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سـيام الفجـوات يف التمويل ودورات ِجف ك ِر ْسب
األم َث ُـل ملصاعبه املزمنة ،وال َّ
ٌ
ٌ
باحث مشارك ،يف مركز دراسات الالجئني ،بجامعة أكسفورد
الربامـج القصيرة األمد.
ٌ
ٌ
www.rsc.ox.ac.uk
مشارك يف برنامج القانون الدويل،
وزميل
ومـع كل ذلـكَ ،ي ِعـدُ التحـ ُّول إىل مقاربـ ٍة َ
أكثر إمنـا ًء ب ِعـدَّ ة مزايا ِبدَا ِر تشاتام
عظيمـة الشـأن .إذ ميكـن أن يق ِّل َ
ـل الضغوط االقتصاديـة والبيئة
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حلول ٌ
ٌ
دامئة لألطفال العائدين
س ِتفاين با ِرت وماريون ِغ ُيوم ويوشيا كابالن

عمل الحلول الدامئة لقياس التقدُّ ِم يف الطريق إىل العودة املستدامة وإعادة اإلدماج املستدامة،
ُأ ُط ُر ِ
ُم ْخ ِف َق ٌة يف مراعاة حاجات وتجارب األطفال خاص ًة.
ملَّــا كان يف عــام  ،2017هُ ِّجـ َر قـراً أكـ َ ُ
ـر مــن  68مليــون إنســانٍ ،
َي ْص ُغـ ُر أكــر مــن نصفهــم عــن  18عامـاً ،ويف ذلــك العــام نفســه،
نــازح داخليــاً
الجــئ و 4.2مليــون
نحــو مــن  670ألــف
عــاد ٌ
ٍ
ٍ
إىل مناطقهــم األصليــة .وعــى الرغــم مـ َّ
ـا ُأب ـ ِر َم مــن اتفاقيــات
قانونيــة وأطــر عمــل قانونيــة ،تحمــي حقــوق الطفــل عنــد
واضــح َّأن البــاد يف العــامل ك ِّلــه ُتخ ِفــقُ يف
العــودة وبعدهــا،
ٌ
مســاندتها .ثــم ليــس مــن الجهــات الفاعلــة إال قلي ـ ًا ،يجمعــون
بيانــات خاصــة باألطفــال أو يتت َّبعــون حــاالت عــودة األطفــال،
ـم مســألتني :كيــف ُيخـ َذل األطفــال العائــدون،
وهــذا ُيص ِّعـ ُ
ـب َف ْهـ َ
َ
وأيــن مواضــع الخــذالن؟ ثــم كيــف ُيعالــج هــذا الخــذالن؟
ضعــف مميــز ٌة ،مــن حيــث الجســم ،ومــن
ولألطفــال مواضــع
ٍ
حيــث العافيــة النفســانية واالجتامعيــة ،وفرصهــم غالبـاً أقـ ُّـل مــن
فــرص غريهــم يف إبانــة قدرتهــم عــى ا ِّتخــاذ الق ـرار يف خيــارات
الهجــرة .وميكــن ْأن تزيــد مواضــع الضعــف هــذه أخطــاراً عــى
األخطــار العظيمــة القامئــة التــي تواجــه العائديــن جميعــاً.

واعرتاف ـاً بحاجاتهــم الخاصــة ،وإكــاالً للــادة  33مــن اتفاقيــة
الالجئــن لعــام  1951يف عــدم اإلعــادة القرسيــة ،جــاء يف اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ْأن“ :ال يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إىل بلــد فيــه
أســباب حقيقيــة تدعــوا إىل االعتقــاد بوجــود خطــر ُيعــ ِّرض
1
الطفــل لــرر ال ُيعــ َّوض”.
