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رين قرساً كولومبيا:حلول مستدامة للُمَهجَّ
أمايا فالكارسيل وفريا ساموديو 

الخربة فيام يخص  القوانني ورصيد وافر من  رغم ما متلكه كولومبيا من مجموعة ضخمة ومعقدة من 
رين قرساً ما زالت هناك عقبات كثرية أمام الحصول عىل حلول مستدامة للتَّهجري. تطوير سياسات املهجَّ

الحكومة  بني  سالم  اتفاقية  أخرياً  َعْت  ُوقِّ  ،2016 عام  أواخر  يف 
وبني القوى الثورية املسلحة يف كولومبيا-الجيش الشعبي.1 ووفقاً 
لألرقام الرسمية، خلَّفت الحرب مثانية ماليني و405 ألفاً و256 من 
الضحايا منهم 80% من النَّازحني داخلياً، و20% ضحية ألنواع أخرى 
من االنتهاكات مثل: االعتداءات، والقتل، والتهديدات، واإلخفاءات 
القرسية.2وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً للمفوضية املفوضية السامية 
ألف كولومبي  الالجئني، سعى حوايل 340  املتحدة لشؤون  لألمم 

لطلب اللجوء يف الخارج.

حقوق الضحايا 
تقدم السياسات املختلفة املتعلقة بالتهجري التي أدخلتها كولومبيا 
عىل مدى العرشين سنة املاضية أمثلة للمامرسات الجيدة التي قد 

تكون مناسبة لبلدان أخرى يف املنطقة. 

األوىل عىل  للمرة  الذي نص  لسنة 1997  رقم 387  القانون  أولها 
رين. ويف الحقيقة، يعرتف  املبادئ األساسية ملعاملة الدولة للمهجَّ
هذا القانون باملهجرين عىل أنَّهم مشكلة ال ُيسَتهاُن بها وحرجة 

تستحق من الدولة أن توليها االهتامم واألولوية.

املحكمة  الصادر عن   )025-T( القضايئ رقم الحكم  وثانيا، هناك 
الدستورية الكولومبية لعام 2004 والذي يأمر الهيئات والكيانات 
وعدم  األساسية  رين  املهجَّ حاجات  بتلبية  واإلقليمية  الوطنية 
انتهاك أيٍّ من حقوقهم األساسية مثل الخدمات الصحية والعمل 
واإلسكان. وينظر هذا الحكم إىل التَّهجري القرسي عىل أنَّه مشكلة 
هيكلية تتطلب حاًل متكاماًل. ولهذا السبب، ُيطَلُب إىل السلطات يف 
رين أي عىل املستويات دون الوطنية  جميع املواقع املضيفة للمهجَّ
ووضعت  التَّهجري.  آثار  مع  التعامل  السرتاتيجيات  للرتويج  أيضاً 
السلطات  من  لكٍل  توجيهية  ومبادئ  إرشادات  املتابعة  سياسات 
جرين  للُمهَّ كافية  موارد  لتخصيص  محاولة  يف  واملحلية  الوطنية 
والتعرف عىل وجه الخصوص عىل أوجه االستضعاف لدى النِّساء، 
واألطفال، واملراهقني، والشباب يف أوضاع التَّهجري مع رضورة األخذ 
بعني االعتبار آلثار التَّهجري عىل السكان األصليني واملنحدرين من 

أصول إفريقية واألشخاص ذوي اإلعاقة.

الضحايا  )قانون   2011 لسنة   1448 رقم  القانون  هناك  وثالثاً، 
املسلَّح  النِّزاع  ضحايا  َن  مكَّ الذي  أصحابها(  إىل  األرايض  وإعادة 

بحق  القانون  هذا  ويعرتف  أرضارهم.  وجرب  املساعدة  تلقي  من 
خ تدابري ملموسة  الضحايا يف الوصول إىل الحقيقة والعدالة كام رسَّ
يتمكن  حتى  نصابه  إىل  الحق  إعادة  برنامج  مثل  الرضر  لجرب 
ضحايا التَّهجري القرسي وانتزاع امللكية من املطالبة بأراضيهم التي 

ُانُتِزَعْت منهم. 

أوجه قصور السياسات
للغاية،  ضعيفاً  التنفيذ  زال  ما  املهمة،  التطورات  هذه  كل  رغم 
فقد  متوقعاً؛  كان  كام  للضحايا  املعيشية  الظروف  تتحسن  مل  إذ 
املساعدات  توفري  من  تعيق  كثرية  وقالقل  اضطرابات  مثة  كانت 
أمر  التمويالت وهو  قلة  إىل  باإلضافة  الرضر  البناء وجرب  وإعادة 

واضح جداً.

عىل  الرتكيز  من  بدالً  الرفاه  توفري  عىل  السياسات  زت  ركَّ فقد 
لالستضعاف  للتصدي  االسرتاتيجيات  تطوير  من  األشخاص  متكني 
الرصد  للجنة  الذايت. ووفقاً  االكتفاء  نحو  ومعالجته واملي قدماً 
الكولومبية3، ففي عام 2016، كانت مستويات دخل 97.6% من 
الضحايا تحت خط الفقر، وما زال األالف منهم ال يحصلون عىل 
الخدمات الطبية األساسية، أو الرعاية النفسية الجيدة، أو فرص 
 ،2015 عام  بحلول  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الئق.  منزل  أو  التعليم، 
انخفضت  ثم  ومن  الرضر  جرب  صندوق  يف  التمويالت  انخفضت 

قدرة الصندوق عىل دعم جرب الرضر.

