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من املحررين

مع صدور أحدث تقرير عن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، الذي أطلق أقوى التحذيرات حتى 
اآلن؛ فإن هذا اإلصدار من نرشة الهجرة القرسية FMR يحث جميع الجهات الفاعلة عىل التعاون يف املهمة 

العظيمة املتمثلة يف معالجة آثار أزمة املناخ عىل تنقل اإلنسان.

مت أطر للعمل عىل مدى السنوات األخرية، إال أننا، وفق ما يقول  لقد جرى التعهد بالعديد من االلتزامات وُصمِّ
ن بعُد من تغيري املسار«. فنحن نعلم جميًعا أن العمل مطلوب بشكل عاجل،  أحد املؤلفني الرئيسيني: »مل نتمكَّ

ويتضمن هذا العدد من املجلة العديد من األمثلة عىل كيفية االنتقال من االلتزامات إىل العمل. وقد كان فحوى 
العالقة بني تغري املناخ من جهة والنزوح من جهة أخرى هو محل تركيز العديد من األعداد السابقة من نرشة 

الهجرة القرسية - نرشة الهجرة القرسية 31 و 49 و 64 - التي ميكنك قراءتها عىل موقعنا عىل اإلنرتنت عىل 
www.fmreview.org/ar/issues الرابط

ويشمل هذا العدد أيًضا ثالث مقاالت »عامة« حول مواضيع أخرى، وهي: مؤرش املرأة والسالم واألمن؛ 
والحواالت النقدية للسوريني يف تركيا؛ والحاجة إىل نهج يراعي حجم الصدمات يف توفري مراكز إيواء اللجوء يف 

اململكة املتحدة.

تتوفر هذه املجلة مع موجز املحررين املرفق بها )الذي يقدم ملخًصا ملحتوى العدد، باإلضافة إىل قامئة باملقاالت 
مع روابط الويب( عرب اإلنرتنت عىل www.fmreview.org/climate-crisis. يرجى مشاركتها عىل نطاق واسع، 
مبا يف ذلك الطبعات العربية منها والفرنسية واإلسبانية. تابعنا عىل وسائل التواصل االجتامعي )تويرت، وفيسبوك 

ولنكد إن( لتلّقي الإلشعارات عند توافر إصدارات اللغات األخرى.

نود أن نشكر املانحني الذين يدعمون هذا العدد من املجلة عىل وجه التحديد، وهم: وزارة الخارجية األملانية 
االتحادية • ومركز مراقبة النزوح الداخيل بدعم من االتحاد األورويب يف إطار مرشوع استجابة املحيط الهادئ 
للنزوح من الكوارث • واملنظمة الدولية للهجرة • ومنصة عن النزوح يف حاالت الكوارث • وروزا لوكسمبورغ 

شتيفتونغ • ومكتب املستشار الخاص للعمل املناخي التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني    
UNHCR • وشعبة الحامية الدولية. ونود أيًضا أن نشكر مستشارينا لهذا العدد من املجلة، ,ومنهم: أليس 

بايالت وسارة كولتزو وأتيل سولبريج، ومستشارينا الدوليني.

سيتضمن إصدارنا يف يوليو 2022 مقالة خاصة أساسية حول املعرفة والصوت والسلطة، باإلضافة إىل مقالة 
أقرص عن التامسك االجتامعي يف حالة النزوح املطول. لتلقي تحديثات حول هذا العدد واألعداد الالحقة، يرجى 

www.fmreview.org/ar/request/alerts االشرتاك للحصول عىل إشعارات الربيد اإللكرتوين عىل

هذه هي املرة األخرية التي تشارك فيها ماريون كمحرر مشارك لرسالة: »من املحررين«، حيث ستغادر FMR يف 
نهاية آذار بعد 28 عاًما من العمل. فلنقرأ رسالة الوداع يف الصفحة 84. ونحن نرحب ترحيباً حاراً بأوليفيا بريثون 

يف الفريق بصفتها نائبة املحرر!

مع أطيب التمنيات

أليس فيليب وماريون كانري
املحررون، مجلة الهجرة القرسية

الغالف األمامى

يستعني باشا مايا مبكرب صوت للمناداة عىل األشخاص املترضرين من الفيضانات، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، الذين يحتاجون 

إىل مساعدة إلخالئهم إىل مكان آمن. إّن مستخدم الكريس املتحرك، باشا مايا، عضو يف لجنة إدارة الكوارث املجتمعية ومجموعة 

املساعدة الذاتية املكونة من األشخاص ذوي اإلعاقة. لقد ُبني قارب اإلنقاذ الذي ميكن الوصول إليه )بسهولة( الستخدامه يف 

 عمليات البحث واإلنقاذ. Gaibandha ، بنغالديش. انظر املقال ص33-1.
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ُشْكرَان!
لنا متوياًل سنوّياً ِقَوامّياً لتُشدَّ  لٌة عىل التمويل الخارجيِّ يف كل وجه من وجوه عملها. وبعض مصادر التمويل متوِّ نرشة الهجرة القرسية ُمعوِّ
من أزِر عملنا، وغريها متوِّل مواضيع مخصوصة، ومن مصادر التمويل أيضاً أفراد: قّراء ومؤلِّفون يرغبون يف أن يكونوا لعمِل نرشة الهجرة 

القرسية داعمنَي. 

إّنا ملعرتفون بجميل املذكورين تحت لَدْعِمهم العدد 69 من نرشة الهجرة القرسية:   
German Federal Foreign Office • Internal Displacement Monitoring Centre, with the support of the European Union 

under the Pacific Response to Disaster Displacement project • International Organization for Migration • Platform on 
Disaster Displacement • Rosa Luxemburg Stiftung • UNHCR Office of the Special Advisor on Climate Action and the 

Division of International Protection
وَنْشُكُر أيضاً:

 ADRA International • Danish Refugee Council • Durham University, FORMAS grant #2017-01941 • EU Horizon 2020
 research and innovation programme, grant no 822453 • European Research Council (ERC Starting Grant 2019, grant

 number No 851121) • International Committee of the Red Cross • International Organization for Migration •IOM’s
 Global Migration Data Analysis Centre • International Rescue Committee • Ryerson University • Swiss Federal

 Department of Foreign Affairs • UNHCR • UNICEF • Women’s Refugee Commission • World Bank–UNHCR Joint Data
 Center on Forced Displacement

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis


4 نرشة الهجرة القرسية 69أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل4

www.fmreview.org/ar/climate-crisis2022 أيار

 متهيد

حامية الناس والكوكب: من االلتزام إىل العمل
السفرية نزة شميم خان

بوال فيناكا! تحيات!
ما كان لهذا اإلصدار الخاص من مجلة الهجرة القرسية الذي 
يركز عىل النزوح وإعادة التوطني املخطط له يف حاالت تغري 
املناخ أن يأيت يف وقت أكرث مالءمة من اآلن. إّننا بحاجة ماسة 
وقد حثت حكومة  هادف.  عمل  إىل  التزاماتنا  نرتجم  أن  إىل 
فيجي Fijiطوال COP26 يف غالسكو جميع البلدان إىل إظهار 
تجاه   - والتمويل  السياسية  اإلرادة  من   - االلتزام  من  املزيد 
إىل  الوصول  يضمن  الذي  الطموح  والعمل  الجامعي  العمل 
اتفاقية جامعية للحفاظ عىل هدف 1.5 درجة عىل قيد الحياة.

آثار  كثب  فيجي عن  رأينا يف  لقد  للعمل.  مهمة  دعوة  هذه 
التي تؤثر عىل  املدارية  ازدياد عدد األعاصري  املناخ، مع  تغري 
إغراق  يف  بدأ  الذي  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  ومع  بلدنا، 
بعض جزرنا ومجتمعاتنا الساحلية. ونتيجة لذلك، يتم تهجري 
املجتمعات أو إعادة توطينها، يف الوقت الذي تقرأ فيه هذه 

املقدمة.

يقدر التقرير العاملي عن النزوح الداخيل لعام 2021 الصادر 
وحده،   2020 عام  يف  أنه،  الداخيل  النزوح  مراقبة  مركز  عن 

فقد  نزوح جديدة.  حالة  مليون   40.5 حوايل  تسجيل  تم  قد 
تسببت الكوارث يف نزوح عدد يفوق ثالث مرات عدد النازحني 
أخذ  يعلل سبب  تذكري صارخ  وهذا  والعنف.  الرصاع  بسبب 
إذ  الجد.  محمل  عىل  الحدوث  وشيكة  املناخ  تغري  تهديدات 
إّنه إذا ُترك التهديد دون رد مناسب، فعلينا أن نتوقع استمرار 
تفاقم سوء املستقبل العاملي، ليس للنزوح الداخيل فقط، وإمنا 
عىل  عندها  الصعب  من  وسيكون  الحدود،  عرب  للنزوح  أيًضا 

الدول معالجة ذلك األمر.

رصاع من أجل البقاء

لقد أوضحت فيجي يف مفاوضات املناخ الدولية أن نية )دول( 
املحيط الهادئ هي »الرصاع من أجل البقاء«. فنحن نعّد تغري 
املناخ تهديًدا وجودًيا بسبب تأثريه عىل ثقافتنا وطريقة حياتنا 
التقليدية، وبسبب تأثريه أيضا عىل محيطنا وموارده البحرية 
وأنظمته البيئية، وكذلك بسبب تأثريه عىل أرضنا وعىل األمن 
الطبيعية  البيئة  عىل  ،تأثريه  ذلك  من  واألهم  واملايئ،  الغذايئ 

التي تحفظ الحياة البرشية عىل هذا الكوكب.

بالنسبة للدول الجزرية املنخفضة التي تواجه واقع الغرق إذا 
مستويات  استمرت  ما 
االرتفاع،  يف  البحر  سطح 
تهديًدا  يشكل  ذلك  فإن 
السيادة،  ورمبــا  لإلقليم 
تهديده  إىل  باإلضافة 
العيش.  وسبل  األرواح 
للمناطق  بالنسبة  أمــا 
ميكن  بالتصحر،  املتأثرة 
احتاملية  ذلك  يعني  أن 
وقوع املجاعة والجفاف. 
للمناطق  وبالنسبة 
املنكوبة بحرائق الغابات 
يــؤدي  فقد  املــتــكــررة، 
املنازل  فقدان  إىل  ذلك 
العائلة  أرواح  وفقدان 

َخلَّف إعصار وينستون  )Winston( يف عام 2016 آثارا مرتاكمة من الدمار، ما أّد إىل تأثر ما يقدر بـ 350.000 شخص تقريبا–أي أكرث من ثلث سكان فيجي – وخلَّف يف 

بعض القرى 90٪ من املنازل مترضرة أو مدمرة.
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الدويل  املجتمع  وعىل  الدول  عىل  يتوجب  لذا،  واألصدقاء. 
اآلخرين  القرار  أصحاب  وعىل  الحكومية  غري  واملنظامت 
 - عاجل  بشكل  به  وتطبيقه   - به  القيام  يجب  فيام  النظر 
لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها يف مواجهة هذه التهديدات 

الوجودية.

إّن فهم ُبعد حقوق اإلنسان مهم للغاية. فقد اعتمد مجلس 
قرارًا  أكتوبر 2021  املتحدة يف  التابع لألمم  اإلنسان  حقوق 
بإنشاء مقرر خاص عن تغري املناخ. وقد كانت فيجي جزًءا 
من املجموعة األساسية التي قدمت هذا القرار العتامده من 
قبل املجلس، معرتفة بتغري املناخ باعتباره تهديًدا وجودًيا له 

تأثريات العابرة لألقاليم وتأثريات متعددة األوجه.

فإننا  الهادئ،  املحيط  جزر  ملنتدى  الحايل  الرئيس  وبصفتنا 
نتفهم متاًما بأن العواقب الخطرية هي زوال محتمل لجزرنا. 
وهذا األمر يؤكد حاجتنا إىل فهم التحديات املتعلقة بالنزوح 
داخل  املناخ  بسبب  البرشي  والتنقل  بالكوارث  املرتبط 
املناقشات،  الهادئ. وسنحتاج إىل مزيد من  منطقة املحيط 
الجوهرية بني  الصلة  الهادئ، حول  املحيط  منتدى جزر  يف 
تأثريات تغري املناخ، واألمن اإلقليمي، والتنقل البرشي الناجم 

عن ظروف املناخ القاسية.

ما وراء الحدود السياسية واملصالح املحلية

مع  ويتناغم  مهم،  الداخيل  بالنزوح  املتعلق  العمل  إن 
ونحن  الكوارث.  بسبب  الترشد  منصة  مع  فيجي  مشاركة 
والتنقل  النزوح  لفهم  اآلخرين  مع  املنصة  نعمل من خالل 
املناخ، وذلك الستكشاف  وتغري  الكوارث  البرشي يف حاالت 
اإلجراءات الالزمة ملعالجة هذه املشكلة. لذا، نحتاج إىل أن 
القيام به بشكل جامعي كمجتمع  نتفق كلنا عىل ما ميكن 
من العاملني املطبقني لضامن تحويل التزاماتنا إىل إجراءات 
النهج  تنفيذ  ندعم  أننا  الواقع، ولضامن  أرض  ملموسة عىل 
املتكاملة واإلقليمية، والجمع بني إجراءات تغري املناخ، والحد 

من مخاطر الكوارث وجهود التنمية.

يجب أن تتجاوز محادثاتنا، حول كيفية مواجهة التحديات 
التي يفرضها النزوح الناجم عن الكوارث، الحدود السياسية. 
حول  محددة  إرشــادات  تطوير  إىل  فيجي  يف  عمدنا  وقد 
معالجة العمليتني املنفصلتني وهام: إعادة التوطني املخطط 
إلعادة  بالنسبة  أما  املناخ.  الناجم عن ظروف  والنزوح  لها، 

توطني  إعــادة  فيجي  أكملت  فقد  لها،  املخطط  التوطني 
خمسة مجتمعات تأثرت بشدة من جراء األحداث املناخية 
لتأثري  فاستجابة  الوقت.  ذات  يف  واملفاجئة  الظهور  بطيئة 
اإلعصار املداري ياسا Yasa  يف عام 2020 فإننا نعمل اآلن 
 Nabavatu وكوجيا  )نابافاتو  مجتمعني  توطني  إعادة  عىل 
and Cogea( اللذين يقعان يف مقاطعة بوا Bua ثاين أكرب 
االنهيارات  من  بشدة  ترضرت  التي  وهي  فيجي  يف  جزيرة 

األرضية نتيجة لألمطار الغزيرة والفيضانات.

التوطني  بإعادة  يتعلق  فيام  عملنا  تعزيز  أجل ضامن  ومن 
املخطط له والنزوح، فإن قانون تغري املناخ الجديد يف فيجي 
يف  الكيل  الحكومة  لنهج  القانوين  اإلطار  يوفر   2021 لعام 
معالجة هذه القضايا. ُيعّد التزامنا بضامن أن تكون أنظمتنا 
يتجزأ من نهجنا، بحيث  وعملياتنا شفافة وشاملة، جزًءا ال 
تكون الدولة هي من تدعم حقوق اإلنسان وتحميها لجميع 

األشخاص املترضرين حتى ال يتخلف أحد عن الركب.

الهجرة  مجلة  من  الخاصة  النسخة  هذه  تتابع  أن  أملنا  إن 
النزوح  حول  معرفتنا  فتوسيع  املحادثات.  هذه  القرسية 
الناجم عن املناخ واألشكال األخرى للتنقل البرشي هو أمر 
مناخ  يف  متغري  بعامل  لالهتامم  نسعى  أننا  حني  ففي  مهم. 
عن  تنجم  التي  التحديات  ملواجهة  كذلك  ونسعى  متغري، 
هذا، يصبح فهم احتياجات الحامية املحددة وفهم التحديات 
الواقعة عىل األشخاص املترضرين أمرا حيويا، إذا ما أردنا أن 
لتوفري  الالزمة  املؤسسية  والعمليات  القانونية  النظم  منتلك 
وأصحاب  الحكومات  جميع  ندعو  ونحن  للجميع.  الحامية 
القرار لالنضامم إلينا يف املشاركة بإخالص وعىل وجه الرسعة 
لنتمكن من تنفيذ التزاماتنا املشرتكة وتعزيزها. وإذا أخذنا 
بعني االعتبار أن أزمة املناخ لها بالفعل تأثري كبري عىل حياة 
الناس، فال ميكن أن تكون هناك رضورة أكرث إلحاحا من هذه.

السفرية نزة شميم خان

الدامئة لدى األمم املتحدة يف جنيف؛ كبري املفاوضني  املندوبة 
)23 COP( لرئاسة فيجي ملؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ

لالستزادة من املعلومة، قم بالتواصل مع 

mission@fijiprunog.ch 
aleweniqila@fijiprunog.ch أو

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
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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 

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis


8 نرشة الهجرة القرسية 69أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل8

www.fmreview.org/ar/climate-crisis2022 أيار

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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دون  أو  واستثامرها،  املالية  الحواالت  انتقال  دون  أو  والتنقل، 
تداول املهارات واألفكار. إن ضامن كون أولئك الذين يواجهون 
أسوأ آثار أزمة املناخ قادرين عىل التحرك بطريقة آمنة وكرمية 

هو مفتاح للحفاظ عىل قدرتهم عىل التكيف1.

واسعة  تحركات  تظهر  التي  القيامة«  يوم  »سيناريوهات  إن 
تعكس  ال  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  إىل  لألشخاص  النطاق 
حقيقة ما يجري اليوم، وال يعكس كذلك التوقعات املستقبلية. 
األساس  يف  هي  البيئية  بالعوامل  املرتبطة  السكان  فتحركات 
ذات مدى قصرية وهي داخلية وستبقى عىل الدوام كذلك. ومع 
ذلك، سُترتجم آثار التغيري البيئي إىل قرارات هجرة أكرث صعوبة، 
بالنسبة ألولئك  أكرث حرج  أكرث خطورة، ومواقف  وإىل رحالت 

املتنقلني عىل الطريق.

تعمل املنظمة الدولية للهجرة )IOM( مع الدول األعضاء فيها 
يف ضامن  املساعدة  عىل  لديها  األطراف  املتعددة  واملؤسسات 
الناشئة بطريقة  الحاالت  لهذه  الهجرة  أنظمة حوكمة  معالجة 
فعالة. وتعد األطر والربوتوكوالت التي متّكن التنقل عرب الحدود 
مفاتح  هي  العاملة(  اليد  هجرة  إلدارة  ابتداء  ُطوِّرت  )التي 
أساسية لتسهيل الهجرة يف حاالت تغري املناخ، ولدعم التكّيف 
اإلقليمية  االقتصادية  املجموعات  وتعّد  الصمود.  عىل  والقدرة 
يف جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية أمثلة متميزة 
الناس،  تنقل  حرية  تسهل  التي  فاألطر  املرنة.  الرتتيبات  لهذه 
وااليجاد   )ECOWAS(اإليــكــواس أقاليم  يف  املوجودة  كتلك 
املتنقلني  األشخاص  مرونة  عىل  الحفاظ  يف  تساعد   )IGAD(
العتامدهم  وذلك  املناخ  بتغري  خاص  بشكل  يتأثرون  الذين 
ينتقلون عرب  الذين  تتاح لألشخاص  الطبيعية. وقد  املوارد  عىل 
املناخ فرصة الوصول إىل فئات  الكوارث وتغري  الحدود بسبب 
التأشريات  سياسات  استخدام  ميكن  حني  يف  الحالية،  الهجرة 
من  وللحد  التكيف،  لدعم  األخالقية  العاملة  هجرة  وخطط 

مخاطر الكوارث )DRR( وللتعايف ما بعد وقوع الكوارث.

نظرًا ألن الهجرة هي - يف املقام األول- داخلية وليست هجرة 
لتداعياتها  متيقظني  نظل  أن  علينا  توجب  للحدود،  عابرة 
مسألة  وأخريا،  أوال  املناخ،  بسبب  الهجرة  وستكون  املحلية. 
تخطيط حرضي ومسألة تقديم خدمات، إىل حد كبري، ويصبح 
علينا لزاما دعم السلطات املحلية يف عملية دمج أبعاد املناخ 
العمل عىل املستوى املحيل، ال  والهجرة يف عملها. فمن خالل 
سيام يف املدن، سنتمكن من بناء مجتمعات شاملة للمهاجرين، 

وبالتايل نستطيع تعزيز الرفاه الجامعي والقدرة عىل الصمود2. 
وتقوم املنظمة الدولية للهجرة يف السنغال وساحل العاج، عىل 
 - الحلول  وتنفيذ  تصميم  يف  املهاجرين  بإرشاك  املثال،  سبيل 
القامئة عىل الطبيعة –ملشاكل مخاطر الفيضانات وقضايا انعدام 
األمن الغذايئ يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية. وتعزز هذه 
املبادرات –ابتداء- االعرتاف مبهارات حقوق العامل املهاجرين 
قدرة  بناء  عملية  يف  حقوقهم،  وحامية  الزراعي  القطاع  يف 

مجتمعاتهم عىل الصمود.

من  املكتسبة  الخربة  نطاق  توسيع  الصعب  من  يكون  وقد 
فعالة  طرًقا  أصال،  هناك،  أن  غري  ونرشها،  املحلية  املقاربات 
الرشكاء  ولتحفيز  املشرتكة،  الدروس  ولتعلم  املعلومات،  لتبادل 
ومجلس  للهجرة،  املتحدة  األمــم  فشبكة  ــوارد.  امل وتحريك 
البلديات للهجرة، وفرقة القوات املعنية بالنزوح، ومنرب النزوح 
بشأن  اإلقليمية  االستشارية  والعمليات  الكوارث،  عن  الناجم 
العالقة  ذات  واملنتديات  للشبكات  أمثلة  الهجرة هي جميعها 

بهذه القضايا.

التقليل من مخاطر الكوارث واملناخ

وكذلك  الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  عرض  لقد 
الحالية  املخاطر  من  للحد  واضحة  مخططات  باريس  اتفاقية 
واملستقبلية املتعلقة باملناخ. ويعد الحد من املخاطر والتكيف 
وتلك  واإلنسانية  اإلمنائية  القضايا  جميع  يف  أساسيني  أمرين 
الخاصة بالسالم - مبا يف ذلك ما يتعلق بحوكمة الهجرة وإدارة 
البرشي،  بالتنقل  املتعلقة  الرئيسية  األطر  أقرت  وقد  النزوح. 
الهجرة  سياسات  أو   )GCM( للهجرة  العاملي  النموذج  مثل 
املخاطر  آثار  تقليل  إىل  بالحاجة  والوطنية،  اإلقليمية  والنزوح 
العشوائية. وهناك حاجة ملحة اليوم لطروحات منسقة تشمل 
املجتمع بأكمله وتجمع بني إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع 
إىل  باإلضافة  البرشي،  التنقل  يف  الفاعلة  والجهات  املناخ  تغري 

املجتمعات املترضرة ذاتها.

ومّثة أمثلة مميزة موجودة فعليا– من قبل - عىل هذا العمل. 
فقد جمع الفريق العامل املسؤول عن النزوح بسبب الكوارث 
النزوح والكوارث  إدارة  الهادئ معا مؤسسات  يف آسياواملحيط 
ساهم  كام  األرض.  عىل  العمل  وليحركوا  الدروس  ليتشاركوا 
إدراج مامريس التنقل البرشي يف هيئات التنسيق الوطنية - مثل 
املنتدى الوطني يف بوروندي - يف تسهيل دمج مخاوف التنقل يف 
عمليات التخطيط للحد من مخاطر الكوارث. وقد قامت بلدان 
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مثل فانواتو وموزمبيق مؤخرا بإضفاء الطابع املؤسيس عىل هذا 
النهج من خالل دمج السياسات والطروحات املتعلقة بالكوارث 
جنًبا  للهجرة،  الدولية  املنظمة  دعمت  وقد  البرشي.  والتنقل 
إىل جنب مع رشكائها يف مبادرة القدرة عىل الحد من الكوارث 
الحكومات  تزويد  من خالل  العمليات  هذه  أيًضا   )CADRI(
والتي  الكوارث  مخاطر  من  بالحد  الخاصة  التقييم  بإمكانيات 
تراعي عىل وجه التحديد قضايا الهجرة والنزوح وإعادة التوطني 
املخطط لها، والتي ميكن أن تساعد يف تحديد أولويات إجراءات 

املتابعة3.

مساعدة األشخاص أثناء التنقل وحاميتهم

لقد أظهرت أزمات السنوات األخرية لنا بأننا بحاجة إىل التجهز 
الذي تعاين  الوقت  تتنامى فيه االحتياجات اإلنسانية، يف  لعامل 
زخام  أكرث  كوارث  من  العامل  أنحاء  جميع  يف  املجتمعات  فيه 
وأشد رضاوة، وأكرث تداخال، وهي التي ما فتئت تقوض بشكل 
مساحة  ترتك  انفكت  وما  الصمود،  عىل  الناس  قدرة  تدريجي 

توقع  أن  نعلم  فنحن  للتعايف.  مــحــدودة 
مناخ  يف  لذلك  واالستجابة  واألرضار  الخسائر 
القرسية  للهجرة  االستعداد  أيًضا  يعني  متغري 
الحركة  تــؤدي  وقد  ومعالجتهام.  والنزوح 
هي  والتي   – الحدود  عرب  والحركة  الداخلية 
الحاالت  بعض  يف  ورضورة  للتأقلم  أساسية 
يف  الناس  وضع  إىل   - الحياة  قيد  عىل  للبقاء 
كرمية،  غري  حياة  وإىل  حياتهم  تهدد  مواقف 
الصمود،  عىل  وقدرتهم  مواردهم  وتقوض 
العنف  من  معاناتهم  احتاملية  من  وتزيد 
وانعدام األمن وازدياد التأثر مبخاطر املستقبل 

غري املتوقعة.

ومعالجته  للنزوح  التحضري  عمليات  تعد 
اآلثار  أحد  من  للحد  مفتاحية   أمورا  وحّله 
من  وسيكون  املناخ.  وتغري  لألخطار  الرئيسية 
غري  واألرضار  الخسائر  تجنب  أيًضا  الرضوري 
املناخ  وتغري  الكوارث  تحدثها  التي  املبارشة 
تشمل:  وهي  والهجرة،  النزوح  خالل  من 
والتوترات  املجتمعي،  واالضطراب  اإلفقار، 
ولتحقيق  البيئي.  والتدهور  االستقرار،  وعدم 
هذه الغاية، يجب عىل جميع أنشطة التجهز 
للكوارث واالستجابة والتعايف أن تدمج إدارات 

النزوح والهجرة والحامية والحلول الدامئة4.

الخطط  نحو  جمعي  تحول  هناك  يكون  أن  يتوجب  كام 
االستباقية، من خالل استخدام تقييامت املخاطر، ورصد املخاطر 
وأنظمة اإلنذار املبكر التي تعزز الجاهزية والعمل املبكر. وقد 
)يف  للوكالة  كقائد   - بدورها  للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت 
النازحني داخلًيا يف أعقاب  نهج املجموعة( ملساعدة األشخاص 
الكوارث التي سببتها أخطار الطبيعية - بدعم الجهود املتعلقة 
بتوقع النزوح الناجم عن الكوارث ومراقبته يف املحيط الهادي، 
وتعزيز أنظمة اإلنذار والبنية التحتية يف نيبال والفلبني، وبناء 
القدرات )وتعزيز دمج األشخاص النازحني( للحد من املخاطر يف 
جنوب السودان وبنغالديش وهايتي ويف غرب وجنوب ووسط 

أفريقيا.

الجهات  من  مجموعتني  بني  الجسور  بناء  يف  نستمر  أن  علينا 
الفاعلة التي عملت يف كثري من األحيان مبعزل عن غريها: تلك 

خلَّف إعصار بوفا عرشات اآلالف بال مأوى يف الفلبني يف عام 2012.
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الكوارث والتجهز للطوارئ من  إدارة مخاطر  تتعامل مع  التي 
جهة  من  النزوح  وإدارة  الهجرة  مع  تتعامل  التي  وتلك  جهة، 
تكمل  جديدة  جامعية  نهج  طرح  إىل  بحاجة  ونحن  أخرى. 
التدخالت اإلنسانية التقليدية والحلول الدامئة مبزيد من الرؤى 

املستقبلية والتنسيق وبناء القدرات.

دعوة جامعية للعمل

نهائية  مواعيد  ومن  رئيسية،  عاملية  معامل  من  نقرتب  نحن 
علينا أن نويف بالتزاماتنا مع نهايتها. لقد وضعنا أهداًفا إمنائية 
واضحة، وسبال ملواجهة تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث، 
األدوار  حددنا  قد  أننا  كام  طموحة.  إنسانية  التزامات  وكذلك 
واملسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ، ومل يتبقَّ علينا اآلن إال 
أن نتحرك وأن نترصف بشكل عاجل؛ فكلفة التقاعس املناخي 
رفاهنا  قد تطغى بشكل كبريعىل  األفق  تلوح يف  التي  والبيئي 

الجامعي.

فإننا  غالسكو؛  يف  مؤخرًا    COP26 اتفاقية  أّكدته  ملا  وتبعا 
بحاجة إىل استثامرات إلزالة التكلس )الكربون( عن اقتصاداتنا، 
الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات  من  املزيد  لتجنب  وذلك 
البيولوجي.  والتنوع  البيئية  النظم  السلبي عىل  تأثرينا  ولتقليل 
بهام  التنبؤ  وميكن  كاِفَيني  ومساعدة  متويل  إىل  بحاجة  ونحن 
اآلثار  مع  وللتكيف  الكوارث  مخاطر  من  للحد  ومستداَمني 
التزامات واضحة  إىل  بحاجة  أيضا  املناخ. ونحن  لتغري  السلبية 
الذي  البيئي  التغري  عن  الناجمة  واألرضار  الخسائر  ملعالجة 
من صنع البرش، وذلك من أجل دعم املجتمعات األكرث ضعفاً 
واألشخاص األكرث ترضراً. وال بد من التأكيد هنا بأن هذه الجهود 

جميعها تسهم يف خلق مجتمعات أكرث شموالً وعدالً.

والنزوح  للهجرة  املعالجة  نضمن  أن  حقيقا  تحديا  يكون  قد 
بشكل كامل ضمن هذ النطاق من القضايا واإلجراءات املعقدة، 
إن  األمــام.  إىل  تقدم  أي  لتحقيق  رضوري  شك-  ال   – ولكنه 
املنتدى الدويل ملراجعة الهجرة )IMRF( القادم يف عام 2022 
يوفر فرصة فريدة للدول لجعل الهجرة يف قلب تأمالتنا الفكرية 
مجموعة  حشد  من   IMRF وسيمكننا  العملية.  وإجراءاتنا 
متنوعة من الجهات الفاعلة يف جميع جوانب هذه املحادثات، 
واالستامع إىل أصوات املهاجرين والنازحني، الذين تم إهاملهم 
يف محادثات وضع السياسات العاملية. وسيتيح لنا كذلك التأمل 
العاملي  امليثاق  أهداف  يف ضوء  أحرزناه  الذي  التقدم  يف  مليا 
الجهود  هذه  دعم  كيفية  عىل  الضوء  تسليط  وكذلك  للهجرة، 

للعديد  واإلنسانية  التنموية  األهداف  تحقيق  أجل  لعملنا من 
من األطر األخرى التي التزمنا بها من قبل. كام سيشجعنا اللقاء 
اإلجــراءات  من  مزيد  باتخاذ  والتعهد  التزاماتنا  تجديد  عىل 
للهجرة  الدولية  املنظمة  طورت  ولقد  القضايا.  هذه  بشأن 
)IOM( من أجل توجيه جهودها الخاصة - عىل سبيل املثال - 
اسرتاتيجية مدتها 10 سنوات ملعالجة العالقة بني الهجرة والبيئة 
سينتقلون  الذي  لألشخاص  حلول  عىل  مركزين  املناخ،  وتغري 
واألشخاص  أماكنهم  يف  سيبقون  الذين  والناس  املستقبل،  يف 

املتنقلني اآلن عىل الطريق5.

يف  الفاصل  العقد  هذا  يف  أكرث  نتعمق  ونحن  نحتاج،  إننا 
من  حذرين  نظل  أن  إىل  املشرتك،  مستقبلنا  أجل  من  تاريخنا 
تعقيد هذه القضايا وإىل تعزيز االستجابات املناسبة لها. نحن 
بحاجة إىل ضامن أن تكون الهجرة آمنة وكرمية؛ فحيثام يكون 
وصول املهاجرين إىل الخدمات والفرص ممكنا، ستكون هناك 
املجتمعات  كل  عرب  والصمود  التنمية  تدعم  للموارد  تعبئة 
املسبق  التنبؤ  أن  إىل  بحاجة  ونحن  البرشية.  التجمعات  وكل 
بنتائج التنقل من الكوارث والتدهور البيئي؛ ومن الرضوري أن 
نعززالجاهزية وأن نقّر مسبًقا بآثار الهجرة والنزوح يف حاالت 
اآلثار  تقليل  من  نتمكن  أن  أجل  من  ذلك  وكل  املناخ،  تغري 
البيئية السلبية ومن أجل حامية التنمية. ورمبا نحتاج، أكرث من 
أي يشء آخر، إىل بلورة رواية مشرتكة جديدة: رواية ال يعطلها 
الخوف من األشخاص املتنقلني ولكنها رواية تقر متاًما بحقوق 
املناخ  تغري  من  ترضرًا  األكرث  األشخاص  ومساهامت  وقدرات 
إما  الخيار  تقدم  فعالة  ذاته- عن حلول  الوقت  – يف  وتبحث 

بالبقاء أو بالرحيل.

  avitorino@iom.int@IOMchief أنطونيو فيتورينو 
املدير العام، املنظمة الدولية للهجرة

1. أوكس آر، بانريجي أس و وارنر يك )2020(« التنقل البرشي والتكيف مع التغري البيئي«، 
 يف تقرير الهجرة العاملية للمنظمة الدولية للهجرة لعام 2020 

bit.ly/IOM-WMR2020-Chap9
IOM .2 املنظمة الدولية للهجرة )2015( تقرير الهجرة العاملية لعام 2015 - املهاجرون 

واملدن: رشاكات جديدة إلدارة التنقل
bit.ly/IOM-WMR2015

www.cadri.net/  .3
UNSG HLP-IDP)2021(.4 تسليط الضوء عىل النزوح الداخيل: رؤية للمستقبل

bit.ly/HLP-report-2021
IOM املنظمة الدولية للهجرة )2021( اسرتاتيجية مؤسسية للهجرة والبيئة وتغري املناخ   .5

2030-2021
bit.ly/IOM-2021-30-climate-strategy

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
mailto:avitorino@iom.int
https://bit.ly/IOM-WMR2020-Chap9
https://bit.ly/IOM-WMR2015
http://www.cadri.net/
https://bit.ly/HLP-report-2021
https://bit.ly/IOM-2021-30-climate-strategy


14 نرشة الهجرة القرسية 69أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل14

www.fmreview.org/ar/climate-crisis2022 أيار

معالجة سياسات الربط بني املناخ والهجرة والرصاع
راشيل فورلو

ُيعدُّ فهم دور الحكومات الوطنية أمرًا حاساًم لوضع التدخالت السياسية والربامجية األكرث فعالية ملعالجة 
أسباب شح املوارد والنزوح.

لطاملـا زعـم الباحثـون وصنـاع السياسـات أّن مّثة صلـًة مبارشة 
بـني تغـري املنـاخ والهجـرة والـرصاع. ومـع ذلـك، فقـد أهملت 
اسـرتاتيجيات السياسـات والربامـج القامئـة عـىل هـذا االرتباط 
الـدور املهـم للحكومـات الوطنيـة يف خلـق الظـروف لشـح 
املـوارد الطبيعيـة التـي تفاقمـت بسـبب تغـري املنـاخ1. ففـي 
حالتـي اليمـن ودارفـور، حيـث اسُتشـِهد بالتغـريات البيئيـة 
كعوامـل رئيسـية يف دفـع الهجـرة والرصاع، مل يكـن تغري املناخ 
القـرسي  النـزوح  لتفسـري  رضورًيـا(  رشًطـا  كان  )وإن  كافًيـا 
أو   - واإلجـراءات  السياسـات  كانـت  بينـام  هنـاك.  والنـزاع 
التقاعـس – مـن الحكومتـني اليمنية والسـودانية هي العوامل 
الحاسـمة يف خلق الظروف لشـح املوارد التـي أدت إىل النزوح 

طويـل األمـد يف هاتـني الحالتـني. 

