ملخص للسياسة :الجهات الفاعله العقائدية وتنفيذ االتفاقيه الدوليـة بشـأن الالجئيـن
تشارك الجهات الفاعله العقائدية بنشاط في االستجابة للنزوح القسري ،وهي في وضع جيد لتعبئة الموارد ،وتوفير الدعم المادي وغيرالمادي لتعزيز
االستجابة المناسبة والمفصلة.
يجب االقرار واالخذ بعين االعتبار تجربة ودور الجهات الفاعله العقائدية في التصميم والتنفيذ لكل مرحله من مراحل األستجابة االنسانية للتهجير القسري.
يمكن للعقيدة ان تلعب دورا ً فعاالً في تجارب المهجرين قسريا ويجب ان تبذل الجهات الفاعلة جهدا لتستوعب وبشكل كامل هذا الجانب من تجارب
النزوح ولتتمكن من تسهيل الدعم الروحي عبر جميع مراحل وأماكن النزوح.

الـمقـدمـــة
من اجل تحقيق الحد االقصى من الفرص المهمة التي تقدمها االتفاقية الدولية بشأن الالجئين يجب على المجتمع الدولي  ،ان يعترف بتجربة وقدرات الجهات
الفاعلة العقائدية وكسر الحواجز القائمة امام الشراكات لتمكين استجابه دائمة وفعالة وأكثر شمولية  .وبينما تقر االتفاقية الدولية بشأن الالجئين" ،انه يمكن
للجهات الفاعلة العقائدية دعم التخطيط وتقديم االجرءات لمساعدة الالجئين والمجتمعات المضيفة ,بما في ذلك في مجاالت منع النزاع  /والمصالحة /وبناء
السالم وغيرها من المجاالت ذات الصلة" .فإن دور الجهات الفاعلة العقائدية الحاسم و الشامل – فضالً عن قدرتها على تقديم الخدمات بكفاءه – يجعل من
المسوغ اجراء فحصا ً اكثر اكتماالً ودقة.
يقدم ملخص السياسة هذا مجموعة من التوصيات قائمة على الدليل المتعلق باألدوار المتعددة التي تلعبها العقيدة و الجهات الفاعلة العقائدية 1عبر مختلف مراحل
و أماكن التهجير القسري .ان هذا الملخص يتماشى مع اقسام االتفاقية الدولية بشأن الالجئين فيما يخص ترتيبات المشاركة بتحمل االعباء والمسؤولية ومجاالتها
الثالثة التي تحتاج للدعم (االستقبال والقبول ,تلبية االحتياجات ودعم المجتمعات ,والحلول).

المشاركة في تحمل االعباء والمسؤولية
ان المجتمع الدولي ملزم بتطوير جهود توزيع الدعم للمهجرين قسريا
والمجتمعات المضيفة بعدالة وفعالية اكثر .يعتبر ممثلوا الجهات
العقائدية شركاء اساسيين النهم يمثلون جوانب عديدة من نهج
االطراف الفاعلة المتعددة من االتفاقية الدولية بشأن الالجئين ,ومن
ضمنهم المجتمع المحلي والمدني ،والتمثيل العقائدي .ان المشاركة
بالعمل مع الجهات الفاعلة العقائدية يعترف بمكانة الممارسة والعقيدة
الدينية للمهجرين والمجتمعات المضيفة.

