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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.
و ُتق ّيم بلدان املنطقة أيضاً املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.
احتفــا ًء بالذكــرى العرشيــن إلعــان قرطاج َّنــة بشــأن الالجئــن كان عــى ســلطات اللجــوء املحليــة والدوليــة تــويل دور أكــر
لعــام  ،19841عقــدت بلــدان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة يف عمليــة اإلدمــاج.
البحــر الكاريبــي جلســات تشــاورية اختتمــت بإصــدار
إعــان املكســيك وخطــة عملهــا لعــام 2004.2وكانــت هــذه أضــف إىل ذلــك أ َّنــه رغــم تشــابه لغــة الذيــن أعيــد توطينهــم
الوثيقــة مبنزلــة دليــل إرشــادي لحاميــة الالجئــن يف املنطقــة مــن الالجئــن الكولومبيــن ومــن يعيشــون يف بلــدان املخــروط
خــال العقــد الــذي عقــب إصدارهــا وأبــرزت أهميــة برنامــج الجنــويب مــن أمريــكا الجنوبيــة وثقافتهــم ،توجهــت غالبيــة
إعــادة التوطــن التضامنــي الــذي ُص ِّمــم كأحــد أدوات حاميــة التوقعــات ناحيــة إعــادة توطينهــم يف الواليــات املتحــدة أو
الالجئــن يف أمريــكا الالتينيــة وكحــل مســتدام لقضيتهــم وال شــال أوروبــا وكان واضحـاً َّأن أقــل الخيــارات تفضيـ ًا إعــادة
ســيام الالجئــن مــن أصــل كولومبــي الذيــن واجهــوا املخاطــر توطينهــم يف إحــدى بلــدان املخــروط الجنــويب .ونتيجــة
يف البلــدان املجــاورة .وهَ ــ َد َف الربنامــج أيضــاً لتقديــم آليــة الشــعور باإلحبــاط خاصـ ًة عــى اعتبــار َّأن املســاعدات املاليــة
لتحقيــق التضامــن الــدويل وتشــارك املســؤولية بــن بلــدان والدعــم املقدمــة يف بلــدان املخــروط الجنــويب تختلــف عــن
املنطقــة ،ملســاعدة البلــدان ا ُملضيفــة ألكــر أعــداد مــن تلــك املقدمــة يف بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة ،ظهــر يف
الالجئــن .ويف الفــرة بــن عامــي  2005و ،2014أعيــد توطــن بعــض الحــاالت بــن الالجئــن شــعور بكراهيــة االندمــاج يف
ألــف و 151الجــئ  -غالبيتهــم كولومبيــون  -مــن اإلكــوادور املجتمــع الجديــد ورفــض عــرض إعــادة التوطــن أو العــودة
وكوســتاريكا إىل األرجنتــن والربازيــل وشــييل وباراغــواي بعــد وصولهــم إىل بلــد اللجــوء.
وأوروغــواي يف املخــروط الجنــويب ألمريــكا الجنوبيــة.
وأمــا الذيــن قبلــوا عــرض إعــادة التوطــن ،فقــد َص ُع َبــت
وتلقــت تلــك الــدول ا ُملسـ َّ
ـاة ببلــدان إعــادة التوطــن الناشــئة عمليــة اندماجهــم يف املجتمعــات املســتقبلة لهــم بســبب
ُ
مســاعدات فنيــة وماليــة مــن املفوضيــة الســامية لألمــم الصعوبــات الهيكليــة املعتــادة يف املجتمعــات املضيفــة
املتحــدة لشــؤون الالجئــن مــن أجــل وضــع خطــط برامجهــا (املتعلقــة بإيجــاد عمــل أو مســكن أو إدرار الدخــل أو
وتنفيذهــا فضــ ًا عــن املســاعدات التــي كانــت تصلهــا مــن الســامة العامــة ،الــخ).
بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة مثــل الرنويــج وأســراليا.
ومــع ذلــك ،اختلفــت عمليــة إدمــاج الالجئــن يف أوطانهــم ويف نهايــة املطــاف ،دفــع القــرب الجغ ـرايف بــن بلــد اللجــوء
الجديــدة اختالف ـاً واضح ـاً يف بلــدان إعــادة التوطــن الناشــئة األول والبلــد األصــي بعــض الالجئــن ممــن واجهــوا تلــك
عــا هــو الحــال يف بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة.
املصاعــب (مــع َّأن هــذه املصاعــب مت ّثــل منطـاً تواجهــه عمليــة
االندمــاج يف أي مجتمــع مــا) ملغــادرة بلــد إعــادة التوطــن.
ففــي بلــدان إعــادة التوطــن الناشــئة ،اعتمــد الربنامــج عــى ووفق ـاً لتقييــم ُأجــري مؤخ ـراً للربنامــج ،بقــي يف بلــد إعــادة
التــزام الــدول مبنــح الالجئــن تصاريــح إقامــة ومســتندات التوطــن  %78مــن الالجئــن الذيــن وصلــوا إىل املخــروط
رســمية وحقــوق مســاوية لحقــوق األجانــب املقيمــن عــى الجنــويب مــن خــال برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي يف
أراضيهــا .ولكنــه اعتمــد يف الوقــت نفســه أيض ـاً عــى الت ـزام حــن غادرهــا  %22فقــط .وأشــار التقريــر إىل أ َّنــه « بالنســبة
املجتمــع الــدويل مــن خــال املفوضيــة الســامية لألمــم لبلــدان إعــادة التوطــن ،كانــت مغــادرة كثــر مــن الالجئــن
املتحــدة لشــؤون الالجئــن بتمويــل عمليــة نقــل الالجئــن ا ُمل َّ
وطنــن إىل بلدانهــم األصليــة أو إىل بلــد اللجــوء األول أو إىل
ً
َّ
مــن األفــراد واألرس والتعاقــد مــع املنظــات املحليــة بلــد ثالثــة ســببا يف توليــد شــهور بــأن الربنامــج كان يف حالــة
ومنظــات املجتمــع املــدين عــى تنفيــذ الربنامــج ،أي إدارة إخفــاقٍ أو َّأن إعــادة التوطــن مل تكــن أداة الحاميــة كــا
عمليــة اســتالم املســاكن والطعــام وتوفريهــا لالجئــن وكذلــك ظنــت الــدول عندمــا أعلنــت التزامهــا منــذ البدايــة بربنامــج
3
دعــم عمليــة إدماجهــم يف نســيج القــوى العاملــة .ويف املقابــل ،تضامــن إعــادة التوطــن».
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ومــع ذلــك ،كان للربنامــج ومــا زال جوانــب إيجابيــة بصفتــه
أداة للحاميــة .فبالجهــد وا ُملثابــرة ،يســتطيع الالجئــون املعــاد
توطينهــم تجــاوز العقبــات األوليــة عــى الرغــم مــن َّأن مــدى
نجاحهــم يف ذلــك يعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى مجموعــة واســعة
مــن القضايــا.