وينبغــي أن يكــون لألطفــال أمــو ٌر ،مــن جملــة عوامــل أخــرى
وبــا متييــز ،منهــا :األمــان ،واملســتوى املعيــي الــكايف لحاجاتهــم،
وســ ُبل املعيشــة ،والســكن ،والوثائــق الشــخصية ،والعدالــة،
ُ
وينبغــي أن يكــون ُّ
كل ذلــك جــزءاً مــن ِّ
كل الحلــول الدامئــة
وإعــادة اإلدمــاج املســتدامة .ومــع ذلــك ،ليــس لاللتزامــات التــي
التزمهــا املجتمــع الــدويل مــن أجــل متكــن حقــوقٍ كهــذه قيمـ ٌـة
إال إذا قــدرت عــى ْأن تتث َّبــت مــن التقــدُّ م يف الطريــق إىل تحقيــق
رشوطٍ كتلــك .ولقــد ُو ِضعـ ْ
ـت أدوات لقيــاس التقــدُّ ِم يف الطريــق
إىل العــودة وإعــادة اإلدمــاج املســتدامتان ،مــع معايــر مشــركة
ـم
حددتهــا اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الهيئــات ،لكــنَّ القائـ َ
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مــن املبــادئ التوجيهيــة وأطــر العمــل غــر محتــ ٍو عــى أدلــة يواجهونهــا أصـ ًا ،مثــل عجزهــم عــن دفــع الرســوم املدرســية أو
مصمم ـ ٍة لقيــاس حاجــات األطفــال خصوص ـاً.
افتقارهــم إىل وثائــق تثبيــت الهويــة.
وملعالجــة هــذه الفجــوة ،وضعــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة
مجموعــة جديــدة مــن األد َّلــة الخاصــة بالطفــل مــن أجــل إكــال
أطــر عمــل العــودة وإعــادة اإلدمــاج ،ومــن أه ِّمهــا ُب ْعــدٌ جديــدٌ
للصحــة العقليــة والســامة النفســانية واالجتامعيــة ،و َر َكــز َْت
ذلــك يف حقــوق األطفــال يف اللعــب واالندمــاج يف املجتمــع،
يــر لهــم الدعــم
ويف قدرتهــم ،ويف صحتهــم العقليــة ،ويف أن ُي َّ
ا ُملت َقــن 2.أجــرت منظمــة إنقــاذ الطفولــة ومنظمــة صموئيــل هول
بحثـاً بــن عامــي  2018و ،2019وط َّبقتــا فيــه إطــار العمــل هــذا،
للتث ُّبــت مــن الحــال التــي تواجــه األطفــال العائديــن إىل األربعــة
البــاد اآلتيــة وســياقات أحولهــا :ســورية والعــراق والصومــال
ـض مــن يش ٍء ال ُيبـ ِّ
ـن مــن ذلــك بعـ ٌ
وأفغانســتان 3.فتبـ َّ
ـر بخــر ،إذ
تجاهَ ـ ُـل األطفــال العائــدون ،وال ُيولَـ ْون مــن االهتــام إال قليـاً،
ُي َ
وال ُيج َمــع مــن املعلومــات فيهــم إال قلي ـ ًا.

البيانات والثغرات

يف ســياقات العــودة األربعــة التــي ٌف ِح َصــت ،يظـ ُّـل االفتقــار إىل
الســامة الجســانية ،الــذي كان ســبباً أصليـاً لتهجــر النــاس أ َّول
األمــر ،عمومـاً كــا هــو .إذ يــرز يف ســورية والعـراق والصومــال
وأفغانســتان العنــف الــذي ال متييــز فيــه ،واالعتــداء الجســاين
ـائع .وتشــر األد َّلــة التــي بــن يــدي
عــى األطفــال فيهــا أم ـ ٌر شـ ٌ
بحثنــا ،ا ُمل ْســت َ
َعرض ُة فيــه ،إىل َّأن األطفــال العائديــن هــم ِمــنَ
ً
ْ
ُ
َ
ِّ
املهجريــن أكــر عرض ـة لالحتجــاز واالتجــار بهــم،
األطفــال غــر َّ
وال سـ َّيام يف ســورية والعـراق .وأ َّمــا مــا يتعلــق باألد َّلــة الرئيســية
عــى الســامة الجســانية ،كــزواج األطفــال وعاملتهــم ،فــا
توجــد بيانــات مصنَّفــة عــى حســب العمــر وأســاس الهجــرة.

ويبــدو يف البــاد األربعــة َّأن األطفــال العائديــن يعانــون ،بالقيــاس
ـات يف الطريــق إىل األمــن والهويــة القانونيــة
إىل غريهــم ،مع ِّوقـ ٍ
والقضــاء الف َّعــال وحريــة التن ُّقــل .فهــم بالقيــاس إىل األطفــال غــر
املهجريــن ،يعانــون أيض ـاً مســتويات أعــى مــن االنفصــال عــن
َّ
األرس وأوصيــاء األمــور.
