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الحكومية  غري  املنظامت  مع  الرشاكة  جلبت  االستيعابية،  القدرة 
منافع أخرى. ومع أنَّ الرضورة قد ُتحِتم عىل املفوضية السامية لألمم 
استجابة  كافية  إجراء إحاالت  الرتكيز عىل  الالجئني  املتحدة لشؤون 
املنظامت  تتمتع  التوطني،  إعادة  وبلدان  املانحة  البلدان  لطلبات 
غري الحكومية بحرية أوسع للرتكيز عىل استضعاف الحاالت الفردية 

واستحقاقها. 

ومتثَّلت أحد أهداف منظمة ريفيوج بوينـت يف ضامن عدالة توزيع 
فرص إعادة التوطني، سواء فيام يخص التوزيع الجغرايف أم التوزيع 
السكاين يف هذه املناطق، وكان هذا أيضاً الهدف امُلعَلن للمفوضية 
التوطني  إعادة  وحكومات  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
نسبة  بوينـت  ريفيوجي  منظمة  تعقبت  وقد  السنني.  مر  عىل 
اإلحاالت من كل بلد يف إفريقيا، عىل سبيل املثال، وكان ما يزيد عن 
هذه النسبة املئوية مُيثِّل تحسناً عىل الوضع الحايل. ويف عام 2005، 
أحيل 23 الجئاً من جنسيات مختلفة من 28 بلداً مضيفاً يف إفريقيا. 
وبحلول عام 2015، أحيل ما يصل إىل 28 جنسية من 34 بلداً مضيفاً، 
وارتفعت أعداد اإلحاالت يف هذه السنوات نفسها من 15 ألف إحالة 

إىل زهاء 39 ألف إحالة. 

الخالصة
الحكومية يف  العقد املايض مشاركة املنظامت غري  زادت عىل مدار 
عملية تحديد الحاالت املستحقة إلعادة التوطني وإحالتها، ما سلَّط 
برنامج  بدورها  حسنَّت  التي  واملساءلة  العدالة  قضية  عىل  الضوء 
كانت  التسعينيات،  منتصف  وحتى  عموماً.  وعززته  التوطني  إعادة 

إعادة  بلدان  من  قليل  عدد  يقوده  نشاط  التوطني  إعادة  عملية 
السياسات  ومنها  اإلنسانية  منها  مختلطة  دوافع  بسبب  التوطني 
تحت  رسمياً  شكاًل  التوطني  إعادة  عملية  اتخذت  ثم  الخارجية. 
إرشاف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويف الوقت 
الراهن، قد تستفيد برامج إعادة التوطني من زيادة املساءلة، إذ قد 
أرقام  غري  التوطني  إعادة  عملية  بشأن  قياسات  لوضع  الوقت  حان 
اإلحاالت. وبصفتنا أعضاء يف مجتمع املنظامت، ميكننا أن نبني تدابري 
عدة منها ما يهدف عىل سبيل املثال إىل اإلجابة عىل التساؤالت حول 
مدى فعالية إعادة التوطني كحل دائم ومدى العدالة يف تنفيذه وما 

إذا كان يصل بالفعل إىل أكرث الناس الذين هم بحاجة إليه.

slaughter@refugepoint.org إميي سلوتر 
 رئيسة قسم االسرتاتيجيات، منظمة ريفيوجي بوينت 

 www.refugepoint.org
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خارج  يعيشون  الذين  الالجئني  عدد  وزيادة  العاملية  الالجئني  توطني  إعادة  احتياجات  تنامي  ضوء  يف 
املخيامت، تعد املنظامت غري الحكومية وحدها أفضل من ُيحدد الالجئني املستضعفني ويجري املقابالت 

معهم وهي أفضل من ميثل الدور األكرب يف برامج إعادة توطينهم. 

