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ُة إىل ميامنار أَعىَل الَعْودِة َمْقسورون؟ َعْودُة الالَّجئنَي امُليرسَّ
ياكا هاِسغاوا 

ر الذي وقع أخرياً عىل الحال السياسية يف ميامنار، ومن الظروف الصعبة يف تايلند،  عىل الرغم من التطوِّ
ة. بني الالجئني نفوٌر منترٌش ُمستحِكٌم من املشاركة يف آلية العودة الرسمية امُليرسَّ

ل.  ـــوَّ ـــار يتح ـــزاع يف ميامن ـــام 2016، كان النِّ ـــل ع ـــا كان يف أوائ ملَّ
ــد  ــىل الصعيـ ــار عـ ــالق النـ ــف إطـ ــاق وقـ ــىل اتفـ ــَع عـ ـ إذ ُوقِّ
ـــت  ـــم تولَّ ـــن األول عـــام 2015، ث ـــي يف شـــهر أكتوبر/ترشي الوطن
ــام  ــان عـ ــهر أبريل/نيسـ ــلطَة يف شـ ـ ــدة السُّ ــة الجديـ الحكومـ
ـــويبِّ  ـــدون يف جن ـــا العائ ـــاد إليه ـــي ع ـــت املناطـــق الت 2016. وكان
ًة مـــن اســـتقرار الحـــال بالقيـــاس  رشقـــيِّ البلـــد، تعيـــش مـــدَّ
ـــق  ـــع مناط ـــني يف تس ـــني املقيم ـــنَّ أنَّ الالجئ ـــذا ُظ ـــا. ول إىل غريه
ـــودة إىل  ـــني بالع ـــد ســـيكونون ُمهتمِّ ـــني يف تايلن الســـتيطان الالجئ
ـــد  ـــار وتايلن ـــا ميامن ـــت حكومت ـــام 2016، وضع ـــم. ويف ع دياره
ة، بدعـــم مـــن املفوضيـــة الســـامية لألمـــم  آليـــَة عـــودٍة ُميـــرسَّ
املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني، إال أنَّ اآلليـــة أخفقـــت يف توليـــد 
ــا إىل  ــاركَة فيهـ ــرَت املشـ ــِه، ومل َيْخـ ــدُّ بـ ــودة ُيعتـ ــاٍع للعـ اندفـ

ـــد.1  ـــايل البل ـــٍف مـــن أه ـــاً مـــن 100 أل ـــوِم إاّل 729 الجئ الي

مواقـــف أصحاب املصلحة املعنيني
ولزاعـــٍم أن يزعـــم أْن لـــو عـــاد الالجئـــون لَـــدلَّ ذلـــك عـــىل 
الســـلطات  عنـــد  الصادقـــة،  السياســـية  واإلرادة  الســـالم 
ـــن  ـــكان ميك ـــزاع. ولَ ـــاوز النِّ ـــلحة، لتج ـــة املس ـــامت العرقي واملنظ
أن يكـــون يف ذلـــك فرصـــة للحكومـــة، تعـــرض فيهـــا قدرتهـــا 
عـــىل تأمـــني األقليَّـــات. ومـــع ذلـــك، مل تـــرى بالـــرضورة 
ــلحة، أنَّ  ــة املسـ ــامت العرقيـ ــش وال املنظـ ــة وال الجيـ الحكومـ
ـــرياً  ـــرا كث ـــر. وكان ع ـــًة ال ُتَؤخَّ ـــمية أولوي ـــني الرس ـــودة الالجئ لع
مـــن أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــني الشـــكُّ يف رسعـــة املفاوضـــة 
ـــُق يف آخـــر املطـــاف مـــن خاللهـــا  السياســـية، التـــي قـــد تتحقَّ

عـــودة الالجئـــني. 

