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الفقر وأن  ذات قيمة غذائية وأن يكون لها دخل أعىل من خط 
تستطيع ادخار 5% من الدخل يف البنك وأن تنتمي إىل شبكة عمل 
 1810 أصل  ومن  الكنسية.  املنظمة  مثل  اجتامعية  أو  مجتمعية 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تدعمهم  أرسة 
يف اإلكوادور، وميكن القول إنَّ 59% من هذه األرس حققت معايري 
التخرج األربعة. وباإلضافة إىل استخدام مؤرش الدمج املحيل كأداة 
اختيار، ميكن استخدامه أيًضا لقياس مستوى تقدم األرس املشاركة 

يف منوذج التخرج نحو تحقيق الدمج املحيل.

الخالصة 
البيانات  إىل  املستند  املحيل،  الدمج  مؤرش  أظهر  اإلكــوادور،  يف 
عة يف 2014، أنَّ الالجئني وطالبي اللجوء الكولومبيني حققوا  امُلَجمَّ
مستوياٍت عالية جداً نسبياً من الدمج.4ويف الوقت نفسه، ال بد من 
تحقيق التقدم لنسبة كبرية جداً من السكان. ويف الوقت الحايل، 
ُتجَرى دراسة انتصافية سوف تستخدم مؤرش الدمج املحيل لقياس 
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أحرزته  الذي  التقدم  مستوى 
لشؤون الالجئني من خالل استخدامها السرتاتيجية الحلول متعددة 
السنوات ومتعددة األشخاص. وبالنظر إىل تعدد استخدامات مؤرش 
الدمج املحيل، سُيستخَدم أيًضا للمساعدة يف تقديم برامج تهدف 
إىل تحسني دمج فئة معينة من السكان، مبا يتعلق بنوع معني من 

الدمج لقطاع معني من السكان. وسوف ُتظِهُر الحسابات املنتظمة 
لتحديث مؤرش الدمج املحيل اتجاه تطور الدمج املحيل مع مرور 

الوقت ضمن عملية محددة. 
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1. حسب بيانات وزارة الشؤون الخارجية والتنقل البرشي اإلكوادورية. 
2. لالنتقال من مستوى الدمج يف كل محور إىل املستوى العاملي LII، ال بد من تطبيق 
أوزان محددة ُتحَتَسب لكل محور عىل املستوى الفردي وبعدها ُيحَسب املعدل عىل 
أساس الفئة السكانية كاملة. ملزيد من املعلومات عن املنهجية وكامل النتائج، يرجى 

االتصال بسانتياغو كوردوفا.
https://trickleup.org/graduation-approach/ .3

4. تشري كلمة ’نسبياً‘ إىل مقياس LII بحيث متثل %0 عدم وجود الدمج كام الحال عىل 
سبيل املثال يف مخيم الالجئني املغلق الذي يعتمد بنسبة %100 عىل املساعدات اإلنسانية 

يف جميع القطاعات، بينام تشري %100 إىل الدمج الكامل مثل التجنيس.

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 
الحامية  حاجات  تلبية  يف  للمساعدة  وتدابري  مامرسات  جديد  إقليمٌي  دليٌل  ويقدم  الحدوث.  بطيئة 

للمهجرين عرب الحدود جراء الكوارث.

املؤمتر  أقرَّ  هندوراس،  يف   ،2016 عام  الثاين  نوفمرب/ترشين  يف 
األعضاء  للدول  الفعالة  املامرسات  دليل  الهجرة1  حول  اإلقليمي 
سياق  يف  الحدود  عرب  املتنقلني  األشخاص  حامية  املؤمتر:  يف 
الكوارث.2وتعود جذور دليل املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة، الذي 
الكوارث  عن  الناجم  التَّهجري  عىل  لُيطَبق  األول  املقام  يف  َم  ُصمَّ
أطلقتها  التي  الوسطى  اإلقليمية ألمريكا  املشاورات  إىل  املفاجئة، 
متخضت  الــدول  تقودها  عاملية  عملية  وهي  نانسن،  مبادرة 
سياق  يف  الحدود  عرب  النَّازحني  حامية  أعامل  جدول  ظهور  عن 
قه  صدًّ الذي  الحامية(  أعامل  )جدول  املناخي  والتغري  الكوارث 
109 وفود حكومية يف أكتوبر/ترشين األول 2015.3ولدعم الدول 
مجموعة  عن  عبارة  وهو  الحامية،  أعامل  لجدول  استخدامها  يف 

َس منرب التَّهجري  من املامرسات ُجِمَعْت من جميع أنحاء العامل ُأسِّ
الناتج عن الكوارث يف مايو/أيار 2016 للمتابعة. ورغم استناد دليل 
املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة إىل جدول أعامل الحامية، يبدو أنَّ 
لألمريكيتني  مالمئة  أكرث  عليها  ينطوي  التي  والتدابري  املامرسات 

وتعكس خربات الدول يف هذه املنطقة. 

