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إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني
سوزانا دافيس وكارول باتشيلور 

يرتتب عىل السياق العاملي يف يومنا هذا التأكد من أنَّ املبادرات الجديدة منها والقامئة واملعنية بإعادة 
توطني الالجئني األطفال غري املصحوبني ببالغني أكرث قدرة عىل خدمة حاجات الحامية لهؤالء األطفال.

اللجوء يف  الالجئني وطالبي  أكرث من نصف  يومنا هذا، يضم  يف 
العامل أطفاالً تقل أعامرهم عن 18 عاماً. وعندما تنزح الفتيات 
عوائلهم  وأفراد  ديارهم  خلفهم  يرتكون  ال  رون،  املهجَّ والفتيان 
عىل  لنامئهم  الالزمني  واالستقرار  السالمة  يرتكون  بل  فحسب 
املدى البعيد. ويف مواجهة التَّهجري القرسي الذي مل يشهد املايض 
تقدم  بأنَّها  التوطني  إعادة  أهمية  تكمن  ال  مثياًل،  له  القريب 
أيضاً  متثل  بل  إليها فحسب  الذين يف حاجة  لألشخاص  الحامية 
آلية لتشارك املسؤولية العاملية. وبهذا الصدد، أظهر عدد ال بأس 
به من الهيئات الدولية والجمهور العام اهتامماً متزايداً بإعادة 

توطني الالجئني خاصًة األطفال منهم. 

التوطني لألطفال املستخطرين  تاريخ منح أولوية إعادة  ويرجع 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أسست  عندما  الثامنينيات  إىل 
برنامجاً لالجئني القارصين غري املصحوبني ببالغني لدعم األطفال 
’الجئو  اسم  عليهم  ُيطَلق  من  بني  من  فيتنام  من  رين  امُلهجَّ
التَّهجري الكبرية،  القوارب‘. ومنذ ذلك الحني، ومع وقوع حاالت 
الرتكيز  ازداد  املفقودين،  السودانيني  األطفال  تهجري  ذلك  يف  مبا 
أنشأت  ببالغني. وقد  املصحوبني  األطفال غري  إعادة توطني  عىل 
دول إعادة التوطني التقليدية األخرى، مبا فيها الرنويج والسويد، 
ودعمهم.  ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  توطني  إلعادة  برامَج 
مبادرة جديدة إلعادة  املتحدة  اململكة  أنشأت   ،2016 عام  ويف 
توطني األطفال الالجئني املستضعفني من منطقة الرشق األوسط 
أرسهم  عن  انفصالهم  حال  عن  النظر  بغض  أفريقيا  وشامل 

وذويهم. 

أماكن  أعداد  يف  كبرياً  انخفاضاً  الحايل  الوقت  يف  نشهد  لكننا 
ُيعدُّ  الذين  األطفال  بحاجات  تفي  ال  درجة  إىل  التوطني  إعادة 
َمت  التوطني الحل األمثل لهم. وعىل الصعيد العاملي، َقدَّ إعادة 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 2015 
ميثل  ما  وهو  توطينهم  إلعادة  ومراهقاً  طفاًل   4500 يقارب  ما 
وقد  عليها.  املوافق  العاملية  التوطني  إعادة  طلبات  من   %3.6
إعادة توطني أعداد أكرب من هؤالء األطفال  ووفق عىل طلبات 
ضمن فئات العائالت وكذلك ضمن فئات أخرى مستحقة إلعادة 
التوطني وليس ضمن فئة مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 

