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اإلغاثة من الكوارث والنزوح: البحث عن تحقيق اتساق السياسات
ديفيد جيمس كانتور

الكوارث  أطر  من  أفضل،  نحو   عىل  االستفادة،  ميكننا  كيف 
يوفر  بالتنقل؟  املرتبط  الكوارث  لتأثري  االستجابة  يف  الحالية 
السؤال  هذا  نافذة عىل   - للدراسة  حالًة  األمريكيتني-  مثال  

واألسئلة األخرى ذات الصلة.

نحن نعلم أن أطر الهجرة الوطنية واإلقليمية مهمة يف تسهيل 
قبول األشخاص املترضرين من الكوارث، وإقامتهم يف مناطق 
مثل األمريكيتني1. ولكن هذا يقترص عىل النظر إىل هذه القضية 
من منظور سيايس واحد فقط، هو: قانون الهجرة. فامذا عن 
للكوارث  االستجابة  التحديد،  وجه  عىل  تحكم،  التي  األطر 
األخرى  الكوارث  وآثــار  النزوح  يعالجون  وكيف  واإلغاثة؟ 
مجاالت  بني  التامسك  تعزيز  ميكننا  وكيف  بالتنقل؟  املرتبطة 

السياسة املنفصلة لتنظيم الهجرة واالستجابة للكوارث؟

 DRM أطر إدارة مخاطر الكوارث
والحركة داخل البلد

إن عبارة »إدارة مخاطر الكوارث« )DRM( هي مصطلح كيّلّ 
الكوارث، والحد من مخاطر  املدين، وإجراءات  الدفاع  يشمل 
واالستجابة  لها،  واالستجابة  للكوارث  والجاهزية  الكوارث، 
لحاالت الطوارئ. وال ميكن توضيح  املفاهيم األساسية إلدارة 
معاهدة  خالل  من  العاملي-  املستوى  عىل  الكوارث-  مخاطر 
إطار  مثل  ملزمة،  غري  سياسية  أطر  خالل  من  بل  قانونية، 
وإطار   ،2005 لعام  املتحدة  لألمم   Hyogo هيوغو  عمل 
باإلضافة   ،2015 لعام  املتحدة  لألمم   Sendai سينداي  عمل 
إىل املبادئ التوجيهية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر 
الدولية  اإلغاثة  تسهيل  املحيل يف  املستوى  بشأن   2007 لعام 
وتنظيمها يف حاالت الكوارث، واملساعدة األولية للتعايف منها. 
ومع ذلك، فإن أطر إدارة مخاطر الكوارث راسخة يف القانون 
)وكذلك يف السياسة( عىل املستويني اإلقليمي والوطني. وَوفَق 
الرقمية مشابًها  الحقوق  إدارة  يصبح مجال  الخصائص،  هذه 

ملجال الهجرة.

معظم  فإّن  الكوارث،  مخاطر  إدارة  أطر  يف  تباين،  وكنقطة 
بدالً  الداخيل،  النزوح  نحو  ُه  ُتَوجَّ بالتنقل  املتعلقة  األحكام 
محور  ُتَعدُّ  التي  الحدود  عرب  التحركات  نحو  توجيهها  من 
يبدو  الحال،  واقع  ويف  أسايس.  بشكل  الهجرة  قانون  اهتامم 

مخاطر  إدارة  أطر  يف  بالتنقل  املتعلقة  األحكام  معظم  أن 
الكوارث الوطنية تعالج مسألة »عمليات اإلخالء« كشكل معني 
الداخيل2. ومع ذلك، فإن مفهوم عمليات  النزوح  من أشكال 
سبيل  وعىل  عاملًيا.  موحد  بشكل  بوضوح  محدد  غري  اإلخالء 
تدبريًا  اإلخالء  عمليات  البلدان  معظم  َتُعدُّ  حني  ففي  املثال، 
ذه الدولة3، ترى مجموعة من الدول أنه  وقائًيا أو إغاثًيا، ُتنفِّ

يغطي أيًضا النزوح التلقايئ لألشخاص املهددين بأي كارثة4.