عبده رحيم ( 25عا ًما) يحمل ابنه المريض البالغ من العمر عامين في مخيم تامبرو المؤقت  ،بجوار األراضي الخالية
من البشر على حدود ميانمار .مشا عبده وزوجته لمدة  14يوما ً هربا ً من العنف في قريته وقرى روهنجية اخرى في
بلدهما ميانمار .الصورة :روبن سالجادو إسكوديرو  /اإلغاثة اإلسالمية 2017
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تعزيز االستجابة .تقدم الجهات الفاعلة العقائدية حول العالم دعما ً حاسما ً للنازحين ،يتراوح بين تلبية االحتياجات االساسية مثل الغذاء والمأوى ،الى توفير
التعليم وتتبع مسارات النزوح عبر الشبكات العابرة للحدود الوطنية.
التنسيق .تقوم الجهات الفاعلة العقائدية بالتنسيق فيما بينهم ومع المنظمات غير الدينية لتوفير الدعم للالجئين والنازحين داخليا  ،مما يعزز في كثير من
األحيان من فعالية االستجابة.
فهم بعض المخاوف لدي الجهات الفاعلة العقائدية .تلعب القضايا المتعلقة بالتبشير دورها لدي بعض الجهات الفاعلة العقائدية ،مما تعيق االمتثال للمعايير
اإلنسانية القائمة على النزاهة وتخلق تحديات للتعاون مع الجهات الفاعلة العلمانية .2ومع ذلك ،تعمل الجهات الفاعلة العقائدية أالخرى على تخفيف التهديدات
حول النزاهة ،على سبيل المثال ،من خالل عمليات بناء العالقات والتدريب .وتظهر األدلة أيضا أن مناقشة المعتقدات الدينية والممارسات بين الالجئين
والمضيفين يمكن فهمها بشكل أفضل الرتباطها بصورة اعمق بخطط برامج الجهات الفاعلة العقائدية المختلفة ،بما في ذلك خيارات الالجئين الذاتية والوكالة.
حواجز التمويل .على الرغم من خبرة الجهات الفاعلة العقائدية الواسعة في دعم النازحين ،إال أنها غالبا ً ما تواجه عقبات أمام التمويل الدولي ،كما هو الحال
مع اللوائح المصممة بشكل سيئ فيما يتعلق بالتشريعات المناهضة لإلرهاب التي تمنع الجهات الفاعلة االسالمية من الحصول على اموال المانحين الدوليين.
ان مثل هذه االستثناءات يمكن أن تعيق الجهات الفاعلة العقائدية وبالتالي تعرقل مكونات االستجابة المهمة.
أمثلة على الممارسة:
تعزيز االستجابة
*تقدم المنظمات غير الحكومية اإلسالمية مساعدة إنسانية شاملة للالجئين السوريين في األردن من خالل جهات محلية متنوعة ،عقائدية او متأثرة بالعقيدة وتعتمد في تمويلها على مانحين
من الخليج.3
*تستخدم الكنيسة المعمدانية شبكتها لمساعدة الالجئين التشن-برميز من بورما طوال مسارنزوحهم.4
التنسيق
*تم تأسيس شبكة بانكوك لطالبي اللجوء ومساعدة الالجئين (باسران) لتنسيق مشاركة كال من الجهات الفاعلة العقائدية والجهات العلمانية في المساعدة اإلنسانية لالجئين في
*الجهات الفاعلة العقائدية بما في ذلك كاريتاس من النيبال ،خدمة اإلغاثة الكاثوليكية ،خدمة اإلغاثة اليسوعية في الواليات المتحدة األمريكية ،والمؤتمر اليسوعي لجنوب اسيا ،من بين
مقدمي الخدمات الرئيسية للالجئين البوتان في النيبال.6
المدينة5.

فهم المخاوف لدي الجهات الفاعلة العقائدية
*تلقت الكنائس اإلنجيليكية في لبنان تدريبا ً لفهم الحاجة للمساعدات الغذائية بنزاهة ومن دون تحيز للالجئين
* اثبتت اإلغاثة اإلسالمية ،وإلى جانب العديد من الجهات الفاعلة العقائدية ومنذ فترة طويلة  ،بإلتزامها بالنزاهة وعدم التحيز الي طرف. 8
السوريين7.

