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برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني: حالة نيبال
 بيبني غيمريي

متكن أكرث من 100 ألف الجئ من بوتان من العثور عىل وطن لهم يف بلدان ثالثة، لكنَّ هذا النجاح رافقه 
أيضاً إخفاق للربنامج يف التعامل مع األثر الذي أوقعه عىل بقية املقيمني يف املخيامت.

يف يومنـا هـذا، تضـم مخيـامت الالجئـني يف رشقـي نيبـال كاًل 
مـن الجيلـني األول والثـاين مـن الالجئـني، ومـع أنَّ نيبال ليسـت 
طرفـاً يف اتفاقيـة الالجئـني لعـام 1951، اسـتضافت الالجئني من 
بوتـان ألكـرث مـن عقديـن مـن الزمـن. ويف عـام 2007، وافقـت 
مجموعـة تضـم مثـاين دول هـي: أسـرتاليا، وكنـدا، والدامنـارك، 
ونيوزيلنـدا، وهولنـدا، والرنويـج، واململكـة املتحـدة، والواليـات  
املتحـدة األمريكيـة عـىل التشـارك يف املسـؤولية الدوليـة إزاء 
الالجئـني البوتانيـني وإعـادة توطينهـم هناك. ومع ذلـك، ما زال 
هنـاك عـرشة آالف بوتـاين، منهـم مـن ال يتمتـع بأهليـة إعـادة 
التوطـني ومنهـم مـن ال يرغـب يف إعـادة توطينـه يف بلـد ثالث، 
وتبقـى هـذه الفئـة من الناس تـرزح تحت تبعـات برامج إعادة 

التوطني. 

يجمـع الالجئـني البوتانيني ومجتمعهم املضيف يف نيبال قواسـم 
ثقافيـة ولغويـة وعرقيـة، ومـن هنـا اختار بعـض النـاس الزواج 
خـارج مجتمـع الالجئني، ومتخـض عن ذلك ظاهرة ُتعرَف باسـم 
’الـزواج املختلـط‘. ووفقـاً إلجـراء العمليـات املعيـاري إلعـادة 
التوطـني السـائد يف نيبـال، مُيَنـح الرجـل الالجـئ املتـزوج وفـق 
الـزواج املختلـط أهليـة إعـادة التوطـني يف حـني ُتحـرَم إنـاث 
الالجئـني املتزوجـات وفـق الـزواج املختلـط مـن ذلـك إال إذا 
ُطلَِّقـن مـن أزواجهـن. ويعكـس هـذا الوضـع قانـون املواطنـة 
األجنبيـة  املـرأة  أنَّ  عـىل  ينـص  الـذي   2006 لعـام  النيبـايل 
املتزوجـة مـن رجـل نيبـايل ميكنهـا الحصـول عىل جنسـية البالد 
لكـنَّ القانـون ال يقـدم بوضعـه الحـايل أي نـص حـول جنسـية 

الرجـل األجنبـي الـذي يتـزوج امـرأة نيباليـة.1

إلعـادة  أفضـل  بفـرص  األنثـى  تحظـى  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
التوطـني ألنَّ فئـات املسـموح لهم بتقديم طلب إعـادة التوطني 
الفئـة  املسـتخطرات‘ ومتنـح هـذه  والفتيـات  تتضمن2’النِّسـاء 
األولويـة إىل النِّسـاء والفتيات املتقدمات بطلـب إعادة التوطني 
عـىل الفتيـان والرجال املسـتخطرين وتزداد درجـة األولوية إزاء 
حـاالت الناجيـات مـن العنـف الجنـيس والقائـم عـىل الجنـدر 
واإلنـاث امُلعيـالت لـألرس وحدهن، أما بالنسـبة للناجـني الذكور 
فغالبـاً مـا يكون مصريهم التجاهل يف مجتمـع ذكوري كمجتمع 
نيبـال. وينطبـق األمر نفسـه عـىل الناجيات مـن العنف األرسي 
بطلـب  املتقدمـات  الالجئـني  إلنـاث  أفضـل  فرصـة  تتوافـر  إذ 

إعـادة التوطـني عىل أنَّهـن ناجيات مـن العنـف والتعذيب أكرث 
مـن نظرائهـن مـن الرجال والذكـور الناجني مـن العنف األرسي. 

اآلثار املرتتبة عىل الالجئني املتبقني
أقـل  سـناً  األكـرب  األشـخاص  يكـون  مـا  غالبـاً  عامـة،  كقاعـدة 
اهتاممـًا بإعـادة التوطـني يف بلـد ثالـث، وعـادًة مـا ُيرَتكـون يف 
املـادي،  والدخـل  األرسي  للدعـم  فاقديـن  الالجئـني  مخيـامت 
الخدمـات  مراكـز  إىل  الوصـول  يف  للصعوبـات  ومواجهـني 
للحصـول عـىل الحصـص الغذائيـة والخدمات الصحيـة. وعندما 
هـؤالء  مصـري  يكـون  اآلخريـن،  العائلـة  أفـراد  توطـني  ُيعـاد 
زيـادة حـاالت  إىل  تقـود  التـي  العزلـة  األكـرب سـناً  األشـخاص 
االكتئـاب واالنتحـار وإسـاءة اسـتخدام العقاقـري يف املخيـامت. 
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  أطلقـت  وقـد 
الالجئـني مرشوعـات ملنـع االنتحار بتقديـم خدمات االستشـارة 
النفسـية-االجتامعية مبسـاعدة الرشطـة املحليـة يف الرقابـة عىل 
املـواد املؤذيـة وتوفريهـا واسـتهالكها خاصـة الكحـول والعقاقري 

املـرضة املصنعـة محليـًا.

