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أزمة املناخ والنزوح – من مرحلة االلتزام إىل مرحلة العمل
الكسندرا بيالكووالرت كالني

لقدأُحِرز تقدم كبري يف تركيز االهتامم الدويل عىل رضورة معالجة مشكلة النزوح يف سياق الكوارث واآلثار 
الضارةللتغري املناخّي. وعىل الرغم من اتخاذ مجموعة واسعة من أطر السياسات العاملية، فإن اإلجراءات 

التي اتُِّخذت حتى اآلن مل تحقق تأثريًا كافيا وبعيد املدى. 

املنـاخ  مبخاطـر  املرتبطـة  النـزوح  عمليـات  بلغـت  لقـد 
والطقـس مسـتويات غري مسـبوقة يف العـرص الحديث؛ فثمة 
التـي ميكـن أن تـؤدي إىل  تزايـد واضـح يف شـدة األخطـار 
النـزوح وتواترهـا، مـا يـؤدي إىل تـآكل سـبل العيـش والنظم 
اإليكولوجيـة الهشـة، األمـر الـذي ينتـج عنـه تفاقـم حالـة 
الضعـف القامئـة وتقويـض القـدرة عىل الصمـود. فمنذ العام 
2008، سـّجل مـا متوسـطه 24.5 مليـون حالـة نـزوح داخيل 
جديـدة مرتبطـة بالكـوارث سـنوًيا عـىل مسـتوى العـامل، مع 
مـا يقـرب مـن 90 ٪ من هـذه النزوحـات كان سـَبَبها أخطاٌر 
مرتبطـة بالطقـس مثـل الفيضانـات والعواصـف والجفـاف1.

وعـىل الرغـم مـن أن النسـبة العظمـى مـن تنّقـل النـاس يف 
حـال الكـوارث واآلثـار الكارثيـة لتغـري املنـاخ ُتسـّجل داخـل 
الحـدود الوطنيـة، فقـد يعمـد الكثـري من األشـخاص أيضا إىل 
عبـور الحـدود الوطنيـة، بحثـا عـن األمـان يف الخـارج؛ ففـي 
عـام 2021، عـىل سـبيل املثـال، وجـد األنغوليـون الفـارون 
مـن الجفـاف مـالًذا يف ناميبيـا، حيـث قدمـت لهـم جمعيـة 
الحكومـة،  طلـب  عـىل  بنـاًء  ناميبيـا،  يف  األحمـر  الصليـب 
املسـاعدة2.  وقـد يجـد آخـرون، مّمـن يبتعـدون عـن األذى، 
أنفسـهم يف مـكان ال ُيعـرَتَف فيه بحقوقهـم أو حاميتها، ومن 
دون  الجديـد،  موقعهـم  يظلـوا محارصيـن يف  أن  املحتمـل 
مسـاعدة أو دعـم للعـودة إىل ديارهـم أو لبنـاء حياة جديدة 

يف مـكان جديـد. 

أطر السياسات العاملية

عـىل الرغـم مـن أّن عمليـة النـزوح املرتبطـة بتغـري املنـاخ 
قضيـة ملحـة، فإنهـا مل تشـق طريقهـا إىل جـدول األعـامل 
الـدويل إال مؤخـًرا؛ ففـي حـني أن املبـادئ التوجيهيـة لعـام 
إىل  أشـارت  قـد  الداخـيل  النـزوح  بقضايـا  الخاصـة   1998
الكـوارث، إال أنهـا مل تذكـر مسـألة تغـري املنـاخ. وقـد أقـرت 
الفقـرة 14 )ف( مـن إطـار عمـل كانكـون للتكيـف )املعتمد 
يف عـام 2010 يف مؤمتـرCOP 16( بـأن »تغـري املنـاخ الـذي 

ينجـم عنـه النـزوح والهجـرة وإعـادة التوطـني املخطـط له« 
يعـّد تحديـا مهام يف عمليـة التكيف، وأكـدت أن عىل الدولة 
امللتزمـة تعزيـز التنسـيق والتعـاون - لكـن املشـكلة بقيـت 

تكمـن يف أن املتابعـة ظلـت محـدودة للغايـة.

