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تحظى إعادة التوطني بأهمية متنامية يف سياق طفرة األعداد املرتفعة من الالجئني ،فإعادة التوطني واحدة من ’الحلول
الدامئة‘ التقليدية ،وتتمثل يف الحركة ا ُملدا َرة لالجئني ونقلهم إىل بلد ثالث آمن ،ومتتد آثارها لتقع عىل أالف الالجئني يف كل
عام وعىل املجتمعات التي تستقبلهم وعىل األشخاص الذين يخلفهم ا ُمل َعا ُد توطينهم والهيئات التي تعمل معهم .ومع توقع
استمرار االرتفاع يف أعداد الالجئني ،تظهر الفرصة لتجربة مقاربات جديدة وإعادة النظر يف املقاربات القدمية إلعادة التوطني.
يسلط هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية عىل بعض أمناط إعادة التوطني والتحديات التي تواجهها بهدف الرتكيز عىل
سن استخدام التمويالت والقدرات املبذولة
الحوارات القامئة حول كيفية إدارة إعادة التوطني ومدى جودة تلك اإلدارة ُ
وح ِ
باإلضافة إىل معرفة ما إذا كانت إعادة التوطني الحل املناسب لالجئني أم ال .وتركز دراسات الحاالت عىل وجه الخصوص عىل
بعض البلدان التي يعاد فيها توطني كربى أعداد الالجئني.
رسل فيه هذا العدد إىل املطبعة ،و َّقع الرئيس األمرييك دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقيض مبنع الالجئني
ويف الوقت الذي ُأ ِ
السوريني إىل أمد غري محدود من دخول الواليات املتحدة األمريكية وتعليق برنامج الالجئني العام يف البالد مدة  120يوماً.
وإثر ذلك ،سوف يتضاءل حجم الربنامج ويتضاءل معه عدد الالجئني املعاد توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية عام 2017
بأكرث من النصف من  50ألفاً إىل  110آالف الجئ .ومبا َّأن الواليات املتحدة األمريكية تقدم الربنامج األكرب يف إعادة توطني
الالجئني يف العامل ،سيكون لذلك القرار أثر هائل عىل إعادة التوطني العاملي.
كام يتضمن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية أيضاً موضوعاً مصغراً حول مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها
باإلضافة إىل طائفة مختارة من املقاالت حول موضوعات أخرى تتعلق بالهجرة القرسية.
نسق املقاالت ولغاتها :العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي  htmlو pdfعىل الرابط التايل:
 .www.fmreview.org/ar/resettlementوسوف يُتاح العدد  54من نرشة الهجرة القرسية وامللخص املصاحب له (الذي
يحتوي عىل مقدمات للمقاالت جميعاً باإلضافة إىل روابط القارئ اآليل/الويب) مجاناً بإصداريه اإللكرتوين عىل اإلنرتنت
واملطبوع باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية.
إذا رغبت يف الحصول عىل النسخ املطبوعة للمجلة أو للملخص بأي لغة،
يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين .fmr@qeh.ox.ac.uk
يرجى املساعدة عىل تعميم هذا العدد من خالل إرساله إىل شبكاتكم وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك
وإضافته إىل قوائم املصادر.
نتقدم بالشكر لكل من مايكل كولري من جامعة سسكس وجيف كريبس من مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد
ملساعدتهام بصفتهام مستشارين حول املوضوع الرئييس لهذا العدد .ونحن ممتنون أيضاً لهيئة الهجرة والالجئني والجنسية
الكندية ،ومنظمة ريفيوج بوينت وحكومة إمارة ليختنشتني ووزارة الخارجية الفدرالية السويرسية وقسم الحامية الدولية يف
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لدعمهم املايل لهذا العدد .جميع املتربعني لنرشة الهجرة القرسية مدرجة
أسامؤهم يف الصفحة 9.9
األعداد القادمة وموضوعاتها الرئيسية:
• العدد  55من نرشة الهجرة القرسية :املأوى يف التَّهجري
(املوعد املقرر للنرش يونيو/حزيران )٢٠١٧
• العدد  56من نرشة الهجرة القرسية :منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
(املوعد املقرر للنرش أكتوبر/ترشين األول )2017
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•العدد  57من نرشة الهجرة القرسية :دول مل تو ِّقع عىل اتفاقية الالجئني لعام 1951
(املوعد املقرر للنرش فرباير/شباط )2018

هذا الفتى السوري ( 15عاماً) يأمل يف أن يعاد
توطينه يف كندا وهو يخوض اآلن املراحل األخرية
من تقييم وضعه .تعيش عائلته يف مأوى مك َّون من
غرفتني يف مستوطنة لجوء غري رسمية يف لبنان .وقد
أع َّد حقيبته جاهزة للرحيل .املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش
ملاذا أخفينا معامل وجهه؟ انظر
www.fmreview.org/ar/photo-policy

ملزيد من املعلومات مبا فيها املواعيد النهائية لتسليم املقاالت ،انظر www.fmreview.org/ar/forthcoming
للحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق باألعداد القادمة ،انضموا
إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو انضموا إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب الربيد
اإللكرتوين عىل الرابط التايل.www.fmreview.org/ar/request/alerts :
ماريون كولدري وموريس هريسون
املح ِّرران ،نرشة الهجرة القرسية

نرشة الهجرة القرسية

www.fmreview.org/ar/resettlement • 54

إعادة التوطني

53

مامرسات األمن وإعادة التوطني

54

برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية
برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا

شوشانا فاين

4

اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة

6

إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956

56

9

تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

60

قصة تجمع كندي يف كفالتهم لعائلة الجئة

11

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني

61

إعادة النظر يف كيفية قياس النجاح

14

برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني :حالة نيبال

63

توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

16

وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة

66

20

جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني

إعادة توطني الالجئني الشباب يف أسرتاليا :تجارب ونتائج عىل مر
الزمن

22

موقف الربتغال من إعادة التوطني :وجهة نظر من محيط االتحاد
األورويب

68

رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني

71

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

23

خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

73

25

‘مواءمة’ الالجئني

ويليم الييس سوينغ

أماندا سيليني

كارول باتشيلور وإيدوينا أوشاي
آنيليزا ليندساي
بيبني غيمريي

مايكيل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب
سيباستيان موريتي

لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا
مويل يف

ويل جونز وأليكساندر تيتلبويم

ماريا حوسه ماركوجليييس

جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز

شانون تيتو وشارولني كوتشاند
كلوي مارشال-دينتون
أليس م .نايكريك

سيليا ماكاميكل ،وكيتلني نان ،وإغناسيو كوريا فيليز ،وساندرا م .غيفورد

آن عرفان

أغاتا بواشتوك

إعادة التوطني :أين الدليل وما االسرتاتيجية؟

أليكساندر بيتس

مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها

26

الهجرة الثانوية لالجئني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية

76

املخاطر الالحقة للتَّ حيل لطالبي اللجوء الذين ُر ِف َضت طلباتهم

28

أهمية االستشارة القانونية

78

29

من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء :خربات
العودة للشباب األفغان

32

كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة
التوطني

81

عودة قامتة :املخاطر الالحقة للتَّ حيل يف أوغندا

84

االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟

34

توسيع دور املنظامت غري الحكومية يف برامج إعادة التوطني

38

إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني

41

عالقة غري متكافئة :مقدمو خدمات إعادة التوطني يف أسرتاليا

43

إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا

45

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا

48

نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية

50

كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟

52

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني

جيفري بلوم وسكوت لوفريدج
بيتيس فيرش
لويس ترنر

إميي سلوتر

ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما

سوزانا دافيس وكارول باتشيلور
نريو كانداسامي
ماردوخ ستيفنز
ناتاليا بيستوفا

كاثرين تايسون

ج أوديسا غونزاليز بينسون
كاثرين نايت

جيل ألبس وشارلوت بلونديل ،ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس

إميييل باويرمان

تشاريتي أهوموزا أونيوين

سيفدا تونابويلو وجيل ألبس

مقاالت عامة
88

ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش

91

عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء

94

مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف
أوروبا

بارباال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن
ومرشد حسن م ّال

جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن
كيفن برين

96

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان

 99أخبار عن مركز دراسات الالجئني
 100الالجئون العراقيون يف مجتمعات كاليفورنيا الناطقة باإلسبانية
كني كراين وليزا فرينانديز

4

إعادة التوطني

4

نرشة الهجرة القرسية 54
فرباير /شباط 2017

www.fmreview.org/ar/resettlement

اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة
ويليم الييس سوينغ

هناك بعض العنارص املهمة التي يجب مراعاتها يف أثناء وضع برامج إعادة التوطني أل َّنها ستعود بالفائدة
عىل كل من الالجئني والدول املتعهدة باستقبالهم .وترى املنظمة الدولية للهجرة َّأن هذه العنارص مهمة
بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطني أو بلد املقصد أو نوع الالجئني املتلقني للمساعدة يف
هذا اإلطار.
إعـادة التوطين أداء حيويـة للحاميـة الدوليـة وهي حل مسـتدام وضع الربامج املرتكزة إىل الالجئني

لبعـض أهـم املسـتضعفني يف العامل ،ومـع ّأن إعـادة التوطني ليس
الخيـار الـذي ينتهجـه أغلـب الالجئين ،فهـو يقـدِّم ً
أملا حقيقيـاً
وفرصـة ملـن يريـد بـدء حيـاة جديـدة خاصـة إذا مل يعـد لديـه ما
ميكـن أن يقـول عنـه إ َّنـه بيتـه أو وطنـه أو بلده.

تتميز برامج إعادة التوطني الناجحة بأ َّنها برامج مرتكزة إىل
الالجئني مت ِّثل الحامية فيها املح ّرك األهم ،وينطوي عىل ذلك
رضورة أن تضم برامج إعادة التوطني عدداً من الخدمات املقدمة
لالجئني ما قبل مغادرتهم وما بعده وصولهم إىل بلد إعادة التوطني
وال بد من تصميمها أيضاً وتنفيذها مبا يدعم الالجئني ونظرائهم
يف كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطني .وال يعني ذلك
أن تقترص هذه الربامج عىل ضامن حركة الالجئني بطريقة تضمن
سالمتهم وكرامتهم فحسب ،بل ال بد من متكينهم أيضاً وإمدادهم
باملعلومات املستنرية املدروسة وإعدادهم جيداً إلعادة التوطني يف
بلد ثالث ثم دمجهم يف املجتمعات املرحبة بهم.

هنـاك ارتفـاع َّ
مضطـرد يف األعـداد السـنوية لألشـخاص املعـاد
توطينهـم إىل درجـة ال تتناسـب مـع عـدد األماكـن املتاحـة لتلبية
الحاجـات العامليـة يف إعـادة التوطين .ولذلـك ،نـرى الـدول يزداد
ميلهـا إىل التوجـه لخيـارات أخـرى يف تأمني الحاميـة لالجئني ممن
يحتاجـون إىل الحاميـة الدوليـة .وفيما وراء برنامـج إعـادة توطني
الالجئين التقليـدي ،أصبحـت كثير مـن الـدول تبـدي اهتاممها يف
قبـول الالجئين عىل أسـاس إنسـاين وتوفير الرعاية لهـم وغري ذلك ومتثل عملية إرشاك الالجئني ومتكينهم وإعدادهم حاجة رضورية
مـن الخيـارات مثـل املنـح الدراسـية األكادمييـة أو خطـط التنقـل بغض النظر عن عدد املعاد توطينهم سواء أكانوا مائة أم مائة ألف،
ذلك َّأن الالجئني سيسعون إىل اكتساب ما أمكن من معلومات
للحصـول على العمل.
حول عملية إعادة التوطني وما ينتظرهم يف بلدان إعادة التوطني
وتعمـل املنظمـة الدوليـة للهجـرة منـذ عـام  1951عـن قـرب (البلدان التي تبدي استعدادها إلعادة توطني الالجئني فيها) سواء
مـع الحكومـات واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون أتطلب ذلك تدخ ًال من الجهات الرسمية املعنية بإعادة التوطني
الالجئين واملجتمـع املـدين وغريهـم مـن الشركاء إلعـداد الالجئني أم ال .ويعني ذلك َّأن األشخاص الباحثني عن إعادة التوطني قد
لعمليـة إعـادة التوطين وكذلـك إلعـداد الـدول السـتقبالهم .ومع يسيؤون فهم املعلومات أو يتلقون معلومات غري صحيحة هذا
َّأن املنظمـة الدوليـة للهجـرة تدعـم تطويـر املسـارات البديلـة بدوره يؤثر عىل قرارهم يف إعادة التوطني وقبوله .ولذلك ،ال
خالفـ ًا إلعـادة التوطين ،فهـي تعتقـد َّأن مثـل هـذه الخطـط ال بد من توفري املعلومات الدقيقة واملوضوعية حول عملية إعادة
ينبغـي أن تقتصر على توفير الحاميـة القانونيـة وضامنهـا ،بـل التوطني ،ومبقدور بلد املقصد أن تساعد الالجئني يف املشاركة
يجـب أن تسـعى لدمـج الالجئين ومتكين مشـاركتهم االقتصاديـة الفاعلة يف هذه العملية التخاذ قرار مستنري مدروس حول إعادة
يف مجتمعاتهـم الجديـدة بغـض النظـر عـن الطبيعـة القانونيـة التوطني.
لخطـة التعامـل مـع الالجئين .وانطالقـاً من هـذه الخبرة الطويلة
للمنظمـة يف إعـادة التوطني منـذ  65عاماً ،تـويص املنظمة الدولية التخطيط واإلعداد
للهجـرة باستكشـاف مقاربتين اثنتين عا َّمتين هما :وضـع الربامج بتوخي الحذر عند إعداد الربامج قبل مغادرة الالجئني املعاد
املرتكـزة لالجئين ،والتخطيـط واإلعـداد .وتقـوم هاتـان املقاربتان توطينهم ،تتأسس القواعد الالزمة إلنجاح اندماجهم يف املجتمعات
على الحاجـة املاسـة لتوفير االستشـارات املنتظمـة عـن قـرب الجديدة .ويف أثناء مرحلة التخطيط ،ينبغي لدول إعادة التوطني
مـع جميـع األطـراف املعنيـة وتعزيـز الشراكات املدروسـة ،ومر ُّد العمل مع البلدان املضيفة لالجئني يف مرحلة مبكرة ليك تكسب
ذلـك إىل َّأن تعهـدات قبـول إعـادة التوطين مـن األمـور املعقـدة تأييدها ألهداف الربنامج وينبغي لها أيضاً التشاور مع أصحاب
واملسـتنزفة للمـوارد وتقتضي إرشاك العمـل املتزامـن لكثير مـن العالقة املعنيني من أجل وضع أطر زمنية معقولة ومن أجل
تأسيس خط لتحركات الالجئني املغادرين والقادمني بحيث ميكن
الشركاء ضمـن الدولـة وخارجهـا.
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التنبؤ بتلك التحركات وإدارتها .وينبغي للمسؤولني الحكوميني
يف بلدان إعادة التوطني التنسيق عن قرب مع املجتمعات
املستقبلة لالجئني لتأمني كفاية قدرات االستقبال.
ويف مرحلة ما (يفضل أن تكون يف وقت مبكر ال متأخر) ،عىل
أصحاب املصلحة املعنيني دراسة حاجات كل الجئ وهمومه
ووضعه الصحي وحاجاته االجتامعية األساسية ويجب الرتتيب
لوصولهم بسالمة وإنجاح إدماجهم يف املجتمعات الجديدة.
وعىل الدول أن تتأكد من ترسيع عملية معالجة طلبات إعادة
التوطني مع الحفاظ بالوقت نفسه عىل أعىل معايري الجودة.
وتتضمن ضامنات إنجاح معالجة طلبات إعادة التوطني ك ًال
من االلتزام باإلجراءات التشغيلية املعيارية ،واملحافظة عىل
الرسية التامة ،ومعايري حامية البيانات ،وضوابط الجودة
عىل جميع املستويات ،واتخاذ ما يلزم من تدابري ملكافحة
التدليس واالحتيال .وينبغي أن تتضمن العملية أيضاً التشارك
باملعلومات مع األطراف املعنية بأمور إعادة التوطني وغريهم
من ضباط االتصال املتوقعني يف املجتمعات املستقبلة للمعاد
توطينهم .وميكن أن تساعد هذه املعلومات هيئة إعادة
التوطني عىل وضع الالجئني يف املواقع الجغرافية التي ميكنها
أن تزيد من فرصهم يف إنجاح االندماج يف املجتمع.
من ناحية أخرى ،هناك تقييامت األوضاع الصحية التي ُتج َرى
يف مرحلة ما قبل املغادرة إىل بلد إعادة التوطني .فاالهتامم
بدأ يزداد بتلك التقييامت عىل أنها من أهم أدوات الرتويج
للصحة العامة ومنع األم ـراض .فإذا ما ُش ِّخ َصت الحاجات
الطبية لالجئني قبل إعادة توطينهم ثم قدمت لهم العالجات
الالزمة حسب الــرورة ،فسيكون يف ذلك التدخل املبكر
سبباً يف تخفيف النفقات والضغوطات عىل الخدمات الطبية
واالجتامعية يف البلد املقصد .إذن ،متثل املساعدات املرتبطة
بالصحة قبل سفر الالجئ ويف أثناء سفره وبعده رشطاً أساسياً
لضامن سالمة الالجئني وللمحافظة عىل كرامتهم يف أثناء
الرحلة خاصة إذا كان الالجئ يعاين من ظروف صحية أو له
حاجات طبية خاصة به .وال تقل أهمية عن ذلك رضورة توفري
اإلحاالت من أجل إجراء مزيد من االستقصاءات أو تقديم
العالجات املطلوبة الستقرار الحالة املرضية قبل املغادرة
إضافة إىل توفري ترتيبات السفر الخاصة واملرافقني الطبيني إذا
لزم األمر .فكل ذلك ميثل عنارص مهمة يف خفض املخاطر يف
أثناء السفر .وكذلك ،ال بد من توفري املعلومات الطبية وتبادلها
يف الوقت الصحيح وبكفاءة كبرية ألن ذلك يسمح لوكاالت
إعــادة التوطني االستعداد الكايف لوصول الالجئني وضامن
استمرار تقديم الرعاية لهم.
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ومن ناحية الجلسات التوجيهية ما قبل املغادرة ،ال بد من االنتباه
إىل أ ّنها تتجاوز مجرد تشارك املعلومات حول البلد املستقبل .فهي
تجهز الالجئني إذ تساعدهم يف تطوير مهاراتهم ومواقفهم التي
سريتهن بها نجاحهم املنشود يف البيئة الجديدة .كام َّأن هذه
الجلسات تتعامل مع الحاجات النفسية االجتامعية لالجئني واضعة
نصب أعينها مختلف الجوانب األنرثوبولوجية ،والثقافية والنفسية
االجتامعية إلعادة التوطني .وال بد لهذه الجلسات التوجيهية أن
تتعامل أيضاً مع الشواغل الحقيقية لجمهور املشاركني بها وأن
تضع تركيزها عىل التكيف الثقايف واالتصال ما بني األجيال وأدوار
الجندر وتغيري العوامل األرسية وغريها من التحديات.
وميكن استخدام املقاربات اإلبداعية للجلسات التوجيهية ما قبل
املغادرة بحيث تعزز من االرتباطات بني الالجئني قبل مغادرتهم
مع أفراج املجتمعات املستقبلة .ومثال ذلك استخدام التواصل عن
طريق الفيديو عن بعد قبل وصول الالجئني فذلك يضيف ملسة
إنسانية مطمئنة للعملية ألنها تساعد الالجئني قبل سفرهم عىل
التعرف إىل باحثني اجتامعيني أو الجئني سبقوهم يف إعادة التوطني
ممن يقدرون عىل إرشاد الالجئني الجدد الذين عىل وشك الوصول
إىل تلك البالد نفسها .كام َّأن هذه املقاربات تبني روابط الثقة بني
الناس وتساعد يف إدارة توقعات الالجئني وتتصدى ألي مخاوف
يشعرون بها .وإضافة لذلك ،ميكن تحقيق االستغالل األمثل للوقت
املمتد بني االختيار واملغادرة والوصول يف تحسني مستقبل الالجئني
من ناحية اندماجهم يف سوق العمل وذلك بناء الثقة وتجهيزهم
للمقابالت وتحديد املهارات التي ميكن نقلها وتشجيعهم عىل
الحصول عىل مهارات اللغة واملهارات املهنية والتدريب عليها بعد
وصولهم.
ويف قلب عملية إعادة التوطني يقع الرتكيز عىل املحافظة عىل
سالمة الالجئني وكرامتهم يف أثناء تنقلهم .فمعظم الالجئني
يفتقرون إىل الخربة يف السفر ،ومل يسافروا يف الج ِّو من قبل وقد
يحتاجون إىل مساعدات كبرية إليجاد طريقهم من خالل اإلجراءات
الرسمية تجهيزاً للسفر وخالل السفر بالعبور (الرتانزيت) وفور
وصولهم إىل وجهتهم النهائية .وتشري املنظمة الدولية للهجرة عىل
ضوء خربتها إىل َّأن تنقل األفراد واملجموعات خاصة من األماكن
النائية والخطرة يتطلب شبكة من العمليات يقدمها ذوو الخربة
حسب حاجات املسافرين املستضعفني وذلك إلرشادهم ورصد
تحركاتهم يف الوقت الحقيقي منذ االنطالق وحتى الوصول إىل
بلد املقصد.

الخالصة

يشـهد مجتمـع إعـادة التوطين نقطـة تحـول مهمة ليسـت ناتجة
عـن تزايـد أعـداد الالجئين ذوي الحاجـات الكبيرة بالحصول عىل
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حـل مـن خلال التوطين يف بلـد ثالثـة ،بل بسـبب ضعـف وعدم
كفايـة االسـتجابة الدوليـة الحاليـة .وهنـاك حاجـة ماسـة لتقديم
مزيـد مـن التمويلات املوثـوق ومزيـد مـن دول إعـادة التوطين
ومزيـد مـن حصص الالجئين (الكوتا) مع رضورة أن تشـتمل عىل
مزيـد من املسـتفيدين.
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ويف نهايـة املطـاف ،ليـس إعـادة التوطين أمـراً محصـوراً
بإقامـة الربامـج والعمليـات واإلجـراءات .ومـع أ َّنـه مـن
َهـج لحاميـة األرواح يف بعـض األحيـان
الطـرق التـي ُتنت ُ
فهـي دامئـاً وأبـداً سـبب يف توفير الحاميـة الدوليـة للنـاس
مبـا يغير مسـار حياتهـم ،هـؤالء النـاس الـذي مـا هـم يف
النهايـة إال بشر يف أمـس الحاجـة للمسـاعدة .ونحـن مـن
جهتنـا بصفتنـا مزاولـون ملهـام تقديـم الحاميـة ،علينـا أن
نبـذل قصـارى جهدتـا يف مسـاعدة تغيير حياتهـم نحـو
األفضـل.

ومـن دواعـي رسور املنظمـة الدوليـة للهجـرة أن تـرى عـودة
الرتكيـز على إعـادة التوطين ،فبعد قمـة القادة حـول الالجئني يف
سـبتمرب/أيلول  2016ونظـراً للعمل الحايل املبـذول يف بناء العقود
العامليـة حـول الالجئين واملهاجريـن ،تسـتمر املنظمـة الدوليـة
للهجـرة يف حـث الدول عىل مامرسـة القيادة بـكل عطف وتراحم ويليم الييس سوينغ ODG@iom.int
وكـرم تجـاه الالجئين واملهاجريـن املسـتضعفني الذيـن يحتاجـون املدير العام ،املنظمة الدولية للهجرة www.iom.int
للحاميـة بشـتى أنواعهـا ومنهـا عـن طريـق إعـادة التوطني.

إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956

أماندا سيليني

يف الذكرى  60لالنتفاضة املجرية ،يجدر التأمل يف الجهود التي ُب ِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود
تثبت َّأن الجدال الدائر حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.
إثر قمع االنتفاضة التي حدثت يف املجر يف أكتوبر/ترشين األول فجـأ ًة مـن املجر فقدم مناشـدة رسيعـة إىل األمم املتحـدة وبعض
يف عام  ،1956ف َّر  180ألف مواطن مجري إىل النمسا و 20ألفاً إىل الـدول األخـرى مـن أجل تقديـم املسـاعدة لبالده.
يوغوسالفيا .وكانت االستجابة ملن فروا يف تلك الفرتة منهم واحدة
من أكرث حاالت النجاح يف التضامن الدويل للبحث عن حلول ويف الخامـس مـن نوفمرب/ترشيـن الثـاين ،أرسـل هيلمـر برقيـة إىل
نشـئَت
للهجرة القرسية ،إذ نتجت هذه الجهود الدولية عن إعادة توطني املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني التي ُأ ِ
قاربت  180ألف مجري يف  37بلداً خالل ثالث سنوات.
ذلـك الوقـت حديثـاً وأرسـل أيضـاً برقيـة إىل اللجنـة العابـرة
للحكومـات الخاصـة بالهجـرة األوروبيـة (التـي أصبح اسـمها اآلن
وكانـت املجـر يف نهايـة عـام  1949قـد أقامت ما يسـمى بالسـتار املنظمـة الدوليـة للهجـرة) يتقـدم فيهـا بطلـب خـاص بتقديـم
الحديـدي على طـول حدودها مع النمسـا وشـ َّيدَت عليه أسـيجة الدعـم املـايل للنمسـا معرباً عـن أملـه بإمكانية إعـادة نقل معظم
مـن األسلاك الشـائكة القاتلـة ،ونصبـت أبراجـاً للمراقبـة وزرعت الالجئين إىل بلـدان ثالثـة:
األلغـام األرضيـة  -وكل ذلك يف بداية الحـرب الباردة  -بهدف منع
املواطنين املجريين مـن الهـرب إىل الغـرب .وبني شـهري مايو/أيار «باإلضافـة إىل ذلـك ،نطلـب بإلحـاح القبـول املؤقـت ألكبر عـدد
وأكتوبر/ترشيـن األول لعـام  ،1956أزالـت املجـر معظـم الحـدود ممكـن مـن هؤالء الالجئين يف الـدول األوروبية وتناشـد الحكومة
املاديـة وحقـول األلغـام التـي سـبق أن وضعتهـا .ثـم اندلعـت الفدراليـة الجميـع يف إبـداء شـعور التضامن يف مسـاعدة الالجئني،
االنتفاضـة املجريـة .وخلال أيام ،بدأت أفـواج الفا ِّرين بالنزوح إىل ذلـك الشـعور الـذي طاملـا رأينـاه يف املايض».
النمسـا التـي أبـدت انفتاحاً ورغبـة يف الرتحيـب بالالجئني وإضفاء
صفـة الالجـئ عليهـم تلقائيـاً ملجـرد أ َّنهم مجريـون وفقـاً التفاقية ويف اليـوم نفسـه ،أرسـلت مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية
الالجئين لعـام  .1951ثـم شـعر وزيـر الداخليـة النمسـاوي آنذاك لشـؤون الالجئين نـدا ًء إىل  20دولـة عضـو يف اللجنـة التنفيذيـة
أوسـكار هيلمـر بخـوف تجـاه قـدرة حكومتـه على التعامـل مـع لصنـدوق الالجئين يف األمـم املتحـدة مؤكـدة على أهميـة إبـداء
األعـداد الكبيرة مـن األشـخاص الذين بـدؤوا يندفعون إىل النمسـا التضامـن مـع الالجئين ومـع النمسـا.
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«برأينا وبرأي حكومة النمسا سوف ُيوا َفق عىل املساعدة التي
سيكون لها أثر مهم جداً إذا ما أبدت الحكومات تعاطفها مع
محنة الشعب املجري وسوف توافق عىل األقل بإعطاء اللجوء
املوقت ألكرب عدد ممكن من الالجئني وبذلك ُيط َل ُب إىل حكومتكم
بإلحاح أن تنظر بعني االعتبار هذه اإلمكانية باإلضافة إىل توفري
الدعم املايل لهؤالء الالجئني .وخدمات هذا املكتب متاحة لتقديم
املساعدة يف االختيار»

السويد

مع حلول السادس من نوفمرب/ترشين الثاين ،اتخذت وزيرة
املساعدات والهجرة ُأ َول لينديشرتوم السويدية قراراً بإعادة توطني
الالجئني املجريني يف بالدها .ويف اليوم الثاين ،أقيمت االتصاالت مع
رس َل وفد
املخيامت يف النمسا من أجل تنسيق عملية االختيار ُوأ ِ

ويف السابع من نوفمرب/ترشين الثاين،
أرسل الصليب األحمر الفرنيس طائرة
محملة باملستلزمات الطبية إىل العاصمة
النمساوية فيينا وأحرضت الجئني عىل
الطائرة ذاتها .ويف الثامن من نوفمرب/
ترشين الثاين ،بــدأت أوىل القطارات
تتحرك لِت َّ
َقل أكرث من  400الجئ إىل
سويرسا .وبدأت الحافالت من السويد
وغريها من القطارات اإلضافية من
بلجيكا وهولندا تنقل الالجئني يف التاسع
من نوفمرب/ترشين الثاين .وبحلول 28
نوفمرب/ترشين الثاين ،وصل عدد الدول
املشاركة إىل تسع دول ممن أعــادوا
توطني ما يقارب  21669الجئ ،وبحلول
 31ديسمرب/كانون األول ،بلغ عدد
املنقولني من خارج النمسا  92950الجئاً
مجرياً .وبلغ عدد الدول اإلجاميل حول
العامل  37دولة ممن أعادوا توطني قرابة
 180ألف مجري.
وكــانــت السويد أوىل الـــدول التي
استجابت لنداء التضامن إلعادة توطني

الجئون مجريون يف النمسا يستقلون القطار املتجه نحو سويرسا بلد لجوئهم الجديد ،يف عام  .1956أرشيف األمم املتحدة

UN 52161/1956-57/

أما عن الجمعية العامة لألمم املتحدة التي كانت منشغلة يف ذلك
الوقت بأزمة قناة السويس فطلبت املساعدة مع أنها مل تذكر خيار
إعادة توطني الالجئني بالتحديد لغاية  21نوفمرب/ترشين الثاين.
واستمر ممثل النمسا يف األمم املتحدة بإرسال نداءات املساعدة
لغاية نوفمرب/ترشين الثاين من خالل
النداءات اإلضافية املبارشة التي قدمها
من خالل األمني العام لألمم املتحدة
ومفوضية األمــم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني ومن خالل القرارات
التي اتخذتها الجمعية العمومية لألمم
املتحدة.

الالجئني املجريني من النمسا بعد بضعة أيام من اندالع االنتفاضة
هناك .وكان يف السويد أيضاً سياسيون وطنيون يطلقون الحمالت
ضمن منظومة األمم املتحدة ليحثوا الدول األخرى عىل استقبال
مزيد من الالجئني مبن فيهم ’الحاالت الصعبة‘ .أما الرنويج فقد
فضلت املراقبة واالنتظار ورؤية ما تؤول إليه األحداث قبل تقديم
االلتزام بتوفري املساعدات املالية للنمسا.

7

8

إعادة التوطني

8
www.fmreview.org/ar/resettlement

سويدي لهذا الغرض .وبدأ مجلس العامل يف التخطيط لعملية
االختيار باإلضافة إىل استقبال هؤالء األشخاص املعاد توطينهم.
ويف  12نوفمرب/ترشين الثاين ،انتقل  73طف ًال و 30أ َّماً بالقطار
من فيينا إىل ماملو السويدية ،ويف اليوم الذي تاله ،توجهت
حافالت محملة بالرجال املجريني نحو السويد.
ويف  15نوفمرب/ترشين الثاين ،واجهت املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني طلباً جديداً لزيادة حصة الالجئني.
وتزامن ذلك مع نداءات شعبية وإعالمية لتقديم الدعم لعدد
أكرب من الالجئني والسامح لهم بالقدوم إىل السويد .ويف 21
نوفمرب/ترشين الثاين ،تقرر إعادة توطني ألفي الجئ مجري
إضايف .ثم ُر ِف َع سقف الحصص الخاصة بالالجئني يف  7ديسمرب/
كانون األول ثم يف  8فرباير/شباط .1957
واملثري لالهتامم َّأن الوزيرة لينديشرتوم ،يف  23نوفمرب/ترشين
الثاين ،تحدثت إىل األمم املتحدة حول سياسة السويد لالجئني
خاصة فيام يتعلق باملجريني مالحظة الفائدة املتوخاة من
استقبال كبار السن واملرىض .وقالت يجب أن يكون لدى كل
الــدول حافز ملساعدة الحاالت الصعبة باإلضافة إىل حاجة
السويد أص ًال إىل استقطاب األشخاص التي تعتقد أ َّنه ميكن
إدماجهم بسهولة يف سوق العمل« .وأفضل يشء ميكن إعطاؤه
لالجئ املعاد توطينه» هو «الفرصة والوظيفة» .وبنهاية عام
 ،1958وصل عدد املجريني املعاد توطينهم يف السويد 7300
الجئ.

الرنويج

مل تتخذ الرنويج مساراً رسيعاً برسعة الدول األخرى بل كانت أبطأ
يف السامح بإعادة التوطني مقارنة بغريها من البلدان وفضلت
االنتظار واملراقبة لتعرف كيف ستؤول إليه األمور .وبعد ثالثة
أيام من الغزو السوفييتي ،يف  27أكتوبر/ترشين األولُ ،خ َّصص
 70ألف كرونة نرويجية إلغاثة الطوارئ لالجئني املجريني الذين
بدؤوا يتوافدون عىل النمسا .وخالل األسبوع األول من نوفمرب/
ترشين الثاين ،صدرت تقارير بطلب من الحكومة من مندوبها
الدائم يف جنيف تقول َّ
إن الوضع يف امليدان مل يكن واضحاً بعد،
وكان االعتقاد السائد َّأن غالبية الالجئني أرادوا أن يبقوا قريبني
من املجر عىل أمل عودتهم يف نهاية املطاف .ورغم االعرتاف
بالطلبات التي جاءت من مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني والحكومة النمساوية برضورة إعادة توطني
الالجئني مبارش ًة ،ورغم تزايد زخم الرأي العام يف الرنويج الداعم
لقضية الالجئني ،كانت املشورة املقدمة إىل الحكومة تقتيض بأن
تقترص مساعدتها عىل تقديم املساعدة املالية لالجئني يف أي
مكان كانوا ،مبعنى آخر يف النمسا.
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ثم احتدم النقاش يف الربملان الرنويجي يف يومي  16و 26نوفمرب/
ترشين الثاين حول مقدار اإلنفاق املخصص لوضع الالجئنيَّ .
وحث
جميع أعضاء الربملان باستثناء شخص واحد عىل توخي الحذر
وضبط النفس واالنتظار لرؤية ما تؤول إليه األوضاع .ثم جاء نداء
مبارش آخر من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
يطلب إعادة التوطني ،فاحتدم النقاش مجدداً يف  30نوفمرب/
ترشين الثاين وأكد عىل رضورة املوازنة بني مساعدة الناس يف
النمسا وإعادة توطينهم يف الرنويج.
وخالل اجتامع عُ ِق َد يف  6ديسمرب/كانون األول بني وزارة الشؤون
االجتامعية واملجلس ا ُمل َ
نشئ حديثاً آنذاك إلعادة توطني الالجئني
َّ
املجر يف الرنويج ،لوحظ أن السويد كانت تستقبل  130-100الجئ
يومياً إلعادة توطينهم عىل أمل استقطاب مائة الجئ إىل الرنويج
إلعادة توطينهم مع نهاية ديسمرب/كانون األول .ومع حلول 13
ديسمرب/كانون األول لعام  ،1956بدأت أوىل أفــواج الالجئني
املجريني ُتن َقل إىل الرنويج .وبحلول نهاية عام  ،1957وصل عدد
املجريني املعاد توطينهم يف الرنويج  1500الجئ مبن فيهم مرىض
السل وعائالتهم.
وهذه النقاشات املحتدمة التي شهدتها السويد والرنويج يف عام
 1956تذكرنا بتلك الحوارات التي حدثت يف عام  ،2015عندما
كانت البلدان يف أوروبا تسعى إىل االستجابة إىل التدفق املفاجئ
لالجئني وطالبي اللجوء إليها .فكان رد فعل السويد يف عام 2015
بالرسعة التي استجابت بها لتلك الظاهرة املجرية يف عام .1956
فهي إضافة إىل أملانيا كانت الدولة األوىل والوحيدة يف الدول
األوروبية التي سمحت لالجئني وطالبي اللجوء بالدخول إىل
بالدها حتى قبل أن توقفهم وتسألهم إذا كان لديهم القدرة عىل
ذلك أم ال .أما الرنويج ،يف املقابل ،فقد أقامت يف البداية حواراً
محلياً موسعاً لتتحدث عن فوائد ومزايا زيادة الحصة السنوية
إلعادة التوطني وبعض املواقع التي ميكن أن تخصصها من أجل
السوريني وموازنة ذلك مع االكتفاء بالتربع باملال للبلدان املجاورة
لسوريا التي تستضيف أكرب مخيامت الالجئني قبل أن تتوصل إىل
قرار بشأن زيادة حصتها من إعادة التوطني من جهة وتوفري املال
والتربع به من جهة أخرى.
فكام توضح لنا خربات السويد والرنويج ،مضت سنوات كثرية
لكنّ الحوارات حول التضامن وأفضل كيفية لالستجابة لتدفقات
الالجئني وطالبي اللجوء ما زالت كام هي مل تتغري.
أماندا سيليني amandacellini@gmail.com
مساعدة بحث ،معهد دراسات السالم ،أوسلو www.prio.org
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تدويل إعادة التوطني :دروس من سوريا وبوتان

كارول باتشيلور وإيدوينا أوشاي

من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل عىل قضايا الالجئني من خالل خيار إعادة التوطني .وأهم
ما مييز هذه الجهود تدويلها.
قصد بتدويل إعادة التوطني عىل العموم تعزيز التعاون بني الدول
ٌي َ
واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ثالثة مجاالت
متداخلة هي :التخطيط للعمليات والتشارك يف الخربات بني دول
إعادة التوطني التقليدية والجديدة والناشئة وزيادة أعداد الدول
التي تقبل إعادة توطني الالجئني فيها ،وتعزيز الحوار مع الدول
املضيفة.

الدولة األخرى .ففي بوتان ،تأسست املجموعة البوتانية الرئيسية
عام  2005بعد عقود من التَّهجري وبعد  15جولة من املحادثات
الفاشلة بني بوتان ونيبال حول إعادة الالجئني واالندماج املحيل.
أما املجموعة األساسية يف سوريا فتأسست يف عام  2013يف أوىل
مراحل الطوارئ من االستجابة للوضع يف سوريا،
و َتو َّلدَ ،يف الحالة السورية ،عن استجابة إعــادة التوطني أكرب
التزامات بإعادة التوطني عرفها التاريخ الحديث وأرسع معالجة
لطلباته .وتضمن ذلك تجربة انتهاج مقاربات جديدة ثبت نجاحها
يف معالجة الطلبات .بل ُط ِّو َرت أيضاً أدوات أخرى مبا فيها قوالب
االستشارات لإلجابة عىل األسئلة التي غالباً ما يطرحها الالجئون
حول العملية ،وأتيحت أيضاً مواقع اإلنرتنت الخاصة باملصادر
بهدف تحسني توفري املعلومات لألشخاص الذين يسعون إىل إعادة
التوطني .وقدمت هذه املجموعة للدول منرباً من أجل أن يدعم
بعضها بعضاً يف االلتزام باحرتام مبادئ الحامية الدولية يف تصميم
برامج إعادة التوطني وتوفريها.

ويف منتصف التسعينيات ،تأسست مجموعة العمل حول إعادة
التوطني والهيئة التشاورية السنوية ثالثية األطراف حول إعادة
التوطني لتكونا املؤسستني الرئيسيتني متعدديت األطراف اللتني
تتيحان للدول وللمفوضية وللمنظامت غري الحكومية املشارك َة يف
قضايا محددة تخص إعادة توطني الالجئني عىل وجه الخصوص.
ونتيجة للجهود التي بذلتها هاتان الجهتان ،اتفقت دول إعادة
التوطني واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل
إنشاء مجموعات ’الرئيسية‘ ومجموعات ’االتصال‘ بهدف تحقيق
التعاون بينهام بشأن إعادة توطني فئات معينة من السكان.
والفرق بني املجموعتني َّأن املجموعات الرئيسية موجهة نحو
كسب التأييد والسياسات والعمليات ،أما مجموعات االتصال وقدمت املجموعة البوتانية الرئيسية الدعم ملختلف الدول من
أجل معالجة طلبات الالجئني البوتانيني يف نيبال بصفتهم أفراد
ينصب تركيزها عىل العمليات.
فغالباً ما
ُّ
َّ
مجموعة عُ ِّرفوا عىل أنهم من املحتاجني إىل إعادة التوطني وساعد
ومن ناحية املبدأ ،تخضع املجموعة الرئيسية ومجموعة االرتباط ذلك يف توفري قدر كبري من الوقت واملصادر .كام استعرضوا فيام
إىل قيادة الدول لكنّ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون بينهم املعلومات الخاصة مبنع االحتيال وتشاركوا مبركز االنتقال
ميساً يف جمع الدول من أجل تحقيق متعدد األغراض التابع ملنظمة الهجرة الدولية الذي بنته لهذه
الالجئني مت ِّثل دوراً تحفيزياً ِّ
النتائج املرجوة من املجموعتني .وال يقترص دور املفوضية السامية الغاية يف العاصمة النيبالية كامتاندو .ومتخض الحوار الذي جرى
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل تحديد حاجات الحامية بينهم عن توافق حول العمليات والسياسات ورغبة مشرتكة يف
فحسب ،بل ميكنها أيضاً أن تتوىل دوراً استشارياً وأن تقدم الدعم العمل معاً عىل بناء املعايري.
الفني للدول يف مجال تصميمها لربامج إعادة التوطني وعملية
اختيار األشخاص املعاد توطينهم ،واملتابعة القضائية والتوطني .أما املجموعة األساسية السورية فكان الهدف منها تأمني التزامات
وهناك أهداف رئيسية لتدويل إعادة التوطني منها عىل سبيل متعددة السنوات من الدول التي تنفذ برامج إعادة التوطني مبا
املثال توفري أعىل مستوى من الفعالية والكفاءة يف مناذج معالجة فيها الدول التقليدية والناشئة .وتحقق نجاح هائل حتى هذه
طلبات إعادة التوطني وتقديم ضامنات حقيقية للنزاهة وإدارة اللحظة إذ أعربت الدول عن التزامها بتوفري ما يزيد مجموعه
عىل  224ألف مكان إلعادة التوطني وغريها من املسارات .وأرشكت
توقعات الالجئني.
املجموعة األساسية السورية املنظامت غري الحكومية يف حشد
التعاون حول سوريا وبوتان
الدعم املحيل من أجل زيادة إعادة التوطني واملسارات التكميلية
يف هذه املقالة ،نتحدث عن سوريا وبوتان كمثالني عمليني لهاتني وذلك بتوليد مزيد من االهتامم السيايس حول القضايا.
املجموعتني ،عل ًام َّأن السياق يف الدولة األوىل يختلف عنه يف

9

10

إعادة التوطني

10

نرشة الهجرة القرسية 54
فرباير /شباط 2017

www.fmreview.org/ar/resettlement

والدول املانحة يف الحوار الدائر حالياً مع دول إعادة
التوطني التقليدية.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /د غويرو

الجئ رواندي أعيد توطينه يف سانتياغو ،تشييل.

ُوأ ِّس َست مجموعة إعــادة التوطني للبلد املضيف
للمجموعة األساسية السورية يف جنيف وشارك فيها
مشاركون من كل من األردن والعراق ولبنان وتركيا
ومرص من أجل رفع الوعي ،و ُتع َقدُ اجتامعات هذه
املجموعة أيضاً يف العواصم اإلقليمية لهذه البلدان.
ويركز إرشاك املجموعات األساسية ملا يزيد عىل 20
بلداً عىل الحوار مع الدول املضيفة ،وذلك من شأنه
أن يساعد عىل تحسني مستويات تسهيل املقاربة
التعاونية أو تعزيزها وإضفاء شعور عــام لدى
املجتمعات املضيفة بوجود نوع من التضامن يتجاوز
الدعم املايل.

ويف حني مل تتمكن املجموعة األساسية البوتانية من الحصول عىل الخالصة

االهتامم السيايس ذاته الذي حصلت عليه املجموعة األساسية
السورية فقد متكنت مع ذلك من زيادة التزامات إعادة التوطني
املحصلةُ ،أ ِع َيد توطني أكرث من مائة ألف
مع مرور الوقت .ويف
ِّ
بوتاين1.وأصدرت الدول األعضاء يف هذه املجموعة بياناً تعلن فيه
التزاماتها الجامعية بشأن إعادة التوطني وطالبت ك ًال من نيبال
وبوتان باالنضامم إليهم يف مساعيهم للوصول إىل حلول مستدامة
2
أخرى.

إرشاك البلدان املضيفة

يهدف إرشاك البلدان املضيفة إىل تعميق فهم عملية معالجة
إعادة التوطني ورفع الوعي لدى الحكومات املضيفة حول دور
إعادة التوطني كجزء من االستجابة اإلنسانية األكرب نطاقاً .ويأيت
هذا اإلرشاك تعبرياً عن االعرتاف باملساهمة الحالية للحكومات
املضيفة يف حامية الالجئني (ومثال ذلك اإلبقاء عىل الحدود
املفتوحة ،أو تسهيل تسجيل الالجئني ،أو إتاحة وصولهم إىل
عي أيضاً حول
املدارس واملستشفيات) .ويرفع ذاك اإلرشاك ال َو َ
نطاق إعادة التوطني واملوارد املطلوبة مع الحصول يف الوقت
نفسه عىل الدعم الحرج املطلوب من الدولة املضيفة للمساعدة
يف تسهيل عملية إعادة التوطني .ومتثل مفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني دوراً يف غاية األهمية يف متكني هذه
املشاركة ألنها تعمل مع عدد كبري من هيئات الدول املضيفة يف
مجاالت متنوعة منها األمن والصحة العامة والتعليم والخدمات
الدبلوماسية واالجتامعية .ومن املمكن من خالل جمع هؤالء
املسؤولني رفع الوعي أيضاً حول الكيفية التي ميكن لعملهم بها أن
يؤثر عىل تشارك األعباء من خالل جهود إعادة التوطني .ويحقق
هذا األمر فعالية خاصة عندما تنضم بلدان إعادة التوطني الناشئة

لقـد تعلمنـا مـن خلال هـذه املجموعـات األساسـية َّأن تدويـل
إعـادة التوطين يتطلـب قيـادة قويـة مـن الـدول وترؤسـاً نشـطاً
لهـذه املجموعـات واالسـتفادة مـن العالقـات التـي تقيمهـا
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني عىل مسـتوى
أوسـع نطاقـاً مـع الحكومـات املضيفـة .وباإلضافـة إىل ذلـك ،ال
بـد مـن تعزيـز جهـود املجتمـع املـدين مـن أجـل كسـب التأييـد
إلحـداث اسـتجابات أكثر نشـاطاً ملسـاعدة الالجئين بعـدة طرق
مبـا فيهـا إعـادة التوطين َّ
ألن ذلـك قـادر على تأمين اإلرادة
ً
السياسـية والفعـل السـيايس اللذيـن نحتـاج إليهما كثيرا .وأهـم
يشء على اإلطلاق َّأن الالجئين أنفسـهم يحتاجـون إىل معلومات
واضحـة ومتسـقة ومفيـدة حـول عمليـة إعـادة التوطين مـن
أجـل أن يتخـذوا قراراتهـم املدروسـة حـول مسـتقبلهم .وقد كان
ملنتجـات التشـاور املشترك أثـر يف تحقيـق يشء مـن التعامـل يف
هـذا املوضـوع.

وأمثـرت جهـود التدويـل عـن توفير قـدر ال يسـتهان بـه مـن
الحاميـة يف كل مـن حالتـي سـوريا وبوتـانَّ ،
ألن إعـادة توطين
األكثر اسـتضعافاً سـاهم يف توسـيع مجـال الحاميـة يف الـدول
املضيفـة وتخفيـف وطـأة الضغوطـات على الخدمـات الصحيـة
واالجتامعيـة الحرجـة .وتو َّلـد عـن الجهـود متعددة األطـراف أثر
مضاعـف يضمـن مشـاركة مزيـد مـن الـدول ،وتقديـم مزيـد من
فضـاءات إعـادة التوطين .ويوفـر تدويـل إعـادة التوطين طريقة
للوصـول إىل األهـداف العليـا املثلى كتلـك األهـداف املحـددة يف
مفهـوم االسـتخدام االستراتيجي إلعـادة التوطين 3،وال بـد لنـا أن
نعـي َّ
بـأن تدويـل إعـادة التوطين تتعلـق بكيفيـة فعلنـا لألشـياء
وليـس بتقديـم مسـ َّوغات مـا نفعلـه أو نأمـل بإنجـازه.
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وعاد ًة ما يكون إعادة التوطني من القضايا املهمشة يف الحوارات
األوسع نطاقاً حول الحلول َّ
ألن النظرة إليها تكون محصورة وضيقة مستشارة يف خدمات إعادة التوطني ،قسم الحامية الدولية،
من ناحية النطاق .لكنّ إعادة التوطني أداة حرجة للحامية تنقذ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
األرواح وال بد من إتاحة الوصول إليها لكل من لديه حاجة يف
www.unhcr.org
الحامية خاص ًة يف الحاالت التي ال ميكن تحقيق الحلول األخرى
فيها .وبهذا الشأن ،نرى تشجيعاً يف قيمة األمم املتحدة (سبتمرب .1 /انظر النرشة الصحفية
http://bit.ly/BhutanCoreGroup-communique
أيلول  )2016التي أولت اهتامماً لتوسيع نطاق إعادة التوطني
html.2007-16-https://nepal.usembassy.gov/bhutan_05 .2
4
وغريها من املسارات القانونية.
 .3انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2013توقعات كبرية :عرض
إيدوينا أوشاي OSHEA@unhcr.org

كارول باتشيلور batchelo@unhcr.org
مديرة قسم الحامية الدولية يف مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني

لالستخدام االسرتاتيجي إلعادة التوطني
)(Great expectations: A review of the strategic use of resettlement
www.refworld.org/docid/520a407d4.html
 .4انظر إعالن نيويورك
http://bit.ly/UN-RefugeesMigrants-Arabic

الطفرة واالختيار :القوة يف نظام إعادة توطني الالجئني
آنيليزا ليندساي

تعاين هيكلية نظام إعادة التوطني الحايل من فقدان التوازن يف القوى وينتج عن ذلك ضعف يف قدرات
الالجئني عىل تحديد مصريهم كام َّأن عملية اختيار الالجئني املفروضة عليهم تقود إىل مسائل أخالقية
خاصة تتضح جلياً من خالل حاالت االرتفاع الك ّمي املفاجئ (الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطني.
من بني الحلول الدامئة الثالثة ،غالباً ما يكون إعادة التوطني االختيار
األخري الذي تتبناه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وهو يف الوقت نفسه الخيار األخري الذي يرغب به الالجئون .لكنَّ
كثرياً من ال ِّنزاعات تصل إىل نقطة تحول حرجة ُت َ
ضط ُر فيها املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل التعامل مع الدول من
أجل السعي إلعادة توطني طائفة مختارة من بعض الالجئني الذين
ال يتجاوز عددهم ما ميثل نسبته  %1من جميع الالجئني ممن
يحصلون عىل خيار إعادة التوطني يف بلد ثالثة.

لالجئني املحددة صفتهم كالجئني يف بلدان اللجوء .لكنَّ أماكن
إعادة التوطني املتاحة محدودة حسب ما تتيحه البلدان املستقبلة
ومن هنا أنشأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
سبع فئات لتحديد الالجئني من ذوي حاجات الحامية الخطرية
أو األكرث إلحاحاً .ثم تعمل املفوضية عىل فلرتة الالجئني وتحديد
أولوياتهم وفقاً لهذه األولويات وبعد ذلك تقدم اإلحاالت إلعادة
التوطني يف الدول املستقبلة .وتختلف عملية اختيار الالجئني أو
إحالة توطينهم لغايات إعادة التوطني من منطقة إىل أخرى ومن
مكتب إىل آخر فقد يستخدم موظفو الحامية التقييامت التشاركية
أو أداة تحديد املخاطر العظمى أو غريها من طرق اإلحالة من أجل
تحديد الالجئني األكرث استخطاراً لغايات إعادة التوطني.

فكيف ميكن ل َّالجئ أن يصبح واحداً من هذه الطائفة القليلة؟
اإلجابة بكل بساطةَّ :أن الالجئني ال ميلكون يف العادة حق االختيار.
فالهيكلية الحالية لنظام إعادة التوطني تتطلب من املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تختار بنفسها الالجئني وينص دليل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أوالً ثم تحيلهم إىل الدول األخرى التي تقرر بعد ذلك ما إذا كانت إلعادة التوطني عىل َّأن االختيار «ال يجب أن يقوم عىل أساس رغبة
ستقبل هؤالء الالجئني املحالني إليها أم ال.
أي جهة محددة معنية يف الدول املضيفة أو دول إعادة التوطني
أو الرشكاء اآلخرين أو حتى كوادر املفوضية نفسها 1».ويف الواقع
وقد ُص ِّم َمت إعادة توطني الالجئني بطريقة تحدد الالجئني ’األكرث العميل ،قليل جداً من الدول تقبل الالجئني عىل أساس ما تقدمه
استضعافاً‘ وتقدم الحامية لهم ،ويتمثل العنرص األسايس يف هذا ’امللفات‘ حول هؤالء األشخاص بل تعمد إىل إجراء مزيد من
النظام يف تحديد الالجئ وفقاً التفاقية عام  ،1951إذ تستخدم التدقيق والتمحيص يف القضايا الفردية أو تطبق معايري االختيار
املفوضية هذا التعريف يف إجراء عملية تحديدها لالجئ وتسجيلها اإلضايف .وتؤكد معظم الدول عىل معايريها الخاصة بها فيام يتعلق
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باالختيار وهنا تتمثل آخر رشيحة فلرتة الختيار الالجئني ضمن محكومة بالوقت ومن هنا حرصت املفوضية عىل تلقي هذه الدول
منظومة إعادة التوطني .وغالباً ما تتضمن هذه املعايري اإلضافية للدفعات األوىل من الواصلني السوريني إلعادة توطينهم هناك.
الرغبات االجتامعية والسياسية ،فبعض الدول تختار الالجئني الذين
يتحدثون اللغة املحلية أو يتمتعون بتعليم متقدم أو مهارات مهنية هناك دول أخرى أيضاً من بينها كندا والواليات املتحدة األمريكية
إذ تبدي هذه الدول اهتاممها يف قدرات الالجئني عىل االندماج يف ممن تعاملت مع طفرات أعداد الالجئني السوريني عن طريق
املجتمع بأقل درجة من املساعدة .وهناك دول أخرى يف املقابل ترسيع معالجة طلباتهم لغايات إعادة توطينهم يف مدد زمنية
رسعت الحكومة الكندية عملية
تويل أولوياتها إىل حامية الالجئني الذين لديهم حاجات طبية قصرية .ومع نهاية عام َّ ،2015
عاجلة .وهناك دول غريها تضع رشوطها الخاصة حسب ترتيباتها إعادة توطني الالجئني السوريني من األردن ولبنان ما متخض عنه
املالية والسياسية لتلبية الوعود التي قدمتها يف أثناء الحمالت وصول  25ألف الجئ سوري يف كندا .ويف أوائل عام  2016اتبعت
االنتخابية عىل سبيل املثال أو لرصف بنود املوازنة املخصصة يف هذا الواليات املتحدة األمريكية املسار نفسه إذ نفذت عملية إعادة
4
املجال .وهناك دول تقدم حصصاً أو سقوفاً إلعادة التوطني وقد توطني لطفرات مامثلة من األردن
تحدد أولوياتها وفقاً لهذه الحصص عىل أساس جنسية الالجئني.
وكجزء من عمليات الطفرات هذه ،طبقت املفوضية والدول معايري
ويركز الدليل أيضاً عىل َّأن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون اختيار إضافية إلجراء متحيص أكرث لسامت الالجئني املحالني وترسيع
الالجئني تبني علمية االختيار عىل «حاجة الالجئ املوضوعية إلعادة إحالتهم .فقد وضعت الحكومة الكندية أولوياتها عىل «الالجئني
التوطني وليس عىل رغبته الذاتية فيه» ويتكرر ذكر عبارة َّأن إعادة املستضعفني الذين كان مستوى الخطر األمني إزاءهم منخفضاً مثل
التوطني ليس حقاً من أجل املساهمة يف إيصال هذه الرسالة حول النساء املستخطرات والعائالت الكاملة5».وكذلك ركزت الحكومة
طريقة اختيار املفوضية لالجئني بل رمبا تتكرر هذه العبارة لطأمنة األمريكية عىل وجه الخصوص عىل «الناجني من العنف والتعذيب
الدول عىل أن شيئاً لن ميس سيادتها ولتخفيف توقعات الالجئني والذين يعانون من ظروف صحية شديدة والنساء واألطفال مبا ال
أنفسهم .ولذلك ال يتاح لالجئني أنفسهم سوى اختيارات قليلة جداً يخالف اعتبارات أمننا الوطني»6.وتنوعت مسوغات معايري االختيار
يف منظومة إعادة التوطني .وال ميكن لالجئني يف العادة أن يقدموا اإلضافية بني الحد من أوقات معالجة الطلبات بفرز الالجئني الذين
رجح منعهم من خالل تطبيق بنود اإلقصاء إىل تخفيف مستوى
طلباً استباقياً من تلقاء أنفسهم إلعادة التوطني وحتى من يقع ُي َّ
العزَّب من
عليه االختيار يف خطة إعادة التوطني ليس مبقدوره اختيار الدولة الخطر األمني واختيار العائالت واألطفال وتفضيلهم عىل ُ
التي يرغب بها .ويف املحصلة ،ال يكاد الالجئون يجدون ألنفسهم الرجال يف سن القتال .وباالستجابة لهذه الطلبات ،طورت املفوضية
قدرة عىل فعل يشء ضمن منظومة إعادة التوطني إال خياراً واحداً ’منهجيات معممة‘ إلعادة التوطني لدعم ترسيع عملية معالجة
وهو أن يختاروا عدم إعادة التوطني يف حالة أحيلوا لذلك .ونتيجة الطلبات مبا يف ذلك برنامج النقل اإلنساين مع كندا ومنوذج التحديد
لذلك ،يعزز نظام إعادة التوطني حالياً من سلطة املفوضية السامية املبسط مع الواليات املتحدة األمريكية7.ونرشت كلتا الحكومتني
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والدول تاركاً الالجئني دون قدرة مسؤولني حكوميني إضافيني يف مواقع عمليات الطفرة إلجراء عملية
كبرية يف هذا القرار مع أن االعتامد عىل الذات هو من األهداف التحديد النهايئ ألهلية الالجئني االنفراديني إلعادة التوطني.
الرئيسية للحلول الدامئة التي تروج لها املفوضية2.إذن ،هناك نوع
من الخلل يف توازن القوى ويتطلب ذلك بذل مزيد من التدقيق بل وباإلضافة إىل معايري االختيار املعززة يف عمليات إعادة التوطني
أصبح ذلك رضورة أكرث وضوحاً يف الجهود التي ُب ِذلَت مؤخراً إلعادة هذه ،م ّثل زمان العمليات ومكانها عامل اختيار إضايف غري مقصود
توطني الالجئني السوريني.
أثر عىل فرص الالجئني يف إعادة التوطني .ولذلك ارتفعت فرص
إعادة التوطني لالجئني السوريني من األردن ولبنان ارتفاعاً كبرياً
طفرات األعداد يف سياق إعادة توطني السوريني
ما بني خريف  2015لغاية صيف  2016مقارن ًة بفرص الالجئني
منذ عام  ،2013أحالت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون السوريني من تركيا والعراق ما نشأ عنه ارتفاع غري متناسب يف
الالجئني ما يفوق  242ألف الجئ سوري إلعادة التوطني أو لغري احتاملية اختيارهم لغايات إعادة التوطني.
أشكال ذلك من القبول يف الدول الثالثة  3ووظفت عدة اسرتاتيجيات
مختلفة لترسيع وفاء الدول بتعهداتها نحو إعادة توطني الالجئني الخالصة
أولها أنها أعطت األولوية إلرسال الالجئني إىل بلدان إعادة التوطني ال غنى عن دراسة القوة والقدرة يف هيكلية إعادة التوطني ونظامها
من خالل أكرث نوافذ إعادة التوطني االضطرارية .وكان لكثري من والتعامل مع ’الطفرات‘ بصفتها اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات إعادة
الدول حديثة العهد بإعادة التوطني وغريها التزامات سياسية حرجة التوطني لتمكني املفوضية والدول عىل تقديم سياسات أوضح
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إلعادة التوطني .وكام َّأن الدول يف السابق استخدمت عمليات
الطفرة لتلبية الحاجات االستثنائية 8قد تستمر الدول يف استخدام
اسرتاتيجيات مامثلة  -خاصة َّأن املفوضية تخطط إلحالة 170
ألف الجئ من أصل  1.19مليون الجئ ممن يحتاجون إىل
إعادة التوطني يف عام  .2017ومع ذلك ،تبقى عملية االختيار
الحالية يف نظام إعادة التوطني يف حالة تناقض مبارش مع سياسة
املفوضية يف تخفيف أثر تفضيالت الدول عىل إعادة التوطني
وتعزيز االعتامد عىل الذات لالجئني كجزء ال يتجزأ من الحلول
الدامئة جميعها .وما زال السؤال األخالقي ماثل يف :هل الغاية
تسوغ الواسطة؟
فاملنظور الرباجاميت يركز عىل رضورة تقليص معايري االختيار
لحجم طلبات الالجئني بدالً من الرتكيز عىل محدودية الطلب
عىل إعادة التوطني من الدول .ومتثل معايري االختيار الحالية
التي تنتهجها املفوضية العملية الرضورية لتمكني نظام إعادة
التوطني من العمل بفاعلية ضمن هذه القيود والحدود .وتقوم
هذه املنهجية عىل القانون الدويل ويبنى عليها الواعز اإلنساين
واألخالقي .وال تقدم عملية االختيار هذه سبي ًال للحامية وال
االعتامد الذايت أو رفع القدرات آلالف من الالجئني فمن هذا
املنطلق الغاية تسوغ للواسطة بالفعل.
ويف املقابل ،هناك تحليل أخالقي يبني َّأن إعادة التوطني ليس
استثنا ًء لحالة انعدام التوازن الصارخة يف القوى التي تخرتق
معظم مفاصل املساعدة اإلنسانية .فعىل أرض الواقع ،تحتفظ
املفوضية والدول بحق اختيار الالجئني األكرث استحقاقاً إلعادة
التوطني .فال ُيرتَك لالجئني سوى صوت ضعيف إن وجد هذا
الصوت يف عملية صناعة القرار وال سلطة لهم متكنهم من التقدم
االستباقي لطلب إعادة التوطني كخيار ملستقبلهم .بل بدالً من
ذلك ،يبقى مستقبلهم مرهوناً باإلرادة السياسية للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والدول.
ومن هنا يقع عىل املفوضية العبء الصعب إلعادة التوازن بني
مصالح الدول ومصالح طالبي اللجوء وال بد من إجراء مزيد من
التمحيص والتدقيق يف إعادة التوازن بني القوى للجهتني .وبدالً
من قبول الوضع الراهن عىل افرتاض أنه يؤدي إىل نتائج ،يجب
عىل أصحاب املصلحة املعنيني يف إعادة التوطني أن يتساءلوا
حول كيفية تحسني االختيار لتحقيق الهدف املشرتك املتمثل يف
متكني الالجئني مع اإلقرار يف الوقت نفسه بسيادة الدول.
وإذا ما عملت املفوضية مع الدول جنباً إىل جنب يف تحقيق
التوازن بني حاجات إعادة التوطني واإلرادة السياسية يف الرتحيب
بالالجئني يف خضم بيئات سياسية محلية معادية ،فعليها أن
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تعمل معاً أيضاً لضامن العدالة يف توزيع القوى .فال ينبغي ترك
الالجئني بهذه القدرة الضعيفة يف اتخاذ قراراتهم فيام يتعلق
بإعادة التوطني يف بلد ثالث .وال ينبغي يف الوقت نفسه أن
تضحي املفوضية باملقاربات التشاركية بهدف ترسيع العملية.
وبدالً من ذلك ،ميكنها عىل األقل أن تتبنى اسرتاتيجيات أفضل
للتكافؤ بالفرص يف مرحلة االختيار األويل يف تلك اللحظة التي
يكون لالجئني فيها فرص متساوية للنظر بإعادة توطينهم.
واعرتافاً بسيادة الدول ،سيبقى عىل الالجئني املختارين إلعادة
التوطني أن يخضعوا للرشوط الخاصة التي تضعها الدولة املراد
توطينهم فيها .ومع ذلك ،ينبغي للمفوضية أن تشجع الدول عىل
عدم تقليص معايري اختيارهم لدرجة كبرية مبا يتناىف يف نهاية
األمر مع القصد واألغراض من اتفاقية الالجئني.
آنيليزا ليندساي Annelisa.Lindsay@oxfordalumni.org
خريجة ماجستري برنامج دراسات الالجئني والهجرة القرسية ،مركز
دراسات الالجئني

كتبت املؤلفة هذا املقال بصفتها الشخصية فقط.
 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( )2011دليل املفوضية إلعادة التوطني
www.unhcr.org/46f7c0ee2.html
()UNHCR Resettlement Handbook
 .2مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( )2014البحث عن حلول مستدامة
http://bit.ly/UNHCRGlobalAppeal2014-15
()Finding Durable Solutions
ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني  )2015دليل اللدونة الذايت ة
www.unhcr.org/44bf7b012.pdf
()Handbook for Self-reliance
 .3مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )2016الخطة
اإلقليمية لالجئني واللدونة )2018-3RP (2017
http://bit.ly/UNHCR-UNDP-3RP-2017-18
()2018-3RP Regional Refugee & Resilience Plan 2017
 .4هريشفيلد دايفيز ج’ .الواليات املتحدة األمريكية قد تتعدى هدف قبول  10آالف
الجئ سوري‘ نيويورك تاميز
http://nyti.ms/2j4woPt
(‘)’U.S. Could Exceed Goal of Accepting 10,000 Syrian Refugees
 .5الحكومة الكندية#’ :رحبوا بالالجئني :أول  25ألفاً -املرحلة األوىل‘
www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/phase1.asp
(‘)’WelcomeRefugees: The first 25,000 – Phase 1#
 .6البيت األبيض (’ )2015كيف نرحب بالالجئني السوريني دون املساس بسالمتنا‘
http://bit.ly/WhiteHouse2015
(‘)’How We’re Welcoming Syrian Refugees While Ensuring Our Safety
 .7املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،حاجات إعادة التوطني املتوقعة
عاملياً
http://bit.ly/ResettlementNeeds2017
()Global Projected Resettlement Needs 2017
 .8عىل سبيل املثال ،يتضمن تاريخ عمليات الطفرة يف إعادة التوطني ألفي الجئ مجري
يف عام  1957و 111ألف الجئ فيتنامي يف عام  1975و 7أالف الجئ كردي من العراق
عام  1996و 20ألف الجئ ألباين من كوسوفو عام .1999
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برنامج ناجح إلعادة توطني الالجئني :حالة نيبال
بيبني غيمريي

متكن أكرث من  100ألف 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 مخيمات الالجئين يف رشقـي نيبـال ك ًال إعـادة التوطين عىل أ َّنهـن ناجيات مـن العنـف والتعذيب أكرث
مـن الجيلين األول والثـاين مـن الالجئين ،ومـع َّأن نيبال ليسـت مـن نظرائهـن مـن الرجال والذكـور الناجني مـن العنف األرسي.
طرفـاً يف اتفاقيـة الالجئين لعـام  ،1951اسـتضافت الالجئني من
بوتـان ألكثر مـن عقديـن مـن الزمـن .ويف عـام  ،2007وافقـت اآلثار املرتتبة عىل الالجئني املتبقني
مجموعـة تضـم مثـاين دول هـي :أستراليا ،وكنـدا ،والدامنـارك ،كقاعـدة عامـة ،غالبـاً مـا يكـون األشـخاص األكبر سـناً أقـل
ونيوزيلنـدا ،وهولنـدا ،والرنويـج ،واململكـة املتحـدة ،والواليـات اهتاممـ ًا بإعـادة التوطين يف بلـد ثالـث ،وعـاد ًة مـا ُيرتَكـون يف
املتحـدة األمريكيـة على التشـارك يف املسـؤولية الدوليـة إزاء مخيمات الالجئين فاقديـن للدعـم األرسي والدخـل املـادي،
الالجئين البوتانيين وإعـادة توطينهـم هناك .ومع ذلـك ،ما زال ومواجهين للصعوبـات يف الوصـول إىل مراكـز الخدمـات
هنـاك عشرة آالف بوتـاين ،منهـم مـن ال يتمتـع بأهليـة إعـادة للحصـول على الحصـص الغذائيـة والخدمات الصحيـة .وعندما
التوطين ومنهـم مـن ال يرغـب يف إعـادة توطينـه يف بلـد ثالثُ ،يعـاد توطين أفـراد العائلـة اآلخريـن ،يكـون مصير هـؤالء
وتبقـى هـذه الفئـة من الناس تـرزح تحت تبعـات برامج إعادة األشـخاص األكبر سـناً العزلـة التـي تقـود إىل زيـادة حـاالت
االكتئـاب واالنتحـار وإسـاءة اسـتخدام العقاقير يف املخيمات.
التوطني.
وقـد أطلقـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
يجمـع الالجئين البوتانيني ومجتمعهم املضيف يف نيبال قواسـم الالجئين مرشوعـات ملنـع االنتحار بتقديـم خدمات االستشـارة
ثقافيـة ولغويـة وعرقيـة ،ومـن هنـا اختار بعـض النـاس الزواج النفسـية-االجتامعية مبسـاعدة الرشطـة املحليـة يف الرقابـة عىل
خـارج مجتمـع الالجئني ،ومتخـض عن ذلك ظاهرة ُتع َرف باسـم املـواد املؤذيـة وتوفريهـا واسـتهالكها خاصـة الكحـول والعقاقري
’الـزواج املختلـط‘ .ووفقـاً إلجـراء العمليـات املعيـاري إلعـادة املضرة املصنعـة محليـ ًا.
التوطين السـائد يف نيبـالُ ،ينَـح الرجـل الالجـئ املتـزوج وفـق
الـزواج املختلـط أهليـة إعـادة التوطين يف حين ُتحـ َرم إنـاث وتتسـبب إعـادة التوطين أيضاً بارتفـاع دوران الـكادر التعليمي
الالجئين املتزوجـات وفـق الـزواج املختلـط مـن ذلـك إال إذا يف املـدارس يف املخيمات َّ
ألن السياسـة تقتضي تعيين جميـع
ُط ِّل َقـن مـن أزواجهـن .ويعكـس هـذا الوضـع قانـون املواطنـة املعلمين مـن مجتمـع الالجئين أنفسـهم .وعنـد إعـادة توطين
النيبـايل لعـام  2006الـذي ينـص على َّأن املـرأة األجنبيـة املعلـم ومغادرتـه للمدرسـة ،غالبـاً مـا يواجـه الطلاب فجـوات
املتزوجـة مـن رجـل نيبـايل ميكنهـا الحصـول عىل جنسـية البالد كبيرة تعليميـة قبـل وصـول معلـم جديـد ،وقـد يـأيت املعلـم
لكـنَّ القانـون ال يقـدم بوضعـه الحـايل أي نـص حـول جنسـية الجديـد بطـرق تعليـم جديـدة مـا يتطلـب ُم َّ
يض بعـض الوقت
1
الرجـل األجنبـي الـذي يتـزوج امـرأة نيباليـة.
إىل أن يتعـود املعلـم على الطالـب والعكـس .وتتكـرر العمليـة
عندمـا يعـاد توطين املعلـم الجديـد بـدوره .ومن ناحيـة أخرى
ومـن ناحيـة أخـرى ،تحظـى األنثـى بفـرص أفضـل إلعـادة يفقـد كثير مـن الطلاب اهتاممهـم بالتَّعليـم ويترسبـون مـن
التوطين َّ
ألن فئـات املسـموح لهم بتقديم طلب إعـادة التوطني املدرسـة انتظـاراً إلعـادة توطينهـم 3ويسـاور كثير مـن اليافعني
َّ
تتضمن’2النِّسـاء والفتيـات املسـتخطرات‘ ومتنـح هـذه الفئـة والشـباب الشـك بـأن النظـام التعليمـي يف املخيـم لـن يسـاهم
األولويـة إىل النِّسـاء والفتيات املتقدمات بطلـب إعادة التوطني يف إعدادهـم لغايـات إعـادة التوطين على أي حـال .وملواجهـة
التسرب مـن املـدارس ،تتوافـر املـدارس يف
على الفتيـان والرجال املسـتخطرين وتزداد درجـة األولوية إزاء ارتفـاع معـدالت
ُّ
حـاالت الناجيـات مـن العنـف الجنسي والقائـم على الجنـدر املخيمات على مستشـارين لتحفيـز األطفـال على الدراسـة.
واإلنـاث ا ُملعيلات للأرس وحدهن ،أما بالنسـبة للناجين الذكور ُوأ ِّس َسـت أيضـاً مراكـز إلعـادة الطالب املنسـحبني بحيـث تكون
فغالبـاً مـا يكون مصريهم التجاهل يف مجتمـع ذكوري كمجتمع صديقـة للشـباب واليافعين ملسـاعدة املنسـحبني على إعـادة
نيبـال .وينطبـق األمر نفسـه على الناجيات مـن العنف األرسي االنضمام إىل املدرسـة وإبعادهـم عـن املشـاركة واالنخـراط يف
إذ تتوافـر فرصـة أفضـل إلنـاث الالجئين املتقدمـات بطلـب القمار أو التـورط يف توفير املخـدرات وإسـاءة اسـتخدامها أو
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بيبني جيمريي

الجئ بوتاين مُسنّ يف أحد مخيامت اللجوء يف نيبال

الرسقة والشـجار .وال شـك َّأن نشـاطات مراكز إعادة املنسـحبني
تغير بعـض اليافعين لكنّهـا مل تتمكن من إحـداث تغيري كبري يف
الوضـع العـام يف املخيمات.

