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ثغرات الحامية يف املكسيك
أندريا فيالسنيور وإيلبا كوريا 

رهم العنف الدائر يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى  مثَّلت املكسيك واحدة من أهم البلدان للذين هجَّ
كوجهة نهائية وكبلد للعبور عىل حد سواء، ويدعو ذلك إىل رضورة ملحة لتحسني الحكومة املكسيكية 
ذلك  ظل  يف  منها  املنشود  بالغرض  لتفي  اللجوء  طلبات  يف  النظر  وإجراءات  لديها  اللجوء  ملنظومات 

السياق.
ميثل مسار الهجرة العابر من أمريكا الوسطى فاملكسيك فالواليات 
املتحدة األمريكية واحداً من أكرب مسارات الهجرة يف العامل إذ تشري 
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني إىل أنَّ ما ال يقل عن 500 
ال  كبرية  تغريات  عام.1لكنَّ  كل  يف  املكسيك  يعربون  شخص  ألف 
توليفة  يف  املنرصم  العقد  األقل خالل  عىل  العني حدثت  تخطئها 
تدفقات الهجرة غري النظامية إىل املكسيك وخصائصها خاصًة من 
ناحية األسباب املوّلدة للتهجري يف كل من هندوراس والسلفادور 

وغواتيامال بدرجة أقل.

الحرب  اندلعت  عندما  الثامنينيات  يف  التَّهجري  جذور  وتتأصل 
بلدان مثل غواتيامال والسلفادور وصاحبها موجة من  األهلية يف 
القمع أدت إىل تهجري الناس نزوحاً يف الداخل ولجوءاً إىل الخارج. 
فاختار البعض الفرار إىل الدول املجاورة لكنَّ مئات اآلالف غريهم 
النِّزاعات  انتهاء  وبعد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل  هاجروا 

أمريكا  من  الالجئني  تدفقات  توقفت  التسعينيات  يف  املنطقة  يف 
الوسطى لكنَّ موجة جديدة حلت مكانها تتمثل يف هجرة أعداد 
كبرية من املهاجرين االقتصاديني الفارين من براثن الفقر والفاقة 
التي بسطت ظاللها عىل بلدان أمريكا الوسطى خاصة منها دول 
وتضاعفت  وهندوراس.  وغواتيامال  السلفادور  الشاميل2:  املثلث 
أعداد املهاجرين إىل الواليات املتحدة األمريكية مع وقوع الكوارث 
الطبيعية منها عىل سبيل املثال إعصار ميتش يف عام 1998 وزلزال 

السلفادور يف عام 2011.

مساعدات  لجنة   1980 عام  املكسيك  أسست  لذلك،  واستجابة 
مكتباً  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  وفتحت  الالجئني، 
لها يف املكسيك عام 1982، ثمَّ أسست املكسيك عام 1990 اللجنة 
منظومة  أيضاً  املكسيك  أدخلت  ثم  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية 
سنوات،  عرش  وبعد   1990 عام  الوطنية  ترشيعاتها  يف  الالجئني 
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م املساعدة النفسية-االجتامعية المرأة الجئة تحمل دمية تفريغ القلق. مكتب الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني يف مدينة تابوكوال ُيقدِّ
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الالجئني  بوضع  الخاصة  املتحدة  األمم  اتفاقية  املكسيك  قت  صدَّ
لعام 1951. ويف عام 2011، أقرَّت املكسيك قانوناً للهجرة وقانوناً 
ل الحقاً عام 2014 ليصبح: قانون  لالجئني والحامية التكميلية )ُعدِّ

الالجئني والحامية التكميلية واللجوء السيايس(.

