــة اإلســبانية أو الربتغاليــة
يف البلــد املضيــف ،أول شــكل مــن أشــكال ’االنتــاء‘ التــي

يســعى إليهــا معظــم الالجئــن الذيــن ٌأعيــ َد توطينهــم .ويف
الوقــت نفســه ،أكــد الالجئــون الفلســطينيون أن اســتخدام
لغتهــم األصليــة أمــر مهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى هويتهــم،
وهــو عنــر مــن عنــارص األلفــة داخــل املنــزل أو يف مــكان
التقــاء املجتمعــات .كــا أنــه مهــم أيضــاً يف الحفــاظ عــى
العالقــات مــع أفــراد األرسة واألصدقــاء املهجريــن يف أماكــن
أخــرى.
«مــن املهــم جــد ًا التحــدث باللغــة العربيــة داخــل املنــزل،
حتــى ال ينســاها األطفــال ،فنحــن نتحــدث مــع أطفالنــا عــن
القــرآن ومــا يقولــه .ونحــن نعلمهــم عــن لغتنــا فيتعلمــون
شــيئ ًا فشــيئ ًا» (زهــر ،تشــييل).
يف بلــد إعــادة التوطــن ،يخــدم تعلــم اللغــة املحليــة أغراض ـاً
مختلفــة ،فتعلــم اللغــة بالنســبة لبعــض الالجئــن ســمح لهــم
بتكويــن صداقــات وبنــاء عالقــات ،أمــا بالنســبة لغريهــم فهــي
رضوريــة إليجــاد فــرص عمــل والحصــول عــى الخدمــات
وتجنــب التهميــش .وانتقــد الالجئــون الطريقــة التــي أديــرت
بهــا صفــوف تعليــم اللغــة ،وســوء نوعيــة املــواد التعليميــة،
وعــدم وجــود منهجيــة خاصــة الحتياجــات الالجئــن.

التجنــس والحصول عىل الحقوق

يف كال البلديــن ،تحــددت تجــارب دمــج الالجئــن بالوضــع
القانــوين الــذي يتلقــاه الالجئــون الذيــن ُأعيــ َد توطينهــم
لــدى وصولهــم ،ووفق ـاً ملعظمهــم ،يســمح التنظيــم الفــوري
لوضعهــم لهــم وألطفالهــم بالوصــول إىل خدمــات الرعايــة
الصحيــة والتعليــم (األســايس والثانــوي) عــى قــدم املســاواة
مــع أي مواطــن آخــر يف تشــييل والربازيــل .ومــع ذلــك ،تحــدث
الالجئــون أيضــاً عــن تلــك الحقــوق التــي مل يتمكنــوا مــن
الوصــول إليهــا ،بســبب وضعهــم املؤقــت ،أو ألن حالتهــم مل
تكــن معروفــة لــدى مقدمــي الخدمــات املحليــن .وتشــمل
بعــض هــذه القيــود الحصــول عــى املعاشــات واإلعانــات
الســكنية وإعانــات التعليــم العــايل .وكان انعــدام الوصــول
حــاداً بصفــة خاصــة يف الربازيــل .أمــا يف تشــييل ،فوضــع
الالجــئ املمنــوح لألفــراد الذيــن أعيــد توطينهــم وأرسهــم
ـح الالجئــون
يضمــن اإلقامــة الدامئــة .غــر إ َّنــه يف الربازيــلُ ،ي َنـ ُ
تأشــرة مؤقتــة مدتهــا ســنتان ،وميكــن بعــد ذلــك تجديدهــا
ملــدة ســنتني أخرتــن قبــل أن يتأهلــوا للحصــول عــى اإلقامــة
الدامئــة .وبالرغــم مــن الصعوبــات األوليــة ،فقــد أدخــل
البلــدان منــذ ذلــك الحــن تحســينات يف هــذه املجــاالت .فعىل
ســبيل املثــال ،مكنــت تشــييل جميــع الالجئــن الفلســطينيني
مــن الحصــول عــى إعانــات اإلســكان دون اشــراط اإلقامــة
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الدامئــة ملــدة خمــس ســنوات .ويف الربازيــل ،يقــي قــرار
صــدر مؤخــراً عــن املحكمــة االتحاديــة العليــا بأهليــة
األجانــب للحصــول عــى معــاش الدولــة حتــى دون تجنــس.
وتؤثــر مســألة التجنــس كشــكل مــن أشــكال الهويــة والســاح
بالتنقــل عــى الالجئــن الفلســطينيني بشــكل خــاص .ووفقــاً
لالجئــن الفلســطينيني يف كال البلديــن ،كان التجنــس واحــداً
مــن الوعــود التــي ُق ِط َعــت لهــم عندمــا تلقــوا عــرض إعــادة
التوطــن.
«الحصــول عــى الجنســية حلــم بالنســبة يل ،فأنــا أبلــغ مــن
العمــر  50عامـ ًا اآلن ،وكنــت الجئـ ًا طــوال حيــايت ،ليــس لــدي
جنســية معــرف بهــا ،وال جــواز ســفر ،وهــذا صعــب جــد ًا».
(حفيــظ ،تشــييل).
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تجــارب إعــادة التوطــن مــن خــارج املنطقــة هــو مفتــاح
النجــاح يف هــذا املســعى ،وبينــا تســتعد تشــييل الســتقبال 60
الجئـاً ســورياً مــن لبنــان يف نهايــة عــام  ،2017تناقــش الربازيل
كيفيــة املــي قدم ـاً يف برنامــج إعــادة التوطــن الخــاص بهــم
لدعــم األطفــال غــر املصحوبــن بذويهــم املتأثريــن بالنِّــزاع
الســوري .وســيتمم هــذا الربنامــج التأشــرات اإلنســانية التــي
منحتهــا الربازيــل لالجئــن الســوريني منــذ عــام  .2013كــا
نفــذت األرجنتــن تأشــرات إنســانية لالجئــن الســوريني منــذ
عــام  ،2014وهــي اآلن بصــدد وضــع برنامــج إعــادة التوطــن
بالكفالــة األهليــة .وكانــت األوروغــواي أول بلــد يعيــد توطــن
الالجئــن الســوريني ،رغــم مواجهتهــا عــدة تحديــات أثنــاء
تطبيقه7.و ُب ِذلَــت جهــود برنامــج التوطــن مــن خــارج املنطقــة
لتضــع تركيزهــا عــى دعــم الالجئــن الســوريني ،ومــن شــأن
التعلــم مــن تجــارب إعــادة التوطــن الســابقة ،مثــل تجربــة
الالجئــن الفلســطينيني يف تشــييل والربازيــل ،أن يســهم يف
تحســن تخطيــط عمليــات إعــادة التوطــن وتنفيذهــا.

ويف تشــييل ،طالــب الالجئــون الفلســطينيون بدعــم مــن بعــض
السياســيني واملجتمــع املــدين بــأن تدعــم الحكومــة طلبهــم
بالتجنــس ،وبحلــول يونيو/حزيــران عــام  ،2015حصــل  65مارسيا فريا إيسبينوزا marcia.vera@sheffield.ac.uk
فلســطينياً بالغــاً عــى جــوازات ســفر تشــيلية ،وبعــد ذلــك زميلة باحثة يف دراسات ما بعد الدكتوراه ،مرشوع آفاق حوكمة
بعــام ،تلقــى  45طفــ ًا ومراهقــاً الجنســية .كــا تعــرف الهجرة الدولية ،قسم الدراسات السياسية ،جامعة شفيلد
تشــييل تلقائيــاً باألطفــال املولوديــن فيهــا كمواطنــن .ويف http://migrationgovernance.org
الوقــت نفســه ،كانــت الربازيــل أقــل تأييــداً لتقديــم التجنــس،
 .1ضم البحث  80مقابلة (مع جهات مختلفة مبا فيها الالجئون واملسؤولون الحكوميون
باســتثناء أرسة واحــدة فقــط يف طــور الحصــول عــى الجنســية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والهيئات املنفذة) و 80دراسة
عندمــا قو ِبلــت مــرة أخــرى يف عــام  .2014وحتــى اآلن ،ميكــن استقصائية مسحية ومراقبة للمشاركني .وجاء البحث بدعم من اللجنة الوطنية للبحوث
لالجئــن التقــدم بطلــب التجنــس بعــد أربــع ســنوات مــن العلمية والتكنولوجية ( )CONICYTومنح العمل امليداين من جائزة سالوسون التي
متنحها الجمعية الجغرافية امللكية-معهد الجغرافيني الربيطانيني ()RGS-IBG
اإلقامــة الدامئــة يف الربازيــل (أي بعــد مــا مجموعــه مثــاين Vera Espinoza M (forthcoming 2018) ‘The Politics of Resettlement: .2
Expectations and unfulfilled promises in Chile and Brazil’ in Garnier A,
ســنوات بعــد أخــذ اإلقامــة املؤقتــة يف االعتبــار).

الخالصة

مــن الواضــح أن هنــاك توصيــات ُتس ـتَخ َل ُص مــا ورد أعــاه،
منهــا توفــر معلومــات أفضــل بلغــة الالجئــن األصليــة الذيــن
يفكــرون يف إعــادة التوطــن ،وتحســن توفــر التعليــم اللغــوي
يف البلــدان التــي تقــدم إعــادة التوطــن ،وتقديــر أكــر
ألهميــة الحقــوق القانونيــة مثــل الحصــول عــى الجنســية.
ويســمح استكشــاف تجــارب الالجئــن الفلســطينيني ورغبتهــم
بالحصــول عــى أهليــة أكــر ،أن يحســن مــن فهــم وإدراك
قيــود الربنامــج بغيــة زيــادة تطويــر السياســات.

وتلتــزم أمريــكا الجنوبيــة وعــى األخــص منهــا منطقــة
أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي برمتهــا بإظهــار التضامــن
مــع األزمــات اإلنســانية الدوليــة ،مــن خــال تطبيــق إعــادة
التوطــن كــا جــاء يف إعــان وخطــة عمــل الربازيل6.فــإدراك

49

Lyra Jubilut L and Bergtora Sandvik K (Eds) Refugee Resettlement: Power,
Politics and Humanitarian Governance. New York
(فريا إسبينوزا م (متوقع نرشه يف ’ )2018سياسة إعادة التوطني :توقعات ووعود غري
محققة يف تشييل والربازيل‘ يف غارنري أ ولريا جوبيولوت ل وبريغوتا ساندفيك ك (محررون)
إعادة توطني الالجئني :القوة والسياسة والحوكمة اإلنسانية)
 .3وضعت أسامء مستعارة لجميع الالجئني الذين خضعوا للمقابالت.
UNHCR (2014) Booklet for Asylum Seekers in Brazil .4
(املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2014دليل لطالبي اللجوء يف
الربازيل) http://bit.ly/ACNUR-Cartilha-Brasil
See Moulin C (2012) ‘Ungrateful subjects? Refugee protest and the logic .5
of gratitude’ in Nyers P and Rygiel K (Eds) Citizenship, Migrant Activism
and the Politics of Movement, pp54-72.
(انظر مولني ك (’ )2012رعايا غري ممتنني؟ احتجاج الالجئني ومنطق االمتنان‘ يف نايرس ب
وريجيل ك (محرران) املواطنة ونشاط املهاجرين وسياسات التحرك البرشي)
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9865.pdf .6
 .7انظر مقالة يف هذا العدد للكاتب راكويل رودريغوز كاميجو
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التَّهجري الفنزوييلَ :تح ٍّد يواجه الربازيل

هيليسان ماهليك وليليان ياماموتو

ينبغي للربازيل تعزيز سبل استقبال الفارين من فنزويال ودمجهم.
أثارت األزمات السياسية واالجتامعية واالقتصادية باإلضافة إىل توفري الخدمات العامة يف الربازيل إذ يعاين ٌ
كل من املهاجرين
ارتفاع معدالت الجرمية يف فنزويال حركة واسعة النطاق من واملجتمعات املضيفة من قلة الدعم وعدم كفايته.
تنقالت مواطنيها إىل والية روراميا يف شامل الربازيل ويف أماكن
أخرى .وعىل الرغم من متتع املواطنني الفنزويليني (مبوجب قرار أما عن الربازيل ،فبوصفها دولة طرف يف اتفاقية الالجئني لعام
صدر مؤخراً عن أعضاء السوق املشرتكة الجنوبية (مريكوسور)  1951وبروتوكولها الصادر يف  1967نجدها ُمطال َب ٌة بتوفري هيكل
بحق اإلقامة املؤقتة يف الربازيل ملدة ال تزيد عن عامني ،ال يعرف فعال الستقبال الالجئني ودمجهم ولكنَّ ذلك مل يتحقق بعد عىل
معظمهم شيئاً عن هذا الحق أو رمبا أحجموا عن االستفادة منه أرض الواقع .ويعد عدم امتالك الربازيل لسياسة هجرة وهيكل
الرتباطه بتكلفة مالية .وكخيا ٍر بديل لهذا الحق ،يتقدم املواطنون فعال خياراً سياسياً؛ إذ تختار الحكومة بدالً من ذلك تطبيق الحلول
الفنزويليون بطلب اللجوء ،سواء أكانوا مؤهلني لذلك أم ال ،إذ ال املؤقتة عىل أساس كل حالة عىل حدة .وهذا ما يتناقض مع قانون
ُيس َم ُح لهم بالوصول إىل الخدمات العامة والحصول عىل ترصيح اتفاقية  1951وروحها ،وال مفر من تعزيز الربازيل لسبل استقبال
العمل مبجرد التقدم بطلب اللجوء.
الالجئني واملهاجرين الفنزويليني ودمجهم عىل ح ٍد سواء .وسيؤدي
اتباع مقاربة استباقية وطويلة األجل إىل توفري حامية أكرث رسعة
هجرين قرساً ،وتكتيس هذه املقاربة أهمية خاصة
للم َّ
واستقبلت والية روراميا ،يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين ويونيو /وفعالية ُ
حزيران  ،2017ما جملته  5787طلباً للجوء (مبا فيها طلبات عندما ال ُيبدي التَّهجري يف فنزويال أي مؤرش للرتاجع.
الفنزويليني) ،وهو ما يزيد بنسبة  3500طلب عن عام 2016
بأكمله ،وقدمت السلطات يف والية روراميا تقريراً يفيد بعبور أكرث هيليسان ماهليك mahlke.helisane@gmail.com
من  30ألف شخص للحدود يف األشهر الثالثة التالية .ومع ازدياد باحثة مستقلة
األزمة عمقاً ،لن يؤدي ذلك سوى إىل ازدياد عدد األشخاص الفارين
ليليان ياماموتو liukami2014@gmail.com
من فنزويال.
باحثة ،شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني ()RESAMA
ويتبع قانون الهجرة الجديد يف الربازيل (قانون رقم  )13445لسنة www.resama.net
 2017مقاربة ترتكز إىل الحقوق ،واألمل كبري عىل هذا القانون يف
توفري قنوات هجرة رشعية أفضل لألشخاص الذين ليس لهم الحق
يف التقدم بطلب اللجوء يف الربازيل ما يخفف الضغط عىل نظام
اللجوء يف الربازيل .ومع ذلك ،تعتزم الربازيل االستجابة ملوجات
الهجرة بدالً من استباقها ولكنَّها تفتقر إىل سياسة هجرة لالستجابة
واف للمهاجرين والالجئني الذين وصلوا بالفعل .ومام
عىل نحو ٍ
ُي ّ
ؤخ ُذ عىل الحكومة الربازيلية بطؤها يف سن الترشيعات والقرارات
املعيارية الالزمة لتوفري تأشريات الدخول اإلنسانية للهاييتيني يف
أعقاب زلزال ( 2010القرار رقم  97لسنة  ،)2012وهي بطيئة
أيضاً يف توفري إقامة مؤقتة للفنزويليني (مبوجب القرار رقم 126
لسنة  ،)2017ومل يصدر القرار األخري إال بعد ضغطٍ من املجتمع
املدين والهيئات العامة .ورغم ما قدمته الحكومة الفيدرالية من
أموال لواليتي روراميا وأمازوناس من أجل توفري الدعم االجتامعي
والرعاية الصحية للفنزويليني ،ما زالت هذه التدابري غري كافية
باملرة ،وما زالت هناك أوجه قصور يف هذين املجالني بشأن
أفراد من مجتمع واراو األصيل ممن فروا من فنزويال نامئون عىل األرجوحات
خارج مأوى يف يبوا فيستا ،روراميا ،الربازيل.
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مستقبل برنامج إعادة التوطني الربازييل

ثايس سيلفيا مينيزيس وستايليانوس كوستاس

رغم اإلشادة بربامج إعادة التوطني يف الربازيل ملا تثبته من التزام البالد بحامية الالجئني ،ما زالت أعداد
الذين ُأعيد توطينهم قليلة مقارن ًة بالحاجة الدولية .لذلك ينبغي للربازيل أن تتصدى ملسألة متويل هذه
الربامج إذا ُأري َد لها ضامن الدميومة والنم ّو.

يف عام  ،2014قدمت الربازيل اقـراح برنامج إقليمي إلعادة
التوطني احتفاالً بالذكرى العرشين إلعالن قرطاجنة  .وم َّثل إعالن
قرطاجنة لعام  1984دوراً مه ًام يف تشجيع بلدان أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي عىل تقديم قدر أكرب من الحامية لالجئني؛
واستند إعالن وخطة عمل املكسيك لعام  2004عىل التعاون
اإلقليمي القائم من خالل البدء بربنامج إعادة التوطني التضامني
الذي سريكز عىل إعادة توطني الالجئني من املنطقة وباألخص منهم
وسع
القادمني من كولومبيا واملثلث الشاميل ألمريكا الوسطى 1 .كام ّ
اإلعالن النطاق ملشاركة كل بلدان أمريكا الالتينية ولشمل مزيد من
ً2
الالجئني مستقبال.

تتفوق الربازيل عىل أي بد آخر يف املنطقة من ناحية عدد
الالجئني الذين أعادت توطينهم ،إذ مل يحصل أن تعرض برنامج
إعادة التوطني يف الربازيل ألي تعليق أو تأخري ألسباب سياسية أو
اقتصادية كام حصل يف بالد أخرى كاألرجنتني وتشييل وباراغواي.
فمنذ بدء تنفيذ الربنامج يف عام  2002وحتى يوليو/متوز عام 2017
أعادت الربازيل توطني  715الجئاً .كام ُأشي َد بربنامج إعادة التوطني
يف الربازيل ملا يثبته من التزام البالد بتقديم الحامية الدولية
لالجئني ،ولكن ما الذي يجعل الربازيل غري قادرة عىل إعادة توطني

عدد أكرب من الالجئني؟ قد تكمن إحدى اإلجابات عىل هذا السؤال
يف الطريقة التي توكل من خاللها مهمة التمويل لجهة واحدة
من أصحاب املصلحة يف الربنامج وهي :املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني.

منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش) /سيزار مونيوز أسيبيس .7102

ومن أعظم املزايا التي ميتلكها برنامج إعادة التوطني يف الربازيل
الهيكل الثاليث الذي يك ِّونها .إذ ينقسم إطار العمل للربنامج إىل
ثالثة أقسام تشتمل عىل اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كونار)
وهي لجنة تنفيذية مشرتكة بني الوزارات تقدم الدعم القانوين
والبريوقراطي الذي يحتاج إليه الالجئون حال وصولهم واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني القادرة عىل تحديد
األشخاص املعرضني للخطر يف بلد اللجوء األول والتي تدعو إىل
إعادة توطينهم يف بلدان تتوافر فيها إمكانية الحامية واإلدماج
املحيل ومؤسسات املجتمع املدين التي لها تاريخ طويل يف دعم
الجدُ د
الالجئني يف الربازيل ومت ّكنهم من توقع احتياجات القادمني ُ
وتستعد الستقبالهم ورصد إدماجهم .وتتح ّمل املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مسؤولية تنفيذ الربنامج ومتويله.
ويع ّد هذا الهيكل الثاليث شائع بني برامج إعادة التوطني يف بلدان
منطقة أمريكا الالتينية .وصحيح أ ّنه من الناحية األوىل ميكن
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني جمع األموال
التي ال متتلكها معظم الدول من املجتمع الدويل إال ّأن الدول التي
تخصص لها املفوضية األموال ميكنها مجتمع ًة أن تجمع أمواالً أكرث
مام تجمعه املفوضية لوحدها وبالتايل تسهل إعادة توطني أعداد
أكرب من الالجئني بصفة عامة .ومبا أن املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف كثري من الحاالت هي املمول الوحيد
لتكلفة اختيار الالجئني ونقلهم إىل الربازيلّ ،
فإن أهمية املفوضية
ال تكمن يف إنجاحها يف تنفيذ برامج إعادة التوطني فحسب بل
مهمة لوجودها واستمراريتها أيضاً .وتسببت قضية حرص مهمة
التمويل باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بإثارة
مخاوف كبرية حول مستقبل الربنامج وذلك لعدم وجود ضامن ّ
بأن
املفوضية ستكون قادرة عىل االستمرار يف متويل الربنامج.
فكيف إذاً ميكن للربازيل أن تطور وتحافظ عىل برنامج يعتمد
اعتامداً كلياً عىل الدعم الخارجي؟ فالتنافس يف الطلب عىل املوارد
املحدودة التي تقدمها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
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الالجئني مبا يشمل أزمات اللجوء الحادة يف مناطق أخرى كالرشق أن يساعد يف تعزيز الربنامج وتقديم الحامية لعدد أكرب من
األوسط قد يعني االضطرار التخاذ قرارات صعبة بشأن األولويات الالجئني .كام ميكن أن يقود ذلك إىل بناء إمكانات جديدة لتصميم
كاملخاطرة بفقدان الخربة التي بنتها املفوضية حول أداة الحامية برنامج وطني إلعادة التوطني يتميز بالدميومة والفعالية ويعكس
هذه يف الربازيل.
درجة أكرب من التزام الربازيل بالتضامن الدويل وتقاسم املسؤولية
لحامية الالجئني.
وبعد مرور عرشين عاماً عىل توقيع أول اتفاقية بشأن إعادة توطني
الالجئني يف املنطقة ،يبدو أن الوقت قد حان للربازيل لتعزز الدعم ثايس سيلفيا مينيزيس silvamenezesthais@gmail.com
الالزم لبدء برنامجها الوطني إلعادة التوطني .فصحيح ّ
أن الربازيل جامعة برازيليا https://irel.unb.br
قد ط ّورت أدوات حامية أخرى كالتأشرية اإلنسانية لألشخاص
املتأثرين ال ِّنزاع السوري (التي تتسع لتشمل الالجئني الفلسطينيني ستايليانوس كوستاس stylianoskostas@yahoo.gr
الذين كانوا يعيشون يف سوريا)3 .بيد أ ّنه ينبغي للحكومة الربازيلية باحث ومستشار ،اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كونار)
أن متارس دوراً قيادياً يف برنامجها الوطني إلعادة التوطني يف حني يف www.justica.gov.br/central-de-atendimento/
الوقت نفسه تعمل عن كثب مع املفوضية السامية لألمم املتحدة estrangeiros/refugio-1/refugio
لشؤون الالجئني ومؤسسات املجتمع الدويل وذلك من أجل أن
 .1يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.
تسهم عىل نحو أكرب بتوفري الحامية الدولية لالجئني .ومن أجل  .2انظر أيضاً باريتو ل ب ت ف و اليو ر ز ر (’ )2010الربازيل وروح كارتاخينا‘ ،نرشة
تحقيق ذلك ،يجب عىل الربازيل أن تقدم التمويل األسايس لربنامج الهجرة القرسية ،العدد http://www.fmreview.org/ar/disability.html 35
إعادة التوطني الخاص بها وذلك وفقاً لاللتزامات واالحتياجات http://bit.ly/Barreto-Leao-Cartagena-2010
ُ .3ينَح األفراد فور إعالنهم لرغبتهم بالتقدم بطلب للجوء إىل الربازيل تأشرية سياحية
الوطنية .ومع ّ
أن الهيكل الثاليث الذي يتكون منه برنامج إعادة معفاة من الرشوط االعتيادية التي تتضمن إثبات وجود حسابات مرصفية ورسائل دعوة
التوطني الربازييل هو أعظم ما ميلكه إال أن االبتعاد عن حرص وإثبات العمل يف وظيفة و/أو املشاركة يف نشاط اقتصادي وتأمني تذكرة ذهاب وعودة.
التمويل باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ميكن انظر أيضاً مقالة غيلبريتو م أ روديغوز وخوسيه بالنيز ساال وديبورا ك دي سيكويريا
وديبورا ك دي سيكويريا يف هذا العدد.