وأخيراً ،بـدأ طالبـو اللجـوء مـن أنحـاء مـن الهنـد أو مـن نيبال
التوافـد على مخيمات الالجئين بأعـداد ضخمة ألنهـم يعرفون
َّأن إعـادة التوطين هنـاك مفتوحـةَّ ،
وأن أطفالهـم سـيكونون
َّ
قادريـن على الحصـول على التعليـم املـدريس املجـاين ،وأنهـم
سـيحصلون على خدمـات صحيـة أساسـية مجانيـة أيضـاً ،وال
يخلـو ذلـك مـن تبعـات على خدمـات األمـن يف املخيمات.

ومـن الناحيـة املاديـةُ ،تَ ِّكـن إعـادة التوطين مـن نيبـال مـن
زيـادة دخـل بعـض األرس يف املخيمات .فالحـواالت القادمة من
األقـارب املعـاد توطينهـم ُتَ ِّكـن بعـض العائلات يف املخيمات
مـن تحقيـق مسـتوى أفضـل للعيـش مـا ُي ِّكـن األطفـال مـن بيبني غيمريي bipinghimire14@gmail.com
الذهـاب إىل مدرسـة جيدة ،واملـرىض إىل املراكـز الصحية لتلقي زميل الدكتوراه يف جامعة جنوب آسيا ،نيودلهي ،الهند
رعايـة طبيـة أفضـل ،والعائلات للوصـول إىل التقانـة الحديثـة www.sau.int
مثـل الهواتـف الذكيـة والحواسـيب .ومـع ذلـك ،أحـدث تدفق
 .1ما زالت مسألة املرأة النيبالية املتزوجة من أجنبي قيد الدراسة يف سياق إعداد
األمـوال ذاتـه تغيرا ً يف أمنـاط حياتهـم فلـم يعـودوا يعملون بل الدستور الجديد وملَّا ي ُّ
ُرتجم مامرسة عملية عىل أرض الواقع.
ُبت بها بعد وملَّا ت َ
أصبحـوا يعتمـدون على الحـواالت القادمـة إليهـم .وباملقابـل .2 ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2011دليل إعادة التوطني
هنـاك كثير مـن العائلات التـي ال تحصـل على أي دعـم مـن www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf
()Resettlement Handbook
أقاربهـا املعـاد توطينهـم .فنجـد األرس التـي يعيلهـا كبار السـن  .3مارشيولك س ( )2013إعادة التوطني ،والتعليم ،والقلق  ،تقرير املقتلعني من
أو النِّسـاء أكثر ضعفاً بعـد إعادة توطني أقربائهـم إذا مل يتمكن جذورهم /املحولة مساراتهم الصادر عن جامعة ديوك
هـؤالء املعـاد توطينهـم مـن الحصـول على العمـل أو مل تكـن http://bit.ly/Marschilok2013
()Resettlement, Education and Anxiety
لديهـم املهـارات الالزمـة لتمكينهـم مـن كسـب املـال ويف هـذا
الوضـع تصبـح هـذه العائالت معتمـدة متاماً عىل دعـم الهيئات
واملنظامت.
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وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة

مايكل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب

تتزايد أعداد الالجئني الذين ينضمون لربامج إعادة التوطني يف اململكة املتحدة ،وتسلط دراسة أجريت
مؤخراً عىل أربع مدن يف اململكة املتحدة الضوء عىل الفرص التي يتيحها إدخال خربات الالجئني يف تصميم
تلك الربامج.
خالل السنوات األخــرة ،ارتفعت مساهمة اململكة املتحدة مدة من وصولهم2.وحرض مثانية من الباحثني املؤمتر الختامي حول
يف برنامج إعادة توطني الالجئني ارتفاعاً ملحوظاً ،إال َّأن هذه نتائج البحث ودارت أربع من املوضوعات املطروحة يف البحث
املساهمة تأيت يف إطار ضيق .ويتناقض ذلك الواقع تناقضاً كبرياً مع عىل ما ييل:
املوقف املتشدد للسياسة التي تنتهجها اململكة املتحدة تقريباً يف
مصاعب تواجه التعليم والتوظيف
كل ما يخص املهاجرين والالجئني وطلب اللجوء .ويف عام ،2015
رفعت اململكة املتحدة حصتها من الالجئني من 750الجئاً ممن
األهمية املحورية للقدرة عىل استخدام اللغة اإلنجليزية
يصلون تحت مظلة برنامج غايت واي للحامية إىل  4000الجئ
دور الجلسات التوجيهية قبل املغادرة
سنوياً يصلون ضمن إطار برنامج إعادة توطني الالجئني السوريني
املستضعفني .وهناك أيضاً عدة برامج تركز تركيزاً أساسياً عىل إعادة
التفاعل بني وضع الالجئ واملواطنة واالنتامء
توطني األطفال املستضعفني أو تغيري مكان إقامتهم.

وكانت الدفعة األوىل من الالجئني الذين ُأعيد توطينهم ضمن التعليم والتوظيف
ً
برنامج جايت واي قد وصلت يف عام  .2014واليوم ،وصل عدد يصف تشارلز ( 28عاما) ،وهو باألصل من جمهورية الكونغو
األشخاص الذين مروا يف مراحل برنامج إعادة التوطني إىل عدة الدميقراطية ،إنجازاته يف مضامر الحصول عىل الوظيفة التي مكنته
آالف ،أصبح كثري منهم اآلن ذوو باع طويل بأسلوب الحياة من الحصول عىل درجة علمية قائ ًال:
الربيطاين .وبعد التوسعة األخرية يف برنامج إعادة توطني الالجئني
السوريني املستضعفني وإدخال برامج جيدة واستمرار مراجعة «تقدمت بوظيفة عامل نظافة .ثم خضعت للمقابلة .كنت أمتلك
برنامج غايت واي للحامية ،أصبح هناك فرصة حقيقية مواتية بدلة كام تعرف .فقالوا يل مبارشة إنني مل أمتلك الخربة املطلوبة-
إلدخال خربات الالجئني يف مرحلة بناء الربامج الجديدة .ومع ذلك ،ملهنة عامل النظافة! عندها قلت [لنفيس] هذه املرة األوىل
ال يوجد حتى هذه اللحظة أي دليل َّ
بأن حكومة اململكة املتحدة واألخرية التي أتقدم بها بطلب لوظيفة من هذا النوع .شعرت
َّ
تنظر إىل هذا األمر بطريقة ُممنه ََجة ،مع أن هناك أمثلة كثرية بغضب كبري...فتقدمت بطلب لوظيفة أخرى .ومتكنت من العثور
تثبت فعاليته مثل شبكة شاير يف برنامج السفري إلعادة التوطني عىل وظيفة يف الرعاية االجتامعية .وحصلت عىل وظيفة كعامل
1
عىل سبيل املثال.
للدعم االجتامعي .كان ذلك يف سبتمرب/أيلول  .2010وصلنا يف
آذار/مارس ،وبعد ستة أشهر حصلت عىل عمل .يف الواقع ،كنت
يهدف مرشوعنا البحثي املعنون ’رفع سوية‘ برامج إعادة الالجئني أول من حصل عىل عمل من بني أفراد مجموعتنا».
يف اململكة املتحدة إىل وضع الالجئني يف قلب أبحاث إعادة التوطني.
ويضم املرشوع أحد عرش باحثاً قريناً ،أي إ َّنهم من الالجئني املعاد «امليزة الوحيدة التي فكرت بالحصول عليها من خالل الوصول
توطينهم من املقيمني يف املدن التي اختارها البحث .وعىل مدى إىل أوروبا كانت التعليم .قلت لنفيس ،كام تعرف ،هذه فرصة
ثالث مدد منفصلة بني عامي  2014و ( 2016بفاصل سنة واحدة) عظيمة .فالوزراء األفارقة يرسلون أطفالهم للدراسة يف أوروبا.
استخدم الباحثون أسلوب املسح واملقابالت لدراسة محددات رفاه وهكذا ،حظيت بهذه الفرصة للذهاب إىل هناك والدراسة .كل
[لكن] أحد ًا مل يرغب يف أن
الالجئني املعاد توطينهم الذين وصلوا للمملكة املتحدة قبل  2010ما كان يهمني الحصول عىل التعليم َّ
يعرف ما الذي تريده من ناحية التعليم أو املستقبل الوظيفي.
واشتمل البحث عىل  280الجئاً معاد توطينه منهم  180من أجابوا مل تكن تلك األمور يف البال ،فهم ينظرون لالجئني ،كام تعلم ،عىل
عىل املسوحات الثالث كامل ًة ،وقدموا من خاللها معلومات طولية أنهم ميثلون فئة كبرية».
مفصلة حول رفاه الالجئني ا ُمل َعاد توطينهم يف اململكة املتحدة بعد
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لقد متكن تشارلز من التغلب عىل عقبات التعليم وحصل يف النهاية «أسوء تجربة مررت بها كانت يف النظام التعليمي عندما حاولت
عىل الدرجة العلمية .ومع ذلك ،كان قلقاً جداً من اآلثار بعيدة االلتحاق بالكلية أو بدورة تدريبية .قدَّ مت أوراقي الكينية مبا
األمد املرتتبة عىل توجيه الالجئني إىل قطاعات محددة بعينها.
فيها درجة الدبلوم األوىل املتقدمة التي حصلت عليها من جامعة
نريوببي...قدمت كل يشء لكنهم أخربوين أن أترك الدبلوم ألنه غري
«لدينا مشكلة تؤرقني كثري ًا .فسبعون بل مثانون من املائة من مقبول ما دام غري صادر عن جامعة إنجليزية .سألتهم «ملاذا!»»
الالجئني يعملون يف مجال دعم الرعاية االجتامعية .فام مستقبل
جلسات التوجيه قبل املغادرة
هذا املجتمع املحيل؟ ومن ميثل النموذج الذي يحتذى به؟»
مل تكن هذه األشياء مرشوحة رشحاً كافياً خالل جلسات التوجيه
القدرة عىل استخدام اللغة اإلنجليزية
قبل املغادرة .وعىل مدى السنني ،شهدت جلسات التوجيه قبل
ً
ً
ً
حتى اللغة اإلنجليزية ثبت صعوبة تعلمها إىل حد يتجاوز حصصا املغادرة تقلصا ملحوظا من أسبوعني عندما تأسس برنامج غايت
دراسية ال تزيد عىل ساعتني يف األسبوع .وتبني نتائج بحثنا َّأن واي للحامية إىل ثالث ساعات بحلول عام  .2016ور َّكز بحثنا عىل
القدرة عىل استخدام اللغة اإلنجليزية لها أهمية محورية يف أهمية التوقعات الواقعية للرفاه يف املرحلة التالية للمغادرة إذ
تحقيق رفاه الالجئني ،ما يثري االستغراب إزاء إهاملها .فالذين انتاب كثري من الالجئني شعور باالرتباك يف جلسات التوجيه التي
تعلموا اللغة اإلنجليزية بنجاح هم ممن استبقوا األمور فتوجهوا تلقوها ،وتتذكر سوزان معلومة معينة فتقول:
للدورات األخرى التي مل تقدم حرصاً لالجئني والتحقوا بها .سوزان
( 36عاماً) وهي باألصل من جمهورية الكونغو الدميقراطية:
«أخربونا أشياء عن الناس املوجودين هنا وعن ثقافتهم .عرضوا
علينا بعض األفالم .وعلمونا أن املكان هنا نظيف [مقارنة] مبا
«بدأنا البحث عن أماكن أخرى مثل املركز املجتمعي حيث ميكننا اعتدنا عليها يف أفريقيا .قالوا َّ
«إن الربيطانيني ال يتبادلون التحية
الذهاب وتعلم اللغة اإلنجليزية .وهكذا ،ذهبنا أيام اإلثنني إىل فيام بينهم ».يف املكان الذي جئنا منه نتبادل التحية مع الجميع!
الكلية َّ
ألن يوم اإلثنني هو اليوم الذي يخصصونه لنا لنتعلم ونرحب بالجميع! قالوا لنا أن ننتبه وأن ال نسارع يف الرتحيب بأي
اإلنجليزية .وذهبنا إىل مكان آخر يف املركز املجتمعي وآخر عرثنا شخص آخر وإال شعرنا بخيبة األمل .قالوا لنا «فقط ابتسم .كل
التبسم!» وهذه املعلمة .أتذكرها .كانت
عليه يف [ ]....متحف القلعة .كنا نذهب إىل أي مكان يعلمون فيه ما عليك فعله أن تتعلم ُّ
اللغة اإلنجليزية».
التبسم»»
تجعلنا نصطف وحاولت أن تعلمنا كيفية ُّ
وخ َّيم عىل معظم الالجئني املعاد توطينهم خيبة األمل واإلحباط
من محدودية فرص تعلمهم لإلنجليزية .وكان لذلك أثر عىل
محاوالتهم يف العمل والتحصيل العلمي .إرميياس ( 36عاماً) وهو
باألصل من إثيوبيا أقام مرشوعاً اجتامعياً ناجحاً لكنه كان عىل ثقة
َّ
بأن ما يفعله يختلف متاماً عن التوجه الذي سعى إليه يف البداية:
«بعض الناس يأتون إىل هنا أطباء أو محامني أو معلمني .هذه هي
مهنهم السابقة .لقد كانوا يلقون االحرتام لكنهم جاؤوا إىل هنا
وقدموا سريهم الذاتية املتضمنة لهذه املهارات ومع ذلك يقول
لهم مركز التوظيف «اعملوا يف مهنة النظافة وتنظيف دورة املياه»

وركز جميع الباحثون األقران عىل مقدار املساعدة التي اعتقدوا
أنهم مبقدورهم تقدميها إذا ما دعاهم أحد للتعليم يف جلسات
التوجيه ما قبل املغادرة ،عل ًام َّأن ثالث ساعات ال تكفي لرشح ما
سيحدث للمغادر يف أثناء سفره ،بل ال بد من زيادة مدة الجلسة
التدريبية ملا لها من أثر مثبت يدوم لسنوات بعد وصول الالجئ
إىل وجهته .فإذا أتيحت الفرصة ألحد ما أن يأيت ويتحدث عن
الخربة التي عاشها قبل عقد من الزمن أو أكرث فسيكون لذلك
منفعة طويلة األمد ،ومع ذلك ال نجد ذكراً كبرياً لذلك األمر يف
النقاشات.

كيس كانت الباحثة القرينة الوحيدة يف املرشوع التي جاءت
وعب أيضاً عن شعوره الحقيقي باإلحباط من َّأن الالجئني املعاد إىل اململكة املتحدة يف سن املدرسة .وقالت إنها متتعت بسهولة
ّ
توطينهم يف اململكة املتحدة عندما يتجاوز سنهم سن الدراسة بالوصول املبارش نسبياً إىل منظومة التعليم ألنها ببساطة كانت يف
الجامعية يعجزون عن تحصيل التعليم اإلضــايف أو التعليم سن مالمئة لكنَّها مع ذلك واجهت أموراً مثرية لالستغراب:
الجامعي.
«مجرد أشياء بسيطة مثل ارتداء الزي املدريس وإبداء االحرتام
عيل ،وهو باألصل من الصومال لكنَّه ترعرع يف كينيا ،شعر باالرتباك للمعلم .مل أسمع يف حيايت قط أحد ًا يغتاب املعلم .عندما كان
بشأن االعرتاف مبؤهالته يف اململكة املتحدة:
الناس هنا يفعلون ذلك ،كنت أشعر بالصدمة الكبرية».
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /إتش دايفز

دروس اللغة اإلنجليزية تُقدَّم للالجئني القادمني من إثيوبيا إىل اململكة املتحدة يف عام  2006إذ أعيد توطينهم يف برايتون عىل الساحل الجنويب للبالد مبوجب برنامج غايتواي للحامية.

صفة الالجئ واملواطنة واالنتامء

مـن الواضـح َّأن قـدوم الالجـئ يف سـن صغيرة ُي َسـهِّل عليـه
االنتماء إىل املجتمـع يف اململكـة املتحـدةَ .ف ِكيـس ،خالفـ ًا
لوالديهـا ،تتحـدث اإلنجليزيـة بسـهولة وإتقـان دون أن يظهـر
على كالمهـا لكنـة أجنبيـة .لكنهـا وإن حـازت على الجنسـية
الربيطانيـة ،مـا زالـت شـخصيتها كالئجـة ترتبـط بلحظـات
معينـة.
«أعتقـد َّأن اللجـوء مـا زال جـزء ًا من شـخصيتي وعقيل ونفيس.
لكننـي ال أنظـر لنفسي على أنني الجئـة .وهكـذا ،عندما أتقدم
بطلـب لوظيفـة أو لاللتحـاق بالجامعـة ال أقـول إننـي الجئة .ال
افعـل سـوى مـا يفعلـه اآلخـرون .لكنـه مـن الصعب على املرء
أن ينسى أنـه الجـئ يف بعـض األوقات...لكننـي ال أنظـر لنفسي
كالجئـة بـل أنظـر للجوء على أنه جـزء مني».

مؤهلين للحصـول على الجنسـية .ومـع انتهـاء البحـث ،تبين
َّأن الغالبيـة العظمـى حصلـوا على الجنسـية الربيطانيـة رغـم
تفـاوت اآلراء حـول درجـة األهميـة التـي ألصقوهـا بحقيقـة
أنهـم الجئـون باألصـل .فقـد أشـار تشـارلز إىل أ َّنـه يف بعـض
األوقـات كان يعـاين كثيراً وأنـه كان يرفـض وسـم الالجـئ لكـن
األمـور تحسـنت وتغير معهـا شـعوره ذلـك:
«إذا كنـت متـر بوضـع صعـب للغايـة ،كأن تعجز عـن االلتحاق
بالتعليـم ،ال ميكنـك اجتيـاز االختبـار حـول الحيـاة يف اململكـة
املتحـدة .وإذا كانـت مهاراتـك باللغـة اإلنجليزيـة ضعيفة جد ًا،
فعندهـا أعتقـد َّأن شـعورك بأنـك الجـئ سـيكون مؤملـ ًا دامئـ ًا.
أمـا إن سـارت األمـور عىل مـا يرام ،فأعتقـد َّأن الشـعور كالجئ
سـيكون مصـدر ًا لالفتخـار .إننـي ً
فعلا فخـور بأننـي الجئ».

وباملثـل ،يقـول إيرميـاس َّ
إن االرتباطـات السـلبية مـع وضـع
يف اململكـة املتحـدة ،يحـق لالجئين املعـاد توطينهـم طلـب الالجـئ َص َّع َـب على املـرء التعبير عـن نفسـه على أنـه الجـئ:
الجنسـية بعـد مضي خمـس سـنوات على إقامتهـم يف البلاد.
وتضمـن بحثنـا اسـتبياناً مسـحياً أجـري قبـل أربع سـنوات عىل «ليسـت املشـكلة يف َّأنـه مـن اليسء أن يكـون املرء ً
لكن
الجئـاَّ ،
األقـل مـن قـدوم النـاس إىل اململكـة املتحـدة أمـا االسـتبيان املشـكلة يف التعامـل مـع املـرء عىل أنـه الجئ يف سـياق التعليم
املسـحي النهـايئ فأجـري بعد سـت سـنوات عىل األقـل ،وغطى أو إذا أردت االلتحـاق بالجامعـة أو الوظيفة...على أسـاس أنـك
البحـث بذلـك الفترة التـي أصبـح فيهـا أفـراد عينـة البحـث مـن بلـد آخـر .كما تعلـم ،ليـس مـن السـهل الحصـول على
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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

(Resettlement and Humanitarian Admission
)Programmes in Europe – what works
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جنوب رشق آسيا والتحرر من أوهام إعادة التوطني

سيباستيان موريتي

يف حني ُتعدُّ إعادة التوطني ح ًال ال يُلجأ إليه إال يف ظروف استثنائية ،كانت إعادة التوطني يف جنوب رشق
أسيا وما زالت وستبقى الحل الدائم األهم لالجئني.
كانــت إعــادة التوطــن يف مرحلــة زمنيــة ســابقة الحــل ’املفضــل‘
لالجئــن .ففــي الفــرة املمتــدة مــا بــن منتصــف الســبعينيات
إىل منتصــف التســعينيات ،م َّثلــت إعــادة التوطــن دوراً مهــ ًا
وكانــت بلــدان اللجــوء األول الرئيســية يف املنطقــة متمثلــة
بتايلنــدا وماليزيــا وإندونيســا التــي أتاحــت خيــار اللجــوء
املؤقــت لالجئــن القادمــن مــن كمبوديــا والوس وفيتنــام
رشيطــة اإلرساع يف إعــادة توطينهــم يف بلــد ثالــث .ويف نهايــة
املطــاف ،أعيــد توطــن قرابــة مليــون و 315ألــف شــخص يف
حــوايل  30بلــداً يف العــامل ،يضــاف إليهــم  650ألــف فيتنامــي
ممــن أعيــد توطينهــم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ضمــن
إطــار برنامــج الرحيــل املنتظــم.
ومــع أ َّنــه مــا مــن شــك يف الــدور املحــوري الــذي مثلتــه إعــادة
التوطــن يف حاميــة الالجئــن ويف حــل أزمــة الالجئــن الهنــدو-
صينيــن ،فقــد ثبــت ،وفقـاً للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن َّأن حجــم العمليــات «كان لــه أثــر ســلبي عــى
الالجئــن وعــى بعــض املفهومــات األساســية للحاميــة الدوليــة».
1وعــى وجــه الخصــوص ،مثلــت جهــود إعــادة التوطــن التــي
بذلتهــا الــدول الغربيــة يف الســنوات األوىل مــن األزمــة دوراً
مهــ ًا يف ظاهــرة ’إعيــاء الرأفــة‘ التــي دفعــت تلــك الــدول
ذاتهــا إىل تبنــي مزيــد مــن التدابــر التقييديــة يف النصــف األول
مــن الثامنينيــات .وبغيــاب ضامنــات اســتضافة الالجئــن يف
إقليمهــا ،عمــدت دول اللجــوء األول يف املنطقــة بدورهــا إىل
إغــاق حدودهــا بوجــه الالجئــن رافضــة منــح صفــة اللجــوء
املؤقــت ،بــل ص ـ َّدت القادمــن مــن البحــر وأعــادت الالجئــن
الذيــن وصلــوا إليهــا إىل بلدانهــم األصليــة ،فيــا ميثــل خرقــاً
ملبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة.

النــاس وارتفــاع أعــداد املغادريــن لبالدهــم ألســباب اقتصاديــة
واجتامعيــة وليــس ألســباب تعرضهــم لالضطهــاد» .ولذلــك،
اقرتحــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
إعــادة النظــر يف إعــادة التوطــن كحــل محصــور عــى حــاالت
معينــة مــن حــاالت الحاميــة ،مالحظــ ًة أ َّنــه «مــن الحكمــة
تجنــب نــوع الربنامــج املؤســس للتعامــل مــع الفيتناميــن»
حيــث ُب ِذلــت الجهــود إلعــادة توطــن جميــع أف ـراد مجموعــة
معينــة مــن الالجئــن .وتعتقــد املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن َّأن مثــل هــذه التدابــر ســتقود
بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة إىل تشــديد سياســاتها
التقييديــة 3.وســاهمت هــذه التطــورات مســاهمة كبــرة يف
إحــداث نقلــة نحــو العــودة الطوعيــة كحــل مفضــل ملشــكالت
الالجئــن يف النصــف األول مــن الثامنينيــات.
ومــع نهايــة الثامنينيــات ،كان مــن الواضــح َّأن مــا بــدأ بخــروج
الجئــن فــروا مــن اضطهــاد الحكومــة الشــيوعية يف فيتنــام
تطــور إىل موجــة ضمــت يف معظمهــا مهاجريــن اقتصاديــن
مدفوعــن برغبــة يف إعــادة التوطــن شــبه املضمــون يف البلــدان
الغربيــة .ورداً عــى ذلــك ،ظهــرت خطــة العمــل الشــاملة بشــأن
الالجئــن الهندو-صينيــن و ُتبنِّيــت يف يونيو/حزيــران 1989
لوضــع حــد لخــروج الجئــي القــوارب الفيتناميــن لتكــون وفق ـاً
لزعــم البعــض املبــادرة الدوليــة األوىل الســتجابة إىل ظاهــرة
’الهجــرة املختلطــة‘ .وجــاءت هــذه الخطــة بإجــراء خــاص
بتحديــد صفــة الالجــئ عــى املســتوى اإلقليمــي بهــدف التمييــز
بــن املهاجريــن االقتصاديــن والالجئــن الواصلــن بعــد تاريــخ
معــن.

وكان الهــدف مــن هــذه الخطــة يف واقــع الحــال توجيــه حــاالت
َ
وخ ُل َصــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن املغــادرة مــن خــال برنامــج الرحيــل املنظــم و»الحــد مــن
ّ
إىل نتيجــة مفادهــا أن قــرار تبنــي مقاربــة عامــة إلعــادة أحقيــة [مــا تبقــى منهــم] يف إعــادة التوطــن كالجئــن معــرف
4
التوطــن يف املنطقــة «ألقــت» بعــدة طــرق «ظاللهــا املمتــدة بهــم».
عــى دور إعــادة التوطــن كحــل وكوســيلة للحاميــة 2».فــرأي
َّ
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،م َّثــل ويف حــن يشــار إىل خطــة العمــل الشــاملة عــى أنهــا مثــال
هجــري جيــد للمقاربــة اإلقليميــة املتبعــة يف التعامــل مــع التحــركات
القــرار املتخــذ يف عــام  1979ملنــح إعــادة التوطــن ُمل َّ
َّ
القــوارب الفيتناميــن الواصلــن إىل شــواطئ جنــوب رشق آســيا الكبــرة للمهاجريــن والالجئــن ،فيالحــظ أن املجتمــع الــدويل
«‘عامــل جــذب‘ ســاهم يف ظهــور موجــة غــر َّ
منظمــة لخــروج م َّثــل دوراً محوريــاً يف إنجــاح املبــادرة .وبالفعــل ،تقــرر َّأن
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جميــع الواصلــن إىل بلــدان العبــور قبــل انتهــاء املوعــد النهــايئ
باإلضافــة إىل الواصلــن بعــده ممــن اعــرف بهــم عــى أنهــم
الجئــون مــن خــال إجــراء تحديــد وضــع اللجــوء ســوف
يعــاد توطينهــم برسعــة .أمــا الذيــن تبــن أنهــم ليســوا الجئــن
فوجــب إعادتهــم إىل بلدهــم «ويفضــل أن تكــون عودتهــم
طوعــاً» وفــق خطــة العمــل الشــاملة ،مــع إمكانيــة تطبيــق
تدابــر أخــرى متصــورة عنــد الــرورة .وإجــاالً ،أعيــد توطــن
 80ألــف فيتنامــي ضمــن إطــار خطــة العمــل الشــاملة.

الوضع الحايل
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الروهينغيــا مــع ّأن هــذا الخيــار مل تدعمــه املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن لعــدة أســباب منهــا خشــيتها
عــى ضــوء تجربتهــا يف أزمــة الالجئــن الهنــدو صينيــن مــن
َّأن هــذا الخيــار ســوف يصبــح عامــل جــذب يتســبب يف
تفاقــم املشــكلة بتشــجيع مزيــد مــن النــاس عــى الرحيــل.
كــا تصــورت أ َّنــه يف ســياق منطقــة جنــوب رشق آســيا ونظ ـراً
ملحدوديــة عــدد األشــخاص املعنيــن ميكــن ابتــداع حلــول
خ َّالقــة مثــل منــح األشــخاص صفــة العامــل املهاجــر يف دولــة
اللجــوء .لكــنَّ هــذا الخيــار تســتبعده الــدول املعنيــة مــا يــرك
إعــادة التوطــن مجــدداً الحــل املتبقــي.

مــع َّأن عــدد الالجئــن يف جنــوب رشق آســيا أقــل مــا كان
عليــه خــال األزمــة الهندو-صينيــة ،ورغــم االزدهــار الــذي سيباستيان موريتي morettiseb@gmail.com
بــدأت بعــض دول املنطقــة تشــهده ،بقــي إعــادة التوطــن يف زميل أول ،مركز الهجرة العاملية ،معهد
جنــوب رشق آســيا الحــل الدائــم األكــر تفضيـ ًا .أمــا االندمــاج الدراسات العليا يف الدراسات الدولية واإلمناء
املحــي فهــو غــر مطــروح كحــل باســتثناء بعــض املجموعــات http://graduateinstitute.ch/gmc
الخاصــة مــن النــاس التــي تتمتــع بروابــط إثنيــة وثيقــة مــع
 .1الجمعية العامة لألمم املتحدة (‘ )1986ملحق بتقرير املفوض السامي لألمم املتحدة
الســكان املحليــن .أمــا بالنســبة للعــودة الطوعيــة فنــادرا ً مــا لشؤون الالجئني‘ ،من وثائق األمم املتحدةAdd.1/12/A/40 .
يكــون ح ـ ً
ا متصــوراً .وقــد أعيــد توطــن  100ألــف الجــئ مــن http://bit.ly/UNHCR-Addendum1986
ميامنــار ممــن قدمــوا مــن مخيــات الالجئــن يف تايلنــد منــذ (Addendum to the Report of the United Nations High Commissioner for
)Refugees
عــام  2004خاصــة بعــد إعــادة توطــن كثــر مــن النــاس مــن  .2املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (’ )١٩٩٤إعادة التوطني يف
ماليزيــا خــال املــدة ذاتهــا مــا ميثــل جــزءا ً غــر متناســب مــن التسعينيات :مراجعة للسياسة واملامرسة‘ www.unhcr.org/3ae6bcfd4.pdf
الجهــد العاملــي إلعــادة التوطــن .ومنــذ عــام  ،2009تضيــف ()Resettlement in the 1990s: A Review of Policy and Practice
 .3املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )1995وضع الالجئني يف العامل
الفليبــن واحــدة مــن ثــاث آليــات ملرافــق العبــور الطارئــة  :1995بحثاً عن الحلول ،مطبعة جامعة أكسفورد
وهــي عبــارة عــن مركــز عبــور يســمح لالجئــن باملكــوث فيــه www.unhcr.org/3eedd8db4.html
إذا مل يكــن مبقدورهــم البقــاء يف بالدهــم أو يف بــاد اللجــوء ()The State of the Word’s Refugees 1995: In Search of Solutions
 .4اللجنة التنفيذية ،مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني (’ )1989محرض
األوىل ألســباب تتعلــق بالحاميــة إىل حــن إعــادة توطينهــم يف ملخص االجتامع رقم ‘443
بلــد ثالــث .وتكتســب هــذه اآلليــة أهميــة خاصــة يف جنــوب http://bit.ly/UNHCR-ExCom1989
رشق آســيا إذ ُتظهــر بلدانهــا املنتميــة إىل رابطــة دول جنــوب ()Summary Record of the 443rd Meeting
ِ
رشق آســيا (آســيان) كراهيــة كبــرة لعــرض اللجــوء عــى النــاس
القادمــن مــن دول آســيان األخــرى مــن مبــدأ عــدم التدخــل يف
قيمة التَّعلم
الشــؤون الداخليــة لتلــك الــدول ،وهــو مــن املبــادئ املحوريــة
املتبعــة يف اإلقليــم.
يأيت متويل نرشة الهجرة القرسية بالكامل من التربعات
ويف ســياق مــا يســمى بأزمــة خليــج البنغــال وبحــر أندامــان يف
عــام  ،2015و ّفــرت ماليزيــا وإندونيســيا مجــدداً املــأوى املؤقــت
لألشــخاص القادمــن مــن البحــر عــى رشط حصولهــم عــى حــل
دائــم خــال عــام واحــد .وســيكون هــذا الحــل بطبيعــة الحــال
إعــادة التوطــن لقرابــة  600الجــئ مــن الروهينغيــا ممــن ال
ميكــن إعادتهــم إىل ميامنــار.
واألمــر املثــر لالهتــام ّأن بلدانــاً مثــل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة وغانــا أعلنــت عــن إمكانيــة توطينهــا لبعــض الجئــي

واملِنَح مبا فيها تربعات األفراد من جموع الق َّراء .فهل ميكنك
املساهمة يف دعم النرشة واستمرارها لتمكينها من نرش
التعلم من خالل مشاركة املعارف والخربات؟

أي تربع مهام كان بسيطاً سيساهم يف دعم النرشة .لألفراد،
نقرتح أن يكون التربع السنوي  30جنيهاً إسرتلينيا أو ما يعادل
 37دوالراً أمريكياً أو  35يورو .ميكنكم التربع من خالل
املوقع التايل اآلمن للدفع عىل اإلنرتنت:
http://bit.ly/supportFMR
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موقف الربتغال من إعادة التوطني :وجهة نظر من محيط االتحاد األورويب

لوشيو سوسا وباولو مانويل كوستا

أظهر تطور السياسات األوروبية يف السنوات األخرية إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية
عىل حركة الناس وبحيث تنص عىل آلية الختيار نوع الالجئني الذين تتلقاهم بلد معينة ،بتغليب مصالح
الدول عىل الحاجات اإلنسانية.
هناك عملية تسمى إعادة النقل اإلقليمي تسعى إىل توزيع الالجئني
القادمني مؤخراً بني مختلف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب وفقاً
لحصص وطنية تنظر يف االعتبار عدداً متنوعاً من العوامل مثل
الناتج املحيل اإلجاميل للدولة وحجم السكان ومعدالت البطالة .ومبا
َّأن أوروبا متيل منذ مدة إىل ’إخراج‘ استجابتها للهجرة أو مبعنى
آخر االستجابة للهجرة خارج أراضيها ،ال غرابة يف أن تبدي املفوضية
األوروبية استعدادها الستخدام إعادة التوطني كأداة إلدارة الهجرة
مستفيد ًة من تطورات األحداث املؤخرة يف أوروبا وذلك من أجل
تقديم سلسلة من اإلصالحات التي تسعى إىل توحيد سياسة لجوء
أوروبية مشرتكة .ولدرجة ماُ ،يض َفى عىل هذه املقرتحات نزعة
فيدرالية عىل مستوى االتحاد األورويب سعياً للتغلب عىل الجوانب
القانونية واإلجرائية الوطنية املحددة لكل بلد -سواء أكان ذلك
بتأسيس حصص الالجئني الوطنية ،بتعزيز دور الهيئات األوروبية
مثل (مكتب دعم اللجوء األورويب) أم بإنشاء هيئات جديدة مثل ومن هذا املنطلق ،يقدم ذلك الواقع مثاالً لنا عن املخاوف
(حرس الحدود والشواطئ األوروبية ملراقبة الحدود الخارجية الرباجامتية واملصلحة الذاتية املثارة إزاء إدارة تدفق الهجرة وجذب
املشرتكة).
املوارد البرشية وتغطية أوجه العجز السكانية التي يبدو أنها حظيت
باألولوية عىل حساب املعايري اإلنسانية التي عاد ًة ما ترتبط بعملية
يف حالة الربتغال ،مل تشهد البالد توافداً كبرياً لالجئني نسبياً ممن أعيد إعادة توطني الالجئني وحاميتهم .فقرار الربتغال باستضافة أعداد
توطينهم هناك ،إذ جاءت معظم طلبات اللجوء إليها يف العقود كبرية من الالجئني يخدم ،قبل أي يشء آخر ،الحاجات السياسية
األوىل يف الفرتة ما بعد االستعامر (أي بعد عام  )1974وكان أصحابها واالقتصادية والسكانية للربتغال خاص ًة مبا يتعلق بضعف النمو
أفارقة خاص ًة منهم األشخاص الذين كانوا يعيشون يف املستعمرات االقتصادي وصايف الهجرة إليها .وما من شك يف َّأن ابتعاد البالد عن
الربتغالية السابقة .لكنَّ األمر تغري يف العقد األخري فأصبحت طلبات تطبيق السياسيات التقييدية ومحدودية أعداد الالجئني التي قبلتها
اللجوء ُت َقدَم من أعداد ثابتة ولو كانت صغرية من طالبي اللجوء يف السابق له أسباب واضحة.
من مناطق أخرى يف العامل مثل :أوكرانيا ،وغينيا ،وباكستان ،ومايل،
وسوريا .وقد ُسنَّ أول قانون للجوء يف الربتغال ضمن سياق عملية وعىل العموم ،هناك نوع من الرباجامتية السياسية ُت َط َبقُ بحثاً عن
الدميقراطية ما بعد الثورة ،وكان القانون مفتوحاً وجامعاً نسبياً .الحلول التي تخدم املصالح الذاتية ألوروبا مبا ينسجم مع سياسة
وعندما انضمت الربتغال إىل املجموعة األوروبية التي تسمى أوروبــا يف اللجوء وإعــادة التوطني ،وسوف يسمح ذلك لالتحاد
اآلن االتحاد األورويب ،عُ د َِّل قانون اللجوء وذلك من أجل مواءمة األورويب بتعزيز جدرانها وتحصني أوروبا ،وجعلها أبعد مناالً عىل
املامرسات الوطنية مع مامرسات االتحاد األورويب فأصبحت بذلك الالجئني طالبي اللجوء.
أكرث تقييداً يف سياساتها حول هذا املوضوع.
لوشيو سوسا lucio.sousa@uab.pt
ويف إطار سياسة اللجوء الربتغالية ،كانت إعادة توطني الالجئني ،باولو مانويل كوستا pmcosta@uab.pt
ً
رغم ندرة حدوثها ،دامئا محددة باألفراد والعائالت دون الفئات بروفيسوران مساعدان يف مركز دراسات الهجرة والعالقات العابرة
ً
ً
األخرى .لكنَّ الربتغال َّأسست يف عام  2006برنامجا خاصا بإعادة للثقافات ( )CEMRIجامعة أبريتا الربتغال
التوطني منبثقاً من رؤية توفري حصة ثانوية لثالثني الجئاً .ورغم http://cemri.uab.pt/index.php/english/
التغريات والتقلبات يف عدد الواصلني من الالجئني ،بقيت إعادة
توطني الالجئني (معظمهم من أفريقيا) ثابتة .وعىل ضوء املقرتحات
األوروبية التي صدرت مؤخراً حول إعادة نقل الالجئني ،أعلنت
الحكومة الربتغالية عن رغبتها يف قبول  10آالف الجئ خالفاً لكثري
من الدول األعضاء التي رفضت قبول الالجئني وأغلقت حدودها
أمامهم .وهذا االستعداد الذي أبدته الربتغال أمر غري اعتيادي خاص ًة
إذا ما نظرنا إىل األعداد املشمولة يف القرار وتاريخ البالد السابق يف
هذا الصدد .فخالفاً لألحداث املشابهة يف املايض (خاص ًة مع تدفق
الالجئني من كوسوفو يف  ،1998وغينيا بيساو يف  ،)1999كان الرأي
العام الربتغايل قد ُح ِش َد للرتحيب بالالجئني ،بل شاركت هيئات
أهلية بتويل دور الوسيط يف الحوار للتعامل مع الدولة واملنظامت
املحلية الراغبة يف إيواء الالجئني.
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خربات مرحلة ما قبل إعادة التوطني :اإليرانيون يف فيينا

مويل يف

رمبا تتشكل خربات إعادة التوطني لالجئني يف املراحل التي تسبق وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
بالنس ــبة لالجئ ــن املتوجه ــن إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة،
تبـــدأ إعـــادة التوطـــن يف مرحلـــة تســـبق بكثـــر وقـــت
صعوده ــم ع ــى م ــن الطائ ــرة الت ــي ســتَق ُّلهم إىل وجهته ــم
النهائي ــة ،ف ــكل م ــن يق ــع عليه ــم االختي ــار إلع ــادة التوط ــن
يخضع ــون أوالً إىل إج ـراءات م ــا قب ــل املغ ــادرة الت ــي تتضم ــن
يف الع ــادة التوجي ــه الثق ــايف واملقاب ــات الحكومي ــة الرس ــمية
وف ــرات االنتظ ــار الطويل ــة.
وبالنســـبة لكثـــر مـــن الالجئـــن الذيـــن تقـــرر إرســـالهم إىل
الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،رمب ــا تح ــدث ه ــذه اإلج ـراءات
التحضرييـــة يف بلـــد اللجـــوء نفســـه حيـــث يقيمـــون .ومـــع
ذل ــك ،هن ــاك ع ــى األق ــل مجموع ــة واح ــدة م ــن الالجئ ــن
الذي ــن يحتاج ــون إىل هج ــرة إضافي ــة مؤقت ــة إىل البل ــد ال ــذي
ُتعالَـــج فيـــه طلبـــات لجوئهـــم .وعـــى ضـــوء ذلـــك ،تســـمح
تعدي ــات الوتين ــرغ لألفــراد م ــن األقلي ــات الديني ــة يف إيــران
بالتقـــدم بطلـــب اللجـــوء إىل الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة،
ومب ــا َّأن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة عاج ــزة ع ــن إدارة تل ــك
الح ــاالت داخ ــل إي ـران ،فق ــد أبرم ــت اتفاقي ــة م ــع الحكوم ــة
النمســـاوية الســـتضافة هـــؤالء الالجئـــن يف الفـــرة التـــي
يخضعـــون فيهـــا لإلجـــراءات الرضوريـــة للتقـــدم بطلبـــات
إعـــادة التوطـــن .وهكـــذا ،يبـــدأ طلـــب إعـــادة التوطـــن يف
إي ـران مبدئي ـاً وتس ــتغرق عملي ــة معالجت ــه م ــا ب ــن ث ــاث إىل
خم ــس س ــنوات ث ــم يحص ــل األش ــخاص املس ــتوفون للوثائ ــق
املطلوب ــة ع ــى تأش ــرة دخ ــول قص ــرة األم ــد إىل النمس ــا .ث ــم
يســـافرون بعـــد شـــهر تقريبـــاً إىل فيينـــا لبـــدء مرحلـــة مـــا
قبـــل إعـــادة التوطـــن التـــي تســـتغرق مـــن ثالثـــة إىل ســـتة
أش ــهر تقريبــاً.

وميث ــل التوجي ــه الثق ــايف أوض ــح الط ــرق الت ــي تح ــدد لالجئ ــن
قبـــل مغادرتهـــم مالمـــح الخـــرات التـــي سيكتســـبونها بعـــد
إعـــادة التوطـــن .ويف فيينـــا ،تشـــكل محـــارضات التوجـــه
الثق ــايف الج ــزء األول م ــا يس ــمى ’سلس ــلة التوجي ــه‘ يليه ــا
بعـــد ذلـــك التوجيـــه مـــا بعـــد الوصـــول يف مجتمـــع إعـــادة
توطـــن الالجئـــن يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة .ويف
حال ــة الالجئ ــن اإليراني ــن الذي ــن يأت ــون م ــن خ ــال فيين ــا،
يتكـــون التوجيـــه الثقـــايف مـــن خمســـة أيـــام مـــن النقـــاش،
والنشـــاطات ،واللعـــب يف بعـــض األحيـــان .وتغطـــي هـــذه
النقاش ــات مجموع ــة م ــن املوضوع ــات ب ــدءاً م ــن التوظي ــف
إىل اإلس ــكان إىل التكي ــف الثق ــايف وم ــا ه ــو متوق ــع منه ــم يف
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.

واألكـــر أهميـــة مـــن ذلـــك تركيـــز املعلمـــن عـــى إعـــداد
الالجئـــن للتحديـــات التـــي تنتظرهـــم يف الواليـــات املتحـــدة
األمريكيـــة إذ يشـــر أحـــد هـــؤالء املعلمـــن إىل رضورة أن
يك ــون س ــقف توقع ــات الالجئ ــن منخفضــاً حت ــى ال يصاب ــوا
بخيب ــة أم ــل عن ــد وصوله ــم إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة.
ً
قائـــا« :إذا كنتـــم
ورشح لهـــم معلـــم آخـــر يف أول محـــارضة
تعتق ــدون َّأن الحي ــاة يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة مثل ــا
ترونـــه يف األفـــام ،ســـتصابون بخيبـــة أمـــل[ ... .الواليـــات
املتحـــدة األمريكيـــة] مـــكان عظيـــم لكنَّـــه ليـــس ســـه ًال».
ويرك ــز كث ــر م ــن ش ــباب الالجئ ــن أنظاره ــم ع ــى مواصل ــة
تعليمه ــم الع ــايل ،ولكنه ــم يصاب ــون بإحب ــاط ش ــديد عندم ــا
يخرج ــون م ــن جلس ــات توجيهه ــم الثق ــايف برس ــالة مفاده ــا
َّأن «الجامع ــات  ...مكلف ــة ج ــداً لالجئ ــن ».وم ــع َّأن التوجي ــه
الثق ــايف يس ــاعد الالجئ ــن ع ــى االس ــتعداد للحي ــاة يف مجتم ــع
جدي ــد ،فاملفارق ــة أ َّن ــه يف الوق ــت نفس ــه يس ــاهم يف زي ــادة
وللوهل ــة األوىل ،تب ــدو ه ــذه ال ــروط مثالي ــة لربنام ــج إع ــادة الغمـــوض والضغـــوط املرتبطـــن بإعـــادة التوطـــن.
التوطـــن ،إذ يتجنـــب هـــؤالء الالجئـــون تعريـــض أنفســـهم
للخطـــر الجســـدي والـــروع برحلـــة محفوفـــة باملخاطـــر ،وقـــد يـــؤدي االنتظـــار ألشـــهر إىل التأثـــر ســـلباً عـــى رفـــاه
ويظلـــون يف بلـــد اللجـــوء ملـــدة أقـــل مـــن عـــام .ويتقبـــل الالجئـــن الذهنـــي والعقـــي ،وأكـــر تحديـــن يواجهـــان
بعـــض الالجئـــن إقامتهـــم املؤقتـــة يف فيينـــا ،ناظريـــن إليهـــا الالجئـــن يف فيينـــا االنتظـــار لفـــرات طويلـــة وعـــدم وجـــود
ع ــى أنه ــا ف ــرة راح ــة ب ــن ضغ ــوط ت ــرك العائل ــة واألصدق ــاء املـــال الـــكايف .وال ميلـــك الالجئـــون أي وســـيلة يعرفـــون بهـــا
وراءهـــم يف إيـــران وبـــن التحديـــات التـــي تنتظرهـــم يف مـــا إذا كانـــت قضاياهـــم ســـتخضع للمعالجـــة خـــال ثالثـــة
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة.
أشـــهر أم َّأن األمـــر سيســـتغرق ســـبعة أو حتـــى مثانيـــة
أشـــهر .ووفقـــاً لـــروط تأشـــراتهم النمســـاوية ،ال ُيســـ َمح
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للبالغ ــن بالعم ــل وال لألطف ــال بالذه ــاب إىل املدرس ــة .وتبعــاً
لذلـــك ،ليـــس بوســـعه فعـــل يشء ســـوى االنتظـــار .وكـــا
ق ــال أحده ــم “مي ــي الش ــهر األول فالش ــهر الث ــاين ويك ــون
الوض ــع ع ــى م ــا ي ـرام .أم ــا يف الش ــهر الثال ــث ،يب ــدأ امل ــال يف
النف ــاد وأك ــون مضطــراً للخ ــروج .خمس ــة أش ــهر هن ــا وأن ــا ال
أعمـــل! نحـــن بحاجـــة إىل املـــال!”
فـــرات طويلـــة مـــن االنتظـــار املمـــل تـــزرع فينـــا الخـــوف
والقلـــق مـــن أن يكـــون مصـــر أحدنـــا يف نهايـــة املطـــاف
رفـــض طلبـــه .ويقـــول آخـــر ممـــن يعيـــش هنـــا يف فيينـــا
من ــذ س ــتة أش ــهر م ــع زوجت ــه وابني ــه إ َّن ــه م ــا زال يفتق ــر
للمعلومـــات بشـــأن طلـــب أرستـــه« :هـــذه فـــرة طويلـــة
جـــداً .... .ال أعـــرف مـــا الـــذي يحـــدث [ ....مـــن عـــاديت]
النشـــاط ولكنـــي هنـــا عاطـــل وخامـــل .أنـــا حقـــاً مكتئـــب
ج ــداً ».ج ــاء ه ــذا الرج ــل ليع ـ ّرف نفس ــه بط ــول امل ــدة الت ــي
قضته ــا عائلت ــه يف فيين ــا مقارن ــة بط ــول امل ــدة الت ــي قضاه ــا
اآلخـــرون ممـــن حولـــه .ومقارنـــة بـــأي الجـــئ آخـــر ممـــن
مـــروا علينـــا خـــال الحديـــث ،فهـــو يعـــرف تحديـــداً عـــدد
األيـــام التـــي قضاهـــا يف فيينـــا ومـــن الـــذي حصـــل منهـــم
عـــى معلومـــات أو أخبـــار عـــن تاريـــخ مغادرتـــه .ورشحـــت
يل إحـــدى الالجئـــات الشـــابات كيـــف أنهـــا حاولـــت أن
تخف ــي قلقه ــا ع ــن والديه ــا ،مج ــر ًة نفس ــها ع ــى التظاه ــر
بالس ــعادة أمامه ــم حت ــى ال تضي ــف ش ــك ًال آخ ــر م ــن أش ــكال
الضغـــط عـــى أرستهـــا.
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فيين ــا ،فعليه ــم أيضــاً أن يغط ــوا مرصوف ــات معيش ــتهم ع ــن
م ــدة إقامته ــم مب ــا يف ذل ــك ب ــدل اإليج ــار .ونظــراً لضخام ــة
املصاريـــف املرتتبـــة عـــى إقامـــة الالجئـــن يف فيينـــا مـــدة
ســـتة أشـــهر ،فـــا شـــك أ َّنهـــم أنفقـــوا كل مدخراتهـــم قبـــل
وصوله ــم إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ب ــل رمب ــا غرق ــوا
يف الدي ــن أيض ـاً .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،فبع ــض الالجئ ــن مم ــن
جـــاؤوا مـــن خـــال هـــذا الربنامـــج هـــم مـــن كبـــار الســـن
أو ممـــن يعانـــون مـــن مشـــكالت صحيـــة مزمنـــة .وبســـبب
الشـــائعات حـــول ارتفـــاع تكاليـــف العالجـــات الطبيـــة يف
فيينـــا والخـــوف مـــن أن اإلفصـــاح مبعاناتهـــم مـــن وضـــع
صح ــي م ــا ق ــد يؤج ــل أو مين ــع إع ــادة التوط ــن ،ق ــد يؤج ــل
بع ــض األش ــخاص الع ــاج حت ــى يصل ــوا إىل الوالي ــات املتح ــدة
األمريكيـــة .ونتيجـــة لذلـــك ،قـــد تتدهـــور الحالـــة الصحيـــة
لالج ــئ وق ــد تصب ــح ظ ــروف الع ــاج أك ــر تعقي ــداً يف الوق ــت
ال ــذي يص ــل في ــه إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة.

ورغـــم االعـــراف باملزايـــا املتعـــددة النســـبية التـــي حصـــل
عليه ــا الالجئ ــون خ ــال عملي ــة إع ــادة توطينه ــم ،ورغ ــم َّأن
إع ــادة التوط ــن توف ــر ح ـ ً
ـا حاس ـ ً
ـا مس ــتداماً لالجئ ــن م ــع
قليـــل مـــن الخيـــارات األخـــرى ،فهـــي مـــا زالـــت عمليـــة
صعبـــة متثـــل كثـــراً مـــن العوائـــق طـــوال الطريـــق ،إذ َّإن
تقـــدم الالجـــئ بطلـــب إعـــادة التوطـــن ال يعنـــي انتهـــاء
معانتـــه .فـــا بـــد إذن مـــن رفـــع الوعـــي حـــول ســـياق
مـــا قبـــل إعـــادة التوطـــن َّ
ألن ذلـــك يســـاعد عـــى توفـــر
اســـتمرارية املســـاعدات لالجئـــن للتغلـــب عـــى التحديـــات
وم ــع ع ــدم إتاح ــة يشء آخ ــر ميض ــون ب ــه حياته ــم ويش ــغلون التـــي تواجههـــم حاليـــاً وكذلـــك عـــى املصاعـــب التـــي
بـــه أيامهـــم ،يعيـــش هـــؤالء الالجئـــن حالـــة مســـتمرة مـــن تكتنفهـــا عمليـــة إعـــادة التوطـــن يف بلـــد جديـــد.
الغم ــوض ال ــذي يكتن ــف حياته ــم .ومل ينتظ ــر ه ــؤالء الالجئ ــن
ه ــذه الف ــرات ألنه ــم مضط ــرون لذل ــك فحس ــب ب ــل ألنه ــم مويل يف mfee@ucla.edu
عاج ــزون أص ـ ً
ـا ع ــن اتخ ــاذ خط ــوات ملموس ــة نح ــو إع ــداد طالبة دكتوراه ،جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس
أنفســـهم للحيـــاة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ،وعـــى www.sociology.ucla.edu
وجـــه الخصـــوص إيجـــاد وظيفـــة أو بـــدء املدرســـة .وخـــال
ه ــذا الوق ــت ،رمب ــا يف ــوت ع ــى األطف ــال ع ــام درايس كام ــل
وكذل ــك يف ــوت ع ــى البالغ ــن ف ــرص عم ــل محتمل ــة .فع ــى
نرشة الهجرة القرسية ‘مقاالت عامة ’ :نشجع القراء عىل
س ــبيل املث ــال ،عُ ــ ِر َض ع ــى أح ــد املوس ــيقيني فرص ــة الع ــزف
إرسال املقاالت التي يودون املشاركة بها لنرشها يف أي جانب
يف فعاليـــة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مـــا كان ميثـــل
من جوانب الهجرة القرسة .ومع َّأن لكل عدد موضوعاً عاماً
لـــه نقطـــة االنطـــاق لبـــدء مهنتـــه يف بلـــد جديـــد ،لكـــنَّ
فهناك جزء مخصص للمقاالت العامة التي ُتعنى بأي محور
هـــذه الوظيفـــة ،لســـوء حظـــه ،جاءتـــه يف أثنـــاء انتظـــاره يف
هجرين أو
كان من املوضوعات املرتبطة بالالجئني أو ا ُمل َّ
النّازحني داخلياً أو عدميي الجنسية .مبقدوركم إرسال مقالتكم
فيين ــا.
وأصب ــح امل ــال مص ــدراً آخ ــر للقل ــق .فباإلضاف ــة إىل أ َّن ــه ع ــى
ه ــؤالء الالجئ ــن دف ــع مث ــن تذك ــرة الطائ ــرة م ــن إيــران إىل

يف أي وقت كان وسوف ننظر يف إمكانية نرشها يف عد ٍد قادم.

يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk
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مرشوع لغات ليخنيشتاين
www.liela.li

يف فرباير/شباط  ،2016أدخلت ليخنيشتاين مرشوع لغات
ليخنيشتاين ملساعدة طالبي اللجوء والالجئني عىل االندماج برسعة
أكرب يف بلدهم الجديد .ويستند هذا املرشوع إىل طريقة التعلم
الجديدة التي طورتها ليخنيشتاين يف التسعينيات وتركز عىل
مهارات التحدث ليك يتم ّكن املشاركون من تعلم كيفية التعبري عن
أنفسهم باللغة األملانية ويتغلبوا عىل العوائق املاثلة أمام تعلمهم.
ُدخل
ويركز املرشوع عىل جعل التعلم ممتعاً ومتنوعاً وفعا ًال إذ ي ِ
مدربو املرشوع األلعاب والحركات يف الدروس عالو ًة عىل أن
الوسائل التعليمية مصممة بطريقة تسمح بتنشيط مشاركة أكرب
عدد ممكن من املتعلمني يف وقت واحد .وثبت من خالل التجارب
األولية َّأن هذه الطريقة إيجابية وفعالة يف إرشاك املشاركني يف
وقت مبكر جداً بغض النظر عن العمر والجنس أو الظروف.
وتركز الجلسات الدراسية عىل املوضوعات ذات الصلة املبارشة
بأوضاع طالبي اللجوء مثل التعامل مع السلطات العامة وخدمات
الرعاية الصحية والتعرف عىل مرافق املدينة واملشاركة يف جوانب

‘مواءمة’ الالجئني
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أخرى من الحياة اليومية .ومن خالل الدروس ،يهدف املرشوع
إىل تعزيز اإلحساس بقيمة الذات وقيم التعايش السلمي.
وتستقبل ليخنيشتاين عدداً ال يُس َتهَان به من طالبي اللجوء
كل عام ( 154يف  )2015مقارنة بحجم سكانه البالغ 37686
نسمة كثري منهم أىت من البلقان الغربية لعدة أسباب أهمها َّأن
مهجر من دول البلقان خالل
ليخنيشتاين استقبلت أكرث من ألف َّ
التسعينيات .ومع َّأن ليخنيشتاين ليست دولة من دول االتحاد
األورويب ،فقد شاركت يف برنامج االتحاد األورويب إلعادة نقل
لالجئني عىل أساس تطوعي وشاركت يف برنامج إعادة التوطني
التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .ومنذ عام ،2014
ُأعيد توطني  23الجئ سوري من تركيا كام سيعاد نقل  43طالب
لجوء إىل ليختنشتني كانوا قد جاؤوا من إيطاليا واليونان.
املوقع الرئييس ملرشوع لغات ليخنشتني متاح باللغة األملانية ،لكنه
يحتوي أيض ًا عىل مقطع فيديو تعريفي باملنهجية والحاالت قيد
الدراسة باإلنجليزية عىل الرابط التايل .http://liela.li/videos
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ office@liela.li

يف عــام  ،2016نرشنــا مقالــة يف نــرة الهجــرة القرسيــة
بعنــوان ’الخيــارات والتفضيــات واألولويــات يف نظــام
املواءمــة املتعلــق بالالجئــن‘  1التــي ناقشــنا فيهــا وخلصنــا
إىل أ َّنــه ال بــد مــن أن يكــون إعــادة توطــن الالجئــن
وتوزيعهــم عــى البلــدان يف حصــص اللجــوء قامئــاً عــى
أســاس برنامــج مواءمــة مركــزي يراعــي تفضيــات الالجئــن
وأولوياتهــم لتلــك البلــدان ،وهــذا مــا يشــبه النظــام
املعمــول بــه يف العــامل لتحديــد األماكــن املخصصــة يف
املــدارس .ويناقــش هــذه الفكــرة اآلن مكتــب دعــم اللجــوء
األورويب كمقاربــة محتملــة بحثــاً عــن حلــول ألزمــة ولتحقيــق هــذه الغايــة ،أطلقنــا يف ســبتمرب/أيلول 2016
الالجئــن يف أوروبــا.
مرشوعــاً يســمى رأي الالجئــن (بدعــم مــن مركــز ســكول
للريــادة يف أكســفورد) الــذي يهــدف إىل التأثــر يف السياســة
ورسعــان مــا أدركنــا َّأن إعــادة توطــن الالجئــن يف مناطــق العامــة إلعــادة التوطــن وتطويرهــا .نرحــب باستفســاراتكم
محليــة ضمــن بلــد مضيــف معــن هــي مشــكلة ملحــة ونأمــل أن نكــون قادريــن عــى تصميــم أو إعــادة تصميــم
أيضــاً .ومثــة كثــر مــن األدلــة ا ُملج َّربــة بالفعــل تشــر إىل كثــر مــن أنظمــة املواءمــة الفعالــة يف إعــادة التوطــن يف
َّأن املــكان األول الــذي ُيعــاد فيــه توطــن الالجئــن لــه جميــع أنحــاء العــامل.
أهميــة قصــوى فيــا يتعلــق بكيفيــة نجاحهــم يف مجــاالت
ــم  ،اقرتحنــا رضورة ويل جونز رويال هولواي ،جامعة لندن ،وأليكساندر تيتلبويم،
معينــة مثــل التعليــم والعمــل .ومــن َث َّ
اســتخدام أنظمــة املواءمــة عــى املســتوى املحــي .فعــى جامعة أكسفورد
ســبيل املثــال ،ميكــن اســتخدام املواءمــة ثنــايئ الجوانــبrefugees.say@gmail.com www.refugees-say.com :
مــن قبــل اململكــة املتحــدة إلعــادة توطــن  20ألــف الجــئ
www.fmreview.org/ar/destination-europe/jones-teytelboym .1
ســوري بحلــول عــام  2020يف إطــار برنامــج إعــادة توطــن

األشــخاص املســتضعفني يف أماكــن محــددة ،ومــن خــال
أيٍّ مــن املنظــات التطوعيــة التســعة التــي تعيــد توطــن
الالجئــن يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومــن خــال
وســعت مؤخــراً برنامجهــا الخــاص
الحكومــة الكنديــة التــي ّ
بإعــادة توطــن الالجئــن مبســاعدة الحكومــة ،أو حتــى مــن
خــال مجلــس الهجــرة الســويدي إلعــادة توطــن الالجئــن
الذيــن يعيشــون حالي ـاً يف أماكــن إقامــة مؤقتــة إىل مســاكن
دامئــة ضمــن الســويد.
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الهجرة الثانوية لالجئني املقيمني يف الواليات املتحدة األمريكية

جيفري بلوم وسكوت لوفريدج

يزداد عدد الالجئني املعاد توطينهم يف مجتمعات ال ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فرتة.
لعـل االفرتاضـات األساسـية بشـأن نظام إعـادة توطين الالجئني أكثر مـن ألفـي الجـئ آخريـن بسـبب الهجـرة الثانويـة ،توجـه
يف الواليـات املتحـدة كانـت صحيحـة قبـل  35عامـاً ،أمـا اآلن غالبيتهـم إىل قلـب املدينـة الكبرى منيابولس-سـانت بـول.
فتتضاءلـت عامـاً بعـد عـام احتامليـة وصـول أي الجـئ بلا
عالقـات أو روابـط داخـل الواليـات املتحـدة .ويف كل عـام ،وينتقـل الالجئـون لألسـباب نفسـها التـي قـد تدفـع أي شـخص
تـزداد احتامليـة أن يحظى الالجئـون الوافدون بـأرسة وأصدقاء عـادي لالنتقـال :كالهجـرة ألماكـن يتوفـر بهـا فـرص عمـل أكثر
يعيشـون بالفعـل داخـل الواليـات املتحـدة .ويسـاعد التقدم يف أو مسـاكن أقـل تكلفـة أو أنظمـة مدرسـية أفضـل ،أو كالعيش
وسـائل االتصـاالت العامليـة الالجئني يف املسـتقبل عىل اسـتمرار بالقـرب مـن األصدقاء وأفـراد العائلة ،أو كاالسـتفادة من بعض
تواصلهـم مـع الالجئين السـابقني .وعليـه ،صـار لالجئين ،الذين املواقـع الجغرافيـة أو املرافـق البيئيـة .ولكـنَّ اختلاف الالجئني
كثر عددهـم عـن ذي قبـل ،روابـط قويـة وتفضيلات جغرافية عـن األشـخاص العاديين هـو مـا ُي ِيـز هجرتهـم الثانويـة،
لـدى وصولهـم إىل الواليـات املتحـدة .ويف السـنوات األخيرة ،فالالجئـون أقـل ثـرا ًء وال يعملـون بـدوام كامـل يف بدايـة
بـدأت تظهـر فجـأة مجتمعـات متجانسـة عرقيـاً أو ثقافيـاً يف وصولهـم و ُرمبـا ال يتحدثـون اإلنجليزيـة بطالقـة ومعرفتهـم
جميـع أنحـاء البلاد ،وملنـع هـذه الظاهـرة ُو ِضعـت سياسـة محـدودة بطبيعـة الحيـاة يف الواليـات املتحـدة.
إعـادة توطين الالجئين التـي تهدف نوعـاً مـا إىل ’توزيع عبء‘
الالجئين على كافـة أرجاء البلاد وفقاً لسياسـة توزيـع الالجئني التعرف عىل أسـباب انتقال الالجئني
عندمـا بـدأت الواليـات املتحـدة يف عمليـة إعـادة توطين
على مختلـف أجـزاء البلاد يف مراحـل توطينهـم األوليـة.
رسـلون إليه
الالجئين ،مل يختلـف املجتمـع املحلي الـذي كانوا ُي َ
وقـد يبـدو مـن غير ا ُملحتَمـل أن ُين ِفـقَ الوافـدون الجـدد مـن عـن أي مجتمـع آخـر يف البلاد .وبعـد مـرور خمسـة وثالثين
الالجئين مواردهـم املاليـة النادرة على االنتقاالت املسـتمرة يف عامـاً ،توفـرت بدائـل أفضـل  -وزاد وعـي الالجئين بهـذه
الوقـت الـذي تنتظرهـم نفقـات أخـرى كثيرة ُت ِّثـل تحديـاً لهم البدائـل .ويرغـب الالجئـون يف االنتقـال بسـبب عـدة عوامـل.
إذ يتحتـم على الالجئين سـداد مـا اقرتضـوه لتغطيـة تكاليـف
فرارهـم إىل موطنهـم الجديـد و ُي ْلزَمـون ببـدء دفـع اإليجـار الدافـع للصمـت :املقابلات واالجتامعـات مـع الالجئين خلال
خلال سـتة أشـهر .ويسـتلزم ذلـك بالضرورة أن يجـدوا ً
عملا .مرحلـة مـا قبـل إعـادة توطينهـم هـي أكثر األوقـات املالمئـة
وبالتـايل ،ال يـرى كثير مـن الالجئين مللمـة شـتات مقتنياتهـم لجمـع معلومـات من الالجئني بشـأن تفضيالتهـم الجغرافية .إالَّ
واالنتقـال كفكـرة جيـدة ومـع ذلـك ،تشير البيانـات إىل انتقال َّأن الالجئين مييلـون إىل االمتنـاع عـن ذكـر أي معلومـات بشـأن
تفضيالتهـم بسـبب عـدم ثقتهـم يف املسـؤولني البريوقراطيني أو
كثير منهم.
لخوفهـم مـن إضاعـة فرصهـم يف إعـادة توطينهـم ً
فعلا يف بلـد
ويف السـنتني املاليتين  2012و ،2013اسـتقبلت الواليـات ثالـث .وبهـذاُ ،ي ِّثـل أسـلوب املطاوعـة ألقصى قدر استراتيجية
املتحـدة ُزهـاء  70ألـف الجـئ ،ويف غضـون عـام مـن وصولهم ،عقالنيـة لـدى بعـض الالجئين .وقـد يكـون لالجـئ تفضيالتـه
غـادر مجتمـع إعـادة التوطين األويل أكثر مـن  10آالف الجـئ ولكنـه قـد يحجبهـا عـن قصـد العتقـاده بـأن االنتقـال عقـب
مـن دفعـة  2012وأكثر مـن  11ألـف الجـئ من دفعـة  .2013وصولـه قـد يكـون خيـاراً أكثر أمانـاً مقارنـة بخطـر احتامليـة
ومـع ذلـك ،ال تذكـر هـذه اإلحصـاءات إال ما بلـغ إىل علم إدارة ضيـاع فرصـة إعـادة توطينـه التـي قـد ُتغير حياتـه.
إعـادة توطين الالجئين األمريكيـة ومـن املحتمـل أ َّنهـا تعكـس
املكاسـب والخسـائرُ :يحـ ِدد الالجئـون اختياراتهـم وفقـاً
أقـل مـن املعـدالت الواقعيـة للهجـرة الثانويـة.
للمكاسـب والخسـائر .وقبـل وصولهـم إىل الواليـات املتحـدة،
وللهجـرة الثانويـة عواقـب جسـيمة يف بعـض األماكـن .فعلى عـادة مـا تكـون تفضيالتهـم عامـة .فالسلامة وإعـادة التوطين
مكسـب ،يف حين َّأن البقـاء يف إحـدى مخيمات
سـبيل املثـال ،اسـتقبلت مينيسـوتا حـوايل ألفي الجـئ يف  2012يف أي مـكان
ٌ
ٌ
خسـارة .إ َّال َّأن تلـك
و 2013ولكنهـا اسـتقبلت بحلـول نهايـة كل سـنة ماليـة منهما الالجئين أو يف خطـر التعـرض للعنـف
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املكاسـب والخسـائر العائـدة مـن العيـش يف أماكـن مختلفـة
تتحـول و ُتؤثـر على قـرار البقـاء أو االنتقـال.
املعلومـات الجغرافيـة ا ُملحدَّ ثـة :قـد يعـرف الالجئـون أماكـن
إقامـة أصدقائهـم أو عائالتهـم ولكنهـم ُيخفقـون يف تقديـر
املسـافات يف الواليـات املتحـدة .وقبـل وصـول الالجئين قـد
يفرتضـون خطـأ أ َّنه سـيكون مـن السـهل عليهم زيـارة أقربائهم
وأصدقائهـم الذيـن يعيشـون بالفعـل داخـل الواليـات املتحـدة
ملجـرد أ َّنهـم يقطنـون ببسـاطة يف البلـد نفسـه .وقـد يرغـب
الالجئـون فـور وصولهـم باالنتقال مـن أجل العيش على مقربة
مـن أصدقائهـم وعائالتهـم وقـد ال ُيدركـون تلـك الرغبـة مـا إن
يصلـون إىل البلاد.
اتخـاذ القـرارات وفقـاً لشـبكة العالقـات :تتصـل حاليـاً أعـداد
كبيرة نسـبياً مـن الالجئين ذوي شـبكات العالقـات الكبيرة
مبختلـف املجتمعـات يف أوطانهـم .وتتخـذ بعـض هـذه
املجموعـات قـرار الهجـرة كمجموعـة ولكـن ال يكـون لـدى
الالجئين الوافديـن أي فكـرة عن املـكان الذي تعتـزم املجموعة
اإلقامـة فيـه إال عقـب وصولهـا فعليـاً.
‘املفاضلـة بين الواليـات’ُ :تعـدُّ برامـج إعـادة توطين الالجئين
ُمع َّقـدة للغاية بسـبب مـوارد خدمـات املسـاعدات املالية التي
توفرهـا شـتى قنوات القطاعين العام والخـاص .أضف إىل ذلك،
تختلـف اختالفـاً ملحوظـاً بين الواليـات أهليـة الحصـول على
الخدمـات املتنوعـة ،مثـل :املسـاعدات املؤقتـة للأرس الفقيرة
وتوفير العلاج للفقـراء (برنامـج الرعايـة الصحيـة االجتامعيـة
للأرس واألفـراد ذوي املـوارد املحـدودة) وتوفير فـرص العمـل.
و ُيسـ ِفر ذلـك عـن دخـول الالجئين يف دائـرة مـا ُيعـ َرف
باملفاضلـة بين الواليـات بحثـاً عـن مـكان مينحهـم أفضـل فرص
ً
فضلا عـن تـداول الروايات والشـائعات بشـأن
لالكتفـاء الـذايت
األماكـن التـي تقـدم أفضـل الخدمـات واملنظامت .وقـد يرغب
أحـد الالجئين الوافديـن يف الهجـرة إىل منطقـة تغطيها خدمات
منظمـة إعـادة توطين مـا بعينهـا مدفوعـاً لذلـك بتجربـة
أصدقائـه الجيـدة مـع هـذه املنظمـة يف مجتمـع مختلـف.
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توطينهـم مبـارشة إذ ُتـدرك تلـك املنظمات جيـداً عواقـب
الهجـرة الثانويـة على كل مـن ف ّعاليـة خدمـات املنظمة وكذلك
رفـاه الالجئين أنفسـهم .و َت ِعـد املنظمات الالجئين بتوفير
خدمـات خاصـة لهـم حتى خمس سـنوات من تاريـخ وصولهم،
و ُتصبـح كل مـن مجتمعـات إعـادة التوطين والالجئين يف خطر
وجـه جـزء مـن
لـدى اإلخفـاق يف إمتـام الهجـرة الثانويـة .و ُي َّ
املـوارد املاليـة الفدراليـة إىل املنظمات التطوعيـة التـي تتأثـر
تأثـراً كبيراً بالهجـرة الثانويـة؛ إذ ُتقـدَّ ر تلك املخصصـات املالية
وفقـاً لعـدد مـن أمنـاط إعـادة التوطين التاريخيـة وليـس على
مسـارات التوقعـات لألمنـاط املسـتقبلية وغالبـاً مـا تكـون تلـك
التقديـرات أقـل مـن االحتياجـات املحليـة.
وقـد ُب ِذلـت يف السـنوات األخيرة جهـود لتحسين توزيـع
الالجئين ا ُملعـاد توطينهـم يف الواليـات املتحـدة .ففـي عـام
 ،2010وضعـت إدارة إعـادة توطين الالجئين األمريكيـة قامئـة
باملبـادئ التوجيهيـة لخدماتهـا؛ ولكـن تلك املبـادئ مل تأت عىل
ذكـر الهجـرة الثانويـة إال مرتين وحسـب .أولهما عندمـا نصت
على َّأن «إعـادة التوطين يف املـكان الصحيـح وتوفير الخدمات
املالمئـة مـن البدايـة هـي إجـراءات وقائيـة مـن أجـل التصـدي
للهجـرة الثانويـة» ،وثانيهما عندمـا أشـارت تلـك املبـادئ إىل
العـزم على تطويـر منظومـة البيانـات التـي تت َّبـع تحـركات
الهجـرة الثانويـة مـن األماكـن األوليـة إلعـادة التوطين .وال
مانـع طبعـاً مـن إدخـال تحسـينات عىل آليـات إعـادة التوطني
وزيـادة اعتماد عمليـة اتخـاذ القـرارات على البيانـات ضمـن
نظـام إعـادة توطين الالجئين يف الواليـات املتحـدة ،ولكننـا
بحاجـة لألفـكار الجديـدة.

