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ÖZ
Bu çalışma, savaşın henüz sona ermemiş olmasına rağmen, bazı mültecilerin son yıllarda Türkiye'den
Suriye'ye dönmelerine neden olan faktörleri araştırmaktadır. Konu ile ilgili literatür gözden
geçirildiğinde, yapılan çalışmaların genellikle Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen resmi
prosedürlerin tamamlanmasıyla beraber çatışma sonrası geri dönüş için güvenli bir ortam
sağladıktan sonraki dönemde geri dönen mültecilerin durumlarına odaklandıkları görülmektedir.
Çalışmada genel olarak;“Çatışmalar henüz sona ermemiş olmasına rağmen hangi faktörler
mültecileri, Suriye'ye dönmelerini etkilemektedir?” sorusuna cevap aranarak, Kuzey Suriye'ye (Fırat
Kalkanı Bölgesi) dönen mültecilerin, bu bölgede karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri olmasına
rağmen geri dönüşlerini etkileyen faktörler incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, mülteci sorunlarıyla
ilgilenen ülkeler ile uluslararası örgütlere, mültecilerin kendi ülkelerine geri dönüşleri ve mülteci
krizine son verilmesine katkıda bulunacak stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilecek bir dizi
sonuç ve tavsiyede bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Suriye krizi, Suriyeli mülteciler, çatışma, Gönüllü geri dönüş.
Jel Kodları: F22, K3, K33, R23

ABSTRACT
In this study we examine factors that have stimulated some refugees to return from Turkey
to Syria during the previous years, despite the fact that the war has not ended yet. Through
a review of previous literature, we found that they focus on the return of refugees in the
post-conflict period, after securing a safe environment for returning under formal
procedures, often supported by the United Nations. We attempted to answer the basic
question of: What factors stimulate the Syrian refugees to return to Syria despite the fact
that the conflict has not ended yet? A sample of refugees who returned to northern Syria
(the Euphrates Shield area) was studied to explore the factors that contributed to their
return despite the security risks they might face there. The study suggested a set of
conclusions and recommendations that may help host countries and international
organizations concerned with refugee issues improve their strategies towards contributing
to the return of refugees to their country of origin and ending the refugee crisis.
Keywords: Syrian crisis, Syrian refugees, conflict, Voluntary repatriation
Jel Codes: F22, K3, K33, R23.
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ملخص:

تبحث ىذه الدراسة يف العوامل اليت دفعت بعض الالجئُت للعودة من تركيا إىل سوراي على مدى السنوات ادلاضية على
الرغم من عدـ انتهاء احلرب بعد .من خالؿ استعراض االدبيات السابقة ،صلد أف معظمها يركز على العودة الطوعية
لالجئُت يف مرحلة ما بعد الصراع وتوفَت بيئة آمنة دبوجب إجراءات رمسية ،غالباً ما تكوف مدعومة من األمم ادلتحدة.
حاولت ىذه الدراسة اإلجابة على سؤاؿ أساسي ىو :ىل ؽلكن لالجئُت العودة إىل دايرىم رغم عدـ انتهاء النزاع بعد،
وعدـ توافر البيئة اآلمنة ذلم ،وغياب أية ضماانت بعدـ تعرضهم للخطر؟ مت أخذ عينة من الالجئُت الذين عادوا إىل مشاؿ
سوراي (منطقة درع الفرات) الستكشاؼ العوامل اليت ساعلت يف عودة ىؤالء على الرغم من ادلخاطر األمنية اليت قد
يواجهوهنا ىناؾ .خرجت الدراسة دبجموعة من النتائج والتوصيات اليت ؽلكن أف تساعد الدوؿ ادلضيفة وادلنظمات الدولية
ادلعنية بشؤوف الالجئُت يف ربسُت اسًتاتيجياهتا ذباه اإلسهاـ يف عودة الالجئُت إىل بلدىم األصلي وإهناء أزمة اللجوء.
الكلمات ادلفتاحية :األزمة السورية ،الالجئوف السوريوف ،الصراع ،العودة الطوعية
.جمال البحث :دراسات الالجئُت ،التحدايت اجملتمعية

 .1مقدمة:
تعد مشكلة الالجئُت السوريُت من بُت أىم القضااي اإلنسانية اليت تواجو األمم ادلتحدة اليوـ ،بسبب العدد اذلائل ذلؤالء وانتشارىم يف سلتلف أرجاء
ادلعمورة ،وغياب أي ابرقة أمل لوضع حل هنائي للحرب الدائرة يف بالدىم ،أو التوصل إىل اتفاقية سالـ عامة فعالة وتنفيذىا على ادلدى ادلنظور،
رغم اجلهود الدولية الكبَتة اليت بذذلا اجملتمع الدويل يف ىذا اإلطار.
ووفقاً لألمم ادلتحدة فإف األزمة السورية ليست أزمة إنسانية فحسب ،بل تشعبت لتهدد مستقبل أجياؿ من الالجئُت السوريُت يف دوؿ الشتات،
األمر الذي يستدعي استثمار أي مساعدة مقدمة من ادلنظمات اإلنساني ة والشركاء الدوليُت واألكادؽليُت للتصدي للضرر اذليكلي ذلذه األزمة ،ودعم
األنظمة ادلؤسساتية اليت تساعد على ضماف مستقبل السوريُت وكرامتهم.
إف تقليد منح ادلالذ لألشخاص الذين يفروف من االضطهاد يف البالد األجنبية ىو إحدى السمات األوىل للحضارة اإلنسانية .وقد وجدت إشارات
لذلك يف نصوص كتبت قبل  3500عاـ خالؿ ازدىار اإلمرباطورايت الكربى األوىل يف الشرؽ األوسط مثل احليثيُت والبابليُت واألشوريُت وقدماء
ادلصريُت .وبعد ما يزيد على ثالثة آالؼ عاـ على ذلك ،أصبحت محاية الالجئُت ىي الوالية األساسية للمفوضية السامية لشؤوف الالجئُت اليت مت
إنشاؤىا يف عاـ .1950
وأماـ ادلستقبل اجملهوؿ الذي ينتظر ماليُت الالجئُت السوريُت يف دوؿ الشتات ،ابت من الضروري احلديث عن عودة ىؤالء الالجئُت بفئاهتم
ادلختلفة للمساعلة يف إعادة بناء ما دمرتو احلرب طيلة السنوات ادلاضية ،لكن ما يقف حائالً دوف ىذه العودة ىو فشل اجملتمع الدويل واألطراؼ
الفاعلة يف إغلاد تسوية سلمية للنزاع لتأمُت البيئة ادلالئمة لعودة ىؤالء رغم صدور العديد من قرارات رللس األمن الدويل هبذا اخلصوص وعلى رأسها
القرار  2254لعاـ  2015الذي نص على ضرورة هتيئة الظروؼ ادلواتية للعودة اآلمنة والطوعية لالجئُت والنازحُت داخلياً إىل مناطقهم األصلية
وأتىيل ادلناطق ادلتضررة ،وفقاً للقانوف الدويل دبا يف ذلك األحكاـ الواجبة التطبيق من االتفاقية والربوتوكوؿ ادلتعلقُت دبركز الالجئُت ،وأخذ مصاح
البلداف اليت تستضيف الالجئُت ابحلسباف ،وػلث الدوؿ األعضاء على تقدًن ادلساعدة يف ىذا الصدد.
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ومن خالؿ االطالع على بعض الدراسات السابقة صلد أف أغلبها يركز على العودة الطوعية لالجئُت بعد انتهاء النزاع والبدء بتوفَت بيئة آمنة لعودة
ىؤالء دبوجب إجراءات رمسية غالباً ما تكوف مدعومة من األمم ادلتحدة وادلفوضية السامية لشؤوف الالجئُت ومنظمة اذلجرة الدولية،
( ).Kibreab, Gaim, 2003(،)Ahimbisibwe, Frank. 2017لذلك رباوؿ ىذه الدراسة استكشاؼ بعض احلاالت أو
الظروؼ أو اإلجراءات اليت قد تسهم يف عودة الالجئُت قبل انتهاء النزاع أو وضع احلرب أوزارىا.
تركز الدراسة على السعي لإلجابة على سؤاؿ أساسي ىو :ىل ؽلكن لالجئُت العودة إىل دايرىم األصلية يف ظل عدـ انتهاء النزاع واستمرار احلرب
وانعداـ البيئة اآلمنة ذلم وغياب أية ضماانت بعدـ تعرضهم للخطر أو هتديد حياهتم رلدداً .وؽلكن أف يتفرع عن ىذا السؤاؿ رلموعة أسئلة منها:


ما ىي العوامل والظروؼ اليت أسهم ت أو تسهم يف دفع الالجئُت للعودة إىل دايرىم يف ظل استمرار احلرب؟



يف حاؿ العودة ما ىي العوامل اليت تسهم يف استمرارىم يف بالدىم األصلية وعدـ اضطرارىم إىل اللجوء رلدداً؟



ىل ستساىم عودة أعداد مقبولة من الالجئُت يف وضع حد للنزاع؟ أـ استمراره بوتَتة أعلى؟