املؤمتـر  يف  األعضـاء  الـدول  أمـام  اتجاهـاً  الدليـل  هـذا  ويرسـم 
القانـون،  اسـتخدام  كيفيـة  بشـأن  الهجـرة  حـول  اإلقليمـي 
لتلبيـة  األمريكيتـني  يف  بالفعـل  القامئـة  واملامرسـة  والسياسـية، 
ريـن عـرب الحـدود يف سـياق الكـوارث مبـن فيهـم  حاجـات املهجَّ
ريـن باألنـواء التـي رضبـت منطقـة البحـر الكاريبـي مؤخراً.  امُلهجَّ
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املرتبطـة بهـا املرونـة يف تطبيـق فئـات  التدابـري  ومـن أمثلـة 
الهجـرة املوجـودة، ومنـح القبـول واإلقامـة املؤقتتـني بإصـدار 
املتأثـرة  البلـدان  إىل  العـودة  وتعليـق  اإلنسـانية،  التأشـريات 
بالكـوارث تعليقـاً مؤقتـاً. ويسـتمد الدليـل أهميته مـن حقيقة 
مفادهـا أنَّـه يعـزز قوانـني الهجرة ومامرسـات السياسـة القامئة 
يفـرض  وال  ُملـزِم،  غـري  نفسـه  الوقـت  يف  ولكنَّـه  ويوسـعها4 
التزامـات جديـدة، وال يوسـع نطـاق التـزام الدول، وال يسـتلزم 

حتـى سـن قوانـني جديـدة.

الهجـرة، منـذ  تأكـدت أهميـة دليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول 
الالزمـة  والتنفيذيـة  العملياتيـة  األدوات  وضـع  يف  إقـراره، 
للتأهـب واالسـتعداد للتَّهجـري الناتج عـن الكوارث واالسـتجابة 
لـه. ويف مـارس/آذار 2017، عقـدت السـلطات مـن كوسـتاريكا 
وبنـام ورشـة عمـل حـول التَّهجـري الناتج عـن الكـوارث إلعداد 
فيهـا  يضطـر  التـي  والحـاالت  لألوضـاع  مشـرتكة  اسـتجابة 
حـدوث  حالـة  املشـرتكة يف  عـرب حدودهـا  للفـرار  األشـخاص 
الكـوارث. ويف إطـار هـذه العمليـة، قدم دليل املؤمتـر اإلقليمي 
حـول الهجرة نقطـة مرجعية مهمة، وقدم املشـورة والتوجهات 
إىل السـلطات العاملـة يف أرض الواقع عـىل جانبي الحدود مثل 
موظفـو الهجـرة، وهيئات إدارة املخاطـر، واملوظفني القنصليني، 
ومسـتجيبي الصليـب األحمـر. وكان مـن نتائـج ورشـة العمـل 
الخـروج مبجموعـة مـن الصياغات إلجراءات التشـغيل املوحدة 
ملمـوس ملسـاعدة  نحـٍو  عـىل  البلديـن  تعـاون  كيفيـة  حـول 
ريـن جـراء الكـوارث وحاميتهم. ُاخُتـرِبَْت هذه  األشـخاص املهجَّ
ـقَ مـن صحتها مـن خالل مترين محـاكاة ثنايئ  اإلجـراءات وُتُحقِّ
القوميـة يف أغسـطس/آب 2017 يف منطقـة كوتـو بـروس يف 

إقليـم بونتارينـاس يف كوسـتاريكا التـي تتاخـم بنـام. 

