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كيف ساعدت املنظامت غري الحكومية يف رسم مالمح برامج إعادة التوطني 
إميي سلوتر

إعادة  برامج  الالجئني وإحالتهم إىل  باملشاركة يف تحديد حاالت  تاريخ حافل  الحكومية  للمنظامت غري 
إنصافاً  أكرث  وجعلها  التوطني  إعادة  عمليات  إجراءات  وتحسني  أعدادهم  زيادة  يف  واملساعدة  التوطني 

وإخضاعها للمساءلة. 

برامج  تعرتي  التي  القصور  بأوجه  املرء  صدر  يضيق  قد  ما  رسعان 
النظر يف مدى ما حققته  املهم أن ندقق  لكّنه من  التوطني،  إعادة 
هذه الربامج خالل العقود املاضية ويف الدور الذي مثلته املنظامت 

غري الحكومية لتطوير هذه الربامج. 

إنشاء  التوطني  إعــادة  برامج  يف  املــدين  املجتمع  تدخل  ويسبق 
برامج  وتأسيس  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 
كانت  إذ  امُلستقِبلة  البلدان  جانب  من  الرسمية  التوطني  إعادة 
الالجئني  تحديد  يف  نشطة  والعلامنية  الدينية  اإلنسانية  الجامعات 
العاملية  الحرب  انــدالع  قبل  توطينهم  إعــادة  عىل  ومساعدتهم 
يف  الصينية  الهند  أزمة  وبسبب  انتهائها.  وعقب  أثنائها  ويف  الثانية 
السبعينيات والثامنينيات، وضعت الواليات املتحدة برنامج املغادرة 
أجل  من  للهجرة  الدولية  الكاثوليكية  اللجنة  مبساعدة  النظامية 
املفوضية  ومثَّلت  اللجوء.  بطلبات  املتقدمني  من  املؤهلني  تحديد 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املقام األول دور الوسيط 
املؤهلني  تحديد  من  بدالً  املتحدة  والواليات  فيتنام  بني  االتفاق  يف 
إلعادة التوطني. وباملثل، عملت املنظامت غري الحكومية مثل لجنة 
تايلندا  إىل  الصينية  الهند  من  الفارين  تحديد  عىل  الدولية  اإلنقاذ 

وأدخلتهم يف برامج إعادة التوطني. 

ومطلع  الثامنينيات  يف  الالجئني  من  اآلخر  الكبري  العدد  وظهر 
حالة  ويف  السوفييتية.  الدينية  األقليات  من  وكانوا  التسعينيات 
الجهات  أوىل  الحكومية  غري  املنظامت  كانت  الفيتناميني،  الالجئني 
املسؤولة عن فرز الالجئني إلعادة توطينهم، وأبرزها الجمعية العربية 
ملساعدة الالجئني )هياس) يف فيينا وروما. ويف الواقع، كان للمنظامت 
األسد  نصيب  الحكومات  مع  كثب  عن  تعمل  التي  الحكومية  غري 
التسعينيات.  منتصف  قبل  وإحالتها  الحاالت  تحديد  عملية  من 
وحتى ذلك الحني، كانت برامج إعادة التوطني ُينَظر إليها غالباً عىل 
البلدان  يف  الهجرة  اهتاممات  تنحر ضمن  أو  أجنبية  سياسة  أنَّها 
الخاصة  قنواتها  خالل  من  معالجتها  يجب  وأنَّه  لالجئني  املستقبلة 

بأقل تدخل من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

املفوضية  اليوم يف دور  نلمسه  الذي  الكبري  التوسع  ومل نشهد هذا 
التوطني  إعادة  برامج  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
إال يف منتصف التسعينيات عقب نهاية الحرب الباردة. وعىل وجه 

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

املنظامت غري الحكومية من خالل برامج ’الدخول املبارش‘. 

