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برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية 
ماريا حوسه ماركوجليييس 

ألكرث من عقد، تبنت بلدان املخروط الجنويب يف أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطني إقليمي تضامني. 
وُتقّيم بلدان املنطقة أيضاً املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة. 

ــة بشــأن الالجئــني  احتفــاًء بالذكــرى العرشيــن إلعــالن قرطاجنَّ
ومنطقــة  الالتينيــة  أمريــكا  بلــدان  عقــدت   ،19841 لعــام 
بإصــدار  اختتمــت  تشــاورية  جلســات  الكاريبــي  البحــر 
ــذه  ــت ه ــام 2004.2وكان ــا لع ــة عمله ــيك وخط ــالن املكس إع
ــة الالجئــني يف املنطقــة  ــل إرشــادي لحامي ــة دلي الوثيقــة مبنزل
خــالل العقــد الــذي عقــب إصدارهــا وأبــرزت أهميــة برنامــج 
ــم كأحــد أدوات حاميــة  إعــادة التوطــني التضامنــي الــذي ُصمِّ
ــم وال  ــتدام لقضيته ــل مس ــة وكح ــكا الالتيني ــني يف أمري الالجئ
ســيام الالجئــني مــن أصــل كولومبــي الذيــن واجهــوا املخاطــر 
ــة  ــم آلي ــاً لتقدي ــج أيض ــَدَف الربنام ــاورة. وَه ــدان املج يف البل
ــدان  ــني بل ــؤولية ب ــارك املس ــدويل وتش ــن ال ــق التضام لتحقي
مــن  أعــداد  ألكــرب  امُلضيفــة  البلــدان  ملســاعدة  املنطقــة، 
الالجئــني. ويف الفــرتة بــني عامــي 2005 و2014، أعيــد توطــني 
ــوادور  ــون - مــن اإلك ــم كولومبي ــف و151 الجــئ - غالبيته أل
وباراغــواي  وشــييل  والربازيــل  األرجنتــني  إىل  وكوســتاريكا 

ــة. ــكا الجنوبي ــويب ألمري ــروط الجن ــواي يف املخ وأوروغ

ة ببلــدان إعــادة التوطــني الناشــئة  وتلقــت تلــك الــدول امُلســامَّ
مســاعدات فنيــة وماليــة مــن املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني مــن أجــل وضــع خطــط برامجهــا 
ــن  ــا م ــت تصله ــي كان ــاعدات الت ــن املس ــاًل ع ــا فض وتنفيذه
ــرتاليا.  ــج وأس ــل الرنوي ــة مث ــني التقليدي ــادة التوط ــدان إع بل
ــم  ــني يف أوطانه ــاج الالجئ ــة إدم ــت عملي ــك، اختلف ــع ذل وم
الجديــدة اختالفــاً واضحــاً يف بلــدان إعــادة التوطــني الناشــئة 

ــة.  ــادة التوطــني التقليدي ــدان إع ــام هــو الحــال يف بل ع

ففــي بلــدان إعــادة التوطــني الناشــئة، اعتمــد الربنامــج عــىل 
ــتندات  ــة ومس ــح إقام ــني تصاري ــح الالجئ ــدول مبن ــزام ال الت
ــىل  ــني ع ــب املقيم ــوق األجان ــاوية لحق ــوق مس ــمية وحق رس
ــزام  ــه اعتمــد يف الوقــت نفســه أيضــاً عــىل الت أراضيهــا. ولكن
لألمــم  الســامية  املفوضيــة  خــالل  مــن  الــدويل  املجتمــع 
ــني  ــل الالجئ ــة نق ــل عملي ــني بتموي ــؤون الالجئ ــدة لش املتح
املحليــة  املنظــامت  مــع  والتعاقــد  واألرس  األفــراد  مــن 
ــج، أي إدارة  ــذ الربنام ــىل تنفي ــدين ع ــع امل ــامت املجتم ومنظ
عمليــة اســتالم املســاكن والطعــام وتوفريهــام لالجئــني وكذلــك 
دعــم عمليــة إدماجهــم يف نســيج القــوى العاملــة. ويف املقابــل، 

