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ـإن ا ِّتخــاذ مثــل هــذه النــاذج ،يف البلــد األصــي ،ل َّ
ربــا يــأيت www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629818304360
ُوج ُب عىل اإلريرتيني املقيمني خارج البلد  2باملئة من دخلهم يؤدُّنها إىل الحكومة
ي
.4
لــه مبثــل مــا فيهــا مــن فوائــد يــو َم العــودة.
َ
اإلريرتية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة الالجئني ُمض َّي ٌق عليها
ِجف ك ِر ْسب

يزداد أكرث فأكرث انتهاك القوانني والقواعد التي َو َض َعها املجتمع الدويل لضامن أن تقع إعادة الالجئني
ا ُمل َّ
نظم ُة إىل بلدهم األصيل ،بحيث تشتمل عىل حامية حقوقهم.
يف شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام  ،2019قالـت وكالـة األنبـاء
أسوشـيتد بـرس َّإن “السـلطات اللبنانيـة تشـنُّ أكثر حمالتهـا
عـدا ًء على الالجئين السـوريني لكي يعـودوا إىل بلدهـم ...إذ
ـع لالجئني يف
تحملـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعلى ُّ
َّ
تجم ٍ
العـامل على أسـاس النسـبة بني عـدد سـكان البلـد املضيف وبني
عـدد الالجئين 1”.وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاين جبران َب ِسـيل،
شـارحاً موقـف بلادهَّ ،إن معظـم السـوريني يبقـون يف لبنـان
ألسـباب اقتصاديـة ،ال ألسـباب حامئيـة ،وأشـار إىل َّأن نصـف
مليـون سـوريٍّ يعملـون يف لبنـان ،مخالفين لقوانين العمـل ،وال
ُيعـاد َ
ُون إىل بلدهـم.

املتحـدة لشـؤون الالجئين ،اسـتجاب ًة لهـذه األحـداثَّ ،إن “هـذا
الوضـع يزيـد العـبء املـايل عنـد الالجئين ،ونحـن نعلـم َّأن
معظمهـم يعانـون الفقـر” ،وقـال َّإن املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئني سـتو ِّف ُر لالجئين املترضرين مـوا َد بنا ٍء
2
املشـمع والخشـب.
جديـد ًة ،كالقامش َّ

قصـور ًة بحـال مـن األحـوال
وليسـت هـذه األحـداث ا ُمل ْق ِلقـ ُة َم ُ
على لبنـان .فقـد وضـع املجتمـع الـدويل منـذ زمـن طويـل
مجموعـة مـن القوانين والقواعـد غايتهـا ضمان أن تقـع إعادة
الالجئين بحيـث تشـتمل على حاميـة حقوقهـم .ولكـنْ عمليـاً،
زادت الـدول املضيفـة واملانحـة ،مـع اشتراك األمـم املتحـدة
َ
وتابـع جبران َب ِسـيل ً
مسـالك تنتهـك تلـك الحقـوق.
قائلا إ َّنـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة أحيانـاً ،أكثر فأكثر سـلوكها
تدريجيـة للراغبين يف العـودة ،وبعد يومني فقط مـن قوله هذا،
هـدَّ د الجيـش اللبنـاين بتدمير مسـاكنَ نحـ ٍو من َ 25
الجئ القوانني والقواعد
ألـف ٍ
ً
ً
ْ
السـبعني سـنة املاضيـةُ ،د ِّونت قوانني مقاربـة املجتمع الدويل
يعيشـون ٌقـ ْر َب بلدة عرسـال الحدوديـة ،وكان السـبب ،ظاهريا ،يف َّ
أ َّنهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي متنع السـوريني من إقامة إلعـادة الالجئين إىل بلدهـم األصلي يف عـدد مـن الوثائـق .ومن
مبـانٍ خرسـانية .فقـال متحـد ٌِّث باسـم املفوضية السـامية لألمم هـذه الوثائـق :اتفاقية الالجئين لعام  ،1951وواسـطات إقليمية
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كاتفاقيـة منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة بشـأن الالجئين لعـام
ٌ
وسلسـلة مـن االسـتنتاجات املتع ّلقة بالحاميـة الدولية
،1969
ل ّالجئين مـن اللجنـة التنفيذيـة يف املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين (املعروفـة باسـتنتاجات اللجنـة
وكتـاب ٌ
دليـل صدر عن
التنفيذيـة ،)ExCom Conclusions
ٌ
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين وعنوانه
دليـل العـودة الطوعيـة :الحاميـة الدوليـة 3.وتـورد هـذه
الوثائـق سلسـل ًة مـن املبـادئ األساسـية.

