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مــع توافــر الظــروف الصحيحــة ،ســيعزو كثــر مــن النــاس األمــل طالبة ماجستري ،مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد،
يف َّأن هــذا الزخــم لالســتجابة سيتســمر يف مبــادرات إعــادة وتعمل حالياً يف تورونتو يف كندا .كتبت املؤلفة هذا املقال
التوطــن املســتقبلية يف كنــدا .والســؤال اآلن هــو مــا إذا كان بصفتها الشخصية فقط.
رتجــم إىل شــبكة
ذلــك الدعــم االســتثنايئ لالجئــن يف كنــدا ســوف ُي َ
www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/groups.asp .1
أقــوى كاملــة النطــاق ملــا بعــد وصــول الالجئــن بهــدف دعمهــم  .2يضم العدد جمعاً من الالجئني الذين ساعدتهم الحكومة وغريهم من الذين ساعدهم
وتقديــم الخدمــات لهــم واملحافظــة عــى دعــم إعــادة التوطــن الناس بأنفسهم.
www.cbc.ca/news/canada/refugees-housing-moving-in-1.3476893 .3
واســع النطــاق يف الســنوات القادمــة.
www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp .4
آنا-ماري بيالنغري مكموردو

www.cbc.ca/news/politics/liberals-immigration-levels- .5
1.3479764-plan-2016

abelangermcmurdo@gmail.com

املساعدة عىل العودة الطوعية :اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال

مونيكا إنسيناس

غالباً ما تعيد برامج املساعدة عىل العودة الطوعية النساء واألطفال إىل أماكن ينعدم األمن فيها ويحيق
بها املجهول ،ويسلط تحليل هذه املامرسة يف اململكة املتحدة الضوء عىل املشاكل املتأصلة يف هذا النوع
من الربامج وعىل رضورة إعادة النظر فيها.
تهــدف برامــج املســاعدة يف العــودة الطوعيــة ملســاعدة طالبــي أسباب للمخاوف

اللجــوء عــى العــودة إىل مواطنهــم األصليــة ،وتســاعد هــذه
الربامــج الالجئــن عــاد ًة عــن طريــق اتخــاذ اإلجـراءات الرضوريــة
لســفرهم وتوفــر بعــض الدعــم املــايل لهــم ليتمكنــوا من تأســيس
حياتهــم الجديــدة عنــد العــودة .وتــر ِّوج كل مــن مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن واملنظمــة الدوليــة للهجــرة لهــذه
الربامــج ألكــر مــن عقــد مــن الزمــن باإلضافــة لضخهــا ملاليــن
الــدوالرات عليهــا.

ففــي اململكــة املتحــدة ،تنقســم برامــج املســاعدة يف العــودة
الطوعيــة إىل ثالثــة برامــج منفصلــة :برنامــج املســاعدة عــى
العــودة الطوعيــة للمهاجريــن غــر النظاميــن وبرنامــج العــودة
الطوعيــة لــأرس واألطفــال وبرنامــج املســاعدة عــى العــودة
الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج ،وتكــون كافــة الربامــج الثالثــة
مفتوحــ ًة ملــن تفشــل طلباتهــم يف اللجــوء ،ويكــون برنامجــا
املســاعدة يف العــودة الطوعيــة لــأرس واألطفــال واملســاعدة يف
العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج متاحــن ملــن تكــون طلبــات
لجوئهــم قيــد االنتظــار ،ويدفــع الربنامــج كلفــة الســفر إىل
املوطــن ومينــح املنتســبني منحــة نقديــة ال تتجــاوز ألفــي جنيــه
إســرليني (  2800دوالر أمريــي) .ومــع ذلــك ،فــإن املوافقــة
عــى طلــب املســاعدة يف العــودة الطوعيــة يــؤدي تلقائيــاً إىل
ســحب طلــب الفــرد للحصــول عــى اللجــوء ويبــدأ حظ ـ ٌر ميتــد
ملــدة خمــس ســنوات عــى عــودة دخولــه إىل اململكــة املتحــدة.