مناقشات  نتيجة   - 2015م  عام  يف  األكرب  االنتصار  جاء  وقد 
إطار  بشأن  تفاوضت  التي  الحكومات  قبلت  عندما  صعبة- 
العديد   2030-2015 الكوارث  مخاطر  من  للحد  سينداي 
من البنود املتعلقة بالتنقل البرشي؛ فقد اعرتف ذلك اإلطار 
وحّث عىل  الكوارث،  عن  ناجام  مدمرًا  أثرًا  بوصفه  بالنزوح 
تعزيز التعاون العاملي واإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث 
الجاهزية  تعزيز  إىل  دعا  كام  النزوح(،  مخاطر  يشمل  )مبا 
احتياجات  مراعاة  برضورة  وطالب  الرسيعة،  واالستجابة 
الكوارث.  بعد  اإلعامر  إعادة  عند  الكوارث  من  النازحني 
أجندة  عىل  دول   109 صادقت  األول،  ترشين  أكتوبر/  ويف 
الحامية الخاصة مببادرة نانسن Nansen التي تقدم سلسلة 
وتقليل مخاطره وحامية  النزوح  األدوات إلدارة مخاطر  من 
 )COP21( للمناخ  باريس  اتفاقبة  كّلفت  وأخريًا،  النازحني3. 
واألرضار  للخسائر  الدولية  وارسو  آلية  2015م،  ديسمرب   -
))WIM(  بتشكيل فريق عمل يرتجم التوصيات إىل مناهج 
الضارة  آثــاره  ومعالجة  وتقليله  النزوح  لتجنب  متكاملة 
الناجمة عن تغري املناخ. كام شهد شهر كانون أول من عام 
وكان  2030؛  لعام  املستدامة  التنمية  خطة  اعتامد   2015
الهدف الثالث عرش من أهداف التنمية املستدامة - التخاذ 
الصلة  وثيق   - وآثاره  املناخ  تغري  ملكافحة  عاجلة  إجراءات 
معالجة  عدم  من  الرغم  عىل  املناخ  بتغري  املرتبط  بالنزوح 

املشكلة عىل نحو مبارش. 

عىل  باإلجامع  ُووِفق   COP24 للمناخ  باريس  اتفاقية  ويف 
توصيات فريق عمل WIM املعني بالنزوح يف كانون األول 
املتحدة  األمم  اعتمدت  نفسه،  الشهر  ويف   .2018 عام  من 
عىل  يحتوي  الذي   )GCM( الهجرة  بشأن  العاملي  امليثاق 
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املرتبط  النزوح  مبنع  صلة  ذات  مفصلة  وتوصيات  التزامات 
بتغري املناخ ومعالجته.

ويف حني أن أياً من هذه الصكوك ليس ملزماً قانونياً، إال أنها 
الحكومات  من  العديد  بدأت  لذا،  للغاية.  موثوقة  جميعها 
بدأت  كام  التزاماتها،  تنفيذ  يف  اإلقليمية  املنظامت  وبعض 
درجة  أن  كام  جلية.  تظهر  الفعالة  املامرسات  من  العديد 
من  للحد  باملوضوع  الصلة  ذات  املجاالت  عرب  االتساق 
أصبحت  قد  والهجرة  املناخ  تغري  وسياسة  الكوارث  مخاطر 
أمرا مشجعا. ومع ذلك، ورغم توافر العديد من األمثلة عىل 
املامرسات الجيدة، فإّن العمل مازال غري كاف نظرا إىل حجم 

التحديات.

االلتزامات الدولية

من  والعديد  الدول  بها  تعهدت  التي  االلتزامات  إىل  بالنظر 
األمثلة الناشئة عن املامرسات الجيدة، تربز أربعة التزامات.

االستثامر يف البيانات واملعرفة املحّسنة:

