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امُلواَطَنة 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. 

)أوناسور(  الجنوبية  أمريكا  دول  اتحاد  أهداف  أهم  أحد  يتمثل 
َس عام 2008 يف توحيد املواطنة بني كافة مواطني دول  الذي ُأسِّ
واملبتكرة وجود  الضخمة  الخطوة  الجنوبية. وتعكس هذه  أمريكا 
املهمة  املبادرات  من  عدد  وراء  الكامنة  والروح  السياسة  اإلرادة 

التي اسُتْحِدَثت يف املنطقة عىل مدى العقود السابقة. 

إذ وضع إعالن قرطاجنة املعني بالالجئني الذي اعُتِمَد عام 1984 
األساس القانوين لالجئني يف املنطقة استناداً إىل صيغة أرحب من 
بالنظر  وذلك   1951 عام  اتفاقية  يف  الوارد  اللجوء  صفة  تعريف 
إىل الالجئني عىل أنهم: »األشخاص الذين فّروا من بالدهم بسبب 
عن  الناجم  حريتهم  أو  أمنهم  أو  أرواحهم  يهدد  الذي  الخطر 
أو  الداخلية  النِّزاعات  أو  األجنبي  العدوان  أو  املعمم  العنف 
االنتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان أو أي ظروف أخرى تعّكر صفو 

النظام العام تعكرياً خطرياً.«1 

ففي عام 2002 وّقعت بلدان السوق املشرتكة الجنوبية )مريكوسور( 
عام  يف  2ثم  واإلقامة.  التنقل  حرية  مواطنيهم  لكل  متنح  اتفاقية 
2012، وقعت كتلة بلدان السوق املشرتكة الجنوبية )مريكوسور( 
امُلَوّسعة آنذاك إعالن املبادئ بشأن تقديم الحامية الدولية لالجئني 
الهجرة  تدفقات  يف  اللجوء  احتياجات  تحديد  بذلك  متعهدين 
املختلطة مع إيالء االهتامم الخاص للجندر والعمر وتجنب عدم 
من  الالجئني  متّكن  لضامن  اإلعالن  سعى  3كام  القرسية.  اإلعادة 
وشّجع  األجانب  من  غريهم  ميتلكها  التي  الحقوق  نفس  مامرسة 
مل شمل أرس الالجئني ووَضع آليات للتعاون بني مختلف مؤسسات 
اللجوء يف بلدان أمريكا الجنوبية. باإلضافة إىل ذلك، وضع اإلعالن 
الترشيعات  مواءمة  أهمية  التوطني إلبراز  إلعادة  إقليمياً  برنامجاً 
يصلون  الذين  الالجئني  لحامية  الجامعي  العمل  وأهمية  الوطنية 

إىل املنطقة.

البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  بلدان  وضعت   ،2004 عام  ويف 
الكاريبي العرشون بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة 
من  املخاوف  تعكس  التي  املكسيك  عمل  الالجئني خطة  لشؤون 
النِّزاع الكولومبي  التهديدات التي تواجه استقرار املنطقة بسبب 
واألعداد الكبرية من الالجئني واألشخاص النازحني داخلياً. وشّددت 
الدويل  والتضامن  التعاون  أهمية  عىل  املكسيك  عمل  خطة 
واملسؤولية املشرتكة هادفًة لتعزيز إطار عمل الحامية الدولية من 

أجل التوصل لحلول دامئة لالجئني يف املنطقة. كام اعتربت الخطة 
أساسياً إليجاد حلول دامئة ملشكالت الالجئني،  اللجوء أمراً  نوعية 
مبعنى أنه إذا كانت الحامية فّعالة فلن يضطر الالجئ للذهاب إىل 

بلد ثالث من خالل التحركات الثانوية أو غري القانونية. 

منظامت  عن  وممثلون  الدولية  املنظامت  تبنت   ،2014 عام  ويف 
وخطة  الربازيل  إعالن  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  املدين  املجتمع 
يف  الدولية  الحامية  لتعزيز  اإلقليمية  األداة  هذه  وتركز  عملها. 
الجيدة  املامرسات  ُترِبز  الدامئة، كام  الحلول  الالتينية عىل  أمريكا 
وتشجع كاًل من التعاون ما بني دول الجنوب والدعم امُلَقَدم من 
املستمرة  التَّهجري  حاالت  من  محددتني  لحالتني  الدويل  املجتمع 
وهام أعداد الالجئني املتزايدة الذين استوطنوا يف املراكز الحرضية 
الكولومبيني  املواطنني  الكبري من  والعدد  الالتينية  الكبرية ألمريكا 
اإلكوادور  من  كل  مع  للبالد  الحدودية  املنطقة  يف  املستضعفني 

وبنام وفنزويال. 

اإلرادة السياسية ألمريكا الالتينية 
يعد استحداث الهيئات والصكوك اإلقليمية امُلَبيَّنة أعاله مثاالً عىل 
بني  االختالف  وجه  وتوضيحاً  املنطقة  يف  السياسية  اإلرادة  وجود 
أطراف  يف  يحدث  مام  وكثري  الالتينية  أمريكا  يف  امُلّتبعة  املقاربة 
التقييدية  السياسات  املقاربة تتجنب  إنَّ هذه  إذ  العامل  أخرى يف 
تحديد  أجل  من  الالزمة  التدابري  وتنفيذ  الهجرة  بتنظيم  وتسمح 

األشخاص املحتاجني للحامية الدولية.

