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نزعات نقاط القوة وقيود مختلف أمناط الربامج وفهمها. وقد 
برامج  لنجاح  الحاسمة  العوامل  من  عدداً  الدراسة  حددت 

دور اإليواء اآلمنة بغض النظر عن نوعها. نلخصها مبا ييل:

كيف ينظر املجتمع للأموى.    

من    لكل  املالئم  االجتامعي  النَّفيس  والدعم  األمن  توفري 

املقيمني وكادر العمل.

جميع    يف  الناجني  ُترشِك  الناجون  قوامها  منهجية  اتباع 

مستويات اتخاذ القرار.

وضع اسرتاتيجيات انتقالية للمقيمني ليتمكنوا من الحركة يف   

أرسع وقت ممكن.

ومزودي    األخرى  اإليواء  دور  مع  املأوى  تنسيق  مستوى 

الخدمات اآلخرين يف املنطقة. 

مثايل  اآلمنة حل  اإليواء  متنوعة من دور  توفري خيارات  إنَّ 
تلبية  وكذلك  األمنية  االحتياجات  من  مجموعة  الستيعاب 
رغبة األفراد يف االستقاللية والتواصل املجتمعي. وبهذا يتيح 
املتنوعة  املجموعة  هذه  وتوافر  املمكنة  الربامج  تنوع  فهم 
داخل املخيم أو املجتمع الواحد للناجني االنتقال لدور اإليواء 

اآلمنة األكرث مالمئة الحتياجاتهم وتفضيالتهم. وبتفصيل أكرث، 
مثة حاجة ماسة إلجراء تقييم دقيق عىل وجه الرسعة لربامج 
مختلف  يف  فاعلية  أكرث  أيها  من  للتأكد  اآلمنة  اإليواء  دور 

الظروف. 

juliefreccero@berkeley.edu جويل فريسريو 
املدير املشارك لربنامج العنف الجنيس يف مركز حقوق 

 اإلنسان بجامعة كاليفورنيا يف بريكيل، كلية الحقوق. 
www.law.berkeley.edu/centers/human-rights-

 /center

يستند هذا املقال إىل نتائج دراسة املالذ اآلمن التي أجراها 
مركز حقوق اإلنسان.كانت جويل فريسريو رئيسة الفريق 
البحثي ومؤلفة دراسة الحالة التايلندية واملؤلفة املشاركة 
لتقرير مقارنة الدول األربعة. سلسلة تقارير املالذ اآلمن 

 متاحة عىل: 
 http://tinyurl.com/SafeHaven-BerkeleyLaw

http://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/ .1
 tfgender_GBVGuidelines2005.pdf

هذه املبادئ التوجيهية قيد املراجعة حالياً.
2. يف التقارير الكاملة لسلسلة املالذ اآلمن، يرد تصنيف سادس “للنامذج الهجينة” أيضاً.

3. املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس واملتحولون جنسياً.

تغيري طريقتنا يف قياس نجاح إعادة التوطني
جاسنت س يل، وسوزي س وينغ، وسارة إفوري

ال ينبغي معاملة الالجئني كأجانب مساكني مصابون بصدمات نفسية بل بوصفهم أناس أقوياء ومؤهلون 
ألن ميثلوا موارد برشية يف بلدان إعادة التوطني.

يف حني يرتاءى لنا جلياً سبب اهتامم دول إعادة التوطني مببدأ 
اعتامد الالجئني عىل أنفسهم، ال يعد ذلك بالرضورة املعيار 
إعادة  يف  نجاحهم  مدى  الالجئون  به  يقيس  الذي  نفسه 
عن  املزيد  فهم  محاولة  يف  االستثامر  خالل  ومن  التوطني. 
النجاح من منظور الالجئني أنفسهم، ميكن أن نحسن قدراتنا 
عىل تقييم الربامج الرامية لدعم الالجئني أثناء عملية انتقالهم 
للعيش بصورة دامئة يف دول إعادة التوطني ونكيفها.  وعالوة 
عىل ذلك، متنحنا إعادة تأطري تعريفنا ملسببات النجاح فرصة 
عن  فضاًل  أنفسهم  الالجئني  لدى  القوة  نقاط  عىل  التعويل 
تحسني قدراتنا عىل إثبات إمكانية تقليل العبء املزعوم عىل 

أن  ميكن  التي  القيمة  وكذلك  املستقبلة  املجتمعات  كاهل 
يضيفها الالجئون املعاد توطينهم لهذه املجتمعات.

