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فقدان أهلية اللجوء ملن مل يعد طف ًال :من اململكة املتحدة إىل أفغانستان
كاثرين غالدويل

اليافعون األفغان املجربون عىل العودة إىل كابل بعد أن قضوا سنوات تأسيسية من حياتهم يف اململكة املتحدة
يواجهون مخاطر خاصة ويفتقرون إىل الدعم املناسب لحالتهم الخاصة عند عودتهم.
وصل محب الله اململكة املتحدة غري مصحوب ببالغني وهو يف
الثالثة عرشة من عمره طالباً للجوء عىل أمل أن يجد سبي ًال أفضل
للتخلص من ال ِّنزاع والفقر الذين َّ
عم أفغانستان .1فبعد رحلة
استغرقت مثانية عرش شهراً ،وصل محب الله إىل اململكة املتحدة
وبنى عالقات الصداقة وبدأ بشق حياته ومستقبله .لكنَّه عندما
وصل سن البلوغ وأصبح عمره  18عاماًُ ،أخرب أ َّنه مل يعد له حق يف صعوبات يف إعادة االقرتان بالشبكات األرسية :فجميع اليافعني
البقاء يف اململكة املتحدة وهكذا أعيد قرساً إىل أفغانستان.
الذين أعيدوا إىل أفغانستان كانوا مديونني؛ فقد دفعت أرسهم ما
يصل معدله إىل  10000دوالر أمرييك عن الشخص الواحد للمهربني
وبعد أن وصل محب الله إىل كابل ،تواصل مع إحدى فرق كوادرنا لقاء تهريب أبنائهم إىل اململكة املتحدة .وذكر العائدون اليافعون
ممن قدموا له الدعم عندما كان يف اململكة املتحدة فأرسل لنا أ َّنهم يخشون العودة خاوين الوفاض َّ
وأن شعوراً بالعار يغمرهم
رسالة نصية يقول فيها« :أنا يف كابل .ال أعرف أين أذهب .هل لعدم قدرتهم عىل سداد الديون .وقد رشح لنا أحد املهنيني األفغان
أستطيع أن أعرث عىل أحد مثلكم هنا؟ هال ساعدمتوين؟» ومن هنا ،الوضع قائ ًال« :أعرف ولداً أفغانياً وصل إىل اململكة املتحدة قارصاً
بدأت شبكة دعم ال َّالجئني بإجراء بحث للوقوف عىل ما يحدث ثم أعيد إىل أفغانستان .وكان أبوه قد باع بيته من قبل لتأمني
بعد الرتحيل القرسي لليافعني ممن قضوا سنواتهم التأسيسية يف سفر ولده ،واآلن ها هو الولد قد عاد خاوي الوفاض .من املهم
نظام الرعاية يف اململكة املتحدة بصفتهم طالبي لجوء أطفال غري أن نفهم كيف تجري األمور يف أفغانستان .ففي بلدي إذا كان
2
مصحوبني ببالغني.
للوالد بيت ثم مات ،يرثه أوالده .وهذا يعني أن بيع األب للبيت
ملصلحة ولد واحد يعني السعي وراء تأمني سفر الولد إىل لندن وأنَّ
ويف عام  ،2011تقدم  1168قارص غري مصحوبني ببالغني بطلبات أخوته وأخواته ينتظرون أن يرسل لهم املال ليك يتزوجوا به ويدبروا
للجوء يف اململكة املتحدة ،وكانت أفغانستان البلد األصلية أمورهم .وعودته بخفي حنني ستثري غضبهم جميعاً من منطلق أنه
ملعظمهم .ووفقاً للقوانني الدولية واملحليةُ ،ي َ
حظر عىل اململكة مل يفعل ألرسته أي يشء».
املتحدة أن تعيد ال َّالجئني األطفال إىل بلدانهم األصلية ما مل تقدم
نصت لجنة األثر النفيس واالجتامعي النعدام األمن والفقر يف أفغانستان :تعم
لهم تسهيالت استقبال كافية إلعادتهم إليها .فقد َّ
حقوق الطفل عىل أ َّنه ال يجوز إعادة الطفل إىل بلده األصيل إذا يف أفغانستان حالة موثقة جيداً من االنفالت األمني والفقر الحاد.
