نرشة الهجرة القرسية 56
أكتوبر /ترشين أول 2017

مقاالت عامة
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

نحو مقاربة إمنائية للتَّهجري

زافيري ديفيكتور

من أجل تحقيق استجابة أفضل لقضية التَّهجري القرسي علينا أن نتبنّى منظوراً عىل املدَيني املتوسط
والطويل قامئاً عىل املبادئ اإلمنائية واإلنسانية معاً.
ّمثــة إجــاع عــام بـ ّ
ـأن التَّهجــر القــري ال يتطلــب اســتجابة معــن وأن ُتك ّيــف أهدافهــا ا ُمل َح ـ َّددة وبرامجهــا مــع كل حالــة
ً
إنســانية فحســب بــل يحتــاج أيضـا إىل اســتجابة إمنائيــة .غــر مــن الحــاالت.
ّ
إن هــذا اإلجــاع يضعــف عنــد تحديــد طبيعــة االســتجابة
ُ
ً
ً
اإلمنائيــة وكيفيــة اختالفهــا عــن االســتجابة اإلنســانية .ومــع ويثــر األشــخاص امله َّجــرون قلقـا خاصـا لــدى املجتمــع اإلمنــايئ
تهجــر  66مليــون شــخص تقريب ـاً يف الوقــت الراهــن بســبب بســبب مواطــن االســتضعاف املحــددة الناجمــة عــن وضعهــم.
ـن أليمــة صادمــة وغالب ـاً
ال ِّنزاعــات واالضطهــاد واســتضافة معظمهــم يف عــدد قليــل فقــد فقــدوا ممتلكاتهــم و َم ـ ّروا َ
مبحـ ٍ
نســبياً مــن البلــدان الناميــة أصبحــت الحاجــة إىل إزالــة مــا يفتقــرون إىل كثــر مــن الحقــوق وحتــى الحقــوق التــي
ُت َنــح لهــم فتضعــف قدرتهــم يف مامرســتها ويعيــش معظمهــم
الشــك عــن طبيعــة االســتجابة اإلمنائيــة ُم ِل ّحــة.
يف أماكــن محــدودة الفــرص .كــا ّأن حالــة املجهــول املخيــم
فبالنســبة للمؤسســات اإلمنائيــة ،يفــرض التَّهجــر القــري عــى وضعهــم ُتص ِّعــب عليهــم التخطيــط واالســتثامر .وتؤثــر
تحديــات كبــرة أمــام تحقيــق أهــداف التنميــة ا ُمل ْســ َت َدامة .مواطــن الضعــف هــذه عــى قــدرة ا ُمله ََّجريــن عــى اغتنــام
ويف بعــض املناطــق ،مــع ازديــاد الضغوطــات إلغــاق الحــدود ،الفــرص االقتصاديــة وعــاد ًة مــا ترمــي بهــم يف ِشاك الفقــر.
تظهــر التحديــات إزاء الوصــول إىل اإلجــاع عــى مزايــا حريــة ومواطــن الضعــف هــذه ســمة أساســية محــددة باملهجريــن
حركــة األشــخاص والبضائــع ومــا تعــود عليــه مــن نفــع وهــي نفســها وراء عــدم كفايــة الجهــود التقليديــة املبذولــة
عــى النمــو العاملــي .ويف مناطــق أخــرى ،ينجــم عــن حجــم لخفــض الفقــر ،وهــذا يســتدعي تدخــات خاصــة ألجلهــم.
الســكان الالجئــن عــدد مــن املخاطــر التــي قــد تــؤدي إىل ومــن َثـ َّـم ،تهــدف االســتجابة اإلمنائيــة للمســاعدة يف التخفيــف
زعزعــة االســتقرار داخــل املنطقــة وخارجهــا .ففــي عــدد مــن مــن مواطــن الضعــف أو إزالتهــا أصــ ًا مــن أجــل اســتعادة
الحــاالتِّ ُ ،
ش َد ا ُمله ََّجــرون قرسي ًــا ملــدة طويلــة مــن الزمــن مــا قــدرات ا ُمله ََّجريــن االجتامعيــة واالقتصاديــة.
جعــل االســتجابات اإلنســانية التقليديــة غــر كافيــة.
وال تقتــر الحاجــة إىل الدعــم عــى ا ُمله َّجريــن قرسيـاً فحســب
مقاربة إمنائية
بــل ّإن البلــدان واملجتمعــات ا ُملضي َفــة تحتــاج إليــه أيضــاً إذ
ّ
يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز عــى أبعــاد إن وصــول أعــداد كبــرة مــن األشــخاص يفــي إىل مخاطــر
األزمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة متوســطة األجــل .وكجــز ٍء وفــرص يف مجــاالت األمــن الوطنــي والوظائــف والخدمــات
مــن الجهــد الــدويل واســع النطــاق الــذي يشــتمل أيضــاً والتامســك االجتامعــي .فبعــض اآلثــار الناجمــة عــن اســتضافة
عــى عنــارص إنســانية وأمنيــة وسياســية ،ينبغــي للجهــات ا ُمله ََّجريــن قرسيــاً إيجابيــة وبعضهــا اآلخــر ســلبي ،كــا أن
الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز عــى أفضــل مــا ميكنهــا فعلــه بعــض أفــراد املجتمــع املحــي يســتفيدون مــن ذلــك بينــا
وأن تكمــل خطــط اآلخريــن بــدالً مــن اســتبدالها .كــا ميكــن يخــر بعضهــم اآلخــر .بــل يــؤدي ذلــك يف معظــم األوضــاع إىل
لهــا أن تعمــل عــى توفــر املــوارد متوســطة األجــل وتعزيــز تحويــل مســار البيئــة التــي تصمــم فيهــا و ُتن َّفــذ جهــود خفــض
الفــرص االقتصاديــة .وميكنهــا دعــم الحكومــات واالســتفادة معــدالت الفقــر .وتتجـ ّ
ـى قــدرة الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة يف
ُ
مــن القطــاع الخــاص واملجتمــع املــدين فضــ ًا عــن قدرتهــا مســاعدة البلــدان واملجتمعــات املضيفــة يف التعامــل مــع هــذه
عــى تعزيــز السياســات واملؤسســات يف البلــدان ا ُمل ِضي َفــة .الظــروف واالســتمرار بإحـراز التقــدم اإلمنــايئ يف ســياق متحـ ّول
للمه َّجريــن قرسي ـاً.
و ُي َعــدُّ إطــار العمــل اإلمنــايئ جــزءاً مــن عمليــة الحــد مــن يف الوقــت الــذي توفــر فيــه بيئــة مقبولــة ُ
ـن :املهجريــن قرسي ـاً
الفقــر وذلــك لرتكيزهــا عــى كال الجان َبـ ْ
و ُم ِضيفي ِهــم .لكــنَّ هــذا األمــر يســر بشــكل مختلــف مــن بلــد دعم التغيري
إىل آخــر ،إذ يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تحــدد أسســت مجموعــة البنــك الــدويل صندوقــن لدعــم برامــج
األهــداف متوســطة األجــل التــي ميكــن تحقيقهــا يف ســياق الالجئــن واملجتمعــات ا ُمل ِضي َفــة .فمرفــق التمويــل العاملــي
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ا ّ ُمل َيــر ( )GCFFيســتخدم آليــات تجعــل القــروض اإلمنائيــة
التقليديــة للبلــدان ا ُملضي َفــة ذات الدخــل املتوســط كاألردن
ولبنــان أرخــص بكثــر .ويخطــط مرفــق التمويــل العاملــي
ا ُمل ّ َيــر لجمــع  1.5مليــار دوالر أمريــي عــى شــكل ِمنَــح
ــر
ماليــة وتقديــم ســتة مليــارات عــى شــكل متويــل ُم َي َّ
خــال الســنوات الخمــس القادمــة .ومــن خــال مبلــغ
مخصــص قيمتــه مليــاري دوالر أمريــي تتيحــه املؤسســة
الدوليــة للتنميــة ،وهــي ذراع البنــك الــدويل املخصــص لــدول
الدخــول املنخفضــة ،ســوف تقــدم املؤسســة مــوارد إضافيــة
للبلــدان املســتضيفة مثــل إثيوبيــا وباكســتان.
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أجــل تحقيــق الدميومــة الشــاملة للجهــود املبذولــة .وميكــن
أيض ـاً للتدخــات املبكــرة أن تســاعد عــى تقليــل التكاليــف
اإلنســانية كتقليــل الحاجــة لنقــل امليــاه بالشــاحنات مــن
خــال تعزيــز نظــم التزويــد بامليــاه.