كانت املخيامت، يف جميع أحوالها، قوام برامج إعادة توطني الالجئني 
م  العاملية، إذ كانت معظم اإلحاالت من قاطني املخيامت ترد وُتقدَّ
التي تعرض توطني الالجئني)  البلدان  التوطني )تلك  إىل بلدان إعادة 
لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  جانب  من  حرياً  وغالباً 
الالجئني. وبوجود أعداد كبرية من الالجئني الذين يعيشون يف املخيامت 
لون أسامءهم للحصول عىل الخدمات، َسُهل عىل مفوضية األمم  وُيسجِّ
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ورشكائها تحديد الحاالت وإحاالتها 
لربامج إعادة التوطني. وكانت بلدان إعادة التوطني مرتاحة بسبب ما 
توفره املخيامت من فرصة تسجيل الالجئني تسجيالً منظاًم ومنهجياً 

وتحديد وضعهم كالجئني وأهليتهم وإحالتهم وتقديم طلباتهم لتلك 
البلدان. 

ونظراً لتزايد أعداد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت، تراجعت 
ما كانت تعتمد عليه برامج إعادة التوطني من آليات تقليدية لتحديد 
واضطرت  الحرضية،  املناطق  إىل  املخيامت  من  وإحالتهم  الالجئني 
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل تحديد الالجئني 
املحتاجني إلعادة التوطني باالقتصار عىل استخدام البيانات الرافدة من 
عملية التَّسجيل تلك ومن منظومة تحديد وضع الالجئني التي تتبعها 
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املخيامت. ويف البلدان املستضيفة حيث بيانات التَّسجيل ومنظومة 
تحديد وضع الالجئني غري موثوقة، وحيث يصعب عىل مفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني الوصول بفاعلية ملعظم مجتمعات 

الالجئني املستضعفني، مّثل تحديد الالجئني تحدياً. 

يف  املتحدة  والواليات  كندا  من  كل  وافقت  التحدي،  لهذا  واستجابة 
مطلع العقد األول من القرن الواحد والعرشين عىل أن ُيحال الالجئني 
الذين يعيشون خارج املخيامت إحالة مبارشة إليهام من جانب اثنني 
ريفيـوجي  منظمة  هام   - إفريقيا  يف  الحكومية  غري  املنظامت  من 
مابندو  منظمة  حينها  ُتسمى  )كانت   Refugee Point بوينـت 
إنرتناشونال Mapendo International) والجمعية العربية ملساعدة 
الالجئني )هياس) - وهو ما ُيشكل منظومة عمل موازية لربنامج إعادة 
التوطني الذي تتعهده مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني. 
مقارنة  القليلة  املبارشة’،  ‘اإلحاالت  مثَّلت هذه  السنوات،  بعض  ويف 
السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  تقدمها  التي  اإلحالة  طلبات  بعدد 
اإلحالة  طلبات  إجاميل  من  بها  ُيستهان  ال  نسبة  الالجئني،  لشؤون 
املقدمة يف نريويب وكمباال، وهام املنطقتان الحرضيتان حيث تعمالن 
هاتان املنظمتان. واستمر عمل برنامج اإلحاالت املبارشة هذا البسيط 

نسبياً يف إفريقيا. 

الحاالت، مل  التوطني عىل  إعادة  بلدان  الرَّْغم من زيادة طلب  وعىل 
تتوسع يف املقابل برامج املنظامت غري الحكومية لإلحاالت املبارشة سواء 
يها تلك الربامج أم عدد املنظامت غري  من حيث عدد املناطق التي ُتغطِّ
الحكومية املشرتكة فيها. ولتلبية تلك االحتياجات، عىل كل من الجهات 
املانحة وبلدان إعادة التوطني ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
الالجئني التوسع أكرث يف دعم برامج املنظامت غري الحكومية لإلحاالت 
املبارشة، وزيادة عدد املنظامت غري الحكومية املتخصصة املشاركة يف 

إحالة الالجئني، وزيادة عدد حاالت املستضعفني املستحقني لإلحالة. 