مت ازباذ عينة بسيطة جداً من الالجئُت الذين عادوا إىل منطقة يف مشاؿ سوراي تعرؼ إعالمياً ب ػ "منطقة درع الفرات" (نسبة إىل العملية العسكرية اليت
نفذىا اجليش الًتكي مشاؿ سوراي يف عاـ  ،2016وزبضع ىذه ادلنطقة لسيطرة القوات الًتكية ابلتنسيق مع بعض الوزارات اخلدمية اليت تنفذ خدمات
يف ىذه ادلنطقة كالتعليم والصحة وحفظ األمن احمللي) مع التأكيد أف ىذه العينة زلدودة جداً وعشوائية وال تعكس ابلضرورة كل اآلراء بل تعطي
فقط مؤشر على العوامل اليت دفعت ىؤالء للعودة .واستشراؼ العوامل اليت أسهمت يف عودهتم رغم ادلخاطر األمنية اليت قد يواجهوهنا .وتشَت بعض
التصرػلات الرمسية الًتكية إىل عودة ضلو  500ألف الجئ إىل تلك ادلنطقة منذ عاـ  ،2016وىؤالء استمروا يف البقاء يف ىذه ادلنطقة طيلة الفًتة
ادلاضية ومل تسجل حاالت إعادة جلوء إىل تركيا.
تنبع أعلية الدراسة من حجم ادلشكلة اليت يعيشها الالجئوف السوريوف وأبعادىا ادلستقبلية على البلداف ادلضيفة خاصة تركيا اليت تعترب أكرب بلد
مستقبل لالجئُت يف العامل ،وعلى الالجئُت السوريُت أنفسهم وما ترتبو ىذه ادلشكلة من عبء كبَت على ادلنظمات ادلعنية دبساعدة الالجئُت وعلى
رأسها ادلفوضية السامية لشؤوف الالجئُت .وت سليط الضوء على إمكانية عودة الالجئُت قبل انتهاء احلرب أو التوصل إىل اتفاقية سالـ عامة يف
سوراي ،وابلتايل التخفيف من عبء اللجوء على البلداف ادلضيفة وتشجيع الجئُت آخرين على العودة ،خاصة وأف أغلب الدراسات السابقة تناولت
العودة الطوعية لالجئُت بعد انتهاء النزاع والبدء بتوفَت بيئة آمنة للعودة .وخرجت الدراسة دبجموعة من التوصيات اليت تساعد الدوؿ ادلضيفة
وادلنظمات الدولية ادلعنية بشؤوف الالجئُت يف ربسُت اسًتاتيجياهتا ذباه اإلسهاـ يف عودة الالجئُت إىل دايرىم.
وبناء على ذلك حاولت الدراسة استهداؼ حاالت معينة يف احلالة السورية تشَت إىل عودة دفعات من الالجئُت سبق أف فروا منها بسبب احلرب إىل
دايرىم األصلية قبل انتهاء الصراع خاصة من تركيا ،واستشراؼ العوامل اليت أسهمت يف عودة ىؤالء رغم ادلخاطر األمنية اليت قد يواجهوهنا ،وكذلك
انعداـ الب يئة ادلناسبة لعودهتم على سلتلف الصعد دبا يف ذلك انعداـ اخلدمات وغياب كامل دلتطلبات احلياة الكرؽلة واآلمنة ذلم .لذلك حاوؿ الباحث
من خالؿ اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي الكمي استكشاؼ ىذه العوامل والظروؼ اليت دفعت هبؤالء للعودة مفضلُت عدـ انتظار ما قد تؤوؿ إليو
األمور خاصة يف ظل عدـ وجود ابرقة أمل النتهاء احلرب وإقرار تسوية سياسية سلمية.

 .2التعريف ابلعودة الطوعية:
يتداخل مصطلح العودة الطوعية لالجئُت مع رلموعة من ادلصطلحات ادلستخدمة يف إطار احلديث عن الالجئُت مثل عدـ اإلعادة القسرية والًتحيل
واإلبعاد وإعادة التوطُت ،ولكل من ىذه ادلصطلحات معٌت مغاير دلعٌت العودة الطوعية اليت ؽلكن اعتبارىا أبهنا (عودة الالجئُت إىل وطنهم على
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أساس قرار حر ومستنَت ،مت تسهيلها يف ظل الظروؼ اليت تؤدي إىل عودهتم اآلمنة بكرامة وإعادة إدماجهم الدائمة يف بالدىم األصلية) .وغلب أف
تكوف العودة إىل الوطن وإعادة اإلدماج بطريقة مدروسة وكرؽلة ومستدامة ،ولكن غلب توخي احلذر لضماف أف يكوف قرار العودة طوعياً سباماً ونتيجة
الختيار حقيقي ومستنَت وأف تكوف قد جرت االستعدادات لضماف عودة األشخاص عودة مستدامة لألجل الطويل (األمم ادلتحدة ،اجلمعية العامة،
تقرير ادلقرر اخلاص ادلعٍت حبقوؽ اإلنساف للمهاجرين ،منشور ابلوثيقة رقم ، A/HRC/20/24لعاـ .)2012
وتشَت العودة وإعادة إدماج الالجئُت إىل العملية اليت يعود فيها الالجئوف إىل دوذلم األصلية وتتم إعادة درلهم اقتصادايً واجتماعياً .وؽلكن أف يكوف
ذلك بشكل مؤقت أو دائم ،وؽلكن أف تشمل سياسات العودة وإعادة اإلدماج تدابَت لالستفادة من مهارات جديدة وذبارب يكوف الالجئوف قد
اكتسبوىا يف اخلارج للمساعلة يف إعادة إعمار بالدىم اليت غالباً ما تكوف دمرهتا العمليات العسكرية.
يف حُت تشَت عدـ اإلعادة القسرية إىل عدـ قياـ الدولة ادلستضيفة بطرد الالجئ على أراضيها أو إجباره على العودة دوف رضاه ،ويعترب مبدأ عدـ
اإلعادة القسرية مبدأ أساسياً يف القانوف الدويل لالجئُت الذي ػلظر على الدوؿ طرد أو إعادة الجئ إىل ادلكاف الذي قد تكوف حياتو أو حريتو فيو
مهددة بسبب عرقو أو دينو أو جنسيتو أو انتمائو إىل فئة اجتماعية معينة أو رأيو السياسي .ويتم التعبَت عن ىذا ادلبدأ بوضوح يف ادلادة  33من
اتفاقية عاـ  1951ادلتعلقة بوضع الالجئُت .وتوفر معايَت حقوؽ اإلنساف محاية إضافية ضد اإلعادة القسرية إضافة إىل ما يوفره القانوف الدويل
لالجئُت دبا يف ذلك ما يتعلق حباالت حي ث يوجد خطر التعذيب أو ادلعاملة القاسية أو الالإنسانية أو ادلهينة .ويعترب مبدأ عدـ اإلعادة القسرية
قاعدة من قواعد القانوف الدويل العريف ،وابلتايل فإنو ُملزـ لكافة الدوؿ ،سواء كانت طرفاً يف اتفاقية عاـ  1951أو الصكوؾ الدولية ذات الصلة
حبقوؽ اإلنساف أو مل تكن  .كما نصت ادلادة الثالثة من اتفاقية مناىضة التعذيب وغَته من ضروب ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
ادلهينة على منع طرد الشخص الالجئ أو إعادتو إىل بلده (.)Ahimbisibwe, Frank. 2017
أما الًتحيل فهو طرد أو إخراج أحد الالجئُت من الدولة ادلستضيفة ،إم ا إىل دولة ادلنشأ أو إىل دولة أخرى .يف حُت غلب على الالجئُت أو
ادلهاجرين دائماً احلصوؿ على سبثيل قانوين وفرص للطعن بًتحيلهم مع وقف التنفيذ ،لكن ىذه الضماانت اإلجرائية ليست مضمونة دائماً .ففي
بعض احلاالت ،يتم ترحيل الالجئُت وادلهاجرين عن طريق القوة ،أو غَت ذلك من األشكاؿ القسرية .ويُعاد الالجئوف إىل أوطاهنم لعدة أسباب:


يفروف من بلداهنم ىرابً من االضطهاد الشخصي ،غلوز إعادة
يف حالة تغَت الظروؼ السائدة يف البلد الذي ىربوا منو (دبا أف الالجئُت ّ



غلوز للدولة ادلضيفة تشجيع العودة يف حاؿ عدـ سبكنها من ربمل األعباء اليت ؽلثلها الالجئوف.



غلوز إجبار الالجئُت على العودة إىل بلداهنم األصلية بسبب أنواع الضغوط ادلختلفة.

دراسة أوضاعهم يف حاؿ تغَت الوضع).

أما إعادة التوطُت فهي عملية اختيار ونقل الالجئُت من البلد الذي سعوا إىل احلماية فيو إىل بلد اثلث وافق على استضافتهم .وعملية إعادة التوطُت
ىي فقط للذين لديهم مشاكل محاية معينة أو احتياجات ال ؽلكن تلبيتها يف البلد الذي جلأوا إليو .ولكي ػلظى الالجئ إبعادة التوطُت غلب أف
يكوف مؤىالً لذلك ،وأف تكوف قضيتو قدمت إلعادة التوطُت إىل بلد اثلث ،وغلب أف تستوىف بعض الشروط ادلتعلقة بوضع الالجئ يف بلد اللجوء.
وتستند ىذه الشروط على معايَت عادلية وافقت عليها بلداف إعادة التوطُت واليت دبوجبها يتم تقييم كل الجئ .وإعادة التوطُت ىي واحدة من احللوؿ
الدائمة ،لكن يبقى اخليار ادلفضل عودة الالجئ إىل بلده األصلي عندما يسمح الوضع للعودة اآلمنة مع حفظ الكرامة ،وتكوف الظروؼ تسمح
ابستئناؼ حياة طبيعية مع إمكانية الوصوؿ إىل اخلدمات العامة واحلماية من البلد األصلي.
وبناء على ما تقدـ تعترب العودة الطوعية احلل األمثل دلشكلة اللجوء شريطة أف تتوفر ذلا أسباب ربقيق االستقرار السياسي واألمٍت يف وطن الالجئ
األصلي ،كذلك توفَت اخلدمات األساسية يف ادلناطق اليت سيعود إليها الالجئوف تفادايً لعدـ حدوث عودة عكسية.
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وؽلكن استخداـ برامج العودة الطوعية على أهنا آلية لدعم وتيسَت رحيل األفراد مل تعد لديهم أسباب للبقاء يف البلد الذي جلأوا إليو وليس لديهم
شواغل تتعلق ابحلماية وشواغل إنسانية ،وؽلكن أف تكوف برامج العودة الطوعية حالً لالجئُت الذين يرغبوف يف العودة إىل البلد األـ لكنهم يفتقروف
إىل الوسائل للقياـ بذلك .
وتذ ّكر األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة ادلعنية بشؤوف الالجئُت وعلى رأسها ادلفوضية السامية الدوؿ دائماً يف إطار النصائح ادلهذبة وليس الطلبات
أبف من ادلبادئ األساسية لالتفاقية اخلاصة ابلالجئُت احًتاـ ضماف "العودة الطوعية" ،والعودة الطوعية لالجئُت كما وردت يف ادلادة  33من
االتفاقية اخلاصة ابلالجئُت تعٍت أبنو ال غلوز ألي دولة طرؼ يف االتفاقية أف تطرد الجئاً أو ترده أبية صورة من الصور إىل حدود األقاليم اليت تكوف
حياتو أو حريتو مهددتُت فيها بسبب عرقو أو دينو أو جنسيتو أو انتمائو إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائو السياسية .على أنو ال ؽلسح
ابالحتجاج هبذا احلق ألي الجئ تتوافر دواع معقولة العتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيو أو العتباره ؽلثل ،نظراً لسبق صدور حكم هنائي
عليو الرتكابو جرماً استثنائي اخلطورة ،يشكل خطراً على رلتمع ذلك البلد .أي غلوز يف حاالت معينة للدوؿ ادلضيفة طرد الالجئ على أراضيها إذا
ثبت حبكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أنو يشكل خطراً على األمن العاـ أو النظاـ العاـ للدولة ادلضيفة.
ويتمثل جوىر احلماية لالجئُت يف اعتماد مبادئ عدـ جواز إبعاد الالجئُت قسراً ،لكن ذلذا ادلبدأ استثناء واحد إذ يكشف الواقع العملي دلمارسات
بعض الدوؿ ضد الالجئُت أبف حياة الكثَتين منهم ابتت يف خطر ،وأييت إجراء اإلبعاد يف مقدمة ىذه ادلمارسات فهذا اإلجراء سالح ذو حدين
فهو حق لكل دولة ذات سيادة ،فهو ػلمي أمنها سواء كاف الذي يتهددىا من رعاايىا أو من الالجئُت.

