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اعتبارات عملية لربامج إعادة توطني فعالة 
ويليم الييس سوينغ 

هناك بعض العنارص املهمة التي يجب مراعاتها يف أثناء وضع برامج إعادة التوطني ألنَّها ستعود بالفائدة 
عىل كل من الالجئني والدول املتعهدة باستقبالهم.  وترى املنظمة الدولية للهجرة أنَّ هذه العنارص مهمة 
بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطني أو بلد املقصد أو نوع الالجئني املتلقني للمساعدة يف 

هذا اإلطار. 
إعـادة التوطـني أداء حيويـة للحاميـة الدوليـة وهي حل مسـتدام 
لبعـض أهـم املسـتضعفني يف العامل،  ومـع أّن إعـادة التوطني ليس 
م أمـاًل حقيقيـاً  الخيـار الـذي ينتهجـه أغلـب الالجئـني، فهـو يقـدِّ
وفرصـة ملـن يريـد بـدء حيـاة جديـدة خاصـة إذا مل يعـد لديـه ما 

ميكـن أن يقـول عنـه إنَّـه بيتـه أو وطنـه أو بلده. 

املعـاد  لألشـخاص  السـنوية  األعـداد  يف  طـرد  مضَّ ارتفـاع  هنـاك 
توطينهـم إىل درجـة ال تتناسـب مـع عـدد األماكـن املتاحـة لتلبية 
الحاجـات العامليـة يف إعـادة التوطـني. ولذلـك، نـرى الـدول يزداد 
ميلهـا إىل التوجـه لخيـارات أخـرى يف تأمني الحاميـة لالجئني ممن 
يحتاجـون إىل الحاميـة الدوليـة. وفيـام وراء برنامـج إعـادة توطني 
الالجئـني التقليـدي، أصبحـت كثـري مـن الـدول تبـدي اهتاممها يف 
قبـول الالجئـني عىل أسـاس إنسـاين وتوفـري الرعاية لهـم وغري ذلك 
مـن الخيـارات مثـل املنـح الدراسـية األكادمييـة أو خطـط التنقـل 

للحصـول عـىل العمل. 

قـرب  عـن   1951 عـام  منـذ  للهجـرة  الدوليـة  املنظمـة  وتعمـل 
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  واملفوضيـة  الحكومـات  مـع 
الالجئـني واملجتمـع املـدين وغريهـم مـن الـرشكاء إلعـداد الالجئني 
لعمليـة إعـادة التوطـني وكذلـك إلعـداد الـدول السـتقبالهم. ومع 
البديلـة  املسـارات  تطويـر  تدعـم  للهجـرة  الدوليـة  املنظمـة  أنَّ 
خالفـًا إلعـادة التوطـني، فهـي تعتقـد أنَّ مثـل هـذه الخطـط ال 
ينبغـي أن تقتـر عـىل توفـري الحاميـة القانونيـة وضامنهـا، بـل 
يجـب أن تسـعى لدمـج الالجئـني ومتكـني مشـاركتهم االقتصاديـة 
يف مجتمعاتهـم الجديـدة بغـض النظـر عـن الطبيعـة القانونيـة 
لخطـة التعامـل مـع الالجئـني. وانطالقـاً من هـذه الخـربة الطويلة 
للمنظمـة يف إعـادة التوطني منـذ 65 عاماً، تـويص املنظمة الدولية 
تـني هـام: وضـع الربامج  للهجـرة باستكشـاف مقاربتـني اثنتـني عامَّ
املرتكـزة لالجئـني، والتخطيـط واإلعـداد. وتقـوم هاتـان املقاربتان 
قـرب  عـن  املنتظمـة  االستشـارات  لتوفـري  املاسـة  الحاجـة  عـىل 
مـع جميـع األطـراف املعنيـة وتعزيـز الـرشاكات املدروسـة، ومردُّ 
ذلـك إىل أنَّ تعهـدات قبـول إعـادة التوطـني مـن األمـور املعقـدة 
واملسـتنزفة للمـوارد وتقتـيض إرشاك العمـل املتزامـن لكثـري مـن 

الـرشكاء ضمـن الدولـة وخارجهـا.