الالجئني املعروفة باسم ’األطفال واملراهقون املستخطرون‘ 

حاجات إعادة التوطني الحالية لألطفال املستخطرين
وطالبي  الالجئني  األطفال  عدد  يبلغ  العاملي،  الصعيد  عىل 
يعادل  ما  أو  ألف   100 قرابة  أهلهم  عن  املنفصلني  اللجوء 
األطفال مستضعفون  أنَّ هؤالء  ورغم  العام.  املجموع  من   %1
بدرجة كبرية بسبب انفصالهم عن أهليهم وذويهم أو مقدمي 
الالجئون ضمن  األطفال  عنهم  استخطاراً  يقل  ال  لهم،  الرعاية 
فئات األرس إذ قد يواجهون مختلف املخاطر الحقيقية التي قد 
يقتر  وال  لحياتهم.  مهددة  مخاطر  األحوال  بعض  تتضمن يف 
ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  عىل  املستخطرون  األطفال 
الفئة  هذه  تضم  بل  فحسب  ذويهم  عن  انفصلوا  الذين  أو 
القائم عىل  الجنيس والعنف  العنف  الناجني من  أيضاً األطفال 
واألطفال  املسلَّحة  الجامعات  يف  املجندين  واألطفال  الجندر، 

من أي بلد أنت؟ أطفال الجئون معاد توطينهم يف نيوزيلندا يتشاركون بصورهم ويستخدمون خارطة للعامل 

لتحديد البالد التي جاؤوا منها. مركز مانجري إلعادة توطني الالجئني، أوكالند، نيوزيلندا
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الذين ُيستَغلُّون وُيجرَبون عىل العمل يف ظروف خطرة وضارة 
املعاملة  وسوء  العنف  يواجهون  الذين  األطفال  إىل  إضافًة 
عىل  القامئة  التقديرات  إىل  واستناداً  واالستغالل.  واإلهــامل 
انتشار معدالت املخاطر الرئيسية، ميكن القول إنَّ عدد األطفال 

الالجئني املستخطرين يرتفع إىل 1.9 مليون طفل الجئ. 

مختلف  التهجري  من  محددة  سياقات  عىل  الرتكيز  ويكشف 
أمناط املخاطر املنترشة التي تواجه األطفال الالجئني. ومن بني 
سبيل  نجد، عىل  األوسط  الرشق  منطقة  السوريني يف  الالجئني 
من   %0.5 من  أقل  آخر  مبعنى  أو   - طفل  آالف  عرشة  املثال، 
ليس  أرسهم.   عن  مفصولني   - الالجئني  األطفال  عدد  إجاميل 
هذا فحسب، بل يواجه عدد أكرب من األطفال مخاطر أخرى ال 
الحديث عنها مثل: األطفال  السابق  املخاطر  تقل خطورة عن 
األطفال  لزواج  ُيعرَّضون  والذين  أعامالً خطرة،  يزاولون  الذين 
وتضاؤلها.  املــوارد  تناقص  شبح  األرس  تواجه  عندما  خاصة 
ما  يوجد  السودان،  جنوب  الجئي  بني  من  أخرى،  ناحية  ومن 
عن  منفصلني   - الجئ  طفل   %5 أو   - طفل  ألف   44 يقارب 
الالجئون  األطفال  ويواجه  ببالغني.  مصحوبني  غري  أو  ذويهم 

للعنف  التعرض  من  هائلة  مخاطر  أيضاً  السودان  جنوب  من 
الجنيس والعنف القائم عىل الجندر مبا يف ذلك زواج األطفال، 
التقارير  وتشري  األطفال.  إىل عاملة  إضافًة  الجنيس  واالستغالل 
الجامعات  يف  الالجئني  األطفال  تجنيد  من  حاالت  ورود  إىل 
السودان  جنوب  يف  طفل  ألف   12 حوايل  يوجد  إذ  املسلَّحة 

مجندين يف هذه الجامعات املسلَّحة. 