كان عــىل ســلطات اللجــوء املحليــة والدوليــة تــويل دور أكــرب 
ــاج. ــة اإلدم يف عملي

أضــف إىل ذلــك أنَّــه رغــم تشــابه لغــة الذيــن أعيــد توطينهــم 
مــن الالجئــني الكولومبيــني ومــن يعيشــون يف بلــدان املخــروط 
ــة  ــت غالبي ــم، توجه ــة وثقافته ــكا الجنوبي ــن أمري ــويب م الجن
ــدة أو  ــات املتح ــم يف الوالي ــادة توطينه ــة إع ــات ناحي التوقع
شــامل أوروبــا وكان واضحــاً أنَّ أقــل الخيــارات تفضيــاًل إعــادة 
ونتيجــة  الجنــويب.  املخــروط  بلــدان  إحــدى  يف  توطينهــم 
الشــعور باإلحبــاط خاصــًة عــىل اعتبــار أنَّ املســاعدات املاليــة 
ــف عــن  ــويب تختل ــدان املخــروط الجن والدعــم املقدمــة يف بل
ــة، ظهــر يف  ــدان إعــادة التوطــني التقليدي ــك املقدمــة يف بل تل
ــاج يف  ــة االندم ــعور بكراهي ــني ش ــني الالجئ ــاالت ب ــض الح بع
ــادة التوطــني أو العــودة  ــض عــرض إع ــد ورف املجتمــع الجدي

ــد اللجــوء.  بعــد وصولهــم إىل بل

وأمــا الذيــن قبلــوا عــرض إعــادة التوطــني، فقــد َصُعَبــت 
عمليــة اندماجهــم يف املجتمعــات املســتقبلة لهــم بســبب 
املضيفــة  املجتمعــات  يف  امُلعتــادة  الهيكليــة  الصعوبــات 
أو  الدخــل  إدرار  أو  مســكن  أو  عمــل  بإيجــاد  )املتعلقــة 

الســالمة العامــة، الــخ).

ويف نهايــة املطــاف، دفــع القــرب الجغــرايف بــني بلــد اللجــوء 
األول والبلــد األصــيل بعــض الالجئــني ممــن واجهــوا تلــك 
املصاعــب )مــع أنَّ هــذه املصاعــب متّثــل منطــاً تواجهــه عمليــة 
ــادة التوطــني.  ــد إع ــادرة بل ــا) ملغ ــع م ــاج يف أي مجتم االندم
ــد إعــادة  ــم ُأجــري مؤخــراً للربنامــج، بقــي يف بل ــاً لتقيي ووفق
التوطــني 78% مــن الالجئــني الذيــن وصلــوا إىل املخــروط 
ــي يف  ــني التضامن ــادة التوط ــج إع ــالل برنام ــن خ ــويب م الجن
ــه » بالنســبة  حــني غادرهــا 22% فقــط. وأشــار التقريــر إىل أنَّ
ــني  ــري مــن الالجئ ــت مغــادرة كث ــدان إعــادة التوطــني، كان لبل
نــني إىل بلدانهــم األصليــة أو إىل بلــد اللجــوء األول أو إىل  امُلوطَّ
بلــد ثالثــة ســبباً يف توليــد شــهور بــأنَّ الربنامــج كان يف حالــة 
إخفــاٍق أو أنَّ إعــادة التوطــني مل تكــن أداة الحاميــة كــام 
ظنــت الــدول عندمــا أعلنــت التزامهــا منــذ البدايــة بربنامــج 

ــني«.3 ــادة التوط ــن إع تضام
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ــه  ــة بصفت ــب إيجابي ــا زال جوان ــج وم ــك، كان للربنام ــع ذل وم
ــاد  ــون املع ــتطيع الالجئ ــرة، يس ــد وامُلثاب ــة. فبالجه أداة للحامي
ــة عــىل الرغــم مــن أنَّ مــدى  ــات األولي توطينهــم تجــاوز العقب
نجاحهــم يف ذلــك يعتمــد اعتــامداً كبــرياً عــىل مجموعــة واســعة 