كان هناك مثة خطر «معقول» يرتتب عىل العودة ويحتمل أن لكنَّ البحوث مل تتطرق بالقدر نفسه إىل أثر اإلعادة الفجائية
يتسبب يف انتهاك الحقوق اإلنسانية األساسية للطفل.
للشخص إىل تلك الظروف بعد أن عاش حياته التأسيسية لسنوات
عدة يف مجتمع مسامل مورس .وجميع األوالد الذين تعقبناهم عانوا
قد ُينح القارصون غري املصاحبني ببالغني إذناً تقديرياً بالبقاء لثالث من القلق واالكتئاب ،بل َّإن أحدهم عاىن من نوبات من الذعر يف
سنوات أو إىل حني بلوغ سن السابعة عرش ونصف أيهام أوالً .وعند حني هدد آخر باالنتحار.
انتهاء مدة اإلذن ،يحق لهم وقتها التقدم بطلب لتمديد اإلذن
بالبقاء ،لكنَّ الواقع يشري إىل َّأن قلة من طلبات التمديد تلك ُتقبل غياب فرص التعليم والتوظيف :غالباً ما يصف طالبو اللجوء
مبا يعني َّأن الغالبية العظمى تواجه احتاملية االحتجاز واإلعادة اليافعون يف اململكة املتحدة النظام التعليمي عىل أ َّنه من أكرث
القرسية إىل بلدانهم األصلية عند وصولهم سن الثامنة عرش أو األمــور إيجابية وأهمية يف حياتهم ،ويعربون عن قلقهم من
عندما يتوقف اعتبارهم عىل أنهم أطفال.
اضطرارهم الستكامل تعليمهم والحصول عىل الوظائف إذا ما
ُأجــروا عىل العودة إىل أفغانستان .ويف سياق ارتفاع معدالت
وخالل األشهر الثامين عرشة املاضية ،تع ّقبنا اليافعني الذين ُأعيدوا البطالة وندرة الفرص ،يواجه العائدون مشكلتني خاصتني إضافيتني،
إىل كابل رغم إرادتهم وأجرينا املقابالت مع املهنيني العاملني مع هام :غياب السجالت املدرسية املناسبة وانخفاض معدالت محو
العائدين اليافعني يف كابول ،وقدمنا الدعم لليافعني الذين واجهوا
يف اململكة املتحدة احتامل اإلعادة القرسية إىل أفغانستان .وإثر
ذلك ،تبني لنا وجود الصعوبات الرئيسية التالية أمام اليافعني
املعادين قرساً إىل بالدهم وتتضمن تلك الصعوبات ما ييل:
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كابل

األمية بلهجتي داري أو باشتو .فقد قال أحد املهنيني األفغان« :
يعود لنا [األوالد] وقد تعلموا شيئاً من اللغة اإلنجليزية (املستوى
األسايس الجيد غالباً وكثري من اللهجة العامية) لكنهم ال يتقنون
أياً من اللهجتني املحليتني داري أو باشتو َّ
فأن لهم أن يحصلوا عىل
عمل يف مكان جيد؟»
وسم العائدين «بالتغريب» – الواقع واملتصور :عاىن ربع األوالد
الذين تعقبناهم من األذى أو من الصعوبات نتيجة النظر إليهم
عىل أنهم «أجانب ُمستَغ َربني» .وتعرض بعضهم للرسقة نتيجة
شيوع التصور َّ
بأن عودتهم من أوروبا تعني َّأن معهم كثري من
املال .وقد اختُطف أحد األوالد ألجل الفدية فاضطر األهل إىل بيع
مزيد من األرايض لدفع الفدية .أما البعض اآلخر فواجه صعوبات
العتبار الناس لهم عىل أنهم مرتاخون يف مامرسة شعائرهم الدينية
اإلسالمية.