ومـن أمثلـة تلـك األفـكار الجديـدة ا ُملسـتخ َدمة عـادة للتصدي
لهـذه القضيـة إبـرام عقـد مـع الالجئين الوافديـن ُيلـ ِزم الالجئ
اإلفصـاح عـن أي معلومـات بشـأن أماكـن األشـخاص الذيـن
يعرفهـم ويقطنـون حاليـاً داخـل الواليـات املتحـدة .وعلاوة
على ذلـك ،يوافـق الالجـئ على عـدم االنتقـال خالل التسـعني
يومـاً األوىل مـن وصولـه إىل الواليـات املتحـدة ألال يقـع تحـت
طائلـة العقـاب بحرمانـه مـن حقـه يف الحصـول على الخدمات
األساسـية .ومـع َّأن هـذه السياسـة تهـدف إىل تغيير دوافـع
السياسـة املعنية بالالجئني
فصحـون عـن املعلومـات
الالجئين مـن خلال مكافـأة مـن ُي ِ
ُ
الحظ رسيعـ ًا أي ممارس يف مجـال إعـادة توطين الالجئين املطلوبـة ،فهـي تعا ِقـب الالجئين الذيـن ال ميلكـون املعلومـات
سـ ُي ِ
أهميـة بقـاء الالجئين يف أول مـكان ُأعيـد توطينهـم بـه ملدة ال التـي قـد يحتاجونهـا للكشـف عما سـتكون عليـه تفضيالتهـم
تقـل عـن  90يومـاً .ومبجـرد انتقـال الالجـئ مـن هـذا املـكان ،الجغرافيـة مبجـرد وصولهـم إىل الواليـات املتحـدة.
صعـب تقديـم الخدمـات إليـه يف املجتمـع الجديـد ،.ولهـذا
َي ُ
السـبب ،تحـرص املنظمات التطوعيـة يف املناطـق التـي يعيـش والسـؤال الصعـب الـذي يطـرح نفسـه حاليـاً بشـأن الهجـرة
بهـا الالجئين على إقناعهم بعـدم االنتقـال رسيعاً عقـب إعادة الثانويـة هـو مـا إذا كان ينبغـي أن يكـون مكان إعـادة توطني
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سيبستيان ريتش

مركز لتوزيع اإلعانات تديره الجمعيات الخريية الكاثوليكية ملساعدة الالجئني حديثي القدوم إىل لويزفيل ،كنتايك2013 ،

الالجئين األويل هـو املجتمـع الـذي ُيتو َّقـع إقامتهـم فيـه أم
هـو مجـرد مجتمـع ُمضيـف ونقطـة انطلاق حيـث يتلقـى
الالجئـون ببسـاطة الخدمـات األساسـية األوليـة .واإلجابـة عىل
هـذا التسـاؤل يفـرض مضمونـات كثيرة ال بـد مـن دراسـتها
بحـرص .وبالنظـر إىل الواقـع الحـايل الـذي يعيشـه الالجئـون
ا ُملعـاد توطينهـم وهجرتهـم الثانويـة ،لعـل اإلجابـة كامنـة يف
إعـادة تخطيـط منظومـة إعـادة التوطين لتكـون أكثر فعاليـة
لتغير التفضيلات.
و ُمراع َيـة ُّ

جيفري بلوم bloem.jeff@gmail.com
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أهمية االستشارة القانونية
بيتيس فيرش

يف كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطني ،قد ميثل حضور يوفروا املعلومات الالزمة حول الطرق الكفيلة بتحسني عملية
املستشارين القانونيني عام ًال مساعداً لالجئني يف عرض قضاياهم معالجة طلبات الالجئني.
كاملة بطريقة فعالة متجنبني تعرض طلباتهم للرفض املستمر.
ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار عىل حد سواء.
وتتضح فوائد املساعدة القانونية يف تحديد صفة الالجئ وهي
ُّ
َ
ُ
الخطوة األوىل التي ت َنفذ يف بداية عملية إعادة التوطني إذ مبقدور
يقع املستشارون القانونيون عىل وجه الخصوص يف موقع مناسب مستشاري الالجئني أن يعملوا يف مجتمعات الالجئني وأن يبنوا
لتجميع القصة الرسدية لالجئ واألسباب املوجبة لقبول قضيته جسور الثقة مع الالجئني املستضعفني ويشجعونهم عىل اإلفصاح
وإثبات أحقية هذا الفرد يف خطط إعادة التوطني .ويف كل مرحلة عن قصصهم ومطالبهم كاملة ُمس َّبقاً قبل دخولها إىل مرحلة
من مراحل عملية إعادة التوطني ،ميكن للمستشارين القانونيني أن التقايض.
يقدموا املساعدة واالستشارة القانونية ألفراد الالجئني حول كيفية
عرض قصصهم الرسدية بوضوح وذلك يفيد املوظفني املسؤولني وإذا ما تقدمت القضية خطوة إىل األمام نحو االعرتاف بالشخص
سواء أكانوا من األمم املتحدة أم من دول إعادة التوطني يف اتخاذ من أجل إعادة التوطني ،ميكن للمستشارين هنا أن ميثلوا دوراً
قرارتهم حول قضايا الالجئني .وميكن لهؤالء املستشارين أيضاً أن آخر مساعداً لالجئني يف تجميع املستندات املؤيدة والب ّينات
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واملعلومات الخاصة ببلدهم األصيل .وكذلك يف مرحلة التقايض،
ميكن لهؤالء املستشارين القانونيني أن يساعدوا الالجئني عىل
فهم املعلومات والوثائق التي تطلبها جهات التقايض من أجل أن
تفصل يف قضاياهم ،وذلك يقود إىل تحسني كفاءة معالجة هذه
الطلبات .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للمستشارين القانونيني أن
يقدموا املشورة لالجئني حول املدد الزمنية والخطوات املستقبلية.
ومن جانب آخر ،سوف تستفيد جهات التقايض من املساعدين
القانونيني ،نظراً لدورهم يف توفري التحديثات لالجئني الذين
يفتقرون إىل فهم واضح عام ميكن توقعه من معلومات أو خطوات
إجرائية يف النظر بطلباتهم .وبتوفري املساعدة القانونية املهنية،
ميكن للمستشارين أيضاً أن يحدوا من عدد األشخاص الذين
يستغلون الالجئني أو يسيئون إرشادهم يف طلباتهم.
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األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إما ألسباب صحية كبرية أو
ألسباب تتعلق بالسالمة ،ومن هنا ميكن للمستشارين القانونيني
النشطني يف مجتمعات الالجئني أن يحددوا هذه القضايا ويحيلوها
للدراسة يف إعادة التوطني.
وقد تتضمن عمليات إعادة التوطني التي تطبقها الدولة بعض
التحليالت القانونية املعقدة ،وهنا تتمثل األهمية املحورية
للمشورة القانونية بالنسبة لالجئني شديدي االستضعاف خاص ًة
إذا ما ُط ِل َب إليهم حضور املقابالت الشخصية .وإذا ما ُر ِف َض
طلب الفرد ،فعندها ستكون االستشارة القانونية يف غاية األهمية
ليتمكن الالجئ عىل ضوئها من إعداد الطعونات يف املحكمة
وتكييف الوقائع عىل مجموعة من املعايري القانونية وتقديم األدلة
والب ّينات والحجج لدعم مصداقيته.

وأخرياً ،ميكن للمستشار أن يوفر املشورة القانونية والتأكيدات
الشخصية لالجئني فعندما يعرف الالجئ ما الذي يتوقعه ستخف بيتيس فيرش bfisher@refugeerights.org
وطأة الصدمة النفسية عليه .وهناك أيضاً الالجئون شديدو مديرة السياسات ،مرشوع مساعدة الالجئني الدويل ،مركز العدالة
االستضعاف ممن ال يستطيعون الوصول إىل مكاتب مفوضية الحرضية www.refugeerights.org

من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟
لويس ترنر

تفرض برامج إعادة التوطني لالجئني السوريني قيوداً هائلة عىل وصول السوريني الرجال املنفردين إلعادة
التوطني مهام كانت الظروف التي يرزحون تحتها من ضعف وانفالت أمني وخطر.
ُتنَح فرص إعادة التوطني لالجئني السوريني ملن ُي َ
نظر إليهم عىل
ُ
أ َّنهم يف حالة استضعاف خاص ،وعىل ضوء ذلك أعي َد توطني
آالف الرجال والنِّساء واألطفال السوريني .أما الرجال السوريون
املنفردون (’غري املرتبطني‘ أو ’غري املصحوبني‘ بعائالتهم)
الذين يعيشون يف الدول املضيفة يف الرشق األوسط فيواجهون
تحديات خاصة بشأن الوصول إىل خيار إعادة التوطني.

فالدول املضيفة التي تقدم أماكن إلعادة توطني السوريني
دأبت عىل إقصاء املنفردين أو الحد من أعداد املقبولني منهم.
ويف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2015انترشت تقارير مفادها َّأن
الحكومة الكندية لن تقبل أي رجال غري مصحوبني بعائالتهم
إال إذا حددوا أنفسهم عىل أ َّنهم من األشخاص املثليني جنسياً.
أما املسؤولون الكنديون فقد أنكروا وجود أي حظر شامل
عىل املنفردين لكنّهم أقروا َّأن األولوية ستُمنَح دامئاً للعائالت،
والنساء ،واألطفال ،واألقليات الجنسية .كام َّأن الحكومة
الربيطانية غالباً ما تتحدث عن النِّساء واألطفال عىل أ َّنهم من
أمثلة فئة ’األكرث استضعافاً‘.

وينبغي فهم هذه السياسات ضمن إطار السياسات املحلية يف
بلدان إعادة التوطني .فأوالً ،يعكس إقصاء املنفردين أو تحديد
أعدادهم الفكرة املنترشة عامة َّ
بأن الالجئني ’ذوي املصداقية‘
هم نساء ُي َ
نظ ُر إليهنَّ ضمنياً بأ َّنهن مستضعفات وبحاجة إىل
ً
مساعدة خارجية .ثانيا ،بهذه السياسات تستجيب دول إعادة
التوطني إىل مظاهر الرهبة من اإلسالم إزاء الرجال العرب
املسلمني بدالً من أن تتحدى هذه الصورة النمطية التي تنظر
إليهم عىل أ َّنهم مصدر للتهديد وأ َّنهم إرهابيون محتملون بدالً
من أن تنظر إليهم عىل أ َّنهم مجرد ضحايا ناجني من النزاع
سوريا.
كام َّأن الجداول الزمنية التي تفرضها بعض دول إعادة التوطني
تتسبب يف ظهور صعوبات أمام املنفردين من الرجال الذين
يسعون إلعــادة التوطني .ومثال ذلك الوعد الــذي قدمته
الحكومة الكندية بإعادة توطني  25ألف الجئ سوري بنهاية
فرباير/شباط  2016إذ ُس ِم َح لضباط التأشريات بأن يفرتضوا َّأن
األشخاص الذين يفرون من النزاع يستوفون رشط اللجوء ما
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مل يثبت عكس ذلك ،ومن هنا تركزت عملية املقابلة معهم
عىل «املخاطر األمنية ،والتاريخ الجرمي ،والصحة»1.ومبا َّأن
الرجال املنفردين أكرث تعرضاً لعمليات الفحص املسهبة يف دول
إعادة التوطني ،أصبح من غري املرجح ملوظفي إعادة التوطني
يف البلدان املستضيفة بأن يضعوا يف االعتبار الرجال املنفردين.
وباإلضافة إىل ذلك ،يعرف موظفو إعادة التوطني أ َّنهم يرزحون
تحت ضغط الوصول إىل أرقام معينة (التي عادة ما تكون
مبنية عىل دوافع سياسية) وهذا ما يثبطهم من العمل عىل
الحاالت الفردية إذ يفضلون التعامل مع العائالت الكبرية بدالً
منهم باإلضافة إىل العائالت السورية الكبرية التي كانت قد
حصلت عىل األولوية بإعادة التوطني لهذا السبب يف بعض
األوقات .وبالنسبة ملسؤويل إعادة التوطني ،قد يكون من غري
املجدي العمل عىل قضايا املنفردين وقد يكون ذلك بالنسبة
لهم مضيعة للوقت عدا عن أنهم إن مل يفعلوا ذلك فإ َّنهم
يرفعون من درجات توقعات الالجئني دون حاجة لذلك.

‘االستضعاف’

عند العمل ضمن أي قيود تفرضها دولة إعادة التوطني (سواء
أكانت معلنة أم غري ذلك) ُتـ َو َّزعُ فرص إعادة التوطني وفقاً
لكيفية اعتبار الالجئني عىل أنهم ’مستضعفون‘ .ومبا َّأن
االستضعاف يرتبط بإعادة التوطني ،تتضمن فئات االستضعاف
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النِّساء املستخطرات ،والناجني من العنف والتعذيب ،واألطفال
واملراهقني واملراهقات املستضعفني ،وذوي الحاجات الطبية،
أو حاجات الحامية القانونية والجسدية باإلضافة إىل األشخاص
الذين يفتقرون إىل أي حل دائم آخر لهم.
ومع َّأن عمليات تحديد االستضعاف ُي َ
نظ ُر إليها عاد ًة عىل أنها
حيادية وموضوعية فهي يف الواقع ذاتية يف العمق و ُم َس َّيسة.
ففرص املنفردين السوريني إلعادة التوطني ُت َح ّد ُد وفقاً لعدة
عوامل منها املــدارك السائدة لالستضعاف يف إطار القطاع
اإلنساين .وخالل بحثي الذي أجريته حول كيفية مقاربة القطاع
هت افرتاضاً منترشاً
واج ُ
اإلنساين لعمله مع الرجال السورينيَ ،
وعميقاً راسخاً ال يخضع إىل كثري من التمحيص الناقد ومفاده
َّأن الالجئات النِّساء والالجئني األطفال هم األشخاص األكرث
استضعافاً.
فهذا االفرتاض يتجاهل ظروف االستضعاف واالنفالت األمني
الذي يواجهه السوريون 2.وغالباً ما ُي َ
نظ ُر إىل الرجال السوريني
املنفردين عىل وجه الخصوص عىل أ َّنهم مستضعفني حسب
ظروف كل واحد منهم .فمثال ذلك ،يف لبنان يعيش كثري من
الرجال السوريون املنفردين يف خوف عىل سالمتهم ،و َم َر ُّد ذلك
أساساً إىل التهديدات التي يواجهونها من السلطات اللبنانية.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /إي دورفامن

الجئ سوري يعيش اآلن مع عائلته يف لبنان يحمل صور أبنائه ويغطي وجهه إلخفاء هويته .وكغريه من الشباب السوري الفار من سوريا ،يخىش
هذا الالجئ من أن تعاقبه الحكومة السورية أو تجربه عىل االنضامم للجيش إذا عرثت عليه.
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أما الرجال السوريون املنفردون يف سن ’الخدمة العسكرية‘
فقد ُم ِنعوا من دخول األردن منذ عام  2013مبعنى أ َّنهم كانوا
جبون عىل الدخول إىل البالد بطريقة غري مرشوعة وذلك يعني
ُي َ
عدم تسجيلهم كالجئني وهذا ما يجعلهم مستضعفني ومعرضني
لخطر االستغالل وأقل قدرة عىل الحصول عىل الخدمات.
وغالباً ما يفرتض عامل املنظامت غري الحكومية َّأن الذكور
البالغني ميكنهم (أو ينبغي لهم) أن يعملوا ،ومن هنا يجب
أن يكونوا أكرث اكتفا ًء من غريهم من الالجئني .لكنَّ العمل غري
الرسمي يتضمن خطر التعرض لالعتقال واإلرسال إىل املخيامت
قرساً أو اإلعادة القرسية إىل سوريا .وتنعكس قضية استضعاف
الرجال السوريني املنفردين يف البيانات التي جمعها الفاعلون
رتجم إىل دعم أو
اإلنسانيون لكنّ ذلك االستضعاف نادراً ما ُي َ
حامية إنسانية موجهتني.
هناك طريقتان عىل أي حال ميكن للرجال املنفردين من خاللهام
الحصول عىل االعــراف باستضعافهم وبحاجتهم إىل إعادة
التوطني وهام إما إذا كانوا من ضحايا التعذيب أو إنهم قالوا
إ َّنهم مثليون جنسياً .وأي من الالجئني الذين تنضوي حياتهم
الخاصة بإعادة التوطني تحت فئة املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس وثنائيي الجنس (إل جي يب يت) ف ُي َ
نظ ُر إليهم عىل
أ َّنهم أولوية وذلك بسبب االضطهاد الذي قد يواجهونه .ومع
ذلك ،يتجاوز عدد الحاالت الصحيحة إلعادة توطني الجئي اإلل
جي يب يت عن عدد األماكن املتاحة ،وغالباً ما يواجه الجئو إل
جي يب يت التحيز ضدهم عندما يتعاملون مع القطاع اإلنساين.
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أن  %22من الحاالت تضمنت ما بني  7إىل  10أفراد ،و%55
تضمنت ما بني  4إىل  6أفراد 3.ويعني ذلك أ َّنه ميكن للمرء أن
يتوقع  100حالة لتضمني حوايل  500فرد ،تسعة منهم فحسب
ميكن إعادة توطينهم كأفراد .ومبا َّأن الحكومة الكندية ال تنرش
مفصلة عىل أساس فئتي الجندر وحجم العائلة ،فليس
أرقاماً َّ
من الواضح نسبة الذكور إىل اإلناث يف مجموع األفراد املعاد
توطينهم مع أننا وفقاً للمعايري الثقافية السائدة قد نتوقع َّأن
الكرثة والغلبة ستكون للذكور.
وأفكار االستضعاف التي توظفها برامج إعادة التوطني واألطر
الزمنية القصرية املصاحبة لها قد تكون رسيعة ألسباب سياسية
لكنّها قد تأيت عىل حساب إهامل مجموعة معينة من حاالت
االنفالت األمني والتهديدات التي يواجهها الالجئون الذكور
املنفردين.
وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للقطاع اإلنساين مع محافظته عىل
تركيزه عىل ظروف االستضعاف واالنفالت األمني التي تواجهها
النِّساء ،والفتيات ،واألطفال من الالجئني أن يساير ظروف
االستضعاف وانفالت األمن اللذين يؤثران عىل الرجال الالجئني
4
املنفردين (والالجئني الذكور البالغني عىل وجه العموم).
فهذا االعرتاف سوف يسمح بالوصول إىل خيار إعادة التوطني
ملجموعة سكانية معينة من الالجئني ممن ال ُي َ
نظ ُر إليهم يف
العادة عىل أ َّنهم مستضعفون بل عىل أ َّنهم يف خطر كبري،
وسيساعد ذلك الفاعلني اإلنسانيني أيضاً يف املشاركة الفعالة
مع مجموعة عىل أنهم من الفئات املستفيدة األساسية التي
تخدمهم.

ويف أرض الواقع ،يفهم موظفو إعادة التوطني َّأن بعض دول
إعادة التوطني متيل إىل املرونة أكرث من غريها .فاململكة املتحدة لويس ترنر lewis_turner@soas.ac.uk
عىل سبيل املثال كانت صارمة إىل حد كبري يف التزامها بالتفضيل مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،قسم السياسة والدراسات الدولية،
الذي حددته برصامة بعدم قبول العزاب من الرجال إلعادة كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن
التوطني ،أما بالنسبة لكندا فكانت تقبل املنفردين إلعادة www.soas.ac.uk
التوطني عىل أسس طلباتهم وادعاءاتهم بأ َّنهم من فئة إل جي
 .1املعلومات مقدمة من السفارة الكندية يف ع َّامن من خالل الربيد اإللكرتوين 19 ،يوليو/
يب يت ،أو من الذين يعانون من إعاقات شديدة ،أو ألنهم كانوا متوز 2016
من ضحايا التعذيب .ومبقدور الكفالء األهليني أيضاً أن يحددوا  .2ترينر ل ( )2016هل الرجال السوريني مستضعفون أيضاً؟ جندرة االستجابة لالجئي
األفراد من أجل إعادة توطينهم وميكن أن ينظروا إىل املنفردين سوريا ،معهد الرشق األوسط
http://bit.ly/Turner-291116
باالعتبار.
)(Are Syrian Men Vulnerable Too? Gendering the Syria Refugee Response
ويعني ذلك أ َّنه كان هناك فرص محدودة نوعاً ما إلعادة توطني
األشخاص كأفراد بدالً من أن ُي َوطنوا كعائالت .ووفقاً لألرقام
التي نرشتها الحكومة الكندية ،بلغ حجم العائالت لدى %9
من قضايا إعادة توطني السوريني ’فرداً واحداً‘ .وقد تبدو هذه
النسبة عالية جداً ،ومع ذلك ال بد من أن نضع يف الحسبان

 .3الحكومة الكندية ( :‘#WelcomeRefugees )2016الرحلة إىل كندا
http://bit.ly/Canada-welcomerefugees
)(#WelcomeRefugees: The Journey to Canada
 .4دايفز ر ،وتايلور إيه ،وموريف إي (’ )2014الجندر والتجنيد والحامية والحرب يف سوريا‘
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كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة التوطني
إميي سلوتر

للمنظامت غري الحكومية تاريخ حافل باملشاركة يف تحديد حاالت الالجئني وإحالتهم إىل برامج إعادة
التوطني واملساعدة يف زيادة أعدادهم وتحسني إجراءات عمليات إعادة التوطني وجعلها أكرث إنصافاً
وإخضاعها للمساءلة.
رسعان ما قد يضيق صدر املرء بأوجه القصور التي تعرتي برامج
إعادة التوطني ،لكنّه من املهم أن ندقق النظر يف مدى ما حققته
هذه الربامج خالل العقود املاضية ويف الدور الذي مثلته املنظامت
غري الحكومية لتطوير هذه الربامج.
ويسبق تدخل املجتمع املــدين يف برامج إعــادة التوطني إنشاء
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وتأسيس برامج
إعادة التوطني الرسمية من جانب البلدان ا ُملستق ِبلة إذ كانت
الجامعات اإلنسانية الدينية والعلامنية نشطة يف تحديد الالجئني
ومساعدتهم عىل إعــادة توطينهم قبل انــدالع الحرب العاملية
الثانية ويف أثنائها وعقب انتهائها .وبسبب أزمة الهند الصينية يف
السبعينيات والثامنينيات ،وضعت الواليات املتحدة برنامج املغادرة
النظامية مبساعدة اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة من أجل
تحديد املؤهلني من املتقدمني بطلبات اللجوء .وم َّثلت املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املقام األول دور الوسيط
يف االتفاق بني فيتنام والواليات املتحدة بدالً من تحديد املؤهلني
إلعادة التوطني .وباملثل ،عملت املنظامت غري الحكومية مثل لجنة
اإلنقاذ الدولية عىل تحديد الفارين من الهند الصينية إىل تايلندا
وأدخلتهم يف برامج إعادة التوطني.
وظهر العدد الكبري اآلخر من الالجئني يف الثامنينيات ومطلع
التسعينيات وكانوا من األقليات الدينية السوفييتية .ويف حالة
الالجئني الفيتناميني ،كانت املنظامت غري الحكومية أوىل الجهات
املسؤولة عن فرز الالجئني إلعادة توطينهم ،وأبرزها الجمعية العربية
ملساعدة الالجئني (هياس) يف فيينا وروما .ويف الواقع ،كان للمنظامت
غري الحكومية التي تعمل عن كثب مع الحكومات نصيب األسد
من عملية تحديد الحاالت وإحالتها قبل منتصف التسعينيات.
وحتى ذلك الحني ،كانت برامج إعادة التوطني ُي َ
نظر إليها غالباً عىل
أ َّنها سياسة أجنبية أو تنحرص ضمن اهتاممات الهجرة يف البلدان
املستقبلة لالجئني وأ َّنه يجب معالجتها من خالل قنواتها الخاصة
بأقل تدخل من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

الخصوصَ ،عدَّلت الواليات املتحدة سياستها يف عام  1995إلعطاء
األولوية لإلحاالت من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،بدالً من إيالء االهتامم بقوائم بعض الجامعات الواقعة
محط اهتامم الواليات املتحدة التي متنحهم حق إعادة التوطني
مبارشة من خالل أحد رشكاء وزارة الخارجية األمريكية من املنظامت
غري الحكومية .ومن أجل وضع نظام عاملي أكرث عدالً وتركيزاً عىل
الحاجات اإلنسانية ،أسفرت هذه املبادرة دون قصد عن النقص
الحاد يف اإلحاالت عىل مدار اإلثنى عرش عاماً التي تلتها إذ مل تكن
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قادرة فوراً عىل
تقديم القدر نفسه من الحاالت التي و ّلدتها عىل مدار التاريخ
املنظامت غري الحكومية من خالل برامج ’الدخول املبارش‘.

النضال يف استكامل حصص البلدان من الالجئني

استجابة لالنتقادات املوجهة إىل هذه القضية والتحذيرات من
زعزعة مصداقية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
لدى بلدان إعادة التوطني وتهديد موارد التمويل املستقبلية وبالتايل
تقليل حصص البلدان من الالجئني 1،بدأت املفوضية وضع برنامج
إعادة توطني ’عقالين‘ مبعايري دامئة التطبيق وفريق عمل ُمد َّرب
و ُمحرتِف .ومنذ ذلك الحنيُ ،س ِّط َرت معايري إعادة التوطني التي نعرفها
حالياً و ُن ِش أول دليل باسم إعادة التوطني يف عام  .1996وعُ ِقد أول
منتدى تنسيقي وهو منتدى املشاورات الثالثية السنوية بشأن إعادة
التوطني وكان السعي من خالله إىل وضع االسرتاتيجيات الالزمة لردم
الثغرة بني اإلحاالت والحصص .ويف ذلك الحني أيضاً ،بذلت املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني جهوداً لالرتقاء باستجابتها
لطلبات دول إعادة التوطني ،وركزت تركيزاً شديداً عىل بناء قدراتها
الداخلية بدالً من التعويل عىل مناذج الرشاكات مع املنظامت غري
الحكومية كام هو الحال يف التجربة الناجحة لدول إعادة التوطني.
وكانت الرشاكات بني الدول واملنظامت غري الحكومية قامئة بالتوازي
مع نظام اإلحالة يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
أي إ َّنه مل يكن للمفوضية تاريخ حافل من الرشاكات مع املنظامت
غري الحكومية بشأن إعادة التوطني للبناء عليه.

ومل نشهد هذا التوسع الكبري الذي نلمسه اليوم يف دور املفوضية وجاء االستثناء البارز لهذا التوجه عندما أرشفت اللجنة الكاثوليكية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف برامج إعادة التوطني الدولية للهجرة يف عام  1998عىل وضع مخطط لندب املوظفني
إال يف منتصف التسعينيات عقب نهاية الحرب الباردة .وعىل وجه من أجل رفد العاملني يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
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الالجئني املعنيني بربنامج إعادة التوطني .لكنَّ الخطة كانت كبرية
الحجم فلم تؤد دورها عىل النحو املنتظر إذ كان انتداباً مؤقتاً
ملوظفي املنظمة غري الحكومية .وبسبب ارتفاع الطلب عىل
املوظفني ،عُ ِّينت أعداد كبرية منهم للعمل يف املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وأحياناً دون خربة سابقة بالعمل يف
املنظامت غري الحكومية.
ُوأقيمت أشكال أخرى من الرشاكات لتحديد الحاالت وإحالتها يف
أثناء ذلك الوقت .وأبرزها ،يف مطلع العقد األول من القرن الواحد
والعرشين عندما بدأت لجنة اإلنقاذ الدولية يف باكستان مرشوعاً
لتحديد األفغان املعرضني للخطر وإحالتهم إىل املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني للنظر يف إعادة توطينهم .وكان
السبب وراء هذه الرشاكة أن حجم أزمة الالجئني يف باكستان دفع
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل االقتصار عىل
معالجة تلك الحاالت التي ع َّرفت عن نفسها أ َّنها بحاجة إلعادة
التوطني ،يف حني تولت منظمة غري حكومية الرتكيز عىل بلوغ األماكن
النائية للعثور عىل أكرث الحاالت استضعافاً .وعملت لجنة اإلنقاذ
الدولية عن كثب مع املنظامت غري الحكومية املحلية يف عملية
تحديد الالجئني املؤهلني للدخول يف برامج إعادة التوطني ومتكنت
من تخصيص املوارد الالزمة إلجراء زيارات منزلية وتحسني آليات
التحقق من استحقاق الحاالت ،وذلك دون الحاجة للتعامل مع كافة
حاالت األزمة كام فعلت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني.
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املنظامت غري الحكومية وهكذا بدأت ذكرى مشاركة املنظامت غري
الحكومية بالتاليش .وبحلول عام  ،2003بلغ إجاميل عدد اإلحاالت
من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الذي كان
س ُيوزع عىل جميع بلدان إعادة التوطني  35ألف حالة وهو ما يعادل
نصف حصة الواليات املتحدة وحدها.

إحياء دور املنظامت غري الحكومية

وحدَّة االحتياجات التي
بالنظر إىل التناقض بني القنوات غري ا ُملستغ َّلة ِ
يشهدها مجال إعادة التوطني ،ازداد عدد املنظامت غري الحكومية
جبة عىل إيجاد الطرق لدعم القدرات العملياتية.
التي تشعر بأنها ُم َ
وإدراكاً َّ
بأن الثغرة الحرجة ما زالت مستمرة يف توظيف الكوادر
ُ
الالزمة إلجراء عمليات حديد الحاالت واإلحاالت ،أ ِّس َست منظمة
ريفيوج بوينت (3)RefugePointيف عام  2005وكان الهدف األويل
لها تحقيق االستخدام الكامل لحصص إعادة التوطني املتاحة خاص ًة
فيام يتعلق بالحاالت األفريقية التي مل تحظ باهتامم كبري مقارنة
باالهتامم باملناطق األخرى.
وأصبح اآلن من الطبيعي ندب موظفي إعادة التوطني العاملني يف
املنظامت غري الحكومية للعمل يف املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني .وحتى اآلنُ ،تعدُّ اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة
أكرب جهة مقدِّمة ’للعاملة املساعدة‘ بعدد إجاميل وصل غطى قرابة
 %60من حاالت إعادة التوطني السنوية .وفيام وراء إعارة املوظفني
للعمل يف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تواصل
املنظامت غري الحكومية الدولية العمل مع املنظامت غري الحكومية
الوطنية وتدربها بغية توسيع نطاق وصولها للحاالت التي قد ال
يتسنى لها دون هذا املجهود الوصول لربامج إعادة التوطني ،إذ
تستغل تلك املنظامت مكانتها الفريدة يف قلب مجتمعات الالجئني
لتحديد أكرث الحاالت تعرضاً للخطر وإحالتهم إىل املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل النظر يف وضعهم .وهناك
حالياً مجموعة من األدوات عىل املوقع اإللكرتوين للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تشجيع املنظامت
غري الحكومية عىل تحديد الحاالت وتشجيع املكاتب املحلية
التابعة للمفوضية عىل الرتحيب بإحاالت املنظامت غري الحكومية
4
ومعالجتها.

ويف كينيا عام  ،2002يف أعقاب فضيحة فساد ع ّلقت أنشطة إعادة
التوطني التي كانت تجريها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،وضعت الجمعية العربية ملساعدة الالجئني (هياس)
برنامجاً لتحديد إعادة التوطني واإلحاالت الخاصة بها 2.وبسبب
اإلحباط الذي أصاب وزارة الخارجية األمريكية تجاه استمرار عدم
كفاية اإلحاالت من جانب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني الستكامل حصة الواليات املتحدة السنوية من طلبات اللجوء،
قدمت وزارة الخارجية األمريكية عدداً من التدريبات للمنظامت غري
الحكومية بهدف تفويض تلك املنظامت غري الحكومية بتويل إحالة
الحاالت إىل الواليات املتحدة .لكنَّ وزارة الخارجية األمريكية تخلت
يف نهاية املطاف عن هذه املبادرة ويرجع ذلك جزئياً إىل قلة عدد
املنظامت التي قبلت التوقيع عىل هذه املبادرة وبالتايل عدم تلقيها ويف حني يصعب الفصل بني مختلف املساهامت التي أسفرت عن
زيادة ال يستهان بها يف القدرة االستيعابية للمفوضية واستكامل
سوى عدد قليل من اإلحاالت من جانب تلك املنظامت.
حصص البلدان من الالجئني ،ال شك يف االستفادة الكبرية التي جناها
وبالحديث عن الجيل الجديد من املتخصصني يف إحاالت إعادة برنامج إعادة التوطني من تحول املنظامت غري الحكومية يف السنوات
التوطني ،كانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني األخرية ملصادر موثوقة ُيعت َمد عليها يف إجراء اإلحاالت  -وصاحب
الهيئة الوحيدة املعروفة بهذا الصدد .ويف كثري من البلدان األوروبية ،ذلك تبني املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نهج أكرث
أصبح املعيار الطبيعي االعتامد عىل املفوضية وغياب مشاركة ترحيباً بالرشاكة مع املنظامت غري الحكومية .وباإلضافة إىل زيادة
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القدرة االستيعابية ،جلبت الرشاكة مع املنظامت غري الحكومية
منافع أخرى .ومع َّأن الرضورة قد ُتح ِتم عىل املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني الرتكيز عىل إجراء إحاالت كافية استجابة
لطلبات البلدان املانحة وبلدان إعادة التوطني ،تتمتع املنظامت
غري الحكومية بحرية أوسع للرتكيز عىل استضعاف الحاالت الفردية
واستحقاقها.
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عملية إعادة التوطني نشاط يقوده عدد قليل من بلدان إعادة
التوطني بسبب دوافع مختلطة منها اإلنسانية ومنها السياسات
الخارجية .ثم اتخذت عملية إعادة التوطني شك ًال رسمياً تحت
إرشاف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .ويف الوقت
الراهن ،قد تستفيد برامج إعادة التوطني من زيادة املساءلة ،إذ قد
حان الوقت لوضع قياسات بشأن عملية إعادة التوطني غري أرقام
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.

ومت َّثلت 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 ا ُملع َلن للمفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وحكومات إعادة التوطني
عىل مر السنني .وقد تعقبت منظمة ريفيوجي بوينـت نسبة إميي سلوتر slaughter@refugepoint.org
اإلحاالت من كل بلد يف إفريقيا ،عىل سبيل املثال ،وكان ما يزيد عن رئيسة قسم االسرتاتيجيات ،منظمة ريفيوجي بوينت
هذه النسبة املئوية ُي ِّثل تحسناً عىل الوضع الحايل .ويف عام www.refugepoint.org ،2005
أحيل  23الجئاً من جنسيات مختلفة من  28بلداً مضيفاً يف إفريقيا.
 .1فريدريكسن جز ومونيي س )1994( .إعادة التوطني يف التسعينيات :استعراض
ً
وبحلول عام  ،2015أحيل ما يصل إىل  28جنسية من  34بلداً مضيفا ،للسياسة واملامرسة (تقرير تقييم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني)
وارتفعت أعداد اإلحاالت يف هذه السنوات نفسها من  15ألف إحالة www.unhcr.org/3ae6bcfd4.pdf
()Resettlement in the 1990s: A Review of Policy and Practice
إىل زهاء  39ألف إحالة.
 .2انظر مقالة ل ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما

الخالصة

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

www.fmreview.org/ar/resettlement/douglas-levitan-kiama
ُ .3أ ِّسست يف البداية تحت اسم مابندو إنرتناشونال ()Mapendo International
 .4مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ( )2015مجموعة أدوات الرشاكة بني
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية للتعاون العميل
بشأن برامج إعادة التوطني
http://bit.ly/UNHCR-NGO-resettlement-toolkit
()UNHCR-NGO Toolkit for Practical Cooperation on Resettlement

توسيع دور املنظامت غري الحكومية يف برامج إعادة التوطني

ميلوين دوغالس وراشيل ليفيتان ولويس و .كياما

يف ضوء تنامي احتياجات إعادة توطني الالجئني العاملية وزيادة عدد الالجئني الذين يعيشون خارج
املخيامت ،تعد املنظامت غري الحكومية وحدها أفضل من يُحدد 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 وتحديد وضعهم كالجئني وأهليتهم وإحالتهم وتقديم طلباتهم لتلك
العاملية ،إذ كانت معظم اإلحاالت من قاطني املخيامت ترد و ُتقدَّم البلدان.
إىل بلدان إعادة التوطني (تلك البلدان التي تعرض توطني الالجئني)
وغالباً حرصياً من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ونظراً لتزايد أعداد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت ،تراجعت
الالجئني .وبوجود أعداد كبرية من الالجئني الذين يعيشون يف املخيامت ما كانت تعتمد عليه برامج إعادة التوطني من آليات تقليدية لتحديد
سجلون أسامءهم للحصول عىل الخدماتَ ،سهُل عىل مفوضية األمم الالجئني وإحالتهم من املخيامت إىل املناطق الحرضية ،واضطرت
و ُي ِّ
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ورشكائها تحديد الحاالت وإحاالتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل تحديد الالجئني
لربامج إعادة التوطني .وكانت بلدان إعادة التوطني مرتاحة بسبب ما املحتاجني إلعادة التوطني باالقتصار عىل استخدام البيانات الرافدة من
توفره املخيامت من فرصة تسجيل الالجئني تسجي ًال منظ ًام ومنهجياً عملية التَّسجيل تلك ومن منظومة تحديد وضع الالجئني التي تتبعها
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خصصة
املخيامت .ويف البلدان املستضيفة حيث بيانات التَّسجيل ومنظومة من املنظامت غري الحكومية ذات مصادر التمويل الخاصة وا ُمل َّ
تحديد وضع الالجئني غري موثوقة ،وحيث يصعب عىل مفوضية األمم ألنشطة إعادة التوطني ملواصلة تزويد بلدان إعادة التوطني باإلحاالت
املتحدة السامية لشؤون الالجئني الوصول بفاعلية ملعظم مجتمعات املطلوبة.
الالجئني املستضعفني ،م ّثل تحديد الالجئني تحدياً.
ً
ثانيا ،اإلحاالت املبارشة من جانب املنظامت غري الحكومية تخفف
واستجابة لهذا التحدي ،وافقت كل من كندا والواليات املتحدة يف بعض الضغوط عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
مطلع العقد األول من القرن الواحد والعرشين عىل أن ُيحال الالجئني بهذا الصدد .ففي الرشق األوسط ،عىل سبيل املثال ،حيث حاالت
الذين يعيشون خارج املخيامت إحالة مبارشة إليهام من جانب اثنني إعادة التوطني حرضية يف املقام األول ،تناضل مفوضية األمم املتحدة
من املنظامت غري الحكومية يف إفريقيا  -هام منظمة ريفيـوجي السامية لشؤون الالجئني إلصدار ما يكفي من طلبات اإلحاالت إلعادة
بوينـت ( Refugee Pointكانت ُتسمى حينها منظمة مابندو توطينهم .ويرجع أحد أسباب ذلك إىل انخفاض معدل قبول إحاالت
إنرتناشونال  )Mapendo Internationalوالجمعية العربية ملساعدة إعادة التوطني لنحو  %60-50فقط من الحاالت  -كثري منهم سوريون
الالجئني (هياس)  -وهو ما ُيشكل منظومة عمل موازية لربنامج إعادة وعراقيون  -والسبب اآلخر يرتبط بارتفاع معدالت رفض الحاالت عن
التوطني الذي تتعهده مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني .املتوسط .وتتمتع املنظامت غري الحكومية ،التي تتواجد عادة يف محيط
ويف بعض السنوات ،م َّثلت هذه ‘اإلحاالت املبارشة’ ،القليلة مقارنة الالجئني وذات عالقات وطيدة مع مجتمعات الالجئني املستضعفني،
بعدد طلبات اإلحالة التي تقدمها مفوضية األمم املتحدة السامية مبكانة تخولها بتحديد الالجئني إلعادة التوطني يف بعض بلدان إعادة
لشؤون الالجئني ،نسبة ال ُيستهان بها من إجاميل طلبات اإلحالة التوطني .وال متتلك مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
املقدمة يف نريويب وكمباال ،وهام املنطقتان الحرضيتان حيث تعمالن دامئاً الوقت أو املوظفني الكافيني لفرز الحاالت عىل الوجه األمثل
هاتان املنظمتان .واستمر عمل برنامج اإلحاالت املبارشة هذا البسيط لتوزيعهم عىل البلدان وفقاً ألفضل فرص قبول إعادة توطينهم بها،
نسبياً يف إفريقيا.
يف حني ُتعد املنهجية األكرث دقة التي تتبعها املنظامت غري الحكومية
أحد دعائم برنامج إعادة التوطني وجزء من سبب ارتفاع معدالت قبول
وعىل ال َّر ْغم من زيادة طلب بلدان إعادة التوطني عىل الحاالت ،مل اإلحاالت املقدمة من جانبها.
تتوسع يف املقابل برامج املنظامت غري الحكومية لإلحاالت املبارشة سواء
من حيث عدد املناطق التي ُت ِّ
غطيها تلك الربامج أم عدد املنظامت غري ثالثاًُ ،تزيد منهجية اإلحاالت املبارشة من إمكانية الوصول إىل األفراد
الحكومية املشرتكة فيها .ولتلبية تلك االحتياجات ،عىل كل من الجهات املستضعفني خاصة .فعىل سبيل املثال ،ال تقدر معظم جامعات إل يب
املانحة وبلدان إعادة التوطني ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون جي يت آي (املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغريي الجنس
الالجئني التوسع أكرث يف دعم برامج املنظامت غري الحكومية لإلحاالت واملخنثني) عىل العيش يف املخيامت إذ ال تقوى مفوضية األمم املتحدة
املبارشة ،وزيادة عدد املنظامت غري الحكومية املتخصصة املشاركة يف السامية لشؤون الالجئني عىل توفري القدر الكايف من الحامية لهم
إحالة الالجئني ،وزيادة عدد حاالت املستضعفني املستحقني لإلحالة .من مجتمع الالجئني .وباملثل ،توجد نساء ُمع َّر َضات للخطر وحاالت
العنف الجنيس والقائم عىل الجندر الذين ال ُت َّوفر لهم الحامية من
قيمة اإلحاالت املبارشة من جانب املنظامت غري الحكومية غريهم من الالجئني الذين يعيشون يف املخيامت .وعامة ،يشعر مثل
بجانب زيادة إجاميل عدد اإلحاالت ،مثة منافع كبرية لتوسيع برامج هؤالء األفراد أ َّنهم أقل انكشافاً ويتمتعون بقدر أكرب من الحامية يف
املنظامت غري الحكومية لإلحاالت املبارشة .فبادئ ذي بدء ،تخلق املناطق الحرضية من خالل الخدمات والربامج التي تقدمها املنظامت
هذه الربامج طرقاً موازية يف منظومة إعادة التوطني .وال يتوقف األمر غري الحكومية لهم .ويعزف بعض الالجئني املستضعفني جداً عن إحالة
عند هذا الحد ،فإذا ما تعطلت إحدى هذه الطرق دعّمت الطرق أنفسهم لربامج إعادة التوطني التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية
املوازية األخرى استمرارية عمل الربنامج .فعىل سبيل املثال ،إذا تعني لشؤون الالجئني لغياب الروابط الوطيدة بينهم وبني أي من موظفي
عىل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تركيز جهودها عىل تقديم املفوضية .ويف املقابل ،تعمل املنظامت غري الحكومية عن كثب مع
طلبات إحاالت إىل بلد بعينها لدعم إحدى مهام التقايض ا ُملقبلة (ما مثل هؤالء الالجئني املستضعفني بتوفري الخدمات لهم عىل مدار فرتة
سيرتتب عليه خفض عدد طلبات اإلحاالت إىل البلدان األخرى) ،فحينها من الزمن وتوفر لهم بيئات تشجعهم عىل اإلفصاح عن تفاصيل ما
ميكن أن تساعد املنظامت غري الحكومية يف سد تلك الثغرة حتى ال جابهوه من االضطهاد القائم عىل الجندر وتوجههم الجنيس وعن
تواجه أي بلد من بلدان إعادة التوطني نقص يف حصتها من طلبات هوية نوعهم االجتامعي .ويف بعض الحاالت ،تكون هذه املنظامت غري
اإلحالة املوجهة لها .وعالوة عىل ذلك ،إذا انقطع التمويل ا ُملقدَّم الحكومية هي الهيئات الوحيدة التي تصلها أكرث الفئات امله َّمشة أول
إلحاالت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،فليس أفضل ما تصل إىل بلد اللجوء.
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رابعاً ،اإلحاالت املبارشة من جانب املنظامت غري الحكومية موفرة يف و 190ألف و 519الجئ بحاجة إلعادة التوطني بحلول عام  ،2017وأ َّنه
التكاليف إذ تصل املنظامت غري الحكومية للحاالت املحتاجة إلعادة بالنظر إىل مواردها الحالية ستستهدف املفوضية فعلياً تقديم 169
التوطني وتحددها يومياً ضمن أنشطة برامجها النظامية ،وقد يرتقي ألف و 789طلب إحالة فقط1 .ويف حني ُت ِّثل إجراءات انتداب موظفي
رشكاء املنظامت غري الحكومية وتوزيعهم للعمل مع املفوضية كأحد
ذلك إلعانة هذه الخدمات املتعلقة بربامج إعادة التوطني.
الحلول لزيادة طلبات اإلحالة املقدَّمةُ ،تعد طلبات اإلحالة التي تقدمها
املامرسات املثىل
املفوضية فرصة إضافية لزيادة عدد األماكن الشاغرة إلعادة التوطني.
يف حني يلقى دور املنظامت غري الحكومية يف تحديد الحاالت وإحالتها
الرتحيب من جانب بلدان إعادة التوطني ومفوضية األمم املتحدة وحتى اآلن ،لزيادة عدد طلبات اإلحالة ،توصلت كل من مفوضية
السامية لشؤون الالجئني عىل حد سواء ،يُعدُّ دور املنظامت غري األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبلدان إعادة التوطني لحلول
الحكومية يف تقديم الحاالت مبارشة إىل بلدان إعادة التوطني  -بدالً خ َّالقة ،مثل :الجمع بني منظومة تحديد وضع الالجئني ومقابالت إعادة
عن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  -محل جدال إذ التوطني ،وقرص منظومة تحديد وضع الالجئني عىل من متت إحالتهم
يزعم الناقدون َّأن هذا النموذج قد يدفع الالجئني التخاذ املنظامت لربامج إعادة التوطني ،وتنويع الرشكاء من املنظامت غري الحكومية
غري الحكومية املعنية بتقديم اإلحاالت املبارشة طريقاً إلعادة توطينهم .املساهمني يف منظومة توزيع املوظفني ،وطرح أساليب أقرص إلحالة
وسعياً لتاليف تلك النقطة ،عىل املنظامت غري الحكومية االقتصار عىل الالجئني لربامج إعادة التوطني .بيد أ َّنه بالنسبة للجزء األكرب ،تحققت
تقديم الحاالت ا ُملحالة إليها من جانب رشكاء خارجيني .فإذا ما اعتقدوا االستجابة للطلب عىل زيادة حصص البلدان من الالجئني من خالل
َّأن أحد العمالء بحاجة إلعادة التوطني (ما ُيس َّمى باإلحالة الداخلية) ،عمليات الزيادة املفاجئة والرسيعة للحصص  -وهي غري مستدامة
يجب إحالة هذه الحالة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
يرست إجراءات زيادة حصتها
الالجئني أو إىل منظمة أخرى ُيس َمح لها بتقديم الحاالت مبارشة .إذ اعرتفت بلدان إعادة التوطني التي َّ
بأن تكاليف تلك اإلجراءات غري مستدامة َّ
وكإجراء إضايف ،تعقد كل من منظمة ريفيـوجي بوينـت والجمعية من الالجئني َّ
وأن الرسعة
العربية ملساعدة الالجئني (هياس) مؤمترات منتظمة ملقابلة الحاالت يف معالجة قضايا الحاالت أدَّت إىل صعوبات يف اندماجهم ورفعت
مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،قبل تقديم مستوى التوتر بني أوساط الالجئني والعاملني عىل الحاالت ،وكان ذلك
الترسب قبل مغادرة
طلبات إحالتهم ،للتحقق من تركيبتهم األرسية والتقليل من حاالت أحد العوامل الكثرية ا ُملسببة يف ارتفاع معدالت ُّ
االحتيال ومنع تداخل تقديم الخدمات وتحسني ضامن كفاءة الربنامج .الالجئني .ووقع االختيار عىل أقرب الحاالت املستضعفة لتقديم طلبات
وعىل أي حال ،تخضع جميع طلبات اإلحالة التي تقدمها املنظامت غري إحالتها وهو ما ُيناقض مبدأ اعتامد معيار َّأن األولوية لالستضعاف يف
الحكومية للتدقيقات األمنية ذاتها من جانب بلدان إعادة التوطني كام حد ذاته وليس لسهولة الوصول للحالة .ويف الواقع ،استمدت تلك
يحدث مع طلبات اإلحالة التي تقدمها مفوضية األمم املتحدة السامية اإلجراءات املفاجئة وا ُمل ِّيسة لزيادة حصص البلدان من الالجئني ،التي
لشؤون الالجئني.
ساعدت عىل استقبال أعداد أكرب من األفراد يف برامج إعادة التوطني،
موارد من الحاالت التي تجابه أوضاع اللجوء املط َّولة ،وفاقمت حالة
وقد أثنت بلدان إعادة التوطني عىل منوذج الرشاكة الحايل املعني التوتر بني جامعات الالجئني ،وأخ َّلت التوازن بني معالجة حاالت
شجع املستضعفني وتحقيق املستهدفات املنشودة.
بتقديم اإلحاالت مبارشة بوصفه من املامرسات املثىل ،حيث ُت َّ
كل منظمة غري حكومية عىل زيادة عدد طلبات اإلحالة ا ُملقدّمة من
نريويب (منظمة ريفيـوجي بوينـت والجمعية العربية ملساعدة الالجئني منوذج جديد ملستوى طبيعي جديد
(هياس)) ومن كمباال (الجمعية العربية ملساعدة الالجئني (هياس)) يجب أن متثل منظومة اإلحاالت املبارشة من جانب املنظامت غري
وآخر منظمة معنية بتقديم اإلحاالت املبارشة هي مرشوع تقديم الحكومية دوراً أكرب يف مساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
املساعدة الدولية لالجئني الذي ُسمح له بتقديم الحاالت مبارشة من الالجئني عىل تحقيق النُّمو جنباً إىل جنب مع إيالء االستضعاف كمعيار
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وعىل ال َّر ْغم من طلب كثري للمفاضلة بني الالجئني .ولتوسيع دور منظومة اإلحاالت املبارشة من
من البلدان منذ عام  2011زيادة طلبات اإلحالة املقدمة لها ،كان جانب املنظامت غري الحكومية بفاعلية ،يجب إتباع الخطوات التالية:
من املفاجئ أال توافق أي من الدول سوى أسرتاليا عىل االنضامم إىل
كندا والواليات املتحدة يف قبول اإلحاالت املبارشة وباإلضافة إىل ذلك ،السامح ملزيد من املنظامت غري الحكومية بتقديم اإلحاالت املبارشة:
مل تحظ أي منظمة سوى مرشوع تقديم املساعدة الدولية لالجئني كام ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني رشكاء منفذون
باملوافقة عىل تقديم الحاالت ألول مرة إىل الواليات املتحدة .وقد للخدمات التي تقدمها لالجئني ،يجب أن يكون لربنامج إعادة التوطني
توقعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بوجود مليون 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
تلك املنظمة غري الحكومية الرشيكة منظمة عريقة تحظى بثقة
العارفني لها يف البلد املضيف و ُتقدِّم برامج وخدمات أخرى هناك.
ويف ضوء التزام مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
مبواصلة السعي الحثيث إليجاد بدائل عن املخيامت لالجئني وزيادة
عزوف البلدان املستضيفة لالجئني عن إنشاء املخيامت ،مثة حاجة
ماسة لتحديد الالجئني املستضعفني الذين يعيشون خارج املخيامت
وإحالتهم لربامج إعادة التوطني .وال جدال يف دور املنظامت غري
الحكومية يف مثل هذه اإلحاالت ،ولكن مثة حاجة ألن تسمح بلدان
إعادة التوطني ملزيد من املنظامت غري الحكومية بتقديم الحاالت إليها
مبارشة.
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االستخدام االسرتاتيجي للمنظامت غري الحكومية املعنية بتقديم
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
برنامج إعادة التوطني يف جنوب إفريقيا فاتراً لسنوات ،مقدماً نحو
ألف و 400إحالة فقط سنوياً منذ عام  .2011ويف الوقت الراهن ،ال
توجد أي منظمة غري حكومية أخرى مسموح لها بتقديم اإلحاالت
مبارشة يف جنوب إفريقيا .وميكن إدخال منوذج بسيط حيث إحدى
منظامت إعادة التوطني رشيك ملنظامت املجتمع املدين املتخصصة
وتتعاون معها فيام يتعلق ،عىل سبيل املثال ،بالالجئني من األقليات
الجنسية أو الالجئني ذوي اإلعاقات لتحديد الحاالت املالمئة منهم
إلحالتها .فاستهداف الفئات املستضعفة خصوصاً يف األماكن حيث
برامج إعادة التوطني ال تغطي االحتياجات ،ألي سبب من األسباب،
يعد استخداماً اسرتاتيجياً للمنظامت غري الحكومية املعنية بتقديم
اإلحاالت غري املبارشة.

تدريب املنظامت غري الحكومية عىل تقديم اإلحاالت املبارشة :يجب
أن تتوىل كل من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
والثالثة منظامت غري الحكومية الحالية املعنية بتقديم اإلحاالت
املبارشة تصميم برنامج لتدريب املنظامت غري الحكومية باستخدام
املعلومات التي توفرها بلدان إعادة التوطني وأن ُيجرى هذا التدريب
سنوياً .ويف الوقت الراهنُ ،تد ِّرب تلك املنظامت الثالثة رشكائها عىل ويف حني متثل املنظامت غري الحكومية دوراً بارزاً يف تحديد األفراد
كيفية إحالة الحاالت لها بيد أ َّنه ال يتوفر تدريب توجيهي للمنظامت املستضعفني وإحالتهم إىل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني للنظر يف إعادة توطينهم ،كان دور هذه املنظامت غري
غري الحكومية الجديدة عىل عملية تقديم اإلحاالت املبارشة.
الحكومية يف تقديم طلبات اإلحالة مبارشة إىل بلدان إعادة التوطني
زيادة عدد بلدان إعادة التوطني التي تقبل اإلحاالت املبارشة من محدوداً .وبتحول الغالبية العظمى من الالجئني للعيش خارج
املنظامت غري الحكومية :عىل كل من الواليات املتحدة وكندا وأسرتاليا املخيامت ،كان عىل األساليب العملية املتبعة يف معظم القطاعات
الرتويج لهذا النموذج لدى بلدان إعادة التوطني األخرى ورشح املنافع االبتعاد عن النامذج التقليدية والبحث عن طرق إبداعية التباعها.
التي تعود من قبول اإلحاالت املبارشة من املنظامت غري الحكومية .ويجب عىل قطاع إعادة التوطني فعل اليشء ذاته.
وعىل وجه الخصوص ،ميكن أن تستفيد البلدان التي تقبل اإلحاالت
عىل أساس ‘ملف’ الحالة (أي بدون مقابلة الالجئ قبل وصوله إىل بلد ميلوين دوغالس melonee.douglas@hias.org
إعادة التوطني) من هذا الربنامج إذا كانت تهدف إىل الوصول إىل أكرث مدير الحلول الدامئة يف الجمعية العربية ملساعدة الالجئني
(هياس)
الحاالت استضعافاً.
متويل اإلحاالت املبارشة :مل تكن التكاليف التي تحملتها املنظامت غري راشيل ليفيتان rachel.levitan@hias.org
الحكومية إلدارة برامج اإلحالة املبارشة مالية وحسب .فألن املنظامت مساعدة نائب الرئيس ،الربامج العاملية ،االسرتاتيجية والتخطيط،
غري الحكومية تقدم هذه الخدمة مجاناً لبلدان إعادة التوطني ،ليس الجمعية العربية ملساعدة الالجئني (هياس)
لدى بلدان إعادة التوطني أي شعور باملسؤولية ألن تكون مبثابة رشيك
حقيقي لهذه املنظامت .ولتنمية الشعور باملسؤولية تجاه برنامج لويس و .كياما lucy.kiama@hias.org
اإلحاالت املبارشة ،يجب أن تحصل املنظامت غري الحكومية عىل مديرة ُقط ِر َّية ،الجمعية العربية ملساعدة الالجئني (هياس) يف
التمويل مقابل خدماتها ،عىل األقل متويل جزيئ أو مقابل كل خدمة كينيا
عىل حدة إذ يصعب جداً عىل كثري من املنظامت غري الحكومية -
www.hias.org
والسيام تلك القامئة وسط مجتمعات الالجئني وذات روابط وطيدة
مع فئات املستضعفني  -إدارة برنامج إحالة مبارش دون الحصول عىل  .1توقعات مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن احتياجات إعادة
التوطني العاملية لعام 2017
التمويل من بلدان إعادة التوطني أو مفوضية األمم املتحدة السامية
http://bit.ly/UNHCR-ResettlementNeeds2017-ar
لشؤون الالجئني مامثل ملا تحصل عليه الربامج األخرى.
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إعادة التوطني كأداة لحامية األطفال الالجئني

سوزانا دافيس وكارول باتشيلور

يرتتب عىل السياق العاملي يف يومنا هذا التأكد من َّأن املبادرات الجديدة منها والقامئة واملعنية بإعادة
توطني الالجئني األطفال غري املصحوبني ببالغني أكرث قدرة عىل خدمة حاجات الحامية لهؤالء األطفال.
يف يومنا هذا ،يضم أكرث من نصف الالجئني وطالبي اللجوء يف حاجات إعادة التوطني الحالية لألطفال املستخطرين

العامل أطفاالً تقل أعامرهم عن  18عاماً .وعندما تنزح الفتيات
املهجرون ،ال يرتكون خلفهم ديارهم وأفراد عوائلهم
والفتيان َّ
فحسب بل يرتكون السالمة واالستقرار الالزمني لنامئهم عىل
املدى البعيد .ويف مواجهة التَّهجري القرسي الذي مل يشهد املايض
القريب له مثي ًال ،ال تكمن أهمية إعادة التوطني بأ َّنها تقدم
الحامية لألشخاص الذين يف حاجة إليها فحسب بل متثل أيضاً
آلية لتشارك املسؤولية العاملية .وبهذا الصدد ،أظهر عدد ال بأس
به من الهيئات الدولية والجمهور العام اهتامماً متزايداً بإعادة
توطني الالجئني خاص ًة األطفال منهم.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /آي إيرب-جونز

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

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

لكننا نشهد يف الوقت الحايل انخفاضاً كبرياً يف أعداد أماكن
إعادة التوطني إىل درجة ال تفي بحاجات األطفال الذين يُعدُّ
إعادة التوطني الحل األمثل لهم .وعىل الصعيد العامليَ ،ق َّد َمت
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 2015
ما يقارب  4500طف ًال ومراهقاً إلعادة توطينهم وهو ما ميثل
 %3.6من طلبات إعادة التوطني العاملية املوافق عليها .وقد
ووفق عىل طلبات إعادة توطني أعداد أكرب من هؤالء األطفال
ضمن فئات العائالت وكذلك ضمن فئات أخرى مستحقة إلعادة
التوطني وليس ضمن فئة مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني املعروفة باسم ’األطفال واملراهقون املستخطرون‘
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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جبون عىل العمل يف ظروف خطرة وضارة
الذين ُيست َغ ُّلون و ُي َ
إضاف ًة إىل األطفال الذين يواجهون العنف وسوء املعاملة
واإلهــال واالستغالل .واستناداً إىل التقديرات القامئة عىل
انتشار معدالت املخاطر الرئيسية ،ميكن القول َّ
إن عدد األطفال
الالجئني املستخطرين يرتفع إىل  1.9مليون طفل الجئ.
ويكشف الرتكيز عىل سياقات محددة من التهجري مختلف
أمناط املخاطر املنترشة التي تواجه األطفال الالجئني .ومن بني
الالجئني السوريني يف منطقة الرشق األوسط نجد ،عىل سبيل
املثال ،عرشة آالف طفل  -أو مبعنى آخر أقل من  %0.5من
إجاميل عدد األطفال الالجئني  -مفصولني عن أرسهم .ليس
هذا فحسب ،بل يواجه عدد أكرب من األطفال مخاطر أخرى ال
تقل خطورة عن املخاطر السابق الحديث عنها مثل :األطفال
الذين يزاولون أعامالً خطرة ،والذين ُيع َّرضون لزواج األطفال
خاصة عندما تواجه األرس شبح تناقص املــوارد وتضاؤلها.
ومن ناحية أخرى ،من بني الجئي جنوب السودان ،يوجد ما
يقارب  44ألف طفل  -أو  %5طفل الجئ  -منفصلني عن
ذويهم أو غري مصحوبني ببالغني .ويواجه األطفال الالجئون
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من جنوب السودان أيضاً مخاطر هائلة من التعرض للعنف
الجنيس والعنف القائم عىل الجندر مبا يف ذلك زواج األطفال،
واالستغالل الجنيس إضاف ًة إىل عاملة األطفال .وتشري التقارير
إىل ورود حاالت من تجنيد األطفال الالجئني يف الجامعات
املس َّلحة إذ يوجد حوايل  12ألف طفل يف جنوب السودان
مجندين يف هذه الجامعات املس َّلحة.
ومع ذلك ،قد ال يكون إعادة التوطني الحل الذي يصب يف
أفضل مصالح هؤالء األطفال .ففي معظم الحاالت ،يتلقى
األطفال الالجئون الدعم ملعالجة قضايا حاميتهم عىل املستوى
املحيل أو يعاد ُّمل شملهم مع أرسهم وذويهم يف البلدان
املضيفة لالجئني ضمن املنطقة ،ويف بعض الحاالت األخرى
يعودون إىل بلد املنشأ .أما عن مدى مالءمة إعادة التوطني
كحل يساعد يف حامية الطفل ،ف ُيحدَّ ُد دامئاً بنا ًء عىل أساس
فردي با ِّتباع تدابري فرز إعادة التوطني وتطبيق إجراءات أفضل
املصالح التي تتَّبعها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني 1.ومع ذلك ،عند مقارنة العدد الهائل من الفتيات
والفتيان الذين يواجهون مخاطر حامية كبرية مبحدودية أعداد
أماكن إعادة التوطني املتاحة تنكشف الفجوة الكبرية بني
حاجات هؤالء األطفال وبني الحلول املتاحة.

االستجابة املوىص بها

من املفيد جداً أن يتضمن أي برنامج إلعادة التوطني تركيزاً
مستهدفاً لفئة األطفال واملراهقني املستخطرين مبن فيهم
األطفال ضمن مجموعات العائالت واألطفال املنفصلني عن
والديهم وذويهم .وتعد مبادرة اململكة املتحدة الجديدة
لألطفال يف منطقة الــرق األوســط وشــال أفريقيا أول
خطوة مهمة يف هذا االتجاه .ومن األهمية مبكان أن نذكر
َّأن 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 َّ
بأن حاجات كل طفل وقدراته ومخاطر حاميته تتنوع
وتختلف من طفل آلخر ،ال بد إذن من أن يظل التقييم
الفردي أو تحديد مصالح الطفل الفضىل العامل املحوري
يف اتخاذ أي قرار إلعادة التوطني وتوجيهه .وال بد من أن
يظل ُّمل شمل األرسة عىل وجه الخصوص متصدراً لألولويات
يف إجراءات املصالح الفضىل كام يجب أن تعرتف به الدول
املستقبلة لالجئني كاعتبار أويل وأسايس لرفاه الطفل آخذة
يف االعتبار دور األرسة املحوري يف حامية الطفل ومنائه عىل
املدى البعيد.
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وينبغي أن تكون فرص ِّمل شمل األرسة عام ًال رئيسياً يف القرار املستقبل

املتخذ حول إمكانية إعادة توطني الطفل ،كام يجب أن ُتت ََّخذ
الخطوات الالزمة للتأكد من َّأن إعادة التوطني لن تكون
للم شمل األرسة يف املستقبل .ومن املهم
عام ًال مؤثراً معيقاً ِّ
جداً بعد وصول األطفال غري املصحوبني ببالغني أو املنفصلني
عن ذويهم إىل بلد إعادة التوطني متكينهم من االستفادة من
ِّمل شمل األرسة مع كل من أفراد العائلة من الدرجة األوىل
والعائلة املمتدة عىل حد سواء .لكنَّ القيود املفروضة عىل
تأشرية الدخول متثل عقبة كبرية متنع األطفال من ِّمل شملهم
عقب وصولهم إىل بلد إعادة التوطني مع أفراد أرسهم ممن
ميكن تت ّبعهم ،ما ميثل عائقاً أمام إعادة توطني األطفال غري
املصحوبني ببالغني أو املنفصلني عن ذويهم.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن لسياسات ِّمل شمل األرسة بذل مزيد
من الجهود الستيعاب مختلف البنى الثقافية ُ
لأل َس ضمن
إطار القانون والسياسة .ففي الوقت الحايل ،ال تسمح معظم
بلدان إعادة التوطني بلم شمل األرسة إال مع األرسة النواتية.
وتفرض هذه القيود تحديات عىل إيجاد الحلول لألطفال يف
محاولة للم شملهم مع أفراد أرسهم وذلك يف سياق حاالت
الطوارئ التي ظهرت مؤخراً يف أوروبــا .وإضافة إىل ذلك،
ميكن من خالل تقصري فرتات االنتظار ومنح األولوية لترسيع
معالجة طلبات األطفال املستخطرين التخفيف من حدة
اآلثار السلبية لالنفصال األرسي املطول عىل مناء األطفال.

ميكننـا صقـل تركيزنـا الجامعـي على التصـدي لتلبيـة حاجات
األطفـال املسـتخطرين كما َّأن العمـل على إيجـاد مبـادرات
جديـدة لالسـتجابة لهـذه الحاجـات سـيكون ذا نفـع مثمـر.
ولهـذه الغايـة ،ينبغـي للربامـج الجديـدة أن تأخـذ بعين
االعتبـار جميـع األطفـال املسـتخطرين وأن تتجنـب مزالـق
حصر تركيزهـم على األطفـال غير املصحوبين ببالغين أو
املنفصلين عـن ذويهـم .ويف الوقـت نفسـه ،مبقـدور مفوضية
األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئني بذل املزيـد لتضمن
التحديـد االسـتباقي لألطفـال واملراهقين املسـتخطرين ممـن
ينصـب إعـادة التوطني يف أفضـل مصالحهـم .ويف عمليات
قـد
ُّ
الالجئين التـي تضـم أنظمـة قامئـة بالفعـل لتحديـد األطفـال
الالجئين املسـتخطرين ثـم إحالتهـم إىل خدمـات الحاميـة
املحليـة والدعـم ،ميكـن أن يتحسـن أداء هـذه املنظومات إذا
عملـت على تحسين ارتباطهـا بخدمـات إعـادة التوطين.

وينبغـي ملفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئين
ورشكائهـا االسـتمرار يف تحديـد مقاربـات مبتكـرة بشـأن
حاميـة األطفـال يف أثنـاء تنقلهـم يف مسـار التهجير سـواء
أكان ذلـك مـن خلال إعـادة التوطين أم من خالل املسـارين
اآلخريـن للحلـول الدامئة3.ولتحقيـق أي تقـدم يف حاميـة
سلامة 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
وأخرياً ،ميثل الدعم املستمر لألطفال بعد وصولهم إىل بلدان اسـتمرار التعـاون بين الـدول لضمان احترام املبـادئ واألطر
إعادة التوطني أهمية بالغة لألطفال وألرسهم عىل حد سواء ،القامئـة النَّاظمـة للحاميـة واملسـاعدة املقدمتين لألطفـال.
ملا ميثله استمرار تقديم الحامية واملساعدات من أهمية
لألطفال والبالغني املستخطرين لتمكني اندماجهم بسالمة وال غرابـة يف َّأن بلـدان طالبـي اللجـوء تناضـل مـن أجـل
يف مجتمعاتهم الجديدة .وكذلك ،ال بد من تقديم الخدمات تلبيـة الطلـب على تقديـم خدمـات حاميـة نوعيـة لألطفـال
االستشارية النفسية-االجتامعية سواء من خالل الشبكات يف معظـم عمليـات الالجئين .ومـع ذلـك ،لـن يكـون إعـادة
االستشارية أم من خالل شبكات األقران املحلية ملساعدة التوطين ً
حلا يصـب يف مصلحـة الطفـل الفضلى لغالبيـة
األطفال املستخطرين وأرسهم يف التغلب عىل خربات املايض األطفـال الالجئين الذيـن يصـل عددهـم إىل  12.5مليـون
وامليض قدماً يف حياتهم الجديدة بنجاح .كام ينبغي إيالء طفـل الجـئ أو طالـب لجـوء على مسـتوى العـامل إذ مـا زال
االهتامم والحرص ملبادرات تشجيع االندماج خاصة منها معظـم هـؤالء األطفـال وأرسهـم يف بلـد اللجـوء األول لهـم.
تلك التي تعمل عىل إقران األطفال الالجئني وأرسهم بأفراد ولتلبيـة حاجـات حاميتهـم ،مثـة حاجـة ماسـة وملحـة لزيادة
املجتمعات املحلية وتوفري الفرص لتشكيل شبكات دعم حجـم االسـتثامر يف برامـج التَّعليـم وبرامـج حاميـة األطفـال
جديدة .ومن األمثلة التي ُيحتَذى بها خطة عامل إعادة بعيـدة األمـد وذلـك ضمـن العمليـات الخاصـة بالتعامـل مـع
التوطني يف املــدارس الكندية التي تقدم الدعم لألطفال الالجئين.
وأرسهم عىل حد سواء2إذ يرتكز وجود عامل إعادة التوطني
ً
ً
يف املدارس ويعملون مع فرادى األطفال وأرسهم ،ويقدمون لقـد أصبـح إعـادة التوطين جـزءا حيويـا مـن الجهـود التـي
االستشارات املستمرة لهم ،والزيارات املنزلية ،واالستشارات تبذلهـا املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
التعليمية والدعم.
للبحـث عـن الحلـول واملدافعـة نحـو مزيـد مـن التشـارك
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املنصـف للمسـؤولية إزاء الالجئين .ويف إطـار هـذا الرتكيـز ،كارول باتشيلور batchelo@unhcr.org
ميكـن تعزيـز عمليات إعـادة التوطني لتحسين تلبيـة الحامية مديرة قسم الحامية الدولية يف مفوضية األمم املتحدة السامية
امللحـة وحاجـات األطفـال واملراهقين املسـتخطرين .وال بـد لشؤون الالجئني
مـن زيـادة االسـتثامر يف خدمـات الحامية والرفـاه االجتامعي
www.unhcr.org
لألطفـال يف بلـدان اللجـوء األوىل وبلـدان إعـادة التوطين َّ
ألن
ذلـك سيسـاعد األطفـال الالجئين يف البحـث عن حلـول تدوم  )2008( .1املبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن
تحديد املصالح الفضىل للطفل www.refworld.org/docid/48480c342.html
على املـدى البعيد.
سوزانا دافيس DAVIES@unhcr.org
خبرية متنقلة يف حامية األطفال ،قسم الحامية الدولية يف
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني.