تساؤالت حول التأشريات واملؤهالت :الالجئون السوريون يف الربازيل
غيلبريتو م أ رودريغوز وخوسيه بالنيز ساال وديبورا كوريا دي سيكويريا

ميكن لربنامج التأشريات اإلنسانية لالجئني السوريني والجهود التي تبذلها لالعرتاف مبؤهالتهم أن يقدم
دروساً لحامية الالجئني وإدماجهم يف املنطقة.
بـدأ السـوريون الهاربـون مـن النِّـزاع يف بالدهـم بالوصـول إىل
الربازيـل يف عـام  ،2010ومل ترتفـع أرقـام طالبـي اللجـوء منهـم
للربازيـل إال ابتـدا ًء بعـام  2012فصاعـداً .وقـد دفعـت هـذه
الزيـادة اللجنـة الوطنية لالجئين يف الربازيـل ( )CONAREإىل
املوافقـة على القـرار  2013،1/17الذي ينص عىل إصدار تأشيرة
إنسـانية خاصـة ُتنَح للسـوريني املتأثرين بال ِّنزاع .وسـمح القرار
للبعثـات الدبلوماسـية الربازيليـة بإصـدار تأشيرات إنسـانية
للسـوريني قبـل دخولهـم الربازيـل 2،وبعـد ذلـكُ ،سـ ِم َح لهـؤالء
املتقدمين بطلـب اللجـوء عـن طريـق إجـراء ’املسـار الرسيـع‘.
ويف عـام  ،2015جـددت اللجنـة الوطنيـة للالجئين يف الربازيـل
( )CONAREالقـرار ملـدة عامين آخريـن ،ووقعـت أيضـاً
اتفاقيـة تعـاون مـع املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون
الالجئين ،للسماح لها بدعم وتسـهيل إجـراءات تحديـد الهوية

والتأشيرات التـي تقـوم بهـا السـفارات الربازيليـة يف البلـدان
املجـاورة لسـوريا 3.ثـم ُجـدِّد أمـد القـرار يف سـبتمرب/أيلول
 2017لسـنتني أخرتين ومـن املبـادرات املهمـة األخـرى اتفـاق
اللجنـة الوطنيـة للالجئين يف الربازيـل ( )CONAREيف فربايـر/
شـباط  2017إلعـادة توطين مـا يصـل إىل عرشيـن طف ًال سـورياً
غير مصحوبين بذويهـم ،وهـو إجـراء وافقـت عليـه املفوضيـة
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أيضـاً.
هنـاك اآلن أكثر مـن ألفـي الجـئ سـوري يعيشـون يف الربازيل،
ويف عـام  2016كان السـوريون أكبر مجموعـة وطنيـة واحـدة
تحصـل على اللجـوء مـن اللجنـة الوطنيـة للالجئين يف الربازيل
(4.،)CONAREولقـد أَد ِر َج اآلن هـذا اإلجـراء املتعلـق مبنـح
التأشيرات اإلنسـانية يف قانـون الهجـرة الجديـد للربازيـل لعـام
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( 2017قانـون رقـم  ،)13،445ومـن املأمـول أن ُيـد َر َج هـذا
النـوع مـن التأشيرات يف سياسـات الالجئين األخـرى يف بلـدان
ً5
أمريـكا الالتينيـة أيضـا.
وبالرغـم من قـدرة الالجئني السـوريني عىل الوصـول إىل برنامج
بولسـا فاميليـا ،وهـو الربنامـج االتحـادي لتحويـل الدخـل يف
الربازيـل ،تشير األبحـاث األوليـة التـي ُأج ِر َيـت مـع الالجئين
السـوريني يف سـاو باولو إىل أن املسـاعدة الرئيسية التي يتلقونها
يف بعـض األحيـان كانـت تنحصر يف الحصـول على الوثائـق،
وقالـوا إنهـم بحاجـة إىل مسـاعدة أكبر يف مجـاالت العمـل
واللغـة واإلسـكان واالعتراف باملؤهلات6 .ومعظـم الالجئين
السـوريني البالغين الذيـن وصلـوا مؤخـراً إىل الربازيـل حاصلون
على تعليـم عـالٍ وذلـك بفضل نظـام التعليـم القوي يف سـوريا
سـابقاً .وبالرغـم مـن أن بعض السـوريني يعملـون بنجاح كتجار
يف مرشوعـات صغيرة ،خاصـة يف قطاع الغـذاء ،فأحد التحديات
التـي يواجههـا الالجئون هـو االعرتاف مبؤهالتهـم وقدرتهم عىل
مامرسـة مهنتهـم .أمـا بالنسـبة لالجئين الذين لديهـم مؤهالت
غير معترف بهـا ،فالحـل يف كثير مـن الحـاالت هـو العمـل
بوظائـف تتطلـب مهـارات أقـل ،وتكـون أقـل أجـراً مـن أولئك
املؤهلني.
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وترتبـط مبـادرة الربازيـل يف الرتحيـب بالالجئين السـوريني ارتباطاً
تاريخيـاً وثقافيـاً مـع سـوريا ولبنان ،وجزئيـاً بالدور اإلنسـاين الذي
مثلتـه الربازيـل يف أمريـكا الالتينيـة منـذ صـدور قانـون الالجئين
َبر إدخـال البلاد للتأشيرات اإلنسـانية وعملهـا
لعـام  .1997و ُيعت َ ُ
بشـأن التحقـق مـن مؤهلات الالجئين تطـورات إيجابيـة بوجـه
عـام؛ إال أنـه ال يـزال يتعين أن نـرى كيـف ستسـتمر الربازيـل يف
تطويـر سياسـاتها مـع وصول املزيـد من الالجئني ،وكيـف ميكن أن
تـؤدي أعاملهـا إىل النهوض بالسياسـة املتعلقـة بالالجئني يف أماكن
أخـرى مـن املنطقة.
غيلبريتو م أ رودريغوز

gilberto.rodrigues@ufabc.edu.br

عضو

خوسيه بالنيز ساال blanes@ufabc.edu.br

عضو

ديبورا كوريا دي سيكويريا

dheborah.siqueira@gmail.com

مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ومساعدة متطوعة

وينـص قانـون الالجئين يف الربازيـل لعـام  1997عىل أنـه ينبغي الكريس األكادميي لسريجيو فيريا دي ميلو ،جامعة إيه يب يس
للجامعـات وغريهـا مـن املؤسسـات التعليميـة تيسير االعرتاف االتحادية
مبؤهلات الالجئين ،وتحاول بعـض الجامعات مثل التي تشـارك http://ufabc.edu.br/en/refugee-services
يف مبـادرة املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني،
National Legislative Bodies / National Authorities, Brazil (2013) .1
الكريس األكادميي لسيرجيو فيريا دي ميلو تنفيذ هذه السياسـةNormative Resolution No 17 of 20 September 2013 .
وحتـى يف هـذه املؤسسـات ،ميكن أن تكون هنـاك معارضة ،ألن (املجالس الترشيعية الوطنية/السلطات الوطنية ،الربازيل ( )2013القرار املعياري 17
الجامعـات الربازيليـة غري معتادة عىل الطلاب األجانب ،وتعود بتاريخ  20سبتمرب/أيلول )2013
http://bit.ly/Brazil-Syria-visas-2013
بعـض أسـباب ذلك إىل سـيطرة العقليـة النخبويـة ،إذ ال ُي َ
عتَف  .2كانت البعثة الربازيلية يف عدة دول قد أصدرت التأشريات اإلنسانية ،لكن أغلبية
للمهجرين
األكرب
األعداد
تضيف
التي
البلدان
يف
البعثات
منحتها
اإلنسانية
ات
ري
التأش
إال باملؤهلات التـي ُح ِّص َلـت مـن جامعات النخبـة .ويف حني أن
َّ
التقـدم بطـيء ،بـدأ االعتراف مبؤهلات السـوريني وغريهم من السوريني :وهي تحديداً األردن ولبنان وتركيا.
UNHCR (2016) The 10-Point Plan in Action, 2016 Update. .3
الالجئين ،بالرغـم مـن أنـه ال يـزال مـن الصعـب الحصـول عىل (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2016خطة النقاط العرش يف العمل،
إذن ملامرسـة املهـن ،وال سـيام يف مياديـن مثل القانـون والطب .تحديث www.refworld.org/docid/583714a44.html )2016
وقـد بذلـت الجامعات واملنظمات غري الحكومية جهـودا ً لدعم Ministério da Justiça e Segurança Pública (2016) Refúgio em Números. .4
(وزارة العدل واألمن العام ( )2016اللجوء باألرقام)
الالجئين السـوريني يف حصولهـم على الفـرص املناسـبة ،مبـا http://bit.ly/Brazil-Refuge-2016
يف ذلـك تقديـم دورات تعليـم اللغـة الربتغاليـة املجانيـة ،ألن  .5انظر أيضاً جوبيلوت ل ل ،وسومربا موينيوس دي أندرادي ك ودي ليام مادوريرا أ
الفهـم غير الـكايف للغـة يشـكل عقبة كبيرة أمـام الحصول عىل (’ )2016التأشريات اإلنسانية :البناء عىل التجربة الربازيلية‘ ،نرشة الهجرة القرسية العدد
53
وظائـف أفضـل .واتخـذت الحكومـة الربازيليـة خطـوات نحـو www.fmreview.org/ar/community-protection/jubilut-andrade-madureira
ص َلـت خـارج Calegari M and Justino L (2016) ‘Refugiados Sírios em São Paulo: o .6
التحقـق مـن مؤهلات التعليـم العـايل التـي ُح ِّ
الربازيـل ،وقبـول وثائـق و/أو نتائج جزئية مـن االمتحانات التي ’direito à integração
(كاليغاري م وجاستينو ل (’ )2016الالجئون السوريون يف ساو باولو :الحق يف االندماج‘)
أجرتهـا الجامعـات الربازيليـة لالعتراف مبسـتوى التعليم كدليل www.nepo.unicamp.br/publicacoes/anais/arquivos/9_MC.pdf
عىل الدراسـات.
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الالجئون السوريون يف األوروغواي :موضوع غري مريح

راكويل رودريغوز كاميجو

بعد عام واحد فقط من وضع خطة إعادة التوطني لالجئني السوريني يف أوروغواي أعربت العائالت
السور ّية ا ُملعاد توطينها عن رغبتها اباملغادرة َّ
ألن اآلمال التي كانت ُمتو َقع ًة من الخطة مل تتحقق.
منذ بداية الحرب السورية كانت األوروغــواي أول دولة يف
أمريكا الالتينية تعمل عىل إعادة توطني الالجئني السوريني
القادمني من لبنان ،بي َد ّأن ما ُص ِّم َم للتعبري عن بادرة للتضامن
من دولة متعاطفة ورائدة يف عام  2014أصبح قضية مربكة
وغري مريحة للحكومة الحالية واملؤسسات املعنية.
فقد استحدثت األوروغــواي يف عام  2006قانون الالجئني
ثم انضمت عام  2007إىل برنامج التضامن اإلقليمي إلعادة
ممن
التوطني يف ضوء ما يزيد عن  400الجئ وطالب لجوء ّ
استضافتهم بلدان يف كل من أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا
وأوروبا .ويف عام  ،2014أبلغت حكومة األوروغواي املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أ ّنها عىل استعداد
الستضافة ما يصل إىل  120الجئاً سور ّياً من لبنان استجاب ًة
ألزمة الالجئني السورية .وكانت مدة الربنامج الذي عُ ِر َف باسم
برنامج إعادة توطني الالجئني السوريني سنتني ابتدا ًء من عام
 2014وانتها ًء بعام  2016مبوزانة ُقـ ِّد َرت بنحو  2.5مليون
دوالر أمرييك تقريباً .ولقي االختيار األويل دع ً
ام من املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بعدما أعربت حكومة
األوروغواي عن تفضيلها للعائالت ذات الطابع الريفي رشيطة
وجود شخص بالغ واحد عىل األقل من القادرين عىل العمل
يف كل عائلة وعىل أن ال تقل نسبة القارصين عن  %60يف كل
عائلة .واخت َريت خمس عائالت بعدما قابلهم وفد األوروغواي
يف بريوت وبلغ مجموع أفراد تلك العائالت  42فرداً  33منهم
من فئة القارصين.
وعىل الرغم من أ ّنها ليست امل ّــرة األوىل التي توفر بها
األوروغواي برامج إعادة توطني الالجئني ،كانت املرة األوىل التي
تتعامل بها مع مجموعة كبرية كهذه ذات خصائص مختلف ًة
جداً ّ
عم ميتلكه الالجئون يف منطقة أمريكا الالتينية .وبسبب
ً
ذلك ،كان من املهم جدا إبالغ العائالت قبل اختيارهم عن
الواقع االقتصادي االجتامعي للبالد والجوانب الرئيسية كالنظام
التعليمي اإللزامي العلامين .وتعاون قسم األنرثوبولوجيا
االجتامعية التابع لجامعة الجمهورية مع برنامج إعادة توطني
الالجئني السوريني يف تحضري املواد اإلعالمية وتوفري الدعم
الالزم يف عملية االختيار كام تعاون مع مدريس اللغة العربية يف
توفري تدريب لغوي للمشاركني يف تنفيذ برنامج إعادة التوطني.

وتل ّقـى الالجئـون السـوريون منـذ وصولهـم إىل األوروغـواي يف
أكتوبر/ترشيـن األول عـام  2014خدمات عدّة كالسـكن وخدمات
الرتجمـة التحريريـة وإمكانيـة االسـتفادة مـن خدمـات النظـام
الصحـي باإلضافـة إىل إدمـاج الالجئين يف النظـام التعليمي (بدعم
مـن املرتجمين) وتوفري التدريـب عىل الوظائـف وتعريفهم بثقافة
ـص لـكل
األوروغـواي وعاداتهـا .وملـدّة عا َمين مـن الربنامـجُ ،خ ِص َ
عائلـة منـزل ودخـل شـهري يتفـاوت اعتماداً على عـدد األطفـال
يف العائلـة .كما و ّفـرت الحكومـة وثائـق الهويـة والسـفر وفقـاً
التفاقيـة الالجئين لعـام  .1951وحصـل الالجئـون السـوريون
الذيـن ُأعيـ َد توطينهـم يف األوروغـواي على إقامـة دامئـة وحاميـة
قانونيـة وماديـة كما متتعوا بنفـس الحقـوق املدنيـة واالقتصادية
واالجتامعيـة والثقافيـة التي ميتلكهـا جميع مواطنـي األوروغواي.

التوقعات الخائبة

بحلـول سـبتمرب/أيلول عـام  2015بـدأت األرس الخمـس ا ُملعـاد
توطينهـا تشـكو مـن الصعوبـات التـي تواجههـا يف العثـور على
العمـل وانعدام األمـن (التعرض لرسقة الشـوارع) وارتفاع تكاليف
املعيشـة يف البلـد واملشـاكل االقتصاديـة (رغـم مـا يوفـره الربنامج
احتجاجـات عامـة قائلين إ ّنهم لن
مـن إعانـات نقديـة) .فنظمـوا
ٍ
يتخلـوا عـن االحتجـاج حتـى تل ّبـي الحكومـة كافـة مطالبهـم.
«مصرينـا املـوت سـواء هنـا أم يف سـوريا .إذ منـوت هنـا بسـبب
1
الفقـر ويف سـوريا منـوت بسـبب الحـرب»

وقـال ممثـل برنامـج إعـادة توطين الالجئين السـوريني خافيير
مريانـدا « :نؤمـن ّأن خطـة إعـادة التوطين هذه َسـ ُت َم ّكنُ الالجئني
مـن أن يعيشـوا حيـاة كرميـة .إذ ّإن الدولـة تدعمهـم ملدة سـنتني
ولكنهـا ال تسـتطيع أن تفعـل أكثر مـن ذلـك .فاألوروغـواي بلـدٌ
مكلـف .هـذه الحقيقـة .كما أن عـروض العمـل التـي يتل ّقاهـا
الالجئـون هـي نفسـها املتو ّفـرة ملعظـم مواطنـي األوروغـواي».
وتعكـس الشـهادات التـي أدلـت بهـا العائلات الخمـس املعـاد
توطينهـا حالـة القلـق واليـأس التـي يعيشـها الالجئـون« :نهـرب
مـن املـوت والحـرب ثـم يواجهنـا الفقـر ».وأشـارت الشـكاوى
األخـرى إىل «الخـداع» مـن جانـب سـلطات األوروغـواي فيما
يتعلـق باملعلومـات التـي ُق ِّد َمـت لهـم يف لبنـان« .وعدونـا بحيـاة
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سـهلة ولكـن كل يشء هنـا ُم ْك ِلـفّ ..إن حيـاة الفقـر أسـوأ مـن
حيـاة الحـرب ».ويـرى الالجئون أن الطريقة الوحيـدة للخروج من
هـذا املـأزق تكمـن بالعودة إىل لبنـان أو «أي بلد آخـر يف أوروبا»
حيـث يعتبرون أنهـم سـيحظون بحيـاة أفضـل .وحاولـت إحـدى
العائلات السـفر إىل أوروبـا ولكنها احت ُِجزَت يف املطـار يف تركيا ثم
ُر ِّح َلـت إىل األوروغـواي.
وأوضـح الرئيـس السـابق خوسـيه موخيـكا الـذي أ ّيد علنـاً برنامج
إعـادة توطين الالجئين السـوريني الفوائـد التـي كانـت سـتحصل
وحتـى مـع مراعـاة صعوبـات االندمـاج يف بلـد جديـد ومختلـف عليهـا البلاد مـن خلال اسـتقبال األرس الريفيـة والكثير مـن
متامـ ًا وبلغـة وثقافـة مختلفـة فعـادة مـا ُي َ
نظـ ُر إىل التك ّيـف على األطفـال (ملـا لذلـك مـن دور يف حـل مشـاكل شـيخوخة السـكان
َ
أنـه مسـألة وقـت ال أكثر إذ َّإن الالجئني السـوريني ق ِدمـوا من بلد ونقـص العاملـة الريفيـة) .وقـال «طلبـت منهـم إحضـار األرس
تعـاين مـن الحرب وبالتـايل ّ
فإن الصعوبـات التي قـد يواجهونها يف الريفيـة فأحضروا يل الجئين مـن الطبقـة الوسـطى ومرتاحين
ً
البلـد املضيـف قـد تكون ضئيلة كما قيل إذا ما ُو ِض َعت يف سـياق نسـبيا» ويعكـس كالمه ذاك اسـتياء الحكومة مـن اختيار العائالت
القـدرة على العيـش بسلام .ولكـن مـا املعنـى الحقيقي للسلام؟ واالسـتعجال السـيايس الـذي يتحكـم باختيـار ذوي الخصائـص
2
وهـل مـن املمكـن الحصـول على السلام يف بيئـة ال ميكـن للفـرد الدميوغرافيـة املعينـة.
فيهـا أن يجنـي مـن املـال مـا يكفـي ليعيش حيـاة كرمية؟
ويشير هيرام رويـز إىل أن ’النجـاح أو ’الفشـل‘ يف برامـج إعـادة
«يعـد مـا هـو موجـود يف األوروغـواي سلام ًا .والسلام هـو مـا التوطين يجـب النظـر إليهـا مـن عدة جوانـب ،خاصة مـن جانب
يبحـث عنـه الجميـع ولكـن إن كان هنالـك سلام لكنـك ال متلـك مـا ميكـن للبلـد املضيـف أن يقدمه ومـن يقع عليه عـبء التنفيذ
مـا تعيـش بـه ّ
فـإن ذلك ليـس سلام ًا ... .ليس ّمثـة طأمنينـةَ .
أنت ومن يسـتفيد مـن هذه الربامج ومن يتلقى الخدمـة النهائية3.وقد
ً
تفكـر دامئـ ًا ،دامئـ ًا تفكـر باملسـتقبل ،وهـذا صعب جـدا ،وأصعب تأسـس الربنامـج األوروغوي بنيـة دعم املتأثرين باألزمة اإلنسـانية
مـن الحـرب نفسـها( ».ابراهيـم الشـبيل ،الجـئ سـوري ُأعيـ َد السـورية ،وحتـى مـع رغبة بعـض العائلات مبغـادرة األوروغواي،
تعليما مجانياً
ً
ال ينبغـي الحكـم على الربنامـج بالفشـل أل َّنه قـدَّم
توطينـه يف األوروغـواي)
ً
ودعما ال يسـتهان بـه بقصـد دمـج العائلات الالجئـة .لكـنَّ فرص
معظـم العائلات كانـت تعيـش يف ظـروف مختلفـة متامـاً قبـل العمـل ومحدوديـة املـوارد االقتصاديـة املتاحـة لالجئني السـوريني
الحـرب يف سـوريا .إذ كانـت لديهـم أعاملهـم الخاصـة وكانـوا تعكـس بعـض مواطـن الضعـف يف برنامـج التضامـن اإلقليمـي
كاف إىل جانـب انخفـاض تكلفـة املعيشـة إلعـادة التوطين وينبغي دراسـتها جيداً قبل امليض قدمـ ًا يف برامج
يحصلـون على دخـل ٍ
يف بلـد كان مـن املمكـن فيهـا أن يعيـل دخل شـخص واحـد عائلة إعـادة التوطني املسـتقبلية.
كبيرة بأكملهـا .أمـا الواقـع يف األوروغـواي فمختلـف متامـاً إذ ّإن
تكلفـة العيـش فيهـا مرتفعـة فض ً
ال عـن انخفاض معـدالت األجور راكويل رودريغوز كاميجو miraro8@hotmail.com
ّ
وصعوبـات العثـور على العمـل ،كما أن األسـباب التـي قدّمهـا
الالجئـون لتربيـر رغبتهـم بالرحيـل يعـاين منهـا السـكان املحليين صحفي
أنفسـهم يوميـاً مما يدفعهـم إىل االتفـاق مـع مطالـب الالجئين https://largocaminoaeuropa.blogspot.com.es
واالسـتياء منهـا يف الوقـت نفسـه .ويف بيـان لهـا شـدّدت الحكومة
 .1اقتباسات شخصية مأخوذة من مصدرها يف  ( El Observadorاملراقب)
على « :سـواء عليكـم أوافقتـم على خطـة إعـادة التوطين أم مل  (El Universo) www.eluniverso.comنوكلاو www.elobservador.com.uy
توافقـوا ،تبقـى معانـاة العائالت مرشوعـة وال ينبغي لهـذا الوضع El Observador TV (2015) ‘Los sirios que se quieren ir y el Uruguay .2
’imperfect
أن يعـزز التمييـز [»]..
(تلفزيون املراقب (’ )2015السوريون الذين يرغبون بالذهاب وأوروغواي غري املثالية‘)
الالجئين يف التك ّيـف والعثـور على العمـل وتحقيـق االكتفـاء
االقتصـادي الـذايت ،كما ذكـرت الصعوبـات التي واجهـت الربنامج
يف إدارة هـذا املشروع الرائـد وإىل رضورة تقييـم نتائـج الربنامـج
قبـل اإلقـدام على إعـادة توطين املزيـد مـن العائلات.

كيف يُقاس نجاح الربنامج أو فشله؟

كان مـن املخطـط أن ُين َّفـ َذ برنامـج إعـادة توطين الالجئين
السـوريني على مرحلتين :خمـس عائلات يف املرحلـة األوىل ،ثـم
سـبع عائلات أخـرى يف املرحلـة الثانيـة ولكـن املرحلـة الثانيـة مل
ُت َن َفـذ ،إذ أشـارت املصـادر الحكوميـة إىل الصعوبـات التي واجهت

http://bit.ly/ElObs-sirios-2015
Hiram Ruiz (2015) Evaluación de Programas de Reasentamiento en .3
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, UNHCR
(هريام رويز ( )2015تقييم برامج إعادة التوطني يف األرجنتني والربازيل وتشييل
والباراغواي واألوروغواي)
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10252.pdf
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قياس الدمج املحيل يف اإلكوادور

سانتياغو كوردوفا وبيرت جانسني

ما بني عامي  ،2015-2014وضعت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اإلكوادور مؤرشاً
لقياس مدى دمج الالجئني يف البلد املضيف باستخدام ثالثة أبعاد رئيسية للدمج املحيل :البعد القانوين،
واالقتصادي ،واالجتامعي-الثقايف.
حظيت اإلكوادور بأكرب نسبة من أعداد الالجئني املعرتف بهم يف
أمريكا الالتينية .فمن بني أكرث من  230ألف الجئ وطالب لجوء
يف البالد ،حصل  60500عىل التسجيل الرسمي %90 ،منهم من
كولومبياً 1إذ يتمتع الالجئون وطالبو اللجوء بالحرية يف التنقل
داخل البالد والوصول إىل الخدمات والحقوق األساسية وفقاً
عي غالبية الالجئني
لقانون اإلكوادور .وأظهرت دراسات عدة َس َ
وطالبي اللجوء الكولومبيني للدمج املحيل ،حثهم عىل ذلك السعي
ملشاركتهم ثقافة البلد املضيف ولغته .ومع ذلك ،فهم يواجهون
عوائق مثل التمييز ،وعدم االعرتاف بالوثائق باإلضافة إىل تردي
الظروف االجتامعية-االقتصادية ،وكل هذه العوامل تحول دون وقد قرأ جميع املستجيبني ألسئلة الدراسة االستقصائية تعريفاً
الدمج الكامل.
للدمج املحيل يتضمن عنارص
تعريفات مختلفة للدمج املحيل:
ويف عام  ،2013متشياً مع الخطة الوطنية لحكومة اإلكوادور من
أجل تحقيق مستوى معيشة كريم ،وضعت املفوضية السامية يعني الدمج املحيل :أن ميثل
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف اإلكــوادور مبادرة الحلول الفرد جــزء ًا من املجتمع الذي
الشاملة استكملتها يف عام  2016باسرتاتيجية حلول متعددة يعيش فيه ويحصل عىل التعليم،
السنوات ومتعددة الرشكاء ( .)2018-2016و ُتن َّف ُذ االسرتاتيجية والرعاية الصحية ،واإلسكان،
وخدمات أخــرى وأن
متعددة السنوات بالتنسيق مع املؤسسات العامة ،واملجتمع والعمل،
ٍ
املدين والقطاع الخاص وتتميز هذه االسرتاتيجية بأبعاد قانونية ،يتمتع الفرد بالقدرة عىل إقامة
واجتامعية ،واقتصادية واضحة .ومن أجل تقييم أثر مبادرة عــاقــات طيبة مــع األشــخــاص
الحلول الشاملة واالسرتاتيجية متعددة السنوات الخاصة بالدمج من حوله؛ يف الحي ومنظامت
املحيل ونجاحها ،وضعت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون املجتمع املدين.
الالجئني يف اإلكوادور مؤرش الدمج املحيل لغرض تحديد الالجئني
وطالبي اللجوء األكرث استضعافاً ومساعدتهم.
ولتحديد تــصــورات األشخاص
الذاتية حــول مفهوم الدمج،
تعريف الدمج
ُو ِّجه َْت أسئلة للمستجيبني حول
أطلقت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ما إذا كانوا يشعرون بالدمج
اإلكــوادور دراســة مستفيضة واسعة النطاق بهدف الحصول أم ال .و ُا ْسـ ُتــخْ ـ ِد َمـ ْ
ـت اإلجابات
عىل معلومات إحصائية بشأن األوضــاع االجتامعية-الثقافية ،يف تحديد مدى تأثري املتغريات
واالقتصادية ،والقانونية لالجئني وطالبي اللجوء الكولومبيني .املختلفة (مثل :الوضع القانوين،
وتك َّونت الدراسة االستقصائية من  130سؤاالً حول قضايا محددة والوصول إىل التعليم ،والرعاية
كالوضع القانوين للمهاجرين ،والوثائق ،والعمل ،والتعليم ،والرعاية الصحية ،ومستوى الدخل) عىل
الصحية ،والظروف االقتصادية .وأظهرت البيانات األساسية التي تصورات األفراد الذاتية ملفهوم
نتجت عن الدراسة االستقصائية متتع الالجئني وطالبي اللجوء يف
اإلكوادور بالحقوق والوصول للخدمات يف حني ما زالت العوامل
االقتصادية متثل تحديات أمام الالجئني وطالبي اللجوء .ويف حني
يعتمد نجاح الدمج املحيل إىل درجة كبرية عىل معايري موضوعية
(مثل :الوضع القانوين ،وحرية التنقل ،وكفاية فرص العمل،
والوصول إىل الخدمات األساسية) مثة معيار ذايت آخر وهو تصور
األفراد حول مفهوم الدمج املحيل .ويسعى مؤرش الدمج املحيل إىل
الجمع والتوفيق بني املعايري والعنارص املوضوعية والذاتية وبذلك
ميكن حساب مستوى الدمج املحيل من خالل األبعاد القانونية،
واالقتصادية ،واالجتامعية-الثقافية.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /اإلكوادور
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الدمج ومدى شعورهم به .وحمل كل متغري وزناً معيناً حسب
درجة تأثريه عىل تصور االندماج املحيل.
فتحديد أوزان املتغريات عنرص أسايس يف مؤرش الدمج املحيل ألن
تلك األوزان تتعلق بسياق خاص من العملية املطروحة يف السؤال
املعني بها .فعىل سبيل املثال ،يف بعض البلدان يويل املستجيبون
للدراسة أهمية (وزناً) أكرب للوضع القانوين يف حني يضع غريهم
األولوية عىل فرص العمل .وتبني لنا َّأن دمج الالجئني وطالبي
اللجوء الكولومبيني يف اإلكــوادور االجتامعي-الثقايف أكرب من
دمجهم االقتصادي ما يعني بالرضورة أ َّنه أكرب من دمجهم القانوين.
ومن النتائج املهمة التي خلصنا بها من الدراسة االستقصائية وجود
بوضع قانوين سليم ووجودهم تحت
ترابط بني عدم متتع الالجئني
ٍ
خط الفقر .وعندما ُط ِّب َق ْت هذه األوزان عىل البيانات األساسية
للدراسة االستقصائية ،كانت نتيجة مؤرش الدمج املحيل %61
لالجئني وطالبي اللجوء الكولومبيني يف اإلكــوادور ،ومتوسط
مستوى الدمج املحيل  ،%50.6والدمج االجتامعي-الثقايف ،%62.3
2
والدمج االقتصادي .%59.5