سامت الهجرة الجديدة
يف وقت ليس ببعيد، بدأت أعداد املغادرين لهندوراس والسلفادور 
الفاّرين  بأعداد  ارتفاع  يقابله  باالنخفاض  اقتصادية بحتة  ألسباب 
من العنف والجرمية املنظمة واالضطهاد. فمنذ عام 2006، أودت 
األحداث بحياة ما تقدر أعدادهم بـ 150 ألفاً يف السلفادور مبعدل 
يفوق 50 قتياًل عىل يد العصابات اإلجرامية لكل مائة ألف يف العام 
القتىل يف املكسيك  الواحد أي ما يزيد عىل ثالثة أضعاف معدل 
املتحدة  الواليات  يف  ذاته  املعدل  أضعاف  عرشة  يفوق  ما  بل 
لت السلفادور معدل 103 قتياًل عىل  األمريكية. ويف عام 2015، سجَّ
يد العصابات لكل مائة ألف من السكان يقابله 57 يف هندوراس 
و30 يف غواتيامال. وحتى معدالت األطفال تحت سن العرشين من 
ضحايا جرائم القتل فقد سجلت ارتفاعاً يف السلفادور وغواتيامال 
مقارنة مبعدالتها يف أي بلد آخر يف العامل. ويف عام 2015، احتجزت 
سلطات الهجرة املكسيكية قرابة 35 ألف مراهق أكرث من نصفهم 

كانوا غري مصحوبني ببالغني.

ويف السنوات األربعة املاضية، ازدادت طلبات اللجوء يف املكسيك 
من 1296 يف عام 2013 إىل 8788 يف عام 2016، حصل منها 2872 
زالت ضعيفة  ما  األرقام  لكنَّ هذه  اللجوء.  أو  اللجوء  عىل صفة 
مقارنة بعدد الفارين من بلدان املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى 
ممن اعرتضتهم املكسيك واحتجزتهم. وبني عامي 2013 و2016، 
فاق عدد املعتقلني من بلدان املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى 
رّحلتهم  أن  مصريهم  كان  و249(  ألفاً   517( معظمهم  ألفاً   520
السلطات )برعاية العهد الوطني للهجرة(.3 من بني ما يقدر عدده 
ممن  ببالغني  مصحوبني  غري  ومراهق  مهاجر  طفل  ألف   51 بـ 
لديهم حاجات محتملة للحامية يف املكسيك والقادمني من أمريكا 
الوسطى بني عامي 2013 و2016، مل يتقدم منهم أكرث من %1.1 
أو  اللجوء  اللجوء، وحتى هؤالء مل يحصل منهم عىل حق  لطلب 

الحامية التكميلية سوى 230 فرداً )%0.4(.

من جانب آخر، متخضت قمة األمم املتحدة لالجئني واملهاجرين 
عام 2016 عن تحسينات تجسدت يف رفع معدالت االعرتاف بصفة 
الالجئ وبقطع الدول املشاركة لتعهداتها بااللتزام بإدخال إجراءات 
كرامة  تحفظ  إنسانية  ’معاملة  لتوفري  منظوماتها  يف  حقيقية 
املهاجرين والالجئني‘، لكنَّ تحديات كثرية ما زالت قامئة يف مواجهة 
توفري الحامية لالجئني يف املكسيك. ومن هنا، نجد حاجة ماسة إىل 
تبني التدابري الكفيلة بتحديد األشخاص الذين يحتاجون للحامية 

تحديد صفة  تعقيدات من دخول عملية  مبارشة دون  ومتكينهم 
العدلية  املنظومات  إىل  الوصول  من  متكينهم  ذلك  يف  مبا  الالجئ 
وغريها  املحاكم  يف  والدفوع  الطعونات  عىل  القدرة  منها  خاصة 
من الجهات املعنية. وعىل املكسيك أيضاً أن ترسم سياسات عامة 

فاعلة لضامن االندماج املحيل ولضامن كامل حقوق الالجئني.

تدابري تحديد الالجئني
من أهم االعتبارات التي يجب مراعاتها يف رسم السياسات العامة 
للحامية.  يسعون  الذين  لألشخاص  االجتامعية-السكانية  السامت 
لكنَّ هذا االعتبار، رغم أهميته، مل ُيفِرز أثراً كبرياً عىل اإلجراءات 
إلحداث   )COMAR( للهجرة  الوطنية  املؤسسة  اتخذتها  التي 
التحسينات الالزمة يف معلومات حق اللجوء ونطاقه وآلية متكني 

وصول طالبي اللجوء له. 

