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ــن  ــىل آراء الذي ــم ع ــن وتجاربه ــم آراء العائدي ــذا، ويف تقدي ه
بقــوا وتجاربهــم، إحبــاٌط إلنشــاء ظــروٍف يجــري فيهــا الحــوار 
واالندمــاج واحــرتام كل فريــق اآلخــَر، فــكل ذلــك جــزء ال 
ــج  ــي لربام ــة. فينبغ ــاء الســالم واملصالح ــاح بن ــن إنج أ م ــزَّ يتج
العــودة ضــامن أْن ال تنشــئ تدرُّجــاً يف الرتــب بــني النــاس، 
وذلــك بتخصيــص مــوارد للفريقــني، ال ُتبَنــى إال عــىل فئــاٍت مــن 
َسَســٍة، كفئــة الالجئــني أو العائديــن. ومــن  املســتضعفني ُمَمْ
ــُثُ شــيئاً فشــيئاً ميــل املنظــامت الدوليــة  الوجهــة العمليــة، َيْك
واملانحــني إىل مقاربــات يطلــق عليهــا اســم مقاربــات ‘املجتمــع 
كلــه’، وذلــك بســبب اعــرتاٍف بــأنَّ آثــار التهجــري غــري مقصــوٍر 
ــذا  ــم. ول ــم ويف غريه ــر فيه ــل تؤثِّ ــني، ب ــىل املتنقل ــا ع تأثريه
ــن  ري ــة وللمهجَّ ــات املضيف ــاعدة للمجتمع ــم واملس ــاُح الدع ُيَت
أيضــاً، ويؤَمــُل مــن ذلــك إْنَهــاُض فــرص التنميــة العامــة، 
وتْقِليــُل مــا قــد يكــون مــن خــالٍف وجــدل، وإرْسَاُع االندمــاج. 
ــا يــأيت  فــإنَّ اتِّخــاذ مثــل هــذه النــامذج، يف البلــد األصــيل، لَرمبَّ

ــوَم العــودة.  ــد ي ــل مــا فيهــا مــن فوائ ــه مبث ل
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نها إىل الحكومة  4. ُيوَجُب عىل اإلريرتيني املقيمني خارج البلد 2 باملئة من دخلهم يؤدُّ
اإلريرتية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة الالجئني ُمضيٌَّق عليها
ِجف كرِْسب

الالجئني  إعادة  تقع  أن  الدويل لضامن  املجتمع  َوَضَعها  التي  والقواعد  القوانني  انتهاك  فأكرث  أكرث  يزداد 
مُة إىل بلدهم األصيل، بحيث تشتمل عىل حامية حقوقهم.  امُلنظَّ

يف شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام 2019، قالـت وكالـة األنبـاء 
اللبنانيـة تشـنُّ أكـث حمالتهـا  أسوشـيتد بـرس إنَّ “السـلطات 
إذ  بلدهـم...  لـيك يعـودوا إىل  السـوريني  الالجئـني  عـداًء عـىل 
ـٍع لالجئني يف  لـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعـىل تجمُّ تحمَّ
العـامل عـىل أسـاس النسـبة بني عـدد سـكان البلـد املضيف وبني 
عـدد الالجئـني.”1 وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاين جـربان َبِسـيل، 
لبنـان  يبقـون يف  السـوريني  إنَّ معظـم  بـالده،  موقـف  شـارحاً 
أنَّ نصـف  اقتصاديـة، ال ألسـباب حامئيـة، وأشـار إىل  ألسـباب 
مليـون سـوريٍّ يعملـون يف لبنـان، مخالفـني لقوانـني العمـل، وال 

ُيعـاُدوَن إىل بلدهـم. 