يبدو َّأن هناك مسألتني اثنتني تفاقامن من تلك التحديات .أوالهام،
َأن القارصين غري املصحوبني ببالغني يف اململكة املتحدة ُينظر إليهم
عىل أنهم أطفال يحتاجون الرعاية يف وقت ما ،لكنهم مبجرد البلوغ
يصبحون تلقائياً طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم وال يتمتعون إال
بقدر محدود جداً من الحقوق .وهذا االنتقال املفاجئ له أثر سلبي
عىل الصحة العقلية لليافعني الذين يجدون أنفسهم وحيدين دون
دعم ُيذكر يف واحدة من أكرث املراحل غموضاً وإخافة يف رحلة
هجرتهم .وثانياً ،لقد بدا جلياً قبل أي وقت مىض غياب الروابط
الفعالة الكافية بني ال َّالجئني املركزين عىل اململكة املتحدة وقطاع
دعم اللجوء والقطاع اإلمنايئ الدويل .وهذا يعني أن غالبية الكوادر
التي تبقى يف اململكة املتحدة عىل تواصل مع العائدين اليافعني
يفتقرون إىل أدىن املعرفة الالزمة عن األوضاع والسياقات التي يجد
اليافعون أنفسهم فيها أو باملنظامت التي ميكنها أن تساعدهم.
ونتيجة لذلك ،ال يوجد إال قليل من الدعم املتاح للعائدين قرساً
فور مغادرتهم اململكة املتحدة بل إنهم ُيرتكون وحيدين متاماً
لحامية أنفسهم بأنفسهم.

الهجرة مجدداً :أكرث من نصف عدد األطفال الذين تعقبناهم يف
الدراسة سعوا إىل الهجرة مجدداً وغالباً ما كان ذلك من خالل
اللجوء إىل أساليب خطرة .ومتكن بعضهم من الوصول إىل اليونان واستجابة لتلك القضايا وللطلبات املتكررة التي قدمها اليافعون
العائدون إىل كابل ،أطلقنا يف شهر فرباير/شباط  2013برنامجاً
أو تركيا قبل إعادتهم قرساً إىل أفغانستان مجدداً.
3
ً
جديدا باسم «يافعون يف طور االنتقال» ويف هذا الربنامج ،نعتمد
عىل خربة كوادرنا يف االستجابة الدولية واإلمنائية/الطارئة وقطاعات
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دعم ال َّالجئني للتأكد من َّأن اليافعني املواجهني للتسفري لن يكونوا بطلبات لتمديد اإلذن التقديري بالبقاء عند بلوغهم سن السابعة
بعد اآلن مرتوكني عىل غري هدى .ونحن نعمل اآلن عىل مساعدتهم عرشة والنصف.
ليك يستكشفوا جميع الطرق املتحملة التي تسمح لهم بالبقاء
يف اململكة املتحدة وبتوفري شبكة األمان لدعمهم يف حالة انتهى كاثرين غالدويل cgladwell@refugeesupportnetwork.org
مديرة شبكة دعم ال َّالجئني
املطاف بهم بالعودة القرسية.
 www.refugeesupportnetwork.orgومستشارة لشؤون
كام أننا ندرك أيضاً رضورة توافر املعلومات األفضل واألكرث موثوقية التعليم يف حاالت الطوارئ والهجرة القرسية لدى رشكة جيغسو
حول ما يحدث للمرحلني قرساً من اليافعني .وقد التزمنا أن نعمل لالستشارات.
خالل السنوات القادمة عىل توثيق النتائج الحقيقية والدقيقة
 .1ليس االسم الحقيقي.