و( )2011الدليل امليـداين لتنفيذ املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني بشأن تحديد املصالح الفضىل للطفل
www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html
(الوثيقتان متاحتان باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية)
 .2انظرhttp://swissask.ca
 .3انظر الورقة الخلفية الخاصة بحوار املفوض السامي حول األطفال يف التنقل (:)2016
www.unhcr.org/583d8e597

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

ينبغي للعالقة القامئة بني الحكومة واملتعاقدين معها من مقدمي خدمات إعادة توطني الالجئني يف
أسرتاليا أن تقوم عىل قاعدة أوسع من االستقاللية والثقة.
يف سبتمرب/أيلول  ،2015أعلنت الحكومة األسرتالية عن عزمها
توفري  12ألف مكان إضايف إلعادة توطني الالجئني من سوريا
والعراق ،وذلك ما يطرح السؤال حول كيفية تسهيل الحكومة
إلعادة توطينهم .ويف أسرتاليا ،تعتمد الحكومة عىل منظامت
املجتمع املدين للوفاء بالتزامها إزاء إعادة توطني الالجئني لكنّ
قلي ًال ما قيل حول توفري الدعم املعزز ملنظامت املجتمع املدين
يف مواكبتها يف ارتفاع عبء العمل مع حاالت الالجئني.
وتعد منظامت املجتمع املدين األسرتالية من أهم الجهات
الفاعلة يف دعم الالجئني ممن يسريون يف مسار املواطنة وذلك
عن طريق منارصة حاجاتهم ،وتوفري الدعم املبارش واملستمر
لهم مثل اإلسكان والصحة والتعليم .ففي أسرتاليا يف أواخر
القرن العرشين ،لقيت منظامت املجتمع املدين تشجيعاً
بتبني منوذج اإلدارة العامة الجديد الذي ركز عىل املنافسة
والخصخصة .وكان عىل منظامت املجتمع املدين أن تتنافس
من خالل املشاركة يف عطاءات الخدمات الحكومية وأصبح
ذلك معياراً يف توفري خدمات دعم إعادة توطني الالجئني
لكنَّ التزاماتها التعاقدية متثل عائقاً أمام استقاللية منظامت
املجتمع املدين أو إقامة منوذج من الرشاكة مع الحكومة.

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

محدوديات املصادر

مع َّأن نطاق الدعم املقدم لالجئني غري متجانس بني مختلف
منظامت املجتمع املدين يف أسرتاليا ،فجميعها دون استثناء
يتأثر أيضاً باملوارد التي تحددها عقود الحكومة .ولذلك يجاهد
عامل الهيئات عىل الخط األمامي يف تلبية حاجات زبائنهم من
الالجئني َّ
ألن هذه املنظامت تفتقر إىل األماكن املناسبة التي
ميكن أن تفيد يف تنفيذ برامجهم الخاصة بالالجئني عدا عن
أ َّنها تفتقر إىل العدد املطلوب من الكوادر من أجل التشارك
يف عبء العمل ،وأداء الواجبات اإلدارية املرتبطة بعقودهم.

وفور وصول الالجئني إىل البالد ،تطرح الحكومة عطا ًء خاصاً ومن أمثلة التَّحديات الكبرية التي يواجهها عامل الخط األمامي
مبنظامت املجتمع املــدين لتوفري خدمات الدعم للالجئني هو أ َّنه عليهم تلبية حاجات زبائنهم الالجئني مع أنهم ال
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ميتلكون سوى موظفني غري متفرغني .ففي أسرتاليا ،درجت نحتاج إىل نقلة يف العالقات وال بد من أن يكون ذلك عىل قدم
العادة عىل العمل يف منظامت املجتمع املدين بنظام العمل املساواة وأن يكون مبنياً عىل أساس الرشاكة الحقيقية بكل
غري املتفرغ ،ونتج عن ذلك اعتامد هذه املنظامت كثرياً عىل معنى الكلمة( .مدير إحدى منظامت املجتمع املدين)
املتطوعني لتنفيذ برامجهم الخاصة بالالجئني ،ويدعم هذا
الوضع اسرتاتيجية التطوع الوطني للحكومة .فمن ناحية ،ترتك ويدرك عامل خط املواجهة األول ،ومديرو منظامت املجتمع
االتفاقيات التعاقدية الحكومية ثغرة بني املصادر وبني حاجات املدين َّأن العالقة ال ِعقد َّية مع الحكومة هي املعيار الرئييس
الالجئني ألنها تحد من عدد املــوارد املتاحة لدى منظامت ومع ذلك يؤكدون عىل َّأن ذلك التعاون يجب أن يدور حول
املجتمع املدين يف توظيف العامل املتفرغني .ومن ناحية أخرى ،الهدف الرئييس املنشود املتمثل يف تلبية حاجات جميع
تنقل الحكومة حساً من االهتامم برفاه مجتمعات الالجئني الالجئني مبن فيهم الالجئني املقبولني وفقاً لربنامج التأشريات
بتشجيعها للتطوع فيام بني املجتمع املدين من أجل سد فجوات املؤقتة .ولضامن تلقي منظامت املجتمع املدين األسرتالية
املصادر .وتجد منظامت املجتمع املدين أنفسها مجربة عىل الدعم الكامل يف جهودها إلعادة توطني الالجئني الجدد دون
استنباط حلول إبداعية من أجل تلبية الحاجات يف بيئة يتضح املساس بالعملية الحكومية نفسها الخاصة بإحالة الخدمات
إىل عطاءات خاصة بخدمات الالجئني نقرتح التوصيات التالية:
أنها تزداد خطورة من ناحية إعادة توطني الالجئني.
بل تزداد الصعوبات أمام منظامت املجتمع املدين يف أداء
مسؤولياتها إزاء الالجئني ضمن البنى الحكومية األشبه باألسواق
التجارية يف مجال برامج إعــادة توطني الالجئني .وتنارص
منظامت املجتمع املدين حاجات الالجئني الفردية وكذلك عىل
مستوى السياسة الحكومية .لكنَّ منارصة الالجئني خاص ًة عىل
مستوى السياسات صعبة بالنسبة للمنظامت التي تدخل يف
عالقة تعاقدية مع الحكومة.

يجب أن تضع عقود الحكومة سلم األولويات بشأن
رشوط املصادر الخاصة مبنظامت املجتمع املدين لتمكينها
من الوفاء بالتزامات تقديم الخدمات لالجئني.
ينبغي للحكومة استخدام خربة منظامت املجتمع املدين
يف مجال إعادة التوطني فيام وراء الحوارات مع مديري
العقود وذلك لتشجيع إظهار مختلف وجهات النظر حول
الطريقة املثىل لدعم إعادة توطني الالجئني.

وهناك تصور شائع بني منظامت املجتمع املدين َّ
بأن عالقتهم
ال ِعقد َّية مع الحكومة يحرمهم من أي فرصة للعمل يف املنارصة.
ومثال ذلك َّأن إعادة تطبيق برنامج تأشريات الحامية املؤقتة يف
عام  2014مينع منظامت املجتمع املدين من توفري نطاق الدعم
الكامل لالجئني ذلك َّ
ألن هؤالء الالجئني املقبولني وفقاً لهذا
الربنامج غري مسموح لهم بالوصول إىل األنواع ذاتها من التعليم
والتدريب املتاحني لغريهم من املقبولني عىل أساس إنساين.
وإضاف ًة إىل ذلك ،تعاين منظامت املجتمع املدين من محدودية فتعزيز مسؤولية منظامت املجتمع املدين ومنحها املصادر
كبرية جداً يف قدراتها عىل منارصة الالجئني ممن ال يعرفون مصري الالزمة له أثر يف تحسني النتائج بالنسبة لالجئني عندما
يتوطنون يف أرض جديدة .وإذا أقيمت العالقة بني الحكومة
إعادة توطينهم الخاضع للمراجعة كل ثالث سنوات.
ومنظامت املجتمع املدين عىل أساس من االحــرام وكانت
التوصيات
رشاكة حقيقية فسوف يخدم ذلك عملية تعزيز اسرتاتيجيات
مع َّأن الحكومة األسرتالية تنظر إىل عالقتها مع منظامت املجتمع إعادة التوطني األسرتالية.
املدين عىل أنها عالقة رشاكة ،فهذه الرشاكة غري متكافئة ،وال
ُتظ ِه ُر الحكومة إ َّال قلي ًال من فهم وجهات نظر منظامت املجتمع نريو كانداسامي
nkandasamy@student.unimelb.edu.au
املدين واهتامماتها بشأن إعادة توطني الالجئني.
مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة ملبورن ،مسؤول
 ...هناك انفصام كامل ثقايف بني منظامت املجتمع املدين األبحاث االجتامعية يف منظمة أنجيل كري فيكتوريا
والحكومة ،وهناك انفصام كامل حول قضية الالجئني .وال بد www.anglicarevic.org.au
من إحداث نقلة يف الطريقة التي ُتكتَب بها العقود ،فنحن

مبا َّأن املناطق الريفية األسرتالية هي األكرث واألرسع جذباً
إلعادة توطني الالجئني السوريني ،ينبغي تطوير مستويات
البنية التحتية والشبكات االجتامعية لدى مستويات
منظامت املجتمع املدين العاملة يف تلك املناطق من أجل
دعم إعادة توطني الالجئني.
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إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا

ماردوخ ستيفنز

منذ عام  ،2013تنادي حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) مبضاعفة نيوزيلندا لحصتها من الالجئني
من  750إىل .1500
وانصب تركيزنا أيضاً عىل األصدقاء
الوحيد لالنطالق بالحملة.
َّ
يف مجاالت الفنون والجامعات ومجتمعات الحراك الشعبي
لتعظيم رسالتنا للجمهور العام .ومتخضت هذه االرتباطات عن
عقد أوىل اجتامعاتنا مع أعضاء الربملان املتعاطفني من أحزاب
املعارضة ومتكنا من إقناع أكرب حزب معارض أال وهو حزب
العمل بضم موضوع زيادة حصة الالجئني إىل بيانهم االنتخايب
وكانت تلك خطوة يف االتجاه الصحيح.

فاإلطار القائم عىل الحقوق يؤكد عىل حقوق األشخاص يف
السعي للحصول عىل الحامية بغض النظر عن القيمة االقتصادية
التي قد يجلبونها .وتستفيد من هذا اإلطار أيضاً املنظامت التي
ُت ِّثل الجئي الكوتا فور وصولهم إىل دول إعادة التوطني .ومع
ذلك ،ميكن للمؤسسات الدميقراطية التي ال تنحرص عىل الدوائر
السياسية واالقتصادية فحسب بل تضم أيضاً وسائل العالم
واملنارصين والفعاليات الشعبية والدوائر الحكومية أن تقدم
مساراً إضافياً لحامية الالجئني بالرتحيب بعدد من الجئي الكوتا
لتوطينهم ،دون االستناد إىل املطالب الحقوقية لطالبي اللجوء
بل بنا ًء عىل ما يعتقد ممثلو الشعب َّأن مواطنيهم يرغبون به
بالفعل.

مات غرايس

قبل استقبال كندا لالجئني السوريني مؤخراً ،كانت نيوزيلندا
الدولة الوحيدة يف العامل التي استقبلت أعداداً من الالجئني
من خالل منظومة إعادة التوطني لدى مفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني تفوق أعداد من قبلتهم من خالل
طلبات اللجوء .ومبا َّأن عدد طلبات اللجوء املقدمة يف نيوزيالندا
ال تتجاوز  300طلب يف العام الواحد ،تسعى نيوزيلندا إىل
أخذ حصتها العادلة من خالل نظام الحصص (الكوتا) .وبهذا
النظام ،ال يعتمد الرتحيب بالعدد املحدود من ’الجئي الكوتا‘
عىل أساس الطلبات التي يقدموها طالبو اللجوء وفقاً الدعاءات وبحلول فرباير/شباط  ،2015بدأت مجموعات منارصة أخرى
حقوقية ،بل بنا ًء عىل ما يعتقد ممثلو الشعب َّأن مواطنيهم إطالق حمالتها الداعية إىل مضاعفة حصة اللجوء .ومع مرور
يرغبون به بالفعل.

ويف نيوزيالندا ،كان لغياب الحوار العام حول الالجئني األثر األكرب
يف عدم ارتفاع حجم الحصة السنوية ( )750خالل ثالثني سنة
املاضية .ويف ذلك الوقت ،شهدت البالد ارتفاعاً بعدد السكان
بنسبة  %41رافقه ارتفاع آخر يف الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي
بأكرث من ضعفني .لكنَّ منارصي رفع حصة اللجوء خالل هذا
الوقت اكتفوا يف املنارصة من خالل مشاركتهم املحدودة مع
الجمهور العام من السكان.
ويف عام َ ،2013ب ُ
دأت حمل َة ( Doing Our Bitتأدية دورنا)
بهدف مضاعفة حصة نيوزيلندا من الالجئني .ويف البداية ،مل
تتلقَّ الحملة أي متويالت ومل تصطبغ بشخصية عامة راسخة.
ولذلك ،كانت وسائل اإلعالم االجتامعي واإلعالم البديل الطريق

أفراد من حمالت اعرتاض يحتجون أمام املباين الحكومية يف ويلينغتون ،نيوزيلندا.
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الوقت ،حصلنا عىل دعم املشاهري ورؤساء البلديات وغريهم
من الهيئات املعنية بتقدير الخدمات لالجئني .وحرصنا عىل
إرشاك الجمهور العام من خالل عقد االجتامعات العامة ونرش
املطويات وتنظيم املعارض الفنية .وبعد سنتني من بدء الحملة،
وقبل وصول أزمة الهجرة إىل أوروبا ،أظهرت إحدى دراسات
استطالع الــرأي َّأن  %53من النيوزيلنديني أيــدوا رفع حصة
اللجوء .ويف سبتمرب/أيلول  ،2015أعلنت الحكومة عن عزمها
توفري  600مكان إضايف يف حصة الالجئني (للسوريني) عىل مدى
ثالث سنوات.
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خالل أوقات مراجعة الحصة وخالل االنتخابات أيضاً .ومع َّأن
الرتكيز الدويل عىل أزمة الالجئني األخرية ساعد يف ترسيع زيادة
حصتنا الدامئة ،فال شك لدينا يف أننا قادرون عىل تحقيق زيادة
أخرى بها.

ففي يونيو/حزيران  ،2016أعلنت الحكومة عن َّأن حصة
الالجئني سوف تزداد زيادة دامئة إىل ألف بدءاً بعام  2018مع
تنامي الفرص أمام الكفالة املجتمعية املحلية .ومع َّأن الزيادة
ال تصل إىل ما تصبوا إليه حملتنا وحمالت غرينا ،فقد تبنى كال
الحزبني املعارضني الرئيسيني سياسة زيادة الحصة إىل ،1500
ورغم تركيزنا عىل املؤسسات الدميقراطية ،كانت املطالب القامئة كام ظهرت املقاالت االفتتاحية يف كربى الصحف املنددة بالعدد
عىل قيم حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من حملتنا .ومع ذلك ،املنخفض للحصة ،وكذلك أبدى الجمهور العام رغبة يف قبول
استُخ ِدمت حقوق اإلنسان لتوجيه النداء إىل الجمهور العام من الالجئني.
خالل املؤسسات الدميقراطية وليس العتامدها كأساس لتحريك
الدعاوى يف املحاكم .وبجانب حقوق اإلنسان ،اعتمدت الحملة هناك ثالثة تحديات رئيسية تواجه قبول نيوزيلندا لالجئني ضمن
أيضاً عىل أطروحات العدالة (’تأدية دورنا‘) وعىل اإلحصاءات إطار إعادة التوطني .فأوالً ،من السهل عىل دول مثل نيوزيلندا
املقنعة التي قارنت مساهمتنا مبساهامت الــدول األخرى .أن تضع أولويات محددة ألنواع الالجئني ولوال االهتامم العام
ومتثل إحدى أهم الرسائل التي أطلقتها الحملة يف أ َّنه حتى الذي حصل مؤخراً ،ل َف َّض َل صانعو السياسات اختيار الالجئني
لو كان هناك بلدان مثل أسرتاليا تعامل طالبي اللجوء بطريقة عىل أساس األفضلية يف االستيطان بدالً من الرتكيز عىل محور
مخيفة ،فنيوزيلندا تنتهج طريقا مشابهاً لذلك إذا بقيت تقلص االستضعاف .ورغم تأسيس فئات أخرى لالجئني هي فئات
مسؤوليتها من خالل تصغري حجم حصة الالجئني.
الحاالت الطبية واإلعاقات ،بقيت تلك الفئات موقفة منذ
 .2009وكذلك ،ح َّدت الحكومة الحالية الجئي الحصة القادمني
ومن هنا ،انطلقنا مع مقدمي خدمات الالجئني إلظهار قضيتنا من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحيث تقترص عىل
من خالل ذكر القصص اإليجابية حول نتائج إعادة التوطني من لديهم عائالت يف نيوزيلندا ،ما ميثل رفضاً مبارشاً للرتكيز
ووضعنا الخطاب العام ضمن إطار انعدام زيادة حصة الالجئني .الذي توليه مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عىل
1
لكنَّ إطالق حملة تنادي برفع حصة الالجئني لن يتطلب إنشاء األشخاص األكرث استضعافا.
خطاب رسدي إذا كانت الحصة (الكوتا) السبيل الرشعي الوحيد
لحامية الالجئني ،خاصة إذا تعاون املنارصون مع وسائل اإلعالم أما التحدي الثاين فيتمثل يف َّأن االختيار الحكومي لالجئني
الرئيسية لتوضيح فئتي حامية الالجئني .ويف واقع األمر ،كان ونقلهم وفق منظومة الحصة يط ِّبع نظاماً يشرتط عىل الالجئني
من شأن الرتكيز عىل الكوتا خفض األخبار السلبية املبالغ بها االنتظار إىل حني توافر األماكن التي تقل كثرياً عن األعداد
حول طالبي اللجوء بل أصبحت معظم نقاشات املخاوف األمنية املطلوبة.
إزاء جلب الالجئني إىل نيوزيلندا مبنية اآلن عىل عمليات الفرز
والتحدي الثالث هو َّأن الرتكيز عىل حصص الالجئني يف أوقات
الحكومي لالجئني الواصلني من خالل الكوتا نفسها.
األزمات قد يح ّول النظر عن الحاجات األخرى املبارشة مثل
أوجه القصور يف إعادة التوطني
تقديم املساعدات للدول املضيفة لالجئني .ويف نهاية املطاف،
يف نيوزيلنداُ ،ي َّ
خطط لحصة إعادة توطني الالجئني يف فرتات ال بد من ربط مناشدات رفع حصص الالجئني مبناشدات رفع
ً
زمنية كل واحــدة منها تــدوم ثالث سنوات وذلــك للسامح مستوى املساعدات ،وال ينبغي أن يكون هناك تنافسا بني
بالتخطيط للزيادات املرتاكمة للحصة وتفادي انطالق األقاويل املناشدتني.
حول عشوائية الحكومة يف قبولها ’لطوفان‘ الالجئني .ولذلك،
يف حني ُيتو َّقع أن تشهد طلبات طالبي اللجوء تذبذباً حسب وأخــراً ،تعد نيوزيلندا البلد الوحيد التي بــدأت يف تنفيذ
التغريات التي تطرأ عىل النزاعات وأوضــاع االضطهاد ،عىل برامج الكفالة املجتمعية وذلك ما يجعل التعاطف العام أكرث
املجموعات املنارصة لحصة الالجئني أن تحشد الدعم العام استجابة يف أوقات األزمات .ويف هذا اإلطارُ ،تع َّلل إحدى أسباب

مونوسكو /سيلفيان ليختي
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محدودية نجاح حملة ( Doing Our Bitتأدية دورنا) يف َّأن
كثرياً من الحامس األويل الذي أبداه املواطنون بددته الحكومة
التي سعت إىل تبطيء استجابتها خشية أن يبتعد عنها بعض
مؤيديها.
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حقوقهم املمنوحة لهم يف اتفاقية الالجئني .ومن هنا ،نخلص إىل
الوظيفة الرئيسية لإلطار الدميقراطي واملتمثلة يف الدفع قدماً
نحو تطبيق تدابري للحامية تعمل جنباً إىل جنب مع املقاربة
القامئة عىل الحقوق وما وراءها.
ماردوخ ستيفنز murdochstephens@gmail.com

لقد أظهرت خربة نيوزيلندا يف محاولة رفع حصة الالجئني التي
طال ركودها رضورة تطبيق اإلطار القائم عىل الحقوق ،لكنَّ حملة ( Doing Our Bitأداء دورنا)
www.doingourbit.co.nz
ذلك ال يكفي لتنفيذ برنامج قوي يف إعادة التوطني .وباملقابل،
إذا اقترص الرتكيز حرصا ً عىل إعادة التوطني ،قد يؤدي ذلك إىل  .1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،الحاجات املتوقعة إلعادة التوطني
وضع ُتنزَعُ فيها رشعية ُتن ُّقل األفراد طالبي اللجوء ويحموا من العاملي www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/6/575e95e04.html 2017

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا
ناتاليا بيستوفا

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج
إعادة التوطني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،لكنَّها ال تقدِّم الدعم لهؤالء
الالجئني ،مبن فيهم السوريون ،إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

اســتجابة للحــرب يف ســوريا ،تعهــدت الحكومــة اإليرلنديــة
وعــم يف املجتمــع املــدين
بالرتحيــب بأربعــة آالف الجــئ.
َّ
والشــعب اإليرلنــدي شــعور بالتضامــن مــع الذيــن عانــوا
الحــرب يف ســوريا وأطلقــوا رصخــة ’الرتحيــب بالالجئــن‘ خــال
العــام املــايض .وتبــذل الحكومــة اإليرلنديــة جهــداً ومســاعدة
كبرييــن يف دعــم برنامــج الالجئــن الســوريني املعــاد توطينهــم
ضمــن برنامــج إعــادة التوطــن لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن كجــزء مــن التزامهــا بالرتحيــب
بهــؤالء الالجئــن.

ومنــذ بدايــات الربنامــج عــام  2000إىل منتصــف نوفمرب/ترشيــن
الثــاين  ،2016قــدَّ م برنامــج إعــادة التوطــن بقيــادة املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن الدعــم لـــ 1705
أشــخاص مســتضعفني مــن  27بلــداً مبــا فيهــا الع ـراق وســوريا
لبــدء حيــاة جديــدة يف جميــع أنحــاء إيرلندا1.ووفق ـاً اللتزامهــا
بالرتحيــب بأربعــة آالف الجــئ ســوري ،بــدأت الحكومــة
التخطيــط إلعــادة توطــن العائــات املوجــودة يف مخيــات
الالجئــن خــارج ســوريا .ومــع حلــول منتصــف عــام ،2016
وصلــت أفــواج عــدة مــن الســوريني إىل إيرلنــدا و ُو ِضعــوا يف عدد
مــن املواقــع يف مختلــف أنحــاء البــاد .وخصصــت الحكومــة
مــوارد ماليــة لدعــم األشــخاص يف الســنة األوىل يف املرحلــة
االنتقاليــة لتوفــر املســاعدة املبــارشة للعائــات ومتكينهــا مــن
الحصــول عــى خدمــات التعليــم يف املــدارس والرعايــة الصحيــة

وجنِّــدت الهيئــات الحكوميــة لضــان
واإلســكان وغريهــاُ .
كفايــة وصــول الالجئــن للخدمــات ووضعــت يف اعتبارهــا أيضـاً
توفــر خدمــة الرتجمــة الشــفوية وخدمــات الرعايــة الصحيــة
والخدمــات الخاصــة املبــارشة لالجئــن وقدمتهــا لهــم عنــد
اإلمــكان .وكان إرشاك املجتمعــات املحليــة ودمجهــا جــزءاً آخــر
مــن عمليــة دعــم إعــادة التوطــن .ومــع َّأن هــذه املقاربــة
إلعــادة التوطــن محــدودة زمنيــاً بفــرة تزيــد عــى الســنة
بقليــل ،فقــد كانــت مدروســة جيــداً وعمليــة ،وميكــن أن ُتعــدُّ
ســابق ًة حميــدة للحكومــة اإليرلنديــة فيــا لــو نظــرت يف أمــر
تطبيقهــا خــارج اإلطــار األوســع لسياســتها ومامرســتها يف شــؤون
الهجــرة.
ويف الوقــت نفســه الــذي يعــاد توطــن هــؤالء الالجئــن ،مــا
زال  4209طالبــي لجــوء ممــن متكنــوا مــن الوصــول إىل إيرلنــدا
بانتظــار صــدور الق ـرارات اإليرلنديــة بشــأن مطالــب الحاميــة
التــي قدموهــا .ومــا زال هــؤالء املنتظــرون موجــودون يف ظروف
الســجن املفتــوح ضمــن نظــام يســمى بتقديــم الخدمــات
املبــارشة الــذي مينــع طالبــي اللجــوء مــن العمــل أو الدراســة
أو طهــو الطعــام بأنفســهم .وهنــاك  109طلبــات للجــوء قدمهــا
2
طالبــو لجــوء ســوريون مســجلون يف  2016يف إيرلنــدا.
وقــد يســتغرق الوقــت مــا يصــل إىل عــر ســنوات إىل حــن
إصــدار الســلطات لقرارهــا النهــايئ بشــأن منــح اللجــوء .وال

45

46

إعادة التوطني

46

فرباير /شباط 2017

www.fmreview.org/ar/resettlement
فجريان 2011

ُيق ـدّم أيُّ دعــم هيــكيل للذيــن تقدمــوا بطلــب اللجــوء فردي ـاً
مبوجــب منظومــة الحاميــة الدوليــة وحصلــوا يف النهايــة عــى
اع ـراف بوضعهــم كالجئــن .و ُي ـرَك طالبــو اللجــوء الســابقون
لدعــم أنفســهم بأنفســهم خــال املرحلــة االنتقاليــة نحــو
العيــش باســتقاللية وهــذا مــا يجعلــه يواجهــون الفقــر
واملصاعــب.
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موقف الحكومة من ’الهجرة املتوازنة‘

حــددت الحكومــة الجديــدة املنتخبــة يف أوائــل عــام 2016
موقفهــا نحــو الهجــرة يف برنامــج حكومــة الرشاكــة يف قســم
جــاء بعنــوان ’ضــان هجــرة متوازنة‘3.ويلتــزم الربنامــج بتوفــر
املــاذ اآلمــن لالجئــن القادمــن إىل إيرلنــدا وضــان اندماجهــم
مبوجــب برنامــج إعــادة التوطــن .وال يتحــدث الربنامــج
بالطريقــة ذاتهــا عــن الالجئــن الباحثــن عــن الحاميــة مــن
خــال النظــام املؤســس وفقـاً لقانــون اللجــوء الــدويل .ويخضــع
موقــف الحكومــة تجــاه الهجــرة إىل اعتبــارات كبــرة تخــص
املخــاوف األمنيــة لحاميــة الحــدود .وتتجــى السياســة املتوازنــة
يف تكــرار اإلشــارة إىل تدابــر مثــل ’التعامــل مــع الهجــرة
القانونيــة‘ و’التشــديد عــى االنتهــاكات‘ التــي يرتكبهــا ’طالبــو
اللجــوء الكاذبــون‘ وتســهيل إزالتهــم.
ويف صياغــة برنامــج حكومــة الرشاكــة إشــارة ضمنيــة إىل
وجــود فئتــن اثنــن للمهاجريــن هــي فئــة املهاجريــن الطيبــن
واملهاجريــن األرشار .وترحــب الحكومــة باملهاجريــن الطيبــن
القادمــن إىل إيرلنــدا وتعــرف بحاجاتهــم أ َّمــا املهاجــرون
األرشار فــا ترحــب بهــم بــل تزيلهــم .لكــنَّ هــذا املنحــى يثــر
تحيـزاً ضــد طالبــي اللجــوء وال يســاهم يف بنــاء مجتمــع شــامل
متكافــئ يراعــي املســاواة يف االعــراف باملهاجريــن ويتيــح لهــم
حريــة التعبــر والفــرص.

صورة الغالف من ُكت ِّيب خدمات مايو للدعم متعدد اللغاتhttp://bit.ly/MIApdf

الالجــئ خــال عــام  2015و 2016مــا م َّثــل تقدُّ مـاً ملحوظـاً
ســاهم يف ’إطــاق رساح‘ العالقــن يف تعقيــدات عمليــة
الحاميــة اإليرلنديــة ألكــر مــن عقــد مــن الزمــن أو ألطــول
مــن ذلــك يف بعــض الحــاالت .وحتــى بعــد االعــراف النهــايئ
بوضعهــم ،هنــاك غيــاب كامــل تقريب ـاً للدعــم املســتهدف
مــن أي نــوع كان لتحقيــق عمليــة االنتقــال نحــو العيــش
املســتقل وإدخــال هــؤالء الالجئــن يف املجتمعــات املحليــة،
ويســتثنى مــن ذلــك بعــض التدابــر البســيطة مثــل كتِّيــب
املعلومــات (دليلــك نحــو العيــش املســتقل) والجلســات
التعريفيــة التــي تقــدم بانتظــام للمقيمــن يف املراكــز ممــن
تلقــوا صفــة الالجــئ.

ومبــا َّأن الربنامــج منشــغل مبخــاوف حاميــة الحــدود ،فقــد فـ َّوت
فرصــة إنشــاء اســتجابة شــاملة وعادلــة نحــو الهجــرة القادمــة
وخاص ـ ًة فيــا يرتبــط بظــروف االســتقبال لطالبــي الحاميــة يف
إيرلنــدا .وأقـ َّر الربنامــج باألثــر الســلبي لنظــام تقديــم الخدمــات
املبــارشة عــى حيــاة أرس طالبــي اللجــوء لكنَّــه مل يعــرف َّأن
برنامــج تقديــم الخدمــات املبــارشة ال يخلــوا مــن أرضار عــى
ومــا زال الالجئــون يعيشــون عــى منحــة  19.10يــورو
منــاء الطفــل والحريــة الشــخصية والعيــش الكريــم.
يف األســبوع ويتوقــع أن يتلمســوا طريقهــم مــن خــال
الخروج من إطار تقديم الخدمات املبارشة
إجــراءات بريوقراطيــة معقــدة مثــل التقــدم بطلــب
لغايــات التغلــب عــى تراكــم طلبــات األشــخاص الذيــن مــا الحصــول عــى بطاقــة الهجــرة ومزايــا الرفــاه االجتامعــي
زالــوا ينتظــرون قـرار تحديــد وضعهــم يف الحاميــة منــذ خمــس والتســجيل لإلســكان االجتامعــي والعثــور عــى اإلســكان
ســنوات ،حصــل عــدد ال بــأس بــه مــن طالبــي اللجــوء وضــع املســتأجر الخــاص والتفــاوض عــى مدفوعــات مســاعدة
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لحاجــات الالجئــن الســوريني املعــاد توطينهــم مــع
إغفــال حاجــات الخارجــن مــن برنامــج تقديــم الخدمــات
املبــارشة .لكــنَّ هــذه املعاملــة التفضيليــة متثــل سياســة
تعمــق الظلــم يف املجتمــع وقــد تتســبب
غــر عادلــة بــل ِّ
يف انتشــار اإلحبــاط أو حتــى ظهــور النــزاع فيــا بــن
مختلــف املجموعــات املســتضعفة .فالالجئــون الســوريون
الذيــن يطلبــون اللجــوء يف إيرلنــدا مــن خــال املنظومــة
العامــة للحاميــة الدوليــة يواجهــون صعوبــة يف فهــم
ســبب حصــول نظرائهــم الواصلــن إىل إيرلنــدا عــن طريــق
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
لإلســكان يف الســلطات املحليــة مــع عــدد مــن خدمــات
الدعــم األخــرى بينــا عليهــم أن يكابــدوا البحــث عــن
ســكن مســتأجر خــاص مقــدور عليهــا ماليــاً (يف ســياق
أزمــة اإلســكان الشــديدة الحاليــة) والدخــول يف عمليــة
انتقــال بطيئــة خاليــة مــن الدعــم.
ومــن هنــا ،يظهــر القلــق يف أوســاط العاملــن يف قطــاع
الحاميــة إزاء املعاملــة التفضيليــة املقدمــة ملــن يســعى
للجــوء عــى أســاس إجــراءات اتفاقيــة الالجئــن مقارنــة
بغريهــم ممــن يعــاد توطينهم من خــال املفوضية الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .وال بــد مــن أن تلقــى
مخــاوف الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الدولــة اإليرلنديــة
مــع الالجئــن تحدي ـاً مــن هيئــات حقــوق اإلنســان عــى
املســتويني املحــي والــدويل .إذ ينبغــي التصــدي إلغفــال
املســاواة َّ
ألن املســاواة املبــدأ الرئيــي لحقــوق اإلنســان،
وال بــد مــن ذلــك يف إطــار الترشيعــات الوطنيــة الخاصــة
باملســاواة وكذلــك عــى مســتوى الدســتور والترشيعــات
األوروبيــة وقانــون حقــوق اإلنســان الــدويل.

الســكن .و ُيتو َّقــع مــن الالجئــن أن يخرجــوا مــن الســكن
ضمــن برنامــج تقديــم الخدمــات املبــارشة لكنَّهــم ال
يحصلــون حتــى عــى مــا يغطــي تكاليــف تنقلهــم ملعاينــة
املنــازل ،ولذلــك عليهــم أوالً أن يدفعــوا تكاليــف االتصــاالت
والتنقــل مــن مبلــغ  19.10يــورو الــذي يتســلمونه
أسبوعياً4.وكشــفت إحــدى النســاء الالجئــات عــن أ َّنهــا ناتاليا بيستوفا pestovang@gmail.com
ُم ِنحــت أجــرة  16يــورو الســتخدام القطــار يف االنتقــال مــع منسقة املرشوعات ،منظمة مايو للعمل بني الثقافات
جميــع مقتنياتهــا الشــخصية واملنزليــة مــن أحــد املراكــز إىل (Mayo Intercultural Action) www.miamayo.ie
موقــع آخــر .و ُتـرَك العائــات يف حالــة مــن الفقــر الشــديد
www.integration.ie/website/omi/omiwebv6.nsf/page/resettlement- .1
إضافــة إىل التزاماتهــم بســداد القــروض التــي اقرتضوهــا locations-en
مــن أصدقائهــم أو مــن املرابــن الفاحشــن ممــن يطلــق  .2كام يف سبتمرب/أيلول 2016
عليهــم اســم ’حيتــان القــروض‘ لتغطيــة نفقــات انتقالهــم .3 .الجزء 11.10
_www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for

ملحوظات مقارنة

يحــدد برنامــج حكومــة املشــاركة نــرة سياســة الهجــرة
ومامرســتها ويرســل رســالة مثــرة للخالفــات إىل مقدمــي
الخدمــات والنــاس عامــ ًة .فموقــف الربنامــج يؤكــد
عــى املعاملــة التفضيليــة التــي تقدمهــا الدولــة برعايتهــا

Partnership_Government.pdf
 .4انظر املجلس اإليرلندي لالجئني ( )2016االنتقال :من توفري الخدمات املبارشة إىل
الحياة يف املجتمع املحيل
http://bit.ly/IrishRefCouncil-Transition
()Transition: from Direct Provision to life in the community
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نحو إطار عمل جديد للدمج يف الواليات املتحدة األمريكية

كاثرين تايسون

هناك انفصام بني تصور الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية وبني تصورات الدمج لدى الالجئني
أنفسهم.
أما اكتساب اللغة اإلنجليزية فال ُي َ
نظ ُر إىل أهميته إال عىل َّأن
له دوراً يف مساعدة الالجئني يف العثور عىل وظيفة وأن يصبحوا
مكتفني ذاتياً من الناحية االقتصادية .ويوضح القانون َّأن اللغة
اإلنجليزية يجب تعليمها إىل مستوى كاف لتمكني الالجئني
من العثور عىل وظائف ،لكنَّه ال يوجد أي تركيز لتعلم اللغة
اإلنجليزية من أجل تحقيق الوظائف االجتامعية أو السامح
مبزيد من االستقاللية يف استكشاف الخدمات الرئيسية يف البنية
التحتية األمريكية .ويشري التوجه االقتصادي للسياسة إىل َّأن
إعادة التوطني تتعلق باإلدماج يف االقتصاد املحيل أكرث منه يف
اإلدماج عىل مستوى املجتمع املحيل .وهذه الفكرة بحد ذاتها
أثبتت نقطة من املفارقة الصارخة إذ ينظر الالجئون البوتانيون-
النيباليون والعراقيون لإلدماج بطريقة مختلفة.

ميثل الدمج واحداً من التحديات املحورية التي يواجهها الالجئون
املعاد توطينهم إذا ما أرادوا أن يرسخوا أنفسهم وينجحوا يف
مجتمعاتهم الجديدة .ويقدم نظام إعــادة التوطني األمرييك
املؤسس وفقاً لقانون الالجئني لعام  1980تعريفاً ملؤرشات
الدمج وإعادة التوطني الناجحني 1.ومع ذلك ،يرتك نظام إعادة
التوطني الحايل يف نهاية املطاف بعض الالجئني ،ورمبا كثرياً منهم،
يعانون لفرتات طويلة بعد إعادة التوطني .وتتضمن معاناتهم
استمرار الفقر وانخفاض الدخل الذي تعانيه كثري من مجتمعات
الالجئني 2وارتفاع معدالت االنتحار بني أفراد بعض املجتمعات
املحلية 3وقصص اإلحباط والعزلة التي عرب عنها بعض الالجئني
املعاد توطينهم .كل ذلك إمنا هو بعض املؤرشات التي تشري إىل
َّأن سياسة إعادة التوطني األمريكية يف نهاية املطاف ال مت ِّكن من
تحقيق النجاح الواسع عىل املدى البعيد للسكان الذين ُيفرتّض
مؤرشات الدمج بني الالجئني
بها مساعدتهم.
من وجهة نظر الالجئني البوتانيني ،تتمثل مؤرشات اإلدماج يف
ولقد َر َاجــعـ ُ
ـت عدة دراســات عرقية للمجتمعات العراقية اكتساب اللغة اإلنجليزية والظهور الثقايف والحفاظ عىل الثقافة،
والبوتانية-النيبالية يف شيكاغو عــام ،2013ونظرت يف تحليل أما بالنسبة لالجئني العراقيني ،فهي اكتساب اللغة اإلنجليزية
سياسات إعادة التوطني األمريكية ،وخاصة منها قانون الالجئني ،وتأسيس العالقات االجتامعية مع األمريكيني ،وحرية التنقل
وتبني يل عىل ضوء ذلك وجود عدة نقاط واضحة باالختالف يف االجتامعي-االقتصادي لكنَّهم مل يركزوا كثرياً عىل موضوع الحفاظ
األفكار حول تصور الدمج بني السياسة من جهة وفئات الالجئني عىل الهوية االقتصادية.
من جهة أخــرى وتبني يل وجــود اختالفات أيضاً بالدمج بني
وقد نظر الالجئون دون أي شك إىل اكتساب اللغة اإلنجليزية
مجتمعي الالجئني املذكورين.
عىل أ َّنه من العوامل املهمة ليس لغرض تعلم اللغة اإلنجليزية
مؤرشات الدمج يف سياسة الواليات املتحدة األمريكية فحسب بل َّ
ألن اللغة هي التي ستيرس لهم اكتفائهم الذايت
يعتمد الدمج يف سياسة إعادة التوطني األمريكية عىل األفكار االقتصادي .وأدرك الالجئون العراقيون والبوتانيون حاجتهم إىل
النيوليربالية للمواطن املنتج مثل االكتفاء الذايت واالستقالل .اللغة اإلنجليزية إذا ما أرادوا الحصول عىل وظيفة وتحقيق
ويقدم قانون الالجئني بعض البنود واألحكام الخاصة من أجل االكتفاء الذايت االقتصادي ،لكنّ اكتساب اللغة اإلنجليزية كان
تنفيذ نشاطات الدمج املمولة فيدرالياً ،ومتثل غالبية النشاطات أيضاً ُي َ
نظ ُر إليه عىل أ َّنه محوري يف تشكيل العالقات االجتامعية
ـر الالجئون البوتانيون
التي متولها املنح الحكومية والفيدرالية محور الرتكيز عىل اكتساب واستكشاف بيئاتهم الجديدة .وعـ َّ
اللغة اإلنجليزية األساسية والوظيفة .ومن الواضح َّأن هذه والعراقيون عىل حد سواء عن رغبتهم يف أن يحققوا مستوى
املقاربة ترسخ االكتفاء الذايت عىل أ َّنها املؤرش الرئييس إلنجاح الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية بدالً من مجرد متكينهم من الحصول
اإلدماج .وبالفعل ،تنص الحاشية (( )1أ) ( )1من املادة  411يف عىل وظيفة من خاللها.
هذا القانون 4عىل وجه الخصوص َّ
بأن غرض مكتب إعادة توطني
َّ
الالجئني هو «توفري املوارد الكافية للتدريب عىل الوظيفة من أما الحفاظ عىل الهوية الثقافية فنظر إليها الالجئون عىل أنها
أجل تحقيق االكتفاء الذايت االقتصادي بني الالجئني بأرسع وقت توفر لهم طريقاً من أجل ترسيخ عالقاتهم وتعزيزها ضمن األرس
ممكن».
وضمن مجتمع الالجئني وأ َّنها متكنهم من الشعور بقدر أكرب من
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اإلدماج نتيجة متكنهم من التمسك بثقافتهم يف مجتمع متنوع.
كام َّأن النَّشاطات املرتبطة بالحفاظ عىل الهوية الثقافية تخفف
أيضاً من التوتر النفيس املرتبط بعملية إعادة التوطني ،ومن هنا،
ال شك َّ
بأن ذلك يسمح بإلغاء الحواجز أمام اإلدماج .ومع َّأن
ً
الحفاظ عىل الهوية الثقافية كان مؤرشا من مؤرشات اإلدماج
بالنسبة لكال املجموعتني من الالجئني ،مل نجد أي ذكر واحد لهذا ويف السنوات األخرية املاضية ،الحظ الباحثون واملختصون يف إعادة
األمر يف قانون الالجئني.
التوطني عدم فعالية نظام إعادة التوطني األمرييك الحايل .فلتوفري
إعادة توطني أكرث فعالية ضمن الواليات املتحدة األمريكية،
يجس
وبخصوص املسائل االقتصادية ،مل ينظر البوتانيون إليها عىل سيكون من الرضوري ترسيخ إطار عمل إلعادة التوطني ِّ ُ
أ َّنها ذات أهمية كبرية من وجهة نظر اإلدماج ،لكنّها كانت من اله ّوة بني السياسة وتجربة اإلدماج املعاشة عىل أرض الواقع دون
املؤرشات املهمة إلدماج الالجئني العراقيني الذين أبدوا تخوفاتهم إهامل االعتبارات الثقافية املميزة يف تشكيل السياسات الجديدة
بشأن تحقيق االكتفاء الذايت االقتصادي حتى ولو أ َّنهم مل ينظروا ومامرساتها .ومع َّأن إنشاء سياسات إعادة التوطني لكل مجموعة
إىل تحقيق االكتفاء الذايت عىل أ َّنه استقالل من الدعم الحكومي .من مجموعات الالجئني قد تكون من األمور اإلشكالية ،ما زالت
وأبدى الالجئون العراقيون تخوفاً أكرب من البوتانيني بشأن الحركة رضورية من أجل النظر يف العوامل التي تسمح لالجئني بالشعور
عبوا باإلدماج ومن هنا لتقديم املساعدة لهم بفاعلية.
االجتامعية واالقتصادية عىل أ َّنها من مؤرشات اإلدماج ،إذ َّ
عن رغبتهم الحثيثة يف تعزيز مهارتهم يف اللغة اإلنجليزية
وااللتحاق بالتعليم الرسمي الذي سوف ميكنهم من الوصول إىل وال بد يف أثناء وضع السياسة االهتامم مبؤرشات إنجاح اإلدماج
نطاق واسع من خالل خيارات التوظيف.
وفقاً ملنظورات سكان الالجئني ،وعندها سيكون باإلمكان تحسني
النتائج بعيدة األمد للسكان املعاد توطينهم .وال بد من إجراء
وهناك مؤرش إدماج مثري لالهتامم تبناه عىل وجه الخصوص مزيد من األبحاث التي توضح الطريقة التي ينظر فيها كثري
الالجئون البوتانيون وهو الحضور الثقايف .ومتثل ذلك يف شعور من الالجئني املعاد توطينهم إىل أنفسهم عىل أ َّنهم غري مدمجني
عام لدى هذه الفئة من الالجئني بصغر حجم جاليتهم يف وترابط ذلك الشعور مع النتائج املخفقة لكل من مؤرشات
مجتمعهم الجديد يف شيكاغو وساهم ذلك بشعورهم بالتناءي السياسة الحالية مبؤرشات الالجئني أيضاً التي قد تدفع بعمل
عن السكان األمريكيني يف املجتمع األكرب .ومبا َّأن املهاجرين حكومي لتعديل سياسة إعــادة التوطني الحالية يف الواليات
البوتانيني-النيباليني مل يعيشوا يف شيكاغو قبل عام  ،2008مل تكن املتحدة األمريكية.
هناك أي مصادر مجتمعية سابقة جاهزة لهم لتسهيل اندماجهم.
ومع ذلك ،ال ينص قانون الالجئني لعام  1980عىل أي إطار عمل كاثرين تايسون cgtyson15@gmail.com
للتنمية أو لتمويل الربامج التي ميكن أن تدعم األشخاص الذين طالبة يف كلية الدراسات العليا ،كلية
جونز هوبكينز للعالقات الدولية املتقدمة
ليست لديهم مجتمعات راسخة.
واكتساب الحد األدىن من املهارة اللغوية اإلنجليزية املطلوبة من
أجل الحصول عىل تلك الوظيفة  -وتحقيق النجاح يف اإلدماج،
وذلك يرتك فجوات بني فهم الالجئني لإلدماج الناجح واالفرتاض
املوجود يف السياسة.

تجسري الفجوة

عىل العموم ،كان هناك بعض املجاالت يف التقارب بني وجهات
نظر السياسة ووجهات نظر الالجئني فيام يخص اإلدماج ،منها
اكتساب اللغة اإلنجليزية .لكنَّ االختالفات كانت أكرث وضوحاً بني
الطرق التي كان كل مجتمع لالجئني ينظر من خالله إىل قضية
اإلدماج وبالطريقة التي ُأ َ
دخلت بها إىل سياسة إعادة التوطني ،ما
يشري إىل انفصام ال يستهان به وسبب محتمل لتقليل نتائج إعادة
التوطني املرجوة.
وهناك ترابط حايل بني إطار العمل الحايل لسياسة إعادة التوطني
األمريكية مع النتائج العامة ومنها الحصول عىل الوظيفة التي
تتيح لالجئ الخروج عن دائرة االعتامد عىل املساعدات الحكومية

http://krieger.jhu.edu/internationalstudies

 .1القانون العام للواليات املتحدة األمريكية  .94 .212-96الترشيع  17( 102مارس/آذار
http://uscode.house.gov/statutes/pl/96/212.pdf )1980
 .2كابس أر ونيوالند كيه ( )2015نتائج دمج الالجئني يف أمريكا :قصص النجاح
والتحديات ،معهد سياسات الهجرة.
www.migrationpolicy.org/research/integration-outcomes-us-refugeessuccesses-and-challenges
()The Integration Outcomes of US Refugees: Successes and Challenges
 .3مراكز الرقابة عىل األمراض ومنعها ( )2013االنتحار والتفكري باالنتحار بني الالجئني
البوتانيني  -الواليات املتحدة األمريكية 2012 2009-
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6226a2.htm
(Suicide and Suicidal Ideation Among Bhutanese Refugees – United States
)2009 – 2012
www.acf.hhs.gov/orr/resource/the-refugee-act .4
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كيف تقدم جامعات مجتمع الالجئني الدعم إلعادة التوطني؟
ج أوديسا غونزاليز بينسون

غالباً ما تسد جامعات مجتمع الالجئني الثغرات القامئة يف الخدمات بعد إعادة التوطني لكنّ مساهامتها
ال تلقى االهتامم وال ُتد َم ُج بالكامل يف عمليات إعادة التوطني الرسمية.
يف عام  ،2008بــدأت أفــواج الالجئني البوتانيني الوصول إىل للحكومة وصانعي السياسات وتخطيط عمليات إعادة التوطني مبا
الواليات املتحدة األمريكية التي اختريت بلد توطني لهم ورسعان يف ذلك تحديد التصنيف املكاين املناسب يف مدن أمريكية.
ما بدؤوا بتكوين جامعاتهم الصغرية يف املدن ليك تتوىل خدمة
تلك املجتمعات وتلبية أهم حاجاتها وأكرثها إلحاحاً .وتأسست املشاركة ال تعني اإلدماج الكامل
جامعات مجتمع الالجئني تلك من الشبكات االجتامعية القامئة كان العامل املهنيون يف هيئات إعادة التوطني وقادة جامعات
عىل املستويات الدنيا من املجتمع العام لتصبح سبي ًال فعاالً وقاعدة مجتمع الالجئني البوتانيني يقدمون أشكاالً مامثلة من املساعدة
واسعة ُت ِّكن أبناءها من الوصول إىل املجتمع املحيل ولتمثل خاصة يف املراحل األوىل إلعادة التوطني لكنّهم كانوا يختلفون حول
ما ميكن اعتباره عام ًال أساسياً معززا يف مجتمعات املهاجرين مدى الصفة الرسمية لتلك الجامعات واملوارد والدعم الذي تلقته.
يساعدهم عىل االتحاد فيام بينهم إزاء التصدي للمصاعب كام قدم عامل الحاالت دروس اللغة اإلنجليزية ،عىل سبيل املثال،
املشرتكة التي تواجه املهجرين وأبناء املجتمع املحيل عىل حد كجزء من الخدمات املفروضة عليهم .لكنَّ العامل املهنيني غالباً
سواء .وأنيطت مهمة قيادة هذه الجامعات لحملة الدرجات ما عجزوا عن تلبية الحاجات املتنوعة واملبارشة لجميع الالجئني
الجامعية املتمكنني من استخدام اللغة اإلنجليزية واملتمتعني بسبب محدودية املوارد وتراكم الحاالت الكبري .وعدا عن ذلك ،مل
بسمعة طيبة وخربة عملية ويقدرون عىل تويل أدوار القيادة أو تدم خدمات إدارة الحاالت املمولة فيدرالياً ألكرث من مثانية أشهر
التعليم إذ تعلموا هذه املهارات عندما كانوا يف مخيم الالجئني .عىل العموم ومل ُت ِّ
غط إال حاالت محددة خاصة لتقديم الدعم
اإلضايف لها .وباإلضافة إىل ذلك ،كانت هناك صعوبة خاصة أمام
ومبا َّأن العادة درجت عىل وضع الالجئني املعاد توطينهم يف أماكن عامل الحاالت الذين مل يتكلموا سوى اإلنجليزية للتواصل مع
قريبة فيام بينهم ،كان من السهل انتشار املعلومات حول هؤالء الالجئني البوتانيني ومساعدتهم خاص ًة إذا مل يكونوا يتكلمون إال
األفراد األساسيني وكان من السهل الوصول إليهم من أجل الحصول لغتهم األصلية .وهنا بالذات َّ
تدخل قادة جامعات املجتمع البوتاين
عىل املساعدات منهم .وكان هؤالء األفراد يقدمون خدماتهم ليسد هذه الثغرات يف خدمات هيئات إعادة التوطني.
وإرشاداتهم دون مقابل لتسهيل األمور والتخفيف من املصاعب
الوجدانية يف أثناء مرحلة االنتقال ملجتمعهم .وكانوا أيضاً هم وبالفعل ،اعرتفت جامعات هيئات إعادة التوطني بقيمة جامعات
لج ُأ إليهم يف أوقات األزمات كام يف أوضاع الطوارئ الطبية .املجتمع املحيل وقادتهم وغالباً ما كانوا يعينونهم من أجل
من ُي َ
وبصفتهم جامعة ،نسقوا نقاشات عامة غري رسمية ودروس الخدمات والعمل يف مرشوعات ممولة باملِنَح .وغالباً ما كانت
اللغة اإلنجليزية ونظموا احتفاالت بالفعاليات التقليدية الثقافية هيئات إعادة التوطني تستشري قادة املجموعة لضامن تنفيذ
الخدمات الفعالة واملناسبة ثقافياً والحصول عىل مشاركة املجتمع
والدينية الخاصة.
املحيل لالجئني يف مرشوعات.
وعىل املستوى املحيل ،كانت هذه الجامعات يف مجتمعات الالجئني
عىل مستوى القاعدة الشعبية قد تأسست لتكون جزءاً ال يتجزأ لكنَّ هذا التوظيف وعملية االستشارة تلك نادراً ما كانت تتطور
من عملية إعادة التوطني يف الواليات املتحدة األمريكية ولتستكمل لتصبح رشاكة مثمرة .فقد كان كثري من قادة املجتمع البوتاين
الخدمات املهنية وتسد الثغرات املهمة ساعي ًة يف الوقت نفسه يشهدون بأن ال صوت لهم يف عملية التخطيط إلعادة التوطني
إىل تقرير املصري بطرق أخرى .أما عىل املستوى الرسمي ،فقد وال قدرة لهم للوصول إىل الروابط واملصادر األساسية املتاحة
ُأب ِرمت عقود مع تسع هيئات غري حكومية عىل املستوى الوطني لنظرائهم من العامل يف هيئات إعادة التوطني .ومع مرور السنني،
إلعادة التوطني بتمويل سنوي من مكتب إعادة توطني الالجئني مل تحصل إال قليل من جامعات املجتمع املحيل عىل املساعدة
يف الحكومة الفيدرالية بهدف توفري الخدمات املهنية لالجئني يف الفنية واملالية لتتمكن من تعزيز قدرتها التنظيمية ومل يكن أمامها
مرحلة االنتقال وتلبية حاجاتهم األساسية واكتفائهم الذايت يف أوىل إال قليل من اإلدماج الرشعي لجامعات املجتمع املحيل مع هيئات
مراحل إعادة توطينهم .وكانت هذه الهيئات مصدر استشارات إعادة التوطني .أما ملكية الربامج واملرشوعات فنادراً ما ُن ِقلت أو
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جوانا بينيو/منظمة سيتيزن دي

الجئون بوتانيون معاد توطينهم يف الواليات املتحدة األمريكية يعملون يف حدائق املجتمع املحيل التي أقاموها مبساعدة سيتيزن دي (منظمة غري حكومية)www.citizend.org .

شوركت مع جامعات املجتمع املحيل حتى مع أ ّنها كانت نشطة
يف أرض الواقع.
وبينام كانت الجهود التي تبذلها جامعات الجئي املجتمع البوتاين
تكمل الخدمات املهنية يف التعامل مع الحاجات االجتامعية
والعملية األكرث عمومية ،سعت جامعات مجتمع الالجئني أيضاً
إىل ابتكار طرق جديدة من أجل تلبية الحاجات الطارئة الخاصة
واألهداف العامة .ففي إحدى املدن ،عمل قادة جامعة املجتمع
البوتاين مع مجموعة منارصة محلية .وكانت هيئات إعادة التوطني
قد وضعت عدداً كبرياً من العائالت البوتانية وأطفالهم يف مكان
خارج املنطقة التي تغطيها حافالت املدرسة وشبكة النقل ما اضطر
كثرياً من األطفال البوتانيني إىل امليش ثالثة أميال إىل املدرسة وقطع
مسافة ال بأس بها مشياً يف شارع مزدحم بالسيارات يف ظروف غري
آمنة لهم .عندها ش َّكلت جامعة مجتمع الالجئني ِف َرقاً للتآزر مع
مجموعة املنارصة لتنظيم الفاعليات العامة حرض أكربها مئات
من األشخاص وذلك من أجل رفع الوعي حول القضية والحصول
غي مديرو
عىل الدعم العام األوسع نطاقاً .ونتيجة لهذه الجهودّ ،
املدارس سياسات النطاق الخاص بشبكة حافالتهم من أجل تلبية
حاجات العائالت القادمة حديثاً.
ويف مدينة أخــرى ،أصبحت حكومة البلدية رشيكة ملجموعة
البوتانيني .ومتثلت إحدى املرشوعات يف هذه الحالة بربنامج
الزراعة الذي لقي ترحيباً كبرياً من املجتمع البوتاين إذ كان كثري من
البوتانيني مزارعني يف ديارهم األصلية .وكان البوتانيون أيضاً جزءاً
من التخطيط والتنفيذ يف فرق التخطيط والتنفيذ وعملوا جنباً
إىل جنب مع عامل املدينة .وكام الحال مع الجمعيات التعاونية

الزراعية التقليدية ،أ َّمن الفريق املذكور التمويل وقطعة األرض
ونظموا العامل واملتطوعني من أجل التخطيط للمنتجات الزراعية
وترتيب حصادها وتسويقها وإدارتها .ومن الجدير بالذكر َّأن
املزرعة مل تقدم محصوالً كافياً إلدامة مرشوع تجاري صغري لكنها
بالعفل أمثرت عن مشاركة حقيقية وحس باالنتامء وامللكية بني
أفراد املجتمع البوتاين.
ويف حالة ثالثة ،نظرت جامعة املجتمع البوتاين يف مدينة أخرى
إىل وضعها الداخيل ثم إىل الرشكاء الجدد للتصدي إىل قضية
جنسية كبار السن البوتانيني .فحصول الجنسية أمر مهم من أجل
الحصول عىل اإلدماج السيايس والرمزي باإلضافة إىل االستقرار
االقتصادي الذي ميكن الحصول عليه من ذلك .لكنَّ معظم كبار
السن البوتانيني ال يتكلمون اللغة اإلنجليزية وليس مبقدورهم
اجتياز املتطلبات للحصول عىل الجنسية األمريكية ،وبذلك يبقون
دون جنسية ُمه َم ِلني إزاء املساعدات التي يحتاجونها كثرياً والتي
كانوا من املمكن أن يتلقوها لو حصلوا عىل الجنسية األمريكية.
أما املنظامت السائدة التي كانت تقدم دروساً خاصة بالجنسية
للمهاجرين فلم تكن فعالة يف التعامل مع الحاجات اللغوية الخاصة
لكبار السن البوتانيني .ومن هنا ،عملت مجموعة املجتمع املحيل
البوتاين عىل تطوير منهجها الدرايس الخاص بها واسرتاتيجيات
تعليمها لطالبها من كبار السن وقدم لها القادة املتطوعون
دورات دراسية يف املواطنة باللغتني النيبالية واإلنجليزية .وسعى
قادة مجتمع الالجئني البوتانيني إىل التواصل مع خرباء يف املجالني
القانوين والطبي للحصول عىل االستشارة واملساعدة املبارشة يف
الحصول عىل استثناءات الختبارات الجنسية .ومع َّأن جهودهم مل
تقترص عىل حل القضايا الفردية فحسب بل تضمنت أيضاً الوصول
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إىل حل شامل ،يبقى عدم منج الجنسية األمريكية لكبار السن من
الالجئني البوتانيني مشكلة اجتامعية مل ُت َحل بعد.

االعرتاف بجامعات مجتمع الالجئني
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الخطوة األوىل تكمن يف االعرتاف بصحة االسرتاتيجيات الحالية
للمجتمعات املحلية وقدراتها والتعبري عن ذلك االعرتاف يف بيانات
عامة .ثم تليها الخطوة الثانية وهي رشعنة مجموعات الالجئني
وخدماتهم من خالل تقديم التعويض املايل للمساعدات القامئة
عىل املجتمعات املحلية وتفويض قادة الالجئني ليصبحوا أعضاء
يف فرق التخطيط وتوفري املساعدات الفنية لبناء القدرات وال يقل
أهمية عن كل ذلك تفويض مجموعات مجتمعات الالجئني كجزء
رسمي يف سياسة إعادة التوطني.

تبني لنا هذه الحاالت مدى اإلمكانيات املتاحة خارج إطار عملية
إعادة التوطني الرسمية وهذا ما ُيظ ِهر بدوره األشياء املفقودة يف
العملية .وباللجوء إىل مجموعات املنارصة ،ميكن أن متهد الحكومة
املحلية واملهنيون املتخصصون الطريق أمام تقديم ُس ِبل جديدة يف
التعامل مع التحديات الجديدة واالنتقال إىل ما وراء مجرد تلبية
املتطلبات األساسية إلعادة التوطني .فإهامل مثل هذه الجهود ج أوديسا غونزاليز بينسون obenson@uw.edu
التي تقودها املجتمعات املحلية ال تشري فحسب إىل ضعف مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية البحث االجتامعي ،جامعة
الدعم بل تشري أيضاً إىل ’اختزال‘ قدرات املجتمع املحيل .ولعل واشنطن http://socialwork.uw.edu/

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني
كاثرين نايت

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدَّم
إىل أي منظمة ي ُّ
ُشك بأنها مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدَّم تحت
اإلكراه.
يســتغرق الالجــئ يف املتوســط مــن  18إىل  24شــهراً بــن إحالتــه
إىل برنامــج قبــول الالجئــن يف الواليــات املتحــدة مــن جانــب
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ووصولــه
إىل الواليــات املتحــدة .وخــال هــذه الفــرةُ ،تجــري عــدة جهــات
حكوميــة تدقيقــاً أمنيــاً وفحوصــات صحيــة ومقابــات تهــدف
جميعهــا إىل تحديــد أهليــة مقدمــي طلبــات اللجــوء للدخــول
إىل أرايض الواليــات املتحــدة .وحتــى مــع هــذا التدقيــق متعــدد
املســتويات ،بــرزت دعــوات متكــررة باســم األمــن الوطنــي مــن
املواطنــن األمريكيــن والسياســيني املنتخبــن عــى حــد ســواء
لوقــف برنامــج قبــول الالجئــن .وال تدعــم اإلحصــاءات أســباب
هــذا الخــوف الــذي أثــار مثــل هــذه الدعــوات ،إذ مل ُيلــقَ القبــض
إال عــى عــد قليــل جــداً مــن مئــات اآلالف مــن الالجئــن الذيــن وبالنظــر إىل هــذه التعريفــاتُ ،يع ـ َّد الرجــل الرسيالنــي الــذي
أعيــد توطينهــم يف الواليــات املتحــدة بتهــم تتعلــق باإلرهــاب .كان يطهــو الطعــام لجبهــة منــور تحريــر تاميــل إيــام ويدفــع
لهــم أقســاطاً بســيطة ويــؤدي بعــض األعــال اليدويــة لهــم بعــد
نــع الشــخص الــذي يســاعد منظمــة إرهابيــة إجــرا ًء أن خطفتــه هــذه الجبهــة إرهابيـاً .وينطبــق الحــال عــى الرجــل
ويبــدو َم ُ
عملي ـاً يضمــن حاميــة األمــن الوطنــي ،ولكــنَّ تدقيــق النظــر يف الســلفادوري الــذي نجــا مــن القتــل بالســاح ملتمــردي الجبهــة
التعريفــات الــواردة يف قانــون الهجــرة والجنســية يكشــف لنــا الســاندينية للتحريــر الوطنــي باســتخدام مطبخــه (وتزوديهــم
عيــوب هــذا الترشيــع ،إذ يعنــي ’االشـراك يف نشــاط إرهــايب‘ أداء باالتجاهــات عنــد االقتضــاء) ،وكذلــك ســيدة األعــال الكولومبيــة
فعــل « َيعـ ِر ُف فاعلــه ،أو كان يجــب أن يعــرف بدرجــة معقولــة ،التــي قدمــت املــواد الغذائيــة واإلمــدادات مــن متجرهــا تحــت
أ َّنــه يوفــر الدعــم املــادي ،مبــا يف ذلــك املــاذ اآلمــن واملواصــات تهديــدات القــوى الثوريــة املســلحة يف كولومبيــا وإن كان متجرها
ووســائل االتصــال والتمويــل ،وتحويــل األمــوال أو أي منافــع
ماليــة ماديــة أخــرى  »...ملنظمــة إرهابيــة (أو ألحــد أعضــاء
هــذه املنظمــة) .و ُيغطــي تعريــف القانــون ’للمنظمــة اإلرهابيــة‘
 60منظمــة إرهابيــة أجنبيــة يف الرشيحــة األوىل 1تشــتمل
عــى تنظيــم الدولــة اإلســامية وجامعــة بوكــو ح ـرام ،واألف ـراد
واملنظــات يف الرشيحــة الثانيــة مثــل رابطــة الدفــاع عــن أليســر
والجيــش الجمهــوري اإليرلنــدي الحقيقــي ،والرشيحــة الثالثــة
مــن املنظــات التــي تتألــف مــن «مجموعــة مــن فرديــن أو أكــر
منظمــن أو غــر منظمــن ويشــركون يف [أنشــطة إرهابيــة] أو
تتبعهــم جامعــة فرعيــة تشــرك يف» األنشــطة اإلرهابيــة.
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وفندقهــا قــد ُد ِّمـرا فيــا بعــد عــى يــد القــوى الثوريــة املســلحة عــى عمليــة التمحيــص والفحــص والتدقيــق عــى املهاجريــن يف
ــم مــن اســتجابتها لطلباتهم2.هــؤالء الخطــاب الســائد يف الواليــات املتحــدة بشــأن الهجــرة ،فليــس
يف كولومبيــا عــى ال َّر ْغ ِ
ً
َ
األشــخاص حــاالت حقيقيــة ممــن ُر ِفضــت طلبــات لجوئهــم.
غريبــا منــح هــذه اإلعفــاءات يف ســياق إعــادة التوطــن قبــل
دخــول األف ـراد إىل البــاد.
وســعياً ملنــع الظلــم الــذي يتعــرض لــه مــن ُيح َرمــون مــن
ً
ــم مــن أ َّنهــم ال ُي ِّثلــون تهديــدا ويف حالــة رفــض وزارة األمــن الداخــي إصــدار إعفــاء بشــأن
الحاميــة اإلنســانية عــى ال َّر ْغ ِ
َّ
حقيقيـاً لألمــن الوطنــي يف الواليــات املتحــدة  -وأنهــم يف الواقــع مســألة الدعــم املــادي ملنظمــة إرهابيــة ،قــد تكــون التبعــات
ضحايــا الجامعــات اإلرهابيــة نفســها التــي ُنصنفهــا كتهديــد  -أقــل حــدة بكثــر عــى مقــدم طلــب اللجــوء قبــل دخولــه للبــاد
يجيــز قانــون الهجــرة والجنســية لوزيــر الخارجيــة ووزيــر األمــن مــا ُي ِّكــن توجيهــه إلعــادة توطينــه يف مــكان آخــر .وإذا أخفــق
الداخــي منــح إعفــاءات عــن أســباب عــدم قبــول األشــخاص يف طالــب اللجــوء يف الحصــول عــى إعفــاء بحقــه بعــد دخولــه إىل
بعــض الظــروف .ومبــا َّأن هــذه اإلعفــاءات تقديريــة وحســب ،مل الواليــات املتحــدة ،فلــن ُي َنــح حــق الدخــول الرشعــي حتــى إن
تنجــح كثــر مــن محــاوالت التــاس النظــام القضــايئ للطعــن يف كانــت ادعاءاتــه بالتعــرض لالضطهــاد صحيحــة.
قـرارات وزارة األمــن الداخــي .ويف عــام  ،2014صــدرت الغالبيــة
العظمــى مــن اإلعفــاءات بلغــت  816حالــة إجــاالً تغاضــت كاثرين نايت kknight01@qub.ac.uk
عــن الدعــم املــادي ا ُملقـدَّم ملنظمــة إرهابيــة يف حالــة كان مقــدم طالبة دكتوراه ،جامعة كوينز يف بلفاست www.qub.ac.uk
طلــب الدخــول للبــاد حــن فعــل ذلــك تحــت وطــأة التعذيــب
www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm .1
أو اإلكــراه .وكان  652إعفــا ًء نصيــب مقدمــي طلــب إعــادة  .2جميع هذه الحاالت حقيقية وهي غري مختلقة لغايات التوضيح.
التوطــن ،و ُمنــح  14إعفــا ًء لطالبــي اللجــوء .ويف ظــل الرتكيــز

مامرسات األمن وإعادة التوطني
شوشانا فاين

مثــة ســوء فهــم منتــر بدرجــة كبــرة حــول مصــادر تهديــد الهويــة عشــوائية اعتباطيــة إذ تركــز عــى الخطــر األمنــي الــذي
َّ
معــن وهــذا مــا ُيغ ِّيــب حاجــات الالجئــن
اإلرهــاب ويتضــح ذلــك يف مامرســات إعــادة توطــن الالجئــن ميثلــه أي الجــئ
إذ مييــل بعــض النــاس إىل تصنيــف الالجئــن أمنيــاً يف فئــات للحاميــة بصفتهــم الجئــن.
ت ـراوح بــن املجرمــن العابريــن للقوميــات واإلرهابيــن .ورغــم
َّأن حاميــة الالجئــن بحــد ذاتهــا مــن األمــور املنصــوص عليهــا يف فبــدالً مــن النظــر إىل الالجئــن عــى أ َّنهــم إرهابيــون ،ال بــد
القانــون الــدويل ،تعتمــد إعــادة توطــن الالجئــن عــى الســلطة مــن إدراك حاجاتهــم للحاميــة نتيجــة تعرضهــم لإلرهــاب .وإذا
التقديريــة لدولــة إعــادة التوطــن .ومنــذ أحــداث الحــادي عــر اســتمرت سياســة إغــاق الطريــق أمــام إعــادة توطــن مقدمــي
مــن ســبتمرب ،شــددت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول إعــادة الطلبــات يف العــامل الغــريب ،فســوف يدفــع ذلــك عــى األرجــح
التوطــن الرئيســية يف أوروبــا مامرســات إدارة املخاطــر األمنيــة عــدداً مــن األشــخاص إىل اللجــوء إىل الطــرق غــر الرشعيــة بحثـاً
ضمــن عمليــة اختيــار إعــادة التوطــن.
عــن مــكان آمــن للعيــش فيــه .واملفارقــة َّأن املامرســات األمنيــة
بهــذه الطريقــة عنــد اتباعهــا ضمــن عمليــة إعــادة التوطــن هــي
وتوضــع التنبــؤات و ُتتَّخــذ الق ـرارات حــول الخطــر الــذي ميثلــه نفســها ســبب مرجــح إلنتــاج مــا يســمى بخطــر ’الهجــرة غــر
الالجــئ بنــا ًء عــى هويــة ’افرتاضيــة‘ ُتح ـدّد مــن خــال تراكــم الرشعيــة‘.
أي تســجيالت إلكرتونيــة متاحــة حــول نشــاطات طالــب اللجــوء
وانتامءاتــه وغريهــا مــن عوامــل أخــرى .وتعتمــد هــذه القــدرة شوشانا فاين shoshana.fine@sciencespo.fr
التنبئيــة عــى التقانــة الحديثــة اعتــاداً كبــراً والتــي ال ميكــن باحثة مشاركة يف معهد األبحاث الدولية ساينسز بو  -باريس
الوثــوق بهــا يف كثــر مــن األحيــان بــل تؤثــر أساس ـاً عــى فــرص ()Sciences Po-Paris
تحــرك األشــخاص يف املســتقبل .والطريقــة التــي ُتحـدَّد بهــا هــذه باللغة اإلنجليزية www.sciencespo.fr/ceri/en
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برنامج إعادة التوطني التضامني والبدائل يف أمريكا الالتينية

ماريا حوسه ماركوجليييس

ألكرث من عقد ،تبنت بلدان املخروط الجنويب يف أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطني إقليمي تضامني.
و ُتق ّيم بلدان املنطقة أيضاً املناهج البديلة لدعم انتقال الالجئني مبوجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.
احتفــا ًء بالذكــرى العرشيــن إلعــان قرطاج َّنــة بشــأن الالجئــن كان عــى ســلطات اللجــوء املحليــة والدوليــة تــويل دور أكــر
لعــام  ،19841عقــدت بلــدان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة يف عمليــة اإلدمــاج.
البحــر الكاريبــي جلســات تشــاورية اختتمــت بإصــدار
إعــان املكســيك وخطــة عملهــا لعــام 2004.2وكانــت هــذه أضــف إىل ذلــك أ َّنــه رغــم تشــابه لغــة الذيــن أعيــد توطينهــم
الوثيقــة مبنزلــة دليــل إرشــادي لحاميــة الالجئــن يف املنطقــة مــن الالجئــن الكولومبيــن ومــن يعيشــون يف بلــدان املخــروط
خــال العقــد الــذي عقــب إصدارهــا وأبــرزت أهميــة برنامــج الجنــويب مــن أمريــكا الجنوبيــة وثقافتهــم ،توجهــت غالبيــة
إعــادة التوطــن التضامنــي الــذي ُص ِّمــم كأحــد أدوات حاميــة التوقعــات ناحيــة إعــادة توطينهــم يف الواليــات املتحــدة أو
الالجئــن يف أمريــكا الالتينيــة وكحــل مســتدام لقضيتهــم وال شــال أوروبــا وكان واضحـاً َّأن أقــل الخيــارات تفضيـ ًا إعــادة
ســيام الالجئــن مــن أصــل كولومبــي الذيــن واجهــوا املخاطــر توطينهــم يف إحــدى بلــدان املخــروط الجنــويب .ونتيجــة
يف البلــدان املجــاورة .وهَ ــ َد َف الربنامــج أيضــاً لتقديــم آليــة الشــعور باإلحبــاط خاصـ ًة عــى اعتبــار َّأن املســاعدات املاليــة
لتحقيــق التضامــن الــدويل وتشــارك املســؤولية بــن بلــدان والدعــم املقدمــة يف بلــدان املخــروط الجنــويب تختلــف عــن
املنطقــة ،ملســاعدة البلــدان ا ُملضيفــة ألكــر أعــداد مــن تلــك املقدمــة يف بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة ،ظهــر يف
الالجئــن .ويف الفــرة بــن عامــي  2005و ،2014أعيــد توطــن بعــض الحــاالت بــن الالجئــن شــعور بكراهيــة االندمــاج يف
ألــف و 151الجــئ  -غالبيتهــم كولومبيــون  -مــن اإلكــوادور املجتمــع الجديــد ورفــض عــرض إعــادة التوطــن أو العــودة
وكوســتاريكا إىل األرجنتــن والربازيــل وشــييل وباراغــواي بعــد وصولهــم إىل بلــد اللجــوء.
وأوروغــواي يف املخــروط الجنــويب ألمريــكا الجنوبيــة.
وأمــا الذيــن قبلــوا عــرض إعــادة التوطــن ،فقــد َص ُع َبــت
وتلقــت تلــك الــدول ا ُملسـ َّ
ـاة ببلــدان إعــادة التوطــن الناشــئة عمليــة اندماجهــم يف املجتمعــات املســتقبلة لهــم بســبب
ُ
مســاعدات فنيــة وماليــة مــن املفوضيــة الســامية لألمــم الصعوبــات الهيكليــة املعتــادة يف املجتمعــات املضيفــة
املتحــدة لشــؤون الالجئــن مــن أجــل وضــع خطــط برامجهــا (املتعلقــة بإيجــاد عمــل أو مســكن أو إدرار الدخــل أو
وتنفيذهــا فضــ ًا عــن املســاعدات التــي كانــت تصلهــا مــن الســامة العامــة ،الــخ).
بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة مثــل الرنويــج وأســراليا.
ومــع ذلــك ،اختلفــت عمليــة إدمــاج الالجئــن يف أوطانهــم ويف نهايــة املطــاف ،دفــع القــرب الجغ ـرايف بــن بلــد اللجــوء
الجديــدة اختالف ـاً واضح ـاً يف بلــدان إعــادة التوطــن الناشــئة األول والبلــد األصــي بعــض الالجئــن ممــن واجهــوا تلــك
عــا هــو الحــال يف بلــدان إعــادة التوطــن التقليديــة.
املصاعــب (مــع َّأن هــذه املصاعــب مت ّثــل منطـاً تواجهــه عمليــة
االندمــاج يف أي مجتمــع مــا) ملغــادرة بلــد إعــادة التوطــن.
ففــي بلــدان إعــادة التوطــن الناشــئة ،اعتمــد الربنامــج عــى ووفق ـاً لتقييــم ُأجــري مؤخ ـراً للربنامــج ،بقــي يف بلــد إعــادة
التــزام الــدول مبنــح الالجئــن تصاريــح إقامــة ومســتندات التوطــن  %78مــن الالجئــن الذيــن وصلــوا إىل املخــروط
رســمية وحقــوق مســاوية لحقــوق األجانــب املقيمــن عــى الجنــويب مــن خــال برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي يف
أراضيهــا .ولكنــه اعتمــد يف الوقــت نفســه أيض ـاً عــى الت ـزام حــن غادرهــا  %22فقــط .وأشــار التقريــر إىل أ َّنــه « بالنســبة
املجتمــع الــدويل مــن خــال املفوضيــة الســامية لألمــم لبلــدان إعــادة التوطــن ،كانــت مغــادرة كثــر مــن الالجئــن
املتحــدة لشــؤون الالجئــن بتمويــل عمليــة نقــل الالجئــن ا ُمل َّ
وطنــن إىل بلدانهــم األصليــة أو إىل بلــد اللجــوء األول أو إىل
ً
َّ
مــن األفــراد واألرس والتعاقــد مــع املنظــات املحليــة بلــد ثالثــة ســببا يف توليــد شــهور بــأن الربنامــج كان يف حالــة
ومنظــات املجتمــع املــدين عــى تنفيــذ الربنامــج ،أي إدارة إخفــاقٍ أو َّأن إعــادة التوطــن مل تكــن أداة الحاميــة كــا
عمليــة اســتالم املســاكن والطعــام وتوفريهــا لالجئــن وكذلــك ظنــت الــدول عندمــا أعلنــت التزامهــا منــذ البدايــة بربنامــج
3
دعــم عمليــة إدماجهــم يف نســيج القــوى العاملــة .ويف املقابــل ،تضامــن إعــادة التوطــن».
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ومــع ذلــك ،كان للربنامــج ومــا زال جوانــب إيجابيــة بصفتــه
أداة للحاميــة .فبالجهــد وا ُملثابــرة ،يســتطيع الالجئــون املعــاد
توطينهــم تجــاوز العقبــات األوليــة عــى الرغــم مــن َّأن مــدى
نجاحهــم يف ذلــك يعتمــد اعتــاداً كبــراً عــى مجموعــة واســعة
مــن القضايــا.

