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توحـد الجهـود الحكوميـة والتنظيمية وبالتايل ُتخِفـق يف معالجة 
رضورات إعـادة اإلدمـاج للنازحـني بطريقـة شـاملة ورصيحـة.

وإذا ظلـت قضيـة النُّـزوح املطوَّل لنحـو 6.9 مليون نـازح داخيل 
- 14% منهـم كولومبيـون - مهجـورة دون حلـول، فمـن املحتمـل 
السـالم. ويف  بنـاء  ُتصِبـح عقبـة كبـرية عـىل طريـق عمليـة  أن 
الوقـت نفسـه، قـد يسـتعيد البحث عن حلـول لقضيـة النازحني 
نهـايئ.  اتفاقيـة سـالم  توقيـع  الزخـم مبجـرد  والالجئـني  داخليـاً 
وبالرغـم مـن عـدم وضـع الحكومـة السـرتاتيجية حلـول شـاملة 
لقضيـة النازحـني داخليـاً والالجئـني، قـد تنجـح مفوضيـة األمـم 
املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني - بالتعـاون مـع مجتمعـات 
النازحـني داخليـاً وجمعيـات الضحايـا واملنظامت غـري الحكومية 
- يف إدخـال موضـوع الحلـول ضمـن خطـة االسـتجابة الرسيعـة 
للحكومـة وضمـن خطـط التنميـة املحليـة. ومتاشـياً مـع خطـة 
عمـل الربازيـل لعام 20147، تكتسـب اسـرتاتيجية الحلول الدامئة 
واملجتمـع  اللجـوء  وبلـدان  كولومبيـا  توحـد  التـي  اإلقليميـة 
الـدويل أهميتهـا أيضـاً ألنهـا ُتِوِجـُد التـآزر بني عمليـات االندماج 
املحـيل وإعـادة التوطـني والعـودة الطوعية لالجئـني الكولومبيني 

والضحايـا اآلخريـن للنـزاع املسـلَّح.
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وجهة نظر البنك الدويل
جوانا دي بريي

يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها عىل الدور الذي ميكن أن مُيثِّله يف تعزيز املرحلة االنتقالية 
من  الدور اإلنساين إىل التنمية، كام أنه يعمل بشكل ال ُيستهان به عىل زيادة مشاركته يف التعامل مع 

التهجري القرسي. 

ــد  ــن يف تحدي ــا ال يكم ــن مزاي ــدويل م ــك ال ــه البن ــا يقدم م
ومعالجــة الحاجــات اإلنســانية قريبــة األمــد أو الحاجــات 
ريــن، فذلــك أمــٌر تركــز عليــه املنظــامت  اإلنســانية للمهجَّ
ــن  ــة وم ــة تنموي ــس مؤسس ــو لي ــداً. فه ــزاً جي ــرى تركي األخ
ــري  ــار التهج ــة آث ــىل معالج ــزه ع ــب تركي ــق، ينص ــذا املنطل ه
املمنهجــة عــىل املــدى البعيــد ضمــن الســياق اإلمنــايئ األوســع 

ــات.  ــك االحتياج ــه تل ــدرج تحت ــذي تن ــاً ال نطاق

ــذ مشــاريع  ــة عــىل إعــداد أو تنفي وتشــتمل مشــاركته الحالي
التمويــل التــي تعالــج التهجــري وآثارهــا عــىل املجتمعــات 
الكونغــو  وجمهوريــة  وجيبــويت  أذربيجــان  يف  املضيفــة 
وأوغنــدا  وتنزانيــا  ولبنــان  واألردن  إثيوبيــا  و  الدميقراطيــة 
وزامبيــا باإلضافــة إىل مراجعــة ومراجعــة سياســة التهجــري 
إعانــة  ملخططــات  الجديــدة  االتجاهــات  تقييــم  مثــل 