حواجز التمويل
*واجهت الجمعيات الخيرية اإلسالمية العاملة في الشرق األوسط بشكل خاص صعوبات في تلقي التمويل بسبب " عدم  /صعوبة تحويل االموال " ،أو حجب الموارد عن الجهات الفاعلة
في مناطق المرتبطة بمخاطر عالية لتمويل اإلرهاب.9

التوصيات بشأن تقاسم االعباء والمسؤولية:
* يجب ان تضمن الجهات الفاعلة األنسانية والمؤسسات األخرى المشاركة في االستجابات للهجرة القسرية بأن يتم االخذ بعين االعتبار تجربة الجهات
الفاعلة العقائدية في ترتيبات تقاسم االعباء والمسؤولية كجزء من نهج االطراف العامليين المتعددين .يجب االعتراف بقدرات وامكانيات الجهات الفاعلة
العقائدية في استجاباتهم لحاالت النزوح الطارئة وجعل المساعدة اإلنسانية أكثر فاعلية وديمومة ويمكن التنبؤ بها .
*يجب على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ،أن توسع نطاق مشاركتها مع الجهات
الفاعلة العقائدية وبصورة خاصة مع الجهات الفاعلة العقائدية المحلية ،كشركاء في التعاون والتنسيق في تقديم المساعدة لالجئين والنازحين داخلياً،
على سبيل المثال ،من خالل المشاركة واالستشارات مع الجهات الفاعلة العقائدية المحلية في محافل صنع القرار ذات الصلة.
*يجب على االطراف العاملة في المجال اإلنساني – وبصورة خاصة الوكاالت المانحة  -أن تقوم بجهد مركز لتخفيف مخاطرعدم امتثال الجهات
الفاعلة العقائدية الحقيقي و الملموس مع المعايير اإلنسانية الدولية ودعم الجهات الفاعلة العقائدية المحلية لبناء القدرات بحيث يمكن حل القضايا المتعلقة
بااللتزام بالمعايير .
*يجب إزالة العوائق المالية التي تمنع الجهات الفاعلة العقائدية من تلقي التبرعات والتمويل من أجل تجنب التمييز بين وضمن الجهات الفاعلة العلمانية
والجهات الفاعلة العقائدية ،وتسهيل ترتيبات تقاسم االعباء بصورة أكثر تساوياً.
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االستقبال و القبول
تلعب الجهات الفاعلة العقائدية دورا ً حاسما ً في ضمان ترتيبات استقبال فورية ومالئمة ويمكن أن يكون لها تأثير في اإلحالة وتمكينه من تحديد وضعه القانوني
كالجئ
تعبئة الموارد واالستجابة المصممة تحديداً .لدي الجهات الفاعلة العقائدية تاريخ طويل في تقديم المساعدة الفورية وإجراءات االستقبال في مراحل مختلفة من
النزوح  ،بما في ذلك من خالل استخدام المباني الدينية كمالجئ .كما تتعامل الجهات الفاعلة العقائدية مع احتياجات المجموعات السكانية المحددة  ،مثل النساء
واألطفال ،وفي بعض الحاالت ،األشخاص المثليين ،لضمان ان احتياجات المهجرين قسريا ً تم اخذها في االعتبار وتمت االستجابة لها.

إجراءات تحديد الوضع القانوني للالجئين .تسهل الجهات الفاعلة العقائدية في الغالب عمليات التسجيل ,إحالة الحاالت الخاصة ,تقديم الدعم القانوني وحتى
القيام بإجراءات تحديد الوضع القانوني للالجئ من اول مرة .ومن الجانب الحكومي  ،فأن الفهم المحدود للدور الديني و /أو التعصب العقائدي يمكن أن يؤثر
على عمليات اتخاذ القرارمن قبل مسؤولي الهجرة.

الدعم الروحي خالل تحديد وضع الالجئ .تقدم الجهات الفاعلة العقائدية دعما روحيا ً لطالبي اللجوء في مراكز التسجيل واإلجراءات .باإلضافة إلى ذلك ,تحفز
دورا مه ًما في تجارب
العقيدة كثير من المتطوعين على المشاركة في الزيارات والنشاطات األخرى داخل مراكز االحتجاز والترحيل ,10وغالبا ً ما تلعب ً
االحتجاز للمهجرين.11

الكرامة والوعي .غالبا ً ما تقوم الجهات الفاعلة العقائدية ,بما في ذلك الالجئين الذين لديهم دوافع عقائدية ,بممارسات تستهدف إلى استعادة كرامة المتوفين أو
المهجرين المفقودين ,وتسهيل اجراءات الحداد ,ورفع مستوى الوعي بمخاطر السياسات الوطنية والدولية الحالية حول الهجرة.