 .3عودة الالجئني يف أوقات النزاع:
ال تزاؿ العودة إىل الوطن ابلنسبة دلاليُت الالجئُت يف مجيع أضلاء العامل األمل األمثل يف إغلاد حل حملنتهم ،وبوصفها احلل الدائم ادلفضل لدى العدد
األكرب من الالجئُت ،فإف العودة الطوعية إىل الوطن أبماف وكرامة يتطلب التزاماً كامالً من جانب بلد ادلنشأ للمساعدة يف إعادة إدماج أبناء البلد.
كما يتطلب ذلك دعماً مستمراً من جانب اجملتمع الدويل من خالؿ مرحلة ما بعد الصراع واليت تعترب حامسة لضماف سبكُت أولئك الذين يتخذوف
ىذا القرار الشجاع ابلعودة إىل دايرىم من إعادة بناء حياهتم يف بيئة مستقرة)Warner, Daniel.1994) .
لكن يف حالة استمرار نزاع ما ،فإنو ال ؽلكن دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت تشجيع العودة إىل الوطن ولكنها تستطيع تسهيل مثل ىذه
احلركة إذا ما حدثت بصورة تلقائية ،ويف مثل ىذه احلاالت ،يتح ّدد دورىا يف التأكد من أف العودة إىل الوطن طوعية سباماً ،والتأكد من توافر كافة
الزباذ قرار واع ،وعدـ معارضة البلد األصلي ذلذه العودة ،وأف تكوف األسباب اليت دعت الالجئُت إىل العودة ىي أسباب سلمية
ادلعلومات الضرورية ّ
وليست عسكرية.
وسبتلك مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت دائماً سلطة طلب االتصاؿ ادلباشر أو غَت ادلباشر ابلعائدين هبدؼ متابعة ظروؼ عودهتم ،وذلك
ابإلصرار على أف محاية العائدين تشكل دائماً اىتماماً مشروعاً ابلنسبة دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت (القرار  ،40الدورة )1985 ،36
ولكن يف حاؿ عدـ وجود اتفاؽ مسبق مع ادلنظمة ،فإهنا ليست ملزمة بذلك.
ويف أوقات النزاع ،ال سبكن الصكوؾ القانونية اخلاصة دبفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت من محاية الالجئُت بفعالية ،ففي حالة قصف سليم
مثال ،يصعب القوؿ إف حركة السكاف اليت تنجم عن ذلك ىي حركة ذات طبيعة طوعية .ولذلك تكوف أحكاـ القانوف الدويل اإلنساين يف
لالجئُتً ،
ىذا اخلصوص أكثر مالءمة يف مثل ىذه األوضاع من أحكاـ قانوف الالجئُت :إذ تشمل األوىل محاية الالجئُت بصفتهم مدنيُت .وؽلكن االستعانة
ابتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية السكاف ادلدنيُت يف زمن احلرب ،وادلادة الثالثة ادلشًتكة بُت االتّفاقيات األربع ،والربوتوكوؿ اإلضايف الثاين
دائماً
ّ

ادللحق هبذه االتّفاقيات اخلاصة حبماية ضحااي النزاعات ادلسلحة غَت الدولية ،بغرض محاية الالجئُت والعائدين أو النازحُت داخل بلداهنم.
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وعندما يتعلق األمر ابلعودة ،فإف من أولوايت ادلفوضية هتيئة الظروؼ ادلواتية للعودة الطوعية إىل الوطن ،وضماف شلارسة االختيار احلر وادلستنَت،
وحشد الدعم للعائدين .يف ادلمارسة العملية ،تقوـ ادلفوضية بتعزيز وتسهيل العودة الطوعية من خالؿ وسائل سلتلفة ،دبا يف ذلك تنظيم زايرات
تفقدية لالجئُت وذبميع معلومات زلدثة عن وطنهم ومنطقتهم األصليُت ،وادلشاركة يف أنشطة السالـ وادلصاحلة ،وتعزيز استعادة السكن وادلمتلكات
وتقدًن ادلساعدة اخلاصة ابلعودة وتوفَت الدعم القانوين للعائدين.

 .4برامج املساعدة على العودة الطوعية:
انتشرت خالؿ السنوات األخَتة برامج "ادلساعدة على العودة الطوعية" أو " ادلساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج" يف مجيع أضلاء أورواب
والعامل الصناعي الغريب ،فقد ارتفع عددىا من مخسة برامج ؼ عاـ  1995إىل أكثر من  35برانرلاً يف عاـ  .2011وتيسر تلك الربامج ،اليت يدير
غالبيتها ادلنظمة الدولية للهجرة ،عودة طاليب اللجوء ادلرفوضُت (وحىت ادلهاجرين غَت النظاميُت أيضاً يف بعض البلداف) إىل أوطاهنم األصلية .وتوفر
تلك الربامج على ضلو ظلوذجي رحالت عودة جوية وبدالت نقدية واحياانً ادلساعدة على إعادة اإلدماج إثر العودة إىل أرض الوطن يف بعض
احلاالت ،وعادة ما تشمل تلك الربامج على حظر عودة مؤقت .وتتيح تلك الربامج فرصة العودة ادلنظمة لدالً من استخداـ آليات اإلكراه ادلباشر
(الًتحيل).
وعلى الرغم من أف برامج ادلساعدة على العودة الطوعية األفضل على ضلو جل ي للًتحيل ،كاف للمنظمات غَت احلكومية واألكادؽليُت على حد سواء
ربفظات على تلك الربامج من حيث تصنيفها ادلضلل وغياب مبدأ الطوعية احلقيقية هبا .وتعًتؼ بعض احلكومات بصراحة أبف التهديد ابلًتحيل
يزيد معدالت ادلشاركة يف برامج ادلساعدة على العودة الطوعية .وقد وضعت ادلملكة ادلتحدة أوؿ برانمج للمساعدة على العودة الطوعية عاـ
 ، 1999وتقع مسؤولية تنفيذ ىذا الربامج على عاتق إدارة شؤوف العائدين يف وحدة إنفاذ قوانُت اذلجرة التابعة ذليئة احلدود الربيطانية .وقد يرحب
ادلهاجروف الراغبوف يف العودة إىل أوطاهنم خبيار برانمج ادلساعدة على العودة الطوعية ،ولكن عندما تلوح يف األفق برامج العودة القسرية جنباً إىل
جنب مع برامج العودة الطوعية يتقلص مفهوـ الطوعية (آف كوخ ،برامج ادلساعدة على العودة الطوعية.)2013 ،