ـــع يف اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار عـــىل الصعيـــد  ومل ُيوقِّ
الوطنـــي إاّل مثانيـــة مـــن املنظـــامت العرقيـــة املســـلحة التـــي 
عددهـــا 15. وهكـــذا مل ُيِقـــْم هـــذا االتفـــاق وال الـــذي يليـــه، 
د 37 نقطـــة ُمتفَقـــاً عليهـــا  أْي اتفـــاق بيَدونســـو )الـــذي حـــدَّ
ــد  ــداً. وعنـ ــودة وطيـ ــاً للعـ ــالم(، مرسحـ ــق إىل السـ يف الطريـ
ـــدة  ـــة جدي ـــدة، دخلـــت ميامنـــار مرحل تنصيـــب الحكومـــة الجدي
ـــاُج إىل  ـــكان ُيحَت ـــا. ف ـــة، ال إىل نهايته ـــاء الدول ـــق إىل بن يف الطري
كثـــري مـــن اإلصالحـــات، ويف الوقـــت نفســـه، كان ال بـــدَّ مـــن 
املفاوضـــة يف تـــوازن القـــوى الهـــشِّ بـــني الحكومـــة املدنيـــة 
ـــوٍم يشٌء  ـــم كان يف كلِّ ي ـــتويات. ث ـــع املس ـــىل جمي ـــش ع والجي

ــات  ــل عمليـ ــا عمـ ــي عليهـ ــة التـ ــويش يف الكيفيـ ــن التشـ مـ
اتِّخـــاذ القـــرار يف الســـلطات. ومـــع مواجهـــة هـــذه املســـائل 
املعقـــدة، مل متنـــع الســـلطات واملنظـــامت العرقيـــة املســـلحة 
الالجئـــنَي مـــن العـــودة، لكنهـــا مل تكـــن مســـتعدًة ألْن َتْنَشـــط 

ــا. ــل يف إنجاحهـ إىل العمـ

ثـــم إنَّ الالجئـــني أنفســـهم -وهـــم مـــن شـــعب الكاريـــن 
جنـــويبِّ رشقـــيِّ  يف  العرقيـــة  املجموعـــات  مـــن  وغريهـــم 
ــريُّ  ــح أنَّ التغـ ــاً. صحيـ ــودة أيضـ ــوا عـــىل العـ ـ ــار- مل ُيلحُّ ميامنـ
ِق،  ــوِّ ــن التشـ ــيئاً مـ ــأ شـ ــار أنشـ ــاِدَث يف ميامنـ ــيايسَّ الحـ السـ
لكـــْن كان احتـــامل العـــودة عنـــد كثـــري مـــن الالجئـــني غـــري 
ـــن  ـــم م ـــامَّ له ـــني يف التخـــيلِّ ع ـــري راغب ـــوا غ ـــامل، وكان واضـــح املع
ـــل  ـــد، مـــن غـــري دلي ـــة يف تايلن ـــآوي املؤقت ـــة محـــدودٍة يف امل حري
ـــن  ـــري م ـــني كث ـــَد توط ـــد ُأِعي ـــودة. ولق ـــع الع ـــىل مناف ـــيٍّ ع حقيق
ـــوا يف  ـــن بق ـــتمرَّ الذي ـــر، واس ـــد آخ ـــد إىل بل ـــن تايلن ـــني م الالجئ
ـــم، وإن  ـــُيعاُد توطينه ـــاً س ـــم أيض ـــم ه ـــىل أنه ـــل ع ـــق األم تعلي

كانـــت إعـــادة التوطـــني قـــد أوِقَفـــت عـــىل التدريـــج. 