وتابـع جـربان َبِسـيل قائـاًل إنَّـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة 
تدريجيـة للراغبـني يف العـودة، وبعد يومني فقط مـن قوله هذا، 
د الجيـش اللبنـاين بتدمـري مسـاكَن نحـٍو من 25 ألـَف الجٍئ  هـدَّ
يعيشـون ٌقـرَْب بلدة عرسـال الحدوديـة، وكان السـبب، ظاهرياً، 
أنَّهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي متنع السـوريني من إقامة 
ٌث باسـم املفوضية السـامية لألمم  مبـاٍن خرسـانية. فقـال متحـدِّ

املتحـدة لشـؤون الالجئـني، اسـتجابًة لهـذه األحـداث، إنَّ “هـذا 
أنَّ  نعلـم  ونحـن  الالجئـني،  عنـد  املـايل  العـبء  يزيـد  الوضـع 
معظمهـم يعانـون الفقـر”، وقـال إنَّ املفوضيـة السـامية لألمـم 
ُر لالجئـني املترضرين مـواَد بناٍء  املتحـدة لشـؤون الالجئني سـتوفِّ

ع والخشـب.2 جديـدًة، كالقامش املشـمَّ

وليسـت هـذه األحـداث امُلْقِلقـُة َمقُصـورًة بحـال مـن األحـوال 
طويـل  زمـن  منـذ  الـدويل  املجتمـع  وضـع  فقـد  لبنـان.  عـىل 
مجموعـة مـن القوانـني والقواعـد غايتهـا ضـامن أن تقـع إعادة 
الالجئـني بحيـث تشـتمل عـىل حاميـة حقوقهـم. ولكـْن عمليـاً، 
املتحـدة  األمـم  اشـرتاك  مـع  واملانحـة،  املضيفـة  الـدول  زادت 

أحيانـاً، أكـث فأكـث سـلوكها مسـالَك تنتهـك تلـك الحقـوق.

القوانني والقواعد
ـبعني سـنًة املاضيـة، ُدوِّنْت قوانني مقاربـة املجتمع الدويل  يف السَّ
إلعـادة الالجئـني إىل بلدهـم األصـيل يف عـدد مـن الوثائـق. ومن 
هـذه الوثائـق: اتفاقية الالجئـني لعام 1951، وواسـطات إقليمية 
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لعـام  الالجئـني  بشـأن  اإلفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  كاتفاقيـة 
1969، وسلسـلٌة مـن االسـتنتاجات املتعّلقة بالحاميـة الدولية 
لالّجئـني مـن اللجنـة التنفيذيـة يف املفوضيـة السـامية لألمـم 
اللجنـة  باسـتنتاجات  )املعروفـة  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة 
التنفيذيـة ExCom Conclusions(، وكتـاٌب دليـٌل صدر عن 
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وعنوانه 
هـذه  وتـورد  الدوليـة.3  الحاميـة  الطوعيـة:  العـودة  دليـل 

الوثائـق سلسـلًة مـن املبـادئ األساسـية. 

اإلفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة  أنَّ  املبـادئ،  هـذه  أوَّل 
تنـصُّ عـىل أنَّـه “يجـب يف كلِّ حـاٍل احـرتام الصفـة الطوعيـة 
جوهـراً يف عـودة الالجئـني.”، وبتعبـري آخـر، يجـب أن يكـون 
الالجئـون قادريـن عـىل اتِّخـاذ قـرار ُحـرٍّ وصـادٍر عـن علم يف 
شـأن عودتهـم إىل بلدهـم األصـيل، ويجـب أاّل يتعرَّضـوا أليِّ 
ضغـط جسـامينٍّ أو مـاديٍّ أو نفسـاينٍّ يدفعهـم إىل تـرك البلـد 

الـذي ُهـم فيـِه الجئون.

وثانيهـا، أنَّـه يجـب أن تقـع العـودة إىل البلـد األصـيل بحيـث 
تكـون آمنـًة ُمَصانـٌة فيهـا الكرامة. ويجـب أاّل ُيْرغـَم الالجئون 
ُد أمنهـم.  أو ُيقـرَسوا جسـامنياً عـىل االنتقـال أو عـىل مـا ُيهـدِّ
التـي  بالرسعـة  العـودة  عـىل  قادريـن  يكونـوا  أن  ويجـب 
تناسـبهم، مـن غـري أن ينفصلـوا عـن أفـراد ُأرَسِهـم، وينبغـي 
كـام نـصَّ دليـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون 
معاملـًة  الوطنيـة  بالدهـم  سـلطات  “ُتعاِمَلُهـم  أن  الالجئـني 

فيهـا احـرتام وأن َتْقبَلُهـم قبـوالً تامـاً”.