الضحايا  وحدة  لدى  ل  َيَتَسجَّ مل  الخارج،  يف  للكولومبيني  ووفقاً 
أكرث من عرشة أالف و652 ضحية من 42 بلداً. ومل يحصل كثرٌي 
كمواطنني  حقوقهم  عىل  الخارج  يف  الكولومبيني  املواطنني  من 
كولومبيني مثل املساعدات أو جرب الرضر. فكثرٌي منهم غري معرتف 
بهم رسمياً كالجئني وهم بذلك يف أوضاع غري نظامية يف البلدان 

املستضيفة.

التحديات املستقبلية
مع  وأناضل  أكافح  زلُت  ما   ... أعاين  زلت  وما  رة  ُمهجَّ زلُت  »ما 

عائلتي.«4

هناك حاجة ماسة إىل خطوات وتدابري ملموسة إذا كانت هناك 
رين من كولومبيا.  نية لوضع حلول مستدامة وأكرث فاعلية للُمهجَّ
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وينبغي االستمرار يف بذل الجهود 
بعد  لوا  ُيسجَّ مل  مــن  لتحديد 
الكولومبي  الضحايا  سجل  يف 
املناطق  يف  خاصًة  وحاميتهم 
الوصول  يصعب  التي  الريفية 
السلطات  عىل  وينبغي  إليها. 
رفع  ــادة  زي عىل  العمل  كذلك 
األشخاص  لدى  الوعي  مستوى 
وتسجيلهم  إدراجــهــم  بكيفية 
يف  املشاركة  وكيفية  السجل  يف 
أكانوا  )ســواء  الضحايا  مجالس 
أما  خارجها(.  أم  كولومبيا  يف 
من  بد  فال  املحلية،  املؤسسات 
ومصادرها  قدراتها  بناء  تعزيز 
التصدي  من  لتتمكن  التمويلية 
الرغم  وعىل  الضحايا.  لحاجات 
معياري5  عمل  إطار  وجود  من 
توجد  ال  الضحايا،  مشاركة  يحدد 
يف  ــم  ــه إلرشاك كافية  ضــامنــات 
واتخاذ  التشاورية  العمليات 

القرارات. 

تدابري  تبني  للحكومة  ينبغي  كام 
والجامعات  العسكرية  شبه  القوات  عنارص  لتفكيك  معينة 
املحلية املسلحة وإبرام اتفاقية سالم مع جيش التحرير الوطني.6 
ارتفاع  يف  املسلحة سبب  الفاعلة  الجهات  وجود هذه  فاستمرار 
أعداد الضحايا يوماً بعد يوم بل يفرض مشكالت خاصة للسكان 
الهادئ  املحيط  ممر  يف  تشوكو  وإدارة  بوينافينتورا،  ميناء  يف 
الكولومبي. ويف الوقت نفسه، ينبغي للحكومة إدخال مخططات 
حامية وضامنات أمنية للقادة االجتامعيني واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان الذين ما زالوا مستهدفني. 

كام ينبغي للحكومة أيضاَ االعرتاف بوجود مشكلة التَّهجري القرسي 
غري  واالقتصادات  النطاق،  واسعة  اإلمنائية  باملرشوعات  املرتبط 
ووضع  البيئية  واآلثــار  القانوين(  غري  التعدين  )مثل  املرشوعة 

الترشيعات الالزمة لذلك. 

وأخرياً، لن ُتؤِت هذه التغيريات أكلها إال بالتزامن مع التغيري يف 
الثقافة السياسية التي ترضب بجذورها حالياً يف نظام تتلقى فيه 
املناطق  حساب  عىل  أكرب  اهتامماً  اإلقليمية  الحرضية  العواصم 
النائية جداً التي تعتمد حالياً عىل الفساد واملحاباة واملحسوبية. 
وال بد أيضاً من إحداث تغيري جذري عىل فهم األدوار واملسؤوليات 

أن  كولومبيا  أرادت  ما  إذا  واإلقليمية  الوطنية  بالهيئات  املناطة 
تكون بلداً خالياً من النِّزاع.
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo .1
 http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV .2

 Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley .3
1448 de 2011 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

)لجنة رصد ومراقبة تنفيذ القانون رقم 1448 لعام 2011 حول الضحايا واستعادة ملكية 
األرايض(

رة أدلتها لدى الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني - كولومبيا.  4. شهادة مهجَّ
5. املادة 28 واملادة 192 من القانون رقم 1448 لعام 2011، واملادة 17 من املرسوم 

الترشيعي رقم 4802 لعام 2011، واملرسوم الترشيعي رقم 790 لعام 2012، والقرار رقم 
0388 للعارش من مايو/أيار لعام 2013، والقرار رقم 1281 لعام 2016.

Ejército de Liberación Nacional .6

وحدة تسجيل متنقلة يف كولومبيا ُتصِدر بطاقات الهوية الشخصية للنازحني داخلياً لتمكينهم من الحصول عىل املساعدات الحكومية.
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