إثـراء  الهجـرة يف  اإلقليمـي حـول  املؤمتـر  وقـد سـاهم دليـل 
االسـتجابة ودعمهـا. فعـىل سـبيل املثـال، اعتمـدت السـلطات 
الكوسـتاريكية عـىل أعامل الدليـل التحضريية لضامن اسـتجابة 
أفضـل للتَّهجـري الناتـج عـن َنـوء هوريـكان أوتـو االسـتوايئ يف 
نوفمرب/ترشيـن الثـاين 2016. ولزيـادة الوعـي بأهميـة دليـل 
نـواب  وافـق  واسـتخدامه،  الهجـرة  حـول  اإلقليمـي  املؤمتـر 
تدريبـي  برنامـج  عقـد  عـىل  املؤمتـر  يف  املشـاركون  الـوزراء 
الحكومـة وأصحـاب املصلحـة املعنيـني اآلخريـن يف  ملوظفـي 
ويهـدف  املـدين.  واملجتمـع  الدوليـة  املنظـامت  مـن  املؤمتـر 
هـذا التدريـب، الـذي بـدأ يف أغسـطس/آب 2017، إىل تعزيـز 
القـدرات املؤسسـية والتعـاون العابـر للحـدود بشـأن تطبيـق 
تدابـري التصـدي للتَّهجـري الناتـج عـن الكـوارث عىل ضـوء دليل 
الحاميـة،  أعـامل  وجـدول  الهجـرة،  حـول  اإلقليمـي  املؤمتـر 
واملبـادئ التوجيهيـة للمهاجريـن يف البلدان التي متـر بأزمات.5

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 بكثـري نطـاق املنطقة الفرعيـة للمؤمتـر اإلقليمي حول 

الهجرة.

خطوات مستقبلية: الكوارث بطيئة 
الحدوث والتغريات املناخية

باسـترشاف املسـتقبل، مثة طرق متنوعة ميكن من خاللها للدول 
األعضـاء يف املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة أو الـدول األخـرى 
يف األمريكيتـني زيـادة تنفيـذ تدابـري الحاميـة والتدابـري املتعلقة 
بالهجـرة املنصـوص عليهـا يف الدليـل. فعىل سـبيل املثـال، ميكن، 
عـىل وجـه الخصـوص، بنـاء مقاربة التَّهجـري الناتج عـن الكوارث 
اعتـامداً عـىل إطـار عمـل االلتزامـات املتبادلـة والقانونيـة الذي 
ـخه قانـون االسـتجابة للكـوارث. ومـع ذلـك، ميكن القـول إنَّ  رسَّ
ذلـك ليـس املجـال الوحيـد الذي ثبتـت فيه أهمية دليـل املؤمتر 

اإلقليمـي حـول الهجرة يف االسرتشـاد مسـتقباًل.

األمريكيتـني  منطقـة  تتأثـر  املفاجئـة،  الكـوارث  إىل  فباإلضافـة 
أيضـاً بأحـداث الكـوارث بطيئـة الحـدوث مثـل اآلثـار السـلبية 
عمليـة  عـىل  املناخيـة  التغـريات  وتؤثـر  املناخيـة.  للتغـريات 
؛ مـن خالل تغري منوال حـدوث املخاطر  التَّهجـري بطريقتـني، أوالً
والفيضانـات،  الجفـاف،  مثـل:  )مخاطـر  وشـدتها  املحـددة 
وموجـات الحـر الشـديد( ثانيـاً؛ مـن خـالل زيـادة اسـتضعاف 
املرتبطـة  املخاطـر  تسـتمر  وسـوف  واملجتمعـات.  األشـخاص 
بالتغـريات املناخيـة يف التأثري عىل التنقل البـرشي يف األمريكيتني 

حتـى لـو مل ُيعـرَف عـدد األشـخاص املتأثريـن تحديـداً.7 

ويعنـي عـدم وجـود بيانـات كافيـة ومحـددة أنَّ آثـار التَّهجـري 
الحاميـة  وحاجـات  الحـدوث  بطيئـة  الكـوارث  عـن  الناتـج 
لألشـخاص الذيـن يتحركـون لالسـتجابة أقـل وضوحـاً مـن آثـار 
التَّهجـري الناتـج عـن الكـوارث املفاجئـة الكبـرية. عـدا عـن ذلك، 
عـن  الناتـج  التَّهجـري  بيانـات  لجمـع  ممنهـج  نظـام  يوجـد  ال 
الكـوارث ورصدهـا، وحتـى البيانات املتاحة ال ُتسـَتخَدم بطريقة 
تربـط بينهـا وبـني األحـداث بطيئة الحـدوث. وتشـري التقديرات 
العامليـة الحاليـة إىل تهجـري نحـو 25.4 ميلـون شـخص كل عـام 
ريـن  ر عـدد األشـخاص املهجَّ يف سـياق الكـوارث املفاجئـة وُيقـدَّ
 2016 عـام  الكاريبـي يف  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريـكا  يف 
بحـوايل 1.8 ميلـون شـخص.8ومع ذلـك، ال تأخـذ هـذه األرقـام 
الحـدوث  بطيئـة  األحـداث  ريـن  امُلَهجَّ األشـخاص  االعتبـار  يف 
التـي أّثـرت عليهـم تأثـرياً مرتاكـاًم عـرب فـرتة طويلـة مـن الزمن. 
ومـن الصعـب تحديـد أشـكال التنقـل البـرشي هـذه، عـدا عـن 
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أّن غيـاب املفـردات واألدوات الالزمـة لجمـع بيانـات موحـدة ال 
يسـاعد أيضـاً يف التحديـد.