قيمة اإلحاالت املبارشة من جانب املنظامت غري الحكومية
بجانب زيادة إجاميل عدد اإلحاالت، مثة منافع كبرية لتوسيع برامج 
تخلق  بدء،  ذي  فبادئ  املبارشة.  لإلحاالت  الحكومية  غري  املنظامت 
هذه الربامج طرقاً موازية يف منظومة إعادة التوطني. وال يتوقف األمر 
الطرق  الطرق دّعمت  ما تعطلت إحدى هذه  فإذا  الحد،  عند هذا 
املوازية األخرى استمرارية عمل الربنامج. فعىل سبيل املثال، إذا تعني 
عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تركيز جهودها عىل تقديم 
طلبات إحاالت إىل بلد بعينها لدعم إحدى مهام التقايض امُلقبلة )ما 
سيرتتب عليه خفض عدد طلبات اإلحاالت إىل البلدان األخرى)، فحينها 
ميكن أن تساعد املنظامت غري الحكومية يف سد تلك الثغرة حتى ال 
تواجه أي بلد من بلدان إعادة التوطني نقص يف حصتها من طلبات 
م  امُلقدَّ التمويل  انقطع  إذا  ذلك،  عىل  وعالوة  لها.  املوجهة  اإلحالة 
إلحاالت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، فليس أفضل 

صة  من املنظامت غري الحكومية ذات مصادر التمويل الخاصة وامُلخصَّ
ألنشطة إعادة التوطني ملواصلة تزويد بلدان إعادة التوطني باإلحاالت 

املطلوبة. 

تخفف  الحكومية  غري  املنظامت  جانب  من  املبارشة  اإلحاالت  ثانياً، 
بعض الضغوط عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
حاالت  حيث  املثال،  سبيل  عىل  األوسط،  الرشق  ففي  الصدد.  بهذا 
إعادة التوطني حرضية يف املقام األول، تناضل مفوضية األمم املتحدة 
السامية لشؤون الالجئني إلصدار ما يكفي من طلبات اإلحاالت إلعادة 
توطينهم. ويرجع أحد أسباب ذلك إىل انخفاض معدل قبول إحاالت 
إعادة التوطني لنحو  50-60% فقط من الحاالت - كثري منهم سوريون 
وعراقيون - والسبب اآلخر يرتبط بارتفاع معدالت رفض الحاالت عن 
املتوسط. وتتمتع املنظامت غري الحكومية، التي تتواجد عادة يف محيط 
الالجئني وذات عالقات وطيدة مع مجتمعات الالجئني املستضعفني، 
مبكانة تخولها بتحديد الالجئني إلعادة التوطني يف بعض بلدان إعادة 
التوطني. وال متتلك مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
األمثل  الوجه  عىل  الحاالت  لفرز  الكافيني  املوظفني  أو  الوقت  دامئاً 
البلدان وفقاً ألفضل فرص قبول إعادة توطينهم بها،  لتوزيعهم عىل 
يف حني ُتعد املنهجية األكرث دقة التي تتبعها املنظامت غري الحكومية 
أحد دعائم برنامج إعادة التوطني وجزء من سبب ارتفاع معدالت قبول 

اإلحاالت املقدمة من جانبها. 