يف  يصب  الذي  الحل  التوطني  إعادة  يكون  ال  قد  ذلك،  ومع 
يتلقى  الحاالت،  معظم  ففي  األطفال.  هؤالء  مصالح  أفضل 
األطفال الالجئون الدعم ملعالجة قضايا حاميتهم عىل املستوى 
البلدان  يف  وذويهم  أرسهم  مع  شملهم  ملُّ  يعاد  أو  املحيل 
األخرى  الحاالت  بعض  ويف  املنطقة،  ضمن  لالجئني  املضيفة 
التوطني  إعادة  مالءمة  مدى  عن  أما  املنشأ.  بلد  إىل  يعودون 
أساس  عىل  بناًء  دامئاً  ُد  فُيحدَّ الطفل،  حامية  يف  يساعد  كحل 
فردي باتِّباع تدابري فرز إعادة التوطني وتطبيق إجراءات أفضل 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تتَّبعها  التي  املصالح 
الفتيات  من  الهائل  العدد  مقارنة  عند  ذلك،  ومع  الالجئني.1 
والفتيان الذين يواجهون مخاطر حامية كبرية مبحدودية أعداد 
بني  الكبرية  الفجوة  تنكشف  املتاحة  التوطني  إعادة  أماكن 

حاجات هؤالء األطفال وبني الحلول املتاحة. 

االستجابة املوىص بها
تركيزاً  التوطني  برنامج إلعادة  أي  يتضمن  أن  املفيد جداً  من 
فيهم  مبن  املستخطرين  واملراهقني  األطفال  لفئة  مستهدفاً 
عن  املنفصلني  واألطفال  العائالت  مجموعات  ضمن  األطفال 
الجديدة  املتحدة  اململكة  مبادرة  وتعد  وذويهم.  والديهم 
أول  أفريقيا  وشــامل  األوســط  الــرشق  منطقة  يف  لألطفال 
نذكر  أن  مبكان  األهمية  ومن  االتجاه.  هذا  يف  مهمة  خطوة 
أنَّ فئة األطفال واملراهقني املستخطرين تتجنب تعزيز آليات 
املسايرة السلبية املتمثلة يف تعمد بعض األرس عىل االنفصال 
عن أطفالها من أجل الوصول إىل خطط ال متنح إعادة التوطني 

إال لألطفال املنفصلني عن ذويهم. 

وإدراكاً بأنَّ حاجات كل طفل وقدراته ومخاطر حاميته تتنوع 
التقييم  يظل  أن  من  إذن  بد  ال  آلخر،  طفل  من  وتختلف 
املحوري  العامل  الفضىل  الطفل  مصالح  تحديد  أو  الفردي 
أن  من  بد  وال  وتوجيهه.  التوطني  إلعادة  قرار  أي  اتخاذ  يف 
لألولويات  متصدراً  الخصوص  وجه  األرسة عىل  ملُّ شمل  يظل 
الدول  به  تعرتف  أن  يجب  كام  الفضىل  املصالح  إجراءات  يف 
آخذة  الطفل  لرفاه  وأسايس  أويل  كاعتبار  لالجئني  املستقبلة 
الطفل ومنائه عىل  املحوري يف حامية  االعتبار دور األرسة  يف 

البعيد.  املدى 
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وينبغي أن تكون فرص ملِّ شمل األرسة عاماًل رئيسياً يف القرار 
املتخذ حول إمكانية إعادة توطني الطفل، كام يجب أن ُتتََّخذ 
تكون  لن  التوطني  إعادة  أنَّ  من  للتأكد  الالزمة  الخطوات 
املهم  ومن  املستقبل.  يف  األرسة  شمل  للمِّ  معيقاً  مؤثراً  عاماًل 
ببالغني أو املنفصلني  بعد وصول األطفال غري املصحوبني  جداً 
عن ذويهم إىل بلد إعادة التوطني متكينهم من االستفادة من 
األوىل  الدرجة  من  العائلة  أفراد  من  كل  مع  األرسة  شمل  ملِّ 
عىل  املفروضة  القيود  لكنَّ  سواء.  حد  عىل  املمتدة  والعائلة 
ملِّ شملهم  من  األطفال  متنع  كبرية  عقبة  متثل  الدخول  تأشرية 
أفراد أرسهم ممن  التوطني مع  إعادة  بلد  إىل  عقب وصولهم 
غري  األطفال  توطني  إعادة  أمام  عائقاً  ميثل  ما  تتّبعهم،  ميكن 

املصحوبني ببالغني أو املنفصلني عن ذويهم. 