وحقيقـة األمـر، رغـم زيـادة إدراك العالقـة بـني اآلثـار السـلبية 
)مثـل:  املختلفـة  البـرشي  التنقـل  وأنـواع  املناخيـة  للتغـريات 
الهجـرة، والتَّهجـري، وإعـادة النقـل املخطـط لـه(، تتسـم هـذه 
العالقـة بأنَّهـا معقـدة يف طبيعتهـا. ومبـا أنَّ أثـر األحـداث بطيئة 
التنـوع  وفقـدان  الحرجيـة  واملناطـق  الرتبـة  كتـآكل  الحـدوث 
الحيـوي والتصحـر ميثل عاماًل محـركاً للتنقل، فغالبـاً ما تتضاعف 
حـدة ذلـك األثر وشـدته بظهور حاالت اسـتضعاف أخرى سـابقة 
ثـم مـا يلبـث أن يصعـب الفصـل بـني تلك الحـاالت وذلـك األثر 
التخطيـط  السـكاين وضعـف  والنمـو  الحوكمـة  نتيجـة ضعـف 
الحـرضي والتخلـف يف املناطق الريفيـة. وباإلضافة إىل ذلك، غالباً 
مـا يحـدث التَّهجـري الناتـج عـن الكـوارث نتيجـة ألثـر الكـوارث 
ميكـن  مـا  وهـذا  سـواء.  حـٍد  عـىل  الحـدوث  ورسيعـة  بطيئـة 
مالحظتـه يف النُّـزوح املسـتمر مـن املناطـق الريفيـة والسـاحلية 
يف هنـدوراس، وهاييتـي، وبنـام حيـث تضعـف اللدونـة والقدرة 
عـىل مواجهـة املخاطـر املفاجئة بسـبب الجفاف، وتـآكل األرض، 

وتعريـة السـواحل.

وُيعـَزى هـذا التعقيـد يف جانـب منـه -حتـى يف األمريكيتـني- إىل 
عـدم تطبيـق الـدول لكثري من املامرسـات املطلوبـة إزاء حاجات 
الحـدوث  بطيئـة  الكـوارث  جـراء  ريـن  املهجَّ األشـخاص  حاميـة 
رين جـراء الكـوارث املفاجئة.  مقارنـًة مبـا تقدمـه من أجـل املهجَّ
ويف الوقـت نفسـه، يشـمل هـذا املوضـوع مناطـق السياسـات 
التقليديـة بدءاً باملسـاعدات اإلنسـانية، وحاميـة الالجئني، وإدارة 
املتعلقـة  اإلجـراءات  إىل  ووصـوالً  اإلنسـان  وحقـوق  الهجـرة، 
بتغـري املنـاخ وخفض مخاطـر الكـوارث واإلمناء. وبالتـايل يتطلب 
التصـدي للتَّهجـري الناتـج عـن الكـوارث بطيئـة الحـدوث خاصـًة 
ك  يف سـياق اآلثـار السـلبية للتغـري املناخـي انتهـاج مقاربـة ُتـرّشِ
الحكومـة بأكملهـا، ووضـع حلول إمنـاء قوية، وإدمـاج اإلجراءات 
املتعلقـة بتغـري املنـاخ، والحـد مـن مخاطـر الكـوارث، وجـدول 

أعـامل 2030 للتنميـة املسـتدامة.

ولذلـك، مـا زالـت التحديـات قامئـة يف مجـال التصـدي ملعالجـة 
التنقـل البـرشي يف سـياق الكـوارث والتغـريات املناخيـة. ومـع 
ذلـك، قـد يوفـر االعتامد عـىل املقاربـة والتدابري الـواردة يف دليل 
املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة بشـأن التَّهجـري بسـبب الكوارث 
املفاجئـة سـبياًل للمـي إىل األمـام نحـو تطويـر سياسـة التنقـل 