لقد أصبح التقاطع بني تغري املناخ والنزوح - مقارنة بالسنوات 
القليلة املاضية- مفهوماً عىل نحو أفضل اليوم. ومع ذلك، ما 
الدوافع ونقاط  زلنا بحاجة إىل تعميق فهمنا، ال فيام يخص 
الضعف واملخاطر التي تؤدي إىل النزوح فحسب، بل ما ميكننا 
فعله بشكل ملموس حيالها أيضا. لقد أُعِلن عن التزام الدول 
باالستثامر يف تعزيز البيانات واملعرفة يف الفقرة 14 )ف( من 
إطار كانكون Cancun للتكيف، وإن كان ذلك بطريقة عامة 
نانسن  أعامل  وجدول   Sendai سنداي  إطار  ويوفر  للغاية. 
أكرب.  بشكل  مفصلة  إرشادات   GCM و  للحامية   Nansen
كام يسلط إطار سنداي )الفقرة 24( الضوء عىل أهمية جمع 
بشأن  واستخدامها  وإدارتها،  وتحليلها،  الصلة،  ذات  البيانات 
معينة  سكانية  وفئات  محددة  مواقع  عىل  الكوارث  مخاطر 
البيانات  هذه  نرش  يعزز  كام  وقدرتهم،  تعرضهم  وقابلية 
تعميم  أهمية  صلة  عىل  ترّكز  كام  إليها.  الوصول  وإمكانية 
املحلية  التنمية  خطط  يف  وتقييمها  الكوارث  مخاطر  بيانات 

)الفقرة 30(.

ــادرة  ــب ــة الــخــاص مب ــامي ــح ــامل ال ــ ــدول أع ــ يــســلــط ج
نانسن Nansen والوثائق األخرى ذات الصلة، وال سيام تقرير 
املستوى  رفيع  املتحدة  لألمم  العام  األمني  لفريق   2021 عام 
بشأن النزوح الداخيل، الضوء عىل الحاجة إىل بيانات مصنفة 

تقرير HLP أن  وجد  وقد  والتنوع.  والعمر  الجنس  حسب 
رغبة الحكومات وقدرتها عىل العمل تتحسن إذا كانت متتلك 

البيانات ذات الصلة ولديها القدرة عىل تحليلها.

ومع ذلك، يجب أال تعني امللكية الحكومية هذه بأن البيانات 
عىل  هـ(   18 يرص GCM )الفقرة  لذا،  السلطات.  عىل  حكر 
بني  املشرتك للمعلومات وتبادلها  التحليل  تعزيز  إىل  الحاجة 
وفهمها  الهجرة  حركات  خرائط  رسم  أجل  من  القرار  أصحاب 

والتنبؤ بها ومعالجتها بشكل أفضل.

مساعدة الناس عىل املكوث يف املكان: 

ميكن التخفيف من مخاطر النزوح من خالل الحد من مخاطر 
الكوارث، وتعزيز القدرة عىل التكّيف، ومن خالل تعزيز قدرة 
الفرد واملجتمع عىل الصمود. ويركز إطار سنداي Sendai عىل 
االستثامر يف التدابري الهيكلية وغري الهيكلية للحد من املخاطر 
الحكومات  يف جميع  وآثارها. وقد رَشََعت  بالكوارث  املتعلقة 
»من  املتحدة  األمم  برنامج  إرشادات  من  وبدعم  العامل،  أنحاء 
الكلامت إىل العمل«4 الصادرة عن مكتب األمم املتحدة للحد 
يف  الكوارث  عن  الناجم  النزوح  بتضمني  الكوار،  مخاطر  من 
سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط لها. لذا، تعرتف 
 2021 لعام  الداخيل  النزوح  مؤرش  يف  املدرجة  الدول  معظم 
الخاص بـ IDMC، وعددها )46(، بالنزوح الناتج عن الكوارث 

يف اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بهم. 

تقر  فقط  تكيف  وخطة  مناخية  سياسة   27 فإن  ذلك،  ومع 
 .GCM الصلة بني النزوح وتغري املناخ. وذلك بخالف توصيات
5 فتلك التوصيات تشمل التقليل من الدوافع التي تجرب الناس 

