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تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

كارول باتشيلور وإيدوينا أوشاي

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل عىل قضايا الالجئني من خالل خيار إعادة التوطني .وأهم
ما مييز هذه الجهود تدويلها.
قصد بتدويل إعادة التوطني عىل العموم تعزيز التعاون بني الدول
ٌي َ
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ثالثة مجاالت
متداخلة هي :التخطيط للعمليات والتشارك يف الخربات بني دول
إعادة التوطني التقليدية والجديدة والناشئة وزيادة أعداد الدول
التي تقبل إعادة توطني الالجئني فيها ،وتعزيز الحوار مع الدول
املضيفة.

الدولة األخرى .ففي بوتان ،تأسست املجموعة البوتانية الرئيسية
عام  2005بعد عقود من التَّهجري وبعد  15جولة من املحادثات
الفاشلة بني بوتان ونيبال حول إعادة الالجئني واالندماج املحيل.
أما املجموعة األساسية يف سوريا فتأسست يف عام  2013يف أوىل
مراحل الطوارئ من االستجابة للوضع يف سوريا،
و َتو َّلدَ ،يف الحالة السورية ،عن استجابة إعــادة التوطني أكرب
التزامات بإعادة التوطني عرفها التاريخ الحديث وأرسع معالجة
لطلباته .وتضمن ذلك تجربة انتهاج مقاربات جديدة ثبت نجاحها
يف معالجة الطلبات .بل ُط ِّو َرت أيضاً أدوات أخرى مبا فيها قوالب
االستشارات لإلجابة عىل األسئلة التي غالباً ما يطرحها الالجئون
حول العملية ،وأتيحت أيضاً مواقع اإلنرتنت الخاصة باملصادر
بهدف تحسني توفري املعلومات لألشخاص الذين يسعون إىل إعادة
التوطني .وقدمت هذه املجموعة للدول منرباً من أجل أن يدعم
بعضها بعضاً يف االلتزام باحرتام مبادئ الحامية الدولية يف تصميم
برامج إعادة التوطني وتوفريها.

ويف منتصف التسعينيات ،تأسست مجموعة العمل حول إعادة
التوطني والهيئة التشاورية السنوية ثالثية األطراف حول إعادة
التوطني لتكونا املؤسستني الرئيسيتني متعدديت األطراف اللتني
تتيحان للدول وللمفوضية وللمنظامت غري الحكومية املشارك َة يف
قضايا محددة تخص إعادة توطني الالجئني عىل وجه الخصوص.
ونتيجة للجهود التي بذلتها هاتان الجهتان ،اتفقت دول إعادة
التوطني واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل
إنشاء مجموعات ’الرئيسية‘ ومجموعات ’االتصال‘ بهدف تحقيق
التعاون بينهام بشأن إعادة توطني فئات معينة من السكان.
والفرق بني املجموعتني َّأن املجموعات الرئيسية موجهة نحو
كسب التأييد والسياسات والعمليات ،أما مجموعات االتصال وقدمت املجموعة البوتانية الرئيسية الدعم ملختلف الدول من
أجل معالجة طلبات الالجئني البوتانيني يف نيبال بصفتهم أفراد
ينصب تركيزها عىل العمليات.
فغالباً ما
ُّ
َّ
مجموعة عُ ِّرفوا عىل أنهم من املحتاجني إىل إعادة التوطني وساعد
ومن ناحية املبدأ ،تخضع املجموعة الرئيسية ومجموعة االرتباط ذلك يف توفري قدر كبري من الوقت واملصادر .كام استعرضوا فيام
إىل قيادة الدول لكنّ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون بينهم املعلومات الخاصة مبنع االحتيال وتشاركوا مبركز االنتقال
ميساً يف جمع الدول من أجل تحقيق متعدد األغراض التابع ملنظمة الهجرة الدولية الذي بنته لهذه
الالجئني مت ِّثل دوراً تحفيزياً ِّ
النتائج املرجوة من املجموعتني .وال يقترص دور املفوضية السامية الغاية يف العاصمة النيبالية كامتاندو .ومتخض الحوار الذي جرى
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل تحديد حاجات الحامية بينهم عن توافق حول العمليات والسياسات ورغبة مشرتكة يف
فحسب ،بل ميكنها أيضاً أن تتوىل دوراً استشارياً وأن تقدم الدعم العمل معاً عىل بناء املعايري.
الفني للدول يف مجال تصميمها لربامج إعادة التوطني وعملية
اختيار األشخاص املعاد توطينهم ،واملتابعة القضائية والتوطني .أما املجموعة األساسية السورية فكان الهدف منها تأمني التزامات
وهناك أهداف رئيسية لتدويل إعادة التوطني منها عىل سبيل متعددة السنوات من الدول التي تنفذ برامج إعادة التوطني مبا
املثال توفري أعىل مستوى من الفعالية والكفاءة يف مناذج معالجة فيها الدول التقليدية والناشئة .وتحقق نجاح هائل حتى هذه
طلبات إعادة التوطني وتقديم ضامنات حقيقية للنزاهة وإدارة اللحظة إذ أعربت الدول عن التزامها بتوفري ما يزيد مجموعه
عىل  224ألف مكان إلعادة التوطني وغريها من املسارات .وأرشكت
توقعات الالجئني.
املجموعة األساسية السورية املنظامت غري الحكومية يف حشد
التعاون حول سوريا وبوتان
الدعم املحيل من أجل زيادة إعادة التوطني واملسارات التكميلية
يف هذه املقالة ،نتحدث عن سوريا وبوتان كمثالني عمليني لهاتني وذلك بتوليد مزيد من االهتامم السيايس حول القضايا.
املجموعتني ،عل ًام َّأن السياق يف الدولة األوىل يختلف عنه يف
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والدول املانحة يف الحوار الدائر حالياً مع دول إعادة
التوطني التقليدية.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /د غويرو