املتعلقة بجميع اليافعني الذين نعمل معهم ،مبا يف ذلك الدرجة  .2انظر Catherine Gladwell and Hannah Elwyn ‘Broken Futures: Young
التي يسعى بها اليافعون العائدون إىل الهجرة من جديد .ونأمل ’‘Afghans in the UK and on return to their country of origin
(مستقبالت ّ
محطمة :اليافعون األفغان يف اململكة املتحدة ووضعهم عند العودة إىل
أن تساهم تلك املعلومات يف بناء عدد حيوي من األدلة والبينات
بلداهم األصلية)
لتحسني الفهم الجامعي للمخاطر والفرص الحقيقية التي يواجهها http://tinyurl.com/RSN-Broken-Futures-2012
اليافعون إذا ُأعيدوا إىل بالدهم فذلك سيساعد يف إثراء عملية www.refugeesupportnetwork.org/content/youth-on-the-move .3
صناعة القرارات و»تقرير املصلحة الفضىل» لليافعني املتقدمني

أوجه القصور يف تقديم املساعدة لليافعني األفغان ا ُمل ّرحلني
نسيم مجيدي

تخفق برامج مساعدة اليافعني األفغان ا ُمل ّرحلني إلعادة إدماجهم التدريبية قصرية فلم تتح الفرصة لتعلم املهارات الحقيقية أو
لدى عودتهم فش ًال ذريعاً .ولذا ،ينبغي توعيتهم أكرث مبا سيكون صقلها فلم تؤ ِّد إىل وظائف مدفوعة األجر ،ويف حني اختار %16
عليه حالهم عند عودتهم ألوطانهم وبأفضل الطرق عند لتنفيذ من املقا َبلني الحصول عىل املؤهالت مل يتمكنوا من االستمرار
تلك الربامج.
بالدفع بعد انقضاء األشهر الستة األوىل .أما بالنسبة ملرشوعات
انطالق األعامل فقد أخفق منها  %40خالل ستة أشهر.
منذ عام  ،2008دأبت الحكومة الربيطانية عىل ترحيل اليافعني
األفغان قرساً إىل أفغانستان من خالل صندوق العودة وإعادة ومن بني اليافعني الذين أعيدوا قرساً إىل أوطانهم وعقدت معهم
مرح ًال مقابالت يف عام  ،2008مل يبق سوى ثلثهم فقط يف أفغانستان
اإلدماج .وتشري املقابالت التي أجريت مع  50شخصاً َّ
يف عام  2008ثم يف عام  20111مجدداً إىل غياب الفهم الالزم يف عام  .2011أما اآلخرون ،فقد غادروا البالد؛ بعضهم يف غضون
لخلفيات أولئك اليافعني أو سياق الحياة يف أفغانستان والصدمات سنة والبعض اآلخر يف غضون سنتني إىل ثالث سنوات من تاريخ
االقتصادية والنفسية االجتامعية للعودة عىل اليافعني .وملا عودتهم .وهكذا مل تتمكن برامج إعادة االندماج من الحيلولة
كان التصميم والتخطيط للربنامج مل يراعي إدماج الخصائص دون الوقوع مجدداً يف حلقة الديون والهجرة ،وحتى يف أفضل
االجتامعية االقتصادية الواقعية لليافعني وخربة العودة (سواء األحوال مل تتمكن تلك الربامج إال من تأخري ميقات تلك الحلقة.
أكانت طوعية أم قرسية) فقد نتج عن ذلك ارتفاع كبري يف
2
معدالت الترسب ما قوض يف نهاية املطاف من أثر املساعدات التوصيات
تقليص الفجوة يف املهارات مبجرد العودة إىل أرض الوطن من
املقدمة للعائدين.
خالل منحهم رواتب ودعم لركوب املواصالت وتوفري الغذاء
وعىل وجه الخصوص ،مل تتناول برامج املساعدات سوى الحياة والسكن ملدة عام واحد إلعطائهم فرصة سنة واحدة عىل األقل
للم ّرحلني .وينخرط املستفيدون يف برنامج تدريبي بغرض للتدريب.
املادية ُ
الحصول عىل مؤهل أو عىل التدريب املهني أو لبدء نشاط
تجاري لكن دون مراعاة التحديات االجتامعية للعودة أما الحلول زيادة معدل املراقبة والرصد عىل الدورات التدريبية ا ُملقدمة
االقتصادية فقد كانت مؤقتة يف أحسن أحوالها .وكانت الدورات لضامن تحقيق الربامج األهداف التعليمية واملهنية املناسبة