عىل مغادرة بالدهم والبحث عن سبل العيش يف أماكن أخرى 
من خالل الهجرة غري النظامية. كام يدعو GCM الدول بشكل 
يتعلق  فيام  واملرونة  التكيف  اسرتاتيجيات  تطوير  إىل  رصيح 
أهداف  فإن  أكرث،  العام  املناخ. وعىل مستوى  وتغري  بالكوارث 
الفقر  عىل  بالقضاء  املتعلقة   )SDGs( املستدامة  التنمية 
جميعها  تسلط  املناخ  تغري  ومكافحة  الغذايئ  األمن  وتحقيق 
الضوء عىل الحاجة إىل تعزيز القدرات التكيفية للنظم البيئية 
واملجتمعات. وتشمل مؤرشات قياس التقدم املحرز يف تحقيق 
اسرتاتيجيات  ونفذت  تبنت  التي  البلدان  عدد  األهداف  هذه 
مبا  الكوارث  مخاطر  من  للحد  محلية  واسرتاتيجيات  وطنية 
يتامىش مع إطار سنداي Sendai. 6 ووفًقا للبنك الدويل، ميكن 
األكرث شموالً  اإلمنايئ  والعمل  الفعيل  املناخي  العمل  يؤدي  أن 
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إىل خفض مستويات النزوح بشكل كبري. إن تحقيق أهداف 
التفاق  الكامل  بالتنفيذ  اقرتنت  ما  إذا   - املستدامة  التنمية 
باريس - ستكون من أكرث الطرق فعالية ملنع النزوح والهجرة 

املرتبطني باملناخ. 

 مساعدة الناس عىل االبتعاد عن الطريق التي 
تسبب األذى: 

تتمثل إحدى طرق التعامل مع اآلثار القاسية لتغري املناخ يف 
ترك املواقع التي أصبحت )أو ستصبح( الحياة فيها مستحيلة، 
جعل  إىل  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  يؤدي  عندما  مثال 
للسكن.  صالحة  غري  الساحلية  السهول  أو  املنخفضة  الجزر 
متوقعة  لها  املخطط  التوطني  إعادة  عمليات  اكتسبت  لقد 
مخاطر  من  للحد  كإجراء  زخاًم  مؤخرًا  انعكاسية،  أم  كانت 
طورت  وقد  املناخ.  تغري  مع  للتكيف  كإجراء  أو  الكوارث 
إعادة  بعمليات  تتعلق  وطنية  توجيهية  مبادئ   Fiji فيجي 
ترجمتها  اآلن  يتم  والتي  2018م،  عام  يف  املخططة  التوطني 
ذاته، عمدت  العام  ويف  موحدة.  نافذة  عملية  إجراءات  إىل 
املناخ  تغري  إىل نرش سياسة وطنية بشأن   Vanuatu فانواتو
والنزوح الناجم عن الكوارث، والتي تناولت هي كذلك قضية 
األخرية  الدراسات  حددت  وقد  له.  املخطط  التوطني  إعادة 
التي أجراها »منرب النزوح بسبب الكوارث واملنظمة الدولية 
املتعلقة  التوطني  إعادة  مئات حاالت من مشاريع  للهجرة« 
بالكوارث واملناخ، مام يشري إىل أن الجهود جارية عىل قدم 

وساق يف جميع القارات.

عرب  ومرونتها  النظامية  الهجرة  مسارات  إتاحة  تعزيز  وُيَعّد 
الحدود أحد األهداف الرصيحة التي التزمت بها الدول عندما 
تبنت GCM )هدف 5(؛ إذ ميكن استخدام نظام التأشريات 
يف  املؤقتة  العمل  تصاريح  أو  املؤقتة،  والحامية  اإلنسانية 
إدخال األشخاص املترضرين من الكوارث املفاجئة، خاصة يف 
أو  األصيل  بلدهم  يف  التكيف  فيها  يكون  قد  التي  الحاالت 
العودة إليه ممكًنا يف مرحلة الحقة، بينام يكون خيار التأشرية 
لإلقامة الدامئة أداة يف الحاالت التي أصبح فيها بلد املنشأ غري 
للهجرة  املتحدة  األمم  للسكن. والعمل جار يف شبكة  صالح 
السياسة  يف   GCM وتنفيذ  البلدان  متابعة  خريطة  لرسم 
الوطنية ويف تطبيقاتها عىل األرض. وتتمتع االتفاقيات الخاصة 
بشكل  لالهتامم  مثرية  بإمكانات  بحرية  األشخاص  بتنقل 
خاص عىل املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي. فقد اعتمدت 
عىل   -)IGAD( بالتنمية  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة 

سبيل املثال - مؤخرًا بروتوكواًل يجعل حرية تنقل األشخاص 
لألشخاص  رصيح  بشكل  متاحة  األفريقي  القرن  منطقة  يف 
كام  التنفيذ.  حيز  دخولها  مبجرد  الكوارث  من  املترضرين 
بالفعل  والوسطى  الجنوبية  أمريكا  يف  الحكومات  اعتمدت 
الفاعلة،  املامرسات  عىل  فعلية  وارشادات  توجيهية  مبادئ 
الهجرة، وذلك لجعل املامرسات املحلية أكرث  ملواءمة قوانني 
ثباتا وميكن التنبؤ بها. ويف الوقت ذاته، بدأت املناقشات يف 
منطقة جنوب املحيط الهادئ فيام يتعلق بوضع إطار إقليمي 

للتنقل البرشي.