وثالـث هـذه املبـادئ، يتعلَّـق بالحاجـة إىل تنسـيٍق يف حركـة 
ـاالً، ويتحقـق هـذا غالباً  العـودة إىل البلـد األصـيل تنسـيقاً فعَّ
بإنشـاء لجـاٍن ثالثيـة تضـمُّ الدولـة املضيفـة والبلـد األصـيل 
ويف  الالجئـني.  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  واملفوضيـة 
لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  ـل  تتكفَّ هـذا، 
الالجئـني بتمثيـل مصالـح وهمـوم الالجئني، وبضامن أن تسـري 
احرتامـاً  اإلنسـانية  فيـه حقوقهـم  ُتحـرَتُم  العـودة يف طريـٍق 

. ماً تا

ينبغـي  ال  أنَّـه  عـىل  الـدويل  املجتمـع  وافـق  أْن  ورابعهـا، 
أن  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  للمفوضيـة 
إاّل  إنجاحهـا  عـىل  تعمـل  وأن  الالجئـني  عـودة  عـىل  َع  تشـجِّ
اٌت جوهريـٌة يف بالدهـم  يف حـاالت تكـون حدثـت فيهـا تغـريُّ
األصليـة. ومثـال ذلـك يف األحـوال العاديـة، تغيـري الحكومـة، 
وانتخابـات دميوقراطيـة، وجريـان عمليـات بنـاء السـالم التي 

القانـون. تتبـع األمـم املتحـدة، وإعـادة ُحْكـِم 

نظـام  ـل  املاضيـة، تحمَّ الثالثـة  العقـود  أنَّـه خـالل  وخامسـها، 
الالجئـني الـدويل مسـؤوليًة أثقـل بكثـرٍي عنـد عـودة الالجئـني. 
الالجئـني،  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  فَوْفـق 
بإعـادة  مرتبطـًة  األصـيل  البلـد  إىل  العـودة  تكـون  أن  يجـب 
أنَّـه  اإلدمـاج وأن تكـون مسـتدامًة يف طبيعتهـا، وهـذا يعنـي 
ينبغـي أْن يكـون العائـدون قادريـن عىل اسـتعامل كل حقوقهم 
هم  االقتصاديـة واالجتامعيـة واملدنية والسياسـية، ومـن ذلك حقُّ

يف إيجـاد ُسـُبل معيشـة آمنـة.4 

املتحـدة  لألمـم  السـامية  واملفوضيـة  الـدول  اتفقـت  وأخـرياً، 
لشـؤون الالجئـني عـىل الحاجة إىل اتِّبـاع مقاربة شـاملة للوصول 
إىل حلـوٍل دامئـٍة، وفيهـا ُيجَمع بني العـودة الطوعيـة، واالندماج 
، وإعـادة التوطـني يف بلـد ثالـث. ففـي كل حالـة مـن  املحـيلِّ
ُد  حـاالت اللجـوء، ينبغـي اتِّباع هذه الحلـول الثالثة كلهـا، وُيحدَّ

التـوازن بينهـا عـىل أسـاس كلِّ حالـٍة عـىل ِحَدِتهـا. 

حقائق اإلعادة إىل البلد األصيل    
مبـادئ إعـادة الالجئـني إىل البلد األصـيل إذاً واضحـةٌ بيِّنة. ولكن 
مـا مـدى احـرتام املعايـري التـي وافـق عليهـا املجتمـع الـدويل 
مـن الوجهـة العمليـة؟ السـجلُّ التاريخـيُّ لذلـك غـري مكتمٍل يا 
ض هذه املعايـري لضغط يزيد  لألسـف، ويف الزمـن املعارص، تتعـرَّ

أكـث فأكث. 