امثلة على الممارسة
تعبئة الموارد واالستجابة المصممة تحديداً
*رحبت المجتمعات الدينية األسالمية –والمختلفة عن المنظمات الدينية الوطنية االخرى – بالالجئين اثناء مرورهم من كومانوفو  ،مقدونيا ، 12في 2015
*يقدم ملجأ ال أي  72الذي يديره الفرنسيسكان في جنوب المكسيك استجابات مصممة تحديدا لألفراد المثليين واللذين يبحثون عن الحماية.13

إجراءات تحديد وضع الوضع القانوني للالجئين
*قامت الجهات الفاعلة العقائدية بتسهيل إجراءات تحديد الوضع القانوني للالجئ لبرامج الرعاية الخاصة الكندية .14
*ظهربوضوح أنه كانت لدي مسئولي تحديد الوضع القانوني الالجئ في المملكة المتحدة تحيزات مسبقة فيما يتعلق باالنتماءات الدينية لطالبي اللجوء.15

الدعم الروحي خالل تحديد الوضع القانوني للالجئين
*يقدم فريق من المتطوعين ذوى الثقافات والديانات المختلفة دعما روحيا ً للالجئين في مركز التسجيل
واإلجراءات ببازل  ،سويسرا.16

الكرامة والوعي
*مكان الدفن الرسمي للالجئين هومن أبرزالمعالم من مخيم البدوي لالجئين في لبنان.17
* محاوالت تحديد الهوية وطقوس الحداد يقوم بتنفيذها قادة عقائديون باالضافة الى
المجتمعات العقائدية المحلية في ايطاليا 18و اسبانيا.19
تعمل منظمة ادرا مع اللالجئين السوريين في صربيا ،تصوير ADRA
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توصيات بشأن االستقبال والقبول:
*ان ممارسات الجهات الفاعلة العقائدية في االستجابة الفورية والمصممة تحديدا ً للنزوح يجب ان ينظر اليها كعامل ملهم لنشاطات االسﺘقﺒال والقبول من
ناحية الكفاءة والفعالية واالبتكار.
*يجب متابعة التعاون بين الجهات الفاعلة العقائدية واالطراف العاملة االخرى لضمان اإلحالة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتسهيل الحصول
على التسجيل والمساعدات ,وكذلك للتغلب على التحيز الديني واألمية في تحديد وضع القانوني للالجئين.
*يجب تطبيق الدعم الروحي للالجئين في مراحل العبور ,االحتجاز ,وعند إجراءات تحديد الوضع القانوني لهم  ,والؤلئك المعرضون لخطر الترحيل.
يجب دعم المبادرات المناسبة ذات الصلة وذات الدوافع الدينية لدعم االشخاص في مراكز الهجرة.
*يجب على الجهات الحكومية المسؤولة عن القبول وإجراءات الدخول أن تضمن االستجابة بصورة مالئمة لحاالت الوفيات عند المهجرين القسريين
وإعطائهم الكرامة والمكانة التي يستحقونها .كما يجب االعتراف و دعم جهود الجهات الفاعلة العقائدية واالطراف العاملة االخرى في استعادة الكرامة
من خالل ممارسات تحديد الهوية و الدفن و الحداد.