من  متكنوا  الذين  عرش  الخمسة  الالجئني  جميع  وَيذُكر 
تعريفهم  حول  للمقابلة  والخاضعني  أنفسهم  توطني  إعادة 
ليس  نجاحهم  أنَّ معيار  التوطني  إعادة  تجربة  لنجاحهم يف 
الجميل”  “رد  قدرتهم عىل  ولكن  االقتصادي  الذايت  االكتفاء 
األصلية.   ثقافتهم  مع  التواصل  عىل  والحفاظ  ملجتمعاتهم 
وبالرغم من أن هذه النتيجة ال تعكس بالرضورة آراء جميع 
الالجئني، فهي تسلط الضوء عىل ثغرات مهمة يف قياس نجاح 
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إحصاءات  خالل  )من  املستقبلة  الدول  طريقة  بني  الالجئني 
التوظيف( وطريقة متلقي الخدمات يف تلك الدول.   

دعم اللدونة
الرئيسية املميزة لنجاح  أنها السمة  ُينَظر للدونة عىل  ما  غالباً 
عملية االندماج يف املجتمع الجديد وهذا ما يجعلها يف أغلب 
 ...“ اللدونة  كانت  إذا  أنه  بيد  فردية رضورية.   األحيان سمة 
قدرة األفراد عىل الحصول عىل املوارد التي تعزز رفاههم وكذلك 
قدرة بيئاتهم املادية واالجتامعية عىل توفري هذه املوارد بطرق 
واقعية ...” ،1 فعىل دولة إعادة االستيطان أيضاً أنَّ تتحمل جزءاً 
من مسؤولية مستوى النجاح الذي قد يحققه مجتمع الالجئني 
بعيد  للنجاح  الداعمة  واملوارد  الفرص  من خالل ضامن وجود 

األمد.  

فعىل سبيل املثال، يستند تقييم الواليات املتحدة التي تعد أكرب 
دولة إلعادة توطني الالجئني يف العامل ملدى فاعلية الربامج عىل 
نتيجة واحدة فقط تقريباً وهي إيجاد فرصة عمل رسيعاً ويف 
املايل  الذايت  االكتفاء  إثبات  يف  ال  فعَّ ذلك  ولعل  مبكر.   وقت 
والتخلص من التبعية املجتمعية ولكنه ال يضمن مبفرده إرساء 
نكتفي  ال  أننا  وتخيل  األمد.   بعيدي  والنجاح  اللدونة  أسس 
نرتقي  بل  النجاح؟”   ملؤهالت  األدىن  الحد  هو  “ما  بالتساؤل 
تأثري هذا  وما  لنجاحهم  الالجئني  تعريف  “ما هو  للبحث عن 
التعريف عىل مجتمعنا؟”.  فقد يسلط طرح مثل هذه األسئلة 
- عىل سبيل املثال - الضوء عىل حاالت مثلت فيها أيادي العون 
التي مدتها الدول املستقبلة لتحقيق نجاح قصري األمد أحجار 
إيجاد  يعد  قد  فمثاًل  األمد.   بعيدة  إيجابية  نتائج  لبلوغ  عرثة 
جديد  مكان  يف  شهور  أربعة  إىل  ثالثة  أول  عمل خالل  فرصة 
البحث  بعد  ولكن  املبارش  الذايت  االكتفاء  تحقيق  عىل  برهاناً 
الدورات  إىل  الالجئني  وصول  يعيق  ذلك  أن  نجد  والتدقيق 
األمد  بعيدة  مهمة  إضافة  ميثل  الذي  اللغة  لتعلم  التدريبية 

إلمكانية الرتقي يف سوق العمل.  

منظور نقاط القوة
ستحقق دول إعادة التوطني الفائدة الكربى إذا كانت قادرة عىل 
أثناء  الالجئون  التي طورها  الكامنة  والقدرات  باألصول  اإلقرار 
املعلومات  استخدمت هذه  وإذا  الشخصية  تجاربهم  خوضهم 

لتصميم برامج تعزز هذه املهارات بدال من أن تقيدها. 