ويتيح تنوع نتائج مؤرش الدمج املحيل الفرصة يف إجراء تحليالت
عىل مستوى املجموعة والفرد ما ُ َي ِّكنُ بدوره من إجراء تدخالت
أكرث دقة تستهدف األشخاص األكرث استضعافاً املوجودين عند
الطرف األدىن من مؤرش الدمج .وميكن تحقيق ذلك الهدف،
عىل سبيل املثال ،من خالل تضمني هذه الفئات املستضعفة يف
منوذج التخريج 3الذي يعمل به مكتب املفوضية يف اإلكوادور
منذ عام  2016والــذي حقق نتائج واعــدة ومبرشة إذ يستند
اختيار املشاركني إىل عدم أمور أهمها مستوى ظروفهم املعيشية
واألرسية عىل مؤرش الدمج املحيل .وجاءت فكرة منوذج التخريج
(أو مقاربة التخريج) من عامل املساعدات اإلمنائية ويهدف إىل
’تخريج‘ األشخاص من الفقر .ويتكون النموذج من مجموعة من
التدخالت املتسلسلة التي تتضمن دعم االستهالك ،والتدريب عىل
املهارات ،واإلرشاد ،والتدريب املايل ،وإدراج الالجئني يف شبكات
عمل آمنة ضمن املجتمع .واإلكوادور واحد من البلدان القليلة
التي تطبق هذا النموذج عىل وضع الالجئني .وميكن وصف عائلة
ما بأ َّنها ’تخرجت‘ من تحت خط الفقر يف اإلكوادور إذا حققت
أربعة معايري هي حصول هذه العائلة عىل األقل عىل ثالث وجبات

الجئون كولومبيون ومواطنون إكوادوريون يف سانتا دومينيو يشاركون يف نشاط للدمج ضمن حملة بعنوان ’نعيش معاً يف تضامن‘.
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ذات قيمة غذائية وأن يكون لها دخل أعىل من خط الفقر وأن الدمج لقطاع معني من السكان .وسوف ُتظ ِه ُر الحسابات املنتظمة
تستطيع ادخار  %5من الدخل يف البنك وأن تنتمي إىل شبكة عمل لتحديث مؤرش الدمج املحيل اتجاه تطور الدمج املحيل مع مرور
مجتمعية أو اجتامعية مثل املنظمة الكنسية .ومن أصل  1810الوقت ضمن عملية محددة.
أرسة تدعمهم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
يف اإلكوادور ،وميكن القول َّ
إن  %59من هذه األرس حققت معايري سانتياغو كوردوفا cordova.santiago@gmail.com
التخرج األربعة .وباإلضافة إىل استخدام مؤرش الدمج املحيل كأداة مسؤول إدارة البيانات (سابقا)ً
اختيار ،ميكن استخدامه ً
أيضا لقياس مستوى تقدم األرس املشاركة
بيرت جانسني janssen@unhcr.org
يف منوذج التخرج نحو تحقيق الدمج املحيل.
نائب املمثل

الخالصة

يف اإلكــوادور ،أظهر مؤرش الدمج املحيل ،املستند إىل البيانات مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،اإلكوادور
ا ُمل َج َّمعة يف َّ ،2014
أن الالجئني وطالبي اللجوء الكولومبيني حققوا www.acnur.org
4
ً
مستويات عالية جداً نسبيا من الدمج .ويف الوقت نفسه ،ال بد من
ٍ
 .1حسب بيانات وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البرشي اإلكوادورية.
تحقيق التقدم لنسبة كبرية جدا ً من السكان .ويف الوقت الحايل .2 ،لالنتقال من مستوى الدمج يف كل محور إىل املستوى العاملي  ،LIIال بد من تطبيق
ُحسب املعدل عىل
ُتج َرى دراسة انتصافية سوف تستخدم مؤرش الدمج املحيل لقياس أوزان محددة تُحت ََسب لكل محور عىل املستوى الفردي وبعدها ي َ
مستوى التقدم الذي أحرزته املفوضية السامية لألمم املتحدة أساس الفئة السكانية كاملة .ملزيد من املعلومات عن املنهجية وكامل النتائج ،يرجى
االتصال بسانتياغو كوردوفا.
لشؤون الالجئني من خالل استخدامها السرتاتيجية الحلول متعددة https://trickleup.org/graduation-approach/ .3
السنوات ومتعددة األشخاص .وبالنظر إىل تعدد استخدامات مؤرش  .4تشري كلمة ’نسبياً‘ إىل مقياس  LIIبحيث متثل  0%عدم وجود الدمج كام الحال عىل
أيضا للمساعدة يف تقديم برامج تهدف سبيل املثال يف مخيم الالجئني املغلق الذي يعتمد بنسبة  100%عىل املساعدات اإلنسانية
الدمج املحيل ،س ُيستخدَم ً
يف جميع القطاعات ،بينام تشري  100%إىل الدمج الكامل مثل التجنيس.
إىل تحسني دمج فئة معينة من السكان ،مبا يتعلق بنوع معني من

الدليل اإلرشادي للمؤمتر اإلقليمي حول الهجرة :أداة حامية إبداعية للتصدي
للتَّهجري العابر للحدود الناشئ عن الكوارث يف األمريكيتني
والرت كالني وديفيد كانتور

تواجه الدول يف األمريكيتني تحديات معقدة إزاء التنقل البرشي الناجم عن الكوارث املفاجئة والكوارث
بطيئة الحدوث .ويقدم ٌ
إقليمي جديد مامرسات وتدابري للمساعدة يف تلبية حاجات الحامية
دليل
ٌ
للمهجرين عرب الحدود جراء الكوارث.
يف نوفمرب/ترشين الثاين عام  ،2016يف هندوراس ،أق َّر املؤمتر
اإلقليمي حول الهجرة 1دليل املامرسات الفعالة للدول األعضاء
يف املؤمتر :حامية األشخاص املتنقلني عرب الحدود يف سياق
الكوارث2.وتعود جذور دليل املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة ،الذي
ُص َّم َم يف املقام األول ل ُيط َبق عىل التَّهجري الناجم عن الكوارث
املفاجئة ،إىل املشاورات اإلقليمية ألمريكا الوسطى التي أطلقتها
مبادرة نانسن ،وهي عملية عاملية تقودها الــدول متخضت
عن ظهور جدول أعامل حامية النَّازحني عرب الحدود يف سياق
الكوارث والتغري املناخي (جدول أعامل الحامية) الذي صدًّقه
 109وفود حكومية يف أكتوبر/ترشين األول 2015.3ولدعم الدول
يف استخدامها لجدول أعامل الحامية ،وهو عبارة عن مجموعة

من املامرسات ُج ِم َع ْت من جميع أنحاء العامل ُأ ِّس َس منرب التَّهجري
الناتج عن الكوارث يف مايو/أيار  2016للمتابعة .ورغم استناد دليل
املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة إىل جدول أعامل الحامية ،يبدو َّأن
املامرسات والتدابري التي ينطوي عليها أكرث مالمئة لألمريكيتني
وتعكس خربات الدول يف هذه املنطقة.

ويرسـم هـذا الدليـل اتجاهـاً أمـام الـدول األعضـاء يف املؤمتـر
اإلقليمـي حـول الهجـرة بشـأن كيفيـة اسـتخدام القانـون،
والسياسـية ،واملامرسـة القامئـة بالفعـل يف األمريكيتين لتلبيـة
املهجريـن عبر الحـدود يف سـياق الكـوارث مبـن فيهـم
حاجـات َّ
هجريـن باألنـواء التـي رضبـت منطقـة البحـر الكاريبـي مؤخراً.
ا ُمل َّ
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وبعـد مـرور أقـل مـن عـام مـن إقـرار الدليـل 6،أعلـن مؤمتـر
أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة عـن اعتزامـه العمـل عىل وضـع دليل
مشـابه مـا يؤكـد أهميـة دليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة
وتجـاوزه بكثير نطـاق املنطقة الفرعيـة للمؤمتـر اإلقليمي حول
الهجرة.

ومـن أمثلـة التدابير املرتبطـة بهـا املرونـة يف تطبيـق فئـات
الهجـرة املوجـودة ،ومنـح القبـول واإلقامـة املؤقتتين بإصـدار
التأشيرات اإلنسـانية ،وتعليـق العـودة إىل البلـدان املتأثـرة
بالكـوارث تعليقـاً مؤقتـاً .ويسـتمد الدليـل أهميته مـن حقيقة
مفادهـا أ َّنـه يعـزز قوانين الهجرة ومامرسـات السياسـة القامئة
ويوسـعها 4ولكنَّـه يف الوقـت نفسـه غير ُملـ ِزم ،وال يفـرض
التزامـات جديـدة ،وال يوسـع نطـاق التـزام الدول ،وال يسـتلزم خطوات مستقبلية :الكوارث بطيئة
الحدوث والتغريات املناخية
حتـى سـن قوانين جديـدة.
باسـترشاف املسـتقبل ،مثة طرق متنوعة ميكن من خاللها للدول
تأكـدت أهميـة دليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة ،منـذ األعضـاء يف املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة أو الـدول األخـرى
إقـراره ،يف وضـع األدوات العملياتيـة والتنفيذيـة الالزمـة يف األمريكيتين زيـادة تنفيـذ تدابير الحاميـة والتدابير املتعلقة
للتأهـب واالسـتعداد للتَّهجير الناتج عـن الكوارث واالسـتجابة بالهجـرة املنصـوص عليهـا يف الدليـل .فعىل سـبيل املثـال ،ميكن،
لـه .ويف مـارس/آذار  ،2017عقـدت السـلطات مـن كوسـتاريكا على وجـه الخصـوص ،بنـاء مقاربة التَّهجير الناتج عـن الكوارث
وبنما ورشـة عمـل حـول التَّهجير الناتج عـن الكـوارث إلعداد اعتماداً على إطـار عمـل االلتزامـات املتبادلـة والقانونيـة الذي
رسـخه قانـون االسـتجابة للكـوارث .ومـع ذلـك ،ميكن القـول َّإن
اسـتجابة مشتركة لألوضـاع والحـاالت التـي يضطـر فيهـا َّ
األشـخاص للفـرار عبر حدودهـا املشتركة يف حالـة حـدوث ذلـك ليـس املجـال الوحيـد الذي ثبتـت فيه أهمية دليـل املؤمتر
الكـوارث .ويف إطـار هـذه العمليـة ،قدم دليل املؤمتـر اإلقليمي اإلقليمـي حـول الهجرة يف االسرتشـاد مسـتقب ًال.
حـول الهجرة نقطـة مرجعية مهمة ،وقدم املشـورة والتوجهات
إىل السـلطات العاملـة يف أرض الواقع على جانبي الحدود مثل فباإلضافـة إىل الكـوارث املفاجئـة ،تتأثـر منطقـة األمريكيتين
موظفـو الهجـرة ،وهيئات إدارة املخاطـر ،واملوظفني القنصليني ،أيضـاً بأحـداث الكـوارث بطيئـة الحـدوث مثـل اآلثـار السـلبية
ومسـتجيبي الصليـب األحمـر .وكان مـن نتائـج ورشـة العمـل للتغيرات املناخيـة .وتؤثـر التغيرات املناخيـة على عمليـة
الخـروج مبجموعـة مـن الصياغات إلجراءات التشـغيل املوحدة التَّهجير بطريقتين ،أوالً؛ مـن خالل تغري منوال حـدوث املخاطر
حـول كيفيـة تعـاون البلديـن على نحـ ٍو ملمـوس ملسـاعدة املحـددة وشـدتها (مخاطـر مثـل :الجفـاف ،والفيضانـات،
ُبر ْت هذه وموجـات الحـر الشـديد) ثانيـاً؛ مـن خلال زيـادة اسـتضعاف
األشـخاص َّ
املهجريـن جـراء الكـوارث وحاميتهمُ .اخت ِ َ
اإلجـراءات و ُت ُح ِّق َـق مـن صحتها مـن خالل مترين محـاكاة ثنايئ األشـخاص واملجتمعـات .وسـوف تسـتمر املخاطـر املرتبطـة
القوميـة يف أغسـطس/آب  2017يف منطقـة كوتـو بـروس يف بالتغيرات املناخيـة يف التأثري عىل التنقل البشري يف األمريكيتني
ً7
حتـى لـو مل ُيعـ َرف عـدد األشـخاص املتأثريـن تحديـدا.
إقليـم بونتارينـاس يف كوسـتاريكا التـي تتاخـم بنما.
وقـد سـاهم دليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة يف إثـراء
االسـتجابة ودعمهـا .فعلى سـبيل املثـال ،اعتمـدت السـلطات
الكوسـتاريكية على أعامل الدليـل التحضريية لضامن اسـتجابة
أفضـل للتَّهجير الناتـج عـن َنـوء هوريـكان أوتـو االسـتوايئ يف
نوفمرب/ترشيـن الثـاين  .2016ولزيـادة الوعـي بأهميـة دليـل
املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة واسـتخدامه ،وافـق نـواب
الـوزراء املشـاركون يف املؤمتـر على عقـد برنامـج تدريبـي
ملوظفـي الحكومـة وأصحـاب املصلحـة املعنيين اآلخريـن يف
املؤمتـر مـن املنظمات الدوليـة واملجتمـع املـدين .ويهـدف
هـذا التدريـب ،الـذي بـدأ يف أغسـطس/آب  ،2017إىل تعزيـز
القـدرات املؤسسـية والتعـاون العابـر للحـدود بشـأن تطبيـق
تدابير التصـدي للتَّهجير الناتـج عـن الكـوارث عىل ضـوء دليل
املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة ،وجـدول أعمال الحاميـة،
5
واملبـادئ التوجيهيـة للمهاجريـن يف البلدان التي متـر بأزمات.

ويعنـي عـدم وجـود بيانـات كافيـة ومحـددة َّأن آثـار التَّهجير
الناتـج عـن الكـوارث بطيئـة الحـدوث وحاجـات الحاميـة
لألشـخاص الذيـن يتحركـون لالسـتجابة أقـل وضوحـاً مـن آثـار
التَّهجير الناتـج عـن الكـوارث املفاجئـة الكبيرة .عـدا عـن ذلك،
ال يوجـد نظـام ممنهـج لجمـع بيانـات التَّهجير الناتـج عـن
الكـوارث ورصدهـا ،وحتـى البيانات املتاحة ال ُتسـتَخدَم بطريقة
تربـط بينهـا وبين األحـداث بطيئة الحـدوث .وتشير التقديرات
العامليـة الحاليـة إىل تهجير نحـو  25.4ميلـون شـخص كل عـام
املهجريـن
يف سـياق الكـوارث املفاجئـة ويُقـدَّ ر عـدد األشـخاص َّ
يف أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي يف عـام 2016
بحـوايل  1.8ميلـون شـخص8.ومع ذلـك ،ال تأخـذ هـذه األرقـام
يف االعتبـار األشـخاص ا ُمله ََّجريـن األحـداث بطيئـة الحـدوث
التـي أ ّثـرت عليهـم تأثيراً مرت ً
اكما عبر فترة طويلـة مـن الزمن.
ومـن الصعـب تحديـد أشـكال التنقـل البشري هـذه ،عـدا عـن
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منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة)

 750ألف شخص يف هاييتي يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية العاجلة بعد إعصار ماثيو الذي رضب البالد يف أكتوبر/ترشين األول .2016

ّأن غيـاب املفـردات واألدوات الالزمـة لجمـع بيانـات موحـدة ال
يسـاعد أيضـاً يف التحديـد.
وحقيقـة األمـر ،رغـم زيـادة إدراك العالقـة بين اآلثـار السـلبية
للتغيرات املناخيـة وأنـواع التنقـل البشري املختلفـة (مثـل:
الهجـرة ،والتَّهجير ،وإعـادة النقـل املخطـط لـه) ،تتسـم هـذه
العالقـة بأ َّنهـا معقـدة يف طبيعتهـا .ومبـا َّأن أثـر األحـداث بطيئة
الحـدوث كتـآكل الرتبـة واملناطـق الحرجيـة وفقـدان التنـوع
الحيـوي والتصحـر ميثل عام ًال محـركاً للتنقل ،فغالبـاً ما تتضاعف
حـدة ذلـك األثر وشـدته بظهور حاالت اسـتضعاف أخرى سـابقة
ثـم مـا يلبـث أن يصعـب الفصـل بين تلك الحـاالت وذلـك األثر
نتيجـة ضعـف الحوكمـة والنمـو السـكاين وضعـف التخطيـط
الحضري والتخلـف يف املناطق الريفيـة .وباإلضافة إىل ذلك ،غالباً
مـا يحـدث التَّهجير الناتـج عـن الكـوارث نتيجـة ألثـر الكـوارث
بطيئـة ورسيعـة الحـدوث على حـ ٍد سـواء .وهـذا مـا ميكـن
مالحظتـه يف النُّـزوح املسـتمر مـن املناطـق الريفيـة والسـاحلية
يف هنـدوراس ،وهاييتـي ،وبنما حيـث تضعـف اللدونـة والقدرة
على مواجهـة املخاطـر املفاجئة بسـبب الجفاف ،وتـآكل األرض،
وتعريـة السـواحل.

و ُيعـزَى هـذا التعقيـد يف جانـب منـه -حتـى يف األمريكيتين -إىل
عـدم تطبيـق الـدول لكثري من املامرسـات املطلوبـة إزاء حاجات
املهجريـن جـراء الكـوارث بطيئـة الحـدوث
حاميـة األشـخاص َّ
املهجرين جـراء الكـوارث املفاجئة.
مقارنـ ًة مبـا تقدمـه من أجـل َّ
ويف الوقـت نفسـه ،يشـمل هـذا املوضـوع مناطـق السياسـات
التقليديـة بدءاً باملسـاعدات اإلنسـانية ،وحاميـة الالجئني ،وإدارة
الهجـرة ،وحقـوق اإلنسـان ووصـوالً إىل اإلجـراءات املتعلقـة
بتغير املنـاخ وخفض مخاطـر الكـوارث واإلمناء .وبالتـايل يتطلب
التصـدي للتَّهجير الناتـج عـن الكـوارث بطيئـة الحـدوث خاصـ ًة
شرك
يف سـياق اآلثـار السـلبية للتغير املناخـي انتهـاج مقاربـة ُت ّ ِ
الحكومـة بأكملهـا ،ووضـع حلول إمنـاء قوية ،وإدمـاج اإلجراءات
املتعلقـة بتغير املنـاخ ،والحـد مـن مخاطـر الكـوارث ،وجـدول
أعمال  2030للتنميـة املسـتدامة.
ولذلـك ،مـا زالـت التحديـات قامئـة يف مجـال التصـدي ملعالجـة
التنقـل البشري يف سـياق الكـوارث والتغيرات املناخيـة .ومـع
ذلـك ،قـد يوفـر االعتامد على املقاربـة والتدابري الـواردة يف دليل
املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة بشـأن التَّهجير بسـبب الكوارث
املفاجئـة سـبي ًال للمضي إىل األمـام نحـو تطويـر سياسـة التنقـل
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بسـبب الكـوارث بطيئـة الحـدوث يف سـياق التغيرات املناخيـة.
فعلى سـبيل املثـال ،تسـتطيع الـدول االعتماد على اتفاقيـات مبعوث رئيس منرب التَّهجري الناتج عن الكوارث
الهجـرة الثنائيـة واإلقليميـة يف األمريكيتين كما ميكنهـا اعتماد www.disasterdisplacement.org
نظـام الحصـص القوميـة أو برامـج العمال املوسـميني باإلضافـة
إىل توفير التدريـب وفـرص التعلم للمهاجريـن املحتملني باعتبار ديفيد جاميس كانتور David.Cantor@london.ac.uk
ذلك وسـيلة لتعزيز الهجرة بوصفها أحد سـبل التكيف مع اآلثار مدير مبادرة قانون الالجئني ،كلية الدراسات املتقدمة ،جامعة
السـلبية للتغري املناخـي ،والتغري البيئي ،واملخاطـر الطبيعية .كام لندن https://rli.sas.ac.uk
ميكـن أيضـاً إجـراء مزيـد مـن النقاشـات حـول الهجـرة بوصفهـا
 .1املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة أو عملية بويبال هو عملية تشاورية إقليمية حول الهجرة.
أحـد سـبل التكيف عىل املسـتوى اإلقليمـي ضمـن اتفاقية األمم ويضم الدول األعضاء التالية :بيليز وكندا وكوستاريكا والسلفادور والواليات املتحدة
املتحـدة املبدئيـة بشـأن التغير املناخـي .وميكـن أيضـاً تحليـل األمريكية وغواتيامال وهندوراس واملكسيك ونيكاراجوا وبنام وجمهورية الدومينيك .كام
العوامـل يف أشـكال التنقـل هـذه والرتكيـز على الحريـة دون يضم املؤمتر أعضاء مراقبني هم :األرجنتني وكولومبيا واإلكوادور وجامايكا وبريو.
www.rcmvs.org
اإلقليميـة يف إطـارات العمـل مثـل السـوق املشتركة الجنوبيـة Regional Conference on Migration (2016) A Guide to Effective Practices .2
for RCM Member Countries: protection for persons moving across borders in
(مريكوسـور) أو نظـام التكامـل ألمريـكا الوسـطى (سـيكا).
ومثـة تحـ ٍّد آخـر يف األمريكيتين يتمثـل يف عـدم شـمولية إدمـاج
ُأطـر العمـل اإلقليميـة (أو دون اإلقليميـة) والعمليـات يف جميع
أنحـاء املنطقـة ككل مثلما هـو الحـال يف املناطـق األخـرى على
سـبيل املثـال االتحـاد األورويب .وال يعـد العمل املتعلـق بالتَّهجري
الناتـج عـن الكـوارث يف الهيئـات اإلقليمية املختلفة مثل السـوق
املشتركة الجنوبية (مريكوسـور) ومؤمتـر أمريـكا الجنوبية املعني
بالهجـرة (سـاكم) أو اتفـاق التجـارة الحـرة ألمريـكا الشمالية
واملؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة كافيـاً بالدرجـة التـي تسـمح
بإنشـاء نظـام هجـرة إقليمـي قوي9.ويحـول ذلـك دون تنفيـذ
وتعزيـز التدابير املختلفـة املقرتحـة الـواردة يف بعـض الصكـوك
مثـل جـدول أعمال الحاميـة ودليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول
الهجـرة .وهنـاك حاجـة إىل اسـتحداث طـرق لسـد الثغـرات
وإجـراء التنسـيق الفعـال داخـل الكثير مـن اآلليـات والعمليات
املشـابهة على املسـتويات اإلقليمـي ،ودون اإلقليمـي ،واملحلي.

الخالصة

مجمـل القـول وبعـد مراعـاة جميـع األمـور ،ميكـن القـول َّإن
تطبيـق دليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة والرتويـج لـه يعد
املهجريـن عبر
خطـوة رئيسـية يف تعزيـز حاميـة األشـخاص َّ
الحـدود يف األمريكيتين يف سـياق الكـوارث .ونظـراً السـتمرار
التحديـات يف توفير اسـتجابة قويـة لألشـخاص الذيـن يتنقلـون
يف أوضـاع الكـوارث ويف أوضـاع التصـدي لآلثـار السـلبية للتغير
املناخـي يف املنطقـة ،ميكـن أن يوفـر دليـل املؤمتـر اإلقليمـي
حـول الهجـرة منوذجـاً ومنبراً ميكـن مـن خاللهما تعزيز سياسـة
بيانـات أفضل
اإلمنـاء .وكخطـوة أوىل ،مـا زالـت هناك حاجـة إىل
ٍ
وأكثر منهجيـة لضمان اسـتناد أي جهـود ُتبـ َذل إىل أسـاس فهـم
تجريبـي ثابـت وقوي للتنقـل البرشي يف هذا السـياق وذلك عىل
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التهجري الناجم عن الكوارث يف منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ

مو حمزة وإيدا كوخ ومالتي بليڨا

يع ّد سكان الدول الجزرية الصغرية النامية أكرث الناس عرض ًة للتهجري بسبب الكوارث ،وهذا ما يدعو
حكومات منطقة الكاريبي واملحيط الهادئ إىل اإلرساع بإجراء مزيد من إدارة املخاطر والتخطيط بد ًال من
حرص تركيزها عىل االستجابة ونقل املترضرين.

ُت ِّثـل الـدول الجزريـة الصغيرة الناميـة -نسـب ًة لحجـم ُسـ ّكا ِنها-
خمسـة مـن أصـل عرشيـن بلـداً هـم األكثر تأثـراً مـن التهجير
الناجـم عـن الكـوارث 1.فالشـخص الـذي يعيـش اليـوم يف هـذه
الـدول أكثر عُ َ
رضـ ًة مـن سـ ّكان األماكـن األخـرى لخطـر التهجير
2
َ
َ
الناجـم عـن الكـوارث بثلاث م ّرات .ومـع ذلـك ،مل تحـظ الـدول
الجزريـة الصغيرة الناميـة إال بعـد ٍد قليـل مـن التحليلات املعن ّية
بدراسـة خطـر التهجير فيهـا .وسـبب هـذا التجاهـل ّأن العـدد
اإلجمايل لألشـخاص املتأثريـن بهـا يف الحالـة الواحـدة يعـد ضئي ًال
إذا مـا قـو ِر َن بأعـداد الضحايـا يف الـدول الكبيرة التـي تعـاين مـن
أحـداث غالبـاً مـا تسـلب األنظـار إليهـا يف الصحـف والنشرات
ٍ
اإلخباريـة.