ــا.  مــن القضاي

البدائل
يف أول جلســة تشــاورية اســتعداداً للذكــرى الثالثــني إلعــالن 
الســوق  يف  األطــراف  الــدول  ســلطات  أعلنــت  قرطاجنــة، 
ــا  ــا أنَّه ــبة له ــدول املنتس ــور) وال ــة )مريكوس ــرتكة الجنوبي املش
»تــدرك قيمــة برنامــج إعــادة التوطــني اإلقليمــي التضامنــي 
بوصفــه مثــاالً ملموســاً ملشــاركة املســؤولية« وأوصــت »بتقييــم 
ــربة يف كل  ــات والخ ــاً لإلمكان ــه وفق ــد فرتت ــتمراره و/أو متدي اس
ــني  ــة مــن الالجئ ــام يخــص حصــة كل دول ــة عــىل حــدة في دول
وإدخــال الالجئــني مــن خــارج املنطقــة وزيــادة مــوارد التمويل« 
ــة االنضــامم إىل  ــىل مناقشــة إمكاني ــة ع ــدان املنطق و«حــث بل

ــي )...)«.4 ــني اإلقليم ــادة التوط ــج إع برنام

ــة  ــات التــي جــاءت بهــا عملي وعــىل ضــوء الخالصــات والتوصي
االستشــارة إضافــة إىل الجــوالت االستشــارية الثــالث ضمــن 
ــل  ــدول األطــراف إعــالن الربازي ــت ال ــة +30، تبن إطــار قرطاجن
وخطــة العمل.5ويشــري أحــد الربامــج الجديــدة املنصــوص عليهــا 
ــني  ــادة التوط ــج إع ــة إىل برنام ــارة واضح ــة إش ــذه الخط يف ه
التقييــم  بينهــا:  مــن  إجــراءات،  عــدة  ويقــرتح  التضامنــي 
املشــرتك ملختلــف برامــج إعــادة التوطــني الوطنيــة »مــن أجــل 
تحديــد العقبــات واملامرســات الجيــدة يف أثنــاء عمليــة اختيــار 
]املقبولــني إلعــادة التوطــني[ وتوصيفهــم ويف عمليــة إدمــاج 
ــكا  ــاميل يف أمري ــث الش ــدان املثل ــع بل ــاون م ــني«، والتع الالجئ
ــة  ــة امُلنظم ــطة اإلجرامي ــة لألنش ــا ُعرض ــراً لكونه ــطى نظ الوس
ــع  ــن م ــن التضام ــج ع ــدث الربنام ــام يتح ــدود. ك ــرة للح العاب

ــة.  ــانية الدولي ــات اإلنس األزم

التوطــني  إعــادة  لربنامــج  بدائــل  بحــث  الــدول  واقرتحــت 
التضامنــي عــىل أســاس أنَّهــا »قــد ُتطبِّــق هــذه البدائــل يف 
ــد املضيــف أو كإجــراء  ــارات إدمــاج الالجئــني يف البل ــاب خي غي
ــريُا  ــدداً كب ــتقبل ع ــد يس ــع أي بل ــبء م ــاركة الع ــي ملش تضامن
ــي  ــام إقليم ــل نظ ــذه البدائ ــك ه ــح بذل ــني، لُتصب ــن الالجئ م

لتشــارك املســؤولية«.

ــال  ــج انتق ــىل برنام ــاً ع ــل أيض ــل الربازي ــة عم ــتملت خط واش
األيــدي  انتقــال  تيســري  إىل  يهــدف  الــذي  العاملــة  األيــدي 
ــدول  ــني ال ــات الهجــرة ب ــني مبوجــب اتفاقي ــة مــن الالجئ العامل

مــا  )مريكوســور)،  الجنوبيــة  املشــرتكة  الســوق  يف  األعضــاء 
ســُيتيح الهجــرة داخــل املنطقــة لالجئــني الذيــن يواجهــون 
ــو  ــم مواطن ــم )بوصفه ــدان اإلقلي ــاج يف بل ــات يف االندم صعوب
وتشــتمل  )مريكوســور)).  الجنوبيــة  املشــرتكة  الســوق  دول 
ضامنــات الحاميــة الالزمــة عــل:ى االعــرتاف بحصانــة الالجئــني 
مــن أجــل احــرتام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة، وضــامن رسيــة 
ــق الســفر،  ــة ووثائ ــات الهوي املعلومــات، وتيســري إصــدار بطاق
الضامنــات  تلــك  إىل  باإلضافــة  العائليــة،  الوحــدة  واحــرتام 