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لسياسات ملِّ شمل األرسة بذل مزيد 
ضمن  لألرَُس  الثقافية  البنى  مختلف  الستيعاب  الجهود  من 
إطار القانون والسياسة. ففي الوقت الحايل، ال تسمح معظم 
النواتية.  التوطني بلم شمل األرسة إال مع األرسة  بلدان إعادة 
يف  لألطفال  الحلول  إيجاد  عىل  تحديات  القيود  هذه  وتفرض 
حاالت  سياق  وذلك يف  أرسهم  أفراد  مع  شملهم  للم  محاولة 
ذلك،  إىل  وإضافة  أوروبــا.  يف  مؤخراً  ظهرت  التي  الطوارئ 
ميكن من خالل تقصري فرتات االنتظار ومنح األولوية لترسيع 
حدة  من  التخفيف  املستخطرين  األطفال  طلبات  معالجة 

اآلثار السلبية لالنفصال األرسي املطول عىل مناء األطفال. 

بلدان  إىل  بعد وصولهم  لألطفال  املستمر  الدعم  ميثل  وأخرياً، 
إعادة التوطني أهمية بالغة لألطفال وألرسهم عىل حد سواء، 
أهمية  من  واملساعدات  الحامية  تقديم  استمرار  ميثله  ملا 
بسالمة  اندماجهم  لتمكني  املستخطرين  والبالغني  لألطفال 
الخدمات  تقديم  من  بد  ال  وكذلك،  الجديدة.  مجتمعاتهم  يف 
الشبكات  خالل  من  سواء  النفسية-االجتامعية  االستشارية 
ملساعدة  املحلية  األقران  شبكات  خالل  من  أم  االستشارية 
املايض  التغلب عىل خربات  يف  املستخطرين وأرسهم  األطفال 
إيالء  ينبغي  كام  بنجاح.  الجديدة  حياتهم  يف  قدماً  وامليض 
منها  خاصة  االندماج  تشجيع  ملبادرات  والحرص  االهتامم 
بأفراد  وأرسهم  الالجئني  األطفال  إقران  عىل  تعمل  التي  تلك 
دعم  شبكات  لتشكيل  الفرص  وتوفري  املحلية  املجتمعات 
إعادة  عامل  خطة  بها  ُيحَتذى  التي  األمثلة  ومن  جديدة. 
لألطفال  الدعم  تقدم  التي  الكندية  ــدارس  امل يف  التوطني 
التوطني  إعادة  عامل  وجود  يرتكز  سواء2إذ  حد  عىل  وأرسهم 
ويقدمون  وأرسهم،  األطفال  فرادى  مع  ويعملون  املدارس  يف 
واالستشارات  املنزلية،  والزيارات  لهم،  املستمرة  االستشارات 

والدعم.  التعليمية 

املستقبل 
ميكننـا صقـل تركيزنـا الجامعـي عـىل التصـدي لتلبيـة حاجات 
األطفـال املسـتخطرين كـام أنَّ العمـل عـىل إيجـاد مبـادرات 
جديـدة لالسـتجابة لهـذه الحاجـات سـيكون ذا نفـع مثمـر. 
بعـني  تأخـذ  أن  الجديـدة  للربامـج  ينبغـي  الغايـة،  ولهـذه 
مزالـق  تتجنـب  وأن  املسـتخطرين  األطفـال  االعتبـار جميـع 
أو  ببالغـني  املصحوبـني  غـري  األطفـال  عـىل  تركيزهـم  حـر 
املنفصلـني عـن ذويهـم. ويف الوقـت نفسـه، مبقـدور مفوضية 
األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئني بذل املزيـد لتضمن 
التحديـد االسـتباقي لألطفـال واملراهقـني املسـتخطرين ممـن 
قـد ينصـبُّ إعـادة التوطني يف أفضـل مصالحهـم. ويف عمليات 
الالجئـني التـي تضـم أنظمـة قامئـة بالفعـل لتحديـد األطفـال 
الحاميـة  خدمـات  إىل  إحالتهـم  ثـم  املسـتخطرين  الالجئـني 
املحليـة والدعـم، ميكـن أن يتحسـن أداء هـذه املنظومات إذا 

عملـت عـىل تحسـني ارتباطهـا بخدمـات إعـادة التوطـني. 