أوالً ،هنــاك شــكوك حقيقيــة حــول مــدى «طوع ّيــة» برامــج
املســاعدة عــى العــودة الطوعيــة يف الواقــع ،وخاصــة بالنســبة
للنســاء ،إذ تتــم مشــاريع إعــادة الالجئــن مــن خــال رشاكــ ٍة
وثيق ـ ٍة مــع الحكومــات الوطنيــة التــي لديهــا مصالــح خاصــة يف
الحــد مــن عــدد املهاجريــن والالجئــن الذيــن يحاولــون الدخــول
إليهــا كل عــام ،وتشــعر بعــض املنظــات غــر الحكوميــة أن
كثــراً مــن الالجئــن ال يشــاركون إال َّ
ألن الحكومــات ال تــرك
لهــم الخيــار بعــد أن تقطــع عنهــم الخدمــات األساســية بشــكل
اسـراتيجي وتهددهــم بالرتحيــل .وليســت هــذه املنظــات هــي
الوحيــدة التــي تشــعر بذلــك ،إذ تشــر الباحثــة آن كــوخ إىل أنــه
ينبغــي النظــر إىل برامــج املســاعدة عــى العــودة الطوعيــة التــي
تطلقهــا املفوضيــة واملنظمــة الدوليــة للهجــرة عــى أنهــا «مــن
فعــل الحكومــات» ألنهــا تســمح للحكومــات الغربيــة باالســتعانة
مبفوضيــة األمــم املتحــدة لالجئــن واملنظمــة الدوليــة للهجــرة يف
الرتحيــل ،وتشــر الباحثــة أيض ـاً إىل أنــه «عندمــا يكــون هنالــك
ســعي وراء العــودة الطوعيــة والقرسيــة يف اآلن ذاتــه ،فــإن
ٌ
فكــرة الطوعيــة ُتقــ َّو متامــاً» 1.ويف عــام  2013أظهــرت دراســة
أخــرى أن املســؤولني الحكوميــن أقــروا اســتخدام التهديــد
بالرتحيــل مــن أجــل زيــادة املشــاركة يف برامــج املســاعدة عــى
العــودة الطوعية2.وحســب البحــوث األخــرة ،فــإن إحــدى
عواقــب املســاعدة يف العــودة الطوعيــة  -وتركيزهــا عــى «حريــة
االختيــار»  -هــي أنهــا تجعــل الالجئــن مســؤولني عــن العواقــب
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املرتتبــة عــى عودتهــم ،مــا يعفــي وزارة الداخليــة مــن أي
مســؤولية تجــاه الالجئــن العائديــن إىل أوضــاع خطــرة تهــدد
3
حياتهــم.
ووجــد تقييــم أجرتــه وزارة الداخليــة يف اململكــة املتحــدة أن
ـص املشــاركة
الالجئــات مل يكــن لديهــن حريــة االختيــار فيــا يخـ ّ
يف برامــج املســاعدة عــى العــودة الطوعيــة يف اململكــة املتحــدة،
4
ّ
ألن هــذا القـرار كان بيــد الذكــور يف مجتمعاتهــن و/أو أرسهــن.
ً
ٌ
كــا أنهــن يشــعرن أيضــا أنهــن مدفوعــات بشــكل متزايــ ٍد
لالشــراك يف برامــج املســاعدة عــى العــودة الطوعيــة بســبب
التخفيضــات املســتمرة يف الخدمــات األساســية املقدمــة لهــن.
فعــى ســبيل املثــال ،يف اململكــة املتحــدة واالتحــاد األورويب ،متنــح
النســاء األفغانيــات مــاالً أكــر مــن الرجــال للرحيــل ،إذ يكــون
واضح ـاً أنهــنّ إذا رحلــن فســيأخذن أطفالهــن معهــن.
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ُيع ـ ّد واقــع املــرأة التــي تواجــه العــودة إىل وطــن يشــهد أزم ـ ًة
واقعــاً مخيفــاً ،ففــي كثــر مــن هــذه الــدول الهشــة ،يشــ ِّكل
االضطهــاد القائــم عــى النــوع االجتامعــي تهديــداً مســتمراً،
وأظهــرت إحــدى الدراســات أن كثــراً مــن النســاء األفغانيــات
اخــرن إجـراء عمليــة ربــط قنــاة فالــوب (عمليــة جراحيــة ملنــع
الحمــل) قبــل الســفر ،ألنهــن كــنّ يخشــن أن الخدمــات الصحيــة
يف أفغانســتان لــن تكــون قــادرة عــى توفــر موانــع الحمــل 7.ويف
دراســة أخــرى ،أعربــت النســاء الصوماليــات عــن مخــاوف مــن
أن أنهــن ســيتع ّرضن لالغتصــاب وســيعانني مــن القمــع الثقــايف
والدينــي عنــد عودتهــن .كــا تركــت مامرســات التعقيــم القرس ّية
يف الصــن أيضـاً كثـراً ممــن يقاومــون العــودة .ويســلط التقريــر
ذاتــه الضــوء عــى الخطــر اإلضــايف املتمثــل بتهجــر النســاء غــر
8
القــادرات عــى العيــش بســام بعــد العــودة ملــرة ثانيــة وثالثــة.