ــاذاً  ــأن، اتِّخـ ــة الشـ ــرارات عظيمـ ــون قـ ــذ الالجئـ ــذا، واتَّخـ هـ
جامعيـــاً، ال اتِّخـــاذاً إفراديـــاً، وكان يف قراراتهـــم ميـــل عـــامٌّ إىل 
ـــن  ـــب متأثري ـــوا يف الغال ـــاً كان ـــم أيض ـــن ه ـــم الذي ـــاع قادته اتِّب
ـــد كان  ـــلحة. وق ـــة املس ـــامت العرقي ـــية للمنظ ـــف السياس باملواق
ــاركة يف  ــف إىل املشـ ــع ضعيـ ــوم دافـ ــني يف العمـ ــد الالجئـ عنـ
ت فيهـــام. ورأى  تنميـــة الدولـــة وبنـــاء الســـالم وتـــويلِّ امُلهـــامَّ
ُب  ـــرتحِّ ـــا س ـــن أنه ـــنيِّ م ـــار، مل ُتب ـــلطات يف ميامن ـــريون أنَّ الس كث
دوا يف  ـــردَّ ـــني ت ـــادة الالجئ ـــكان ق ـــة. ف ـــه كفاي ـــا في ـــم، م بعودته
ـــم  ـــْب بعضه ـــار، ومل يرغ ـــم إىل ميامن ـــطة دعوته ـــه كلِّ أنش توجي
يف قيـــادة العـــودة، ال بـــل أرادوا أن يكونـــوا آخـــر العائديـــن. 
ـــذا  ى ه ـــأدَّ ـــات، ف ـــودة يف مجموع روا الع ـــوَّ ـــني تص ـــم إنَّ الالجئ ث
ـــا  ـــودة. وم ـــا الع ر فيه ـــرَّ ـــي ُتق ـــة الت ـــرارات الفردي ـــط الق إىل تثبي
ــار  ــودة إىل ميامنـ ــن رضورة العـ ــاً مـ ــون عمومـ ــَر الالجئـ أْظهـ

ـــيئاً.  ش

دور املجتمع الدويل
مل يـــرى أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــون الرئيســـيُّون -الالجئـــون 
والســـلطات يف ميامنـــار واملنظـــامت العرقيـــة املســـلحة- أنَّ 
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ــنَّ  ــي 2016 و2017، ولكـ ــان يف عامـ ــد حـ ــودة قـ ــت العـ وقـ
ــوا عـــن ذلـــك الوقـــت  ــع الـــدويل قالـ بعـــض َمـــن يف املجتمـ
ـــزه.  ـــني وتعزي ـــني الالجئ ـــودٍة ب ـــاِع ع ـــاء اندف ـــب إلنش ـــه مناس إنَّ
ـــة،  ـــة التايلنديَّ ـــن الحكوم ـــاح م ـــت إلح ـــك الوق ـــْن يف ذل ومل يك
بـــل كانـــت مســـتعدًة لقبـــول مرحلـــة انتقاليـــة يف السياســـة 
وهيـــكل الدولـــة والســـالم يف ميامنـــار، قبـــل عـــودة الالجئـــني. 
عـــىل أنَّ املانحـــني الرئيســـيني قـــد بـــدؤوا يعربـــون عـــن 
ـــه  ـــون ب ل ـــذي مُيوِّ ـــد- ال ـــال -إىل حـــدٍّ بعي ـــص امل نواياهـــم يف تنقي
ـــة  ـــآوي املؤقت ـــن يف امل ـــنُي َم ـــي ُتِع ـــة الت املنظـــامت غـــري الحكومي
يف تايلنـــد.2 فأنشـــأ ذلـــك هـــاًم كبـــرياً عنـــد كلٍّ مـــن الالجئـــني 
واملنظـــامت غـــري الحكوميـــة، إذ هـــو ُيِصيـــُب َكِبـــَد بقائهـــم. 
ـــن  ـــا م ـــن قلقه ـــة ع ـــري الحكومي ـــامت غ ـــض املنظ ـــت بع وأعرب
ة التـــي ُألِقَيـــْت عـــىل الالجئـــني، ليعـــودا بَقْطـــِع حبـــل  ـــدَّ الشِّ
ــآوي يف  ــن املـ ــة مـ ــل اإلعانـ ــرون أنَّ تحويـ ــة. ورأى آخـ اإلعانـ
ـــار،  ـــدون يف ميامن ـــا العائ ـــود إليه ـــي يع ـــق الت ـــد إىل املناط تايلن
غ، وال ســـيام أنَّ بعـــض املنظـــامت يف تايلنـــد دعمـــت  أمـــٌر ُمســـوَّ
املناطـــق التـــي ُتحتَمـــل العـــودة إليهـــا يف الجانـــب امليامنـــاري 