تلبية االحتياجات ودعم المجتمعات
تحتاج البلدان والمجتمعات المضيفة إلى توفير الخدمات للوافدين الجدد وتحديد االحتياجات الخاصة واالستجابة لها ،وتعزيز العالقات الجيدة بين المجموعات
المختلفة .ان الجهات الفاعلة العقائدية في وضع جيد ومجهز تماما للمساهمة في هذه الجهود.
مخصص ومهيأ لتقديم الدعم .ان الجهات الفاعلة العقائدية من خالل شبكاتها المجتمعية ونهجها العقالني للغاية تعتبرمن اكثر الفئات فعالية في تقديم الخدمات
المادية وغير المادية .عالوة على ذلك ،تعتبر العقيدة محور تطوير استراتيجيات التكيف والشعور باالنتماء في حالة النزوح .ان الجهات الفاعلة العقائدية في
وضع جيد لتوفير الدعم النفسي االجتماعي ،والدعم الروحي االساسيين ،وغالبا ً ما يكونان حاسمين لصحة الالجئين والمهجرين داخليًا .20و في الحقيقة فان
الجهات الفاعلة العقائدية غالبا ً ما تكون هي الجهات الفاعلة الوحيدة المتمكنة من المشاركة مع المجتمعات في القضايا الحساسة.21
الدعم الروحي للفئات الضعيفة .غالبا ً ما تستهدف مبادرات الجهات الفاعلة العقائدية مجموعات محددة كاألطفال والمراهقين أو الالجئين المسنين والنازحين
داخليًا والتي أثبتت فائدتها .وعلى سبيل المثال ,فقد أظهرت العديد من الدراسات أهمية الممارسات العقائدية والمتعلقة بالعقيدة من أجل النمو الروحي لألطفال
والمراهقين 22و مرونتهم في التكيف 23في سياقات التهجيرالقسري.
امثلة على الممارسة
مخصص ومهيأ لتقديم الدعم
*في لبنان تعمل ميراث ،وهي منظمة وطنية قائمة على العقيدة ,كوسيط بين الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية والتجمعات العقائدية المحلية  -وتدعم األخيرة بالتدريب ،و اإلدارة ،و الدعم
اللوجستي – ورعاية الشبكات المحلية.24
* اكتشف ان الجهات الفاعلة العقائدية في كينيا كانت الفاعلة الوحيدة القادرة على توفير مشورة الصدمة لضحايا االعتداء الجنسي من النازحين داخليا ً من الكايكويو.25
الدعم الروحي للمجموعات الضعيفة
*ان برامج مثل حماية الطفل في حاالت الطوارئ من قبل منظمة ورلد فيجين في مخيمات اللجوء األوغندية تشمل توفير مساحات لالطفال  ،دعم روحي ،التوعية حول السالم وانشطة حل
النزاعات.26
* تم وصف الالجئون من اإلناث والذكور بأنهم يجدون مصدر قوة في الدين ,على سبيل المثال بعد إعادة توطينهم في الواليات المتحدة.27
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معالجة موضوع الجنس ( ذكر وانثى)  .العالقة بين النوع االجتماعي ,والهجرة القسرية ,والعقيدة أمرمعقد ,28لكن التحليل يظهران الجهات الفاعلة العقائدية
ليست أكثر او أقل احتمالية من المنظمات العلمانية عند تقديم الخدمات المصممة خصيصا لألفرد المثليين  .29ومن جهة أخرى ,فإن هناك أدلة بأن تدخالت
الفئات الدينية الجاهلة بمبادئ العقيدة  -لتعزيز المساواة بين الجنسين قد تؤدي الى نتائج عكسية إذا لم تؤخذ آليات المعتقدات والممارسات الدينية بعين االعتبار.30
سبل العيش .غالبا ما تقوم الجهات الفاعلة العقائدية المحلية بتعبئة مواردها وشبكاتها من أجل زيادة احتمالية تشغيل و دمج األفراد النازحين في المجتمعات التي
يقيمون فيها.
التعايش السلمي .يمكن للجهات الفاعلة العقائدية أن ترعى عالقات جيدة وتعايش سلمي في المجتمعات المضيفة من خالل مبادرات ذات طابع ديني متعدد .كما
أن النشاطات لدعم الالجئين تخلق أيضا إمكانيات للوعي بين العقائد وتعزز الرؤية لألقليات الدينية .أن عمليات بناء السالم والمصالحة يمكن أن تستفيد أيضًا
من مشاركة الجهات الفاعلة العقائدية خاصه تلك التي تعني باألطفال والشباب.
تأثير كراهية األجانب  .غالبًا ما تساعد الجهات الفاعلة العقائدية في مكافحة كراهية االجانب او الغرباء في بلد التوطين من خالل مشاريع التعليم ويمكنها حماية
الالجئين من هجمات الكراهية .ومن جهة أخرى ،فإن القادة العقائديين و /أو أعضاء من التجمعات العقائدية المحلية يمكنهم المساهمة في خلق بيئة معادية
للالجىء بإثارة مشاعر الشك وحتى التمييز داخل وبين الجماعات الدينية.31
امثلة على الممارسة
معالجة موضوع الجنس
*مشروع رواية قصصية رقمية في كندا مصممة لتسهيل ادماج المثليين والالجئين في مجموعة مسيحية شاذة.32
سبل العيش
*ساعدت فيس بورسة على خلق شبكة للالجئين بتسهيل حصولهم على التعليم ،والخدمات الصحية وفي فرص العمل.33
*في كولومبيا لعب تجمع بينتكوستل دوراً مهما ً في إعادة الدمج في المجتمع لكثير من االشخاص النازحين.34
التعايش السلمي
*باالضافة الى استضافة انشطة مختلفة بين العقائد حفز مجتمع سانت’إجيديو في صقلية التبادالت بين الالجئين الشباب و السكان المسنين و تشجيع المشاركة في األنشطة الثقافية لتعزيز
التفاعل مع المجتمعات المضيفة ورعاية التعايش السلمي.35
*تقوم برامج متعددة األديان في المانيا و السويد و المملكة المتحدة و بولندا بربط المجتمعات المختلفة وازالة التصورات السلبية بين المضيفين و المهاجرين.36
التأثير كراهية األجانب
*في اليونان يعزز برنامج اريقاتو الدولية (لنتعلم اللعب معاً) التعليم بين الثقافات و األديان من خالل حصص الرياضة الدراسية.37
*قابلت الكنائس العنف الناجم عن كراهية األجانب في جنوب افريقيا في  2008بتقديم المأوى و تعبئة الموارد بما في ذلك األموال ،والمتطوعيين ،والتموين.38