البدائل

يف أول جلســة تشــاورية اســتعداداً للذكــرى الثالثــن إلعــان
قرطاجنــة ،أعلنــت ســلطات الــدول األطــراف يف الســوق
املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور) والــدول املنتســبة لهــا أ َّنهــا
«تــدرك قيمــة برنامــج إعــادة التوطــن اإلقليمــي التضامنــي
بوصفــه مثــاالً ملموسـاً ملشــاركة املســؤولية» وأوصــت «بتقييــم
اســتمراره و/أو متديــد فرتتــه وفقــاً لإلمكانــات والخــرة يف كل
دولــة عــى حــدة فيــا يخــص حصــة كل دولــة مــن الالجئــن
وإدخــال الالجئــن مــن خــارج املنطقــة وزيــادة مــوارد التمويل»
و»حــث بلــدان املنطقــة عــى مناقشــة إمكانيــة االنضــام إىل
برنامــج إعــادة التوطــن اإلقليمــي (4.»)...

وعــى ضــوء الخالصــات والتوصيــات التــي جــاءت بهــا عمليــة
االستشــارة إضافــة إىل الجــوالت االستشــارية الثــاث ضمــن
إطــار قرطاجنــة  ،30+تبنــت الــدول األط ـراف إعــان الربازيــل
وخطــة العمل5.ويشــر أحــد الربامــج الجديــدة املنصــوص عليهــا
يف هــذه الخطــة إشــارة واضحــة إىل برنامــج إعــادة التوطــن
التضامنــي ويقــرح عــدة إجــراءات ،مــن بينهــا :التقييــم
املشــرك ملختلــف برامــج إعــادة التوطــن الوطنيــة «مــن أجــل
تحديــد العقبــات واملامرســات الجيــدة يف أثنــاء عمليــة اختيــار
[املقبولــن إلعــادة التوطــن] وتوصيفهــم ويف عمليــة إدمــاج
الالجئــن» ،والتعــاون مــع بلــدان املثلــث الشــايل يف أمريــكا
الوســطى نظــراً لكونهــا عُ رضــة لألنشــطة اإلجراميــة ا ُملنظمــة
العابــرة للحــدود .كــا يتحــدث الربنامــج عــن التضامــن مــع
األزمــات اإلنســانية الدوليــة.
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األعضــاء يف الســوق املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور) ،مــا
ســ ُيتيح الهجــرة داخــل املنطقــة لالجئــن الذيــن يواجهــون
صعوبــات يف االندمــاج يف بلــدان اإلقليــم (بوصفهــم مواطنــو
دول الســوق املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور)) .وتشــتمل
ضامنــات الحاميــة الالزمــة عــل:ى االعــراف بحصانــة الالجئــن
مــن أجــل احــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،وضــان رسيــة
املعلومــات ،وتيســر إصــدار بطاقــات الهويــة ووثائــق الســفر،
واحــرام الوحــدة العائليــة ،باإلضافــة إىل تلــك الضامنــات
6
املتعلقــة بوضعهــم كالجئــن.
واســتجابة لهــذا االقــراح ،أجــرت املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن دراســة عــن إمكانيــة تطبيــق
’االتفاقيــة بشــأن إقامــة مواطنــي الــدول األعضــاء يف الســوق
املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور)‘ عــى األف ـراد ذوي احتياجــات
الحاميــة الدوليــة يف املنطقــة ،وعــن مــدى توافقهــا مــع معايــر
القانــون الــدويل بشــأن الالجئني7.وأشــارت هــذه الدراســة إىل
أن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــن يف املنطقــة هــم مــن