تحمـل نظـام
وخامسـها ،أ َّنـه خلال العقـود الثالثـة املاضيـةَّ ،
بكثير عنـد عـودة الالجئين.
الالجئين الـدويل مسـؤولي ًة أثقـل
ٍ
ف َو ْفـق املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين،
يجـب أن تكـون العـودة إىل البلـد األصلي مرتبطـ ًة بإعـادة
اإلدمـاج وأن تكـون مسـتدام ًة يف طبيعتهـا ،وهـذا يعنـي أ َّنـه
ينبغـي ْأن يكـون العائـدون قادريـن عىل اسـتعامل كل حقوقهم
االقتصاديـة واالجتامعيـة واملدنية والسياسـية ،ومـن ذلك ح ُّقهم
4
يف إيجـاد ُسـ ُبل معيشـة آمنـة.

أ َّول هـذه املبـادئَّ ،أن اتفاقيـة منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة
تنـص على أ َّنـه “يجـب يف ِّ
كل حـالٍ احترام الصفـة الطوعيـة
ُّ
جوهـراً يف عـودة الالجئين ،”.وبتعبير آخـر ،يجـب أن يكـون
الالجئـون قادريـن على ا ِّتخـاذ قـرار ُحـ ٍّر وصـاد ٍر عـن علم يف
شـأن عودتهـم إىل بلدهـم األصلي ،ويجـب أ ّال يتع َّرضـوا أليِّ
ضغـط جسما ٍّين أو مـاديٍّ أو نفسـا ٍّين يدفعهـم إىل تـرك البلـد
الـذي هُ ـم فيـ ِه الجئون.

وأخيراً ،اتفقـت الـدول واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين على الحاجة إىل ا ِّتبـاع مقاربة شـاملة للوصول
دامئـة ،وفيهـا ُيج َمع بني العـودة الطوعيـة ،واالندماج
إىل حلـولٍ ٍ
ِّ
املحلي ،وإعـادة التوطين يف بلـد ثالـث .ففـي كل حالـة مـن
ِّ
حـاالت اللجـوء ،ينبغـي اتباع هذه الحلـول الثالثة كلهـا ،ويُحدَّ ُد
التـوازن بينهـا على أسـاس ِّ
كل حالـ ٍة على ِح َد ِتهـا.

حقائق اإلعادة إىل البلد األصيل

ٌ
مبـادئ إعـادة الالجئين إىل البلد األصلي إذاً
واضحـة ب ِّينة .ولكن
مـا مـدى احترام املعايير التـي وافـق عليهـا املجتمـع الـدويل
ُّ
التاريخـي لذلـك غير مكتملٍ يا
السـجل
مـن الوجهـة العمليـة؟
ُّ
تتعـرض هذه املعايير لضغط يزيد
لألسـف ،ويف الزمـن املعارصَّ ،
أكثر فأكرث.

