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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
ٌ
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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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يدركـوا التداخـل بين نظام الترصيحـات وقانون البيرو الوطني
للجـوء.
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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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