ـر تغـري املنـاخ عىل أنـه عامل »دفـع« أو عامل  وغالًبـا مـا ُيؤطَّ
مضاعـف للتهديـد بزيـادة الهجـرة وتأجيـج الـرصاع، وتفـرتض 
البيئيـة  التغيـريات  تربـط  التـي  البـارزة  النظريـات  إحـدى 
متناقصـة  مجموعـة  باسـتمرار  هنـاك  أن  والـرصاع  بالهجـرة 
مـن املـوارد الطبيعيـة متاحة لعـدد متزايـد من السـكان، وأّن 
الصدمـات البيئيـة الناجمـة عـن تغـري املنـاخ ميكـن أن تخلـق 
عـدم االسـتقرار ، وتشـعل رشارة الهجـرة أو التنافـس املحـيل 
عـىل املـوارد، األمـر الـذي يخلـق نقـاط ضعف خاصـة لرشائح 
محـددة مـن السـكان الذيـن يعتمـدون، بشـكل مبـارش، عـىل 
املوارد لكسـب معيشـتهم، وكذلـك ألولئك الذين يسـتخدمون 
تلـك املـوارد بشـكل غـري مبـارش لتوليد سـبل العيـش الخاصة 
بهـم. وقـد زعـم بعض الباحثـني وصانعي السياسـات - يف هذا 
الصـدد - أن تدفقـات الهجـرة الناجمـة عـن التغـريات البيئيـة 
قـد تـؤدي أيًضـا إىل تأجيـج التوتـرات وإثـارة الرصاعـات بـني 
»املهاجريـن بسـبب املنـاخ« مـن جهـة، والسـكان املضيفـني 
لهـم مـن جهـة أخرى، حـول القضايـا السياسـية أو االجتامعية 
أو األيديولوجيـة، باإلضافـة إىل التنافـس املتوقـع عـىل املـوارد.

ومـع ذلـك، غالًبـا مـا يتـم تبسـيط هـذه النظريـات إىل درجة 
محـو البعـد السـيايس لكيفيـة تأثـري تغـري املنـاخ عـىل الهجرة 

والـرصاع. وقـد أظهـرت األبحـاث الحديثـة أن نوع املؤسسـات 
الحكوميـة وقوتهـا، غالًبـا مـا يكونـان - عنـد محاولـة فهـم 
النـزوح والنـزاع املرتبطـني باملـوارد - أكـرث أهمية من مسـتوى 
توافـر املـوارد الطبيعيـة يف البلـد، أو مـن مسـتوى التعـرض 
للصدمـات املناخيـة2. لـذا، تتنـاول هـذه املقالـة أمثلـة مـن 
اليمـن ودارفـور لتوضيـح أهميـة دور الحكومـة الوطنيـة يف 

تخفيـف - أو تفاقـم - الهجـرة والنـزاع املرتبطـني باملنـاخ.

اليمن

مل َيتمّكـن أكـرث من نصف سـكان اليمن من الوصـول إىل املياه 
النظيفـة حتـى قبـل النـزاع الحـايل، كـام أن امليـاه الجوفيـة – 
التي هي رضورية السـتدامة سـبل العيش الزراعية - ُتسـتنفذ 
برسعـة أكـرب مـن عمليـة اسـتبدالها. لـذا، فقـد أدى التصحـر 
املطـّول إىل هجـرة رشائح كبرية من سـكان الريـف إىل املناطق 
الحرضيـة، مـا أدى إىل مضاعفـة عـدد سـكان املـدن عىل مدار 
الخمسـة عـرش عاًمـا املاضية. واآلن، تدور ما بـني 70-80٪ من 
جميـع النزاعـات الريفيـة يف اليمن حـول األرض أو املياه. وقد 
أدت املنافسـة عـىل األرايض بـني النازحـني داخلًيـا واملجتمـع 
االنقسـامات  تعميـق  إىل  الحرضيـة  املناطـق  يف  املضيـف 
السياسـية يف الحـرب األهليـة الحاليـة، حيـث يهاجـر العديـد 
مـن النازحـني داخلًيا من الشـامل إىل الجنوب، وقـد أدى ذلك 
إىل تعميـق التصـور بـأن اليمنيـني الشـامليني يأخـذون املـوارد 
مـن الجنـوب. وهـذ يعنـي أنـه عىل الرغـم من أن تغـري املناخ 
كان رشًطـا رضورًيـا إلثـارة الهجـرة والـرصاع، إال أنـه بسـبب 
عـىل  النخبـة  سـيطرة  إىل  باإلضافـة  املركزيـة  اإلدارة  ضعـف 
املـوارد تفاقمـت مشـكلة شـح املـوارد وبالتـايل تـرك السـكان 

معرضـني لخطـر النزاعـات املتعلقـة باملناخ.

يف تسـعينيات القرن املايض، أنشـأت الحكومة الوطنية اليمنية 
- مبسـاعدة برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئUNDP - املجلس 
األعـىل للميـاه الـذي كان معنيـا مبعالجـة شـح امليـاه، لكـن 
املجلـس مل يكـن فاعال بسـبب املنافسـة مع الـوزارات األخرى 
وبسـبب عـدم قـدرة الحكومـة املركزيـة عـىل فـرض اللوائـح 

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
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الالحقـة  املحـاوالت  ركـزت  وقـد  الحرضيـة3.  املراكـز  خـارج 
إلدارة املـوارد، مثـل الهيئـة الوطنيـة للمـوارد املائيـة والربنامج 
االسـتثامري الوطنـي السـرتاتيجية قطـاع امليـاه )التـي يدعمها 
وميولهـا البنـك الدويل وجهـات مانحة دولية أخـرى(، يف املقام 
األول، عـىل الحلـول التكنوقراطيـة، ولكنهـا فشـلت يف معالجة 
الحكومـة  املـوارد. كـام كانـت  إدارة  السياسـية يف  الجوانـب 
الوطنيـة ُمبتـالة أيًضـا بحمـى املصالـح السياسـية املتنافسـة 
التـي حالـت دون التنفيـذ السـليم لسياسـات التخفيـف مـن 
آثـار تغـري املناخ. وعىل سـبيل املثـال، فقد اعتمـدت الحكومة 
اليمنيـة، مـن عـام 1990 حتى انـدالع الحرب األهلية، بشـكل 
كبـري عـىل توفـري الرعايـة لقاعـدة سـلطتها السياسـية، والتـي 
كان جـزء منهـا يتألـف من كبـار مـالك األرايض الزراعية الذين 
املـوارد واسـتخدام  الحفـاظ عـىل  عارضـوا معظـم سياسـات 
األرايض  اسـتغالل  يف  اإلفـراط  إىل  أدى  الـذي  األمـر  األرايض، 

الزراعيـة باملحاصيـل كثيفـة االسـتهالك للميـاه.

لقـد ضمـن الجمـع بـني سـلطة الحكومـة املركزيـة التنفيذيـة 
الضعيفـة واملصالـح السياسـية املتنافسـة للنخب عـدم فعالية 
السياسـات التـي تهـدف إىل التخفيـف مـن آثـار تغـري املنـاخ 
مـن خـالل إدارة املـوارد. وقـد أدى هـذا إىل شـح املـوارد لدى 
الكثـري مـن السـكان، كام أدى أيضـا إىل خلق الظـروف املواتية 
للتأثـر السـلبي بالعديـد مـن الصدمـات املناخيـة التي تحدث 

اليوم.

دارفور

بـني  املبـارشة  الصلـة  لبيـان  السـابقة،  الحجـج  أكـدت  لقـد 
الهطـول  انخفـاض  دارفـور،  يف  والـرصاع  والهجـرة  املنـاخ 
املطـري والتصحـر قبـل عـام 2003، وهـو مـا أدى إىل زيـادة 
الهجـرة وتأجيـج الـرصاع عـىل األرايض واملـوارد4. ووفًقـا لهذه 
الحجـة، فقـد تسـبب الجفـاف يف هجـرة جامعيـة لرشائح من 
السـكان كانـت تعتمـد عـىل الزراعة لكسـب لقمـة العيش أو 
القطاعـات املجـاورة نحـو جنـوب دارفور، حيـث كان الجفاف 
أقـل حـدة، األمـر الـذي زاد مـن حـدة التوتـرات االجتامعيـة 
بـني املجموعـات هنـاك. وقـد أدى ذلـك كلـه إىل تصاعد حدة 
الـرصاع املحـيل بـني املجتمعـات املحليـة عـىل املـوارد، حتـى 

وصـل األمـر يف نهايـة املطـاف إىل حـرب أهليـة.

لقـد سـلطت األبحـاث التـي أجريـت منـذ ذلـك الحـني الضوء 
عـىل دور الحوكمـة وسياسـة املـوارد يف تحـدي الربـط املبارش 

بـني املنـاخ والهجـرة والـرصاع. وقد حافظ السـودان - بسـبب 
انقسـامات  عـىل   - السـودانية  للدولـة  االسـتعامرية  األسـس 
تخصيـص  كيفيـة  كبـري  بشـكل  حـددت  عميقـة  اجتامعيـة 
الخرطـوم  بـني  األمـد  طويلـة  توتـرات  فخلقـت  املـوارد، 
)باعتبارهـا »مركـز« السـودان( ودارفور )كجزء مـن »أطراف« 

 .) السـودان 

ومنـذ ذلـك الحـني، اكتسـبت الحكومـة املركزيـة يف السـودان 
والءات سياسـية مـن خـالل توزيـع األرايض واملـوارد، والتـي 
مل تصـل إىل دارفـور تقريًبـا. كـام سـعت الحكومـة املركزيـة 
املـوارد  عـىل  السـيطرة  إىل  واالقتصاديـة  السياسـية  ونخبهـا 
أدى  مـا  إنفاقهـا،  أمنـاط  عـىل  للحفـاظ  واملعدنيـة  الزراعيـة 
إىل االعتـامد املفـرط عـىل مامرسـات اسـتخدام األرايض غـري 
املسـتدامة - وبدعـم من صندوق النقد الـدويل والبنك الدويل 
–وعـىل املـزارع الكبـرية التـي زاد تعرضهـا للتغـريات البيئيـة 
بشـكل مبـارش. وقـد أدى هـذا إىل تفاقـم تدفقـات الهجـرة 
مـن املناطـق الزراعيـة غـري الصالحـة لالسـتعامل5، وأججـت 
التوتـرات العرقيـة بـني املجموعات العربية وغـري العربية عىل 
وجـه التحديـد. وعـالوة عـىل ذلـك، فقـد كانـت آليـات النزاع 
التقليديـة يف دارفـور عندمـا حدثـت خالفـات محليـة عـىل 
املـوارد نتيجـة للجفـاف واملجاعة غائبة بسـبب إعـادة هيكلة 
د  الدولـة املركزية لإلدارة املحلية بشـكل مقصـود، وكذلك َتَعمُّ
اسـتمرت  لـذا،  التقليديـة.  الحكـم  مؤسسـات  عـىل  القضـاء 

النزاعـات التـي عـادة مـا يتـم حلهـا بسـهولة يف التفاقـم.

تطبيق الدروس املستفادة

مـاذا تعني هـذه االسـتنتاجات لواضعي السياسـات واملطبقني 
الهجـرة  وتدفقـات  النزاعـات  معالجـة  يحاولـون  الذيـن  لهـا 
املرتبطـة باملنـاخ؟ عنـد النظـر إىل الهجـرة املناخيـة والـرصاع 
التقاعـس  أو   - الحكوميـة  لإلجـراءات  نتيجـة  أنهـا  عـىل 
الحكومـي - والسياسـات، بـدالً مـن كونهـا نتيجة لتغـري املناخ 
االقتصـاد  عـىل  الرتكيـز  مبـكان  األهميـة  مـن  يصبـح  فقـط، 
السـيايس للتصـدي لتغـري املنـاخ والتكيـف معـه. ومـع ذلـك، 
مـا تـزال املبـادرات - مثـل إطـار سـنداي للحـد مـن مخاطـر 
الكـوارث ومنصـة النزوح بسـبب الكوارث- تركز عـىل الكيفية 
التـي ينبغـي أن تكـون بهـا التحالفـات الدوليـة والـدول ذاتها 
هـي الجهـات الفاعلـة األساسـية يف معالجـة آثـار تغـري املناخ، 
وذلـك مـن خالل تأكيـد الحاجة إىل »بنـاء القـدرات الوطنية« 
املنـاخ والتكيـف معـه. إن هـذا  للتخفيـف مـن حـدة آثـار 
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ـح يف حالتـي دارفور واليمـن- غالًبا ما يكون  النهـج - كـام توضَّ
غـري فعـال عندمـا تعمـل الـدول ذاتهـا عـىل خلـق الظـروف 
للتأثـر السـلبي بالصدمـات املناخيـة. وقد سـبق للبنـك الدويل 
وصنـدوق النقـد الـدويل والعديـد من الـدول املانحـة الدولية 
تنفيـذ برامـج بنـاء القـدرات لدعـم التكيـف مع املنـاخ يف كل 
من السـودان واليمن، وكلها فشـلت ألنها مل تأخذ يف الحسـبان 

املصالـح السياسـية للبلـد والرتكيـب الهيـكيل لـه. 

يتوجـب عـىل املانحـني، بـدالً مـن ذلـك، تركيـز الربمجـة عـىل 
اسـرتاتيجيات املرونـة املناخيـة »مـن الدرجـة الثانيـة«، نحـو 
تعزيـز آليـات تسـوية النازعـات، وتطوير سياسـات اسـتخدام 
األرايض املحليـة. إّن إعـادة بنـاء آليـات حل النزاعـات املحلية 
التـي أضعفتهـا الحكومـة املركزيـة أمـر بالـغ األهميـة لتهدئة 
التوتـرات الناتجـة عـن زيـادة الهجـرة والـرصاع عـىل املـوارد 
و / أو تنامـي الخصومـات القامئـة عـىل الهويـة. وميكـن أيًضـا 
املحـيل  املجتمـع  قـادة  مـع  العمـل  مـن خـالل  ذلـك  دعـم 
لتطويـر اسـرتاتيجيات اسـتخدام األرايض التـي ميكـن تكييفهـا 
مـرشوع  عمـل  املثـال،  سـبيل  فعـىل  املحليـة.  الحالـة  عـىل 
إدارة املراعـي املسـتدامة مـع القـرى يف تنزانيـا، حيـث أدت 
إىل  الضعيفـة  األرايض  إدارة  ومامرسـات  البيئيـة  التغيـريات 
الهجـرة والـرصاع، عـىل تطويـر حقـوق ملكيـة أرايض الرعـي 
املشـرتكة، األمـر الـذي أدى إىل الحـد مـن النزاعـات هنـاك. 6

الدولـة بوصفهـا  التـي تركـز عـىل  الدوليـة  وبالنسـبة لألطـر 
الفاعـل األسـايس للتخفيـف مـن تغـري املنـاخ والتكيـف معـه، 
أصبـح مـن األهميـة مبـكان إجـراء تحليـل عـىل مسـتوى البلد 
الـوزارات  عـىل  السياسـية  املصالـح  تأثـري  كيفيـة  يتفحـص 
الحكوميـة، ودراسـة القاعدة السياسـية التي تدعـم الحكومة، 
ومسـتوى تأثـري الحكومـة الوطنيـة عـىل السـلطات املحليـة. 
عـالوة عـىل ذلـك، يتوجـب عـىل املانحـني أن يكونـوا مبدعـني 
الجهـات  هـي  الحكوميـة  الـوكاالت  أي  تحديـد  حيـث  مـن 
املنفـذة الرئيسـية يف االسـتجابة لتغـري املنـاخ. وعـىل الرغـم 
مـن أن وزارات البيئـة أو وزارات املـوارد قـد تبـدو وكأنها أكرث 
الـوكاالت كفـاءة يف ذلـك، إال أنهـا ميكـن أن تكـون متأثرة جدا 
بالعبـني اقتصاديـني أو سياسـيني محدديـن، كـام هـي الحالـة 

واضحـة يف اليمـن.

توفـر هـذه التوصيـات نقطـة انطـالق لكيفيـة معالجـة حـدة 
تغـري املنـاخ وتخفيفها، أوالتكيف معه يف الحـاالت التي تعمل 

فيهـا الحكومـة الوطنيـة بنشـاط عـىل خلـق الظـروف املالمئة 
لقابليـة التأثـر السـلبي باملنـاخ. وتتطلـب االسـتجابة يف نهايـة 
املطـاف اعتـامًدا كبـرًيا عـىل اسـرتاتيجيات التنميـة وعـىل بناء 
يف   – باإلضافـة  العواقـب،  ملعالجـة  التقليديـة  السـالم  سـبل 
الوقـت ذاتـه- إىل التنسـيق الوثيـق مـع صانعـي السياسـات 
للحكومـات  يثبـت  لـيك  وذلـك  الدوليـة،  املنظـامت  ومـع 
الوطنيـة أن التصـدي الفعـال لظـروف املنـاخ هـو، يف الواقـع، 

أمـر يصـب يف مصلحتهـم السياسـية.

راشيل فورلو 
rachel.furlow@gmail.com @RachelFurlow 
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إىل أين نذهب إذا جفت هذه البحرية؟ دراسة حالة من منطقة الساحل
ماريا ستافروبولو وأندرو هاربر

تواجه موريتانيا، مثل جريانها يف منطقة الساحل، مجموعة هائلة من التحديات الناجمة عن تأثريات تغري 
ظروف املناخ. غري أّن مّثة –يف املقابل- الكثري مام ميكن تحقيقه إذا ما التزم أصحاب العالقة )القرار( باتخاذ 

إجراءات رسيعة وشاملة استجابة لذلك.

إّن أزمة املناخ يف منطقة الساحل  هي أزمة حقيقية؛ فدرجات 
الحرارة املرتفعة واألمطار التي ال ميكن التنبؤ بها والفيضانات 
البلدان  مضطرد  وبشكل  فعليا  تهدد  كلها  والتصحر  والجفاف 
إىل  أيًضا  التغيريات  هذه  تؤدي  كام  الضعيفة.  واملجتمعات 

تأجيج التوترات بني طوائف املجتمع.

فعىل سبيل املثال، كان عىل الناس الذين يعتمدون يف معيشتهم 
دولة  يف   Faguibine فاجيوبيني  بحرية  يف  األسامك  صيد  عىل 
مايل التخيل عن أوطانهم وسبل عيشهم، قبل بضع سنوات، ألن 
البحرية هناك قد جفت. فتحركوا جنوبا لكنهم واجهوا عداء من 
بالفعل  يكافحون  أنفسهم  كانوا هم  الذين  الرعاة،  مجتمعات 
املراعي  وعىل  متضائلة،  أصال  هي  التي  املياه  عىل  للحصول 
املتناقصة ملواشيهم. ووجود الدولة يف هذه املناطق النائية من 
قادرة عىل  الدولة أصال غري  إّن  بل  يكاد يكون معدوما،  البالد 
التوسط بني املجتمعات الواقعة تحت هذه الضغوط من جهة، 
اندلع  لقد  أخرى.  جهة  من  املنطقة  يف  السالم  عىل  والحفاظ 
الرصاع بني املجتمعات املحلية، وزاد الوجود املتنامي للجامعات 

املسلحة من غري الدول من تفاقم مشكلة انعدام األمن هناك.

يحيى  سنفعل«.  ماذا  أعرف  ال  قريًبا.  البحرية  تجف  أن  »أخىش 
كورونيو كونا1

إىل  الحدود  عبور  املاليني  الصيادين  من  العديد  اعتاد  لقد 
منطقة الحوض الرشقي )Hodh Chargui( يف موريتانيا لعدة 
أقاموا  السنة، وهم يقومون بذلك منذ عقود. لكنهم  أشهر يف 
منازل جديدة  تدريجي-  - بشكل  املاضية  القليلة  السنوات  يف 
إىل مايل  العودة  نية  تتوافر عندهم  البحريات، وال  بالقرب من 
أيًضا،  هنا  املحلية  املجتمعات  أّن  غري  القريب.  املستقبل  يف 
والتي تعّد البحرية مصدرًا حيوًيا للمياه بالنسبة لها، باتت تشعر 
اإلقليمية  السلطات  تدخلت  التوترات،  تصاعدت  وملا  بالقلق. 
واملحلية، فقادت جهود الوساطة، واستعادت - مؤقًتا عىل األقل 
- التعايش السلمي بني السكان. ومع ذلك، فإن قلة األمطار اآلن 

تؤدي إىل تفاقم الوضع من جديد؛ إذ يخىش السكان املحليون 
بالفعل  الصيد  اإلفراط يف  أدى  البحرية أسامكها. وقد  تفقد  أن 
التي كانت تزورها، فاصبح  الطيور املهاجرة  إىل فقدان معظم 

النظام البيئي غري متوازن بشكل خطري.

لقد كانت موريتانيا عىل مدى عقود- وما زالت- مضيفة سخية 
لالجئني، لكن عوامل الضغوط املرتبطة بتغري املناخ عىل املوارد 
وتأثري  املجاورة،  مايل  يف  األمن  انعدام  واستمرار  الطبيعية، 
قد  بالفعل،  هناك  الهشة  البيئية  النظم  عىل  الجدد  الوافدين 

أجهدت مبجموعها قدرات التكيف املحلية.

معالجة التأثريات واالحتياجات البيئية

الوضع،  خطورة  مدى  الجميع  أدرك  إذا  إال  الحلول  توجد  لن 
ليس يف هذه الزاوية من موريتانيا فقط، ولكن أيًضا يف املنطقة 
بالتأكيد  هي  ملوريتانيا  هنا  املقرتحة  فالنهج  األوسع؛  املحيطة 

مناسبة للعديد من الحاالت والبلدان األخرى.

إن  زيادة الوعي بالتعليامت املحلية التي تعزز مامرسات الصيد 
الالجئني  بدعم  مصحوبة  تكون  أن  يجب  واحرتامها  املستدامة 
إضافية  وسائل  تطوير  أجل  من  وذلك  املضيفة،  واملجتمعات 
وكذلك  املحلية  فاملجتمعات  هناك.  للعيش  بديلة  وسئل  أو 
الالجئون يحتاجون إىل العمل مًعا ملعالجة مخاوفهم والتوفيق 
يعتمدون  التي  العيش  وسبل  والبحرية  األرض  ولحامية  بينها، 
إىل  أيًضا  واملحلية  اإلقليمية  السلطات  وتحتاج  جميًعا.  عليها 
واألمن  السالم  للحفاظ عىل  إضافية  قدرات  توفري  وإىل  الدعم 
والتنمية  البيئة  وزارة  تحتاج  كام  االقتصادية،  التنمية  وتعزيز 
تنفذ  أن  أجل  من  إضافية  قدرات  إىل  موريتانيا  يف  املستدامة 
بالكامل مبادراتها للحفاظ عىل البحريات واستعادتها كام كانت 

يف سابق عهدها.

العظيم  األخرض  الجدار  مبادرة  يف  الحل  من  جزء  يكمن  وقد 
األرايض  استعادة  عىل  تركز  التي  األفريقي2  االتحاد  بقيادة 
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وإدارتها بشكل مستدام عرب حزام الساحل. وكمرشوع متكامل 
للتنمية املستدامة )متعدد املساهامت( – ويتجاوز ما هو أبعد 
من مجرد زراعة األشجار – فإنه يعد باملساعدة يف تحسني حياة 

اآلالف من الناس. 

يحتاج كل من النازحني واملجتمعات املضيفة إىل تعزيز التعاون 
بينهم لحامية البيئة من خالل الرعاية املشرتكة واإلدارة الحاكمة 
ملواردها الثمينة. وسيكون هناك - باإلضافة إىل تطوير األحزمة 
الخرضاء والحفاظ عليها - حاجة إىل الرتكيز عىل إعادة التحريج 
وتطوير مناطق خاصة لتلبية احتياجات السكان من األخشاب 
والطاقة املستدامة وبدائل الفحم من الطاقة، وكذلك الحد من 
وتكييف  الحراري،  االحتباس  غازات  وانبعاثات  الغابات  إزالة 

الطرق للرعاة ومواشيهم.

ولتعزيز األمن الغذايئ للمجتمعات، يتوجب توفري الدعم للصيد 
أن  يجب  وهذا  الحيواين؛  ولإلنتاج  وللزراعة  واملستدام  املنتج 
مصايد  وخرباء  البيطرية  الخدمات  إىل  الوصول  تعزيز  يشمل 
وتعد  التسويقية.  البستنة  وتعزيز  اآلفــات،  وإدارة  األسامك 
تخزين  أنظمة  وتتطلب  األهمية،  بالغ  أمرًا  املياه  إدارة  مسألة 
مياه محسّنة، وعقد اتفاقيات بشأن الوصول إىل مصادر املياه، 
عىل  املجتمعات  قدرة  أن  كام  الفعالة.  الري  تقنيات  وتعزيز 
تسويق منتجاتها تحتاج أيضا إىل التحسني، وذلك - عىل سبيل 
يف  التدريب  خالل  ومن  تعاونيات،  إنشاء  خالل  من   - املثال 

التعليم املايل وإدارة األعامل.

املشرتكة  الحوكمة  آليات  إنشاء   - ذلك  عىل  عالوة   - ويستلزم 
الشعور  أن  كام  الوساطة؛  آليات  وتطوير  عليها،  واملحافظة 

تتجاوز  قد  سالم  مكاسب  يقدم  أن  ميكن  املشرتك  بالهدف 
تالميذ  تعليم  وسيكون  الطبيعية.  للموارد  املشرتكة  الحوكمة 
القادمة  األجيال  فهم  لضامن  رضورًيــا  البيئة  حول  املــدارس 

للقضايا املطروحة

ذلك  يف  مبا   - وسهولته  إليه  الوصول  برسعة  املعزز  الدعم  إن 
التمويل اإلضايف واملساعدة التقنية وتعزيز القدرات للمؤسسات 
املحلية والوطنية - من املجتمع الدويل هو – مع ذلك- مقدمة 
رضورية لتحقيق مثل هذا التقدم يف البلدان واملجتمعات األكرث 
للمساعدة  املشرتكة  الربمجة  إن  املناخ.  بظروف  للتأثر  عرضة 
إىل  تحتاج  والرشكاء  املانحني  قبل  من  لسنوات  تستمر  التي 
عىل  املنترشين  الناس  احتياجات  إىل  واعية  بُأذن  تستمع  أن 
تكون مستعدة  أن  تحتاج  املناخ، كام  األمامية ألزمة  الخطوط 
وفًقا  أولوياتها  ترتيب  وإعادة  مساهامتها  لتعديل  الدوام  عىل 
»تنظيف«  عىل  فقط  متريًنا  هذا  يكون  أن  ينبغي  وال  لذلك. 
واملضيفة  النازحة  فاملجتمعات  السابقة.  وااللتزامات  القروض 
أسايسٍّ  بدوٍر  واملحلية،  اإلقليمية  السلطات  من  بدعم  تقوم، 
بالفعل، ولكن يجب ترسيخ هذا العمل املحيل ودعمه بشكل 

عاجل، فام عاد هناك مجال لتضييع الوقت.

ماريا ستافروبولو 
stavropo@unhcr.org @MariaSt_UNHCR 

املمثلة السابق للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
 الالجئني، موريتانيا.

harper@unhcr.org @And_Harper أندرو هاربر 
املستشار الخاص للمفوض السامي للعمل املناخي
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دروس ُمسَتقاة من االستجابة للجفاف يف أفغانستان
شهرزاد أمويل وإيفان جونز

لقد أدى الفشل يف التنبؤ بحصول الجفاف يف أفغانستان، ويف تنسيق استجابة محددة تركز عىل التعايف 
املناخ يتمثل  أزمة  مواجهة آثار  فإن مفتاح  لذا،  هناك.  الناس  من  اآلالف  نزوح ممتّد ملئات  إىل  منه، 

يف ضامن الجاهزية والعمل املبكر لها.

أّثر-  لقد عانت أفغانستان يف عام 2018 من جفاف حاد 
البالغ  البالد  سكان  ثلثي  من  أكرث  عىل  مبارش-  نحٍو  عىل 
إىل تلف املحاصيل  نسمة؛ فأدى  مليون   38 عددهم 
الزراعية، وتفريغ احتياطيات املياه الجوفية، وارتفاع هائل 

  1  34 أصل  من  مقاطعة   22 يف  الغذايئ  األمن  انعدام  يف 
.وتبًعا لذلك، فقد تسّبب يف نزوح داخيل جامعي؛ إذ أُجرب 
ما يقارب 371 ألف أفغاين عىل ترك منازلهم والبحث عن 
ملجأ يف أجزاء أخرى من البالد. وقد أّدى الجفاف يف املنطقة 

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
mailto:stavropo@unhcr.org
mailto:harper@unhcr.org
https://bit.ly/UNHCR-Mali-Mauritania-Oct2021
http://www.greatgreenwall.org


1919 أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل نرشة الهجرة القرسية 69

www.fmreview.org/ar/climate-crisis أيار 2022

الغربية من أفغانستان وحدها إىل نزوح أكرث من 170 ألف 
شخص. 2

يزال  ما  سنوات،  أربع  بعد  الثاين،  الجفاف  َغمرة  ويف 
الوصول  عن  عاجزين  داخلًيا  النازحني  هؤالء  من  العديد 
إىل »حلول دامئة«، وغري قادرين عىل العودة إىل مواطنهم 
فام  حولهم؛  املحلية  املجتمعات  يف  االندماج  أو  األصلية 
تزال أكرث من 12000 أرسة نازحة يف مواقع مثل شاهراك –

إي- سابز Shahrak-e-Sabz، وهي مستوطنة غري رسمية 
تقع عىل أطراف مدينة هرات Herat، يف حاجة ماسة إىل 
املساعدات األساسية لعدم متكن هذه األرس من الوصول 
إىل سبل عيش مستدامة، ولعجزها –تبعا لذلك- عن بناء 
القدرة عىل الصمود. 3 ولكونهم قد أُجربوا عىل الفرار من 
الرصاع  مثل  أخرى  )وتهديدات  للجفاف  نتيجة  منازلهم 
ومحدودية الوصول إىل املرافق الطبية(، فقد أصبح لديهم 
احتامالت قليلة للعودة إىل ديارهم يف املستقبل القريب.  
العيش واملياه، وتوافر  الوصول إىل سبل  وال تزال مشاكل 
األمن،  وانعدام  للزراعة،  الصالحة  اآلمنة  الزراعية  األرايض 
عرشات  نزوح  إىل  وتؤدي  تحديات،  تشكل  عالقة  قضايا 
مسمى  غري  أجل  إىل  يعيشون  داخلًيا  الناس  من  اآلالف 
إىل  هؤالء  ُيضطّر  الحاالت  بعض  ويف  قاسية.  ظروف  يف 
تبني آليات تعايش سلبية كبيع ممتلكاتهم الشخصية أو 
حتى بيع أطفالهم، الذين يكونون عادًة من اإلناث. وُتعدُّ 
تذكرنا  صارخة  أمثلة  هرات  يف  العشوائية  املستوطنات 
اإلنساين  التنمية والعمل  القرار يف  برضورة عمل أصحاب 
جنًبا إىل جنب يف جميع مراحل النزوح الناجم عن كوارث 

املناخ للوصول لتحقيق حلول طويلة األمد للنزوح.

إن استقاء الدروس من حاالت الطوارئ املناخية يف بلدان 
االستجابات  تعزيز  يف  رضوريا  أمرا  يعد  أفغانستان  مثل 
لهذه الكوارث يف كل من أفغانستان ويف أماكن أخرى من 
فإّن   ،2040 عام  بحلول  أنه  إىل  التقديرات  وتشري  العامل. 
العامل، سيعانون من  أنحاء  700 مليون شخص، يف جميع 
الجفاف ملدة ستة أشهر أو أكرث5، ما سيؤدي إىل ظروف 
قاسية سُتسهم - ال شك- يف الحركة القرسية لألشخاص، إما 
داخلًيا أو عرب الحدود الوطنية؛ فبغري فهم الوسائل الناجعة 
مجتمعات  ستظّل  املختلفة  املناطق  يف  الناجعة(  )وغري 
النازحني بسبب املناخ غري قادرة إىل حد كبري عىل الوصول 

إىل حلول دامئة. 

الحاجة إىل عمل مبكر شامل
أبريل  يف  أفغانستان  يف  الجفاف  عن  الرسمي  اإلعالن  قبل 
2018م، كانت البالد متأثرة مبوجة جفاف استمرت 18 شهرًا. 
ومع ذلك، مل ُترَسل إشارات اإلنذار املبكر يف الوقت املناسب 
إلدارة  األفغانية  الوطنية  )الهيئة  العالقة  ذات  الجهات  من 
الرغم من  الخصوص( عىل  الكوارث، ANDMA، عىل وجه 
هذه  الجفاف  فرتة  بأن  تنبئ  التي  القوية  املؤرشات  توافر 
اسرتاتيجية  وجود  لعدم  ونتيجة  جفاف.  حالة  إىل  ستتطور 
البطيئة،  الجفاف  التخفيف من ظروف  واضحة حول كيفية 
الكوارث  إلدارة  الوطنية  الوكالة  استجابة  فشلت  فقد 
ANDMA يف تحفيز العمل املبكر سواء من الحكومة أو من 

الجهات اإلنسانية الرئيسية األخرى الفاعلة يف هذا املجال.

ومنظمة   باملجاعة  املبكر  اإلنذار  نظام  شبكة  أصدرت  وقد 
من  سلسلة  باملقابل-  الحكومية–  غري   NGOiMMAP
ومع  األولية.  الجفاف  بداية  فرتة  خالل  التفصيلية  التقارير 
ذلك، كان النرش محدوًدا، ومل ُترتجم التقارير إىل لغة الداري 
يكن  مل  كذلك،  األمر  كان  وملا   .Pashtoالباشتو أو   Dari
الجفاف وشيك الحدوث ومل تكن اآلثار اإلنسانية املتوقعة - 
مبا يف ذلك النزوح عىل نطاق واسع - مفهومة بالكامل يف كل 
املجتمع اإلنساين األوسع ، وبالتايل مل يتم التنبؤ بالحاجة إىل 
أخذ تدابري التأهب الالزمة لذلك4 . وقد أدى ذلك إىل إخفاق 
صانعي القرار والجهات الفاعلة اإلنسانية يف تنفيذ تدخالت 
تنموية وتعاونية متامسكة خالل فرتة بداية الجفاف. وبهذا 
لتقديم  فريدة  اإلنساين قد خرس حقا فرصة  املجتمع  يكون 
دعم حاسم يف املناطق املترضرة من الجفاف، األمر الذي أدى 

يف نهاية املطاف إىل إجبار الناس عىل املغادرة.

وتبلور الفشل اآلخر يف تباطؤ نرش خطة االستجابة اإلنسانية 
مهمة  شك-  ال   – الوثيقة  فهذه  للبلد؛  نرشت  التي  املنقحة 
سيام  ال  اإلنسانية،  االحتياجات  مبعالجة  األمر  يتعلق  عندما 
غري  املنظامت  وتخطيط  املعلومات،  مشاركة  مجاالت  يف 
فرتة  حدوث  رغم  إّنه  إذ  املوارد.  وحركة   ،NGO الحكومية 
االستجابة  خطة  مراجعة  تجِر  فلم  عام،  من  ألكرث  جفاف 
بعد شهر واحد  أي  مايو 2018 –  إال يف  األفغانية  اإلنسانية 
االحتياجات  لتعكس   - الجفاف  عن  رسمًيا  اإلعــالن  من 
اإلنسانية. ويف تلك املرحلة، يكون قد فات األوان لتلبية هذه 
االحتياجات امللحة بالشكل املناسب والبحث عن الدعم املايل 
الالزم ملواجهة الكارثة. وقد أدى ذلك إىل حدوث ثغرات يف 
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النزوح  دفع  عوامل  تفاقم  وإىل  اإلنسانية  الخدمات  تقديم 
أكرث.

