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إعادة توطني الالجئني والحراك يف نيوزيلندا
ماردوخ ستيفنز 

منذ عام 2013، تنادي حملة Doing Our Bit )تأدية دورنا( مبضاعفة نيوزيلندا لحصتها من الالجئني 
من 750 إىل 1500. 

نيوزيلندا  كانت  مؤخراً،  السوريني  لالجئني  كندا  استقبال  قبل 
الالجئني  من  أعداداً  استقبلت  التي  العامل  يف  الوحيدة  الدولة 
املتحدة  األمم  مفوضية  لدى  التوطني  إعادة  منظومة  من خالل 
خالل  من  قبلتهم  من  أعداد  تفوق  الالجئني  لشؤون  السامية 
طلبات اللجوء. ومبا أنَّ عدد طلبات اللجوء املقدمة يف نيوزيالندا 
إىل  نيوزيلندا  تسعى  الواحد،  العام  يف  طلب   300 تتجاوز  ال 
وبهذا  )الكوتا).  الحصص  نظام  خالل  من  العادلة  حصتها  أخذ 
الكوتا‘  ’الجئي  من  املحدود  بالعدد  الرتحيب  يعتمد  ال  النظام، 
عىل أساس الطلبات التي يقدموها طالبو اللجوء وفقاً الدعاءات 
مواطنيهم  أنَّ  الشعب  ممثلو  يعتقد  ما  عىل  بناًء  بل  حقوقية، 

يرغبون به بالفعل.

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

بالفعل. 

ويف نيوزيالندا، كان لغياب الحوار العام حول الالجئني األثر األكرب 
سنة  ثالثني  )750) خالل  السنوية  الحصة  ارتفاع حجم  عدم  يف 
السكان  بعدد  ارتفاعاً  البالد  شهدت  الوقت،  ذلك  ويف  املاضية. 
بنسبة 41% رافقه ارتفاع آخر يف الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي 
هذا  خالل  اللجوء  حصة  رفع  منارصي  لكنَّ  ضعفني.  من  بأكرث 
مع  املحدودة  مشاركتهم  خالل  من  املنارصة  يف  اكتفوا  الوقت 

الجمهور العام من السكان. 

دورنا)  )تأدية   Doing Our Bit حملَة  َبدأُت   ،2013 عام  ويف 
مل  البداية،  ويف  الالجئني.  من  نيوزيلندا  حصة  مضاعفة  بهدف 
راسخة.  عامة  بشخصية  تصطبغ  ومل  متويالت  أي  الحملة  تتلقَّ 
ولذلك، كانت وسائل اإلعالم االجتامعي واإلعالم البديل الطريق 

األصدقاء  عىل  أيضاً  تركيزنا  وانصبَّ  بالحملة.  لالنطالق  الوحيد 
الشعبي  الحراك  ومجتمعات  والجامعات  الفنون  مجاالت  يف 
لتعظيم رسالتنا للجمهور العام. ومتخضت هذه االرتباطات عن 
أحزاب  من  املتعاطفني  الربملان  أعضاء  مع  اجتامعاتنا  أوىل  عقد 
حزب  وهو  أال  معارض  حزب  أكرب  إقناع  من  ومتكنا  املعارضة 
االنتخايب  بيانهم  إىل  الالجئني  زيادة حصة  بضم موضوع  العمل 

وكانت تلك خطوة يف االتجاه الصحيح. 

أخرى  منارصة  مجموعات  بدأت   ،2015 فرباير/شباط  وبحلول 
مرور  ومع  اللجوء.  حصة  مضاعفة  إىل  الداعية  حمالتها  إطالق 

أفراد من حمالت اعرتاض يحتجون أمام املباين الحكومية يف ويلينغتون، نيوزيلندا.
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وغريهم  البلديات  ورؤساء  املشاهري  دعم  عىل  حصلنا  الوقت، 
عىل  وحرصنا  لالجئني.  الخدمات  بتقدير  املعنية  الهيئات  من 
العامة ونرش  العام من خالل عقد االجتامعات  الجمهور  إرشاك 
املطويات وتنظيم املعارض الفنية. وبعد سنتني من بدء الحملة، 
دراسات  إحدى  أظهرت  أوروبا،  إىل  الهجرة  أزمة  وصول  وقبل 
حصة  رفع  أيــدوا  النيوزيلنديني  من   %53 أنَّ  الــرأي  استطالع 
عزمها  عن  الحكومة  أعلنت   ،2015 سبتمرب/أيلول  ويف  اللجوء. 
توفري 600 مكان إضايف يف حصة الالجئني )للسوريني) عىل مدى 

ثالث سنوات.