عىل  الكوارث  مخاطر  إدارة  أطر  تقترص  أاّل  إًذا  املهم  من 
مفاهيم اإلخالء املحددة بدقة، بل يجب أن تتناول أيًضا آثار 
النزوح األوسع للكوارث داخل الدولة. ولتحقيق هذه الغاية، 
فإن إطار سنداي Sendai لعام 2015، الذي يهدف إىل »ضامن 
االستجابة الرسيعة والفعالة للكوارث والنزوح املرتبط بها«، ال 
يدعو إىل إجراء متارين اإلخالء فقط، ولكّنه يشري أيضا بشكل 
مفيد إىل الحاجة إىل إنشاء أنظمة دعم عىل مستوى املنطقة 
لألشخاص النازحني عند وقوع أي كارثة، مبا يف ذلك الحصول 
املبادئ  فإن  وباملثل،  اإلغاثة.  ــدادات  وإم آمن  مأوى  عىل 
تشري  لعام 2007  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  التوجيهية 
بشكل  فئة ضعيفة  يكونون  قد  النازحني«  »األشخاص  أن  إىل 
خاص وذات احتياجات خاصة يف حاالت وقوع الكوارث. ومع 
ذلك، يبدو أّن عدًدا قلياًل نسبًيا من أطر إدارة مخاطر الكوارث 
األقل- تشارك، عىل نحو مبارش  األمريكيتني عىل  الوطنية -يف 

مع هذه املجموعة األوسع، املخاوف املتعلقة بالنزوح.

ر أطر إدارة مخاطر الكوارث - بشكل عام - نقطة انطالق  ُتوفِّ
الكوارث.  حاالت  يف  الداخيل  لنزوح  إىل  لالستجابة  جيدة 
ارتباًطا وثيًقا باآلثار األخرى  النزوح يف هذه املواقف  ويرتبط 
النزوح  مع  للتعامل  إطار جديد  إنشاء  إىل  يؤدي  ما  للكارثة، 
الداخيل الناجم عن الكوارث أو النازحني داخلًيا يكون منفصال 
عن إطار إدارة مخاطر الكوارث املعمول به، ما يسّبب حدوث 
مخاطر ازدواجية السياسات أو تجزئتها. وال يحتاج مجال إدارة 
أو  الداخيل  النزوح  مصطلحات  اعتامد  إىل  الكوارث  مخاطر 
أّن محتوى معايري حامية  مبارش، غري  داخلًيا بشكل  النازحني 
الكوارث  إدارة مخاطر  النازحني مهم، ويجب تحديث قوانني 
املتعلقة  الكوارث  آثار  إىل  صحيح  بشكل  للتعرف  وسياساتها 
التوجيهية  املتحدة  األمم  مبادئ  وتقدم  ومعالجتها.  بالنزوح 
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حاسمة  مرجعية  نقطة  الداخيّل،  النزوح  بشأن   ،1998 لعام 
حول مجموعة االحتياجات املحتملة ومعايري الحقوق املعنية.

أطر إدارة مخاطر الكوارث والتنقل عرب الحدود

ميكن أن يكون ألطر إدارة مخاطر الكوارث دوٌر حاسٌم أيًضا 
عادًة  التمييز  لعدم  ونظرًا  الحدود.  عرب  التنقل  حاالت  يف 
يجدون  الذين  املهاجرين  فإن  املواطنني،  وغري  املواطنني  بني 
األحيان  من  كثري  يف  ميكنهم  كارثة  يف  محارصين  أنفسهم 
البلد عىل  الكوارث يف ذلك  املساعدة يف حاالت  الوصول إىل 

)وتعلن  فقط  الحاجة  أساس 
لعام   MICIC ــادات5  ــ إرش
هذا  اتــبــاع  رضورة   2016
ــع ذلـــك، فإن  الــنــهــج(. وم
الكوارث  إدارة مخاطر  قانون 
املستوى  عــىل  وسياستها، 
الــوطــنــي، غــري واضــحــني يف 
إذا  ما  بشأن  األحيان  بعض 
كان املهاجرون غري النظاميني 
مؤهلني  املسجلني  غــري  أو 
للحصول عىل هذه املساعدة، 
الطوارئ  حالة  إىل  وبالنظر 
املعنية،  املهددة  والحقوق 
إدارة  مبدأ  م  ُيقدَّ أن  يجب 
يف  املتمثل  الكوارث  مخاطر 
مخاوف  عىل  االمتيازات  منح 

قانون الهجرة حول وضع النازح القانوين. كام تحتاج العديد 
املحددة  االحتياجات  إدراج  ضامن  إىل  أيًضا  البلدان  من 
لالستجابة  الوطني  التخطيط  يف  أفضل  بشكل  للمهاجرين 

للكوارث.

أطر  كانت  إذا  ما  املجال  بوضوح يف هذا  فهمه  يتعّذر  ومام 
إدارة مخاطر الكوارث قد توفر أساًسا للدخول القانوين للبلد 
أو اإلقامة فيه لألشخاص الفارين من ظروف الكوارث من بلد 
آخر. من املؤكد أن املخاوف بشأن تنقل األشخاص عرب الحدود 
جزء ال يتجزأ من األطر الدولية إلدارة مخاطر الكوارث. ومع 
ذلك، تهدف األحكام املتعلقة بالحركة عرب الحدود يف معظم 
حركة  تسهيل  إىل  أسايس  بشكل  الكوارث  مخاطر  إدارة  أطر 
من  بدالً  الكارثة،  من  املترضرة  الدولة  إىل  اإلغاثة  موظفي 

تسهيل فرار األشخاص أو إجالئهم من تلك املنطقة6.