وضع الربامج املرتكزة إىل الالجئني
إىل  مرتكزة  برامج  بأنَّها  الناجحة  التوطني  إعادة  برامج  تتميز 
ذلك  عىل  وينطوي  األهم،  املحرّك  فيها  الحامية  متثِّل  الالجئني 
رضورة أن تضم برامج إعادة التوطني عدداً من الخدمات املقدمة 
لالجئني ما قبل مغادرتهم وما بعده وصولهم إىل بلد إعادة التوطني 
وتنفيذها مبا يدعم الالجئني ونظرائهم  وال بد من تصميمها أيضاً 
ذلك  يعني  وال  التوطني.  إعادة  عملية  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
أن تقتر 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. 

ومتثل عملية إرشاك الالجئني ومتكينهم وإعدادهم حاجة رضورية 
بغض النظر عن عدد املعاد توطينهم سواء أكانوا مائة أم مائة ألف، 
معلومات  من  أمكن  ما  اكتساب  إىل  سيسعون  الالجئني  أنَّ  ذلك 
حول عملية إعادة التوطني وما ينتظرهم يف بلدان إعادة التوطني 
)البلدان التي تبدي استعدادها إلعادة توطني الالجئني فيها) سواء 
التوطني  بإعادة  املعنية  الرسمية  الجهات  أتطلب ذلك تدخاًل من 
قد  التوطني  إعادة  عن  الباحثني  األشخاص  أنَّ  ذلك  ويعني  ال.  أم 
هذا  غري صحيحة  معلومات  يتلقون  أو  املعلومات  فهم  يسيؤون 
ال  ولذلك،  وقبوله.   التوطني  إعادة  يف  قرارهم  عىل  يؤثر  بدوره 
إعادة  الدقيقة واملوضوعية حول عملية  املعلومات  توفري  بد من 
املشاركة  يف  الالجئني  تساعد  أن  املقصد  بلد  ومبقدور  التوطني، 
الفاعلة يف هذه العملية التخاذ قرار مستنري مدروس حول إعادة 

التوطني.

التخطيط واإلعداد
املعاد  الالجئني  مغادرة  قبل  الربامج  إعداد  عند  الحذر  بتوخي 
توطينهم، تتأسس القواعد الالزمة إلنجاح اندماجهم يف املجتمعات 
الجديدة.  ويف أثناء مرحلة التخطيط، ينبغي لدول إعادة التوطني 
العمل مع البلدان املضيفة لالجئني  يف مرحلة مبكرة ليك تكسب 
أصحاب  مع  التشاور  أيضاً  لها  وينبغي  الربنامج  ألهداف  تأييدها 
أجل  ومن  معقولة  زمنية  أطر  وضع  أجل  من  املعنيني  العالقة 
تأسيس خط لتحركات الالجئني املغادرين والقادمني بحيث ميكن 
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التنبؤ بتلك التحركات وإدارتها.  وينبغي للمسؤولني الحكوميني 
املجتمعات  مع  قرب  عن  التنسيق  التوطني  إعادة  بلدان  يف 

املستقبلة لالجئني لتأمني كفاية قدرات االستقبال.

ويف مرحلة ما )يفضل أن تكون يف وقت مبكر ال متأخر)، عىل 
وهمومه  الجئ  كل  حاجات  دراسة  املعنيني  املصلحة  أصحاب 
ووضعه الصحي وحاجاته االجتامعية األساسية ويجب الرتتيب 

لوصولهم بسالمة وإنجاح إدماجهم يف املجتمعات الجديدة.

