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هل يعد االندماج املحيل ح ًال للنزوح الداخيل املط ّول؟

إليزابيث فرييس وكيت هالف

ينبغي تولية املزيد من االهتامم لالندماج املحيل بوصفه ح ًال مستحباً لتوطني النازحني داخلياً ،خاصة
يف أوضاع النزوح املط ّول .ويسلط البحث الذي ُأجري مؤخراً يف ست دول يف أفريقيا وأوروبا وأمريكا
الجنوبية الضوء عىل عدد من العوامل التي قد تساعد أو تعيق االندماج.
يعيش حوايل ثلثي النازحني داخلياً يف العامل،
والبالغ عددهم  ٢٧مليون شخص ،يف أوضاع
النزوح املط ّول 1.ويحدد "اإلطار املتعلق بالحلول
الدامئة ملشكلة املرشدين داخلياً" التابع للجنة
الدامئة املشرتكة بني ال��وك��االت ثالثة خيارات
للتوطني من أجل الحلول املستدامة للنازحني
داخلياً ،وهي :العودة إىل مجتمعاتهم األصلية أو
التوطني يف املنطقة التي نزحوا إليها أو التوطني يف
مكان آخر من الدولة 2.ويف حني أن العودة هي
ترص عليه غالباً الحكومات والفاعلني
الخيار الذي ّ
الدوليني اآلخرين ،فإنه يجب اعتبار الحلول
املستدامة األخرى ،ومنها االندماج املحيل ،خاصة
عندما يرغب النازحون داخلياً يف االندماج املحيل
أو عند نزوحهم لفرتات زمنية طويلة مع صعوبة
عودتهم.
ومن أجل استكشاف كل من املامرسات املناسبة
التي تسهّل االندماج املحيل والعقبات التي
تواجههاّ ،
نظم امل�شروع املشرتك بني مؤسسة
بروكنغز وجامعة لندن لالقتصاد حول النزوح
الداخيل ومركز رصد النزوح الداخيل ،بالتعاون
مع برنامج األم��م املتحدة اإلمن��ايئ واملفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،حلقة
دراسية للخرباء يف جنيف يف يناير/كانون األول
 .٢٠١١هذه الندوة ركزت عىل ست دول تواجه
النزوح الداخيل املط ّول وهي :بوروندي وكولومبيا
وجورجيا ورصبيا والسودان وأوغندا .وقد خضع
ك� ٌ
�ل منها للبحث امل��ي��داين ال��ذي قامت عليه
الندوة 3.ويف أغلب الحاالت (كولومبيا وجورجيا
ورصبيا وبوروندي) القت هذه ال��دول العديد
من موجات النزوح .ويف جميع الحاالت الست،
عززت الحكومات العودة ،حتى يف الحاالت التي
مل تكن فيها العودة ممكنة نظراً لالنعدام املستمر
لألمن.
وعىل الرغم من اإلرصار والتفضيل الرسمي لحل
العودة ،فإنها صعبة يف الغالب .وقد كانت العودة
هي حل التوطني الذي اختاره  %٩٠من النازحني
داخلياً يف أوغندا وح��وايل  %٥٠من النازحني
داخلياً يف ب��ورون��دي وجنوب ال��س��ودان (رغم
اشتامل النسبة األخرية عىل من عادوا إىل جنوب
السودان ككل ،وليس بالرضورة إىل بالد املنشأ.

