التفكري االسترشايف :التَّهجري واالنتقال والحلول

نرشة الهجرة القرسية 52
مايو/أيار 2016

65

www.fmreview.org/ar/solutions

ين

التفكري للمستقبل
والحكومـة الوطنيـة لتعزيـز إدمـاج املواطن
بعـد تغي وضـع الالجئني من «غري مواطـن» إىل «مواطن» ،والسـكان املحلي .
أصبحـت أوليانكولـو التـي كانت مهمشـة ومعزولـة مبا يزيد
ع  40عامـاً مجنَّسـة ومدمجة يف مقاطعـة جديدة .وعىل أميليا كوخ Amelia.Kuch@ed.ac.uk
مـر السـنني ،انتقـل كث مـن التنزانيني مـن القـرى املجاورة مرشحة لنيل مرشحة لنيل درجة الدكتوراة ،جامعة أدنربة
إىل املسـتوطنات بحثـ ًا عـن األرايض الخصبـة وفرص األعامل  www.ed.ac.ukوجامعة آرهوس www.au.dk/en
التجاريـة وتشـهد املسـتوطنة تحوالً متسـارعاً مـن الناحيتني
 .1انظر فالي ج ب و نيونكورد ر س (« 2013قرى السالم للعائدين إىل بوروندي»،
املكانيـة والسـكانية مـع قـدوم املواطن التنزاني
نرشة الهجرة القرسية ،العدد 43
بالـوالدة إىل املسـتوطنة يجذبهـم إىل هنـاك الفـرص التـي www.fmreview.org/ar/fragilestates/falisse-niyonkuru
ميكـن تحقيقهـا مـن تشـكيل املقاطعـة آمل الحصـول عىل  .2ميلرن ج (« 2014هل ميكن لسياسة اللجوء العاملية أن تدعم الحلول الدامئة؟» :دروس
مستفادة من برنامج تجنيس الالجئني البورونديني يف تنزانيا» ،مجلة دراسات الالجئني
مسـتوى أفضـل مـن البنـى التحتيـة والخدمـات .فتحويـل العدد . 4(27
املخيـم إىل مركـز ح ي يقـدم الفرصـة للفاعل اإلمنائيني http://jrs.oxfordjournals.org/content/early/2014/08/09/jrs.feu023
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(‘Can global refugee policy leverage durable solutions?:Lessons from
Tanzania’s naturalization of Burundian refugees
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التهجري وحلول اإلمناء يف تنزانيا

ميكن أن متثل عملية إعادة دمج الالجئني انطالقة رئيسية
لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدامئة عاملياً.

يف عام  ،2007وضعت تنزانيا اسرتاتيجية الحلول الشاملة
بالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني إليجاد
حل دائم لالجئني البورونديني الذين ما زالوا يقيمون يف تنزانيا.
وتضمنت االسرتاتيجية إغالق املستوطنات ودمج الالجئني يف 21
مجتمعاً محلياً يف مختلف أنحاء البالد.

االستثامرات الضخمة يف البنى التحتية واملناطق املتأثرة.
وسيكون عىل الحكومة املحلية أن تعمل عن قرب مع الحكومة
املركزية يف دار السالم ومع املجتمع الدويل لتأمني املوارد
الكافية لدعم عملية الدمج .وفض ًال عن ذلك ،ال بد للجهود
املبذولة إلحداث التحسينات يف املجتمعات املحلية من أن
تضمن استفادة جميع رشائح املجتمع عىل صعيدي الالجئني
املجنَّسني مؤخراً والسكان التنزانيني األصليني .ولن تتحقق تلك
العمليات إال بإرشاك التنزانيني الجدد يف خطط اإلمناء الحالية
يف بلدهم الجديد.

وبينام ُم ِنحت الجنسية لكثري من الالجئني خالل السنوات
التالية ،عُ ِّلقت عملية التجنيس ملدة وجيزة ثم أعيد فتح باب
التجنيس يف أواخر عام  .2014وبعد إعادة فتح باب التجنيس،
نقلت تنزانيا تركيزها ليتزامن مع الرتكيز العاملي الحايل عىل
اإلمناء املستدام ضمن سياق الالجئني .وقررت تنزانيا عرض
الجنسية عىل ما يزيد عىل  162ألف الجئ بوروندي ،وبهذا
وضعتهم يف مركز جهودها الرامية لتحقيق الدمج املحيل
املستدام جنباً إىل جنب مع جهود اإلمناء .وهذا القرار التاريخي
فريد من نوعه ونتج عنه أن بدأت الحكومة املضيفة العمل مع
املجتمع الدولية لتسهيل إيجاد الحلول الخ َّ
القة لالجئني .وهكذا ،إيرول كيكيتش ekekic@cwsglobal.org
أصبح الالجئون السابقون اآلن مواطنني يتمتعون بكامل حقوق املدير التنفيذي ،برنامج الهجرة والالجئني يف هيئة الخدمات
املواطن التنزاين ،وأصبحت صفتهم الجديدة تتيح لهم إقامة الكنسية العاملية http://cwsglobal.org
سبل كسب أرزاقهم وبناء مستقبلهم فيام أصبح بلداً لهم.
هاريسون مسييك
ما زال هناك عــدد من التحديات ال بد لتحقيق الدمج مدير ،قسم خدمات الالجئني ،دولة تنزانيا االتحادية.
االجتامعي-االقتصادي ملجموعة كبرية من الناس من إقامة

ولتأيت هذه املبادرة أكلها ،ال بد لتنزانيا من أن تستمر بدأب وجد
يف اسرتاتيجيتها الخاصة بالتطبيق .ومن نافلة القول أ َّنه عىل
الحكومة املركزية أن تتوىل القيادة ،ومع ذلك ،ال يجب إغفال
دور التنزانيني الجدد والحكومات اإلقليمية واملحلية وهيئات
اإلغاثة اإلنسانية واإلمناء املحلية والدولية والقطاع الخاص .وال
ينبغي أن ُترتَك تنزانيا يف كل ذلك وحيد ًة بل يجب أن تشاركها
مجموعة دامئة التنوع من الرشكاء الدوليني واإلقليميني.
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