تتعلق  خاصة  تدابري  منح  بأن  ُتِقرُّ  الدولية  األدوات  هذه  إّن 
أن  ميكن  البلد  إىل  اإلغاثة  موظفي  ودخول  التأشرية  برشوط 
القومي  األمن  مثل  الدولة  مبصالح  متعلقة  إلجراءات  يخضع 
وضبط النظام العام؛ ومع ذلك، فقد تم التأكيد باملثل أّن أي 
إرشادات  مفردات  وفق  يجب،  الدولة  مصالح  لحامية  تدابري 
»أن   ،2007 لعام  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  حركة 
مع  وتتوافق  املحددة  الكارثة  ملتطلبات  وفًقا  مصممة  تكون 
 .« املترضرة  املجتمعات  احتياجات  لتلبية  اإلنسانية  الرضورة 
وبعبارة أخرى، فإّن من املبادئ ذات الصلة يف حاالت الكوارث 
ضامن  إىل  ــدول  ال تسعى  أن 
الهجرة  عىل  ضوابطها  توافق 
مع متطلبات اإلغاثة يف حاالت 

الكوارث.

إدارة  مبدأ  أخــذ  الــواقــع،  يف 
عىل  هــذا  ــكــوارث  ال مخاطر 
عىل  ُيؤثِّر  املايض  العقد  مدى 
بحركة  املتعلقة  السياسة 
األشخاص يف االتجاه اآلخر، أي 
الدولة  من  الفارين  األشخاص 
لطلب  الكارثة  من  املترضرة 
البقاء  أو  آخر  بلد  يف  القبول 
التحديد،  وجــه  وعــىل  فيه. 
فقد  األخـــرية،  الــســنــوات  يف 
منتديات  من  العديد  أدركت 
الحاجة  األخرية  السنوات  يف  اإلقليمية  الكوارث  مخاطر  إدارة 
الكوارث خطوات عملية  اتخاذ أطر إدارة مخاطر  إىل رضورة 
سبيل  فعىل  الحدود.  عرب  النزوح  من  النوع  لهذا  لالستجابة 
املثال، توجه خطة 2014–19 إلقليم أمريكا الوسطى لتنسيق 
الكوارث، CEPREDENAC، إىل تعزيز »اآلليات التي تضمن 
وباملثل،  الكوارث«.  حاالت  يف  للمهاجرين  الدولية  الحامية 
اإلقليمية  الكوارث  تنسيق  هيئة  وهي   ،CDEMA تقرتح 
للجامعة الكاريبية )CARICOM(، اعتامد »ترتيبات الستقبال 
املستوى  عىل  بالكوارث[«  املتأثرة  ــدول  ]ال من  املرشدين 

اإلقليمي ويف السياسات الوطنية.

تأخذ  أن  بالطبع-    – الكوارث  مخاطر  إدارة  ألطر  ميكن  وال 
أنه  غري  الهجرة،  مراقبة  مجال  تنظيم  الهجرة يف  قانون  محل 
بالنظر إلىل االتساق القانوين والسيايس، ينبغي أن تسعى أطر 

لقد كان الهطول الغزير لألمطار عىل مدى أسابيع يف فنزويال يف ديسمرب 2021 سببا يف حدوث فيضانات 

وانهيارات أرضية خطرية يف مقاطعة كاراكاس الفيدرالية، األمر الذي أثر عىل أكرث من 600000 شخص.
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إىل تحقيق  الكوارث –  تطبيقها عىل سياقات  - عند  الهجرة 
الكوارث  حاالت  يف  لإلغاثة  الطارئة  الــرضورة  مع  التوافق 
اإلغاثة  مساعدة  من خالل  ال  اإلجراءات،  تسهيل  من خالل 
أيضا  الكوارث  من  املترضرين  األشخاص  بقبول  بل  فحسب، 
إن لزم ذلك. عالوة عىل هذا، ونظرًا للرتكيز يف األطر الدولية 
إلدارة مخاطر الكوارث عىل التعاون بني الدولة املترضرة من 
أساًسا ملزيد  الكوارث والدول األخرى، فإن هذه األطر توفر 
من تطوير االستجابات العملية املشرتكة للتنقل عرب الحدود 
يف حاالت الكوارث. فلدى العديد من البلدان يف األمريكتني- 
آليات  تضع  جريانها  مع  ثنائية  اتفاقيات  املثال-  سبيل  عىل 
بها  الخاصة  للكوارث  االستجابة  أنظمة  ملساعدة  وسياسات 
يف إدارة النزوح عرب الحدود بشكل مشرتك يف حالة الكوارث 
)مثل كولومبيا واإلكوادور، أو اإلكوادور وبريو، أو كوستاريكا 

وبنام(.