الجئ رواندي أعيد توطينه يف سانتياغو ،تشييل.

ُوأ ِّس َست مجموعة إعــادة التوطني للبلد املضيف
للمجموعة األساسية السورية يف جنيف وشارك فيها
مشاركون من كل من األردن والعراق ولبنان وتركيا
ومرص من أجل رفع الوعي ،و ُتع َقدُ اجتامعات هذه
املجموعة أيضاً يف العواصم اإلقليمية لهذه البلدان.
ويركز إرشاك املجموعات األساسية ملا يزيد عىل 20
بلداً عىل الحوار مع الدول املضيفة ،وذلك من شأنه
أن يساعد عىل تحسني مستويات تسهيل املقاربة
التعاونية أو تعزيزها وإضفاء شعور عــام لدى
املجتمعات املضيفة بوجود نوع من التضامن يتجاوز
الدعم املايل.

ويف حني مل تتمكن املجموعة األساسية البوتانية من الحصول عىل الخالصة

االهتامم السيايس ذاته الذي حصلت عليه املجموعة األساسية
السورية فقد متكنت مع ذلك من زيادة التزامات إعادة التوطني
املحصلةُ ،أ ِع َيد توطني أكرث من مائة ألف
مع مرور الوقت .ويف
ِّ
بوتاين1.وأصدرت الدول األعضاء يف هذه املجموعة بياناً تعلن فيه
التزاماتها الجامعية بشأن إعادة التوطني وطالبت ك ًال من نيبال
وبوتان باالنضامم إليهم يف مساعيهم للوصول إىل حلول مستدامة
2
أخرى.

إرشاك البلدان املضيفة

يهدف إرشاك البلدان املضيفة إىل تعميق فهم عملية معالجة
إعادة التوطني ورفع الوعي لدى الحكومات املضيفة حول دور
إعادة التوطني كجزء من االستجابة اإلنسانية األكرب نطاقاً .ويأيت
هذا اإلرشاك تعبرياً عن االعرتاف باملساهمة الحالية للحكومات
املضيفة يف حامية الالجئني (ومثال ذلك اإلبقاء عىل الحدود
املفتوحة ،أو تسهيل تسجيل الالجئني ،أو إتاحة وصولهم إىل
عي أيضاً حول
املدارس واملستشفيات) .ويرفع ذاك اإلرشاك ال َو َ
نطاق إعادة التوطني واملوارد املطلوبة مع الحصول يف الوقت
نفسه عىل الدعم الحرج املطلوب من الدولة املضيفة للمساعدة
يف تسهيل عملية إعادة التوطني .ومتثل مفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني دوراً يف غاية األهمية يف متكني هذه
املشاركة ألنها تعمل مع عدد كبري من هيئات الدول املضيفة يف
مجاالت متنوعة منها األمن والصحة العامة والتعليم والخدمات
الدبلوماسية واالجتامعية .ومن املمكن من خالل جمع هؤالء
املسؤولني رفع الوعي أيضاً حول الكيفية التي ميكن لعملهم بها أن
يؤثر عىل تشارك األعباء من خالل جهود إعادة التوطني .ويحقق
هذا األمر فعالية خاصة عندما تنضم بلدان إعادة التوطني الناشئة