مل يكن من املمكن استخدام خطة االستجابة اإلنسانية بنجاح 
كأداة لبناء تدابري التعايف والصمود الالزمة لتقليل االعتامد عىل 

املساعدات اإلنسانية.

لقد متكنت خطة االستجابة اإلنسانية فعليا من تلبية حزمة كبرية 
من االحتياجات اإلنسانية األساسية ملئات اآلالف من األشخاص 
امليزانيات من  أّنه بسبب تحديد  الجفاف؛ غري  املترضرين من 
املرونة،  كبري من  قدر  املانحني عىل مامرسة  قدرة  قبل، وعدم 
مل يكن ممكنا استثامر خطة االستجابة اإلنسانية بنجاح لتكون 
أداة لبناء تدابري التعايف والصمود الالزمة لتقليل االعتامد عىل 
الوصول إىل  أنها مل تكن قادرة عىل  املساعدات اإلنسانية، كام 
تم  فقد  لذلك،  ونتيجة  للخطر.  املعرضة  املجتمعات  جميع 
تقويض قدرة املجتمع عىل الصمود، وكان الدعم اإلنساين غري 
كاٍف ليشمل الجميع، فرتكت أعداد كبرية من الناس يف وضٍع ال 

يختارون أمامه سوى مغادرة منازلهم.

يبدو واضًحا أن استجابة أفغانستان للجفاف يف عام 2018 كان 
الجفاف  بداية  فرتة  خالل  فعالية.  أكرث  تكون  أن  املمكن  من 

عن  النظر  وبرصف   ،2018 عام  يف 
الرسمي  الحكومة  ــالن  إع غياب 
املجتمع  بإمكان  كان  الجفاف،  عن 
االحــتــيــاجــات  تقييم  اإلنــســاين 
كان  كام  أفضل،  بشكل  وتوضيحها 
مشاركة  أجل  من  الضغط  بإمكانه 
املانحني.  مجتمع  خالل  من  أكرب 
املثال، يف وقت سابق،  فعىل سبيل 
كان من املمكن أن تؤدي التدخالت 
توزيع  مثل  بالصمود  املتعلقة 
العلف والشتالت املقاومة للجفاف 
إىل  البديلة  العيش  سبل  دعم  أو 

نتائج ذات أثر إيجايب أكرب. 

رابط اإلنسانية-التنمية-السالم

كان  أفغانستان،  حالة  سياق  يف 
الدولية  املنظامت  من  العديد  مّثة 
الوطنية  الحكومية  غري  واملنظامت 
واإلمنائية.  اإلنسانية  الربامج  من  مجموعة  تنفذ  التي  والدولية 
ومع ذلك، وعىل الرغم من حقيقة أن الرابط بني العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم - وهو نهج يعزز االتساق بني الجهات الفاعلة 
اإلمنائية واإلنسانية واملتعلقة بالسالم – فقد كان مبدأ تشغيلًيا 
والدول  الحكومية  غري  واملنظامت  املانحون  يعتمده  أساسًيا 
العاملية  اإلنسانية  القمة  انعقاد  منذ  األزمــات  من  املترضرة 
يف  املنخرطون  )الــرأي(  القرار  أصحاب  يستفد  مل    .2016 يف 
االستجابة لحالة الجفاف يف أفغانستان من املزايا التي توفرها 

استجابة الرتابط االسرتاتيجي.

لقد كان لالستجابة للجفاف لعام 2018 الفضل يف إنقاذ حياة 
أكرث من 3.5 مليون شخص، وكان ذلك من خالل توفري الدعم 
الفوري الخاص بإنقاذ الحياة املبارش5. لكن االستجابة اإلنسانية 
ذاتها فشلت كذلك يف إيجاد حلول دامئة للمجتمعات النازحة، 
ما أدى إىل إطالة أمد االعتامد عىل الخدمات اإلنسانية. وعالوة 
واالنخراط  التكامل  يف  أيًضا  االستجابة  قرصت  فقد  ذلك،  عىل 
املتعلقة  بناء السالم، مبا يف ذلك قضايا مثل تلك  مع مبادرات 
بإدارة موارد املياه، والنزاعات األخرى عىل املوارد. وهذا األمر 
يعكس النقص العام يف التكامل والرتابط بني الجهات الفاعلة يف 
املجال اإلنساين والتنمية والسالم خالل املراحل األوىل من األزمة 

يف أفغانستان.

شهراك سابز، هي مستوَطَنة غري رسمية للنازحني األفغان النازحني بسبب الرصاع والجفاف
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ركز  قد  اإلنساين  املجتمع  بأن  يتضح  الوراء،  إىل  نظرنا  ما  وإذا 
تقديم  عىل  للجفاف  االستجابة  من  األوىل  املراحل  يف  جهوده 
بسبب  نزحوا  الذين  املترضرين  للسكان  الفورية  املساعدة 
الجفاف. لقد تم االعرتاف بالحاجة إىل تدخالت التعايف طويلة 
املدى لكنها مل تكن أولوية فورية ألصحاب القرار الرئيسيني، ومل 
يكن التمويل متوافرا لدعم أي تدخالت تعايف طويلة األمد. وقد 
حصلت هذه الفجوة األساسية نتيجة اتخاذ قرارات غري واضحة 
ونتيجة التواصل غري البنّي بني هيئات األمم املتحدة واملنظامت 
غري الحكومية الدولية خالل االجتامعات األولية، فضاًل عن عدم 
الوضوح يف اجتامعات فريق التنسيق املشرتك بني املجموعات 
)ICCT( والفريق املحيل اإلنساين )HCT( فيام يتعلق بأفضل 
ذلك،  عن  وفضال  والواليات.  القطاعات  بني  للتنسيق  السبل 
أظهرت االستجابة بشكل جيل أيًضا نقًصا عاًما يف دمج جامعة 
بتغري  املتعلقة  واألحكام   )DRR( الكوارث  مخاطر  من  الحد 
املناخ داخل النظام اإلنساين ذاته. وسيستفيد كل من ICCT و 
HCT يف املستقبل من ضامنة إدراج التفكري الدؤؤب والعمل 
املرن عىل مستوى املجموعات ويف وضع اسرتاتيجيات كل منهام. 
لن يقترص هذا عىل االعرتاف رسمًيا بأهمية التدخالت طويلة 
األجل فحسب، بل سيدعم أيًضا إدراج مؤرشات األداء الرئيسية 
الخاصة بالتنمية والتي بدورها ستعكس وتدعم برمجة القدرة 

عىل الصمود.

بعد ارتفاع حاد يف عدد النازحني يف املنطقة الغربية ألفغانستان، 
أصدرت مثاين منظامت دولية غري حكومية، يف يوليو 2018، بياًنا 
صحفًيا مشرتًكا يكشف عن الحاجة إىل التعايف املبكر وبناء قدرة 
النازحني عىل الصمود يف أماكن تواجدهم األصلية6. وعىل الرغم 
متأخرة  جاءت  فإنها  بالثناء،  جديرة  الخطوة  هذه  كون  من 
قبل،  من  بدأ  قد  كان  النطاق  واسع  نزوحا  ألن  أشهر،  عدة 
ومل يكن باإلمكان وقفه يف تلك املرحلة. ورمبا كان تأخر هذه 
الخطوة سببا يف فشل الحكومات املانحة أيًضا يف دعم التمويل 
الذي كانت الحاجة إليه وقتها ماسة جدا لالنتقال من مرحلة 

التدخالت اإلنسانية إىل مرحلة التدخالت التنموية.

لقد وفرت االستجابة للجفاف يف أفغانستان العديد من الدروس 
كان  مهام  أنه  واألهمّية  باإلشارة  الجدير  ومن  األخرى.  للدول 
فإنه  فيه،  القامئة  اإلنسانية  الهيكلة  أو  للبلد  السيايس  الوضع 
ذلك  وعــوَض  فــراغ.  يف  اإلنسانية  املساعدة  تقديم  يستحيل 
توظيف  املدين  واملجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومة  عىل  فإّن 
والسالم  والتنمية  اإلنسانية  رابطة  يف  متتد  التي  االستجابات 

الثالثية. وال ميكن للبلدان إحداث تغيريات ملساعدة الناس عىل 
إال  لنزوحهم،  األمد  الفقر وحل طويل  للخروج من  إيجاد حل 
بتقديم الدعم العاجل املنقذ للحياة بالتزامن مع برامج التنمية 

طويلة األجل )التي تشمل تدابري وقائية(. 

بالنظر إىل تضاريس )طبوغرافية( أفغانستان، ومجتمعها القائم 
املناخية  للصدمات  عرضة  وأنها  األول،  املقام  يف  الزراعة  عىل 
أن  الرضوري  من  يصبح  والفيضانات،  الجفاف  مثل  املستمرة 
الحكومات  أجندة  بقوة عىل  املناخ مدرًجا  تغري  يظل موضوع 
حالة  أخذ  فعند  الدولية.  الفاعلة  والجهات  املدين  واملجتمع 
الوضع اإلنساين الحاد واملتدهور داخل البالد ومحدودية قدرة 
التنبؤ بها،  التحتية الهشة التي ال ميكن  الحكم الحالية والبنية 
تفاقم  إىل  إال  تؤدي  لن  الجفاف  مثل  املناخية  األحداث  فإن 
جميع  عىل  يتوجب  لذا،  الضعف.  ونقاط  الحالية  التحديات 
االستجابات  )تعزيز(  تقوية  لضامن  التعاون  الفاعلة  الجهات 
الكوارث  أو  الطوارئ  حاالت  مواجهة  يف  واإلمنائية  اإلنسانية 
البطيئة يف ظهورها. وهذا – ال شك- مهم ال سيام يف ضوء الوضع 
السيايس الحايل يف أفغانستان، حيث تقف مشاركة املانحني يف 
أفغانستان عند مفرتق طرق فيام يتعلق بتوفري املوارد؛ فبدون 
الدعم املايل والتقني الرضوري، يكمن خطر حقيقي للغاية بأن 
عرشات املاليني من األفغان سيعانون أكرث من ذلك، ولن يتمكنوا 

من بلوغ أي أمل يف إيجاد حلول طويلة األجل.
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الرصاع وتغري املناخ وتقلص مساحة التنقل يف منطقة الساحل األوسط
جوليو موريلو وجويل رزق

لقد أدت مخاطر املناخ والنزاع وأطر السياسات غري املرغوب بها إىل تعطيل اسرتاتيجيات املرونة الخاصة 
بالتنقل يف منطقة الساحل االوسط بشكل متزايد، كام أدت تقليص االستفادة من االلتزامات اإلقليمية 

والعاملية بشأن الهجرة والنزوح بسبب املناخ أو التخفيف من مخاطر الكوارث

ُتَعّد منطقة الساحل األوسط واحدة من أكرث املناطق املترضرة 
املناطق  أكرث  من  واحدة  أنها  كام  أفريقيا،  يف  النزاعات  من 
عرضة ملخاطر املناخ عىل مستوى العامل1. وهي تتميز بسهولة 
اخرتاق الحدود، وكرثة الهجرة املوسمية والدولية، ومن أكرث 
مع  الحدودية  املناطق  يف  تشرتك  التي  املحلية  املجتمعات 
تحكمها  التي  الكبرية  واألطــراف  املناطق  من  وهي  غريها، 
جهات أخرى غري حكومية. فللمنطقة تاريخ طويل من التنقل 
الداخيل والعابر للحدود. فقد كان التنقل يف منطقة الساحل 
عرب األزمنة )تاريخيا( يف شكل هجرة موسمية وانتقال الرعايا 
هو اسرتاتيجية رئيسية للتعامل مع البيئة الطبيعية القاسية، 
ومتكني الناس من تنويع سبل العيش وليكونوا أكرث قدرة عىل 

الصمود يف وجه التحديات.

ارتفاعات  مع  للتعامل  محدودة  قدرات  املحليني  فللسكان 
درجات الحرارة التي تتجاوز املتوسطات العاملية، أو التفاوت 
والفيضانات  الجفاف  كوارث  أو  األمطار،  هطول  يف  الشديد 
الصالحة  األرايض  من   ٪65 بـ  املقدر  التدهور  أو  املتكررة، 
املنطقة2. وتعتمد سبل عيشهم إىل  أنحاء  للزراعة يف جميع 
واملوارد  واملراعي  املياه  إىل  املبارش  الوصول  عىل  كبري  حد 
زاد  وقد  البعلية.  الزراعة  عن  باإلضافة  األخرى،  الطبيعية 
النزاع وانعدام األمن من تضاؤل   القدرات املحلية عىل العودة 
إىل اسرتاتيجيات الصمود التقليدية )مبا يف ذلك التنقل(، وأدى 
بشكل  هذا  ويتضح  النطاق.  واسعة  نزوح  حركة  إىل  بالتايل 
الفت لالنتباه يف بوركينا فاسو، حيث زاد عدد النازحني داخلًيا 
فوصل   ،2021 و   2018 عامي  بني  أضعاف  من عرشة  بأكرث 
إىل أكرث من مليون نازح، ما يجعل أزمة النزوح فيها واحدة 
أكرث أزمات النزوح تسارعا يف العامل. وقد تاثر األشخاص الذين 
واملهاجرين  والالجئني  النازحني  مثل  التنقل،  عىل  يعتمدون 

العابرين والرعاة العابرين، 

بشكل مبارش، كام أنهم كانوا هدفا أكرب للعنف والهجامت. 
الجسدي  والعنف  والنهب  واالبتزاز  االختطاف  فمخاطر 

والجنيس جعلت طرق الهجرة واملمرات العابرة يف كثري من 
األحيان شديدة الخطورة. 

ممكنة  بالتنقل  الخاصة  الصمود  اسرتاتيجيات  تكون  ال  قد 
فعىل  املسلح؛  والنزاع  املناخ  مبخاطر  املتأثرة  للمجتمعات 
تقييد  إىل  والنزاع  الحدود  عسكرة  تؤدي  قد  املثال،  سبيل 
املناطق  إىل  أو  الرتحال  طرق  طول  عىل  التنقل  خيارات 
التقليدية للهجرة املوسمية أو الهجرة العاملة، كام قد يؤدي 
تدهور األرايض وسوء إدارة املوارد الطبيعية إىل إعاقة الوصول 
مل  الحاالت،  هذه  ويف  العيش.  لسبل  التقليدية  األشكال  إىل 
املحلية  املجتمعات  مرونة  يف  الزاوية  حجر  هو  التنقل  يعد 
تكون  أن  ميكن  فعل  كردة  جاءت  آلية  ولكنه  وصمودها، 
فاعلة عىل املدى القصري. ويصبح النزوح القرسي، يف الحاالت 

القصوى ، هو الشكل الرئييس للتنقل.

القامئة عىل  الصمود  اسرتاتيجيات  تعتمد  باإلضافة إىل ذلك، 
التنقل، إىل حد كبري، عىل إمكانية إنشاء الروابط االجتامعية 
الرئيسية والحفاظ عليها وتعزيزها يف مواقع االستضافة ويف 
مناطق الوصول املقصودة. وبناء عليه، فإن أدبيات السياسة 
التي تعزز )أو تهدد( الشعور باألمن، وندرة املوارد الطبيعية، 
ووصم مجموعات السكان املتنقلني بسامت معينة، واحتواء 
التحركات عىل األرض، تساهم جميعها حتاًم يف إضعاف القوة 
املستضيفة.  املجتمعات  يف  التوتر  زيادة  ويف  االجتامعية، 
فالتامسك االجتامعي جزء مهم من هذه الروابط، األمر الذي 
يفرسميل النازحني واملهاجرين يف منطقة الساحل األوسط، ما 
أمكنهم إىل ذلك سبيال، إىل التجمع مًعا يف املكان الواحد بناء 
عىل مجتمعهم األصيل. لذا، لن يتمكن النازحون واملهاجرون، 
املختلفة،  الطوائف  بني  االجتامعية  العالقات  تنهار  عندما 
االستضافة  مناطق  يف  والفرص  الخدمات  إىل  الوصول  من 
عليهم«  مغلقة  »أحياء  يف  للعيش  يضطرون  وقد  املنشودة، 
شبه حرضية، وقد تظهر التوترات عىل املوارد الطبيعية، وعىل 
محاصصة األرض واألصول والخدمات األخرى. ورمبا تتعرض 
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يكونون  رمبا  أو  العرقية  للتفرقة  منهم  محددة  مجموعات 
خيارات  تتقلص  قد  الحاالت،  أسوأ  ويف  االستهداف.  عرضة 
التنقل أو تختفي تقريًبا، خاصة عندما تتدهور العالقات بني 
االنتقال  فيه  يصبح  قد  الذي  الحد  إىل  املحلية  املجتمعات 

محفوًفا باملخاطر. 

إطار السياسة املتصدع
غالًبا ما يرتاوح اهتامم إطر السياسات يف منطقة الساحل 

األوسط بني الرتويج لحقوق التنقل وحامية الحدود 
والزراعة غري النشطة. فتحولت املنطقة - عىل مدى العقد 

املايض - نحو إدارة الحدود مبامرسات أكرث رصامة، وذلك 
للحد من الهجرة غري النظامية وتأمني املناطق الحدودية. 

وهذه التوجهات تخلق تصدعات تجعل من الصعب 
تحقيق االلتزامات العاملية فيام يتعلق بالنزوح بسبب 
املناخ. فسياسات تأمني الحامية املقرتحة حديثا- عىل 

سبيل املثال - تعيق التطبيق الفعيل ألطر حرية الحركة 
التي أسس لها يف املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا 

)ECOWAS(، مبا يف ذلك قدرتها عىل توفري أشكال محدودة 
من الحامية يف حاالت النزوح عرب الحدود بسبب الكوارث.

األوسط  الساحل  منطقة  يف  والتنقل  املناخ  أطر  تــزال  ال 
مفنقرة إىل التكامل، وترتك أعدادا كبرية من السكان النازحني 
واملهاجرين دون حامية، عدا تلك التي يوفرها قانون حقوق 
فاسو  بوركينا  سوى  تدرج  مل  املثال،  سبيل  فعىل  اإلنسان. 
الوطنية  العمل  برامج  يف  التنقل  حول  مناقشة  فقط  ومايل 
للتكيف الخاص بها )NAPA( يف سياق اتفاقية األمم املتحدة 
يزال هناك  املناخ، وعالوة عىل هذا،ال  تغري  بشأن  التأطريية 
مجال لتعزيز هذا األمر عىل الرغم من وجود تالقح متزايد 
بني النزوح الداخيل من جهة وأطر الحد من مخاطر الكوارث. 
لحامية  تدابري  »اتخاذ  الدول  عىل  كمباال  اتفاقية  وتفرض 
الكوارث  بسبب  داخلًيا  نزحوا  الذين  األشخاص  ومساعدة 
تغري  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  صنع  من  التي  تلك  أو  الطبيعية 
آلليات  محددة  أحكاًما  أيضا  االتفاقية  تضع  كام  ؛  املناخ« 
اإلنذار املبكر والتعويضات، كام تغطي حاالت النزوح الوقايئ. 
ومع ذلك، ما تزال دول الساحل األوسط تثبت أنها بطيئة يف 
دون  الحامية  ثغرات  تاركة  التصديق،  بعد  التزاماتها  تنفيذ 

معالجة3.

بشكل عام ، يبدو أن هناك انفصااًل بني الطروحات التقدمية 
القامئة عىل الحقوق الناشئة عىل املستويني القاري واإلقليمي، 

تغري  بشأن   2009 لعام  األفريقي  االتحاد  قرار  بعد  سيام  ال 
تعتمدها  التي  املحلية  والسياسات  اإلنسان،  وحقوق  املناخ 
إعطاء  إىل  منها  دولة  كل  متيل  حيث  حدة،  عىل  دولة  كل 
األولوية لتأكيد سيطرتها عىل قضية تسهيل فتح الحدود أمام 
أفواج الالجئني. لذا، فإّن هذه التصدعات تجعل من الصعب 
عىل أطر السياسات املحلية تفعيل األهداف واملبادئ الناشئة 
بشأن التنقل املتصل باملناخ التي خلقتها أدوات جديدة، مثل 

االتفاقيتني العامليتني4.

 Liptako-Gourma منطقة ليبتاكو غورما
الحدودية: من الرتحال إىل النزوح

ميتد مثلث ليبتاكو-غورما عىل طول الحدود بني مايل وبوركينا 
فاسو والنيجر. وقد تأثر ترحال الناس يف هذه املنطقة  بشكل 
تأثر  كام  املناخ،  وتغري  للنزاع  املرتاكمة  باآلثار  للعيان  واضح 
كذلك بإطار السياسة غري املحببة. فأصبحت تحركات الرعاة 
مقيدة مبستويات خطرية من انعدام األمن، والتعديات عىل 
وانحياز  البيئي،  والتدهور  الرعوية،  واألرايض  العبور  ممرات 

السياسات لصالح املجتمعات املستقرة.

إىل  للوصول  أطول  ملسافات  يتحركون  الرعاة  ألن  ونظرًا 
للتواصل  يضطرون  فإنهم  تقلصا،  تزداد  التي  واملراعي  املياه 
تاريخ سابق  لهم معهم  ليس  الذين  املستقرين  السكان  مع 
توترات  إىل حصول  يؤدي  الذي  األمر  والتبادل،  الوساطة  يف 
فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  الطبيعية.  املوارد  إىل  الوصول  حول 
الرصاع  بسبب  خطورة  أكرث  أيًضا  العبور  ممرات  أصبحت 
املعيار  هو  اآلن  األمن  أصبح  لذا،  الحدود.  وبسبب عسكرة 
عند  بالحسبان  يؤخذ  الذي  الوحيد،  يكن  مل  إن  الرئييس، 
اختيار طرق العبور. لذلك، مل يعد الرتحال - وهو اسرتاتيجية 
املرونة الرئيسية يف بيئة الساحل األوسط القاسية–خيارا قاباًل 
للتطبيق. وقد أظهر تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب 
األحمر )ICRC( كيف أجرب انعدام األمن الرعاة املاليني عىل 
التجمع حول نقاط قليلة للمياه، وكيف اضطرهم إىل التنافس 
مع مجموعات أخرى للوصول إىل املوارد، وبالتايل دخلوا يف 
مواشيهم،  قيمة  انقاص  إىل  بهم  أدت  الضعف  من  دوامة 
املناطق  يف  مرشدين  يصبحوا  أن  األمر  بهم  انتهى  وكيف 

الحرضية5.

كام أصبح ترحال البرش مع مواشيهم مهددا بالبيئة السياسية 
بوركينا  يف  لهم  القانونية  الحامية  فتقلصت  املفضلة.  غري 
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وبسبب  الالمركزية،  عمليات  بسبب  والنيجر  ومايل  فاسو 
بني  طائفية  توترات  إىل  أدى  الذي  األمر  الدولة.  هشاشة 
الرعاة املتنقلني واملزارعني املستقرين. وعادة ما يتم حل هذه 
التوترات - بشكل عام - لصالح املجتمعات املستقرة، وذلك 
الحكم  وهياكل  العرفية  والسلطات  الترشيعية  القوانني  ألن 
املحيل )مثل مجالس تنمية القرى( جميعها منحازة إىل أهل 
املصالح الزراعية ومتيل – يف ذات الوقت- إىل اعتبار الرعاة 

غرباء.

وحتى عندما تحمي األطر القانونية وصول الرعاة إىل املوارد 
الزراعية.  للمتطلبات  عادة-   – يخضع  ذلك  فإن  الطبيعية، 
م الرعي العابر يف بوركينا فاسو مبوجب  فعىل سبيل املثال، ُنظِّ
يف  مرة  ألول  أسايس  كحق  ذلك  وُكرِّس   ،034-2009 القانون 
تاريخ البالد. ومع ذلك، فقد أعاقت تحديات التنفيذ وإدخال 
أماكن  القطعان يف  اإلجباري وحرص حركة  الرتحيل  شهادات 
محددة سلًفا تنقل الرعاة. وقدأعطى ميثاق الرعاة )2001( 
يف مايل ألولوية يف الحقوق للمجتمعات املستقرة عىل الرعاة 
إىل  بالوصول  األمر  يتعلق  عندما  خاصة  أخرى،  مناطق  من 
الصعب  من  جعل  الذي  األمر  املياه،  وإىل  الطبيعية  املوارد 
واعتمدت  عيشهم.  سبل  عىل  الحفاظ  املتنقلني  الرعاة  عىل 
الرعوي  التنقل  تحمي  تفضيلية، وهي  أكرث  النيجر سياسات 
يف  املوارد  إىل  الوصول  أولوية  الرعاة  ومتنح  أسايس،  كحق 
مناطقهم األصلية )قرار رقم 2010-029 ، قانون املياه 2010، 
قانون الريف لعام 1993(. وعىل الرغم من هذا، كان التنفيذ 
عىل أرض الواقع بطيًئا وغري فعال؛ وغالًبا ما تنتهك السلطات 
القدرات  فتصبح  القانون،  الخاصة  الجهات  وبعض  املحلية 

املؤسسية ضعيفة. 

حامية فضاء التنقل

لجوء  دعم  مبكان  الرضورة  من  يصبح  الجاري،  السياق  يف 
األشخاص واملجتمعات إىل التنقل كوسيلة للتعامل مع اآلثار 
املرتاكمة لتغري املناخ. وتحقيقا لهذه الغاية، ميكننا أن نخلص 

إىل االستنتاجات التالية مع بعض التوصيات.

إن االنفصال الحايل يف إطار السياسات الذي يؤثر عىل فضاء 
التنقل يف منطقة الساحل األوسط يؤدي يف نهاية املطاف إىل 
أن يصبح من الصعب عىل الدول واملؤسسات اإلقليمية تنفيذ 
الحدود  البرش عرب  ترحال  مثال  ويوضح  العاملية.  االلتزامات 
كيف أن االلتزامات واملامرسات السياسية غري املتسقة ميكن 

أن تزيد من ضعف السكان املتنقلني الذين يواجهون مخاطر 
بسبب الرصاع أو بسبب املناخ. لذا، ينبغي عىل كل الدول أن 
تتخذ تدابري عاجلة للحيلولة دون استمرار عرقلة اسرتاتيجيات 

املرونة والتكيف القامئة عىل مبدأ التنقل.

ونظرًا ألن تدابري أمن الحدود وعسكرتها يف منطقة الساحل 
السكان  فإن  متزايد،  بشكل  التنقل  مساحة  تقلص  األوسط 
الذين يعتمدون عىل التنقل عرب الحدود هم عرضة للمخاطر 
وللتهديدات التي تهدد حقوقهم األساسية. لذلك يصبح من 
الرضوري أن تتخذ الدول والجهات الفاعلة األخرى، املشاركة 
تعتمد  وأن  الحقوق،  عىل  قامئًا  نهًجا  الحدود،  إدارة  يف 
مامرسات أكرث قابلية للتنفيذ، فتعكس بذلك واقع التنقل عرب 

الحدود داخل املنطقة وتضمن حامية فضاء التنقل هناك.

املناطق  يف  سيام  ال  الضعيف،  ــدول  ال وجــود  إىل  بالنظر 
الحدودية، وإىل التحديات القامئة يف تنفيذ أهداف السياسة 
املانحة  للجهات  املهم  من  يصبح  العاملية،  االلتزامات  وإىل 
التكيف  مناذج  تعزيز  الواقع  أرض  عىل  الفاعلة  والجهات 
واآلليات  الطبيعية  ــوارد  امل إدارة  مجاالت  يف  املجتمعية 
وكذلك  الطبيعية  املوارد  إىل  الوصول  تحكم  التي  التقليدية 

التي تحكم تسوية النازعات.

giulio.morello@samuelhall.org جوليو موريلو 
مدير البحث، قاعة صموئيل

jrizk@icrc.org جويل رزق 
مستشارة اللجنة الدولية للهجرة يف إفريقيا

املؤلفان كتبا مبقدرتيهام الشخصية

1. لغرض هذا املقال، فإن منطقة »الساحل األوسط« تشمل بوركينا فاسو ومايل والنيجر. 
.ECOWAS والدول األعضاء يف G5 هذه البلدان كلها جزء من دول الساحل

2. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )2018(. الظهور البطيء آلثار تغري 
املناخ وحامية حقوق اإلنسان للمهاجرين عرب الحدود

bit.ly/OHCHR-slow-onset-2018
3. ويراسينقهي )2012( . ردم الفجوة يف مناهج النزاع والنزوح الناجم عن الكوارث: 

 القواعد واملؤسسات والتنسيق يف أفغانستان وكولومبيا والنيجر والفلبني والصومال 
www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Bridging-the-

Divide-SYNTHESIS-REPORT-with-ANNEXES-2021.pdf
4. االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنسقة والنظامية وامليثاق العاملي بشأن 

الالجئني
5. اللجنة الدولية للصليب األحمر )2020( عندما يتحول املطر إىل غبار: فهم األثر املشرتك 

 للنزاعات املسلحة وأزمة املناخ والبيئة عىل حياة الناس واالستجابة لها 
https://shop.icrc.org/when-rain-turns-to-dust-pdf-en.html
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)IGAD( تطوير الرشاكات يف منطقة
لينا برين، نورا ماكيال، إليونورا بانيزا، أحمد أمديهون وروبرتو روداري

كيف ميكن للرشاكات واألساليب املبتكرة أن تعزز متاسك السياسات وكذلك صنع السياسات الفعالة يف 
منطقة IGAD يف حالة حصول الكوارث وتغري ظروف املناخ؟

لقد أدت اآلثار السلبّية لتغري املناخ إىل زيادة وترية وقسوة 
القارة  أنحاء  جميع  الظهوريف  والبطيئة  املفاجئة  املخاطر 
للتنمية  الدولية  الحكومية  الهيئة  منطقة  وتعّد  األفريقية. 
املناطق  أكرث  من  واحدة  التحديد-  وجه  عىل   –1  IGAD
عرضة لتقلب املناخ وتغريه. فهي موطن ألكرث من 230 مليون 
شخص ترتبط سبل عيشهم ودخلهم يف الغالب بالزراعة، يف 
حني أن أكرث من ثلثي املنطقة هي أرض قاحلة أو شبه قاحلة، 
العامل،  يف  تنوعاً  املناطق  أكرث  من   IGAD منطقة كام تعّد 
جهة،  من  واالستثامر  االقتصادي  النمو  مناطق  ذلك  يف  مبا 
واملناطق املعرضة للرصاع وعدم االستقرار السيايس واألزمات 
اإلنسانية والكوارث من جهة أخرى. وتواجه املنطقة بشكل 
التي تؤدي  الطبيعية،  منتظم مجموعة واسعة من املخاطر 

إىل حصول أشكال مختلفة من تنقل اإلنسان.

العاملي  امليثاق  يف  به  معرتف  هو  كام   - بلد  ألي  وال ميكن 
للهجرة )GCM( - معالجة تحديات وفرص التنقل البرشي 
سيايس  قطاع  أي  قبل  من  معالجتها  ميكن  ال  كام  مبفرده، 
التنوع  ضوء  يف  خاص-  بشكل   - صحيح  وهذا  مبفرده. 
والتعقيد الذي تقوم عليه تنقالت الناس يف حاالت الكوارث 
تواجهها  التي  الحامية  واحتياجات  فاملخاطر  املناخ.  وتغري 
هذه املجموعات ميكن معالجتها من خالل عدد من التدابري 
للهجرة،  املنتظمة  املسارات  تأمني  ذلك  يف  مبا  واألدوات، 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  املتكاملة  األساليب  ووجود 
)DRR(، والتكيف مع تغري املناخ وبناء القدرة عىل الصمود، 
الكريم،  العيش  وسبل  الرشيف  العمل  دعم  تدابري  وتوافر 

وكذلك دعم الهجرة كاسرتاتيجية تكيف. 

ومن أجل هذه الغاية، فقد عمدت عدد من وكاالت األمم 
املتحدة والرشكاء عىل إنشاء برنامٍج مشرتٍك2 يف فرباير 2021 
للهجرة3(  الرشكاء  متعدد  االئتامين  الصندوق  من  )بتمويل 
حاالت  يف  والوطنية  اإلقليمية  الهجرة  إدارة  لتحسني  وذلك 
هذه  وتهدف  البيئي.  والتدهور  املناخ  لتغري  القاسية  اآلثار 
ذات  الدولية  الصكوك  تنفيذ  يف  املساهمة  إىل  الرشاكة 

الصلة4، كام تهدف إىل توفر فرصة فريدة للجمع بني الخربات 
والتجارب املشرتكة ملختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغري 

 .IGAD الحكومية يف منطقة

العمل عرب الصوامع: الرشاكات والتعاون

عىل  والسياسات  األدوات  من  واسعة  مجموعة  هناك 
املستويني اإلقليمي والوطني تتعّلق بالتنقل البرشي وبتغري 
اإلقليمية  السياسات  املجموعة:  هذه  وتشمل  املناخ. 
مخاطر  من  والحد  املناخ،  وتغري  الهجرة،  بشأن  والوطنية 
اإلنسان،  وحقوق  والحامية،  اإلنسانية  واملساعدة  الكوارث، 
حاجة  وهناك  الحرضي5.  والتخطيط  والعمل،  والتنمية، 
املتعلقة  والحوارات  السياسات  اتساق  عملية  لتيسري  ماسة 
بهذه السياسات واإلجراءات امللموسة عرب مختلف مجاالت 
والتقني  املايل  الدعم  من خالل  ذلك  يف  مبا  هذه،  السياسة 
الكايف وكذلك من خالل دعم تعزيز القدرات. ويتناول َنهج 
األهداف  هذه  جميع  للربنامج  املتعددين  الشأن  أصحاب 

واملسارات املمكنة لتحقيقها.

ينفذ الربنامج تدخالت داخل هياكلIGAD 6 الحالية عىل 
الرشكاء  ويعمل  واملحلية.  والوطنية  اإلقليمية  املستويات 
بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية واملحلية، كام يرشكون 
املجتمع املدين والقطاع الخاص واملجتمعات املحلية املترضرة 
وتغري  البيئي  والتدهور  بالكوارث  التأثر  لخطر  املعرضة  أو 
املناخ. والهدف من ذلك هو اتباع نهج كيّل يشمل الحكومة 
بأرسها واملجتمع بأرسه ويكون تركيزه موجها إىل الناس. كام 
يكمل الربنامج املبادرات األخرى املتعلقة بالتنقل البرشي يف 

حاالت الكوارث وتغري املناخ يف املنطقة. 

ترتبط  مرتابطة،  تركيز  مجاالت  أربعة  عىل  الربنامج  يحتوي 
أحد  ويدعم  محددة7.  إقليمية  احتياجات  بأربعة  بدورها 
عرب  البرشي  التنقل  اعتبارات  إدراج  الربنامج  عمل  جوانب 
تدريب  نتائج  عىل  بناًء  وذلك  املختلفة،  السياسة  مجاالت 
البرشي  التنقل  معالجة  بكيفية  الخاص  الخرائط8  استعامل 
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السياسات اإلقليمية والوطنية للحد من  حالًيا وتوصياته يف 
مناقشة  متت  وقد  والتنمية.  املناخ  وتغري  الكوارث  مخاطر 
وستستمر  أيلول2021،  يف  إقليمي  اجتامع  يف  النتائج 
كينيا  يف  املحيل  املستوى  عىل  الصدد  ذات  يف  املناقشات 
وواقعية  للتطبيق  قابلة  التوصيات  كون  لضامن  والصومال 

ومملوكة للمجتمع.