أهــل املنطقــة وخاصــة مــن كولومبيــا .وتوجــد مجموعــة مــن
العقبــات التــي تعــرض طريــق الحلــول التقليديــة الدامئــة
لقضيــة الكولومبيــن  -الذيــن يعيــش غالبيتهــم يف اإلكــوادور
وفنزويــا وبعــض بلــدان أمريــكا الوســطى مثــل كوســتاريكا
وبنــا؛ ويبــدو بديـ ًا جيــداً أن ُيسـ َمح لالجئــن باالنتقــال داخــل
حــدود املنطقــة ســواء أكان ذلــك انتقــاالً دامئـاً أم مؤقتـاً وميكــن
أن يكــون هــذا البديــل وفقـاً ملــا ذكرتــه هــذه الدراســة «عنـراً
متمــ ًا للحلــول الدامئــة املعتــادة».
ومــن الجــي َّأن إرســاء هــذا النــوع مــن األنظمــة قــد يكــون
مســاهمة مثــرة جــداً لالهتــام مــن جانــب منطقــة الــدول
األعضــاء يف الســوق املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور) ومــن
جانــب أمريــكا الالتينيــة تجــاه الحــوارات بشــأن الحلــول
الدامئــة لقضيــة الالجئــن.

واقرتحــت الــدول بحــث بدائــل لربنامــج إعــادة التوطــن ماريا حوسه ماركوجليييس
التضامنــي عــى أســاس أ َّنهــا «قــد ُتط ِّبــق هــذه البدائــل يف
غيــاب خيــارات إدمــاج الالجئــن يف البلــد املضيــف أو كإج ـراء األمني التنفيذي ،اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كوناري) يف
تضامنــي ملشــاركة العــبء مــع أي بلــد يســتقبل عــدداً كبــر ُا جمهورية األرجنتني www.migraciones.gov.ar/conare
مــن الالجئــن ،لتُصبــح بذلــك هــذه البدائــل نظــام إقليمــي
 .1إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  ،1984قرطاجنة/األنديز 22 ،نوفمرب/ترشين الثاين
لتشــارك املســؤولية».
1984
majomarcogliese@gmail.com

واشــتملت خطــة عمــل الربازيــل أيضــاً عــى برنامــج انتقــال
األيــدي العاملــة الــذي يهــدف إىل تيســر انتقــال األيــدي
العاملــة مــن الالجئــن مبوجــب اتفاقيــات الهجــرة بــن الــدول

http://bit.ly/CartagenaDeclaration1984
 .2إعالن املكسيك وخطة عملها لتعزيز الحامية الدولية لالجئني يف أمريكا الالتينية،
مكسيكو سيتي 16 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2004
http://bit.ly/MexicoPlanOfAction2004
 .3رويز هـ )2015( .تقييم برامج إعادة التوطني يف األرجنتني والربازيل وشييل وباراغواي
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www.fmreview.org/ar/resettlement
’

‘

)

)

)

)

)

)

)

وأوروغواي ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10253.pdf?view=1
(Evaluation of resettlement programmes in Argentina, Brazil, Chile,
Paraguay and Uruguay
 2014( .4االحتفال بالذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة بشأن الالجئني ‘قرطاجنة :’+30
التشاور دون اإلقليمي عىل مستوى السوق املشرتكة الجنوبية (مريكسور ملخص النتائج
والتوصيات
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9777.pdf
http://bit.ly/Cartagenaplus30Declaration .5
(Commemorative process of the 30th Anniversary of the Cartagena