ورغم تركيزنا عىل املؤسسات الدميقراطية، كانت املطالب القامئة 
ال يتجزأ من حملتنا. ومع ذلك،  عىل قيم حقوق اإلنسان جزءاً 
اسُتخِدمت حقوق اإلنسان لتوجيه النداء إىل الجمهور العام من 
خالل املؤسسات الدميقراطية وليس العتامدها كأساس لتحريك 
الدعاوى يف املحاكم. وبجانب حقوق اإلنسان، اعتمدت الحملة 
اإلحصاءات  وعىل  دورنا‘)  )’تأدية  العدالة  أطروحات  عىل  أيضاً 
األخرى.  الــدول  مبساهامت  مساهمتنا  قارنت  التي  املقنعة 
حتى  أنَّه  يف  الحملة  أطلقتها  التي  الرسائل  أهم  إحدى  ومتثل 
اللجوء بطريقة  لو كان هناك بلدان مثل أسرتاليا تعامل طالبي 
مخيفة، فنيوزيلندا تنتهج طريقا مشابهاً لذلك إذا بقيت تقلص 

مسؤوليتها من خالل تصغري حجم حصة الالجئني.

قضيتنا  الالجئني إلظهار  مقدمي خدمات  مع  انطلقنا  هنا،  ومن 
التوطني  إعادة  نتائج  حول  اإليجابية  القصص  ذكر  خالل  من 
ووضعنا الخطاب العام ضمن إطار انعدام زيادة حصة الالجئني. 
لكنَّ إطالق حملة تنادي برفع حصة الالجئني لن يتطلب إنشاء 
خطاب رسدي إذا كانت الحصة )الكوتا) السبيل الرشعي الوحيد 
لحامية الالجئني، خاصة إذا تعاون املنارصون مع وسائل اإلعالم 
كان  األمر،  واقع  ويف  الالجئني.  حامية  فئتي  لتوضيح  الرئيسية 
بها  املبالغ  السلبية  األخبار  خفض  الكوتا  عىل  الرتكيز  شأن  من 
حول طالبي اللجوء بل أصبحت معظم نقاشات املخاوف األمنية 
إزاء جلب الالجئني إىل نيوزيلندا مبنية اآلن عىل عمليات الفرز 

الحكومي لالجئني الواصلني من خالل الكوتا نفسها. 

أوجه القصور يف إعادة التوطني
فرتات  يف  الالجئني  توطني  إعادة  لحصة  ط  ُيخطَّ نيوزيلندا،  يف 
للسامح  وذلــك  سنوات  ثالث  تــدوم  منها  واحــدة  كل  زمنية 
األقاويل  انطالق  وتفادي  للحصة  املرتاكمة  للزيادات  بالتخطيط 
ولذلك،  الالجئني.  ’لطوفان‘  قبولها  يف  الحكومة  عشوائية  حول 
تذبذباً  حسب  اللجوء  طالبي  طلبات  تشهد  أن  ع  ُيتوقَّ يف حني 
عىل  االضطهاد،  وأوضــاع  النزاعات  عىل  تطرأ  التي  التغريات 
العام  الدعم  تحشد  أن  الالجئني  لحصة  املنارصة  املجموعات 

أنَّ  ومع  أيضاً.  االنتخابات  الحصة وخالل  مراجعة  أوقات  خالل 
الرتكيز الدويل عىل أزمة الالجئني األخرية ساعد يف ترسيع زيادة 
حصتنا الدامئة، فال شك لدينا يف أننا قادرون عىل تحقيق زيادة 

أخرى بها. 

حصة  أنَّ  عن  الحكومة  أعلنت   ،2016 يونيو/حزيران  ففي 
الالجئني سوف تزداد زيادة دامئة إىل ألف بدءاً بعام 2018 مع 
الزيادة  أنَّ  ومع  املحلية.  املجتمعية  الكفالة  أمام  الفرص  تنامي 
ال تصل إىل ما تصبوا إليه حملتنا وحمالت غرينا، فقد تبنى كال 
 ،1500 إىل  الحصة  زيادة  سياسة  الرئيسيني  املعارضني  الحزبني 
كام ظهرت املقاالت االفتتاحية يف كربى الصحف املنددة بالعدد 
قبول  يف  رغبة  العام  الجمهور  أبدى  وكذلك  للحصة،  املنخفض 

الالجئني.