ـات نســبية يف الــذي يصلهــم مــن
ويواجــه العائــدون أيضـاً مع ِّوقـ ٍ
ـم للصحــة العقليــة ،مــع َّأن تأثــر هــذه الثغــرة عــى من ِّوهــم
دعـ ٍ
ـس أو مفهــوم مبــا يكفــي يف الوقــت الحــارض.
النفســاين غــر َم ِقيـ ٍ
إذ َت ِجــدُ األطفــال العائديــن غــر مســتطيعني دوم ـاً الوصــول إىل
أيِّ شــبكة مــن شــبكات الرتبيــة والدعــم االجتامعــي أو إىل بيئــة
ـات نفســانية واجتامعيــة،
ـب آمنــة .ويواجــه كثـ ٌر منهــم تحدِّيـ ٍ
لعـ ٍ
ـن أحوالهــم ،والدعــم ا ُمل ْت َقــنُ
ُت ِ
نشــئ مخاطــر تهــدد َأسـ َ
ـاس ُح ْسـ ِ
ٌ
ملســاعدتهم عــى مواجهــة هــذه التحديــات قليــل أو ليــس لــه
وجــود.

اآلثار

ثغــرات املعرفــة واألد َّلــة :ألقــى بحثنــا الضــوء عــى النقــص
املنتــر يف البيانــات واملعايــر املتعلقــة بظــروف عــودة األطفــال
امللحــة
وإعــادة إدماجهــم ،وذلــك يف العــامل كلــه ،وعــى الحاجــة َّ
ـص هنــا
حســنة لجمــع البيانــات .ونخـ ُّ
إىل االســتثامر يف الن ُُظــم ا ُمل َّ
أ َّننــا وجدنــا ُنــدْر ًة يف البيانــات املصنَّفــة عــى حســب العمــر،
َّ
وأن البحــوث الحاليــة يف عــودة األطفــال هــي يف العمــوم قليلــة
ٌ
ومشــتملة عــى حكايــات فرديــة .ويســتحيل بغيــاب مثــل هــذه
ـق وقيــاس التقــدُّ م يف طريــق
البيانــات املوثــوق بهــا ،إنشــاء ُمنط َلـ ٍ
تحديــد مســألتني :متــى تنجــح إعــادة إدمــاج األطفــال وأرسهــم
يف بالدهــم األصليــة؟ وأيــن يحــدث ذلــك؟ عــى َّأن هــذا يقلــل
ـات أمــام هــذه الجهــات الفاعلــة ،ومنهــا
نشــئُ تحدِّيـ ٍ
املســاءلة و ُي ِ
املنظــات غــر الحكوميــة والــوزارات الحكوميــة ،التــي ينبغــي
بيانــات
أن تكــون جهــات مســؤولة عــن األطفــال .فمــن غــر
ٍ
أفضـ َ
ـل ،يصعــب تصميــم برامــج مجديــة وإنفاذهــا ،مــن أجــل
ـص بالصعوبــة إعــادة إدمــاج األطفــال
تحقيــق عــودة آمنــة ،ونخـ ُّ
املســتدامة .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،تتحــدى ثغــرة
األد َّلــة قــدر َة الحكومــة وغريهــا مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن
ـم صدقـاً َّأن ظــروف عــودة األطفــال عــود ًة آمنــة ُتصــان
عــى ال َّز ْعـ ِ
فيهــا الكرامــة ،هــي يف الحقيقــة واقعـ ٌـة.

ثــم َّإن األطفــال الذيــن ال يســتطيعون العــودة إىل مســاكنهم
األصليــة ،واملقســورون عــى العيــش يف مــآ ٍو مؤ َّقتــة أو أحيــاء
حرضيــة فقــرة ،إمنــا يجاهــدون غالبــاً للحصــول عــى امليــاه
النقيــة وخدمــات الــرف الصحــي ،وذلــك بالقيــاس إىل األطفــال
املهجريــن .وكث ـراً مــا تكــون أد َّلــة التغذيــة (يف العائديــن
غــر َّ
جميع ـاً) التــي هــي ُم َقا َي َس ـ ًة بغريهــا أقـ ُّـل مــن غريهــم ،نتيج ـ ًة
لعجــز العائديــن عــن الوصــول إىل األرايض الزراعيــة .فالرعايــة
الصحيــة يف حــالٍ يــرىث لهــا يف الســياقات التــي فيهــا البــاد
األربعــة جميعــاً ،إذ ُمعــدَّل وفيــات َّ
مرتفــع ،و ُمعــدَّل
الرضــع
ٌ
التلقيــح منخفــض ،غــر َّأن البيانــات الصحيــة املصنَّفــة عــى
حســب العمــر ووضــع الهجــرة ال ُتج َمــع جمع ـاً مواظب ـاً عليــه.