البدائل

يف أول جلســة تشــاورية اســتعداداً للذكــرى الثالثــن إلعــان
قرطاجنــة ،أعلنــت ســلطات الــدول األطــراف يف الســوق
املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور) والــدول املنتســبة لهــا أ َّنهــا
«تــدرك قيمــة برنامــج إعــادة التوطــن اإلقليمــي التضامنــي
بوصفــه مثــاالً ملموسـاً ملشــاركة املســؤولية» وأوصــت «بتقييــم
اســتمراره و/أو متديــد فرتتــه وفقــاً لإلمكانــات والخــرة يف كل
دولــة عــى حــدة فيــا يخــص حصــة كل دولــة مــن الالجئــن
وإدخــال الالجئــن مــن خــارج املنطقــة وزيــادة مــوارد التمويل»
و»حــث بلــدان املنطقــة عــى مناقشــة إمكانيــة االنضــام إىل
برنامــج إعــادة التوطــن اإلقليمــي (4.»)...

وعــى ضــوء الخالصــات والتوصيــات التــي جــاءت بهــا عمليــة
االستشــارة إضافــة إىل الجــوالت االستشــارية الثــاث ضمــن
إطــار قرطاجنــة  ،30+تبنــت الــدول األط ـراف إعــان الربازيــل
وخطــة العمل5.ويشــر أحــد الربامــج الجديــدة املنصــوص عليهــا
يف هــذه الخطــة إشــارة واضحــة إىل برنامــج إعــادة التوطــن
التضامنــي ويقــرح عــدة إجــراءات ،مــن بينهــا :التقييــم
املشــرك ملختلــف برامــج إعــادة التوطــن الوطنيــة «مــن أجــل
تحديــد العقبــات واملامرســات الجيــدة يف أثنــاء عمليــة اختيــار
[املقبولــن إلعــادة التوطــن] وتوصيفهــم ويف عمليــة إدمــاج
الالجئــن» ،والتعــاون مــع بلــدان املثلــث الشــايل يف أمريــكا
الوســطى نظــراً لكونهــا عُ رضــة لألنشــطة اإلجراميــة ا ُملنظمــة
العابــرة للحــدود .كــا يتحــدث الربنامــج عــن التضامــن مــع
األزمــات اإلنســانية الدوليــة.
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األعضــاء يف الســوق املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور) ،مــا
ســ ُيتيح الهجــرة داخــل املنطقــة لالجئــن الذيــن يواجهــون
صعوبــات يف االندمــاج يف بلــدان اإلقليــم (بوصفهــم مواطنــو
دول الســوق املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور)) .وتشــتمل
ضامنــات الحاميــة الالزمــة عــل:ى االعــراف بحصانــة الالجئــن
مــن أجــل احــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة ،وضــان رسيــة
املعلومــات ،وتيســر إصــدار بطاقــات الهويــة ووثائــق الســفر،
واحــرام الوحــدة العائليــة ،باإلضافــة إىل تلــك الضامنــات
6
املتعلقــة بوضعهــم كالجئــن.
واســتجابة لهــذا االقــراح ،أجــرت املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن دراســة عــن إمكانيــة تطبيــق
’االتفاقيــة بشــأن إقامــة مواطنــي الــدول األعضــاء يف الســوق
املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور)‘ عــى األف ـراد ذوي احتياجــات
الحاميــة الدوليــة يف املنطقــة ،وعــن مــدى توافقهــا مــع معايــر
القانــون الــدويل بشــأن الالجئني7.وأشــارت هــذه الدراســة إىل
أن الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــن يف املنطقــة هــم مــن
أهــل املنطقــة وخاصــة مــن كولومبيــا .وتوجــد مجموعــة مــن
العقبــات التــي تعــرض طريــق الحلــول التقليديــة الدامئــة
لقضيــة الكولومبيــن  -الذيــن يعيــش غالبيتهــم يف اإلكــوادور
وفنزويــا وبعــض بلــدان أمريــكا الوســطى مثــل كوســتاريكا
وبنــا؛ ويبــدو بديـ ًا جيــداً أن ُيسـ َمح لالجئــن باالنتقــال داخــل
حــدود املنطقــة ســواء أكان ذلــك انتقــاالً دامئـاً أم مؤقتـاً وميكــن
أن يكــون هــذا البديــل وفقـاً ملــا ذكرتــه هــذه الدراســة «عنـراً
متمــ ًا للحلــول الدامئــة املعتــادة».
ومــن الجــي َّأن إرســاء هــذا النــوع مــن األنظمــة قــد يكــون
مســاهمة مثــرة جــداً لالهتــام مــن جانــب منطقــة الــدول
األعضــاء يف الســوق املشــركة الجنوبيــة (مريكوســور) ومــن
جانــب أمريــكا الالتينيــة تجــاه الحــوارات بشــأن الحلــول
الدامئــة لقضيــة الالجئــن.

واقرتحــت الــدول بحــث بدائــل لربنامــج إعــادة التوطــن ماريا حوسه ماركوجليييس
التضامنــي عــى أســاس أ َّنهــا «قــد ُتط ِّبــق هــذه البدائــل يف
غيــاب خيــارات إدمــاج الالجئــن يف البلــد املضيــف أو كإج ـراء األمني التنفيذي ،اللجنة الوطنية لشؤون الالجئني (كوناري) يف
تضامنــي ملشــاركة العــبء مــع أي بلــد يســتقبل عــدداً كبــر ُا جمهورية األرجنتني www.migraciones.gov.ar/conare
مــن الالجئــن ،لتُصبــح بذلــك هــذه البدائــل نظــام إقليمــي
 .1إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  ،1984قرطاجنة/األنديز 22 ،نوفمرب/ترشين الثاين
لتشــارك املســؤولية».
1984
majomarcogliese@gmail.com

واشــتملت خطــة عمــل الربازيــل أيضــاً عــى برنامــج انتقــال
األيــدي العاملــة الــذي يهــدف إىل تيســر انتقــال األيــدي
العاملــة مــن الالجئــن مبوجــب اتفاقيــات الهجــرة بــن الــدول

http://bit.ly/CartagenaDeclaration1984
 .2إعالن املكسيك وخطة عملها لتعزيز الحامية الدولية لالجئني يف أمريكا الالتينية،
مكسيكو سيتي 16 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2004
http://bit.ly/MexicoPlanOfAction2004
 .3رويز هـ )2015( .تقييم برامج إعادة التوطني يف األرجنتني والربازيل وشييل وباراغواي
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وأوروغواي ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10253.pdf?view=1
(Evaluation of resettlement programmes in Argentina, Brazil, Chile,
)Paraguay and Uruguay
 )2014( .4االحتفال بالذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة بشأن الالجئني ‘قرطاجنة :’+30
التشاور دون اإلقليمي عىل مستوى السوق املشرتكة الجنوبية (مريكسور) ملخص النتائج
والتوصيات
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9777.pdf
http://bit.ly/Cartagenaplus30Declaration .5
(Commemorative process of the 30th Anniversary of the Cartagena
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Declaration on refugees ‘Cartagena+30’: MERCOSUR Sub-Regional
)Consultation. Summary of conclusions and recommendations
 .6انظر الحاشية رقم 5
 .7بيلو ج )2015( .السوق املشرتكة الجنوبية (مريكوسور) والحامية الدولية :تطبيق
سياسات الهجرة اإلقليمية يف ضوء القانون الدويل لالجئني .تقرير مشاورات مفوض األمم
املتحدة السامي لشؤون الالجئني .ذكرى قرطاجنة+30
http://bit.ly/Cartagenaplus30Process
(El MERCOSUR y la protección internacional: aplicabilidad de las
políticas migratorias regionales a la luz del Derecho Internacional de los
)Refugiados

برنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا

جنيفرهايندمان وويليام بني وشاونا حيمينيز

عىل مدار أربعة عقود من الزمن ،كفلت مجموعات من املواطنني الكنديني الجئني من أجل إعادة توطينهم
باإلضافة طبعاً إىل برامج إعادة التوطني التي تقودها الحكومة.
كانت كندا وما زالت إىل أمد غري بعيد الدولة الوحيدة التي تقدم
إمكانية الرعاية األهلية لكفالة الالجئني .وتعني الكفالة األهلية
لالجئني أن يتوىل الكفالء املرصوفات املالية املرتتبة عىل إعادة
توطني الالجئ عىل مدار سنة كاملة وباملقابل تتوىل الحكومة
تغطية نفقات الرعاية الصحية وتعليم األطفال ،أما يف السنة
الثانية فيصبح الالجئون فيها (بصفتهم مقيمون دامئون فور
وصولهم إىل كندا) مؤهلني للحصول عىل مزايا الرفاه االجتامعي
الحكومي إذا أثبت الالجئ َّأن دخله أقل من حد تعينه الحكومة.
ومنذ عام  ،1978وصل إىل كندا أكرث من  200ألف الجئ مبوجب
الكفالة األهلية .ويف حني شاركت مجموعات املجتمع املدين يف
إحضار الالجئني إىل كندا بعد الحربني العاملية األوىل والثانية،
قدم قانون الهجرة لعام  1976إطار عمل قانوين ورسمي لتمكني
الكفالة األهلية لرعاية الالجئني .وجاء نوع هذا الربنامج لرعاية
الالجئني نتيجة هجرتني رئيستني حدثتا يف املايض .تتعلق األوىل
منهام بوصول قرابة  60ألف فيتنامي وكمبودي والوي يف أواخر
السبعينيات وأوائل الثامنينيات مبن فيهم  29269الجئاً حصلوا
عىل كفالة خاصة يف عام  1979وحدها .أما الهجرة الثانية فتتمثل
يف وصول الالجئني السوريني الذين يبلغ عددهم  3600شخص
ممن وصلوا إىل كندا بحلول نهاية نوفمرب/ترشين الثاين 2017
ونصفهم تلقى الكفالة األهلية كلياً أو جزئياً.
ثم وضعت الحكومة قيوداً جديدة عىل الكفالة األهلية دخلت
حيز النفاذ بعد عام  .2011وتضمنت هذه القيود التي حدت من
قدرة الكفالء عىل دعم الالجئني الذين يختارونهم بفرض حدود
عىل األعداد التي ميكن لربنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني
أن يتلقاه ووضع سقوف عىل أهلية األشخاص الذين ميكن أن

يستفيدوا من الكفاالت من البعثات الكندية يف الخارج وكانت
النتيجة ظهور شعور باإلحباط بني أوساط جامعات املجتمع
املدين الذين كانوا يأملون بتمكينهم من كفالة الالجئني يف
كندا1.ومع َّأن برامج اإلحــاالت املختلطة ملكتب التأشريات
( )BVORساعد يف تعزيز الفضاءات املحدودة ضمن برنامج
كفالة الالجئني األهلية ورعايتهم وساهم يف تخفيض أعداد
املقبولني ضمن فئات الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة بني
عامي  2012وُ 2015تق ِّيد فئ ُة برامج اإلحاالت املختلطة ملكتب
َ
قدرات الكفالء األهليني الختيار األشخاص الذين
التأشريات
ميكنهم كفالتهم لكنّها ما زالت تسمح للحكومة الفدرالية
بالوفاء بالتزاماتها الدولية .ومن املهم جداً أن ُي َ
نظر للكفالة
األهلية عىل أ َّنها برنامج إضايف لاللتزامات التي تقدمها الحكومة
وتساعد بها بشأن إعادة التوطني وال ينبغي النظر لربنامج
الكفاالت عىل أ َّنه بديل عن تلك االلتزامات .ومع ذلك ،قد ينتج
عن هذا املسار التكمييل للحامية مخاطر كثرية إذا ما اعتمدت
الحكومة عليه كلياً من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية عل ً
ام َّأن
عام  2013وحده شهد ارتفاعاً غري مسبوق لعقود من الزمن
يف عدد املقبولني يف برنامج الكفالة الخاص لرعاية الالجئني عن
األعداد املقبولني من خالل برنامج الالجئني املتلقني ملساعدة
الحكومة.
وخالل األعوام العرشة املاضية ،تكرر عىل ألسنة املسؤولني
الحكوميني الفدراليني املنتخبني ووسائل اإلعالم عبارة ’الالجئون
املزيفون‘ ومل يرتددوا يف وصف طالبي اللجوء بأنهم يقفزون من
طابور انتظار الهجرة أو أنهم يحتمل أن يكونوا إرهابيني وكل
ذلك أدى إىل تدهور املواقف تجاه طالبي اللجوء والالجئني.
ومع ذلــك ،ما زالــت إعــادة توطني الالجئني املختارين من
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الخارج من األمور الشائعة نسبياً لدى الجمهور الكندي العام .الكفالة األهلية لرعاية الالجئني وكفالة الحكومة لهم

ومنذ انتخاب الحكومة الجديدة يف أواخر عام  ،2015دأب
السياسيون واملوظفون الحكوميون عىل الفصل ما بني سياسة
التطرف ومسألة إعادة توطني الالجئني السوريني.

قبل إطالق التعهدات يف انتخابات أكتوبر/ترشين األول 2015
بإحضار  25ألف الجئ سوري إىل كندا بنهاية عام  ،2015كانت
جامعات املجتمع املدين بالفعل قد بادرت بإطالق برامج الكفالة
األهلية لرعاية الالجئني السوريني .وتأسست مجموعات جديدة
من أجل الرتكيز عىل رعاية وكفالة الالجئني السوريني ووقعت
كندا عىل تعهد بكفالة عائالت الالجئني السوريني .وبدءاً بـ 27
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2017حصل  %45من إجاميل عدد الالجئني
السوريني القادمني إىل كندا عىل الكفالة األهلية الجزئية ومن
ضمن هذا الرقم الالجئني املستفيدين من الكفالة األهلية الجزئية
(الالجئون املحالون من مكتب التأشريات املختلطة) الذي
يتضمن تقديم الكفيل الخاص نصف املعونة خالل السنة األوىل
بينام تقدم الحكومة الفدرالية النصف اآلخر منه.

ويف مارس/آذار  ،2016ركز وزير الهجرة والالجئني والجنسية
الكندي وأكد عىل التزام كندا تجاه إعــادة توطني الالجئني
السوريني .وباإلضافة إىل التشارك يف املعارف واملصادر مع الدول
األخرى حول ما يتعلق بكفالة الالجئني ،أكد أيضاً عىل َّأن كندا
سوف تستمر بالنظر للالجئني السوريني عىل أنهم الجئون ملجرد
أنهم سوريون لغاية سبتمرب/أيلول  .2017ويف شهر ديسمرب/
كانون األول  ،2016عملت الحكومة الكندية بالرشاكة مع
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومؤسسات
املجتمع املنفتح عىل إطالق مبادرة رئيسية للرتويج للكفالة
ومبا َّأن االتجاه املقرر كان اعتبار املواطن السوري الجئاً مبارش ًة
األهلية لرعاية الالجئني عىل نطاق عاملي أكرب من ذي قبل.
دون حاجة ملعالجة طلباته لتحليل أهليته للكفالة األهلية ،أصبح
لكنَّ منح األولوية ملعالجة طلبات اللجوء من السوريني له آثار من اليسري معالجة طلبات اللجوء يف املناطق األصلية .ومع
الحظ من الناحية الكندية أن استامرات الطلبات التي
جانبية منها استمرار تراكم بعض ملفات الالجئني من أوضاع ذلكُ ،ي َ
اللجوء املطولة بني ملفات وطلبات الالجئني اآلخرين الذين يجب تعبئتها طويلة جداً أكرث من ذي قبل فيام يتعلق بكفالة
يتقدم بشأنهم كفالء يرغبون برعاية الجئني غري سوريني ممن الالجئني غري السوريني .إضافة إىل ذلك منحت معايري التوظيف
استكملوا طلباتهم حتى قبل األزمة السورية .ويف بعض األحيان ،ألرس الالجئني السوريني ضمن فئة الالجئني الذين تساعدهم
انقضت سنوات عدة من االنتظار وملَّا يحصل الكفالء ومقدمو الحكومة األولوية عىل عائالت الالجئني التي ُص ِّن َفت عىل أ َّنها
مستضعفة وأنهم ال يشكلون خطراً أمنياً عىل الدولة .ومن هنا مل
الطلبات بعد عىل حل لقضاياهم.
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /أين س َّكاب

كفيل كندي يالعب أطفاالً من الالجئني السوريني ممن أعيد توطينهم يف تورونتو مبوجب برنامج الكفالة األهلية لالجئني.
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ُيس َمح للرجال املنفردين أن يدخلوا يف الكفالة الحكومية مع َّأن عىل وجه الخصوص ألنه يقدِّم الحامية لالجئني والفرصة أيضاً
بعضهم انطبقت عليهم رشوط فئات الالجئني الذين تساعدهم للوصول إىل التعليم الكندي ما بعد الثانوية العامة والحصول
2
الحكومة.
عىل خربة يف العمل.
وكانت املشاركة املبارشة للمجتمع املدين يف إعادة التوطني العمل
األبرز لربنامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا وكان
عنرصاً أساسياً لنجاحه .فمعظم الالجئني القادمني عىل أساس
الكفالة يحصلون عىل الدعم من الكفالء ضمن اتفاقات رسمية
مع الحكومة الفدرالية أو من خالل املجموعات التي تقع تحت
مظلة الكفالء عل ًام أن  %75من هؤالء الكفالء هي منظامت دينية
وتتألف من مجموعات شعبية تضم ما ال يقل عن خمسة كفالء
ممكن يتعاقدون من أجل مساعدة أرسة الجئة ملدة  12شهراً.
وهناك أعداد أقل من ذلك من الالجئني الذين ال يخضعون لكفالة
الكفالء املذكورين بل يخضعون إىل كفالة ’مجموعات خامسية‘
وهي مجموعات من األفراد الذين يوقعون عىل التزام لتقديم
الدعم لالجئ معني أو الجئني معينني.

وغالباً ما ُيقا َرن بني برامج الكفالة األهلية لرعاية الالجئني يف كندا
مع الرعاية التي يقدمها نظراؤهم يف الحكومة الكندية لالجئني.
فمن بني الالجئني العراقيني الذين وصلوا إىل كندا بني عامي -2009
 2014تشري التقارير إىل تفوق برنامج الكفالة األهلية قلي ًال عىل
برنامج الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة من ناحية التوظيف
خالل السنوات الثالث األوىل يف كندا .لكنّ التقارير تشري أيضاً
إىل انخفاض عدد العراقيني يف نظام الكفالة ممن حصلوا عىل
عمل وحتى لو حصلوا عىل عمل فكان معدل أجورهم أقل من
معدل أجور غريهم من العراقيني ضمن الربنامج نفسه يف الفرتة
الزمنية ذاتها رغم حصولهم عىل مستويات التعليم العايل قبل
وصولهم إىل البالد 3.وتشري التقارير أيضاً إىل وجود حاالت مرتفعة
من اإلعاقات والحاجات الصحية العقلية بني الالجئني من العراق
دون تحديد ما إذا كان ذلك عىل مستوى أكرب من مستويات من
مجموعات الالجئني اآلخرين .وباإلضافة إىل ذلك ،يف حني كان
الالجئون العراقيون ضمن نظام الكفالة لهذه املجموعة قادرين
عىل تأمني وظيفة أرسع مام ميكن لالجئني املتلقني ملساعدة
الحكومة خالل السنوات الثالث األوىل ،أشارت بعض األبحاث
األخرى إىل َّأن سهولة الوصول إىل سوق العمل قد تؤدي إىل
أثر سلبي عىل تعلم اللغة إذ تبني بيانات الحكومة الفيدرالية
يف عام  2016عدم وجود فرق كبري يف الدخل بني الالجئني يف
نظام الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة وبني الالجئني يف نظام
الكفاالت خالل عرش سنوات بعد الوصول إىل كندا وهذه أرقام
مهمة ألن الالجئني القادمني بربنامج الكفاالت األهلية يصلون
ولديهم مستوى أفضل من التعليم وقدرة أفضل عىل استخدام
اللغة من قدرات نظرائهم القادمني يف برنامج الالجئني املتلقني
ملساعدة الحكومة .

وقد ُح ِشدًت برامج الكفالة األهلية ملساعدة الناس عىل مل شمل
أرسهم .ووفقاً لقانون الهجرة وحامية الالجئني يف كنداُ ،ت َع َّر ُف
العائلة عىل أنها وحدة نووية تتألف ممن ال يزيد عىل بالغني
اثنني وأطفالهم غري البالغني .ويعني ذلك َّأن العائالت ،وعىل
األخص منها العائالت املمتدة ،قد تعاين من انفصال أفرادها
بعضهم عن بعض خالل عملية إعادة التوطني .وكانت الحكومة
الفدرالية السابقة قد عربت عن قلقها من أن الكفاالت األهلية
كانت املسار املتاح بحكم الواقع لالجئني من أجل إعادة مل
شمل أرسهم مع أفراد عائالتهم الذين تركوهم يف املخيامت
أو املستوطنات يف غياب املسارات البديلة من أجل مل الشمل
تبي األبحاث حول حاميل اتفاقية الكفالة
بأرسهم .وبالفعلّ ،
َّأن األولوية متنح يف كندا للروابط الشخصية مع أفراد العائالت
املمتدة لالجئني املتلقني للكفالة و ُيستَخدم يف هذا السياق تعبري
’آثر الصدى‘ الذي يشري إىل مدى رغبة الكفالء يف مساعدة أفراد
ويف دراسة سابقة تعقبت خربات إعادة التوطني لكل من الالجئني
أرسة الالجئ املكفول الذين خلفهم وراءه.
يف نظام الكفاالت ونظام الالجئني املتلقني ملساعدة الحكومة
ومنذ عام  ،1978دأب الطالب يف الجامعات يف جميع أنحاء الذين وصلوا إىل كندا من جنوب رشق آسيا بني عامي 1979
كندا أيضاً عىل تقديم الكفالة األهلية للطالب الالجئني من أجل و ،1981تبني َّأن الكفالة األهلية أكرث قدرة عىل إنجاح االندماج
متكينهم لدخول الجامعات الكندية .وعليه ،وصل أكرث من  1400من قدرة املساعدة الحكومية عىل ذلك .ومع ذلك ،تبني يف
طالب الجئ إىل كندا من خالل منظمة خدمة الجامعة العاملية ذلك البحث أيضاً وجود حاالت من التطفل املفرط ملجموعات
الكندية وهي منظمة غري حكومية تسهل وتدعم اللجان التي الكفاالت يف حياة الالجئني وانخفاض كبري يف أوقات معالجة
يديرها الطالب ممن يرحبون بالطالب الالجئني ويرشدونهم .الطلبات خارج البالد ووجود أعباء غري رضورية تفرضها الحكومة
وأعلنت املنظمة أنها يف عام  2016سوف تضاعف قدراتها من عىل عمليات معالجة الطلبات .وخلصت الدراسة البحثية إىل َّأن
أجل توفري الدعم املادي لـ  160طالباً الجئاً يف السنة الواحدة .الكفالء أنفسهم يحتاجون بالفعل إىل الدعم 4.وهناك مخاوف
وأشار املحللون إىل أن هذا املسار الخاص بإعادة التوطني جذاب
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أخرى بأن تقديم الدعم لالجئي الكفاالت األهلية يعتمد اعتامداً
كبرياً عىل بضعة أفراد وبضعة منظامت.

أهو منوذج للمستقبل؟

منذ أن أثريت املخاوف قبل أكرث من عرشين عاماً ،ظهر تحسن يف
دخ َلت يف تفكري الكفالء ويف عمليات
البنى التحتية واملامرسات ُوأ ِ
الكفالة األهلية لالجئني ومجموعاتهم الشعبية واملجموعات
الخامسية .وتضمنت التحسينات املحدثة عىل الكفالة األهلية يف
كندا يف ذلك الوقت رفع مستوى إرشاك الالجئني يف تحديد شكل
إعادة توطينهم وتغيري املفهومات حول ما يتعلق بالكفالة بأنها
رشاكة بني القادمني الجدد وكفالئهم واالعرتاف بأهمية الروابط
العابرة للقوميات للقادمني الجدد وتوسيع استخدام أماكن
العبادة من أجل استضافة الربامج األكرث استخداماً شيوعاً مثل
خدمات الصحة والتوظيف لتمكني القادمني الجدد من الوصول
5
إىل أكرب قدر ممكن من الخدمات يف فضاء ومكان واحد.

وال تتمثل الفائدة األوىل واألساسية للكفالة األهلية املقدمة
لرعاية الالجئني يف كندا مبجرد تخفيف التكاليف عىل الحكومة
أو التزاماتها لكنها تتمثل أساساً يف زيادة فضاء الحامية من خالل
زيادات فضاءات إعادة التوطني .ومع َّأن فئة برامج اإلحاالت
املختلطة ملكتب التأشريات الجديدة نسبياً قد تكون مفيدة
نوعاً ما كمسار إلعادة التوطني إذ تتضمن التشارك يف النفقات
بني الحكومة والكفالء يف السنة األوىل فال ميكن وال ينبغي أن
ُي َ
نظر إليها عىل أ َّنها بديل عن النواة األصلية لفئة الكفالة األهلية
َّ
لرعاية الالجئني وبرنامجها خاصة أن الكفالء الخاصني قادرون عىل
تحديد وتسمية الالجئني املحددين الذين يودون كفالتهم .فإذا
ما أريد إضفاء االحرتام عىل الرشاكة بني الحكومة ومجموعات
املواطنني ال بد من الرتكيز عىل الكفاالت األهلية التي تحرتم
العمل التطوعي وقـرارات املجتمع املدين الرتبوي ويجب أن
تطمح إىل العدالة يف اختيار الالجئني وإعادة توطينهم بنجاح.
ويف قمة األمم املتحدة يف نيويورك يف سبتمرب/أيلول ،2016
تعهدت كندا ’بتصدير‘ منوذج الكفالة األهلية إىل الدول األخرى
املهتمة .ويف ديسمرب/كانون األول  2016أطلقت مبادرة الكفالة
العاملية لرعاية الالجئني يف أوتاوا .ويف شهر ديسمرب/كانون األول
 ،2016عملت الحكومة الكندية بالرشاكة مع املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومؤسسات املجتمع املنفتح عىل
إطالق مبادرة الكفالة األهلية لرعاية الالجئني عىل نطاق عاملي
أكرب من ذي قبل إلحداث التأثري اإليجايب عىل التعهدات .ولدينا
اآلن أسرتاليا وبريطانيا اللتان تعمالن عىل خطط الكفالة األهلية
حالياً .وال يوجد أي نظام ثابت ميكن أن ُي َّت َبع بشأن الكفالة
األهلية ولذلك يعترب املوقف اإليجايب للرأي العام الكندي تجاه
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إعادة توطني الالجئني أمراً غري اعتيادي نوعاً ما .ومن هنا ،ال بد
للحكومة من أن تتمتع بقيادة قوية ُيضاف إليها فاعلية املجتمع
املــدين .وبخصوص الالجئني السوريني َت َصدَّ ر املجتمع املدين
الكندي الجهود مقارنة بالحكومة يف توفري الدعم يف مجال إعادة
التوطني .وال بد من إجراء مزيد من األبحاث حول بقية الظروف
الحرجة والعوامل الرضورية.
وال ميكن أن ُي َ
نظر إىل إعادة التوطني الخاص عىل أنه خصخصة
اللتزامات الدولة الدولية وما يرتتب عىل ذلك من تكاليف .ففي
كنداُ ،ي َ
توسع من فضاءات
نظر إىل الكفالة األهلية عىل أ َّنها ِّ
الحامية املقدمة لالجئني بتكميلها اللتزامات الحكومة إزاء إعادة
التوطني.
جنيفرهايندمان jhyndman@yorku.ca

مدير ،مركز دراسات الالجئني ،جامعة يورك

http://crs.info.yorku.ca

ويليام بني wpayne@yorku.ca

مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة يورك ،وبروفيسور محارض
غري متفرغ ،برنامج العامل املجتمعيني يف كلية جورج براون

www.georgebrown.ca

شاونا حيمينيز sjoutdoors7@gmail.com
باحثة اجتامعية مجتمعية ومتطوعة ألمد بعيد ككافلة أهلية
لالجئني.
 .1يف أواخر ديسمرب/كانون األول  ،2016أزالت هيئة الهجرة والالجئني والجنسية يف كندا
السقوف املفروضة عىل هذه البعثات الكندية يف الخارج ،يف خطوة مثلت نقلة نوعية من
اإلدارة الجغرافية املتحيزة إزاء الالجئني القادمني إىل كندا مبوجب برنامج كفالة الالجئني.
www.cic.gc.ca/english/department/laws-policy/protect-psr.asp
 .2انظر مقالة لويس ترينر ،صص 53-52
 .3البيانات من ملحوظة اإلحاطة الرسية (أبريل/نيسان  )2015املقدمة إىل وزير الجنسية
والهجرة .حصل عليها الكاتب بطلب قدمه مبوجب حرية املعلومات .ملخص النتائج
األولية :دراسة حالة إعادة توطني العراقيني ( )2014-2009إحاطة وزارية قدمت للوزير.
غري متاح لتثبيتها يف املراجع أو التوزيع.
(Summary of Preliminary Findings: Iraqi Resettlement (2009-2014) Case
)Study. Ministerial Briefing Advice to Minister.
 .4انظر بايرس م (’ )2003الكفالة ونجاح إعادة التوطني‘ ،مجلة الهجرة والدمج الدولية
215-203:)2(4؛ وبايرس م (’ )2009إعادة توطني الالجئني وحامية صحتهم العقلية:
الدروس املستفادة من املرشوع الكندي إلعادة توطني الالجئني‘ علم النفس العابر
للثقافات 583-539:)4(46
()Sponsorship and resettlement success
(Resettling refugees and safeguarding their mental health: lessons learned
)from the Canadian Refugee Resettlement Project
 .5النفري م (’ )2003الكفالة وجهات نظر املنظامت والكفالء والالجئني‘ مجلة الهجرة
الدولية واالندماج 256-237:)2(4
()Sponsorship: Organizational, sponsor, and refugee perspectives
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قصة تجمع كندي يف كفالتهم لعائلة الجئة
شانون تيتو وشارولني كوتشاند

ليست الخطوات املطلوب اتخاذها يف الكفالة األهلية لالجئني يف كندا واضحة أمام الراغبني يف تويل هذا
الدور ،ومع َّأن العملية بحد ذاتها واعدة ومجزية ،فهي ال تخلو من التحديات بل قد تكون مصدراً
لإلحباط يف بعض األحيان.
تتيح الحكومة الكندية من خالل برنامجها املعروف باسم برنامج مواطن النجاح والتَّحديات

اإلحاالت املختلطة ملكتب التأشريات الفرصة أمام املجموعات
الخاصة من الناس الراغبني يف كفالة الالجئني بحيث تحيل عليهم
الالجئني الراغبني بإعادة التوطني .ومع َّأن الربنامج جيد الرتسيخ،
يبدو أ َّنه عىل كل مجموعة أن تتلمس طريقها بنفسها يف رحلة
تعلمها لطريقة االنخراط يف الكفالة .وقد كان لنا تجربة يف كفالة
عائلة الجئة ُت ِّبي لنا بعض جوانب هذه الرحلة ،فلم يكن لدى
معظمنا أي معرفة بكيفية االرتباط املبارش بعائلة الجئة ومل ُتتَح لنا
التجربة املبارشة مع العائالت الالجئة ومل نعرف أياً من املجموعات
التي أبدت اهتاممها يف السعي وراء هذا املرشوع.

ما نحن إال مجموعة من األشخاص مل يكن يعرف بعضنا بعضاً
من قبل ،شكلنا عالقات الصداقة فيام بيننا وارتبطنا بأشخاص ما
كنا لرنتبط بهم لوال هذه املهمة املشرتكة التي توليناها ورغبتنا يف
سام ثبت أنه فاق ما كنا نأمل بتحقيقه.
العمل معاً إلنجاز هدف ٍ

وعند النظر إىل املهامت الرئيسية التي ينبغي ملجموعة كفالة
الالجئني أن تتوالهاَ ،ص َد َمنا تنوع املهارات والقدرات املطلوبة.
فأسسنا مجموعات فرعية من األشخاص للعمل معاً وأتحنا لهم
الفرصة بتويل زمام املبادرة يف عدة مجاالت منها جمع التربعات
وصيانة بيت األرسة املستقبيل وترميمه وتقديم الدعم اليومي يف
وكذلك ،اختلفت الحوافز التي دفعت كل واحد من أعضاء فريقنا العمل مع األرسة.
الذي أسسناه لكفالة األرس الالجئة ،فواحدة من األعضاء مل تكن
«تتخيل نفسها وقد افتقرت إىل مكان آمن يؤوي أطفالها يف الليل» لكنَّ اقرتاننا باألرسة الالجئة جاء مبكراً أكرث مام توقعنا فلم نكن
وعضو آخر ،دفعه االنضامم للفريق ّأن جده وصل كندا قبل عقود قد جمعنا أكرث من  %25من املبلغ املطلوب وكان علينا خالل فرتة
الجئاً .يف البداية ،عقدنا عدة جلسات نقاشية غري رسمية فيام بني قصرية ما بني عرص الجمعة وصباح اإلثنني الذي يليه اتخاذ قرار
أعضاء الفريق ممن أرادوا «فعل يشء ما» ملساعدة الالجئني ،لكنّنا فيام إذا كنا سنقبل العائلة أم ال .ثم درس كبار السن يف كنيستنا
كنا بحاجة إىل مقاربة الفريق املنظم بقيادة قائد ُم َّ
عي ليك نبدأ املوضوع وأخربونا أ َّننا إذا جمعنا ستة آالف دوالر ذلك األحد
بإطالق املرشوع .ورغم الشكوك الكبري ة التي أثريت لعدة أسباب فيمكننا قبول العائلة لعلنا نتمكن من جمع بقية املبلغ بعد وصول
منها الخوف من الوقوع ’يف بقعة الضوء‘ وغياب الخربة القيادية ،األرسة .وفع ًال ،متكنا من جمع  32874دوالراً يف يوم األحد وحده.
توىل أحدنا القيادة .وتقرر إجراء لقاء لييل رسمي لعرض املعلومات
يف كنيسة ساوث ريدج فيلوشيب ( )South Ridge Fellowshipوعرثنا كذلك عىل منزل رائع يف منطقتنا املرغوبة ،ومبا أ َّنه كان
بهدف تحديد الخطوط العريضة لربامج اإلحاالت املختلطة ملكتب متهالك البناء ،أعلن املالك عن رغبته يف أن يقدمه لنا بأجرة
التأشريات حرضه  30شخصاً .وخالل األسابيع القليلة التالية ،تكون تفضيلية ممتازة لقاء تعهد فريقنا برتميمه .ثم مت ّكنا من ترميمه
ضم  15شخصاً وتأسس مرشوع البداية الجديدة بالكامل بفضل املتربعني الذين قدَّموا لنا اللوازم واملواد والعمل
فريق أسايس َّ
التطوعي أيضاً .وأخرياً ،متكنا من فرش املنزل بالكامل باملؤن املتربع
( )Fresh Startلكفالة الالجئني.
بها فأصبح الوضع يف املنزل أحىل ما يكون.
ومتثلت أوىل مهامنا الرئيسية يف الحصول عىل املوافقة الرسمية
من الكنيسة إزاء كفالتنا لالجئني ليك نعمل تحت مظلتها ورعايتها .يف املقابل ،واجهتنا حالة من الغموض مع حامل اتفاقية الكفالة،
وأوكلت إىل الفريق مهمة وضع خطة مقرتحة حول توزيع األدوار وحامل هذه االتفاقية هو الجهة التي متتلك االتفاقية الرسمية مع
بني أفراد املجموعة واملوازنة املالية للمرشوع .وما إن تلقينا الحكومة الفدرالية التي بيدها أن تف ِّوض املجموعات يف املجتمع
املوافقة الرسمية من الكنيسة حتى بدأنا العمل عىل خطة العمل املحيل لكفالة الالجئني مبوجب تلك االتفاقية1.وكان كل من
وجمع التربعات .وبعد ستة أشهر ،حدث اقرتاننا بعائلة سورية الحكومة وحاميل اتفاقيات الكفالة تحت ضغط هائل من طلبات
الكفاالت .وكان شح املعلومات من الدائرة الحكومية املعنية من
الجئة كانت قد وصلت البالد قبل خمسة أشهر.
األمور املحبطة ،وذلك ما جعلنا نضطر النتظار قدوم العائلة لثالثة
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أشهر وملّا نحصل عىل أي معلومات وترتب عىل ذلك حالة من الكفالة وال تسهل من سالسة تقدمه .وبغياب املعلومات من
الغموض والصعوبة يف التخطيط لألمام .وبقي األمر عىل هذا الحال الهيئات والوزارات الحكومية حول األرسة التي ننوي كفالتها إضافة
إىل أواخر سبتمرب/أيلول  2016عندما حصلنا عىل بعض املعلومات إىل ُبع ِد التواصل مع حامل اتفاقية الكفالة وصعوبة تحقيقه يف
حول األرسة وحصلنا عىل صور شخصية لألب واألم.
الوقت املطلوب أصبح عملنا معقداً ال يخلوا من تحديات.
وبغياب االتصال بيننا وبني األرسة مل يكن لدينا سوى معلومات
أساسية بسيطة حولها وكان علينا اتخاذ القرارات ونحن ’معصوبو
العينني‘ عىل أمل أن تكون تلك القرارات صحيحة ومناسبة لألرسة.
فلو أتيحت لنا املعلومات الكافية ألمكننا أن نستعد أكرث الستقبالهم
وألمكننا تسجيل أطفالهم يف املدرسة املحلية ،ومل نتمكن من فعل
ذلك لعدم إتاحة شهادات ميالدهم .نحن نعرف أنه علينا مساعدة
عائلتنا تلك بطريقة ال تفيض إىل توقعات غري واقعية بل تسعى
إىل تعزيز االستقالل الالحق لها ،لكننا مل نكن نعرف بالضبط كيف شانون أو .تيتو titoshannon@gmail.com
مد ِّرب يف العدالة االجتامعية  /مجال السالم
ميكننا تحقيق ذلك الهدف.

بل كان عجزنا عن التواصل مبارشة مع األرسة التي كفلناها حسب
خطتنا لوصولهم سبباً يف تصعيب األمر أمام قدرة فريقنا عىل
ترسيخ العمل املخصص واألسايس إلعادة توطني تلك األرسة وتطلب
منا انتهاج الصرب الكبري .لكننا مع كل ذلك تلقينا الدعم الهائل
وااللتزام غري املحدود املادي واألخالقي من مجموعتنا يف الكنيسة
وقيادتها والرشكات املحلية واألفراد املتناغمني معنا.

شارولني كوتشاند shar_wray@hotmail.com

ومن منظورنا نحن ’كمجموعة مجتمعية دينية‘ كندية ،ال ميكن
لكفالة الالجئني أن تتحقق دون وجود خارطة طريق واضحة .ممرضة يف وحدة العناية املر َّكزة ،مستشفى محيل
ومع أ َّننا ال نشكك أبداً يف حسن نوايا حكومتنا الفدرالية وصدقها،
www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/sah-how.asp .1
فلسوء الحظ النوايا وحدها ال تكفي لتوضيح العملية يف مرشوع

إعادة النظر يف كيفية قياس النجاح

كلوي مارشال-دينتون

رغم الثناء الذي حظي به الربنامج الكندي للرعاية األهلية لالجئني عىل ضوء دمجه لالجئني يف سوق
العمل بأرسع مام ميكن لربامج املساعدة الحكومية لالجئني أن تقدمه ،رمبا ما زال من املبكر االحتفال
بهذا الربنامج ونجاحه.

يف استامرة الطلب الذي يقدمه الالجئ للربنامج الكندي للرعاية
األهلية لالجئنيُ ،يط َلب إىل صاحب الطلب أن يعرب عن املهنة
التي ينوي أن يعمل بها عند وصوله إىل كندا .وغالباً ما يرتك
طالب اللجوء هذه الخانة فارغة دون إجابة ألن معظم الالجئني
يعيشون يف البلدان املستضيفة منذ سنوات و ُي ّ
حظ ُر عليهم العمل
أو ال ُيس َمح لهم إال بالحصول عىل وظائف متدنية .ولذلك ُح ِر ُموا
عىل مدى سنوات كثرية من حرية اختيار الوظيفة أو القدرة عىل
الطموح بيشء مختلف عام يعملون به بل مل يكونوا قادرين عىل
الحصول عىل أي عمل عىل اإلطالق يف بعض الحاالت.
يتأمل أحد اآلباء استامرة الطلب ويفكر بها ملياً وبعد ذلك
يكتب كلمة ’محاسب‘ يف حني تكتب األم ’ممرضة‘ ،فهام قد كتبا
الوظيفتني اللتني كانا ميتهنانها قبل الهرب من بلدهام أما بالنسبة
البنهام الذي مل يتجاوز الثالثة من عمره فيبتسامن ويكتبان كلمة

’طبيب‘ .لكنَّ ما سيكتبون يف تلك الخانة له أهميته يف الطلب ،بل
ال شك َّأن هذه الخانة بالذات مهمة جداً للعائلة وكذلك لكندا
التي متيل إىل قياس نجاح إعادة التوطني برسعة حصول الالجئني
عىل وظيفة تجعل منهم أفراداً منتجني يف املجتمع.

لكننا عندما نجعل من الحصول عىل الوظيفة ورسعة الحصول
عليها املقياس األسايس للنجاح يف إعادة التوطني فإننا نعزز فكرة
مفادها أن الالجئني عبء علينا .بل إننا نقول إنه عىل الالجئ أن
يحصل عىل وظيفة يف أرسع وقت ممكن :أي وظيفة كانت ما
دامت تلبي الحاجات األساسية لهم .وتؤكد خربة الالجئني الذين
تلقوا الرعاية السابقة يف كندا هذه النقطة بالذات .ومثال ذلك
تقرير نرشته الحكومة الكندية ُذ ِك َر فيه أ َّنه إذا ما كان الالجئون
الذين يتلقون الرعاية األهلية يبحثون عن الوظيفة يف أقرب وقت
ممكن فغالباً ما يكون ذلك بسبب حاجتهم 1.ويف املقابل نجد أن
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /إيه ويبسرت

كذلك عىل مدى عدة سنوات بعد توطينهم
يف كندا.
لكنّ إعادة التوطني وال شك تنصب أوالً وأخرياً
يف تقديم الحامية .فعندما ُيسأَل الالجئون
عن السبب يف رغبتهم يف الوصول إىل كندا
فستكون إجابة معظمهم الرسيعة هي َّإن
كندا بلد آمن ،بلد يحرتم فيه الناس حقوق
اإلنسان ،وبلد يحقق املساواة يف التعامل مع
الناس .ويف مسألة الحامية ،نجد توافقاً بني
توقعات الكنديني والالجئني املعاد توطينهم،
فكندا تقدم وطناً آمناً لألفراد الذين يحتاجون
إىل إعادة التوطني وذلك ما يلبي الدوافع
الرئيسية لالجئني عىل املستوى القصري
والبعيد من ناحية السالمة .لكنَّ املفارقة َّأن
الالجئني إذا كان معظمهم يرغبون يف املشاركة
واملساهمة يف املجتمع الكندي ومجتمعاتهم
املحلية ،نجد َّأن كندا ال تحفزهم بنشاط عىل
املشاركة وال تقوي من نقاط قوتهم عندما
يأتون للمرة األوىل إىل كندا.

فربنامج إعادة توطني الالجئني يف كندا يتجذر
يف اعتبارات إنسانية ُيختَار عىل ضوئها
الالجئون حسب حاجتهم يف الحامية إذ
ُت َ
عطى الحامية األلوية عىل مهاراتهم اللغوية،
ومستواهم التعليمي أو قدراتهم العامة
الجئون إثيوبيون يف هارغيسيا ،الصومال ،يحرضون دروس اللغة اإلنجليزية استعداداً إلعادة توطينهم يف كندا.
عىل االندماج يف املجتمع .وال تتوقع كندا
الالجئني يسعون إىل الحصول عىل الوظيفة برسعة خشية من أن من الالجئني املعاد توطينهم فيها أن يصبحوا من كبار املشاركني
يكونوا عبئاً عىل كفالئهم ومعيلهم.
واملساهمني يف املجتمع واالقتصاد الكندي لكنّها يف الوقت نفسه ال
تدرك كفاية نقاط القوة والخربات التي يتمتع بها الالجئون أيضاً.
ومع َّأن الحصول عىل الوظيفة حجر الزاوية املهم يف عملية وبدالً من السعي حرصاً عىل إثبات خفض العبء املايل عىل كندا
االندماج فام زالت هناك مخاطر مرتبطة بدفع الالجئني إىل العمل يجب علينا أيضاً أن ننظر يف التأسيس عىل مختلف األبعاد التي
برسعة كبرية .ويؤكد التقرير عىل َّأن نصف الالجئني املشاركني تنصب فيها نقاط القوة والخربة لدى الالجئني املعاد توطينهم
الذين خضعوا لدراسة مسحية أدتها الحكومة مل يتوافر لديهم وإمكانية ذلك يف املساهمة يف مجتمعاتنا.
الوقت للمشاركة يف التدريب عىل اللغة ،والسبب الرئييس يف
ذلك أ َّنهم بدأوا يف البحث عن عمل مبارشة فور وصولهم .وأشار كلوي مارشال-دينتون chloe@safepassage.ca
املشاركون أيضاً َّأن تصورهم لرضورة الحصول العاجل عىل العمل مديرة منظمة املرور اآلمن لكندا )(Safe Passage Canada
بأقىص رسعة ممكنة منعهم من تعلم مهارات جديدة أو ترقية  ;www.safepassage.caمرشحة لنيل درجة املاجستري يف
مهاراتهم السابقة وح َّد من قدراتهم يف العثور عىل وظيفة يف مجال دراسات الالجئني والهجرة القرسية ،جامعة أكسفورد
يرتبط مبعارفهم ومهاراتهم .ومن هنا ال غرابة يف أ َّنه رغم ’نجاح
 .1املواطنة والهجرة يف كندا ( )2007تقييم تلخييص للرشاكة األهلية يف برنامج الالجئني
توطينهم‘ بسبب حصولهم عىل الوظيفة ما زال هؤالء الالجئني ال www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/evaluation/psrp/psrp-summary.asp
يكسبون إال أقل من املعدل الذي يكسبه الكندي ويبقى حالهم ()Summative Evaluation of the Private Sponsorship of Refugees Program
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توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

أليس م .نايكريك

يزداد اعتامد قدرة الالجئني يف الدخول إىل أسرتاليا عىل تصور عجز الالجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج
ذلك ،تهميش الرجال عىل وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.
يف أســراليا ،ر َّك ــز خط ــاب ك ــرى األحــزاب السياس ــية وسياس ــاتها أهميــة معرفــة األس ـراليون لقصتهــم ومــا مــروا بــه مــن تجــارب
عـــى التمييـــز بـــن الالجئـــن وطالبـــي اللجـــوء إذ ُي َ
نظـــ َر إىل مؤمل ــة والوق ــت الطوي ــل ال ــذي قض ــوه يف املخي ــات.
طالب ــي اللج ــوء ع ــى أنه ــم ’الجئ ــون ُمز َّيف ــون‘ لع ــدة أس ــباب
أهمهـــا أ َّنهـــم ’ال يحرتمـــون طابـــور االنتظـــار‘ و ُيتهمـــون َّ
بـــأن «مـــن املهـــم جـــداً أن يعـــرف األســـراليون مـــا مررنـــا بـــه ،إذ
ترصفهـــم (بركـــوب القـــوارب) مـــؤرش عـــى أ َّنهـــم ليســـوا أكـــر لي ــس لديه ــم خلفي ــة ع ــن األح ــداث الت ــي س ــبق أن عش ــناها
الفئ ــات اس ــتضعافاً ولكنه ــم مهاج ــرون اقتصادي ــون مقت ــدرون ال  ...فع ــى س ــبيل املث ــال ،تعرض ــت للتميي ــز العن ــري يف الش ــارع.
يس ــتحقون الحص ــول ع ــى امل ــاذ اآلم ــن .ولذل ــكُ ،يع ــدُّ اس ــتثناء كن ــت أس ــر يف الش ــارع عندم ــا رصخ ع ـ ّ
ـي أحده ــم م ــن س ــيارته
طالبـــي اللجـــوء أحـــد التدابـــر الرضوريـــة مـــن أجـــل توفـــر بألف ــاظ مش ــينة قائ ـ ًـا «أيه ــا الهن ــدي ،ع ــد إىل بل ــدك» وأش ــار إيلّ
املســـاعدات اإلنســـانية املالمئـــة لالجئـــن ’الحقيقيـــن‘ ا ُملعـــاد بإش ــارة وقح ــة .وم ــن هن ــا ج ــاءت أهمي ــة إع ــام األس ـراليني مب ــا
توطينه ــم الذي ــن أصبح ــوا مرادف ــن يف املعن ــى لألش ــخاص الذي ــن ش ــهدناه س ــابقاً»( .رج ــل يف العرشيني ــات م ــن عم ــره).
يعيشـــون ُمطـــوالً يف مخيـــات الالجئـــن و َي ِفـــدُ ون إىل أســـراليا
م ــن خ ــال برنام ــج ُم َّ
َّ
نظ ــم.
ويعتقـــد املقا َبلـــون الذكـــور أن معاناتهـــم كانـــت بوابتهـــم
ً
للدخـــول إىل أســـراليا إذ كانـــوا يبذلـــون جهـــودا واضحـــة
ُوي ِّث ــل البوتاني ــون ا ُملع ــاد توطينه ــم يف أس ـراليا صف ــوة الالجئ ــن لتميي ــز أنفس ــهم ع ــن طالب ــي اللج ــوء الذي ــن تف ــرض الصحاف ــة
يف الع ــامل املس ــموح له ــم بف ــرص إع ــادة التوط ــن بع ــد أن قض ــوا العام ــة وبع ــض الجامع ــات السياس ــية أ َّنه ــم مهاج ــرون ألس ــباب
أك ــر م ــن عقدي ــن م ــن الزم ــن يف املخي ــات .وي ــزداد اعت ــاد اقتصاديـــة .ويـــرح ذلـــك أحـــد الالجئـــن البوتانيـــن ممـــن
قـــدرة الالجئـــن يف الدخـــول إىل أســـراليا عـــى تصـــور عجـــز يعملـــون مـــع الوافديـــن الجـــدد مـــن الالجئـــن قائـــا:
الالجـــئ ومعانتـــه ’وأحقيتـــه‘ وأ َّثـــرت تلـــك التصـــورات عـــى
ُ
َّ
طريق ــة تعام ــل منظ ــات إع ــادة التوط ــن ومقدم ــي الخدم ــات «تصني ــف الالج ــئ مه ــم للغاي ــة .إذ يجع ــل الن ــاس ُيدرِك ــون أنن ــا
املحليـــن وعامـــة الشـــعب مـــع البوتانيـــن منـــذ وصولهـــم إىل قادمـــون مـــن مخيـــات الالجئـــن .وهـــو يعنـــي أيضـــ ًا مزيـــد ًا
أســـراليا .وبوجـــه خـــاص ،كان الالجئـــون البوتانيـــون الرجـــال م ــن الدع ــم ،الدع ــم لضحاي ــا التعذي ــب»( .الج ــئ يف الثالثيني ــات
(وال ســـيام الرجـــال القـــادرون عـــى العمـــل) ُي َ
نظـــر إليهـــم م ــن عم ــره).
كمســـتضعفني بســـبب الصدمـــات النفســـية التـــي تعرضـــوا
له ــا س ــابقاً ،يف ح ــن كان ــت النس ــاء ُي َ
نظ ــر إليه ــنَّ ع ــى أ َّنه ــن ومـــن هنـــا ،فاملعانـــاة يف أحـــد مخيـــات الالجئـــن ،والوفـــود
ً
مســـتضعفات بســـبب طبيعـــة أدوارهـــن االجتامعيـــة .ودامئـــا م ــن خ ــال املس ــار الصحي ــح إلع ــادة التوط ــن ،وإظه ــار س ــات
مـــا كان ُي َ
نظـــر للرجـــال عـــى أنهـــم عائـــق ينبغـــي التغلـــب الالجئـــن املناســـبة جميعهـــا ا ُملحـــدِّدات الرئيســـية ا ُمل َش ِعنَـــة
عليـــه مـــن أجـــل متكـــن الالجئـــات املســـتضعفات .وهكـــذا ،لوجودهـــم يف أســـراليا.
كان ــت ه ــذه املفاهي ــم واالفرتاض ــات بش ــأن ال ــدور االجتامع ــي
للم ــرأة الس ــبب يف من ــح الالجئ ــن الرج ــال قلي ــل م ــن القن ــوات ورغـــم إدراك عينـــة الالجئـــن املشـــاركني يف البحـــث للجوانـــب
ليتج ــاوزوا اس ــتضعافهم ( وإن كان ــوا م ــا زال ــوا يواجه ــون مش ــاكل اإليجابي ــة ا ُملح َت َمل ــة لتصني ــف الالج ــئ ،أعرب ــوا ع ــن قلقه ــم إزاء
يف حياتهـــم).
انتش ــار الص ــورة النمطي ــة ’لالجئ ــن‘ يف أذه ــان الن ــاس ع ــى أ َّن ــه
يفتقـــر إىل القـــدرات والتعليـــم .ويف هـــذا الصـــدد ،ذكـــر أحـــد
ثـــم أصبحـــت الصدمـــة النفســـية ســـمة رئيســـية (بآثارهـــا املش ــاركني قائ ــا« :ال يع ــرف الن ــاس بامله ــارات الت ــي منتلكه ــا ...
اإليجابي ــة والس ــلبية) لهُو َّي ــة الالج ــئ البوت ــاين الرج ــل يف أس ـرالياً ،ويعتق ــدون َّأن الالجئ ــن مج ــرد فق ـراء ب ــا أي مه ــارات»( .الج ــئ
ه ــذه الس ــمة الت ــي ص َّورت ــه ع ــى أ َّن ــه الج ــئ يس ــتحق التوط ــن يف الثالثيني ــات م ــن عم ــره) وباإلضاف ــة إىل ذل ــكُ ،ي ــد ِرك املجتم ــع
والرتحيـــب بـــه يف أســـراليا .وروى يل كثـــر مـــن الرجـــال مـــدى البوت ــاين أيضــاً أن تصني ــف الالج ــئ مكنَّه ــم م ــن الحص ــول ع ــى
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امل ــوارد الت ــي تع ــذر ع ــى املهاجري ــن اآلخري ــن الحص ــول عليه ــا .التـــي كان مـــزودو الخدمـــات يبذلونهـــا مـــن أجـــل تغيـــر دور
فع ــى املس ــتوى العم ــيُ ،ي َ
نظ ــر للصدم ــة النفس ــية ع ــى أ َّنه ــا امل ــرأة البوتاني ــة ،س ــاد ش ــعور ب ـ َّ
ـأن س ــبب اس ــتضعاف الرج ــال
َّ
َّ
إعاق ــة تتطل ــب توف ــر الدع ــم امل ــايل لل ــذي ع ــاىن منه ــا.
مـــردُّه األحـــداث الســـابقة التـــي أملـــت بهـــم وبأنـــه ال ميكـــن
تغيـــر موقفهـــم.
ويف ه ــذا الس ــياق ،م َّث ــل َوس ـ ُـم الالج ــئ وس ــيلة لتدعي ــم تقب ــل
َّ
فـــر ومـــع ارتفـــاع التوقعـــات إزاء النســـاء بأنهـــن ســـوف ينشـــطن
األســـراليني لالجئـــن وعائقـــاً يف الوقـــت ذاتـــه ،فقـــد َّ
ً
الالجئـــون الذكـــور توقعـــات اآلخريـــن لهـــم عـــى أ َّنهـــا عائـــق اجتامعيــا أو يحصل ــن ع ــى الوظيف ــة (حت ــى ل ــو كان ــت وظيف ــة
مينعه ــم م ــن التعب ــر ع ــن قدرته ــم يف املس ــاهمة يف املجتم ــع إىل جزئيـــة أو مؤقتـــة) ازداد متركـــز نشـــاط الرجـــال داخـــل البيئـــة
م ــا وراء صفته ــم بأنه ــم مج ــرد ضحاي ــا ال ح ــول له ــم وال ق ــوة املنزلي ــة فق ــط ،فخدم ــات رعاي ــة األطف ــال ُمك ِّلف ــة يف أســراليا،
وأ َّنه ــم ال يس ــتطيعون فع ــل يشء س ــوى تلق ــي املس ــاعدات م ــن يقابله ــا املعاي ــر الثقافي ــة ل ــدى مجموع ــة البوتاني ــن إذ تتطل ــب
الغ ــر .وكان ذل ــك األم ــر مقلق ـاً له ــم .ف ــا ش ــك َّأن تفه ــم الن ــاس ب ــذل ق ــدر ال ب ــاس ب ــه م ــن العم ــل اليوم ــي يف إع ــداد الطع ــام.
ملعانـــاة الالجئـــن والصدمـــات النفســـية واســـتضعافهم عنـــر ويف ه ــذا الس ــياق ،تصع ــب حي ــاة األرس املعيش ــية إذا خ ــرج كال
مه ــم يف تفاع ــل الالجئ ــن م ــع أفــراد املجتم ــع األســرايل الذي ــن الوالدي ــن للعم ــل خ ــارج البي ــت .وي ــرح رج ــل يف الثالثين ــات
أصبح ــوا ع ــى فه ــم للرحل ــة الت ــي ج ــاءت بالالجئ ــن إىل أس ـراليا ،م ــن عم ــره تغ ــر دوره قائ ــا:
لك ــنَّ ذل ــك التفه ــم نفس ــه ه ــو ال ــذي قــ َّوض م ــن طموح ــات
ً
عمـــا هنـــا .يف
الالجئ ــن لبن ــاء مس ــتقبلهم .وأقلقه ــم أيضــاً َّأن تصني ــف الالج ــئ «كنـــت مدرســـاً يف املخيـــات لكننـــي ال أجـــد
ق ــد يضع ــف األم ــل يف النظ ــر إليه ــم ع ــى أ َّنه ــم ال يختلف ــون الع ــادة ،تت ــوىل زوجت ــي أم ــر العناي ــة باألطف ــال ،لكنَّه ــا ع ــرت
بالق ــدرات ع ــن ق ــدرات مضيفيه ــم األســراليني.
ع ــى وظيف ــة -س ــاعدها جارن ــا يف ذل ــك .واآلن ،أعم ــل يف العم ــل
وش ــعر أح ــد الالجئ ــن الذك ــور ب ــأن منح ــه وض ــع الالج ــئ ق ــد
أع ــاق م ــن قدرت ــه ع ــى الوف ــاء بالتزامات ــه األرسي ــة .وكان ه ــذا
الرجـــل يف األربعينيـــات مـــن عمـــره ،وحاصـــل عـــى شـــهادة
التعلي ــم الثان ــوي ،ويتح ــدث اإلنجليزي ــة بطالق ــة ،وت ــوىل أدواراً
قيادي ــة يف بوت ــان ويف مخي ــات الالجئ ــن .وه ــو حاليــاً متط ــوع
م ــع منظم ــة إع ــادة توط ــن محلي ــة يف املنطق ــة الت ــي يعي ــش
به ــا وكان يأم ــل أن يع ــر يومــاً م ــا ع ــى عم ــل ُمر ِب ــح لك َّن ــه ال
ي ــرى إمكاني ــة يف تحقي ــق آمال ــه تل ــك .ب ــل ع َّل ــق آمال ــه ب ــدالً
م ــن ذل ــك ع ــى ابنت ــه الت ــي س ــتتجاوز صف ــة الالج ــئ عندم ــا
تك ــر وميكنه ــا التطل ــع ألن ُتصب ــح ف ــرداً مس ــاه ًام يف املجتم ــع
األســرايل .وأم ــا م ــن ناحيت ــه ،فل ــم يك ــن يــ َر نفس ــه إال مج ــرد
«الجـــئ تســـاعده الحكومـــة».
وقـــد ســـ َّلطت مخـــاوف هـــذا الجيـــل مـــن الرجـــال يف الفئـــة
العمريـــة  60-20عامـــاً أيضـــاً عـــى اختـــاف طريقـــة اســـتقبال
الرجـــال والنســـاء .فالنســـاء مجـــرد إعـــادة توطينهـــن ُيتو َّقـــع
توســـيع نطـــاق أدوارهـــن االجتامعيـــة مبســـاعدة مختلـــف
رش ُفـــون عـــى برامـــج متعـــددة
مـــزودي الخدمـــات الذيـــن ُي ِ
هدفه ــا ا ُملعل ــن ه ــو متك ــن امل ــرأة .وش ــاركت النِّس ــاء البوتاني ــات
يف أنش ــطة كث ــرة ج ــداً لتحس ــن لغته ــن اإلنجليزي ــة وت ــويل أدوار
قيادي ــة يف الوظائ ــف العام ــة ولَق ـ ِ َ
ـن تش ــجيعاً ع ــى االس ــتمرار
ُّ
يف العم ــل خ ــارج املن ــزل .وكان التَّصــ ُّور الواض ــح أن النِّس ــاء ك ــن
مس ــتضعفات بس ــبب ثقاف ــة الجامع ــة .ورغ ــم الجه ــود ا ُملكثف ــة
الجئون بوتانيون أعيد توطينهم يف أدياليد ،جنوب أسرتاليا.
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التطوع ــي ولكن ــي يف أغل ــب األوق ــات م ــن يدي ــر ش ــؤون املن ــزل
حاليـــاً .وأذهـــب ببنـــايت إىل املدرســـة وألبـــي جميـــع حاجـــات
أرسيت»( .الجـــئ يف الثالثينيـــات مـــن عمـــره)
ُوي ِّث ــل ه ــذا التط ــور تغيــراً جذريــاً يف حي ــاة كث ــر م ــن الرج ــال
عـــا كان عليـــه الحـــال يف املخيـــات حيـــث هـــم الغالبيـــة
العظم ــى العامل ــة يف امل ــدارس بوصفه ــم مدرس ــن ويف الهي ــكل
الداخ ــي إلدارة املخي ــم .وذك ــر كث ــر م ــن الرج ــال الذي ــن عمل ــوا
يف الس ــابق كمزارع ــن إ َّنه ــم كان ــوا يتطلع ــون قب ــل وصوله ــم إىل
أس ـراليا إىل امت ــاك م ـزارع تش ــبه تل ــك الت ــي كان ــوا ميتلكونه ــا يف
بوت ــان إذ ي ــرون يف املزرع ــة مص ــدراً لالكتف ــاء ال ــذايت واالس ــتقالل
وتحقيـــق املكانـــة االجتامعيـــة .أمـــا اآلن ،فهـــم يعيشـــون يف
أديلي ــد ،ومل تع ــد ملكي ــة املزرع ــة أمــراً ممكنــاً نظــراً الرتف ــاع
تكلفته ــا وأل َّنه ــم يعيش ــون يف بيئ ــة حرضي ــة ال ريفي ــة .يف ح ــن
متنــى غريهــم وال ســيام حملــة الدرجــات الجامعيــة إيجــاد فرصــة
عم ــل تناس ــب مؤهالته ــم .ومل يتمك ــن س ــوى ع ــدد قلي ــل منه ــم
م ــن االنتق ــال إىل وظيف ــة بأج ــر (غالبــاً ل ــدى املنظ ــات الت ــي
ُتســهِّل إع ــادة توط ــن الالجئ ــن) ،وكان ذل ــك إنج ــازاً اس ــتثنائياً.

وليـــس العمـــل بأجـــر الســـبيل الوحيـــد للتمتـــع باملكانـــة
االجتامعي ــة يف أس ـراليا عموم ـاً أو يف حال ــة البوتاني ــن خصوص ـاً.
وم ــع ذل ــك ،ر ّك ــز الرج ــال الذي ــن تحدث ــت إليه ــم ع ــى أهمي ــة
العم ــل بأج ــر .ولي ــس «العي ــش م ــن ع ــرق جب ــن اآلخري ــن»
م ــن خ ــال مدفوع ــات الرعاي ــة االجتامعي ــة الطريق ــة ا ُمل َّ
فضل ــة
للعيـــش هنـــا .وعـــاوة عـــى ذلـــك ،إذا مل يوجـــد برنامـــج ملـــا
بعـــد إعـــادة التوطـــن يهتـــم بتعزيـــز الجوانـــب اإليجابيـــة يف
الرج ــال الذي ــن يتول ــون رعاي ــة أرسه ــم ب ــدالً م ــن زوجاته ــم،
فمـــن غـــر ا ُملحتَمـــل أن تســـتقيم عمليـــة تبديـــل األدوار
االجتامعيـــة تلـــك بـــن الرجـــال والنِّســـاء.