750 ألف شخص يف هاييتي يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية العاجلة بعد إعصار ماثيو الذي رضب البالد يف أكتوبر/ترشين األول 2016.
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بسـبب الكـوارث بطيئـة الحـدوث يف سـياق التغـريات املناخيـة. 
فعـىل سـبيل املثـال، تسـتطيع الـدول االعتـامد عـىل اتفاقيـات 
الهجـرة الثنائيـة واإلقليميـة يف األمريكيتـني كـام ميكنهـا اعتـامد 
نظـام الحصـص القوميـة أو برامـج العـامل املوسـميني باإلضافـة 
إىل توفـري التدريـب وفـرص التعلم للمهاجريـن املحتملني باعتبار 
ذلك وسـيلة لتعزيز الهجرة بوصفها أحد سـبل التكيف مع اآلثار 
السـلبية للتغري املناخـي، والتغري البيئي، واملخاطـر الطبيعية. كام 
ميكـن أيضـاً إجـراء مزيـد مـن النقاشـات حـول الهجـرة بوصفهـا 
أحـد سـبل التكيف عىل املسـتوى اإلقليمـي ضمـن اتفاقية األمم 
املتحـدة املبدئيـة بشـأن التغـري املناخـي. وميكـن أيضـاً تحليـل 
الحريـة دون  والرتكيـز عـىل  التنقـل هـذه  أشـكال  العوامـل يف 
اإلقليميـة يف إطـارات العمـل مثـل السـوق املشـرتكة الجنوبيـة 

)مريكوسـور( أو نظـام التكامـل ألمريـكا الوسـطى )سـيكا(. 

ومثـة تحـدٍّ آخـر يف األمريكيتـني يتمثـل يف عـدم شـمولية إدمـاج 
ُأطـر العمـل اإلقليميـة )أو دون اإلقليميـة( والعمليـات يف جميع 
أنحـاء املنطقـة ككل مثلـام هـو الحـال يف املناطـق األخـرى عـىل 
سـبيل املثـال االتحـاد األورويب. وال يعـد العمل املتعلـق بالتَّهجري 
الناتـج عـن الكـوارث يف الهيئـات اإلقليمية املختلفة مثل السـوق 
املشـرتكة الجنوبية )مريكوسـور( ومؤمتـر أمريـكا الجنوبية املعني 
الشـاملية  الحـرة ألمريـكا  التجـارة  اتفـاق  أو  بالهجـرة )سـاكم( 
بالدرجـة التـي تسـمح  واملؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة كافيـاً 
بإنشـاء نظـام هجـرة إقليمـي قوي.9ويحـول ذلـك دون تنفيـذ 
وتعزيـز التدابـري املختلفـة املقرتحـة الـواردة يف بعـض الصكـوك 
حـول  اإلقليمـي  املؤمتـر  ودليـل  الحاميـة  أعـامل  جـدول  مثـل 
الثغـرات  لسـد  طـرق  اسـتحداث  إىل  حاجـة  وهنـاك  الهجـرة. 
وإجـراء التنسـيق الفعـال داخـل الكثـري مـن اآلليـات والعمليات 
املشـابهة عـىل املسـتويات اإلقليمـي، ودون اإلقليمـي، واملحـيل.

الخالصة 
القـول إنَّ  القـول وبعـد مراعـاة جميـع األمـور، ميكـن  مجمـل 
تطبيـق دليـل املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة والرتويـج لـه يعد 
عـرب  ريـن  املهجَّ األشـخاص  حاميـة  تعزيـز  يف  رئيسـية  خطـوة 
السـتمرار  ونظـراً  الكـوارث.  سـياق  يف  األمريكيتـني  يف  الحـدود 
التحديـات يف توفـري اسـتجابة قويـة لألشـخاص الذيـن يتنقلـون 
يف أوضـاع الكـوارث ويف أوضـاع التصـدي لآلثـار السـلبية للتغـري 
اإلقليمـي  املؤمتـر  دليـل  يوفـر  أن  ميكـن  املنطقـة،  يف  املناخـي 
حـول الهجـرة منوذجـاً ومنـرباً ميكـن مـن خاللهـام تعزيز سياسـة 
اإلمنـاء. وكخطـوة أوىل، مـا زالـت هناك حاجـة إىل بيانـاٍت أفضل 
وأكـرث منهجيـة لضـامن اسـتناد أي جهـود ُتبـَذل إىل أسـاس فهـم 
تجريبـي ثابـت وقوي للتنقـل البرشي يف هذا السـياق وذلك عىل 

املسـتويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي. 

Envoy@disasterdisplacement.org والرت كالني 
مبعوث رئيس منرب التَّهجري الناتج عن الكوارث 

www.disasterdisplacement.org

 David.Cantor@london.ac.uk ديفيد جاميس كانتور 
مدير مبادرة قانون الالجئني، كلية الدراسات املتقدمة، جامعة 

https://rli.sas.ac.uk لندن
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