وثانيهـا ،أ َّنـه يجـب أن تقـع العـودة إىل البلـد األصلي بحيـث
تكـون آمنـ ًة ُم َص ٌ
غـم الالجئون
انـة فيهـا الكرامة .ويجـب أ ّال ُي ْر َ
ً
قسروا جسمانيا على االنتقـال أو على مـا ُيهـ ِّد ُد أمنهـم.
أو ُي َ
ويجـب أن يكونـوا قادريـن على العـودة بالرسعـة التـي
سهـم ،وينبغـي
تناسـبهم ،مـن غير أن ينفصلـوا عـن أفـراد ُأ َ ِ
نـص دليـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
كما َّ
الالجئين أن “ ُتعا ِم َلهُـم سـلطات بالدهـم الوطنيـة معاملـ ًة ولقـد عـدَّ نظـام الالجئين الـدويل أكثر فأكثر ،على الرغـم مـن
ـن ا ِّتبـاعَ مقاربـة شـاملة للوصـول إىل حلـولٍ دامئ ٍة،
فيهـا احترام وأن َت ْقب َلهُـم قبـوالً تامـاً”.
التزامـه ا ُمل ْع َل ِ
ً
َّ
طوعي عـادة ولكن
أن اإلعـادة إىل الوطـن األصلي (على أسـاس
ٍّ
تنسـيق يف حركـة ليـس بالضرورة أن تكـون عىل هذا األسـاس دوماً) هـي النتيجة
وثالـث هـذه املبـادئ ،يتع َّلـق بالحاجـة إىل
ٍ
ُ
َ
ً
ً
ْ
َّ
السـبب يف ذلك ليس صعبا .إذ ال تريد
العـودة إىل البلـد األصلي تنسـيقاً ف َّعـاالً ،ويتحقـق هـذا غالبا املثل واملفضلة .وتفسير َّ
تضـم الدولـة املضيفـة والبلـد األصلي الـدول املضيفـة يف املناطـق الناميـة مـن العـامل بقـا َء الالجئني يف
بإنشـاء لجـانٍ ثالثيـة
ُّ
صر عىل أ ّال
واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين .ويف أراضيهـا ألجـل غير مسـمى ،ويف معظـم الحـاالتُ ،ت ُّ
هـذا ،تتك َّفـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون متنـح الالجئين خيـار االندمـاج املحلي .وتحـرص الـدول املانحة
ـع حـ ٍّد لحـاالت اللجـوء التـي يطـول أمدهـا ولربامـج
الالجئين بتمثيـل مصالـح وهمـوم الالجئني ،وبضامن أن تسير على َو ْض ِ
ُ
ِّ
َّ
فـة والطويلـة األمـد ،عىل حين أن البلاد األصلية
العـودة يف
طريـق ُت ُ
حترَم فيـه حقوقهـم اإلنسـانية احرتامـاً املسـاعدة املكل ِ
ٍ
تكـون حريصـ ًة غالبـاً عىل َسـ ْن ِد رشع َّيتها مـن خلال إظهارها أنَّ
تا ماً .
مواطنيهـا املنفيين مسـتعدُّ ون للتعبري عن اسـتيائهم من ظروف
ورابعهـاْ ،أن وافـق املجتمـع الـدويل على أ َّنـه ال ينبغـي العيـش يف البلاد التي هـم فيها ،ويكون تعبريهم هـذا بعودتهم
للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أن إىل بالدهـم األصلية.
تشـج َع على عـودة الالجئين وأن تعمـل على إنجاحهـا إ ّال
ِّ
ٌ
تغير ٌ
جوهريـة يف بالدهـم وأ َّمـا املفوضيـة السـامية لألمم املتحـدة لشـؤون الالجئني -وهي
ات
يف حـاالت تكـون حدثـت فيهـا ُّ
ٌ
ثـم هـي رسيعـة التأ ُّثـر
األصليـة .ومثـال ذلـك يف األحـوال العاديـة ،تغيير الحكومـة،
هيئـة مت ِّولهـا الـدول وتحكمهـا ،ومـن َّ
الرئييس هـو إعادة أكرث
وانتخابـات دميوقراطيـة ،وجريـان عمليـات بنـاء السلام التي بهمـوم تلـك الدول -فقـد أصبح هدفهـا
ُّ
عـدد مـن الالجئين إىل بالدهم األصليـة ،وهذا ُّ
يدل على الفائدة
ـم القانـون.
تتبـع األمـم املتحـدة ،وإعـادة ُح ْك ِ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أندرو م َُكونِل