الوظائــف :تعــدّ الثقــة بالنفــس رضورة اقتصاديــة وعنــراً
أساســياً للحفــاظ عــى كرامــة اإلنســان .ومــن أجــل تيســر
ذلــك ،يحــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تتفاعــل
مــع الحكومــات املضيفــة يف العمــل عــى قضايــا متنوعــة
مثــل الحــق يف العمــل وحريــة التنقــل ومعالجــة القضايــا
اإلمنائيــة طويلــة األمــد كالبيئــة التجاريــة الســيئة التــي
ُرص ُف هــذه املــوارد مــن خــال اآلليــات اإلمنائيــة تعــاين منهــا االقتصــادات املضيفــة باإلضافــة إىل العمــل مــع
وســت َ
َ
التقليديــة التــي عــادة مــا تكــون هيئــات حكوميــة وذلــك القطــاع الخــاص كــا يحصــل حاليـاً يف األردن مبوجــب العقــد
مــع الرتكيــز عــى دعــم السياســات والتغيــرات املؤسســية األردين.
لتحســن عمليــة إدارة األزمــة .كــا تــدل االســتفادة الكبــرة
مــن التمويــل حتــى اآلن عــى أ ّنــه ّمثــة فرصــة ســانحة لدعــم الرتبيــة والتعليــم :أكــر مــن نصــف ا ُمله َّجريــن قرسي ـاً هــم
وص ِم َمــت الربامــج القطريــة مــن فئــة األطفــال .ويعــد تعليمهــم رضورة بالغــة األهميــة
التغيــر يف عــدة بلــدان مضيفــةُ .
بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة اإلنســانية وغريهــا عل ـ ً
ا ّأن ليــس لهــم فحســب وإمنــا مــن أجــل بنــاء جيــل جديــد ميكنــه
الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة تســاهم يف دعــم التغيــر مــن أن يســهم يف تحقيــق الســام الدائــم يف بلدهــم األصــي ومــن
خــال عــدة طــرق:
أجــل تجنــب التهميــش واســع النطــاق الــذي قــد يــؤدي إىل
توليــد املزيــد مــن العنــف .كــا ميكــن للجهــات الفاعلــة
البيانــات و األدلــة :يُعــدّ تحســن قاعــد األدلــة الالزمــة اإلمنائيــة املســاعدة عــى تعزيــز املنظومــات ال ُقط ِر َّيــة
لتصميــم برامــج ناجحــة أمــراً بالــغ األهميــة .فالبيانــات وتصميــم حلــول التعليــم املالمئــة لهــؤالء األطفــال مــع تركيــز
املوثوقــة نــادرة واألدلــة التجريبيــة والتحليليــة أكــر نــدرة خــاص عــى بنــاء املهــارات التــي ميكنهــم االســتفادة منهــا
منهــا .لكــنّ ذلــك رضوري إلثــراء التوصيــات السياســاتية الحق ـاً.
وتطويــر التدخــات الســليمة ومتكــن التضافــر الف ّعــال بــن
املناطــق األقــل منــواً :كثــراً مــا ُيســت ََض ُ
كل الجهــات الفاعلــة.
اف الالجئــون يف
مناطــق نائيــة يف بلــدان غالبــاً مــا تكــون مــن األشــد
الجاهزيــة :ميكــن التكهــن مبعظــم حــاالت التَّهجــر فقــراً .وميكــن للجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تســاعد يف
القــري ،فبالنســبة للعديــد مــن البلــدان املضيفــة يُعــدُّ تقويــة وتعزيــز البنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات يف