وغواتيامال  السلفادور  من  املكسيك  إىل  القادمني  أّن  خاصة 
وهندوراس عادة ما تكون مستويات تعليمهم منخفضة ويعانون 
املعلومات  يقابل ذلك شح يف  اقتصادي اجتامعي  من استضعاف 
تلك  وحتى  للجوء،  بطلب  التقدم  وكيفية  اللجوء  حول  املتاحة 
املعلومات القليلة ال تتيحها الجهات التي متتلكها إال إذا ُأكرَِهت 
إخفاء  لكنَّ  ترصفها  غ  يسوِّ ما  الجهات  لتلك  ولعل  ذلك.  عىل 
املعلومات بهذه الطريقة فيه تجاهل لحقيقة ثابتة هي أنَّ الناس 
املحتاجني للحامية عادة ما يجهلون أنَّ لهم الحق يف االعرتاف بهم 
التي تصل يف بعض  كالجئني خاصة مع تدين مستويات تعليمهم 
األحيان إىل األمية وكل ذلك يعيق من حصولهم عىل فهم صحيح 
يعيشون  الذي  للوضع  القانونية  الجوانب  كاملة مبجمل  وإحاطة 
يف  سبباً  االقتصادي-االجتامعي  وضعهم  تدين  يصبح  وبذلك  فيه. 
زيادة استضعافهم ومعاناتهم وبافتقارهم للمعلومات الالزمة حول 
وضعهم، ال يجدون سبياًل لتحديد حاجاتهم يف الحامية وال التعامل 

معها أصاًل.

متكني الوصول إىل إجراءات اللجوء
ذها املكسيك واحدة من  متثل سياسات الهجرة وسياساتها التي تنفِّ
أهم معيقات الوصول إىل إجراءات اللجوء، منها االحتجاز القرسي 
عن  عدا  قرساً  ترحيلهم  وترسيع  املتنقلني  لألشخاص  واملمنهج 
انعدام املوارد التي يفرتض أن تتاح إىل األفراد الراغبني يف السعي 
وراء الحامية من اإلعادة القرسية، وكل تلك التدابري تشوش عىل 
حق التقدم بطلب الحصول عىل صفة الالجئ. وبهذا الصدد، ال بد 
من اتخاذ التدابري الرضورية لتجاوز الخطاب الرسمي املنصب عىل 
أنَّ األشخاص املعرضني لهذه املعاملة إمنا قدموا للمكسيك كدولة 
إال  هي  وما  لهم.  مستقراً  ليست  وأنها  النهائية  لوجهتهم  ’عبور‘ 
حجة يزداد التشكيك بها ومبصداقيتها. وهناك واجب عىل الدولة 
بأن تضمن منع انتهاك إعادة الالجئني ملبدأ عدم اإلعادة القرسية 
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التدريب املناسب  ما يتطلب بالرضورة أن تبدأ املكسيك بإطالق 
مبا يف ذلك توفري األدلة اإلرشادية والتنفيذية بغية ضامن انسجام 
سياسات الهجرة واللجوء فيها مع املعايري الدولية ومنها عىل سبيل 

املثال توفري بدائل االحتجاز لطالبي اللجوء.

الوصول إىل العدالة واإلجراءات النظامية 
يؤسس قانون الالجئني والحامية التكميلية واللجوء السيايس معايري 
للحامية وإجراءات كافية وواضحة. لكنَّ املامرسة عىل أرض الواقع 
املكفولة  الحامية  ُتقوِّض  وعملية  إدارية  عوائق  وجود  إىل  تشري 
إذ  والفعالة  العادلة  باإلجراءات  الحق  تنفيذ  من  وتحد  بالقانون 
إنَّها، عىل سبيل املثال، تحد من قدرة األفراد املحتجزين يف مراكز 
هذه  مثل  القانونية.  املساعدة  عنهم  ومتنع  املهاجرين  احتجاز 
بصفته  للشخص  الحامية  حق  إنجاز  أمام  حائاًل  تقف  املعوقات 
الجئ وهذا ما يستدعي بدوره التساؤل حول مدى التزام الدولة 

بتوفري الحامية الفعالية لالجئني.