 IGAD لـ التابع  األشخاص  تنقل  بروتوكول حرية  ويعكس 
يونيو 2021( مجااًل  الهيئة يف  اعتمده مجلس وزراء  )الذي 
من   16 فاملادة  مبكرًا.  نجاًحا  أيًضا  شهد  الذي  للرتكيز  آخر 
الربوتوكول تدعو الدول األعضاء إىل تسهيل الدخول واإلقامة 
لألشخاص الذين يتنقلون تحسبا لوقوع كارثة أو أثناءها أو 
يف أعقابها. وهذه هي املرة األوىل التي يتناول فيها بروتوكول 
األشخاص  احتياجات  التحديد  وجه  عىل  التنقل  حرية 
الكوارث. لذا، فهو يوفر فرصة كبرية ألنه ال  املترضرين من 
أثناء  يتنقلون  الذين  ألولئك  واإلقامة  الدخول  فقط  يسهل 
لخطر  املعرضني  ألولئك  أيًضا  يسمح  بل  بعدها،  أو  الكارثة 
ذلك، ميكن  إىل  وباإلضافة  استباقي.  بشكل  بالتحرك  النزوح 
متديد إقامتهم طاملا أن العودة إىل بلدهم األصيل غري ممكنة 

أو غري حكيمة. 

فإن  منه،   16 املادة  وتحديداً  الربوتوكول،  تنفيذ  لتعزيز 
الجاهزية  عىل  األعضاء  الدول  قدرة  يدعم  الربنامج 
اإلقليمي والثنايئ يف حاالت  التشغيلية والتعاون  واالستجابة 
النزوح عرب الحدود بسبب الكوارث. وسُينفذ ذلك من خالل 
تطوير إجراءات التشغيل القياسية )SOPs( والتي سُتخترب يف 
املناطق العابرة للحدود التي من املحتمل أن تتأثر بالنزوح 

بسبب الكوارث.

وعالوة عىل ذلك، فإن الحلول املحلية التي يقدمها الربنامج 
تعزز تنقل العاملة كام تعزز تطوير أسواق العمل املحلية يف 
مجاالت تغري املناخ ويف املناطق املعرضة للكوارث. كام أنها 
والحامية  الحدود  عرب  بالتحركات  يتعلق  فيام  املعرفة  تزيد 
التنمية  تساعد عىل متكني  املهاجرين، كام  الدولية وحقوق 

املستدامة واالقتصاد األخرض ومسارات الهجرة النظامية.

مناهج مبتكرة: منذجة املخاطر

هو  الدليل  وجود  يصبح  السياسات،  صنع  عمليات  لدعم 
املفتاح. يقوم الربنامج املشرتك بتطوير حلول مبتكرة ملعالجة 

فجوات البيانات، ومنذجة املخاطر هي واحدة منها. ويتمثل 
التعرض  بني  املعقدة  العالقة  فهم  يف  هنا  الرئييس  التحدي 
يف  بشكل ضعيف  ممثلة  تزال  ال  والتي  والنزوح،  للكوارث 
البحث األكادميي عىل الرغم من االهتامم املتزايد باملفهوم 
يف دوائر السياسة. ويهدف الربنامج إىل معالجة هذا التعقيد 
النزوح  مخاطر  ملستوى  التقييم  منهاج  توسيع  خالل  من 

بسبب الكوارث.

من الشائع أن يتم تقييم هذا من خالل النظر يف نوع الخطر 
)مثل فيضان أو إعصار(، والتعرض للخطر، ومستوى ضعف 
الناس )الذي يرتبط بشكل أسايس بالخصائص املادية لقطاع 
اآلن  الفنيون  الرشكاء  يقوم  الربنامج،  ومن خالل  اإلسكان(. 
تعالج  أن  ميكنها  جديدة  مخاطر  منوذج  منهجية  بتطبيق 
أكرث  صورة  لتقديم  العيش،  سبل  مثل  إضافية،  خصائص 
شمولية  األكرث  التمثيل  وسيساعد  األرض.  عىل  للواقع  دقة 
يف  واالقتصادية،  االجتامعية  العنارص  ذلك  يف  مبا  للضعف، 
الضعف،  ذلك  من  للحد  الفعالة  االسرتاتيجيات  تحديد 
النزوح  لخطر  املعرضني  األشخاص  أعداد  تقليل  وبالتايل 

القرسي.

وعىل سبيل املثال، نجد أن األشخاص الذين يعتمدون عىل 
وصيد  والرعي،  )كالزراعة،  لالقتصاد  األساسية  القطاعات 
األسامك... إلخ( - خاصة من أجل الكفاف - معرضون بشكل 
مفاجئة، وذلك  كوارث  النزوح يف حالة حدوث  لخطر  أكرب 
عيشهم.  سبل  عىل  الكوارث  لهذه  نسبًيا  أكرب  تأثري  بسبب 
النامذج  يف  الضعف  يف  التنوع  هذا  متثيل  يتم  ال  وغالًبا 
وضوح  افتقار  إىل  أساًسا  ذلك  ويرجع  الحالية،  التنبؤية 
املفاهيم حول كيفية التقاط حاالت«الضعف«، وكذلك أيًضا 
وتركز  املحلية.  والبيانات  املصنفة  البيانات  نقص  بسبب 
التدخالت يف هذا املجال عادًة عىل الحد من اآلثار املحتملة 
املقاومة  املنازل  )مثل  املادية  التحتية  البنية  عىل  لألخطار 
مجاالت  يف  التدخالت  كبري  حد  إىل  وتتجاهل  للكوارث(، 
السياسة األخرى، مثل الوصول إىل أسواق العمل ومسارات 

الهجرة العادية. 

تهدف املنهجية الجديدة لنمذجة املخاطر إىل توفري تقييم 
أكرث شموالً للضعف، مع مراعاة ثالثة مكونات مرتابطة يف 
تقييم تأثري الكوارث، وهي: 1( التأثري املبارش عىل املمتلكات 
التأثري   )3 العيش  سبل  عىل  املبارش  التأثري   )2 واألشخاص 
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غري املبارش عىل املرافق الحيوية، كالخدمات وسبل العيش. 
التقليدية  النامذج  يف  بالفعل  املدرج  األول،  العنرص  ويوفر 
الذين  األشخاص  عدد  عن  تقديرات  النزوح،  ملخاطر 
املعتادة  إقامتهم  أماكن  أو  منازلهم  مغادرة  إىل  يحتاجون 
مصنفة وفق العمر والجنس والدخل. ويتجاوز العنرص الثاين 
مناذج املخاطر التقليدية ليقيس التأثري املبارش للكارثة عىل 
الناس من حيث الخسائر املادية واالقتصادية  مصادر رزق 
أما  املفقودة(.  والحيوانات  املترضرة  الهكتارات  عدد  )مثل 
الثالث؛ فيتجىل يف توجيه النظر إىل اآلثار غري املبارشة )مثل 
األساسية  الخدمات  إىل  الوصول  لنقص  املدى  اآلثار طويلة 
أيًضا عىل  لفرتات طويلة(، نظرًا ألن قرارات الهجرة تعتمد 
الوصول إىل الغذاء الكايف ومياه الرشب واملرافق التعليمية 

والصحية.

إن نتائج هذا التقييم األكرث شموالً ُتدَمج يف ملفات مخاطر 
النزوح ويف عملية صنع السياسات، وذلك من أجل توضيح 
اسرتاتيجيات محددة واسرتاتيجيات موضعية واسرتاتيجيات 

فعالة للحد من ضعف الناس يف هذه الحاالت. 

دروس مبكرة ومامرسات جيدة

الخربات  بني  الجمع  خالل  من   - املشرتك  للربنامج  ميكن 
والقدرات املشرتكة ملختلف الرشكاء يف إطار هيكل حوكمة 
التنسيق املشرتكة وتحسني  التخفيف من تحديات   - واحد 
مختلف  مشاركة  أن  من  الرغم  فعىل  التدخالت.  جودة 
والجهود  التخطيط  بأن  ُأِقرَّ  فقد  للغاية،  مفيدة  الرشكاء 
تفليص  ميكن  ذلك،  ومع  إضافًيا.  وقًتا  تستغرق  التحضريية 
الوقت من خالل التخطيط الدقيق وتطوير عمليات فعالة 
للرصد  نظاًما  الفريق  أنشأ  وقد  التنفيذ.  مراحل  جميع  يف 
للتأكد  كثب  عن  العملية  يتابع  وهو  والتعلم،  والتقييم 
من أن األنشطة ذات صلة ويف الوقت املناسب، وتقود إىل 
النتائج املرجوة والنجاح. وأخريًا، تجدر اإلشارة إىل أن العديد 
من مكونات الربنامج ميكن تكرارها بسهولة أو ميكن توسيع 
األخذ  مع  تحديات مامثلة،  تواجه  أخرى  مواقع  نطاقها يف 
مصممة  تكون  أن  يجب  التدخالت  جميع  أن  الحسبان  يف 

لتناسب الحالة والواقع املحيل.

Lena.Brenn@igad.int لينا برين 
مستشارة النزوح بسبب الكوارث، الهيئة الحكومية الدولية 

)IGAD( للتنمية

nkmakela@iom.int نورا ماكيال 
منسقة برنامج، املنظمة الدولية للهجرة

 إليونورا بانيزا
eleonora.panizza@cimafoundation.org 

طالبة دكتوراه، مؤسسة CIMA لألبحاث، جامعة جنوة

aamdihun@icpac.net أحمد أمدهون 
منسق برنامج إدارة مخاطر الكوارث، مركز IGAD للتنبؤات 

)ICPAC( املناخية والتطبيقات التابعة له

roberto.rudari@cimafoundation.org روبرتو روداري 
 CIMAمدير برنامج، موسسة أبحاث

IGAD .1 هي إحدى املجموعات االقتصادية اإلقليمية الثامين التابعة لالتحاد األفريقي، 
والتي تضم جيبويت وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

2. برنامج مشرتك: معالجة الدوافع وتسهيل الهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة يف حاالت 
IGAD الكوارث وتغري املناخ يف منطقة

bit.ly/Joint-Programme-IGAD
الرشكاء يشملون املنظمة الدولية للهجرة )IOM(، ومنظمة العمل الدولية )ILO( ومنصة 

النزوح يف حاالت الكوارث )PDD( ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
)UNHCR(، وأمانة IGAD، مبا يف ذلك مركز التنبؤات باملناخ وتطبيقاته.

3. يعد صندوق التمويل متعدد األطراف )MPTF( هو أول أداة متويل جامعي مشرتكة 
بني وكاالت األمم املتحدة والوحيدة الذي يركز عىل الهجرة. وقد دعت إليه الدول األعضاء 

من خالل اعتامد )GCM)A / RES / 73/195 يف عام 2019.
 مزيد من املعلومات متوفرة يف 

https://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
 www.migrationnetwork.un.org 

https://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
4. وعىل وجه التحديد GCM وأهداف التنمية املستدامة واتفاقية باريس لتغري املناخ 

لعام 2015 مبوجب اتفاقية األمم املتحدة التأطريية بشأن تغري املناخ )UNFCCC( وإطار 
سنداي )Sendai( للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. كام أنه مييض قدما يف تنفيذ 

 خطة عمل االتحاد األفريقي التنفيذية الثالثية للحركة العاملية للهجرة يف أفريقيا 
2020-2022 وبروتوكول IGAD بشأن حرية تنقل األشخاص الذي اعتمدته الدول األعضاء 

يف الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية )IGAD( يف حزيران 2021.
5. انظر املنظمة الدولية للهجرة )IOM( )2014( توقعات املنظمة الدولية للهجرة )هخة( 

بشأن الهجرة والبيئة وتغري املناخ
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_outlook.pdf

;bit.ly/IOM-MECC-outlook-2014 ومبادرة نانسن )2015( األجندة لحامية النازحني 
 عرب الحدود يف حاالت الكوارث وتغري املناخ. املجلد األول 

 bit.ly/IOM-MECC-outlook-2014; 
https://disasterdisplacement.org/the-platform/the-context

6. كآليات التنسيق الوطنية بشأن الهجرة )NCM(، والعملية التشاورية اإلقليمية بشأن 
)GHACOF( ومنتدى التوقعات املناخية ملنطقة القرن األفريقي الكربى )RCP( الهجرة

ومجموعات العمل الفنية املعنية بالحد من مخاطر الكوارث )DRR( وتغري املناخ
7.  1( توليد البيانات لرسم خرائط وفهم وتوقع ومعالجة حركات الهجرة وخطر النزوح 

بشكل أفضل؛ 2( إدراج الكوارث واآلثار القاسية لتغري املناخ والتدهور البيئي يف سياسات 
الهجرة والتنقل الوطنية منها واإلقليمية، كجزء من تغري املناخ واسرتاتيجيات التأهب 

للكوارث؛ 3( تعزيز الجاهزية واالستجابة والتنسيق، من خالل التعاون اإلقليمي ودون 
اإلقليمي والثنايئ؛ 4( دعم تنفيذ األطر اإلقليمية والوطنية للتنقل البرشي لتعزيز توافر 
مسارات الهجرة النظامية ومرونتها، وكذلك للنازحني يف حاالت سياق الكوارث، واآلثار 

القاسية لتغري املناخ والتدهور البيئي - خاصة بالنسبة للمهاجرات من اإلناث. 
bit.ly/Nyandiko-Freeman-2020-IGAD  .8
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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.
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املامرسات الواعدة إلدماج اإلعاقة يف معالجة النزوح الناجم عن الكوارث
يرسى عزير ولويزا ياسوكاوا ونزمول باري

يتأثر األشخاص ذوو اإلعاقة بشكل غري متناسب بتغري املناخ والنزوح بسبب الكوارث، لكن تلوح يف األفق 
أمثلة واعدة لتخطيط واستجابات أكرث شمواًل

يزداد  متغري،  مناخ  يف  للنزوح  فهمنا  تنامي  استمرار  مع 
وتشري  متساٍو.  غري  بيننا  بآثاره  الشعور  بأن  أيًضا  وعينا 
التقديرات إىل  أن مليار شخص - أي 15٪ من سكان العامل 
االجتامعية  املساواة  عدم  وتزيد  ما.  بإعاقة  –يعيشون 
احتاملية  من  منها  يعانون  التي  والسياسية  واالقتصادية 
بسبب  والنزوح  املناخ  تغري  بنتائج  وتأثرهم  تعريضهم 
الكوارث. فهم يواجهون تحديات فريدة قبل النزوح وأثناء 
النزوح وبعده، وذلك ألنهم غالًبا ما يتم استبعادهم من 
عمليات اإلخالء، وألنهم ويواجهون أيضا عقبات يف الوصول 
إىل الدعم. وعىل سبيل املثال، وفًقا ملمثل األشخاص ذوي 
اإلعاقة يف مدينة بيليدوينيBeledweyne الصومالية التي 

تتأثر بانتظام بالنزوح بسبب الفيضانات، فإن:

الفيضانات تؤثرعىل األشخاص ذوي اإلعاقة أكرث من غريهم 
يف هذه املدينة؛ فام يقرب من 30 ٪ من األشخاص ذوي 
اإلعاقة يزحفون للوصول إىل مكان وجهتهم. ال ] توجد[ 
تحمل  ميكنها  متحركة  كرايس  توجد  وال  لنقلهم،  مركبات 

املياه، والناس ليسوا عىل دراية جيدة باحتياجاتهم«1.

اإلعاقة  األشخاص ذوي  البيانات عن  توافر  إن محدودية 
الصعب  من  ويجعل  التحديات  هذه  تفاقم  يف  يتسبب 

تقييم شمولية أنشطة الجاهزية واالستجابات للنزوح.

إطار سنداي

-2015 الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  كان 
الكوارث اتفاقية دولية للحد من مخاطر  2030 هو أول 

DRR( ( تشري بشكل مميز إىل مسألة اإلعاقة؛ فشددت 
أداء  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  إىل  الحاجة  عىل 
من  الحد  معايري  وتنفيذ  وتصميم  تقييم  يف  قيادي  دور 
مخاطر الكوارث. ويشجع أصحاب القرار عىل تبني مبادئ 
التصميم العاملي2، وضامن إمكانية الوصول إىل معلومات 
الكوارث، وجمع البيانات املفصلة حسب الجنس والعمر 

واإلعاقة.

لقد اعتمدت 187 دولة إطار سنداي، فُأدرجت أحكامه املتعلقة 
القوانني  ويف  املبادئ  إعالنات  ويف  اإلقليمية  األطر  يف  باإلعاقة 
الوطنية يف بلدان مثل اليابان وإندونيسيا3. ولكن - عىل الرغم 
فقد  بطيًئا؛  لها  التنفيذ  بقي   – القوية  االلتزامات  هذه  من 
َوجدت مراجعة لتنفيذ هذه االلتزامات يف أوروبا - عىل سبيل 
بعد  ترتجم  مل  اإلعاقة  بإدماج  املتعلقة  االلتزامات  أّن   - املثال 
أبرزت  إليها بسهولة4. كام  الوصول  إىل مامرسات شاملة ميكن 
زيادة  الحاجة إىل  أيًضا  العاملي  املستوى  تقييامت مامثلة عىل 
الجهود لبناء قدرة الحكومات عىل جمع بيانات مفصلة حسب 

اإلعاقة5.

الحد  فشبكة  املجال؛  التقدم يف هذا  بوادر عىل  أّن هناك  غري 
- وهي   -  )DiDRRN( لإلعاقة الشاملة  الكوارث  من مخاطر 
لألشخاص  التفكري  يف  متشابهة  منظامت  من  اتحاد  عن  عبارة 
تركز  عادية  وتنمية  إغاثة  ومنظامت   ،)OPDs( اإلعاقة   ذوي 
لألشخاص  هادفة  مشاركة  ضامن  إىل  تسعى   - اإلعاقة  عىل 
الكوارث  الحد من مخاطر  اإلعاقة يف سياسة ومامرسات  ذوي 
مبا يتالءم مع التزامات إطار سنداي6. وقد حققت العديد من 
اإلنجازات البارزة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، مبا يف ذلك 
تدريب أكرث من 1300 شخص من ذوي اإلعاقة عىل املهارات 
الشاملة املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وتوعية أكرث من 
الكوارث بشأن  الحد من مخاطر  القرار يف  6600 من أصحاب 
ذوي  لألشخاص  منظمة   26 قيادة  وتعزيز  واإلعاقة،  املخاطر 
تنتج  كام  الكوارث.  مخاطر  من  الحد  يف  االشرتاك  يف  اإلعاقة 
 DiDRRNلإلعاقة الشاملة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  شبكة 
موارد عملية حول جمع البيانات املصنفة حسب اإلعاقة ميكن 
الوصول إليها بسهولة. واألمثلة الواعدة من بنغالديش والفلبني 
الوطنية واملحلية خطوات  الفاعلة  الجهات  تتخذ  توضح كيف 

لتقليل املخاطر املتعلقة بالنزوح وتعزيز الجاهزية له.

بناء قدرة املجتمع عىل الصمود يف بنغالديش

لقد قاد مركز اإلعاقة يف التنمية )CDD( يف بنغالديش - وهي 
واحدة من أكرث البلدان عرضة للكوارث يف العامل- مرشوًعا يف عام 
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2019 لزيادة الوعي والجاهزية يف محلية اتحاد باهارتشورا
Baharchora التي شهدت خمسة أعاصري كربى يف السنوات 
الخمس عرشة املاضية7. فتعاون مركز التنمية املجتمعية مع 
السلطات املحلية وأعضاء املجتمع لتسهيل سلسلة من متارين 
محاكاة الكوارث التي عززت انخراط األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف أنشطة إدارة مخاطر الكوارث املحلية )DRM( . وقد أتاح 
اتباع اإلجراءات الحاسمة - مبا يف ذلك تقييم املخاطر، وأنظمة 
اإلنذار املبكر التي ميكن الوصول إليها وبروتوكوالت اإلخالء 
األكرث عرضة  السكانية  الفئات  لتحديد  للمشاركني  الفرصة   -
للخطر، وبالتايل تفويض املسؤوليات بشكل أفضل يف حاالت 

الطوارئ لضامن عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

يف حاالت أخرى، تتطلب قدرة املجتمع الذي يعنى بانخراط 
ذوي  األشخاص  احتياجات  لتلبية  شاملة  تدخالت  اإلعاقة 
اإلعاقة قبل وقوع الكارثة. لقد عملت CDD واملنظمة غري 
املحلية  الحكومية  غري  واملنظمة   CBM الدولية  الحكومية 
يف  برنامج  تطوير  عىل  مًعا   Gana Unnayan Kendra
بهدف  للفيضانات  املعرضة   Gaibandha قيبانظا  مقاطعة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ووضــع  املحلية  القدرات  تعزيز 
ومجموعات املساعدة الذاتية التي متثلهم يف مركز الحد من 
للحد من مخاطر  إعداد خطط عمل  الكوارث. وتم  مخاطر 
لإلعاقة  شاملة  املحيل،  املجتمع  مستوى  عىل  الكوارث8، 
ومبشاركة هادفة من األشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم. فتلقى 
عالجية  وخدمات  مساعدة  أجهزة  اإلعاقة  ذوو  األشخاص 

عززت من مشاركتهم يف عملية الحد من مخاطر الكوارث. 

للخطر  تعرًضا  األكرث  اإلعاقة  األشخاص ذوي  تلقت أرس  لقد 
دعام لسبل عيشهم، األمر الذي مّكنهم من استخدام جزء من 
دخلهم لتحصني منازلهم ضد الفيضانات. كام ُجعلت املالجئ 
ز قارب إنقاذ  املحلية الخاصة بالفيضانات سهلة املنال، وُجهِّ
ميكن الوصول إليه الستخدامه من قبل جميع أفراد املجتمع، 
عمليات  إجراء  أجل  من  ذلك  وكل  اإلعاقة،  ذوو  فيهم  مبا 
اإلخالء بأمان. وقد أوىص منوذج قيابنظا Gaibandha بخمس 
تدخالت مرتابطة لبناء مجتمعات تتمتع باملرونة والشمولية، 
مخاطر  من  الحد  إلدارة  املحلية  الحكومة  مع  املرابطة  مثل 
متّكن  التي  املجتمعية  النهج  وتظهر  الشاملة.  الكوارث 
عمليات  يف  واملشاركة  االنخراط  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
التخطيط فاعلية طويلة األمد يف تغيري املفاهيم الشائعةعن 

اإلعاقة.

تعزيز عمليات اإلخالء وجمع البيانات يف الفلبني
يف  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الوطنية  الخطة  تؤكد 
الفلبني )2020-2030( رضورة تلبية احتياجات األشخاص ذوي 
اإلعاقة، واالعرتاف بقدراتهم ومعرفتهم ثم تعزيزها. وقد ُبذلت 
- من الناحية العملية - جهود لتعزيز شمولية عمليات اإلخالء، 

ال سيام عىل مستوى الحكومة املحلية.

تقود شبكة »سيبو« الشاملة للحد من مخاطر الكوارث - عىل 
تدريب  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  فريًقا   - املثال  سبيل 
املوظفني العموميني عىل كيفية توجيه عملية االندماج يف التجهز 
املسؤولني  تعليم  إىل  باإلضافة   - املدربون  ويحدد  للكوارث9. 
الحكوميني أساسيات لغة اإلشارة- الحلول البسيطة التي ميكن 
غامز  إضافة  ذلك  ويشمل  الوصول.  إمكانية  لتعزيز  اتخاذها 
ضويئ إىل أجهزة اإلنذار املبكر وذلك ملساعدة األشخاص املعاقني 
األشخاص  عىل  الوصول  سهلة  اإلخــالء  طرق  ولجعل  برصًيا، 
ضامن  أيضا  يشمل  كام  الحركة،  عىل  املحدودة  القدرة  ذوي 
توفر معلومات الكوارث يف شكل صويت أو نص مكتوب بخط 
كبري. كام يقومون - باإلضافة إىل ذلك - بإجراء عمليات تفقد 

إلمكانيات سهولة الوصول يف املباين حول املنطقة.

وقد ُبذلت جهود أيضا للتشجيع عىل جمع بيانات عن األشخاص 
ذوي اإلعاقة مبنهجية أكرث تنظيام، وُأطِلق نظام إدارة البيانات 
الشامل )IDMS( يف عام 2018، وهو مصمم لتحديد األشخاص 
ذوي اإلعاقة ولجمع البيانات حول احتياجاتهم ونقاط ضعفهم 
وكان  وبعدها10.  الكوارث  وقع  وأثناء  الكوارث  قبل  وقدراتهم 
الهدف هو دعم إنشاء نظام شامل إلدارة البيانات عىل مستوى 
التي  األنظمة  لتعزيز  وكذلك  املدينة،  مستوى  عىل  أو  البلدية 
جميع  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املحددة  االحتياجات  تعالج 

.)DRR( مراحل الحد من مخاطر الكوارث

التحديات الرئيسية وسبل امليض قدما

لقد سلط املامرسون العاملون مع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 
خالل  والصومال-  ونيبال  إثيوبيا  يف  الكوارث  بسبب  نزحوا 
املشاورات معهم- الضوء عىل العديد من التحديات التي تعيق 
أهمها  من  فكان  باإلعاقة؛  املتعلقة  لاللتزامات  الفعال  التنفيذ 
الذي  الكوارث  مخاطر  من  الحد  بأن  الشائع  الخاطئ  املفهوم 
ما  كثرية،  موارد  ويستهلك  معقد  أمر  هو  اإلعاقة  ذوي  يشمل 
يعني أّن من غري املرجح إعطاَءه أولوية يف العمل. ولكن األمثلة 
إمكانية  تحسني  أن  توضح  والفلبني  بنغالديش  من  القادمة 
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مناهج  األحيان  من  كثري  يف  تتطلب  ال  الوصول 
ابتكارية أو معقدة؛ فهناك العديد من الحلول التي 
هي بسيطة ولكنها تتطلب فقط إجراًء مبكرًا. كام 

الحظ أحد املامرسني من نيبال، فقال:

»علينا أن نركز أكرث عىل الجاهزية ... ليكون لدينا 
الوقت الكايف للتفكري يف إمكانية الوصول والسالمة 
يواجهها  قد  التي  القضايا  من  وغريها  ــن  واألم

األشخاص ذوو اإلعاقة.«

اإلصابة،  أو  الوفاة  مخاطر  تقليل  إىل  وباإلضافة 
مرحلة  قبل  الوصول  إمكانية  قضايا  معالجة  فإن 
كفاءة  أكرث  أيًضا  ستكون  للطوارئ  االستجابة 
تلبية  الطويل. ويعد مبدأ  املدى  وأقل تكلفة عىل 

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرحلة التصميم وثيق صلة 
بجميع املجاالت وعرب املراحل املختلفة من النزوح. لذا، يتوجب 
دمجه يف WASH )مرافق املياه والرصف الصحي( ويف مرافق 
الكوارث، وذلك ليتمكن األشخاص  التعليم والصحة يف مواضع 
ذوو اإلعاقة من االستمرار يف الوصول إىل الخدمات طوال فرتة 

نزوحهم.

وقد الحظ املامرسون - يف الوقت ذاته- ميل الحكومة والجهات 
كمجموعة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  رؤية  إىل  اإلنسانية  الفاعلة 
واحتياجاتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مخاطر  لكن  متجانسة، 
وتجاربهم هي – يف الحقيقة- متنوعة. لذلك يصبح من الرضوري 
تأثري  كيفية  فهم  خالله  من  يتم  الجوانب،  متعدد  نهج  تبني 
جنس الشخص وعمره وعرقه ونوع اإلعاقة ووضعه االجتامعي 
واالقتصادي والخصائص األخرى، عىل الطريقة التي يتأثرون بها 
يف النزوح. وميكن أن يساعد التوسع يف جمع البيانات املفصلة 
أفضل ويف  املتنوعة بشكل  احتياجاتهم  اإلعاقة يف فهم  حسب 

تطبيق التدخالت املناسبة.

أخريًا، شدد املامرسون عىل أن املشاركة الهادفة والتشاور الفعال 
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التخطيط واتخاذ القرار بشأن النزوح 
ال يزاالن مفتقدين إىل حد كبري. واألمثلة لواردة من بنغالديش 
والفلبني تسلط الضوء عىل الدور الرئييس الذي ميكن أن يقوم 
به األشخاص ذوو اإلعاقة يف الحد من املخاطر املتعلقة بالنزوح، 
إن  لهم.  واملنارصة  التدريب  مشاريع  خالل  من  ذلك  يف  مبا 
الكوارث  مخاطر  من  الحد  أنشطة  لقيادة  املجتمعات  متكني 

واسرتاتيجيات التكيف مع املناخ من خالل املساعدة يف زيادة 
أيًضا  يساهم  ودينامييك  معقد  كمفهوم  اإلعاقة  حول  الوعي 
التي  الخاطئة  واملفاهيم  السيئة  النمطية  الوصمة  مكافحة  يف 

يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة.
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استشارة  خاصة بوضع خريطة  يـشارك يف  املجتمعية،  الكوارث  إدارة  بادشا ميا، وهو مستخدم كريس متحرك وعضو يف لجنة 
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CBM 2018  .8( منوذج جايبنظا Gaibandha للحد من مخاطر الكوارث الذي يشمل 
أصحاب اإلعاقة

www.cbm.org/fileadmin/user_upload/DRR_Booklet_FINAL_-_
Online_10MB.pdf

9. كلرين يس يب )2021( شمول اإلعاقة أمر حيوي للحد من املخاطر يف موقع الوقاية يف 
 PreventionWeb الفلبني

bit.ly/disability-risk-reduction-Philippines
10. مركز الجاهزية للكوارث )2021( دليل نظام إدارة البيانات الشمويل

bit.ly/cdp-idms-guidebook

 IGAD النزوح من الكوارث واسرتاتيجيات الحد من املخاطر يف 

)الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية(
نيقودميوس نيانديكو

IGAD يشري تحليل اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والخطط واألطر الخاصة بالدول األعضاء يف
إىل تفاوت يف اإلشارة إىل مخاطر النزوح واحتياجات الحامية املرتبطة بها.

لقد كان النزوح الناجم عن الكوارث مشكلة متكررة ومضطردة 
نزوح   2020 عام  يف  املنطقة  فقد شهدت   1 .IGADمنطقة يف 
أي  الكوارث:  بسبب  قرًسا  شخص  مليون   2.3 من  يقرب  ما 
تصميم  عند  توجب  لذا،  شهرًيا.  كاريث  نازح   100000 مبعدل 
اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بشكل صحيح 
أن تعالج مخاطر النزوح، وإذا ما حدث ذلك، يصبح لزاما تعزيز 

حامية األشخاص النازحني وتوفري حلول دامئة لهم.

مبا  املصممة  الكوارث  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  تشكل 
-2015( الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي  إطار  مع  يتالءم 

2030( ركيزة أساسية للحد من املخاطر، ولبناء قدرة املجتمع 
عىل الصمود يف مواجهة مخاطر الكوارث وظروف تغري املناخ. 
كام ينبغي أن توضح أدوار مجموعة واسعة من أصحاب العالقة 

)القرار( املشاركني ومسؤولياتهم يف إدارة مخاطر الكوارث.

عدد  زيادة  البلدان  من  سنداي  إطار  من   E الهدف  يطالب 
مخاطر  من  للحد  والوطنية  املحلية  والخطط  االسرتاتيجيات 
الكوارث بشكل كبري بحلول عام 2020،وذلك باستخدام مقياس 
وُيظهر  وخططها.  اسرتاتيجياتها  جودة  لتقييم  نقاط  عرش  من 
التحليل أن جميع الدول الثامين األعضاء يف IGAD قد طورت 
بالفعل أو أنها تعمل حاليا عىل تحديث اسرتاتيجياتها وخططها 
مع  يتالءم  مبا  الصلة  ذات  واألطر  الكوارث  مخاطر  من  للحد 
إطار سنداي. فقد قامت كينيا والصومال وأوغندا بتحديث أطر 
السودان  ويقوم  بها.  الخاصة  الكوارث  الحد من مخاطر  عمل 
بينام  خططهم،  مبراجعة  وجيبويت  السودان  وجنوب  وإثيوبيا 
الصدد غري واضح.  إريرتيا يف هذا  الذي تحرزه  التقدم  يزال  ال 
وهناك أشارات أكرث يف اسرتاتيجيات الصومال وجنوب السودان 

لكيفية  توثيق  يصاحبه  البرشي  والتنقل  النزوح  إىل  والسودان 
إدارة النزوح إذا حدث ذلك هناك، يف حني أن أطر السياسات 
النزوح  كيفية  إىل  أقل  بشكل  تشري  وأوغندا  وجيبويت  كينيا  يف 
وحامية النازحني. وميكن رؤية التباين بني األطر املدمجة التي 

تتعلق يقضايا النزوح يف األمثلة التالية:

كينيا: توفر سياسة كينيا الوطنية يف إدارة مخاطر الكوارث لعام 
التصدي  خالل  من  للمخاطر  االستباقية  لإلدارة  آليات   2017
السياسة  تشري  كام  لألزمات.  املبكرة  واالستجابة  والجاهزية 
ذاتها إىل توفري املوارد إلدارة مخاطر الكوارث وتخصيص األدوار 
واملسؤوليات ملختلف أصحاب الشأن، إال أنه ال توجد إشارة إىل 
النازحني. وتذكر السياسة بطريقة  كيفية ارتباط ذلك بالسكان 
اجتامعية  خسائر  إىل  تؤدي  التي  الكوارث  من  العديد  رسدية 
وبشكل  الكوارث.  بسبب  النزوح  تذكر  ال  ولكنها  واقتصادية 
تدابري  صياغة  يف  فشلت  السياسة  تلك  بأن  القول  ميكن  عام، 
واضحة فيام يتعلق بالنزوح، والحد من مخاطر النزوح، وحامية 
النازحني بسبب الكوارث. كام ال يوجد ذكر للتنقل البرشي أو 

تدابري لإلخالء يف حالة حصول الكوارث.

الصومال: الصومال اآلن يف املراحل األخرية من وضعها اللمسات 
مسودة  وتنص  الكوارث.  إلدارة  الوطنية  سياستها  عىل  األخرية 
والتعامل  النزوح  من  املزيد  »منع  أن  عىل  رصاحة  السياسة 
األوجه  متعددة  األزمة  سياق  يف  بالفعل«  النازحني  أولئك  مع 
إعادة  عملية  يف  التحديات  أكرب  هي  البالد  يف  املطول  للنزوح 
الرضوري  »من  أنه  السياسة  تلك  توضح  كام  الصومال.  بناء 
إمكانية  الدولة  لهم  توفر  أن  داخلًيا،  النازحني  لجميع  بالنسبة 
الوصول إىل املستندات الشخصية وغريها من الوثائق وإمكانية 

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
http://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/DRR_Booklet_FINAL_-_Online_10MB.pdf
http://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/DRR_Booklet_FINAL_-_Online_10MB.pdf
https://bit.ly/disability-risk-reduction-Philippines
https://bit.ly/cdp-idms-guidebook
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بالنزوح«.  املتعلقة  لالنتهاكات  الفعالة  واملعالجات  استبدالها، 
الصومال  يف  الكوارث  إدارة  إنشاء  قانون  مع  هذا  ويتامىش   .
الوزراء مسؤولية حامية  الذي مينح مكتب رئيس  لعام 2016، 
عىل  كذلك  السياسة  وتنص  الكوارث.  بسبب  النازحني  جميع 
إخالء السكان املعرضني للخطر تحسبا لوقوع كارثة وإدراجهم 
تلتزم  أن  الواليات  التعايف. كام يتحتم عىل حكومات  برامج  يف 
»بضامن أن السجالت الرسمية ذات الصلة فيام يتعلق بسندات 
وملكية  للممتلكات  واإليجار  امللكية  وحقوق  األرايض  ملكية 
الحسابات املرصفية ونحوها، ميكن اسرتدادها أو إعادة إنشائها، 
إذا ما كانت قد أتلفت، حيث ستكون هذه السجالت رضورية 
أن  إىل  كذلك  السياسة  مسودة  وتشري  الفردية«.  األرس  لتعايف 
عملية بناء القدرة عىل الصمود يف مواجهة الكوارث املستقبلية 
يجب أن تشمل أيًضا النازحني الداخليني الحاليني، والذين غالًبا 
ما يكونون عرضة للنزوح الثانوي. وبناء عليه، فإن السياسة تشري 
بشكل مكثف إىل الهجرة وتنقل البرش والترشد وتدابري حامية 

املرشدين بسبب الكوارث.