الجئون أفغان ُّيون يف مركز إعاد ٍة يف نوشهره ُق ْر َب بيشاور بباكستان ،عا َم .2018

التـي ُت ِعيدُ هـا َّ
ٌ
ومضايقـات
املنظمـ ُة على َمـنْ فيهـا مـن أصحـاب املصلحـة مسـتويات املسـاعدة ،وتهديـدٌ بإغلاق املخ َّيمات،
َّ
املعنيين
مفـوض األمـم املتحـدة السـامي يوميـة مـن عنـد املسـؤولني الحكوميني.
األساسـيني .حتَّـى إن َّ
ِّ
لشـؤون الالجئين ،سـاداكو أوغاتـا ،أعلـن َّأن عقـد التسـعين َّيات
مـن القـرن العرشيـن هـو “ َع ْقـدُ العـودة إىل البلد األصلي” ،ويف ولقـد شـهد العقـد املـايض أيضـاً جهـوداً صاعـد ًة بذلتهـا الـدول
العقـد األول مـن القـرن الواحـد والعرشيـن ،بـدأت َّ
املنظمـة يف الصناعيـة إلعـادة الالجئين وطالبـي اللجوء إىل بالدهـم األصلية،
ـع أهـداف سـنوي ٍة ،ال بـل شـهري ًة أيضـاً ،للعـودة إىل البلـد إ َّمـا عـن طريـق الرتحيـل ،أو عن طريـق برامج العـودة الطوعية
َو ْض ِ
ُ
ُ
األصلي ،وذلـك يف برامجهـا التـي يف البلاد الكبيرة.
املسـا َع ِد عليهـا ،وفيهـا تتَـاح حوافـ ٌز ماليـة للعـودة إىل البلـد
وغنـي عـن البيـانَّ ،أن هـذا كان ً
ْـم
األصليٌّ .
دليلا قويـاً على َدع ِ
نحـي الجهـات الفاعلـة يف نظـام الالجئين الـدويل أكرث البلاد املضيفـة يف املناطـق الناميـة التـي ترغـب يف ْأن تتح َّقـق
وهكـذاُ ،ت ِّ
َّ
فأكثر فكـر َة أن العـودة إىل الوطـن ينبغـي أن تكـون يف طبيعتها مغـادرة الالجئين أراضيهـا.
طوعيـ ًة ،آمنـ ًةُ ،ت َص ُ
ـان فيهـا الكرامـة ،ومـن هـذه التنحيـة ُصـ َو ٌر
َ
ْ
َ
ير وتحافـظ على
وتصر الـدول اليـو َم على وجـوب أن تقـع اإلعـادة إىل البلـد
ُّ
ودرجـات مـن اإلرغـام تق ُـع على الالجئين ل ُت ِث َ
حـركات العـودة الجامعيـة إىل البلاد األصليـة .وهـذا كان حـال األصلي بحيـث تكون أرسع بعد وصول الالجئين إىل بلد اللجوء،
تغير جوهريٌّ  .ففي
عـودة ٍ 200
ألـف مـن الجئـي الروهينغيـا مـن بنغالديـش إىل حتـى لـو مل يكن يف ظـروف بالدهم األصلية ُّ
ميامنـار يف أوائـل التسـعين َّيات ،وحـال إعادة نح ٍو مـن َ 350
ألف شـهر نوفمرب/ترشيـن الثـاين مـن عـام  ،2017على سـبيل املثال،
يسـمى ‘العودة بـدأت ٌّ
كل مـن بنغالديـش وميامنـار والجهـات املانحة الرئيسـية
ٍ
الجـئ روانـديٍّ مـن تنزانيا عـا َم  ،1996وحال ما َّ
نتظمـة’ لــَ 40
ألـف
الجـئ بورونـديٍّ مـن تنزانيـا عـا َم  .2012يف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،مثـل
ا ُمل ِ
ٍ
ات إلعادة 700
ومـن الحـاالت التـي هـي أقـرب إىل اليوم مـن التي ُذ ِكـ َرت آنفاً ،االتحـاد األورويب ،بـدأت يف تدقيق النَّظـر يف خيار ٍ
هـي إعـادة الالجئين األفغانيين مـن باكسـتان وإيـران ،وإعـادة
الجـئ مـن الروهينغيا ،بعد أربعة أشـهر فقـط من فرارهم
ألـف
ِ
ٍ
الالجئين الصوماليين مـن كينيـا ،وكان يف ِكلتـا الحالتين
وقت مـا ز َال يف البلد
رضوب مـن الفظائـع الواقعـة يف بلدهـم ،وذلك يف ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
مختلفـة مـن الوعيـد واإلرغـام .ومـن هـذه الضروب
واسـع نطاقه.
تقليـل يف يجـري تهجير
ٌ