ثالثاً، ُتزيد منهجية اإلحاالت املبارشة من إمكانية الوصول إىل األفراد 
املستضعفني خاصة. فعىل سبيل املثال، ال تقدر معظم جامعات إل يب 
جي يت آي )املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجنس 
واملخنثني) عىل العيش يف املخيامت إذ ال تقوى مفوضية األمم املتحدة 
لهم  الحامية  من  الكايف  القدر  توفري  عىل  الالجئني  لشؤون  السامية 
من مجتمع الالجئني. وباملثل، توجد نساء ُمعرََّضات للخطر وحاالت 
فر لهم الحامية من  العنف الجنيس والقائم عىل الجندر الذين ال ُتوَّ
غريهم من الالجئني الذين يعيشون يف املخيامت. وعامة، يشعر مثل 
هؤالء األفراد أنَّهم أقل انكشافاً ويتمتعون بقدر أكرب من الحامية يف 
املناطق الحرضية من خالل الخدمات والربامج التي تقدمها املنظامت 
غري الحكومية لهم. ويعزف بعض الالجئني املستضعفني جداً عن إحالة 
أنفسهم لربامج إعادة التوطني التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني لغياب الروابط الوطيدة بينهم وبني أي من موظفي 
املفوضية. ويف املقابل، تعمل املنظامت غري الحكومية عن كثب مع 
مثل هؤالء الالجئني املستضعفني بتوفري الخدمات لهم عىل مدار فرتة 
من الزمن وتوفر لهم بيئات تشجعهم عىل اإلفصاح عن تفاصيل ما 
وعن  الجنيس  وتوجههم  الجندر  عىل  القائم  االضطهاد  من  جابهوه 
هوية نوعهم االجتامعي. ويف بعض الحاالت، تكون هذه املنظامت غري 
شة أول  الحكومية هي الهيئات الوحيدة التي تصلها أكرث الفئات املهمَّ

ما تصل إىل بلد اللجوء. 
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رابعاً، اإلحاالت املبارشة من جانب املنظامت غري الحكومية موفرة يف 
التكاليف إذ تصل املنظامت غري الحكومية للحاالت املحتاجة إلعادة 
التوطني وتحددها يومياً ضمن أنشطة برامجها النظامية، وقد يرتقي 

ذلك إلعانة هذه الخدمات املتعلقة بربامج إعادة التوطني. 

املامرسات املثىل
يف حني يلقى دور املنظامت غري الحكومية يف تحديد الحاالت وإحالتها 
املتحدة  األمم  ومفوضية  التوطني  إعادة  بلدان  جانب  من  الرتحيب 
غري  املنظامت  دور  ُيعدُّ  سواء،  حد  عىل  الالجئني  لشؤون  السامية 
الحكومية يف تقديم الحاالت مبارشة إىل بلدان إعادة التوطني - بدالً 
عن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني - محل جدال إذ 
يزعم الناقدون أنَّ هذا النموذج قد يدفع الالجئني التخاذ املنظامت 
غري الحكومية املعنية بتقديم اإلحاالت املبارشة طريقاً إلعادة توطينهم. 
وسعياً لتاليف تلك النقطة، عىل املنظامت غري الحكومية االقتصار عىل 
تقديم  الحاالت امُلحالة إليها من جانب رشكاء خارجيني. فإذا ما اعتقدوا 
ى باإلحالة الداخلية)،  أنَّ أحد العمالء بحاجة إلعادة التوطني )ما ُيسمَّ
يجب إحالة هذه الحالة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
مبارشة.  الحاالت  بتقديم  لها  ُيسَمح  أخرى  منظمة  إىل  أو  الالجئني 
وكإجراء إضايف، تعقد كل من منظمة ريفيـوجي بوينـت والجمعية 
العربية ملساعدة الالجئني )هياس) مؤمترات منتظمة ملقابلة الحاالت 
تقديم  قبل  الالجئني،  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  مع 
طلبات إحالتهم، للتحقق من تركيبتهم األرسية والتقليل من حاالت 
االحتيال ومنع تداخل تقديم الخدمات وتحسني ضامن كفاءة الربنامج. 
وعىل أي حال، تخضع جميع طلبات اإلحالة التي تقدمها املنظامت غري 
الحكومية للتدقيقات األمنية ذاتها من جانب بلدان إعادة التوطني كام 
يحدث مع طلبات اإلحالة التي تقدمها مفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني. 