البريوقراطية  املنظومات  مستوى  عىل  السياسة  بناء  أنَّ  ومع 
من  يعد  األفراد  إىل  املرتكزة  القوة  نقاط  منظور  إىل  باالستناد 

االحتامالت صعبة املنال، فاألمر أقل من ذلك بكثري عىل مستوى 
يف  ظهور  أو  دعم  دون  لكن  بالفعل  ذلك  يحدث  إذ  املزاولني 
املتحدة  الواليات  يافع جاء إىل  أمثلة ذلك الجئ  النتائج. ومن 
وقد  ببالغني.   مصحوب  غري  قارص  الجئ  بصفته  األمريكية 
القيادية  الصغري  الشاب  قدرة  االجتامعية  مرشدته  الحظت 
وتطلعه ملساعدة اآلخرين يف الربنامج وبهذا بدأ الشاب اليافع 
املصحوبني  غري  لألطفال  دعم  فريق  تشكيل  يف  مبساعدتها 
ببالغني الذين أعيد توطينهم حديثاً.  وأمثر هذا األمر عن إقامة 
رين بعضاً ويتبادلون  منرب مهم حيث يدعم بعض الشباب امُلهجَّ
املعارف العملية ويبنون العالقات الشخصية وينمون شعورهم 
باملجتمع املحيل واالنتامء.  ويف هذا املثال، قدمت منظمة إعادة 
الالجئون من مشاركة نقاط  لبيئة يتمكن فيها  الدعم  التوطني 
املرشدة  تلك  أنَّ  لو  أما  مفيدة.   بطريقة  املجتمع  مع  قوتهم 
وصدماته  الفرد  هذا  عيوب  عىل  بالرتكيز  اكتفت  االجتامعية 
النفسية وأهملت الجوانب اإليجابية فيه ما كنا لنصل إىل هذه 

النتيجة الحالية مطلقاً.

رد الجميل  
التوطني  إعادة  عملية  نجاح  املستضيفة  البلدان  تقيس  عندما 
بذلك  تغفل  فهي  فقط،  االقتصادي  الذايت  االكتفاء  معيار  عىل 
توطينهم  املعاد  الالجئني  دافع  وهو  األهمية  شديد  مــورداً 
وثقافتهم  وأوطانهم  ملجتمعاتهم  الجميل  رد  يف  وتفانيهم 
األصلية.  فقد تطوع بعض الالجئني املعاد توطينهم للعمل مع 
منظمة إلعادة التوطني وأرسل بعضهم أمواالً ألقربائهم الذين ما 
زالوا يعيشون يف مخيامت الالجئني يف حني قدم آخرون خدمات 
رين يف  وأنشؤوا منظامت غري ربحية أثرت يف حياة آالف امُلهجَّ
جميع أرجاء العامل.  املهم يف ذلك التزامهم مببدأ “رد الجميل” 
عىل  والحصول  للتَّعليم  كبري  تحفيز  عامل  بأنه  وصفوه  الذي 

وظيفة براتب مرتفع.

قياساً  قدراتهم  أثبتوا  الذين  الجدد  للوافدين  أنَّ  الواضح  ومن 
بتعريفاتهم الشخصية للنجاح إسهامات إيجابية يف مجتمعات 
القصوى من  أبعد من ذلك.  ولالستفادة  التوطني ورمبا  إعادة 
الدول املستقبلة إيجاد بيئات  القدرات واإلمكانات، عىل  هذه 
تغذي عامل اللدونة وتعرتف بنقاط القوة لدى هؤالء األفراد.  

ومن األشياء التي قد تدعم بها الدول املستقبلة ذلك أنَّ توسع 
األول.   املقام  يف  الالجئني  نجاح  بها  تقيس  التي  املعايري  أرضية 
فوضع قياسات جديدة تراعي نطاقاً أكرب من أطياف االندماج 
لالجئني  اإليجابية  اآلثار  إلثبات  فرص  توفري  شأنه  من  الناجح 
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املعاد توطينهم التي تعود عىل املجتمعات املستضيفة لهم.  
وهذا يؤدي بدوره لزيادة الدعم واملوارد التي تهدف لتحسني 
هذه النتائج وبالتايل دعم الربامج التي تحسن البيئات التي 
ذلك  عن  سينشأ  املطاف،  نهاية  ويف  الالجئني.   بها  نستقبل 
حلقة لتبادل اآلراء واملشاورات التي قد تجعل برامج إعادة 

التوطني أقوى وأكرث استدامة عىل مدار الوقت.  

jslee4@uncg.edu جاسنت س يل 
بروفيسور مساعد يف مجال العمل االجتامعي، جامعة 

  www.uncg.edu نورث كارولينا، جرينسبورو

s.weng@unf.edu سوزي س وينغ 
بروفيسورة مساعدة يف مجال العمل االجتامعي، جامعة 

  www.unf.edu/  نورث فلوريدا

sivory@cwsglobal.org سارة إفوري 
املديرة اإلقليمية لربامج الواليات املتحدة/ منظمة خدمات 

   www.cwsglobal.org/ الكنائس العاملية

1. أونجار م )2008( “اللدونة يف جميع الثقافات”، املجلة الربيطانية للعمل االجتامعي، 
املجلد 38. 

 http://bjsw.oxfordjournals.org/content/38/2/218.full 
)Resilience Across Cultures’, British Journal of Social Work(

شباب األفغان يواجهون العودة
كيم روبينسون ولويس ويليامز

برنامج مدعوم  أفغانستان من خالل  إىل  للعودة  اليافعني  تهيئة  إىل  املتحدة، فشل مرشوع يهدف  اململكة  يف 
للعودة الطوعية. ورمبا كان من األنسب واألكرث تأثرياً استخدام مقاربة مختلفة بعيدة األمد.