21

22

ال َع ْو َد ُة

22
www.fmreview.org/ar/return

ُ
ومثـل ذلكْ ،أن شـهد العامـان األخريان جهداً دوليـاً صاعداً ُيب َذ ُل
لحـاالت من عـودة الالجئني واسـعة النِّطاق
للتخطيـط واإلعـداد
ٍ
إىل سـورية ،عىل الرغم من بقاء نظام األسـد ممسـكاً بالسـلطة،
واسـتمرار وجـود حليفيـه الـرويس واإليـراين يف البلـد ،وانتشـار
ـع النِّطاق.
واس َ
العنـف وانتهـاكات حقوق اإلنسـان انتشـاراً ِ
ٌ
ٌ
خطرية تتع َّلـق بدور املفوضية السـامية لألمم
أسـئلة
وقـد أثريت
ٌ
املتحـدة لشـؤون الالجئين من حيـث هي وسـيطة يف مفاوضات
اإلعـادة ،ومـن حيـث هـي حاميـة لحقـوق الالجئين .وبحثـت
ا ُمل َّ
نظمـة ،تحـت ضغـطٍ من الـدول املضيفة والـدول املانحة ،عن
طـرقٍ جديـدة للتشـجيع على العـودة والعمـل على إنجاحهـا،
َـح وافر ٍة مـن منح اإلعـادة إىل البلـد األصيل،
ومـن ذلـك َد ْف ُـع ِمن ٍ
ٌ
ّ
و ُتدْ َف ُـع إىل الالجئين الذيـن ال يصلهـم إال مبالغ قليلـة من مبالغ
ٌ
ديـون ثقيلة.
املسـاعدة ،وتراكمـت على كثير منهم
ومـن األد َّلـة مـا يشير إىل َّأن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
ٌ
كفايـة يف
لشـؤون الالجئين قـد أخفقـت يف الخـوض مبـا فيـه
همـوم الالجئين ويف َف ْه ِمهـا ،وذلـك يف سـياق العـودة .وهـذا
ـوه َد عمليـاً ،واسـ ُت ْن ِك َر ،يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين مـن عـام
ُش ِ
َّ
ُ
َّ
 ،2017حين وقعـت املنظمـة على اتفاقيـة رسيـة بينهـا وبين
وأعـم من
الحكومـة امليامناريـة إلعـادة الروهينغيـا إىل بلدهـمُّ 5.
ِّ
ـح
ذلـكَّ ،أن االتفـاق العاملـي بشـأن الالجئين لعـام  ،2018يوض ُ
موقـف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين،
فيقـول“ :ليسـت العـودة الطوعيـة مرشوطـ ًة بالضرورة بإنجـاز
الحلـول السياسـية يف البلـد األصلي” 6.إذن ليـس مسـتغرباً ،يف
ِّ
ظـل كل هـذه األحـداثْ ،أن يعطي لبنان نفسـه إذنـاً بأن يدخل
يف مناقشـات ثنائيـة مـع دمشـق وموسـكو تـدور حـول عـودة
الالجئين إىل سـورية ،وبـأن يشـتيك تعويـق املفوضيـة السـامية
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،حين تقترح َّأن الظـروف يف
سـورية قـد ال تكـون بعـدُ حسـنة االسـتجابة إلعـادة الالجئين
إعـاد ًة واسـعة النطـاق.