تدفــق الالجئــن ظاهــرة متكــررة .وغالب ـاً مــا تتــاح الفرصــة هــذه املناطــق مــن أجــل تحســن آفــاق التنميــة لــكل مــن
إلحــداث نقلــة مــن أجنــدة االســتجابة إىل األزمــة إىل أجنــدة الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة لهــم.
االســتجابة وهــذا بــدوره مــا قــد يحــدث أثــراً كبــراً .ويعــدّ
توافــر نظــم اإلنــذار وخطــط الطــوارئ واالســتعداد املؤســي الحلــول :يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز
أمــراً مهــ ً
ا للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية عــى العمليــة عــى تحقيــق حلــول مســتدامة كاملــة للتهجــر مــن النواحــي
ُ
ً
اإلمنائيــة لــكل مــن امله ََّجريــن قرسيــا ومضيفيهــم.
االجتامعي-االقتصاديــة ،عــى اختــاف أنــواع تلــك الحلــول
مــن عــودة واندمــاج وإعــادة توطــن .وميكــن التوصــل لتلــك
االســتجابة املبكــرة :متيــل القــرارات ا ُملت َّّخــذة يف األســابيع الحلــول مــن خــال معالجــة اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة
األوىل مــن األزمــة إىل إحــداث تأثــرات دامئــة كتلــك طويلــة األمــد عــن طريــق تقديــم الفــرص االقتصاديــة.
املتعلقــة مبوقــع مســتوطنات اللجــوء أو نــوع االتفــاق فالنــاس الذيــن يواصلــون املعانــاة والكــد بعــد ســنوات مــن
الــذي عُ ِقـ َد مــع الســلطات .ومــن املهــم جــداً دمــج منظــور النفــي يف املخيــات وغريهــا مــن البيئــات املؤقتــة يحتاجــون
اجتامعي-اقتصــادي متوســط املــدى يف هــذه النقاشــات مــن إىل دعــم خــاص.
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زافيري ديفيكتور xdevictor@worldbank.org
ما وراء العالقة اإلنســانية اإلمنائية
ُي َ
نظ ـ ُر منــذ مــدة طويلــة ألنشــطة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية مدير الربامج ،الربنامج العاملي للتهجري القرسي ،البنك الدويل.
واإلمنائيــة عــى أنهــا متتابعــة ،تــأيت إحداهــا بعــد األخــرى www.worldbank.org
ال معهــا ،فعندمــا يصبــح الوضــع ُم َطــ ًّوالً تكــون االســتجابة
اإلنســانية داخليــة ومــن ثــم تتبعهــا جهــود إمنائيــة .بيــد أ ّنــه ُب ِن َيت هذه املقالة عىل تقرير ملجموعة البنك الدويل بعنوان:
يف كثــر مــن الحــاالت تكــون املقاربتــان متكاملتــان طــوال مــدة Forcibly Displaced: Towards a Development
التَّهجــر القــري .ولذلــك ،مــن الــروري أن يكــون هنالــك Approach Supporting Refugees, the Internally
اســتجابة لألزمــة بحيــث تكــون متأصلــة يف منظــور مــا بــن Displaced, and Their Hosts
هجرون :نحو مقاربة إمنائية داعمة لالجئني والنَّازحني داخلياً
متوســط األمــد إىل طويــل األمــد وتشــمل بالــرورة عــى (ا ُمل َّ
ومضيفيهم) www.worldbank.org/forciblydisplaced
التنميــة.