أمــا بالنســبة لألطفــال الالجئــن الذيــن يعــودون إىل مناطــق
ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض املنظــات غــر الحكوميــة التــي ال ِّن ـزاع ،فتتفاقــم التجــارب املؤملــة لألزمــة والتّهجــر ،مــا يــؤدي
انتقــدت يف وقــت ســابق برامــج املســاعدة عــى العــودة الطوعية ،إىل األذى النفــي الهائــل واالضطرابــات النفســية والعقليــة،
قــد أصبحــت أكــر تقب ـ ًا للفكــرة عــى أســاس أن املســاعدة يف وغالبـاً مــا ينــدر أو ينعــدم الدعــم النفــي واالجتامعــي املتوفــر.
العــودة الطوعيــة هــي خيــا ٌر أكــر إنســاني ًة مــن الرتحيــل وأن
آثارهــا الجانبيــة تعــزز الدعــم الشــعبي والســيايس ملؤسســات ويكــون العائديــن مــن خــال برامــج املســاعدة عــى العــودة
اللجــوء ككل .ومــع ذلــك ،ال ت ـزال هنــاك مخــاوف جد ّيــة حــول الطوعيــة إىل مناطــق النــزاع غــر قادريــن عــى توفــر واحــد ٍة
طواعيــة برامــج املســاعدة عــى العــودة الطوعيــة ،وخاصــة مــن أهــم األشــياء للعــودة املســتدامة وهــي الوصــول إىل
بالنســبة للنســاء واألطفــال ذوي الــرأي املهمــش أو الذيــن قــد الشــبكات .فالشــبكات توفــر للنســاء العائــدات الوصــول إىل
ـرون عــى العــودة إىل بلــدان ال تـزال حقــوق اإلنســان واألمــن األرايض والعمــل والتعليــم وغريهــا مــن الخدمــات األساســية،
ُيجـ ُ َ
ـم مــن اآلخريــن ،وتشــكل هــذه
ـك كبــر.
فيهــا موضــع شـ ٍ
فضـ ًا عــن معلومــات قيمـ ٍة ودعـ ٍ
األمــور رضورة لتأمــن وعيــش حيــاة مســتقلة .ومــع ذلــك ،فــإن
ـب وال سـ ّيام يف مناطــق
وثاني ـاًُ ،تع ـ ّد العــودة إىل مناطــق ال ـراع أم ـراً خط ـراً ال س ـ ّيام بنــاء الشــبكات واملشــاركة بهــا أمـ ٌر صعـ ٌ
للنســاء واألطفــال ،ويعــود غالبيــة طالبــي اللجــوء الذيــن النّــزاع حيــث تتفتــت املجتمعــات وتتقطــع االتصــاالت مــع
ســنوات مــن الحــرب.
يشــاركون يف برامــج املســاعدة يف العــودة الطوعيــة إىل مناطــق النــاس جــ ّراء
ٍ
ال ت ـزال تعــاين مــن ال ِّن ـزاع (مثــل أفغانســتان والصومــال) حيــث
تــكاد عمليــة إعــادة اإلدمــاج اآلمنــة وطويلــة األمــد أن تكــون ثالثـاً ،يرتتــب عــى املشــاركة آثــا ٌر قانونيــة مــن املحتمــل أن تكون
ـم ذايت ملفوضيــة األمــم خطــرة .فيجــب عــى جميــع املشــاركني يف برامــج املســاعدة عــى
رضبـاً مــن املســتحيل .وســلط تقريــر تقييـ ٍ
املتحــدة الســامية لالجئــن صــدر يف شــهر يوليــو عــام  2013العــودة الطوعيــة توقيــع «ترصيــح عــودة طوعيــة» وهــذه وثيقــةٌ
بشــأن برامــج عــودة األفغــان إىل أفغانســتان ،وهــو أكــر برنامــج قانونيـ ٌـة تؤكــد اســتعدادهم للعــودة طوع ـاً إىل بلدهــم األصــي
ن تقــوم بــه مفوضيــة األمــم املتحــدة لالجئــن عــى وهــي تتســبب بقلــق شــديد ألن طلبــات اللجــوء تتمحــور حــول
إعــادة توطـ ٍ
ـي واحــد وهــو إثبــات الخوف املــروع مــن االضطهاد
اإلطــاق ،الضــوء عــى كيفيــة اســتمرار املنظمــة يف الكفــاح مــن عامــلٍ رئيـ ٍ
أجــل تقديــم الدعــم إلعــادة الدمــج االجتامعــي واالقتصــادي يف البلــد الــذي تفــر منــه ،ويعنــي توقيــع ترصيــح املســاعدة عــى
يف أفغانســتان5.والحقاً يف ذلــك العــام ،أوصــت منظمــة مراقبــة العــودة الطوعيــة أنــك مل تعــد تخــى مــن االضطهــاد ومــن
ـب يف املســتقبل  -ولــو كانــت
حقــوق اإلنســان بوقــف املفوضيــة األمــم املتحــدة لالجئــن املرجــح أن يجعــل ذلــك مــن أي طلـ ٍ
واملنظمــة الدوليــة للهجــرة الرتكيــز عــى برامــج املســاعدة عــى األوضــاع يف بلــد العــودة ســتتغري لألســوأ  -فاقــداً للمصداقيــة مــن
العــودة الطوعيــة يف ضــوء تزايــد انعــدام األمــن وعــدم القــدرة وجهــة نظـ ٍر قانونيــة .ومــن شــأن الطلبــات الجديــدة يف الحصــول
6
عــى توفــر مــا يكفــي مــن خدمــات الدعــم بعــد العــودة.
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تعمل حالياً يف القطاع الخريي يف اململكة املتحدة