االستجابات السياسية والربنامجية

ال ُقـ َوى التـي ق َّوضـت املبـادئ ا ُملقـ َّررة إلعـادة الالجئين إىل
بلدهـم األصيل ر ٌ
اسـخة رسـوخاً عميقاً ،وزوالها غير وارد غالباً يف
املسـتقبل القريـب .ومـع ذلـك ،يوجـد مـن اإلجـراءات والتدابري
مـا ميكـن ا ِّتخاذه لوقـف التدهور (وعىس أن َت ْع ُكسـه) يف معايري
إعـادة الالجئين الـذي شـوهد يف السـنوات األخيرة.

أوالً :ينبغـي للمفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني
تتمسـك باملبـدأ الـذي يقـول َّإن العـودة يجـب أن تكـون
أن َّ
طوعيـ ًة ،آمنـ ًةُ ،ت َصـان فيهـا الكرامـة ،وأن ُتبنَـى على أسـاس
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وتتحمل ا ُمل َّ
نظم ُة
التغيرات الجوهريـة والدامئـة يف البلد األصلي.
ُّ
َّ
يف هـذا الصـدد مسـؤولي ًة واضحـة ،ويجـب عليهـا القيـام بهـا
حتَّـى لـو كانت ُتع ِّقـدُ العالقات التـي بينها وبني الـدول املضيفة
والـدول املانحـة .وإن تع َّرضـت ا ُمل َّ
نظ ُ
مـة لضغـوطٍ لكي تدخل يف
عمليـات إعـادة الالجئني التـي ال توافق املعايير املنصوص عليها
يف دليـل العـودة الطوعيـة ،فعليهـا إ َّمـا أن ترفـض فعـل ذلك ،أو
أن تكـون واضحـ ًة رصيحـ ًة َّ
كل الوضـوح والرصاحـة ،يف طبيعـة
اشتراكها وتعليله.
ثانيـاً (وقـد يكـون هاهنـا لالتفـاق العاملـي بشـأن الالجئين دو ٌر
ق ِّي ٌـم) :ال َّبـد مـن االبتعـاد عـن فكـرة اإلعـادة إىل البلـد األصلي
باعتبارهـا النتيجـة ا ُمل َّ
فضلـة ،وال بـدَّ مـن االرتـداد إىل مقاربـ ٍة
أشـمل وأكثر تن ُّوعـاً للوصـول إىل حلـول دامئـة .وهـذا سـيقتيض
تحديـداً أكثر انتظامـاً للحـاالت التـي قـد يسـتفيد فيهـا جـز ٌء
األقـل مـن االندماج املحلي .وسـيقتيض أيضاً
مـن الالجئين على ِّ
بـذل ُج ْهـ ٍد إليجـاد أماكـن جديـدة إلعـادة التوطني ،وذلك لسـ ِّد
الفجـوة التـي أنشـأها التَّخفيـض الشـديد الـذي أق َّرتـه الحكومة
األمريكيـة حديثـاً يف ِح َّصتهـا .فيجـب اسـتنباط حلـولٍ جديـدة
وإنشـاء طريـق بديلـة .وقـد يكون من ذلـك ،مبـادرات االعتامد
على النفس التـي ال ترقى إىل االندماج املحيل التا ِّم ،والتأشيرات
واملم َّرات اإلنسـانية ،وبرامج ِّمل شـمل األرسة وتن ُّقل اليد العاملة،
واملِنَـح الدراسـية ،وترتيبـات حريـة التن ُّقل.
ثالثـاً :ينبغـي أن تصبـح عمليـة إعـادة الالجئين أكثر تشـاركي ًة
هم ٌة ليسـت سـهل ًة غالباً ،فينبغـي أن تحاول
وشـمولية .وهـذه ُم َّ
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين إقناع الدول
بالحاجـة إىل إنشـاء لجـانٍ رباعيـة ،يكـون لالجئين فيهـا صـورة
مـن ُصـ َو ِر التمثيـل َّ
يسر هـذه املقاربـة ،التـي مل
املنظـم .ولكي ُت َّ
َّ
ً
للمنظمة أيضـا أن تفحص الطرق
ُتجـ َّرب يف املـايض ُّقـط ،ينبغـي ُ
ً
التـي ميكـن بها تنظيـم هذا التمثيـل تنظيام تكون فيـه الجدوى
والعدالـة يف أقصاهام.
قريـب البنك
رابعـاً :بعـد عقـود من املناقشـات ،أصبـح من عه ٍد
ٍ