يف  اللجوء  طالبي  من  ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  يعيش 
اململكة املتحدة يف وضع خطري إذ يجب عليهم تعلُّم التكيف مع 
بلدهم املضيف مع أنَّهم يعرفون باحتامل إعادتهم إىل البلد الذي 
فرُّوا منه يف نهاية املطاف. وتتوىل دوائر الخدمات االجتامعية يف 
السلطات املحلية مسؤولية رعايتهم مبوجب قانون األطفال لعام 
1989، لكّن التمويل يتوقف عن هؤالء اليافعني فور بلوغهم سن 
الثامن عرشة. ويف هذه املرحلة، ُتراَجع طلبات اليافعني يف اللجوء، 
ويف كثري من الحاالت، يصدر القرار بأنَّ طالب اللجوء مل يستوِف 
الرشوط املؤهلة الستمرار لجوئه. ويف هذه املقالة، نبحث قضية 
ستة يافعني أفغان ممن وصلوا سن الثامن عرشة وفقدوا بعدها 
دت صفتهم  أهلية الحصول عىل رعاية الخدمات االجتامعية وُحدِّ
عىل أنَّهم “مغادرو دور الرعاية ممن استنفدوا حقوق الطعن” 

وهذا ما يجعلهم عرضة للرتحيل من اململكة املتحدة. 

 Positive Futures Project اإليجابية  املستقبالت  وكان مرشوع 
أثناء  يف  واستضعافهم  اليافعني  بحاجات  إقــراراً  ُأطِلق  قد 
الهدف  وكان  ألفغانستان.  القرسية  اإلعادة  الحتامل  مواجهتهم 
يف  للتطوع  األفغان  اليافعني  هؤالء  تشجيع  للمرشوع  الرئييس 
التدريبات  بعض  بإعطائهم  املدعون  الطوعية  العودة  برنامج 
واملهارات اإلضافية التي ستساعدهم عند عودتهم إىل أفغانستان. 
ومع ذلك، نظراً ملصدر متويل املرشوع )صندوق العودة وإعادة 
اإلدماج الحكومي( وارتباطه بوزارة الداخلية، كان من املفرتض 

أن يتقدم املتدربون املحتملون بطلب املساعدة عىل العودة 
الطوعية قبل أن ُيسَمح لهم الدخول يف الدورة التدريبية. 

العودة  برامج  من  واحد  الطوعية  العودة  عىل  واملساعدة 
ويقدم  املتحدة.  اململكة  حكومة  لها  تروج  التي  الطوعية 
برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية الدعم املايل واملعنوي 
لتسهيل اندماج املهاجرين عند عودتهم إىل بالدهم األصلية. 
ومثل هذه الربامج شائعة لكنَّها مثرية للجدل من ناحية أنَّ 
التي  الحاالت  “التطوعية” ميكن االختالف عليها يف  طبيعتها 
يفضل فيها املهاجرون البقاء يف الوقت الذي ُيجرَبون فيه عىل 

العودة. 

الدراسات  من  وغريها  أبحاثنا  من  املوجودة  األدلة  وتقدم 
“مغادري  أنَّ  مفادها  واضحة  صورة  األفغان  اليافعني  عىل 
دور الرعاية” اليافعني ال يرغبون بالعودة.1 وال يستطيع كثري 
من الناس أن يتصور املستقبل يف أفغانستان بل تجعل حالة 
االضطرابات يف البالد العودة أمراً مجهوالً محفوفاً باملخاوف. 
بأفراد  االتصال  الناس  من  كثري  َفَقَد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
أرسهم وأصدقائهم. ويف بعض األحيان، تنجح دعاوى الطعن 
القانونية املرفوعة ضد العودة القرسية، وابتداًء بشهر أبريل/
العارضة  للرحالت  القانونية  الصبغة  أصبحت   ،2015 نيسان 
التي تعيد األفغان إىل أفغانستان معرضة للطعن يف محاكم 

اململكة املتحدة.
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