املعني  الحايل  الرشاكة  منوذج  عىل  التوطني  إعادة  بلدان  أثنت  وقد 
ع  بتقديم اإلحاالت مبارشة بوصفه من املامرسات املثىل، حيث ُتشجَّ
كل منظمة غري حكومية عىل زيادة عدد طلبات اإلحالة امُلقّدمة من 
نريويب )منظمة ريفيـوجي بوينـت والجمعية العربية ملساعدة الالجئني 
)هياس)) ومن كمباال )الجمعية العربية ملساعدة الالجئني )هياس)) 
تقديم  مرشوع  هي  املبارشة  اإلحاالت  بتقديم  معنية  منظمة  وآخر 
املساعدة الدولية لالجئني الذي ُسمح له بتقديم الحاالت مبارشة من 
الرَّْغم من طلب كثري  أفريقيا. وعىل  األوسط وشامل  الرشق  منطقة 
كان  لها،  املقدمة  اإلحالة  طلبات  زيادة  عام 2011  منذ  البلدان  من 
من املفاجئ أال توافق أي من الدول سوى أسرتاليا عىل االنضامم إىل 
كندا والواليات املتحدة يف قبول اإلحاالت املبارشة وباإلضافة إىل ذلك، 
لالجئني  الدولية  املساعدة  تقديم  أي منظمة سوى مرشوع  تحظ  مل 
وقد  املتحدة.  الواليات  إىل  مرة  ألول  الحاالت  تقديم  عىل  باملوافقة 
توقعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بوجود مليون 

و190 ألف و519 الجئ بحاجة إلعادة التوطني بحلول عام 2017، وأنَّه 
تقديم 169  املفوضية فعلياً  الحالية ستستهدف  بالنظر إىل مواردها 
ألف و789 طلب إحالة فقط. 1ويف حني مُتثِّل إجراءات انتداب موظفي 
رشكاء املنظامت غري الحكومية وتوزيعهم للعمل مع املفوضية كأحد 
مة، ُتعد طلبات اإلحالة التي تقدمها  الحلول لزيادة طلبات اإلحالة املقدَّ
املفوضية فرصة إضافية لزيادة عدد األماكن الشاغرة إلعادة التوطني. 

مفوضية  من  كل  توصلت  اإلحالة،  طلبات  عدد  لزيادة  اآلن،  وحتى 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبلدان إعادة التوطني لحلول 
خالَّقة، مثل: الجمع بني منظومة تحديد وضع الالجئني ومقابالت إعادة 
التوطني، وقر منظومة تحديد وضع الالجئني عىل من متت إحالتهم 
الحكومية  املنظامت غري  الرشكاء من  وتنويع  التوطني،  إعادة  لربامج 
املساهمني يف منظومة توزيع املوظفني، وطرح أساليب أقر إلحالة 
الالجئني لربامج إعادة التوطني. بيد أنَّه بالنسبة للجزء األكرب، تحققت 
االستجابة للطلب عىل زيادة حصص البلدان من الالجئني من خالل 

عمليات الزيادة املفاجئة والرسيعة للحصص - وهي غري مستدامة 

إذ اعرتفت بلدان إعادة التوطني التي يرسَّت إجراءات زيادة حصتها 
بأنَّ تكاليف تلك اإلجراءات غري مستدامة وأنَّ الرسعة  الالجئني  من 
اندماجهم ورفعت  ت إىل صعوبات يف  أدَّ الحاالت  يف معالجة قضايا 
مستوى التوتر بني أوساط الالجئني والعاملني عىل الحاالت، وكان ذلك 
أحد العوامل الكثرية امُلسببة يف ارتفاع معدالت الترسُّب قبل مغادرة 
الالجئني. ووقع االختيار عىل أقرب الحاالت املستضعفة لتقديم طلبات 
إحالتها وهو ما ُيناقض مبدأ اعتامد معيار أنَّ األولوية لالستضعاف يف 
تلك  استمدت  الواقع،  ويف  للحالة.  الوصول  لسهولة  وليس  ذاته  حد 
ة لزيادة حصص البلدان من الالجئني، التي  اإلجراءات املفاجئة وامُليرسِّ
ساعدت عىل استقبال أعداد أكرب من األفراد يف برامج إعادة التوطني، 
موارد من الحاالت التي تجابه أوضاع اللجوء املطوَّلة، وفاقمت حالة 
حاالت  معالجة  بني  التوازن  وأخلَّت  الالجئني،  جامعات  بني  التوتر 

املستضعفني وتحقيق املستهدفات املنشودة. 