أ ّمـا الـدول الجزريـة الصغيرة الناميـة يف منطقـة البحـر الكاريبـي
واملحيـط الهـادئ فتنتمـي ألكثر مناطـق العـامل املعرضـة للخطـر،
وليـس أدل على ذلـك مـن األنـواء األخيرة الواضحـة كل الوضـوح
التـي رضبـت منطقـة البحـر الكاريبـي مؤخـراً .ووفقـاً لصنـدوق
النقـد الـدويل ،يبلـغ معـدل مـا تفقـده هـذه الـدول مـن ناتجهـا
املحلي اإلجمايل السـنوي نتيجـة األخطـار الطبيعيـة زهـاء %2
تقريبـاً أي مـا يعـادل أربعـة أضعاف املعـدل العاملـي 3.ومع ذلك،
هنـاك ُش ٌّـح يف الدراسـات املهتمـة بقضيـة التهجير الناجـم عـن
الكـوارث وضعـف يف الرتكيـز عىل الـدول الجزرية الصغيرة النامية
وخصوصـاً على منطقـة البحـر الكاريبـي .و َمـ َر ُّد ذلـك إىل غيـاب
الطـرق املناسـبة لجمـع البيانـات املسـتخدمة يف توثيـق أوضـاع
طـول أو تأثير التهجير على سـبل كسـب الـرزق مـع
التهجير ا ُمل َّ
ُ
ً
مـرور الوقـت ،إذ غالبـا مـا تسـتخدم امل َس َّـميات والفئـات كاملرشد
وا ُمل َجلى والنـازح اسـتخداماً تبادليـاً دون التفريـق بين أيٍّ منهـا
وبغـض النظـر عـن مـدة التهجير ومسـافته أو مـا يرتكـه مـن أثـر
على سـبل كسـب الـرزق 4.وهـذا ما يفسر بقـاء كثري مـن حاالت
التهجير مبـا فيهـا بعـض حـاالت التهجير املطـول غير ملحوظـة.

و ُت ْظ ِه ُر نتائج املقابالت التي أجراها املرشوع البحثي َّأن العوامل
ا ُمل َح ِّر َكة للنزوح متشابهة يف كلتا املنطقتني إذ َّإن الطبيعة غري
الرسمية التي تصبغ تنمية املستوطنات ُ
وشح األرايض اآلمنة
الرضورية لتشييد تلك املستوطنات وتفيش الفقر وعدم وجود
خدمات التأمني وال شبكات األمان االجتامعي إضاف ًة للتدهور
البيئي وتآكل الروابط االجتامعية التقليدية القوية ،كل تلك العوامل
تتفاعل مع العوامل السياسية تفاع ًال معقداً يتشكل به الوضع العام
ملخاطر التهجري فكث ٌري ِم َّمن ُأ ْج ِر َيت معهم املقابالت ذكروا كيف
اعات ِعدّة إلثبات ملكية
أدّت نظم حيازة األرايض إىل نشوب نز ٍ
األرايض بعد الكارثة .وهذا ما يعدّه كثري من الخاضعني للمقابلة من
العوامل التي تؤخر إعادة اإلعامر وتطيل أمد التهجري بعد إعصار
إيفان الذي رضب غرينادا عام « :2014وبالتايل تفقد الوثائق التي
تثبت امللكية ]....[ ،وبينام َتسرت ُّد عافيتك تأيت الخالفات والرصاعات
ِتباعاً حول من ميلك ماذا».
وال تقترص مشكلة املستوطنات غري الرسمية عىل بنائها يف مواقع
غري آمنة بل تتجاوز ذلك باستخدامها ملواد وطرق بناء دون مستوى
معايري السالمة ما مينعها من توفري الحد األدىن من الحامية من
املخاطر .وليست هذه املشكلة حكراً عىل املستوطنات غري الرسمية
فحسب بل َّإن املناطق املبنية بإذنٍ رسمي ال َت َّت ِبع أو ُت َط ِبق أياً من
كودات البناء إ ّما أل ّنها مل ُت َط َّبق عليها كام ينبغي أو ّ
ألن الجمهور
العام ال ميلك الوسائل الالزمة لتطبيقها عىل مساكنهم .وهنا ،يوضح
أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت كيف يحصل ذلك« :بعض األرس
ال تستطيع َت َح ُّمل التكاليف الالزمة لتطبيق قوانني البناء ا ُمل َّت َبعة
يف تونغا وكوداتها يف بناء بيوتهم لتصبح مرنة مبا يكفي للوصول
إىل معايري الفئة الخامسة [ ]....وخالل الكوارث ستكون تلك األرس
أول الراحلني».

ومن جهة أخرى ،ال تنتج العوامل ا ُمل َح ِّركة للنزوح دامئاً عن املخاطر
فجائية الظهور .ففي أعقاب الجفاف الذي شهدته الجمهورية
العوامل املحركة للنزوح
الدومينيكية عام ُ 2013أ ْج ِ َبت مجموعة من املزارعني عىل االقرتاض
يهـدف بحثنـا إىل تحديـد انعـكاس التهجير الناجـم عـن الكـوارث من البنوك بضامن أراضيهم وبيوتهم .ويف عام  ،2016هُ ِّج َر كث ٌري من
يف اآلليـات السياسـة الوطنيـة واإلقليميـة لخفض أخطـار الكوارث أولئك املزارعني لعدم متكنهم من سداد قروضهم يف الوقت املحدد
والتكيـف مـع التغير املناخـي يف الـدول الجزرية الصغيرة النامية وحجزت البنوك عىل جميع أصولهم التي جعلوها ضامناً للقرض.
5
التابعـة ملنطقـة البحـر الكاريبـي واملحيـط الهادئ.
ومل ُت َس ّجل مثل تلك اآلثار بطيئة الظهور عىل أ ّنها شكل غري مبارش
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ات يف البيانات
للتهجري الناجم عن الكوارث مام يؤكد وجود ثغر ٍ
الحالية حول التهجري والعوامل املعقدة التي يشتمل عليها.
ومن أهم ما أثبتته تلك املقابالت ّأن معظم الحكومات تته ّرب من
خوض النقاشات املتعلقة بالتهجري خصوصاً عندما يكون نزوحاً
داخلياً .فكام قال أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت« :إحدى
النقاط املثرية لالهتامم يف منطقتنا هي َّأن بلداننا تقود النقاشات
والحوارات حول التهجري عاملياً بينام ال تحظى تلك القضية بأي ذكر
إقليم ّياً ».وسبب ذلك ّأن الحكومات تنظر للتهجري عىل أنه نظري
للفشل وهذا ما يجعل التفكري بخوض النقاشات حوله أمراً حساساً
ومؤذياً من الناحية السياسية .ونتيج ًة لذلك ،نادراً ما ُي َ
عتَف بالتهجري
كمشكلة حقيقية .وكام قال آخر من منطقة البحر الكاريبي« :ال
عت َُف بالتهجري ألنه يوحي ّ
ُي َ
بأن الحكومة تفقد سيطرتها .فمن وجهة
نظر الحكومة ما يحصل ليس إال مجموعة من اإلجراءات القانونية
وعملية إعادة التوطني وهجرة داخل ّية .ومن هنا تكون ردة فعل
الحكومة عىل أي حديث يتناول التهجري خشناً كام ّأن الوعي بهذه
القضية معدوم وهذه الحقيقة هي ما تتجنب الحكومات االعرتاف
بها ».كل ذلك ينتهي إىل تقييد أي نقاش مفتوح حول املوضوع
ويجعل محاوالت تطوير الحلول مصطنعة.
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البرشي ،إذ تعاين بلدان منطقة البحر الكاريبي من نقص يف خطط
وسياسات الحد من أخطار الكوارث والتكيف مع التغري املناخي.
أ ّما أكرث أنشطة الحد من مخاطر التنقل البرشي ذكراً يف كلتا
املنطقتني فهي اإلجالء والرتحيل وإعادة التوطني .ومع ذلك ،ما زال
الرتحيل الوقايئ يف بلدان املناطق املعرضة للخطر يشكل معضلة
مربكة ملا له من دور يف التأثري عىل سبل عيش املتأثرين ودورها
يف زيادة خطر اإلفقار .فقلي ًال ما تط َّر َقت الوثائق ا ُملس َت ْع َر َضة لآلثار
السلبية املحتملة للرتحيل وحتى يف مواطن ذكرها مل َت ْح َظ بكثري
من التفصيل .وقال أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت فيام يتعلق
بفانواتوّ :
«إن ما ُيذ َك ُر اآلن عن مراكز اإلجالء ال يتجاوز السطر
الواحد [ ]....عدا عن ذلك ،ال يوجد أي وثائق سياسية محددة
لحامية حقوق أولئك ا ُمله ََّجرين ».وتعمل فيجي حالياً عىل تنمية
املبادئ التوجيهية الخاصة بالرتحيل .أ ّما رؤية كرييباس حول ما
ُيط َلقُ عليه ’الهجرة بكرامة‘ فتوضح اسرتاتيجية ترحيل طويلة
األمد تتجاوز حدود البلد إىل الدول الجزرية املجاورة .وفيام يتعلق
مبنطقة البحر الكاريبي ،ذكر كثري ممن ُأج ِر َيت معهم املقابالت
َّأن عملية الرتحيل ُت َط ّبق باالعتامد عىل أساس منتظم ،ومع ذلك ال
يوجد سياسات وخطط مالمئة مف َّعلة.
وبينام تواجه سياسات بلدان املحيط الهادئ التنقل البرشي الناجم
عن الكوارث بدرجة أكرب من دول البحر الكاريبي ،ال تعدو إدارة
التهجري يف كلتا املنطقتني أن تكون مجرد رد فعل ،أ ّما اإلجراءات
الوقائية فتقترص عىل إعادة النقل .وفيام يتعلق بالسياسات
الشاملة العتبارات التهجري فال يصار إىل تطبيقها إال من خالل
منظور وقايئ .فعىل سبيل املثال ،تتنبأ خطة الكوارث الوطنية يف
سانت فينسنت وجزر غرينادين برصف بدالت لألصدقاء واألقارب
الذين يؤوون ا ُمله ََّجرين كام تشتمل عىل إجراءات محددة لتحديد
املواقع اآلمنة لألشخاص ا ُمله َّجرين ما مل يتمكنوا من العودة إىل
أماكن سكنهم القدمية.

ومن املشكالت التي تواجهها الدول الجزرية الصغرية النامية يف
منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ تجاهل املجتمع اإلنساين
الدويل ألوضاع التهجري يف املنطقة إذ غالباً ما متيل الجهات اإلنسانية
الفاعلة إلعطاء األولوية يف تقديم مساعداتها إىل العدد اإلجاميل
لألشخاص املتأثرين بدالً من االعتامد عىل نسبة هؤالء األشخاص
إىل إجاميل السكان .فكام قال أحد الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت:
«نحن كجهات إنسانية يفرتض أن نعمل وفقاً لحجم االحتياجات أي
وفقاً ألكرب عدد من األشخاص املتأثرين .وهذا ما يفرس سبب حصول
جنوب السودان عىل جزء كبري من اهتاممنا إذ يوجد هناك عرشات
هجرين .وكذلك األمر يف الصومال.
اآلالف ال بل مئات اآلالف من ا ُمل ّ
ولكن يف هذه الحالة سيحت َُّج سكان البحر الكاريبي قائلني :أما نحن ومل تشتمل السياسات التي استعرضناها عىل الحلول الدامئة
ألولئك ا ُمله َّجرين وال عىل آثار نقلهم .وال يبدو ّأن أياً من الوثائق
فتصل نسبة املتأثرين منّا إىل  %10من إجاميل عدد السكان».
ا ُملستَع َرضة قد اسرتشدت بخطة حامية ا ُمله ََّجرين عرب الحدود
وعب الذين ُأج ِر َيت معهم املقابالت عن عدم قدرتهم عىل اإلتيان يف سياق الكوارث وتغري املناخ (أجندة الحامية) 6أو باملبادئ
ّ
7
ببيانات غزيرة حول اتجاهات النزوح العامة أو عن أرقام التهجري التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل.
ٍ
الحايل يف أي من املنطقتني .لكنّ معظمهم إن مل يكن جميعهم كانوا
قادرين عىل إعطاء مثال واحد عىل األقل عن أوضاع التهجري ومعظم ومـن الناحيـة اإليجابيـة نسـبياً ،مثـة إشـارات مبكـرة تـدل على
ّأن عمليـات التطـور الحاليـة يف مجـال ُ
األ ُطـر الترشيعيـة املتعلقـة
تلك األمثلة ما زالت مستم ّرة حتى اللحظة وذات طبيعة مط ّولة.
بالكـوارث والتغير املناخـي يف كلتـا املنطقتين تـويل املزيـد
استخفاف السياسة بقضية التهجري الناجم عن الكوارث مـن االهتمام لنهـج إدارة املخاطـر والتكيـف معهـا إذ شـ َّددَت
أظهرت مراجعة ثالثني وثيقة سياسية رئيسية عىل املست َو َي ْي العاملي السياسـات يف كلتـا املنطقتين على رضورة إرشاك املجتمـع املحيل
واإلقليمي استخفافاً عاماً إزاء دراسة أي نوع من أنواع التنقل وأهميـة اإلنـذار املبكـر وبنـاء الوعـي والتعليـم ورضورة تطبيـق
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نهـج قامئـة على سـبل كسـب الـرزق ورسـم خرائـط املناطق ويجب مراعاة تطبيق سياسة التهجري التي وضعتها فانواتو عن
املعرضـة للخطـر .وميكـن ملثـل هـذه األنشـطة أن تقلـل كثب والعمل عىل تحديد نجاحاتها وإخفاقاتها لتكون قادرة عىل
مخاطـر التهجير ،لكـنَّ املـدى الذي سـتصله هذه السياسـات وضع أفضل املامرسات لكلتا املنطقتني.
مـا زال غير واضـح وغير خاضـع لالختبـار.
وينبغي تطوير املقاربات اإلقليمية املتعلقة بقضايا التهجري
هجرين عرب الحدود .وقد
كما تشير التطـورات واملسـتجدات الحالية يف بلـدان املحيط والتنقل البرشي من أجل حامية حقوق ا ُمل ّ
الهـادئ إىل زيـادة الوعـي بقضيـة التهجير وإىل تحـول حـذر بدأت بلدان املحيط الهادئ بالفعل خوض املفاوضات بشأن هذه
يف املواقـف .ففـي فانواتـو ،ميضي مشروع سياسـة التهجير املقاربة ،وميكن لبلدان منطقة البحر الكاريبي أن تتعلم منها أيضاً.
قدمـاً يف سـبيل بنـاء نظرة شـاملة للنـزوح الداخلي والوطني
ً
يبين التحديـات والثغـرات وأخريا ،يجب العمل من أجل تطوير نظم وتدابري جديدة ومحسنة
وألمنـاط الهجـرة القرسيـة بينما ّ
التـي يجـب مواجهتهـا من أجـل تعزيز قدرة البلـد عىل إدارة تتعلق بالتهجري وتعمل عىل تتبع تحركات األشخاص لتحديد نطاق
التهجير وضمان حلـول وقائيـة دامئـة وبالغـة الدقة.
القضية .وميكن أن تشتمل هذه اإلجراءات عىل مؤرشات مرتبطة
بسبل كسب الرزق املتأثرة بالتهجري إضافة إىل تصورات األشخاص
َسدْ الثغرات
املترضرين أنفسهم.
ليسـت الحكومـات الوطنيـة وحدهـا مـا تحتـاج إىل تغيير يف
عقلياتهـا ،بـل يجـب على النقاشـات املتسـعة حـول التغير مو حمزة mo.hamza@risk.lth.se
املناخـي والـدول الجزريـة الصغيرة الناميـة أن تعكـس بروفيسور إدارة املخاطر والسالمة املجتمعية
الفروقـات الدقيقـة والتعقيـدات املوجـودة بشـكل أفضـل .إيدا كوخ ikg91@hotmail.com
ومـن هنـا تشير نتائـج بحثنـا إىل مجموعـة قضايـا نـويص باحثة
باالهتمام بهـا مـن جانـب صانعـي السياسـات واملجتمـع
املحلي الوطنـي والباحثين جنبـاً إىل جنـب:
مالتي بليڨا mltplewa@gmail.com
باحث
على الحكومـات أن تقبـل وتعترف بالتهجير الناجـم عـن قسم إدارة املخاطر والسالمة املجتمعية ،جامعة الند
الكـوارث كظاهـرة حقيقيـة ومعقـدة ،وعليهـا أن تضـع www.risk.lth.se
إجـراءات مناسـبة وحلـوالً دامئـة لهـا .كما تفـرض مواجهـة
رشطين اثنين .أوالً ،يجـب تطويـر IDMC (2015) Global Estimates: People displaced by disasters .1
التهجير على الحكومـات َ
هجروا الكوارث)
(مركز رصد النُّزوح الداخيل ( )2015تقديرات عامليةُ :م َّ
إجـراءات خفـض املخاطـر مبـا يسـتهدف مخاطـر التهجير http://bit.ly/IDMC-2015-GlobalEstimates
مبـارشة .وثانيـاً ،ال بـد مـن تطويـر إطـار عمـل قائـم على Ginetti J (2015) Disaster-related Displacement Risk: Measuring the Risk .2
حقـوق اإلنسـان لحاميـة النـاس وسـبل عيشـهم ’وحقهـم and Addressing its Drivers
ُ ُ
(جينيتي ج ( )2015خطر التَّهجري بفعل الكوارث :قياس الخطر والتصدي ُملح ِّركاته)
باملـكان‘ ،أي حقهم باالسـتيطان دون تهديـد بالطرد واإلخالءhttp://bit.ly/Ginetti-2015-risk-drivers .
وعلى بلـدان منطقـة البحـر الكاريبـي أن تعـزز السياسـات
الشـاملة للحـد مـن خطـر الكـوارث والتكيـف مـع التغير
املناخـي .وينبغـي لهـذه السياسـات يف منطقـة البحـر
الكاريبـي واملحيط الهادئ أن تشـتمل عىل اعتبـارات التهجري
مـن وجهـة نظـر الحـد مـن املخاطـر والحاميـة كما جـاء يف
توصيـات جـدول أعمال الحاميـة.
ويجـب تحديـث النظـم الحاليـة املتعلقـة بحقـوق حيـازة
األرايض مـن أجـل تجنـب املشـاكل املرتبطـة بحقـوق امللكية
يف أثنـاء مرحلـة التعـايف وذلـك للتقليـل مـن مخاطـر التهجري
املط ّول.

International Monetary Fund (2016) Small states‘ resilience to natural .3
disasters and climate change – Role for the IMF
(صندوق النقد الدويل ( )2016لدونة الدول الصغرية إزاء الكوارث الطبيعية والتغري
املناخي -دو ٌر لصندوق النقد الدويل)
www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/110416.pdf
Black R, Arnell N W, Adger W N, Thomas D and Geddes A (2013) .4
‘Migration, immobility and displacement outcomes following extreme
events’, Environmental Science and Policy, 27
(بالك ر وآرنيل ن و ،وآدغري و ن ،وتوماس د ،وغيداس أ (’ )2013الهجرة وشل الحركة
ونتائج التهجري إثر األحداث القاسية‘ ،مجلة العلوم والسياسات البيئية)
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901112001475
 .5قابلنا مزاولني إنسانيني وممثلني حكوميني وباحثني يف منطقة البحر الكاريبي واملحيط
الهادئ وراجعنا  30سياسة من سياسات خفض مخاطر الكوارث اإلقليمية والتكيف مع
التغري املناخي واإلمناء عىل املستويني اإلقليمي والوطني.
http://bit.ly/Nansen-ProtectionAgendaVol1 .6
http://bit.ly/GuidingPrinciplesInternalDisplacement .7
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نحو اتفاقية إقليمية حول التَّهجري البيئي؟

إيريكا بايريس راموس وفريناندو دي ساليس كافيدون-كابديفييل وليليان ياماموتو وديوغو أندريوال سرياغيو

ينبغي توسيع نطاق الجهود املبذولة بشأن التوصل إىل إبرام اتفاقية إقليمية حول الهجرة يف أمريكا
الجنوبية من أجل االعرتاف بصفة املهجرين املناخيني وحاميتهم.
يؤثـر التغير املناخـي على منـوال الكـوارث وشـدتها كام يسـبب
عمليـات التدهـور البيئـي بطيئـة الحـدوث ،وتفاقـم املخاطـر
وأوجـه االسـتضعاف املوجـودة مـن قبل1.ففـي الفترة مـا بين
عامـي  2000و 2015هُ ِّجـ َر حـوايل مثانين مليـون شـخص أو
ُأخ ُلـوا مـن منازلهـم يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة يف أمريـكا
نجـاح
الجنوبية2.ونظـراً ملـا حققتـه املنتديـات اإلقليميـة مـن
ٍ
وتقـدم يف السـنوات األخيرة يف مجـال الهجـرة ،أصبحـت تتمتـع
اآلن بوضـع يسـمح لهـا باملشـاركة يف حـوا ٍر بشـأن التنقـل
البشري يف سـياق التغير املناخـي والكـوارث مـا قـد يـؤدي إىل
فهـم أفضـل ،وإدارة طويلة
اتسـاق املبـادرات الوطنيـة ،وتحقيق ٍ
املهجريـن ألسـباب بيئيـة
األجـل للتَّهجير ،واالعتراف باألشـخاص َّ
وحاميتهـم يف جميـع أنحـاء املنطقـة.

وقـد شـارك ممثلـون رفيعـو املسـتوى مـن كلٍ مـن السـوق
املشتركة الجنوبيـة (مريكوسـور) واتحـاد دول أمريـكا
الجنوبيـة (أوناسـور) عـام  2016يف الحـوارات األقاليميـة
مثـل حـوار اتحـاد دول أمريـكا الجنوبيـة (أوناسـور)-
السـوق املشتركة الجنوبيـة (مريكوسـور) حـول حقـوق
اإلنسـان للمهاجريـن ،والتعـاون اإلنسـاين وحـوار السـوق
املشتركة الجنوبيـة (مريكوسـور) حـول حقـوق اإلنسـان
للمهاجريـن :األزمـة اإلنسـانية وكارثـة األمـن الغـذايئ يف
العـام نفسـه .ومما أمثـرت عنـه هـذه الحـوارات الوصـول
إىل اتفـاق بضرورة وضـع وتنفيـذ صكـوك إلدارة املخاطـر
وإقامـة تعـاون إنسـاين للمضي قدمـاً نحـو حاميـة حقـوق
اإلنسـان للمهاجريـن وذلـك على املسـتوى اإلقليمـي4.

املنتديات واملبادرات القامئة

ويعمـل مؤمتـر أمريـكا الجنوبيـة املعنـي بالهجـرة على
وضـع سياسـات بشـأن الهجـرة الدوليـة وعالقتهـا بعمليتـي
الدمـج واإلمنـاء على الصعيـد اإلقليمـي .ويف عـام ،2015
وسـع مؤمتـر أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة نطاق عمله ليشـمل
َّ
’الهجـرة ،والبيئـة ،والتغير املناخـي‘ .ومـن هنـا ،يسـتطيع
مؤمتـر أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة اآلن إتاحـة مسـاحة مهمة
للتنسـيق بين املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة لتعزيـز
قضيـة الهجـرة البيئيـة واعتماد اتفاقيـة بذلـك يف املنطقـة
باإلضافـة إىل املواءمـة بين املبـادرات الوطنيـة القامئـة.
ويف عـام  ،2016وعلى ضـوء النتائـج التـي توصـل إليهـا
تقريـر قدمتـه شـبكة عمـل أمريـكا الجنوبيـة حـول أنـواع
الهجـرة البيئيـة إىل السـكرتري الفنـي 5 ،وافـق مؤمتـر أمريـكا
الجنوبيـة للهجـرة على إجـراء دراسـة بشـأن العالقـة بين
التغير املناخـي ،والبيئـة ،والهجـرة كما وافـق أيضـاً على
تنفيـذ ورشـات عمـل تدريبيـة إقليميـة مشتركة حـول هذا
املوضوع6 .

تضـم الكتلـة دون اإلقليميـة للسـوق املشتركة الجنوبيـة
(مريكوسـور) منتـدى متخصصـاً يف الهجـرة مسـؤوالً عـن دراسـة
آثـار الهجـرة ويهدف تطوير اللوائـح التنظيميـة واالتفاقيات .وال
تشير اتفاقية اإلقامة للسـوق املشتركة الجنوبية (مريكوسـور) يف
املهجرين
عـام  2002بشـأن حرية تنقل األشـخاص إىل األشـخاص َّ
ألسـباب بيئيـة على وجـه التحديد ولكـن ميكن تكييفها لتسـهيل
تنقلهـم إىل البلـدان األخـرى يف املنطقـة كما هـو مقترح يف
استراتيجية االتحـاد األورويب بشـأن التكيـف مـع التغيرات
املناخية3.وقـد أدرك أعضـاء املنتـدى املتخصـص يف الهجرة وجود
للمهجريـن بسـبب الكـوارث ،ويف عـام
ثغـرات يف توفير حلـول
َّ
ُ 2012د ِع َيـت الـدول األعضـاء يف السـوق املشتركة الجنوبيـة
(مريكوسـور) واتحـاد دول أمريـكا الجنوبيـة (أوناسـور) لالعرتاف
بظاهـرة الهجـرة بسـبب املخاطـر الطبيعيـة (الهجـرة ’البيئيـة‘)
والسـتحداث بروتوكول يسـتهدف الذين يهاجرون ألسـباب بيئية.
ويتمثـل أحـد أهـداف املنظمـة اإلقليميـة العابـرة للحكومات يف
اتحـاد دول أمريـكا الجنوبية (أوناسـور) يف التعاون ملنع الكوارث
والتغيرات املناخيـة باإلضافـة إىل منـع الهجـرة .كما تعمـل هذه
املنظمـة على التمهيـد إلقامـة مواطنـة يف أمريـكا الجنوبية التي
باإلضافـة إىل ضامنهـا الوصـول إىل مجموعـة كبيرة مـن الحقـوق
تسـهل أيضـاً إدارة التنقلات العابـرة للحـدود ضمـن املنطقـة يف
سـياق التغيرات املناخيـة والكوارث.