هناك ثالثة تحديات رئيسية تواجه قبول نيوزيلندا لالجئني ضمن 
إطار إعادة التوطني. فأوالً، من السهل عىل دول مثل نيوزيلندا 
العام  االهتامم  ولوال  الالجئني  ألنواع  محددة  أولويات  تضع  أن 
الالجئني  اختيار  السياسات  صانعو  َل  لَفضَّ مؤخراً،  حصل  الذي 
محور  عىل  الرتكيز  من  بدالً  االستيطان  يف  األفضلية  أساس  عىل 
فئات  هي  لالجئني  أخرى  فئات  تأسيس  ورغم  االستضعاف. 
منذ  موقفة  الفئات  تلك  بقيت  واإلعاقات،  الطبية  الحاالت 
ت الحكومة الحالية الجئي الحصة القادمني  2009. وكذلك، حدَّ
عىل  تقتر  بحيث  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  من 
للرتكيز  مبارشاً  رفضاً  ميثل  ما  نيوزيلندا،  يف  عائالت  لديهم  من 
الذي توليه مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عىل 

األشخاص األكرث استضعافا.1

لالجئني  الحكومي  االختيار  أنَّ  يف  فيتمثل  الثاين  التحدي  أما 
الالجئني  ونقلهم وفق منظومة الحصة يطبِّع نظاماً يشرتط عىل 
األعداد  عن  كثرياً  تقل  التي  األماكن  توافر  حني  إىل  االنتظار 

املطلوبة. 

أوقات  الالجئني يف  الرتكيز عىل حصص  أنَّ  الثالث هو  والتحدي 
مثل  املبارشة  األخرى  الحاجات  عن  النظر  يحّول  قد  األزمات 
املطاف،  نهاية  ويف  لالجئني.  املضيفة  للدول  املساعدات  تقديم 
رفع  مبناشدات  الالجئني  حصص  رفع  مناشدات  ربط  من  بد  ال 
بني  تنافساً  هناك  يكون  أن  ينبغي  وال  املساعدات،  مستوى 

املناشدتني.

تنفيذ  يف  بــدأت  التي  الوحيد  البلد  نيوزيلندا  تعد  ــرياً،  وأخ
أكرث  العام  التعاطف  يجعل  ما  وذلك  املجتمعية  الكفالة  برامج 
استجابة يف أوقات األزمات. ويف هذا اإلطار، ُتعلَّل إحدى أسباب 
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أنَّ  يف  دورنا)  )تأدية   Doing Our Bit نجاح حملة  محدودية 
كثرياً من الحامس األويل الذي أبداه املواطنون بددته الحكومة 
بعض  عنها  يبتعد  أن  خشية  استجابتها  تبطيء  إىل  سعت  التي 

مؤيديها. 

لقد أظهرت خربة نيوزيلندا يف محاولة رفع حصة الالجئني التي 
لكنَّ  الحقوق،  عىل  القائم  اإلطار  تطبيق  رضورة  ركودها  طال 
التوطني. وباملقابل،  لتنفيذ برنامج قوي يف إعادة  ذلك ال يكفي 
إذا اقتر الرتكيز حراً عىل إعادة التوطني، قد يؤدي ذلك إىل 
ل األفراد طالبي اللجوء ويحموا من  ُتنقُّ ُتنَزُع فيها رشعية  وضع 

حقوقهم املمنوحة لهم يف اتفاقية الالجئني. ومن هنا، نخلص إىل 
قدماً  الدفع  يف  واملتمثلة  الدميقراطي  لإلطار  الرئيسية  الوظيفة 
املقاربة  مع  جنب  إىل  جنباً  تعمل  للحامية  تدابري  تطبيق  نحو 

القامئة عىل الحقوق وما وراءها.

 murdochstephens@gmail.com ماردوخ ستيفنز 
حملة Doing Our Bit )أداء دورنا) 

www.doingourbit.co.nz

1.  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، الحاجات املتوقعة إلعادة التوطني 
www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/6/575e95e04.html 2017 العاملي

معاملة تفضيلية لالجئني يف إيرلندا
ناتاليا بيستوفا 

تبذل الحكومة اإليرلندية جهوداً كبرية يف إعادة توطني الالجئني السوريني الواصلني إليها من خالل برنامج 
لهؤالء  الدعم  م  تقدِّ ال  لكنَّها  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  لدى  التوطني  إعادة 

الالجئني، مبن فيهم السوريون، إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحامية الدولية.