الـدويل وغيره مـن الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ واملجـال
املـايل ،أكثر اندفاعـ ًا ورغب ًة يف الخوض يف مسـائل الالجئين ،بدءاً
ٌ
مجـاورة لسـورية ،واليـو َم يف أماكـن أخرى
مـن البلاد التـي هي
َّ
أيضـاً مثـل بنغالديـش وإثيوبيـا .غير أن هـذا الخـوض ليـس
مـن دون خطـر .فمـن جهـ ٍةَ ،خ َطـ ُر أ ّال تكـون مشـاركة الجهـات
الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ واسـعة النطـاق أو مسـتدام ًة كما
كثير من أصحـاب املصلحة املعنيين اآلخريـن ويتو َّقعونها
يأمـل ٌ
أن تكـون ،ومـن جهـة أخـرىَ ،خ َطـ ُر أن ينظـر القطـاع اإلنسـاين
إىل مشـاركة الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ عىل أنهـا ُّ
الحل
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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
Associated Press ‘In Lebanon, Syrian refugees face new pressure to go .1
التـي تشـعر بهـا البلاد واملجتمعـات املحل َّيـة التـي تسـتضيف home’, 20 June 2019
ثـم يق ِّل ُل َم ْيلهـا الطبيعي (يف لبنان ،يواجه الالجئون السوريُّون ضغطاً جديداً للعودة إىل بلدهم)
أعـداداً كثير ًة مـن الالجئني ،وهـذا ِمنْ َّ
إىل حـاالت العـودة غير الطوعيـة والسـابقة أوانها .وميكـن أيضاً bit.ly/APN-20062019-Leb
Naharnet, 12 June 2019 www.naharnet.com/stories/en/261366 .2
يـح لالجئين ُسـ ُب َل معيشـة أكثر أمنـاً،
ِ
أن ُت ِت َ
وسـمتويات ٍ
عيـش UNHCR (1996) Handbook – Voluntary Repatriation: International .3
أفضـل يف بلاد اللجـوء ،وهـو ما ُي ِّكنهـم من التخطيـط واإلعداد ( Protectionدليل العودة الطوعية :الحامية الدولية) bit.ly/HCR-VolRep-1996
إن هـم اختاروا العـود َة .وإن ُطب َقت UNHCR (2008) ‘UNHCR’s role in support of the return and .4
لعودتهـم يف آخـر املطـافْ ،
ِّ
reintegration of displaced populations: policy framework and
مقاربـة إمنائيـة يف البلاد األصليـة التـي حـدث يف ظروفهـا ُّ
تغير ’implementation strategy
هجرين وإعادة
يـح للعائدين (دور املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف َدع ِْم ا ُمل َّ
جوهـري أو هـو جـا ٍر حدوثـه فيهـا ،فيمكـن أن ُت ِت َ
والسـكان املقيمين على السـواء فرصـ ًة إلعـادة بنـاء َعيشـهم إدماجهم :إطار السياسات وإسرتاتيجية التنفيذ)
ِْ
www.refworld.org/pdfid/47d6a6db2.pdf
إح َق ُ
وإعـادة تأسـيس العالقـات بينهـم ،و ِمـنْ َّ
ثـم ْ
ـاق أن تكـون www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-idUSKBN1JP2PF .5
UNHCR (2018) ‘The Global Compact on Refugees’, section 3.1 para 87 .6
العـو َد ُة مسـتدام ًة يف طبيعتهـا.
jefferyfcrisp@gmail.com

(االتفاق العاملي بشأن الالجئني) bit.ly/GCR-2018

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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