وأخيراً ،قـدم برنامـج إعـادة التوطين التضامنـي اإلقليمـي
واستراتيجيات أخـرى ُط ِر َح ْ
ـت يف خطـة عمـل املكسـيك
لعـام  2004حلـوالً مسـتدامة للتهجير مـن خلال برنامـج
تأشيرات الدخـول اإلنسـانية وحصـص إعـادة التوطين
وكلهـا استراتيجيات ميكـن تطبيقهـا أيضـاً على األزمـات
التـي تسـببها التغيرات املناخيـة والكـوارث .وأوصـت
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خطـة عمـل الربازيـل لعـام  2014بإخضـاع تدابير الحاميـة
املنصـوص عليهـا يف ترشيعـات الهجـرة واللجـوء إىل التقييم
على ضـوء إفادتهـا لالسـتجابة للتنقلات العابـرة للحـدود
التـي تسـببها التغيرات املناخيـة والكـوارث الطبيعيـة.
ونظـراً لوجـود فـراغ يف القانـون الـدويل بشـأن التَّهجير
البيئـي ،مـن الضروري تأسـيس معايير دنيـا للحاميـة على
املسـتويني اإلقليمـي والوطنـي .وسـوف يـؤدي التوصـل إىل
تنسـيق أفضـل
اتفـاق إقليمـي حـول التَّهجير البيئـي إىل
ٍ
بين الهجـرة وخفـض مخاطـر الكـوارث وسياسـات التغير
املناخـي يف املنطقـة مـا يسـمح بالتنسـيق بين املبـادرات
والصكـوك املختلفـة املتعلقـة بنظـام موحـد لالعتراف
والحاميـة .ومـع ذلـك ،ينبغـي إرشاك جميـع األطـراف
املعنيين يف إبـرام هـذه االتفاقيـة وعلى وجـه التحديـد
املهجريـن أو املعرضين لخطـر
املجتمعـات واألشـخاص
َّ
التَّهجير.

تحديات وفرص مسـتقبلية
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البيئيـة أو إدراج بروتوكـول محـدد ضمـن اإلطـار العـام
لالتفاقيـة اإلقليميـة حـول الهجـرة ً
حلا فعـاالً .وال ينبغـي
قصر االتفاقيـة أو الربوتوكـول على قضيـة االسـتقبال فقـط
بـل ينبغـي أن تتنـاول االتفاقيـة أيضـاً حاميـة األشـخاص
هجريـن ألسـباب بيئيـة ،ودمجهـم ،وعودتهـم يف ظـل
ا ُمل َّ
ظـروف السلامة وصـون الكرامـة ،وأن تقـدم االتفاقيـة
حلـول مسـتدامة بـدالً مـن االسـتجابات قصيرة األمـد.
إيريكا بايريس راموس erikaprs@gmail.com

ا ُمل َؤ ِّس َسة وباحثة

فريناندو دي ساليس كافيدون-كابديفييل

cavedon.capdeville@gmail.com

مستشار مستقل وباحث

ليليان ياماموتو liukami2014@gmail.com

باحثة

هنـاك مـؤرشات إيجابيـة بتنـاول قضيـة التَّهجير البيئـي
يف املنطقـة ويف منتدياتهـا مـن خلال كلٍ مـن املبـادرات باحث
الوطنيـة املسـتمرة واملنتديـات التـي ُتع َقـد يف املنطقـة
التـي ميكنهـا إطلاق عمليـة التفـاوض اإلقليمـي مثـل مؤمتر شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني ()RESAMA
أمريـكا الجنوبيـة .ومـع ذلـك ،مـا زالـت هنـاك بعـض www.resama.net
العقبـات التـي تعيـق نجاح هـذه املبادرات .وتشـمل هذه
Intergovernmental Panel on Climate Change (2014) Climate Change .1
العقبـات عـدم وجـود معلومـات شـاملة ومفصلـة عـن .2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability
التنقـل يف سـياق التغيرات املناخيـة والكـوارث ،والحاجـة (الهيئة املشرتكة بني الحكومات حول التغري املناخي ( )2014التغري املناخي  :2014اآلثار
إىل تحديـد املجتمعـات ا ُملهَجـرة بالفعـل أو املعرضـة لخطر والتكيفات واالستضعاف) http://bit.ly/IPCCFifthassessment
َّ
Rodríguez Serna N (2015) Human mobility in the context of natural .2
التَّهجير باإلضافـة إىل إحجـام الـدول وتخاذلهـا يف املوافقـة hazard-related disasters in South America.
على أي ترشيعـات جديـدة تخـص الهجـرة ،وكثرة أعـداد (رودريغيز سرينا ن ( )2015التنقل البرشي يف سياق الكوارث الطبيعية املرتبطة باملخاطر
املنتديـات املختلفـة التـي رغـم مـا تطلقـه مـن مبـادرات يف أمريكا الجنوبية)
ورقة خلفية ُقدِّمت الجتامع مبادرة نانسن ألمريكا الجنوبية التشاوري ،كويتو ،اإلكوادور،
إيجابيـة ،مـن الصعـب تحويلهـا على أرض الواقـع إىل عملٍ يوليو/متوز http://bit.ly/Nansen-SouthAmerica-2015 2015
http://bit.ly/EC-strategy-climatechange-2013 .3
منسـق وإجماع.
أمـا عـن مبـادرة مواطنـة أمريـكا الجنوبيـة فتسـاهم
إسـهاماً كبيراً يف قضيـة حريـة التنقـل يف املنطقـة التـي
هجريـن ألسـباب بيئيـة .ومـع
تسـهل عمليـة اسـتقبال ا ُمل َّ
هجريـن .وعىل أرض
للم َّ
ذلـك ،فهـي ال توفـر حاميـة شـاملة ُ
الواقـع ،وإذا ُق ِّدمـت مقرتحـات مـن أجـل إبـرام اتفاقيـة
إقليميـة عامـة حـول الهجـرة فينبغـي أن تتضمـن قضيـة
الهجـرة ألسـباب بيئيـة لكـن مـن املحتمـل فـرض قيود عىل
واملعمـق للقضيـة يف اتفاقيـة الهجـرة
التنظيـم املفصـل
َّ
العامـة .وقـد يكـون اعتماد اتفاقيـة إقليميـة حـول الهجرة

ديوغو أندريوال سرياغيو diogoaserraglio@gmail.com

 .4معهد السياسات العامة يف مجال حقوق اإلنسان يف السوق املشرتكة لبلدان املخروط
الجنويب ( )IPPDHتقرير اإلدارة 2016
_http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/02/Informe
gestion_2016.pdf
RESAMA (2016) Migración, medio ambiente y cambio climático: .5
agenda 2030, buenas prácticas y desafíos para la región suramericana.
شبكة أمريكا الجنوبية للمهاجرين البيئيني ( )RESAMA) (2016الهجرة والبيئة وتغري
املناخ :جدول أعامل  ،2030املامرسات الجيدة والتحديات ملنطقة أمريكا الجنوبية.
http://bit.ly/RESAMA-CSM-2016
CSM (2016) Towards free movement. Declaration of Asuncion .6
(املؤمتر الخاص بالهجرة ( )2016نحو حرية الحركة .إعالن أسونسيون)
http://bit.ly/Declaration-Asuncion-2016
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ا ُمل َ
واطنَة األمريكية الالتينية :أتكون رابع الحلول الدامئة؟

فالرييا ياماس

تقدم اقرتاحات اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) بشأن املواطنة اإلقليمية ألمريكا الجنوبية إمكانية
إيجاد حلول بديلة لحامية النازحني داخلياً والالجئني يف املنطقة.
يتمثل أحد أهم أهداف اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور)
الذي ُأ ِّس َس عام  2008يف توحيد املواطنة بني كافة مواطني دول
أمريكا الجنوبية .وتعكس هذه الخطوة الضخمة واملبتكرة وجود
اإلرادة السياسة والروح الكامنة وراء عدد من املبادرات املهمة
التي است ُْح ِد َثت يف املنطقة عىل مدى العقود السابقة.
إذ وضع إعالن قرطاجنة املعني بالالجئني الذي اع ُت ِم َد عام 1984
األساس القانوين لالجئني يف املنطقة استناداً إىل صيغة أرحب من
تعريف صفة اللجوء الوارد يف اتفاقية عام  1951وذلك بالنظر
إىل الالجئني عىل أنهم« :األشخاص الذين ف ّروا من بالدهم بسبب
الخطر الذي يهدد أرواحهم أو أمنهم أو حريتهم الناجم عن
العنف املعمم أو العدوان األجنبي أو ال ِّنزاعات الداخلية أو
االنتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان أو أي ظروف أخرى تع ّكر صفو
ً 1
النظام العام تعكرياً خطريا».
ففي عام  2002و ّقعت بلدان السوق املشرتكة الجنوبية (مريكوسور)

أجل التوصل لحلول دامئة لالجئني يف املنطقة .كام اعتربت الخطة
نوعية اللجوء أمراً أساسياً إليجاد حلول دامئة ملشكالت الالجئني،
مبعنى أنه إذا كانت الحامية ف ّعالة فلن يضطر الالجئ للذهاب إىل
بلد ثالث من خالل التحركات الثانوية أو غري القانونية.
ويف عام  ،2014تبنت املنظامت الدولية وممثلون عن منظامت
املجتمع املدين يف جميع أنحاء املنطقة إعالن الربازيل وخطة
عملها .وتركز هذه األداة اإلقليمية لتعزيز الحامية الدولية يف
أمريكا الالتينية عىل الحلول الدامئة ،كام ُت ِربز املامرسات الجيدة
وتشجع ك ًال من التعاون ما بني دول الجنوب والدعم ا ُمل َقدَم من
املجتمع الدويل لحالتني محددتني من حاالت التَّهجري املستمرة
وهام أعداد الالجئني املتزايدة الذين استوطنوا يف املراكز الحرضية
الكبرية ألمريكا الالتينية والعدد الكبري من املواطنني الكولومبيني
املستضعفني يف املنطقة الحدودية للبالد مع كل من اإلكوادور
وبنام وفنزويال.

اتفاقية متنح لكل مواطنيهم حرية التنقل واإلقامة2 .ثم يف عام اإلرادة السياسية ألمريكا الالتينية

 ،2012وقعت كتلة بلدان السوق املشرتكة الجنوبية (مريكوسور)
ا ُمل َو ّسعة آنذاك إعالن املبادئ بشأن تقديم الحامية الدولية لالجئني
متعهدين بذلك تحديد احتياجات اللجوء يف تدفقات الهجرة
املختلطة مع إيالء االهتامم الخاص للجندر والعمر وتجنب عدم
اإلعادة القرسية3 .كام سعى اإلعالن لضامن مت ّكن الالجئني من
وشجع
مامرسة نفس الحقوق التي ميتلكها غريهم من األجانب ّ
مل شمل أرس الالجئني َ
ووضع آليات للتعاون بني مختلف مؤسسات
اللجوء يف بلدان أمريكا الجنوبية .باإلضافة إىل ذلك ،وضع اإلعالن
برنامجاً إقليمياً إلعادة التوطني إلبراز أهمية مواءمة الترشيعات
الوطنية وأهمية العمل الجامعي لحامية الالجئني الذين يصلون
إىل املنطقة.

يعد استحداث الهيئات والصكوك اإلقليمية ا ُمل َب َّينة أعاله مثاالً عىل
وجود اإلرادة السياسية يف املنطقة وتوضيحاً وجه االختالف بني
املقاربة ا ُملتّبعة يف أمريكا الالتينية وكثري مام يحدث يف أطراف
أخرى يف العامل إذ َّإن هذه املقاربة تتجنب السياسات التقييدية
وتسمح بتنظيم الهجرة وتنفيذ التدابري الالزمة من أجل تحديد
األشخاص املحتاجني للحامية الدولية.

وقد جاء تأسيس اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) ليشكل
حيزاً للتوافق والتقارب مع املبادرات األخرى ولكن بهدف التقدم
لألمام خطوة أخرى»:بناء هُ ِو َّية ومواطنة ألمريكا الجنوبية»4 .ويف
هذا السياق ،تشكل مواطنة أمريكا الجنوبية أكرث الحلول شمولية
وابتكاراً ورمبا األكرث دميوم ًة لألزمة اإلنسانية يف املنطقة .كام أنها
ويف عام  ،2004وضعت بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر متثل إعادة تعريف للعالقة بني بلدان أمريكا الجنوبية اعتامداً عىل
الكاريبي العرشون بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة الرؤية املشرتكة والهوية اإلقليمية.
لشؤون الالجئني خطة عمل املكسيك التي تعكس املخاوف من
التهديدات التي تواجه استقرار املنطقة بسبب ال ِّنزاع الكولومبي مفهومات املواطنة
واألعداد الكبرية من الالجئني واألشخاص النازحني داخلياً .وشدّدت يسعى اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) من بني أهدافه
خطة عمل املكسيك عىل أهمية التعاون والتضامن الدويل املحددة إىل ترسيخ وتوطيد هوية أمريكا الجنوبية من خالل
واملسؤولية املشرتكة هادف ًة لتعزيز إطار عمل الحامية الدولية من االع ـراف التدريجي بحقوق مواطني أي من الــدول األعضاء
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باإلقامة يف الدول األعضاء األخرى من أجل متكني املواطنة يف مواطنة أمريكا الجنوبية طموحات املنظمة املؤسسية وعرب
أمريكا الجنوبية والوصول إىل الضامن االجتامعي والخدمات اإلقليمية.
الصحية يف كافة أنحاء املنطقة ،كام يهدف اتحاد دول أمريكا
الجنوبية (أوناسور) إىل تشجيع االعرتاف اإلقليمي باإلنسان فالرييا يوماس llamasva@gmail.com
وحقوق العمل من أجل تنظيم سياسات الهجرة وتوحيدها سكرترية تنفيذية ،شبكة حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية
وذلك من خالل التعاون يف مجال الهجرة .كام كان االتفاق متعددة التخصصات )www.redlaidh.org (REDLAIDH
املتعلق باإلعفاء من تأشريات الدخول وجوازات السفر الذي
 .1إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني وحامية األشخاص ال َّفارين من ال ِّنزاع املس َّلح وغريه من
وقعه وزراء الخارجية يف مجموعة أمم أمريكا الجنوبية (الذي أوضاع العنف يف أمريكا الالتينية www.refworld.org/docid/51c801934.html
كان سلف اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) يف نوفمربwww.mercosur.int .2 /
ترشين الثاين عام  2006أول خطوة باتجاه حرية التنقل www.refworld.org/docid/5301ebba4.html .3
 .4يضم اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) اثني عرش بلداً من بلدان منطقة أمريكا
وأسهمت هذه الخطوة بإرساء األسس ملواطنة أمريكا الجنوبية .الجنوبية وهي :األرجنتني وكولومبيا والربازيل وكولومبيا وتشييل واإلكوادور وغينيا
كام كان اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) ّ
خلقاً يف تقدميه
ملفهوم املواطنة استناداً إىل مفهوم املبدأ القانوين الذي ينص
عىل حق املواطنة بحكم اإلقامة .ويأيت ذلك نتيجة للنظر إىل
املواطنة عىل أنها عضوية عىل مستويات سياسية مختلفة من
املستوى املحيل إىل املستوى اإلقليمي .وعىل املستوى اإلقليمي
العابر للحكومات ،يقر اتحاد دول أمريكا الجنوبية بالحاجة إىل
مد رقعة تطبيق حقوق املواطنة عرب القوميات لكل املواطنني
واملواطنني غري القوميني املقيمني يف بالدهم ،أي االعرتاف بشكل
من أشكال االنتامء بحكم مكان اإلقامة.
ويف حني ميكن اعتبار املواطنة يف أمريكا الجنوبية ح ًال دامئاً
بدي ًال فهي أيضاَ ح ًال مكم ًال الحتياجات الحامية الدولية لالجئني
والحامية الوطنية لألشخاص النازحني داخلياً .كام عزز اتحاد
دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) التعاون ما بني دول الجنوب
وطور خطة إقليمية ملواجهة املشكالت املشرتكة التي ازداد
تخطيها للحدود الوطنية.
ومن املهم االنتباه إىل أن القرار رقم  2014/14ملجلس
املستشارين التابع التحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) لعام
 2014وافق عىل التقرير املفهومي املتعلق مبفهوم مواطنة
أمريكا الجنوبية .وباملثل ،واصلت الهيئات دون اإلقليمية (مثل
جامعة دول األنديز والسوق املشرتكة الجنوبية) باإلضافة إىل
مؤمتر أمريكا الجنوبية املعني بالهجرة وفريق العمل املعني
مبواطنة أمريكا الجنوبية العمل اعتامداً عىل مقاربة حيوية
ومتكاملة وقامئة عىل الحقوق ،وعُ ِر َض التقدم الذي ُأح ِر َز يف
هذه القضية يف اجتامع اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور)
يف نوفمرب/ترشين الثاين عام  2015يف مونتيفيديو .ومنذ ذلك
الوقت ،يواصل فريق العمل املعني مبواطنة أمريكا الجنوبية
عمله عىل هذه القضية .وبالنسبة لألمني العام التحاد دول
جسدُ الهدف الذي تسعى إليه
أمريكا الجنوبية (أوناسور)ُ ،ي ِّ

وباراغواي وبريو وسورينام وأورغواي وفنزويال www.unasursg.org

القوائم املوضوعية:
مواد إضافية للقراءة حول منطقة أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي
ُتقدِّم القامئة املوضوعية حول منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي روابط لجميع مقاالت هذا العدد باإلضافة إىل  72مقالة
إضافية ُن ِ َ
شت حول هذا املوضوع يف األعداد السابقة من نرشة
الهجرة القرسية وكلها تستحق القراءة
معظمهام متاح باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية.
وعادة ما تتاح املقاالت عىل اإلنرتنت بنسقي  PDFوHTML
وبالنسبة للمقاالت املنشورة مؤخراً فهي متاحة أيضاً بنسق صويت
MP3. www.fmreview.org/thematic-listings

قيمة التَّعلم
يأيت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات واملِنَح
مبا فيها تربعات األفراد من جموع الق َّراء .فهل ميكنك املساهمة
يف دعم النرشة واستمرارها لتمكينها من نرش التعلم من خالل
مشاركة املعارف والخربات؟
أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة .لألفراد،
نقرتح أن يكون التربع السنوي  30جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل
 37دوالراً أمريكياً أو  35يورو .ميكنكم التربع من خالل املوقع
التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت:
www.fmreview.org/ar/online-giving
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ترجمة استجابة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني إىل واقع ملموس

مانيشا توماس

تعمل الدول عىل تبني العقد العاملي بشأن الالجئني ويف الوقت نفسه تسعى إىل تنفيذ اإلطار الشامل
لالستجابة لالجئني .فكيف يتسنى للجهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ هذا العقد مبن فيها الجهات الفاعلة
الجديدة تطبيق هذه املقاربة الجامعية إزاء تنقالت الالجئني الكبرية عىل أفضل وجه؟
لح َقي إعالن
وضع اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ،وهو أحد ُم َ
نيويورك لالجئني واملهاجرين بتاريخ سبتمرب/أيلول ( 2016إعالن
نيويورك) الخطوط العريضة لتنفيذ استجابة شاملة لتنقالت
الالجئني واسعة النطاق .وتعتمد هذه االستجابة عىل مقاربة
جامعية تشارك فيها جهات فاعلة مختلفة وأخرى فردية تختلف
من جهة ألخرى .ويتمثل هدف هذه االستجابة يف «تخفيف الضغط
عىل البلدان املستضيفة ،وتعزيز اعتامد الالجئني عىل الذات،
وتوسيع نطاق الوصول إىل حلول البلدان الثالثة باإلضافة إىل دعم
الظروف يف بلدان املنشأ من أجل العودة بسالمة وكرامة1».ويف
الواقع ،أحدث اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني تغيرياً ثقافياً،
وتغيرياً يف طرق التفكري ،وطرق التعامل بصفة عامة مع األوضاع.
كام يعمل اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني عىل إرشاك عد ٍد أكرب
من أصحاب املصلحة املعنيني ،واستخدام طرق أكرث فاعلية وإبداعاً
يف التفكري لتمكني الالجئني من االكتفاء ذاتياً باإلضافة إىل دعم
املجتمعات التي تستضيفهم .تعمل الدول عىل تطبيق االتفاق
العاملي بشأن الالجئني عىل أساس الدروس املستفادة من كيفية
تطبيق اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني.

إعالن نيويورك الدول األعضاء بوضع عقدين مع حلول عام 2018
وهام العقد العاملي بشأن الالجئني والعقد العاملي للهجرة اآلمنة
واملنظمة والقانونية .ومع َّأن االهتامم املوىل للنازحني داخلياً
ضعيف لدرجة مؤثرة ،ال ينبغي تجاهل هذه الفرصة التي سوف
تحسن االستجابة الجامعية لالجئني واملهاجرين.

ومع ذلك ،مل َيلقَ اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ()CRRF
وال االتفاق العاملي بشأن الالجئني إ َّال قلي ًال من الحامس .وليست
رح ْت فيها كث ٌري من املفهومات ،واألفكار،
هذه املرة األوىل التي ُط َ
واملقاربات ،فقد ُج ِّر َب كث ٌري من هذه املفاهيم من قبل لكنَّها مل
تنجح بالجملة .ومنها عىل سبيل املثال محاولة إرشاك عد ٍد أكرب
من أصحاب املصلحة املعنيني يف استجابات الالجئني فيام يسمى
باملقاربة ’القامئة عىل املجتمع بأكمله‘ التي ُن ِّف َذ ْت من قبل تحت
مسميات كثرية مختلفة ،كام َّأن إرشاك الجهات الفاعلة يف مجال
اإلمناء يف استجابات الالجئني من البداية ليس باليشء الجديد .وليك
تنجح مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ،من األهمية مبكان
االستفادة من الدروس السابقة املستقاة من قصص النجاح والفشل
لضامن عدم تكرار األخطاء نفسها ولضامن تضمني التعلم يف
وبالفعل ،اتخذت بعض الدول خطوات للميض قدماً يف تنفيذ مرحلة مبكرة .ومثة عددٌ من التحديات ينبغي التصدي لها إذا ُأ ِري َد
اتفاقية اإلطــار الشامل لالستجابة لالجئني مبا فيها أوغندا لتنفيذ اتفاقية اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني أن يتكلل بالنجاح.
وتنزانيا .وقد دعمت منظمة الخطة الدولية يف تنزانيا (Plan
 )International Tanzaniaومنظمة الخطة الدولية يف أوغندا لغة بسيطة وعملية :لقد صيغ إعالن نيويورك ومبادرة اإلطار
َّ
الشأن
( )Plan International Ugandaعمل أحد املستشارين للعمل الشامل لالستجابة لالجئني بعد مباحثات يف نيويورك بهذا
مع املجتمع األكرب نطاقاً للوقوف عىل ما ينبغي إنجازه ،والتحديات لكنَّها مع ذلك تواجه صعوبة يف ترجمتها إىل أرض الواقع العميل.
التي ينبغي التصدي لها إذا ُأ ِري َد لتنفيذ اتفاقية اإلطار الشامل وحتى وقت كتابة هذه املقالة ،ما زال ينقصنا وصف واضح وموجز
لالستجابة لالجئني أن تتكلل بالنجاح .وتستند كث ٌري من املالحظات ومتسق ملا تعنيه مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني بعبارات
والتوصيات الواردة يف هذه املقالة إىل االجتامعات التي عُ ِقد َْت محددة .وحتى االختصار نفسه املتمثل يف الحروف األوىل من
مع املنظامت غري الحكومية ،واملسؤولني الحكوميني ،واملفوضية كلمة  CRRFليس له أي معنى لكث ٍري من الناس ،بل كان موضع
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تنزانيا وأوغندا يف مايو /تندُّ ٍر يف املشاورات السنوية للمنظامت غري الحكومية التي ُتع َقد
أيار  2017باإلضافة إىل املباحثات الالحقة التي جرت يف جنيف 2.يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إذ ظهرت
اقرتاحات مازحة بوجوب اإلعالن عن مسابقة لتغيري االسم.