ويف الســياقات التــي يكــون فيهــا َق ِل ُ
يــل وصــولٍ إىل التعليــم معايير الحاميـة األساسـية ليس لهـا وجود :نرى األطفـال يعودون
ِّ
عمومــاً ،يواجــه العائــدون صعوبــات فــوق الصعوبــات التــي إىل بيئـات ال متكنهـم مـن حقوقهـم الكاملـة التي تضمنهـا اتفاقية
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حقـوق الطفـل ،ومن ذلـك الحق يف الحاميـة والتعليم والرعاية بشـؤون التَّهجير وبين األوسـاط األكادمييـة والنطـاق األوسـع من
الصحيـة .ويف مجـاالت أخـرى ،مثـل السلامة الجسمانية جامعـات البحـوث.
واملاد َّيـة ،تشير البيانـات التـي بين أيدينـا إىل كثير شـب ٍه بين
املهجريـن .ولكـنْ ال ميكـن ثـم َّإن مـن الضروريِّ النظـر إىل حـاالت العـودة مـن حيـث هـي
األطفـال العائديـن واألطفـال غير َّ
ٌ
حـدث وحيـدٌ  ،ومـن الضروريِّ أيضـاً ضمان حقـوق
االسـتناد إىل نقـص االختالف بينهام لتسـويغ عـودة األطفال إذا عمليـ ُة ،ال
َّ
ُ
ظـل ،قبـل ِّ
األطفـال يف رحلـة العـودة مـن أ َّولهـا إىل آخرهـا .وميكـن أن يكون
غير آمـن.
كل يش ٍء،
سـياق العـود ِة َ
ٌ
لنقـص الدعـم الـكايف تأثيرات ال تقـاس بالسـنني فحسـب ،بـل
ثم لهـذه التأثيرات آثار عميقـة طويلة األمد
االفتقـار إىل الدعـم املسـتدام بعد العودة :تـرى كثري من البالد بالعقـود أيضـاً ،ومـن َّ
التـي يعـود منهـا العائـدون َّأن مسـؤوليتها القانونيـة تنتهـي يف السـياقات التـي هـي أوسـع ،قطريـاً وإقليميـاً ،ال بـل عامليـاً
حين يصـل األطفـال إىل بلدهـم األصلي .فاالتصـال ٌ
قليـل بين أيضـاً .ويف حـدود مـا قدَّمنـا ذكـرهَّ ،أن إعـداد الدعم قبـل العودة،
الجهـات الفاعلة املشـاركة يف حـاالت العـودة ،كإدارات الهجرة وإعـادة اإلدمـاج املسـتدامة بعـد العـودة ،أمـ ٌر رضوريٌّ ال منـاص
ـاف’ إىل َو ْض ِع برامج لحـاالت العودة.
والسـفارات والسـلطات الحكوميـة واملنظمات غير الحكومية منـه ،وليـس مج َّرد أمـ ٍر ‘ ُم َض ٍ
يف البلاد التـي ُي َعـا ُد منهـا .وأخيراًَ ،ت ِص ُ
َـاح
ـل الفوائـد التـي ُتت ُ
ً
َّ
املهجرين
للعائديـن طوعيـاً (كالدعـم العينـي) إىل األرس غالبـا ،فليسـت ويف الوقـت نفسـه ،يجـب علينـا أن نعترف بـأن ماليين َّ
ُي ِّ
نظمـون أمـر عودتهـم من عنـد أنفسـهم يف العادةَّ ،
وبـأن حاالت
ُت ِفيـدُ األطفـال بالضرورة.
