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عالقة غري متكافئة: مقدمو خدمات إعادة التوطني يف أسرتاليا 
نريو كانداسامي

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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درجت  أسرتاليا،  ففي  متفرغني.  غري  موظفني  سوى  ميتلكون 
العمل  بنظام  املدين  املجتمع  منظامت  يف  العمل  عىل  العادة 
عىل  كثرياً  املنظامت  اعتامد هذه  ذلك  عن  ونتج  املتفرغ،  غري 
هذا  ويدعم  بالالجئني،  الخاصة  برامجهم  لتنفيذ  املتطوعني 
الوضع اسرتاتيجية التطوع الوطني للحكومة. فمن ناحية، ترتك 
االتفاقيات التعاقدية الحكومية ثغرة بني املصادر وبني حاجات 
منظامت  لدى  املتاحة  املــوارد  عدد  من  تحد  ألنها  الالجئني 
املجتمع املدين يف توظيف العامل املتفرغني. ومن ناحية أخرى، 
الالجئني  مجتمعات  برفاه  االهتامم  من  حساً  الحكومة  تنقل 
بتشجيعها للتطوع فيام بني املجتمع املدين من أجل سد فجوات 
عىل  مجربة  أنفسها  املدين  املجتمع  منظامت  وتجد  املصادر. 
استنباط حلول إبداعية من أجل تلبية الحاجات يف بيئة يتضح 

أنها تزداد خطورة من ناحية إعادة توطني الالجئني. 

أداء  يف  املدين  املجتمع  منظامت  أمام  الصعوبات  تزداد  بل 
مسؤولياتها إزاء الالجئني ضمن البنى الحكومية األشبه باألسواق 
وتنارص  الالجئني.  توطني  إعــادة  برامج  مجال  يف  التجارية 
منظامت املجتمع املدين حاجات الالجئني الفردية وكذلك عىل 
الالجئني خاصًة عىل  الحكومية. لكنَّ منارصة  السياسة  مستوى 
يف  تدخل  التي  للمنظامت  بالنسبة  صعبة  السياسات  مستوى 

عالقة تعاقدية مع الحكومة. 

عالقتهم  بأنَّ  املدين  املجتمع  منظامت  بني  شائع  تصور  وهناك 
الِعقديَّة مع الحكومة يحرمهم من أي فرصة للعمل يف املنارصة. 
ومثال ذلك أنَّ إعادة تطبيق برنامج تأشريات الحامية املؤقتة يف 
عام 2014 مينع منظامت املجتمع املدين من توفري نطاق الدعم 
لهذا  وفقاً  املقبولني  الالجئني  هؤالء  ألنَّ  ذلك  لالجئني  الكامل 
الربنامج غري مسموح لهم بالوصول إىل األنواع ذاتها من التعليم 
إنساين.  أساس  عىل  املقبولني  من  لغريهم  املتاحني  والتدريب 
وإضافًة إىل ذلك، تعاين منظامت املجتمع املدين من محدودية 
كبرية جداً يف قدراتها عىل منارصة الالجئني ممن ال يعرفون مصري 

إعادة توطينهم الخاضع للمراجعة كل ثالث سنوات. 

التوصيات 
مع أنَّ الحكومة األسرتالية تنظر إىل عالقتها مع منظامت املجتمع 
وال  متكافئة،  غري  الرشاكة  فهذه  عالقة رشاكة،  أنها  عىل  املدين 
ُتظِهُر الحكومة إالَّ قلياًل من فهم وجهات نظر منظامت املجتمع 

املدين واهتامماتها بشأن إعادة توطني الالجئني.

املدين  املجتمع  منظامت  بني  ثقايف  كامل  انفصام  هناك   ...
بد  وال  الالجئني.  قضية  كامل حول  انفصام  وهناك  والحكومة، 
فنحن  العقود،  بها  ُتكَتب  التي  الطريقة  يف  نقلة  إحداث  من 

نحتاج إىل نقلة يف العالقات وال بد من أن يكون ذلك عىل قدم 
بكل  الحقيقية  الرشاكة  أساس  عىل  مبنياً  يكون  وأن  املساواة 

معنى الكلمة. )مدير إحدى منظامت املجتمع املدين)

ويدرك عامل خط املواجهة األول، ومديرو منظامت املجتمع 
الرئييس  املعيار  الحكومة هي  مع  الِعقديَّة  العالقة  أنَّ  املدين 
ومع ذلك يؤكدون عىل أنَّ ذلك التعاون يجب أن يدور حول 
جميع  حاجات  تلبية  يف  املتمثل  املنشود  الرئييس  الهدف 
التأشريات  لربنامج  املقبولني وفقاً  الالجئني  فيهم  الالجئني مبن 
األسرتالية  املدين  املجتمع  منظامت  تلقي  ولضامن  املؤقتة. 
الدعم الكامل يف جهودها إلعادة توطني الالجئني الجدد دون 
الخدمات  بإحالة  الخاصة  نفسها  الحكومية  بالعملية  املساس 
إىل عطاءات خاصة بخدمات الالجئني نقرتح التوصيات التالية:

بشأن    األولويات  سلم  الحكومة  عقود  تضع  أن  يجب 

رشوط املصادر الخاصة مبنظامت املجتمع املدين لتمكينها 

من الوفاء بالتزامات تقديم الخدمات لالجئني. 

املدين    املجتمع  منظامت  استخدام خربة  للحكومة  ينبغي 

مديري  مع  الحوارات  وراء  فيام  التوطني  إعادة  مجال  يف 

العقود وذلك لتشجيع إظهار مختلف وجهات النظر حول 

الطريقة املثىل لدعم إعادة توطني الالجئني. 

مبا أنَّ املناطق الريفية األسرتالية هي األكرث واألرسع جذباً   

إلعادة توطني الالجئني السوريني، ينبغي تطوير مستويات 

مستويات  لدى  االجتامعية  والشبكات  التحتية  البنية 

منظامت املجتمع املدين العاملة يف تلك املناطق من أجل 

دعم إعادة توطني الالجئني. 

املصادر  ومنحها  املدين  املجتمع  منظامت  مسؤولية  فتعزيز 
عندما  لالجئني  بالنسبة  النتائج  تحسني  يف  أثر  له  الالزمة 
يتوطنون يف أرض جديدة. وإذا أقيمت العالقة بني الحكومة 
وكانت  االحــرتام  من  أساس  عىل  املدين  املجتمع  ومنظامت 
رشاكة حقيقية فسوف يخدم ذلك عملية تعزيز اسرتاتيجيات 

إعادة التوطني األسرتالية. 
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