وعىل الدول أن تتأكد من ترسيع عملية معالجة طلبات إعادة 
الجودة.   معايري  أعىل  نفسه عىل  بالوقت  الحفاظ  مع  التوطني 
كاًل  التوطني  إعادة  طلبات  معالجة  إنجاح  ضامنات  وتتضمن 
عىل  واملحافظة  املعيارية،  التشغيلية  باإلجراءات  االلتزام  من 
الجودة  وضوابط  البيانات،  حامية  ومعايري  التامة،  الرسية 
ملكافحة  تدابري  من  يلزم  ما  واتخاذ  املستويات،  جميع  عىل 
التشارك  التدليس واالحتيال. وينبغي أن تتضمن العملية أيضاً 
التوطني وغريهم  باملعلومات مع األطراف املعنية بأمور إعادة 
للمعاد  املستقبلة  املجتمعات  املتوقعني يف  االتصال  من ضباط 
إعادة  هيئة  املعلومات  هذه  تساعد  أن  وميكن  توطينهم. 
ميكنها  التي  الجغرافية  املواقع  يف  الالجئني  وضع  عىل  التوطني 

أن تزيد من فرصهم يف إنجاح االندماج يف املجتمع.

من ناحية أخرى، هناك تقييامت األوضاع الصحية التي ُتجَرى 
فاالهتامم  التوطني.  إعادة  بلد  إىل  املغادرة  قبل  ما  مرحلة  يف 
الرتويج  أدوات  أهم  من  أنها  عىل  التقييامت  بتلك  يزداد  بدأ 
الحاجات  َصت  ُشخِّ ما  فإذا  األمــراض.  ومنع  العامة  للصحة 
العالجات  لهم  إعادة توطينهم ثم قدمت  الطبية لالجئني قبل 
املبكر  التدخل  ذلك  يف  فسيكون  ــرضورة،  ال حسب  الالزمة 
الطبية  الخدمات  عىل  والضغوطات  النفقات  تخفيف  يف  سبباً 
املرتبطة  املساعدات  متثل  إذن،  املقصد.  البلد  يف  واالجتامعية 
بالصحة قبل سفر الالجئ ويف أثناء سفره وبعده رشطاً أساسياً 
أثناء  يف  كرامتهم  عىل  وللمحافظة  الالجئني  سالمة  لضامن 
له  أو  يعاين من ظروف صحية  الالجئ  كان  إذا  الرحلة خاصة 
حاجات طبية خاصة به. وال تقل أهمية عن ذلك رضورة توفري 
تقديم  أو  االستقصاءات  من  مزيد  إجراء  أجل  من  اإلحاالت 
املغادرة  قبل  املرضية  الحالة  الستقرار  املطلوبة  العالجات 
إضافة إىل توفري ترتيبات السفر الخاصة واملرافقني الطبيني إذا 
يف  املخاطر  مهمة يف خفض  عنارص  ميثل  ذلك  فكل  األمر.  لزم 
أثناء السفر. وكذلك، ال بد من توفري املعلومات الطبية وتبادلها 
لوكاالت  يسمح  ذلك  ألن  كبرية  وبكفاءة  الصحيح  الوقت  يف 
وضامن  الالجئني  لوصول  الكايف  االستعداد  التوطني  إعــادة 

استمرار تقديم الرعاية لهم. 

ومن ناحية الجلسات التوجيهية ما قبل املغادرة، ال بد من االنتباه 
إىل أّنها تتجاوز مجرد تشارك املعلومات حول البلد املستقبل. فهي 
التي  ومواقفهم  مهاراتهم  تطوير  تساعدهم يف  إذ  الالجئني  تجهز 
هذه  أنَّ  كام  الجديدة.   البيئة  يف  املنشود  نجاحهم  بها  سريتهن 
الجلسات تتعامل مع الحاجات النفسية االجتامعية لالجئني واضعة 
نصب أعينها مختلف الجوانب األنرثوبولوجية، والثقافية والنفسية 
االجتامعية إلعادة التوطني.  وال بد لهذه الجلسات التوجيهية أن 
وأن  بها  املشاركني  لجمهور  الحقيقية  الشواغل  مع  أيضاً  تتعامل 
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 
الالجئني فذلك يضيف ملسة  الفيديو عن بعد قبل وصول  طريق 
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 أنَّ هذه املقاربات تبني روابط الثقة بني 
مخاوف  ألي  وتتصدى  الالجئني  توقعات  إدارة  يف  وتساعد  الناس 
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 
عىل  وتشجيعهم  نقلها  ميكن  التي  املهارات  وتحديد  للمقابالت 
الحصول عىل مهارات اللغة واملهارات املهنية والتدريب عليها بعد 

وصولهم.