ويف كولومبيا وجورجيا ورصبيا ،ع��ادت نسبة
بسيطة للغاية من النازحني نتيجة النعدام األمن
وغياب الحلول السياسية للرصاعات.
إن االندماج املحيل هو خيار يختلف اختالفاً
نوعياً عن العودة والتوطني يف مكان آخر ،حيث
أنه ال يشتمل يف الغالب عىل التنقل وقد ال يتخذ
واع لالندماج محلياً يف وقت
النازحني داخلياً قراراً ٍ
معني .ويف حني أن جميع الحكومات تستخدم
مصطلح "العودة" عند مناقشة عودة النازحني
داخلياً إىل بلد منشئهم ،فإنهم يستخدمون
مصطلحات أخرى مختلفة لالندماج املحيل .ففي
رصبيا ،عىل سبيل املثالُ ،يطلق عىل االندماج
املحيل "تحسني الظروف املعيشية" ،يف حني أنه
"دعم الظروف املعيشية الالئقة للسكان النازحني
ومشاركتهم املجتمعية" يف جورجيا و"االستقرار"
يف كولومبيا .وغالباً ما تتطور خيارات التوطني
مبرور الزمن.
ويوضح البحث الذي ُأجري يف الدول الست أن
هناك بعض التقدم تجاه الحلول املستدامة من
خالل االندماج املحيل .وقد أوض��ح النازحون
داخلياً يف بوروندي أن العامل الرئييس الذي سهل
اندماجهم محلياً هو رغبتهم القوية يف البقاء حيثام
كانوا ،حيث أقاموا عالقات قوية مع جريانهم غري
النازحني ،وشاركوا يف الشؤون املجتمعية وحصلوا
عىل الوثائق والخدمات بنفس املدى الذي حصل
عليه جريانهم من غري النازحني وشعروا باألمان.
ويف جنوب السودان ،ك ّيف النازحون داخلياً سبل
عيشهم وفقاً للمحيط املحيل (من تربية املاشية
إىل الزراعة) ومل يقف نزوحهم عائقاً أمام الحصول
عىل الوثائق الالزمة أو تلقي الرعاية الصحية أو
مقدرتهم عىل املشاركة يف الحياة العامة.
ليس النازحون داخلياً بجامعة متجانسة ،وتستند
تفضيالتهم لصور التوطني املختلفة عىل خرباتهم
الشخصية وظروف الحرب ،حتى داخل األرسة
الواحدة .وقد تجعلهم خربات األفراد أو العائالت
أو الجامعات من بعض املناطق يختارون االندماج
املحيل حتى وإن اعتقد البعض اآلخر يف إمكانية
العودة .ففي رصبيا مث ًال ،يبدي النازحون داخلياً
من روما اهتامماً بالعودة أقل من النازحني داخلياً

من رصبيا .ويف حني يفضل النازحون داخلياً من
كبار السن العودة إذا بقوا تحت سلطة الدولة
الرصبية ،فإن النازحني داخلياً من صغار السن
ال يهتمون ،ما مل ُتتاح لهم فرص العيش وكسب
الرزق .كام نزحت مجتمعات السكان األصليني يف
كولومبيا ،والذين تعد عودتهم إىل منطقة املنشأ
ذات أهمية أساسية ،عدة مرات ،مع استمرارها
يف النزوح.
ومن ال��وارد أيضاً أن يفضل النازحون داخلياً
خيارات التوطني املختلطة من خالل التنقل من
وإىل مناطق نشأتهم لزراعة أراضيهم .ففي أوغندا،
اتخذ بعض النازحني داخلياً األرايض يف دول املنشأ
كأموى ولزراعتها يف حني أنهم يواصلون أعاملهم
التجارية يف مناطق نزوحهم .أما يف بوروندي،
فإن أغلب النازحني داخلياً يزرعون أراضيهم يف
دول منشأهم مع العيش يف مستوطنات النازحني
داخلياً .وقد تتغري أهداف وتفضيالت النازحني
داخلياً مبرور الزمن ووفقاً ألماكن نزوحهم .وحتى
يف مواقع النزوح املط ّول ،يعدّ النزوح عملي ًة
ديناميكي ًة .