وينبغـي ملفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني 
بشـأن  مبتكـرة  مقاربـات  تحديـد  يف  االسـتمرار  ورشكائهـا 
سـواء  التهجـري  مسـار  يف  تنقلهـم  أثنـاء  يف  األطفـال  حاميـة 
أكان ذلـك مـن خـالل إعـادة التوطـني أم من خالل املسـارين 
حاميـة  يف  تقـدم  أي  الدامئة.3ولتحقيـق  للحلـول  اآلخريـن 
سـالمة األطفـال يف أثنـاء رحلـة تهجريهـم، مـن املهـم دعـم 
تعزيـز منظومـات الحاميـة الوطنيـة املقدمـة للطفـل بحيـث 
تفيـد جميـع األطفـال دون اسـتثناء، وال يقـل أهمية عن ذلك 
اسـتمرار التعـاون بـني الـدول لضـامن احـرتام املبـادئ واألطر 
املقدمتـني لألطفـال.  للحاميـة واملسـاعدة  النَّاظمـة  القامئـة 

أجـل  مـن  تناضـل  اللجـوء  طالبـي  بلـدان  أنَّ  يف  غرابـة  وال 
تلبيـة الطلـب عـىل تقديـم خدمـات حاميـة نوعيـة لألطفـال 
يف معظـم عمليـات الالجئـني. ومـع ذلـك، لـن يكـون إعـادة 
لغالبيـة  الفضـىل  الطفـل  مصلحـة  يف  يصـب  حـاًل  التوطـني 
مليـون   12.5 إىل  عددهـم  يصـل  الذيـن  الالجئـني  األطفـال 
طفـل الجـئ أو طالـب لجـوء عـىل مسـتوى العـامل إذ مـا زال 
معظـم هـؤالء األطفـال وأرسهـم يف بلـد اللجـوء األول لهـم. 
ولتلبيـة حاجـات حاميتهـم، مثـة حاجـة ماسـة وملحـة لزيادة 
حجـم االسـتثامر يف برامـج التَّعليـم وبرامـج حاميـة األطفـال 
بعيـدة األمـد وذلـك ضمـن العمليـات الخاصـة بالتعامـل مـع 

الالجئـني. 

لقـد أصبـح إعـادة التوطـني جـزءاً حيويـاً مـن الجهـود التـي 
تبذلهـا املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
التشـارك  مـن  مزيـد  نحـو  واملدافعـة  الحلـول  عـن  للبحـث 
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يف  الالجئني  توطني  إعادة  خدمات  مقدمي  من  معها  واملتعاقدين  الحكومة  بني  القامئة  للعالقة  ينبغي 
أسرتاليا أن تقوم عىل قاعدة أوسع من االستقاللية والثقة. 

يف سبتمرب/أيلول 2015، أعلنت الحكومة األسرتالية عن عزمها 
توفري 12 ألف مكان إضايف إلعادة توطني الالجئني من سوريا 
والعراق، وذلك ما يطرح السؤال حول كيفية تسهيل الحكومة 
الحكومة عىل منظامت  إلعادة توطينهم. ويف أسرتاليا، تعتمد 
املجتمع املدين للوفاء بالتزامها إزاء إعادة توطني الالجئني لكّن 
قلياًل ما قيل حول توفري الدعم املعزز ملنظامت املجتمع املدين 

يف مواكبتها يف ارتفاع عبء العمل مع حاالت الالجئني.