Declaration on refugees Cartagena+30 : MERCOSUR Sub-Regional
Consultation. Summary of conclusions and recommendations
 .6انظر الحاشية رقم 5
 .7بيلو ج 2015( .السوق املشرتكة الجنوبية (مريكوسور والحامية الدولية :تطبيق
سياسات الهجرة اإلقليمية يف ضوء القانون الدويل لالجئني .تقرير مشاورات مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني .ذكرى قرطاجنة+30
http://bit.ly/Cartagenaplus30Process
(El MERCOSUR y la protección internacional: aplicabilidad de las
políticas migratorias regionales a la luz del Derecho Internacional de los
Refugiados

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.

رص

)

ومنذ عام  ،1978وصل إىل كندا أكرث من  200ألف الجئ مبوجب
الكفالة األهلية .ويف حني شاركت مجموعات املجتمع املدين يف
إحضار الالجئني إىل كندا بعد الحربني العاملية األوىل والثانية،
قدم قانون الهجرة لعام  1976إطار عمل قانوين ورسمي لتمكني
الكفالة األهلية لرعاية الالجئني .وجاء نوع هذا الربنامج لرعاية
الالجئني نتيجة هجرتني رئيستني حدثتا يف املايض .تتعلق األوىل
منهام بوصول قرابة  60ألف فيتنامي وكمبودي والوي يف أواخر
السبعينيات وأوائل الثامنينيات مبن فيهم  29269الجئاً حصلوا
عىل كفالة خاصة يف عام  1979وحدها .أما الهجرة الثانية فتتمثل
يف وصول الالجئني السوريني الذين يبلغ عددهم  3600شخص
ممن وصلوا إىل كندا بحلول نهاية نوفمرب/ترشين الثاين 2017
ونصفهم تلقى الكفالة األهلية كلياً أو جزئياً.
ثم وضعت الحكومة قيوداً جديدة عىل الكفالة األهلية دخلت
حيز النفاذ بعد عام  .2011وتضمنت هذه القيود التي حدت من
قدرة الكفالء عىل دعم الالجئني الذين يختارونهم بفرض حدود
عىل األعداد التي ميكن لربنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني
أن يتلقاه ووضع سقوف عىل أهلية األشخاص الذين ميكن أن

)

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

يستفيدوا من الكفاالت من البعثات الكندية يف الخارج وكانت
النتيجة ظهور شعور باإلحباط بني أوساط جامعات املجتمع
املدين الذين كانوا يأملون بتمكينهم من كفالة الالجئني يف
كندا1.ومع َّأن برامج اإلحــاالت املختلطة ملكتب التأشريات
( BVORساعد يف تعزيز الفضاءات املحدودة ضمن برنامج
كفالة الالجئني األهلية ورعايتهم وساهم يف تخفيض أعداد
املقبولني ضمن فئات الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة بني
عامي  2012وُ 2015تق ِّيد فئ ُة برامج اإلحاالت املختلطة ملكتب
َ
قدرات الكفالء األهليني الختيار األشخاص الذين
التأشريات
ميكنهم كفالتهم لكنّها ما زالت تسمح للحكومة الفدرالية
بالوفاء بالتزاماتها الدولية .ومن املهم جداً أن ُي َ
نظر للكفالة
األهلية عىل أ َّنها برنامج إضايف لاللتزامات التي تقدمها الحكومة
وتساعد بها بشأن إعادة التوطني وال ينبغي النظر لربنامج
الكفاالت عىل أ َّنه 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 عل ً
ام َّأن
عام  2013وحده شهد ارتفاعاً غري مسبوق لعقود من الزمن
يف عدد املقبولني يف برنامج الكفالة الخاص لرعاية الالجئني عن
األعداد املقبولني من خالل برنامج الالجئني املتلقني ملساعدة
الحكومة.
وخالل األعوام العرشة املاضية ،تكرر عىل ألسنة املسؤولني
الحكوميني الفدراليني املنتخبني ووسائل اإلعالم عبارة ’الالجئون
املزيفون‘ ومل يرتددوا يف وصف طالبي اللجوء بأنهم يقفزون من
طابور انتظار الهجرة أو أنهم يحتمل أن يكونوا إرهابيني وكل
ذلك أدى إىل تدهور املواقف تجاه طالبي اللجوء والالجئني.
ومع ذلــك ،ما زالــت إعــادة توطني الالجئني املختارين من

