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ـــع  ـــن. تجم ري ـــراد امُلهجَّ ـــة لألف ـــق الحامي ـــك تحقي ـــن ذل واألهـــم م
منتديـــات ديشـــودايا الوطنيـــة القرويـــني مبـــن فيهـــم النازحـــني 
ليتعرفـــوا عـــىل الفاعلـــني الدوليـــني املســـؤولني عـــن السياســـات 
ـــا  ـــد م ـــر عـــىل حياتهـــم. وُيحـــثُّ املشـــاركون عـــىل تحدي ـــي تؤث الت
ـــعي  ـــري يف الس ـــع الغ ـــون م ـــون ويعمل ـــهم يتدخل ـــوا أنفس إذا كان
ـــل  ـــة برنامـــج التمكـــني املجتمعـــي يف أوائ ـــني بداي ـــري. وب وراء التغي
عـــام 2010 ومايو/أيـــار 2011، وصلـــت املبـــادرة إىل 500 ألـــف 
ـــؤوي  ـــت ت ـــي كان ـــكا مـــن القـــرى الت ـــة يف رسيالن ـــرد يف 245 قري ف

ـــا2ً. ـــني داخلي ـــن الّنازح ـــرية م ـــداداً كب أع

وتســـاعد وحـــدة “الصحـــوة السياســـية” النازحـــني يف تســـجيل 
جامعتهـــم قانونـــاً كمنظمـــة مـــن منظـــامت املجتمـــع املـــدين، 
ـــراد النازحـــني  ـــي ميكـــن لألف ـــات الت ـــح هـــذه الكيان ـــم تصب ومـــن ث
ـــط  ـــاميئ” والتخطي ـــل “الح ـــة العم ـــامع ملناقش ـــا االجت ـــن خالله م
لـــه مـــع البحـــث يف الوقـــت نفســـه عـــن فـــرص املنـــارصة يف 

النقاشـــات الوطنيـــة والدوليـــة.

ـــارصة  ـــر واملن ـــا املناب ـــي ألهمته ـــة مشـــاركة النازحـــني الت ومـــن أمثل
ـــايل،  ـــدث يف ترينكوم ـــا ح ـــتدامة م ـــول املس ـــة والحل ـــل الحامي ح
ـــت  ـــد نجح ـــرب. فق ـــرت بالح ـــي تأث ـــة الت ـــة الرشقي ـــي املنطق وه
ـــم  ـــا بحشـــد ســـلطات النقـــل العامـــة لتقدي وحـــدة ديشـــودايا فيه
ــة الكافيـــة إلتاحـــة  مزيـــد مـــن الخدمـــات واملواصـــالت العامـ
ـــل  ـــوق العم ـــول إىل س ـــن للوص ـــني العائدي ـــام النازح ـــة أم الفرص
نـــت املبـــادرة األطفـــال  والحصـــول عـــىل األمـــن الوظيفـــي. ومكَّ
ـــألرس  ـــت ل ـــايل وأتاح ـــدة ترينكوم ـــدارس يف بل ـــاق بامل ـــن االلتح م
ــة  ـــة الصحيـ ـــز الرعاي ـــن مراك ــل م ـــة أفضـ ــول إىل نوعي الوصـ
ـــاء  ـــد أعض ـــزاع، اتح ـــاء الن ـــد انته ـــك، بع ـــاء ذل ـــة. ويف أثن الحرضي
ـــني  ـــال النازح ـــة األطف ـــج لحامي ـــدف الرتوي ـــا به ـــودايا يف جفن ديش
ــة  ــول إىل املدرسـ ــل الدخـ ــا قبـ ــق مـ ــني مرافـ ــن بتحسـ العائديـ
ـــم  ـــل، يف إقلي ـــني. وباملث ـــب املعلم ـــة روات ـــوال لتغطي ـــع األم وجم
بوتـــاالم الغـــريب حيـــث يوجـــد كثـــري مـــن النازحـــني، تحدثـــت 

ـــة  ـــر العام ـــروي يف املناب ـــتوى الق ـــىل املس ـــودايا ع ـــة ديش مجموع
لرفـــع الوعـــي حـــول قضايـــا حاميـــة األطفـــال التـــي تواجههـــا 

األرس النازحـــة العائـــدة مؤخـــراً.

