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نوفمرب/ترشين الثاين 2013

والفعالة ،بل وتخطي ذلك لتقديم الدعم املادي قصري األجل .نسيم مجيدي  nassim.majidi@samuelhall.orgمرشحة
ويتطلب ذلك استغالل الوقت لفهم طبيعة مهارات العائدين للحصول عىل درجة الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية
ومستويات تعليمهم واهتامماتهم الوظيفية ،وربطهم بسوق بباريس ،فرنسا ،ومديرة مكتب صموئيل هول لالستشارات
www.samuelhall.org
العمل املحيل من خالل استجابات مالمئة خاصة باليافعني.
إنشاء شبكة غري رسمية بني ا ُمل ّرحلني وبذلك يتشاركون خرباتهم عن
العودة والصعوبات التي يواجهونها .وقد تساعد فرص التشبيك
بني العائدين عىل إيجاد جو من التضامن وتوفري املعلومات فيام
بينهم الذي غالباً ما يفتقده اليافعون العائدون يف حياتهم.

 .1مجيدي ،ن“ .فهم العودة وعملية إعادة االندماج لألفغان العائدين من اململكة
املتحدة”
(‘Understanding the Return and Reintegration Process of Afghan returnees
from the UK’) http://tinyurl.com/Majidi-2009
املهجرون الحرضيون يف كابل
 .2صامويل هول ( 2013قيد النرش) اليافعون َّ
مهجر وعائد.
( ،)Urban displaced youth in Kabulدراسة مسيحة متثيلية أللفي يافع َّ

برامج املساعدة عىل العودة الطوعية

آن كوخ

يف السنوات األخــرة ،انترشت برامج «املساعدة عىل العودة (حالياً هيئة العمل من أجل الالجئني ،منظمة غري حكومية) ،تقع
الطوعية» أو «املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج» يف مهمة اإلرشاف الرئييس عىل إجراءات العودة بنوعيها تحت مظلة
جميع أرجاء أوروبا والعامل الصناعي الغريب؛ فقد ارتفع عددها من مؤسسية واحدة.
خمسة برامج يف عام  1995إىل  35برنامجاً يف عام  .2011و ُتيرس
تلك الربامج ،التي ُيدير غالبيتها املنظمة الدولية للهجرة ،عودة ومبقارنة برامج العودة الطوعية يف مختلف دول أوروبا ويف جميع
طالبي اللجوء املرفوضني (وحتى املهاجرين غري النظاميني أيضاً يف أرجاء العامل ،نجد أن اختيار اململكة املتحدة للنظام املؤسيس
بعض البلدان) إىل أوطانهم األصلية .وتوفر تلك الربامج عىل نحو يعكس فكراً تنموياً أوسع نطاقاً .ففي حني ُتدار برامج املساعدة
منوذجي رحالت عودة جوية وبداالت نقدية وأحياناً املساعدة عىل عىل العودة الطوعية وبرامج العودة القرسية يف الدول التي
إعادة اإلدماج إثر العودة إىل أرض الوطن يف بعض الحاالت ،وعادة وضعت برامج املساعدة عىل العودة الطوعية خالل السبعينات
ما تشتمل تلك الربامج أيضاً عىل حظر عودة مؤقت .و ُتتيح تلك أو الثامنينات (مثل :أملانيا وبلجيكا) من قبل إدارات حكومية
الربامج فرصة «العودة املنظمة» للمهاجرين املرفوضني بدالً من منفصلة ،متيل الدول التي وضعت برامج مامثلة يف اآلونة األخرية
استخدام آليات اإلكراه املبارش.
(مثل :كندا وأسرتاليا ومعظم بلدان أوروبا الرشقية) إىل إتباع
النموذج الربيطاين وإلقاء مسؤوليات اإلرشاف عىل برنامجي العودة
وعىل الرغم من أن برامج املساعدة عىل العودة الطوعية األفضل عىل كاهل السلطات املحلية نفسها.
عىل نحو جيل للرتحيل ،كان للمنظامت غري الحكومية واألكادمييني
عىل حد سواء تحفظات قدمياً عىل تلك الربامج من حيث تصنيفها قد ُيرحب املهاجرون الراغبون يف العودة إىل أوطانهم بخيار برنامج
ا ُملضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها .وتدرك املنظمة الدولية املساعدة عىل العودة الطوعية ،ولكن عندما ُتلوح يف األفق برامج
للهجرة أن العودة القرسية الحل البديل الوحيد لربنامج املساعدة العودة «القرسية» جنباً إىل جنب مع برامج العودة «الطوعية»،
عىل العودة الطوعية واملتاح لكثري من األف ـراد ،وتعرتف بعض يتقلص مفهوم الطوعية .ولذلك ،فالطريق الوحيد لتجنب النظر
الحكومات برصاحة بأن التهديد بالرتحيل يزيد معدالت املشاركة لربنامج املساعدة عىل العودة الطوعية عىل هذا النحو وإدراك
يف برامج املساعدة عىل العودة الطوعية.
فوائده املحافظة عىل انفصاله مؤسسياً عن هيئة العودة القرسية.
و ُتنصح الحكومات امللتزمة بحامية الالجئني من العودة القرسية
وضعت اململكة املتحدة أول برنامج للمساعدة عىل العودة مبراعاة ذلك عند وضع برامج جديدة للمساعدة عىل العودة
الطوعية يف عام  .1999وتقع حالياً مسؤولية «الرتحيالت القرسية» الطوعية.
و»الرتحيالت الطوعية» عىل عاتق إدارة شؤون العائدين يف وحدة
إنفاذ قوانني الهجرة التابعة لهيئة الحدود الربيطانية ،و ُيستخدم كال آن كوخ  koch@transnationalstudies.euمرشحة لنيل
الطريقني لزيادة العدد اإلجاميل للعائدين سنوياً .وعىل الرغم من درجة الدكتوراه يف كلية برلني العليا للدراسات العابرة للقوميات.
اضطالع فاعل آخر بتنفيذ برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية
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