استضاف مخيم البدوي للالجئين في شمال لبنان الالجئين من سوريا منذ اندالع
النزاع .يمثل مسجد القدس الذي يظهر في الخلفية قلب المخيم جغرافيا ً ومجازيا .يطل
مسجد القدس على المقبرة ،الحيزالمكاني المطلق في المخيم الذي تتم مشاركته في
الحياة و الموت و للالجئين الجدد والقدامى .تصوير األستاذة إيلينا فيديان قسمية
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توصيات في تلبية االحتياجات ودعم المجتمعات:
*يجب على أصحاب المصالح األنسانية بما في ذلك المانحون االقرار ودعم جهود الجهات الفاعلة العقائدية في تقديم الخدمات ،على سبيل المثال توزيع الغذاء،
التعليم ،والمساعدة النفسية االجتماعية والروحية وبصورة خاصة حيثما تكون الجهات الفاعلة العقائدية في موضع جيد متمكن وبشكل سياقي لتنفيذها.
*يجب وضع الدعم الروحي لالفراد النازحين ذوى االحتياجات المحددة ،على سبيل المثال األطفال ،والشباب ،والمسنون جنبا الى جنب مع الدعم النفسي
االجتماعي العلماني.
*يجب على االطراف المعنية االخذ بعين االعتبار تعقيدات المتعلقة بالعقيدة ونوع الجنس ،و تفهم ان الجهات الفاعلة العقائدية يمكن ان تكون في الغالب اكثر
الشركاء مالئمةً في تأثيرها في جهود تحقيق العدالة لنوع الجنس.
*يجب اإلقرار بدعم الجهات الفاعلة العقائدية لسبل العيش للمهجرين قسريا ً و تعزيزها من خالل التعاون مع االطراف المعنيين االخرين.
*يجب دعم المبادرات المتعددة األديان والعقائدية بما في ذلك( بناء السالم والمصالحة )من اجل رعاية التعايش السلمي في المجتمعات المضيفة وكذلك دول
المنشأ /العودة.
*يجب على الهيئات الحكومية وصناع السياسات ان تقوم بالدعم والتشاور -كجزء من مشاركتهم في المجتمع المدني -مع الجهات الفاعلة العقائدية التي تعمل
بنشاط وتقوم بحمالت ضد ارتفاع كراهية األجانب.