ليشكل  )أوناسور(  الجنوبية  أمريكا  دول  اتحاد  تأسيس  جاء  وقد 
حيزاً للتوافق والتقارب مع املبادرات األخرى ولكن بهدف التقدم 
لألمام خطوة أخرى:«بناء ُهِويَّة ومواطنة ألمريكا الجنوبية«. 4ويف 
هذا السياق، تشكل مواطنة أمريكا الجنوبية أكرث الحلول شمولية 
وابتكاراً ورمبا األكرث دميومًة لألزمة اإلنسانية يف املنطقة. كام أنها 
متثل إعادة تعريف للعالقة بني بلدان أمريكا الجنوبية اعتامداً عىل 

الرؤية املشرتكة والهوية اإلقليمية. 

مفهومات املواطنة 
أهدافه  بني  من  )أوناسور(  الجنوبية  أمريكا  دول  اتحاد  يسعى 
خالل  من  الجنوبية  أمريكا  هوية  وتوطيد  ترسيخ  إىل  املحددة 
األعضاء  الــدول  من  أي  مواطني  بحقوق  التدريجي  االعــرتاف 
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املواطنة يف  الدول األعضاء األخرى من أجل متكني  باإلقامة يف 
والخدمات  االجتامعي  الضامن  إىل  والوصول  الجنوبية  أمريكا 
الصحية يف كافة أنحاء املنطقة، كام يهدف اتحاد دول أمريكا 
باإلنسان  اإلقليمي  االعرتاف  تشجيع  إىل  )أوناسور(  الجنوبية 
وتوحيدها  الهجرة  سياسات  تنظيم  أجل  من  العمل  وحقوق 
االتفاق  كان  كام  الهجرة.  مجال  يف  التعاون  خالل  من  وذلك 
الذي  السفر  وجوازات  الدخول  تأشريات  من  باإلعفاء  املتعلق 
وقعه وزراء الخارجية يف مجموعة أمم أمريكا الجنوبية )الذي 
نوفمرب/ )أوناسور( يف  الجنوبية  أمريكا  اتحاد دول  كان سلف 
التنقل  حرية  باتجاه  خطوة  أول   2006 عام  الثاين  ترشين 
وأسهمت هذه الخطوة بإرساء األسس ملواطنة أمريكا الجنوبية. 

كام كان اتحاد دول أمريكا الجنوبية )أوناسور( خاّلقاً يف تقدميه 
ينص  الذي  القانوين  املبدأ  مفهوم  إىل  استناداً  املواطنة  ملفهوم 
إىل  للنظر  نتيجة  اإلقامة. ويأيت ذلك  املواطنة بحكم  عىل حق 
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.

دامئاً  حاًل  الجنوبية  أمريكا  يف  املواطنة  اعتبار  ميكن  حني  ويف 
بدياًل فهي أيضاَ حاًل مكماًل الحتياجات الحامية الدولية لالجئني 
اتحاد  عزز  كام  داخلياً.  النازحني  لألشخاص  الوطنية  والحامية 
الجنوب  دول  بني  ما  التعاون  )أوناسور(  الجنوبية  أمريكا  دول 
ازداد  التي  املشرتكة  املشكالت  ملواجهة  إقليمية  خطة  وطور 

تخطيها للحدود الوطنية. 

ملجلس   2014/14 رقم  القرار  أن  إىل  االنتباه  املهم  ومن 
املستشارين التابع التحاد دول أمريكا الجنوبية )أوناسور( لعام 
مواطنة  مبفهوم  املتعلق  املفهومي  التقرير  عىل  وافق   2014
أمريكا الجنوبية. وباملثل، واصلت الهيئات دون اإلقليمية )مثل 
إىل  باإلضافة  الجنوبية(  املشرتكة  والسوق  األنديز  جامعة دول 
املعني  العمل  وفريق  بالهجرة  املعني  الجنوبية  أمريكا  مؤمتر 
حيوية  مقاربة  عىل  اعتامداً  العمل  الجنوبية  أمريكا  مبواطنة 
يف  أُحِرَز  الذي  التقدم  وُعرَِض  الحقوق،  عىل  وقامئة  ومتكاملة 
هذه القضية يف اجتامع اتحاد دول أمريكا الجنوبية )أوناسور( 
الثاين عام 2015 يف مونتيفيديو. ومنذ ذلك  يف نوفمرب/ترشين 
الجنوبية  أمريكا  املعني مبواطنة  العمل  فريق  يواصل  الوقت، 
دول  التحاد  العام  لألمني  وبالنسبة  القضية.  هذه  عىل  عمله 
إليه  تسعى  الذي  الهدف  ُد  ُيجسِّ )أوناسور(،  الجنوبية  أمريكا 

وعرب  املؤسسية  املنظمة  طموحات  الجنوبية  أمريكا  مواطنة 
اإلقليمية.

llamasva@gmail.com فالرييا يوماس 
سكرترية تنفيذية، شبكة حقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية 
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