اســتجابة للحــرب يف ســوريا، تعهــدت الحكومــة اإليرلنديــة 
املــدين  املجتمــع  يف  وعــمَّ  الجــئ.  آالف  بأربعــة  بالرتحيــب 
الذيــن عانــوا  بالتضامــن مــع  والشــعب اإليرلنــدي شــعور 
الحــرب يف ســوريا وأطلقــوا رصخــة ’الرتحيــب بالالجئــني‘ خــالل 
ــداً ومســاعدة  ــة جه ــة اإليرلندي ــذل الحكوم ــايض. وتب ــام امل الع
ــني الســوريني املعــاد توطينهــم  ــن يف دعــم برنامــج الالجئ كبريي
ضمــن برنامــج إعــادة التوطــني لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم 
املتحــدة لشــؤون الالجئــني كجــزء مــن التزامهــا بالرتحيــب 

ــني. ــؤالء الالجئ به

ومنــذ بدايــات الربنامــج عــام 2000 إىل منتصــف نوفمرب/ترشيــن 
ــة  ــادة املفوضي ــادة التوطــني بقي ــج إع م برنام ــدَّ ــاين 2016، ق الث
ــم لـــ 1705  ــني الدع ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم الس
ــداً مبــا فيهــا العــراق وســوريا  أشــخاص مســتضعفني مــن 27 بل
لبــدء حيــاة جديــدة يف جميــع أنحــاء إيرلندا.1ووفقــاً اللتزامهــا 
الحكومــة  بــدأت  ســوري،  الجــئ  آالف  بأربعــة  بالرتحيــب 
التخطيــط إلعــادة توطــني العائــالت املوجــودة يف مخيــامت 
الالجئــني خــارج ســوريا. ومــع حلــول منتصــف عــام 2016، 
وصلــت أفــواج عــدة مــن الســوريني إىل إيرلنــدا وُوِضعــوا يف عدد 
ــة  ــت الحكوم ــالد. وخصص ــاء الب ــف أنح ــع يف مختل ــن املواق م
مــوارد ماليــة لدعــم األشــخاص يف الســنة األوىل يف املرحلــة 
ــن  ــا م ــالت ومتكينه ــارشة للعائ ــري املســاعدة املب ــة لتوف االنتقالي
الحصــول عــىل خدمــات التعليــم يف املــدارس والرعايــة الصحيــة 

لضــامن  الحكوميــة  الهيئــات  وُجنِّــدت  وغريهــا.  واإلســكان 
كفايــة وصــول الالجئــني للخدمــات ووضعــت يف اعتبارهــا أيضــاً 
ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــفوية وخدم ــة الش ــة الرتجم ــري خدم توف
والخدمــات الخاصــة املبــارشة لالجئــني وقدمتهــا لهــم عنــد 
اإلمــكان. وكان إرشاك املجتمعــات املحليــة ودمجهــا جــزءاً آخــر 
ــة  ــذه املقارب ــع أنَّ ه ــني. وم ــادة التوط ــم إع ــة دع ــن عملي م
إلعــادة التوطــني محــدودة زمنيــاً بفــرتة تزيــد عــىل الســنة 
بقليــل، فقــد كانــت مدروســة جيــداً وعمليــة، وميكــن أن ُتعــدُّ 
ــو نظــرت يف أمــر  ــة فيــام ل ســابقًة حميــدة للحكومــة اإليرلندي
تطبيقهــا خــارج اإلطــار األوســع لسياســتها ومامرســتها يف شــؤون 

ــرة. الهج

ــا  ــني، م ــؤالء الالجئ ــني ه ــاد توط ــذي يع ــه ال ــت نفس ويف الوق
زال 4209 طالبــي لجــوء ممــن متكنــوا مــن الوصــول إىل إيرلنــدا 
ــة  ــب الحامي ــة بشــأن مطال بانتظــار صــدور القــرارات اإليرلندي
التــي قدموهــا. ومــا زال هــؤالء املنتظــرون موجــودون يف ظروف 
الســجن املفتــوح ضمــن نظــام يســمى بتقديــم الخدمــات 
ــن العمــل أو الدراســة  ــي اللجــوء م ــع طالب ــذي مين ــارشة ال املب
أو طهــو الطعــام بأنفســهم. وهنــاك 109 طلبــات للجــوء قدمهــا 

ــدا.2  ــو لجــوء ســوريون مســجلون يف 2016 يف إيرلن طالب

ــني  ــنوات إىل ح ــرش س ــل إىل ع ــا يص ــت م ــتغرق الوق ــد يس وق
ــوء. وال  ــح اللج ــأن من ــايئ بش ــا النه ــلطات لقراره ــدار الس إص
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