ــك  ــاركة البن ــن مش ــام تتضم ــاً يف جورجيا.1ك ــني داخلي النازح
أيضــاً مجموعــة واســعة مــن األعــامل التحليليــة مثــل دراســة 
ــة  ــاء منطق ــع أنح ــني يف جمي ــة للنازح ــات التنمي ــدى حاج م
ــا2 والقــرن اإلفريقــي3 باإلضافــة  البحــريات العظمــى يف أفريقي
ــوريني يف  ــن الس ري ــدى املهجَّ ــر ل ــتويات الفق ــد مس إىل تحدي
ريــن مــن دولــة مــايل يف جميــع أنحــاء  لبنــان واألردن4 واملهجَّ

ــا.5  ــوب أفريقي جن

تحديــد مجموعة مختلفة من الحاجات
ــة للمســتوطنات وضعــف  ــة الجغرافي ــق العزل ــا، تعي يف تنزاني
ــرية  ــة كب ــة إىل درج ــواق الخارجي ــول إىل األس ــة الوص إمكاني
البورونديــني الســابقني عــىل املــدى  مــن قــدرة الالجئــني 
البعيــد عــىل كســب دخــٍل مــن إنتاجهــم الزراعــي، ويف هــذه 
الحالــة تظهــر رضورة العمــل مــع الحكومــة إلتاحــة الوصــول 

http://www.fmreview.org/dayton20
http://www.fmreview.org/ar/solutions
mailto:gottwald@unhcr.org
http://www.unhcr.org
http://rsq.oxfordjournals.org/content/31/3/101.full.pdf+html
http://www.refworld.org/pdfid/4370ca8b4.pdf
http://www.refworld.org/docid/517511934.html
http://www.unhcr.org/55534200540.html
http://www.fmreview.org/ar/destination-europe/montenegro.html
http://www.acnur.org/cartagena30/en/brazil-declaration-and-plan-of-action/


18 نرشة الهجرة القرسية 52التفكري االسترشايف: التَّهجري واالنتقال والحلول18

مايو/أيار 2016 www.fmreview.org/ar/solutions

ــي تصــل  ــة الت ــى التحتي إىل األســواق مــن خــالل تحســني البن
ــع.  ــة األوس ــتوطنات باملنطق املس

ــن  ــج ع ــي تنت ــات الت ــم التحدي ــد أعظ ــل أح ــا، يتمث ويف تركي
ــتياء  ــض االس ــبب بع ــذي يس ــوريني - ال ــني الس ــود الالجئ وج
بــني العائــالت الرتكيــة املحليــة - يف ارتفــاع أســعار اإليجــارات 
الكبــري املرتبــط بازديــاد طلــب الالجئــني الســوريني  عــىل 
املســاكن املســتأجرة. ويضــاف إىل ذلــك القيــود الســابقة 
ــني  ــة ب ــة الفاصل ــرتة الزمني ــر الف ــكان وتأخ ــوق اإلس ــىل س ع
الحاجــة للســكن وإتاحتــه مبعــدل تســع ســنوات.6وتظهر 
الحاجــة هنــا إىل استكشــاف الخيــارات املتاحــة مــع الحكومــة 
الرتكيــة لالســتجابة لحاجــات إســكان الالجئــني مثــل القســائم 
التســبب  دون  اإليجــار  بــدل  يف  الحكوميــة  واملســاعدات 

ــة.  ــة املحلي ــالت الرتكي ــكن للعائ ــوق الس ــويه س بتش

ويف جورجيــا، يعيــش 45% مــن النَّازحــني داخليــاً تحــت خــط 
النَّازحــني  بنســبة 41% مــن غــري  الوطنــي مقارنــة  الفقــر 
ــل  ــادر الدخ ــود يف مص ــرب موج ــرق األك ــد أنَّ الف ــاً. بي داخلي
األرسي، متمثلــةً بنســبة 37% مــن دخــل األرس املســتمدة مــن 
املســاعدات الحكوميــة باملقارنــة مــع مــا ال يزيــد عــىل  %26 
ــط بالعجــز  ــاً. ومبــا أن هــذا األمــر مرتب لغــري النَّازحــني داخلي