حامية النازحني: 

التي  اإلرشادية  باملبادئ  باإلجامع  اعرتافها  الدول  تواصل 
النازحني  لحامية  مهم  دويل  كإطار  املتحدة  األمم  وضعتها 
داخلًيا، كام يتزايد عدد البلدان التي دمجت تلك املبادئ يف 
 Kampala قوانينها وسياساتها الوطنية. وتشمل اتفاقية كمباال
النازحني  مبساعدة  املتعلقة  قانونًيا-  -املُلزِمة   2009 لعام 
األشخاص  رصيح،  نحو  عىل  إفريقيا،  يف  وحاميتهم  داخلًيا 
النازحني داخلًيا يف حاالت تغري املناخ7. ومع ذلك، فإن تقرير 
خلص،  قد   2021 لعام  وامللكية(  والسكان  )األرض   HLP
بشكل عام، إىل أنه »كان هناك فشل جامعي يف منع النزوح 
الداخيل أومعالجته أو حّله«. وينطبق هذا بشكل خاص عىل 
الذين نزحوا خالل الكوارث املرتبطة بالطقس واملناخ، بينام 
بالنزاع  النزوح املرتبط  الرتكيز عىل  الدويل إىل  مييل االهتامم 
النازحني  األشخاص  بحق  الدولية  االلتزامات  وتظل  املسلح. 
إدخالهم  يف  املناخ(  وتغري  الكوارث  حالة  )يف  الحدود  عرب 
العيش والخدمات  وعدم إعادتهم - وضامن حقهم يف سبل 
إىل  غائبة   - بكرامة  للعيش  الرضورية  الرشوط  من  وغريها 
حد كبري، كام تبقى آفاق التقدم يف املستقبل القريب يف ها 
ة تحسني هذه  َمَهمَّ تناط  الحايل،  الوقت  الصدد ضئيلة. ويف 
الحامية باملحاكم وآليات حقوق اإلنسان. وقد فتح قرار عام 
2019 الصادر عن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 
 New  Zealand نيوزيلندا  Teitiota ضد  تيتيوتا  قضية  يف 
آفاًقا مثرية لالهتامم؛ ففي حني أن اللجنة قد خلصت إىل أن 
 Kiribati الظروف املتعلقة باملناخ ال تهدد الحياة يف كرييبايت
يحظر  الحياة  يف  الحق  بأن  ذاته-  الوقت  يف   – أقرت  بعد، 
القاسية  التي تخلق فيها اآلثار  البلدان  ترحيل األشخاص إىل 
لتغري املناخ ظروًفا تهدد الحياة. وجاء إنشاء والية ملقرر خاص 
املناخ  تغري  سياق  يف  اإلنسان  حقوق  وحامية  بتعزيز  ُيعنى 
لتسليط   2021 أكتوبر  يف  اإلنسان  حقوق  مجلس  قبل  من 
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بآثار  املتأثرين  اإلنسان لألشخاص  الضوء عىل أهمية حقوق 
االحتباس الحراري.

رشوط العمل الفعال عىل نطاق أوسع

واملقاالت  العامة  املراجعة  هذه  تشري  كام   - الواضح  من 
القرسية  الهجرة  مجلة  من  العدد  هذا  يف  لها  املصاحبة 
Forced Migration Review ، أننا مل نصل بعد إىل مرحلة 
يكون للعمل فيها تأثري عميق وبعيد املدى. أما فيام يتعلق 
بالحلول الخاصة بالنازحني داخلًيا، فقد حددت اللجنة رفيعة 
املستوى املعنية بالنزوح الداخيل سلسلة من العنارص التي 
تقدم عىل نطاق  أن تكون متوافرة من أجل تحقيق  يجب 

أوسع:

أواًل، العمل الذي تقوده الدولة: 