وإدارة  اإلنسانية  الشؤون  وزارة  تعمل  السودان:  جنوب  يف 
الخطة  عىل  األخــرية  اللمسات  وضع  عىل  البالد  يف  الكوارث 
االسرتاتيجية إلدارة مخاطر الكوارث يف البالد، والتي تعطي بعض 
املؤرشات عىل نهجها للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وتشري 
السياسة إىل أن »الهجرة والنزوح الداخيل للسكان قد تصاعدت 
الغريبة  الجوية  والظواهر  املناخ  وتغري  الكوارث   ... بسبب 
درجات  ارتفاع  وأن  املعيشة«،  كسب  فرص  عىل  والتنافس 
تبني  وهي  الرعاة.  تنقل  يف منط  تغيريات  إىل  أدى  قد  الحرارة 
بالتفصيل الضعف الخاص الذي يعاين منه أولئك الذين نزحوا 
أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  مشرية  الحدود،  أوعرب  داخلًيا  بالفعل، 
احتامل حدوث نزوح إضايف »مرتفع للغاية«، بسبب النزاعات 
بشكل  اإلطار  يشري  ولهذا،  املنطقة.  يف  الطبيعية  والكوارث 

عريض إىل النزوح والحامية يف حاالت الكوارث.

لدى أوغندا إطاران مرشدان لجهود الحد من مخاطر الكوارث 
يف البالد، وهام: سياسة الجاهزية، وإدارة الكوارث الوطنية لعام 
2010 وخطتها االسرتاتيجية الوطنية للكوارث للفرتة بني 2018-

والسرتاتيجية  املؤسيس  للتنسيق  ترتيًبا  اإلطاران  ويوفر   .2022
بسبب  النزوح  إىل  محدد  بشكل  يشريان  ال  ولكنهام  التمويل 
مصاحب  قانون  تطوير مرشوع  عىل  أوغندا  وتعمل  الكوارث. 
إلدارة املخاطر بشأن الحد من مخاطر الكوارث والذي يتضمن 
مثل  الكوارث،  بسبب  بالنزوح  املتعلقة  املهمة  األحكام  بعض 

املعرضة  املناطق  وتحديد  املخاطر  تعريف  ملفات  إجــراء 
للكوارث. وتنص - عىل وجه التحديد -بأن الحكومة »ستساعد 
األشخاص املترضرين عىل إعادة التوطني يف مكان آخر مبوجب 

ترتيبات طوعية«.

االستنتاجات والتوصيات

يوضح هذا التحليل أنه ال تزال هناك حاجة ملزيد من اإلصالح 
من أجل تطوير أطر الحد من مخاطر الكوارث، وذلك لضامن 
للنازحني  الحامية  واحتياجات  النزوح  مخاطر  من  كل  معالجة 
النزوح  التنوع يف استخدام مفاهيم  بشكل مناسب. ويبدو أن 
من  مختلفة  مستويات  يعكس  البلدان  هذه  عرب  وتطبيقها 
صنع  مستويات  عىل  الوعي  بناء  إىل  بالحاجة  ويوحي  الفهم، 
الصومال،  سياسة  وباستثناء  السياسات.  مستوى  وعىل  القرار 
الحدود  عرب  النزوح  أو  الداخيل  للنزوح  كاف  اعتبار  يوجد  ال 

والحتياجات الحامية للنازحني.

»تحويل  مبادرة  ــادات  إرش من  البلدان  تستفيد  أن  يجب 
الكوارث  عن  الناجم  النزوح  ً)WiA(بشأن  أفعال  إىل  الكلامت 
النزوح  مخاطر  دمج  لضامن  بها  املرتبطة  التفقدية  والقامئة 
النازحني بشكل كامل2. قد تقرر دول مثل  مع حامية السكان 
كينيا وأوغندا التي طورت بالفعل اسرتاتيجياتها )ولكن بتكامل 
دمج  أجل  ملحق مصاحب ألطرها من  للنزوح( وضع  محدود 
ينعكس  أن  ويجب  الكوارث.  حاالت  يف  أفضل  بشكل  النزوح 
التقييم الشامل للمخاطر وأنظمة جمع البيانات لرصد النزوح 
يف الوثائق السياسية. إن إدراج التدابري املتعلقة بزيادة الوعي 
وعمليات  للكوارث  الجاهزية  ورفع  املبكر  اإلنــذار  وأنظمة 
اإلخالء من شأنها أن تساعد جميعها يف الحد من مخاطر النزوح 

بسبب الكوارث.

نيقودميوس أومويو نيانديكو 
nnyandiko@mmust.ac.ke@Nicodemusnyand5 

محارض أول، جامعة ماسيندي مولريو للعلوم والتكنولوجيا

1. نيانديكو ن وفرميان ر )2020( سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري 
IGAD املناخ والتنمية ومراعاة النزوح والتنقل البرشي يف منطقة

https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/drr-cca-development-
policies-and-disaster-displacement-human-mobility-in-igad

;bit.ly/Nyandiko-Freeman-2020-IGAD والدول األعضاء يف IGAD هي جيبويت 
وإثيوبيا وإريرتيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.

UNDRR )2018( .2 تحويل الكلامت إىل أفعال: النزوح بسبب الكوارث: كيفية الحد من 
املخاطر ومعالجة اآلثار وتعزيز القدرة عىل الصمود

bit.ly/UNDRR-words-into-action
www.preventionweb.net/files/58821_wiaarabicversion.pdf
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التزامات التكيف والتنقل التكيفي
لورين نيشيمورا

ميكن أن توفر عملية دمج واجبات حقوق اإلنسان ذات العالقة يف فهم التزامات التكيف طريقة أخرى 
نحن بحاجة ماسة لها، وذلك من أجل معالجة الثغرات يف أطر الحامية الحالية لألشخاص الذين ينتقلون 

يف حالة تغري املناخ.

من  البرش  تنقل  وزيادة  جهة  من  املناخ  تغري  بني  العالقة  إن 
هي  وكذلك  واسع،  نطاق  عىل  بها  معرتفا  أصبح  أخرى  جهة 
يف  ينتقلون  الذين  لألشخاص  القانونية  الحامية  يف  الفجوات 
منحازة  الحالية  الحامية  أطر  إن  املناخ.  ظروف  تغري  حاالت 
حاليا إىل االعتامد عىل فئات معينة من األشخاص، وال تطبق 
وكذلك  الدولة،  حدود  عبورهم  أو  األشخاص  انتقال  بعد  إال 
هي منحازة إىل الرتكيز عىل الهجرة القرسية أو النزوح. فهي ال 
التحرك املرتبط بأحداث  املثال، عىل  تنطبق بدقة، عىل سبيل 
بطيئة الظهور أو عىل التدهور البيئي. ولكن هناك مصدر آخر 
الثغرات، وهي: نظام  القانونية ملعالجة هذه  متوافر لألدوات 
تغري املناخ الذي يشمل اتفاقية األمم املتحدة التأطريية بشأن 
األطراف  ومؤمتر  باريس  واتفاقية   ))UNFCCC( املناخ  تغري 

املشاركة.

تغري  بشأن  التأطريية  املتحدة  األمم  اتفاقية  عىل  صوِدق  لقد 
وهام  واسع،  نطاق  عىل  باريس  واتفاق   )UNFCCC( املناخ 
تحتويان عىل مجموعة من االلتزامات املتعلقة بالتكيف –وهو 
ما سيشار إليه هنا تحت عنوان التزامات التكّيف، التي توفر، 
الثغرات يف الحامية، وذلك ألنها قد  بدورها، األرضية ملعالجة 
الدول  تبذلها  التي  التكيف  جهود  وتشكيل  توجيه  يف  تساعد 
)مبا فيها تلك املتعلقة بالتنقل(، وألنها تساعد كذلك يف متكني 
تشكيل  يف  للمساعدة  )حاجة(  عرضة  األكرث  األشخاص  بعض 
هذه الجهود، ويف تأمني الدعم الدويل. ومع ذلك، فإن التزامات 
التكيف هذه تحتاج إىل التوضيح كام يجب أن تكون ملموسة، 
وميكن تحقيق هذا من خالل تفسري يأخذ بعني االعتبار قانون 

حقوق اإلنسان.

التزامات التكيف

ميكن العثور عىل ثالثة أنواع من االلتزامات املتعلقة بالتكيف 
التي يتغري فيها املناخ، وهي:  الدول(  يف األنظمة )املناطق أو 
االلتزامات بالعمل عىل التكيف من خالل التخطيط والتنفيذ، 
فالتزامات  والتعاون1.  وتكنولوجياً،  مالياً  التكيف  يف  املساعدة 

جزئًيا  األقل  عىل  الغموض،  ويشوبها  فضفاضة  هذه  التكيف 
من  مبجموعة  يسمح  اتساعها  ألن  وذلك  تصميمها،  حسب 
األنشطة ويرتك أيًضا مجااًل للتفسري. ومع ذلك، عىل الرغم أن 
الدول ميكنها تحديد األنشطة التي تراها مناسبة، فإنه ال يزال 
يتوجب عليها اتخاذ إجراءات للوفاء بهذه االلتزامات. فالكثري 
النظام قد ركز عىل التخطيط،  التكيف ضمن  من العمل عىل 
 )NAPAs( مبا يف ذلك من خالل برامج العمل الوطنية للتكيف
وخطط التكيف الوطنية )NAPs(، ولكن الحاجة إىل االنتقال 

إىل التنفيذ الفعيل قد أصبحت ملحة بشكل متزايد.

التكيف.  التزامات  يوفر مبدأ تفسري املعاهدة وسيلة لتوضيح 
فبموجب القانون الدويل، يجب تفسري املعاهدة وفًقا للمعنى 
ديباجة  يشمل  )فالسياق  سياقها؛  يف  ترد  كام  لبنودها  العام 
موضوعها  ضوء  ويف  معها(  مرفقات  وأي  ونصها  املعاهدة 
والغرض منها. ويجب أن يأخذ التفسري يف الحسبان - باإلضافة 
إىل ذلك- »أي قوانني ذات صلة من قواعد القانون الدويل واجبة 
التطبيق يف العالقات بني األطراف«2. وهذا ما يعرف أيًضا مببدأ 
األرضية  مجتمعة  العنارص  هذه  تشكل  لذا،  املنّظم.  التكامل 

لتفسري التزامات التكيف يف ضوء قانون حقوق اإلنسان3.

تتضمن ديباجة اتفاقية باريس - عىل سبيل املثال - االعرتاف 
لتغري  للتصدي  إجراءات  اتخاذ  عند  األطراف،  كل  »عىل  بأنه 
بحقوق  يتعلق  فيام  التزاماتها  ومراعاة  وتعزيز  احرتام  املناخ، 
ال  اللغة  هذه  إن  املهاجرين.  حقوق  ذلك  يف  مبا  اإلنسان«، 
التزامات قانونية. ومع ذلك، فهي جزء  تنشئ  بحد ذاتها أي 
أن  ميكن  وبالتايل  تفسريية،  ألغراض  منه  يستفد  السياق  من 
تساعد يف إضافة معنى لبنود االتفاقية. ويتطلب التفسري أيًضا 
مراعاة عنارص أخرى من القاعدة. فاألهداف الناشئة ملعاهدات 
مادتها  هي  –والتي  باريس  اتفاقية  من   7 املادة  ونص  املناخ 
حقوق  مادة  إدراج  إىل  الحاجة  تعزز   - بالتكيف  الخاصة 
اإلنسان يف التفسريات. فعىل سبيل املثال، تهدف االتفاقية إىل 
تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة التأطريية بشأن تغري املناخ 
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)UNFCCC(، جزئياً من خالل »زيادة القدرة عىل التكيف« 
مع تغري املناخ. وتتناول املادة 7 منها أغراض التكيف بالتفصيل، 
»حامية  لـ  وذلك  لالستجابات  رئيسًيا  مكوًنا  كونه  ذلك  يف  مبا 
التكيف  يجعل  البيئية«. وهذا  واألنظمة  العيش  الناس وسبل 
فيثبت  اإلنسان،  قانون حقوق  الحامية يف  أهداف  متسقا مع 

أهميته وارتباطة بهذا بشكل عام.

بشكل  إدماجه  يلزم  ما  هو  اإلنسان  قانون حقوق  ارتباط  إن 
املناخ  فعواقب  التكيف.  التزامات  تفسري  يف  )منظم(  منهجي 
تؤثر عىل حزمة من الحقوق، سواء عىل املدى القريب أو عىل 
الطويل. ومع ذلك، فهي تحدث يف سياق يشتمل عىل  املدى 
وثقافية  واقتصادية  اجتامعية  مخاطر جغرافية، وعىل ظروف 
وسياسية، وعىل نقاط الضعف فردية ومجتمعية، وكذلك عىل 
الحقوق  فإن  وبالتايل،  متباينة.  ومجتمعية  فردية  اختيارات 
ذات العالقة بالتفسري أكرث ستتنوع، فينبغي، بل يجب، تنفيذ 

التزامات التكيف مبا يتناسب مع عاميل املكان والزمان.

التي  هي  أيًضا  املناخ  تغري  لنظام  العملية  املبادئ  إن  أخريًا، 
منصوص  املبادئ  إن هذه  وتنفيذها.  االلتزامات  تفسري  توجه 
عليها يف املادة 3 من اتفاقية األمم املتحدة التأطريية بشأن تغري 
يدعو  الذي  الوقايئ  املبدأ  تشمل  وهي   ،)UNFCCC( املناخ 
الذي ال  أو  الجسيم  الرضر  لتجنب  اتخاذ إجراءات وقائية  إىل 
ميكن تداركه، وهو ال يسمح أن يكون الشك )أو عدم التيقن( 
اندماج  مع  إىل جنب  جنًبا  قراءته  وعند  الترصف.  لعدم  سببا 
حقوق اإلنسان فيه، فإنه يعزز الحاجة إىل العمل وذلك لتجنب 
املناخ. فمثل هذا  الناجم عن تغري  املتوقع  الرضر  أو تخفيف 
التفسري اللتزامات التكيف هو األساس القانوين للتنقل التكّيفي، 
الذي هو: نهج استباقي للتنقل ميكن أن يساعد يف منع النزوح 
أو تخفيفه، ويف معالجة الظروف األساسية التي تسهم يف حالة 
الضعف، ويف ضامن عدم انتقال الناس إىل مناطق أكرث هشاشة.

التنقل التكيفي

الواجبات اإليجابية املرتبطة مع حقوق اإلنسان  ُتدمج  عندما 
أن  ميكن  ذلك  فإن  التكيف،  التزامات  تفسري  يف  الصلة  ذات 
يساعد يف تشكيل ما يجب مراعاته وما يجب إدراجه يف خطط 
التكيف وسياساته. وميكن أن تؤدي هذه العملية التفسريية إىل 
مطالبة الدول باتخاذ إجراءات عملية واستباقية لضامن التمتع 
تدابري  الظروف  بعض  يف  اإلجراء  هذا  وسيتضمن  بالحقوق. 
التكّيف.  التوطني كشكل من أشكال  إعادة  أو  الهجرة  تسهيل 

إمكانية  املناخية  التأثريات  تحيط  عندما  املثال،  سبيل  فعىل 
كبري،  بخطر  الغذاء  إىل  أو  للرشب  الصالحة  املياه  إىل  الوصول 
الوصول  لضامن  ذات صلة حارضة  اإليجابية  الواجبات  تصبح 
الغذاء. وبناًء  أو  املاء  الحقوق يف  الحد األدىن األسايس من  إىل 
الدول  من  يتطلب  الحقوق  يدمج  الذي  التفسري  فإن  عليه، 
املوارد األساسية.  الوصول إىل  اتخاذ تدابري تكّيف تضمن حق 
وميكن أن تشمل التدابري التي تسمح للناس بالبقاء يف أماكنهم 
ألطول فرتة ممكنة، من خالل إحداث تغيريات يف البنية التحتية 
املوارد. ولكن عندما  توفري  السياسات ومن خالل  وتغريات يف 
إىل  الوصول  يصبح  ال  وعندما  كافية،  التدابري غري  تصبح هذه 
االنتقال،  إىل  عندئذ  الناس  سيحتاج  متاًحا،  والحقوق  املوارد 
لتجارب  األهمية  بالغ  أمرا  التنقل  هذا  إجراء  كيفية  وتصبح 

الناس املترضرين.

املخاطر  ملعالجة  والعمل  التخطيط  التكيفي  التنقل  يتطلب 
التي تلوح يف األفق. وملا كان أساسه موجودا يف حقوق اإلنسان، 
فإنه يضع الناس يف بؤرة االهتامم، فيعزز الحجج التي مفادها 
الحقوق  إىل  الوصول  لضامن  وقائية  إجراءات  اتخاذ  رضورة 
من  تنبع  التي  الواجبات  دمج  فإن  وباملثل،  الهامة.  واملوارد 
 - واملشاركة  املعلومات  إىل  الوصول  أي   - اإلجرائية  الحقوق 
األشخاص  لتزويد  وذلك  تكيف  التزامات  إىل  يرتجم  أن  ميكن 
يف  هادف  بشكل  املشاركة  وبفرصة  باملعلومات  املترضرين 
صنع القرار. وهذا مهم بشكل خاص ألي عملية إعادة توطني 
مخطط لها، األمر الذي من املرجح أن يؤدي إىل نتائج أفضل 

عند إرشاك األشخاص املترضرين يف ذلك.

التنقل  لتنفيذ  رضوريان  الكايف  والتمويل  املالئم  الدعم  إن 
التكيفي. ففي إطار أنظمة تغري املناخ، ُيلقي مبدأ »املسؤوليات 
عاتق  عىل  باملسؤولية  الخاصة«  والقدرات  املتباينة  املشرتكة 
املبادرة«  زمام  »تأخذ  ليك  املتقدمة«  البلدان  من  »األطراف 
التزامات  بني  التباين  أن  حني  ويف  باملناخ.  الخاص  العمل  يف 
مساهامت  إنشاء  )كمثال  باريس  اتفاق  يف  تغري  قد  األطراف 
أهداف  بوضع  األطــراف  جميع  قيام  وتوقع  وطنياً  محددة 
ملوضوع  بالنسبة  األمر  أن  إال  االنبعاثات(،  لخفض  محددة 
التكيف سيظل سلياًم إىل حد كبري. فالبلدان املتقدمة مطالبة 
مبساعدة األطراف األخرى من البلدان النامية فيام يخص جهود 
الدعم  يظل  أن  يجب  كام  الدول.  هذه  تبذلها  التي  التكيف 
»مستمرًا ومعززًا«، كام هو محدد يف املادة 7 من اتفاق باريس، 

كام يجب أن يشمل، عىل األقل، املوارد املالية.
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أمثلة
سيحتاج التنفيذ الناجح اللتزامات التكيف - التي تم توضيحها 
وقت  إىل   - معها  اإلنسان  حقوق  واجبات  دمج  خالل  من 
الحقوق؛  إىل  املستمر  الوصول  لضامن  وذلك  كافيني   وتحضري 
وإىل  وبعده؛  وخالله  االنتقال  قبل  املترضرين  مشاركة  وإىل 
والدعم  الكايف  التمويل  التكيف وتدابريها؛ وإىل  رصد عمليات 
والقدرة عىل الوصول إىل املوارد. وإليك بعد هذا بعض األمثلة 
التوضيحية، مضافا إليها اقرتاحات لطرق أخرى من أجل امليض 

قدًما.

النزوح  عن  الناجم  الرضر  منع  إىل  تسعى  التي  السياسات 
طورت  لقد  رضره:  تقليل  أو  تخفيضه  أو  باملناخ  املرتبط 
بنغالديش، عىل سبيل املثال، اسرتاتيجية وطنية إلدارة الكوارث 
والنزوح الناجم عن املناخ. وقد نصت عىل أن حقوق اإلنسان 
هو أمر حاسم  يف مثل هذه اإلدارة، واقرتحت إجراءات للحد 
من ضعف الناس يف هذه األحوال، مبا يف ذلك أمن امللكية الحرة، 
وإعادة  املحيطة،  والظروف  الحرضية  التحتية  البنية  وتحسني 

توطني النازحني -عند الرضورة- يف مواقع أكرث أماًنا4. 

الحقوق  أساس  عىل  التوطني  إعادة  لعملية  توجيهية  مبادئ 
املثال،  سبيل  عىل  فيجي،  فقد طورت  وتنفيذها:  لها  املخطط 
مبادئ توجيهية إلعادة التوطني مخططة، وهي التي تصف نهًجا 
»استباقيا« )وقائيا( لجميع مراحل عملية إعادة التوطني وهي 
ترتبط بشكل رصيح مع اتفاق باريس وصكوك حقوق اإلنسان5.

الحدود:  عرب  التنقل  تنسيق 
عند  ــذا  ه يحصل  أن  ميكن 
الدخول يف دولة أخرى، أوعند 
توسيع التأشريات، أو يف برامج 
هجرة اليد العاملة أو اتفاقيات 
التنقل الحر. فهذه األنواع من 
التأشريات والربامج واالتفاقيات 
وميكن  قبل،  ذي  من  موجودة 
األرايض  إىل  الوصول  تتيح  أن 
الدخول  ترصيح  أو  الدولية، 
أوالسامح  والعمل،  واإلقامة 
بالوضع الدائم أو املنتظم. ومع 
تعديل،  إىل  تحتاج  فهي  ذلك، 
الحقوق  حامية  لضامن  وذلك 
وتقليل العقبات البريوقراطية.

خطط  ُتعّد  التكيف:  تخطيط  يف  والتنقل  الحقوق  دمج 
األوىل  الخطوة  التكيف  خطط  من  وغريها  الوطنية  التكيف 
يف تسهيل التنقل التكيفي والحصول عىل التمويل واملساعدة. 
فهي متّكن الدول من دمج التكّيف يف التخطيط املحيل ومن 

اعتبار التنقل بحد ذاته اسرتاتيجية تكّيف

مجموعة  توفر  أن  ميكن  واملهاجرين:  التكيفي  التنقل  دعم 
واسعة من التدابري مثل هذا الدعم، مبا يف ذلك تسهيل انتقال 
الدعم  األرايض، وتوفري  تأمني  املالية، واملساعدة يف  الحواالت 

املايل أو التقني أو التكنولوجي.

خامتة
القانونية  االلتزامات  عىل  املؤسس  االستباقي  النهج  يوفر 
ملعالجة  إليها  الحاجة  أمس  يف  اآلن  نحن  طريقة  الحالية 
الثغرات يف أطر الحامية الحالية. ويرتكز مثل هذا النهج عىل 
الدولة  تدابري  متجذرة يف  تكون  أن  ينبغي  الحقوق  أن  مبدأ 
بشأن التكيف ودعمه. ويتحقق ذلك من خالل دمج حقوق 
اإلنسان ذات الصلة مع واجباتها اإليجابية يف تفسري التزامات 
 – معينة  ظروف  يف   - الدول  من  ذلك  وسيتطلب  التكيف. 
تفعيل منهج التنقل التكيفي. عالوة عىل ذلك، ونظرًا ألن هذه 
االلتزامات ميكن أن تفرض رضورة اتخاذ إجراءات قبل عملية 
إجبار األشخاص عىل االنتقال، فإنها توفر وسيلة ملنع النزوح 
املعرضني  هؤالء  أن  ضامن  وبالتايل  املستقرة،  غري  والهجرة 

عمل أفراد املجتمع يف منطقة سرياجانج )Sirajganj( يف بنغالديش عىل حامية أراضيهم من التآكل بسبب انجراف األنهار، ما أدى إىل نزوح الكثري من الناس 
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مرونة مقاومة املناخ يف رواندا: تقييم تعرض الالجئني وامُلضيفني للمخاطر
نفاماراك.دامفا ، وكوليت ساليمي ، ووينديرابابورت ، وستيفن بوالسيك ، وأمار جربي إيجزيرب

امُلضيفون لهم كذلك مصاعب عالية املخاطر  غالًبا ما يواجه الالجئون يف املخيامت يف رواندا والسكان 
وذلك  املناخ،  مخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  تقييم  إمكانية  إىل  الحايل  البحث  ويعمد  باملناخ.  مرتبطة 
بهدف تقليل اإلصابات وفقدان األرواح من جهة، وتحسني الصحة العامة والرفاهية، وحامية سبل العيش 

من جهة أخرى.

الفيضانات واالنهيارات األرضية من أكرث األخطار فتًكا يف  ُتعدُّ 
وإتالفها،  العامة  بالحاجيات  اإلرضار  يف  تتسبب  حيث  رواندا، 
طويلة  اقتصادية  آثار  إىل  يؤدي  ما  املنتجة،  األرايض  وتدمري 
للمخاطر  عرضة  األكرث  املجتمعات  تكون  ما  وغالًبا  األجــل1. 
املتعلقة باملناخ هي املجتمعات ذاتها األقل قدرة عىل الصمود. 
فالعديد من مخيامت الالجئني يف العامل لها قدرة محدودة عىل 
ونتائج  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية  التأثريات  مع  التكيف 

تغري املناخ. 

يفتقر غالبية سكان املخيم البالغ عددهم 127000 نسمة تقريًبا 
الوصول  القدرة عىل  إىل  لهم،  املضيفة  واملجتمعات  رواندا،  يف 
إىل سبل العيش املستدامة التي لها تأثري مصريي عىل قدرتهم 
عىل الصمود. وقد يجعل النزوح طويل األمد مجموعات معينة 
املناخ.  ملخاطر  خاص  بشكل  عرضة  املخيامت  يف  الالجئني  من 
بشأن  لالجئني،  املتحدة  األمم  مفوضية  سياسة  تشجع  لذا، 
بدائل املخيامت، عىل تجنب املخيامت متاًما واتباع سبل بديلة 
الستضافة الالجئني2، ولكن من املرجح أن يظل نهج املخيامت 
الحد من  تقييم طرق  علينا  لذلك يجب  الوقت.  لبعض  ساريا 

ضعف قدرة سكان املخيامت عىل املواجهة.

إىل  رواندا  يف  األرايض  توافر  عىل  املفروضة  القيود  أدت  لقد 
إنشاء مخيامت الالجئني يف مجتمعات نائية ويف مناطق يرجح 
أن تشهد ظواهر مناخية قاسية. كام تفاقمت املشاكل بسبب 

املنتجة.  لألرايض  املتزايدة  املحلية  والحاجة  السكانية  الكثافة 
وُيعّد نقل الالجئني من موقع إىل موقع جديد آخر أمرا مكلًفا 
ومقلقا، وال يتم تنفيذه إال عندما تجد الحكومة ومفوضية األمم 
املتحدة لالجئني أن األمر رضوري لحامية الالجئني واملستضيفيني 
لهم وسالمتهم وأمنهم. كام تحتاج املخيامت يف املناطق األكرث 
وذلك  املخاطر،  من  للحد  عاجلة  تدابري  إىل  للخطر  عرضة 
ملساعدة الناس يف تلك التجمعات ليصبحوا أكرث مرونة ملقاومة 

الصدمات املناخية.

البيانات واألدوات واملنهجيات

يف دراسة داخلية أجراها املؤلفون أنفسهم3، اسُتخدمت بيانات 
أمنوذج  صناعة  أجل  من    )GIS(( الجغرافية  املعلومات  نظام 
األمنوذج  ذلك  ُقيِّم  ذلك  وبعد  رواندا،  يف  الفيضانات  مخاطر 
لالجئني  مخيامت  من  مخيم  لكل  الفيضانات  مخاطر  لتحديد 
هناك4. وقامت دراسة مشابهة بتحري قابلية التأثر باالنهيارات 
نرشتها  التي  البيانات،  أيًضا  واستخدمنا  روانــدا5.   يف  األرضية 
MINEMA، وهي الوزارة املسؤولة عن إدارة الطوارئ، بشأن 
أرضار الكوارث املرتبطة باملناخ كوسيلة مساندة يف التحقق من 

مناذج مخاطر الفيضانات واالنهيارات األرضية.

من الرضوري أيضا عند تقييم مخاطر األخطار املتعلقة باملناخ 
يف املناطق املضيفة للمخيامت مراعاة مرونة املجتمع املضيف. 
فيمكن للمخططني االعتامد عىل ما ُيجمع من البيانات املنزلية 

أكرث للضعف )التهميش( سيكونون قادرين عىل العيش بأمان 
وكرامة.

lauren.nishi@gmail.com لورين نيشيمورا 
زميلة ما بعد الدكتوراه- ماكينزي، كلية حقوق ملبورن، جامعة 

ملبورن

1.  انظر- عىل سبيل املثال – املواد b(, 4)1()e(; 4)3(, 4)4(, 4)5()1(4(. وانظر مواد 
انفاقسة باريس 7.9; 7.13, 9.1, 9.3

2. اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )UNTS 331 ،)1969 1155، املادة 31.
3. تم وصف عملية تفسري التزامات التكيف مبزيد من التفصيل يف مؤلف نيشمورا 

لـ )Nishimura L( )سيصدر قريباً يف عام 2022(. »التكيف والعمل االستباقي: دمج 
واجبات حقوق اإلنسان يف أنظمة تغري املناخ«، قانون املناخ، املجلد 12، 29-1.

4. االسرتاتيجية الوطنية إلدارة الكوارث والنزوح الداخيل الناجم عن املناخ 
 )NSMDCIID(.
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5. انظر املقالة ليام موور يف هذا اإلصدار. 
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لتقييم قدرة  توفر معلومات محلية عن مواقع األرس  التي 
سبيل  فعىل  املخاطر.  مع  التعامل  عىل  املضيف  املجتمع 
لعام  والصحية  الدميغرافية  االستقصاءات  استخدمنا  املثال، 
DHS(( 2020(  لرواندا لتقييم مستويات الفقر ضمن دائرة 
نصف قطرها 15 كيلومرتًا من كل مخيم. وعند فحص توزيع 
أعداًدا كبرية موزعة  الرواندية، وجدنا  أفقر 20٪ من األرس 
ماهاما  مبخيامت  املحيطة  املناطق  يف  متناسب  غري  بشكل 

6 .Mugombwa وموجومبوا Mahama

تعزيز الصمود يف وجه الصدمات املناخية

مخاطر  مراعاة  الصمود  عىل  املجتمع  قدرة  تعزيز  يتطلب 
املناخ والظروف الطبوغرافية املحلية يف وقت واحد. وتتمثل 
املناخ يف  تغري  الصمود مع  القدرة عىل  لبناء  الطرق  أفضل 
تصميم الحلول وتنفيذها بطريقة متكاملة، وذلك باستخدام 
تدابري خاصة بالبنية التحتية املتينة، وكذلك تصميم الحلول 
»القامئة عىل الطبيعة ذاتها«، باإلضافة إىل حلول مقرتحة من 
وفضال  ذاته7.  املحيل  املجتمع  مبامرسات  ومعززة  الحكومة 
عن ذلك، فإن استثامرات الحد من مخاطر املناخ والكوارث 

توفر فوائد تنموية لصالح الفقراء.

التباع  رواندا  تجتهد  بينام  الطبيعة:  عىل  املستندة  الحلول 
اعتامد  ذاته  الوقت  يف  ميكن  الخرضاء«،  »التنمية  مسار 
حلول  بسم  أيًضا  املعروفة   - الطبيعة  عىل  القامئة  الحلول 
البنية التحتية الخرضاء - يف املناطق املضيفة لالجئني لتعزيز 
تعريف  املناخ. ويتم  املرونة  يف مواجهة  أجل  التنمية من 
املستدام،  »التخطيط  بأنها  الطبيعة  عىل  املستندة  الحلول 
التي  الهندسية،  واملامرسات  البيئية،  واإلدارة  والتصميم، 
تنسج السامت أو العمليات الطبيعية معا يف البيئة املختلقة 
ال  الحلول  هذه  أن  ثبت  وقد  واملرونة«8.  التكّيف  لتعزيز 
ولكنها  املناخ،  تغري  آثار  من  التخفيف  يف  فقط  تساهم 
واالنهيارات  الفيضانات  مخاطر  من  الحد  يف  أيًضا  تساهم 
األرضية، ومنع انجراف الرتبة، وتحسني جودة املياه، وحامية 
املناطق  يف  ترفيهية  مساحات  وإضافة  الرطبة،  األرايض 

الطبيعية الحرضية.

ملياه  حصاد  أنظمة  توفري  ــدا،  روان يف  ذلك،  يستلزم  وقد 
األمطار، واستعادة مسارات ترصيف املياة الطبيعية، وإزالة 
الرطبة،  األرايض  واستعادة  الفيضانات،  الحطام من مجاري 
املحمية،  الغابات  ومناطق  املياه  مستجمعات  وحامية 

للحلول  للجفاف. وميكن  املقاومة  املحاصيل  أنواع  وإدخال 
القامئة عىل الطبيعة يف املواقع املعرضة للفيضانات يف كيغايل 
 Gatsibo و Gicumbi( ويف املناطق األخرى املضيفة لالجئني
و Karongi و Nyamagabe و Gisagara و Kirehe( أن 
تساعد يف تخزين مياه الفيضانات، وتقليل الجريان السطحي، 
وتصفية امللوثات، والسامح للمياه بالترسب إىل األرض. وقد 
الحدَّ  الطبيعة  عىل  القامئة  للحلول  األخرى  الفوائد  تشمل 
وتحسني  الحرضية،  املناطق  يف  الهواء  وتلوث  الحرارة  من 
الصحة الجسدية والرفاهية العقلية، وتعزيز قابلية العيش يف 
املناطق الطبيعية الحرضية، وتعزيز التنوع البيولوجي وثراء 

تنوع الكائنات الحية يف املنطقة.

الهيكلية  التدابري  تشمل  قد  املتينة:  التحتية  البنية  حلول 
ممرات  بناء  رواندا  يف  الالجئني  تستضيف  التي  املناطق  يف 
الفيضانات، وتعميق القنوات املائية القامئة، وبناء الخزانات، 
 - املثال  - عىل سبيل  العامة. وميكن  التحتية  البنية  وإنشاء 
تستوعب  أن  املدارس  مثل  التشييد  جيدة  العامة  للمباين 
لبناء  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الكوارث.  ضحايا  مؤقًتا 
تقليل  األمطار  مياه  تجميع  وأنظمة  والقنوات  الخزانات 
أرضار مياه األمطار، وتخزين املياه لتكثيف الزراعة املروية، 

وتلبية احتياجات املياه املنزلية للسكان.