ــج  ــذي ينت ــاج الزراعــي ال ــال مــن خــالل اإلنت عــن كســب امل
عــن ضعــف يف القــدرة عــىل الوصــول إىل األرايض، يعمــل 
البنــك الــدويل مــع الحكومــة عــىل تحســني الوصــول إىل 
األرايض مــن خــالل مرشوعــات رياديــة للنازحــني داخليــاً مــن 
ــج بشــكل خــالق  ــة تعال ــار، وهــي مقارب ــود اإليج خــالل عق
القيــود املفروضــة عــىل قــدرة الّنازحــني داخليــاً عــىل امتــالك 

ــا.7  ــمية بامتالكه ــاً رس ــم حقوق ــالل منحه ــن خ األرايض م

تطبيــق مجموعة مختلفة من األدوات
يف  داخليــاً  والنَّازحــني  والعائديــن  النازحــني  إلدراج  ميكــن 
تقييــامت الفقــر النموذجيــة الوطنيــة أن يولــد بيانــات مفصلــة 
ــري املعيشــية للنازحــني مــع مســتويات  ــر واملعاي ــة الفق ملقارن
الفقــر الوطنيــة وباملقارنــة مــع املجتمعــات املضيفــة، وتعتمــد 
تقييــامت حاجــات النازحــني يف كثــري مــن األحيــان عــىل 
ــة  ــات ذات أحجــام صغــرية وال تســتخدم مقاييــس املقارن عين
الفقــر.  أو  االســتضعاف  مــؤرشات  تســتخدم  وال  الوطنيــة 
ــات ألغــراض  ــة االســتفادة مــن البيان وهــذا يحــد مــن إمكاني
االســتهداف والسياســات. ونظــراً للدعــم الفنــي الــذي يقدمــه 
ــوحات  ــذ املس ــات يف تنفي ــن الحكوم ــري م ــدويل لكث ــك ال البن
املنتظمــة لقيــاس مســتويات املعيشــة وغريهــا مــن الدراســات 
ــدويل يف  ــك ال ــإن البن ــة، ف ــة  الوطني ــتقصائية النموذجي االس
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23 فرداً من عائلة واحدة يعيشون يف بناء مجتمعي يف قرية كاناتيل الرتكية بعد أن فرُّوا من ديارهم يف كوباين، سوريا عام 2015.
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ــة  ــكانية النازح ــات الس ــاج الفئ ــن إدم ــه م ن ــد ميكِّ ــع جي موق
أو  مهيــأة  منهجيــات  طريــق  عــن  إمــا  األدوات  هــذه  يف 
اســرتاتيجيات مبتكــرة الســتخالص العينــات مــن املجموعــات. 

اإلمنائيــة  الحلــول  تصميــم  املجــايل  التخطيــط  يتضمــن 
تقييــم  خــالل  مــن  ومخيامتهــم  املهجريــن  ملســتوطنات 
ومعرفــة الســياق األوســع املــكاين والتخطيطــي، ففــي تنزانيــا، 
ــدرة  ــن ق ــق م ــود شــديدة تعي ــاك قي ــال، هن عــىل ســبيل املث
الالجئــني  مســتوطنات  يف  البعيــد  املــدى  عــىل  املقيمــني 
الســطحية  اآلبــار  ألنَّ  املــاء  إىل  الوصــول  عــىل  الســابقني 
ــاً مــا تعــاين مــن  والعميقــة تتعــرض للجفــاف والتلــوث وغالب
ــني إىل أن الحــل  ــح الخــرباء الفني ــة. وتشــري نصائ ســوء الصيان
ــتوطنة يف  ــة للمس ــات املائي ــط االحتياج ــن يف رب ــع يكم الناج
ــة  ــب األحــواض املائي ــط مكات ــات وتخطي ــة جمــع البيان عملي
الحكوميــة املعنيــة. لكــنَّ ذلــك مل يحــدث حتــى اآلن، ألن 
البنــى الحكومــة املحليــة  مــن  املســتوطنة ال تَعــدُّ جــزءاً 
ــة مبوجــب  ــة ومتطابق ــات منفصل ــدار مــن خــالل ترتيب ــل ت ب