ولقـد عـدَّ نظـام الالجئـني الـدويل أكـث فأكـث، عـىل الرغـم مـن 
التزامـه امُلْعَلـِن اتِّبـاَع مقاربـة شـاملة للوصـول إىل حلـوٍل دامئٍة، 
أنَّ اإلعـادة إىل الوطـن األصـيل )عـىل أسـاس طوعيٍّ عـادًة ولكن 
ليـس بالـرضورة أن تكـون عىل هذا األسـاس دوماً( هـي النتيجة 
ـبب يف ذلك ليس صعباً. إذ ال تريد  لة. وتفسـري السَّ امُلْثىَل واملفضَّ
الـدول املضيفـة يف املناطـق الناميـة مـن العـامل بقـاَء الالجئني يف 
أراضيهـا ألجـل غـري مسـمى، ويف معظـم الحـاالت، ُتـرُّ عىل أاّل 
متنـح الالجئـني خيـار االندمـاج املحـيل. وتحـرص الـدول املانحة 
عـىل َوْضـِع حـدٍّ لحـاالت اللجـوء التـي يطـول أمدهـا ولربامـج 
املسـاعدة امُلكلِّفـِة والطويلـة األمـد، عىل حـني أنَّ البـالد األصلية 
تكـون حريصـًة غالبـاً عىل َسـْنِد رشعيَّتها مـن خـالل إظهارها أنَّ 
ون للتعبري عن اسـتيائهم من ظروف  مواطنيهـا املنفيـني مسـتعدُّ
العيـش يف البـالد التي هـم فيها، ويكون تعبريهم هـذا بعودتهم 

إىل بالدهـم األصلية.

ـا املفوضيـة السـامية لألمم املتحـدة لشـؤون الالجئني -وهي  وأمَّ
هيئـٌة متوِّلهـا الـدول وتحكمهـا، ومـن ثـمَّ هـي رسيعـة التأثُّـر 
بهمـوم تلـك الدول- فقـد أصبح هدفهـا الرئييُّ هـو إعادة أكث 
عـدد مـن الالجئـني إىل بالدهم األصليـة، وهذا يدلُّ عـىل الفائدة 
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مـُة عـىل َمـْن فيهـا مـن أصحـاب املصلحـة  التـي ُتِعيُدهـا املنظَّ
ض األمـم املتحـدة السـامي  ني. حتَّـى إنَّ مفـوَّ املعنيـني األساسـيِّ
لشـؤون الالجئـني، سـاداكو أوغاتـا، أعلـن أنَّ عقـد التسـعينيَّات 
مـن القـرن العرشيـن هـو “َعْقـُد العـودة إىل البلد األصـيل”، ويف 
مـة يف  العقـد األول مـن القـرن الواحـد والعرشيـن، بـدأت املنظَّ
َوْضـِع أهـداف سـنويٍة، ال بـل شـهريًة أيضـاً، للعـودة إىل البلـد 

األصـيل، وذلـك يف برامجهـا التـي يف البـالد الكبـرية. 

ـي الجهـات الفاعلـة يف نظـام الالجئـني الـدويل أكث  وهكـذا، ُتنحِّ
فأكـث فكـرَة أنَّ العـودة إىل الوطـن ينبغـي أن تكـون يف طبيعتها 
طوعيـًة، آمنـًة، ُتَصـاُن فيهـا الكرامـة، ومـن هـذه التنحيـة ُصـَوٌر 
ودرجـات مـن اإلرغـام َتَقـُع عـىل الالجئـني لُتِثـرَي وتحافـظ عـىل 
حـركات العـودة الجامعيـة إىل البـالد األصليـة. وهـذا كان حـال 
عـودة 200 ألـٍف مـن الجئـي الروهينغيـا مـن بنغالديـش إىل 
ميامنـار يف أوائـل التسـعينيَّات، وحـال إعادة نحٍو مـن 350 ألَف 
ى ‘العودة  الجـئٍ روانـديٍّ مـن تنزانيا عـاَم 1996، وحال ما يسـمَّ
امُلنتِظمـة’ لــ40 ألـَف الجـٍئ بورونـديٍّ مـن تنزانيـا عـاَم 2012. 
ومـن الحـاالت التـي هـي أقـرب إىل اليوم مـن التي ُذِكـرَت آنفاً، 
هـي إعـادة الالجئـني األفغانيـني مـن باكسـتان وإيـران، وإعـادة 
الالجئـني الصوماليـني مـن كينيـا، وكان يف ِكلتـا الحالتـني رضوٌب 
مختلفـٌة مـن الوعيـد واإلرغـام. ومـن هـذه الـرضوب تقليـٌل يف 

مسـتويات املسـاعدة، وتهديـٌد بإغـالق املخيَّـامت، ومضايقـاٌت 
يوميـة مـن عنـد املسـؤولني الحكوميني. 