وفضاًل عن معالجة أوجه القصور التي تعيق يف الوضع الراهن من 
االعرتاف بصفة الالجئ، عىل املكسيك أن تحرص أيضاً عىل توفري 

واملؤسسة  املختلفة  مؤسساتها  بني  ما  للتنسيق  الفعالة  اآلليات 
االعــرتاف  فور  ككل  العملية  تنظيم  لتسهيل  لهجرة  الوطنية 
باألشخاص عىل أنهم الجئون. وأخرياً، ينبغي للمكسيك أن تؤسس 
عىل  الالجئني  مجتمع  أفراد  جميع  حصول  لضامن  شاملة  برامج 
لدمجهم  الرتويج  ن  لها  بد  وال  والتعليم  الصحة  كحق  حقوقهم 

اجتامعياً واقتصادياً.

subdireccionsjrmex@sjrlac.org أندريا فيالسنيور 
مديرة املرشوعات، املنظمة اليسوعية لخدمة الالجئني، املكسيك 
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2. يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى.

3. املصدر: وزارة الداخلية - شعبة سياسة الهجرة.

تكميم األفواه الناقدة يف املكسيك
زميينا سواريز ودانيال زابيكو

أصواتهم  إسكات  إىل  ترمي  اعتداءات  املكسيك  يف  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعون  الصحفيون  يواجه 
الناقدة. وكثري منهم يجد نفسه مجرباً عىل الفرار خوفاً من االغتيال. ولتبعات ذلك الواقع أهمية كبرية 

عىل املستويني الشخيص واالجتامعي.

يف  املنظمة  بالجرمية  املرتبط  النطاق  واسع  العنف  سياق  يف 
املكسيك، غالباً ما يصبح املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون 
 125 األقل  عىل  ُقِتَل   ،2000 عام  فمنذ  للعنف.  محددة  أهدافاً 
صحفياً يف املكسيك وُفِقَد 21 آخرون. ويف أثناء ذلك، يف الفرتة ما 
بني ديسمرب/كانون األول 2012 حتى يوليو/متوز 2017، ُقِتَل 106 
فرداً من املدافعني عن حقوق اإلنسان واختفى 81 آخرون.1ورغم 
صعوبة الحصول عىل البيانات، تفيد التقارير إىل تعرض الصحافة 
إىل 276 حالة اعتداء يف عام 2017، أي بزيادة نسبتها 23% عام كان 

عليه الحال يف عامل 2016. 2

وإذا نشط الفرد يف إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان أو نرش بيانات 
يف  يحدث  عام  معلومات  م  قدَّ أو  املحلية  السلطات  فساد  حول 
بعض املناطق يف البالد، فذلك أساس كاف لتعريضه لخطر التهديد 
كله  ذلك  أثر  ويزداد  القرسي.  اإلخفاء  أو  االغتيال  أو  االعتداء  أو 

بغياب إرادة السلطات أو عجزها عن محاربة العصابات اإلجرامية 
االعتداءات  عن  الطرف  غض  إىل  األحيان  بعض  يف  تعمد  بل 
عىل  العبء  يقع  هنا  ومن  الحكوميون،  املسؤولون  يرتكبها  التي 
القتل  جرائم  لفضح  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  الصحفيني 
متنع  وليك  اإلجرامية.  األفعال  من  غريها  أو  القرسي  اإلخفاء  أو 
اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  الصحفيني  اإلجرامية  العصابات 
تهديد  تحت  معهم  التعاون  عىل  تجربهم  يفعلونه  ما  فعل  من 
استهدافهم. وبلغتهم الدارجة املعروفة يف عامل العصابات يعرضون 
عليهم عرضاً ‘فضة أو رصاص’ مبعنى ‘إما أن تقبل املال أو نطلق 

عليك الرصاص’.

وما يزيد الطني بلَّة يف هذا السياق زيادة العداء واألفعال القتالية 
املكشوفة ملختلف السلطات إزاء الصحفيني واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان ما أدى إىل انخفاض احتاملية طلب هؤالء للمساعدة أو 
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