ـــر ديشـــودايا التـــي يقودهـــا القـــادة القرويـــون  وهكـــذا، أدت مناب
ـــت  ـــي كان ـــكانية الت ـــات الس ـــح الفئ ـــون إىل من ـــم النازح ـــن فيه مب
ــم  ــرتاف بهـ ــىل اعـ ــول عـ ــة الحصـ ــك فرصـ ــوال ذلـ ــش لـ لُتهمـ
ـــم.  ـــص حاميته ـــي تخ ـــوارات الت ـــادرة يف الح ـــاركون وق ـــم مش بأنه
ـــم  ـــؤولية رس ـــون مس ـــا النازح ـــوىل فيه ـــي يت ـــر الت ـــاد املناب وبإيج
ــها  ــودايا بأنفسـ ــات ديشـ ــأى مجموعـ ــتقبيل، تنـ ــارهم املسـ مسـ
ـــك عـــن  ـــدة وكذل ـــة عـــىل العقي ـــة املبني ـــدة الحامي ـــع أجن ـــن دف ع
ـــه ال ينبغـــي إرشاك املنظـــامت الحكوميـــة والدوليـــة  االحتجـــاج بأنَّ
ـــك  ـــك، تســـعى تل ـــدالً مـــن ذل ـــة مجتمعـــات النازحـــني. وب يف حامي
ـــن  ـــرييالنكيني م ـــني الس ـــىل أنَّ النازح ـــد ع ـــات إىل التأكي املجموع
جميـــع العقائـــد واألديـــان لهـــم الحـــق يف املشـــاركة يف برامـــج 
الحاميـــة وتحديـــد املبـــادرات وقيادتهـــا جنبـــاً إىل جنـــب مـــع 
ــدين.  ــع املـ ــامت املجتمـ ــة ومنظـ ــامت الدوليـ ــة واملنظـ الحكومـ
ولذلـــك، باإلضافـــة إىل إثـــارة مســـألة مـــن يحـــدد معنـــى 
ـــم  ـــة تصمي ـــن كيفي ـــاً اآلن ع ـــون داخلي ـــاءل الّنازح ـــة، يتس الحامي

مبـــادرات الحاميـــة الحاليـــة وتنفيذهـــا.
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1. انظر ناني فرايزر )2010( أنطقة العدالة: إعادة تخيل الفضاء السيايس يف عوملة العامل 
حيث تقدم فيها الباحثة إطاراً عاماً ميكن أن تتبناه املنظامت العقيدية غري الحكومية 

لتسهيل وترسيع عملية الستغالل قدرات النَّازحني داخلياً.
2. وحدة تنسيق رشكاء سارفودايا رشامادانا 2011 التقرير النهايئ: التمكني املجتمعي 

للسالم والتصالح واإلمناء

منظمة مسكونية لطالبي اللجوء يف سويرسا
سويس موغنيس وفيليسينا بروسريبيو ولويزا ديبونتي  

توّفر املنظمة املسكونية املساعدات االجتامعية والرعوية لطالبي اللجوء أثناء سعيهم يف الخطوات األساسية األوىل 
إلجراءات اللجوء.

مـــن خـــالل منظمـــة مســـكونية تدعـــى “مســـكونية الخدمـــة 
االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء”1 متنـــح الكنائـــس 
اإلصالحيـــة والكاثوليكيـــة وامليثوديـــة يف مدينـــة بـــازل املســـاعدات 

ريـــن الذيـــن وطئـــت أقدامهـــم أرض ســـويرسا  اإلنســـانية للّمهجِّ
ـــكونية  ـــر مس ـــرية.  وتوّف ـــة وخط ـــارب صعب ـــم لتج ـــد مواجهته بع
الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء املســـاعدات 