دور آسيان يف أزمة الجئي الروهينغيا

ريتشا شيفاكويت

تفاقمت أزمة الجئي أقلية الروهينغيا يف اآلونة األخرية لتصبح أزمة إقليمية .لذلك أصبح من واجب
الدول األعضاء يف رابطة دول جنوب رشق آسيا (آسيان) تعزيز التعاون اإلقليمي فيام بينهم من أجل
تحسني الحامية لالجئي املنطقة.
تشري التقديرات إىل وجود نحو مليون شخص من أقلية الروهينغيا
املسلمة يف ميامنار ،وهي أقلية من والية راخني ال تحظى باعرتاف
حكومة ميامنار كواحدة من الجامعات اإلثنية يف البالد البالغ
عددها  135جامعة ،وال يحمل أفرادها أي وثائق قانونية ما
يجعلهم عدميي الجنسية .ومع اتساع أعامل العنف ضد جامعة
الروهينغيا من قبل الحكومة والجامعات األخرى يف والية راخني
جب كثري من الروهينغيا عىل االنتقال إىل
يف عامي  2012و ُ 2015أ ِ َ
مخيامت النازحني داخلياً أو إىل البلدان املجاورة حيث يعيشون
يف ظروف مزرية .ويف عام  2016قدّرت املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني أعداد الهاربني من ميامنار من الروهينغيا
مبا يزيد عن  168ألف شخص منذ عام 1 2012ومع اندالع العنف
مرة أخرى يف أغسطس/آب عام  2017عرب مئات اآلالف من
الروهينغيا الحدود إىل بنغالدش.
وعىل الرغم من االستجابات الدولية املشرتكة ألحداث العنف
السابقة املامرسة ضد الروهينغيا وما رافقها من تركيز للحكومات
عىل دعم اإلصالح الدميقراطي الهش يف ميامنار ُو ِّجهَت انتقادات
كثرية لحكومة ميامنار من عدة نواح لضعف الجهود التي تبذلها
الحكومة يف حامية الروهينغيا ،إذ أشار تقرير أعدته املفوضية
السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف عام  2016إىل أن
انتهاكات الحقوق اإلنسانية ملسلمي الروهينغيا قد تشري إىل
«احتامل ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية إذا ُو ِض َعت أمام محكمة

القانون» 2كام أشار تقرير الذع أعدّ ته املبادرة الدولية ملكافحة
الجرمية السنة املاضية إىل أن « جامعة الروهينغيا تواجه
املراحل األخرية من اإلبــادة الجامعية» 3.أ ّما زعيمة ميامنار
بحكم األمر الواقع أونغ سان سو يك الحاصلة عىل جائزة نوبل
وجه املجتمع الدويل لها انتقاداً واسع النطاق بأنها
للسالم فقد َّ
مل تشجب مبا يكفي تجدد العنف يف بالدها.

أزمة إقليمية

تقع املسؤولية األوىل لحامية حقوق مسلمي جامعة الروهينغيا
عىل عاتق حكومة ميامنار .ويعد استبعاد القضية أو اإلرصار
عىل َّأن مصطلح ’الروهينغيا‘ غري مستخدم ألنه مثري للجدل أمراً
غري مقبول .وأول ما يجب عىل الحكومة فعله إيجاد الحلول
لحاالت انعدام الجنسية املط ّولة لجامعة الروهينغيا إذ إن
انعدام الجنسية جعلهم عرضة للتمييز واإلساءة .كام ينبغي
مليامنار باعتبارها دولة دميقراطية ُم َ
عتَف بها حديثاً أن تحرتم
اختالف األديان والجامعات اإلثنية داخل البالد دون مامرسة
التمييز ا ُمل َمنْهج ضد أي جامعة من الجامعات التي يف البالد.
وجاء ال ِّنزاع وأعامل العنف يف والية راخني التي جذبت التغطية
الصحفية رغم السيطرة الحكومية الصارمة لهدم النوايا الحسنة
الدولية .ومع هروب مسلمي الروهينغيا إىل البلدان املجاورة ،مل
يعد مبقدور ميامنار اإلرصار عىل موقفها باالدّعاء َّأن ما تواجهه
ال يعدو أن يكون أزمة داخلية فحسب بل ينبغي لها بدالً من
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