ـــرِداً.  مـــن الحـــدود بـــني البلديـــن، دعـــاًم ُمطَّ

ـــات  ـــامِّ الصف ـــٍل ت ـــىل عم ـــار ع ـــة يف ميامن ـــال العام ـــْن الح مل ُتِع
ـــة،  ـــْوٌن للكرام ـــان وَص ـــا أم ـــي فيه ـــودة الت ـــاح الع ـــل يف إنج يعم
وال ســـيام يف ظـــلِّ أزْمـــة الروهينغيـــا عـــام 2017، ولكـــنَّ 
لـــت العـــودة، زعمـــت  الجهـــات الفاعلـــة الخارجيـــة التـــي فضَّ
األقـــل، الســـتيعاب  آليـــة، يف  أنَّ هنـــاك رضورة إىل وضـــع 
أولئـــك الالجئـــني الذيـــن رغبـــوا يف العـــودة طوعيـــاً. وَحَملـــْت 
الالجئـــني  لشـــؤون  املتحـــدة  لألمـــم  الســـامية  املفوضيـــة 
مســـؤولية مـــا يحتـــاج إليـــه تيســـري العـــودة مـــن اســـتعداد، 
ـــن األول  ـــهر أكتوبر/ترشي ة يف ش ـــرسَّ ـــودٍة ُمي ـــت أوَّل ع ـــم كان ث
عـــام 2016. عـــىل أنَّـــه حتـــى يف ظـــلِّ اإلعانـــة املنقوصـــة يف 
ـــدد  ـــودة إال ع ـــاة، مل يخـــرت الع ـــة امُلعَط ـــز النقدي ـــآوي والحواف امل
ــوم  ــت همـ ــري إىل أْن ليسـ ــذا يشـ ــني، وهـ ــن الالجئـ ــل مـ قليـ

الالجئـــني معلقـــة عـــىل اإلعانـــة وحدهـــا. 

العقبـــات الحقيقية يف الطريق إىل العودة   
ــز حـــول  ــة الرتكيـ ــا مجموعـ ــات التـــي أدارتهـ أبـــرزت املناقشـ
ـــاج، وجـــرت يف ميامنـــار يف عـــام 3،2016  العـــودة وإعـــادة االندم
خمســـة جوانـــب مـــن الهمـــوم امُلســـتحِكمة يف الالجئـــني 
ـــودة  ـــا الع ـــني( محوره ـــة املعني ـــاب املصلح ـــن أصح ـــم م )وغريه

التـــي قـــد تكـــون، ودونـــك هـــذه الجوانـــب: 

ـــَن يف عمليـــة  	 تحسُّ واألمـــن: ال  الجســـامنية  الســـالمة 
ــدون  ــون العائـ ــد الالجئـ ــن أن يجـ ــك ميكـ ــالم، ولذلـ السـ

ـــي  ـــق الت ـــٍف يف املناط ـــامل عن ـــني يف أع ـــُد عالق ـــهم بع أنفس
عـــادوا إليهـــا، وميكـــن أيضـــاً لعـــودة الالجئـــني أن تـــؤدي 
إىل زيـــادة يف الجرائـــم واالضطرابـــات. وعـــربَّ الالجئـــون 
أيضـــاً عـــن همومهـــم يف األخطـــار التـــي تســـببها األلغـــام 

األرضيـــة غـــري امُلعلَّـــم لهـــا وغـــري امُلَزالـــة.

ــذه  	 ــل هـ ــون مثـ ــن ال ميلكـ ــا الذيـ ـ ــية: أمَّ ــق الجنسـ وثائـ
ــا  ــط بهـ ــح تحيـ ــم ‘مالمـ ــن لهـ ــيام الذيـ ــق )وال سـ الوثائـ
ـــم يف أعـــامل  ـــُل يف تورُّطه ـــن قب ـــْن اشـــُتِبَه م املشـــكالت’، كَم
ــتباه فيهـــم  ــزال االشـ ــا يـ ــة، أو َمـــن مـ ــة أو إجراميـ مترديـ
قامئـــاً، أو َمـــن هـــم مـــن األقليَّـــات العرقيـــة والدينيـــة(، 
فيحتـــاج أمرهـــم إىل درجـــات عاليـــة مـــن حســـن النيَّـــة 
ـــا، وال ســـيام أنَّ  ـــاً إليه ـــوا طلب ـــوا بالســـلطات ويرفع ـــيك يثق ل
ـــية  ـــق الجنس ـــتعمل وثائ ـــن أن تس ـــا ميك ـــلطات أو غريه الس