النضال يف استكامل حصص البلدان من الالجئني
من  والتحذيرات  القضية  هذه  إىل  املوجهة  لالنتقادات  استجابة 
الالجئني  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  زعزعة مصداقية 
لدى بلدان إعادة التوطني وتهديد موارد التمويل املستقبلية وبالتايل 
برنامج  املفوضية وضع  بدأت  الالجئني،1  من  البلدان  تقليل حصص 
ُمدرَّب  عمل  وفريق  التطبيق  دامئة  مبعايري  ’عقالين‘  توطني  إعادة 
رَت معايري إعادة التوطني التي نعرفها  وُمحرتِف. ومنذ ذلك الحني، ُسطِّ
حالياً وُنرِش أول دليل باسم إعادة التوطني يف عام 1996. وُعِقد 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 
باستجابتها  لالرتقاء  الالجئني جهوداً  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
لطلبات دول إعادة التوطني، وركزت تركيزاً شديداً عىل بناء قدراتها 
التعويل عىل مناذج الرشاكات مع املنظامت غري  الداخلية بدالً من 
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 إنَّه مل يكن للمفوضية تاريخ حافل من الرشاكات مع املنظامت 

غري الحكومية بشأن إعادة التوطني للبناء عليه. 

وجاء االستثناء البارز لهذا التوجه عندما أرشفت اللجنة الكاثوليكية 
املوظفني  لندب  مخطط  وضع  عىل   1998 عام  يف  للهجرة  الدولية 
املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  العاملني يف  من أجل رفد 
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كبرية  كانت  الخطة  لكنَّ  التوطني.  إعادة  بربنامج  املعنيني  الالجئني 
مؤقتاً  انتداباً  كان  إذ  املنتظر  النحو  عىل  دورها  تؤد  فلم  الحجم 
عىل  الطلب  ارتفاع  وبسبب  الحكومية.  غري  املنظمة  ملوظفي 
السامية  املفوضية  يف  للعمل  منهم  كبرية  أعداد  ُعيِّنت  املوظفني، 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وأحياناً دون خربة سابقة بالعمل يف 

املنظامت غري الحكومية.  

يف  وإحالتها  الحاالت  لتحديد  الرشاكات  من  أخرى  أشكال  وُأقيمت 
أثناء ذلك الوقت. وأبرزها، يف مطلع العقد األول من القرن الواحد 
مرشوعاً  باكستان  يف  الدولية  اإلنقاذ  لجنة  بدأت  عندما  والعرشين 
السامية  املفوضية  إىل  وإحالتهم  للخطر  املعرضني  األفغان  لتحديد 
وكان  توطينهم.  إعادة  يف  للنظر  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
السبب وراء هذه الرشاكة أن حجم أزمة الالجئني يف باكستان دفع 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل االقتصار عىل 
إلعادة  بحاجة  أنَّها  نفسها  عن  عرَّفت  التي  الحاالت  تلك  معالجة 
التوطني، يف حني تولت منظمة غري حكومية الرتكيز عىل بلوغ األماكن 
اإلنقاذ  لجنة  وعملت  استضعافاً.  الحاالت  أكرث  عىل  للعثور  النائية 
عملية  يف  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  مع  كثب  عن  الدولية 
تحديد الالجئني املؤهلني للدخول يف برامج إعادة التوطني ومتكنت 
آليات  وتحسني  منزلية  زيارات  إلجراء  الالزمة  املوارد  تخصيص  من 
التحقق من استحقاق الحاالت، وذلك دون الحاجة للتعامل مع كافة 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  فعلت  األزمة كام  حاالت 

الالجئني. 

ويف كينيا عام 2002، يف أعقاب فضيحة فساد عّلقت أنشطة إعادة 
التوطني التي كانت تجريها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
)هياس)  الالجئني  ملساعدة  العربية  الجمعية  وضعت  الالجئني، 
وبسبب  بها.2  الخاصة  واإلحاالت  التوطني  إعادة  لتحديد  برنامجاً 
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 

سوى عدد قليل من اإلحاالت من جانب تلك املنظامت. 

إعادة  إحاالت  يف  املتخصصني  من  الجديد  الجيل  عن  وبالحديث 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  كانت  التوطني، 
الهيئة الوحيدة املعروفة بهذا الصدد. ويف كثري من البلدان األوروبية، 
مشاركة  وغياب  املفوضية  عىل  االعتامد  الطبيعي  املعيار  أصبح 

املنظامت غري الحكومية وهكذا بدأت ذكرى مشاركة املنظامت غري 
اإلحاالت  بلغ إجاميل عدد  بالتاليش. وبحلول عام 2003،  الحكومية 
كان  الذي  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  من 
سُيوزع عىل جميع بلدان إعادة التوطني 35 ألف حالة وهو ما يعادل 

نصف حصة الواليات املتحدة وحدها. 