منوذج جديد ملستوى طبيعي جديد
غري  املنظامت  املبارشة من جانب  اإلحاالت  منظومة  متثل  أن  يجب 
الحكومية دوراً أكرب يف مساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
الالجئني عىل تحقيق النُّمو جنباً إىل جنب مع إيالء االستضعاف كمعيار 
للمفاضلة بني الالجئني. ولتوسيع دور منظومة اإلحاالت املبارشة من 
جانب املنظامت غري الحكومية بفاعلية، يجب إتباع الخطوات التالية:

السامح ملزيد من املنظامت غري الحكومية بتقديم اإلحاالت املبارشة: 
كام ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني رشكاء منفذون 
للخدمات التي تقدمها لالجئني، يجب أن يكون لربنامج إعادة التوطني 
منظمة غري حكومية واحدة عىل األقل رشيكة تتوىل تقديم طلبات 
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اإلحالة يف كل مكان توجد به عمليات إعادة توطني. ويجب أن تكون 
بثقة  تحظى  عريقة  منظمة  الرشيكة  الحكومية  غري  املنظمة  تلك 
برامج وخدمات أخرى هناك.  م  البلد املضيف وُتقدِّ لها يف  العارفني 
الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  التزام  ضوء  ويف 
مبواصلة السعي الحثيث إليجاد بدائل عن املخيامت لالجئني وزيادة 
املخيامت، مثة حاجة  إنشاء  البلدان املستضيفة لالجئني عن  عزوف 
ماسة لتحديد الالجئني املستضعفني الذين يعيشون خارج املخيامت 
غري  املنظامت  دور  يف  جدال  وال  التوطني.  إعادة  لربامج  وإحالتهم 
الحكومية يف مثل هذه اإلحاالت، ولكن مثة حاجة ألن تسمح بلدان 
إعادة التوطني ملزيد من املنظامت غري الحكومية بتقديم الحاالت إليها 

مبارشة. 

تدريب املنظامت غري الحكومية عىل تقديم اإلحاالت املبارشة: يجب 
الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  من  كل  تتوىل  أن 
اإلحاالت  بتقديم  املعنية  الحالية  الحكومية  غري  منظامت  والثالثة 
املبارشة تصميم برنامج لتدريب املنظامت غري الحكومية باستخدام 
املعلومات التي توفرها بلدان إعادة التوطني وأن ُيجرى هذا التدريب 
سنوياً. ويف الوقت الراهن، ُتدرِّب تلك املنظامت الثالثة رشكائها عىل 
كيفية إحالة الحاالت لها بيد أنَّه ال يتوفر تدريب توجيهي للمنظامت 

غري الحكومية الجديدة عىل عملية تقديم اإلحاالت املبارشة. 

املبارشة من  التي تقبل اإلحاالت  التوطني  إعادة  بلدان  زيادة عدد 
املنظامت غري الحكومية: عىل كل من الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا 
الرتويج لهذا النموذج لدى بلدان إعادة التوطني األخرى ورشح املنافع 
التي تعود من قبول اإلحاالت املبارشة من املنظامت غري الحكومية. 
وعىل وجه الخصوص، ميكن أن تستفيد البلدان التي تقبل اإلحاالت 
عىل أساس ‘ملف’ الحالة )أي بدون مقابلة الالجئ قبل وصوله إىل بلد 
إعادة التوطني) من هذا الربنامج إذا كانت تهدف إىل الوصول إىل أكرث 

الحاالت استضعافاً.

