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وظيفـة .ولهـذا السـبب ،تبقـى هذه العقليـة يف أذهاننـا ،ولهذا
السـبب ال يرغـب النـاس يف أن ُيصنَّ فـوا ع َّأنهـم الجئون».

مايكل كولري m.collyer@sussex.ac.uk

بروفيسور الجغرافيا ،جامعة سسكس

فبالنسبة إليرمياس ،كل يشء يرتبط بعضه ببعض .فالصعوبات روبرت براون r.brown@sussex.ac.uk
املاثلة أمام العثور عىل الوظيفة أو التعليم واملعاناة يف تعلم اللغة بروفيسور علم النفس االجتامعي ،جامعة سسكس
اإلنجليزية كلها ترتبط يف نهاية املطاف باملشاعر التي تنتاب املرء
كالجئ .وذلك من أهم األسباب التي دفعته لرفض هذا الوسم .ليندا موريس l.m.morrice@sussex.ac.uk
محارض رئييس يف الرتبية ،جامعة سسكس
ثم يخلص قائ ًال:
«يف معظم الوقت ،نحن-الالجئون -جئنا بجيوب فارغة لكن عقولنا ليندا تيب L.Tip@sussex.ac.uk
مل تكن فارغة .إذا حصلنا عىل الدعم والفرصة ،سيكون مبقدورنا أن زميلة بحث ،كلية الدراسات العاملية ،جامعة سسكس
نقدم الكثري أيض ًا».
جامعة سسكس www.sussex.ac.uk

ومع ذلك ،من غري املألوف أن نجد بحثاً يعرتف بخربات الالجئني،
بل ال يوجد كثري من األمثلة التي تشري إىل وضع الالجئني يف محور
التخطيط لربامج إعادة توطني الالجئني رغم كل املزايا والفوائد
الواضحة التي ستتحقق من ذلك.

http://bit.ly/SHARE-Resettlement-Ambassador .1
 .2تتوافر نتائج البحث األولية عىل املوقع اإللكرتوين للمرشوع
.www.sussex.ac.uk/migration/refugeeresettlement
وهناك أيضاً سلسلة من منشورات املدونات حول العروض التقدميية التي ُق ِّد َمت يف
املؤمتر الختامي الذي عُ ِقد يف جامعة سسكس يف سبتمرب/أيلول من عام .2016

برامج إعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني يف أوروبا -ما الذي ينجح منها؟

نرشت شبكة الهجرة األوروبية دراسة حول إعادة التوطني وقبول
الالجئني عىل أساس إنساين وبرامج الكفالة األهلية لالجئني يف
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والرنويج .وغطت الدراسة
الفرتة املمتدة ما بني  2011ومنتصف عام  2016وتضمنت
حاالت من  24بلداً .ورغم تعدد هذه الربامج يف االتحاد األورويب،
ما زال العدد اإلجاميل للمعاد توطينهم/املقبولني كالجئني من
خالل هذه الربامج متواضعاً إذ تراوح ما بني  5400يف عامي
 2011و 2012وقرابة  18ألفاً يف األعوام ما بني .2016-2014

وللمفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني دور واضح يف
اختيار الالجئني حسب برامج إعادة التوطني أو القبول اإلنساين.
وتشرتط معظم الدول األعضاء عىل املرشح للقبول بأن تكون
املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني قد اعرتفت به عىل أ َّنه
الجئ .وتحدد معظم الدول األعضاء حصصاً سنوية أو حصصاً
تستمر عىل مدى عدة سنوات وتستخدم معايريها الخاصة بها
يف منح املرشحني األولوية أو تخفيض أولويتهم يف أثناء عملية
االختيار .ومتنح معظم الدول األعضاء وضعاً مامث ًال أو مشابهاً
لكل من الالجئني واملستفيدين اآلخرين من الحامية الدولية.
ويف معظم الحاالت ،تتضمن الحقوق املمنوحة حق مل الشمل
األرسي والسفر ضمن االتحاد األورويب لفرتات قصرية .وتوفر
معظم الدول األعضاء الالجئني باملعلومات الخاصة عن وضعهم
وحقوقهم وعملية إعادة التوطني ذاتها من خالل املطويات واألدلة
اإلرشادية ودورات التوجيه الثقايف وورشات العمل وغريها.

أما من ناحية التحديات واملامرسات املثىل التي ذكرتها
الدول األعضاء فكانت ترتبط أساساً بقضايا تتعلق بجميع
املراحل مثل املشكالت املتعلقة باملستندات واألوراق الثبوتية
وتعلم لغة البلد ا ُملستق ِبل وتنظيم التقييامت الطبية املبكرة.
وتتعلق واحدة من هذه التحديات بتوقعات الالجئني إزاء
ما سوف يلقونه يف الدولة ا ُملستق ِبلة لهم أما أهم القضايا
الحرجة والعاجلة التي ُحدِّدت فرتتبط مبرحلة االندماج.

وتبني نتائج هذه الدراسة أ َّنه رغم انخفاض األعداد املقبولة
من الالجئني ،ما زال يف االتحاد األورويب أساس متني تبنى عليه
السياسات واملامرسات الهادفة إىل إقامة مزيد من برامج
إعادة التوطني والقبول اإلنساين وكفالة الالجئني الخاصة
وتطوير ما هو قائم منها بصفتها مسارات قانونية للهجرة.
مع جزيل الشكر مليكيل بيسرتس

M.Besters@ind.minvenj.nl

باحث وضابط اتصال وطني لهولندا يف شبكة الهجرة
األوروبية.
التقرير بعنوان برامج إعادة التوطني والقبول اإلنساين -ما
الذي ينجح منها؟ متاح عىل الرابط التايل

http://bit.ly/EMN-ResettlementReport
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