القامئة عىل  الحلول  الحلول املستندة عىل الحوكمة: تشمل 
الحوكمة االستثامر يف متويل املناخ، ووضع اللوائح والسياسات 
لتنفيذ  رضورية  جميعها  الخلول  املناسبة.وهذه  والخطط 
مخاطر  من  والحد  املناخ  تغري  مع  التكيف  اسرتاتيجيات 
الكوارث. لذا، يجب دعمها من قبل أصحاب القرار املحليني 
املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  مثل  والدوليني  والوطنيني 
املتحدة  األمم  ومفوضية   MINEMA و  املجتمع  وقادة 
الحوكمة واإلرادة  الالجئني وغريهم. وينعكس دعم  لشؤون 
وقد  وبرامجها.  الرواندية  الحكومة  خطط  يف  السياسية 
يتعني  التي  الحوكمة  إىل  املستندة  اإلضافية  الحلول  تشمل 
النظر فيها عىل: أ( زيادة التمويل لبناء قدرات املجتمع عىل 
الالجئني  بيانات  عىل  االشتامل  املناخ، ب(  تغري  آثار  تحمل 
ومفصلة  رسيعة  تقييامت  إجراء  عند  املضيف  واملجتمع 
املحلية  املبكر  اإلنذار  أنظمة  اتعزيز  ج(  الكوارث،  لتأثريات 
مبا  للصمود،  مفصلة  تخطيط  عمليات  إجراء  د(  والوطنية، 
يف ذلك تقديرات التكلفة، والدراسات املنهجية القامئة عىل 

األدلة، واملشاركة املجتمعية.
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تتضمـن  أن  ينبغـي  املجتمـع:  عـىل  املسـتندة  الحلـول 
املجتمـع  إرشاك  املنـاخ  مخاطـر  مـن  الحـد  اسـرتاتيجيات 
بـدءا من تصميم املـرشوع والتخطيـط إىل التنفيذ واملراقبة 
والتقييـم. وميكـن للمجموعـات املحليـة - حيثـام كان ذلك 
ممكًنـا - إطـالق حـوار عـام وحمـالت توعيـة مجتمعيـة 
لتعزيـز تبـادل املعلومـات عىل مسـتوى القاعدة الشـعبية. 
املخاطـر  خرائـط  لرسـم  عمـل  ورش  أيضـا  تشـمل  وقـد 
املجتمعيـة، حيـث ميكـن إعـداد خطـط طـوارئ مفصلـة 
ملختلـف املناطـق املضيفـة لالجئـني. ويجـب عـىل جميـع 
الجهـات املحليـة املانحـة، باإلضافـة إىل الالجئـني أنفسـهم، 
املشـاركة يف جهود اسـتعادة املناظـر الطبيعية التي يقودها 
املجتمـع املحـيل، والحفاظ عىل التنـوع البيولوجي، وجهود 
التخفيـف مـن تغـري املنـاخ. فيمكـن - عـىل سـبيل املثـال 
- للجمعيـات املجتمعيـة التـي تضـم يف عضويتهـا الالجئـني 

القيـام مببـادرات مشـاريع التحريـج أو إعـادة التحريـج.

الحد من املخاطر ومخيامت الالجئني

مـع اشـتداد آثـار االحتبـاس الحـراري، سـيصبح الالجئـون 
املقيمـون يف املخيـامت أكـرث عرضـة للخطـر. لـذا، نـويص 
بـأن تجـري الـوكاالت املعنيـة يف املناطـق التـي تسـتضيف 
التحتيـة  للبنيـة  مفصلـة  تقييـامت  روانـدا  يف  الالجئـني 
املتينـة، وتقييـامت لحلـول البنيـة التحتيـة اللينـة )القامئـة 
عـىل الطبيعـة( بغيـة الحد مـن مخاطر الفيضانـات وتقليل 

االنهيـارات األرضيـة وزيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة.

وعـىل الرغـم مـن إدراكنـا وجـود عـدد قـد ال يحـىص مـن 
العوامـل الضاغطـة التـي تحـدد خصائـص مواقـع مخيامت 
الالجئـني )مبا يف ذلـك االعتبارات السياسـية، وتوافر األرايض 
والقـرب مـن الحـدود(، فإّنـه  يقـع عـىل عاتـق مخططـي 
املواقـع تفحـص نقـاط ضعـف هـذه املواقـع التـي تجعلها 
وعنـد  القـايس.  املنـاخ  الطبيعيـة  ألخطـار  عرضـة  أكـرث 
مناقشـة املواقـع املحتملـة لبنـاء املخيـامت، ميكـن لصـور 
وطـرق  املكانيـة  الجغرافيـة  واألدوات  الصناعيـة  األقـامر 
اتخـاذ القـرارات السـليمة أن تسـاعد الحكومـات املضيفـة 
ومفوضيـة أالمـم املتحدة لالجئـني يف أخذ األدلـة التجريبية 
التـي تـدل عـىل احتامليـة تعـرض تلـك املواقـع للمخاطـر. 
املصممـة  املحليـة  االسـتثامرات  تعـزز  أن  ميكـن  وبهـذا، 
الالجئـني  رفاهيـة  الصمـود  عـىل  القـدرة  لبنـاء  خصيًصـا 

واملسـتضيفني لهـم عـىل حـٍد سـواء.
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القياس الكّمي للنزوح يف حاالت الكوارث الحرضية
ناندو لويس ونييك هريوانجر

إّن أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وأنشطة الربامج اإلنسانية املعنية مبساعدة السكان النازحني تغدو 
أكرث فاعلية عندما تكون مستندة عىل )وموّجهة بـ( بيانات دقيقة يف الوقت املناسب. إال أن هناك فجوة 

بيانات كبرية يف سياق النزوح الحرضي.

لو  حتى   األخطاء  لوقوع  معرضة  البيانات  جمع  عمليات  إّن 
يف  نجد  لذا،  الوطنية.  التعدادات  مثل  رصامة،  األكرث  كانت 
مامرسات جمع البيانات اإلنسانية َميال إىل وضع أولويات لبعض 
املواقع الجغرافية، وأنواع املواقع الجغرافية أو الفئات السكانية 
الحكومة  بيانات  احتياجات  يعكس  الذي  األمر  التقييم،  عند 
وأصحاب الشأن وقدرتهم عىل تقديم املساعدة، والقيود املالية 
للمواقع  التشغيلية1  والتعريفات  تواجههم،  التي  واللوجستية 
التي  البيانات  عىل  تؤثر  أن  العوامل  لهذه  وميكن  والسكان. 
يتم جمعها يف سياقات الكوارث الحرضية واآلثار املحتملة عىل 

السكان املترضرين.

وتتضمن الجوانب الرئيسية املشمولة يف عملية جمع البيانات 
النازحني  السكان  واحتياجات  السكانية  والرتكيبة  األعداد  عن 
السياج الجغرايف )أي تحديد مكان إجراء التقييم(؛ والتعريفات 
االستبيانات(؛  )مثل  واألدوات  السكان(؛  ولفئات  )للمواقع 
التنفيذيون(؛  والرشكاء  الرئيسيون،  واألدالء  )العادون،  والناس 
بالرشاكة  البيانات  يتم جمع  ما  وغالًبا  اللوجستية.  والخدمات 
املعلومات  احتياجات  تلبية  عىل  الرتكيز  ويتم  الحكومات،  مع 

عند أصحاب الشأن املستجيبني لألزمات.

أربعة  يف  املامرسني  البيانات  جامعي  مع   – املقابالت  توفر 
يف  لالختالفات  ثاقبة  رؤى   - بلدان  ثالثة  عرب  كوارث  حاالت 
النتائج املقدمة من خالل كيفية جمع بيانات النزوح يف املناطق 
تتّبع  مصفوفة  موظفي  مع  املقابالت  أجريت  فقد  الحرضية2. 
عملوا  الذين   )IOM( للهجرة  الدولية  املنظمة  يف  النزوح 
يف   )Iota( وإيوتا   )Eta( إيتا  إعصاري  البيانات عن  عىل جمع 
الغربية  تينجارا  نوسا  2018 يف  وزلزال   ،2020 لعام  هندوراس 
يف  وتسونامي   2018 عام  وزلزال   )West Nusa Tenggara(
وسط سواحييل يف إندونيسيا وزلزال 2019 يف مينداناو بالفلبني3.

من  النزوح  تتّبع  مصفوفة  موظفي  مع  املقابالت  كشفت  لقد 
بلدان دراسة الحالة الثالثة أن: ) أ( القرارات التشغيلية املتعلقة 

لها  كان  النزوح  مواقع  تعريفات  )ب(  و  الجغرايف  بالسياج 
األشخاص  سلط  وقد  البيانات.  جمع  نتائج  عىل  األكرب  التأثري 
الحرضية  الكوارث  سياقات  يف  معهم  مقابالت  أجريت  الذين 
الضوء عىل خمسة أنواع رئيسية من مواقع النزوح: 1( املواقع 
الرسمية الكبرية/ مراكز اإلخالء؛ 2( املواقع الكبرية غري الرسمية؛ 
3( مواقع غري رسمية أصغر قامئة عىل أرض عامة أو ممتلكات 
عائلة مضيفة؛ 4( املكوث يف منزل عائلة مضيفة؛ و 5( مغادرة 
التشغيلية  والقرارات  القيود  وتؤثر  بالكامل.  املنكوبة  املنطقة 
أن  يجب  التي  النزوح  مواقع  من  األنــواع  هذه  من  أي  عىل 
تكون األكرث استهداًفا ملزيد من التقييم اإلنساين. وتؤثر الحالة 
التي  املواقع  من  األنــواع  هذه  من  أي  عىل  ذاتها  الحرضية 
تضم أكرب عدد من النازحني. فعىل سبيل املثال، أملحت ردود 
أنه يف حالة وجود عدد  إىل  والفلبني  إندونيسيا  املقابالت من 
رسمية  مواقع  إلنشاء  املتاحة  املفتوحة  املناطق  من  محدود 
وغري رسمية أكرب للنازحني، فإن هذا سيؤدي إىل إنشاء العديد 
من املواقع األصغر. ويف هذه الحالة، قد يؤدي القرار التشغييل 
لتحديد أولويات املواقع للتقييم بناًء عىل حجم املوقع أو نوعه 

إىل فجوات كبرية يف البيانات.

تأثري القرارات التشغيلية

البيانات األساسية حول مواقع النزوح يف هندوراس وإندونيسيا 
متوافرة فقط عن املواقع الكربى. وقد شملت محاوالت التغلب 
األساسية يف هندوراس  البيانات  توافر  عىل مشكلة محدودية 
شدة  عن  أخرى  معلومات  مع  املعلومات  تلك  دمج  عملية 
للمساعدة يف  زيارتها  بلدية وجدوى  التدمري يف كل مقاطعة/ 
تحديد املكان الذي ميكن ألنشطة جمع البيانات أن تستهدفه. 
يف  أما  فقط.  األكرب  املواقع  عىل  الرتكيز  إىل  ذلك  أدى  وقد 
القرار عىل نحو أن الخيار األمثل واألكرث  إندونيسيا، فقد كان 
طريقا  املسح  ُيجرى  أن  هو  النزوح  مواقع  لتحديد  فاعلية 
املناطق،  إحدى  ويف  بأكملها.  املترضرة  للمنطقة  الطريق  تلو 
خياًما  األشخاص  العديد من  أقام  تينجارا،  نوسا  الواقعة غرب 
عائالتهم. أو  أصدقائهم  أو  لجريانهم  الخلفية  الساحات  يف 
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البيانات عىل تحديد أي مكان جغرايف  اتفق فريق جمع  لقد 
كموقع لجوء يف حالة وجود أربع عائالت عىل األقل يف املكان، 
د – بناء عىل ذلك- أكرث من 3000 موقع من هذا القبيل.  فُحدِّ
بالنسبة  للغاية  دقيقة  املعلومات  هذه  كانت  ذلك،  ومع 
املواقع األصغر بسبب  بفلرتة  قاموا  الذين  املستجيبني،  ملعظم 
الكبري  الحجم  لهذا  املساعدة  تقديم  اللوجستية يف  التحديات 
التي  املواقع  أنواع  كانت  لذلك،  ونتيجة  الصغرية.  املواقع  من 
متشابهًة  وإندونيسيا  هندوراس  من  كل  يف  املساعدة  تلقت 
للغاية بالرغم من االختالفات يف طرق جمع البيانات. وقد أدى 
الغربية  تينجارا  الدقيقة يف نوسا  للبيانات  االستخدام املحدود 
يف إندونيسيا إىل تعريف املوقع بزيادة العدد إىل عرش عائالت 
يف  الوضع  لكن  الوسطى.  سواحييل  منطقة  يف  االستجابة  يف 
الحكوميني  توافر لدى الرشكاء  الفلبني كان مختلًفا متاًما؛ فقد 
هنا معلومات عن املواقع مبا يف ذلك املواقع الكبرية والعائالت 
املضيفة، وكانوا قادرين عىل تقديم املساعدة لكال النوعني من 

املواقع.

تقديم  يف  األولويات  عىل  والقيود  ــوارد  امل يف  القيود  أدت 
جمع  عدم  إىل  املترضرة  املناطق  يف  السكان  إىل  املساعدة 
فغالًبا  املترضرة.  املنطقة  غادروا  الذين  السكان  عن  البيانات 
الحرضية يف مستوطنات غري  املناطق  املهاجرون يف  ما يعيش 
السكان  يواجه  وعندما  آمنة.  غري  وظائف  ولديهم  حكومية 
الظهور،  رسيع  أو  كان  بطيًئا  خطريا،  حدًثا  بالفعل  املتنقلون 
يصبح  قد  العائلة  منزل  أو  األصلية  منطقتهم  إىل  العودة  فإن 
االحتامل األكرث جاذبية من االنتقال إىل موقع نزوح كبري. وعىل 
الرغم من إمكانية وضع تقديرات لتدفقات السكان إىل مواقع 
خارج املنطقة املترضرة من الكارثة، كام فعلت مصفوفة تتّبع 
النزوح أثناء الثوران الربكاين يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 
يف مايو 2021، إال أن العديد من أنشطة جمع البيانات تفشل 

يف إدراج هذه املواقع.

آثار متوقعة 

من  لكل  متوافرة  املعلومات  كانت  حيث  الفلبني،  يف  حتى 
املواقع الكبرية ولألشخاص النازحني املقيمني مع عائالت مضيفة 
أن  معهم  مقابالت  أجريت  الذين  األشخاص  أفاد  فقد  لهم، 
النازحني  إىل  ثم  الكبرية،  املواقع  إىل  أوالً  ُقّدمت  املساعدات 
يف  منترشة  املامرسة  هذه  بأن  أفادوا  كام  ذلك،  بعد  اآلخرين 
الحاالت املختلفة. إن إعطاء أولوية للمواقع األكرب حجاًم عىل 
حساب مواقع املجتمعات الصغرية واملضيفة قد أدى إىل خلق 

فجوة يف البيانات ويف االستجابة ميكن أن يكون لها آثار سلبية 
كبرية عىل السكان املترضرين.

عائالت/  مع  املقيمني  النازحني  احتياجات  أن  من  الرغم  عىل 
أو مع مجتمعات مضيفة لهم مل تفهم جيدا كام فهمت تلك 
األدلة  أن  إال  الكبرية،  املواقع  يف  املقيمني  باألشخاص  الخاصة 
املتوافرة لدينا تشري إىل أن وجودهم يخلق أعباء مالية وأعباء 
أخرى عىل العائالت املضيفة، األمر الذي يشري إىل أن املساعدة 
املستهدفة هي أمر حيوي ليس فقط بالنسبة ألولئك األشخاص 
حاجة  إًذا  فهناك  ملضيفيهم4.  أيًضا  ولكن  تهجريهم  تم  الذين 
املضيفة  العائالت  من  كل  احتياجات  عن  للبيانات  ماسة 
اآلثار  فهم  أجل  من  وذلك  معهم  يقيمون  الذين  والنازحني 

املرتتبة عىل ذلك بشكل أفضل.

فوائد تحسني عمليات جمع البيانات

إن أكرب فائدة ملموسة لزيادة التغطية من خالل جمع البيانات 
االنتقال  مبرحلة  تعلقت  قد  إندونيسيا  يف  األصغر  املواقع  عن 
من حالة الطوارئ إىل حالة االنتعاش. أما يف وسط سواحييل، 
فقد اسُتخدمت بيانات النزوح لدعم صانعي القرار الحكوميني 
يف تحديد الحاجة إىل مالجئ انتقالية أثناء عملية التعايف. ويف 
الفلبني، جاءت املنظمة الدولية للهجرة لتكمل املساعدة التي 
تقدمها الحكومة ملواقع النزوح وذلك من خالل دعم األنشطة 
لتحسني تفاصيل البيانات التي ُجِمَعت. وقد شجع هذا املزيج 
االستباقية  املشاركة  األكرث  التفاصيل  ومن  األكرب  التغطية  من 
للتعايف  إطار عمل  لتطوير  اإلنسانية  الحكومة واملنظامت  بني 
ما بعد الكوارث والذي يعرتف بالحاجة إىل الربمجة يف املرحلة 

االنتقالية بني الطوارئ والتعايف.

وهناك - باإلضافة إىل هذه الفوائد املبارشة - العديد من الفوائد 
طويلة املدى لتحسني تغطية بيانات النزوح الحرضي وتفاصيله 
يف حاالت الكوارث. وإحدى هذه الفوائد هي استخدام البيانات 
الكوارث  استباق  إىل  التي تهدف  املبتكرة  االستجابة  آليات  يف 
الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  قام  وقد  وآثارها. 
للعمل  االستجابة  ألنظمة  أويل  تجريب  بتسهيل  اإلنسانية 
املستهدفة  للمناطق  الحالية  البيانات  تحشد  التي  االستباقية 
من أجل تطوير مناذج تنبؤيه تحفز العمل اإلنساين )مبا يف ذلك 
التمويل االستباقي( قبل وقوع الكارثة. فكان العنرص األسايس 
وشاملة.  دقيقة  تاريخية  بيانات  توافر  هو  النمذجة  هذه  يف 
وال شك أن فجوات البيانات والتحيزات تؤثر عىل فعالية هذه 
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النامذج واألنظمة، األمر الذي يضعف الجهود املبذولة لتطوير 
الحلول التي ميكن أن تقلل من تأثري الكوارث وتحسن من قدرة 

أصحاب الشأن عىل مساعدة السكان املترضرين

يبدو هذا جليا أيًضا يف االهتامم املتزايد بالتطبيقات املوثوقة 
التعلم  ذلك  يف  مبا  األخرى  املتقدمة  البيانات  تحليل  لطرق 
التفصييل  الفهم  ويعّد  االصطناعي.  والذكاء  اآللة  باستخدام 
لفجوات البيانات والتحيزات يف بيانات النزوح الحرضي الحالية 
أمرًا أساسًيا لالستخدام األخالقي لهذه التقنيات بطرق ميكن أن 
يكون لها نتائج مفيدة لألشخاص النازحني أو عىل مرونة السكان 
املعرضني املخاطر الطبيعية الجسام. ولكن إذا استمرت بيانات 
أسايس  بشكل  الرتكيز  يف  الحرضية  الكوارث  النزوح يف حاالت 
عىل مواقع أو مجموعات معينة من األشخاص املترضرين، فإن 
إدخال تقنيات تحليل البيانات املتقدمة ميكن أن يعزز، أو رمبا 
يديم، القيود يف املامرسات الحالية يف جمع البيانات5. وعندها 
سيكون السكان املترضرون أنفسهم  كام هو الحال دامئًا، هم 

من سيتحملون آثار هذه القضايا يف السياقات اإلنسانية.

الخامتة

القرارات  تؤثر  الكوارث،  بسبب  الحرضية  النزوح  حاالت  يف 
التشغيلية املستندة إىل القيود اللوجستية واملالية وغريها من 
القيود عىل من ميكن عدهم كسكان نازحني مقابل من ال ميكن 
عدهم كذلك. ويبدو أن القرارات التشغيلية متيل إىل الرتكيز عىل 
السكان النازحني يف املواقع الكبرية بدالً من أولئك املوجودين يف 
املواقع الصغرية أو الذين يقيمون مع عائالت مضيفة أو الذين 
املرتتبة عىل  اآلثار  بالكامل. وتشمل  املتأثرة  املنطقة  يغادرون 
ذلك تقديرات أقل بشكل هائل لعدد النازحني، فضاًل عن إلقاء 
عبء مساعدة السكان النازحني عىل كاهل املجتمعات املضيفة 
لهم، األمر الذي يضعف من قدرتهم عىل الصمود يف مواجهة 
الكوارث الطبيعية املستقبلية. سيستفيد جامعو البيانات عىل 
األرض والحكومات واملستجيبون يف املجال اإلنساين واإلمنايئ من 
احتياجات  اختالف  كيفية  تبني  التي  األبحاث  إجراء مزيد من 
النازحني املقيمني يف أنواع مختلفة من املواقع، وبالتايل حصول 
فهم أعمق – مستندا عىل الدليل- فيام إذا كانت االفرتاضات 
الحالية التي تقوم عىل تحديد أولويات التقييامت واملساعدة 

هي دقيقة.

بعد مرور أربعة وعرشين عاًما عىل اعتامد املبادئ التوجيهية 
زالت  ما   ،1998 عام  يف  صدرت  التي  الداخيل  النزوح  بشأن 

الحواجز التي تعرتض تنفيذها تعيق التزام أصحاب الشأن 
يجيّل  الذي   ،18 رقم  فاملبدأ  املعايري.  بتلك  كامال  التزاما 
الحق يف مستوى معييش الئق، والحق يف الوصول اآلمن إىل 
الخدمات األساسية لجميع النازحني داخلًيا، ال ميكن تفعيله 
د جميع األشخاص النازحني واحتياجاتهم يف  حًقا ما مل ُيحدَّ
املستجيبون مجهزين  البيانات، وما مل يكن  عمليات جمع 
املواقع.  جميع  يف  املساعدة  لتقديم  مناسب  بشكل 
مثل  البيانات،  عىل  القائم  للعمل  العاملية  فااللتزامات 
-2020 املتحدة  لألمم  العام  لألمني  البيانات  اسرتاتيجية 

أيًضا  تتطلب  املناخي،  العمل  هي   2 األولوية  حيث   22
إذا  التشغيلية  الحواجز  عىل  التغلب  الفاعلة  الجهات  من 
عىل  املرجو  الكامل  تأثريها  تحقق  أن  لاللتزامات  أردنا  ما 
االستجابة  يف  املنخرطون  الشأن  فأصحاب  الواقع.  أرض 
مؤسيس  دعم  إىل  الحاجة  أمس  يف  الحرضية  السياقات  يف 
ومايل من أجل تحديد أولويات تحديد احتياجات السكان 
تلك  وكذلك  ظهورًا،  األقل  املواقع  يف  ومعالجتها  النازحني 
التي يصعب الوصول إليها. فعىل عكس سياقات النزاع التي 
ميكن للعالقات مع السلطات واملخاوف األمنية املتزايدة أن 
متنع جمع البيانات بشكل فعال أو توفري االستجابة بغض 
الكوارث  سياقات  يف  األمر  فإن  املتاحة،  املوارد  عن  النظر 
التدخل  قيود  عىل  التغلب  ميكن  حيث  يختلف  الحرضية 
الفعال من قبل مقدمي املساعدة أنفسهم إذا تم منحهم 

الدعم الكايف.
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وضع املبادئ موضع التنفيذ: دروس من فيجي بشأن عمليات إعادة التوطني 

املخطط لها
ليام مور

وتقدم  التوطني،  إعادة  عمليات  تخطيط  يف  البلد  تجربة  إىل  فيجي  يف  التوطني  إعادة  إرشادات  تستند 
مشورة للدول األخرى التي تواجه تحديات مامثلة.

فرانك  الـــوزراء  رئيس  افتتح   ،2020 عــام  من  نوفمرب  يف 
باينيامراما )Frank Bainimarama( رسمًيا قرية ناريكوسو 
يف   )Ono( أونو  جزيرة  يف  حديًثا  ُنقلت  التي   )Narikoso(
فيجي. وقد شهد املرشوع انتقال سبع أرس إىل مساكن مقاومة 
الفيضانات  لتجنب  وذلك  مرتفعة،  أرض  عىل  للعواصف 
وزخم  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع  عن  الناجمة  املتكررة 
العواصف. وقرية ناريكوسو هذه هي مجرد واحدة من 48 
كلًيا  أو  جزئًيا  نقاًل  تتطلب  أنها  الحكومة عىل  قرية حددتها 
بسبب الظروف املتعلقة بظروف املناخ، وهناك أكرث من 800 
تجمع برشي آخر من املحتمل أن تكون عرضة للخطر الرضر 

أو النزوح يف املستقبل.

توطني  ــادة  إع خالل  فعلًيا،  فيجي  تجربة  ساهمت  لقد 
املجتمعات، يف تطوير مجموعتني جديدتني من اإلرشادات - 
لها )2018( 1، وكذلك  التوطني املخطط  حول عمليات إعادة 
ونظرًا   .2  )2019( والكوارث  املناخ  تغري  النزوح يف حاالت  يف 
ألن العديد من الدول يف جميع أنحاء العامل تتطلع إىل تطوير 
سياسات مامثلة، فمن املهم التعلم من تجربة أوائل املتبنني 
وملعرفة  تطبيقه،  إعادة  يجب  ما  ملعرفة  وذلك  فيجي،  مثل 
القضايا التي تحتاج إىل معالجة أخرى. ويف حني ُتؤّطر عمليات 
املجتمعات  تحديد  عملية  فإن  أخري،  كمالذ  التوطني  إعادة 
املعرضة للخطر وعملية مشاركتهم ميكن أن تكونا جزًءا مهاًم 
يف التخفيف من حدة عوامل الخطر، األمر الذي يتيح لهذه 
للمجتمعات البقاء يف مكانها لفرتة أطول، أو إيجاد حلول أكرث 

استدامة بعد انتقالها.

عمليات  حوكمة  اآلن  اإلرشاديان  التوجيهان  هذان  يشكل 
إعادة التوطني والتنقالت املناخية يف جميع أنحاء فيجي. ومل 
تشغيل  إجراءات  تحديد  هو  الوثائق  من هذه  الهدف  يكن 
ولكن  منفصلة،  وثيقة  يف  تقدميها  تم  التي  وهي  معيارية، 
الفاعلة  الجهات  لتوجيه  شاملة  مبادئ  وضع  هو  الهدف 
يف  فيجي  اعتمدت  وقد  التوطني.  إعادة  عملية  يف  الرئيسية 

القامئة.  الدولية  األطر  عىل  ابتداء-   - املبادئ  هذه  تطوير 
وقد أظهرت مسودة أولية للمبادئ التوجيهية، خاصة بإعادة 
األمم  مبادئ  مع  تنسجم  إرشادات  تقديم  يف  النية  التوطني، 
الداخيل3.  النزوح  بشأن   1998 لعام  التوجيهية  املتحدة 
املبادئ  إىل  املبارشة  اإلشارة  تزيل  للوثيقة  النهائية  فالنسخة 
إىل  أيًضا  اإلشارة  لكنها تحتفظ مبعناها. وقد متت  التوجيهية 
وإىل  املستدامة،  التنمية  أهداف  يف  الواردة  املبادئ  أهمية 
إطار سنداي Sendai للحد من مخاطر الكوارث، وإىل اتفاقية 
األمم املتحدة التأطريية بشأن تغري املناخ UNFCCC( ( وإىل 

مواثيق حقوق اإلنسان املتعددة.

فيجي  إرشادات  تم تصميم  قد  أنه  بالذكر هنا  الجدير  ومن 
كوثائق حّية تشجع عىل عملية التعلم بتكرار التجربة، حيث 
ُتجرى تحسينات باستمرار عىل عملية إعادة التوطني. فالتعلم 
من التطبيقات الخاصة بسياق ما ومن ثم تكييفها عىل سياق 
آخر هو أمر مهم ألي جهة فاعلة تتعامل مع املجتمعات التي 
قد تحتاج إىل االنتقال من مكانها. ويجب - من أجل تحقيق 
املحتملة  الرتحيل  لعمليات  التخطيط  يأخذ  أن  دامئة-  حلول 
قدرة  عن  فضاًل  املترضرة،  املجتمعات  احتياجات  االعتبار  يف 

الجهات الحاكمة وخصوصيات السياق املحيل.

وتجدر اإلشارة أيضا إىل أنه من غري املحتمل - بدون اإلرادة 
السياسية ملتابعة السياسات حول التحركات املناخية وتنفيذها 
– أن يحدث يشء. فهذه ليست فقط اإلرادة لفعل يشء ما، 
واملبادئ  القوانني  عىل  االعتامد  عىل  القامئة  اإلرادة  ولكنها 
التطبيقات  ألفضل  ناشئة  معايري  لتبني  الحالية  واألعــراف 
املمكنة. ومع أن األفكار الواردة يف املبادئ التوجيهية لفيجي 
ليست فريدة من نوعها بحد ذاتها، فإن الطريقة التي نسجت 
بها القوانني والقواعد واملعايري واملبادئ القامئة معا وتطبيقها 
نوعها.  من  فريدة  بالتأكيد  هي  الناشئة  القضايا  مجال  يف 
وهذا ما ميكن للمطبقني اآلخرين النظر إليه وهم يصوغون 

تجاربهم الخاصة بهم.

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
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التعلم من تجربة فيجي
عمليات  يف  بارز  نحو  عىل  تظهر  رئيسية  عوامل  ثالثة  هناك 
إعادة التوطني يف فيجي حتى اآلن، وهي: وجود مكان لالنتقال 
الرغبة  ووجود  أنفسهم،  للمترضرين  الفعالة  واملشاركة  إليه، 

وتوافر القدرة عىل متويل هذه املشاريع.

موقع  توافر  عىل  الحلول  متانة  تعتمد  أن  املرجح  من  أوالً، 
مناسب إلعادة التوطني. وقد تعتمد هذه املالءمة بدورها عىل 
قضايا مثل: ما إذا كان املالكون التقليديون قادرين عىل الحفاظ 
االنتقال ملسافات  أرايض أجدادهم عن طريق  عىل روابط مع 
قصرية، وما إذا كان بإمكان هذه التجمعات البرشية البقاء مًعا 
تكاليف  دفع  السكان  مبقدور  كان  إذا  وما  جديدة،  مواقع  يف 
االنتقال، وما إذا كانت املجتمعات املضيفة مستعدة الستقبال 
أولئك الذين انتقلوا إليهم. ففي عملية إعادة توطني ناريكوسو 
Narikoso، كان ال بد من فصل املجتمع. فسبع أرس فقط هي 
باقي  ينتقل  أن  تقرر  بينام  الجديد،  املوقع  مع  تالءمت  التي 
التجمع إىل موقع مجاور يف املستقبل4. فمثل هذه التقسيامت 
للمجتمعات املتامسكة أصال يجعل من غري املرجح العثور عىل 

حلول دامئة حًقا.

الفّعالة. فمن أجل  الثانية فهي أهمية املشاركة  النقطة  أما 
الحصول عىل أفضل فرصة للنجاح يف عمليات إعادة التوطني، 
يحتاج الناس إىل التحكم يف عمليات صنع القرار التي تؤثر 
يف  املكتملة  التوطني  إعادة  عمليات  أظهرت  وقد  عليهم5. 
النتائج.  والرضا عن  املشاركة  متفاوتة من  فيجي مستويات 
فمع أنه ُروِّج يف البدء لعملية إعادة التوطني يف فيندوغوال  
Vunidogoloa عىل أنها عملية تشاركية، فإن أعضاء املجتمع 
قد عربوا عن مخاوف الحًقا بأن القرارات غالًبا ما كانت ُتتخذ 
كانت  وملا  معهم.  التشاور  دون  والحكومة  املتعاقدين  بني 
بدأت  قد   Narikoso ناريكوسو  يف  التوطني  إعادة  عملية 
التوطني،  إلعادة  الجديدة  التوجيهية  املبادئ  إدخال  قبل 
 - التواصل  البداية. ولكن  فقد واجهت مشكالت مامثلة يف 
حسب ما ورد – قد تحسن بني املسؤولني واملجتمع مع تقدم 
الكاملة؟ هذا  املرشوع؛ فهل سيصل هذا إىل عتبة املشاركة 

ما ننتظر أن نراه.

استبعاد  مسألة  العمليات  هذه  يف  املتكررة  القضايا  ومن 
مل   ،Vunidogoloa فيندوغوال  ففي  املناقشات.  من  النساء 
ذلك  نساء  أشارت  وقد  مطابخ.  عىل  الجاهزة  املنازل  تحتِو 
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يعمل متطوعون من الصليب األحمر يف فيجي مع املجتمعات املحلية يف مقاطعة را )Ra( بعد إعصار وينستون )Winston( الذي رضب فيجي يف فرباير 2016.
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إىل  التوطني  إعادة  بعد  أجريت  التي  املقابالت  يف  املجتمع 
أمورهن مبا وافق  ُيسَترَشْن، وأنه كان عليهن تدبري  أنهّن مل 
عليه الرجال. ويجب أن تعكس املوافقة واملشاركة النشطة 
األصوات  ذلك  يف  مبا  كامل،  بشكل  املعني  املجتمع  آراء 
عادة-   - يتم  التي  األخرى  واألصــوات  واملهمشة  الضعيفة 

تجاهلها.

وتحديد  للخطر  املعرضة  للمناطق  التخطيط  عملية  إن 
صعب  أمر  للسكن  صالحة  غري  فيه  تكون  الذي  التوقيت 
من  حالة  كل  ويف  والسلطات.  املجتمعات  من  لكل  للغاية 
التزام  بني  التضارب  استجالء  يجب  التوطني،  إعادة  حاالت 
الدولة بحامية مواطنيها ومنعهم من أن يكونوا عرضة لألذى 
من جهة، وحق الناس يف اختيار متى وكيف يغادرون منازلهم 
من جهة أخرى. ومن املرجح أن متنع املشاركة املبكرة الفعالة 
-التي تشمل تدابري وقائية املجتمعات – حصول النزوح قبل 

استنفاذ جميع خيارات البقاء.

التحدي الثالث هو أن مثل هذه السياسات الطموحة باهظة 
ناريكوسو  نقل  استكامل  ممكنا  يكن  مل  فمثال،  التكلفة؛ 
االتحاد  من  متويل  عىل  الحصول  بعد  إال   Narikoso
وهو  األملاين،  التنمية  صندوق  خالل  من  ُحوِّل  م  األورويب 
يورو   808750 بـ  املقدر  املبلغ  من  يورو   700000 وفر  ما 
املطلوب لعملية إعادة التوطني. وعىل الرغم من أن املبالغ 
النهائية ال تزال غري واضحة، فمن املعروف أن الحكومة قد 
أنفقت عىل املرشوع حوايل ثالثة أضعاف ما كان مدرًجا له 
زيادة  أيًضا  املجتمع  كان عىل  بينام  البداية،  يف  امليزانية  يف 
مساهمته بشكل كبري لضامن اكتامل عملية إعادة التوطني6. 
وقد أسست فيجي - استجابًة ملشكلة التمويل – الصندوق 
املناخ  بسبب  التوطني  وإعادة  النازحني  للسكان  االئتامين 
التكيف مع  بتمويل جزيئ من خالل رضيبة  يف عام 2019، 
الطوعية  املساهامت  أيضا من خالل  وجزئًيا  واملناخ،  البيئة 
من الدول املانحة مثل نيوزيلندا. ويبقى أن نرى ما إذا كان 
هذا النموذج قادرًا عىل متويل الحجم الضخم من عمليات 
إعادة التوطني ومن األعامل الوقائية التي حددتها الحكومة.

دويل  بدعم  يحظى  االئتامنية  الصناديق  نهج  أن  ويبدو 
فانواتو  اقرتحتها  التي  تلك  مثل  البديلة،  الخطط  من  أكرب 
آلية  مثل  عمليات  استخدام  فانواتو  ُتفضل   .Vanuatu
وارسو للخسائر واألرضار املنبثقة عن اتفاقية األمم املتحدة 

التأطريية بشأن تغري املناخ )UNFCCC(، والتي تركز عىل 
الناجمة عن  الذين يدفعون تعويضات عن األرضار  امللوثني 
دولية  مامنعة  فانواتو  واجهت  فقد  ذلك،  ومع  مخلفاتهم. 
لهذا األمر، وذلك ألنه كان عىل الدول ذات االنبعاثات األعىل 
ولكن  املناخ.  بأزمة  التسبب  يف  بخطئها  تعرتف  أن  تاريخيا 
فإذا   - مالءمة  األكرث  هي  النامذج  أي  مسألة  عن  بعيدا   –
كان مبقدور الصناديق مثل صندوق فيجي أن متّكن عمليات 
إعادة التوطني من البدء اآلن، وأن تضمن حامية املجتمعات 
الدول  تستنسخه  قد  حاًل  إًذا  ستكون  فإنها  املستقبل،   يف 

األخرى.