إدمـاج آمنةٌ
ً
َ
َ
العـودة هـذه تقـع غالبـا قبل أن تنْشـأ ظـروف إعاد ِة
ٍ
توجـه النتائج التي ُم ِعين ٌَـة حيـث يعـودون .والباعـث على القـرارات التـي يتَّخذهـا
االفتقـار إىل الدعـم قبـل العـودة وبعدهـاِّ :
مزيـج مع َّقـدٌ مـن الدوافـع التـي
توصلنـا إليهـا االنتبـا َه إىل افتقـار املناقشـات الدائـرة حـول هـؤالء العائـدون ‘عفويـاً’ هـو
َّ
ٌ
حـاالت العـودة الواسـعة ،إىل الرتكيـز واالسـتثامر يف املـوارد يف يرتبـط ُّ
كل دافـع منهـا َ
باآلخـر .ثـم ال يخفـى َّأن مـن أولويـات
ٍّ
كل مـن الدعـم الـذي قبـل العودة ودعـم إعادة اإلدمـاج الذي البحـث يف هـذه املسـألةَ ،ف ْه ُـم دور األطفـال يف ا ِّتخـاذ القـرارات
ْ
ً
َّ
ـن أحوالهـم.
بعـد العـودة وأمـده أطـول .و ُيظ ِه ُر هـذه الثغرة جزئيـا للعيان الجامعيـة واملعقـدة ،وتأثير هـذه القـرارات يف ُح ْس ِ
انعـدام املسـاءلة يف نطـاق واسـع ،ويتعلق هذا بغيـاب القياس
املناسـب لنتائـج إعـادة اإلدمـاج ،و ُيظ ِه ُرهـا أيضـاً عجـز املعايري س ِتفاين با ِرت stefanie.barratt@samuelhall.org
قائـم على الحقـوق مـن أعمال رئيسة ركن معايري البيانات والتحليالت
الحاليـة عـن توجيـه مـا هـو ٌ
حـاالت العـودة وإعـادة اإلدماج.
ِ
ماريون ِغ ُيوم marion.guillaume@samuelhall.org
التوصيات
رئيسة ركن األطفال والشباب
ال ينبغـي أن يعـود األطفـال حتَّـى تتحقـق معايير عودتهـم
اآلمنـة التـي ُت َص ُ
ٌ
آليـات منظمة صموئيل هول http://samuelhall.org
ـان فيهـا كرامتهـم .ويجـب أن ُت ْو َجـ َد
ْ
لوضـع املعايير وقيـاس التقـدُّ م ،وذلـك لضمان أن يكـون
ٌ
ٌ
يوشيا كابالن Josiah.Kaplan@savethechildren.org
دامئـة بعـد عودتهـم.
حلـول
لألطفـال وأرسهـم
َ
رئيس ،مبادرة الهجرة والتَّهجري ،التحالف الدويل
ُم ْستشا ُر
ٍ
بحوث ٌ
ذلـك ،ويجـب أن تعمـل الجهـات الفاعلـة ا ُملك َّلفـة بشـؤون إلنقاذ الطفولة www.savethechildren.net
معايير دنيـا
ـع
َ
الهجـرة وهيئـات حاميـة الطفـل معـاً يف َو ْض ِ
 .1اتفاقية حقوق الطفل ،التعليق العام رقم 6
لعـودة األطفـال وإعـادة إدماجهـم القامئتين على أسـاس www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
الحقـوق .وإذ قـد أقررنـا هـذاَّ ،
فـإن العمـل الحقيقـي ينطـوي Save the Children (2018) Durable Solutions for Children Toolkit .2
على معالجـة أسـئلة عمليـة وفنيـة ،فكيـف السـبيل إىل مزيـد (الحلول الدامئة ملجموعة األدوات املتعلقة باألطفال)
bit.ly/Save-DurableSolutionsToolkit
َّ
تطويـ ٍر
ِ
دعـم ،مـن أجـل إنفـاذ أدلـ ٍة لقيـاس التقدُّ م يف Save the Children/Samuel Hall (2018) Achieving Durable Solutions for .3
وكسـب ٍ
ـب الطفـل؟ ويجـب أن تت َِّص َ
ـل ?Returnee Children: What do we know
الطريـق إىل
َاس ُ
ِ
بيئـات عـود ٍة ُتن ِ
هـذه األد َّلـة بالبيانـات التـي ميكـن جمعهـا عمليـاً يف الحقيقي (الوصول إىل حلول دامئة لألطفال العائدين :ماذا نعرف؟)
ِّ
bit.ly/Save-SamuelHall-childreturnees-2018
مـن أحـوال النـزوح الصعبـة .وتقتيض هـذه املناقشـة املنهجية
مشـارك ًة تعاونيـة بين أصحـاب املصلحـة املعنيين املك َّلفين
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