منع  يف  األساسية  مسؤوليتها  الحكومات  تتحمل  أن  يجب 
النزوح وحامية النازحني داخلًيا ومساعدتهم، وإيجاد حلول 
إذا  إال  فعال  بشكل  ذلك  تحقيق  ميكن  وال  النزوح.  إلنهاء 
قامت الحكومات بدمج قضية النزوح يف التخطيط للتنمية 
الوطنية واملحلية وإضفاء الطابع املؤسيس عىل نهج الحكومة 
قبل  من  ومنسقة  شاملة  إجــراءات  اتخاذ  لضامن  بأكملها 
جميع السلطات ذات الصلة بقضية النزوح. ويف الوقت ذاته، 
الدعم  تضمن  آليات  إنشاء  الدويل  املجتمع  عىل  يتوجب 

توفري  وكذلك  مسبقا،  به  التنبؤ  ميكن  الذي  واملايل  التقني 
الدعم إليجاد فرص التعلم بني األقران.

ثانًيا، نهج املجتمع بأرسه: 

النزوح  لخطر  املعرضة  املجتمعات  إىل  ُينظر  أن  يجب 
أنهم  عىل  تستضيفهم  التي  واملجتمعات  داخلًيا  والنازحني 
العمل.  بالحقوق والفاعلية والقدرة عىل  يتمتعون  أشخاص 
لذا، يجب أن تتجاوز مشاركتهم مجرد االستشارة. فالتخطيط 
والعمل املبنية عىل قدرة املجتمع بأكمله، وكذلك املشاركة 
الخاص،  القطاع  وقدرات  املحيل  املدين  للمجتمع  املنهجية 
هذا  يشمل  أن  وينبغي  النجاح،  مفتاح  مبجموعها  هي 

االعتامد عىل املعارف التقليدية.

 ثالًثا، نظام األمم املتحدة املناسب للهدف: 
لزيادة فعالية الدعم الدويل، يجب أن يكون هناك تحول 

جوهري من النهج الذي يغلب عليه الطابع اإلنساين 
تجاه النزوح الداخيل إىل نهج موجه نحو التنمية يف 

املقام األول. وهذا يتطلب بالرضورة توضيح مسؤوليات 
الجهات اإلمنائية الفاعلة وتعزيز املساءلة الشاملة داخل 
منظومة األمم املتحدة. فهناك حاجة إىل قيادة قوية من 

قبل املنسقني املقيمني من أجل التغلب عىل املنافسة 
بني وكاالت األمم املتحدة، ولضامن عمل تعاوين لألمم 

املتحدة لدعم الحكومات يف منع النزوح وإدارته وحّله.

لقد دمرت الفيضانات املنازل يف مقاطعة ساتخريا وما حولها يف بنغالديش.
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أخريًا، متويل ميكن التنبؤ به وميكن الوصول إليه: 
املناخ  كبري ألعامل  بشكل  املايل  الدعم  زيادة  إىل  هناك حاجة 
ات العالقة بحاالت النزوح، ويشمل ذلك تحسني وصول البلدان 

املترضرة إىل صندوق املناخ األخرض وآليات التمويل املامثلة.

إن هذه الرشوط للعمل الفعال عىل نطاق واسع هي مرتبطة 
مبا يتجاوز البحث عن حلول دامئة للنازحني داخلًيا. وهي أيضا 
املجتمعات  قدرة  وتعزيز  النزوح  مخاطر  من  للحد  رضورية 
املترضرة عىل الصمود والتكيف. لذا، ُوضع جدول أعامل لتمكني 
أصحاب القرار من االنتقال من االلتزامات الدولية ملنع النزوح 
الداخيل والعابر للحدود وإدارتهام وحلهام إىل تجسيد إجراءات 
النازحني  أو  للخطر  املعرضني  األشخاص  ماليني  متس  ملموسة 

بالفعل يف حاالت الكوارث واآلثار القاسية لتغري املناخ.

alexandra.bilak@idmc.ch االكسندرا بالك 
)IDMC( مديرة مركز رصد النزوح الداخيل

info@disasterdisplacement.org والرت كالن 
مبعوث رئيس منصة النزوح يف حاالت الكوارث

)IDMC )2021 التقرير العاملي عن النزوح الداخيل، ص 78 و 88  .1
www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/