mailto:emily.c.barry@gmail.com
mailto:emilybar@vt.edu
http://www.ipg.vt.edu


6161 العقيدة واالستجابات للتَّهجري نرشة الهجرة القرسية 48

ديسمرب/كانون االول 2014

االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء طـــوال الفـــرتة التـــي 
ـــعيهم يف  ـــاء س ـــراءات  أثن ـــجيل واإلج ـــز التِّس ـــا يف  مرك يقضونه
الخطـــوات األساســـية األوىل إلجـــراءات اللجـــوء. وليـــس مركـــز 
ـــي  ـــمح لطالب ـــل يس ـــاز، ب ـــز لالحتج ـــراءات مبرك ـــجيل واإلج التِّس
ــدودة  ــرتات محـ ــاً لفـ ــار، وأيضـ ــالل النهـ ــروج خـ ــوء الخـ اللجـ
أثنـــاء العطلـــة األســـبوعية.  وبفضـــل تعـــدد الخدمـــات التـــي 
تقدمهـــا مســـكونية الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي 
اللجـــوء مـــن خـــالل مركـــز التِّســـجيل واإلجـــراءات وخارجـــه، 
ـــوء  ـــي اللج ـــن طالب ـــري م ـــدد كب ـــرتاحة لع ـــة االس ـــت مبنزل أصبح

خـــالل رحلتهـــم.

ــجيل  ــز التِّسـ ــع مراكـ ــة يف جميـ ــارة الرعويـ ــر االستشـ وتتوافـ
واإلجـــراءات الســـويرسية، وذلـــك بفضـــل توقيـــع اتفاقيـــة يف 
عـــام 1٩٩5 مـــن قبـــل الكنائـــس املســـيحية الرئيســـية الثـــالث 
ــا  ــع عليهـ ــام 2002 وّقـ ــني، ويف عـ ــدرايل لالجئـ ــب الفيـ واملكتـ
ــذه  ــّكلت هـ ــد شـ ــاً.  وقـ ــي أيضـ ــودي الوطنـ ــع اليهـ املجتمـ
األطـــراف معـــاً “لجنـــة وطنيـــة”، وضعـــت “مفهومـــاً شـــاماًل” 
مشـــرتكاً للعمـــل الرعـــوي بـــني طالبـــي اللجـــوء يف مراكـــز 
التِّســـجيل واإلجـــراءات. ووفقـــاً لهـــذا املفهـــوم، يجـــب أن 
ــة  ــات الدينيـ ــوع الخلفيـ ــار تنـ ــل يف االعتبـ ــذا العمـ ــع هـ يضـ
مراكـــز  الرعـــوي يف  العمـــل  ُيعـــرِّف  إذ  اللجـــوء  لطالبـــي 
ـــض  ـــزام نحـــو اإلنســـان”، ويرف ـــه “الت التِّســـجيل واإلجـــراءات بأن
أي متييـــز دينـــي أو أي شـــكل مـــن أشـــكال التبشـــري. وُترّكـــز 
ـــني  ـــاركة ب ـــوي واملتش ـــل الرع ـــا العم ـــوم عليه ـــي يق ـــادئ الت املب
القطـــاع األكـــرب مـــن النـــاس عـــىل كـــرم الضيافـــة واالعتنـــاء 
ـــي  ـــع طالب ـــاح لجمي ـــتضعافاً واالنفت ـــر اس ـــم أك ـــن ه ـــاص مب الخ
ــي  ــم الدينـ ــم أو انتامئهـ ــن أصولهـ ــر عـ ــض النظـ ــوء بغـ اللجـ
ـــة. ـــية واملادي ـــات النفس ـــن الحاج ـــعة م ـــة واس ـــة مجموع وتلبي

ـــات  ـــوء معلوم ـــي اللج ـــوي لطالب ـــل الرع ـــو العم ـــدم موظف ويق
ــكونية  ــا مسـ ــي تقدمهـ ــات التـ ــوء والخدمـ ــام اللجـ ــن نظـ عـ
الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء، باإلضافـــة 
ـــوار  ـــني بج ـــني والقامئ ـــارين القانوني ـــن املستش ـــات ع إىل معلوم
املركـــز. ومتثـــل االتصـــاالت األوىل يف بلـــد اللجـــوء أهميـــة 
ــاالت  ــد حـ ــون يف أشـ ــث يكونـ ــوء حيـ ــي اللجـ ــة لطالبـ خاصـ
ـــة  ـــة رمزي ـــا قيم ـــون له ـــب يك ـــادرة ترحي ـــل ب ـــتضعاف، فأق االس

لديهـــم أكـــرب مـــن تأثريهـــا الفعـــيل امللمـــوس. 