الخالصة

أليس نيكريك

ُتع ــد الصدم ــات النفس ــية الب ــاب الرئي ــي ا ُملرش ِّع ــن لدخ ــول
لص ــق به ــم وض ــع الضحي ــة
الالجئ ــن ،لكنَّه ــا يف الوق ــت ذات ــه ُت ِ
وه ــو م ــا يؤث ــر س ــلباً ع ــى فرصه ــم يف املس ــاهمة يف املجتم ــع
األســرايل وإذ تتوق ــع أســراليا انتش ــار الصدم ــة النفس ــية ب ــن
ه ــؤالء الالجئ ــن ،تنظ ــر إىل رشيح ــة واس ــعة منه ــم ع ــى أ َّنه ــا
عاج ــزة مبعن ــى أنه ــم غ ــر قادري ــن ع ــى املش ــاركة يف املجتم ــع
األســـرايل .وأهـــم مـــا يف األمـــر ّأن افـــراض رزوح الالجئـــن
الرجـــال املســـتحقني للجـــوء تحـــت صدمـــة نفســـية تث ِّبـــط
قطراتهـــا مـــن شـــأنه أن يحـــ ّول هـــؤالء الرجـــال مـــن وضـــع
املش ــاركني السياس ــيني االقتصادي ــن واالجتامعي ــن يف أس ـراليا إىل
عال ــة ع ــى املجتم ــع.
وليــس املقصــود مــن هــذه املقالــة املطالبــة بوقــف املســاعدات
املقدم ــة لالجئ ــن ولكنه ــا تنبي ــه ب ــأن سياس ــة الهج ــرة الصارم ــة
التـــي ُتر ِّكـــز عـــى معانـــاة الفـــرد وصدماتـــه النفســـية ُتفـــرز
أش ــكاالً خاص ــة م ــن املس ــاعدات الت ــي ق ــد ُتزي ــد م ــن انعــزال
الالجئـــن عـــن املجتمـــع األســـرايل وتحولهـــم إىل عالـــة عـــى
املجتم ــع وتضعه ــم يف فئ ــة أدىن م ــن مس ــتوى املواط ــن الع ــادي
ب ــدالً م ــن دفعه ــم لالندم ــاج يف نس ــيج املجتم ــع .أم ــا الرج ــال
الذي ــن قابلته ــم يف البح ــث فكان ــوا ي ــرون يف أنفس ــهم ق ــدرات
تف ــوق ذل ــك الوض ــع املتصــ َّور له ــم.
أليس م .نايكريك Alice.neikirk@anu.edu.au
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،الجامعة الوطنية االسرتالية
www.anu.edu.au
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إعادة توطني الالجئني الشباب يف أسرتاليا :تجارب ونتائج عىل مر الزمن

سيليا ماكاميكل ،وكيتلني نان ،وإغناسيو كوريا فيليز ،وساندرا م .غيفورد

ُتشري نتائج دراسة طولية ُأعدَّت حول خربات إعادة التوطني بعيد األمد لالجئني الشباب يف ملبورن إىل
استمرار تأثري خربات الالجئني قبل إعادة توطينهم وبعده عىل الفرص والنتائج لسنوات عديدة عقب
وصولهم إىل بلد إعادة التوطني.
عـادة مـا ُتر ِّكـز الخدمـات والسياسـات واألبحـاث املتعلقـة نتائج التوطني

بالالجئين يف بلـدان إعـادة التوطين على أوىل سـنوات إعـادة
التوطين .بيـد َّأن خبرات الالجئين تختلـف على مـدار الوقـت
كما تختلـف سـياقات إعـادة التوطين كلما طـرأت تغيرات
على السياسـة وتقديـم الخدمـات واسـتقبال املجتمـع املضيف
وسياسـات الوطـن واملجتمـع العرقـي.

جسـدة لخبرات الالجئين
وتغيـب عنـا الصـورة الكاملـة ا ُمل ِّ
املعـاد توطينهـم على مـدار الوقـت والسـيام أحـداث التوطين
وخرباتـه بعيـدة األمـد التـي شـهدها الشـباب الالجئـون ا ُملعاد
توطينهـم .وقـد واجـه الالجئـون الشـباب ا ُملعـاد توطينهـم
صعوبـات ال ُيسـتَهان بهـا ،مثـل :تعطـل مسـارهم التعليمـي
الـذي بـدأوه قبـل هجرتهـم واملعوقـات ذات الصلـة بالنجـاح
يف دراسـتهم بعـد هجرتهـم ،واملسـؤوليات األرسيـة الكثيرة مبـا
يف ذلـك رعايـة األشـقاء ومسـاعدة الوالديـن ،وتجـارب التمييز
العنصري يف املجتمـع املضيـف .ومـع ذلـك ،ميتـاز اليافعـون
الالجئـون بلدونـة كبيرة وقـدرة عظيمـة على التصـدي ملثـل
هـذه الصعوبـات.
وكانـت ’بدايـات جديدة‘ دراسـة طوليـة اتبعت مناهـج بحثية
متنوعـة بشـأن توطين الالجئني ورفاههم ،وهدفـت إىل محاولة
1
فهـم أسـاليب دعـم توطين اليافعين الالجئين ً
فهما أفضـل.
ويف  ،2004بلغـت عينـة هـذه الدراسـة مـن الالجئين اليافعين
الذيـن تتراوح أعامرهـم بين  11و 19عامـاً  120الجـئ (55
إنـاث و 65ذكـور) ،وقـد تـوىل برنامج أستراليا اإلنسـاين توطني
جميـع أفـراد العينـة .وكان هـؤالء الشـباب الالجئـون ينتمـون
إىل  12بلـداً مختلفـاً يف إفريقيـا والشرق األوسـط وأوروبا وبلغ
متوسـط فترة بقائهـم يف أستراليا عنـد هـذه املرحلة نحو سـتة
وجم ِعـت سـنوياً ملـدة أربعـة أعـوام بيانـات نوعيـة
أشـهرُ .
وكميـة بشـأن صحتهم النفسـية وتجـارب توطينهـم .ويف عامي
 ،2013-2012تواصـل الباحثـون مـع عينـة البحـث مـن جديد،
إذ شـارك  51شـاباً مـن أصـل  120شـاباً ( 25إنـاث و 26ذكور)
يف مقابلـة تفصيليـة وأجابـوا على اسـتبيان قصير .وتراوحـت
أعامرهـم يف ذلـك الحين مـا بين  18و 27عاماً وكانوا يعيشـون
يف أستراليا منـذ مثانيـة إىل تسـعة أعـوام.

ذكـرت إحـدى اليافعـات السـودانيات« :احتجـت بعـض الوقت
ألتأقلـم فعليـاً مـع البيئـة الجديـدة  ...إذ بـدأت أشـعر بالتقبـل
املجتمعـي ثـم اعتـدت على اللغـة واسـتكملت دراسـتي
وهكـذا» .وذكـرت غالبيـة العينـة مـن الشـباب ( )%90أ َّنهـم
شـعروا يف عامهـم األول باهتمام املجتمع األسترايل بهم ،يف حني
أشـار  %18مـن العينـة إىل تعرضهـم للتمييـز العنصري .وبعـد
مـرور مثـاين إىل تسـع سـنوات مـن وصولهـم إىل أستراليا ،وصـل
املشـاركون يف البحـث إىل مرحلـة تخيـل مسـتقبلهم والتخطيـط
لـه على نطـاق واسـع وكأنهم من أهـل البلـد األستراليني .وبعد
مـرور هـذه املـدة ،تغيرت نسـبة مـن شـعروا باهتمام املجتمع
األسترايل بشـأنهم إىل  ،%96وإن كان التمييـز العنصري مشـكلة
قامئـة لـدى كثير منهـم إذ أشـار  %27مـن عينـة الشـباب إىل
تعرضهـم للتمييـز العنصري خلال السـتة أشـهر املاضيـة سـواء
مـن جانـب عامـة الشـعب أو زملاء العمـل أو الرشطـة .وحـول
هـذا الصـدد ،علـق شـاب سـوداين بقولـه« :بعضهـم  ...سـعداء
بالتنـوع يف بلدهـم ،وسـعداء بتنـوع الطعـام وتنـوع تصاميـم
الثيـاب .وآخـرون يكرهوننـا وحسـب وكأننا نرسق مسـتقبلهم».

وذكـر املشـاركون يف البحـث َّأن حصولهـم على الجنسـية
األسترالية منحهم الشـعور باألمـان وكانت نقطـة انطالقهم لبناء
مسـتقبلهم يف أستراليا .فكانـت مبنزلـة ضامن ضـد أي محاوالت
مسـتقبلية لتهجريهـم قسراً ،وأتاحـت لهـم أيضاً فرصـة الحفاظ
على هوياتهـم التقليديـة ووالئهـم ألوطانهـم بتيسير سـفرهم
خـارج البلاد والعـودة إىل أستراليا .وكما ذكـر أحـد الشـباب
اإلثيوبيين ً
قائلا« :أشـعر براحـة أكرب حاليـاً .وإن حدث أي يشء،
أهجـر ألي مـكان .فأنا أسترايل  ...وأقف على أرض صلبة».
فلـن َّ
وكلما زاد التحصيـل الـدرايس يف املدرسـة ،وارتفعـت مسـتويات
احترام الـذات ،وعـدم مغـادرة املنـزل وارتفـع مسـتوى الدعـم
االجتامعـي يف السـنوات السـابقة للوصـول إىل أستراليا ،زادت
نسـب اإلبلاغ الـذايت عـن الحالـة الصحيـة مبـرور الوقـت.
وارتبطـت قـوة الهويـة العرقيـة ارتباطـاً إيجابياً بالسـعادة .فقد
انخفضـت كثيراً نسـبة اإلبلاغ عـن كل مـن الحالـة الصحيـة
ومسـتويات السـعادة بني املشـاركني الذين شـهدوا تجارب متييز
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عنصري .واألهـم مـن ذلـك أ َّنـه بعـد مثـاين إىل تسـع سـنوات
مـن الوصـول إىل أستراليا ،ظـل لعاملي االندمـاج يف املجتمع أو
اإلقصـاء منـه أثـر كبير على صحـة الشـاب وسـعادته ،إذ ارتفـع
متوسـط مسـتويات الصحـة والسـعادة بين الشـباب املندمجين
مجتمعيـاً (والعكـس صحيـح).
و ُيعـد دخـول املدرسـة والحصول على التعليم أحـد أكرث الفرص
املرغـوب فيهـا بين شـباب الالجئين ا ُملعـاد توطينهـم .ويف هـذا
الصـدد ع َّلقـت شـابة سـودانية بقولهـا« :أرغـب يف اسـتكامل
دراسـتي والحصـول على عمـل وتكويـن أرسة» .إ َّال َّأن بعـض
العوائق تحول دون اسـتكامل شـباب الالجئني تعليمهم الثانوي.
فلـم ُيكمـل سـوى  %62فقط مـن عينة البحـث تعليمهم الثانوي
بعـد مرور مثاين إىل تسـع سـنوات مـن وصولهم إىل أستراليا .بيد
أ َّنـه كانـت تقـل احتامليـة إنهـاء التعليـم الثانـوي ملن سـبقوهم
يف الوصـول إىل أستراليا وتعرضـوا للتمييـز العنصري يف أستراليا
ً
حملا يف سـن املراهقـة ووالديـة مبكـرة .واألهـم من
أو شـهدوا
ذلـك ،تـزداد بخمـس مـرات احتاملية إنهـاء التعليـم الثانوي ملن
ذكـروا عـدم تعرضهـم للتمييـز العنرصي يف أستراليا عمـن ذكروا
تعرضهـم للتمييز.
وال يوجـد مسـار عمـل واحـد لجميـع الالجئين الشـباب .ويف
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ومن العوامل التي ساعدت شباب العينة عىل إيجاد الوظائف
التي يرغبونها :الدعم العاطفي والعميل من جانب أفراد األرسة،
وجهات االتصال الشخصية مثل املعلمني وزمالئهم من الالجئني
وغري الالجئني ومزودي الخدمات وأفراد املجتمعات العرقية الذين
كانوا مبنزلة مصادر للمعلومات عن قنوات التوظيف وفرص العمل
املتاحة ،ومعرفة اللغة اإلنجليزية ،وبرامج التجسري األكادميي التي
ساعدتهم عىل دخول الجامعة.
وبحلول  ،2013-2012زار ثلث املشاركني أوطانهم .ومن بني
من مل يقصدوا بلدانهم األصلية ،متنى  %61أن تتاح لهم هذه
الفرصة يف املستقبل ،يف حني عزف الباقون عن هذه الخطوة.
ومن بني أسباب هذه الزيارات السياحة ورؤية األهل وحضور
حفالت الزفاف واللحمة مع أوطانهم والزواج .وع َّلق أحد الشباب
السودانيني الذي انتقل للعيش يف إريرتيا ،بلد أجداده كام ُيسميها،
بقوله« :أن أكون موجوداً بالفعل يف بلدي ووسط عائلتي مينحني
شعوراً بأين مل أغادر قط ،وهذا أمر جيد» .و ُتعدُّ زيارات العودة
فرصة ق ّيمة لتجديد روابط االتصال مع الوطن والحفاظ عليها.
ومع ذلك ،مل ُيرش أيٌ من املشاركني إىل رغبته يف العودة الدامئة
إىل وطنه ،ومل ُتق ِّلل زياراتهم إىل بلدانهم األصلية من انتامئهم
إىل أسرتاليا.

العينـة التـي درسـناها ،أظهـرت مقابلات املتابعة التـي أجريت الخالصات

يف الفترة بين َّ 2013-2012أن  %45مـن املشـاركني كانـوا
يعملـون غالبـاً يف وظائـف مؤقتـة أو بـدوام جـزيئ يف مجـاالت
رعايـة األطفـال واألمـن ورعاية املسـنني والبيـع بالتجزئة يف حني
واصـل عـدد مامثـل بـدالً عـن ذلـك تعليمـه ما بعـد الثانـوي أو
جمـع بين العمـل والتعليـم العـايل مبـا فيـه الحصـول على كل
مـن الدرجـات الجامعيـة والتدريب املهنـي .بينما كان املتبقون
يروعـون أطفـاالً أو أبـاء وأمهـات أو كانـوا مـا زالـوا يبحثون عن
عمـل .ويف هـذا الصـدد ،ع ّلـق شـاب إثيـويب بقولـه« :ال أريد أن
أكـون مثـل أقـل مسـتويات النـاس مـن حـويل .كهـؤالء العاطلني
على سـبيل املثـال  ...ال أريـد أن أكون عىل هذا النحـو .بل أريد
أن أعيـش حيـاة كرميـة».
وعلى وجـه الخصـوص ،بسـبب ضغـط األعبـاء املاليـة تجـاه
األرسة يف أستراليا وخارجهـا ،ذكـر كثير مـن الشـباب أنهـم
قبلـوا العمـل بوظائـف ال تتطلـب مهـارات بـدالً عن اسـتكامل
تعليمهـم وذلـك مـن أجـل الحصـول على دخـل رسيـع .وبعـد
مـرور مثـاين إىل تسـع سـنوات مـن وصولهـم إىل أستراليا ،ذكـر
 %90مـن يافعـات عينـة البحـث و %54مـن يافعـي العينـة أ َّنهم
رسـلون بعـض دخلهـم أو معظمـه لدعم أرسهـم املقيمة
كانـوا ُي ِ
خـارج أستراليا.

بعد مرور مثاين إىل تسعة أعوام من الوصول إىل أسرتاليا ،أبدى
غالبية الشباب ا ُملعاد توطينهم واملشاركني يف عينة دراسة ’بدايات
جيدة‘ انطباعاً إيجابياً عن الحياة يف أسرتاليا مبا يف ذلك الشعور
باهتامم املجتمع بهم ،وتقييامت إيجابية عن صحتهم وسعادتهم
ونوعية الحياة ،وااللتزام تجاه ا ُمل َ
واطنَة األسرتالية وإكامل
مستقبلهم حيث أعيد توطينهم .وترتبط العوامل التي مه َّدت
لتلك النتائج ولنتائج أكرث عملية مثل التحصيل الدرايس والحصول
عىل وظائف بكل من التجارب السابقة إلعادة التوطني والتالية له.
ومن العوامل السابقة إلعادة التوطني والداعمة لنتائجه اإليجابية:
صغر السن عند الوصول إىل أسرتاليا وزيادة سنوات التعليم
السابقة للهجرة ،يف حني َّأن للتجارب التي تلت عملية إعادة
التوطني والشبكات القوية والدعم االجتامعي أثر ال ُيستَهان به
فضال عن أهمية الهوية العرقية القوية .ولتجارب التمييز العنرصي
أكرب اآلثار السيئة عىل معدالت اإلبالغ الذايت عن الحالة الصحية
والرفاه وإكامل التعليم.
ولذلك ،من األهمية مبكان التصدي ملامرسات التمييز العنرصي
وزيادة قنوات حصول الالجئني عىل الخدمات والفرص العامة مثل
التعليم وإيجاد فرص عمل ،وتعزيز روابط التواصل مع املحيطني
وبلد إعادة التوطني فهذا من شأنه زيادة فعالية برنامج إعادة
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رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني
آن عرفان

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطني الفلسطينيني مدفوعاً مبخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه
أهمية إرشاك الالجئني مبارشة عند وضع حلول دامئة.
عىل مدى أكرث من سبعة عقود من التَّهجري واسع النطاق ،كان
مام اتفق عليه الفلسطينيون اتفاقاً جامعياً معارضتهم الثابتة
إلعادة التوطني كحل دائم ألزمتهم .فقد رفضت القواعد الشعبية
ثم منظمة التحرير الفلسطينية أي اقرتاح بإعادة التوطني يف
ومن َّ
بلد ثالث عىل أساس َّأن ذلك الحل سيق ِّوض حقوق الفلسطينيني
السياسية والوطنية كشعب ،ورفضت كذلك االندماج يف املشابهة
الدول املضيفة.

ظلت رغبة الفلسطينيني يف العودة قوية مستند ًة يف ذلك إىل
تأييد األمم املتحدة الرسمي لحق العودة من خالل القرار .194
وتعالت األصوات املنادية بتفعيل هذا الحق الذي أصبح محور
الخطاب السيايس الفلسطيني ،وما زال القرار  194الصيحة
الشعبية الفعالة التي تنادي بها أصوات الفلسطينيني اليوم.
وأثارت ترصيحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف 2012
غضب الفلسطينيني يف الشتات عندما قال إ َّنه عىل استعداد
للتخيل عن حقه يف العودة إىل مدينة صفد مسقط رأسه.

فس اعرتاض الالجئني الفلسطينيني املحموم عىل إعادة التوطني
ُي َّ
بتمسكهم الكبري بحق العودة الذي كان وما زال من أهم املبادئ
املحورية للحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام  1948عندما
غادر كثري من الالجئني الفلسطينيني ديارهم معتقدين أ َّنهم
سيعودون إليها قريباً ،ونتيجة لذلك االعتقاد ،مل يأخذوا معهم
إ َّال قلي ُال من مقتنياتهم .ومع َّأن األحداث عىل أرض الواقع قضت
متاماً عىل هذه الخطط املبارشة ،مل يفقد الفلسطينيون األمل
يف احتاملية عودتهم يف املستقبل .بل عىل العكس من ذلك،

وينبغي أن ُتفهَم معارضة الفلسطينيني إلعادة التوطني ضمن
هذا السياق .فإعادة التوطني كحل دائم يتعارض ضمناً مع حق
العودة .ويخىش كثري من الالجئني الفلسطينيني ،ألسباب ُمح َّقة
يف بعض األحيان ،من وجود دوافع سياسية وراء خطط إعادة
التوطني أو من أن تكون قد ُو ِض َعت خصيصاً لتقويض قضيتهم
السياسية ’بحلها‘ نهائياً وإىل األبد .وهكذا مل ُي َ
نظ ْر أبداً إىل إعادة
خالص أل ّنه دامئاً ما يكون مصطبغاً
التوطني عىل أ َّنه ٌ
حل إنسا ٌين
ٌ
ورسخت منظمة التحرير الفلسطينية هذا
بالصبغة السياسيةّ .
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العداء واسع االنتشار يف مؤسساتها إزاء إعادة التوطني وذلك َّأن هذا الحل هو األنسب لالجئني الفلسطينيني يف ضوء رفض
باتخاذ موقف رسمي معارض ألي خطة دولية تسعى إىل إدماج إرسائيل تشجيع عودتهم .وكان ُيع َت َقد َّأن عملية إعادة توطني
الالجئني الفلسطينيني يف البلد املضيف أو إعادة توطينهم يف الالجئني الفلسطينيني يف جميع أنحاء العامل العريب ستكون
بلد ثالث.
واضحة املعامل ومبارشة ملا بينهم من عالقات وروابط لغوية
وثقافية مشرتكة.

إخفاق إعادة التوطني

ازدادت مقاومة الالجئني الفلسطينيني إلعادة التوطني بسبب
تصورهم ارتباط إعادة التوطني مبنظومة األمم املتحدة .فكثري
من الالجئني الفلسطينيني يش ِّككون بنوايا املجتمع الدويل عىل
العموم واألمم املتحدة بصفة خاصة إذ ينظرون إليهام عىل أنهام
ينحازان إلرسائيل .ومل تفلح الربامج التي وضعتها األمم املتحدة
بهدف غري رسمي يتمثل يف تسهيل عملية إعادة التوطني فلم
ُته ِّدئ هذه املخاوف.
ويف العقد األول بعد عام  ،1948ر ّكزت األمم املتحدة عىل
محاولة إعادة توطني الالجئني الفلسطينيني يف الدول املضيفة
(العربية) أو يف بلدان ثالثة (عاد ًة ما ُيت ََخيل أ َّنها بلدان عربية
أيضاً) .وجاء هذا الحل متاشياً مع التفضيل الدويل يف الفرتة التي
تلت الحرب إلعادة التوطني عىل العودة .وباإلضافة إىل ذلك ،بدا

وعىل الصعيد العاملي ،كانت الواليات املتحدة األمريكية
واململكة املتحدة تحبذان هذا الخيار ومتيالن إليه .واتسم ذلك
بأهمية كبرية َّ
ألن الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة
كالهام كانتا املشجعتان واملمولتان الرئيسيتان لوكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن
(األونوروا) التي ُأ ِّس َست يف  1949باعتبارها هيئة متخصصة يف
األزمة الفلسطينية .ويف حني كان تركيز هذه الوكالة منصباً يف
املقام األول عىل اإلغاثة ،بدأت يف خمسينيات القرن املايض تركز
أكرث عىل وضع خطط أوسع نطاقاً إلعادة توطني الفلسطينيني.
وتشري كلمة ’تشغيل‘ الواردة يف اسم هذه الوكالة إىل َّأن عملها
يرتكز يف وضع خطط عمل تهدف إىل تسهيل عملية االندماج
املحيل لالجئني والتنمية االقتصادية .ويف عام  ،1952سمحت
الجمعية العمومية لألمم املتحدة لألونوروا بتمويل إعادة
آن عرفان

جدارية يف مخيم لالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية تطالب بحق العودة.
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الدمج لغاية تحقيق الهدف املحدد وهو إعادة دمج الالجئني يف مخيلتها وهو تسهيل إعادة التوطني ،جعلت العوامل املالية
ً1
والسياسية تحقيق ذلك الحل مستحيال.
الفلسطينيني خارج فلسطني.

لكنَّ هذه الخطط ُقو ِب َلت باملعارضة والرفض الشديدين إعادة التوطني الفردي

ص ًة
عارضت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة إعادة التوطني ُم ِ َّ
عىل َّأن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مل
تت َ
نب هذا الخيار ملصلحة الفلسطينيني .وتستند منظمة التحرير
الفلسطينية يف معارضتها إلعادة التوطني إىل مخاوف من أنَّ
إعادة التوطني ستفتت الشتات الفلسطيني وتقوض حقوقهم
الوطنية الجامعية كشعب .وبحسم شديد ،طلبت منظمة
التحرير الفلسطينية من فرادى الفلسطينيني االمتناع عن التقدم
بطلبات اللجوء يف الغرب خوفاً من َّأن أياً من هذه التحركات
قد متكن من االلتفاف عىل حق العودة بإعادة التوطني ’من
الباب الخلفي‘.

من الالجئني الفلسطينيني أنفسهم .وعندما انتبه الالجئون
الفلسطينيون إىل َّأن هذه الخطط تفرتض لهم مستقب ًال
خارج فلسطني ،رفضوا رفضاً قاطعاً االنصياع لهذه الخطط أو
املشاركة فيها .وكان تعنتهم هذا إضاف ًة إىل التكلفة الباهظة
املرتتبة عىل تنفيذ خطط األونروا دافعاً لها للتخيل يف نهاية
األمر عن برنامجها ُمح ِّول ًة تركيزها إىل التعليم وذلك يف أواخر
خمسينيات القرن املايض .ومع ذلك ،دام تأثري هذه الخطط
واستمر أطول بكثري من مدتهاَّ ،
وظل إعادة التوطني املصدر
الرئييس للتوتر والشك يف عالقة الالجئني باألونوروا .وما ذاك
سوى مثال مب ِّكر للرضر الدائم الذي ميكن أن يحدث عندما
يخفق التخطيط اإلنساين يف منح توقعات الالجئني االهتامم
ومع ذلك ،سعى كثري من الفلسطينيني الفرديني بنجاح للحصول
الكايف.
عىل إعادة التوطني يف بلد ثالث ،والحصول عىل الجنسية يف
وألسباب مشابهة ،قاوم الالجئون الفلسطينيون أيضاً جهود بالد مثل :أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،وأمريكا الالتينية .ويف معظم
األونوروا املبذولة يف مجال تطوير مخيامتهم وتحقيق االستقرار الحاالت التي تقدم فيها الفلسطينيون بطلبات للجوء ،ما زالوا
يف البنية التحتية فيها يف الخمسينيات ففي نظر الالجئني ُي َع َّرفون عىل أ َّنهم الجئون فلسطينيون وما زالوا يفضلون العودة
أنفسهم ،ال متثل هذه التحركات سوى جزءاً آخر من الخطة كحل طويل األمد للشعب الفلسطيني املنفي.
نفسها إلعادة توطينهم خارج فلسطني دامئاً وأبداً .ورداً عىل
ذلك ،اقتلع الالجئون األشجار التي زرعتها األونوروا ،وكتبوا كام تلقت الهجرة إىل دول الغرب الدعم القانوين وذلك يف عام
عىل جدران املباين شعارات ضد إعادة التوطني بالرذاذ األحمر 2012 ،من حكم قضايئ صدر عن محكمة العدل األوروبية التي
وتظاهروا ،وأعلنوا اإلرضابــات .ونظراً َّ
ألن معارضة الالجئني استطاعت إيجاد سابقة قانونية يستند إليها الفلسطينيون
2
إلعادة التوطني كانت شديدة جداً ،مل تستطع األونوروا تنفيذ يف التقدم بطلبات اللجوء يف أوروبا .وحسبام قيل ،تراجعت
خططها ،وهذا مثال آخر للمشكالت الناجمة عن عدم إرشاك منظمة التحرير الفلسطينية عن موقفها بشأن إعادة التوطني
الفردي معرتف ًة َّأن ذلك ال يتعارض بالرضورة مع حقوق العودة
الالجئني أنفسهم بالدرجة الكافية.
الجامعية.
ومل يكن عداء الالجئني الفلسطينيني السبب الوحيد إزاء عدم
تنفيذ إعادة التوطني أو السعي بجدية لتنفيذه ،بل كانت اتخذت قضية إعادة التوطني الفردي مدلوالً جديداً يف سياق
هناك عقبة كبرية جداً وهي معارضة الدول العربية سواء األزمة السورية .فقد قدمت سوريا عىل مدار التاريخ بعضاً من
تلك التي تستضيف أعداداً هائلة من الالجئني الفلسطينيني أفضل الظروف واالستحقاقات لالجئني الفلسطينيني يف العامل
أم تلك التي ُتسته َدف لخطط إعادة التوطني فيها كبلد ثالث .العريب ،لكنَّ الوضع انقلب رأساً عىل عقب بسبب الحرب الحالية.
ورمبا باستثناء األردن ،كانت هذه الحكومات تخىش أن يجربها فمنذ عام  ،2011ف َّر أكرث من  100ألف فلسطيني من ديارهم
إعادة التوطني ويرغمها عىل قبول أعداد كبرية من الالجئني يف سوريا ليصبحوا الجئني للمرة الثانية .ومبا َّأن األردن ولبنان
وتجنيسهم .وكثرياً ما تحدثت الدول العربية يف محافل األمم كانتا من أوائل الدول التي أوصدت أبوابها أمام الفلسطينيني
هجرين من سوريا ،تط َّلع بعضهم للجوء يف أوروبا.
املتحدة حول إعادة توطني الفلسطينيني وأعربت عن استيائها ا ُمل َّ
لذلك ،وطالبت بالعودة بدالً من إعادة التوطني كحل مالئم
ومقبول .وبدون دعم العرب ،لن يكون هناك فرصة كبرية وعىل العموم ،ألقت أزمة الفلسطينيني الفا ِّرين من سوريا
إلنجاح إعادة التوطني .ويف عام  1987ذكر جورجيو جياكوميليل الضوء عىل بعض املشكالت طويلة األمد التي تواجه الالجئني
املف ِّوض العام لألونوروا إ َّنه رغم َّأن الوكالة قد وضعت هدفاً الفلسطينيني الفارين منها .وقد أ َّثر ارتباطهم باألونوروا وليس
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مبفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني سلباً عليهم
حسدون عليه إذ جعلهم غري مؤهلني
ووضعهم يف وضع ال ُي َ
لالستفادة من برامج إعادة التوطني التي تنظمها املفوضية عىل
نطاق واسع .وبدالً من ذلك ،كان عليهم أن يتقدموا بطلبات
لجوء فردية ،وغالباً كانوا ال ُيع َّرفون عىل أنهم الجئون سياسيون
أو حتى معدومي الجنسية .ويعني ضعف الفلسطينيني القانوين
أ َّنهم قد ُيح َرمون من الحامية التي ُتنَح لالجئني اآلخرين مبا يف
ذلك ما يخص إعادة التوطني.

الخالصة
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وهذا الشعور الذي يشعر به الالجئون الفلسطينيون ليس
استثنائياً نظراً َّ
ألن كثرياً من مجموعات الالجئني ما زالت تفضل
العودة عىل أي حلول أخرى .ويف نهاية املطاف ،إذا كان الالجئون
املرجح
الفلسطينيون يرغبون يف العودة إىل ديارهم ،فمن غري َّ
كثرياً أن يتبنوا التدابري التي يخشون من أن تكون سبباً يف تقويض
قدرتهم عىل عودتهم إىل ديارهم األصلية .ومن َث َّم ،يستحق
األمر استكشاف سبل جديدة إلعادة بناء ’الحلول الدامئة الثالثة‘
من أجل تخفيف حدة هذا الخوف والقلق .وتوضح القضية
الفلسطينية أ َّنه إذا كان من املمكن وضع وتصميم برنامج إلعادة
التوطني من شأنه أال يؤثر سلباً عىل إمكانية العودة ،فعندئ ِذ
ميكن للفلسطينيني تقبله.

ُي َعدُّ وضع الالجئني الفلسطينيني وضعاً استثنائياً يف كل األحوال
إذ تنفرد قضيتهم بطول تهجريهم واتساع نطاقها ومأسستها.
ومع ذلك ،ميكن لوضعهم هذا أن يقدم لنا دروساً ق ّيمة ال سيام وخالصة القول ،من الجدير ذكره َّأن املفوضية السامية لألمم
عندما يتعلق األمر بإعادة التوطني.
املتحدة لشؤون الالجئني نفسها ما زالت تؤيد بشدة العودة
الطوعية كحل دائم لجميع الالجئني ،وال تنظر إلعادة التوطني يف
ويف حالة الفلسطينيني ،مل يخفق حل إعادة التوطني فحسب بلد ثالث إال كمالذ أخري بعد استنفاد الحلني اآلخرين .وبنا ًء عىل
بل مل ُين َف ّذ أص ًال .ويف حني َّأن معارضة الالجئني الشديدة إلعادة هذاَّ ،
فإن متطلبات الفلسطينيني تتامىش متاماً مع األمم املتحدة.
التوطني كانت مدفوعة مبخاوف سياسية ،مل تكن األجواء مواتية
بسبب إخفاق عامل اإلغاثة اإلنسانية الدوليني يف التعامل معهم آن عرفان a.e.irfan@lse.ac.uk
مبارش ًة .وكانت النتيجة أن مت َّلك الالجئني الفلسطينيني شعور مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف قسم التاريخ الدويل ،كلية لندن
دائم بعدم الثقة والشك ما أدى إىل توتر عالقات الالجئني الجامعية لالقتصاد www.lse.ac.uk
باألونوروا بصفة خاصة واألمم املتحدة بصفة عامة.
 .1لالطالع عىل املقابلة كاملة ،انظر مجلة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
وترجع أسباب الشك الذي ساور كثري من الالجئني الفلسطينيني
نحو إعادة التوطني إىل التداعيات املتصورة من دميومة الحل.

الالجئني ،سبتمرب/أيلول .1987
 .2نص الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن مصطفى عبد الكريم الكوت
وآخرين http://bit.ly/Curia-ElKottjudgement

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

أغاتا بواشتوك

ال شك يف َّأن إقرار قانون إعادة توطني البولندي وإقامة الهيئات املختلفة املرتبطة به قد م َّثل استجابة
غري مسبوقة للتحدي الذي يواجه الهجرة الجامعية يف اململكة املتحدة.
بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية يف عام  ،1945كان من الواضح
َّأن القوات والالجئني البولنديني يف الخارج لن يتمكنوا من العودة
إىل بالدهم األصلية ،وبذلك تولت الحكومة الربيطانية مسؤولية
رعايتهم .ومتثلت أول خطوة يف تأسيس فيالق إعادة التوطني
البولندية يف مايو/أيار  1946للتعامل مع أكرث من ربع مليون
ممن تبني لهم أ َّنهم لن
جندي بولندي داعم للحلفاء الغربيني َّ
يتمكنوا من العودة إىل ديارهم .ومن هنا ُق ِّد َمت املساعدة إىل ومتثل الهدف من قانون إعادة التوطني البولندي لعام  1947يف
هؤالء الجنود والطيارين أيضاً العاملني خارج بالدهم من خالل إعادة توطني الالجئني السياسيني يف اململكة املتحدة يف وقت كانت
هذه الفيالق للبقاء يف اململكة املتحدة واالستيطان بها وبدء حياتهم فيه البالد عىل شفري تضخم األعداد السكانية لعدة أسباب ،طبعاً
املدنية الجديدة هناك .وكان القصد من الخدمة يف الفيالق توفري
الفرص من أجل اإلبقاء عليهم وتعليمهمُ ،وأب ِر َم اتفاق مع النقابات
العاملية الربيطانية يقيض بعدم السامح بتوظيف البولنديني إال إذا
كانوا من فيالق إعادة التوطني البولندية عىل أن تكون وظائفهم يف
الفئات التي توافق عليها وزارة العمل.
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أغاتا بالشتك

كوخ نيسن يف مخيم حديقة نورثويك العامة ،بني أص ًال عام  1943كمستشفى أمرييك ميداين وتستخدمه
فيالق إعادة التوطني البولندية منذ عام .1947

أهمها الهجرة .ومبوجب هذا القانون ُس ِمح لالجئني البولنديني يف
اململكة املتحدة الحصول عىل الوظيفة ورواتب التعطل عن العمل
(البطالة) .كام حدَّد هذا القانون مسؤوليات مختلف الدوائر
الحكومية يف توفري الخدمات الصحية ورواتب التقاعد والتعليم
لجميع هؤالء البولنديني.
عتب عىل أ َّنه واحد من أهم
ولقي القانون ترحيباً يف الربملان إذ ُا ِ َ
غي االتجاهات ومواقف األشخاص نحو
ما صدر عن الدولة أل َّنه َّ
َّ
األجانب الذين وصلوا إىل هناك وقتها .ومكن القانون البولنديني
من االندماج يف اململكة املتحدة واملساهمة يف توفري العاملة
املطلوبة من االقتصاد الربيطاين ويف االستشفاء من الحرب .ومع
انتهاء عام  ،1949بلغ عدد املعاد توطينهم من الجنود البولنديني
وعوائلهم  150ألفاً يف اململكة املتحدة وما زال أبناؤهم وأحفادهم
ميثلون الجزء األكرب من املجتمع البولندي يف اململكة املتحدة
املوجود اليوم حالياً .ومع مرور الوقت ،أثبت البولنديون أ َّنهم
مساهمون متفانون يف إعادة بناء االقتصاد الربيطاين وأصبح
الالجئون البولنديون بذلك أكرث رشيحة مزدهرة من مجموعات
الالجئني يف اململكة املتحدة.
وكانت تلك املرة األوىل يف تاريخ الهجرة يف اململكة املتحدة التي
ُي َسنُّ بها هذا النوع من القوانني بحيث يكون موجهاً متاماً وحرصاً
عىل مجموعات الالجئني .وأثبت القانون قضية مفادها َّأن توفري
املوارد الكافية واالستجابة اإليجابية لحاجات الالجئني ميكن أن
تسهل عملية الدمج يف املجتمع املضيف إىل درجة كبرية.

السابقة للجيش وسالح الجو لتكون سكناً مؤقتاً للقوات البولندية
وعائالتهم .ومع حلول شهر أكتوبر/ترشين األول ُ 1946و ِّزعَ ما
يقارب  120ألفاً من الجنود البولنديني يف  265مخي ًام يف أنحاء
اململكة املتحدة .ومع مرور السنني ،متكن هؤالء من إحضار
زوجاتهم وعائالتهم إىل بريطانيا لالنضامم إليهم ليصبح العدد
اإلجاميل فيام بعد  249ألفاً .وكانت املخيامت قد ُأقي َمت عىل
العموم يف أماكن نائية يف أكواخ نيسن أو غريها من دور اإليواء
سيئة الجودة التي كان كل واحد منها يؤوي أكرث من عائلة
واحدة .و ُز ِّودَت األكواخ باإلنارة الكهربائية والتدفئة من خالل
مدافئ االحرتاق البطيء لكنّ التهوية والضوء الطبيعيني كانا يف
حالة سيئة .ومع ذلك ،كانت تلك املخيامت بالنسبة للجيل األول
من البولنديني رمزاً لالستقرار وبالنسبة للجيل الثاين منهم بقيت
يف ذاكراتهم عىل أ َّنها أماكن سعيدة مفعمة بالحرية.
وإضافة إىل الخدمات األساسية التي يحتاجها الالجئون الجدد
من ناحية السكن والصحة والرفاه االجتامعي والخدمات
االجتامعية األساسية والتوظيف كان هناك طلب متزايد عىل
التعليم .ويف عام  1947أقيمت لجنة تعليم البولنديني بتمويل
من الربملان نفسه .وكان الهدف األسايس من هذه اللجنة متكني
البولنديني من االندماج يف املدارس الربيطانية واملهن الربيطانية
دون املساس برغبتهم الفطرية تجاه املحافظة عىل ثقافتهم
البولندية ومعرفتهم بالتاريخ البولندي وأدبه” 1.وتضمن ذلك
تقديم املعارف الكافية لهم باللغة اإلنجليزية وبطريقة العيش
الربيطانية أيضاً وذلك من خالل التعليم يف املؤسسات الربيطانية
املناسبة إلعدادهم نحو إعادة التوطني إما يف اململكة املتحدة
أو يف الخارج.
و ُق ِّد َرت املرصوفات الثانوية لهذه اللجنة مبليون جنيه إسرتليني
خالل السنة األوىل من إنشائها ثم ارتفعت بني عامي -1948
 1949إىل مليون ونصف جنيه إسرتليني .وخالل سبع سنوات
ونصف من تاريخ إنشائها بلغ إجاميل مرصوفات اللجنة تسعة
ماليني جنيه إسرتليني.
وال غرابة يف أ َّنه بالنسبة للجيل األول من القادمني كانت خربة
االستيطان صعبة وأكرث طوالً من املتوقع .أما بالنسبة للبولنديني
الشباب فكان التكيف والدمج ،بل االندماج الكامل يف املجتمع
الربيطاين ،عملية طبيعية فطرية وال شك َّأن توفري التعليم يف هذا
اإلطار كان له فائدة عظمى .وأصبح تعلم اللغة اإلنجليزية الخطوة
األساسية التي ال بد من اتخاذها نحو تحقيق هذا الحلم الطموح.

ووراء كواليس هذه القانون ُب ِذلَت جهود كبرية جداً تضمنت ومنذ مارس/آذار  1948أعلنت وزارة الداخلية عن قبول طلبات
إنشاء مخيامت إعادة التوطني البولندية .واستخدمت املعسكرات الجنسية الربيطانية من الجنود البولنديني السابقني الذين ُم ِنحوا
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حق الجنسية الربيطانية .ويف نهاية املطاف ،أصبح البولنديون يف الصحف املحلية يف تلك الفرتة الزمنية “رمبا يختلفون مبقوماتهم
مساهمني متفانني يف إعادة بناء االقتصاد الربيطاين وكذلك متكن وتاريخهم املايض ،لكنّ هذا االختالف نفسه هو الذي أقيمت عليه
الذين حصلوا منهم عىل التعليم الثانوي أو العايل من تأسيس املجتمعات املشرتكة للمدينة”2.
مناصب ذات منفعة مادية واجتامعية أحياناً يف سوق العمل
الربيطاين وانتهجوا مهناً ناجحة .وشيئاً فشيئاً مع مرور الوقت تبني أغاتا بواشتوك caucor@hotmail.com
َّأن اختالف ثقافاتهم وتقاليدهم وتشاركهم يف األمل والصدمة التي محارضة يف التاريخ ،الجامعة البولندية يف الخارج يف لندن،
www.puno.edu.pl/english.htm
تسببت بها خربتهم يف الحرب أصبحت فيام بعد من األسس التي
ساهمت يف نهاية املطاف يف بناء حياتهم يف املجتمعات املحلية  .1مذكرة من وزير التعليم ووزير الدولة إلسكتلندا .2-pp1 ,146/ED128
تقرير حول املناهج الدراسية والتوظيف يف املدارس البولندية للجنة  13يوليو/متوز 1948
هناك .وبذلك ،كان هدف اللجنة بتبني املنفيني البولنديني وتقديم
.p3 ,5/ED128
حياة جديدة لهم قد تحقق تدريجياً .وكام تقول إحدى املقاالت  .2جريدة ميلتون موبراي تاميز ،يوليو/متوز )Melton Mowbray Times( 1952

إعادة التوطني :أين الدليل وما االسرتاتيجية؟

أليكساندر بيتس

ُالح ُظ َّأن هناك ضعفاً شديداً يف تحديد األهداف والغايات التي يُتو َّقع
عند الحديث عن إعادة التوطني ،ي َ
من إعادة التوطني تحقيقها ،يرافقه ضعف يف قياس النتائج املتحققة منها .ولتفعيل إعادة التوطني ،ال بد
من أن تقوم عىل قاعدة قوية من األد ّلة وال بد من تحسني مستوى التنسيق الدويل.

إعادة التوطني واحدة من مجاالت سياسات اللجوء التي مل ُيس َّلط
كثري من الضوء عليها ،إذ غالباً ما ُي َ
نظر إليها عىل أ ّنها عملية خريية
يف أساسها وأ َّنها وسيلة تعزز من إميان البلدان البعيدة ومنظامت
املجتمع املدين بأ َّنها ’تصنع الفرق‘ .ورغم األهمية التاريخية
والثقافية التي حظيت بها إعادة التوطني يف البلدان الرئيسية
التي تعيد توطني الالجئني فيها كالواليات املتحدة األمريكية وكندا
وأسرتاليا ،ما زال الغرض من إعادة التوطني ونتائجه املتوخاة غائبني
عن معظم النقاشات أو الدراسات.
وهناك بالفعل بعض الحقائق االستفزازية التي ُتل ِمح إىل سبب
إثارة القلق املس َّوغ أولها َّأن إعادة التوطني دامئاً ما ال تتاح إال
ويف الواقع ،كثري من سياسات إعادة التوطني األوروبية ظهرت لبعض الناس دون غريهم بنسبة تقل عن  %1من الالجئني يف العامل.
مؤخراً كاستجابات لحظية مرتجلة ’ألزمة‘ اللجوء األوروبية ،ومن كام أ َّنها ليست الحل الذي يسعى له غالبية األشخاص ومثال ذلك
أمثلة ذلك توسيع اململكة املتحدة لتغطية خطتها املتعلقة بإعادة َّأن  %70تقريباً من الالجئني السوريني البالغ عددهم مائة ألف
نقل األشخاص املستضعفني لتضمن  20ألف سوري ،ومل يأت ذلك والذين تواصلت معهم مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
اإلجـراء إال لسبب واحد فقط وهو ظهور صورة رفات الطفل لغايات إعادة توطينهم يف كندا يف أواخر عام  2015أفادوا ّأن إعادة
الالجئ السوري آالن كردي عىل جميع الصفحات األوىل للصحف التوطني يف كندا مل تكن رغبتهم .وهذا ما يشري إىل تخلخل ترتيبات
الربيطانية ،إذ بعد يوم واحد من نرش تلك الصور أصبحت إعادة توفري املوارد ألننا نرصف قرابة  135دوالراً أمريكياً عىل كل الجئ
التوطني ح ًال.
يف العامل الغريب لقاء دوالر أمرييك واحد فقط نرصفه عىل كل الجئ
1
يف املناطق النامية من العامل.
ُ
الغموض الذي يعرتي تحديد الغرض من إعادة
ومن األمور الغريبة
ً
ً
التوطني التي ُيفرتَض بها أن تكون أداة للحامية وحال مستداما إذن ،ملاذا تحافظ الدول الغربية عىل خيار إعادة التوطني؟ وملاذا
وسبي ًال اسرتاتيجياً لتعزيز الحلول الدامئة األخرى وللمساعدة يف تكون إعادة التوطني الطريقة االفرتاضية التي تستخدمها دولة مثل
التشارك باألعباء وتحقيق التضامن الدويل .لكنَّ أثر إعادة التوطني الواليات املتحدة األمريكية لدعم الالجئني؟ يف الواقع ،هناك عدة
يكاد ال يخضع ألي قياس كان نسب ًة ألي غرض من األغراض املفرتضة إجابات لهذين السؤالني ،بعضها يتعلق بثقافة دولة إعادة التوطني
به أن يحققها َّ
ألن األهداف واألغراض املرجوة من إعادة التوطني
غري محددة بدقة ،وهذا بدوره مينع من وجود أي معيار أو أداة
للقياس ميكن عىل ضوئهام مساءلة الحكومات إزاء مامرساتها يف
إعادة التوطني كام مينع قياس ما تحققه إعادة التوطني .إذن ،ال
غرابة يف أن يواجه السياسيون تحديات كبرية يف تسويغ إعادة
التوطني لدوائرهم االنتخابية.
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وتاريخها خاص ًة َّأن هناك عدة دول وأقاليم دأبت خالل تاريخها
الطويل عىل التمسك بالتزاماتها يف توفري إعادة التوطني .وهناك
أيضاً أسباب اقتصادية-سياسية ضمنيةَّ ،
ألن ’صناعة إعادة التوطني‘
تعني رصف مليارات الدوالرات سنوياً للمنظامت غري الحكومية
ومنظامت املجتمع املدين املشاركة يف تلك العملية .ويف الواليات
املتحدة األمريكية ،عىل سبيل املثال ،متارس املنظامت (الدينية
منها عىل وجه الخصوص) ضغوطاً كبرية يف عواصم الواليات ويف
واشنطن العاصمة ملنارصة توفري أماكن إلعادة توطني الالجئني مبن
فيهم املجموعات املحددة .فإعادة التوطني تضفي شعوراً طيباً
وإراحة للنفس.

’عامل جذب‘ للمهاجرين إىل البلدان املضيفة يف اإلقليم املحيط
بالدولة األصليةَّ ،
وأن املساعدة اإلنسانية يف املنطقة تو ِّفر بدي ًال أكرث
فعالية من إعادة التوطني .أما من ناحية مؤيدي إعادة التوطني،
فتدور مزاعمهم حول َّأن إعادة التوطني يحد ،عىل سبيل املثال،
من وصول طالبي اللجوء غري النظاميني إىل البلدان التي تقع خارج
إقليم البلدان األصلية .ويقولون أيضاً َّإن إعادة التوطني تعزز التزام
الدول املضيفة يف تطوير معايري اللجوء حول العامل .وليس القصد
هنا تفنيد ادعاءات أي من الطرفني ،املؤيد واملعارض ،فقليل من
ادعاءاتهام مغلوط بالرضورة .بل القصد هنا أن نقول َّإن هذه
املزاعم مل تخضع لالختبار بعد للتأكد من مدى صحتها.

لكنَّ إعادة التوطني بدأت تتحول أكرث من أي وقت مىض إىل
وظيفة غري معلنة إلدارة الهجرة ،فهي تضفي الصفة الرشعية عىل
بعض أمناط دخول بعض الالجئني ،بينام ُتح ِّرم غريها .وليس من
املصادفة َّأن بعض الدول التي تتمتع بأقوى تقاليد إعادة التوطني
هي نفسها التي ُي َ
نظر إىل اللجوء اآلين فيها بأعىل درجة من الشك.
ّ
ففي أسرتاليا ،عىل سبيل املثال ،كل من يصل إىل البالد دون اتباع
القنوات النظامية ُيط َلق عليهم اسم ’امللت ّفون عىل طابور االنتظار‘.

وقد أ َّكدت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف وثائقها
املتعاقبة عىل مدى الوظائف التي تؤديها إعادة التوطني .ومع
ذلك ،ال يوجد سوى قليل من األبحاث التي تبني ما إذا كانت إعادة
تبي متى تحقق
التوطني تلبي مختلف هذه األهداف أم ال وال ّ
إعادة التوطني تلك األهداف .فاألبحاث رضورية من أجل إخضاع
هذه الوظائف املفرتضة إىل االختبار التجريبي ،وعىل أي حال
تنصب يف هذه الفرضيات القابلة
جميع أهداف إعادة التوطني
ُّ
للفحص واالختبار:

ال ينبغي أن ُيفه ََم َّأن أياً مام سبق ذكره يف هذا النقاش يهدف
إىل الدعوة إىل التوقف عن مامرسة إعادة التوطني التي متثل
بالفعل جزءاً مه ًام من مجموعة األدوات التي تهدف إىل حامية
نجز معظم الوظائف التي
الالجئني ومساعدتهم بل غالباً ما ُت ِ
تحددها لها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .لكنَّ القصد
اإلشارة إىل النقص الحاصل يف القاعدة املعرفية الرضورية لنتبني
بالربهان التجريبي ماه َّية األهداف التي تعمل ’إعادة التوطني‘
عىل تحقيقها ،ومن الذين يستفيدون منها (بعيداً عن إدامة
صناعة إعادة التوطني) وعىل أي أساس ُتح ّقق هذه النتائج؟ ومبا
َّأن االتجاه العام بدأ يعيد تصور إعادة التوطني بالنظر إليها عىل
أ َّنها ُ’ط ُرق‘ ،تصبح هذه األسئلة املطروحة أكرث إلحاحاً.

تحسني قاعدة األدلة

شح
مقارن ًة باملجاالت األخرى يف دراسات الالجئني ،يالحظ وجود ٍّ
كبري يف البحوث املكتوبة حول إعادة التوطني التي ،بدالً من أن
تقوم عىل قاعدة من األدلة شأنها شأن بقية مجاالت دراسات
الالجئني ،ترتكز عىل املعتقدات والعادات والثقافات ،وغالباً ما
ُتبنَى سياسات إعادة التوطني عىل املامرسات التاريخية السابقة
وحشد الضغط بدالً من االستناد إىل أهداف موضحة جيداً وإىل
فهم مدروس للمسارات التي يجب التأثري عليها.
ومن ناحية منتقدي إعادة التوطني ،غالباً ما يلجؤون إىل مزاعم غري
مؤسسة عىل قواعد تجريبية إذ ينظرون إلعادة التوطني عىل أ ّنها

وظيفة إعادة التوطني  +مثال عن فرضية ميكن اختبارها
التضامن الدويل والتشارك باملسؤوليات  -تؤثر عىل سلوك الدولة
املضيفة
الحامية  -تصل إىل األكرث استضعاف ًا
االستخدام االسرتاتيجي -يزيد من قوة الحلول الدامئة األخرى
فهم الجمهور العام -يقود إىل تعظيم دعم الجامهري
التعامل مع القادمني الجامعيني (طالبو اللجوء)  -يجنَّ ب الدول
املضيفة مامرسة اإلعادة القرسية
وحتى يومنا هذا ،ما زالت األبحاث تضع تركيزاً أساسياً عىل ثالثة
مجاالت عا َّمة .أولها تقديم املعلومات الوصفية حول نشوء سياسة
إعادة التوطني وتطورها .وثانيها العمل عىل اإلدماج االجتامعي
لالجئني املعاد توطينهم ،وثالثها األبعاد الثقافية لخربة إعادة
التوطني .وهكذا ،خ ّلفت هذه األبحاث فجوات كبرية يف مجاالت
مختلفة .فمن الناحية املنهجية ،مل تقدم األبحاث كثرياً من
املعلومات النوعية أو املقارنة مبا يكفي إلثراء السياسات .أما من
الناحية املوضوعية ،فهناك فجوات يف األبحاث التي نادراً ما درست
السياسة لإلجابة عىل أسئلة من قبيل :كيف تسري وظائف ’صناعة
إعادة التوطني‘ .وما هي عالقات القوى واملصالح التي تديم
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املامرسات القامئة عىل املستويات املحلية والوطنية والعاملية؟
وكذلك الجانب االقتصادي يف األبحاث يتطلب مزيداً من العناية
لإلجابة عىل أسئلة مثل :ما الذي يفرس تباين النتائج بالنسبة
الحظ ّأن
لالجئني املعاد توطينهم؟ ومن الناحية األنرثوبولوجيةُ ،ي َ
معظم األبحاث الحالية محدودة بالبلدان بدالً من أن تسعى لفهم
إعادة التوطني عن طريق تتبع مساراتهم ومآالتهم طيلة مرحلة
إعادة التوطني.

تحسني التنسيق

ال بد من التعاون الدويل إذا أريد تفعيل السياسات الجيدة إلعادة
التوطني َّ
ألن املساهمة الفردية ملعظم دول إعادة التوطني ال تزيد
ً
عىل قطرة يف البحر أ َّما إذا عملت معا فسوف تتأىت فرصة أفضل
كاف عىل املستوى
لتحقيق الفرق .ومع ذلك ،ال يوجد تنسيق ٍ
الدويل .فوراء االستشارات السنوية ثالثية األطراف ملفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني ،متيل معظم الدول إىل تقديم التزاماتها
بإعادة التوطني إىل املفوضية عىل أساس ثنايئ األطراف وبذلك
متتنع عن تنسيق سياسات إعادة التوطني فيام بينها .وهذا يؤدي
بــدوره إىل عدم تجاوز إجاميل املساهامت يف إعــادة التوطني
ملجموع أجزائها.
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وأول ما نحتاج إليه هو تحديد غرض جامعي إلعادة التوطني.
ولعل أكرث وظائف إعادة التوطني وضوحاً ومتيزاً عن غريها من
الحلول الدامئة هي إخراج الالجئني من املأزق الذي يعيشون فيه.
وباستثناء األكرث استضعافاًُ ،يس ِّوغ البعض إبقاء الالجئني ينتظرون
يف بلد مجاور يف اإلقليم األصيل مدة من الزمن ،لكنَّ تجاوز هذه
املدة وعدم حل وضع الالجئ ألي مدة كانت سواء أكانت خمس
سنوات أم عرش سنوات تعني أننا بصدد وضع قاس وال إنساين .إزاء
ذلك ،ميكن استخدام إعادة التوطني بأفضل وجه ضمن استجابة
شاملة كجزء من وظيفة ’إخراج الالجئ من مأزقهم‘ التي تقدم
للمجتمع الدويل فرصة التنسيق فيام بني أعضائه إلنهاء أوضاع
الالجئني املط َّولة.

األمر الثاين الذي نحتاج إليه هو ’وسيط‘ أو ’سمسار‘ إلعادة
التوطني بحيث يكون ذلك الوسيط استباقياً فحتى هذه اللحظة،
فرادى الدول هي التي تحدد أولوياتها يف إعادة التوطني أ َّما
املفوضية فتقدم لها الدعم يف تحقيق أهدافها .لكنَّ الوضع سيكون
أكرث متاسكاً لو ُق ِّد َمت رؤية اسرتاتيجية تقودها املفوضية إلعادة
التوطني بحيث تكون تلك الرؤية جزءاً محورياً من استجابات
شاملة ألوضاع الالجئني املحددة .ومن األماكن املنطقية التي ميكن
فيها تعزيز مثل هذا الدور إطار االستجابة العام لالجئني 2الذي ما
ولتفعيل إعادة التوطني ،ال ينبغي النظر إليها عىل أ َّنها عنرصاً خطياً زال قيد التأسيس ضن عملية العقد العاملي.
متوالياً يف منظومة الالجئني الكلية ،بل ال بد من النظر إليها عىل أ َّنها
مك ّون أسايس متكامل ضمن رؤية اسرتاتيجية أوسع نطاقاً تدخل أليكساندر بيتس alexander.betts@qeh.ox.ac.uk
يف جميع االستجابات الشاملة ألوضاع الالجئني الخاصة حول العامل بروفيسور الهجرة القرسية والشؤون الدولية ومدير مركز دراسات
وال بد من دراستها جنباً إىل جنب مع االستجابات املن َّفذة ضمن الالجئني ،جامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
الدول املضيفة يف العامل النامي وكذلك ضمن البلد األصلية .لكنَّ
 .1بيتس أ وكولري ب (مارس/آذار  )2017اللجوء :تحويل نظام الالجئني املحطم ،بينغوين
الواقع غري ذلك ،فحتى هذه اللحظة مل ن َر أي اسرتاتيجية عامة ،آالن لني ()Refuge: Transforming a Broken Refugee System
يف حني بقيت الحوارات الدائرة حول إعادة التوطني محصورة  .2إعالن نيويورك بشأن الالجئني واملهاجرين 1/A/RES/71 ،امللحق  ،1الفقرة 18
بالحديث حول سياسات دولة إعادة التوطني بدالً من أن تدور https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N16/285/44/PDF/
N1628544.pdf?OpenElement
حول االستجابات املتامسكة ألوضاع اللجوء املحددة.

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية  -أشياء رمبا ال تعرفها...
هل تريد أن تعرف فور صدور عدد جديد أو دعوة للمشاركة
باملقاالت عىل اإلنرتنت؟

سجل اشرتاكك يف التنبيهات اإللكرتونية (التي تتضمن روابط
• ِّ
املقاالت عىل اإلنرتنت)
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
هل ترغب يف قراءة مقاالت النرشة بنسختها اإللكرتونية عىل
اإلنرتنت أو بنسختها املطبوعة أو عل ترغب يف االستامع إىل
البودكاست؟

•اقرأ كل عدد عىل اإلنرتنت ولك أن تختار قراءة العدد كام ًال
بنسق  PDFأو املقاالت املنفردة بنسقي  HTMLأو PDF:
www.fmreview.org/ar
•استمع إىل املقاالت الفردية من نرشة الهجرة القرسية
(باإلنجليزية فقط)bit.ly/2bbWxeY :
•اطلب نسخة مطبوعة من املجلة كاملة أو امللخص امللحق بها
(مع كودات القارئ اآليل  QRوروابط موقع اإلنرتنت):
www.fmreview.org/ar/request/print
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موضوع مص َّغر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها
غالباً ما يواجه طالبو اللجوء املرفوضون مصري الرتحيل وعادة ما
ُي َر َّح ُلون إىل بلدانهم األصلية .لكنَّ املعلومات شحيحة حول ما
يحدث لهؤالء األشخاص بعد عودتهم وفور وصولهم إىل البالد التي
ُر ِّحلوا إليها وخالل األسابيع واألشهر التي تليها .وعادة ما يكون
املرحلون محجوبني عن األنظار ورسعان ما يغيبون عن األذهان.
َّ
جمة بعد الرتحيل
لكنَّ كثرياً منهم يبقى مستضعفاً ويواجه مخاطر َّ
تتضمن عىل سبيل املثال فقدان املقتنيات الشخصية واالفتقار
إىل األوراق الثبوتية والترشد وال ِع َوز والصدمة النفسية واالكتئاب
واالنتحار واالبتزاز واالحتجاز وتلقي املعاملة الالإنسانية وا ُمل َّحطة
بالكرامة ،وكلها مؤرشات تدل عىل أن الرتحيل يف بعض األحيان
ليس إال إعادة قرسية.

www.fmreview.org/ar/resettlement/postdeportation.pdf

تتطرق املقاالت يف هذا املوضوع املص َّغر إىل أربع حاالت هي:

ونحثكم عىل استخدام هذه املادة ونرشها عىل نطاق واسع.

طالبو اللجوء املخفقون املرحلون إىل أوغندا
مصري األشخاص املعادين إىل تركيا مبوجب االتفاق املنعقد بني
االتحاد األورويب وتركيا.
ووفقاً للمعلومات املتاحة عىل أرض الواقعُ ،ت ّبي املقاالت األربع
رضورة إجراء رصد مستقل ملرحلة ما بعد الرتحيل.
مقاالت هذا املوضوع املصغر متاحة يف ملف  PDFمنفصل عىل
الرابط التايل:

طالبو اللجوء املخفقني املرحلني إىل جمهورية الكونغو
لالطالع عىل املقاالت باللغات الفرنسية واإلسبانية و اإلنجليزية،
الدميقراطية ورسيالنكا وأريترييا
يرجى زيارة الصفحة التالية:
املخاطر التي يواجهها القارصون غري املصحوبني ببالغني  www.fmreview.org/ar/resettlementثم اضغط عىل
التبويب املناسب حسب اللغة.
املرحلون إىل أفغانستان

املخاطر الالحقة للتَّ حيل لطالبي اللجوء الذين ُر ِف َضت طلباتهم

جيل ألبس وشارلوت بلونديل ،ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس

ُرحلون معرضون لخطر الرضر
ُرحلون بعد رفض طلباتهم؟ كثري من الذين ي َّ
ماذا يحدث لألشخاص الذين ي َّ
التحيل ما زال ضعيفاً.
الذي سيقع عليهم عندما يعودون إىل بلدهم األصيل لكنَّ الرصد املامرس عىل نتائج َّ
يصبح األشخاص الذين ُر ِف َضت طلبات لجوئهم مستضعفني عندما
ُي َر ّحلون إىل بلدهم األصيل .ففي بعض األماكنُ ،ي َ
نظ ُر إىل طلب
اللجوء إىل بلد آخر عىل أنه فعل من أفعال الخيانة ويعرض صاحبه
إىل مخاطر جسيمة .أما استضعاف القارصين غري املصحوبني
ببالغني الذين سبق لهم أن تقدموا بطلبات للجوء فينشأ نتيجة
عدم وجود األلفة بينهم وبني البلدان التي عادوا إليها .وباإلضافة
إىل ذلك ،لوحظ َّأن آليات التعاون بني دوائر الهجرة وقوات الرشطة
ودائرة االستخبارات لبلدان الرتحيل والبلدان األصلية لتسهيل عند العودة إىل جمهورية الكونغو
1
الدميقراطية ورسيالنكا وأريترييا
وثائق السفر الطارئة تهدد بتقويض رسية طلبات اللجوء.
3
رح َل ْت فرنسا  590مواطناً
يف السنوات السبع السابقة لعام َّ 2015،
املرحلني من جمهورية الكونغو الدميقراطية ممن ُر ِف َضت طلبات لجوئهم.
ومينع مبدأ عدم اإلعادة القرسية إعادة طالبي اللجوء أو َّ
إىل بلد تكون فيه حياتهم وحرياتهم تحت التهديد ،لكنَّ عدة دول ومع ذلك ،تعامل سلطات الكونغو طلب اللجوء يف بلد آخر
يف االتحاد األورويب ما زالت مستمرة يف إعادة األشخاص املرفوضة عىل أ َّنه فعل من أفعال الخيانة ،و ُو َجد َّأن جميع طالبي اللجوء
طلبات لجوئهم إىل بلدان تعرض فيها طالبو اللجوء ذوو التجارب العائدين تقريباً حسب رصد منظمة العدالة أوالً ()Justice First
السابقة لالضطهاد .وقد طور مجموعة من الطالب يف معهد
الدراسات السياسية بباريس منهجية الستعراض األدلة والشواهد
القامئة عىل املخاطر التي يواجهها طالبو اللجوء املرفوضة طلباتهم
رحلني
بعد ترحيلهم وكشفت األدلــة عن تعرض العائدين ا ُمل َّ
لالبتزاز واالضطهاد والسجن يف عدة بلدان منها جمهورية الكونغو
2
الدميقراطية ورسيالنكا وأريترييا.
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يف عام  2011تعرضوا للحبس والتعذيب ودفع الفدية والتعرض
4
لالغتصاب أو التحرش الجنيس.
وكشفت دراسة أجرتها وزارة الداخلية الربيطانية َّأن األشخاص
الذين ُر ِّحلوا قرساً إىل جمهورية الكونغو الدميقراطية استدعاهم
مكتب الهجرة عقب وصولهم إىل املطار بل خضعوا يف بعض
األحيان للتحقيق يف مديرية االستخبارات الوطنية يف كنشاسا.
ويواجه هؤالء األشخاص مخاطر عدَّة تبدأ باالبتزاز مببالغ ترتاوح بني
 6آالف دوالر إىل  25ألف دوالر وتنتهي بالسجن دون منحهم حق
االتصال مبحام عالو ًة عىل حجزهم يف ظروف احتجاز سيئة .وقد
جب بعض األشخاص عىل التوقيع عىل وثيقة تفيد بأ َّنهم قد غادروا
ُأ ِ َ
ُ
لقي القبض عليهم بعد ساعات قليلة
املطار دون أي صعوبات ،ثم أ َ
من وصولهم املنزل .وعندما حاولت بعثة األمم املتحدة لتحقيق
االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية (مونوسكو) عىل غري
العادة التدخل ،نفت سلطات الكونغو وأنكرت احتامل تعرض أي
5
شخص لالحتجاز.
تحتل رسيالنكا املرتبة الخامسة يف رفض طلبات اللجوء يف
فرنسا .ورغم التقارير التي نرشتها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
(هيومان رايتس ووتش) يف  2012والرابطة املسيحية الكونغولية
إللغاء التعذيب (أكات) والتحرر من التعذيب بجميع أنواعه مبا
يف ذلك االبتزاز والسجن التعسفي والتعذيب 6 ،أعادت فرنسا 750
شخصاً إىل رسيالنكا يف السنوات السبع األخرية .وتوضح التقارير إىل
َّأن هؤالء األشخاص غالباً ما ُيق َب ُض عليهم إما يف املطار أو يف املنزل
بعد عودتهم بأيام قليلة ويظلون يف السجن ما بني أسبوع إىل
ستة أشهر .وأظهرت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب
ما تعرض له السريالنكيون التاميليون من تعذيب إلجبارهم عىل
االعرتاف بعالقات مزعومة مع حركة منور تاميل إيالم ،وتؤكد
منظمة تاميليو إيالم ضد اإلبادة الجامعية (Tamils Against
َّ )Genocideأن قضاء مدة يف دولة غربية ميثل يف حد ذاته خطراً
يف نظر السلطات املحلية.
ورغم تغري الوضع بالنسبة لألريترييني يف عام  ،2016من خالل
زيادة معدل قبول طلبات اللجوء يف فرنسا ومن خالل إدراج
خطط إعادة التوطني عىل املستوى األورويب ،رفضت فرنسا 2250
ورحلت  350أريتريياً يف السنوات السبع األخرية.
طلب لجوء َّ
وكشفت دراسات أجرتها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومان رايتس ووتش) َّأن مجرد
مغادرة أريترييا يعرض املهاجر وعائلته إىل التحقيقات واالنتقام
وسوء املعاملة .وتبني السلطات األريتريية شكوكها عىل فرضية
َّأن األشخاص الذين يلتمسون اللجوء يف بلد آخر ويسعون إليه
كمس ِّوغ لطلب اللجوء
يستشهدون باالضطهاد القائم يف أريترييا ُ
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أو تشك أ َّنهم يشجعون جامعات املعارضة من الخارج .ويف الوقت
نفسه ،ذكرت املصادر الربيطانية يف عام َّ 2011أن األشخاص الذين
يطلبون اللجوء تشتبه السلطات بأ َّنهم غادروا أريترييا بطريقة
غري رشعية ،مام يوفر سبباً إضافياً إلجراء التحقيقات وتعريضهم
لالنتقام واالضطهاد .وعند وصول األريترييني املعادين إىل أريترييا،
ُيحت ََجزُون يف زنزانات مزدحمة ويف ظروف سيئة .وأشارت تقارير
منظمة العفو الدولية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني إىل وجود االعتقاالت التعسفية والسجن غري املس َّوغ له
وحاالت من سوء املعاملة ،والتعذيب ،واملوت .أما عن حاالت
االحتجاز فهي كثرية جداً ،فاألشخاص العائدون من مالطا يف عام
 2002ومن ليبيا يف عام ُ 2004ق ِب َض عليهم عند وصولهم وعُ ِّذبوا،
ومثة احتامل كبري أن يكون بعضهم قد ُق ِتل .ووفقاً ملقرر األمم
املتحدة الخاص بشأن حقوق اإلنسان يف أريرتيا« ،عىل العموم
يختفي كثري من طالبي اللجوء الذين ُر َ
فضت طلباتهم عند
عودتهم7».وال يبدو َّأن االعرتاف بانتهاكات حقوق اإلنسان هذه
مينع االتحاد األورويب من التعاون مع نظام الدولة املنتهكة مبوجب
رشوط عملية الخرطوم التي تهدف إىل تسهيل العودة.
متثل عودة املهاجرين املرفوضة طلبات لجوئهم إشكالية يف بلدان
أخرى عىل ح ٍّد سواء .وقد سجلت املنظمة الفرنسية غري الحكومية
(أنافيه) حاالت من االحتجاز التَّعسفي يف غينيا كونكاري وتشاد،
وأكــدت منظمة إيرلندية وكثري من الصحف الربيطانية قتل
املرحلني السودانيني عند عودتهم إىل الخرطوم وذكرت
كثري من َّ
منظامت أخرى وجود مخاطر مشابهة يف إيران.