إحياء دور املنظامت غري الحكومية 
ة االحتياجات التي  بالنظر إىل التناقض بني القنوات غري امُلستغلَّة وِحدَّ
التوطني، ازداد عدد املنظامت غري الحكومية  يشهدها مجال إعادة 
التي تشعر بأنها ُمجرَبة عىل إيجاد الطرق لدعم القدرات العملياتية. 
الكوادر  توظيف  يف  مستمرة  زالت  ما  الحرجة  الثغرة  بأنَّ  وإدراكاً 
منظمة  َست  ُأسِّ واإلحاالت،  الحاالت  حديد  عمليات  إلجراء  الالزمة 
ريفيوج بوينت )RefugePoint)3يف عام 2005 وكان الهدف األويل 
لها تحقيق االستخدام الكامل لحصص إعادة التوطني املتاحة خاصًة 
مقارنة  كبري  باهتامم  تحظ  مل  التي  األفريقية  بالحاالت  يتعلق  فيام 

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 اآلن، ُتعدُّ اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة 
مة ’للعاملة املساعدة‘ بعدد إجاميل وصل غطى قرابة  أكرب جهة مقدِّ
60% من 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 
ال  قد  التي  للحاالت  وصولها  نطاق  توسيع  بغية  وتدربها  الوطنية 
إذ  التوطني،  إعادة  لربامج  الوصول  املجهود  هذا  دون  لها  يتسنى 
تستغل تلك املنظامت مكانتها الفريدة يف قلب مجتمعات الالجئني 
لتحديد أكرث الحاالت تعرضاً للخطر وإحالتهم إىل املفوضية السامية 
النظر يف وضعهم. وهناك  الالجئني من أجل  املتحدة لشؤون  لألمم 
للمفوضية  اإللكرتوين  املوقع  عىل  األدوات  من  مجموعة  حالياً 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تشجيع املنظامت 
املحلية  املكاتب  وتشجيع  الحاالت  تحديد  عىل  الحكومية  غري 
الحكومية  غري  املنظامت  بإحاالت  الرتحيب  عىل  للمفوضية  التابعة 

ومعالجتها.4

التي أسفرت عن  ويف حني يصعب الفصل بني مختلف املساهامت 
واستكامل  للمفوضية  االستيعابية  القدرة  يف  بها  يستهان  ال  زيادة 
حصص البلدان من الالجئني، ال شك يف االستفادة الكبرية التي جناها 
برنامج إعادة التوطني من تحول املنظامت غري الحكومية يف السنوات 
ُيعتَمد عليها يف إجراء اإلحاالت - وصاحب  األخرية ملصادر موثوقة 
ذلك تبني املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نهج أكرث 
زيادة  إىل  وباإلضافة  الحكومية.  املنظامت غري  مع  بالرشاكة  ترحيباً 
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الحكومية  غري  املنظامت  مع  الرشاكة  جلبت  االستيعابية،  القدرة 
منافع أخرى. ومع أنَّ الرضورة قد ُتحِتم عىل املفوضية السامية لألمم 
استجابة  كافية  إجراء إحاالت  الرتكيز عىل  الالجئني  املتحدة لشؤون 
املنظامت  تتمتع  التوطني،  إعادة  وبلدان  املانحة  البلدان  لطلبات 
غري الحكومية بحرية أوسع للرتكيز عىل استضعاف الحاالت الفردية 

واستحقاقها. 

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

إىل زهاء 39 ألف إحالة. 

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

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

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

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

 www.refugepoint.org
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مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية للتعاون العميل 
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خارج  يعيشون  الذين  الالجئني  عدد  وزيادة  العاملية  الالجئني  توطني  إعادة  احتياجات  تنامي  ضوء  يف 
املخيامت، تعد املنظامت غري الحكومية وحدها أفضل من ُيحدد الالجئني املستضعفني ويجري املقابالت 

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

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

وتحديد وضعهم كالجئني وأهليتهم وإحالتهم وتقديم طلباتهم لتلك 
البلدان. 

ونظراً لتزايد أعداد الالجئني الذين يعيشون خارج املخيامت، تراجعت 
ما كانت تعتمد عليه برامج إعادة التوطني من آليات تقليدية لتحديد 
واضطرت  الحرضية،  املناطق  إىل  املخيامت  من  وإحالتهم  الالجئني 
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل تحديد الالجئني 
املحتاجني إلعادة التوطني باالقتصار عىل استخدام البيانات الرافدة من 
عملية التَّسجيل تلك ومن منظومة تحديد وضع الالجئني التي تتبعها 
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