الجهات  أهم  من  األسرتالية  املدين  املجتمع  منظامت  وتعد 
الفاعلة يف دعم الالجئني ممن يسريون يف مسار املواطنة وذلك 
املبارش واملستمر  الدعم  عن طريق منارصة حاجاتهم، وتوفري 
أواخر  يف  أسرتاليا  ففي  والتعليم.  والصحة  اإلسكان  مثل  لهم 
تشجيعاً  املدين  املجتمع  منظامت  لقيت  العرشين،  القرن 
املنافسة  عىل  ركز  الذي  الجديد  العامة  اإلدارة  منوذج  بتبني 
تتنافس  أن  املدين  املجتمع  منظامت  عىل  وكان  والخصخصة. 
وأصبح  الحكومية  الخدمات  عطاءات  يف  املشاركة  خالل  من 
الالجئني  توطني  إعادة  دعم  خدمات  توفري  يف  معياراً  ذلك 
استقاللية منظامت  أمام  عائقاً  التعاقدية متثل  التزاماتها  لكنَّ 

املجتمع املدين أو إقامة منوذج من الرشاكة مع الحكومة. 

خاصاً  عطاًء  الحكومة  تطرح  البالد،  إىل  الالجئني  وفور وصول 
للالجئني  الدعم  خدمات  لتوفري  املــدين  املجتمع  مبنظامت 

تقدمها  التي  التوطني  إعــادة  خدمات  وتتضمن  القادمني. 
فور وصوله  لالجئ  املساعدة  تقديم  املدين  املجتمع  منظامت 
وتوفري املعلومات واإلحاالت )إىل الهيئات الحكومية التي توفر 
اإلسكان.  وخدمات  وغريها)  الصحية  والرعاية  املايل،  الدخل 
مبقدور  يصبح  شهراً،  عرش  اثني  إىل  أشهر  ستة  مرور  وبعد 
الالجئني الوصول إىل برنامج ِمَنح إعادة التوطني، وهذا الربنامج 
بدوره ُيحاُل بعطاء خاص إىل منظامت املجتمع املدين بهدف 
مساعدة الالجئني الذين ميتلكون نطاقاً من املهارات مبا يف ذلك 

قيادة السيارات والتطوير الوظيفي. 

محدوديات املصادر 
مع أنَّ نطاق الدعم املقدم لالجئني غري متجانس بني مختلف 
استثناء  دون  فجميعها  أسرتاليا،  يف  املدين  املجتمع  منظامت 
يتأثر أيضاً باملوارد التي تحددها عقود الحكومة. ولذلك يجاهد 
عامل الهيئات عىل الخط األمامي يف تلبية حاجات زبائنهم من 
التي  املناسبة  األماكن  إىل  تفتقر  املنظامت  الالجئني ألنَّ هذه 
عن  عدا  بالالجئني  الخاصة  برامجهم  تنفيذ  يف  تفيد  أن  ميكن 
التشارك  الكوادر من أجل  العدد املطلوب من  أنَّها تفتقر إىل 

يف عبء العمل، وأداء الواجبات اإلدارية املرتبطة بعقودهم. 

ومن أمثلة التَّحديات الكبرية التي يواجهها عامل الخط األمامي 
ال  أنهم  مع  الالجئني  زبائنهم  حاجات  تلبية  عليهم  أنَّه  هو 

املنصـف للمسـؤولية إزاء الالجئـني. ويف إطـار هـذا الرتكيـز، 
ميكـن تعزيـز عمليات إعـادة التوطني لتحسـني تلبيـة الحامية 
امللحـة وحاجـات األطفـال واملراهقـني املسـتخطرين. وال بـد 
مـن زيـادة االسـتثامر يف خدمـات الحامية والرفـاه االجتامعي 
لألطفـال يف بلـدان اللجـوء األوىل وبلـدان إعـادة التوطـني ألنَّ 
ذلـك سيسـاعد األطفـال الالجئـني يف البحـث عن حلـول تدوم 
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