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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‘.

57

58

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

58

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

نرشة الهجرة القرسية 56
أكتوبر /ترشين أول 2017

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 َّ