االستنتاجات

يف  الكوارث  مخاطر  إدارة  وسياسة  لقانون  مهمٌّ  دور  مثة 
تشكيل االستجابة للتنقل يف حالة الكوارث. وبالنسبة للدولة 
بنية من  الكوارث  إدارة مخاطر  الكارثة، تقدم  املترضرة من 
وكذلك  اإلخالء  إجراءات  لتسهيل  القامئة  واآلليات  القواعد 
بالتنقل )مبا يف  الخاصة  لآلثار األخرى للكارثة  لبناء استجابة 
الكارثة(.  يف  املحارصين  املهاجرين  عىل  الواقعة  تلك  ذلك 
سياسة  أو  قانون  وجــود  إىل  حاجة  هناك  تكون  ال  ورمبــا 
طاملا  داخلًيا،  النازحني  األشخاص  عن  بهؤالء  خاصة  مستقلة 
هذه  يعالج  الوطني  الكوارث  مخاطر  إدارة  عمل  إطار  أن 
مثل  دول  ستحتاج  ذاته،  الوقت  ويف  مناسب.  بشكل  اآلثار 
كولومبيا التي لديها بالفعل قانون مستقل أو سياسة خاصة 
إدارة  أطر  تنسيق  ضامن  إىل  بالرصاع  املتأثرين  بالنازحني 

مخاطر الكوارث والنازحني داخلًيا7.

ويف مسألة التنقل عرب الحدود يف حاالت الكوارث، تقوم أطر 
الهجرة  فأطر  قلياًل؛  مختلٍف  بدوٍر  الكوارث  مخاطر  إدارة 
لغري  واإلقامة  القبول  مسائل  تحديد  يف  باألولوية  تحتفظ 
املواطنني. غري أّن السعي لتحقيق االتساق القانوين والسيايس 
يف  أخرى  دولة  يف  كارثة  وقوع  عند  ينبغي،  أنه  أيًضا  يعني 
األخرى  الــدول  يف  الوطنية  الهجرة  أطر  تطوير  املنطقة، 
حاالت  يف  لإلغاثة  الطارئة  الرضورة  مراعاة  مع  وتطبيقها، 
الكوارث.  إدارة مخاطر  قانون وسياسة  تدعم  التي  الكوارث 
الحدود  عربوا  الذين  للمهاجرين  بالنسبة  أّنه،  املؤكد  ومن 

املتأثرين بكارثة يف البلد الذي يجدون أنفسهم فيه، يتوجب 
أن تحتفظ مبادئ إدارة مخاطر الكوارث باألولوية يف االستجابة 

الوطنية للكوارث.

وأخريًا، فإن أهمية التعاون بني الدول بشأن االستجابة للكوارث 
ينبغي  وبالتايل  الكوارث،  مخاطر  إلدارة  الدولية  األطر  تدعم 
تعزيزها يف جميع هذه السيناريوهات. وللدول األخرى الحق 
يف عرض املساعدة عىل الدولة املترضرة من الكوارث مبا يف ذلك 
الحالة.  تلك  الداخيل يف  الترشد  املساعدة يف معالجة جوانب 
للقبول  الدول  بني  التعاونية  الرتتيبات  يف  النظر  ينبغي  كام 
املؤقت للنازحني أو منح اإلقامة لألشخاص الذين يحتاجون إىل 
إجالئهم من الدولة املترضرة من الكارثة أو الذين فروا من آثار 
الكارثة هناك. فعىل األقل، يبدو أن الدول يف األمريكيتني - كام 
تشري األمثلة املوضحة هناك- مهتمة باالستفادة بشكل أفضل 
الحالية  السياسات  وأطر  الكوارث  مخاطر  إدارة  قانون  من 
لالستجابة آلثار الكوارث املرتبطة بالتنقل. ومن أجل مصلحة 
الجميع، يجب تشجيع هذا التوجه يف منتديات إدارة مخاطر 

الكوارث يف األمريكيتني ويف مناطق أخرى من العامل.

david.cantor@sas.ac.uk ديفيد جيمس كانتور 
مدير مبادرة قانون الالجئني، كلية الدراسات املتقدمة، جامعة 
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