الحاجة إىل الرصد

يعاين كثري من طالبي اللجوء الذين ُر َ
فضت طلباتهم من مخاطر
جسيمة النتهاكات حقوق اإلنسان عند عودتهم .وبالتايل فقد ميثل
قرار الرتحيل إعادة قرسية .ومع ذلك ،ال تهتم الدول واملنظامت
الدولية بجمع املعلومات جمعاً منظ ًام وممنهجاً حول وضع
حقوق اإلنسان لطالبي اللجوء املعادين قرساً الذين ُرفضت
طلبات لجوئهم .وميكن أن تساعد رقابة ما بعد الرتحيل يف تحسني
سياسة الالجئني عىل األقل بثالث طرق :أوالً ،من خالل توفري الدعم
لطالبي اللجوء الذين ُر ِف َضت طلباتهم .وثانياً ،من خالل املساعدة
يف تحديد وتوثيق َّأن مخاوف طالبي اللجوء املعادين بالقوة قامئة
عىل أساس صحيح ،وثالثاً ،من خالل توفري رؤى ق ّيمة لتقارير
املعلومات عن البلد األصيل.
وإذا أريد لسياسة الهجرة أن تحقق أهدافها بفعالية ،فال بد أن
تقوم عىل األدلة .واليوم ،ال يعرف صانعو السياسات ما الذي
للمرحلني عقب عودتهم إىل بلدانهم األصلية .وحتى لو
يحدث
َّ
كانت مخاطر ما بعد الرتحيل ال ترقى ملستوى اإلعادة القرسية،

77

77

مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها

78 78

فرباير /شباط 2017

www.fmreview.org/ar/resettlement

رح َلة وهي تجنيب تعرض
فثمة مسؤولية سياسية عىل الدول ا ُمل ِّ
هؤالء األشخاص إىل االبتزاز ومصادرة ممتلكاتهم والتحقيقات
والتهديد واالحتجاز التعسفي.
جيل ألبس m.j.alpes@vu.nl
باحثة ما بعد الدكتوراه ،جامعة فراي أمسرتدام ،www.vu.nl
باحثة زائرة ،معهد العلوم السياسية بباريس.
شارلوت بلونديل charlotte.blondel@sciencespo.fr
نوزيكا برايس nausicaa.preiss@sciencespo.fr
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 .1انظر أيضاً ألبس إم جيه وسورنسني إن إن ( )2016املخاطر الالحقة َّ
للتحيل :األشخاص
الذين يواجهون انعدام األمن والتهديدات بعد العودة القرسية ،املعهد الدامناريك إلحاطة
سياسات الدراسات الدولية
http://bit.ly/DIIS-alpes-sorensen
(Post-deportation risks: People face insecurity and threats after forced
)returns
 .2نود أن نعرب عن شكرنا ملشاركة ماري كونسياتوري و سوزان سيلر وجانني أملانسيك
يف مرشوع البحث ’ضحايا املطار :مراقبة الهجرة وحقوق اإلنسان يف بلد املنشأ‘ (أكتوبر/
ترشين األول  2014إىل مايو/أيار  .)2015للحصول عىل البيانات ،انظر ( ،)2015املخاطر
الالحقة َّ
للتحيل :تجريم الرتحيل واملخاطر التي يتعرض لها العائدون يف بلدانهم األصلية)،
تحت بند Resources
www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoringnetwork

(Airport casualties: migration control and human rights in countries of
)origin
(Post-deportation risks: Criminalized departure and risks for returnees in
)countries of origin
 3املكتب اإلحصايئ األورويب ( )2015عودة رعايا البلدان الثالثة عقب صدور أمر
باملغادرة  -البيانات السنوية (التقريبية) وقرارات محاكم البداية بشأن الطلبات موزَّعة
حسب الجنسية والعمر والجنس :البيانات السنوية ا ُملج ّمعة (تقريبية).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets
(Third country nationals returned following an order to leave – annual
))data (rounded
(First instance decisions on applications by citizenship, age and sex:
))Annual aggregated data (rounded
 .4راموس يس ( )2011عودة غري آمنة :اإلعادة القرسية لطالبي اللجوء من الكونغو،
العدل أوال ()Unsafe Return: Refoulement of Congolese Asylum Seekers
http://bit.ly/Ramos2011
 .5اململكة املتحدة :وزارة الداخلية ( )2012جمهورية الكونغو الدميقراطية :تقرير بشأن
بعثة تقيص الحقائق يف كنشاسا ُأجريَ يف الفرتة ما بني  18يونيو/حزيران إىل  28يونيو/
حزيران  ،2012ص33
www.refworld.org/docid/538871264.html
(Democratic Republic of the Congo: Report of a Fact Finding Mission to
)Kinshasa Conducted between 18 June 28 June 2012
 6منظمة التحرر من التعذيب ( )2012السريالنكيون التاميليون الذين تعرضوا للتعذيب
عند عودتهم من اململكة املتحدة www.refworld.org/docid/505321402.html
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومان رايتس ووتش) ( )2012اململكة املتحدة :إيقاف
ترحيل التاميليني إىل رسيالنكا
www.refworld.org/docid/50ebe8352.html
()Sri Lankan Tamils tortured on return from the UK
()UK: Halt Deportations of Tamils to Sri Lanka
 28( 7مايو/أيار  )2013تقرير املقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان يف أريترييا’ شيال
يب .كيثاروث ()53/A/HRC/23
http://bit.ly/HRC2013-Eritrea
(Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in
))Eritrea, Sheila B Keetharuth (A/HRC/23/53

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء :خربات العودة
للشباب األفغان
إميييل باويرمان

و َّثقت األبحاث التي أجريت مؤخراً نتائج إزالة طالبي اللجوء الشباب قرساً من اململكة املتحدة إىل
أفغانستان .وتؤكد النتائج التي توصلت إليها تلك األبحاث عىل الصعوبات التي تواجه العائدين وعىل
رضورة االستمرار برصد أوضاعهم.
خالل السنوات التسع املاضية ،أزالت اململكة املتحدة قرساً 2018
الجئاً أفغانياً شاباً وأعادتهم إىل بالدهم بعد أن كانوا قد جاؤوا
إىل اململكة املتحدة بصفتهم أطفال طالبو لجوء وغري مصاحبني
ببالغني وبعد أن قضوا أهم سنوات حياتهم يف منظومة الرعاية
جمة.
الربيطانية .وأعيدوا إىل أوضاع غالباً ما تحيق بها مخاطر َّ
1

وقبل خمسة أعوام ،أظهرت دراسة بحثية أولية أعدتها شبكة
دعم الالجئني ومقرها اململكة املتحدة وجود بعض التحديات
هجرين املعادون
الرئيسية التي تواجه هذه الفئة من الشباب ا ُمل َّ
إىل بالدهم قرساً2.وساءت هذه التحديات بعدة عوامل أولها حالة
االنتقال املفاجئ لالجئ من وضع ’الطفل املتلقي للرعاية‘ إىل
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وضع طالب اللجوء املخفق يف إثبات أحقية لجوئه وما ترتب عىل استحالة تأسيس االتصال مع هذا العدد الكبري الذي ميثل  %36من
ذلك من خفض الحقوق املمنوحة له .أما العامل الثاين فتمثل يف مجموع املحالني للشبكة.
غياب الروابط واملقاربات املشرتكة بني قطاع دعم طالبي اللجوء
والالجئني يف أثناء وجودهم يف بريطانيا وبني قطاع اإلمناء الدويل أ َّما التحدي الثاين الذي واجهنا فتمثل يف البقاء عىل اتصال مع
بعد عودتهم إىل بلدهم األصيل .ويف إحدى أخطر املحطات التي العائدين بغية تسهيل إجراء املقابالت املتعددة معهم خالل فرتة
تحدد مسار الحياة املستقبلية ،يجد األطفال طالبو اللجوء غري البحث ،فقد غادر أفغانستان ستة من الشباب يف أثناء البحث بينام
املصحوبني ببالغني أنفسهم وقد ُأخ ِرجوا من دائرة الدعم ليواجهوا خرج اثنا عرش آخرون من كابل .ولتخطي هذه العقبة ،حرصنا
مستقب ًال مجهوالً.
مفصلة عرب سكايب مع
متى أتيحت الفرصة لنا عىل عقد مقابالت َّ
الشباب الذين مل يعودوا مقيمني يف كابل .وفيام يتعلق باألحد عرش
واستجابة لذلك الواقع ،أسست شبكة دعم الالجئني برنامج الشباب شاباً ،توقف االتصال بهم قبل نهاية عملية البحث َّ
ألن تفاصيل
يف أثناء تنقلهم بهدف تقديم الدعم لألطفال غري املصحوبني االتصال بهم املسجلة بها يف الربنامج مل ُتع ْد صالحة ،ولهذا ما زال
ببالغني من طالبي اللجوء الذين ُر ِف َضت طلبات لجوئهم ومل الغموض يحيق مبا آلت إليه األمور بشأن عناوينهم أو سالمتهم.
لدواع
يتمكنوا من الحصول عىل الحامية كالجئني بل أصبحوا يواجهون ومن املحتمل أن بعضهم أخفى معلومات االتصال الجديدة ٍ
احتاملية إعادتهم قرساً إىل أفغانستان .وسعى الربنامج إىل تحقيق أمنية ،إذ تبني يف أثناء البحث َّأن كثرياً من الشباب فضلوا إخفاء
عدة أهداف رئيسية عىل املدى البعيد متثلت يف عدم ترك أي حقيقة سفرهم السابق إىل اململكة املتحدة ألن رجوعهم ،عىل
قارص غري مصحوب بالبالغني وحيداً دون دعم يف مواجهة احتاملية سبيل املثال ،يعني يف نظر اآلخرين الفشل أو االرتباط بارتكاب
إزالته قرساً وإعادته إىل أفغانستان وإجراء الدراسات للوقوف عىل جرمية وكذلك بسبب مظهرهم الغريب الذي أثر بــدوره عىل
النتائج الواقعة عىل هؤالء الشباب نتيجة تلك اإلزالة وصوالً إىل قدرتهم عىل الحصول عىل فرص عمل ومسكن وإعادة االندماج
تأسيس مقاربة أكرث إحاطة ووعياً ورأفة يف اململكة املتحدة .وعىل مع أرسهم .وخالل سفرهم يف املناطق التي تسيطر عليها حركة
وجه الخصوص ،بعد إبرام اتفاق يف أكتوبر/ترشين األول  2016بني طالبان عىل وجه الخصوص ،حرص هؤالء الشباب عىل أال يسمعهم
االتحاد األورويب والحكومة األفغانية التي فرضت عىل الحكومة أحد وهم يتحدثون اإلنجليزية أو يالحظ أحد وجود جهات اتصال
األفغانية تلقي مزيد من طالبي اللجوء املرفوضة طلباتهم ،ال بد دولية عىل هواتفهم .ومبا َّأن شبكة دعم الالجئني حريصة عىل
من البحث عن أدلة أكرث من أي وقت مىض للوقوف عىل واقع عدم املساس بسالمة هؤالء الشباب ،مل يكن من املالئم مامرسة
العائدين.
أي ضغوط عليهم إلجبارهم عىل التواصل معنا وتعريضهم للخطر.

بحث النتائج

عىل مدى  18شهراً بني عامي  2014و  ،2015حرصت شبكة دعم
الالجئني حرصاً دؤوباً عىل رصد ما حدث لألطفال طالبي اللجوء
السابقني ممن أزيلوا قرساً وأعيدوا إىل أفغانستان مع بلوغهم سن
الثامنة عرش ووثقت خرباتهم .وألول مرة ،ردمت الشبكة فجوة
حساسة يف األدلة املطلوبة لتقييم إعادة دمجهم وسالمتهم وأمنهم
وتعليمهم وصحتهم ورفاههم االجتامعي 3.ولتحقيق ذلك الهدف،
أجرينا  153مقابلة شبه منظمة مع  25شاباً ممن أزيلوا قرساً من
4
اململكة املتحدة.
لكنَّ العملية مل َت ُ
خل من تحديات أولها البحث يف إقامة االتصال
ً
مع الشباب لدى عودتهم .فمن بني  45شابا أحيلوا إىل مسؤول
الرصد يف كابل وقت إزالتهم قرساً ،مل يتمكن  16شاباً منهم إجراء
التواصل مع الشبكة وال الشبكة متكنت من التواصل معهم بعد
عودتهم .وال نعرف السبب الذي دفع هؤالء الشباب إىل عدم
رغبتهم أو قدرتهم باالتصال مبسؤول الرصد ،وذلك يثري القلق من

نتائج البحث

لقد حددت الدراسة العدد الكبري من العائدين الشباب الذين
غادروا أفغانستان مجدداً بعد عودتهم ،وكشفت عن وجود عدد
من التحديات املتشابكة التي تواجه األطفال طالبي اللجوء بعد
إزالتهم قرساً إىل أفغانستان .وتضمنت هذه النتائج ما ييل:
أثر ضعف أو اختفاء شبكات الدعم األرسي واالجتامعي
الخوف من الوصم بالعار والتمييز ،ما يعيق بناء شبكات
اجتامعية جديدة ويزيد من العزلة
وجود تحديات يف الوصول إىل الدعم املؤسيس واالعتامد عىل
املساعدات املؤقتة من األشخاص املقيمني يف اململكة املتحدة
حالة انعدام األمن العامة ووقوع العائدين كضحايا بسبب
عدة أمور تتعلق بطلب اللجوء األصيل أو بتصنيف الناس لهم
عىل أنهم عائدون
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شبه استحالة استكامل التحصيل التعليمي بعد العودة
القرسية ألسباب عدة منها ارتفاع التكاليف وأولويات الحصول
عىل املال للبقاء وضعف مستوى التعليم يف أفغانستان
وانفصام التعليم املحيل عام تعلمه العائدون يف اململكة
املتحدة قبل مجيئهم
صعوب العثور عىل عمل مستدام وأثر ذلك عىل قدرة
العائدين الشباب يف البقاء عىل قيد الحياة أو البقاء أص ًال يف
أفغانستان
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بذلك بغض النظر عن محتوى طلبات لجوئهم األصلية ،خاصة يف
سياق الرتكيز الكبري عىل إحضار قارصين غري مصحوبني ببالغني من
كاليس وغريها من أماكن يف االتحاد األورويب إىل اململكة املتحدة.
وال يقل أهمية رفع الوعي بني جميع الجهات املشاركة واملعنية مبا
فيها صانعو السياسات واملنارصين لألطفال غري املصحوبني ببالغني
ا ُمل َ
حضين إىل اململكة املتحدة واملحامني الذين ميثلونهم يف قضايا
َّ
طلبات لجوئهم إذ ال بد للجميع من أن يدركوا أنه ما مل يحصل
األطفال عىل التمثيل القانوين الجيد يف أول األمر ،فسوف متتد آثار
اإلزالة القرسية التي متس الشباب األفغان لتصل إىل جميع األطفال
غري املصحوبني ببالغني.

ظهور صعوبات تتعلق بالصحة العقلية وإطالة أمد سوء
األوضاع العاطفية الوجدانية لديهم إزاء بعض التحديات
الخاصة الناتجة عن انقطاعهم عن تلقي الرعاية الطبية وال بد من مساعدة الشباب يف نهاية عملية اللجوء ومتكينهم من
الوصول إىل الدعم القانونية والدعم النفيس-االجتامعي متى كان
الخاصة بعد إزالتهم من اململكة املتحدة
ذلك مناسباً خاص ًة بعد استنفاد من تبقى منهم لجميع الخيارات
محدودية الوصول إىل الدعم والرعاية الصحية األساسيني
إزاء احتامل عودتهم القرسية .وبالجمع بني إدراكنا لدعم الشباب
يف نهاية عملية اللجوء يف اململكة املتحدة ومعلوماتنا عن حياتهم
وقد حدد أكرث من ثالثة أرباع الشباب الخاضعني للرصد مشكلة عند عودتهم ،متكنا من وضع دليل إرشادي يفيد املزاولني اآلخرين
انعدام األمن عىل أنها مشكلة حرجة تواجههم إذ أشار سبعة كخطوة أوىل يف تجسري الفجوة التي تفصل حالياً منظامت الالجئني
منهم إىل حاالت االستهداف التي تعرضوا لها أو تعرض لها عائدون القامئني يف اململكة املتحدة بهدف تحسني الدعم املقدم للشباب
6
عب أحد املمزق بني هذين السياقني يف أثناء رحلة هجرتهم.
آخرون يعرفونهم ال ليشء سوى ألنهم عائدون .فيام ِّ
الشباب عن النكبة التي أملت به عىل وجه الخصوص قائ ًال:
إميييل باويرمان
ebowerman@refugeesupportnetwork.org
«مل أحصل إال عىل صديق واحد هنا ...أخربين إ َّنه ال يستطيع البقاء
مدير الربامج ،شبكة دعم الالجئني
هنا بل سوف يعود إىل االتحاد األورويب .قلت له أن ال يذهب
www.refugeesupportnetwork.org
لكنَّه َ
فعل ذلك إىل أن اعتقلته طالبان يف أثناء طريقه إىل إيران....
وقتلوه أل َّنهم رأوا جميع األوراق الدولية وبطاقته البنكية التي كان  .1يشيع استخدام مصطلح ’الرتحيل‘ لإلشارة إىل عملية التسفري التي تنفذها الدولة أو
التي ميكن أن تُن َّفذ بحق غري املواطنني .لكنَّ الرتحيل ،مع ذلك ،مصطلح خاص تستخدمه
يحملها .قتلوه بفصل رأسه عن جسده وألقوه يف الشارع».
الحكومة الربيطانية لإلشارة إىل األشخاص الذين تخدم إزالتهم من البالد ’املصلحة العامة’

الخطوات القادمة

يجب إجراء مزيد من البحوث حول النتائج املرتتبة عىل العائدين
بعد عودتهم بغية إنتاج بيانات متينة حول الواقع الذي يعيشه
العائدون الذين قضوا بعض الوقت يف اململكة املتحدة بصفتهم
طالبني للجوء هناك .وتتبني قيمة هذه البيانات وأهميتها إذا علمنا
َّأن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني اقتبست
تقرير شبكة دراسات الالجئني بعنوان بعد العودة يف إرشادات
املفوضية حول تقييم طلبات لجوء األفغانيني 5وتتبني أهميتها أيضاً
يف استخدام املحامني لذلك التقريرعند متثيلهم لفرادى القارصين
السابقني غري املصحوبني ببالغني ممن وصلوا سن الثامن عرشة وملَّا
تنتهي إجراءات معالجة طلب لجوئهم يف اململكة املتحدة.
وكلنا أمل يف استمرار االعرتاف الرضوري مبخاطر االضطهاد التي
تواجه الشباب ال ليشء سوى ألنهم عائدون .وال بد من االعرتاف

وغالباً ما ترتبط بإدانة جنائية توجب الحبس .ولهذا السبب نرى أنه من األفضل استخدام
مصطلح بديل وهو ’اإلزالة القرسية‘ عند اإلشارة إىل هؤالء الشباب األفغان.
 .2غالدويل ك (’ )2013فقدان أهلية اللجوء ملن مل يعد طف ًال :من اململكة املتحدة إىل
أفغانستان‘ ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد ،44
www.fmreview.org/ar/detention/gladwell
 .3انظر شبكة دعم الالجئني (أبريل/نيسان  :)2016توثيق خربات الشباب املزالني قرساً
واملعادين إىل أفغانستان
www.refugeesupportnetwork.org/resources/after-return
(After Return: documenting the experiences of young people forcibly
)removed to Afghanistan
 .4أجرى املقابالت يف كابل مسؤول الرصد لدى شبكة دعم الالجئني وثالثة من الكوادر
العاملة فيها إذ أجروا زيارات ميدانية لتوطيد الدراسة البحثية.
 .5املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2016إرشادات مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن أهلية طالبي اللجوء األفغان وتقييم حاجات
الحامية الدولية لهم.
www.refworld.org/docid/570f96564.html
(UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
)Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan
www.refugeesupportnetwork.org/resources/ARE-practitioner-guide .6
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عودة قامتة :املخاطر الالحقة للتَّ حيل يف أوغندا

تشاريتي أهوموزا أونيوين

ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني
املرفوضني وال بعد ترحيلهم ،رغم وجود أدلة َّ
كب بحق األفراد.
بأن انتهاكات خطرية ُتر َت ُ
مـع َّأن أوغنـدا غالبـاً مـا يشـاد بهـا على أنها مصـدر لالسـتقرار يف
منطقـة ملتهبـة ومضطربـة ،مـا زالـت انتهـاكات حقـوق اإلنسـان
تعـج فيهـا ،إذ ترتاوح بين حاالت االعتقال العنيفـة لقادة املعارضة
واحتجـاز الصحفيين وتعذيـب املدنيين على أيـادي رجـال األمـن
وعنـارصه 1.كما َّأن رهـاب املثلية واضطهـاد األقليات الجنسـية ما
زالـت مرتفعـة رغـم إلغـاء قانـون مكافحـة املثليـة الجنسـية لعام
 .2014ويطلـب كثير مـن األوغنديين اللجـوء يف الخـارج ،لعـدة
أسـباب منهـا االضطهـاد بسـبب الرأي السـيايس والتوجـه الجنيس.
ومنـذ عـام  2006يشـارك مشروع قانـون الالجئين وهـو مشروع
للتواصـل املجتمعـي يف كليـة الحقـوق يف جامعـة ماكرييـري يف
أوغنـدا يف توفير الدّعـم الالحـق َّ
للتحيـل للعائديـن األوغنديين
ً
الذيـن أعيـد معظمهـم مـن اململكـة املتحـدة .وغالبـا مـا يصـل
التنبيـه إىل مشروع قانـون الالجئين مـن منظمات املجتمع املدين
يف دول الرتحيـل إذ تبلغـه باألفـراد الذيـن أزيلوا أو املقـرر إزالتهم
قريباً2.وتتضمـن املعلومـات املقدمـة للمشروع اسـم الشـخص
ورقـم هاتفـه ورشكة الطيران الناقلـة واملوعد املقـ َّرر لوصوله .ويف
جميـع األحـوالُ ،تل َت َمـس موافقـة الفـرد املعنـي قبـل إرسـال هذه
املعلومـات للمشروع متـى كان ذلـك ممكنـاً ،ثـم يجـري املرشوع
االتصـال مـع الفرد قبل املغـادرة املق َّررة .ومع َّأن مسـؤويل الهجرة
األوغنديين مل يخفـوا شـكوكهم يف بدايـة األمـر حـول دور مرشوع
املرحلين ،فقـد أصبحـوا اآلن يدركون
قانـون الالجئين يف اسـتقبال َّ
الـدور الحاسـم الـذي مي ّثلـه مشروع قانـون الالجئين بـل أحالـوا
يف بعـض األحيـان األفـراد إىل هـذا املشروع لتقديـم الدعـم لهـم.
للمرحلين عنـد وصولهـم املطـار حيـث
وتبـدأ املخاطـر املواجهـة
َّ
يصبحـون مسـتضعفني ومعرضين لإلسـاءة والنتهـاك حقوقهـم
وللعنـف الجسـدي على أيـدي عنـارص الدولـة وتسـتمر هـذه
املخاطـر خلال عملية مل شـملهم مـع أرسهم وأصدقائهـم .وخالل
دمجهـم يف املجتمـع األوغنـدي ،قـد يتعرضـون ملخاطـر اجتامعية
واقتصاديـة ونفسـية اجتامعيـة كام يتعرضون السـتمرار االضطهاد.

الوصول إىل املطار

منهــم يرغــب الوصــول ’بصمــت‘ دون إحــداث أي بلبلــة
يحــدث العكــس متامــاً .ففــور الهبــوط عــى أرض املطــار،
رحــل منهــوك القــوة ســواء أكان مصاحب ـاً
غالب ـاً مــا يكــون ا ُمل َّ
ُ
ً
َ
رحلــة أم ال وغالبـا ما
برفقــة مــن عنــارص األمــن مــن الدولــة امل ِّ
يكــون مصدوم ـاً ويف بعــض األحيــان يكــون مصاب ـاً ثــم ُيس ـ َّلم
إىل دائــرة الهجــرة ويخضــع إىل اســتجواب ضبــاط الهجــرة .ثــم
تســجل تفاصيلهــم الشــخصية ويخضعــون بعــد ذلــك إىل مــا
يشــار إليــه ’باالســتجواب الروتينــي‘ .وخــال هــذه العمليــة،
ُت َ
دخــل املعلومــات املتعلقــة برتحيلهــم وأســاء معارفهــم يف
أوغنــدا يف قاعــدة بيانــات الهجــرة يف املطــار.
والعمليــة ال تخلــو مــن إشــكاليات مســتعصية .فهــي أوالً
املرحلــن ومعارفهــم معرضــن لخطــر االحتجــاز
تجعــل
َّ
والتعذيــب واملضايقــة خاصــ ًة عندمــا يكــون طلــب اللجــوء
الفــردي مبنيــاً عــى الخــوف مــن االضطهــاد بســبب الــرأي
الســيايس أو التوجــه الجنيس3.وثانيـاً ،تع ِّمــق العمليــة الشــعور
احتجــزوا
بالصدمــة لــدى َّ
املرحلــن وغالبيتهــم مــن الذيــن ِ
ألســابيع أو ألشــهر قبــل ترحيلهــم .وأخــراً ،يف غيــاب التمثيــل
القانــوين ،مــن الصعــب التأكــد مــن عــدم اســتخدام القــوة أو
اإلكــراه ضــد الفــرد الــذي ال يرغــب بالحديــث إىل موظفــي
الهجــرة.

مل الشــمل مع األرس واألقارب

بعــد انتهــاء التحقيــق ،غالبــاً مــا يعمــد موظفــو الهجــرة
للســؤال َّ
للم َر َّحــل أصدقــاء أو أقــارب يرغــب
عــا إذا كان ُ
باالتصــال بهــم وبعدهــا يتواصلــون مــع هــؤالء األقــارب
واملعــارف نيابــ ًة عنــه .ويف هــذه اللحظــة يخــر املوظفــون
رحــل بإمكانيــة التواصــل مــع ممثــل ملــروع قانــون
ا ُمل َّ
ُ
رحلــن
الالجئــن املوجــود يف املطــار إذا رغــب بذلــك .لكــنَّ امل َّ
غالبــاً مــا يبــدون عــدم رغبتهــم يف التواصــل مــع أرسهــم
وأصدقائهــم وبعضهــم يرفــض أيضــاً لقــاء موظفــي مــروع
قانــون الالجئــن رغــم االتصــال األويل بهــم والتطمينــات قبــل
ترحيلهــم

الشــعور ’بــاألىس‘ و ’االضط ـراب‘ هــا الكلمتــان األكــر شــيوعاً
عــى ألســنة موظفــي مــروع قانــون الالجئــن وضبــاط الهجــرة خشــية تعريــض حيــاة أقربائهــم للخطــر أو إحباطهــم أو رمبــا
رحلــن عنــد وصولهــم .ومــع َّأن كثــراً خوف ـاً عــى ســامتهم الشــخصية .فقــد كانــت إحــدى النســاء
عنــد وصفهــم مظهــر ا ُمل َّ
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يف مــكان بعيــد جــداً ال ميكنهــم مــن اســتقبالهم للمطــار
فكانــت املســؤولية مــن حيــث املبــدأ واقعــة عــى دائــرة
الهجــرة مــن ناحيــة تأمــن نقلهــم إىل وجهاتهــم املقصــودة.
لكــنَّ مــا يحــدث عــى أرض الواقــع يختلــف إذ نــادراً مــا
تتــاح التمويــات لرتتيــب عمليــة النقــل .ويف هــذه الحــاالت،
رحــل يف الحجــز لــدى الرشطــة يف املطــار إىل حــن
يبقــى ا ُمل َّ
ُ
رحــل يف مرافــق
إتاحــة األمــوال الكافيــة .وال شــك أن إبقــاء امل ّ
احتجــاز املجرمــن أمــر غــر مقبــول بــل هــو مــن األمــور
الالإنســانية واملهينــة لكرامــة العائــد.

اللــوايت هربــن إىل اململكــة املتحــدة قــد تعرضــت لالعتــداء
عــدة مــرات بعــد أن اكتشــفت عائلتهــا أنهــا كانــت عــى
عالقــة مــع امــرأة أخــرى ُر ِّح َلــت يف وقــت الحــق إىل أوغنــدا.
فلــم تكــن قــادرة عــى العــودة إىل أوغنــدا بــل كان الخــوف
ينتابهــا إزاء االتصــال مــع رشيكتهــا ألن ذلــك ســوف ميثــل
خط ـراً عــى كليهــا .و ُيضــاف إىل ذلــك أنهــا شــعرت بإحبــاط
كبــر مــن نفســها ألنهــا شــعرت أنهــا خذلــت رشيكتهــا (كانــت
رشيكتهــا هــي التــي أعــدت الرتتيبــات لهــا ملغــادرة البــاد).
ثــم عاشــت بعــد ذلــك يف منطقــة نائيــة حيــث ميكنهــا إخفــاء
هويتهــا ومل تكــن لتقبــل بالتوجــه إىل مــروع قانــون الالجئــن
املرحلــون يف بعــض األحيــان يعــادون يف وضــع يــرىث لــه
للحصــول عــى املســاعدة منــه إال عنــد ضــان ترتيــب نقلهــا وكان َّ
رساً مــن بيتهــا وإليــه.
مــن الناحيــة الطبيــة بســبب تعرضهــم للتعذيــب واالعتــداء
املرحلــن مــن
قبــل الرتحيــل ويف أثنائــه .وعندمــا كان مرافقــو َّ
رح َلــة هــم الذيــن قــد عنفــوا ذلــك الشــخص ،مل
ويف عــدة حــاالت ،عندمــا كان ا ُمل َر َّحــل يطلــب اللجــوء عــى الــدول ا ُمل ِّ
أســاس التوجــه الجنــي كانــت قصتــه ُت َ
نــر يف الصحــف يكــن ضبــاط الهجــرة يف أوغنــدا لســوء الحــظ يوبخونهــم عــى
األوغنديــة وعــى اإلنرتنــت وقــت ترحيلــه .وال ميثــل ذلــك ذلــك بــل ال يوجــد أي آليــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى لتمكــن
خطـراً عليــه فحســب بــل يضــع املنظــات واملســؤولني الذيــن
املرحلــن مــن اإلبــاغ عــن حــاالت تعرضهــم الســتخدام القــوة
َّ
يقدمــون املســاعدات لــه يف خطــر مامثــل.
غــر املتناســبة ضدهــم خــال رحــات العــودة .واألســوأ مــن
ذلــك عــدم وجــود أي عنايــة طبيــة لهــؤالء األفــراد .ففــي
ويف الحــاالت التــي كان ا ُمل َر َّحــل ميتنــع عــن تقديــم أي إحــدى الحــاالت ،لوحــظ عــى إحــدى امل َّرحــات مــن اململكــة
معلومــات االتصــال بــه أو عندمــا كان أقربــاؤه يعيشــون املتحــدة تــورم يف قدميهــا وذراعيهــا بســبب األصفــاد التــي
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وضعــت عليهــا بشــدة وإحــكام وكانــت شــفتاها مترضرتــان يف تعريــض نفســه مجــدداً لبشــاعة عمليــة طلــب اللجــوء
أيضــاً نتيجــة تعرضهــا للــرب وكان شــعرها قــد انتــزع وخطــر الرتحيــل يعنــي وجــود قصــة أكــر عمقــاً للظــروف
بالقــوة يف أثنــاء جرهــا وتســليمها إىل موظفــي الهجــرة ثــم إىل التــي عاشــها يف بــاده بعــد عودتــه.
كــوادر مــروع قانــون الالجئــن .ومل ُيبــ ِد مســؤولو الهجــرة
أي احتجــاج أو توبيــخ للمرافقــن الربيطانيــن باملــرة .بــل ُتـ ِر َك الخامتة
املرحلــن ،املســتقبل قاتــم فــور عودتهــم
مــروع قانــون الالجئــن ليغطــي فواتــر العــاج الطبــي ،أ َّمــا بالنســبة لكثــر مــن َّ
محــاوالت رفــع الدعــوى القضائيــة ضــد املرافقــن الربيطانيــن إىل أوغنــدا .فاإلج ـراءات التــي يجــب أن يخضعــوا لهــا فــور
فلــم تفلــح أبداً4.ومتثــل هــذه املعاملــة التــي يبديهــا مســؤولو وصولهــم تفاقــم مــن هــذا الوضــع .وهنــا ،يــأيت مــروع
رح َلــة واحــدة مــن مجموعــة مــن االنتهــاكات .أمــا قانــون الالجئــن يف أوغنــدا ومنظــات املجتمــع املــدين يف
الدولــة ا ُمل ِّ
عــدم تفاعــل عنــارص الدولــة األوغنديــة ملثــل هــذه الحــاالت دول الرتحيــل لتقــدم بصيــص أمــل لهــم لكــنّ الخطــر مــا
فيمثــل انتهــاكاً أيضــاً لواجــب الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا زال قامئــاً بــأن ينطفــئ هــذا األمــل بســبب ضعــف املــوارد
وحقــوق اإلنســان املناطــة بهــا تجــاه مواطنيهــا.
وبســبب التهديــدات األمنيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك
عــدد مــن الحــاالت التــي يغيــب عنهــا ال ّدعــم إمــا لتأخــر
إعادة الدمج
تلقــي املعلومــات عنهــم أو لتأخــر وصــول رحالتهــم ليــ ًا
تتســم إعــادة الدمــج يف املجتمــع يف بعــض الحــاالت بالصعوبــة أو لعــدم وجــود معلومــات نهائيــاً عنهــم .ومــع َّأن الــدول
رح َلــة تقــول َّ
إن هــؤالء املرحلــن ليســوا يف خطــر التعذيــب
الكبــرة خاصــة بالنســبة ملــن يفتقــرون إىل الدعــم األرسي .ا ُمل ِّ
وليــس ألوغنــدا أي برنامــج لرصــد الرتحيــل أو االندمــاج بــل وال املعاملــة الالإنســانية ،تشــر القصــص والتجربــة الواقعيــة
يبقــى مــروع قانــون الالجئــن املنظمــة الوحيــدة التــي إىل غــر ذلــك .بــل هنــاك مــا هــو أســوأ ،إذ غالبـاً مــا ال تتابــع
رح َلــة الحــاالت فيــا ميتــد وراء الرتحيــل وال تتيــح
تقــدم املســاعدات القانونيــة والدعــم النفيس-االجتامعــي الــدول ا ُمل ِّ
للمرحلــن .وتتضمــن الحاجــات املبــارشة التــي يطلبهــا أوغنــدا أي آليــة لرصــد مــا بعــد الرتحيــل لتوفــر املســاعدة
َّ
املرحلــون توفــر مــكان للمكــوث فيــه وأمــوال لتأمــن قوتهــم لألفـراد الذيــن هــم يف أمــس الحاجــة لهــا .فمامرســة الرتحيــل
َّ
ـح العنايــة التــي تســتحقها مــن
اليومــي ،ومســاعدة طبيــة للذيــن أصيبــوا خــال عمليــة وتداعياتــه ال بــد مــن أن ُت َنـ َ
اإلزالــة وملــن يعانــون باألصــل مــن ظــروف طبيــة ســابقة .خــال التوثيــق املســتمر واملنتظــم وإال ستســتمر انتهــاكات
املرحلــن الذيــن يعانــون مــن الصدمــة حقــوق اإلنســان يف هــذا املجــال بــا هــوادة.
كــا َّأن هنــاك بعــض َّ
النفســية واالكتئــاب اللذيــن قــد ينتــج عنهــا مشــكالت
الصحــة العقل َّيــة إن مل تلــقَ الرعايــة الالزمــة .تشاريتي أهوموزا أونيوين
شــديدة يف ِّ
c.ahumuza@refugeelawproject.org

ويســعى مــروع قانــون الالجئــن وبعــض منظــات املجتمــع مديرة برنامج الوصول للعدالة ،مرشوع قانون الالجئني ،كلية
املــدين يف بلــد الرتحيــل إىل املحافظــة عــى االتصــال مــع الحقوق ،جامعة ماكرييري www.refugeelawproject.org
األفــراد وتقديــم املســاعدة الرضوريــة لهــم .لكــنَّ نقــص
 .1هيئة حقوق اإلنسان األوغندية ،التقرير السنوي الثامن عرش  ،2015ص7 .
املــوارد واملخــاوف األمنيــة تحــد مــن إمكانيــات ذلــكhttp://uhrc.ug/reports .
وبالنســبة للناجيــات مــن العنــف الجنــي وضحايــا التعذيــب)18th Annual Report 2015 October 2016( ،
أن إقامــة مجموعــات وتقرير املراجعة الدولية العام للهيئة لشهر أكتوبر/ترشين األول  ،2016ص 6
فقــد وجــد مــروع قانــون الالجئــن َّ
http://uhrc.ug/uganda-human-rights-commission-upr-report
الدعــم قــد أمثــرت عــن دعــم مفيــد لألقــران وزادت مــن ()October 2016 UHRC Universal Periodic Review
اللدونــة ورمبــا ميكــن استكشــاف هــذه املقاربــة وتطبيقهــا  .2عاد ًة من خالل شبكة رصد ما بعد َّ
التحيل :انظر املربع النيص وكذلك
www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring
املرحلــن.
عــى َّ
 .3دوالن ك ،وشاسرت ل ومرييفيلد م (’ )2012أثر الرتحيل بعض التأمالت حول املامرسة
وهنــاك أيضــاً املخــاوف األمنيــة التــي يظهرهــا بعــض
املرحلــن مجــدداً .ففــي إحــدى الحــاالت ،قابــل مــروع
َّ
قانــون الالجئــن أحــد األفــراد يف املطــار ممــن ُر ِّح َ
ــل مــن
اململكــة املتحــدة قبــل شــهر وممــن كان يتوجــه وقتهــا إىل بلــد
آخــر طالب ـاً للجــوء مجــدداً .ومجــرد إبــداء الشــخص إلرادتــه

الحالية‘ _www.refugeelawproject.org/files/briefing_papers/The_Impact_of
Deportation.pdf
()The Impact of Deportation: Some Reflections on Current Practice
معلومات حول املامرسات الجيدة يف هذا املجال
 .4يرحب مرشوع قانون الالجئني بأي
ٍ
من خالل تأسيس فرق العمل املستقلة عىل سبيل املثال أو إرشاك الجهات اإلقليمية/
الدولية.
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االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا :ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟

سيفدا تونابويلو وجيل ألبس

عندما يعود األشخاص إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا يتعرضون لالحتجاز وقد
يتعرضون لخطر الرتحيل بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إىل العون القانوين والحامية الدولية.
يف الثامــن عــر مــن مــارس/آذار  ،2016صــدر بيــان مشــرك عــن
االتحــاد األورويب وتركيــا أعلــن عــن اتفــاق القــادة السياســيني
عــى أن يعــود إىل تركيــا األشــخاص الذيــن عــروا تركيــا إىل الجــزر
اليونانيــة ســابقاً مــن خــال القنــوات غــر النظاميــة ،وتضمــن
االتفــاق أيض ـاً منــع وصــول طالبــي اللجــوء الجــدد عــر البحــر
أو الــر مقابــل رفــع رشوط التأشــرة املفروضــة عــى األتــراك
لدخــول دول االتحــاد األورويب ومقابــل منــح تركيــا املســاعدات
املاليــة وتطبيــق برنامــج إعــادة توطــن الســوريني انطالق ـاً مــن
تركيــا إىل االتحــاد األورويب (وفقــاً لقاعــدة ’شــخص يدخــل‘
مقابــل ’شــخص يخــرج‘) ولقــي االتفــاق انتقــاداً مــن الباحثــن
األكادمييــن ومنظــات حقــوق اإلنســان عــى أســاس َّأن االتفاقيــة
تقــوض مــن حــق الوصــول إىل اإلجــراءات العادلــة والفعالــة
للجــوء .كــا أثــار املنتقــدون تســاؤالتهم حــول قــدرة االتفاقيــة
عــى الحــد مــن الهجــرة غــر النظاميــة وشــككوا بهــا 1.وأخـراً ،مل
همــة رصــد وضــع حقــوق اإلنســان
يــوكل ألي منظمــة مســتقلة َم َّ
لألف ـراد املعاديــن وفق ـاً لالتفــاق.

أشخاص يف اليونان تحت خطر الرتحيل

اليونانيــة تقــول َّإن  39ســورياً عــادوا ’طوع ـاً‘ إىل تركيــا َّ
وأن 521
مــن غــر الســوريني أعيــدوا أل َّنهــم مل ُيعـ ِّـروا عــن رغبتهــم بالتقدم
بطلــب اللجــوء (أو ســحبوا طلبهــم) ،و ّثقــت املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ومنظمــة العفــو الدوليــة
والصحفيــون والباحثــون األكادمييــون وجــود مشــكالت خطــرة
بشــأن إمكانيــة وصــول األشــخاص إىل اللجــوء يف اليونــان .لكــنَّ
مــدى قانونيــة تلــك نتيجــة تبــن ’عــدم إمكانيــة قبــول‘ طلــب
اللجــوء مــا زالــت محــل نــزاع أمــام املحاكــم اليونانيــة .كــا
و َّثقــت منظــات اللجــوء وحقــوق اإلنســان قاطب ـ ًة حقيقــة أ َّنــه
ال ينبغــي اعتبــار تركيــا بلــد لجــوء أول آمنـاً وال بلــداً ثالثـاً آمنـاً.
ونظ ـراً للقيــود الجغرافيــة التــي وضعتهــا تركيــا عــى مصادقتهــا
التفاقيــة الالجئــن لعــام  ،1951ال يوفــر القانــون الــريك ســوى
حاميــة مؤقتــة وضعيفــة للســوريني واألفغــان والباكســتانيني
واألفارقــة .وحتــى تلــك الحاميــة ال ُتط ّبــق بفعاليــة عــى أرض
الواقــع بــل يالحــظ َّأن تركيــا تخفــق يف اح ـرام حقــوق طالبــي
اللجــوء والالجئــن عــى حــد ســواء3.وقبل التوصــل إىل االتفــاق
املــرم بــن االتحــاد األورويب وتركيــا ،كانــت منظمــة العفــو الدولية
ومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش (مراقبــة حقــوق اإلنســان) قــد
قدمــت دليـ ًا إضافيـاً بـ َّ
ـأن تركيــا تخــرق مبــدأ اإلعــادة القرسيــة
ترحــل الســوريني إىل ســوريا وتطلــق النــار عــى الســوريني
إذ إ َّنهــا ّ
الذيــن أرادوا دخــول البــاد وكانــت تعيــد مئــات طالبــي اللجــوء
إىل أفغانســتان والعـراق وســوريا دون منحهــم حــق الوصــول إىل
4
العــون القانــوين واللجــوء.

فيــا يخــص معظــم النــاس يف اليونــان مــن الواقعــن تحــت خطــر
الرتحيــل إىل تركيــا ،مــا زالــت إج ـراءات لجوئهــم معلقــة .ومــن
هنــا ،رغــم األهميــة الرمزيــة التــي يحملهــا االتفــاق املــرم بــن
االتحــاد األورويب وتركيــا ،مل ُي َعــد إىل تركيــا بحلــول التاســع مــن
يناير/كانــون الثــاين إال  777شــخصاً (معظمهــم مــن الرجــال) مــن
جــزر يونانيــة هــي ليســبوس وتشــايوس وكاوس وســاموس خــال
تســعة أشــهر .وكانــت غالبيتهــم مــن الباكســتانيني ( )404يتبعهــم
2
الجزائريــن ( )72ثـ َّـم األفغــان ( )64فالســوريني (.)42
وخلال عمليـات العـودة مـن اليونـان ،يعمـد املسـؤولون
الحكوميـون وضبـاط هيئـة االتحـاد األورويب للحـدود الخارجيـة
و ُيس ـ َمح بإعــادة طالبــي اللجــوء مــن اليونــان إىل تركيــا يف أربــع (فرونتكـس) إىل مصـادرة الهواتـف املحمولـة للمعاديـن إىل تركيا.
حــاالت هــي :إذا مل يتقــدم طالــب اللجــوء بطلــب اللجــوء أو ويعنـي ذلـك حرمـان املعاديـن مبوجب االتفـاق املربم بين االتحاد
إذا ســحب طلبــه يف اليونــان ،وإذا اختــار األشــخاص املتنقلــون األورويب وتركيـا مـن التواصـل مـع العـامل الخارجـي ،وهـذا بـدوره
العــودة املســاعد بهــا وإذا تقــرر رفــض طلــب لجــوء الشــخص مـا يحـد مـن متابعـة مـا يحـدث لهم مـن ناحيـة حقوق اإلنسـان
وأخــراً إذا تقــرر َّأن ادعــاء اللجــوء ’ال ميكــن قبولــه‘ ألســباب بعـد عودتهـم .ورغـم الطلبـات التـي قدمتهـا كثير مـن املنظامت
شــكلية أي عــى أســاس َّأن تركيــا ’بلــد آمــن للجــوء األول‘ (حيــث غير الحكوميـة ،مل توفـر الحكومـة الرتكيـة أي معلومـات إضافيـة
اعـ ِـرُ ف بالشــخص عــى أنــه الجــئ أو حيــث يتمتــع بقــدر كاف حـول الوضـع واملوقـع الحاليين لألشـخاص املعاديـن مبوجـب
مــن الحاميــة) أو َّأن تركيــا ’بلــد ثالــث آمــن‘ (مبعنــى ّأن تركيــا االتفـاق .وعلى ضـوء التقاريـر املحـدودة التـي قدمتهـا املفوضية
قــادرة عــى توفــر الحاميــة للشــخص املعــاد) .ومــع َّأن الســلطات السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني والوفـد الربملاين األورويب
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ديالن تاشدميري

أوىل أفواج املعاد إدخالهم إىل تركيا تصل مرفأ ديكييل يف مقاطعة إزمري مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا 4 ،أبريل/نيسان .2016

ومنظمـة هيومـان رايتـس ووتـش ومنظمـة العفـو الدوليـة
وبالباحثـة األكادمييـة غيردا هيـك وعـدد مـن املنظمات غير
الحكوميـة يف تركيـا ،يتضـح َّأن العائديـن عانـوا مـن أمـور كثيرة
5
منهـا حـق الوصـول إىل مقتنياتهـم قبـل العـودة.

غري السـوريني يجربون عىل العودة إىل تركيا

يف حالـة األفـراد املرحلين مـن غير السـوريني ،تثـار عدة أسـئلة
أولهـا حـول احتجازهـم وعـدم منحهـم حـق الوصـول إىل
العـون القانـوين والحاميـة يف تركيـا ،وثانيهـا ترحيلهـم القـادم
(’الثانـوي‘).
ففـور وصولهـم إىل تركيـا ،تعمـد الرشطـة الرتكيـة وضبـاط
هيئـة االتحـاد األورويب للحـدود الخارجيـة (فرونتكـس) إىل
تحويـل غير السـوريني إىل مراكـز اإلزالـة الرتكيـة وأهمهـا مركـز
إزالـة بيهليفانكـوي ( 50كـم خـارج املدينـة الرتكيـة الحدوديـة
كريكالريلي) .وبعـد اسـتجواب العائديـن حسـب بنـود االتفـاق،
يـأيت وفـد برملـاين أورويب للتأكـد مـن أن الالجئني املسـتَ ج َوبني يف
مركـز بيهليفانكـوي قـد حصلـوا على فرصـة طلـب اللجـوء إمـا
يف اليونـان أو يف تركيـا6؛ وقـال العائـدون أيضـاً إ َّنهـم مل يكونـوا
يعرفـون مـا الـذي يحدث معهـم وإ َّنهـم مل يتلقـوا أي معلومات
منـذ وصولهـم إىل تركيـا.

ورغـم صعوبـة الوصـول إىل مراكـز اإلزالـة ،متكنـت منظمـة غير
حكوميـة تركيـة تدعـى جمعيـة تجسير الشـعوب (Bridging
 )Peoples Associationمـن توثيـق ظـروف االحتجـاز يف مركـز
إزالـة بيهليفانكوي7.وقالـت َّإن أبـواب زنازيـن املحتجزيـن مل
ُتفتَـح إال ثلاث مـرات يف اليـوم لفترات قصرية الستراحة الطعام.
وبعـد كل استراحة ،كان املحتجـزون ُينَحـون أقـل مـن نصـف
سـاعة للتامريـن الرياضيـة قبل إعادتهـم إىل زنازينهم .ويف داخل
الزنزانـة ،مل يكـن املحتجـز قـادراً على الوصـول إىل أي وسـيلة
اتصـال مـع العـامل الخارجـي ،فلـم يكـن هنـاك هاتـف وال تلفـاز
وال إنرتنـت وال صحـف وال كتـب .أ َّمـا خـارج الزنازيـن ،فكانـت
وسـائل االتصـال واملعلومـات محـدودة وغالباً ما يقتصر إتاحتها
على األتـراك دون غريهـم .وباإلضافـة إىل ذلـك ،عـاىن العائـدون
مـن سـوء الطعـام ومـن العزلـة وضعـف الخدمـات الطبيـة .ومبا
َّأن هـذا املركـز يخضـع إلدارة رشكـة أهليـة لألمـن ،غالبـاً مـا ُم ِنع
املحتجـزون مـن الوصـول إىل السـلطات الرتكية لتقديم شـكواهم
أو لطلـب املعلومـات.
ثـم للحاميـة يف تركيـا
وهكـذا ،كان الوصـول إىل املحامين ومـن َّ
شـبه معـدوم إن مل يكـن معدومـاً كليـاً .ووفقاً لغيردا هيك ،كان
هنـاك مجموعـة مك َّونـة مـن خمسـة طالبـي لجـوء كونغوليين
ممـن ُر ِّحلـوا مبوجـب االتفـاق أخربهـم موظفـو اإلزالـة إ َّنـه ال
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يسـمح لهـم بالتقـدم بطلـب للحاميـة الدوليـة يف تركيـا أل َّنهـم الضامنـات القانونيـة مـن تنفيـذ ’سلسـلة‘ مـن حملات اإلعـادة
ُر ِّحلـوا مـن أوروبـا .ومنـذ أبريل/نيسـان  ،2016مل تتمكـن القرسية.
املنظمات الحقوقيـة الرتكيـة مثـل منظمـة حقـوق الالجئين
الرتكيـة ،ومولتييس-ديـر وجمعية تجسير الشـعوب مـن الحصول إعادة السوريني
إال على قـدر محـدود جـداً مـن الوصـول إىل العائديـن .أمـا حتـى اآلنُ ،ن ِقـل السـوريون املعـادون إىل تركيـا إىل أضنـا حيـث
املحامـون فينبغـي أن يعرفـوا أسماء العائديـن لكي يتمكنـوا احت ُِجـزوا يف مخيـم جوزيشي يف إقليـم أوسمانية التريك على
مـن زيارتهـم يف بيهليفانكـوي .ومـن ناحيـة العائديـن ،مل تتوافـر مبعـدة  200كـم مـن حلـب .ومـن الناحيـة الرسـمية ،ال يهـدف
لديهـم إمكانيـة التواصـل إال مـن خـط هاتـف أريض يف املناطـق احتجـاز السـوريني إال لغايـات إجـراء التدقيقـات األمنية وتحديد
لكـن إغلاق الزنازيـن عليهـم ص َّعـب هوياتهـم .إ َّال َّأن العائديـن املحتجزيـن يف دوزيشي دون إبالغهم
املشتركة يف مركـز اإلزالـةَّ ،
عـن السـبب وراء طول احتجازهم ودون السماح لهـم بالحصول
عليهـم إجـراء االتصـاالت الهاتفيـة.
على العلاج الطبـي الـكايف .ومـع َّأن السـلطات الرتكيـة وعـدت
ويتمثـل الهـدف الرئيسي املعلـن من احتجـاز العائديـن الرتتيب خلال عمليـة التجنيـد يف اليونـان أ َّنهـا سـتوفر لطالبـي اللجـوء
لوثائـق سـفرهم لغايـات الرتحيـل الالحـق إىل بلدانهـم األصليـة السـوريني وثائـق الهويـة خلال يومين أو ثالثـة أيـام وأ َّنهـا
وقـد أعيـد حتـى اآلن  417مـن مجمـوع األفـراد املعاديـن إىل ستسـمح بلـم شـملهم مـع عائالتهـم املقيمـة يف تركيـا ،فقـد
تركيـا إىل بلدانهـم األصلية8.ورصـدت غيردا هيـك أحـد الرجـال احت ُِجـز  12سـورياً (مبـن فيهـم أربعـة أطفـال) تعسـفياً لثالثـة
9
العاجيين الذيـن أعيـدوا مـن اليونـان إىل تركيـا يف الرابـع مـن أسـابيع فـور وصولهـم إىل تركيـا.
أبريل/نيسـان  2016وقـد ُر ِّحـل بعدهـا مـن تركيـا إىل سـاحل
ـب على السـويني املحتجزيـن يف دوزيشي الوصـول
العـاج يف التاسـع عشر مـن مايو/أيـار .ويف اليونـان ،تسـجل كما َص ُع َ
يوسـف (اسـم مسـتعار) لـدى الرشطـة الرتكيـة طالبـاً اللجـوء إىل املحامين وحاميـة اللجـوء املؤقتـة .ورغـم التعديلات التـي
لكنّـه يقـول َّإن ضبـاط هيئة االتحـاد األورويب للحـدود الخارجية أجريـت على لوائـح الحاميـة املؤقتـة الرتكية للسـوريني ،أشـارت
(فرونتكـس) صـادروا وثائقـه الثبوتيـة قبيـل ترحيلـه إىل تركيـا ،منظمـة العفـو الدوليـة َّأن بعـض السـوريني املعاديـن إىل تركيـا
وهكـذا كان أوفـر حظـاً مـن غيره يف الحصـول على معلومـات مـن اليونـان ُح ِرمـوا مـن حـق الوصـول إىل املحامين يف تركيـا ومل
طـرق الحاميـة يف تركيـا (مـن خالل تواصلـه مع باحـث جامعي) ُيو َّفـر لهـم مـا يكفـي مـن املعلومـات حـول الحاميـة املؤقتـة يف
رحلتـه تركيـا إىل سـاحل العـاج دون السماح لـه تركيـا .وبينما أطلـق رساح هؤالء العائديـن من االحتجـاز ونقلوا
ومـع ذلـك َّ
باالتصـال باملحامين وقبـل إصـدار السـلطات الرتكية لقرار بشـأن إىل مـدن أخـرى يف تركيـا بعـد أسـابيع قليلـة ،مـا زالـت ظـروف
االحتجـاز يف دوزيشي سـيئة للغايـة لدرجـة جعـل أمـاً سـورية
وضعـه كالجـئ.
وأطفالهـا األربعـة يطلبـون العـودة إىل سـوريا بـدالً مـن البقـاء
كما َّأن ضابـط رشطـة باكسـتاين سـابق ،مـن معـارف شـاب يف االحتجـاز.
باكسـتاين ُر ِّحـل وفـق االتفاق ،أشـار إىل َّأن الشـباب ُيحتَجزون يف
باكسـتان بعـد ترحيلهـم مـن تركيـا .واحت ُِج َز ً 16
رجلا يف تركيا يف رصد العودة
 22ديسـمرب/كانون األول  2016ثـم أطلـق رساحهـم يف  2ينايـر /إضافـة إىل عـودة طالبـي اللجـوء مـن اليونـان إىل تركيـا ،مهَّـد
كانـون الثـاين  2017بعـد دفعهـم غرامـة عشرة آالف روبية ( 95االتفـاق املبرم بين االتحـاد األورويب وتركيـا الطريـق أيضـ ًا أمـام
ترحيـل جنسـيات الـدول األخـرى من الـدول األعضـاء يف االتحاد
دوالراً أمريكيـ ًا) عـن كل واحـد منهـم.
األورويب إىل تركيـا .ومـع غيـاب أي منظمـة مسـتقلة ترصـد مـا
ويف أعقـاب االتفـاق مـع االتحـاد األورويب ،بـدأت تركيـا بتنفيـذ يحـدث ،ال يعلـم صانعـو السياسـات كثيراً عما يحـدث للنـاس
اتفاقـات إعـادة القبـول مـع مختلـف الـدول إذ فتحـت بـاب بعـد تطبيـق برامـج العـودة القرسيـة واملسـاعد بهـا .ومـن
التفـاوض يف هـذا الشـأن مع كل مـن نيجرييا واليمن وباكسـتان .الجديـر ذكـره على سـبيل املثـال َّأن أربعـة مـن خمسـة مـن
رحلهـم االتحـاد
ثـم صـودق على اتفاقية إعـادة القبـول الرتكية-الباكسـتانية بعد طالبـي اللجـوء الكونغوليين املرصوديـن ممـن َّ
أربعـة أيـام مـن بـدء تنفيـذ االتفـاق املربم بين االتحـاد األورويب األورويب إىل تركيـا يف الرابـع مـن أبريل/نيسـان  2016متكنـوا من
وتركيـا .ومـن الجديـر ذكـره َّأن نصـوص اتفاقيـات إعـادة القبول العـودة مجـدداً إىل االتحـاد األورويب .وبغيـاب حـق الوصـول إىل
تلـك غير متاحـة للجمهـور العـام مـا يثير املخـاوف إزاء غيـاب العمـل ووضـع الحاميـة الدائـم يف تركيـا ،تصبـح هاتني الشـابات
وهـؤالء الرجـال يف خطـر يهـدد حياتهـم جـ َّراء عبورهـم لبحـر
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إيجـة .ومثـل هـذه األدلـة تثير التسـاؤالت حـول بعض األسـباب
املوجبـة التـي بنـي االتفـاق املبرم بين االتحـاد األورويب وتركيـا
عليهـا .وهنـا ،ميكـن ملنظمات حقـوق اإلنسـان املسـتقلة أن
متـارس دورهـا الرقـايب على مرحلـة مـا بعـد الرتحيل للمسـاعدة
يف تقييـم دور العـودة القرسيـة أو املسـاعد بهـا ضمن سياسـات
الهجـرة األوروبيـة.
سيفدا تونابويلو Msevdatunaboylu@hotmail.com
طالبة ماجستري ،جامعة بومبي فابرا www.upf.edu
جيل ألبس m.j.alpes@gmail.com
باحثة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه ،جامعة فراي ،أمسرتدام
www.vu.nl؛ بروفيسورة زائرة ،معهد األبحاث الدولية،
ساينسز بو باريس )(CERI Sciences Po Paris
www.sciencespo.fr/en

املصادر املقتبس منها واملذكورة يف الحوايش الختامية هي أيضاً
مصادر لألدلة األخرى املقدمة يف هذه املقالة.
 .1دي بارتولوميو إيه (أبريل/نيسان )2016أفعال أزمة الهجرة يف االتحاد األورويب بالرتكيز
عىل االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا ،مركز سياسات الهجرة
http://bit.ly/MPCApril2016
سبيجكريبوير (سبتمرب/أيلول  )2016التحقق من الحقائق :هل سيتمكن االتفاق املربم بني
االتحاد األورويب وتركيا من تخفيض عدد املهاجرين ومن حاالت الوفاة عىل الحدود؟
http://bit.ly/SpijkerboerSept2016
()EU Migration Crisis Actions with a focus on the EU-TR agreement
(Fact Check: Did the EU-Turkey Deal Bring Down the Number of
)Migrants and of Border Deaths
 .2حسب بيانات موقع الرشطة اليوناين
=www.astynomia.gr/newsite.php?&lang

 .3منظمة العفو الدولية ،تركيا :إطالق رساح الجئني سوريني من االحتجاز 26 ،مايو/أيار
www.amnesty.org/en/documents/eur44/4124/2016/en/
; 2016كينغسيل ب وعبد اللطيف إيه ’سوريون يعادون إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم
بني االتحاد األورويب وتركيا‘ دون منحهم حق الوصول إىل املحامني» 16 ،مايو/أيار .2016
(التقرير متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية)
http://bit.ly/Guardian-160516
()Syrian Refugees Released From Detention
()Syrians returned to Turkey under EU deal ‘have had no access to lawyers
 .4إيه آي ( )2015يف حراسة حدود االتحاد األورويب :االحتجاز غري القانوين لالجئني
وترحيلهم من تركيا www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en
منظمة هيومان رايتس ووتش (مراقبة حقوق اإلنسان) ’ ،تركيا تعيد السوريني عند
الحدود‘ 23 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2015
www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border
www.hrw.org/ar/news/2015/11/23/283649
(Europe’s Gatekeeper: Unlawful Detention and Deportations of Refugees
)from Turkey
()Turkey: Syrians Pushed Back at the Border
 .5غريدا هيك 19 ،يونيو/حزيران 2016
http://bit.ly/Heck190616
 .6تقرير اليسار االتحادي األورويب/اتحاد الخرض النوردي حول الوفد إىل تركيا 4-2 ،مايو/
أيار 2016
http://bit.ly/GUE-NGLreport
 .7انظر الحاشية رقم  9باإلضافة إىل النرشة الصحفية الصادرة عن جمعية تجسري
الشعوب حول مركز إزالة بيهليفانكوي 4 ،مايو/أيار 2016
www.halklarinkoprusu.org/en/
 .8املفوضية األوروبية ( 8ديسمرب/كانون األول  )2016التقرير الرابع حول التقدم املحرز
يف تنفيذ البيان األورويب-الرتيك ،ص
http://bit.ly/AI-Turkey190516
(Fourth Report on the Progress made in the implementation of the EU)Turkey Statement
 .9منظمة العفو الدولية تركيا :السوريون املعادون من اليونان ،احتجاز تعسفي 19 ،مايو
2016
www.amnesty.org/download/Documents/EUR4440712016ENGLISH.pdf
()Turkey: Syrians returned from Greece, arbitrarily detained

موارد مرحلة ما بعد التَّ حيل

شبكات عمل رصد مرحلة ما بعد الرتحيل www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring
لهذا املرشوع ثالثة أهداف رئيسية هي :حامية ومساعدة طالبي اللجوء الذين ُر ِف َضت طلباتهم بعد الرتحيل وتوثيق انتهاكات
حقوق اإلنسان التي تحدث بعد الرتحيل واإلبالغ عنها واستخدام التقارير بتلك االنتهاكات كوسيلة للضغط عىل حكومات
املرحلني ومساعدتهم من خالل توفري
البلدان املستضيفة لتغيري سياسات اللجوء الخاصة بها .كام يسعى املرشوع إىل حامية َّ
االتصال ببني املحامني واملنظامت غري الحكومية يف بلدان الرتحيل باملنظامت يف البلدان األصلية .ويوفر دليل الشبكة عىل
اإلنرتنت تفاصيل االتصال .فإذا كنت ترغب أنت أو منظمتك يف إدراج اسمك يف الدليل ،يرجى التواصل معنا من خالل الربيد
رحل.
للم َّ
اإللكرتوين  alessandra.dicataldo@gmail.comمع رضورة توفري موجز لنوع الدعم الذي ميكن أن تقدمه ُ

مرشوع املعلومات العاملية للرتحيل
يجمع مرشوع املعلومات العاملية للرتحيل (القائم يف مركز جامعة بوسطن لحقوق اإلنسان والعدالة الدولية) البيانات واألبحاث
رحلني واملطرودين وعائالتهم ويتيح الوصول إىل تلك املعلومات .وتشتمل املوارد
املتعلقة بالتحديات التي يواجهها األشخاص ا ُمل َّ
األبحاث األكادميية من مختلف الكليات والتخصصات (الحقوق والعلوم االجتامعية وعلم النفس ،إلخ) والتقارير التي تصدرها
حكومات الدول ،واملنظامت غري الحكومية ،واملنظامت العابرة للحكومات ووسائل اإلعالم .لتقديم األوراق والتقارير من أجل
ُرجى إرسال أي تعليقات عىل pdhrp@bc.edu
ُرجى الضغط عىل تبويب  Infoعىل موقعنا اإللكرتوين .ي َ
إدراجها ،ي َ
http://postdeportation.org
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ضامن حقوق نازحي التغري املناخي يف بنغالديش

برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن م ّال

هناك خمسة مجاالت حرجة وحساسة تتطلب عم ًال عاج ًال إزاء خطر النُّزوح الداخيل الناتج عن التغري
املناخي الذي تعاين بنغالديش اليوم من حدته وتزايده.
ت ــرب بنغالدي ــش َكــ َوا ِر ُث طبيعي ـ ٌـة ناتج ــة ع ــن الفيضان ــات
إثـــر الريـــاح املوســـمية وأعـــال الحـــت والتعريـــة يف األنهـــار
والشـــواطئ وارتفـــاع املـــد واألعاصـــر االســـتوائية التـــي تهـــب
عليهــا مــن خليــج البنغــال وتعــاين البــاد بســببها مــن موجــات
متك ــررة م ــن ال ُّن ــزوح .فب ــن عام ــي  1995و ،2015عان ــت الب ــاد
م ــن أرضار تف ــوق قيمته ــا املادي ــة  2.28ملي ــار دوالر أمري ــي أي
م ــا تق ــارب نس ــبته  %0.73م ــن النات ــج املح ــي اإلج ــايل بفع ــل
 185كارثـــة طبيعيـــة أملّـــت بهـــا 1.وإضافـــة إىل َّأن بنغالديـــش
ُتص َّن ــف ع ــى أنه ــا م ــن أك ــر البل ــدان الش ــاطئية اس ــتخطاراً يف
الع ــامل ،فالوض ــع فيه ــا يس ــوء بس ــبب التغ ــر املناخ ــي ال ــذي
ُيع ــدُّ س ــبباً إضافي ـاً محف ـزاً ع ــى ال ُّن ــزوح .وم ــن ب ــن مقاطع ــات
بنغالديـــش التـــي يصـــل عددهـــا اإلجـــايل إىل  64مقاطعـــة،
هنـــاك  26مقاطعـــة شـــاطئية وبريـــة متثـــل مصـــدراً للنُّـــزوح
الداخـــي الناتـــج عـــن التغـــرات املناخيـــة .وتعـــي الحكومـــة
ً
هنـــاك وعيـــاً
كامـــا َّ
بـــأن املســـتقبل خـــال أربعـــن ســـنة
القادم ــة يحم ــل مع ــه خط ــر ن ــزوح  20ملي ــون ش ــخص نتيج ــة
ارتف ــاع منس ــوب البح ــر وح ــده خالف ـاً لعوام ــل املن ــاخ األخ ــرى.
ومـــع ذلـــك ،ال تتوافـــر بنغالديـــش عـــى أي سياســـة وطنيـــة
ش ــاملة خاص ــة بالتعام ــل م ــع الن ــزوح املرتب ــط باملن ــاخ بال ــذات.
وبغيـــاب اإلرادة السياســـية وعـــدم توافـــر املـــوارد املاليـــة
والفنيـــة ،ال يوجـــد أي آليـــة شـــاملة حاليـــاً لدعـــم األشـــخاص
الذي ــن فق ــدوا بيوته ــم وأراضيه ــم وممتلكاته ــم نتيج ــة التغ ــر
املناخ ــي .ونتيج ــة لذل ــك ،م ــا زال ــت أوج ــه القص ــور تش ــوب
جه ــود الحكوم ــة والقطاع ــات غ ــر الحكومي ــة يف إع ــادة تأهي ــل
النازح ــن داخلي ـاً  .وحت ــى يف الح ــاالت الت ــي أعي ــد فيه ــا تأهي ــل
األش ــخاص النازح ــن م ــا زال ــت املش ــكالت قامئ ــة يف تأم ــن س ــبل
كس ــب ال ــرزق له ــم.

املهجري ــن
امللكي ــة .وإضاف ــة إىل ذل ــك ،مب ــا َّأن غالبي ــة األش ــخاص َّ
بفعـــل التغـــر املناخـــي هـــم مـــن النازحـــن داخـــل البـــاد،
يق ــع ع ــى الحكوم ــة واج ــب االلتــزام باحــرام مب ــادئ األم ــم
املتحـــدة اإلرشـــادية الخاصـــة بالنُّـــزوح الداخـــي التـــي -وإن
كانـــت غـــر ملزمـــة -تتـــاىش مـــع قانـــون حقـــوق اإلنســـان
ال ــدويل والقان ــون اإلنس ــاين ال ــدويل اللذي ــن تلت ــزم بنغالدي ــش
باحرتامهـــا.

خمسة إجراءات أساسية

لق ــد أسس ــت منظم ــة طاق ــة الش ــباب يف العم ــل االجتامع ــي
( ،)YPSAوهـــي منظمـــة وطنيـــة إمنائيـــة اجتامعيـــة غـــر
حكومي ــة ،خط ــة من ــارصة تتأل ــف م ــن خم ــس نق ــاط أساس ــية
تقـــوم عـــى املعايـــر القانونيـــة املحليـــة والدوليـــة املرعيـــة
وحـــددت خمســـة إجـــراءات أساســـية قدمتهـــا للحكومـــة يف
بنغالديـــش.
تأس ــيس آلي ــة رص ــد لل ُّن ــزوح النات ــج ع ــن التغــرات املناخي ــة
مـــع أ ّننـــا نعلـــم َّأن الكـــوارث الطبيعيـــة املرتبطـــة بالتغـــر
املناخـــي تســـبب النـــزوح الداخـــي ،ال يوجـــد أي مجموعـــة
منتظمـــة مـــن البيانـــات حـــول النازحـــن وال يوجـــد أي رصـــد
لوضعه ــم أو استش ــفائهم .وم ــع َّأن خط ــة العم ــل واســراتيجية
التعامـــل مـــع التغـــر املناخـــي اللتـــن وضعتهـــا بنغالديـــش
ت ــويص ب ــأن تض ــع الحكوم ــة “آلي ــة لرص ــد هج ــرة األش ــخاص
املتأثري ــن بالتغ ــر املناخ ــي يف داخ ــل الب ــاد وإىل خارجه ــا”2مل
ُت َ
نشـــأ هـــذه اآلليـــة حتـــى اآلن .لكـــنَّ النـــاذج موجـــودة
3
لتصمي ــم مث ــل ه ــذه اآللي ــة وع ــى الحكوم ــة أن تؤس ــس له ــا
دون تأخ ــر .وعن ــد تأس ــيس ه ــذه اآللي ــة ،يج ــب الح ــرص ع ــى
تضمينهـــا عمليـــة تســـجيل جميـــع نازحـــي التغـــر املناخـــي
وتوثيـــق أي دعـــم أو مســـاعدة يتلقونهـــا مـــن الحكومـــة أو
غريه ــا م ــن أصح ــاب العالق ــة املعني ــن َّ
ألن ه ــذه املعلوم ــات
ميك ــن اس ــتخدامها الحق ـاً ع ــى املس ــتوى الوطن ــي يف التخطي ــط
للحل ــول الدامئ ــة الفعال ــة وتنفيذه ــا بش ــأن نازح ــي التغــرات
املناخيـــة يف بنغالديـــش.

ومبـــا َّأن بنغالديـــش َو َّق َعـــت عـــى كثـــر مـــن معاهـــدات
حقـــوق اإلنســـان ومبـــا أ ّنهـــا ملزمـــة باحرتامهـــا مـــن ناحيـــة
توف ــر الحامي ــة املث ــى لحق ــوق اإلنس ــان إزاء النازح ــن بس ــبب
التغـــرات املناخيـــة ،فهـــذا يعنـــي َّأن الحكومـــة تتحمـــل
مســـؤولياتها مبوجـــب القوانـــن املحليـــة والقانـــون الـــدويل
لتوفـــر الحلـــول القامئـــة عـــى الحقـــوق لهـــؤالء األشـــخاص إدمـــاج حقـــوق نازحـــي التغـــرات املناخيـــة يف القانـــون
خاصــ ًة في ــا يرتب ــط بتأم ــن الس ــكن له ــم واألرايض وحق ــوق والسياســـية الحاليـــن للتغـــر املناخـــي :أصـــدرت الحكومـــة
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ع ــدداً كبــراً م ــن القوان ــن والسياس ــات املتعلق ــة باالس ــتضعاف
والتكي ــف املرتبط ــن بالتغ ــر املناخ ــي 4لك ــنَّ أي ـاً منه ــا ال يواج ــه
بوض ــوح تح ــدي الن ــزوح املناخ ــي مب ــا يف ذل ــك تقدي ــم الس ــكن
للنازح ــن واألرايض وحق ــوق امللكي ــة .وم ــن ال ــروري أن تدم ــج
الحكومــة يف القوانــن والسياســات الحاليــة واملســتقبلية حقــوق
نازحـــي التغـــر املناخـــي ومســـؤوليات الحكومـــة تجاههـــم يف
جمي ــع مراح ــل الن ــزوح مب ــا فيه ــا مرحل ــة الوقاي ــة م ــن الن ــزوح
ومرحل ــة الن ــزوح ذاته ــا ومرحل ــة الحل ــول املس ــتدامة .ولتحقي ــق
ذل ــك اله ــدف ،ال ب ــد م ــن تضاف ــر جه ــود الحكوم ــة واملجتم ــع
امل ــدين بدع ــم م ــن املجتمع ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة.
ضـــان توزيـــع األرايض التـــي متتلكهـــا الحكومـــة بفعاليـــة
وشـــفافية وعدالـــة :أقـــ َّرت الحكومـــة منـــذ اســـتقالل البـــاد
عـــدداً مـــن القوانـــن والسياســـات الخاصـــة بتوزيـــع األرايض
التـــي متتلكهـــا الحكومـــة والتـــي غالبـــاً مـــا تقـــع يف املناطـــق
الهامشـــية عـــى طـــول الشـــاطئ واألنهـــار .وتنـــص املـــادة 35
مـــن دليـــل إدارة األرايض ( )1991عـــى حـــق كل عائلـــة ال
متلـــك أرضـــاً بالحصـــول عـــى أرض مـــن ممتلـــكات الدولـــة.
لك ــنَّ برام ــج توزي ــع األرايض مل تك ــن ع ــى درج ــة واح ــدة م ــن
النج ــاح نتيج ــة اإلش ــغال غ ــر القان ــوين ألرايض الدول ــة وغي ــاب
اإلرادة السياســـية وعـــدم فعاليـــة اإلدارة املحليـــة والوطنيـــة
وع ــدم وج ــود إج ــاع ع ــى أي مص ــدر للمعلوم ــات املنتظم ــة
واملح َّدثـــة حـــول توافـــر مـــوارد األرايض.
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وتن ــص املادت ــان  54و 56أيض ـاً م ــن دلي ــل إدارة األرايض ()1991
عـــى منـــح أولويـــة األرايض اململوكـــة للحكومـــة لألشـــخاص
الذي ــن يفق ــدون أراضيه ــم بس ــبب عوام ــل التعري ــة النهري ــة.
وم ــن امله ــم تحدي ــث ه ــذا الدلي ــل ليع ـ ِّـر ع ــن الواق ــع الح ــايل
وحصـــول الغالبيـــة العظمـــى مـــن األشـــخاص عـــى األرايض
الحكوميـــة بعـــد فقدانهـــم ألرضهـــم نتيجـــة اآلثـــار املناوئـــة
للتغ ــر املناخ ــي عليه ــم .وينبغ ــي للقان ــون أن يعام ــل جمي ــع
األشـــخاص املتأثريـــن بعواقـــب التغـــر املناخـــي والكـــوارث
الطبيعي ــة ع ــى ق ــدم املس ــاواة س ــواء أكان ــوا ضحاي ــا لألعاص ــر
املداريـــة أم الرتفـــاع املـــد أو الفيضانـــات أو القحـــط أو
االنهيـــارات األرضيـــة.
تخصيـــص األرايض الحكوميـــة لنازحـــي التغـــر املناخـــي :مـــن
الواض ــح َّأن حل ــول األرايض املحلي ــة س ــوف متث ــل دوراً مه ـ ً
ـا يف
العثــور عــى الحلــول املســتدامة حاليـاً ومســتقبلياً للماليــن مــن
نازحــي التغــر املناخــي يف بنغالديــش .ومــع ذلــك ،مــن الواضــح
أيضـــاً وجـــود نقـــص حـــاد يف األرايض يف بنغالديـــش يرافقـــه
ازدح ــام مأس ــاوي يف ك ــرى امل ــدن والعش ــوائيات .ويرتت ــب ع ــى
ذل ــك رضورة متك ــن الحكوم ــة م ــن اس ــتخدام جمي ــع األرايض يف
توف ــر الحل ــول لنازح ــي التغ ــر املناخ ــي .ويف يومن ــا الح ــارض ،ال
متلـــك الحكومـــة ســـوى منـــح فاقـــدي األرايض ملكيـــة األرايض
الزراعيـــة فهـــي مقيـــدة بدليـــل إدارة األرايض ( )1991مبنـــح
فاقـــدي األرايض أراض مســـتأجرة مقابـــل إيجـــارات بســـيطة.
ومب ــا َّأن اآلث ــار الناتج ــة ع ــن التغ ــر املناخ ــي ت ــؤدي إىل تقل ــص
مس ــاحات األرايض الزراعي ــة املتاح ــة ،يتض ــح لن ــا أهمي ــة تغي ــر
الترشيع ــات والسياس ــات للس ــاح للحكوم ــة مبن ــح األرايض غ ــر
الزراعي ــة لنازح ــي التغ ــر املناخ ــي ،إذ ميك ــن تخصي ــص غالبي ــة
األرايض البالــغ مســاحتها  1.75آكــرة مــن األرايض غــر الزراعيــة
لنازح ــي التغ ــر املناخ ــي م ــع ض ــان أم ــن حي ــازة األرايض.