)

مونيكا إنسيناس

monica.encinas.lepingwell@gmail.com

)

مــن الواضــح أن املبــدأ الــذي يدعــم إنشــاء برامــج املســاعدة
عـ العــودة الطوعيــة تشــوبه مشــاكل كبـ ة ،ســواء مــن وجهــة
نظــر قانونيــة أم مــن وجهــة نظــر سياســة حقــوق اإلنســان ،فهــو
يضــع الجهــات الفاعلــة الدوليــة مثــل مفوضيــة األمــم املتحــدة
ـب
الســامية لالجئ ـ واملنظمــة الدوليــة للهجــرة يف موقـ ٍ
ـف صعـ ٍ
مــع الحكومــات الوطنيــة ،األمــر الــذي ينتهــي بقيــام الــوكاالت
بدعــم الحكومــات الوطنيــة فعليـاً ملراقبــة الحــدود والهجــرة مــن
خـ ل تشــجيع العــودة .وبالنســبة لكثـ مــن النــاسُ ،يتّخــذ قـرار
املشــاركة بينـ يلــوح ظــل الرتحيــل يف األفــق .وال تكــون قـرارات
العــودة دامئ ـاً بيــد النســاء أنفســهن .وع ـ وة ع ـ ذلــك ،تعــود
غالبيــة النســاء واألطفــال املشــاركون يف برامــج املســاعدة ع ـ
العــودة الطوعيــة إىل مناطــق نــزاع يواجهــون فيهــا مصاعــب
إضافيــة واضطهــاداً ورمبــا مزيــداً مــن التَّهجــ  .لذلــك عــ
الحكومــات الوطنيــة ومفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئـ
واملنظمــة الدوليــة للهجــرة إىل إعــادة النظــر يف هــذا النــوع مــن
سياســات الهجــرة.

)

الخالصة

)

ع ـ اللجــوء أن تتع ـ بعوائــق قانونيــة خط ـ ة بالنظــر إىل أن
مقــدم الطلــب قــد عــاد إىل وطنــه يف املــايض.
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تقييامت السن النفسية يف اململكة املتحدة
ديبي بسلر

قد يرتتب عىل ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية .أ ّما اإلرشادات الجديدة للباحثني االجتامعيني يف
إنجلرتا فتهدف إىل املساعدة يف ضامن توخي قدر أكرب من العدالة واألخالق والدقة يف تقييم عمر األطفال
طالبي اللجوء.

)

ين

ير

تقييم العمر عملية تهدف إىل تحديد عمر الشباب غري املصحوبني
ببالغني وغري الحاملني لوثائق التعريف بالشخصية (أو ممن ال
يحملون وثائقهم املتشارك بها يف البلدان التي يطلبون اللجوء
إليها .ومع استمرار «أزمة» الالجئني يف أوروبا ،يزداد عدد األطفال
املسافرين إىل أوروبا .وبسبب ارتفاع حجم الهجرة ،يزداد احتامل
انفصال أفراد األرسة الواحدة بعضهم عن بعض ما يرتك الشباب
واليافعني وحيدين يف شق طريقهم بأنفسهم.

وقـد ُص ِّمـم القانـون الـدويل مبا فيـه اتفاقيـة األمم املتحدة بشـأن
حقـوق الطفـل وعـدد مـن الترشيعـات الوطنيـة لحاميـة األطفال
مبـن فيهـم األطفـال السـاعني للجـوء .وتهـدف هـذه القوان
والسياسـات إىل توف قـدر أكرب من الحاميـة يف منظومات الهجرة
و/أو منظومـات رفـاه األطفـال إذ تقـدِّم منافـع وضامنـات خاصة.
ومـن األمور الحساسـة أن يحصـل األطفال عىل الحاميـة بالطريقة
املناسـبة وتلقيهـم للخدمـات التـي يحتاجـون إليهـا ويسـتحقونها