ولقـد شـهد العقـد املـايض أيضـاً جهـوداً صاعـدًة بذلتهـا الـدول 
الصناعيـة إلعـادة الالجئـني وطالبـي اللجوء إىل بالدهـم األصلية، 
ـا عـن طريـق الرتحيـل، أو عن طريـق برامج العـودة الطوعية  إمَّ
البلـد  ُتَتـاح حوافـٌز ماليـة للعـودة إىل  امُلسـاَعِد عليهـا، وفيهـا 
األصـيل. وغنـيٌّ عـن البيـان، أنَّ هـذا كان دليـاًل قويـاً عـىل َدْعـِم 
ـق  البـالد املضيفـة يف املناطـق الناميـة التـي ترغـب يف أْن تتحقَّ

مغـادرة الالجئـني أراضيهـا.

البلـد  اإلعـادة إىل  أْن تقـع  اليـوَم عـىل وجـوب  الـدول  وتـرُّ 
األصـيل بحيـث تكون أرسع بعد وصول الالجئـني إىل بلد اللجوء، 
. ففي  حتـى لـو مل يكن يف ظـروف بالدهم األصلية تغـريُّ جوهريٌّ
شـهر نوفمرب/ترشيـن الثـاين مـن عـام 2017، عـىل سـبيل املثال، 
بـدأت كلٌّ مـن بنغالديـش وميامنـار والجهـات املانحة الرئيسـية 
يف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، مثـل 
االتحـاد األورويب، بـدأت يف تدقيق النَّظـر يف خياراٍت إلعادة 700 
ألـِف الجـٍئ مـن الروهينغيا، بعد أربعة أشـهر فقـط من فرارهم 
مـن الفظائـع الواقعـة يف بلدهـم، وذلك يف وقٍت مـا زاَل يف البلد 

يجـري تهجـري واسـٌع نطاقه. 

الجئون أفغانيُّون يف مركز إعادٍة يف نوشهره ُقرَْب بيشاور بباكستان، عاَم 2018. 
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ومثـُل ذلك، أْن شـهد العامـان األخريان جهداً دوليـاً صاعداً ُيبَذُل 
للتخطيـط واإلعـداد لحـاالٍت من عـودة الالجئني واسـعة النِّطاق 
إىل سـورية، عىل الرغم من بقاء نظام األسـد ممسـكاً بالسـلطة، 
واسـتمرار وجـود حليفيـه الـرويس واإليـراين يف البلـد، وانتشـار 

العنـف وانتهـاكات حقوق اإلنسـان انتشـاراً واِسـَع النِّطاق.  

وقـد أثريت أسـئلٌة خطريٌة تتعلَّـق بدور املفوضية السـامية لألمم 
املتحـدة لشـؤون الالجئـني من حيـث هي وسـيطٌة يف مفاوضات 
اإلعـادة، ومـن حيـث هـي حاميـة لحقـوق الالجئـني. وبحثـت 
مـة، تحـت ضغـٍط من الـدول املضيفة والـدول املانحة، عن  امُلنظَّ
طـرٍق جديـدة للتشـجيع عـىل العـودة والعمـل عـىل إنجاحهـا، 
ومـن ذلـك َدْفـُع ِمَنـٍح وافرٍة مـن منح اإلعـادة إىل البلـد األصيل، 
وُتْدَفـُع إىل الالجئـني الذيـن ال يصلهـم إاّل مبالغ قليلـةٌ من مبالغ 

املسـاعدة، وتراكمـت عـىل كثـري منهم ديـوٌن ثقيلة. 