 .5شروط العودة الطوعية :
ىناؾ العديد من الشروط الواجب توافرىا يف عملية العودة الطوعية لالجئُت ؽلكن أف نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر :
 .1 .5جيب أن تتم العودة الطوعية إىل الوطن أبمان وكرامة :وىذا يتطلب التزاماً كامالً من جانب بلد ادلنشأ (بلد الالجئ األصلي) للمساعدة
يف إعادة إدماج أبناء البلد.
 .2 .5توافر دعم مستمر من جانب اجملتمع الدويل  :من خالؿ مرحلة ما بعد الصراع واليت تعترب حامسة لضماف سبكُت أولئك الذين يتخذوف ىذا
القرار الشجاع ابلعودة إىل دايرىم من إعادة بناء حياهتم يف بيئة مستقرة.
 .3 .5مشاركة الالجئني يف تنظيم عودهتم  :أي كفالة مشاركتهم يف زبطيط وإدارة وازباذ القرارات اذلامة اليت تؤثر على حياهتم ومستقبلهم وتنفيذ
برانمج العودة وىذا يساعد على إصلاح عملية العودة الطوعية وػلقق مبدأ إشراؾ ادلستفيدين يف كل مراحل العملية.
 .4 .5االختيار وعدم اإلكراه  :أي منع العودة القسرية ،وغياب كل وسائل الضغط ادلادي وادلعنوي وتوفر وسائل احلماية احمللية والدولية وتوفر
ادلساعدات اإلنسانية خاصة الغذاء وادلأوى والعناية الصحية ،ويتوجب ذلك السماح الفوري وغَت ادلقيد وإزالة ادلعوقات وتقدًن التسهيالت الالزمة
للمنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف اجملاؿ اإلنساين لتقدـ ادلساعدات للعائدين إىل جانب وزاؿ األسباب اليت أدت إىل نزوح وجلوء ىؤالء
األشخاص .وتوفر ادلعلومات اليت سبكن الالجئُت من ازباذ القرار ادلسند ابدلعلومات الكافية عن األحواؿ يف مناطق العودة خاصة سبل احلماية
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والعيش والظروؼ األمنية وتوفر ادلؤسسات اليت تعمل على محاية سيادة القانوف يف تلك ادلناطق اليت ينوف العودة إليها واالستقرار فيها (ىاروف
سليماف. )2012 ،
 .5 .5األمن والسالمة :ويشمل ذلك السالمة البدنية والقانونية وادلادية ،وتشمل السالمة البدنية احلماية ضد التهديد ابنتهاؾ حق احلياة واألمن
الشخصي أي احلماية من اإلعدامات خارج إطار القانوف والتصفيات اجلسدية واحلماية من اذلجمات العشوائية واحلماية من االختطاؼ والتعذيب
واالختفاء القسري واالغتصاب واإلكراه على البغاء وإزالة األلغاـ اليت هتدد أمن وحياة األفراد وغَتىا من ادلهددات اخلاصة حبياة اإلنساف وأمنو
الشخصي .أما السالمة القانونية فتعٍت شلارسة الالجئ كافة حقوقو اليت يكفلها القوانُت الدولية واحمللية ومن عناصر السالمة القانونية مثل حق
ادلساواة أماـ القانوف وحق التمتع ابحلماية القضائية واألمنية وحق احلماية من االضطهاد والتشريد واالعتقاؿ التعسفي ..اخل ،يف حُت تشمل السالمة
ادلادية توفَت االحتياجات األساسية ابعتبارىا من أىم العناصر لضماف االستقرار وذلك إبعادة بناء القدرات االقتصادية وتوفَت السبل ادلناسبة لعيشهم
وإغلاد السكن ادلناسب وتوفَت فرص العمل …اخل.
 .6 .5الكرامة اإلنسانية :وتعٍت معاملة الالجئ والنازح بطرؽ إنسانية وعدـ استعماؿ القسوة إلعادهتم دلناطقهم اليت ال تتوفر فيها شروط العودة
الطوعية وإعطائهم حق يف حرية التحرؾ بدوف شروط وعدـ إجبارىم على استخداـ وسائل مواصالت معينة عند العودة أي احًتاـ حقوقهم كاملة.
 .7 .5اسرتداد املساكن واألراضي واملمتلكات  :ويعترب ىذا شرط أساسي لتشجيع العودة الطوعية لالجئُت ،وذلك من خالؿ معاجلة ادلسائل
القانونية والفنية ذات الصلة برد ادلساكن واألراضي وادلمتلكات اليت انتزعت من الالجئُت والنازحُت أو فقدوىا أو مت إخالئهم بصورة تعسفية أو غَت
قانونية .ودبوجب ىذا الشرط ػلق جلميع الالجئُت أف يستعيدوا مساكنهم وأراضهم أو شلتلكات حرموا منها أو مت مصادرهتا أو االستيالء عليها بصورة
تعسفية وغَت قانونية كإجراء أتدييب أو كوسيلة أو أسلوب حرب وأف ػلصلوا على تعويض عن مساكن أو أراضي مت ىدمها أو تدمَتىا وشلتلكات
يتعذر عليها إعادهتا حسبما زبلص إليو زلكمة مستقلة وزلايدة ويف حالة تعطل سيادة القانوف أو عندما تعجز الدولة عن تنفيذ ىذه اإلجراءات على
ضلو منصف ينبغي للدولة ادلعنية أف تطلب ادلساعدة والتعاوف التقنيُت من الوكاالت الدولية ذات الصلة بغية وضع أنظمة مؤقتة تتيح لالجئُت
والنازحُت اإلجراءات وادلؤسسات واآلليات الضرورية لضماف سبل إنصاؼ فعالة فيما يتعلق ابسًتداد مساكنهم وأراضيهم وشلتلكاهتم .وعلى اجلهات
ادلعنية أف ربدد فًتة زمنية كافية لتقدًن مطالبات االسًتداد أو مطالبات التعويض ونشر ىذه ادلعلومات على نطاؽ واسع وأف تكوف الفًتة طويلة دبا
يكفي لضماف حصوؿ مجيع ادلتضررين على فرصة مناسبة إليداع مطالبات االسًتداد مع مراعاة الصعوابت اليت قد تواجههم يف مجع ادلعلومات
واحلصوؿ عليها والوضع السياسي يف البلد أو مناطق العودة ،وعلى الدولة أف سبتنع عن اعتماد أو تطبيق أي قانوف تضر بعملية رد األمالؾ والتعويض
ال سيما قوانُت التنازؿ القسري وقوانُت التقادـ التعسفية أو التمييزية أو اجملحفة .وعلى الدولة أف تتخذ إجراءات وتدابَت قانونية وكفيلة السًتداد
ادلساكن واألراضي وادلمتلكات من الشاغلُت الثانويُت أو القاطنُت أو ادلستوطنُت اجلدد.
 .8 .5إشراف اجملتمع الدويل على عملية العودة الطوعية :للمجتمع الدويل أف يعمل على تعزيز عملية العودة الطوعية ومحاية العائدين وحقوقهم
وادلساعلة يف اسًتداد مساكنهم وأراضيهم وشلتلكاهتم واإلشراؼ على عمليات التعويضات وإعادة اإلعمار ومساعدة األطراؼ على ضماف امتثاذلا
لقانوف حقوؽ اإلنساف والقانوف الدويل لالجئُت والقانوف الدويل اإلنساين وادلعايَت ذات الصلة (ىاروف سليماف. )2012 ،
 .6خطوات العودة الطوعية لالجئني:
زبتلف إجراءات العودة الطوعية لالجئُت من دولة مضيفة إىل أخرى ،لكن بشكل عاـ ؽلكن إغلاز ىذه اخلطوات ابآليت:
 .1 .6املشورة واختاذ القرار :تقوـ بعض الدوؿ ادلضيفة إبنشاء مكاتب متخصصة تقدـ خدمات استشارية لالجئُت الراغبُت ابلعودة إىل دايرىم
األصلية ،وإمكانيات الدعم اليت ستقدمها الدولة ادلضيفة للراغبُت ابلعودة وتًتاوح ىذه اإلمكانيات ما بُت تقدًن تسهيالت قانونية وتسهيالت تتعلق
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بواثئق السفر وتقدًن الدعم ادلادي الذي يساعد الالجئ يف تغطية نفقات السفر والرسوـ اإلدارية ادلرتبطة ابحلصوؿ على أتشَتات الدخوؿ ،وتكاليف
وجبات الطعاـ أثناء السفر ،والفحوصات الطبية إذا لزـ األمر ،وأحياانً يتم تقدًن مكافأة مالية دلرة واحدة لتشجيع الالجئ على ازباذ قرار العودة.
 .2 .6الطلب والتحضري للعودة :بعد ازباذ قرار العودة الطوعية اليت قد تكوف مرتبطة ابلدعم ادلايل ضمن برامج زبصصها الدولة ادلضيفة تقوـ
ادلكاتب االستشارية بتقدًن الطلبات الالزمة من أجل احلصوؿ على ادلعوانت الالزمة للتحضَت للعودة وغالباً ما يتم تغطية ىذه النفقات من قبل
مكاتب الشؤوف االجتماعي ة أو اجلهات األخرى ادلسؤولة عن ربمل التكاليف .ومن ضمن إجراءات التحضر توفَت الواثئق الالزمة مثل جواز سفر
ساري ادلفعوؿ ،أو واثئق بديلة عن جواز السفر أو شهادات لعبور احلدود غالباً ما تستخدـ دلرة واحدة.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىو :ىل يستطيع الالجئ الًتاجع ع ن قراره وإلغاء طلب العودة؟ اجلواب :نعم ،فالعودة ليست إلزامية وىي طوعية
حىت آخر حلظة ،وابلتايل ؽلكن سحب الطلب يف أي حلظة .وال ُغلرب أي شخص قاـ بتقدًن الطلب على الرحيل .لكن إذا مت فعالً احلجز وشراء
تذكرة السفر ،فقد تًتتب رسوـ إلغاء احلجز على صاحب القرار.
كما أف ىناؾ مشكلة ستعًتض الالجئ يف ىذه احلالة ،وىي مسألة العواقب القانونية ادلًتتبة على سحب طلب اللجوء ،إذ ليس من السهل
االستمرار يف إجراءات اللجوء بشكل سلس ،كما تقل فرص الالجئ كثَتا يف احلصوؿ على حق اللجوء والبقاء يف الدولة ادلضيفة لذلك ،ينصح
الالجئُت ابلًتيث يف تقدًن الطلب إىل حُت التأكد فعالً من رغبتهم يف ادلغادرة.
 .3 .6توفر الواثئق املطلوبة من أجل العودة:
أىم وثيقة ىي جواز سفر ساري ادلفعوؿ أو بديل جواز السفر الذي يعد دبثابة تصريح ابلسفر  (Laissez Passer).وؽلكن دلنظمة الصليب
األمحر ادلساعدة يف احلصوؿ على ج واز سفر للشخص الراغب يف العودة من خالؿ التواصل مع سفارة بلده ،لكنو يتحمل بنفسو التكاليف ادلادية
خبصوص التوجو إىل القنصلية أو السفارة ورسوـ احلصوؿ على اجلواز.