الحلول
تم خالل العقود القليلة الماضية تطوير مسارات تكميلية العادة التوطين كبرامج الرعاية من قبل القطاع الخاص جنبا الى جنب مع الحلول الثالثة االولية طويلة
المدى للمفوضة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لمواجهة النزوح :العودة الطوعية للبلد األصل ،اعادة التوطين في بلد ثالث ،واالندماج المحلي .ان
الجهات الفاعلة العقائدية مصدر متكامل لهذا المسارات التكميلية.

العقيدة في العودة و اعادة األندماج .وغالبا ما تتداخل المعتقدات الروحية والدينية لالجئين مع عالقاتهم ببلدهم األصلي ويمكن أن تؤثر في تصوراتهم عن
النزوح وإمكانية العودة الطوعية .وفي المقابل فإن التجارب المتعلقة بالعقيدة خالل النزوح كتغيير العقيدة يمكن ان يكون لها تأثير قوي على عملية اعادة
األندماج.
اعادة التوطين .تشارك الجهات الفاعلة العقائدية في برامج اعادة التوطين من خالل تقديم الخدمات وتطوير استراتيجيات مبتكرة لالندماج .وتواجه الجهات
الفاعلة العقائدية في الغالب قضايا حول انقسامات ثقافية ودينية في برامج اعادة التوطين ،غالبا ً ما تواجه الجهات الفاعلى العقائدية قضايا االنقسامات الثقافية
والدينية في برامج إعادة التوطين  ،ومع التوترات والفرص الناتجة عن التعاون الوثيق مع االطراف المعنية من العلمانيين بما في ذلك السلطات المحلية
والوطنية.
المسارات التكميلية للقبول .تعتبر الجهات الفاعلة العقائدية المروج الرئيسي للمسارات التكميلية للقبول في بلد ثالث .وبينما يمكن ان تشكل هذه البرامج تحديات
في التفاوض مع السلطات الوطنية 39فانها ايضا ً تمثل بوضوح نماذج قيمة لتوسيع حماية الالجئين من خالل نهج االطراف المعنية المتعددة والذي يحمي حقوق
الالجئين في الحياة و السالمه.
االندماج المحلي .يمكن ان تسهل الجهات الفاعلة العقائدية االندماج المحلي من خالل تعزيزتنمية سبل العيش للمهجرين قسريا من خالل شبكاتها المجتمعية
ومن خالل استخدام السلطة والنفوذ األخالقي التي يتمتعون بها في الغالب في المجتمع المضيف لتعزيزالتفاهم المشترك والصالت االجتماعية .ان جهود الجهات
الفاعلة العقائدية طويلة المدى نحو األندماج المحلي مثل تقديم الدعم أليجاد فرص العمل ،األنشطة الشبابية ،والدعوة الدراج الالجئين في السجالت المدنية
للوالدات والزيجات معا ً غالبا ما تكون مرتبطة بالقيم الدينية والتقاليد .40باالضافة الى ذلك فإن العقيدة بحد ذاتها يمكن ان تلعب دورا ً فعاالً في ادماج المهجرين
قسريا ُ في المجتمعات المضيفه.
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امثلة على الممارسة
العقيدة في العودة و اعادة األندماج.
*وجد كثير من اوالد السودان الضائعون اللذين تحولوا للمسيحية خالل نزوحهم هيكليات مجتمعية جديدة و كذلك سياق جديد يمكنهم من خالله فهم تجاربهم.41
اعادة التوطين.
*أن برنامج مؤتمر الواليات المتحدة لألساقفة الكاثوليك حول الهجرة وخدمات الالجئين "برنامج بارشس المعد للترحيب بالالجئين" قد حفز  14000متطوع لتقديم
الدعم بما في ذلك االعمال القانونية ،الخدمات الطبية ،الغذاء ،المرافقة ،وتشغيل اكثر من  30000الجئ.42
المسارات التكميلية للقبول.