وتتسـبب إعـادة التوطـني أيضاً بارتفـاع دوران الـكادر التعليمي 
يف املـدارس يف املخيـامت ألنَّ السياسـة تقتـيض تعيـني جميـع 
املعلمـني مـن مجتمـع الالجئـني أنفسـهم. وعنـد إعـادة توطـني 
املعلـم ومغادرتـه للمدرسـة، غالبـاً مـا يواجـه الطـالب فجـوات 
كبـرية تعليميـة قبـل وصـول معلـم جديـد، وقـد يـأيت املعلـم 
الجديـد بطـرق تعليـم جديـدة مـا يتطلـب ُميضَّ بعـض الوقت 
إىل أن يتعـود املعلـم عـىل الطالـب والعكـس. وتتكـرر العمليـة 
عندمـا يعـاد توطـني املعلـم الجديـد بـدوره. ومن ناحيـة أخرى 
يفقـد كثـري مـن الطـالب اهتاممهـم بالتَّعليـم ويترسبـون مـن 
املدرسـة انتظـاراً إلعـادة توطينهـم3 ويسـاور كثـري مـن اليافعني 
والشـباب الشـك بـأنَّ النظـام التعليمـي يف املخيـم لـن يسـاهم 
يف إعدادهـم لغايـات إعـادة التوطـني عـىل أي حـال. وملواجهـة 
يف  املـدارس  تتوافـر  املـدارس،  مـن  ب  التـرسُّ معـدالت  ارتفـاع 
املخيـامت عـىل مستشـارين لتحفيـز األطفـال عـىل الدراسـة. 
َسـت أيضـاً مراكـز إلعـادة الطالب املنسـحبني بحيـث تكون  وُأسِّ
صديقـة للشـباب واليافعـني ملسـاعدة املنسـحبني عـىل إعـادة 
االنضـامم إىل املدرسـة وإبعادهـم عـن املشـاركة واالنخـراط يف 
القـامر أو التـورط يف توفـري املخـدرات وإسـاءة اسـتخدامها أو 
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الجئ بوتاين ُمسّن يف أحد مخيامت اللجوء يف نيبال  
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الرسقة والشـجار. وال شـك أنَّ نشـاطات مراكز إعادة املنسـحبني 
تغـري بعـض اليافعـني لكّنهـا مل تتمكن من إحـداث تغيري كبري يف 

الوضـع العـام يف املخيـامت.

ـن إعـادة التوطـني مـن نيبـال مـن  ومـن الناحيـة املاديـة، مُتَكِّ
زيـادة دخـل بعـض األرس يف املخيـامت. فالحـواالت القادمة من 
ـن بعـض العائـالت يف املخيـامت  األقـارب املعـاد توطينهـم مُتَكِّ
ـن األطفـال مـن  مـن تحقيـق مسـتوى أفضـل للعيـش مـا مُيكِّ
الذهـاب إىل مدرسـة جيدة، واملـرىض إىل املراكـز الصحية لتلقي 
رعايـة طبيـة أفضـل، والعائـالت للوصـول إىل التقانـة الحديثـة 
مثـل الهواتـف الذكيـة والحواسـيب. ومـع ذلـك، أحـدث تدفق 
األمـوال ذاتـه تغـرياً يف أمنـاط حياتهـم فلـم يعـودوا يعملون بل 
أصبحـوا يعتمـدون عـىل الحـواالت القادمـة إليهـم. وباملقابـل، 
هنـاك كثـري مـن العائـالت التـي ال تحصـل عـىل أي دعـم مـن 
أقاربهـا املعـاد توطينهـم. فنجـد األرس التـي يعيلهـا كبار السـن 
أو النِّسـاء أكـرث ضعفاً بعـد إعادة توطني أقربائهـم إذا مل يتمكن 
هـؤالء املعـاد توطينهـم مـن الحصـول عـىل العمـل أو مل تكـن 
لديهـم املهـارات الالزمـة لتمكينهـم مـن كسـب املـال ويف هـذا 
الوضـع تصبـح هـذه العائالت معتمـدة متاماً عىل دعـم الهيئات 

واملنظامت. 

وأخـرياً، بـدأ طالبـو اللجـوء مـن أنحـاء مـن الهنـد أو مـن نيبال 
التوافـد عـىل مخيـامت الالجئـني بأعـداد ضخمة ألنهـم يعرفون 
التوطـني هنـاك مفتوحـة، وأنَّ أطفالهـم سـيكونون  أنَّ إعـادة 
قادريـن عـىل الحصـول عـىل التعليـم املـدريس املجـاين، وأنَّهـم 
سـيحصلون عـىل خدمـات صحيـة أساسـية مجانيـة أيضـاً، وال 

يخلـو ذلـك مـن تبعـات عـىل خدمـات األمـن يف املخيـامت.
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