ودبجرد توفر مستند سفر صاح ،ؽلكننا تقدًن طلب للعودة الطوعية عرب ادلنظمة الدولية للهجرة ) (IOMوؽلكن للعائدين عادة اختيار ادلطار الذين
يريد ادلغادرة عربه.
 .4 .6املغادرة :غالباً ما تتم رحلة العودة برحلة جوية يف احلاالت الفردية أو حبافلة عمومية ويتم تسليم الالجئ الراغب ابلعودة تذاكر السفر
ادلطلوبة.
 .5 .6البداية اجلديدة يف املوطن األصلي :تتوفر يف بعض الدوؿ إىل جانب برامج إعادة االندماج أيضاً إمكانية احلصوؿ على دعم عند الوصوؿ
لتمكُت الالجئ من احلصوؿ على احتياجاتو األساسية يف األايـ األوىل من بعد عودتو وادلساعدة على بداية جديدة يف موطنو .كما تقوـ منظمة
اذلجرة الدولية يف بعض احلاالت بتوفَت الرعاية الطبية لألطفاؿ العائدين بدوف ذويهم ولألشخاص الذين ػلتاجوف إىل العناية الطبية ولضحااي االذبار
ابلبشر وغَتىم من األشخاص الذين ػلتاجوف إىل الرعاية اخلاصة ،أو توفر مسكناً مؤقتاً ذلم يف بعض األحياف ريثما يستطيعوا بدء حياهتم من جديد
وإعادة إدماجهم يف واقعهم اجلديد. (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2018).
 .7حاالت عملية للعودة الطوعية:
رغم مرور سبعة سنوات على بدء أزمة اللجوء السورية ال يزاؿ كثَت من الالجئُت يعيشوف يف مناطق فقَتة ابلفعل ال توجد فيها إال فرص زلدودة
لكسب العيش ،وىناؾ ضلو  % 64منهم من النساء واألطفاؿ وػلتاجوف إىل حاجات معينة للحماية ،وأكثر من  %22منهم شباابً ذكوراً
يكافحوف للحصوؿ على فرص للتعليم أو العمل (األمم ادلتحدة ،اخلطة اإلقليمية لالجئُت وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات .)2016 – 2015
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ومع استمرار األزمة ،يستنفد الالجئوف مدخراهتم ومواردىم ،ليصبحوا أشد ضعفاً وعرضة بشكل متزايد دلخاطر اللجوء وإىل آليات تكيف سلبية.
وما زاؿ ىناؾ ادلاليُت يف حاجة إىل مساعدة إنسانية ومحاية دولية إلنقاذ أرواحهم يف ظل استمرار تدفق الالجئوف عرب احلدود.
كما أحلقت األزمة أضراراً اجتماعية واقتصادية غَت مسبوقة ابلبلداف ادلضيفة يف ادلنطقة ،حيث أرىقت البنية األساسية واخلدمات االجتماعية
كالصحة وادلياه والصرؼ الصحي والتعليم ،وزادت من حدة البطالة وأوجدت منافسة كبَتة على ادلوارد احملدودة .شلا أثر على ادلكاسب اإلظلائية اليت
حققتها بشق األنفس على مدى سنوات.
ويذىب ادلناصروف لقضااي الالجئُت إىل تصور ثالثة حلوؿ طويلة األمد دلشكالت تدفق الالجئُت تتمثل يف :عودة الالجئُت طواعية إىل بالدىم
األصلية عندما تتبدؿ الظروؼ السائدة فيها ،أو التكامل واالندماج بصفة دائمة يف الدولة اليت جل أوا إليها يف ابدئ األمر ،أو إعادة توطينهم يف دولة
أو دوؿ أخرى ،وىناؾ حل رابع ظهر خالؿ السنوات األخَتة يتمثل بعزؿ الالجئُت ضمن سليمات تفتقر إىل أدىن متطلبات احلياة اإلنسانية وأخذ
ىذا احلل يفرض نفسو على أرض الواقع دلا يتسم بو من صفة الدؽلومة .لذلك ػلاوؿ الب احث يف ىذه الدراسة استشراؼ حل خامس ردبا يفرض
نفسو على فئات معينة من الالجئُت يتمثل بقبوذلم العودة الطوعية إىل بالدىم األصلية رغم استمرار الصراع وعدـ توافر البيئة األمنة ذلذه العودة .
ويرى الباحث أف ىناؾ عدة عوامل تفرض مثل ىذا احلل بفعل مرور الزمن وحدوث تغيَتات كبَتة يف احتياجات الالجئُت ال ؽلكن للمفوضية
السامية لشؤوف الالجئُت وال الدوؿ ادلضيفة تلبيتها األمر الذي ترؾ الالجئُت يف حالة من العوز ادلادي دوف أف تتوافر ذلم إمكانيات احلصوؿ على
احلقوؽ األساسية ذلم من قبيل االطلراط يف سوؽ العمل وحرية التنقل والتعليم حىت بعد انقضاء سنوات عديدة يف الدولة ادلضيفة .ابلرغم من أف
اتفاقية الالجئُت لعاـ  1951تفرض على الدوؿ األعضاء منح الالجئُت نفس ادلعاملة اليت ػلظى هبا رعاايىا فيما يتعلق ابلتوظيف والتعليم واحلصوؿ
على واثئق السفر وحرية التنقل أو إعفائهم من شرط ادلعاملة التشري عية ابدلثل إذا أمضوا ثالث سنوات يف دولة ادللجأ األوؿ (ادلواد ،26 ،22 ،7
 28من اتفاقية األمم ادلتحدة لعاـ  1951اخلاصة بوضع الالجئُت).
وأما تفاقم احتياجات الالجئُت بدأت بعض الدوؿ ادلضيفة ابزباذ إجراءات هبدؼ الضغط على الالجئُت للعودة إىل بالدىم رغم عدـ انتهاء النزاع،
وىو ما جرى يف لبناف خالؿ الشهور األخَتة  ،حيث دار جداؿ كبَت بُت احلكومة اللبنانية وادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت حوؿ
عودة الالجئُت السوريُت ادلقيمُت يف لبناف إىل بالدىم ،ووصل األمر إىل مقاطعة احلكومة اللبنانية للمفوضية ورفض ذبديد إقامات العاملُت فيها يف
لبناف لدفعها على الطلب من الالجئُت السوريُت العودة إىل دايرىم  ،إال أف ادلفوضية رفضت ىذه الضغوط وساندىا يف ذلك األمُت العاـ لألمم
ادلتحدة واالرباد األورويب ،األمر الذي دفع احلكومة اللبنانية إىل عقد تسوية مع ادلفوضية بشأف ىذا ادلوضوع والًتاجع عن اإلجراءات اليت ازبذهتا
ضد ادلفوضية .وقد دفعت ىذه األزمة ادلفوض السامي لشؤوف الالجئُت "فيليبو غراندي" لزايرة بَتوت ولقاء مسؤولُت ابرزين يف احلكومة اللبنانية،
ويف ختاـ زايرتو أعلن يف مؤسبر صحفي عقده يف بَتوت يف األوؿ من أيلوؿ/سبتمرب " ،2018أبف العودة ىي احلل األفضل لالجئُت ،ولكن غلب
أف تكوف طوعية ومستدامة" .وأضاؼ "أبف ادلفوضية تصغي إىل سلاوؼ الالجئُت وتنقلها إىل اجلهات ادلعنية لكي تتم معاجلتها .وتشمل ىذه
ادلخاوؼ نقص البٌت التحتية واخلدمات يف العديد من ادلناطق واخلوؼ من العقاب أو التجنيد العسكري والقلق على الصعيد القانوين فيما ؼلص
ادلمتلكات أو ادلستندات ادلدنية والوضع األمٍت يف البالد" .وقاؿ غراندي للصحفيُت " لكي تقرر أعداد أكرب من األشخاص العودة ،من الضروري
بناء ادلزيد من الثقة ...من خالؿ معاجلة مجيع ىذه ادلسائل وضلن ضلقق تقدماً يف بعضها ولكن بعضها اآلخر أصعب .من ادلهم أيضاً أف تلعب
ادلفوضية دوراً وأف تكوف موجودة خصوصاً يف مناطق العودة"( .وكاالت األنباء)2018/9/1 ،
على الضفة األخرى للحدود السورية – الًتكية يبدو أف إجراءات العودة الطوعية لالجئُت تسَت بوتَتة أفضل رغم عدـ وجود أرقاـ رمسية صادرة عن
اجلهات ادلختصة خاصة ادلعابر احلدودية ،إال أف وزير الداخلية الًتكي "سليماف صويلو" أعلن لوكالة األانضوؿ الرمسية بتاريخ  8حزيراف/يونيو
 ،2017أ ّف رلموع عدد الالجئُت السوريُت الذين عادوا إىل بالدىم بلغ  450ألفاً .وأوضح "صويلو" يف اجتماع مديرية إدارة اذلجرة ،أ ّف قرابة
 200ألف من الالجئُت السوريُت غادروا تركيا عرب ادلعابر احلدودية الربية واجلوية ،و 225ألف منهم من عاد إىل سوراي طوعاً ،وقرابة  25ألف ّمت
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إعادهتم إىل بالدىم بسبب ارتكاهبم جرائم سلتلفة .وأ ّكد "صويلو" أ ّف عدد السوريُت العائدين إىل بالدىم سيزداد عقب إسباـ ذبهيز البنية التحتية
دلدينة الباب بريف زلافظة حلب الشمايل (وكالة األانضوؿ.)2017/6/8 ،
وذبدر اإلشارة إىل أف بعض ادلدف الًتكية تشهد ما بُت الفينة واألخرى توتراً بُت شرػلة من ادلواطنُت األتراؾ ،وعدد من الالجئُت السوريُت ،وأعلنت
احلكومة الًتكية أ ّف االحتقاف احلاصل بُت اجلانبُت انتج عن ربريض جهات معينة تسعى من خالؿ ذلك إىل ربقيق مكاسب سياسية داخلية .فهل
ىذه التوترات ىي من تدفع الالجئُت إىل العودة مفضلُت تعريض حياهتم للخطر أـ أف عودة األماف النسيب إىل ادلنطقة الشمالية ىو الدافع الرئيس
وراء ذلك؟ أـ ىناؾ عوامل اق تصادية كصعوبة العيش ومرارة اللجوء ىي من تدفع الكثَت من الالجئُت إىل العودة؟
يقوؿ (ـ.ع ) أنو جلأ إىل تركيا عاـ  2015عند اشتداد احلملة العسكرية على مدينة حلب وريفها ىرابً من الرباميل ادلتفجرة اليت تستهدؼ ادلنطقة
يومياً ،وكاف ػللم حبياة آمنة يف تركيا لكنو تفا جأ بعدـ حصولو على مأوى لو ولعائلتو وانعداـ فرص العمل وغالء ادلعيشة يف تركيا ،األمر الذي دفعو
مراراً للتفكَت ابلعودة إىل سوراي رغم ادلخاطر األمنية ىناؾ ،لكنو يف النهاية ازبذ قراره ابلعودة بعد سنتُت من اللجوء قضاىا يف مدينة غازي عنتاب
بعد ربرير أجزاء من ريف حلب الشمايل وبدء عودة األماف النسيب اليت أوعزىا إىل عدـ استهداؼ ىذه ادلناطق من قبل سالح اجلو التابع للنظاـ
السوري بسبب تواجد القوات الًتكية ىناؾ .