املتعلقــة بوضعهــم كالجئــني.6 

ــم  ــامية لألم ــة الس ــرت املفوضي ــرتاح، أج ــذا االق ــتجابة له واس
تطبيــق  إمكانيــة  عــن  دراســة  الالجئــني  لشــؤون  املتحــدة 
ــوق  ــاء يف الس ــدول األعض ــي ال ــة مواطن ــأن إقام ــة بش ’االتفاقي
املشــرتكة الجنوبيــة )مريكوســور)‘ عــىل األفــراد ذوي احتياجــات 
الحاميــة الدوليــة يف املنطقــة، وعــن مــدى توافقهــا مــع معايــري 
ــة إىل  ــذه الدراس ــارت ه ــأن الالجئني.7وأش ــدويل بش ــون ال القان
أن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــني يف املنطقــة هــم مــن 
ــا. وتوجــد مجموعــة مــن  أهــل املنطقــة وخاصــة مــن كولومبي
العقبــات التــي تعــرتض طريــق الحلــول التقليديــة الدامئــة 
ــوادور  ــم يف اإلك ــش غالبيته ــن يعي ــني - الذي ــة الكولومبي لقضي
ــتاريكا  ــل كوس ــطى مث ــكا الوس ــدان أمري ــض بل ــال وبع وفنزوي
وبنــام؛ ويبــدو بديــاًل جيــداً أن ُيســَمح لالجئــني باالنتقــال داخــل 
حــدود املنطقــة ســواء أكان ذلــك انتقــاالً دامئــاً أم مؤقتــاً وميكــن 
أن يكــون هــذا البديــل وفقــاً ملــا ذكرتــه هــذه الدراســة »عنــراً 

ــادة«.  ــة املعت ــول الدامئ ــاًم للحل متم

ــون  ــد يك ــة ق ــن األنظم ــوع م ــاء هــذا الن ــن الجــيل أنَّ إرس وم
ــدول  ــة ال ــب منطق ــن جان ــامم م ــداً لالهت ــرية ج ــاهمة مث مس
األعضــاء يف الســوق املشــرتكة الجنوبيــة )مريكوســور) ومــن 
الحلــول  بشــأن  الحــوارات  تجــاه  الالتينيــة  أمريــكا  جانــب 

الدامئــة لقضيــة الالجئــني.

ماريا حوسه ماركوجليييس 
 majomarcogliese@gmail.com 
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  www.migraciones.gov.ar/conare جمهورية األرجنتني
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برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا
جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز

عىل مدار أربعة عقود من الزمن، كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم 
باإلضافة طبعاً إىل برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة. 

كانت كندا وما زالت إىل أمد غري بعيد الدولة الوحيدة التي تقدم 
إمكانية الرعاية األهلية لكفالة الالجئني. وتعني الكفالة األهلية 
إعادة  عىل  املرتتبة  املالية  املروفات  الكفالء  يتوىل  أن  لالجئني 
الحكومة  تتوىل  وباملقابل  كاملة  سنة  مدار  عىل  الالجئ  توطني 
السنة  يف  أما  األطفال،  وتعليم  الصحية  الرعاية  نفقات  تغطية 
فور  دامئون  مقيمون  )بصفتهم  فيها  الالجئون  فيصبح  الثانية 
وصولهم إىل كندا) مؤهلني للحصول عىل مزايا الرفاه االجتامعي 
الحكومي إذا أثبت الالجئ أنَّ دخله أقل من حد تعينه الحكومة. 