ــي.  ــوء الوطن ــون اللج قان

ومتــول  غالبــاً  املهجريــن  لألشــخاص  االســتجابات  وتــدار 
ــة الرئيســية. و ميكــن  ــوازي مــع تنفيــذ مرشوعــات التنمي بالت
أن ينتــج عــن ذلــك تهميــش للمهجريــن وإقصائهــم مــن 
االســرتاتيجيات اإلمنائيــة األوســع نطاقــاً وقــد ينتــج عنــه بعــض 
أوجــه القصــور. ففــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، عــىل 
ســبيل املثــال، تبــني أن املراكــز الصحيــة التــي متولهــا الهيئــات 
ــي  ــك الت ــن تل ــبة 47% م ــًة بنس ــرث تكلف ــت أك ــانية كان اإلنس
متولهــا الحكومــة باملســتوى ذاتــه. ومبــا أن متويــل البنــك 
الــدويل ميــر مــن خــالل منظومــات حكوميــة، فهــذا ميكــن أن 
ــة  ــوارد الحكومي ــات وامل ــى والعملي ــيع البن ــن توس ــهل م يس
ــرة. وميكــن أن  القامئــة املوجهــة نحــو الفئــات الســكانية املهجَّ
يســهم ذلــك أيضــاً يف تعزيــز تلــك املؤسســات القامئــة خــالل 

ــة. ــك العملي تل

والتَّحديات الفرص 
ــني  ــح املعني ــاب املصال ــات وأصح ــعي الحكوم ــاد س ــع ازدي م
والبدائــل  للمخيــامت  البدائــل  عــىل   للحصــول  اآلخريــن 
للحلــول الدامئــة التقليديــة: العــودة أو إعــادة التوطــني يف 
بلــد ثالثــة أو االندمــاج املحــيل وتســهيل اعتامدهــم عــىل 
ــة  ــل ضغوطــاً اقتصادي ــدة متثِّ ــات جدي ــر تحدي أنفســهم، تظه
عجــزاً  تســبب  و  املضيفــة  املجتمعــات  عــىل  واجتامعيــة 
يف الخدمــات و فــرص العمــل واحتــامل ظهــور التوتــرات 

االجتامعيــة. 

ويف حــني أن ُأدوات البنــك الــدويل ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بتحديــد هــذه املســائل  وتخفيفهــا، ال تخلــوا مقارباتــه وخطط 
التمويــل لديــه مــن التحديــات بــل ال متلــك إال أن تبقــى أبــداً 
ــن بالتَّهجــري  ــرب ملســاعدة املتأثري ــٍة أك ــن عملي مجــرد جــزٍء م
ــية  ــاك الحساس ــأوالً هن ــم. ف ــني حياته ــدف تحس ــرسي به الق
السياســية التــي تشــعر بهــا الحكومــات املضيفــة إزاء مســألة 
االقــرتاض مــن البنــك الــدويل لإلنفــاق عــىل الالجئــني )أي غــري 
ــد  ــاً، ق ــاً واجــب الســداد. وثاني ــا طبع ــي يتبعه ــني) الت املواطن
تقــوِّض الحكومــات املضيفــة مــن االســتجابة للتهجــري بســبب 
تجــاه  الخاصــة  الحكومــة  تفرضهــا سياســة  التــي  القيــود 
ــاك  ــرياً، هن ــة. وأخ ــات دقيق ــب مفاوض ــام يتطل ــني، م النازح
ــتمرارية  ــىل اس ــاظ ع ــات للحف ــدم للحكوم ــز تق ــاً حواف أحيان
االســتجابة اإلنســانية  لعــدة أســباب منهــا عــىل ســبيل املثــال 
الرغبــة يف املحافظــة عــىل التصــور بــأن وجــود النازحــني أمــٌر 

ــة.  ــه مصــدر لضــخ مــوارد إضافي مؤقــت أو أن
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