وتقوؿ ( أ .ح) إف ما دفعها إىل العودة إىل سوراي ىو األماف النسيب الذي شهدتو منطقة درع الفرات وغياب اذلجمات اجلوية والعودة التدرغلية
للحياة يف تلك ادلناطق ،وتوفَت بعض اخلدمات من قبل ادلؤسسات ادلدنية الًتكية كادلشايف وادلراكز الصحية والكهرابء والربيد وإعادة أتىيل ادلدارس
ادلتضررة والعمل على تنظيم اجلوانب ادلتعلق ابألمن من خالؿ تنظيم ىوايت جديدة وتدريب شرطة زللية إضافة إىل افتتاح معاىد عليا لتقدًن التعليم
العايل ألبناء ادلنطقة ،ورغم وجود العديد من الصعوابت ال تزاؿ تواجو األىايل يف تلك ادلنطقة إال أهنا فضلت العودة على ربمل أعباء اللجوء يف تركيا
وصعوبة توفَت العمل وكسب العيش ىناؾ.
ويتفق الكثَت شلن مشلتهم العينة على تفضيلهم العودة إىل دايرىم األصلية بدالً من استمرار اللجوء يف تركيا ألسباب كثَتة أتيت يف مقدمتها صعوبة
ادلعيشة واالطلراط يف سوؽ العمل وادلشاكل القانونية اليت تواجههم بشكل دوري ،إىل جانب التوترات اليت ربدث بُت الفينة واألخرى يف بعض ادلدف
الًتكية بُت الالجئُت الس وريُت واجملتمع ادلضيف ألسباب سياسية على األغلب وزلاولة بعض األحزاب استغالؿ وجود السوريُت على األراضي الًتكية
لتحقيق أجندات سياسية خاصة خالؿ مواسم االنتخاابت حيث تشتد ادلنافسة بُت احلزب احلاكم الذي ينادي بضرورة التحلي ابلصرب ذباه الالجئُت
السوريُت حلُت عودة االستقرار يف بالدىم وأحزاب ادلعارضة اليت ربوؿ الالجئُت السورين إىل ورقة انتخابية وتطالب إبعادهتم فوراً إىل بالدىم رغم
ادلخاطر األمنية اليت قد يواجهوهنا ىناؾ بسبب استمرار العمليات العسكرية وعدـ التوصل إىل تسوية سلمية .
على اجلانب اآلخر أشار (ؾ.ىػ) إىل أف ا زباذ قرار العودة إىل سوراي ليس ابألمر السهل ،وال بد من توافر مجلة من الشروط لكي تشجع الالجئُت
على العودة الطوعية مثل ( انتهاء حالة الصراع بشقيو العسكري والسياسي كشرط أوؿ ،وأف تساىم ادلنظمات الدولية بتمويل عودة الالجئُت وتوفَت
مستلزمات ما بعد العودة كتأمُت الوظائف والعمل وتوفَت قروض متوسطة وطويلة األجل بدوف فوائد ومعاجلة البطالة ،والعمل على نشر ثقافة احًتاـ
حقوؽ اإلنساف) .يف حُت يقوؿ (ع .أ) إف ىناؾ رلموعة من األولوايت لعودة الالجئُت منها :السالمة واألماف يف العودة واالستقرار ،وإمكانية
التنقل احلر ،وحرية التع بَت ،وعدـ اخلشية من االعتقاؿ أو ما شابو ،وتوفر وسائل العيش الكرًن ،واخلدمات الضرورية .أما (ص .ط) فَتى أف إف
األرضية أو البيئة ليست مهيئة لكي تغري أحد من الالجئُت ابلعودة ،والعودة إىل الوطن لن تكوف إال يف حاؿ انعداـ اخليارات األخرى يف بالد
اللجوء .وذىب (ؼ .ش) للقوؿ إف "الرغبة ابلعودة بدأت تتالشى لدى نسبة كبَتة من الالجئُت يف ظل طوؿ أمد اللجوء".
على صعيد احلكومة الًتكية ،رباوؿ األخَتة التخفيف من العبء الذي يرتبو الالجئوف السوريوف من خالؿ زلاولة الضغط على األطراؼ الفاعلة
إلغلاد تسوية سلمية ووقف القتاؿ وىو ما حدثت عندما أصبحت تركيا طرفاً ضامناً يف زلاداثت "استانة" ومت التوصل يف هناية ادلطاؼ إىل تشكيل
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رلموعة من مناطق خفض التصعيد ،إضافة إىل االتفاؽ األخَت حوؿ إنشاء منطقة عازلة يف إدلب وىو األمر الذي جنبها جلوء موجة جديدة
الالجئُت إىل أراضيها تقدر ابآلالؼ.
وكانت صحيفة "يٍت شفق" ادلقربة من احلكومة الًتكية قد أشارت بتاريخ  2آب/أغسطس  2018إىل أف القوات الًتكية أتىبت يف مناطق مشايل
سوراي اخلاضعة لسيطرة ادلعارضة ،ربضَتا لعودة ضلو  1,6مليوف الجئ سوري إىل بالدىم خالؿ عاـ واحد .وقالت الصحيفة إف أنقرة تواصل إرساؿ
العناصر العسكرية والعرابت ،إضافة إىل الدعم اللوجسيت ،إىل جبهات إدلب ومنبج وتل رفعت ،ابلتزامن مع إجراء زلاداثت دولية ،من أجل ضماف
عودة  400ألف مدين سوري إىل أراضيهم ،خالؿ النصف الثاين من  .2018وحسب الصحيفة ،فإف ذلك أييت يف إطار اخلطوات اليت تقوـ هبا
تركيا هبدؼ أتمُت الظروؼ يف إدلب ،وريف محاة ،وريف حلب ،وتل رفعت ،ومنبج ،لعودة مليوف و 600ألف الجئ سوري إىل منازذلم (صحيفة
يٍت شفق الًتكية بتاريخ  2آب/أغسطس .)2018
ومع استعادة قوات النظاـ السوري السيطرة على أجزاء واسعة من البالد خالؿ األشهر األخَتة بدعم من احلليفُت الروسي واإليراين ،طرحت موسكو
عقب القمة اليت مجعت الرئيساف األمريكي "دوانلد ترامب" والروسي "فالدؽلَت بوتُت" يف العاصمة الفنلندية "ىلسنكي" منتصف سبوز/يوليو ادلاضي
مبادرة إلعادة الالجئُت السوريُت من اخلارج ،وتقضي ادلبادرة إبنشاء رلموعيت عمل يف األردف ولبناف تضم كال منها ابإلضافة إىل شلثلُت عن البلدين
مسؤولُت من روسيا والوالايت ادلتحدة.
اذلدؼ ادلعلن للمبادرة الروسية ىو ادلساعدة على إعادة ماليُت الالجئُت السوريُت إىل دايرىم ابعتبار أف ذلك ؽلكن أف يفتح صفحة جديدة يف
العمل على إغلاد تسوية سريعة ووطيدة لألزمة على أساس مجاعي .وتطبيقاً ذلذا ادلبادرة توجو مبعوث الرئيس الروسي "الكسندر الفرينتييف" إىل تركيا
ولبناف واأل ردف ودمشق يف جولة دلناقشة اخلطة ،كما بعث رئيس أركاف اجليش الروسي "فالَتي غَتاسيوؼ" برسالة إىل نظَته األمريكي "جوزيف
دانفورد" يبدي فيها استعداد موسكو للتعاوف يف مساعدة الالجئُت على العودة ،كما طالبت موسكو رللس األمن الدويل ابدلساعدة يف "انتعاش
االقتصاد السوري وعودة الالجئُت".
وعلى ضوء ادلبادرة الروسية أعلنت حكومة النظاـ السوري تشكيل ىيئة هبدؼ التنسيق لعودة الالجئُت يف اخلارج إىل مدهنم وقراىم برائسة وزير
اإلدارة احمللية والبيئة .وأكد األخَت على أف "عودة الالجئُت السوريُت إىل الوطن تشكل أولوية ابلنسبة للحكومة واألبواب مفتوحة أماـ اجلميع للعودة
اآلمنة" .مشَتاً إىل أف احلكومة تعمل على تبسيط إجراءات عودة الالجئُت يف أقرب وقت شلكن وأتىيل أماكن السكن عرب برامج من شأهنا إغلاد
فرص عمل وربسُت سبل العيش.
ورغم مرور عدة أشهر على صدور ىذه ادلبادرة إال أهنا مل ربظى ابال ىتماـ من قبل الالجئُت السوريُت ومل تسجل حاالت عودة مجاعية بسبب عدـ
توافر البيئة األمنة لعودة الالجئُت خاصة وأف ىناؾ العديد من التجارب احمللية أثبتت عدـ احًتاـ قوات النظاـ التفاقيات الصلح احمللية اليت سبق أف
تعهد دبوجبها بعدـ التعرض للمدنيُت والنازحُت الذين عادوا إىل مناطقهم ،حيث مت اعتقاؿ العديد منهم وعدـ تنفيذ الوعود اليت سبق أف قدمها
خبصوص توفَت اخلدمات وادلساكن للنازحُت العائدين إىل دايرىم.
يف ىذا الصدد تشدد أغلب دوؿ االرباد األورويب على أف عمليات عودة الالجئُت السوريُت إىل بلدىم ،غلب أف تتم ربت راية ادلفوضية العليا
لشؤوف الالجئُت التابعة لألمم ادلتحدة ودبوجب مقتضيات القانوف الدويل ،حبيث يتم مراعاة مبدأ الطوعية وعدـ الًتحيل القسري .
وعلى الرغم من أعلية أية مبادرة هتدؼ إىل مساعدة الالجئُت يف العودة إىل دايرىم ،فإف الباحث يرى أف السبب الرئيس الذي يقف وراء فشل
ادلبادرة الروسية ىو عدـ اقًتاهنا بضماانت دولية أو تبنيها من قبل اجملتمع الدويل وادلنظمات ادلعنية ورأسها ادلفوضية السامية لشؤوف الالجئُت وعدـ
ربقق البيئة ادلالئمة والشروط الالزمة لدعم عملية العودة ومنها على سبيل ادلثاؿ ضماف احًتاـ الطبيعة الطوعية لعملية العودة إىل الوطن ،واحلصوؿ
على ضماانت رمسية لسالمة الالجئُت العائدين ،وإنشاء مشاريع إلعادة درلهم يف بلداهنم األصلية.
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 .7املسؤوليات املرتتبة على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عملية العودة الطوعية:
يكلّف قانوف مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت ،ادلفوضية دبسؤولية "مؤازرة اجلهود احلكومية واخلاصة الرامية إىل تيسَت عودة الالجئُت ابختيارىم
إىل أوطاهنم ،أو اندماجهم يف رلتمعات وطنية جديدة" (ادلادة -8جػ من النظاـ األساسي دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت ،الذي تبنتو
اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف  14كانوف األوؿ /ديسمرب ،1950 ،رقم القرار .)5/428
 .1 .7ضمان أن تكون عمليات اإلعادة مشروعة وطوعية:
حدودا
ينص قانوف الالجئُت الدويل على أحكاـ هتدؼ إىل محاية األشخاص ضمن حدود بالدىم ،إذ ال ب ّد من أف يكوف الالجئوف قد عربوا
ً
ال ّ