عىل  املحافظة  عىل  الرتكيز  يقع  التوطني  إعادة  عملية  قلب  ويف 
الالجئني  فمعظم  تنقلهم.  أثناء  يف  وكرامتهم  الالجئني  سالمة 
يفتقرون إىل الخربة يف السفر، ومل يسافروا يف الجوِّ من قبل وقد 
يحتاجون إىل مساعدات كبرية إليجاد طريقهم من خالل اإلجراءات 
وفور  )الرتانزيت)  بالعبور  السفر  وخالل  للسفر  تجهيزاً  الرسمية 
وصولهم إىل وجهتهم النهائية. وتشري املنظمة الدولية للهجرة عىل 
ضوء خربتها إىل أنَّ تنقل األفراد واملجموعات خاصة من األماكن 
النائية والخطرة يتطلب شبكة من العمليات يقدمها ذوو الخربة 
ورصد  إلرشادهم  وذلك  املستضعفني  املسافرين  حاجات  حسب 
إىل  الوصول  وحتى  االنطالق  منذ  الحقيقي  الوقت  يف  تحركاتهم 

بلد املقصد. 

الخالصة 
يشـهد مجتمـع إعـادة التوطـني نقطـة تحـول مهمة ليسـت ناتجة 
عـن تزايـد أعـداد الالجئـني ذوي الحاجـات الكبـرية بالحصول عىل 
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حـل مـن خـالل التوطـني يف بلـد ثالثـة، بل بسـبب ضعـف وعدم 
كفايـة االسـتجابة الدوليـة الحاليـة. وهنـاك حاجـة ماسـة لتقديم 
مزيـد مـن التمويـالت املوثـوق ومزيـد مـن دول إعـادة التوطـني 
ومزيـد مـن حصص الالجئـني )الكوتا) مع رضورة أن تشـتمل عىل 

مزيـد من املسـتفيدين.

عـودة  تـرى  أن  للهجـرة  الدوليـة  املنظمـة  دواعـي رسور  ومـن 
الرتكيـز عـىل إعـادة التوطـني، فبعد قمـة القادة حـول الالجئني يف 
سـبتمرب/أيلول 2016 ونظـراً للعمل الحايل املبـذول يف بناء العقود 
الدوليـة  الالجئـني واملهاجريـن، تسـتمر املنظمـة  العامليـة حـول 
للهجـرة يف حـث الدول عىل مامرسـة القيادة بـكل عطف وتراحم 
وكـرم تجـاه الالجئـني واملهاجريـن املسـتضعفني الذيـن يحتاجـون 

للحاميـة بشـتى أنواعهـا ومنهـا عـن طريـق إعـادة التوطني. 

أمـراً محصـوراً  التوطـني  إعـادة  ليـس  املطـاف،  نهايـة  ويف 
مـن  أنَّـه  ومـع  واإلجـراءات.  والعمليـات  الربامـج  بإقامـة 
األحيـان  بعـض  يف  األرواح  لحاميـة  ُتنَتهـُج  التـي  الطـرق 
فهـي دامئـاً وأبـداً سـبب يف توفـري الحاميـة الدوليـة للنـاس 
مبـا يغـري مسـار حياتهـم، هـؤالء النـاس الـذي مـا هـم يف 
النهايـة إال بـرش يف أمـس الحاجـة للمسـاعدة. ونحـن مـن 
جهتنـا بصفتنـا مزاولـون ملهـام تقديـم الحاميـة، علينـا أن 
نحـو  حياتهـم  تغيـري  مسـاعدة  يف  جهدتـا  قصـارى  نبـذل 

األفضـل.
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إعادة توطني الالجئني املجريني يف عام 1956 
أماندا سيليني

يف الذكرى 60 لالنتفاضة املجرية، يجدر التأمل يف الجهود التي ُبِذلت إلعادة توطني الالجئني فتلك الجهود 
تثبت أنَّ الجدال الدائر حول كيفية املساعدة غري محدودة بزمان ما.