متويل اإلحاالت املبارشة: مل تكن التكاليف التي تحملتها املنظامت غري 
الحكومية إلدارة برامج اإلحالة املبارشة مالية وحسب. فألن املنظامت 
غري الحكومية تقدم هذه الخدمة مجاناً لبلدان إعادة التوطني، ليس 
لدى بلدان إعادة التوطني أي شعور باملسؤولية ألن تكون مبثابة رشيك 
برنامج  تجاه  باملسؤولية  الشعور  ولتنمية  املنظامت.  لهذه  حقيقي 
عىل  الحكومية  غري  املنظامت  تحصل  أن  يجب  املبارشة،  اإلحاالت 
التمويل مقابل خدماتها، عىل األقل متويل جزيئ أو مقابل كل خدمة 
عىل حدة إذ يصعب جداً عىل كثري من املنظامت غري الحكومية - 
والسيام تلك القامئة وسط مجتمعات الالجئني وذات روابط وطيدة 
مع فئات املستضعفني - إدارة برنامج إحالة مبارش دون الحصول عىل 
التمويل من بلدان إعادة التوطني أو مفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني مامثل ملا تحصل عليه الربامج األخرى. 

بتقديم  املعنية  الحكومية  غري  للمنظامت  االسرتاتيجي  االستخدام 
اإلحاالت لتوسيع دور برامج إعادة التوطني يف بعض األماكن: بزيادة 
عدد املنظامت غري الحكومية املعنية بتقديم اإلحاالت وعدد بلدان 
إعادة التوطني الراغبة يف قبول تلك اإلحاالت، ميكن اسرتاتيجياً زيادة 
األماكن التي ال تغطيها برامج إعادة التوطني. فعىل سبيل املثال، ظل 
نحو  لسنوات، مقدماً  فاتراً  إفريقيا  التوطني يف جنوب  إعادة  برنامج 
ألف و400 إحالة فقط سنوياً منذ عام 2011. ويف الوقت الراهن، ال 
بتقديم اإلحاالت  لها  توجد أي منظمة غري حكومية أخرى مسموح 
مبارشة يف جنوب إفريقيا. وميكن إدخال منوذج بسيط حيث إحدى 
املتخصصة  املدين  املجتمع  ملنظامت  التوطني رشيك  إعادة  منظامت 
وتتعاون معها فيام يتعلق، عىل سبيل املثال، بالالجئني من األقليات 
منهم  املالمئة  الحاالت  لتحديد  اإلعاقات  ذوي  الالجئني  أو  الجنسية 
حيث  األماكن  يف  خصوصاً  املستضعفة  الفئات  فاستهداف  إلحالتها. 
برامج إعادة التوطني ال تغطي االحتياجات، ألي سبب من األسباب، 
بتقديم  املعنية  الحكومية  غري  للمنظامت  اسرتاتيجياً  استخداماً  يعد 

اإلحاالت غري املبارشة. 

األفراد  تحديد  يف  بارزاً  دوراً  الحكومية  املنظامت غري  ويف حني متثل 
لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  إىل  وإحالتهم  املستضعفني 
غري  املنظامت  هذه  دور  كان  توطينهم،  إعادة  يف  للنظر  الالجئني 
الحكومية يف تقديم طلبات اإلحالة مبارشة إىل بلدان إعادة التوطني 
خارج  للعيش  الالجئني  من  العظمى  الغالبية  وبتحول  محدوداً. 
القطاعات  معظم  يف  املتبعة  العملية  األساليب  عىل  كان  املخيامت، 
التباعها.  إبداعية  والبحث عن طرق  التقليدية  النامذج  االبتعاد عن 

ويجب عىل قطاع إعادة التوطني فعل اليشء ذاته.

  melonee.douglas@hias.org ميلوين دوغالس 
مدير الحلول الدامئة يف الجمعية العربية ملساعدة الالجئني 

)هياس) 

 rachel.levitan@hias.org  راشيل ليفيتان 
مساعدة نائب الرئيس، الربامج العاملية، االسرتاتيجية والتخطيط، 

الجمعية العربية ملساعدة الالجئني )هياس) 

 lucy.kiama@hias.org لويس و. كياما 
مديرة ُقطِريَّة، الجمعية العربية ملساعدة الالجئني )هياس) يف 

كينيا 
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