لقـد تعلمنـا مـن خلال هـذه املجموعـات األساسـية َّأن تدويـل
إعـادة التوطين يتطلـب قيـادة قويـة مـن الـدول وترؤسـاً نشـطاً
لهـذه املجموعـات واالسـتفادة مـن العالقـات التـي تقيمهـا
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني عىل مسـتوى
أوسـع نطاقـاً مـع الحكومـات املضيفـة .وباإلضافـة إىل ذلـك ،ال
بـد مـن تعزيـز جهـود املجتمـع املـدين مـن أجـل كسـب التأييـد
إلحـداث اسـتجابات أكثر نشـاطاً ملسـاعدة الالجئين بعـدة طرق
مبـا فيهـا إعـادة التوطين َّ
ألن ذلـك قـادر على تأمين اإلرادة
ً
السياسـية والفعـل السـيايس اللذيـن نحتـاج إليهما كثيرا .وأهـم
يشء على اإلطلاق َّأن الالجئين أنفسـهم يحتاجـون إىل معلومات
واضحـة ومتسـقة ومفيـدة حـول عمليـة إعـادة التوطين مـن
أجـل أن يتخـذوا قراراتهـم املدروسـة حـول مسـتقبلهم .وقد كان
ملنتجـات التشـاور املشترك أثـر يف تحقيـق يشء مـن التعامـل يف
هـذا املوضـوع.

وأمثـرت جهـود التدويـل عـن توفير قـدر ال يسـتهان بـه مـن
الحاميـة يف كل مـن حالتـي سـوريا وبوتـانَّ ،
ألن إعـادة توطين
األكثر اسـتضعافاً سـاهم يف توسـيع مجـال الحاميـة يف الـدول
املضيفـة وتخفيـف وطـأة الضغوطـات على الخدمـات الصحيـة
واالجتامعيـة الحرجـة .وتو َّلـد عـن الجهـود متعددة األطـراف أثر
مضاعـف يضمـن مشـاركة مزيـد مـن الـدول ،وتقديـم مزيـد من
فضـاءات إعـادة التوطين .ويوفـر تدويـل إعـادة التوطين طريقة
للوصـول إىل األهـداف العليـا املثلى كتلـك األهـداف املحـددة يف
مفهـوم االسـتخدام االستراتيجي إلعـادة التوطين 3،وال بـد لنـا أن
نعـي َّ
بـأن تدويـل إعـادة التوطين تتعلـق بكيفيـة فعلنـا لألشـياء
وليـس بتقديـم مسـ َّوغات مـا نفعلـه أو نأمـل بإنجـازه.
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وعاد ًة ما يكون إعادة التوطني من القضايا املهمشة يف الحوارات
األوسع نطاقاً حول الحلول َّ
ألن النظرة إليها تكون محصورة وضيقة مستشارة يف خدمات إعادة التوطني ،قسم الحامية الدولية،
من ناحية النطاق .لكنّ إعادة التوطني أداة حرجة للحامية تنقذ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
األرواح وال بد من إتاحة الوصول إليها لكل من لديه حاجة يف
www.unhcr.org
الحامية خاص ًة يف الحاالت التي ال ميكن تحقيق الحلول األخرى
فيها .وبهذا الشأن ،نرى تشجيعاً يف قيمة األمم املتحدة (سبتمرب .1 /انظر النرشة الصحفية
http://bit.ly/BhutanCoreGroup-communique
أيلول  2016التي أولت اهتامماً لتوسيع نطاق إعادة التوطني
html.2007-16-https://nepal.usembassy.gov/bhutan_05 .2
4
وغريها من املسارات القانونية.
 .3انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( 2013توقعات كبرية :عرض
إيدوينا أوشاي OSHEA@unhcr.org