الدروس املستفادة من املحاوالت السابقة

كان تبني الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع إلعالن نيويورك لكنَّ املبادرة ما جاءت إال لتقود عملية التغيري يف الكيفية التي
يف سبتمرب/أيلول  2016تاريخياً إذ مل يسبق أبداً أن التزم مثل هذا ينبغي ألصحاب املصلحة املعنيني املشاركني حالياً وغريهم من
العدد من الدول لتحسني االستجابة لالجئني واملهاجرين .و ُيل ِز ُم املطلوب مشاركتهم أن ينجزوا العمل بها .هذا هو بيت القصيد
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وآخر ما ميكن أن يفيد يف تحقيق التغري املطلوب االكتفاء للدعم الكايف والالزم أيضاً وصوالً إىل هذه الطريقة املختلفة
بتغيري مسميات الجهود املبذولة والربامج املقامة ،وكذلك لالستجابة.
لن يفيد إعادة إحياء األفكار القدمية .بل بدالً من ذلك ،نرى
ً
رضورة حتمية ملحة لالتصال والتوجيه العميل بحيث تتضح وغالبا ما يدخل الالجئون ضمن اختصاص مفوضية الالجئني
الصورة عام هو جديد وعام هو قديم وبعدها ميكن وضع أو وزارة معينة .لكنَّ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني
هذه األفكار يف إطارها الخاص يف كل بلد من البلدان التي تتوقع تقديم الخدمات لكلٍ من الالجئني واملجتمعات
تطبق املبادرة .وبغري ذلك ،ستكون املجازفة كبرية إذ ستظهر املضيفة ،ومن هذا املنطق ال بد من إرشاك الوزارات املسؤولة
تفسريات متغايرة للمبادرة ولن يقود ذلك إال إىل إعادة تجميع عن هذه الخدمات (مثل وزارات الصحة ،والتَّعليم ،واملياه
النشاطات املستمرة أص ًال يف قالب جديد.
واإلصحاح) .وإرشاك هذه الوزارات رضوريٌ جداً لتغيري
طريقة التخطيط لالستجابات ،وتصميمها ،ووضع موازنة
إرشاك السلطات املحلية ،وسلطات املقاطعات واألقاليم :لها ،وتنفيذها .ودون إرشاك السلطات املبكر والتزامها،
وافقت الدول عىل إعالن نيويورك لكنَّنا ال نعرف حجم سيصعب تضمني الالجئني يف خطط اإلمناء املحلية أو الخاصة
املشاورات التي أجريت بني السلطات املحلية وسلطات باملقاطعات باإلضافة إىل خطط اإلمناء الوطنية .كام سيكون
املقاطعات واألقاليم املفرتض استجابتها لالجئني استجابة من الصعب ،عىل وجه الخصوص ،إدراج موضوعات الجندر،
يومية .وال بد أيضاً من إرشاك أصحاب املصلحة املعنيني والعمر ،والتنوع ومعالجتها عىل مستويات التخطيط املحيل
هؤالء يف عملية التنفيذ يف مرحلة مبكرة ليس ملجرد ضامن واإلقليمي.
سامع أصواتهم ومداخالتهم فحسب بل لضامن تقدميهم

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /يوردي ماتاس

لجنة النساء التنفيذية لالجئي جنوب السودان الذين يعيشون اآلن يف مستوطنة بيديبيدي ،أوغندا.
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سامع أصوات الالجئني واملجتمعات املضيفة :يعد إيجاد الطرق
لالستامع ألولويات الالجئني وأفكارهم خصوصاً النِّساء والفتيات
الالجئات وإرشاكهم يف عملية صنع القرار بأكرب قدر ممكن من
األساسيات الالزمة إلنجاح مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني.
كام سيكون إرشاك شباب الالجئني واملجتمعات املضيفة مه ًام أيضاً.
وكام الحال يف كثري من العمليات ،يكمن التحدي يف إيجاد طريقة
إلرشاك األشخاص إرشاكاً مفيداً دون تعليق آمال عريضة ال مس ِّوغ
لها .لكنَّ الوهن أضحى سمة تالزم التشاورات يف تنزانيا إذ مل يبدأ
تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني بعد .وهناك حاجة
إىل وضع مقاربة منسقة إلرشاك املجتمعات واستخدامها يف البلدان
املشاركة إذا ُأ ِري َد تضمني آراء الالجئني واملجتمعات املضيفة.
كرس حالة التقوقع وحواجز االنعزال :عىل مدى عقود ،كانت
هناك مبادرات ومحاوالت إلرشاك الفاعلني اإلنسانيني والفاعلني
اإلمنائيني يف العمل معاً وتحسني العمل الجامعي لضامن سالسة
التحول من االستجابات الطارئة إىل االستجابات اإلمنائية .وقد
تغريت املصطلحات التي تصف العالقة بني اإلنسانيني واإلمنائيني
دخ َل ْت
عىل مر السنوات من ’انقسام‘ إىل ’فجوة‘ إىل ’رابطة‘ ُوأ ِ
تحسينات وتطورات كثرية لكنّ الوصول إىل تحقيق الهدف ما زال
صعب املنال .وهنا تقدم مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني
فرصة أخرى لتحقيق هذا الهدف املنشود.
فالفاعلون اإلنسانيون والفاعلون اإلمنائيون يتمتعون بخلفيات
مميزة ومقاربات مختلفة؛ وآليات التنسيق التي يتبعونها مختلفة
نظراً الختالف الجهات الحكومية والجهات املانحة التي يتعاملون
معها .وكث ٌري من هذه الجهات املانحة لها أفكارها ومعتقداتها رغم
وجود جهات مانحة أخرى تبذل قصارى جهدها لتوفري متويل أكرث
مرونة ومقاربات أكرث تنسيقاً .وبعد مرور سنوات ،استطاع البنك
الدويل أخرياً وبنوك أخرى إيجاد طرق أفضل للمشاركة بفاعلية
يف استجابات التَّهجري ولكنَّهم غالباً ما ينحازون لثقافتهم الخاصة
وطرائقهم يف العمل .ولذلك يجب أن تكون التزامات الجهات
املانحة إزاء فعالية املساعدات جزءاً من تنفيذ مبادرة اإلطار
الشامل لالستجابة لالجئني.
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تغيري يف طرق التفكري :ليك تنجح مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة
لالجئني ،ال بد من إحداث تغيري يف طرق تفكري الفاعلني الذين
توصف مشاركاتهم يف االستجابة لالجئني بأنها تقليدية .ويقتيض
هذا التغيري أن تعمد املنظامت اإلنسانية بعد انتهاء تدخالتها أن
تسلم العمل إىل الجهات الفاعلة األخرى بأرسع بكثري مام تفعله
يف العادة .وعندها ،ينبغي للجهات الفاعلة اإلمنائية أن تدرس
كيفية انتهاج املرونة واالستجابة لحاجات املناطق واملجتمعات
املستضيفة لالجئني .وبالطبع القول أسهل بكثري من الفعل إذ
َيسهُل وصف هذه التغريات لكن من الصعب تنفيذها .ومن هنا،
ميكن ألمانات مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني ولجانها
التوجيهية املوجودة يف عد ٍد من البلدان أن تؤدي دوراً مه ً
ام يف
الدفع نحو هذه التغريات .كام ميكن للمنظامت التي تقدم كالً
من االستجابات اإلنسانية واالستجابات اإلمنائية مثل املنظامت
غري الحكومية املساعدة يف التنقل بني هاتني الثقافتني.
ويف الواقع ،مل َ
تحظ املحاوالت السابقة لتغيري طرق التفكري
بالوقت الالزم وال املساحة الكافية أو الحوافز الواضحة باإلضافة
إىل ما ميكن أن نطلق عليه اسم املعارك السطحية املؤسسية
ما أدى إىل عدم تنفيذ األفكار الجيدة .وتعتمد املؤسسات عىل
خصائصها وقدرتها عىل جذب التمويل من أجل أن تكون قادرة
عىل العمل .ويف حال تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة
لالجئني عىل النحو املناسب ،سرتى كث ٌري من املنظامت اإلنسانية
انخفاضاً يف حجم العمل الذي ينبغي لهم فعله نظراً لدخول
جهات فاعلة أخرى ساحة العمل .وسيمثل ذلك تحدياً كبرياً
للمنظامت اإلنسانية من جهة طرقهم املعتادة يف العمل ،وطرق
التمويل ،ورمبا يف عدد وأنواع املوظفني الذين يعملون لديهم.
وستواجه هذه التهديدات القامئة بالفعل مقاومة ينبغي التصدي
لها ومعالجتها علناً.

وضع ُأط ٍر زمنية واقعية :يف حني َّأن إحراز التقدم قصري األجل
رضوري من أجل اإلبقاء عىل الحامس وقوة الدفع ،ينبغي أيضاً
إحراز تقدم طويل األجل لتحقيق التغيريات املنشودة .ويف بعض
البلدان ،يعني تضمني الالجئني يف خطط اإلمناء الوطنية االنتظار
إىل حني االنتهاء من وضع الخطة التالية .وإذا كان اإلطار الزمني
وال يوجد حالياً منتدى تنسيق لضم مجموعة واسعة النطاق من أكرث واقعية بحيث يغطي خمس إىل مثاين سنوات ،فسوف يتيح
ممثيل الفاعلني اإلنسانيني والفاعلني اإلمنائيني معاً ومعهم أصحاب الوقت الالزم إلحداث التغريات املنهجية.
املصلحة املعنيني من املجتمع بأكمله مثل الحكومة ،والجهات
املانحة ،والفاعلني من القطاع الخاص ،والبنوك اإلمنائية .وسيكمن التشارك يف املسؤولية :تقدم مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة
التحدي يف إيجاد آليات تنسيق متثيلية حتى إن مل تكن غري فعالة لالجئني الفرصة لرتجمة التشارك يف املسؤولية العاملية إىل واقع
من أجل التوصل إىل نتائج يتفق عليها الجميع .وإذا أتيحت هذه ُتل َت َمس نتائجه بطريقة أكرث وضوحاً لكنَّ هذا األمر سيتطلب
املنتديات ،فال ينبغي لها االنتقاص من رسعة االستجابة اإلنسانية إرادة سياسية قوية لدراسة كيفية تشارك املسؤولية لتوفري
الحامية واملساعدة لالجئني عىل نح ٍو أكرث إنصافاً .وبدون هذه
أو كفاءتها ومبادئها.
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املقاربة العاملية ،رمبا تخفق البلدان التي تستضيف أكرب عدد
من الالجئني يف العامل يف التكيف واحتواء الوضع خاص ًة عندما مستشارة تعمل لدى منظمة الخطة الدولية
ال تستطيع توفري املوارد الالزمة لدعم حتى أبسط الحاجات ()Plan International
األساسية لالجئني .وبالفعل ،تقاوم كث ٌري من استجابات الالجئني
يف بلدان مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني .ومع عدم مع جزيل الشكر لزماليئ يف منظمة الخطة الدولية يف أوغندا:
كفاية التمويل الالزم لالستجابة للحاجات األساسية ،كيف ميكن رشيد جافيد ،ومن تنزانيا :يورغني هالدورسني وريتشارد
تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني هناك أو يف أماكن سانديسون وغوينيث وونغ ،ومن اإلدارة العامة :روجر ياتس
وليسيل أركامبيولت ،ملساهامتهم يف هذه املقالة.
أخرى؟
معالجة األسباب الجذرية :يف حني تركز مبادرة اإلطار الشامل منظمة الخطة الدولية ()Plan International
لالستجابة لالجئني تركيزاً صحيحاً عىل عنارص التَّهجري املختلفة www.plan-international.org
ومراحله ،يتمثل أحد أهم أهداف املبادرة يف معالجة األسباب
الجذرية .ويف إعالن نيويورك ،مل يقترص التزام الدول عىل معالجة  .1الجمعية العامة لألمم املتحدة ،إعالن نيويورك من أحل الالجئني واملهاجرين ،قرار
األسباب الجذرية للعنف وال ِّنزاع املس َّلح فحسب لكنَّها التزمت اتخذته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  19سبتمرب/أيلول 3،)3 ,1/A/RES/71( ،2016
أيضاً بالعمل عىل إيجاد حلول سياسية ،وتسوية املنازعات تسوية أكتوبر/ترشين األول http://bit.ly/NewYorkDeclaration-2016-ar 2016
سلمية ،واملساعدة يف إعادة اإلعامر .وإذا أبدت الدول جدية
 .2لالطالع عىل التقرير الكامل الذي بُن َيت عليه هذه املقالة ،يرجى التوجه إىل الرابط
يف الوفاء بهذه االلتزامات ،فسوف يقل عدد األشخاص الفارين التايل (باإلنجليزية) http://bit.ly/PlanInternational-CRRF-2017
وتزداد احتاملية إيجاد حلول مستدامة.

بنى للتنسيق يف مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني :إرشاك جهات فاعلة جديدة

أسست أوغندا وتنزانيا أمانات عامة ملبادرة اإلطار الشامل
لالستجابة لالجئني وتعمالن اآلن عىل تأسيس لجانٍ توجيهية لدعم
تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني .ويشارك يف أمانة
تنزانيا العامة ٌ
كل من وزارة الشؤون الداخلية ،ومكتب الرئاسة،
واإلدارة اإلقليمية ،والحكومة املحلية .وتشتمل األمانة العامة يف
تنزانيا عىل أعضاء من الوزارات الحكومية ،والسلطات اإلقليمية،
ومنظامت األمم املتحدة ،واملجتمع املدين (مبا يف ذلك املنظامت
غري الحكومية اإلنسانية واإلمنائية) ،والبنك الدويل ،وفاعلني من
القطاع الخاص ،ومن األوساط األكادميية .ومل يشارك الكثري من
هذه املكاتب الحكومية ا ُمل َشا ِر َكة يف عضوية األمانة العامة يف
مسائل وقضايا تخص الالجئني من قبل؛ و ُتسه ُِّل هذه املقاربة
الجديدة يف تضمني الالجئني يف خطط اإلمناء الوطنية ويف املوازنات.
وتعمل األمانة العامة يف تنزانيا ومنتديات أخرى مشابهة تحت
إرشاف الحكومة يف بلدان أخرى منوطة يف الوقت الحايل مبهمة
وضع اسرتاتيجيات واضحة إلرشاك السلطات املحلية ،وسلطات
املقاطعات ،والسلطات اإلقليمية يف تنفيذ مبادرة اإلطار الشامل
لالستجابة لالجئني ،ومنوطة أيضاً بإنشاء آليات لتحقيق مشاركة
مستدامة وميكن التنبؤ بها من خالل املستجيبني لالجئني.
ويف الصومال ،عىل املستوى اإلقليمي ،و ّق َع ْت الدول األعضاء
يف الهيئة الحكومية الدولية لإلمناء إعالن نريويب يف مارس/آذار
 ،2017والتزمت جميعها بالعمل معاً عىل انتهاج مقاربة شاملة
إليجاد حلول مستدامة لالجئني الصوماليني كام وافقوا عىل
عد ٍد من االلتزامات .وس ُيج َم ُع بني سياسات الالجئني يف البلدان

املستضيفة املجاورة وخطة اإلمناء الوطنية يف الصومال بهدف
تحسني الظروف من أجل عودة مستدامة .ويف داخل الصومال،
تسعى مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني إىل دعم الحكومة
يف جهودها لبناء الدولة وبناء السالم .واألكرث أهمية من ذلك
مساهمة مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني يف األطر
القامئة مبا يف ذلك مبادرة الحلول املستدامة ،واملقاربة الشاملة
إزاء املنظومة األمنية ،وبرنامج اإلصالح املايل .وتشتمل الجهود
الحالية التي تبذلها مبادرة اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني عىل
تنظيم منتدى وطني لتمكني الحكومة الصومالية من توفري حلول
لالجئني والنَّازحني داخلياً وخريطة طريق إقليمية مشتملة عىل
خطط عمل وطنية للبلدان املستضيفة يف املنطقة التي تستضيف
الالجئني الصوماليني لدعم مبادئ اإلطار الشامل لالستجابة
لالجئني وتسهيل إعادة دمج الالجئني الصوماليني .ومن بني هذه
املبادرات مرشوعات إعادة الدمج ( )RE-INTEGالتي أطلقها
االتحاد األورويب واملصممة لدعم إعادة الدمج املستدام لالجئني
والعائدين والدمج املحيل للنازحني داخلياً .وبدعم االتحاد األورويب،
تنفذ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (موئل) ،وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ،واملنظمة الدولية للهجرة مجموعة من املبادرات
متعددة القطاعات والقامئة عىل املجتمع يف كيساميو ومقديشو.

ميكنكم الحصول عىل معلومات إضافية عىل موقع البوابة
الرقمية العاملية لإلطار العام الشامل لالستجابة لالجئني
( )CRRFمن خالل الرابط التايل http://crrf.unhcr.org/en
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نحو مقاربة إمنائية للتَّهجري

زافيري ديفيكتور

من أجل تحقيق استجابة أفضل لقضية التَّهجري القرسي علينا أن نتبنّى منظوراً عىل املدَيني املتوسط
والطويل قامئاً عىل املبادئ اإلمنائية واإلنسانية معاً.
ّمثــة إجــاع عــام بـ ّ
ـأن التَّهجــر القــري ال يتطلــب اســتجابة معــن وأن ُتك ّيــف أهدافهــا ا ُمل َح ـ َّددة وبرامجهــا مــع كل حالــة
ً
إنســانية فحســب بــل يحتــاج أيضـا إىل اســتجابة إمنائيــة .غــر مــن الحــاالت.
ّ
إن هــذا اإلجــاع يضعــف عنــد تحديــد طبيعــة االســتجابة
ُ
ً
ً
اإلمنائيــة وكيفيــة اختالفهــا عــن االســتجابة اإلنســانية .ومــع ويثــر األشــخاص امله َّجــرون قلقـا خاصـا لــدى املجتمــع اإلمنــايئ
تهجــر  66مليــون شــخص تقريب ـاً يف الوقــت الراهــن بســبب بســبب مواطــن االســتضعاف املحــددة الناجمــة عــن وضعهــم.
ـن أليمــة صادمــة وغالب ـاً
ال ِّنزاعــات واالضطهــاد واســتضافة معظمهــم يف عــدد قليــل فقــد فقــدوا ممتلكاتهــم و َم ـ ّروا َ
مبحـ ٍ
نســبياً مــن البلــدان الناميــة أصبحــت الحاجــة إىل إزالــة مــا يفتقــرون إىل كثــر مــن الحقــوق وحتــى الحقــوق التــي
ُت َنــح لهــم فتضعــف قدرتهــم يف مامرســتها ويعيــش معظمهــم
الشــك عــن طبيعــة االســتجابة اإلمنائيــة ُم ِل ّحــة.
يف أماكــن محــدودة الفــرص .كــا ّأن حالــة املجهــول املخيــم
فبالنســبة للمؤسســات اإلمنائيــة ،يفــرض التَّهجــر القــري عــى وضعهــم ُتص ِّعــب عليهــم التخطيــط واالســتثامر .وتؤثــر
تحديــات كبــرة أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة ا ُمل ْســ َت َدامة .مواطــن الضعــف هــذه عــى قــدرة ا ُمله ََّجريــن عــى اغتنــام
ويف بعــض املناطــق ،مــع ازديــاد الضغوطــات إلغــاق الحــدود ،الفــرص االقتصاديــة وعــاد ًة مــا ترمــي بهــم يف ِشاك الفقــر.
تظهــر التحديــات إزاء الوصــول إىل اإلجــاع عــى مزايــا حريــة ومواطــن الضعــف هــذه ســمة أساســية محــددة باملهجريــن
حركــة األشــخاص والبضائــع ومــا تعــود عليــه مــن نفــع وهــي نفســها وراء عــدم كفايــة الجهــود التقليديــة املبذولــة
عــى النمــو العاملــي .ويف مناطــق أخــرى ،ينجــم عــن حجــم لخفــض الفقــر ،وهــذا يســتدعي تدخــات خاصــة ألجلهــم.
الســكان الالجئــن عــدد مــن املخاطــر التــي قــد تــؤدي إىل ومــن َثـ َّـم ،تهــدف االســتجابة اإلمنائيــة للمســاعدة يف التخفيــف
زعزعــة االســتقرار داخــل املنطقــة وخارجهــا .ففــي عــدد مــن مــن مواطــن الضعــف أو إزالتهــا أصــ ًا مــن أجــل اســتعادة
الحــاالتِّ ُ ،
ش َد ا ُمله ََّجــرون قرسي ًــا ملــدة طويلــة مــن الزمــن مــا قــدرات ا ُمله ََّجريــن االجتامعيــة واالقتصاديــة.
جعــل االســتجابات اإلنســانية التقليديــة غــر كافيــة.
وال تقتــر الحاجــة إىل الدعــم عــى ا ُمله َّجريــن قرسيـاً فحســب
مقاربة إمنائية
بــل ّإن البلــدان واملجتمعــات ا ُملضي َفــة تحتــاج إليــه أيضــاً إذ
ّ
يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز عــى أبعــاد إن وصــول أعــداد كبــرة مــن األشــخاص يفــي إىل مخاطــر
األزمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة متوســطة األجــل .وكجــز ٍء وفــرص يف مجــاالت األمــن الوطنــي والوظائــف والخدمــات
مــن الجهــد الــدويل واســع النطــاق الــذي يشــتمل أيضــاً والتامســك االجتامعــي .فبعــض اآلثــار الناجمــة عــن اســتضافة
عــى عنــارص إنســانية وأمنيــة وسياســية ،ينبغــي للجهــات ا ُمله ََّجريــن قرسيــاً إيجابيــة وبعضهــا اآلخــر ســلبي ،كــا أن
الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز عــى أفضــل مــا ميكنهــا فعلــه بعــض أفــراد املجتمــع املحــي يســتفيدون مــن ذلــك بينــا
وأن تكمــل خطــط اآلخريــن بــدالً مــن اســتبدالها .كــا ميكــن يخــر بعضهــم اآلخــر .بــل يــؤدي ذلــك يف معظــم األوضــاع إىل
لهــا أن تعمــل عــى توفــر املــوارد متوســطة األجــل وتعزيــز تحويــل مســار البيئــة التــي تصمــم فيهــا و ُتن َّفــذ جهــود خفــض
الفــرص االقتصاديــة .وميكنهــا دعــم الحكومــات واالســتفادة معــدالت الفقــر .وتتجـ ّ
ـى قــدرة الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة يف
ُ
مــن القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين فضــ ًا عــن قدرتهــا مســاعدة البلــدان واملجتمعــات املضيفــة يف التعامــل مــع هــذه
عــى تعزيــز السياســات واملؤسســات يف البلــدان ا ُمل ِضي َفــة .الظــروف واالســتمرار بإحـراز التقــدم اإلمنــايئ يف ســياق متحـ ّول
للمه َّجريــن قرسي ـاً.
و ُي َعــدُّ إطــار العمــل اإلمنــايئ جــزءاً مــن عمليــة الحــد مــن يف الوقــت الــذي توفــر فيــه بيئــة مقبولــة ُ
ـن :املهجريــن قرسي ـاً
الفقــر وذلــك لرتكيزهــا عــى كال الجان َبـ ْ
و ُم ِضيفي ِهــم .لكــنَّ هــذا األمــر يســر بشــكل مختلــف مــن بلــد دعم التغيري
إىل آخــر ،إذ يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تحــدد أسســت مجموعــة البنــك الــدويل صندوقــن لدعــم برامــج
األهــداف متوســطة األجــل التــي ميكــن تحقيقهــا يف ســياق الالجئــن واملجتمعــات ا ُمل ِضي َفــة .فمرفــق التمويــل العاملــي
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ا ّ ُمل َيــر ( )GCFFيســتخدم آليــات تجعــل القــروض اإلمنائيــة
التقليديــة للبلــدان ا ُملضي َفــة ذات الدخــل املتوســط كاألردن
ولبنــان أرخــص بكثــر .ويخطــط مرفــق التمويــل العاملــي
ا ُمل ّ َيــر لجمــع  1.5مليــار دوالر أمريــي عــى شــكل ِمنَــح
ــر
ماليــة وتقديــم ســتة مليــارات عــى شــكل متويــل ُم َي َّ
خــال الســنوات الخمــس القادمــة .ومــن خــال مبلــغ
مخصــص قيمتــه مليــاري دوالر أمريــي تتيحــه املؤسســة
الدوليــة للتنميــة ،وهــي ذراع البنــك الــدويل املخصــص لــدول
الدخــول املنخفضــة ،ســوف تقــدم املؤسســة مــوارد إضافيــة
للبلــدان املســتضيفة مثــل إثيوبيــا وباكســتان.
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أجــل تحقيــق الدميومــة الشــاملة للجهــود املبذولــة .وميكــن
أيض ـاً للتدخــات املبكــرة أن تســاعد عــى تقليــل التكاليــف
اإلنســانية كتقليــل الحاجــة لنقــل امليــاه بالشــاحنات مــن
خــال تعزيــز نظــم التزويــد بامليــاه.

الوظائــف :تعــدّ الثقــة بالنفــس رضورة اقتصاديــة وعنــراً
أساســياً للحفــاظ عــى كرامــة اإلنســان .ومــن أجــل تيســر
ذلــك ،يحــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تتفاعــل
مــع الحكومــات املضيفــة يف العمــل عــى قضايــا متنوعــة
مثــل الحــق يف العمــل وحريــة التنقــل ومعالجــة القضايــا
اإلمنائيــة طويلــة األمــد كالبيئــة التجاريــة الســيئة التــي
ُرص ُف هــذه املــوارد مــن خــال اآلليــات اإلمنائيــة تعــاين منهــا االقتصــادات املضيفــة باإلضافــة إىل العمــل مــع
وســت َ
َ
التقليديــة التــي عــادة مــا تكــون هيئــات حكوميــة وذلــك القطــاع الخــاص كــا يحصــل حاليـاً يف األردن مبوجــب العقــد
مــع الرتكيــز عــى دعــم السياســات والتغيــرات املؤسســية األردين.
لتحســن عمليــة إدارة األزمــة .كــا تــدل االســتفادة الكبــرة
مــن التمويــل حتــى اآلن عــى أ ّنــه ّمثــة فرصــة ســانحة لدعــم الرتبيــة والتعليــم :أكــر مــن نصــف ا ُمله َّجريــن قرسي ـاً هــم
وص ِم َمــت الربامــج القطريــة مــن فئــة األطفــال .ويعــد تعليمهــم رضورة بالغــة األهميــة
التغيــر يف عــدة بلــدان مضيفــةُ .
بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة اإلنســانية وغريهــا عل ـ ً
ا ّأن ليــس لهــم فحســب وإمنــا مــن أجــل بنــاء جيــل جديــد ميكنــه
الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة تســاهم يف دعــم التغيــر مــن أن يســهم يف تحقيــق الســام الدائــم يف بلدهــم األصــي ومــن
خــال عــدة طــرق:
أجــل تجنــب التهميــش واســع النطــاق الــذي قــد يــؤدي إىل
توليــد املزيــد مــن العنــف .كــا ميكــن للجهــات الفاعلــة
البيانــات و األدلــة :يُعــدّ تحســن قاعــد األدلــة الالزمــة اإلمنائيــة املســاعدة عــى تعزيــز املنظومــات ال ُقط ِر َّيــة
لتصميــم برامــج ناجحــة أمــراً بالــغ األهميــة .فالبيانــات وتصميــم حلــول التعليــم املالمئــة لهــؤالء األطفــال مــع تركيــز
املوثوقــة نــادرة واألدلــة التجريبيــة والتحليليــة أكــر نــدرة خــاص عــى بنــاء املهــارات التــي ميكنهــم االســتفادة منهــا
منهــا .لكــنّ ذلــك رضوري إلثــراء التوصيــات السياســاتية الحق ـاً.
وتطويــر التدخــات الســليمة ومتكــن التضافــر الف ّعــال بــن
املناطــق األقــل منــواً :كثــراً مــا ُيســت ََض ُ
كل الجهــات الفاعلــة.
اف الالجئــون يف
مناطــق نائيــة يف بلــدان غالبــاً مــا تكــون مــن األشــد
الجاهزيــة :ميكــن التكهــن مبعظــم حــاالت التَّهجــر فقــراً .وميكــن للجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تســاعد يف
القــري ،فبالنســبة للعديــد مــن البلــدان املضيفــة يُعــدُّ تقويــة وتعزيــز البنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات يف
تدفــق الالجئــن ظاهــرة متكــررة .وغالب ـاً مــا تتــاح الفرصــة هــذه املناطــق مــن أجــل تحســن آفــاق التنميــة لــكل مــن
إلحــداث نقلــة مــن أجنــدة االســتجابة إىل األزمــة إىل أجنــدة الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة لهــم.
االســتجابة وهــذا بــدوره مــا قــد يحــدث أثــراً كبــراً .ويعــدّ
توافــر نظــم اإلنــذار وخطــط الطــوارئ واالســتعداد املؤســي الحلــول :يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز
أمــراً مهــ ً
ا للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية عــى العمليــة عــى تحقيــق حلــول مســتدامة كاملــة للتهجــر مــن النواحــي
ُ
ً
اإلمنائيــة لــكل مــن امله ََّجريــن قرسيــا ومضيفيهــم.
االجتامعي-االقتصاديــة ،عــى اختــاف أنــواع تلــك الحلــول
مــن عــودة واندمــاج وإعــادة توطــن .وميكــن التوصــل لتلــك
االســتجابة املبكــرة :متيــل القــرارات ا ُملت َّّخــذة يف األســابيع الحلــول مــن خــال معالجــة اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة
األوىل مــن األزمــة إىل إحــداث تأثــرات دامئــة كتلــك طويلــة األمــد عــن طريــق تقديــم الفــرص االقتصاديــة.
املتعلقــة مبوقــع مســتوطنات اللجــوء أو نــوع االتفــاق فالنــاس الذيــن يواصلــون املعانــاة والكــد بعــد ســنوات مــن
الــذي عُ ِقـ َد مــع الســلطات .ومــن املهــم جــداً دمــج منظــور النفــي يف املخيــات وغريهــا مــن البيئــات املؤقتــة يحتاجــون
اجتامعي-اقتصــادي متوســط املــدى يف هــذه النقاشــات مــن إىل دعــم خــاص.
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زافيري ديفيكتور xdevictor@worldbank.org
ما وراء العالقة اإلنســانية اإلمنائية
ُي َ
نظ ـ ُر منــذ مــدة طويلــة ألنشــطة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية مدير الربامج ،الربنامج العاملي للتهجري القرسي ،البنك الدويل.
واإلمنائيــة عــى أنهــا متتابعــة ،تــأيت إحداهــا بعــد األخــرى www.worldbank.org
ال معهــا ،فعندمــا يصبــح الوضــع ُم َطــ ًّوالً تكــون االســتجابة
اإلنســانية داخليــة ومــن ثــم تتبعهــا جهــود إمنائيــة .بيــد أ ّنــه ُب ِن َيت هذه املقالة عىل تقرير ملجموعة البنك الدويل بعنوان:
يف كثــر مــن الحــاالت تكــون املقاربتــان متكاملتــان طــوال مــدة Forcibly Displaced: Towards a Development
التَّهجــر القــري .ولذلــك ،مــن الــروري أن يكــون هنالــك Approach Supporting Refugees, the Internally
اســتجابة لألزمــة بحيــث تكــون متأصلــة يف منظــور مــا بــن Displaced, and Their Hosts
هجرون :نحو مقاربة إمنائية داعمة لالجئني والنَّازحني داخلياً
متوســط األمــد إىل طويــل األمــد وتشــمل بالــرورة عــى (ا ُمل َّ
ومضيفيهم) www.worldbank.org/forciblydisplaced
التنميــة.