ومـن األدلَّـة مـا يشـري إىل أنَّ املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة 
لشـؤون الالجئـني قـد أخفقـت يف الخـوض مبـا فيـه كفايـٌة يف 
العـودة. وهـذا  َفْهِمهـا، وذلـك يف سـياق  الالجئـني ويف  همـوم 
عـام  مـن  الثـاين  نوفمرب/ترشيـن  يف  واسـُتْنِكَر،  عمليـاً،  ُشـوِهَد 
مـة عـىل اتفاقيـة رسيـة بينهـا وبـني  عـت امُلنظَّ 2017، حـني وقَّ
الحكومـة امليامناريـة إلعـادة الروهينغيـا إىل بلدهـم.5 وأعـمُّ من 
ـُح  ذلـك، أنَّ االتفـاق العاملـي بشـأن الالجئـني لعـام 2018، يوضِّ
موقـف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، 
فيقـول: “ليسـت العـودة الطوعيـة مرشوطـًة بالـرضورة بإنجـاز 
الحلـول السياسـية يف البلـد األصـيل”.6 إذن ليـس مسـتغرباً، يف 
ظـلِّ كل هـذه األحـداث، أْن يعطي لبنان نفسـه إذنـاً بأن يدخل 
يف مناقشـات ثنائيـة مـع دمشـق وموسـكو تـدور حـول عـودة 
الالجئـني إىل سـورية، وبـأن يشـتيك تعويـق املفوضيـة السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، حـني تقـرتح أنَّ الظـروف يف 
سـورية قـد ال تكـون بعـُد حسـنة االسـتجابة إلعـادة الالجئـني 

إعـادًة واسـعة النطـاق.     

االستجابات السياسية والربنامجية 
إىل  الالجئـني  إلعـادة  رة  امُلقـرَّ املبـادئ  قوَّضـت  التـي  الُقـَوى 
بلدهـم األصيل راسـخٌة رسـوخاً عميقاً، وزوالها غـري وارد غالباً يف 
املسـتقبل القريـب. ومـع ذلـك، يوجـد مـن اإلجـراءات والتدابري 
مـا ميكـن اتِّخاذه لوقـف التدهور )وعىس أن َتْعُكسـه( يف معايري 

إعـادة الالجئـني الـذي شـوهد يف السـنوات األخـرية.

أوالً: ينبغـي للمفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني 
العـودة يجـب أن تكـون  الـذي يقـول إنَّ  باملبـدأ  ـك  أن تتمسَّ
أسـاس  عـىل  ُتبَنـى  وأن  الكرامـة،  فيهـا  ُتَصـان  آمنـًة،  طوعيـًة، 

مُة  ل امُلنظَّ ات الجوهريـة والدامئـة يف البلد األصـيل. وتتحمَّ التغـريُّ
يف هـذا الصـدد مسـؤوليًة واضحـة، ويجـب عليهـا القيـام بهـا 
ـُد العالقات التـي بينها وبني الـدول املضيفة  حتَّـى لـو كانت ُتعقِّ
مـُة لضغـوٍط لـيك تدخل يف  والـدول املانحـة. وإن تعرَّضـت امُلنظَّ
عمليـات إعـادة الالجئني التـي ال توافق املعايـري املنصوص عليها 
ـا أن ترفـض فعـل ذلك، أو  يف دليـل العـودة الطوعيـة، فعليهـا إمَّ
أن تكـون واضحـًة رصيحـًة كلَّ الوضـوح والراحـة، يف طبيعـة 

وتعليله. اشـرتاكها 

ثانيـاً )وقـد يكـون هاهنـا لالتفـاق العاملـي بشـأن الالجئـني دوٌر 
(: ال بـدَّ مـن االبتعـاد عـن فكـرة اإلعـادة إىل البلـد األصـيل  قيِّـمٌ
لـة، وال بـدَّ مـن االرتـداد إىل مقاربـٍة  باعتبارهـا النتيجـة امُلفضَّ
عـاً للوصـول إىل حلـول دامئـة. وهـذا سـيقتض  أشـمل وأكـث تنوُّ
تحديـداً أكـث انتظامـاً للحـاالت التـي قـد يسـتفيد فيهـا جـزٌء 
مـن الالجئـني عـىل األقـلِّ مـن االندماج املحـيل. وسـيقتض أيضاً 
بـذل ُجْهـٍد إليجـاد أماكـن جديـدة إلعـادة التوطني، وذلك لسـدِّ 
الفجـوة التـي أنشـأها التَّخفيـض الشـديد الـذي أقرَّتـه الحكومة 
تهـا. فيجـب اسـتنباط حلـوٍل جديـدة  األمريكيـة حديثـاً يف ِحصَّ
وإنشـاء طريـق بديلـة. وقـد يكون من ذلـك، مبـادرات االعتامد 
، والتأشـريات  عـىل النفس التـي ال ترقى إىل االندماج املحيل التامِّ
ل اليد العاملة،  واملمرَّات اإلنسـانية، وبرامج ملِّ شـمل األرسة وتنقُّ