)

)

)

كارول باتشيلور batchelo@unhcr.org
مديرة قسم الحامية الدولية يف مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني

لالستخدام االسرتاتيجي إلعادة التوطني
(Great expectations: A review of the strategic use of resettlement
www.refworld.org/docid/520a407d4.html
 .4انظر إعالن نيويورك
http://bit.ly/UN-RefugeesMigrants-Arabic

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني

آنيليزا ليندساي

َّ

تعاين هيكلية نظام إعادة التوطني الحايل من فقدان التوازن يف القوى وينتج عن ذلك ضعف يف قدرات
الالجئني عىل تحديد مصريهم كام أن عملية اختيار الالجئني املفروضة عليهم تقود إىل مسائل أخالقية
خاصة تتضح جلياً من خالل حاالت االرتفاع الك ّمي املفاجئ (الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطني.
من بني الحلول الدامئة الثالثة ،غالباً ما يكون إعادة التوطني االختيار
األخري الذي تتبناه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وهو يف الوقت نفسه الخيار األخري الذي يرغب به الالجئون .لكنَّ
كثرياً من ال ِّنزاعات تصل إىل نقطة تحول حرجة ُت َ
ضط ُر فيها املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل التعامل مع الدول من
أجل السعي إلعادة توطني طائفة مختارة من بعض الالجئني الذين
ال يتجاوز عددهم ما ميثل نسبته  %1من جميع الالجئني ممن
يحصلون عىل خيار إعادة التوطني يف بلد ثالثة.

لالجئني املحددة صفتهم كالجئني يف بلدان اللجوء .لكنَّ أماكن
إعادة التوطني املتاحة محدودة حسب ما تتيحه البلدان املستقبلة
ومن هنا أنشأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
سبع فئات لتحديد الالجئني من ذوي حاجات الحامية الخطرية
أو األكرث إلحاحاً .ثم تعمل املفوضية عىل فلرتة الالجئني وتحديد
أولوياتهم وفقاً لهذه األولويات وبعد ذلك تقدم اإلحاالت إلعادة
التوطني يف الدول املستقبلة .وتختلف عملية اختيار الالجئني أو
إحالة توطينهم لغايات إعادة التوطني من منطقة إىل أخرى ومن
مكتب إىل آخر فقد يستخدم موظفو الحامية التقييامت التشاركية
أو أداة تحديد املخاطر العظمى أو غريها من طرق اإلحالة من أجل
تحديد الالجئني األكرث استخطاراً لغايات إعادة التوطني.

رص

فكيف ميكن ل َّالجئ أن يصبح واحداً من هذه الطائفة القليلة؟
اإلجابة بكل بساطةَّ :أن الالجئني ال ميلكون يف العادة حق االختيار.
فالهيكلية الحالية لنظام إعادة التوطني تتطلب من املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تختار بنفسها الالجئني وينص دليل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أوالً ثم تحيلهم إىل الدول األخرى التي تقرر بعد ذلك ما إذا كانت إلعادة التوطني عىل َّأن االختيار «ال يجب أن يقوم عىل أساس رغبة
ستقبل هؤالء الالجئني املحالني إليها أم ال.
أي جهة محددة معنية يف الدول املضيفة أو دول إعادة التوطني
أو الرشكاء اآلخرين أو حتى كوادر املفوضية نفسها 1».ويف الواقع
وقد ُص ِّم َمت إعادة توطني الالجئني بطريقة تحدد الالجئني ’األكرث العميل ،قليل جداً من الدول تقبل الالجئني عىل أساس ما تقدمه
استضعافاً‘ وتقدم الحامية لهم ،ويتمثل العن األسايس يف هذا ’امللفات‘ حول هؤالء األشخاص بل تعمد إىل إجراء مزيد من
النظام يف تحديد الالجئ وفقاً التفاقية عام  ،1951إذ تستخدم التدقيق والتمحيص يف القضايا الفردية أو تطبق معايري االختيار
املفوضية هذا التعريف يف إجراء عملية تحديدها لالجئ وتسجيلها اإلضايف .وتؤكد معظم الدول عىل معايريها الخاصة بها فيام يتعلق
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