ــز.  ــتصدارها أداًة للتمييـ ــة اسـ أو عمليـ

ـــرت أو  	 ـــا تكـــون منـــازل الالجئـــني ُدمِّ حيـــازة األرايض: رمبَّ
ُصـــودرَت. فـــال بـــدَّ مـــن بنـــاء منـــازل جديـــدة )وإيجـــاد 
الالجئـــني  أجـــل  مـــن  عليهـــا(  ســـتقام  التـــي  األرض 
ــا  ــالك إىل أصحابهـ ــن ردِّ األمـ ــاً مـ ــدَّ أيضـ ــن، وال بـ العائديـ
ــاً  ــار عمومـ ــك يف ميامنـ ــقُّ التملُّـ ــا. وحـ ــم عنهـ أو تعويضهـ
ـــٌد، وهـــو ســـائٌر شـــيئاً فشـــياً إىل أن يكـــون ســـبباً يف  معقَّ

ــد.   ــات جديـ نزاعـ

رت مـــن النِّـــزاع معظـــم  	 الخدمـــات األساســـية: تـــرضَّ
ــة  ــنوات طويلـ ــت سـ ــة، وعانـ ــن الريفيـ ــق العائديـ مناطـ
مـــن اإلهـــامل والتخلُّـــف التنمـــوي، وتفتقـــر املناطـــق 
ــية،  ــات األساسـ ــدون إىل الخدمـ ــا العائـ ــود إليهـ ــي يعـ التـ
ـــربِّ  ـــرق. ويع ـــاء والط ـــم والكهرب ـــة والتعلي ـــات الصح كخدم
ـــعة  الالجئـــون أيضـــاً عـــن همـــوٍم مرتبطـــة مبســـائل ُموسَّ
ــل  ــتعامل القليـ ــك االسـ ــال ذلـ ــات، ومثـ ــوق األقليَّـ يف حقـ

ــم. ــات يف التعليـ ــاِت األقليَّـ لُِلغـ

ـــات  	 ـــدة أو صناع ـــف جدي ـــاج إىل وظائ ـــاش: ُيحَت ـــرص املع ف
العائـــدون.  التـــي يعـــود إليهـــا  جديـــدة يف املناطـــق 
ــىل  ــرياً عـ ــٌد كثـ ــار معتمـ ــيِّ ميامنـ ــويبِّ رشقـ ــاد جنـ واقتصـ
ـــون يف خـــارج  ـــن يعمل ـــُلها الذي ـــي ُيرِس ـــة الت الحـــواالت املالي

ــًة.  ــار، يف تايلنـــد خاصـ ميامنـ

ــات  ــوم يف مجموعـ ــذه الهمـ ــن هـ ــري مـ ــت كثـ ــد نوقشـ ولقـ
ـــذي  ـــي ال ـــدي الرئي ـــُر التح ـــوم ُتظِه ـــذه الهم ـــنَّ ه ـــز، لك كي الرتَّ
ـــرشي. فيجـــب أن  ـــن الب ـــو األم ـــاج، أال وه ـــادة اإلدم ى إع ـــدَّ يتح
تكـــون معالجـــة هـــذا األمـــر جـــزءاً مـــن إســـرتاتيجيٍة أمدهـــا 
ــُة  ــر خريَطـ ــْن مل تظهـ ــالم، ولكـ ــة والسـ ــاء الدولـ ــل لبنـ طويـ
ـــة،  ـــة املقبل ـــُم املهم ـــرسِّ ِعَظ ـــد ُيف ـــاج، ولق ـــادة اإلدم ـــٍق إلع طري
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ـــودة  ـــرْوَن الع ـــني ال َي ـــن الالجئ ـــرياً م ـــل كث ـــذي يجع ـــبَب ال السَّ
ـــاً. أمـــراً واقع