دور آسيان يف أزمة الجئي الروهينغيا

ريتشا شيفاكويت

تفاقمت أزمة الجئي أقلية الروهينغيا يف اآلونة األخرية لتصبح أزمة إقليمية .لذلك أصبح من واجب
الدول األعضاء يف رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) تعزيز التعاون اإلقليمي فيام بينهم من أجل
تحسني الحامية لالجئي املنطقة.
تشري التقديرات إىل وجود نحو مليون شخص من أقلية الروهينغيا
املسلمة يف ميامنار ،وهي أقلية من والية راخني ال تحظى باعرتاف
حكومة ميامنار كواحدة من الجامعات اإلثنية يف البالد البالغ
عددها  135جامعة ،وال يحمل أفرادها أي وثائق قانونية ما
يجعلهم عدميي الجنسية .ومع اتساع أعامل العنف ضد جامعة
الروهينغيا من قبل الحكومة والجامعات األخرى يف والية راخني
جب كثري من الروهينغيا عىل االنتقال إىل
يف عامي  2012و ُ 2015أ ِ َ
مخيامت النازحني داخلياً أو إىل البلدان املجاورة حيث يعيشون
يف ظروف مزرية .ويف عام  2016قدّرت املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني أعداد الهاربني من ميامنار من الروهينغيا
مبا يزيد عن  168ألف شخص منذ عام 1 2012ومع اندالع العنف
مرة أخرى يف أغسطس/آب عام  2017عرب مئات اآلالف من
الروهينغيا الحدود إىل بنغالدش.
وعىل الرغم من االستجابات الدولية املشرتكة ألحداث العنف
السابقة املامرسة ضد الروهينغيا وما رافقها من تركيز للحكومات
عىل دعم اإلصالح الدميقراطي الهش يف ميامنار ُو ِّجهَت انتقادات
كثرية لحكومة ميامنار من عدة نواح لضعف الجهود التي تبذلها
الحكومة يف حامية الروهينغيا ،إذ أشار تقرير أعدته املفوضية
السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف عام  2016إىل أن
انتهاكات الحقوق اإلنسانية ملسلمي الروهينغيا قد تشري إىل
«احتامل ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية إذا ُو ِض َعت أمام محكمة

القانون» 2كام أشار تقرير الذع أعدّ ته املبادرة الدولية ملكافحة
الجرمية السنة املاضية إىل أن « جامعة الروهينغيا تواجه
املراحل األخرية من اإلبــادة الجامعية» 3.أ ّما زعيمة ميامنار
بحكم األمر الواقع أونغ سان سو يك الحاصلة عىل جائزة نوبل
وجه املجتمع الدويل لها انتقاداً واسع النطاق بأنها
للسالم فقد َّ
مل تشجب مبا يكفي تجدد العنف يف بالدها.

أزمة إقليمية

تقع املسؤولية األوىل لحامية حقوق مسلمي جامعة الروهينغيا
عىل عاتق حكومة ميامنار .ويعد استبعاد القضية أو اإلرصار
عىل َّأن مصطلح ’الروهينغيا‘ غري مستخدم ألنه مثري للجدل أمراً
غري مقبول .وأول ما يجب عىل الحكومة فعله إيجاد الحلول
لحاالت انعدام الجنسية املط ّولة لجامعة الروهينغيا إذ إن
انعدام الجنسية جعلهم عرضة للتمييز واإلساءة .كام ينبغي
مليامنار باعتبارها دولة دميقراطية ُم َ
عتَف بها حديثاً أن تحرتم
اختالف األديان والجامعات اإلثنية داخل البالد دون مامرسة
التمييز ا ُمل َمنْهج ضد أي جامعة من الجامعات التي يف البالد.
وجاء ال ِّنزاع وأعامل العنف يف والية راخني التي جذبت التغطية
الصحفية رغم السيطرة الحكومية الصارمة لهدم النوايا الحسنة
الدولية .ومع هروب مسلمي الروهينغيا إىل البلدان املجاورة ،مل
يعد مبقدور ميامنار اإلرصار عىل موقفها باالدّعاء َّأن ما تواجهه
ال يعدو أن يكون أزمة داخلية فحسب بل ينبغي لها بدالً من
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ذلك أن تعمل مع بنغالدش والدول األعضاء يف آسيان ملعالجة
الوضع.
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ويف غضون خمس سنوات ،أصبحت أزمة الروهينغيا أزمة إنسانية
كاملة ذات عواقب إقليمية إذ إنها تشكل اختباراً حاس ًام أمام
الدول األعضاء العرشة يف آسيان 4ومؤسساتها ،كام تسلط الضوء
عىل غياب اإلطار السيايس والقانوين الالزم للتعامل مع القضايا
املتعلقة بالالجئني يف دول آسيان .فالفلبني وكمبوديا هام الطرفان
الوحيدان من بني دول آسيان كلها يف اتفاق عام  1951املتعلق
بوضع الالجئني أو بالربوتوكول التابع له لعام  .1967أ ّما إعالن
آسيان لعام  2007بشأن حامية وتعزيز حقوق العامل املهاجرين
فال يركز إال عىل العامل املهاجرين فحسب ويخلو من أي ذكر
لالجئني أو طالبي اللجوء.

أراضيها بصفة مؤقتة .كام أدت تلك الضغوطات إىل شن حمالت
القمع عىل املتاجرين بالبرش املشاركني بنقل الهاربني من أقلية
الروهينغيا .ويف مايو/أيار عام  2015وجدت السلطات التايالندية
واملاليزية قبوراً جامعية يف املخيامت املهجورة لالتجار بالبرش
عىل طول الحدود املشرتكة بينهام ُيع َت َقدُ أ ّنها تعود للروهينغيا.
وهذا ما دفع الدول األعضاء يف عملية بايل بشأن تهريب األشخاص
واإلتجار باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية والبالغ
عددهم  45دولة لالعرتاف برضورة االستجابة العاجلة والجامعية
لهذه القضايا .كام وافقوا عىل اتباع آلية متنح الرؤساء املشاركني يف
كل من إندونيسيا وأسرتاليا السلطة «للتشاور ،وإذا لزم األمر عقد
االجتامعات يف املستقبل ملناقشة القضايا العاجلة بشأن الهجرة
غري النظامية مع الدول املتأثرة أو املهتمة بها استجابة للقضايا
5
اإلقليمية الحالية أو لحاالت الطوارئ يف املستقبل».

وتفاقمت مأساة الروهينغيا إثر استجابة عدة دول من رابطة
آسيان ممن أداروا ظهورهم عام  2015للقوارب املح ّملة بآالف
اليائسني من الروهينغيا .لكنّ الضغوطات الدولية املكثفة والتدقيق
اإلعالمي عىل رفض تلك الدول لتقديم املساعدة لالجئي القوارب
أجرب إندونيسيا وماليزيا عىل السامح لألشخاص بالنزول عىل

ومـن املبـادئ املميـزة يف ميثـاق آسـيان مبـدأ «عـدم التدخـل يف
الشـؤون الداخليـة للـدول األعضـاء يف رابطـة دول جنـوب رشق
آسـيا» 6.وعلى الرغـم من هـذا املبدأ ،ونتيجـة للتوتـرات املتزايدة
يف املنطقـة بفعـل أزمـة الجئـي الروهينغيـا لعـام  ،2015بـدأت
بعـض الـدول ذات األغلبيـة املسـلمة مثـل ماليزيـا وإندونيسـيا

)منظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية للهجرة

الجئون من الروهينغيا يصلون من ميامنار إىل مقاطعة كوكس بازار ،بنغالديش ،سبتمرب/أيلول .2017
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باتخـاذ موقـف أقـوى بشـأن حاميـة مسـلمي الروهينغيـا .فعىل
الرغـم مـن أن اندونيسـيا أشـارت إىل أن أزمـة الروهينغيـا هـي
مشـكلة إقليميـة فقـد ا ّتبعـت مبـدأ عـدم التدخـل مؤكـدة أنهـا
سـتواصل سياسـتها يف ’املشـاركة البنّـاءة‘ بـدالً مـن الضغـط
على ميامنـار .أ ّمـا مـن الناحيـة األخـرى ،كانـت ماليزيـا رصيحـة
يف إدانتهـا ملعاملـة ميامنـار ألقليـة الروهينغيـا .فقـد قـال رئيـس
وزرائهـا نجيـب رزاق يف إحـدى املسيرات مؤخـراً «لـن يجلـس
العـامل جانبـاً بينام يشـاهد اإلبـادة الجامعيـة بحـق الروهينغيا».
7كما عقـدت منظمـة التعـاون اإلسلامي اجتامعـاً وزاريـاً طارئـاً
يف كـواال المبـور يف عـام  2016ملناقشـة الوضـع اسـتجابة لطلـب
الحكومـة املاليزيـة .كما أكـدت ماليزيـا عىل َّأن مأسـاة مسـلمي
الروهينغيـا مصـدر قلـق إقليمـي ودعـت رابطة آسـيان لتنسـيق
الدعـم اإلنسـاين والتحقيق يف الفظائع املزعومـة ا ُملرتكبة بحقهم.

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

حسـن أن يـؤدي إىل تحسين حاميـة
ُأريـ َد للتعـاون اإلقليمـي ا ُمل ّ
الالجئين يف املنطقـة .كما يجـب على الـدول األعضـاء أن يطوروا
سياسـة خاصـة بالالجئني وطلبات اللجوء تشـتمل على توجيهات
لإلجـراءات اللازم اتخاذهـا يف الحـاالت التـي تجبر فيهـا القضايـا
الداخليـة للـدول األعضـاء النـاس عىل الفـرار إىل الـدول املجاورة.
وميكـن لهـذه السياسـة التـي وافقـت عليهـا كل الـدول األعضـاء
يف آسـيان أن تسـاعد على التخفيـف مـن تصعيـد املعارضـة وأي
توتـرات إثنيـة أو دينيـة بني الـدول .كام ميكـن معالجـة ال ِّنزاعات
املسـتقبلية مـن خلال اللجنة الحكوميـة الدوليـة املعنية بحقوق
اإلنسـان التابعـة آلسـيان مـع التأكيـد على أهميـة تعزيـز هـذه
الهيئـة ذلـك ألنهـا تفتقـر إىل التفويـض الـذي ميكنها مـن الحامية
والتحقيق .وتجدر اإلشـارة إىل أن رابطة آسـيان)تفتقر إىل محكمة
لحقـوق اإلنسـان لتفسير وتنفيذ إعلان رابطـة دول جنوب رشق
آسـيا لحقـوق اإلنسـان وهـو عامـل آخـر يجـب معالجتـه إذا مـا
ُأريـ َد حاميـة الجئـي املنطقة مبـن فيهـم الروهينغيا.

وأجبرت االنتقـادات اإلقليمية والدولية املتزايـدة حكومة ميامنار
على اتخـاذ بعـض الخطوات من أجـل التخفيف مـن حالة القلق
التـي تسـببت بهـا أزمـة الروهينغيـا .وبنـا ًء على طلـب ماليزيـا ،ريتشا شيفاكويت rshivakoti@gmail.com
دعـت أونـغ سـان سـويك إىل عقـد اجتامع خـاص غري رسـمي مع مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية يل كوان يو للسياسة العامة،
وزراء خارجيـة دول آسـيان يف يانغـون يف ديسـمرب/كانون األول جامعة سنغافورة الوطنية https://lkyspp.nus.edu.sg
عـام  2016ملناقشـة املخـاوف الدوليـة حـول الوضـع .وقالـت
UNHCR (2016) Mixed Movements in South-East Asia 2016. .1
سـويك ّ
إن ميامنـار سـتقدم إحاطـات منتظمـة للـدول األعضـاء يف (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2016التحركات املختلطة يف جنوب
آسـيان ومـن املحتمـل أن تعمـل معهـا مـن أجـل تنسـيق جهود رشقي آسيا www.refworld.org/pdfid/590b18a14.pdf )2016
املسـاعدات .كما سـمحت حكومـة ميامنـار لعـدة إعالميين  .2حالة حقوق اإلنسان ملسلمي الروهينغيا واألقليات األخرى يف ميامنار ،التقرير السنوي
ملفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 29 ،يونيو/حزيران 2016
مبوجـب موافقـة ُمسـ َّبقة لزيـارة موانغـداو وهـي إحـدى مواقع http://bit.ly/2y1KNb0
النِّـزاع الرئيسـية .وأسسـت سـويك لجنـة استشـارية حـول واليـة Green P, Macmanus T and de la Cour Venning A (2015) Countdown to .3
راخين برئاسـة كـويف عنـان تضـم سـتة أعضـاء وطنيين وثالثـة Annihilation: Genocide in Myanmar, International State Crime Initiative
(غريب ب وماكامنوس ت ودي ال كور فيننغ إ ( )2015العد التنازيل لإلبادة :اإلبادة
أعضـاء دوليين .وأوصـت اللجنـة االستشـارية يف تقريرهـا األخير الجامعية يف ميامنار)
الـذي ُن ِ َ
شر يف أغسـطس/آب عـام  2017بعـدة طـرق لتحسين http://bit.ly/ISCI-Countdown-Myanmar-2015
املسـاءلة وإيجـاد حلـول طويلـة األمـد لحـاالت انعدام الجنسـية  .4تتألف رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) من الدول األعضاء التالية :بروناي
وكمبوديا وأندونيسيا والوس وماليزيا وميامنار والفلبني وسنغافورة وتايلندا وفيتنام.
املطولـة للمجتمـع اإلسلامي يف والية راخني .كما اقرتحت اللجنة  .5بيان الرؤساء املشاركني يف مؤمتر بايل الوزاري اإلقليمي بشأن تهريب األشخاص واإلتجار
تحسين ميامنـار لعالقاتهـا الثنائيـة مع بنغالدش ورضورة تسـهيل باألشخاص والجرمية عرب الوطنية املرتبطة بها 23 ،مارس/آذار 2016
الدولتين للعـودة الطوعيـة لالجئين من بنغلادش إىل ميامنار من http://bit.ly/BaliProcess-2016
ASEAN (2007) The Asean Charter .6
خلال عمليـة تدقيـق مشتركة .وأوصـت اللجنة ميامنـار مبواصلة (رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) ( )2007ميثاق آسيان)
التفاعـل واملشـاركة مـع البلـدان املجـاورة لهـا من أعضاء آسـيان http://bit.ly/ASEAN-Charter-2007
وإطالعهـم على األبعاد األوسـع نطاقـ ًا واآلثـار اإلقليميـة للوضع ‘Malaysia PM urges world to act against “genocide” of Myanmar’s .7
Rohingya’, The Guardian, 4 December 2016
8
يف واليـة راخين.
’رئيس الوزراء املاليزي يحث العامل عىل التدخل لوقف «اإلبادة الجامعية» للروهينغيا يف

الخالصة

كشـفت أزمـة الروهينغيـا املسـتمرة عن عـدم اسـتعداد املنطقة
للتعامـل مـع تنقل الالجئين من إحدى الدول األعضـاء إىل الدول
األخرى .وتعد االجتامعات التي عقدت بني دول آسـيان ملناقشـة
األزمـة بدايـة طيبـة لكـنّ الوضـع يحتـاج إىل رصـد دقيـق إذا مـا

ميامنار‘ صحيفة الغارديان) http://bit.ly/MalaysiaPM-Rohingya-Dec14
Advisory Commission on Rakhine State (2017) ‘Towards a Peaceful, .8
Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine: Final Report of the
Advisory Commission on Rakhine State’.
اللجنة االستشارية حول والية راخني (« )2017نحو مستقبل سلمي وعادل ومزدهر
لشعب راخني :التقرير النهايئ للجنة االستشارية حول والية راخني)
http://bit.ly/RakhineCommission-FinalReport-2017
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الالجئون يف املدن :تجارب االندماج

كارين جاكوبسني

عدد املدن التي تستوعب الالجئني يف بلدان اللجوء األوىل وبلدان العبور والوجهات النهائية يف ازدياد
مستمر .وعلينا أن ننظر إىل ما يحدث عىل املستوى املحيل من أجل فهم أفضل للدمج يف املناطق
الحرضية ،كعملية مشرتكة بني الالجئني واملجتمعات املضيفة عىل حد سواء.
املــدن ،وعــى األخــص منهــا املــدن الحدوديــة يف بلــدان اللجــوء
األول ،هــي الحــدود األماميــة لتهجــر الالجئــن ،وغالبـاً مــا يســتقر
فيهــا الالجئــون أو يقضــون فيهــا فــرات طويلــة مــن الزمــن.
وعندمــا ينتقــل الالجئــون إىل بلــدة معينــة ،يغــرون نســيج
العالقــات االجتامعيــة والسياســية والثقافيــة واالقتصاديــة ،األمــر
الــذي يؤثــر بــدوره عــى تجــارب الالجئــن الخاصــة .إزاء ذلــك
الواقــع ،جــاء مــروع الالجئــن يف املــدن يف مركــز فاينشــتاين
الــدويل ،يف جامعــة تافتــس ،كمبــادرة جديــدة تســعى إىل تعميــق
فهــم دمــج الالجئــن يف املناطــق الحرضيــة مــن خــال تســليط
الضــوء عــى التجربــة املزدوجــة لالجئــن واملــدن التــي اســتقروا
فيهــا .ومتيــل البحــوث األكادمييــة والسياســية إىل الرتكيــز عــى
املســتوى الوطنــي أو العاملــي ،ونــادراً مــا تجلــب عدســة محليــة
إىل القصــة ويستكشــف هــذا املــروع االندمــاج كــا يحــدث يف
املــدن ،وهــو بعــد مهــم مفقــود مــن فهمنــا لــكل مــن اندمــاج
الالجئــن والتنميــة الحرضيــة.

يدعــم املــروع السياســة الحرضيــة عــى املســتوى املحــي،
مــن خــال توفــر التوجيــه واملعلومــات لقــادة املجتمعــات
واملنظــات غــر الحكوميــة ومســؤويل املــدن ،وهدفنــا هــو
املســاعدة يف تشــكيل املــدن كمناطــق حرضيــة صديقــة لالجئــن
واملهاجريــن ،التــي تســتفيد اســتفادة كاملــة مــن الفوائــد التــي
يجلبهــا الالجئــون ،وتحديــد املامرســات الناجحــة يف التصــدي
لتحديــات االندمــاج.

ملاذا هذا املرشوع اآلن؟

يف يناير/كانــون الثــاين مــن عــام  ،2017بــدأت إدارة ترامــب
الجديــدة يف محاولــة لتحويــل سياســة الواليــات املتحــدة
األمريكيــة لالجئــن ،مــن خــال فــرض حظــر عــى الســفر وتعليق
أجـزاء مــن برنامــج الالجئــن .واســتجابت املــدن يف جميــع أنحــاء
الواليــات املتحــدة بطــرق مختلفــة؛ فالبعــض أعلنــت نفســها
عــى أنهــا ’مــدن املــاذ‘ ،تقــدم مــن خاللهــا أشــكاال أخــرى مــن
اللدونــة ،بينــا أيــد آخــرون جهــود ترامــب .ومــن شــأن هــذه
التطــورات السياســية عــى املســتويني االتحــادي واملحــي أن
تؤثــر عــى تجربــة اندمــاج الالجئــن وطالبــي اللجــوء الذيــن
وصلــوا حديث ـاً أو طــال أمدهــم .وعــى الصعيــد العاملــي ،نجــد
الديناميــات السياســية نفســها .ويف بلــدان اللجــوء األول مثــل
األردن وليبيــا ،ويف بلــدان العبــور مثــل اليونــان واملكســيك ،ويف
بلــدان الوجهــة النهائيــة مثــل أملانيــا والســويد ،نجــد َّأن البلــدان
الصغــرة واملــدن هــي التــي تســتوعب الالجئــن واملهاجريــن.
ومــن املهــم أن نفهــم هــذه التجربــة وأن نجــد الســبل لدعــم
البلــدات التــي ســيمكث فيهــا الالجئــون يف حــاالت كثــرة
لفــرات طويلــة .وبهــذا الســياق ،ســتعكف دراســات الحالــة
عــى مــا يــي:

كــا يســتند هــذا املــروع إىل مجموعــة مــن الطــرق لتطويــر
دراســة الحــاالت يف املــدن التــي اســتقبلت الالجئني1.ويركــز
املــروع عــى تجربــة ’البــدء مــن الصفــر‘ يف البلــدات املضيفــة
وأحيــاء الالجئــن داخــل املــدن الكبــرة ،مســتخدماً نهــج
البحــث النوعــي .وقــد أجــرى البحــوث النــاس الذيــن يعيشــون
أو يعملــون هنــاك ،وكل دراســة حالــة تقــدم زاويــة مختلفــة
اعتــاداً عــى وجهــة نظــر الباحــث واهتامماتــه .وتوثــق دراســات
الحــاالت تجــارب كل مــن الالجئــن واملضيفــن ،وتأثــر ســكان
الالجئــن الحرضيــن عــى الخدمــات املحليــة ،وعــى إدارة املــدن،
وعــى التامســك االجتامعــي .أمــا مــن ناحيــة نطــاق املــروع
فهــو عاملــي ،وعمليــة دراســة الحــاالت جاريــة بالفعــل يف مــدن
أمريــكا الشــالية ،حيــث ُأعيــد توطــن الالجئــن كــا أنهــا قيــد
التنفيــذ يف بلــدان العبــور (املكســيك واليونــان) ،ودول اللجــوء إنشــاء خريطــة لتعــداد الالجئــن :مــن خــال القيــاس الكمــي
األول (مبــا يف ذلــك جنــوب أفريقيــا ولبنــان وتركيــا).
لتوزيــع وحجــم فئــات الالجئــن املختلفــة حســب الجنســية يف
البلــدة الواحــدة ،ستنشــئ كل دراســة حالــة خريطــة تبــن مــا إذا
ومــن الناحيــة األكادمييــة ،ســتعزز النتائــج املســتمدة مــن دراســة كان الالجئــون يتجمعــون يف مناطــق معينــة أم ال ،وكيــف يتغــر
الحــاالت بنــاء النظريــة بشــأن دمــج الالجئــن ،مــن خــال هــذا التوزيــع مــع مــرور الوقــت .كــا أنهــا ســتظهر ،عــى ســبيل
توثيــق وتحليــل الطــرق التــي تتطــور بهــا املجتمعــات الحرضيــة املثــال ،أيــن انتقــل الالجئــون مــن أجــزاء أخــرى مــن البــاد
واملجتمعــات املضيفــة جنب ـاً إىل جنــب .ومــن الناحيــة العمليــة ،لالنضــام إىل ’مجتمــع االندمــاج‘ ،كــا الحــال مــع الصوماليــن

نرشة الهجرة القرسية 56

مقاالت عامة

أكتوبر /ترشين أول 2017

القادمــن مــن أماكــن أخــرى يف الواليــات املتحــدة ،لالنضــام إىل
املجتمــع الراســخ يف ليويســتون يف مايــن

79

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

’ميلكهــا‘ يف بدايــة األمــر الباحــث األصــي ،الــذي ميكنــه دعــوة
اآلخريــن إلضافــة مــواد دراســة الحالــة ،ونحــن نســعى إىل
اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب البحثيــة ،مبــا يف ذلــك
وســائل اإلعــام املــريئ مثــل األفــام الوثائقيــة واملــرح والرقــص،
كــا نشــجع األســاليب اإلبداعيــة مــن الفنانــن عــى اختــاف
أنواعهــم.