ل.   واملَِنـح الدراسـية، وترتيبـات حريـة التنقُّ

ثالثـاً: ينبغـي أن تصبـح عمليـة إعـادة الالجئـني أكـث تشـاركيًة 
ٌة ليسـت سـهلًة غالباً، فينبغـي أن تحاول  وشـمولية. وهـذه ُمهمَّ
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئـني إقناع الدول 
بالحاجـة إىل إنشـاء لجـاٍن رباعيـة، يكـون لالجئـني فيهـا صـورة 
ـم. ولـيك ُتيـرسَّ هـذه املقاربـة، التـي مل  مـن ُصـَوِر التمثيـل املنظَّ
مة أيضـًا أن تفحص الطرق  ، ينبغـي للُمنظَّ ُتجـرَّب يف املـايض قـطُّ
التـي ميكـن بها تنظيـم هذا التمثيـل تنظياًم تكون فيـه الجدوى 

والعدالـة يف أقصاهام.

رابعـاً: بعـد عقـود من املناقشـات، أصبـح من عهٍد قريـٍب البنك 
الـدويل وغـريه مـن الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ واملجـال 
املـايل، أكـث اندفاعـًا ورغبًة يف الخوض يف مسـائل الالجئـني، بدءاً 
مـن البـالد التـي هي مجـاورٌة لسـورية، واليـوَم يف أماكـن أخرى 
ليـس  الخـوض  أنَّ هـذا  غـري  وإثيوبيـا.  بنغالديـش  مثـل  أيضـاً 
مـن دون خطـر. فمـن جهـٍة، َخَطـُر أاّل تكـون مشـاركة الجهـات 
الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ واسـعة النطـاق أو مسـتدامًة كـام 
عونها  يأمـل كثـرٌي من أصحـاب املصلحة املعنيـني اآلخريـن ويتوقَّ
أن تكـون، ومـن جهـة أخـرى، َخَطـُر أن ينظـر القطـاع اإلنسـاين 
إىل مشـاركة الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ عىل أنهـا الحلُّ 
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ام الفجـوات يف التمويل ودورات  األمَثـلُ ملصاعبه املزمنة، وال سـيَّ
الربامـج القصـرية األمد.

ة مزايا  ل إىل مقاربـٍة أكـَث إمنـاًء بِعـدَّ ومـع كل ذلـك، َيِعـُد التحـوُّ
عظيمـة الشـأن. إذ ميكـن أن يقلِّـَل الضغوط االقتصاديـة والبيئة 
التـي تشـعر بهـا البـالد واملجتمعـات املحليَّـة التـي تسـتضيف 
أعـداداً كثـريًة مـن الالجئني، وهـذا ِمْن ثـمَّ يقلُِّل َمْيلهـا الطبيعي 
إىل حـاالت العـودة غـري الطوعيـة والسـابقة أوانها. وميكـن أيضاً 
أن ُتِتيـَح لالجئـني ُسـُبَل معيشـة أكـث أمنـاً، وسـمتوياِت عيـٍش 
نهـم من التخطيـط واإلعداد  أفضـل يف بـالد اللجـوء، وهـو ما مُيكِّ
لعودتهـم يف آخـر املطـاف، إْن هـم اختاروا العـودَة. وإن ُطبَِّقت 
مقاربـة إمنائيـة يف البـالد األصليـة التـي حـدث يف ظروفهـا تغـريُّ 
جوهـري أو هـو جـاٍر حدوثـه فيهـا، فيمكـن أن ُتِتيـَح للعائدين 
َعْيِشـهم  بنـاء  والسـكان املقيمـني عـىل السـواء فرصـًة إلعـادة 
وإعـادة تأسـيس العالقـات بينهـم، وِمـْن ثـمَّ إْحَقـاُق أن تكـون 

العـوَدُة مسـتدامًة يف طبيعتهـا.   
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حلوٌل دامئٌة لألطفال العائدين 
سِتفاين بارِت وماريون ِغُيوم ويوشيا كابالن

املستدامة،  اإلدماج  وإعادة  املستدامة  العودة  إىل  الطريق  يف  ِم  التقدُّ لقياس  الدامئة  الحلول  عمِل  ُأُطُر 
ُمْخِفَقٌة يف مراعاة حاجات وتجارب األطفال خاصًة. 