دولية حسب التعريف .ويف حاؿ بقائهم يف بالدىم ،فإهنم يعتربوف انزحُت ،وتكوف حكوماهتم مسؤولة كلياً عنهم .ومع ذلك ،تضع اتفاقيات حقوؽ

اإلنساف الدولية والقانوف الدويل اإلنساين حدوداً بشأف سيادة الدوؿ على ادلقيمُت على أرضها.
فاقية  1951اخلاصة بوضع الالجئُت (ادلعروفة ابسم اتفاقيّة الالجئُت) تفويضاً دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت حلماية األشخاص
وتعطي االتّ ّ

الذين عربوا احلدود .وعليو ،ال ؽلكن شلارسة ىذا التفويض إال يف حالة ادلنفى .وتتوقّف احلماية اليت توفّرىا عند حدود دولة ادلنشأ ،وىذا يعٍت أف
يقرروا العودة إىل وطنهم.
الالجئُت من حيث ادلبدأ يفقدوف احلماية اليت توفرىا مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت بعد أف ّ
وفيما يتعلّق ابإلعادة إىل الوطن ،فإف ضماف احلماية الوحيد لألشخاص ىو أف العودة إىل البلد األصلي غلب أف تكوف طوعية .وتعيد اتفاقيّة منظمة

الوحدة األفريقية لعاـ  1969اخلاصة ابلالجئُت التأكيد على ىذ ا ادلبدأ وتشدد على ضرورة احًتاـ "الصفة الطوعية ابإلعادة إىل الوطن ،يف كافة
احلاالت وال غلوز إعادة الجئ رغم إرادتو" (ادلادة  1-5من اتفاقيّة الوحدة األفريقية اخلاصة ابلالجئُت) .وعليو غلب أف يتمكن الالجئوف من التقييم

احلر لفكرة العودة.

ويف  ،1980قامت اللجنة التنفيذية دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت بدراسة قضية اإلعادة إىل الوطن ابلتفصيل وحددت قانونياً الدور الذي
غلب أف تقوـ بو مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت يف مثل ىذه العمليات (القرار  ،18اجللسة  ،)31ويتحوؿ التفويض إىل التزاـ يهدؼ إىل:


ضماف احًتاـ الطبيعة الطوعية لعملية اإلعادة إىل الوطن..



تشجيع خلق ظروؼ تسهل العودة الطوعية للوطن بشكل آمن وبكرامة.



التعاوف مع احلكومات دلساعدة الالجئُت الراغبُت يف العودة إىل الوطن.



احلصوؿ على ضماانت رمسية لسالمة الالجئُت العائدين.



إبالغ الالجئُت هبذه الضماانت والظروؼ السائدة يف بالدىم.



متابعة حالة الالجئُت العائدين إىل بلداهنم األصلية.



استقباؿ الالجئُت العائدين وإنشاء مشاريع إلعادة درلهم يف بلداهنم األصلية.



مجع األمواؿ لدعم برامج اإلعادة إىل الوطن أو إعادة االندماج اليت تتخذىا احلكومات.
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تنسيق مساعدة ادلنظمات احلكومية يف ىذا اجملاؿ ،مع أخذ االحتياجات القصَتة والطويلة األمد بعُت االعتبار.

 .2 .7االلتزامات اليت ترتتب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عندما تقوم بتشجيع العودة الطوعية لالجئني:
ال بد من توافر رلموعة من الشروط ادلسبقة لكي تقوـ مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت بتشجيع العودة الطوعية أعلها ربسن الظروؼ يف البلد
األصلي ربسناً عاماً ومهماً لكي تتمكن أغلبية الالجئُت من العودة أبماف وكرامة ،وغلب أف تتعهد كافة األطراؼ ادلعنية ابحًتاـ الطبيعة الطوعية
للعودة ،كما غلب أف يكوف البلد األصلي قد ىيأ ضماانت مناسبة زبص سالمة الالجئُت من بينها ضماانت رمسية قانونية أو تشريعية ،وغلب أف
يتوفر دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت مطلق احلرية يف الوصوؿ إىل الالجئُت والعائدين للتأكد من أوضاعهم بعد شلارسة حقهم يف العودة،
واألىم أف يتم ربديد شروط وأحكاـ العودة يف اتفاقيّة عودة مك توبة ورمسية توقعها مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت واألطراؼ ادلعنية (القاموس
العملي للقانوف اإلنساين).

ويف حاؿ توفر الشروط ادلذكور أعاله ؽلكن دلفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت تشجيع العودة ،وىذا يعٍت أنو غلوز ذلا تشجيع الالجئُت على
العودة وادلشاركة يف العملية كاملة ،ويف مثل ىذه احلاالت ،تتمثل مساعلتها العملية يف:


احلصوؿ على إمكانية الوصوؿ إىل كافة الالجئُت وضماف الطبيعة الطوعية لقرارىم ابلعودة إىل بلدىم األصلي.



بدء محلة معلومات سبكن الالجئُت من ّازباذ قرارىم وىم على اطالع كامل على احلقائق ذات العالقة.



إجراء ادلقابالت وتقدًن ادلشورة وتسجيل ادلرشحُت للعودة وتنظيم بيئة آمنة لعودهتم.



تطوير وتنفيذ (بصورة مباشرة أو من خالؿ شركاء) برامج إعادة أتىيل ودمج.



متابعة مسائل السالمة القانونية والبدنية وادلادية للعائدين.

 .3 .7التزامات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عند تسهيل إعادة الالجئني إىل الوطن:
يتم توفَتىا بعدّ ،إال أف الالجئُت يرغبوف
عندما ترى مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت أف الظروؼ اليت ؽلكن أف تشجع فيها عودة الالجئُت مل ّ

تقرر تسهيل مثل ىذه العودة يف زلاولة لتحسُت ظروؼ سالمة العائدين وتوفَت
ابلعودة رغم ذلك ويقوموف بًتتيب عودهتم تلقائياً ،ؽلكنها أف ّ
ادلساعدة ادلادية ذلم.
 .4 .7شروط قيام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتسهيل اإلعادة التلقائية إىل الوطن:
إف الشرط الوحيد الذي تبٍت عليو مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت قرارىا للمشاركة يف ىذا الشكل من اإلعادة ىو أف يطلب الالجئوف
اإلعادة الطوعية إىل الوطن ،ولذلك غلب على مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت أف تكوف قادرة على ربديد إف كاف القرار طوعياً حبتاً أو إف
كاف ىناؾ نوع من الضغط قد مورس إلجبارىم أو التأثَت عليهم يف ّازباذ القرار .وػلدث ىذا الشكل من أشكاؿ التدخل بدوف اتفاؽ بُت مفوضية
األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت والسلطات احلكومية ،ػل ّدد شروط وأحكاـ العودة وبدوف الضماانت الرمسية من البلد األصلي اليت تضمن سالمة
العائدين .ويف مثل ىذه الظروؼ يكوف دور مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت أكثر غموضاً من دورىا يف مواقف أخرى ،ويستند دعمها دلثل
ىذه العمليات على احًتاـ قرار الالجئُت يف العودة إىل وطنهم وليس على القدرة القانونية وادلادية اليت تتمتع هبا مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف
الالجئُت على محايتهم.
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 .5 .7دور مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عمليات اإلعادة التلقائية إىل الوطن:
يف مثل ىذه الظروؼ ،يكوف دور مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت ىو القياـ دبا يلي:


توفَت ادلعلومات ادلتعلقة ابلظروؼ يف البلد األصلي ،بصورة عامة ،ويف ادلناطق اليت سيعود إليها الالجئوف ،بصورة خاصة ،وغلب أف
تكوف ىذه ادلعلومات كاملة وموثوقة.