ـــودة  ـــة الع ـــض آلي ـــرشي. إذ تقت ـــن الب ـــاُس األم ـــَة أَلَس إنَّ الثِّق
ة أن ُيلغـــَي الالجـــئ العائـــد تســـجيله يف قاعـــدة  امُليـــرسِّ
ــد  ــم بعـ ــآوي، ثـ ــة يف املـ ــَم اإلعانـ ــني، وقوائـ ــات الالجئـ بيانـ
ـــول  ـــد للحص ـــار وتايلن ـــي ميامن ـــمه إىل حكومت ـــع اس ـــك، ُيرَف ذل
ــا كان لالجئـــني مـــن الثقـــة بالســـلطات  عـــىل ترخيـــص. وملَـّ
ـــوا  ل ـــر، وفضَّ ـــة خط ـــمية مظنَّ ـــودة الرس ـــُل، رأوا أنَّ يف الع القلي
ــىل  ــاد عـ ــي 2012 و2017، عـ ــني عامـ ــم. فبـ ــاء هويَّتهـ إخفـ
ـــمية إىل  ـــري رس ـــودًة غ ـــٍئ4 ع ـــَف الج َر 18 أل ـــدِّ ـــا ُق ـــب م حس
ة،  ــرسَّ ــودة امُليـ ــؤالء يف العـ ــن هـ َل مـ ــجَّ ــن تسـ ــار. وَمـ ميامنـ

اختـــاروا يف آخـــر األمـــر العـــودة مـــن غـــري إعانـــة. 

ـــُر  ـــارات ُتظِه ـــة، إىل إش ـــاء الثق ـــن أجـــل بن ـــون، م ـــا الالجئ ودع
ُحْســـَن نيَّـــة الســـلطات واملنظـــامت العرقيـــة املســـلحة، 
ــف  ــالم، وتخفيـ ــم السـ ــىل التزامهـ ــاًل عـ ــك دليـ ــون ذلـ فيكـ
ـــب عـــىل صعيـــد  ـــز والتعصُّ حـــدة التوتـــرات وحـــدة التحيُّ
املجتمـــع. لكـــنَّ الـــذي حـــدث، هـــو تأخـــرٌي طويـــٌل يف 
معالجـــة حكومـــة ميامنـــار قامئـــَة أســـامء الالجئـــني الذيـــن 
ــذا عـــىل  ــْن هـ ــم ُيِعـ ــم، فلـ ــات لُتيـــرسَّ عودتهـ ــوا طلبـ رفعـ

تقليـــل ســـوء الظـــنِّ فيهـــا. 

ويف دراســـة الحالـــة هـــذه التـــي تـــدور حـــول العـــودة 
ة، ميكـــن االســـتفادة مـــن عـــدة نقـــاط. أوالً: مل تكـــن  امُليـــرسَّ
ـــالم، ومل  ـــة الس ـــار عملي ـــن إط ـــزءاً م ـــرسَّ ج ـــودة امُلي ـــة الع آلي
ـــا  ـــل كان له ـــودة، ب ـــة يف الع ـــني الثابت ـــن إرادة الالجئ ـــربِّ ع ُتع
ـــا  ـــي هدفه ـــة الت ـــوط الخارجي ـــتجابة للضغ ـــق باالس ـــة أوث صل

عـــودة الالجئـــني.

ـــز  ـــة وحواف ـــألة إعان ـــرَّد مس ـــودة مج ـــرار الع ـــن ق ـــاً: مل يك ثاني
ـــة مســـاعدات  ـــادة مجموع ـــَب يف بعـــض الحـــاالت زي )وإن ُطِل
ـــدون(.  ـــا العائ ـــاد إليه ـــي ع ـــق الت ـــة يف املناط ـــودة، واإلعان الع
وقـــد دارت كثـــري مـــن همـــوم الالجئـــني، يف الواقـــع، حـــول 
ــامين إىل  ــن الجسـ ــَن األمـ ــرشي، فِمـ ــن البـ ــة إىل األمـ الحاجـ