ــَر قــرساً أكــَثُ مــن 68 مليــون إنســاٍن،  ملَّــا كان يف عــام 2017، ُهجِّ
َيْصُغــُر أكــث مــن نصفهــم عــن 18 عامــاً، ويف ذلــك العــام نفســه، 
ــاً  ــازٍح داخلي ــون ن ــٍئ و4.2 ملي ــف الج ــن 670 أل ــٌو م ــاد نح ع
ــات  ــن اتفاقي ــرَِم م ــامَّ ُأب ــم م ــة. وعــىل الرغ ــم األصلي إىل مناطقه
قانونيــة وأطــر عمــل قانونيــة، تحمــي حقــوق الطفــل عنــد 
العــودة وبعدهــا، واضــٌح أنَّ البــالد يف العــامل كلِّــه ُتخِفــُق يف 
مســاندتها. ثــم ليــس مــن الجهــات الفاعلــة إال قليــاًل، يجمعــون 
ــال،  ــودة األطف ــاالت ع ــون ح ــال أو يتتبَّع ــة باألطف ــات خاص بيان
ــُب َفْهــَم مســألتني: كيــف ُيخــَذل األطفــال العائــدون،  وهــذا ُيصعِّ

ــج هــذا الخــذالن؟ ــف ُيعالَ ــم كي ــن مواضــع الخــذالن؟ ث وأي

ــن  ــم، وم ــث الجس ــن حي ــزٌة، م ــٍف ممي ــع ضع ــال مواض ولألطف
حيــث العافيــة النفســانية واالجتامعيــة، وفرصهــم غالبــاً أقــلُّ مــن 
فــرص غريهــم يف إبانــة قدرتهــم عــىل اتِّخــاذ القــرار يف خيــارات 
الهجــرة. وميكــن أْن تزيــد مواضــع الضعــف هــذه أخطــاراً عــىل 
األخطــار العظيمــة القامئــة التــي تواجــه العائديــن جميعــاً. 

ــة  ــن اتفاقي ــامدة 33 م ــامالً لل ــم الخاصــة، وإك ــاً بحاجاته واعرتاف
الالجئــني لعــام 1951 يف عــدم اإلعــادة القرسيــة، جــاء يف اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل أْن: “ال يجــوز للــدول إعــادة طفــٍل إىل بلــد فيــه 
أســباب حقيقيــة تدعــوا إىل االعتقــاد بوجــود خطــر ُيعــرِّض 

ــوَّض”.1  ــرضر ال ُيع ــل ل الطف

ــرى  ــل أخ ــة عوام ــن جمل ــوٌر، م ــال أم ــون لألطف ــي أن يك وينبغ
وبــال متييــز، منهــا: األمــان، واملســتوى املعيــي الــكايف لحاجاتهــم، 
وُســُبل املعيشــة، والســكن، والوثائــق الشــخصية، والعدالــة، 
وينبغــي أن يكــون كلُّ ذلــك جــزءاً مــن كلِّ الحلــول الدامئــة 
وإعــادة اإلدمــاج املســتدامة. ومــع ذلــك، ليــس لاللتزامــات التــي 
التزمهــا املجتمــع الــدويل مــن أجــل متكــني حقــوٍق كهــذه قيمــٌة 
م يف الطريــق إىل تحقيــق  إال إذا قــدرت عــىل أْن تتثبَّــت مــن التقــدُّ
ِم يف الطريــق  رشوٍط كتلــك. ولقــد ُوِضعــْت أدوات لقيــاس التقــدُّ
إىل العــودة وإعــادة اإلدمــاج املســتدامتان، مــع معايــري مشــرتكة 
ــَم  ــنَّ القائ ــات، لك ــني الهيئ ــرتكة ب ــة املش ــة الدامئ ــا اللجن حددته
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