وفريـــق مســـكونية الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي 
اللجـــوء ليـــس مســـكونياً وحســـب، بـــل هـــو أيضـــاً متعـــدد 
الثقافـــات والديانـــات يتعـــاون فيـــه خمســـون متطوعـــاً مـــن 

ـــة  ـــات االجتامعي ـــم الخدم ـــىل تقدي ـــة ع ـــيات مختلف ـــرش جنس ع
والرعويـــة،  

والثقافـــات،  الديانـــات  مختلـــف  مـــن  أشـــخاٌص  وهـــم 
ـــلوب  ـــة وأس ـــة للمنظم ـــة التحفيزي ـــهولة الرؤي ـــاركون بس ويتش
عملهـــا، وذلـــك عـــىل الرغـــم مـــن أّن اإلرشـــادات التوجيهيـــة 
ـــس  ـــم الكنائ ـــيحي ودع ـــياٍق مس ـــق س ـــت وف ـــد بني ـــة ق للمنظم

املســـيحية لهـــا.  

وُتقـــام االتصـــاالت والحـــوارات األوليـــة مـــع طالبـــي اللجـــوء 
ُيـــدار  مقهـــى  يف  واإلجـــراءات  التِّســـجيل  مركـــز  خـــارج 
بالتنـــاوب بـــني فريـــق مـــن 15 متطوعـــاً عـــىل مـــدار ســـبعة 
ـــون  ـــاوب املتطوع ـــات العمـــل، يتن ـــام باألســـبوع،  وخـــالل أوق أي
املدربـــون )الذيـــن يتحدثـــون لغـــات مختلفـــة( عـــىل تقديـــم 
عـــن  العامـــة  واملعلومـــات  واملشـــورة  الوجـــداين  الدعـــم 
قانـــون اللجـــوء، باإلضافـــة إىل املســـاعدة يف تحقيـــق االتصـــال 
ــد  ــة عنـ ــارة القانونيـ ــب االستشـ ــوء ومكتـ ــي اللجـ ــني طالبـ بـ
الـــرضورة، أو يف حالـــة كان طالـــب اللجـــوء املرفـــوض يفكـــر 
يف العـــودة الطوعيـــة )مـــن خـــالل مكتـــب املنظمـــة الدوليـــة 
للهجـــرة يف مركـــز التِّســـجيل واإلجـــراءات(، ويقـــدم متطوعـــو 
مســـكونية الخدمـــة االجتامعيـــة والرعويـــة لطالبـــي اللجـــوء 
ـــة  ـــة ورعاي ـــة األملاني ـــل دروس اللغ ـــة مث ـــرى عملي ـــات أخ خدم

ألطفـــال وغريهـــا.

وميثـــل رفـــع الوعـــي ملصلحـــة طالبـــي اللجـــوء جـــزءاً آخـــر 
ـــة  ـــة والرعوي ـــة االجتامعي ـــكونية الخدم ـــالة مس ـــن رس ـــاًم م مه
لطالبـــي اللجـــوء،  فهـــي تأمـــل يف املســـاهمة يف تنميـــة 
مجتمـــٍع أكـــر ترحيبـــاً، بالحـــد مـــن التحيـــز وبنـــاء الجســـوٍر 
ـــاظ  ـــة إىل إيق ـــيل، باإلضاف ـــع املح ـــوء واملجتم ـــي اللج ـــني طالب ب
ـــات  ـــاوز الفروق ـــادل لتج ـــول املتب ـــوار والقب ـــن والح روح التضام

الثقافيـــة والدينيـــة.   

سويس موغنيس mugnes.assunta@rkk-bs.ch موظفة يف 
العمل الرعوي مبسكونية الخدمة االجتامعية والرعوية لطالبي 

اللجوء. www.oesa.ch (ناشطة من يناير/كانون الثاين2015).  
وفيليسينا بروسريبيو fproserpio@cserpe.org ولويزا ديبونتي  

ldeponti@cserpe.org هام متعاونتان يف مركز األبحاث 
 www.cserpe.org .للهجرة يف بازل
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