العوائق أمام االندماج املحيل

متثل املصاعب املحيطة بالقضايا الثالثة املرتبطة
فيام بينها ،وذلك يف دراس��ات الحاالت الست،
عوائق أساسية أم��ام االندماج املحيل ،وهي:
الوصول إىل األرض وضامن حيازة األرايض والسكن
وسبل العيش .ويعيش العديد من النازحني
داخلياً يف بوروندي يف املستوطنات املقامة عىل
األرايض التي قد تخضع للعديد من مطالب
الدولة أو املطالب الفردية ،يف حني أن النازحني
داخلياً يف جنوب السودان غالباً ما يعيشون يف
منازل الالجئني الذين ع��ادوا وطالبوا بها مرة
أخرى .ويستمر النازحون داخلياً يف مواقع النزوح
املط ّول يف العيش يف املساكن املتهدمة واملكتظة
بالسكان ،غالباً مع عدم ضامن حيازة األرض.
فلم تؤدي برامج املساعدة السكنية يف كولومبيا
وجورجيا ورصبيا ،عىل سبيل املثال ،إىل رشاء
املساكن الدامئة عىل نطاق واسع.
ويعد كسب الرزق شيئاً أساسياً بالنسبة لالندماج
املحيل .وعند طرد الجنوب سودانيني (وهي
العملية التي زاد من سهولتها عدم تأمني حيازة
األرايض) ،يفقد هؤالء محاصيلهم الزراعية وسبل
كسب أرزاقهم أيضاً .ويف أوغندا ،تتضح صعوبة
الحصول عىل برامج العمل ،حيث أن أغلبها
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تستهدف مناطق العودة فقط .أما يف رصبيا ،فقد
أشارت إحدى الدراسات التي ُأجريت يف  ٢٠١٠إىل
تضاعف احتاملية عدم توظيف النازحني داخلياً
عن جريانهم من غري النازحني.
والفارق بني أوضاع النزوح التي تتناولها دراسات
الحاالت الست هو موقف املجتمع ا ُملضيف تجاه
النازحني داخلياً .ففي أوغندا ،كمثال ،داوم األفراد
عىل الرتحيب بالنازحني ،لكن أصابهم امللل تدريجياً
من استضافتهم .يف حني تحدث أفراد املجتمع
ا ُملضيف والنازحني داخلياً يف بوروندي وجورجيا عن
عالقات الصداقة فيام بينهم ،وعُ دّ التزاوج املختلط
شيئاً عادياً .أما يف كولومبيا ،أرهق النزوح الداخيل
املوارد املحلية وظهرت رغبة الحكومات املحلية
يف استضافة النازحني داخلياً لكنها كانت يف حاجة
إىل طاقة االستيعاب ،يف بعض األحيان .وللسلطات
املحلية دورها األسايس يف تسهيل االندماج املحيل،
لكن الحكومات املركزية ،يف كثري من األحيان ،تلزم
الحكومات املحلية بتقديم الخدمات للنازحني
داخلياً دون تحويل األموال املطلوبة عىل املستوى
املحيل .كام أن للدعم السيايس إلنشاء األدوات
القانونية والسياسية والربمجية التي تساعد عىل
االندماج املحيل أهميتها يف ضامن شعور النازحني
داخلياً الذين يعيشون يف املجتمعات املضيفة
باألمان ،مع تلقيهم الخدمات وحصولهم عىل
الدعم الذي يحتاجونه.
ولقضايا التنمية مثل حقوق امللكية وكسب الرزق
والخدمات والحوكمة أهميتها يف قدرة النازحني
داخلياً عىل االندماج محلياً .وقد وجد البحث

أن املنظامت التنموية عاملة يف أوضاع النزوح
الداخيل التي شملتها دراسات الحاالت لكن ليس
باملدى الالزم .ويف أوغندا ،الحظت أغلب الوكاالت
الفصل الخطري بني الدعم اإلن��س��اين والربامج
االنتقالية والتنموية .ويف الظروف املثالية ،تتعامل
برامج االنتعاش املبكر مع األحكام القضائية
الواهنة الخاصة باألرايض عن طريق دعم الحوكمة
واألنظمة القضائية إىل جانب دعم التدخالت
يف سبل العيش قبل بدء العودة .وقد التزمت
املنظامت التنموية ،مثل البنك الدويل والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،بتمويل النازحني داخلياً
يف جورجيا ،رغم أن هذا موجه بصورة أساسية
إىل من نزح حديثاً وليس هؤالء يف مواقع النزوح
املط ّول .ويف بوروندي ،توىل برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ إجراء دراسات اجتامعية-اقتصادية حول
توطني النازحني داخلياً يف ثالثة أقاليم ملساعدة
األكرث استضعافاً يف إيجاد حلول مستدامة وطويلة
املدى .كام أولت بعض املنظامت يف كولومبيا،
مثل مرصف التنمية للبلدان األمريكية ،اهتاممها
لقضايا النازحني داخلياً .إال أن االنتقال من الدعم
الطارئ عادة ما مل يكن سه ًال.
وال يجب اعتبار االندماج املحيل والعودة حلوالً
حرص ّية ،حيث ميكن تشجيع النازحني داخلياً
عىل االن��دم��اج محلياً مع االحتفاظ بإمكانية
العودة النهائية عندما تسمح لهم الظروف .وقد
تكون بعض الحكومات أكرث تقب ًال لالندماج إذا
تم تقدميه كإجراء مرحيل أو مؤقت ،حتى وإن
تناقضت املصطلحات االندماج "املرحيل" والحلول
"مستدامة".