*تاريخياً ،فإن الغالبية من الوكاالت المشاركة في برنامج الرعاية طويلة المدى للقطاع الخاص الكندي قائمة على العقيدة.43
*ان المبادرات الحديثة حول الممرات األنسانية و التي تقدم مسارات امنة و قانونية الى اوربا ممولة ومنفذة بالكامل من قبل الجهات الفاعلة العقائدية على سبيل المثال
المنظمات المسيحية (تجمع سينت’ إجيديو ،المؤتمر االسقفي األيطالي ،و االتحاد االيطالي للكنائس االنجليكية).44
االندماج المحلي
*يعمل متطوعون من مجلس األديان ألمريكيين جدد في وستشستر معا ً لدعم وادماج اسر الالجئين اللذين تم توطينهم في نيو يورك.45
*في غانا و ليبيريا عززت المعتقدات الدينية المشتركة وصالوات المجموعات من العالقات بين الالجئين والتجمعات المضيفة.46
توصيات حول الحلول
*يجب ان تؤخذ بعين االعتبار التجارب المتعلقة بالعقيدة بما في ذلك آليات التحول الديني و التقاليد الثقافية المرتبطة بالروحانية من قبل الجهات الفاعلة الغير عقائدية
عند التعامل مع عمليات العودة واعادة االندماج.
*يجب تثمين مساهمة الجهات الفاعلة العقائدية المهمه و تجربتها طويلة المدي في برامج اعادة التوطين ودعم مبادراتها من قبل اصحاب المصالح المحليين و الوطنيين
و بصورة خاصة من قبل واضعي السياسة.
*يجب ان تشرك الدول االعضاء في االتفاقية الدولية بشأن الالجئين الجهات الفاعلة العقائدية لوضع وتنفيذ وتوسيع مسارات تكميلية للقبول في بلدان ثالثة.
*يجب ان ينظر الى الدور الفريد الذي يمكن للجهات الفاعلة العقائدية ان تلعبه في انجاز عمليات االندماج المحلية كمفتاح للسياسات و الشبكات المتعلقة باالندماج.
أن مبادرة التعليم المشترك حول التجمعات العقائدية والمحلية تمثل تعاون دولي الكاديميين ،وممارسين وصانعي سياسة حول البحث و الدليل حول نشاطات المجموعات العقائدية في
العمل األنساني والنمو.
www.jliflc.com
اذا كان لديك خلفية في مسائل متعلقة بالعقيدة و الهجرة القسرية بما في ذلك بالنسبة لالجئين ،وطالبي اللجوء و النازحين قسريا ً داخلياً ،و/أو األفراد بدون جنسية وتواق للمشاركة بما
تعلمته وتشكيل مسار السياسة حول هذة المسألة مع تجمع دولي من أكاديميين وممارسين ادخل
http://refugee.jliflc.com
لمزيد من المعلومات ،واصل
refugeehub@jliflc.com
تابعونا على
@JLI_Refugee_Hub
الرئاسة المشتركة لمركز الالجئين
األستاذة إيلينا فيديان قسمية  ،الكلية الجامعية ،لندن
عطا هللا فيتزجيبون  ،منظمة اإلغاثة اإلسالمية في جميع أنحاء العالم
هذا هو ملخص لمبادرة التعليم المشترك حول التجمعات العقائدية والمحلية في مركز الالجئين والهجرة القسرية .تم إعداده  ،تحت إشراف البروفيسور فيديديان قاسمية ،والسيد فيتزجيبون
 ،والدكتورة أوليفيا ويلكنسون (مديرة البحث لمبادرة التعليم المشترك) ،من قبل سوزانا تروتا (مستشارة مستقلة) وتحرير مايا كساجراندى (مستشارة مستقلة) و فيتوريو إنفنت من منظمة
االغاثة االسالمية في جميع انحاء العالم.
نعترف ونعبر عن الشكر للدعم الكريم من مؤسسة هنري لوس حول العقيدة في الشئون الدولية والمنظمات االعضاء في مبادرة التعلم المشترك.
تمت الترجمة من قبل ريما الشوكاني وتنقيح الترجمة واالضافات من قبل مي هاشم
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