توفَت ادلساعدة ادلادية للعائدين.



إبالغ العائدين حبدود احلماية وادلساعدة اليت تستطيع مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت تقدؽلها يف ىذا الوضع (مثل عدـ تواجد
مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت يف مناطق اإلعادة ،وعدـ وجود اتفاؽ بُت مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت والبلد
األصلي ،ػل ّدد الضماانت بوضوح ...إخل).



إبالغ الالجئُت بشأف ادلعوقات اليت قد يواجهوهنا يف عودهتم أو إعادهتم.

تتم العودة ،غلب أف
كلما أمكن ،غلب أف تسعى مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت ،إىل ربسُت سالمة العائدين يف بلدىم األصلي .وبعد أف ّ
رباوؿ ادلفوضية التفاوض للحصوؿ على ضماانت ابإلضافة إىل اتفاقيات بشأف وجودىا يف ادلنطقة اليت سيعودوف إليها.

يف حاؿ صلاح مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت يف احلصوؿ على إذف للتواجد يف ادلنطقة اليت سيعود إليها الالجئوف ،غلب أف سبارس
مسؤولياهتا يف ادلراقبة قدر اإلمكاف ،ابلتعاوف مع السلطات احمللية.
 .8اخلامتة والتوصيات:
يعٍت كوف ادلرء الجئاً أف تلك حالة مؤقتة تنتهي بعودة األشخاص ادلعنيُت إىل بلدىم األصلي ،وىذه العودة مهمة جداً لالجئُت أنفسهم ولبالدىم
األصلية ،حيث ؽلكن أف يساعلوا من خالؿ اخلربات اجلديدة اليت اكتسبوىا يف بالد اللجوء يف إعادة بناء بالدىم يف سلتلف القطاعات .كما تعترب
العودة الطوعية لالجئُت من أىم مقومات بناء السالـ واستدامتو وتساىم بشكل جدي يف دفع عملية إعادة اإلعمار.
من خالل ما مت استعراضو توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج حول عملية العودة الطوعية لالجئني أمهها:


لكي تكوف عودة الالجئُت إىل بالدىم رلدية وربقق أىدافها البد أف تكوف طوعية ومبنية على قرار حر ومستنَت.



العينة اليت مت أخذىا كانت زلدودة جداً وعشوائية وال تعكس مجيع اآلراء ،ومع ذلك أعطت رلموعة من ادلؤشرات على العوامل اليت
دفعت بعض الالجئُت للعودة إىل سوراي أعلها صعوبة ادلعيشة والتحدايت اليت واجهت الالجئُت يف بالد اللجوء وعودة األمن النسيب
دلنطقة مشاؿ سوراي.



غلب أف ت تم هتيئة البيئة ادلناسبة لعودة الالجئُت إبشراؼ األمم ادلتحدة وادلفوضية السامية لشؤوف الالجئُت وادلنظمات الدولية ادلعنية،
وأف تكوف ىذه العملية مبنية على قرارات رللس األمن الدويل ذات الصلة وعلى رأسها القرار  2254لعاـ .2015



ال بد من ربقق كافة شروط العودة الطوعية واحًتاـ حقوؽ الالجئُت العائدين وازباذ اإلجراءات الالزمة دلنع حدوث جلوء عكسي أو
مغادرة الالجئُت لبالدىم مرة أخرى.
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أسهمت رلموعة من الظروؼ خاصة يف مشاؿ سوراي يف عودة رلموعات من الالجئُت بسبب توافر األمن النسيب ىناؾ والعودة
التدرغلية للخدمات الصحية والبلدية يف تلك ادلنطقة.



قامت احلكومة الًتكية إبجراءات ملموسة على أرض الواقع خاصة يف منطقة درع الفرات مثل (إعادة ترميم ادلدارس وبناء ادلشايف
وادلراكز الصحية والربيد وخدمات الكهرابء وادلياه واألمن احمللي )..أسهمت يف عودة الكثَت من الالجئُت إىل دايرىم األصلية وردبا
ستشهد الفًتة ادلقبلة عودة ادلزيد من ىؤالء خاصة يف حاؿ مت إقرار تسوية سياسية شاملة يف سوراي .



ؽلكن الًتكيز يف البداية على العودة الطوعية للفئات األكثر تضرراً من الالجئُت خاصة ادلقيمُت يف ادلخيمات وادلناطق احلدودية ابعتبار
أف ىؤالء مل يفقدوا التواصل مع الداخل.



غلب تقييم التغيَتات اليت تتخذىا الدوؿ يف وضع الالجئُت يف ادلخيمات أو ادلنشآت األخرى اليت من شأهنا أف تؤثر يف قرار عودهتم.



غلب أف تتأكد من أف العوامل اليت تدفع الالجئُت إىل العودة إىل بالدىم األصلية ىي العنصر الفاعل ،وليست القيود اليت ذبربىم على
مغادرة بلد اللجوء.

بناء على ما سبق ؽلكن القوؿ إف عودة الالجئُت إىل دايرىم األصلية ىي األمل األمثل يف إغلاد حل حملنتهم وإهناء أمد اللجوء ،لذلك ال بد من
التأكيد على ضرورة ازباذ رلموعة من التوصيات لتشجيع عملية العودة الطوعية لالجئُت إىل سورية والبدء يف عملية إعادة اإلعمار ،منها:


أال تكوف العودة الطوعية إىل الوطن مشروطة ابلتوصل إىل حلوؿ سياسية دائمة حوؿ القضية السورية ألف ذلك سيؤدي إىل إعاقة
شلارسة الالجئُت حلقهم يف العودة ،وابلتايل زايدة أمد اللجوء.



ازباذ إجراءات عملية ملموسة لتهيئة البيئة اآلمنة ادلناسبة لعودة الالجئُت من خالؿ التعاوف بُت ادلنظمات الدولية ذات الصلة ،وأف
تتوىل مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت اإلشراؼ التاـ على أي عملية للعودة الطوعية لالجئُت السوريُت إىل بالدىم .



غلب أف يتوىل رللس األمن الدويل تنفيذ القرارات اليت أصدرىا حوؿ األزمة السورية خاصة تلك ادلتعلقة ابجلانب اإلنساين وهتيئة البيئة
ادلناسبة لعودة الالجئُت.



غلب أف تتم عمليات عودة الالجئُت السوريُت إىل ب لدىم ربت راية ادلفوضية العليا لشؤوف الالجئُت التابعة لألمم ادلتحدة ودبوجب
مقتضيات القانوف الدويل ،حبيث يتم مراعاة مبدأ الطوعية وعدـ الًتحيل القسري ،وأف يتم منح ادلفوضية صالحية االتصاؿ ادلباشر
وغَت ادلقيّد مع الالجئُت العائدين للتأكد من عدـ تعرضهم إلجراءات عقابية من قبل السلطات احمللية.



ضماف استقاللية اخليارات الشخصية عن أي قرار مجاعي ابلعودة الطوعية لالجئُت.



غلب توفَت ضماانت قضائية ذبعل عودة الالجئُت أكثر أماانً (مثل قرارات العفو ،الضماانت العامة ألمن األشخاص ،قوانُت عدـ
التمييز ،عدـ وجود خطر عمليات االنتقاـ أو االضطهاد نتيجة العودة).



غلب أف تتم أي عمليات للعودة اجلماعية لالجئُت مبنية على اتفاقيات ثالثية بُت مفوضية األمم ادلتحدة لشؤوف الالجئُت ،البلد
األصلي ،وبلد اللجوء أو الدولة ادلضيفة وأف تراعي ىذه االتفاقيات مصاح الالجئُت وحقوقهم الشخصية .
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أف تتوىل بعض ادلنظمات الدولية ذات الصلة إعداد نشرات تعريفية تتضمن إرشادات بشأف عمليات العودة الطوعية لالجئُت
وادلعوقات اليت قد يواجهوهنا يف حاؿ عودهتم .



زبفيف اإلجراءات الرمسية على احلدود لتشجع الالجئُت على العودة ،والسماح ذلم ابصطحاب مقتنياهتم وشلتلكاهتم القابلة لالنتقاؿ
معهم ،واحًتاـ وحدة عائالهتم ،والسماح ذلم حبرية احلركة واالنتقاؿ بُت مجيع ادلناطق السورية .



تشكيل جلاف تعمل ربت إشراؼ ادلفوضية السامية لشؤوف الالجئُت الستقباؿ الالجئُت العائدين وإنشاء مشاريع إلعادة درلهم يف
بلداهنم األصلية.



احًتاـ حقوؽ الالجئُت ومكاسبهم اليت اكتسبوىا يف بالد اللجوء ،على سبيل ادلثاؿ السنوات الدراسية للطالب الذين اطلرطوا يف
جامعات الدوؿ ادلضيفة واالعًتاؼ بشهاداهتم اليت حصلوا عليها يف بالد اللجوء .



تصميم برامج مساعدات من قبل اجلهات الدولية ومنظمات اجملتمع ادلدين موجهة لالجئُت العائدين سبكنهم من أتمُت احتياجاهتم
األساسية خاصة يف األايـ األوىل من بعد عودهتم وادلساعدة على بداية جديدة يف موطنهم ،وتوفَت الرعاية الطبية والصحية لألشخاص
الذين ػلتاجوف إىل الرعاية اخلاصة ،أو توفر مساكن مؤقتة ذلم.



محاية الالجئُت من ادلعلومات ادلغلوطة أو الكاذبة اليت تروجها رلموعات معينة  -لتحقيق مصاح جهة ما  -وتشجع الالجئُت
السوريُت على العودة دوف وجود ضماانت حقيقية ،أو ربقق الشروط ادلوضوعية اليت ربمي حقوقهم بعد عودهتم.
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