توثيــق تجــارب الالجئــن :ســتوثق دراســة الحــاالت الجوانــب
االقتصاديــة واملاليــة لكيفيــة حصــول الالجئــن عــى ســبل كســب
الــرزق ،ومصــادر دخلهــم ودعمهــم (املحــي وعــر الوطنــي)،
والتزاماتهــم املاليــة (مثــل الديــون املرتتبــة إزاء املهربــن وتســديد
قــروض الســفر التــي تقدمهــا املنظمــة الدوليــة للهجــرة) .وعــاوة كارين جاكوبسني Karen.jacobsen@tufts.edu
عــى ذلــك ،ســتبحث الدراســات مــا إذا كان الالجئــون قــد أصبحوا بروفيسورة كريس هرني جي لري للهجرة العاملية ،كلية فليترش
ناشــطني سياســياً ،ومــا إذا كانــوا يستكشــفون أشــكال الحشــد للقانون والدبلوماسية ،جامعة تافتس.
والتعبئــة االجتامعيــة ،وأنــواع الشــبكات االجتامعيــة والسياســية http://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-
املحليــة وعــر الوطنيــة التــي قــد ظهــرت .وستستكشــف مــدى towns
فهــم الالجئــن الــذايت للدمــج ومواقــف الالجئــن تجــاه املســتقبل.
ملزيد من املعلومات ،اتصل باملؤلف ،أو بقائد مرشوع الالجئني يف
استكشــاف األثــر الحــري :ستستكشــف كل دراســة حالــة اآلثــار املدن أو مديره Charles.simpson@tufts.edu
االقتصاديــة لالجئــن عــى البلــدة ،مبــا يف ذلــك العاملــة ،وإيجــاد
 .1ملزيد من الرشوحات املفصلة حول منهجيات بحثنا ،زر الرابط التايل:
األعــال التجاريــة ،والروابــط التجاريــة  ،وســوق اإلســكانhttp://fic.tufts.edu/research-item/refugees-in-towns/ /
اإليجــارات ،باإلضافــة إىل تأثريهــا عــى الخدمــات مثــل الصحــة
والتعليــم ،والبنيــة التحتيــة ،مبــا يف ذلــك النقــل وامليــاه .وســتدرس
مــدى اهتــام املقيمــن والســلطات الحرضيــة بتجربــة هــذه
التأث ـرات وتفســرها ،وكيفيــة اســتجابة الالجئــن لهــا اجتامعي ـاً
وسياســياً .وســيحدد املــروع أيض ـاً اســتجابة الســلطات البلديــة
ورؤســاء البلديــات لالجئــن الوافديــن ،وســعيها إىل إدارة العالقات
مــع الحكومــة الوطنيــة أو حكومــة الواليــة.
وبالرغــم مــن أن مجــاالت التحقيــق الثالثــة الواســعة هــذه
تهــدف إىل أن تكــون مبنزلــة توجيــه لدراســة الحــاالت ،نشــجع
موضوعــات أو طــرق أخــرى للتحقيــق.

وســرُ َاجع دراســة الحــاالت وســتُضاف إىل قاعــدة بيانــات
املــروع ،وســتكون متاحــة للجمهــور مــن خــال املوقــع
اإللكــروين للمــروع .وســتكون لــكل بلــدة صفحــة خاصــة بهــا

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /غوردون ويلتريز

املســاهمة يف دراســة الحــاالت :إذا كنــت الجئـاً ،أو عامــل إغاثـ ٍة،
أو مقيــ ًا يف مدينــة تســتضيف الجئــن ،نشــجعك عــى كتابــة
دراســة حالــة .وحيثــا كان ذلــك مناســباً ،ميكننــا جمعــك مــع
طالــب دراســات عليــا مــن جامعــة تافتــس ،أو مــن أي جامعــة
أخــرى ،لــي يســاعدك يف مختلــف الجوانــب .ونرحــب أيضــاً
بتقديــم الدراســات التــي أجريــت بصــورة مســتقلة .هدفنــا
ســاع آراء مختلفــة ووجهــات نظــر محليــة حــول كيفيــة حــدوث
االندمــاج الحــري ،كــا نشــجع دراســة الحــاالت التــي تعكــس
وجهــات النظــر واآلراء السياســية املختلفــة.

نادي فريق إس يف بابلسبارغ  03لكرة القدم يف بوتسدام ،أملانيا ،ش َّكل فريق ويلكام يونايتد (الرتحيب
يونايتد) لالعبي كرة القدم من الالجئني ممن أصبحوا اآلن مدمجني بالكامل يف النادي ويتمتعون
بالحقوق والواجبات ذاتها.

79

مقاالت عامة

80 80

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

نرشة الهجرة القرسية 56
أكتوبر /ترشين أول 2017

املبدأ التوجيهي الكندي  :9تحسني تقييم املطالبات القامئة عىل امليل الجنيس
والهوية الجندرية؟
مويرا داسنت ونونا فريايرا

عادة ما يواجه طالبو اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم بنا ًء عىل ميلهم الجنيس وهويتهم الجندرية
خطوات
رفضاً غري عادل .ونظراً لذلك ،أصدر مجلس الهجرة والالجئني يف كندا مبدأً توجيهياً جديداً يتخذ
ٍ
تستحق الثناء من أجل تحسني تقييم املطالبات ويقدّم منوذجاً ميكن أن يتَّبعه املزاولون يف أماكن أخرى.
دخل املبدأ التوجيهي  9الصادر عن مجلس الهجرة و الالجئني بإمكانية أن يعيش أولئك األفراد بتح ّفظ يف بلد املنشأ كام هو
5
يف كندا حول اإلجراءات القانونية أمام مجلس الهجرة والالجئني الحال يف املبدأ التوجيهي للملكة املتحدة عىل سبيل املثال.
مبا فيها االدعاءات القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية
والتعبري الجندري حيز التنفيذ منذ مايو /أيار عام  .2017ويتناول ويعد املبدأ التوجيهي متيناً فيام يتعلق برضورة تجنب اتخاذ
ذلك التوجيه عدداً من املخاوف املتكررة املتعلقة مبطالبات اللجوء القرارات استناداً إىل القوالب النمطية ،كام يقدّم مجموعة جيدة
القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري 1الناشئة عن من األمثلة عىل العرثات املحتملة مثل االفرتاض بأن املتقدمني بنا ًء
القانون العريف واإلرشادات والصكوك القانونية املعمول بها حول عىل ميلهم الجنيس وهوياتهم الجندرية و التعبري الجندري سوف
العامل2.كام تتعلق هذه املخاوف التي تع ّد أسباباً عامة لرفض يشاركون بثقافة إل جي يب يت كيو 6+يف كندا .ويبدو أن افرتاضاً
مطالبات اللجوء القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية كهذا يتجاوز القرار الصادر عن محكمة العدل التابعة لالتحاد
والتعبري الجندري يف أوروبــا بأهلية الفرد يف أن يكون عضواً األورويب لعام  2014الذي يحول دون اتخاذ القرارات استناداً إىل
ضمن فئة اجتامعية معينة مبوجب اتفاقية الالجئني لعام 1951؛ القوالب النمطية ،لكنَّه مع ذلك يسمح بإثارة األسئلة املبنية عىل
وإمكانية عودة املتقدمني للعيش «بتح ّفظ» ودون خطر ،وما إذ تلك القوالب رشيطة أن تكون ضمن خط متوازن من األسئلة.
كانت القوانني التي ُت َج ّرم املثلية الجنسية يف بلد املنشأ للمتقدمني
ُت ِّث ُل اضطهاداً بح ّد ذاتها ،واستخدام القوالب النمطية الجنسية كام يق ّر املبدأ التوجيهي بإيجابية بقبول حاالت التأخر عن
والجندرية يف إبالغ صانعي قرار اللجوء وما إذ تقديم دليل جنيس اإلفصاح وإمكانية تسويغها يف ظروف معينة .فالعبارة القائلة ّإن
رصيح مطلوب أو متوقع طلبه يف قضايا اللجوء ،واعتبار التأخر يف الفرد «يجوز له أن يؤخر ألسباب معقولة املطالبة بحاميته كالجئ
اإلفصاح أساساً لرفض تقديم الحامية الدولية .كل تلك الجوانب عىل أساس امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري» يف
كانت موضوع قرارات محكمة العدل التابعة لالتحاد األورويب يف عدد من الحاالت تذهب إىل أبعد من أي إرشادات توجيهية أخرى.
3
عا َمي  2013و .2014
وعالوة عىل ذلك ،ين ّبه املبدأ التوجيهي بحق صانعي القرار لرضورة
النظر إىل أي ثقل سلبي مرتبط باملتناقضات مبا يشمل تلك التي
ويضع هذا املبدأ التوجيهي عدداً من األحكام الجيدة .فباإلشارة تنشأ عن تأخر اإلفصاح التي ميكن أن تكون «بسبب حواجز ثقافية
إىل قرار عام  19934يبني املبدأ التوجيهي بوضوح ّأن األفراد الذين أو نفسية أو غريها ».بيد ّأن املبدأ التوجيهي كان ميكن أن يذهب
يقدمون طلبات اللجوء والهجرة عىل أساس امليل الجنيس والهوية إىل أبعد من ذلك من خالل االشرتاط عىل صانعي القرار توفري
الجندرية والتعبري الجندري «يوصفون بأ ّنهم فئة اجتامعية الفرصة لطالبي اللجوء حتى يتمكنوا من توضيح أي متناقضات
خاصة» .كام يقر ّ
بأن مخاوف أفراد ُأ َس الذين يقدّمون طلبات ُمت ََص َّو َّرة أو أي قضايا تؤثر عىل مصداقيتهم قبل إصدار القرار.
اللجوء القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري
الجندري تسوغ النظر يف نفس إطار اتفاقية الالجئني مام ُي َعدُّ أمراً كام ُي ِق ُّر املبدأ التوجيهي بأ ّنه من غري املعقول أن نتوقع من طالبي
مرحباً به عىل األقل إن مل يكن جديداً بخاصة للجمهور األورويب .اللجوء القائم عىل ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية و التعبري
الجندري التوجه إىل السلطات العامة يف بلدانهم املنشأ من أجل
وفيام يتعلق بقضية التَّحَ ُفظ ،يؤكد املبدأ التوجيهي عىل أ ّنه ينبغي توفري الحامية لهم ،خصوصاً عندما ُتج ِّرم قوانينها امليول الجنسية
أن ال ُي َت َو َّقع من أصحاب الطلبات أن يكونوا «متحفظني» بخصوص والهويات الجندرية والتعبري الجندري غري املطابقة لألعراف
ميلهم الجنيس وهويتهم الجندرية وتعبريهم الجندري إلبعاد املرعية .ويركز املبدأ التوجيهي بحق عىل ’املستوى العمليايت‘
االضطهاد عنهم .وبالتايل ،فإنه يبعد خط االستجواب املتعلق بدالً من تركيزه عىل ما ك ّرسه إطار العمل القانوين يف البلد املنشأ.
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وعالوة عىل ذلك ،يويل املبدأ التوجيهي اهتامماً ال مثيل له ألهمية
صانعي القرار الذين يقبلون االدعــاءات عىل عني املكان (sur
 )placeويتميزون بحساسيتهم تجاه بطء عمليات قبول الذات
التي يعاين منها كثري من طالبي اللجوء القائم عىل امليل الجنيس
والهويات الجندرية والتعبري الجندري.
كام أصبحت جودة ومالمئة معلومات بلد املنشأ موضوعاً متكرراً
يف دراســات اللجوء خصوصاً تلك املتعلقة باألفراد من ذوي
امليول الجنسية والهوية الجندرية والتعبري الجندري7.ويق ّر املبدأ
التوجيهي بإشكالية استخدام معلومات بلد املنشأ يف مثل هذه
الحاالت من خالل التذكري ّ
بأن عدم اإلبالغ عن املامرسات التمييزية
والقمعية يف بلدان املنشأ قد تعكس املوقف املحيل تجاه تلك
املامرسات وليس غيابه.
ومع ذلــك ،فيام يتعلق مبفهوم االضطهاد فـ ّ
ـإن منطق املبدأ
التوجيهي متحفظ لدرجة غري مناسبة إذ يرفض النظر إىل تجريم
السلوكيات املثلية واملعايري القمعية املتعلقة بامليول الجنسية
والهويات الجندرية والتعبري الجندري عىل أنه نوع من أنواع
ينص ببساطة عىل ّأن «إجبار الشخص
االضطهاد .وبدالً من ذلكُّ ،
عىل إخفاء ميله الجنيس وهويته الجندرية يش ّكل تحدياً جدياً
يف وجه حقوق اإلنسان األساسية والذي ميكن أن يصل إىل حدود
االضطهاد» .ويف هذا املجال وغريه ،يرتك التوجيه مساجة كبرية
إلنكار طلبات اللجوء التي يقدمها األشخاص الذين يعيشون ضمن
إطار قانوين قمعي ومتييزيّ  .وهذا ما يتعارض مع اعرتافه بأثر
أعامل التمييز الرتاكمية يف أماكن أخرى.
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هذا الخيار اإليجايب للمصطلحات يتحالف مع اعرتاف إيجايب أيضاً
ّ
بأن النوع االجتامعي ليس أبيض أو أسود فحسب ،بل يقع يف
َّ
طيف متنوعة ألوانه .ومام يثري االهتامم أن األشخاص املتباينون
جنسياً يقعون ضمن نطاق املبدأ التوجيهي حيث ال يبدو ظاهراً
عليهم التوافق مع معايري امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري
الجندري املقبولة اجتامعياً .وعالوة عىل ذلك ،يق ّر املبدأ التوجيهي
بنقص «املصطلحات املوحدة» الالزمة ملواجهة تعقيدات فهم
امليول الجنسية والهويات الجندرية والتعبري الجندري عرب
مختلف الثقافات واملجتمعات بهدف تجنب املعايري والتوقعات
الثقافية واالجتامعية غري املالمئة فيام يتعلق بالهجرة وإجراءات
البت القضايئ بطلبات اللجوء .وأخـراً ،يوجه املبدأ التوجيهي
السلطات واملرتجمني الفوريني ملخاطبة األفراد باحرتام باستخدام
ما يختاره هؤالء األفراد من اسم ومصطلح وضامئر .كام يجب
اإلشادة باملبدأ التوجيهي للغته اإليجابية ونهجه السلس يف تقديم
التعريفات وا ُمل َع ِّرفات.
ومام يستحق الثناء أيضاً اإلشارة املتسقة إىل كيفية تداخل امليل
الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري مع الخصائص
األخرى كالعرق واإلثنية والدين والعقيدة أو منظومة املعتقدات
والعمر واإلعاقة والحالة الصحية والطبقة االجتامعية والتعليم.
وعــاوة عىل ذلك ،يوظف املبدأ التوجيهي استخداماً ممتازاً
للتداخل مع الرتكيز عىل ّأن مجموعة الخصائص هذه قد تؤثر عىل
كل جوانب إجراءات الهجرة وطلبات اللجوء مبا يشمل شهادات
األفراد والعالقات مع السلطات ومعايري أصحاب املصلحة املعنيني
لالضطهاد.
واألهم من ذلك ّأن املبدأ التوجيهي يشري إىل التطبيق التقييدي
والتقليدي ألسس اتفاقية الالجئني لعام  .1951وبينام يتوقع صانعو
القرار عموماً من طالبي اللجوء أن يقدموا طلباتهم عىل واحد من
األسس املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئني ،يركز املبدأ التوجيهي
عىل ّأن األفراد أصحاب ميول الجنسية والهويات الجندرية والتعبري
الجندري ميكنهم تقديم طلب اللجوء عىل أساس مزيج من أي من
أسس االتفاقية الخمسة .وبهذه الطريقة ،يبتعد املبدأ التوجيهي
عن تعريف األف ـراد عىل أســاس ميولهم الجنسية وهوياتهم
الجندرية والتعبري الجندري وحدها .وكام نالحظ يف األسفل ،عىل
أي حال ،يتعارض ذلك بطريقة ما مع مصطلح « مختلف امليول
الجنسية والهويات الجندرية والتعبري الجندري» الوارد يف املبدأ
التوجيهي.

باإلضافة إىل عنارص التقدم التي تحظى بالرتحيب ،يتخذ املبدأ
التوجيهي خطوات أخرى أقل توقعاً .إذ ّإن املقاربة املتبعة إزاء
املصطلحات املستخدمة يعد نهجاً غري اعتيادي وذلك الشتامله
عىل مصطلح «أشكال التعبري» :امليل الجنيس والهوية الجندرية
والتعبري الجندري .وهذا ما يع ّد تطوراً إيجابياً ألن الرتكيز يكون
منصباً عىل خصائص األفراد بدالً من شملهم يف مصطلحات كاملثلية
واملثيل وثنايئ الجنس واملتحول جنسياً واملتحري (إل جي يب يت
كيو( )+القسم الثاين) .وبالتايل يجب تشجيع صانعي القرار عىل
توخي مزيد من الدقة واملراعاة تجاه مختلف الخصائص الفردية
وتجاه كيفية تداخلها .وينسجم ذلك مع التشديد الذي يضعه
املبدأ التوجيهي إذ يستثني األفراد من أصحاب الهويات الخاصة
الذين ال يتحدثون عن أنفسهم عىل أنهم أقل ارتباطاً مبفهوم إل
جي يب يت كيو .+وستكون هنالك خطوة أخرى لشمل الخصائص كام تجدر اإلشادة باملبدأ التوجيهي إلقراره بأن األفراد أصحاب
الجنسية مبا يشكل االختصار املأخوذ من الحروف األوىل من امليل امليول الجنسية والهويات الجندرية والتعبري الجندري يجب
الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري (.)SOGIESC
تصنيفهم عىل أنهم «مستضعفون» لحاميتهم مبوجب أي أحكام
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مرعية ،كام ينبه املبدأ التوجيهي املسئولني تنبيهاً صحيحاً برضورة
اعتامد ضامنات إضافية لحامية املعلومات الحساسة .ويف خطوة
مفاجئة وغري متوقعة ،أشار املبدأ التوجيهي برصاحة لألطفال من
ذوي امليول الجنسية والهويات الجندرية والتعبري الجندري ون ّبه
صانعي القرار إىل نقاط ضعفهم الخاصة .كام أن إشارته إىل مبدأ
مصالح الطفل الفضىل تعكس مرة أخرى مبدأ التداخل مام يؤدي
إىل إقامة روابط تتجاوز مجال قانون الالجئني.
وأخرياً ،يعتمد املبدأ التوجيهي نهجاً يحرتم الحقوق األرسية لألفراد
من ذوي امليول الجنسية والهوية الجندرية والتعبري الجندري ويق ّر
بالصعوبات التي ميكن أن يواجهوها يف أثناء إثباتهم لعالقاتهم
الزوج ّية أو القران ّية .ويف معرض الرتكيز عىل أهمية تجنب املعايري
ا ُملت ََص َّورة مسبقاً عن تلك العالقات ،يدعو املبدأ التوجيهي صانعي
القرار للنظر يف «الظروف الفريدة» التي يواجهها األشخاص من
ذوي امليول الجنسية والهوية الجندرية والتعبري الجندري .كام
يقرتح املبدأ التوجيهي رضورة أن تؤخذ هذه الظروف يف عني
االعتبار يف تقييم األسباب اإلنسانية والوجدانية يف الطعون املقدمة
من أجل تقديم الرعاية.

مواطن ال ُقصُ ور والضعف

تتعلق واحدة من أوجه القصور املثرية للدهشة مبعايري اإلثبات
ينص املبدأ التوجيهي ببساطة عىل أ ّنه «ليس من املتوقع
إذ ّ
من األفراد ([ )....أن] يثبتوا ميلهم الجنيس وهويتهم الجندرية
وتعبريهم الجندري عن طريق استخدام الصور والفيديوهات أو
املواد البرصية الجنسية الرصيحة» .فهذه الصياغة اللغوية ضعيفة
وترتك مجاالً مفرطاً لألفراد ليكونوا تحت الضغط مام يدفعهم
ليقدموا هذا النوع من األدلة من أجل تعزيز قضاياهم .أ ّما محكمة
العدل التابعة لالتحاد األورويب فذهبت إىل أبعد من ذلك ،إذ تحول
بشكل تام دون استخدام األدلة الجنسية يف حاالت طلبات اللجوء
القامئة عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري
وبالتايل تحمي كرامة مقدمي طلبات اللجوء بفاعلية أكرب ومن
املؤسف عدم وجود نهج مامثل يف املبدأ التوجيهي .فوحده إلغاء
النص عن أي نطاق من استخدام األدلة الجنسية يف طلبات اللجوء
ما سوف يزيل الضغط عىل طالب اللجوء وممثليه القانونيني إزاء
استخدام هذه اإلمكانية كمالذ أخري له يف إثبات توجهاته الجنسية.
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الجنسية والهويات الجندرية والتعبريات الجندرية املتنوعة».
والسؤال هنا «متنوع» وفقاً إىل ماذا؟ يبدوا أن اإلجابة ستكون وفقاً
لألغلبية املتباينة جنسياً .فباستخدام املبدأ التوجيهي لعبارة «امليول
الجنسية والهويات الجندرية والتعبريات الجندرية املتنوعة» يعزز
املبدأ بدون قصد الفجوة املتصورة بني الغريية الجنسية ’املعيارية‘
والالغريية الجنسية ’املنحرفة‘ بينام االختالف بينهام بال شك
يكون يف مصدر االضطهاد ووصمة العار والتمييز الذي يعاين منه
األفراد الذين يقدمون طلبات اللجوء عىل أساس ميلهم الجنيس
وهويتهم الجندرية وتعبريهم الجندري .لذا سيكون من األفضل
اإلشارة لألفراد إما بقول «األشخاص الذين يقدمون طلبات اللجوء
عىل أساس من ميلهم الجنيس وهويتهم الجندرية وتعبريهم
الجندري» أو استخدام االختصار من أجل التبسيط اللغوي «
طالبي اللجوء القائم عىل  .« SOGIEكام هنالك صياغات لغوية
مؤسفة ُتستَخ َد ُم يف أماكن أخرى .إذ يشري املبدأ التوجيهي إىل
العالجات الطبية القرسية ،وينص عىل ّأن « األفراد من ذوي امليول
الجنسية والهويات الجندرية والتعبريات الجندرية املتنوعة قد
جبون عىل الخضوع ملعالجات طبية تشمل عىل ’العنف الجنيس
ُي َ
التصحيحي‘ وإجراءات غري رضائية أخرى» .وتوحي هذه الصياغة
بأن هذه املامرسات «عالجات طبية» بينام هي أقرب ما تكون يف
الحقيقة إىل التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية غري اإلنسانية
خالفاً ألحكام املادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية لعام .1966

الخالصة

نحن نرحب ونؤيد بشدّة هذا املبدأ التوجيهي أل ّنه يستجيب
إىل احتياجات طالبي اللجوء وخرباتهم بعد طرق ال تسلكها
معظم صكوك توجيهات اللجوء املعتمدة رسمياً وذلك بتغطيته
لسيناريوهات كثرية منها الدعاوى املشرتكة واالضطهادات املوجهة
ألشخاص بناء عىل ارتباطاتهم وانتامءاتهم لفئة األقليات ذوات امليل
الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري وينص عىل رضورة
توفري ضامنات إضافية للحد من النرش العلني للمواد الحساسة.
فاملبدأ التوجيهي الكندي ،إذ يضع يف الحسبان الفجوة التي غالباً
ما تفصل الواقع عن النظرية ،فإ َّنه يؤسس ملبادئ تقدمية ويوفر
للسلطات واالختصاصات القضائية األخرى يف كثري من املجاالت
منوذجاً للمامرسة الجيدة.
مويرا داسنت M.Dustin@sussex.ac.uk

وعىل الرغم من جدارة املبدأ التوجيهي يف استخدام الخصائص زميلة باحثة
يف (امليل الجنيس والهوية الجندرية والتعبري الجندري )SOGIE
بدالً من استخدام هوية إل جي يب يت آي كيو +يف مصطلحاته ما نونا فريايرا N.Ferreira@sussex.ac.uk
زال استخدام اختصار  SOGIEمقلقاً .فالنص ال يكتفي باإلشارة بروفيسورة القانون
إىل «طالبي اللجوء القائم عىل امليل الجنيس والهوية الجندرية ادعاءات اللجوء القامئة عىل أساس التوجه الجنيس والهوية
والتعبري الجندري» فحسب بل يشري بتكرار إىل األفراد «ذوي امليول الجندرية ،جامعة ساسكس www.sogica.org
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 .1بينام يبدو َّأن مصطلح ( SOGIالتوجه الجنيس والهوية الجندرية) أكرث شيوعاً
واستخداماً ،يتضمن الدليل أيضاً كلمة ’التعبري( ،ومن هنا تأيت الكلمة األوائلية )SOGIE
للتأكيد عىل أهمية التعبري عن توجه املرء الجنيس وهويته الجندرية.
http://bit.ly/IRBGuide9-2017 .2
 .3قضايا مشرتكة  C-199إىل  12/C-201س و ص وع ضد وزير الهجرة واللجوء7 ،
نوفمرب/شباط ECLI:EU:C:2013:720 ،2013
http://bit.ly/CJEU-720-2013
وقضايا مشرتكة  13/C-148إىل  ،13/C-150أ و ب و ج ضد وزير الدولة لشؤون األمن
والعدل
http://bit.ly/CJEU-2406-2014
 .4كندا (املحامي العام) ضد وارد [S.C.R 689 2 ]1993
http://bit.ly/Canada-Ward-1997
Home Office (2016) Asylum Policy instruction Sexual orientation in .5
asylum claims Version 6.0
(وزارة الداخلية ( )2016تعليامت سياسات اللجوء حول التوجه الجنيس يف ادعاءات
طلب اللجوء ،اإلصدار )6.0
http://bit.ly/UKGov-SOGI-6-2016
 .6املثلية واملثيل ومزدوج امليل الجنيس واملتحول جنسياً وثنايئ الجنس واملتحري.
European Asylum Support Office (2015) Researching the situation of .7
lesbian, gay, and bisexual persons (LGB) in countries of origin, EASO
Practical Guides Series
(مكتب دعم اللجوء األورويب ( )2015بحث وضع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل
الجنيس (إل جي يب) يف بلدان املنشأ)
http://bit.ly/EASO-LGB-Guide-2015

العدد  42من نرشة الهجرة القرسية
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يواجه الناس حول العامل اإلساءة
ويتعرضون لالعتقال التعسفي واالبتزاز
والعنف والتمييز الشديد وغياب الحامية
الرسمية عىل أساس ميولهم الجنسية و/
أو هوياتهم الجندرية .يتضمن هذا العدد
من نرشة الهجرة القرسية املنشور يف
عام  2013طائف ًة من  26مقالة حول
التحديات وكذلك النامذج الح َّية من
املامرسات الجيدة يف تأمني الحامية
هج ِرين من املثليات أو املثليني أو
للم َّ
ُ
مزدوجي امليل الجنيس أو مغريي الجندر
أو مزدوجي الجنس (إل جي يب يت آي).

العدد 42

يونيو/حزيران 2٠١3

امليل الجنيس
وهوية الجندر
وحامية املهجَّ رين
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11 July 13:18
11/07/2013 Thursday,
d 1
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لطلب نسخاً مطبوعة من املجلة بأي من اللغات العربية
واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية ،يرجى مراسلتنا عرب الربيد
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