ومنذ عام 1978، وصل إىل كندا أكرث من 200 ألف الجئ مبوجب 
الكفالة األهلية. ويف حني شاركت مجموعات املجتمع املدين يف 
والثانية،  األوىل  العاملية  الحربني  بعد  كندا  إىل  الالجئني  إحضار 
قدم قانون الهجرة لعام 1976 إطار عمل قانوين ورسمي لتمكني 
الكفالة األهلية لرعاية الالجئني.  وجاء نوع هذا الربنامج لرعاية 
نتيجة هجرتني رئيستني حدثتا يف املايض. تتعلق األوىل  الالجئني 
منهام بوصول قرابة 60 ألف فيتنامي وكمبودي والوي يف أواخر 
فيهم 29269 الجئاً حصلوا  الثامنينيات مبن  وأوائل  السبعينيات 
عىل كفالة خاصة يف عام 1979 وحدها. أما الهجرة الثانية فتتمثل 
يبلغ عددهم 3600 شخص  الذين  السوريني  الالجئني  يف وصول 
 2017 الثاين  نوفمرب/ترشين  نهاية  بحلول  كندا  إىل  وصلوا  ممن 

ونصفهم تلقى الكفالة األهلية كلياً أو جزئياً. 

ثم وضعت الحكومة قيوداً جديدة عىل الكفالة األهلية دخلت 
حيز النفاذ بعد عام 2011. وتضمنت هذه القيود التي حدت من 
قدرة الكفالء عىل دعم الالجئني الذين يختارونهم بفرض حدود 
الالجئني  لرعاية  األهلية  الكفالة  التي ميكن لربنامج  األعداد  عىل 
أن  ميكن  الذين  األشخاص  أهلية  عىل  سقوف  ووضع  يتلقاه  أن 

يستفيدوا من الكفاالت من البعثات الكندية يف الخارج وكانت 
املجتمع  جامعات  أوساط  بني  باإلحباط  شعور  ظهور  النتيجة 
يف  الالجئني  كفالة  من  بتمكينهم  يأملون  كانوا  الذين  املدين 
التأشريات   ملكتب  املختلطة  اإلحــاالت  برامج  أنَّ  كندا.1ومع 
برنامج  ضمن  املحدودة  الفضاءات  تعزيز  يف  ساعد   (BVOR(
أعداد  تخفيض  يف  وساهم  ورعايتهم  األهلية  الالجئني  كفالة 
بني  الحكومة  ملساعدة  املتلقني  الالجئني  فئات  ضمن  املقبولني 
عامي 2012 و2015 ُتقيِّد فئُة برامج اإلحاالت املختلطة ملكتب 
الذين  األشخاص  الختيار  األهليني  الكفالء  قدراَت  التأشريات 
الفدرالية  للحكومة  تسمح  زالت  ما  لكّنها  كفالتهم  ميكنهم 
للكفالة  ُينَظر  أن  جداً  املهم  ومن  الدولية.  بالتزاماتها  بالوفاء 
األهلية عىل أنَّها برنامج إضايف لاللتزامات التي تقدمها الحكومة 
لربنامج  النظر  ينبغي  وال  التوطني  إعادة  بشأن  بها  وتساعد 
الكفاالت عىل أنَّه بديل عن تلك االلتزامات. ومع ذلك، قد ينتج 
عن هذا املسار التكمييل للحامية مخاطر كثرية إذا ما اعتمدت 
الحكومة عليه كلياً من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية علاًم أنَّ 
الزمن  من  لعقود  مسبوق  غري  ارتفاعاً  شهد  وحده   2013 عام 
يف عدد املقبولني يف برنامج الكفالة الخاص لرعاية الالجئني عن 
ملساعدة  املتلقني  الالجئني  برنامج  خالل  من  املقبولني  األعداد 

الحكومة. 

املسؤولني  ألسنة  عىل  تكرر  املاضية،  العرشة  األعوام  وخالل 
الحكوميني الفدراليني املنتخبني ووسائل اإلعالم عبارة ’الالجئون 
املزيفون‘ ومل يرتددوا يف وصف طالبي اللجوء بأنهم يقفزون من 
إرهابيني وكل  أن يكونوا  أنهم يحتمل  أو  الهجرة  انتظار  طابور 
والالجئني.  اللجوء  طالبي  تجاه  املواقف  تدهور  إىل  أدى  ذلك 
من  املختارين  الالجئني  توطني  إعــادة  زالــت  ما  ذلــك،  ومع 
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