إثر قمع االنتفاضة التي حدثت يف املجر يف أكتوبر/ترشين األول 
يف عام 1956، فرَّ 180 ألف مواطن مجري إىل النمسا و20 ألفاً إىل 
يوغوسالفيا. وكانت االستجابة ملن فروا يف تلك الفرتة منهم واحدة 
حلول  عن  للبحث  الدويل  التضامن  يف  النجاح  حاالت  أكرث  من 
للهجرة القرسية، إذ نتجت هذه الجهود الدولية عن إعادة توطني 

قاربت 180 ألف مجري يف 37 بلداً خالل ثالث سنوات. 

وكانـت املجـر يف نهايـة عـام 1949 قـد أقامت ما يسـمى بالسـتار 
الحديـدي عـىل طـول حدودها مع النمسـا وشـيََّدت عليه أسـيجة 
مـن األسـالك الشـائكة القاتلـة، ونصبـت أبراجـاً للمراقبـة وزرعت 
األلغـام األرضيـة - وكل ذلك يف بداية الحـرب الباردة - بهدف منع 
املواطنـني املجريـني مـن الهـرب إىل الغـرب. وبني شـهري مايو/أيار 
وأكتوبر/ترشيـن األول لعـام 1956، أزالـت املجـر معظـم الحـدود 
اندلعـت  ثـم  التـي سـبق أن وضعتهـا.  املاديـة وحقـول األلغـام 
ين بالنزوح إىل  االنتفاضـة املجريـة. وخـالل أيام، بدأت أفـواج الفارِّ
النمسـا التـي أبـدت انفتاحاً ورغبـة يف الرتحيـب بالالجئني وإضفاء 
صفـة الالجـئ عليهـم تلقائيـاً ملجـرد أنَّهم مجريـون وفقـاً التفاقية 
الالجئـني لعـام 1951. ثـم شـعر وزيـر الداخليـة النمسـاوي آنذاك 
أوسـكار هيلمـر بخـوف تجـاه قـدرة حكومتـه عـىل التعامـل مـع 
األعـداد الكبـرية مـن األشـخاص الذين بـدؤوا يندفعون إىل النمسـا 

فجـأًة مـن املجر فقدم مناشـدة رسيعـة إىل األمم املتحـدة وبعض 
الـدول األخـرى مـن أجل تقديـم املسـاعدة لبالده.

ويف الخامـس مـن نوفمرب/ترشيـن الثـاين، أرسـل هيلمـر برقيـة إىل 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني التي ُأنِشـَئت 
العابـرة  اللجنـة  إىل  برقيـة  أيضـاً  وأرسـل  حديثـاً  الوقـت  ذلـك 
للحكومـات الخاصـة بالهجـرة األوروبيـة )التـي أصبح اسـمها اآلن 
الدوليـة للهجـرة) يتقـدم فيهـا بطلـب خـاص بتقديـم  املنظمـة 
الدعـم املـايل للنمسـا معرباً عـن أملـه بإمكانية إعـادة نقل معظم 

الالجئـني إىل بلـدان ثالثـة: 

»باإلضافـة إىل ذلـك، نطلـب بإلحـاح القبـول املؤقـت ألكـرب عـدد 
ممكـن مـن هؤالء الالجئـني يف الـدول األوروبية وتناشـد الحكومة 
الفدراليـة الجميـع يف إبـداء شـعور التضامن يف مسـاعدة الالجئني، 

ذلـك الشـعور الـذي طاملـا رأينـاه يف املايض.«

السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  أرسـلت  نفسـه،  اليـوم  ويف 
لشـؤون الالجئـني نـداًء إىل 20 دولـة عضـو يف اللجنـة التنفيذيـة 
لصنـدوق الالجئـني يف األمـم املتحـدة مؤكـدة عـىل أهميـة إبـداء 

التضامـن مـع الالجئـني ومـع النمسـا.

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:ODG@iom.int
http://www.iom.int