كل  فإن  الثالثة،  العوامل  هذه  مع  التعامل  ر  ُقدِّ لو  وحتى 
عملية إعادة توطني يجب أن تكون مفصلة لتناسب املجتمع 
إعادة  عملية  بعد  ملا  األجل  مع وجود دعم طويل  املعني، 
التوطني. ويجب - باختصار - إعطاء الناس كل فرصة التخاذ 
قراراتهم الخاصة حول ما إذا كانوا سينتقلون، وأين ينتقلون، 
الحكومية  الجهات  تكون  أن  يجب  كام  ينتقلون.  ومتى 
ومتويلها  املشاريع  هذه  تخطيط  عىل  وقادرة  راغبة  أيًضا 
ضامن  إن  التوجيهية.  املبادئ  مع  يتالءم  مبا  واستكاملها 
استيفاء عمليات الرتحيل لهذه املعايري الطموحة ليس باألمر 
الوفاء  يتم  مل  إذا   - كبري  احتامل  فهناك  ذلك،  ومع  السهل؛ 
الناس لن يجدوا حلواًل دامئة وسيواجهون أشكااًل  بها - بأن 

متكررة أو مطولة من النزوح.
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عمليات اإلخالء: شكل من أشكال النزوح بسبب الكوارث؟
جني ماك آدم

بالنظر إىل األعداد الكبرية جًدا من األشخاص املترضرين كل عام، يصبح من الواجب تفهم الدور الذي 
تلعبه عمليات اإلخالء يف النزوح بشكل أفضل.

لقد وصل النزوح املرتبط بآثار الكوارث وتغري املناخ إىل مستوى 
قيايس. فكان هناك يف عام 2020 ما يقرب من 31 مليون حالة 
عام  نهاية  بحلول  مهم  بقي  الكوارث،  بسبب  داخيل  نزوح 
نازح1. وقد كان جزء كبري من هذا  2020 حوايل سبعة ماليني 
االنتقال نتيجة عمليات اإلخالء التي قادتها الحكومة. ويف مثل 
الناس  إلبعاد  طارئة  آلية  اإلخالء  عمليات  تعد  الحاالت،  هذه 
- كعنرص رئييس يف  أن تساعد هذه  األذى. وميكن  عن طريق 
اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الوطنية واملحلية - يف 
إنقاذ األرواح. ومع ذلك، قد تكون عمليات اإلخالء أيًضا شكاًل 
لفرتات  الناس  اقتالع  إىل  تودي  التعسفي،  التهجري  أشكال  من 

طويلة وإىل انتهاك حقوقهم.

املتحدة  والــواليــات  أسرتاليا  يف  الغابات  حرائق  أدت  وقد 
واليونان - يف السنوات القليلة املاضية - إىل حدوث أعداد غري 
إعصار  تسبب   ،2020 عام  ويف  اإلخالء.  عمليات  من  مسبوقة 
أمفان Amphan يف حدوث ما يقرب من خمسة ماليني عملية 
إخالء عرب بنغالديش والهند وميامنار وبوتان. ونظرًا ألن األزمات 
املرجح  فمن  األوضــاع،  سوء  تفاقم  إىل  عادة  تؤدي  املعارصة 
بسبب  نازحني  أو  محارصين  الناس  من  أكرب  أعداد  تصبح  أن 
املناخ والرصاع وألسباب أخرى من حاالت  الكوارث وتغري  آثار 

الطوارئ اإلنسانية.

نقص البيانات وسوء الفهم

الذين  لألشخاص  الدقيقة  األعداد  حرص  للغاية  الصعب  من 
من  العديد  ادخال  يتم  فلم  العامل.  مستوى  عىل  إجالؤهم  تم 
ألنهم  وذلك  جمعها،  تم  التي  البيانات  سجل  يف  األشخاص 
يلجؤون إىل العائلة واألصدقاء بدال من أن يشقوا طريقهم نحو 
مراكز اإلخالء. وعىل الرغم من أن مركز مراقبة النزوح الداخيل 
IDMC(( قد طور مؤرشات بديلة لعمليات اإلخالء، فإنه يقر 
عىل الفور بأن تقديراته غري دقيقة وتقليدية )منطية(. وُتحتسب 
عدد حاالت النزوح )بناًء عىل مؤرشات بديلة مثل حجم األرسة 
يف املناطق املتأثرة( وليس عىل عدد األشخاص أنفسهم، وذلك 
عىل  وعالوة  مرات.  عدة  ذاتهم  األشخاص  تهجري  يتم  قد  ألنه 

الوقائية  اإلخالء  عمليات  بني  متيز  ال  البيانات  هذه  فإن  ذلك، 
والتهجري الذي يكون استجابة للكوارث2.

ميكن  فال  إخفاؤها.  ميكن  ال  هذا  كل  عىل  املرتتبة  اآلثار  إن 
 - دقيقة  معلومات  توافر  بدون   - واملجتمعات  للسلطات 
التخطيط أو االستعداد أو االستجابة للكوارث بشكل مالئم، أو 
تتم  فعندما  جيد.  بشكل  اإلخالء  وضع خطط  ميكن ضامن  ال 
االستجابة للكوارث تحت بصرية واليات قضائية متعددة )كأن 
فقد  واملحلية(،  الوطنية  السلطات  من  كل  بقيادة  مثال  تتم 
تظهر فجوات وتداخالت وارتباك عند التطبيق. فهذه القضايا مل 
تعالجها املبادئ التوجيهية الدولية بأي عمق، واكتفت باإلشارة 
فقط إىل أن هناك حاجة للتعاون حيث تشارك يف ذلك جهات 

فاعلة متعددة.

أنه  الحديث هنا عن مشكلة أعمق، وهي  الواقع، يتمحور  يف 
عىل الرغم من انتشار عمليات اإلخالء عىل نطاق واسع، فإنها 
ما تزال غري مدروسة وغري دقيقة من ناحية املفهوم، ومشتتة 
عىل مستوى الدراسة النظرية واملامرسة الفعلية3. ويف أدبيات 
التمثيل-  سبيل  عىل   - ذكرها  يتم  ما  غالًبا  القرسية،  الهجرة 
بوصفها فكرة الحقة للنزوح والهجرة وعمليات إعادة التوطني 
ا - بالنظر  املخطط لها. وهذا أمر يصبح مثريًا للفضول - وإشكاليًّ

إىل األعداد الكبرية جًدا من األشخاص املترضرين يف كل عام.

من  جزئًيا  تنبع  العمياء  النقطة  هذه  بإن  جدال  القول  ميكن 
الحقيقة الواضحة بأن عمليات اإلخالء غالًبا ما ُينظر إليها عىل 
أنه  عىل  عموًما  النزوح  إىل  ُينظر  حني  يف  إيجايب،  تدّخل  أنها 
سلبّي. وألنه يتم تصورها ضمن منوذج »إنقاذ«، فينظر لها عادة 
األمان يف  بر  الناس إىل  لنقل  تدابري مؤقتة واستباقية  أنها  عىل 
مواجهة تهديد وشيك، وال تؤخذ كعالمة عىل الخطر والضعف. 
املستقلة  البيانات  رصد  مركز  فيه  يقر  الــذي  الوقت  ويف 
)IDMC( - عىل سبيل املثال- بأن عمليات اإلخالء هي شكل 
من أشكال التهجري، فإنه يالحظ أيًضا أنه »ليست كل عمليات 
تقلل عدد  أن  اإلخالء ميكن  عمليات  نظرًا ألن  سلبية«  النزوح 
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األرواح املفقودة عند وقوع الكوارث4. ويحصل هذا عىل الرغم 
تنص  التي  الداخيل  النزوح  التوجيهية بشأن  املبادئ  توافر  من 
»ما مل  تعسفية  الكوارث ستكون  من  اإلجالء  أن عمليات  عىل 
يكن اإلخالء رضوريا لسالمة املترضرين وصحتهم« )املبدأ 6 )2( 
)د((. وبكلامت أخرى، قد يصبح اإلخالء املربَّر يف مواجهة الرضر 
الوشيك غري قانوين إذا تم تهجري األشخاص لفرتة أطول مام هو 

رضوري، وتم تقييد حقوقهم.

تلبية احتياجات الحامية

اإلخالء  عمليات  تنفذ  قد  الحكومات  بأن  القائلة  الحقيقة  إن 
حقوق  حامية  نحو  التزاماتها  من  تعفيها  ال  النوايا  بحسن 
فاملعايري  النزوح.  يطول  عندما  سيام  ال  عام،  بشكل  اإلنسان 
يف  عليها  املنصوص  وتلك  اإلنسان،  حقوق  قانون  يف  الــواردة 
إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، ودليل إصالح الكوارث 
صلة  ذات  كلها  اإلرشادات  من  وغريها   5  )MEND( الطبيعية 
مبارشة، غري أنها ال تنعكس دامئًا يف القوانني والسياسات املحلية. 
وعالوة عىل ذلك، ميكن أن تقوم الجهات الفاعلة املشاركة عىل 
الذي  األمر  األرض.  مجزأة عىل  باستجابات  التشغييل  املستوى 
الدقيقة  املعلومات  إىل  الوصول  قصد(  غري  )عن  بدوره  يعيق 
طرق  وإىل  األساسية  والرضوريات  املختصة  السلطات  وإىل 

اإلخالء اآلمنة التي يسهل الوصول إليها.

أفضل-  بشكل  اإلجالء  عمليات  دور  فهم  خالل  من   – ميكن 
يتجاهل  الــذي  التخطيط  يف  ومعالجتها  الثغرات  تحديد 
احتياجات الحامية - ال سيام بالنسبة للمجموعات التي قد تجد 
املثال، وجدت  سبيل  فعىل  للخطر.  معرضة  مواقف  نفسها يف 
 5717 عىل   2013 عام  يف  أجريت  عاملية  استقصائية  دراسة 
فقط  منهم   ٪20.6 أن  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  شخًصا 
بأنه ميكنهم اإلخالء فورًا دون صعوبة يف حالة وقوع  اعتقدوا 
كارثة مفاجئة. وبوجود الوقت الكايف للمغادرة، تضاعفت هذه 
النسبة تقريًبا، لكن ظل 58٪ يشعرون بأنهم سيواجهون قليال 
تؤدي  قد  وباملثل،  اإلخالء6.  عملية  يف  الصعوبات  من  كثريًا  أو 
املشكالت اللوجستية إىل تعقيد عمليات إجالء األطفال الذين 
إجالؤهم  يتم  أن  من  أصغر  املثال،  سبيل  عىل  يزالون،  ال  رمبا 

سريًا عىل األقدام.

وأن  املدى،  قصرية  اإلجالء  عمليات  أن  عموًما  ُيفرتض  بينام 
برسعة،  ديارهم  إىل  سيعودون  إجالؤهم  تم  الذين  األشخاص 
أعداًدا كبرية من األشخاص  أن  أدلة متزايدة عىل  إال أن هناك 

أن  الزمن. وميكن  من  لفرتات طويلة  نازحني  األمر  بهم  ينتهي 
يؤدي ذلك إىل وجود ثغرات يف االستجابات الوطنية؛ فهي إما أن 
تفشل يف تقدير حجم النزوح، أو تفشل عىل اإلطالق يف تحديده. 
وعند التطبيق العميل، قد يعني هذا عدم كفاية الدعم ألولئك 

النازحني وانعدام املساءلة من قبل السلطات املختصة.

اقتصادي  اضطراب  إىل  أيًضا  املطول  النزوح  يؤدي  أن  ميكن 
األجل وعىل  االزدهار طويل  يؤثر عىل  الذي  األمر  واجتامعي، 
استقرار وأمن األفراد واملجتمعات. فعىل سبيل املثال، يف أعقاب 
حرائق الغابات الصيفية يف أسرتاليا يف موسم 2019-2020، كلف 
عام  ملدة  إجالؤهم  تم  الذين  من   65000 لـ  املؤقت  اإلسكان 
واحد ما بني 60-72 مليون دوالر أسرتايل، وكانت كلفة كل يوم 
الواحد7.  للشخص  أسرتالية  دوالرات   705 املفقود  العمل  من 
وتضخمت هذه التكاليف يف جميع أنحاء منطقة آسيا واملحيط 
عن  الناجمة  النزوح  حاالت  من   ٪  80 شكلت  والتي  الهادئ، 
عمليات  عىل  منها  الكثري  اشتمل  املايض8،  العقد  يف  الكوارث 
مخاطر  من  للحد  املتحدة  األمم  مكتب  قّدر  وقد  اإلخــالء. 
الكوارث أن كل دوالر ُينفق عىل االستعداد ميكن أن يؤدي إىل 
عائد مبقدار 60 ضعًفا، مع تأثري مضاعف مع مرور الوقت. ويعد 
للكوارث مبوجب  الجاهزية  اإلخالء جزًءا من  استجابات  ضبط 
األشخاص  عودة  ضامن  أن  كام   ،Sendai سنداي  عمل  إطار 
أمر  بأمان  توطينهم  إعادة  أو  منازلهم  إىل  إخالؤهم  تم  الذين 

بالغ األهمية لتحقيق االنتعاش االقتصادي واالجتامعي.

ولتكون عمليات اإلجالء آلية وقائية حقيقية يف األزمات، يصبح 
واإلقليميني  الوطنيني  السياسات  صانعي  عىل  الــرضوري  من 
والدوليني أن ينظروا إىل عمليات اإلخالء بوصفها شكاًل محتماًل 
يف  تكون  جيدة  بيانات  لديهم  يتوافر  وأن  النزوح،  أشكال  من 
متناول اليد. األمر الذي سيمكن بدوره من تطوير أطر قانونية 
أكرث وضوحا حول من يجب إخالؤهم، وإىل متى، ووفًقا ملعايري 

حقوق اإلنسان

جني ماك آدم 
j.mcadam@unsw.edu.au @profjmcadam 

أستاذة ساينتيا للقانون ومديرته، مركز كالدور لقانون الالجئني 
الدويل، جامعة نيو ساوث ويلز، سيدين

1. مركز رصد النزوح الداخيل)IDMC( )2021(  التقرير العاملي عن النزوح 
. GRID(  2021 ، 8، 78(الداخيل

bit.ly/IDMC-GRID-2021
2020( .2( IDMC التقرير العاملي حول النزوح الداخيل )GRID( 2020:  امللحق 
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التنقل البرشي، حقوق اإلنسان والحامية الدولية: االستجابة ألزمة املناخ
مادلني جارليك وإيزابيل ميشال

عرب  النزوح  حاالت  يف  الدولية  القانونية  الحامية  خيارات  مجموعة  لالجئني  السامية  املفوضية  تناقش 
الحدود الناجمة عن تأثريات تغري املناخ. وتؤكد أيضا الحاجة إىل تبني نهج أوسع ملعالجة قضايا التنقل 

البرشي.

البيئي  والتدهور  املوارد  وشح  والعنف  الرصاع  قضايا  ترتاكم 
مواقف صعبة  لتخلق مبجموعها  والبطيئة  املفاجئة  واألحداث 
للغاية تتطلب التعاون من القطاعات الفاعلة والجهات املعنية 
يف كل مجاالت السياسة ورشائح املجتمع.  وهذه السيناريوهات 
الدولية  الحدود  الناس  يعرب  حيث  خصوصيتها  ولها  معقدة 
ويطلبون  للعيش،  وأفضل  أماًنا  أكرث  مناطق  نحو  التحرك  أثناء 
الحامية الدولية يف البلدان املجاورة. فام هي األحكام املوجودة 
يف قانون الالجئني الدويل وغريه من القوانني املعمول بها لتوفري 
الحامية الدولية كلام دعت الحاج لذلك؟ وما هي االسرتاتيجيات 
للتنقل  فعالية  أكرث  استجابة  تعزز  أن  ميكن  التي  واملقاربات 
الدويل،  والقانون  اإلنسان  حقوق  مع  يتوافق  مبا  البرشي1، 

ولتطبق بطرق تتجنب الثغرات يف قوانني الحامية؟

تقييم أحكام الحامية القانونية الدولية وخياراتها

أصدرت مفوضية األمم املتحدة لالجئني )UNHCR( يف ترشين 
األول من عام 2020 االعتبارات القانونية الخاصة بها واملتعلقة 
بدعاوى الحامية الدولية املقدمة يف حاالت اآلثار السلبية لتغري 
وأصحاب  الدول  إىل  إرشادات  وّفرت  حيث  والكوارث،  املناخ 
الشأن اآلخرين2. ويشري هؤالء إىل أن األشخاص الذين ُيجربون 
عىل عبور الحدود الدولية يف مثل هذه الحاالت قد يندرجون، 
عام  اتفاقية  مبوجب  الالجئ  تعريف  تحت  الحاالت،  بعض  يف 
الوحدة  منظمة  اتفاقية  أو  الالجئني،  بوضع  املتعلقة   1951
ملشاكل  املحددة  الجوانب  تحكم  التي   1969 لعام  األفريقية 
الالجئني يف أفريقيا، أو إعالن قرطاجنةلعام 1984 بشأن الالجئني 
يف األمريكتني. وعندما تكون الدولة غري راغبة يف توفري الحامية 

أو غري قادرة عليها، فقد يكون لدى ضحايا العنف خوف مربر 
للحامية  موجبة  أسباب  كلها  وهذه   – لالضطهاد  التعرض  من 

الدولية لالجئني مبوجب اتفاقية عام 1951.

مؤسساتها  الدولة  هياكل  تكون  عندما  ذلــك،  عىل  وعــالوة 
الرصاع،  مع  الطبيعية  األخطار  تتفاعل  ضعيفة،  الحكومية 
وتؤدي إىل مخاطر تسبب الرضر- مبا يف ذلك املجاعة - للسكان 
الذين يعتمدون عىل املوارد الطبيعية يف كسب عيشهم. وتشري 
 UNHCR االعتبارات القانونية ملفوضية األمم املتحدة لالجئني
إىل أنه قد ينشأ يف مثل هذه الحاالت خوف مربر من االضطهاد، 
ُحرموا  الذين  األفراد  أو  للجامعات  اتفاقية عام 1951  مبوجب 
من الحصول عىل املساعدة عىل أساس التمييز املرتبط بالعرق 
أو الطبقة االجتامعية أو املجموعة االجتامعية أو الرأي السيايس. 
التوترات  زيادة  إىل  أيًضا  املناخ  لتغري  الضارة  اآلثار  تؤدي  وقد 
والعرقية،  االجتامعية  االنقسامات  وإىل  الدينية،  أو  السياسية 
األمر الذي يؤدي إىل االضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين 
أو الجنسية، أو االنتامء إىل مجموعة اجتامعية محددة، أو تبني 

رأٍي سيايسٍّ معنٍي.

للحاالت  ِخالًفا  أنه  عىل  الضوء  القانونية  االعتبارات  وتسلط 
املتأثرين  األشخاص  فإن   ،1951 عام  اتفاقية  فيها  تطبق  التي 
بتغري املناخ والكوارث الذين يعيشون يف إفريقيا أو األمريكتني 
التعريف األوسع لالجئني  أيًضا الجئني مبوجب  اعتبارهم  ميكن 
 Cartagena كارتاخينا  وإعالن   1969 لعام   OAU اتفاقية  يف 
يؤدي  عندما  جدا  ظاهر  بشكل  هذا  ويحصل   .1984 لعام 

املنهجي، 25-24
  bit.ly/IDMC-GRID2020-methodology

3. انظر ماك آدم جيه )2020(  خالءات اللجوء: النقطة العمياء يف ابحاث الزوح بسبب 
 الكوارث. مجلة مسح الالجئني الربعية، اإلصدار 29، 583

https://doi.org/10.1093/rsq/hdaa017
)GRID( 2020، 14 التقرير العاملي عن النزوح الداخيل IDMC )2020(  .4

bit.ly/IDMC-GRID2020
5. مجموعة )CCCM )2014 دليل MEND: دليل شامل لتخطيط عمليات اإلخالء 

https://cccmcluster.org/resources/mend-guide الجامعي يف الكوارث الطبيعية

 UNISDR )2014( Living with Disability and Disasters: UNISDR 2013 .6
 Survey on Living with Disabilities and Disasters: Key Findings, 2

)UNISDR )2020 التعايش مع اإلعاقة والكوارث: مسح UNISDR 2013 حول التعايش 
 مع اإلعاقات والكوارث: النتائج الرئيسية، 2

 bit.ly/UNISDR-disability-2013
IDMC )2020( .7 حرائق الغابات األسرتالية 2019-2020: من اإلخالء املؤقت إىل النزوح 

  bit.ly/IDMC-Australian-bushfires ،طويل األمد
 8. بونسريي إس و جينيتي جيه )2019( النزوح بسبب الكوارث: مراجعة عاملية، 

2018 ،7-2008
 bit.ly/IDMC-disaster-review-2008-2018
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وقوع  إىل  والكوارث  املناخ  تغري 
أحداث أو حصول ظروف »تزعزع 
ما  خطري«،  بشكل  العام  النظام 
عن  البحث  إىل  الناس  يضطر 
عام،  وبشكل  الحدود3.  عرب  مالذ 
بعد  ــة،  ــدول ال تكون  أن  يجب 
إظهار  عىل  قــادرة  كارثة،  وقوع 
معالجة  يف  ورغبتها  امكانياتها 
املساعدة  وتقديم  الكارثة  تأثري 
لتحقيق االستقرار يف أرسع وقت 
عىل  األمــر  يكن  مل  وإذا  ممكن. 
ينهار  الشاكلة، خاصة عندما  تلك 
لذلك، يضطر  نتيجة  العام  النظام 
املغادرة  إىل  املترضرون  األشخاص 
وطلب الحامية يف بلد آخر، حيث 
هذه  مبوجب  الجئني  بصبحون 

الصكوك اإلقليمية4.

لالجئني  املتحددة  األمم  ملفوضية  القانونية  االعتبارات  وتنص 
تكون رضورية  قد  الدولية  الحامية  أن  كذلك عىل   UNCHR
أيًضا، مبا يف ذلك مبدأ عدم  عىل أساس قانون حقوق اإلنسان 
اإلعادة القرسية. فإذا نزح شخص ما يف حاالت تغري املناخ أو 
لرضر  بالتعرض  حقيقًيا  خطرًا  الشخص  هذا  وواجه  الكوارث 
جسيم عند عودته، فقد يصبح هذا الشخص محمًيا من اإلبعاد 
أقرت   ،2020 عام  ويف  القرسية.  اإلعــادة  عدم  مبدأ  مبوجب 
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف القضية الشهرية 
 )Teitiota vs. New Zealand( الخاصة بتيتيوتا ضد نيوزيلندا
تشكل  أن  ميكن  والكوارث  املناخ  لتغري  السلبية  اآلثار  أن   ،5

تهديًدا خطريًا للتمتع بالحق يف الحياة -عىل سبيل املثال- بسبب 
الصالحة للرشب.  املياه  الصالحة للسكن أو شح  نقص األرايض 
التي مل  البلدان  مهاًم بشكل خاص يف  املنطق  يكون هذا  وقد 
توقع عىل الصكوك اإلقليمية أو الدولية لالجئني، ولكن عندما 
يكون يوّفر قانون حقوق اإلنسان األساس لاللتزام مبنح الحامية 

الدولية.

بأن   UNHCR لالجئني  املتحدة  األمم  مفوضية  من  واعرتاًفا 
القانون الدويل لالجئني لن يكون مالمئًا إال يف حاالت محدودة 
القانونية  االعتبارات  سلطت  والــكــوارث،  املناخ  تغري  من 
بتدقيق  اللجوء  سلطات  قيام  رضورة  عىل  الضوء  للمفوضية 

بالحامية  شخص  فيه  يطالب  مكان  أي  يف  بعناية  تطبيقاتها 
الدولية يف مثل هذه الحاالت. ويتحتم تطبيق هذا بشكل خاص 
عندما تكون الضغوطات املسببة له مثل الرصاع أو العنف أو 
بالنسبة  أما  املنشأ.  بلد  األخرى سائدة يف  التوترات  أو  التمييز 
الالجئ، فقد تكون  املؤهلني للحصول عىل وضع  للنازحني غري 
األشكال التكميلية للحامية الدولية مالمئة مبوجب قانون حقوق 
اإلنسان. وقد سلطت إرشادات املفوضية الضوء أيًضا عىل القيمة 
املحتملة للحامية املؤقتة وعىل ترتيبات اإلقامة كذلك6، مبا فيها 
ضامن الوصول إىل األمان فور وقوع الكارثة، عندما تكافح الدول 
املترضرة لالستجابة يف الوقت الذي قد يكون مواطنوها مجربين 

عىل البحث عن مأوى يف الخارج.

لالجئني  املتحدة  األمم  القانونية ملفوضية  االعتبارات  تهدف  ال 
تهدف  وإمنا  الدولية،  الحامية  معايري  توسيع  إىل   UNHCR
للقانون  الصحيح  التفسري  حول  إرشــادات  توفري  إىل  باألحرى 
الدويل يف الظروف املعارصة. فهم مل يشريوا رصاحة إىل مصطلح 
“الجئي املناخ”، الذي ال يظهر  يف الصكوك الدولية، وميكن أن 
يخلق انطباًعا مضلاًل يفيض إىل استحداث فئة قانونية جديدة 
االعتبارات  استهدفت  لقد  قانونية جديدة.  التزامات  اقرتاح  أو 
القانونية توفري األساس ملزيد من العمل لدعم التوجيه الشامل 
يف املستقبل، ومعالجة األسئلة القانونية األخرى والسيناريوهات 
الواقعية، من خالل البحث عن أمناط النزوح ومامرسات الدولة 

والفقه القانوين.

الالجني  لشئون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  النيجرييون  الالجئون  يعمل  لذا،  الحرجية.  الغابات  إزالة  عمليات  الكامريون  يف  ميناواو  إقليم  يواجه 

)UNHCR( ورشكائها، وهم رشكة الخياة الربّية و LWF لزراعة 20 ألف شجرة.
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كيفية  ذلك  ويشمل  البحث،  من  مزيد  إىل  حاجة  إذا  هناك 
تأثري تغري املناخ والتدهور البيئي والكوارث عىل النظام العام، 
وكيف يؤدي ذلك إىل حصول النزوح؟ وهذا من شأنه أن يساعد 
 OAU اتفاقية  يف  الواردة  لالجئني  اإلقليمية  املعايري  تفسري  يف 
فحص  ويجب  تطبيقها.  ثّم   ،  Cartagenaقرطاجنة وإعالن 
املناخ  تغري  حاالت  يف  تظهر  قد  التي  املختلفة  املخاطر  مناذج 
يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  زوايا  من  والكوارث  البيئي  والتدهور 
ذلك الطرق التي تتأثر بها حقوق الجامعات واألفراد املختلفة، 
للحامية  الحاجة  نشوء  إىل  ذلك  يؤدي  أن  ميكن  كيف  وكذلك 
الدولية. هناك حاجة أيًضا إىل تحليل كيفية ارتباط ظهور عدم 
املساواة والتوترات داخل املجتمع والتمييز بني البرش باتفاقية 
التمييز يف تخفيف مخاطر  عام 1951. وعالوة عىل ذلك، فإن 
والتكيف ودعم املجتمعات املترضرة يستحق املزيد من البحث. 
تظهر يف طلبات  الظواهر  كانت هذه  إذا  ما  تقييم  وسيساعد 
اللجوء، ودراسة كيفية ظهورها، وكيفية تعامل السلطات معها، 
يف تطوير املزيد من اإلرشادات لصانعي القرار، وكذلك تطوير 

السياسات والقوانني عىل نطاق أكرث شمولية.

أشكال أوسع للتنقل البرشي وتغري املناخ والكوارث

بعيدا عن أولئك الذين يحتاجون إىل الحامية الدولية، قد ينتقل 
مرتبطة  قاسية  ظروًفا  يواجهون  عندما  األشخاص  من  العديد 
بتغري املناخ، خاصة عندما تؤثر هذه الظروف عىل سبل عيشهم 
أو حصولهم عىل الحقوق بطرق ذات تأثريات بعيدة املدى وال 
أو  بلدان أخرى مؤقًتا  ُيقَبل بعضهم فقط يف  رجعة فيها. وقد 
العديد منهم لن يتم قبولهم يف تلك  عىل أسس متييزية، لكن 
هذه  مثل  يف  الحدود  عرب  يتنقلون  الذين  يفتقر  وقد  الدول. 
أو  الدولية  املعايري  تعكس  التي  العالج  ضامنات  إىل  الحاالت 
الحق يف البقاء يف ظروف آمنة. وتتطلب تلبية احتياجات هؤالء 
السكانية  التحركات  بهذه  املتأثرة  الدول  ومساعدة  األشخاص 
مجموعة أوسع من السياسات واالستجابات واألدوات العملية، 
للجهات  القانونية وتتسق معها. وميكن  املقاربات  تكمل  التي 
األمم  مفوضية  ذلك  مبا يف  الحكومية،  وغري  الحكومية  الفاعلة 
املتحدة لشؤون الالجئني واملجتمع املدين واألكادمييني، املساهمة 
والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  عىل  املناقشات  يف 
وذلك بالبناء عىل العمل الجاري بالفعل يف مختلف املنتديات.

من املحتمل أن يشمل هذا النهج األوسع تجاه التنقل البرشي 
القدرة  وبناء  املترضرة،  املجتمعات  يف  الجاهزية  تعزيز  تدابري 
عدم  ورغم  التكيف.  املخاطر، ومتكني  وتخفيف  املقاومة،  عىل 

الضعف  نقاط  جميع  معالجة  يف  وحدها  التدابري  هذه  كفاية 
املجتمعات  تقوية  يف  تساعد  أن  ميكن  فإنها  االحتياجات،  أو 

واألفراد، وتقّلل الضغط أو متنعه من أجل التحرك.

تحظى عمليات إعادة التوطني املخطط لها، استناًدا إىل مبادئ 
الناس  إلبعاد  ممكنة  كوسيلة  متزايد  باهتامم  اإلنسان،  حقوق 
عن األذى ولتجنيبهم النزوح بشكل استباقي7. وتتمحور عملية 
بدورها  تنطوي  التي  املصالح  لها عىل  املخطط  التوطني  إعادة 
إعادة  سيتم  التي  البرشية  للتجمعات  الكاملة  املشاركة  عىل 

توطينها، ال سيام عند استنفاد الخيارات األخرى.

وتعتمد التوجيهات ومجموعات األدوات 8التي طورتها مفوضية 
الدولة  خربات  عىل  ورشكاؤها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
واملجتمع، وتهدف إىل دعم مواصلة تطوير اسرتاتيجيات إعادة 

التوطني الوطنية واملحلية املخطط لها.

كوسيلة  األشخاص  لهجرة  الفرص  من  ملزيد  أيًضا  حاجة  هناك 
تحمل  أو  الطوعي،  التنقل  تعني  الهجرة  ومثل هذه  للتكيف. 
السياق،  هذا  ويف  االختيار.  من  درجة  األقل  عىل  ثناياها  يف 
مثل  العادية،  الهجرة  مسارات  استخدام  لألشخاص  ميكن 
أو  فئات  تتوفر  رمبا  أو  الدراسة،  أو  العمل  تأشريات  برامج 
الحاالت  يف  الناس  من  ملجموعات  معينة  تأشريات  مسارات 
غري املستقرة، أو تلك املتأثرة بالكوارث أو تغري املناخ. فيمكن 
حدوث  منع  يف  أيًضا  تكيف  كاسرتاتيجية  الهجرة  تساعد  أن 
النزوح. ويتوخى االتفاق العاملي بشأن الهجرة اآلمنة واملنظمة 
والنظامية )GCM( مسارات الهجرة املنتظمة كام يتبنى طرًقا 
أخرى ملساعدة األشخاص الذين ينتقلون يف حاالت تغري املناخ 
املتحدة  األمم  مفوضية  وتعمل  والكوارث.  البيئي  والتدهور 
 - للهجرة  املتحدة  األمم  شبكة  مع رشكاء يف  الالجئني،  لشؤون 
للهجرة  العاملي  امليثاق  تنفيذ  يف  الدول  بدعم  املكلفة  الهيئة 
من  الحد  بهدف  الهجرة  بشأن  والعمل  التفكري  تعزيز  عىل   -

مخاطر النزوح وحرمان اإلنسان من حقوقه .

كام تقوم املنصة الخاصة بالنزوح بسبب الكوارث )PDD( بدوٍر 
فاعٍل يف تسليط الضوء عىل االحتياجات ودعم تطوير املعرفة 
الكوارث.  عن  الناجم  النزوح  حول  السياسات  اتساق  وتعزيز 
عرب  املرشدين  األشخاص  حامية  أعامل  جدول  تنفيذ  ويعد 
نانسن  أعامل  )جدول  املناخ  وتغري  الكوارث  سياق  الحدود يف 
مجموعة  وجود  ومع  املنصة.  تلك  عمل  صميم  يف   )Nansen

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
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الخاصة  املنصة  تصبح  املناخ،  تغري  ملعالجة  متخصصة  عمل 
املزيد  لتسهيل  مثايل  الكوارث PDD يف وضع  بسبب  بالنزوح 
التنقل  تحديات  سلسلة  ملعالجة  الفعالة  الوسائل  اختبار  من 
النزوح  ذلك  يف  مبا  والكوارث،  املناخ  بتغري  املرتبطة  البرشي 
الداخلية  التوطني  إعادة  وعمليات  الهجرة،  حركات  وكذلك 
املخطط لها، ودعم مرونة مقاومة املخاطر وتخفيفها والتكيف 

يف تلك األوضاع.

املتحدة  األمم  اتفاقية  لتفعيل  الداعم  املؤسيس  اإلطار  ضمن 
العمل  فرقة  تعد   ،)UNFCCC( املناخ  تغري  بشأن  التأطريية 
الخسائر  بشأن  الدولية  وارسو  آلية  من  جزًءا  بالنزوح  املعنية 
)وأقرتها  توصيات  هذه  العمل  فرقة  أصدرت  وقد  واألرضار9. 
املناخ  تغري  بشأن  التأطريية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف 
يف 2018( بشأن املقاربات املتكاملة لتجنب اآلثار السلبية لتغري 
املناخ وتقليلها ومعالجتها. ويبني عمل فريق العمل عىل أطر 
عمل السياسات الرئيسية واملنتديات، مبا يف ذلك امليثاق العاملي 
 Sendai سنداي  وإطار   ،  GCM و   ،  )GCR( الالجئني  بشأن 
بشأن الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك املنصة الخاصة بالنزوح 

.PDD بسبب الكوارث

سياق  يف  النزوح  حول  والحوار  البحث  من  للمزيد  ودعــاًم 
التنقل البرشي األوسع، نظمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني باملشاركة مع آخرين سلسلة ورش عمل يف عام 2021 
النزوح  ملعالجة  بحوث وسياسات  أعامل  »تطوير جدول  حول 
إفريقيا«. وقد تم  املناخ يف  الكوارث وتغري  والهجرة يف حاالت 
تحديد أولويات البحث حول النزوح والهجرة املرتبطة بالكوارث 
وتغري املناخ يف إفريقيا. وهدفت السلسلة أيًضا إىل فتح الفرص 

للباحثني اإلقليميني وإىل رفع نربة أصوات املترضرين10.

الطريق اىل األمام

الكلامت  من  العديد  تحويل  يف  الرئييس  التحدي  يكمن 
الواقع  أرض  عىل  أفعال  إىل  الورق  عىل  املكتوبة  وااللتزامات 
وإىل نتائج إيجابية عىل حياة األشخاص املترضرين. وبينام يجب 
والهجرة،  النزوح  بني  والواقعية  القانونية  بالفروق  االعرتاف 
فإن الروابط العملية تطفو عىل السطح يف حاالت تغري املناخ 
منسقة  استجابات  وجود  إىل  ملحة  حاجة  وهناك  والكوارث. 
عن  النظر  بغض  مصانة،  للجميع  اإلنسان  حقوق  أّن  لضامن 
الحالة، وأنه - وفًقا ألهداف التنمية املستدامة - ال يتخلف أحد 

عن الركب يف ذلك املقصد.