)IFRC 2021( النزوح يف مناخ متغري: العمل اإلنساين املحيل يف طليعة أزمة املناخ، ص   .2
www.ifrc.org/document/displacement-in-a-changing-climate 3031

https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/nipa-vol1  .3
www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-disaster-  .4

displacement
www.preventionweb.net/files/58821_wiaarabicversion.pdf

IDMC .5 تقرير مؤرش النزوح الداخيل لعام 2021
www.internal-displacement.org/idi2021

 A / RES / 6.  إطار املؤرشالعاملي ألهداف التنمية املستدامة، وثيقة األمم املتحدة
)2017( 313/71

7. تسليط الضوء عىل النزوح الداخيل: رؤية للمستقبل، ص 4
bit.ly/HLP-report-2021-ar

دعوة للعمل: مقاربة شاملة للتنقل البرشي يف حالة أزمة املناخ
أنطونيو فيتورينو

نحن نقارب املعامل العاملية الرئيسية يف التحدي الذي نواجهه ملعالجة اآلثار املرتتبة للتنقل البرشي بسبب 
أزمة املناخ- مع املواعيد النهائية التي نكافح من أجل الوفاء بها. لذا،  نحن بحاجة إىل العمل بشكل عاجل 

وجامعي وبشمولية وطموح،

مع ارتفاع درجات حرارة كوكبنا، تنهار النظم البيئية، وتختفي 
األنواع، ونشهد عدًدا متزايًدا من الكوارث املدمرة. ولن يكون 
أي مجتمع أو أي تجمع برشي بعيدا عن تأثري هذه التغريات: 
واملايئ،  الغذايئ  األمن  وسيقوض  تنفذ،  سوف  العيش  فسبل 
وتتزايد حاالت عدم املساواة، وسيتضخم الفقر والحرمان. فنحن 
نتجه نحو عامل يصبح فيه تحقيق أهداف التنمية املستدامة – 
يزال  بعيًدا وصعًبا ومكلًفا – ومع هذا ال  أمرا  متزايد-  بشكل 

يتعني علينا تغيري املسار.

إن لألزمة البيئية آثارًا عميقة عىل التنقل البرشي، وسيتم نزوح 
أعداد متزايدة من الناس، وسُيجرب الكثري منهم عىل ترك منازلهم 
إىل األبد؛ فيام لن يكون أمام اآلخرين خيار إال البقاء يف أماكن 
ستصبح أكرث خطورة وأكرث هشاشة من أي وقت مىض، وسيتم 
من  مستقرة  كانت  التي  الهجرة  ونظم  الهجرة  طرق  تعطيل 
قبل. لذا، أصبح من الرضوري أن تكون قضايا الهجرة والنزوح 
وعدم الحركة جزًءا ال يتجزأ من األعامل الخاصة باملناخ ستكون 
تحافظ  شاملة  حلواًل  تتطلب  معقدة،  مهمة  شك-  ال   – هذه 

ومجتمعاتهم  املتنقلني  األشخاص  ومقاومة  وأمن  رفاهية  عىل 
وتعززها. كام تتطلب منا جميًعا العمل مًعا. وقد التزم املجتمع 
واملنظمة  اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العاملي  االتفاق  يف  الدويل، 
والنظامية GCM( ( بالتعامل مع األسباب القاسية التي أجربت 
توفري  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  منازلهم،  مغادرة  عىل  الناس 
مسارات للهجرة النظامية، وتعزيز التامسك االجتامعي ووصول 
املهجرين إىل الخدمات. لقد حان الوقت للعمل عىل وضع هذه 
االلتزامات يف مقدمة أولوياتنا كجزء من جهودنا املبذولة لتعزيز 

التنمية املستدامة ومعالجة تغري املناخ.

التأكد من أن الناس يستطيعون 
الحركة بطريقة آمنة وكرمية

سيستمر الناس يف التحرك، كام كانوا عىل الدوام من قبل–وذلك 
ولتحقيق  املشقة  حاالت  يف  وللتأقلم  الحياة  قيد  عىل  للبقاء 
تاريخ  مدى  - عىل  السكانية  التحركات  عززت  ولقد  االزدهار. 
البرشية - ازدهار األمم واملجتمعات؛ ومن االستحالة مبكان أن 
نتخيل - اليوم - تكيفا ناجحا يف حالة تغري املناخ بدون الهجرة 
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