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم
الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
ديانا أفيال
الحوار الجنوب أمرييك
بوال بانرجي
مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث
نينا يريكالند
مجلس الالجئني الرنويجي
مارك كاتس
أوتشا
ريتشل هيستي
أوكسفام يف اململكة املتحدة
خالد كورص
مركز جينيف للسياسات األمنية
أميليا تشيازي
منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة

إرين موين
مستشارة مستقلة
إيفا إسبينار
جامعة أليكانتي
فييك تينانت
املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني
دان سيمور
يونيسيف
لويس كياما
اتحاد الجئي كينيا
ريتشارد وليامز
مستشار مستقل
روجر زيرت
مركز دراسات الالجئني
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وللنازحني داخلياً الحق يف الحصول عىل الحلول
املستدامة .وبالنظر إىل الصعوبات الخاصة
بالعودة يف العديد من املناطق ،فإنه يلزم تولية
املزيد من االهتامم والدعم لالندماج املحيل
كبديل عميل للعديد من النازحني داخلياً حول
العامل ،ممن يعيشون يف أوضاع النزوح املط ّول.
كام يجب تزويد النازحني داخلياً بفرصة مواصلة
حياتهم.
تعمل إليزابيث فرييس (eferris@brookings.
 )eduمديراً مشاركاً ملرشوع مؤسسة بروكنغز
حول النزوح الداخيل (www.brookings.edu/
 ،)projects/idp.aspxيف حني أن كيت هالف
( )kate.halff@nrc.chهي رئيس مركز رصد
النزوح الداخيل التابع ملجلس الالجئني الرنويجي
(.)www.internal-displacement.org
وللمزيد من املعلومات حول الحلقة الدراسية،
يُرجى زيارة:
www.internal-displacement.org/
thematics/durable-solutions
 1.انظر تقرير حلقة الخرباء الدراسية حول النزوح الداخيل املط ّول،
يونيو/حزيران .٢٠٠٧
www.brookings.edu/fp/projects/idp/
conferences/20070622.pdf
“ 2.اإلطار املتعلق بالحلول الدامئة ملشكلة املرشدين داخلياً” التابع
للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
http://tinyurl.com/IASCDurableSolutions-ar
متاح عىل:
 .3تقرير الحلقة الدراسية ٌ
http://tinyurl.com/IDMC2011-localintegration
دراسات الحاالت الست متاحة [باللغة اإلنجليزية فقط] عىل:
http://tinyurl.com/Brookings2011casestudies
 4.وذلك منذ ُأعلن استقالل دولة جنوب السودان يف يوليو/متوز
.٢٠١١

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف
دعم النرشة يف عامي ٢٠١١-٢٠١٠

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف
العاملني فيها .ونود التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة
ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني املاضيتني:
الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية • وزارة الهجرة واملواطنة يف الحكومة األسرتالية • مرشوع بروكينغز-
برين لدراسة النزوح الداخيل • خدمات اإلغاثة الكاثوليكية • اإلرسالية املسيحية للمكفوفني • الوكالة
الكندية للتنمية الدولية • مؤسسة الكومونولث • منظمة كونرسن العاملية • رشكة دهب شيل •
مجلس الالجئني الدامناريك • وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية • مركز فاينستاين الدويل ،جامعة
تافتس • حكومة مقاطعة فالنسيا/وزارة التعليم • املنظمة الدولية للمعوقني • منظمة اإلشعار الدولية
• لجنة اإلنقاذ الدولية • وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي/مركز رصد
الترشد الداخيل • مبادرة املجتمع املفتوح للجنوب األفريقي • أوكسفام أسرتاليا • أوكسفام بريطانيا
العظمى • الرابطة الدولية لالجئني • منظمة إنقاذ البرص • وزارة العلوم واالبتكار األسبانية • ستيفاين
هنت وهنرت هنت ،معهد هنت للهندسة والعمل اإلنساين • وزارة الشؤون الخارجية الفدرالية
السويرسية • وزارة التنمية الدولية الربيطانية • برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز • صندوق األمم املتحدة للسكان • مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
– املوئل • املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني • جامعة كوينزالند • وزارة الخارجية
األمريكية ،مكتب السكان والالجئني والهجرة • اللجنة النسائية لالجئات واألطفال الالجئني