و ُيق ـدَّر حالي ـاً َّأن الدولــة تســيطر عــى قرابــة  3.5مليــون آكــرة
مـــن أرايض الدولـــة منهـــا  %25أراض زراعيـــة و %50أراض غـــر
زراعي ــة و %25تغطيه ــا املي ــاه .وم ــن الواض ــح َّأن ه ــذه األرايض
قــد متثــل دوراً مه ـ ً
ـا يف إيجــاد الحل ــول الدامئــة لنازح ــي التغ ــر
املناخ ــي .وينبغ ــي لربام ــج توزي ــع األرايض اململوك ــة للحكوم ــة
ع ــى األش ــخاص الذي ــن ال أرض له ــم أن تضم ــن عن ــد تصميمه ــا
إرشاك املجتمعـــات املتأثـــرة ومتكينهـــم مـــن الحصـــول عـــى بن ــاء برام ــج فعال ــة لع ــودة نازح ــي التغ ــر املناخ ــي ونقله ــم
معلوم ــات واضح ــة ح ــول القــرارات غ ــر املواتي ــة له ــم.
وإع ــادة تأهيله ــم وتنفي ــذ تل ــك الربام ــج :يف الوق ــت الح ــايل،
ال يوجـــد برامـــج شـــاملة يف بنغالديـــش لضـــان العـــودة
ومـــن املهـــم أن ُتتَّخـــذ القـــرارات الخاصـــة بتوزيـــع أرايض الفعالـــة لنازحـــي التغـــر املناخـــي إىل ديارهـــم أو أماكـــن
الدول ــة ع ــى أس ــاس الحاج ــة الحقيقي ــة ولي ــس ع ــى أس ــاس إقامته ــم االعتيادي ــة وال لتس ــهيل نقله ــم ألطــراف أخ ــرى م ــن
االعتب ــارات السياس ــية أو الش ــخصية .وينبغ ــي ملمث ــي املجتم ــع بنغالدي ــش .وال يوج ــد برام ــج ش ــاملة لض ــان فعالي ــة إع ــادة
امل ــدين أيضــاً أن يكون ــوا ج ــزءاً م ــن الهيئ ــات الت ــي ين ــاط به ــا تأهيـــل نازحـــي التغـــر املناخـــي فـــور عودتهـــم أو نقلهـــم
مهم ــة اتخ ــاذ القــرارات ح ــول توزي ــع تل ــك األرايض .وإضاف ــة ألماكـــن أخـــرى .كـــا أظهـــرت الخـــرة َّأن تحديـــات أخـــرى
لذل ــك ،ينبغ ــي تدري ــب أصح ــاب القــرار ع ــى الن ــزوح املرتب ــط تواج ــه إع ــادة التأهي ــل ذاك منه ــا ع ــى س ــبيل املث ــل تحدي ــات
باملتغـــر املناخـــي يف بنغالديـــش وتوعيتهـــم بـــرورة ضـــان إيج ــاد س ــبل كس ــب ال ــرزق .وم ــن ال ــروري تصمي ــم برام ــج
تحقيـــق الحلـــول املســـتدامة القامئـــة عـــى حقـــوق اإلنســـان الع ــودة واالنتق ــال وإع ــادة التأهي ــل بطريق ــة مراعي ــة للحق ــوق
لنازحـــي التغـــر املناخـــي.
ث ــم يج ــب تنفيذه ــا ف ــوراً.
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /سيف الحق أومي

أشخاص هجَّ رهم التغري املناخي وانتقلوا إىل بازار كوكس ليقيموا يف دور إيواء مؤقتة أقيمت عىل شواطئ متتلكها الحكومة.

الخالصة

م ــع أ َّن ــه م ــن الصع ــب التواف ــق ع ــى ع ــدد األش ــخاص الذي ــن
ســـوف يطالهـــم أثـــر التغيـــرات املناخيـــة يف بنغالديـــش ،مـــن
الواض ــح أ َّن ــه ال ب ــد للدول ــة م ــن وض ــع إط ــار ع ــام مؤس ــي
شــامل ملواجهــة هــذا التحــدي ولضــان حاميــة حقــوق جميــع
نازح ــي التغـــر املناخ ــي .وال يق ــل أهميـــة ع ــن ذل ــك متك ــن
مختل ــف أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن ع ــى املس ــتوى الوطن ــي
واإلقليمـــي ويف املجتمـــع الـــدويل مـــن املســـاهمة يف ضـــان
تنفي ــذ إط ــار عم ــي مؤس ــي ف َّع ــال م ــن خ ــال التع ــاون امل ــايل
والفن ــي باإلضاف ــة إىل اس ــتمرارية الرص ــد والتقيي ــم لالس ــتجابات
ع ــى صعي ــد القوان ــن والسياس ــات للن ــزوح املرتب ــط بالتغــرات
املناخيـــة .وتبقـــى قضيـــة توزيـــع األرايض أهـــم مـــا ينبغـــي
إدراجه ــا يف صل ــب أي مقارب ــة تس ــعى لح ــل مش ــكلة الن ــزوح
املناخ ــي وال ب ــد م ــن العم ــل اآلن ع ــى تلبي ــة الحاج ــة لض ــان
توزيــع األرايض عــى ماليــن مــن البنغالديشــيني النازحــن منهــم
اآلن وم ــن س ــينزحون يف املس ــتقبل.

م ــن املفي ــد إجــراء ع ــدد م ــن التحس ــينات الرئيس ــية يف تنفي ــذ
هـــذه القوانـــن والسياســـات َّ
ألن ذلـــك ســـيعود بالنفـــع عـــى
عملي ــات توزي ــع األرايض الت ــي متتلكه ــا الحكوم ــة ليتبل ــور ذل ــك
يف أمري ــن مهم ــن ه ــا تقدي ــم الحل ــول الدامئ ــة للعث ــور ع ــى
املنـــازل الجديـــدة واألرايض ملـــن نزحـــوا بســـبب آثـــار التغـــر
املناخ ــي وتوف ــر من ــوذج ناف ــع س ــيثري اهت ــام ال ــدول األخ ــرى
يف معـــرض دراســـتها لتشـــكيل مقاربتهـــا الخاصـــة يف البحـــث
ع ــن حل ــول توزي ــع األرايض ملواجه ــة التغ ــر املناخ ــي وآث ــاره.
برابال باروا prabalims@gmail.com
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بروفيسورقسم العلوم البيئية ،جامعة جاهانغريناغار ،دكا،
بنغالديش www.juniv.edu/envsci
https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf .1
 .2من منشورات وزارة البيئة واملناطق الحرجية
www.iucn.org/content/bangladesh-climate-change-strategy-and-actionplan-2009
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 .3مثال ذلك ،املرشوع املشرتك بني حكومة ساموا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ()2010
بعنوان الرصد الحقوقي لألشخاص النازحني بفعل املوجات الزلزالية املدّية (تسونامي) يف
ساموا يف عام 2009
http://pacific.ohchr.org/docs/IDP_report.pdf
(Human rights monitoring of persons internally displaced by the 2009
)tsunami in Samoa
 .4تتضمن هذه الترشيعات السياسة الوطنية للبيئة ( )1992والسياسة الوطنية الستخدام
األرايض ( )2001وسياسة املناطق الشاطئية ( )2005وبرنامج العمل الوطني للتكيف
( )2005وخطة عمل واسرتاتيجية التغري املناخي البنغالديشية ( )2009وخطة العمل
الوطنية إلدارة الكوارث ( )2015-2010وقانون إدارة الكوارث ()2012

عندما تتحدث النقود :ما وراء عادات االستهالك لدى طالبي اللجوء
جوناثان غوه وصويف كورشرن وتينا إساميل وجوناثان فان أرنيامن

ُت ِّ
وضح السلع والخدمات التي يشرتيها طالبو اللجوء الحاصلون عىل تحويالت مالية غري مرشوطة سلوكهم
االستهاليك الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم األساسية ليصل إىل تحقيق رغبات أكرب بتعزيز انتامئهم
املجتمعي.
شــهدت أملانيــا ارتفاعـاً حــاداً يف أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة
فرضــت ضغوطــات هائلــة عــى قــدرات املنظــات املســاعدة
جعلتهــا عاجــزة عــن توفــر املســاعدات الفرديــة األدق
اســتهدافاً .ولهــذا الســبب ،أقمنــا مرشوعـاً باســتخدام الحــواالت
النقديــة لــرى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات
الالجئــن يف رصف املــال وسيســاعد منظــات املســاعدة يف بنــاء
برامــج مســاعدة أكــر فعاليــة.
ومــن هنــا ،أقمنــا عالقــات الرشاكــة مــع مدرســتني لتعليــم اللغــة
يف ميونــخ ووزعنــا مــن خــال هــذه الرشاكــة  60يــورو عــى
كل واحــد مــن املشــاركني يف املــروع الذيــن بلــغ عددهــم 30
مشــاركاً مــن مختلــف الخلفيــات الدميوغرافيــة وســمحنا لهــم
رصف املــال دون أي قيــد أو رشط عــى مــدار عــرة أيــام .وتبــن
َّأن املشــاركني رصفــوا يف املعــدل قرابــة  %40مــن التحويــات
النقديــة عــى رشاء املالبــس واألحذيــة ،وكانــت تلــك الفئــة
األعــى مــن املشــريات تلتهــا يف الفئــة الثانيــة رشاء الطعــام
مبعــدل رصف وصــل إىل  .%22أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لـراء
الهدايــا مبعــدل .%9
ولــي نقــف عــى فهــم أدق للبيانــات التــي حصلنــا عليهــا،
قســمنا عينــة البحــث وفقــاً لثــاث مــن مســتويات الدخــل
َّ
الشــهري حســب مســتوى الرفــاه االجتامعــي للمشــاركني كــا
يــي 275 :يــورو ومــا بــن  275يــورو و 400يــورو وأكــر مــن
 400يــورو .وحددنــا مســتوى الرفــاه االجتامعــي وفــق بلــد

املشــارك األصــي وحجــم أرستــه املبــارشة يف البــاد ووضعــه
الوظيفــي .وهكــذا ،جــاء يف املرتبــة األوىل يف الــرف طالبــو
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن  400يــورو يف الشــهر يف الفئــة
األكــر وهــي فئــة رشاء املالبــس واألحذيــة .يقابلهــم مــن يتلقــى
أكــر مــن  400يــورو ممــن مل يرصفــوا أي مبلــغ مــن الحوالــة
املاليــة املقدمــة لهــم عــى رشاء املالبــس أو األحذيــة .وكان رشاء
الطعــام متســاوياً نســبياً عــر جميــع مســتويات الدخــل ،كــا
لوحــظ أن جميــع الفئــات رصفــت جــزءاً مــن املــال عــى رشاء
الهدايــا.
وكان جميــع املشــاركني ممــن أقامــوا يف املخيــات فــور وصولهم
أملانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا يف املنــازل و 14عاشــوا يف
شــقق مؤقتــة قدمتهــا الحكومــة لهــم أمــا تســعة منهــم فــا
زالــوا يف املخيــات .إضافــة إىل ذلــك ،مــع َّأن معظــم املخيــات
تقــدم الطعــام املطهــي مل يؤثــر ذلــك كث ـراً عــى رصف املــال
عــى الطعــام بــن فئــات املــروع.

ملاذا يرصفون املال عىل املالبس والغذاء والهدايا؟

املالبــس :قــال املشــاركون َّإن املالبــس وإن مل تكــن حاجــة
أساســية فهــي متثــل وســيلة مهمــة للتعبــر عــن الــذات
والتمكــن .وكان كثــر مــن املشــاركون قــد تلقــوا تربعــات ملــرة
واحــدة فقــط لرصفهــا عــى املالبــس فــور وصولهــم إىل أملانيــا.
ورأى بعــض املشــاركني َّأن هــذا الدعــم كان مهـ ًا أل َّنــه َّ
مكنهــم
مــن التخفيــف عــن أحــال مقتنياتهــم يف أثنــاء رحلتهــم .لكــنَّ
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طــول مــدة مكوثهــم يف أملانيــا أشــعرتهم بالحاجــة لـراء أنــواع وال ُيسـ َمح ملعظــم املقيمــن يف املخيــات الطهــو بأنفســهم بــل
ـر بعــض املشــاركني عــن عــدم موافقــة الطعــام املقــدم لهــم
مختلفــة أخــرى مــن املالبــس .وبســبب ضعــف املــوارد املاليــة عـ ّ
الالزمــة لتلبيــة رضورات الحيــاة كاملالبــس مل تكــن لديهــم ألذواقهــم أو لثقافتهــم.
خيــارات كثــرة الرتــداء املالبــس املناســبة لخــوض مقابــات
العمــل أو ملواجهــة الظــروف الجويــة عــى ســبيل املثــال .ومــن «مل يكــن لدينــا املــال لذلــك كنــا نضطــر إىل تنــاول الطعــام الــذي
جهــة أخــرى ،شــعر املشــاركون بالخجــل إزاء ارتدائهــم للمالبــس يقــدم لنــا يف املخيــات وهــم يف الوضــع الطبيعــي يطهــون
املســتعملة كل يــوم وقالــوا إ َّنهــا منعتهــم مــن االنفصــال عــن الطعــام للجميــع دون مراعــاة الفــروق الفرديــة...وال أحــب
تصنيفهــم ’كالجئــن‘ يحتاجــون إىل املســاعدات الخرييــة.
كث ـراً مــن الطعــام املقــدم يف املخيــات ،ويف بعــض األحيــان ال
نــأكل ذلــك الطعــام ..لدينــا شــكوك حــول اللحــم .فــا نوعــه؟
وشــعر معظــم املشــاركني أيضــاً مبحدوديــة قدرتهــم عــى وهــل روعيــت طريقتنــا يف طهــوه؟ لــو كان لدينــا املــال يف
الســيطرة عــى حياتهــم يف أملانيــا إذ
ذلــك الوقــت ،لكنــا طبخنــا طعامنــا
مل يكــن لهــم اختيــار مــكان عيشــهم «مل أكن فقريا ً ومل أكن جائعاً .بأنفســنا».
عملهــم وال طعامهــم أو مالبســهم أو
بل مل أهرب إال بسبب
مجــال تعليمهــم .لكــنَّ اختيــار املالبـ
وكانــت املشــكالت املتعلقــة بالشــكوك
ـس الحرب....نحن لسنا هنا
بهــدف التعبــر عــن الــذات ظهــر يف
حــول اللحــم الحــال ســبباً يف إثــارة
هــذا الســياق مبالغـاً بــه بعــض الــيء .لنبحث عن الطعام .نحن
التوتــر بــن كادر خدمــة الطعــام
واملقيمــن يف املخيــات .ومــن جهــة
نريد أن نعيش حياتنا»
«أتلقــى مالبــس مســتعملة وينتابنــي
أخــرى ،يُقــدَّ م الطعــام يف كافترييــا
(هشام ،الجئ من سوريا 25 -عاماً)
شــعور غريــب إزاء ذلــك .ولذلــك أول
املخيــم يف أوقــات محــددة وثابتــة
يشء فعلتــه كان الذهــاب إىل [املتجــر
يف اليــوم ويعنــي ذلــك عــدم إعطــاء
الفــاين] ورشاء بعــض املالبــس حســب انتقــايئ لــي أرتديهــا املقيمــن يف املخيــم الحريــة يف اختيــار مــن يجالســون يف أثنــاء
وأشــعر بالراحــة والســعادة بهــا».
تناولهــم للطعــام وال كيفيــة ترتيــب جــدول وجباتهــم اليوميــة.
وعندمــا يســتفيض املشــاركون يف الحديــث عــن املعــاين املرتبطــة
وجــاء قـرار هــذا املشــارك بتحديــد املتجــر الــذي ســوف يشــري بالطعــام ،يتضــح أ َّنهــم يربطــون بــن مامرســات الطعــام مــع
منــه املالبــس ليســمح لــه مبواكبــة املوضــة الدارجــة لــدى الصحــة العقليــة .واســتجابة لذلــك ،بــدالً مــن تنــاول الطعــام
املجموعــات االجتامعيــة مــا أتــاح لــه الفرصــة يف حريــة التنقــل الــذي يقدمــه املخيــم ،يلجــأ كثــر مــن املشــاركني إىل اســتخدام
االجتامعــي وزاد مــن حســه باالنتــاء.
بعــض املــال املتــاح لهــم يف رشاء طعامهــم بأنفســهم.
وذكــر املشــاركون أيضــاً َّأن رشاءهــم للمالبــس أتــاح لهــم
الفرصــة يف اختيــار انطبــاع النــاس يف املجتمــع حولهــم وحــول
وضعهــم َّ
وأن املتاجــر التــي ميكنهــم رشاء املالبــس منهــا ميكــن
َّ
أن تؤثــر عــى هــذا االنطبــاع .ومثــال ذلــك أن بعــض املشــاركني
يرصفــون املــال غــر املــروط الــذي تلقونــه يف رشاء املالبــس
مــن املتاجــر األغــى« .برأيــي الشــخيص ،يجــب أن تظهــر يف
أحســن مظهــر».
الطعــام :ينظــر املشــاركون ملســألة اختيــار الطعــام وجليــس
الطعــام عــى أنهــا واحــدة مــن أهــم الســبل املطلــوب انتهاجهــا
لتعزيــز االنتــاء يف املجتمــع املحــي والحصــول عىل االســتقاللية.
أمــا طالبــو اللجــوء الذيــن يعيشــون يف املخيــات فلــم تكــن
لديهــم ســيطرة كبــرة عــى الطعــام الــذي يتلقونــه إذ ليــس
لهــم ســوى تنــاول الطعــام الــذي تعــدُّ ه مرافــق طهــي الطعــام.

ونظــراً للمكانــة الحيويــة للطعــام يف بلــورة ال ُه ِو َّيــة الثقافيــة،
يــرى طالبــو اللجــوء يف الذهــاب إىل متجــر الخضــار ســبباً يف
االندمــاج ومصــدراً للشــعور باالســتقالل .ويصبــح اإلعــداد الــذايت
للطعــام ومــا يصاحبــه مــن شــعور باالســتقالل مــن األمــور
املمكــن تحقيقهــا ملــن يعيــش يف الشــقق الســكنية واملنــازل
ويفــر غيــاب ذلــك الخيــار ســبب رغبــة النــاس بالخــروج مــن
جســد بعــض مظاهــر
املخيــات .فالقــدرة عــى اختيــار الطعــام ُت ِّ
اللدونــة أي التحــرر مــن بعــض أنــواع االعتــاد عــى الدولــة.
وتنــاول الطعــام ِفعـ ٌـل اجتامعــي ووســيلة يســتخدمها كثــر مــن
املشــاركني يف بنــاء العالقــات املجتمعيــة إذ اســتخدم املشــاركون
يف عينتنــا جــزءاً ال بــأس بــه مــن املــال يف طهــو الطعــام مبشــاركة
أشــخاص آخريــن .وحتــى املشــاركون الذيــن يعيشــون يف
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املخيــات ويتلقــون الطعــام املخــدوم عمــدوا إىل إحضــار املــؤن
الالزمــة إلعــداد الطعــام املجتمعــي.
«اشــريت هــذه الخــروات لــي أطهوهــا وآكلهــا بصحبــة
أصدقــايئ .نحــن نتشــارك...أنت تشــري ثــم أطبــخ معــك الطعــام
ونــأكل جميعــاً معــاً .ويف شــهر رمضــان كنــا نطهــو الطعــام
مع ـاً».
ويجــد املشــاركون راحــة عندمــا يطهــون الطعــام املجتمعــي
بأنفســهم خاصــة أنــه يتوافــق مــع معايريهــم الثقافيــة .وقــد
حــدد بالفعــل عــدة مشــاركني متاجــر متخصصــة يف املدينــة
حيــث ميكنهــم رشاء مكونــات الطعــام التــي ال ميكنهــم العثــور
عليهــا يف متاجــر الخــروات األملانيــة .ويعــزز الــردد عــى
املتاجــر املتخصصــة مــن اإلحســاس باالنتــاء للمدينــة أمــا
املشــاركة يف طهــو الطعــام املألــوف فيتولــد عنــه شــعور بالراحــة
النفســية والبدنيــة.
الهدايــا :متثــل الهدايــا ملــن يقدمهــا وســيلة للتعبــر عــن القيــم
الثقافيــة والشــخصية ومتتــن العالقــات بــن الفــرد والغــر .وقــد
رصف بعــض املشــاركني جــزءاً مــن املــال عــى الهدايــا بغــض
النظــر عــن مســتوى دخلهــم .ومثــال ذلــك هــارون الــذي قــال
إ َّنــه لــو كان يف باكســتان ألهــدى ابنــة أختــه هديــة يف عيــد
ميالدهــا لكــن ذلــك شــبه مســتحيل هــذه الســنة َّ
ألن القانــون
مينــع طالــب اللجــوء مــن اســتخدام املــال الــذي يحصــل عليــه
مــن منظومــة الرفــاه االجتامعــي يف إرســال الحــواالت أو الهدايــا
العينيــة ألرستــه يف باكســتان .ولاللتفــاف عــى هــذه القيــود،
اســتخدم هــارون الحوالــة املاليــة لــراء حــذاء ثــم أعطــاه
لزميلــه يف الســكن الــذي اتصــل بــدوره بأخيــه يف باكســتان
وطلــب إليــه رشاء دميــة مــن هنــاك وإعطاءهــا البنــة أخــت
هــارون نيابــة عنــه.
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الــذي يقــل عــن  400يــورو ،حبــذا لــو كان هنــاك ترتيــب
لعــرض مالبــس متــرع بهــا يف بيئــة شــبيهة باملتاجــر وبيعهــا
بأســعار تفضيليــة َّ
ألن ذلــك ســوف يتيــح لطالبــي اللجــوء حريــة
االختيــار .ويف هــذه الحالــة ،يــوىص بــأن يكــون مديــرو هــذا
املتجــر مــن طالبــي اللجــوء .ويف حــال عــدم إتاحــة ذلــك ،ميكــن
التفكــر بتقديــم قســائم خاصــة بــراء املالبــس.
ربــط طالبــي اللجــوء بالعائــات املحليــة :التقينــا بعــدد مــن
طالبــي اللجــوء يف ميونــخ ممــن بنــوا عالقــات التواصــل مــع
العائــات األملانيــة .ومــن خــال هــذه العالقــات ،يجــد طالبــو
اللجــوء اســتقراراً وإرشــاداً ُي ِّكنهــم مــن قضــاء الوقــت مــع
العائــات يف موقــع مــا خــارج املخيــم ،وهــذا مــا يحســن أيض ـاً
مــن مهــارات اســتخدام اللغــة األملانيــة .وباملقابــل ،مبقــدور
العائــات املحليــة أن تتــوىل دور املرشــد لهــم نحــو تعلــم
الثقافــة الجديــدة واملشــاركة يف الحــوار .وميكــن إقامــة مثــل
هــذه العالقــات مــن خــال برنامــج رســمي ’للعائــات املضيفــة‘.
التكيــف مــع واقــع اإلقامــة بعيدة األمــد يف املخيــات :صممت
كثــر مــن املخيــات التــي يعيــش فيهــا الالجئــون أساسـاً لتكــون
مراكــز اســتقبال قصــرة األمــد لكــنَّ الواقــع يشــر إىل َّأن املخيــم
أصبــح مــأوى بعيــد األمــد وهــذا مــا يعنــي رضورة تعديــل البنى
التحتيــة املاديــة وإجـراء الرتتيبــات الالزمــة مثــل خدمــة الطعــام
مبــا ينســجم مــع هــذا الواقــع الجديــد إذا مــا أريــد لطالبــي
اللجــوء املحافظــة عــى صحتهــم البدنيــة والعقليــة .فعــل ســبيل
املثــال ،ينبغــي ملقدمــي الخدمــات االعـراف بثنائيــة األدوار التي
تصاحــب طهــي الطعــام ورشاء الطعــام وتناولــه أل َّنهــا جميع ـاً
تســاهم يف الحفــاظ عــى املامرســات الثقافيــة الســابقة وتتيــح
يف الوقــت نفســه املجــال أمــام تعلــم طالــب اللجــوء لكيفيــة
التعامــل مــع مــكان إقامتــه الجديــد وتعــزز مــن انتامئــه إليــه.
جوناثان غوه jonathanpgoh@gmail.com

فالهديــة ســوا ًء أكانــت متـراً يــوزع يف شــهر رمضــان أم أداة لصنع
صويف كورشرن sophie.kurschner@gmail.com
القهــوة للصديقــة متثــل طريقة لتعزيــز املجتمعــات الداعمة.

التوصيات

تينا إساميل tina.esmail@maastricht.nl

اســتخدم جميــع املشــاركني الحوالــة املاليــة غــر املرشوطــة
يف تعزيــز الســيطرة الفرديــة عــى محيطهــم املبــارش وميكــن جوناثان فان أرنيامن
االســتفادة مــن هــذه النتيجــة عنــد اق ـراح التوصيــات الخاصــة jonathan.e.vanarneman@gmail.com
بإنجــاح اندمــاج طالبــي اللجــوء.
جميع املؤلفني طالب جامعيون يف كلية ماكاليسرت ،سانت بول،
بنــاء قنــوات ُت ِّكــن مــن االســتقاللية يف رشاء املالبــس :فيــا مينيسوتا www.macalester.edu
يخــص جميــع طالبــي اللجــوء مــن ذوي الدخــل الشــهري
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مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف أوروبا
كيفن برين

ليك تتمكن الحكومات األوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء األطفال الالجئني واملهاجرين ،ال بد من تعزيز
قدرات منظامت حقوق األطفال وخدماتهم يف كثري من البلدان األوروبية.
تعمـل هيئـات حقـوق الطفـل والهجـرة والالجئين باالتحـاد قـدرة تلـك املنظومـات على توفير الدعـم والحاميـة الالزمين
األورويب فيما بينهـا إلصلاح الخلـل امللحـوظ املعترف بـه يف لألطفـال الالجئين واملهاجريـن املنصـوص عليهما يف القوانين
الرتكيـز على الطفـل وتعميـم الجنـدر يف االسـتجابات األوليـة الدوليـة وقوانين االتحـاد األورويب.
املتبعـة بعـد االرتفـاع الحـاد يف عـدد األطفـال الوافديـن
إىل أوروبـا ،الذيـن أصبحـت نسـبتهم متثـل  %35مـن إجمايل وبالنسـبة لألطفـال ،لـن يكـون التمييـز بين مصطلحـات مثـل
تنصـب يف
الوافديـن يف مـارس/آذار  2016بعـد أن كانـت ال تزيـد على ’مهاجـر‘ و’الجـئ‘ و ’طالـب لجـوء‘ مجـرد مسـألة
ُّ
 %20يف عـام  .2015لكـنَّ التشرذم واالنفصام اللذين تشـهدهام علـم املعـاين واملرتادفـات اللفظيـة ،فمجمـوع الترشيعـات
العالقـات بين األحـكام القانونيـة والضامنـات يف االتحـاد والقوانين واألحـكام القضائيـة التـي تكـ ّون بنيـة قانـون االتحاد
األورويب لألطفـال مـن تعليمات وضوابـط مختلفـة يجعلان األورويب املعروفـة مبجموعـة الترشيعـات األوروبيـة الخاصـة
األطفـال يف البلاد املسـتضيفة خاضعين لقوانين وسياسـات باللجـوء والهجـرة تقبـل تأويلات متعـددة على املسـتوى
واسـتحقاقات متباينـة وغير متناسـقة تختلـف باختلاف الوطنـي وتسـمح بتصنيـف األطفـال ضمـن فئـات متايـز بينهـم
مراحـل عمليـة اللجـوء والهجـرة ،مـع َّأن حاجاتهـم ومصالحهم مـن ناحيـة الصفـة واالسـتحقاقات القانونيـة .وهـذه الطريقـة
وحقوقهـم تبقـى على حالهـا ،باإلضافـة إىل َّأن األهميـة التـي يف تصنيـف األطفـال متثـل عائقـاً رئيسـياً أمـام وصـول الطفـل
متنحهـا الترشيعـات الوطنيـة لهجـرة الطفـل أو صفتـه كالجـئ إىل خدمـات الرعايـة الصحيـة والحاميـة والتعليـم يف البلـد
يف تحديـد اسـتحقاقه للخدمـات تتناقـض مـع الفعاليـة املجربة املسـتضيف .ونتيجـة لذلـكُ ،ت َّ
ضطـر األرس إىل التفاعـل مع نظام
ً
للمقاربـة الشـمولية املرتكـزة إىل الطفـل التـي كثيراً مـا تتبناها متقلـب إذا أرادت الوصـول إىل خدمـات األطفـال تزامنـا مـع
هيئـات األطفـال.
انتقالهـم (أو نقلهـم) خلال وبين مراحـل الهجـرة واللجـوء،
و ُيحـ َرم أطفالهـم مـن الدعـم املتناسـق واملتكامـل عىل غـرار ما
وكلمـة ’مهاجـر‘ مـن الكلمات التـي يـزداد اسـتخدامها يف هـو متـاح لبقيـة األطفـال الذيـن يعيشـون يف البلـد.
الخطـاب العـا ّم لوصـف األطفـال الذيـن عبروا البحـر األبيـض
املتوسـط إىل أوروبـا يف العامين  2015و ،2016وذلـك كمسـ ِّوغ التعليـم والرعاية الصحية
لهـذه املقاربـة املهتمـة بحقـوق الطفل .لكنَّ هذا االسـتخدام ال التَّعليـم املـدريس األسـايس ٌّ
حـق تعترف بـه الـدول األوروبيـة
َّ
يعكـس وال يعـزز تغييراً يف الـرأي العـام مـا يولِّـد اسـتجاب ًة أقل مبوجـب قانـون االتحـاد األورويب للهجـرة ،غير إن جـودة
املقـدم لألطفـال الالجئين واملهاجريـن تعتمـد على
عطفـاً ،بـل يقلل مـن قيمة تجـارب األطفال يف التَّهجير والنزاع ،التَّمـدرس ّ
وينطـوي على ذلـك التـزام على عاتـق الـدول لتأمين الحاميـة وضعيتهـم يف أثنـاء الهجـرة أو يف أثنـاء عمليـة طلـب اللجـوء
لهـم .واسـتخدام كلمـة ’مهاجـر‘ كوصـف شـامل يشـوش على أكثر مما تعتمـد على حاجاتهـم التعليميـة.
صفتهـم الرئيسـية كأطفـال ،تلـك الصفـة التـي تنطـوي عليهـا
حاجاتهـم وحقوقهـم واسـتحقاقاتهم للخدمـات األساسـية ويف حالـة طالبـي اللجوء ،يسـمح القانـون للسـلطات التعليمية
الوطنيـة تأجيـل وصـول األطفال إىل املدرسـة ملـدة ال تزيد عىل
املطلوبـة لضمان منائهـم بسلامة وصحـة.
ثالثـة أشـهر بعـد تقدميهـم طلـب اللجـوء ،أو قـد ُت ِدخ ُلهـم يف
ومـا زال مبـدأ ’الطفـل أوالً وآخـراً‘ يالقـي صعوبـات يف توحيـد صفـوف يف مراكـز االسـتقبال أو اإليـواء ال ترقـى إىل املسـتوى
آليـة تطبيقـه ونطـاق شـموليته يف القـارة األوروبيـة ،ورغـم التعليمـي الـذي تقدمـه املدارس املحليـة .ويزداد الوضع سـوءاً
وجـود إطـار عـام داعـم للترشيع والسياسـة األوروبيتين إضافة يف حالـة األطفـال غير املصطحبني لوثائق رسـمية َّ
ألن عرش دول
إىل عـدد كبير مـن مناذج املامرسـات الجيـدة يف بعـض البلدان ،أعضـاء يف االتحـاد األورويب فقـط تعترف بحـق هـؤالء األطفال
مـا زال الضعـف املزمـن يلازم معظـم منظومـات الهجـرة يف الدراسـة ،يف حين أن خمـس دول أخـرى متنعهـم منهـا
واللجـوء وحقـوق األطفـال وخدماتهـا .فهـذا الضعـف يحد من رص ً
احـة ،بينما يبقـى حقهـم يف التعليـم يف دول أخـرى محاطـاً
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التـي تتعلـق بالعنـف واسـتخدام األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،
واإلتجـار باألطفـال ،والعمـل القسري 1.ورغـم االعتراف َّ
بـأن
األطفـال على العمـوم مع َّرضـون للعنـف واالسـتغالل واالعتداء
الجنسي واإلتجـار بهـم ،ال تصنـف ترشيعـات االتحـاد األورويب
لحاميـة األطفـال الالجئين واملهاجريـن على أ َّنهـم مجموعـة
مسـتضعفة (مـا عـدا األطفـال غير املصحوبين ببالغين) ،مـع
أ َّنهـم مسـتضعفون بنـص مجموعـة ترشيعات االتحـاد األورويب
حـول الهجـرة.

ومـع َّأن وصـول الالجئين واملهاجريـن إىل الخدمـات الصحيـة
الطارئـة مـن األمـور املضمونـة يف كل أنحـاء أوروبـا ،يعتمـد
وصـول األطفـال لتلـك الخدمـات اعتماداً كبيراً على وضعهـم
القانـوين ،فقـد يرتتـب على األطفـال مـن آبـاء أو أمهـات مـن
أصـول غير أوروبيـة أن يحصلـوا على اإلقامـة الدامئـة ليتمكنوا
مـن الوصـول إىل الخدمـات الصحيـةّ ،إل أن حقهـم حتـى يف الخالصة
يعـاين األطفـال خلال طريقهـم إىل أوروبـا مـن صعوبـات
هـذه الحالـة قـد يكـون مق َّيـداً.
وصدمـات نفسـية بـل قـد يتعرضـون لالعتـداءات باإلضافـة إىل
ومبوجـب قانـون االتحـاد األورويب ،يتعين على الـدول األعضـاء اسـتمرار التو ُّتـر الـذي يعيشـونه يف حياتهـم وهيمنـة الغمـوض
ضمان إمكانيـة وصـول األطفـال الالجئين وطالبـي اللجـوء على مصريهـم بعـد وصولهـم .كل ذلـك ال بـد مـن أن يؤهلهـم
تقـل ّ
إىل الرعايـة الصحيـة املالمئـة التـي ال ّ
عما يسـتفيد منـه ألحقيـة الحصـول على مزيـد مـن الدعـم والحامية لهـم ،ولكن
املواطنـون ،إال َّأن هـذه الرعايـة قـد تقتصر على ’الخدمـات هـذا األمـر يجـب أن ُيرتَجـم إىل أرض الواقـع مـن خلال رسـم
األساسـية‘ .فيحـقّ لألطفـال غير املصحوبين ببالغين يف  25االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة لحاميـة األطفـال.
مـن الـدول األعضـاء الحصـول على الرعايـة صحيـة والعلاج ومـن حيـث املبـدأ ،ال تقصي األنظمـة الوطنيـة لحاميـة الطفل
الطـارئ ،ولكـنَّ ذلك ال يشـتمل بالضرورة عىل خدمـات الطفل األطفـال املهاجريـن ،غير َّ
إن السياسـات واللوائـح التنظيميـة
ً
الصحيـة والنامئيـة والتطعيـم .كما يحـقّ لألطفـال املهاجريـن واملـوارد ليسـت متاحـة دامئـا لتسـهيل وصـول هـؤالء األطفـال
غير املصطحبين لوثائـق رسـمية الوصـول مبوجـب القانـون إىل إىل خدمـات الحاميـة العامـة .فمعظـم بلدان االتحـاد األورويب،
ً
َّ
للمرشديـن ال يدخلهـا إال مـن لديهـم
مثلا ،توفـر دور إيـواء
الرعايـة الصحيـة الطارئـة يف جميـع دول االتحـاد األورويب ،غير
َّ
إن مثانيـة منهـا فقـط توفـر لهـم رعايـة صحيـة تضاهـي مـا ترصيـح باإلقامـة أو سـجل للضمان االجتامعـي ،األمـر الـذي
يقـ ّدم للمواطنين ،بينما تحصر سـتة منهـا اسـتحقاقات هـؤالء يبقـي النسـاء واألطفال الالجئين واملهاجريـن عالقني يف عالقات
األطفـال على الرعايـة الطارئـة فقـط ،وتسـمح اثنتا عشر دولة عنيفـة أو مهينـة.
للمهاجريـن غير املصطحبين لوثائق رسـمية الوصـول املق َّيد إىل
الخدمـات الخاصـة ،منهـا رعايـة األمومـة ومعالجة مـرض نقص ومـع َّأن مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول الهجـرة ال تخلوا
املناعـة املكتسـبة واألمـراض املعديـة .كام َّأن بعـض الدول متنح مـن مواطـن الضعـف ،مـا زالـت متثـل خيـاراً جيـداً لتعزيـز
حقوقـاً إضافيـة لبعـض فئـات األطفـال غير املصطحبين لوثائق التكافـؤ يف حـق وصـول جميـع األطفـال إىل الخدمـات بغـض
رسـمية ،بينما ُيح َرمـون يف بلـدان أخـرى مـن الرعايـة الصحيـة النظـر عـن صفتهـم القانونيـة .ومـع َّأن مجموعـة الترشيعـات
إمـا بسـبب رشوط التأمين الصحي أو بسـبب العوائـق اإلدارية األوروبيـة للهجـرة مل تصمـم خصيصـاً كإطـار لحقـوق األطفـال،
األخـرى ،يضـاف إىل ذلـك القيـود املفروضة على األرس املهاجرة فهـي تجـد الدعـم مـن اتفاقية األمـم املتحـدة لحقـوق الطفل،
واألرس طالبـة اللجـوء فيما يتعلق بالسـكن والعمـل ،فهي تؤثر كما يدعمهـا التـزام االتحـاد األورويب بحقـوق األطفـال مبوجب
أيضـاً على األطفـال ،ويتضاعـف هذا األثـر بعجز أنظمـة الرفاه دليـل القانـون األورويب املتعلـق بحقـوق الطفل2.وتعـزز
االجتامعـي الوطنيـة بتوفير شـبكة كافيـة لألمـان االجتامعـي .مجموعـة الترشيعـات تلـك انتهـاج مقاربـة متكاملـة ومتناغمة
ومتناسـقة ومرتكـزة إىل الطفـل فيما يتعلـق باللجـوء والهجـرة
ومبـا أ َّنـه مـن واجـب الـدول ضمان تقديـم الحاميـة الفعالـة على املسـتوى الوطنـي ،وذلـك مـن خلال وضـع سلسـلة مـن
لألطفـال ،فذلـك يسـتلزم مسـؤوليتها يف تبنّـي اإلجـراءات الحـد األدىن للمعايير التـي يجب اسـتيفاؤها ،ومـن خالل وضع
والضامنـات الراميـة إىل ذلـك .لكـنَّ التبايـن يف اسـتحقاقات إطـار للدعـم والتوجيـه املتعلقين بتطويـر مـا يتعلـق بالطفـل
األطفـال الالجئين واملهاجريـن يف الخدمات عىل أسـاس صفتهم مـن قوانني وسياسـات وهياكل ومامرسـات وتطبيقهـا وإنفاذها
القانونيـة يعـ ّرض كثرياً منهـم للخطر .وقد اتخذ االتحاد األورويب وتعزيزهـا.
إجـراءات ملكافحـة الجرائـم العابـرة للحـدود وخصوصـاً تلـك
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ولحـد اآلن ،مـا زال تأثير مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول وتوسـيع ذات أوليـة ومخطـط لهـا تسـتهدف املجـاالت التـي
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً ،ولعـل السـبب يف ذلـك يرجـع إىل َّأن متثـل أكبر مصـادر االسـتضعاف لألطفـال املهاجريـن والالجئني.
تطورهـا إىل يومنـا هـذا مل يكن منطقياً وال متامسـكاً يف مختلف
مجـاالت السياسـات واألنظمـة التـي مير بها األطفـال املهاجرون كيفن برين kbyrne381@gmail.com
والالجئـون .لكـنَّ الخيـارات كثيرة مـن أجـل إقامـة سياسـات خبري مستقل يف حقوق الطفل
مرتكـزة إىل الطفـل يف أوروبـا ،منهـا إعـادة كتابـة مجموعـة
 .1ملزيد من التفاصيل حول ترشيعات االتحاد األورويب يف هذه املجاالت ،انظر هيئة
الترشيعـات األوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء ،أو تطويـر إطار االتحاد األورويب للحقوق الرئيسية ( )2015دليل القانون األورويب املرتبط بحقوق الطفل
منفصـل يخـص لجوء األطفـال وهجرتهم ،أو اإلصلاح التدريجي http://bit.ly.com/FRA-child-rights
ملجموعـة الترشيعـات القائـم حاليـاً مـن خلال عمليـة تحسين )(Handbook on European law relating to the rights of the child
http://bit.ly/EUagenda-child-rights .2

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد
وضع انعدام الجنسية ،ط َّورت سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون.
وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل
تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.
يف األول مـــن فرباير/شـــباط  ،2014دخـــل يف ســـويرسا قانـــون
اللج ــوء املع ــدل حي ــز التنفي ــذ ُمل ِغي ـاً ح ــق الالجئ ــن املع ــرف
به ــم يف الحص ــول ع ــى ترصي ــح اإلقام ــة الدائ ــم ال ــذي يع ــد
أك ــر تصاري ــح اإلقام ــة جاذبي ــة يقدمه ــا القان ــون الس ــويرسي
لألجانـــب وميكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــي خمـــس
س ــنوات ع ــى اإلقام ــة القانوني ــة يف الب ــاد .وكان ــت املحكم ــة
الفدراليــة قــد عــرت عــن توجههــا لفــرض بعــض القيــود عــى
األشـــخاص املعـــرف بهـــم عـــى أ َّنهـــم معدومـــي الجنســـية.
ومـــع ذلـــك ،مل تســـمح بعـــض اإلجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر
القي ــود ع ــى معدوم ــي الجنس ــية الذي ــن متكن ــوا ،بالنتيج ــة،
م ــن اإلبق ــاء ع ــى حقه ــم يف الحص ــول ع ــى ترصي ــح اإلقام ــة
الدائــم .ومبــا َّأن االعــراف بانعــدام الجنســية يؤهــل الشــخص
املعنــي لحــق الحصــول عــى ترصيــح اإلقامــة املؤقتــة املبــارش
مبوج ــب القان ــون الس ــويرسي ،ومب ــا َّأن ه ــذه العملي ــة غالبــاً
مـــا تكـــون أرسع مـــن االعـــراف بصفـــة اللجـــوء ،يصبـــح
ملتقدمـــي الطلبـــات خيـــار أكـــر جاذبيـــة يف ســـويرسا مـــن
الخي ــارات املتاح ــة مل ــن يحص ــل ع ــى وض ــع الالج ــئ.

تعتربهـــم ســـوريا أجانـــب مـــن الناحيـــة الرســـمية) عـــى
أ َّنه ــم معدوم ــو الجنس ــية ،وبن ــاء ع ــى ذل ــك ،مل يك ــن عليه ــم
الع ــودة إىل س ــوريا لتقدي ــم طل ــب الحص ــول ع ــى الجنس ــية
هنـــاك رغـــم املرســـوم الرئـــايس الـــذي صـــدر يف ســـوريا
ع ــام  2011ال ــذي من ــح الفرص ــة لألجان ــب بالتق ــدم بطل ــب
الحص ــول ع ــى الجنس ــية الس ــورية .ويف ه ــذه الحال ــة أيضــاً،
حص ــل األش ــخاص املع ــرف بلجوئه ــم م ــن األص ــول الكردي ــة
عـــى اعـــراف بأ َّنهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً .وبهـــذا
القــرار ،مه ــدت املحكم ــة الطري ــق أم ــام الالجئ ــن املع ــرف
به ــم للتق ــدم بطل ــب الحص ــول ع ــى اع ــراف بأنه ــم معدوم ــو
الجنس ــية ،بعدم ــا كان ذل ــك مرفوض ـاً يف امل ــايض قب ــل ص ــدور
القــرار .وبوص ــول آالف األش ــخاص م ــن س ــوريا إىل س ــويرسا،
أتيـــح ملئـــات مـــن أجانـــب ســـوريا حـــق الحصـــول عـــى
ترصيـــح اإلقامـــة املبـــارش يف ســـويرسا .وباملقابـــل ،مل يحصـــل
أغلـــب املواطنـــن الســـوريني املتقدمـــن بطلبـــات اللجـــوء يف
س ــويرسا ع ــى اع ــراف بصفته ــم الجئ ــن وبذل ــك مل مينح ــوا
ســـوى اإلذن املؤقـــت باملكـــوث يف البـــاد.

ووقع ــت حال ــة أخ ــرى ذات تبع ــات مهم ــة ع ــى ع ــدد م ــن خلفية

طلبــات معدومــي الجنســية يف مايو/أيــار  2014بصــدور ق ـرار لغاي ــة ع ــام  ،2008مل يك ــن يف س ــويرسا وال يف أي بل ــد أورويب
فاص ــل م ــن املحكم ــة الفدرالي ــة اإلداري ــة الس ــويرسية ال ــذي آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية،
فتـــح البـــاب أمـــام االعـــراف باألكـــراد الســـوريني (الذيـــن مــع َّأن ســويرسا صدَّ قــت اتفاقيــة عــام  1954املرتبطــة بوضــع
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األش ــخاص معدوم ــي الجنس ــية .فم ــع َّأن بع ــض األف ـراد كان ــوا اإلجراء

يف نظـــر ســـلطات الهجـــرة معدومـــي الجنســـية ومنحتهـــم
ع ــى ذل ــك األس ــاس وثائ ــق للس ــفر ،مل يك ــن هن ــاك أي إج ـراء
وال إطـــار قانـــوين لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية مـــع َّأن
القان ــون ال ــذي ينظ ــم نش ــاطات جمي ــع الهيئ ــات اإلداري ــة مب ــا
فيه ــا الهيئ ــات الحكومي ــة ال يق ــدم أسســاً قانوني ــة لإلجــراء
باســـتثناء بعـــض اإلشـــارات املتفرقـــة هنـــا وهنـــاك فيـــه.
ويف عـــام  ،1999انتقلـــت صالحيـــات تحديـــد صفـــة انعـــدام
الجنســـية إىل مـــا كان يســـمى بالدائـــرة الفدراليـــة لالجئـــن
ـــر اســـمها ليصبـــح اآلن األمانـــة العامـــة للدولـــة
التـــي ُغ ِّ
للهج ــرة وه ــي نفس ــها الت ــي تتعام ــل م ــع طلب ــات اللج ــوء.
ومـــع ذلـــك ،بقـــي اإلطـــار الترشيعـــي مرشذمـــاً .وحتـــى
يومنـــا هـــذا ،مـــا زالـــت الترشيعـــات قـــارصة عـــن التعامـــل
م ــع قضاي ــا معدوم ــي الجنس ــية باس ــتثناء بع ــض اإلش ــارات
إىل قواعـــد منـــح االختصاصـــات للهيئـــات املعنيـــة ،وعـــدا
ع ــن ذل ــك ،ال يوج ــد إال م ــادة واح ــدة ه ــي امل ــادة  31م ــن
القان ــون الف ــدرايل الس ــويرسي الخ ــاص باملواطن ــن األجان ــب
متنـــح حـــق معدومـــي الجنســـية يف الحصـــول عـــى ترصيـــح
اإلقامـــة املؤقـــت فـــور االعـــراف بهـــم بصفتهـــم معدومـــي
الجنســـية إضافـــة إىل حـــق الحصـــول عـــى اإلقامـــة الدامئـــة
بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن إقامتهـــم يف البـــاد .ومقارنـــة
ببع ــض ال ــدول األخ ــرى الت ــي تتواف ــر ع ــى قوان ــن مفصل ــة
حـــول تحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية ،ليـــس يف ســـويرسا
أي تقنـــن موحـــد يجمـــع األحـــكام الخاصـــة بتحديـــد تلـــك
الصفـــة ،ومـــا تصاعـــدت أعـــداد القضايـــا يف اآلونـــة األخـــرة
فجـــأة إال بســـبب غيـــاب األســـاس القانـــوين الواضـــح.

وكان ع ــدد قضاي ــا تحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية منخفضــاً
جـــداً لســـنوات قبـــل ذلـــك ،فمقارنـــة مـــع العـــدد الكبـــر
للقضايـــا الواقعـــة ضمـــن إجـــراء اللجـــوء ،مل تكـــن ســـلطات
الهج ــرة تلق ــي ب ــاالً كبــراً لتحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية.
وظه ــر أول ارتف ــاع مفاج ــئ يف أع ــداد طلب ــات تحدي ــد صف ــة
انع ــدام الجنس ــية يف ع ــام  2013حت ــى قب ــل ح ــدوث التغي ــر
القان ــوين الب ــارز املوص ــوف آنفــاً .ث ــم تصاع ــدت األع ــداد يف
إثبـــات واضـــح ألثـــر التغيـــرات القانونيـــة وقـــرار املحكمـــة
اإلداريـــة الفدراليـــة .ووصلـــت األرقـــام إىل ذروتهـــا يف عـــام
 2014عندمـــا أودع لـــدى األمانـــة العامـــة للدولـــة للهجـــرة
أكـــر مـــن  300طلـــب لالعـــراف بصفـــة انعـــدام الجنســـية،
ُق ِبـــل منهـــا  .%60ويف عـــام  ،2015أودعـــت  250قضيـــة
ومجـــدداً متخضـــت عـــن قبـــول االعـــراف بصفـــة انعـــدام
الجنس ــية ألصحابه ــا ومنحه ــم الح ــق املب ــارش بالحص ــول ع ــى
ترصيـــح اإلقامـــة.

ال تشـــرط ســـويرسا عـــى املتقدمـــن بطلـــب الحصـــول عـــى
صف ــة مع ــدوم الجنس ــية أن يك ــون ق ــد دخ ــل الب ــاد بطريق ــة
قانونيـــة وال أن يثبـــت أنـــه مقيـــم قانونـــاً يف البـــاد ،خالفـــاً
مل ــا ه ــو متَّب ــع يف دول أخ ــرى مث ــل املج ــر وإيطالي ــا .وه ــذه
النقطـــة مهمـــة وحساســـة ملعـــدوم الجنســـية الـــذي يعجـــز
ع ــن تلبي ــة ال ــروط املطلوب ــة من ــه ليثب ــت أن ــه دخ ــل البل ــد
املضيـــف بطريقـــة مرشوعـــة.
إضافـــة إىل ذلـــك ،يتلقـــى أصحـــاب طلبـــات صفـــة معدومـــي
الجنســـية معاملـــة أفضـــل مقارنـــة باملعاملـــة التـــي يتلقاهـــا
األفـــراد الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب االعـــراف بصفـــة لجوئهـــم
وذلـــك مـــن ناحيـــة الطعـــن يف القـــرارات الصـــادرة بحقهـــم.
أم ــا قان ــون اللج ــوء ،يف املقاب ــل ،فيح ــد م ــن ح ــق الطع ــن يف
قضاي ــا االعــراف بصف ــة الالج ــئ ويح ــر صالحي ــة النظ ــر يف
الطعونـــات يف املحكمـــة الفدراليـــة العليـــا.
وهن ــاك مس ــاوئ أيضــاً لغي ــاب قان ــون مفص ــل ح ــول انع ــدام
الجنســـية فقـــرار املحكمـــة اإلداريـــة الفدراليـــة يقـــي برفـــع
مســـتوى عـــبء اإلثبـــات املطلـــوب يف قضايـــا تحديـــد صفـــة
انع ــدام الجنس ــية ع ــا ه ــو علي ــه الح ــال يف إجــراءات تحدي ــد
صف ــة الالج ــئ َّ
ألن تقدي ــم طل ــب صف ــة اللج ــوء ال يطل ــب م ــن
األف ـراد س ــوى تقدي ــم ’إثب ــات باملصداقي ــة‘ أم ــا التق ــدم بطل ــب
االع ـراف بصف ــة انع ــدام الجنس ــية فيتطل ــب أن يق ــدم صاح ــب
الطل ــب إثبات ـاً كام ـ ً
ـا بأ َّن ــه م ــن معدوم ــي الجنس ــية .وبق ــي أن
نع ــرف م ــدى تأث ــر ه ــذا القــرار األخ ــر ع ــى االعــراف بصف ــة
انع ــدام الجنس ــية يف س ــويرسا.
مـــن أهـــم األمـــور املثـــرة للتســـاؤل حتـــى هـــذه اللحظـــة
ع ــدم وض ــوح الوض ــع القان ــوين للف ــرد ال ــذي ينتظ ــر الب ــت يف
طل ــب تق ــدم ب ــه لالعــراف ب ــه كمع ــدوم للجنس ــية إذ لي ــس
م ــن الواض ــح ،ع ــى س ــبيل املث ــال ،م ــا إذا كان ذل ــك الش ــخص
يحـــق لـــه البقـــاء والعمـــل أو االســـتفادة مـــن مزايـــا الرعايـــة
الصحيـــة والضـــان االجتامعـــي .ومل تكـــن تلـــك مشـــكلة يف
غالبيـــة القضايـــا نظـــراً َّ
ألن معظـــم أصحـــاب الطلبـــات إمـــا
ً
يتمتع ــون مب ــا يس ــمى الح ــق اإلج ـرايئ باملك ــوث وفق ـا للقان ــون
الس ــويرسي إم ــا أل َّنه ــم يف الوق ــت نفس ــه مقدم ــون لطلب ــات
ضمـــن إجـــراء اللجـــوء أو أل َّنهـــم يتمتعـــون باألصـــل بصفـــة
الالج ــئ أو غ ــر ذل ــك م ــن أن ــواع الحامي ــة الثانوي ــة يف س ــويرسا.
لك ــنَّ ه ــذه املس ــألة تصب ــح حرج ــة يف القضاي ــا الت ــي يك ــون
فيه ــا امل ــرء ق ــد تس ــلم قــراراً س ــلبياً بش ــأن طل ــب لجوئ ــه وم ــا
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يرتت ــب علي ــه م ــن أم ـ ٍر برتحيل ــه ،فعنده ــا يق ــدم طلب ـاً بصفت ــه الخالصة

مع ــدوم الجنس ــية .وهن ــاك خ ــوف يف َّأن من ــح الح ــق يف البق ــاء
خ ــال إجــراء تحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية ق ــد ي ــؤدي إىل
ارتفـــاع كبـــر يف الطلبـــات الواضـــح ضعفهـــا إي َّإن ذلـــك قـــد
يقـــود إىل إســـاءة مقـــدم الطلـــب الســـتخدام تحديـــد صفـــة
انع ــدام الجنس ــية بغ ــرض الته ــرب م ــن أم ــر الرتحي ــل نتيج ــة
رف ــض طل ــب لجوئ ــه الس ــابق .وم ــع ذل ــك التخ ــوف ،م ــا زال ــت
الس ــلطات الس ــويرسية ممتنع ــة ع ــن ترحي ــل ه ــؤالء األفــراد
ب ــل س ــيكون م ــن الصع ــب يف معظ ــم األح ــوال ط ــرد الش ــخص
ال ــذي يخ ــر قضيت ــه يف طل ــب اللج ــوء لع ــدم امتالك ــه لوثائ ــق
الس ــفر .لك ــنّ ذل ــك ال ينف ــي يف الوق ــت نفس ــه أن ــه ال يوج ــد
أي ض ــان قان ــوين مبوج ــب القان ــون املح ــي ب ـ ّ
ـأن قــرار الط ــرد
ل ــن ُين َّف ــذ يف أثن ــاء انتظ ــار الف ــرد للحص ــول ع ــى قــرار بش ــأن
تحدي ــد صفت ــه ع ــى أن ــه مع ــدوم الجنس ــية.
وتختل ــف الحامي ــة الت ــي يقدمه ــا القان ــون ال ــدويل ملعدوم ــي
الجنســـية عـــن الحاميـــة التـــي يتمتـــع بهـــا الالجئـــون .فمـــن
أهـــم االختالفـــات بـــن اتفاقيـــة عـــام  1951حـــول صفـــة
الالجئـــن واتفاقيـــة عـــام  1954املرتبطـــة بوضـــع األشـــخاص
معدوم ــي الجنس ــية َّأن الن ــوع الث ــاين م ــن الحامي ــة ال يتضم ــن
ضامن ـاً بع ــدم اإلع ــادة القرسي ــة إذ ال يت ــاح الي ــوم م ــن الحامي ــة
لألفـــراد املعنيـــن ســـوى الضامنـــات القامئـــة عـــى حقـــوق
اإلنســـان بعـــدم اإلعـــادة القرسيـــة كـــا الحـــال يف االتفاقيـــة
األوروبي ــة لحق ــوق اإلنس ــان .وم ــن هن ــاُ ،يط َل ــب إىل الس ــلطات
الس ــويرسية يف الح ــد األدىن أن تق ّي ــم م ــا إذا كان ط ــرد ف ــرد م ــا
يف وضـــع انتظـــار مصـــر تحديـــد وضعـــه كمعـــدوم للجنســـية
س ــوف ميث ــل خرقــاً اللتزام ــات س ــويرسا الدولي ــة إزاء حق ــوق
اإلنســـان.

ال بـــد مـــن العمـــل عـــى تجـــاوز أوجـــه القصـــور املذكـــورة
آنفــاً ويتطل ــب ذل ــك توضي ــح أحقي ــة الف ــرد يف البق ــاء يف أثن ــاء
الب ــت بأم ــره يف اإلجــراءات .وم ــع ذل ــك ،ميك ــن التغل ــب ع ــى
أوجـــه القصـــور تلـــك عـــن طريـــق إدخـــال مـــواد جديـــدة يف
القوانـــن القامئـــة بـــدالً مـــن الدعـــوة إىل ســـن قانـــون خـــاص
ح ــول انع ــدام الجنس ــية ،وه ــذا األم ــر س ــوف يحج ــب بع ــض
املزاي ــا الت ــي يتمت ــع به ــا األش ــخاص معدوم ــي الجنس ــية الي ــوم.
أم ــا م ــن جه ــة املش ــككني ،فيعتق ــدون َّأن امل ــرع الس ــويرسي
ع ــى األرج ــح س ــوف يس ــعى لتصحي ــح الخل ــل بإلغ ــاء ترصي ــح
اإلقام ــة الدامئ ــة املمن ــوح حاليــاً بع ــد انقض ــاء خم ــس س ــنوات
مـــن اإلقامـــة املؤقتـــة لألشـــخاص املعـــرف بأ َّنهـــم معدومـــو
الجنس ــية وبذل ــك تتس ــاوى اآلث ــار القانوني ــة املرتتب ــة ع ــى ٍّ
كل
م ــن تحدي ــد صف ــة اللج ــوء وتحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية.
وم ــع ذل ــك ،ال يق ــل احت ــاالً ع ــن ذل ــك َّأن مقدم ــي الطل ــب
املحتملـــن وممثليهـــم القانونيـــن واملفوضيـــة الســـامية لألمـــم
املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــن واملنظـــات غـــر الحكوميـــة
س ــوف تع ــرف باملزاي ــا املتأتي ــة م ــن االعــراف بصف ــة انع ــدام
الجنس ــية الت ــي س ــتتجاوز مج ــرد ح ــق الحص ــول ع ــى ترصي ــح
اإلقام ــة الدائ ــم.

كارين هامان karen.hamann@sem.admin.ch
متخصصة قانونية ،األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة
www.sem.admin.ch/sem/en/home

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء
األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة.
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أخبار عن مركز دراسات الالجئني
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 10مايو/أيار  ،2017الساعة الخامسة مسا ًء ،أكسفورد

سوف يُقدَّم املحارضة السنوية ترشيفاً للربوفييسورة إليزابيث
كولسون هذا العام توماس سبيكريبوير ،بروفيسور قانون الهجرة يف
جامعة فريجي ،أمسرتدام.

املدرسة الصيفية الدولية يف الهجرة القرسية

 14-2يوليو/متوز  ،2017أكسفورد
تهـدف املدرسـة الصيفيـة الدوليـة يف مركـز دراسـات الالجئين إىل
املهجريـن من مامرسـة
متكين العاملين مـع الالجئين وغريهـم مـن َّ
التأمـل الناقـد يف القـوى واملؤسسـات التـي تهيمـن على عـامل
هجريـن .واآلن ،هـذه هـي السـنة الثامنـة والعرشيـن التـي تقـام
ا ُمل َّ
فيهـا هـذه الـدورة التدريبيـة وقـد ُص ِّممـت لتقدميهـا على مـدار
أسـبوعني وتقـدم خير مـا تقدمـه جامعـة أكسـفورد يف التميـز
األكادميـي با ّتبـاع منهج محفز وتشـاريك للتعلم الناقـد والتأمل .وقد
ُص ِّممـت هـذه الـدورة أساسـاً لخدمـة املزاولني وصانعي السياسـات
ممـن يتمتعـون بخبرة علميـة متتـد لعـدة سـنوات يف العمـل يف
مجـال حاميـة الالجئين وغريها مـن املوضوعات املتعلقة بها .رسـوم
التسـجيل 3050 :جنيهاً إسترلينياً .رسـوم التسـجيل املبكر (لغاية 31
مـارس/آذار  2950 :)2017جنيهـاً إسترلينياً

هندسة التَّهجري :مرشوع بحثي جديد

يقود مرشوع البحث الجديد هذا الدكتور توم سكوت-سميث الذي
سوف يستعرض الخربات املعاشة يف اإليواء املؤقت لالجئني يف الرشق
األوسط وأوروبا بحضور لفيف من خرباء الهجرة القرسية وعلم
اآلثار واألنرثوبولوجيا والهندسة املعامرية لدراسة مأوى الالجئني يف
ست دول .ويقام هذا املرشوع بالرشاكة مع متحف بيت ريفرز
يف أكسفورد بتمويل من مجلس األبحاث االقتصادية واالجتامعية
ومجلس أبحاث اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية يف اململكة
املتحدة.

www.fmreview.org/ar/resettlement

الالجئون واملهاجرون :مرشوع بحثي جديد

حصلت الدكتورة كاثرين كوستيلو عىل منحة بدء املرشوع من مجلس
البحوث األورويب ملرشوع تنقل الالجئني واالعرتاف بهم وحقوقهم .ومن
املقرر البدء باملرشوع يف مارس/آذار  2017وسوف يعمل أوالً عىل
إعادة النظر يف حامية الالجئني من منظور التنقل والهجرة ثم ينتقل
إىل النظر يف الدراسات السابقة حول قانون الالجئني لينتقل بعدها إىل
إثارة نقاش حول مامرسات نظام الالجئني يهدف عىل وجه الخصوص
إىل إخضاع هذه املامرسات إىل التمحيص القانوين .ثم يعيد املرشوع
النظر يف ثالثة من أهم جوانب قانون اللجوء املتمثلة يف الوصول إىل
الحامية وتحديد وضع الالجئ وحقوق الالجئني وذلك عىل ضوء معايري
نظام اللجوء ومامرساته من ناحية التشارك يف املسؤوليات والحلول
املقدمة .وسوف يركز املرشوع يف تغطيته الجغرافية عىل أوروبا وتركيا
ولبنان وكينيا وجنوب أفريقيا.

اللجوء :تحويل نظام لجوء معطوب

منشور جديد ،يرتقب صدوره يف أواخر مارس/آذار 2017
يكشف الربوفيسور أليكساندر بيتس (مركز دراسات
الالجئني) وباول كولري (كلية بالفاتنيك للحكومة)
أ َّنه مبقدور صانعي السياسات الدوليني إنجاز نتائج
إنسانية مستدامة تعود بنفع أكرب عىل الالجئني
والدول املضيفة لهم .ويستند املؤلفان إىل البحوث
والحلول امليدانية التي ثبت نجاحها بالتجربة ثم
يرسامن رؤية لكيفية متكني الالجئني ليساعدوا
أنفسهم ويساهموا يف مجتمعاتهم املضيفة
وإعادة بناء بلدانهم األصلية.
ملزيد من املعلومات،
يرجى زيارة الصفحة التالية:
www.rsc.ox.ac.uk

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة يف عامي 2016-2017

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها .ونود التعبري عن امتناننا الكبري لكل
الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:
ADRA International • Catholic Relief Services-USCCB
• DanChurchAid • Danish Refugee Council • Global
• Protection Cluster • Government of Denmark
• Government of the Principality of Liechtenstein
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
• International Committee of the Red Cross
• • International Organization for Migration
Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • Mohammed
Abu-Risha • Norwegian Refugee Council • Open

Society Foundations • Oxfam • RefugePoint • Swiss
• Federal Department of Foreign Affairs • UNHCR
Women’s Refugee Commission

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نرشة الهجرة القرسية ونرشها من خالل تربعاتهم
الفردية التي قدموها من خالل صفحة التربعات عىل موقعنا عىل اإلنرتنت
www.fmreview.org/ar/online-giving
مهام كانت التربعات قليلة فسوف تساعد عىل استمرارية إصدار
نرشة الهجرة القرسية .لذلك الرجاء التفكري يف التربع.
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الالجئون العراقيون يف مجتمعات كاليفورنيا الناطقة باإلسبانية

كني كراين وليزا فرينانديز

جلسات التوجيه الثقايف رضورية حول واقع املكان الذي يعيش فيه الالجئون املعاد توطينهم لكنَّ تلك
الجلسات يجب أن تكون مالمئة لهم أيضاً.
لكنَّ الشباب العراقي عىل وجه الخصوص أدركوا رسيعاً َّأن مثة أشياء كثرية
مشرتكة بينهم وبني الطالب الناطقني باإلسبانية ،الذين كانوا يعانون من
تعلم اللغة اإلنجليزية أيضاً .لقد أدركوا ّأن الالتينيني أقل تحفظاً منهم
يف املحيط العام ،لكنهم مل يروا يف الخالفات الثقافية بني الجانبني عائقاً
مه ًام .ومن الواضح َّأن اآلباء واألمهات والبالغني بصفة عامة كانوا يواجهون
صعوبة أكرب يف التكيف،

يعيش كثري من الالجئني العراقيني املعاد توطينهم يف والية كاليفورنيا يف
مناطق تغلب عليها ثقافة ’الالتينيني‘ الناطقني باللغة اإلسبانية .وليك
يتكيفوا مع حياتهم الجديدة والتغلب عىل التحديات املعيشية ،ال بد لهم
من بناء جسور التواصل مع جريانهم من مختلف األقليات العرقية ال س َّيام
مجموعات الناطقني باللغة اإلسبانية ،بدالً من االقتصار عىل التواصل مع
الناطقني باللغة اإلنجليزية .فليك ينجح الالجئ املعاد توطينه يف االندماج
يف مجتمعه الجديد ،ال غنى عن إقامته لعالقات التواصل مع الغري خارج
نطاق مجموعته العرقية .وبينام يواجه البالغون صعوبة أكرب من الشباب ولذلك كانت هيئة إعادة التوطني تقدم محارضات توجيهية حول التكيف
يف تحقيق ذلك ،رسعان ما ينخرط الشباب ويكونون صداقات مختلفة الثقايف لكل الوافدين الجدد .ومع ذلك ،مل تلق تلك املحارضات الحضور
ِّ
املتوقع ،إذ كانت تركز أساساً عىل املسائل العملية مثل التعامل مع هيئات
ويتعلمون ك ًال من اإلسبانية واإلنجليزية.
الرفاه االجتامعي ،وتأمني رخصة القيادة ،واالمتثال لقوانني الهجرة ،وكيفية
ومن امللفت للنظر َّأن جلسات التوجيه الثقايف السابقة إلعادة التوطني فتح حساب يف البنك وغريها .أما املك ِّون الثقايف لهذه املحارضات فاعرتاه
يف أماكن مثل إسطنبول ركزت عىل الالجئني أ َّنه رغم» االختالفات التي الضعف ،إذ مل تتناول املحارضات أي يشء عدا املفهومات العامة ’للثقافة
سيجدونها بني أي شخص وآخر يف أمريكا» يبقى تعلم الالجئني وإتقانهم األمريكية‘ مثل التزامهم مبواعيد املقابالت الشخصية ومل تتناول الواقع
لإلنجليزية أساسياً ورضورياً للنجاح يف أمريكا .لكنَّ الالجئني اكتشفوا أمراً الجغرايف واالجتامعي للمنطقة .ولذلك ،طلبت الهَيئ ُة ا ُملسا َع َد َة من جامعة
آخر وهو َّأن تعلمهم للغة اإلسبانية مل يقل أهمية وفائدة عن تعلمهم محلية لتطوير مك ِّون ’الثقافة الالتينية‘ لغايات التدريب .ومن العوامل
اإلنجليزية خاص ًة يف سعيهم للحصول عىل العمل .وما أصابهم باإلحباط املهمة يف إنشاء توجيه أكرث تأسيساً عىل الثقافة استخدام ما يُط َلق عليه
جس‘ وهو شخص ميثل تلك املجتمعات ومدرب عىل مهارات
أ َّنهم وجدوا أن عليهم التعامل مع مجتمع ناطقي اللغة اإلسبانية مثلام كان اسم ’ا ُمل ِّ
عليهم التعامل مع ناطقي اللغة اإلنجليزية من أجل الحصول عىل عمل .التواصل بني الثقافات ويعمل كهمزة الوصل بني املجتمعني .قد تكون هذه
الخربة مفيدة للهيئات األخرى ،لكنَّ التحدي ما زال قامئاً بسبب الواقع
«عندما أتيت إىل هنا أول مرة ،ذهبت إىل أحد املتاجر للبحث عن عمل ...املحبط الذي يعرتي املواظبة عىل حضور التدريبات التوجيهية الثقافية.
اعتقدت ...مبا أنني يف كاليفورنيا َّأن كل الناس أمريكان ،كام تعلم ...،وعندما
كنت أبحث عن عمل كانوا يسألونني «هل تتحدث اإلسبانية؟» وكانت كني كراين kcrane@lasierra.edu
إجابتي «ال .أنا يف كاليفورنيا ،لست بحاجة إىل اإلسبانية ».فأجابني [صاحب بروفيسور مشارك ،قسم التاريخ ،والسياسات ،وعلم االجتامع،
جامعة ال سريا
العمل] «ال .بل اإلسبانية هل اللغة األوىل يف كاليفورنيا»».
https://lasierra.edu/history-politics-and-sociology
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بل انتاب بعض البالغني األكرب سن ُا شعور َّ
بأن التحاقهم بدورات تعليم اللغة
اإلنجليزية هدر للوقت ما دام جميع الطالب اآلخرين ناطقني باإلسبانية.
واشتىك البعض من عدم قدرتهم عىل مامرسة اللغة اإلنجليزية مع جريانهم طالبة دراسات عليا ،جامعة والية أوريغون
http://liberalarts.oregonstate.edu/slcs/wgss
َّ
ألن اللغة اإلسبانية هي لغة التواصل معهم .ومل تكن املعضلة قامئة يف
االختالفات الثقافية فحسب ،بل انعكست عىل فرصهم االقتصادية يف سوق
العمل بسبب عدم ُّ
متكنهم من اإلنجليزية وجهلهم باإلسبانية.
ليزا فرينانديز lfer693@lasierra.edu
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