ـــاش.  ـــُبل املع ـــية وُس ـــق الجنس ـــك وثائ ِمل

ثالثـــاً: قـــد يرتبـــط قـــرار العـــودة بإمـــكان إســـهام الالجئـــني 
ـــد  ـــَل املزي ـــن أن ُيفَع ـــْن كان ميك ـــالم، لك ـــة والس ـــاء الدول يف بن
بالســـلطات، ولتنميـــة  الوثـــوق  الالجئـــني عـــىل  إلقـــدار 
مداركهـــم ليدركـــوا دورهـــم يف عمليَتـــي بنـــاء الدولـــة 

ــالم.    والسـ

رابعـــاً: يحتـــاج املجتمـــع الـــدويل إىل النظـــر يف مقاربـــة 
ـــة. فقـــد كان  ـــُع العـــودة يف ســـياق الســـالم والتنمي أشـــمل، َتَض
ـــىل  ـــاعدة ع ـــودة واملس ـــز الع ـــدويل دور يف تعزي ـــع ال للمجتم
ة، وذلـــك وفـــق مبـــدأ إعانـــة  إنشـــاء آليـــة العـــودة امليـــرسَّ
الالجئـــني الذيـــن يرغبـــون يف العـــودة طوعيـــاً، عـــودًة آمنـــة 
ـــون  ـــني يول ـــراً إىل أنَّ الالجئ ـــْن نظ ـــة. ولك ـــا الكرام ـــاُن فيه ُتَص
األمـــن البـــرشي وبنـــاء الســـالم اهتاممـــاً خاصـــاً، ُيحَتـــاج إىل 
ــروف يف  ــني الظـ ــل تحسـ ــن أجـ ــول، مـ ــا أطـ ــٍة أَمُدَهـ تنميـ

املناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون. 

ـــذب  ـــع والج ف ـــل الدَّ ـــٌر بعوام ـــٌد، ومتأث ـــودة معقَّ ـــرار الع إنَّ ق
ـــْطَء العـــودة يف حالـــة الالجئـــني امليامناريـــني،  جميعـــاً. ثـــم إنَّ ُب
ـــن  ـــوال األم ـــية وأح ـــوال السياس ـــض األح ـــري إىل أنَّ بع ـــا يش إمن
ــب أن  ــذا، يجـ ــالم، كل هـ ــاء السـ ــن يف بنـ ـ ــرشي والتحسُّ البـ
ـــع  ـــنُي املجتم ـــد ُيِع ـــم، ق ـــاٌع. نع ـــودة اندف ـــَد للع ـــدث لُيولَّ يح
ـــه ال  ـــون، ولكن ـــا يك ـــم م ـــاع أعظ ـــِل االندف ـــىل َجْع ـــدويل ع ال

ـــُئه.  ُينِش

  yukahsgw@hotmail.com ياكا هاِسغاوا 
ممثٌل مساعٌد للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

قنَي امليدانيِّنَي سابقاً يف ميامنار بني عامي  يف تركيا، وَكِبرُي املنسِّ
2015 و2017. 

كلُّ ما ورد من آراٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبها وقد ال 
تستوي هذه اآلراء وآراء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني. 

ْت عودة 71 إنساناً، وفق املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، إىل  1. ُيرسِّ
ميامنار يف أكتوبر/ترشين األول عام 2016، ثم عودة 93 إنساناً عام 2018، ثم عودة 565 

إنساناً عام 2019. 
 The Border Consortium )2017( 2017 Annual Report .2 

bit.ly/BorderConsortium-AnnualReport-2017
 UNHCR )2017( ’UNHCR Report on Return and Reintegration .3

Workshops in Southeast Myanmar‘, January 2017.
)تقرير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ورشات إعادة االندماج يف 

جنويبِّ رشقيِّ ميامنار(
 شارك يف املناقشات نحٌو من 500 شخص من مجموعات أصحاب املصلحة املعنيني 

املختلفة واملجتمع الدويل.  
4. انظر الحاشية رقم 2.

مزيٌد من املصادر يف العودة: َمْن شاء الوصول إىل قامئٍة )باللغة 
اإلنجليزية( من قوائم املقاالت واألعداد السابقة من نرشة الهجرة 

 القرسية )وأكثها متاٌح باللغة العربية(، فلينظر 
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