تعمل  أن  البرشي  للتنقل  متكاملة  مناهج  تطوير  ويتطلب 
الدول ووكاالت األمم املتحدة والهيئات غري الحكومية الدولية 
املناقشات يف  وتجري  مًعا.  اآلخرين  القرار  وأصحاب  والوطنية 
سياق رسيع وآمن بشكل متزايد. ويتعنيَّ عىل الجهات الفاعلة 
لالستجابة  وتجاربها  وخرباتها  املتخصصة  تفويضاتها  ر  ُتسخِّ أن 
ًعا للحاجة إىل تنفيذ تدابري ملموسة ملعالجة التنقل  للنزوح. وتوقُّ
يف السياقات املحلية واألكرث اتساعا، فإن عىل تلك الجهات أن 
التشغيلية  والقيود  املحدودة  واملوارد  القدرة  احتياجات  تلّبي 
والسياسية يف تلك السياقات. وعىل حد تعبري أقل البلدان منواً 
يف COP26:«ليست األجيال القادمة فقط يف خطر« - فالتحدي 
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دور اتفاقيات التنقل الحّر يف معالجة التنقل بسبب ظروف املناخ
متارا وود

توفر اتفاقيات حرية التنقل فرًصا ألولئك الذين ينتقلون يف حاالت الكوارث وتغري املناخ. ومع ذلك، تربز 
الحاجة إىل مزيد من العمل لجعل حرية التنقل متاحة للمجتمعات املترضرة يف التطبيق العميل.

بني  األشخاص  تنقل  حرية  بشأن  اإلقليمية  االتفاقات  توفر 
الدول آلية ممكنة ألولئك الذين يتنقلون عرب الحدود الدولية 
والبحث  األمان  إىل  للوصول  املناخ  الكوارث وتغري  يف حاالت 
التنقل عموًما  اتفاقيات حرية  وتوفر  بديلة.  عن سبل عيش 
الحدود-  للتنقل عرب  األكرث محدودية  األخرى  لألطر  – خالفا 
تعتمد  والتي   - الالجئني  حامية  أو  العاملة  اليد  هجرة  مثل 
أوسع  وصول  إمكانية  لألهلية،  محددة  معايري  استيفاء  عىل 
البلدان يف منطقة معينة  الحدود ملواطني  للتنقل عرب  بكثري 

)أو منطقة فرعية(.

ومع ذلك، مل ُتطّور حتى وقت قريب، اتفاقيات حرية التنقل 
»للمهاجرين بسبب  الخاصة  االحتياجات  مراعاة  الذهن  ويف 
املناخ«. وبدال من ذلك، نجدها تهدف إىل أن تكون أداة لدفع 
املصالح  أهمية  إن  االقتصادية.  والتنمية  اإلقليمي  التكامل 
السياسية واالقتصادية للدول يف إطار اتفاقيات حرية الحركة 
تعالج  ال  االتفاقات  هذه  مثل  أن  بالرضورة  تعني  اإلقليمية 
عادة املعضالت أو التحديات التي تواجهها املجتمعات املتأثرة 
التطبيقات  ويف  البيئي.  والتدهور  املناخ  وتغري  بالكوارث 
توافر  التنقل  حرية  إىل  الوصول  إمكانية  تعني  قد  العملية، 
الهجرة  لسياسات  تخضع  رمبا  أو  مرهقة  توثيق  متطلبات 
التقييدية للدول كل عىل حدة. وقد يتم تعليق حرية الحركة 
يف املواقف التي تنطوي عىل نزوح واسع النطاق، كتلك التي 

تحصل بعد وقوع كارثة ما.

رشق  يف   )IGAD( للتنمية  الدولية  الحكومية  الهيئة  تقود 
عام  يف  تبنت  فقد  التنقل.  لحرية  تقدميا  أكرث  نهًجا  إفريقيا 
عىل  يحتوي  الذي  الجديد  الحرة  الحركة  بروتوكول   2020
أحكاٍم محددة تضمن دخول وإقامة األشخاص الذين ينتقلون 
الحركة  املناخ. كام يوفر بروتوكول  الكوارث وتغري  يف حاالت 
الحرة التابع للهيئة الحكومية الدولية للتنمية IGAD(( وقفة 
ميكن  فهل  آخر.  مكان  يف  ممكناً  يكون  قد  ما  حول  تأملية 
الحركة اإلقليمية يف مناطق  اتفاقيات حرية  أو تنفيذ  تطوير 
أخرى من أجل تعزيز الفرص للمجتمعات املترضرة من تغري 

األمان وتأمني سبل عيشهم يف  بر  إىل  الوصول  لهم  تتيح  املناخ 
املستقبل؟

الفرص
الفوائد  من  عدد  األشخاص  تنقل  لحرية  اإلقليمية  لالتفاقات 
الرئيسية خاصة عندما يتعلق األمر بتسهيل التنقل عرب الحدود 
األهلية  معايري  إىل  فباإلضافة  املناخ.  وتغري  الكوارث  حاالت  يف 
)لقبولهم( العريضة، فإنها توفر فرص العمل والتجارة واألعامل 
ملن ينتقلون. وبالتايل فهي ميكن أن تسهل لألشخاص املترضرين 
من الكوارث وتغري املناخ فرص الوصول طويل األجل إىل مصادر 

دخل بديلة وسبل عيش أكرث استدامة.

مبوجب  واإلقامة  بالدخول  املتعلقة  املرنة  القوانني  تسهل  وقد 
اتفاقيات التنقل الحر ما يعرف بالهجرة »الدائرية« عرب الحدود، 
بني  األمام  وإىل  الخلف  إىل  االنتقال  للناس  يتيح  الذي  األمر 
البلدان املجاورة حسب ما متليه الظروف حينئذ. فيمكن أن يتيح 
هذا لبعض الناس فرصة البقاء يف املنزل، يف حني يسعى آخرون 

للحصول عىل فرص عمل وسبل عيش بديلة.

جديدة  فرًصا  تخلق  أن  املؤقتة  أو  الدائرية  للهجرة  ميكن 
لكسب الرزق، وأن تدعم التنمية االقتصادية، وأن تبني القدرة 
السامح  خالل  من  املستقبلية  املخاطر  وجه  يف  الصمود  عىل 
للمهاجرين بإرسال الحواالت املالية والعودة إىل الوطن باملعرفة 
ميزة  فهذه  حديًثا1.  اكتسبوها  التي  واملهارات  والتكنولوجيا 
أخرى التفاقيات حرية التنقل متتاز بها عىل تأشريات أو آليات 
الحامية اإلنسانية أو الدولية األخرى التي عادة ما تكون »طريقة 
الوضع  إنهاء  إىل  املنشأ  بلد  إىل  العودة  تؤدي  حيث  واحدة«، 
القانوين يف بلد املقصد، أوميكن أن تخلق صعوبات يف الدخول 

مجددا يف املستقبل.

لقد تم استخدام اتفاقيات حرية التنقل خالل موسم األعاصري - 
يف منطقة البحر الكاريبي- ملنح إقامة قصرية األجل وإعفاءات 
من الوثائق والوصول إىل أسواق العمل األجنبية للنازحني2. أما يف 
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غرب إفريقيا، حيث يؤثر تغري املناخ عىل أمناط التنقل التقليدية، 
فكثريًا ما يستخدم العامل والرعاة ترتيبات حرية التنقل من أجل 

الوصول إىل املياه واملراعي وسبل العيش البديلة3.

الحكومية  الهيئة  وضعته  الذي  الحرة  الحركة  بروتوكول  يوفر 
الدولية للتنمية )IGAD( لعام 2020 مثااًل واعًدا ملا قد يكون 
ممكًنا مع بذل املزيد من الجهود الصادقة لجعل حرية التنقل 
املناخ.  الكوارث وتغري  ينتقلون يف حاالت  الذين  متاحة ألولئك 
التطبيق  بعد يف  يظهر  مل  الربوتوكول  تأثري  أن  من  الرغم  وعىل 
العميل، فإن اعتامده يعد بحد ذاته إنجازًا مهاًم يف منطقة تواجه 
حركة تنقل واسعة النطاق بسبب األخطار املتداخلة، مبا يف ذلك 

الجفاف والفيضانات وأعامل العنف والنزاعات.

وميكن إدراج أحكام محددة لتسهيل التنقل بسبب الكوارث أو 
إما عن  أماكن أخرى،  التنقل يف  اتفاقيات حرية  املناخ يف  تغري 
اتفاقيات  إبرام  أو عن طريق  القامئة  االتفاقيات  تعديل  طريق 
أو بروتوكوالت إضافية أو تكميلية. وقد اقرتح ممثلون من عدة 
العالقة  ألصحاب  عمل  ورشة  يف   - إفريقيا  غرب  يف  حكومات 
)القرار( لعام 2019 حول دور اتفاقيات حرية التنقل يف معالجة 
النزوح الناجم عن الكوارث يف إفريقيا - فكرة تطوير بروتوكول 
لدول  االقتصادية  للمجموعة  الحرة  الحركة  لربوتوكوالت  إضايّف 

غرب إفريقيا )إيكواس( 4.

يف  باملناخ،  املتعلقة  تلك  أو  بالكوارث،  الخاصة  األحكام  توفر 
االتفاقيات اإلقليمية أرضية متينة ملزيد من التعاون بني الدول، 
احتياجات  لتلبية  الثنايئ،  املستوى  و/أو  اإلقليمي  املستوى  عىل 
أولئك الذين ينتقلون. ومع ذلك، فهذه ليست الطرق الوحيدة 
للمجتمعات  فائدة  وأعظم  سهولة  أكرث  التنقل  حرية  لجعل 
دعم  ميكن  العامل،  من  كثرية  أجزاء  ففي  املناخ.  بتغري  املتأثرة 
االتفاقيات  مثل  حجاًم،  أصغر  برتتيبات  اإلقليمية  االتفاقيات 
املناطق  سكان  لتحركات  التوثيق  متطلبات  لتخفيف  الثنائية 
الدول  لتلك  توفر  فهذه  دول.  ثالث  أو  دولتني  بني  الحدودية 
تلبية  يف  دقة  أكرث  للحدود  عابرة  ترتيبات  اعتامد  يف  املرونة 
مناطق  يف  املناخ  تغري  بسبب  والحركة  الكوارث  ديناميكيات 
معينة أو لفئات سكانية محددة. كام أن العمل االنفرادي من 
التي  الوطنية  للترشيعات  يكون  فقد  أيضا.  مهم  الدول  جانب 
متنح أولوية الوصول إىل ترتيبات حرية التنقل بعد وقوع كارثة 
بتغري  املتأثرين  للسكان  اإلجرائية  املتطلبات  التنازل عن  أو  ما، 

املناخ، تأثري إيجايب كبري يف التطبيق العميل.

التحديات
التنقل  حرية  اتفاقيات  تطوير  ملواصلة  واضحة  فرص  هناك 
عىل  املنال  سهلة  لجعلها  وذلك  نواقصها  واستكامل  اإلقليمية 
نحو أكرب لألشخاص الذين ينتقلون يف حاالت تغري ظروف املناخ. 
التنمية  يف  الحركة  حرية  اتفاقيات  أصول  تشكل  ذلك،  ومع 
االقتصادية وعمليات تحرير السوق حواجز هائلة أمام التبني - 
واسع النطاق - لحرية الحركة كحل للمخاوف اإلنسانية كالتنقل 

البرشي املرتبط بتغري ظروف املناخ.

الحامية،  ألغراض  ر  ُتَطوَّ مل  التنقل  حرية  اتفاقيات  ألن  ونظرًا 
الذين ينتقلون قد تكون  فإن ضامنات حقوق اإلنسان ألولئك 
أو )رمبا( غري موجودة. فقد ال تتضمن - عىل سبيل  محدودة 
القرسية  اإلعادة  من  الحامية  التنقل  حرية  اتفاقيات   - املثال 
ألولئك املعرضني لخطر تعرضهم لرضر جسيم يف املنزل. ال بل 
قد يتم تعليق اتفاقيات حرية التنقل يف مواقف معينةألسباب 
أو  العام  النظام  أو  القومي  باألمن  املثال-  سبيل  عىل  تتعلق- 
أن  نجد  النظرية،  الناحية  فمن  الالجئني5.  تدفق  بعملية  حتى 
حقوق اإلنسان )ألولئك الذين يتنقلون( محمية ابتداء مبوجب 
للتطبيق برصف  قابلة  أخرى  أو وطنية  إقليمية  أو  دولية  أطر 
النظر عن إدراجها )أو عدم إدراجها( يف اتفاقيات حرية التنقل. 
لكن عند التطبيق العميل، غالًبا ما يكون تطبيق معايري حقوق 
ويف  جيًدا6.  مفهوم  غري  املستضعفني  املهجرين  عىل  اإلنسان 
اتفاقيات  غائبة، ضمن  أو  محدودة،  فيها  تكون  التي  الحاالت 
حرية التنقل، قد يؤدي ذلك إىل تقويض معايري املعاملة املناسبة 

ألولئك الذين ينتقلون.

التحديات  التنقل ال تأخذ يف الحسبان  اتفاقيات حرية  كام أن 
حاالت  يف  يتنقلون  الذين  أولئك  يواجهها  قد  التي  العملية 
الذين تم تهجريهم قرساً.  أولئك  املناخ، خاصة  الكوارث وتغري 
يف  مبا   - املالية  واملتطلبات  الوثائق  تلبية  عبء  يستبعد  فقد 
ذلك وثائق السفر ورسوم التصاريح أو إثبات السفر - األشخاص 
األكرث عرضة للكوارث وتغري املناخ. إن مجرد الحصول عىل جواز 
األشخاص  بالنسبة ملاليني   - أخرى  وثيقة سفر صالحة  أو  سفر 
يف جميع أنحاء العامل الذين يعيشون دون أي دليل قانوين عىل 

هويتهم، هو أمر بحد ذاته صعب للغاية.

أخريًا، من األمور املبدئية أن ترتك اتفاقيات حرية التنقل للدول 
الفردية سلطة تقديرية كبرية لتحديد التزاماتها أو تشكيلها فيام 
يتعلق بتسهيل الدخول واإلقامة ملواطني الدول املجاورة. ففي 
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التنقل  حرية  اتفاقات  تنفيذ  يعيق  ما  كثريا  العملية،  املامرسة 
عدم وجود اإلرادة السياسية الكافية واعتبارات األمن الداخيل 

ومخاوف أخرى، وكذلك التباينات االقتصادية بني الدول.

طرق إىل األمام

ال شك أن اتفاقيات الحركة الحرة ليست حاًل سحرًيا؛ إّنها تقدم 
معرفة  إىل  حاجة  هناك  الواقع،  ويف  تحديات.  وتفرض  فرًصا 
من  مختلفة  ألنواع  القيود،  عن  فضاًل  اإلمكانات،  عن  املزيد 
بتغري  املرتبط  البرشي  التنقل  ملعالجة  التنقل  حرية  اتفاقيات 
ظروف املناخ، باإلضافة إىل كيفية استخدام املجتمعات املتأثرة 
أجل  من  االتفاقيات  ملثل هذه  بالفعل  املناخ  وتغري  بالكوارث 
وميكن  استدامة7.  األكرث  العيش  وسبل  األمان  لتحقيق  السعي 
والثنائية  اإلقليمية  املستويات  عىل  املبذولة  الجهود  بتضافر 
دميومة  وأكرث  أفضل  حلوالً  التنقل  حرية  توفر  أن  والوطنية 

للمجتمعات املترضرة من الكوارث وظروف تغري املناخ.

tamara.wood@unsw.edu.au متارا وود 
زميلة زائرة، مركز كالدور لـ لقانون الالجئني الدويل، جامعة نيو 
ساوث ويلز )UNSW(؛ باحث ما بعد الدكتوراه ، مدرسة هرييت

1. مبادرة نانسن )2015( أجندة حامية النازحني عرب الحدود يف حاالت الكوارث وتغري 
املناخ

 https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2014/08/EN_
Protection_Agenda_Volume_I_-low_res.pdf p9

2. آما فرانسس )2019( »اتفاقيات الحركة الحرة والهجرة الناجمة عن املناخ: دراسة 
حالة كاريبية«

 http://columbiaclimatelaw.com/files/2019/09/FMAs-Climate-Induced-
Migration-AFrancis.pdf

3. انظر املنصة الخاصة بالنزوح بسبب الكوارث )2019( تقرير ورشة عمل أصحاب 
العالقة )القرار( - دور اتفاقيات حرية تنقل األشخاص يف معالجة النزوح الناجم عن 

 الكوارث يف إفريقيا 
https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/free-movement-

stakeholder-workshop-report
4. املرجع السابق

5. انظر متارا وود )2019( دور اتفاقيات التنقل الحر لألشخاص يف معالجة النزوح الناجم 
 عن الكوارث: دراسة ألفريقيا، خاصة الصفحات 22 ، 27

https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2019/06/52846_
PDD_FreeMovement_web-single_compressed.pdf

6. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )2019(، املبادئ واملبادئ التوجيهية، 
مدعومة بإرشادات عملية، بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف حاالت الضعف، 

 الصفحة 9
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf

7. عىل سبيل املثال، راجع أجندة البحث من أجل النهوض باستجابات القانون والسياسات 
للنزوح والهجرة يف سياق الكوارث وتغري املناخ يف إفريقيا )2021( خصوًصا 3.2.3

https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/research-agenda
See also box on pxx

pxx انظر أيضا صندوق يف

تغري املناخ كواحدة من قضايا حقوق اإلنسان: دور التحقيقات الوطنية يف الفلبني
رينا إس بريموديزو متارا ليجايا جي داماري

أجرت لجنة حقوق اإلنسان يف الفلبني سلسلة من التحقيقات الوطنية لتحري آثار تغري املناخ عىل متتع 
اإلنسان بحقوقه. فحددت اللجنة مجموعة من العقبات والفرص، يتعني ال تزال تواجه قيوًدا يف كسب 

االمتثال الحكومي وغري الحكومي لتوصياتها.

املناخ  تغري  اإلنسان يف حاالت  أهمية حامية حقوق  تزايد  مع 
والكوارث التي يسببها املناخ، ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق 
حقوق  قضايا  تحري  يف  دورًا  تأخذ  أن   )NHRIs( اإلنسان 
لحقوق  املستقلة  اللجنة  تؤدي  الفلبني،  يف  ورصدها.  اإلنسان 

اإلنسان الفلبينية )CHRP( هذا الدور. 

 )CHRP( الفلبينية  اإلنسان  حقوق  حامية  لجنة  أجرت  وقد 
تأثري  يف  للتحقيق  وذلــك  املناخ،  تغري  حول  وطنًيا  تحقيًقا 
السالم  منظمة  كانت  حيث  اإلنسان،  حقوق  عىل  املناخ  تغري 
األخــرض)Greenpeace( هي من قامت بدور مقدم االلتامس 
الرئييس نيابة عن املجتمعات املترضرة من تغري املناخ1. فجمع 
كيفية  يف  بحًثا  املترضرة  املجتمعات  من  شهادات  التحقيق 

تأثري التغريات املرتبطة باملناخ عىل مساكنهم وأراضيهم، وذلك 
بهدف الوصول إىل سبل العيش واملوارد الطبيعية، والتمتع العام 
مستوى  ارتفاع  التغيريات  هذه  شملت  وقد  اإلنسان.  بحقوق 
سطح البحر وارتفاع درجات حرارة األرض واملحيطات، باإلضافة 
إىل األحداث املدمرة مثل إعصار هايان)Haiyan( يف عام 2013. 
اإلنسان  حقوق  حامية  لجنة  أجرت  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 
الفلبينية )CHRP( تحقيًقا وطنًيا بشأن حالة حقوق اإلنسان 

لألشخاص النازحني داخلًيا. 

التحقيقات-  هذه  خالل  من   -CHRP اللجنة  حددت  وقد 
تغري املناخ عىل أنه عامل يساهم يف زيادة تعرض املجتمعات 
من  مزيد  خلق  أي   - اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املترضرة 
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الذين  لــألشــخــاص  الضعف 
اإلنسانية  حقوقهم  تتعرض 
ألولئك  أو  االنــتــهــاك،  لخطر 
األشخاص غري املحميني فعليا2. 
التحقيقات  هذه  هدفت  وقد 
السياسات  صانعي  إرشاك  إىل 
حقوق  لقضايا  االستجابة  يف 
باملناخ،  املتعلقة  ــان  ــس اإلن
الــنــزوح  ملنع  ــرق  ط ــجــاد  وإي
معالجته.  أو  املناخ  عن  الناجم 
أعضاء  مــن  األدّلـــة  وُتجمع 
املجتمع املحيل واملجتمع املدين 
وتشكل  املساندة،  والجامعات 
جنب  إىل  جنًبا   - ــة  األدّل هذه 

مع مدخالت الخرباء األكادمييني- أساس األسئلة التي ُتطرح عىل 
جلسات  ُتجرى  كام  التحقيق.  إجراء  أثناء  السياسات  صانعي 
االستامع مع األطراف التي تقدم معلومات تحت القسم، حيث 
ميكن أن يكون أي بيان غري مثبت بالدليل أساسا لتقديم شكوى 

الحنث باليمني.

كام أن التحقيقات الوطنية مهمة من حيث أنها مكلفة برصد 
ثم  ومن  اإلنسان،  بحقوق  الدولية  اللتزاماتها  الدولة  امتثال 
تقديم توصيات إىل الكونغرس بشأن التدابري التي تحّسن حامية 
حقوق اإلنسان وتعززها. أما يف سياق عمليات النزوح املتعلقة 
الجهات  دعوة  عىل  قــادرًا   CHRP برنامج  كان  فقد  باملناخ 
الحكومية الفاعلة واستجوابها )أيًضا تحت القسم( حول القضايا 
الرئيسية املتعلقة بالنزوح الناجم عن املناخ، وقد شمل ذلك – 
من بني أمور أخرى-  قضايا مثل - عدم الجاهزية، ومحدودية 
اآلليات ملعالجة اآلثار عىل املستوى املحيل، ومشاركة الرشكات 

الخاصة الكربى. 

ما زالت القوانني مل تلحظ بعناية حقيقة التهديد الذي يشكله 
التعامل مع  تغري املناخ عىل متتع األنسان بحقوقه. وقد جرى 
التصدي آلثار تغري املناخ والتكيف معه من خالل قانون تغري 
املناخ لعام 2009، وقانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 
الترشيع  أن  تظهر  للقانون  الدقيقة  القراءة  لكن   .2010 لعام 
الجوانب  من  بدالً  والتنظيمية  الهيكلية  الكفاءة  عىل  يركز 
املترضرة،  للمجتمعات  املعيشة  نوعية  تحسني  مثل  الجوهرية 
الهادفة للمجتمعات يف صنع القرار. ومل يكن هناك  واملشاركة 

تناول ملعايري حقوق اإلنسان، كاالمتثال لالتفاقيات الدولية. كام 
 CHRP لجنة  عىل  يجب  أخرى  رئيسية  قضية  هناك  تزال  ال 
الرئيسية.  توصياتها  تنفيذ  متابعة  صعوبة  وهي  أال  معالجتها، 
األمر  القضائية،  املالحقة  بصالحيات  تتمتع  CHRPال  فلجنة  

الذي يحد من قدرتها عىل إلزامية التعاون مع توصياتها. 

يف الوقت الذي كان تكليف CHRP هو تحري تأثري تغري املناخ 
يغطي  NHRIsال  تكليف  كان  بحقوقه،  اإلنسان  متتع  عىل 
األعامل التجارية الخاصة؛ فبإمكانهم تقديم توصيات للرشكات 
الكربى ولكن ال ميكنهم مطالبتهم باالمتثال لهذه التوصيات. فال 
قيد  اإلنسان جانًبا  التجارية وحقوق  األعامل  بني  العالقة  تزال 

التطور يف نظام حقوق اإلنسان.

يف ظل هذه التحديات، ال تزال لجنة CHRP تحقق واليتها من 
املجتمع  منظامت  مع  قدمية  ورشاكات  جديدة  خالل رشاكات 
املدين واملنظامت غري الحكومية واألوساط األكادميية، وحتى مع 
املنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت الحكومية الدولية. 
الجوانب  يف  الخربة  تقدم  البيئية  املدين  املجتمع  فمنظامت 
العلمية لتغري املناخ، بينام تساعد مجموعات تقديم الخدمات 
املناخ  تغري  تأثريات  ملعالجة  املجتمعات  تنظيم  يف  األرض  عىل 
عىل املستوى املحيل. وتساعد مشاركة هذه املجموعات برنامج 
CHRP يف منارصته مع الحكومة، وكذلك يف عرض القضية يف 
الوطنية  للمؤسسات  العاملي  التحالف  مثل  الدولية  املنصات 
ومنتدى  الهادئ،  واملحيط  آسيا  ومنتدى  اإلنسان،  لحقوق 
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف جنوب رشق آسيا. وقد 

يعتمد الصيادون من جزيرة بانتايان يف الفلبني عىل املوارد الطبيعية يف معيشتهم. لذا، فهم يتأثرون بظروف تغري املناخ أكرث من غريهم.
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أعربت هذه املنتديات - عىل مدى السنوات الخمس املاضية - 
عن اهتاممها ليس فقط بدعم جهود املساندة املتعلقة بحامية 
حقوق اإلنسان يف سياق الكوارث املرتبطة باملناخ، ولكن أيًضا 
يف دمج األنشطة التي تتحرى انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة 

باملناخ يف برامجها التي تركز عىل املناخ. 

وتعّد املنارصة الترشيعية أمرا حاسام أيًضا يف زيادة ترسيخ آليات 
املناخ  تغري  إدراج  الحكومة عىل  إجبار  للمساعدة يف  املساءلة 
كقضية من قضايا حقوق اإلنسان. وهناك– ال شك- حاجة إىل 
 CHRPلذا، رمبا يكون ارشاك القامئة.  القانونية  األطر  مراجعة 
داخل  املناخ  تغري  مع  والتكيف  التصدي  هياكل  يف  كمراقب 
قائم عىل حقوق  نهج جديد  اتباع  مفيد يف  أمر  الحكومة هو 
بجدية يف  النظر  أيًضا  يتوجب  للمناخ. كام  لالستجابة  اإلنسان 
إطار قانوين منفصل لحامية النازحني داخلًيا، مبا يف ذلك أولئك 

الذين نزحوا بسبب اآلثار املرتبطة باملناخ.

ميكن  لكن  بــه،  القيام  يتعني  ــذي  ال الكثري  هناك  ــزال  ي ال 
للتحقيقات الوطنية يف النزوح املرتبط باملناخ وحقوق اإلنسان 
أن توفر خطوة أوىل جيدة نحو بيئة ذات حامية قانونية أقوى 

للمجتمعات املترضرة. 

reinna.chr@gmail.com رينا إس بريموديز 
الرئيس)ة(

tljdamary.chr@gmail.com متارا ليجايا جي داماري

مساعدة حامية IDP )االشخاص النازحني داخليا(

مركز األزمات والنزاع والحامية اإلنسانية، لجنة حقوق اإلنسان 
يف الفلبني

1. لجنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، »تحقيق وطني بشأن تغري املناخ«
https://chr.gov.ph/nicc-2/

2. تم التوثيق من لجنة حقوق اإلنسان بالفلبني للتحقيق الوطني بشأن حقوق اإلنسان 
للنازحني داخلًيا جلسات استامع فيساياس، 21-22 ترشين األول 2021.

تطبيق قانون الالجئني يف إفريقيا وأمريكا الالتينية: الكوارث وتغري املناخ والنظام 

العام
كليو هانسن-لوهري

عندما تكون آثار تغري املناخ والكوارث مقلقة عىل نحو خطري للنظام العام يف إفريقيا أو أمريكا الالتينية، 
فإن أولئك الذين ُيجربون عىل الفرار عرب الحدود قد يصبحون الجئني. ومع ذلك، يتعني القيام باملزيد من 

العمل ملساعدة صانعي القرار عىل تطبيق تعريفات إقليمية لالجئني يف هذا السياق.

»الالجـئ«  تعريـف  الالتينيـة  وأمريـكا  إفريقيـا  وسـعت  لقـد 
الـذي اسـتخدم يف اتفاقيـة عـام 1951 املتعلقة بوضـع الالجئني 
ليشـمل مفهـوم الالجـئ: األشـخاص الذيـن فـروا مـن أحـداث 
معينـة، مبـا يف ذلـك األحـداث أو الظـروف التـي تهـدد النظـام 
املوسـعة يف  التعريفـات  وتوجـد هـذه  بشـكل خطـري.  العـام 
اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة OAU لعـام 1969 التـي 
تحكـم الجوانـب املحددة ملشـاكل الالجئـني يف أفريقيـا وإعالن 
قرطاجنـة Gartagena لعـام 1984 الخـاص بالالجئني يف أمريكا 

الالتينيـة1.

ونتيجـة لذلـك، فإنـه يحـق لطالبـي اللجـوء الذيـن أُجـربوا عىل 
العـام   النظـام  يف  خطـري  اضطـراب  بسـبب  بلدانهـم  مغـادرة 
املطالبـة قانونيـا بالحصـول عـىل حاميـة الالجئـني يف 48 دولـة 

أفريقيـة و 14 دولـة يف أمريـكا الالتينيـة. والسـؤال هو: هل 
ميكـن أن يحـدث اضطـراب خطـري يف النظـام العـام يتعلـق 
املوسـعة  التعريفـات  ألغـراض  والكـوارث،  املنـاخ  بتغـري 

لالجئـني؟

املوسـعة  النعريفـات  بالفعـل  الـدول  بعـض  لقـد طبقـت 
املرشديـن يف  الالتينيـة عـىل  وأمريـكا  أفريقيـا  لالجئـني يف 
سـياق تغـري املنـاخ والكـوارث. وكان ذلـك – حيثـام حدث- 
عـىل أسـاس تأثـري الكارثـة عـىل النظـام العـام. فلقـد تـم - 
مـن  الفاريـن  بالصوماليـني  االعـرتاف  املثـال-  سـبيل  عـىل 
الجفـاف، وانعـدام األمـن الغـذايئ، واملجاعـة، والعنـف، يف 
التعريـف  عامـي 2011-2012 كالجئـني يف كينيـا مبوجـب 
فقـد  الالتينيـة،  أمريـكا  ويف  إفريقيـا.  يف  لالجئـني  املوسـع 

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
mailto:reinna.chr@gmail.com
mailto:tljdamary.chr@gmail.com
https://chr.gov.ph/nicc-2/
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طبقـت املكسـيك تعريـف قرطاجنـة Cartagena لالجئـني 
زلـزال عـام 2010.  املترضريـن مـن  الهايتيـني  بعـض  عـىل 
لكـن دوال أخـرى مـا زالـت مـرتددة يف القيـام بذلـك، عـىل 
أسـاس أن الحاميـة، بالنسـبة لهم- مبوجب صكـوك الالجئني 
فقـط  متاحـة  الالتينيـة-،  وأمريـكا  أفريقيـا  يف  اإلقليميـة 
ألولئـك الفاريـن من األحـداث الناتجة »من صنع اإلنسـان« 
»الطبيعيـة«. ويخطـئ  التـي تخلقهـا  األحـداث  يف مقابـل 
هـذا النهـج يف افـرتاض أنـه ميكـن تحديـد أسـباب هـروب 
الشـخص أوتصنيفـه بدقة باسـتخدام مثل هـذه التعريفات. 
وقـد أصبـح هنـاك اعـرتاٌف متزايـٌد يف اآلونـة األخـرية بـأن 
الكـوارث البيئيـة ليسـت كلهـا »طبيعيـة«، ولكنهـا نتيجـة 
مشـرتكة لألخطـار الطبيعيـة والعنارص البرشية التي تسـبب 
أي  عـىل  السـكان  أو  املجتمـع  أداء  يف  خطـرًيا  »اضطراًبـا 

نطـاق«2. 

وميكـن أن يكـون لتغـري املنـاخ والكـوارث تأثـريات واسـعة 
تدمـري  خـالل  مـن  ذلـك  ويكـون  املجتمـع،  عـىل  النطـاق 
األرض وسـبل العيـش للناس، وتدمـري البنيـة التحتية العامة 
واملرافـق الصحيـة والتعليميـة. وسـيكون هنـاك - يف كثـري 
مـن األحيـان - عواقب عـىل األمن الغذايئ والسـالمة البدنية 
الفـوىض  إىل  التأثـريات  هـذه  تـؤدي  أن  وميكـن  للنـاس. 
واالرتبـاك وإىل تدهـور األمـن الداخـيل واالسـتقرار يف البلـد 
بشـكل عـام. كام ميكـن أن تؤدي اآلثار القاسـية لتغري املناخ 
والكـوارث إىل تفاقـم مسـببات الضعـف القامئـة والعوامـل 
األخـرى مثـل سـوء الحاكميـة وعـدم املسـاواة االجتامعيـة 
واالقتصاديـة والتوتـرات الداخلية وشـح املـوارد الطبيعية – 

وهـذه مبجموعهـا عوامـل تقـوض النظـام العـام3.

عندمـا يتنقـل األشـخاص عـرب الحـدود طالبـني اللجـوء، يقع 
عـىل عاتـق الـدول، كام يقـع عىل عاتـق املفوضية السـامية 
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف حـاالت معينـة- اتخـاذ 
القـرار حـول مـن يطلـق عليـه لقـب »الجـئ«. ويف الوقـت 
والتوجيـه  القضائيـة  السـوابق  عـدم وجـود  فـإن  الحـارض 
العمـيل بشـأن تعريفـات الالجئـني عـىل املسـتوى اإلقليمي 
يعيـق اسـتخدام هـذه التعريفـات مـن قبل صانعـي القرار. 
معنـى  حـول  إرشـادية  توجيهـات  وجـود  لعـدم  ونظـرًا 
مصطلـح »النظـام العـام« أو كيـف ميكن أن يتعـرض النظام 
العـام لالضطراب الشـديد يف حـاالت تغري املنـاخ والكوارث، 
يصبـح القيـام باملزيد مـن العمـل رضورة ملسـاعدة صانعي 

القـرار عـىل تحديـد متـى يحـق لألشـخاص الحصـول عـىل 
الحاميـة يف مثـل هـذه الظـروف.

املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  عمـدت   ،2020 عـام  يف 
يتعلـق  لهـا  أول توجيـه رسـمي   UNHCR الالجئـني لشـئون 
بتطبيـق قانـون الالجئـني يف حـاالت الكـوارث وتغـري املنـاخ يف 
التقريـر املوسـوم بــ »االعتبـارات القانونيـة املتعلقـة مبطالبات 
الحاميـة الدوليـة املقدمـة يف حالـة اآلثار القاسـية لتغـري املناخ 
والكـوارث«، حيـث أكـدت فيـه أّن األشـخاص الذيـن يفرون يف 
حـاالت تغـري املنـاخ والكـوارث قـد يصبحـون الجئـني مبوجـب 

تعريَفـي الالجئـني املوسـعنّي يف إفريقيـا وأمريـكا الالتينيـة.

لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  املفوضيـة  إرشـادات  تقـدم 
اإلقليميـني  التعريفـني  تفسـري  يف  مهمـة  مسـاهمة  الالجئـني 
لالجئـني مـن خـالل تأكيد وجهـة نظـر الوكالة بـأن االضطرابات 
الخطـرية يف النظـام العـام رمبـا تحـدث بسـبب آثار تغـري املناخ 
والكـوارث. ومـع ذلك، يبقى هنـاك الكثري من األسـئلة، نحو: يف 
أي ظـروف سـيحصل إخـالل خطـري بالنظـام العام كأمـر واقع؟ 
وكيـف يجـب عـىل صانـع القـرار تحديـد وجـود إخـالل خطـري 
يف النظـام العـام؟ ومـا هـو الدليـل الذي سـيكون كافيـا إلثبات 

ذلك؟

الحاجة إىل التوجيه العميل

هنـاك حاجـة إىل إرشـادات عملية وارشـادات مبدئيـة لصانعي 
األدوات  لهـذه  الفاعـل  التنفيـذ  أن  لضـامن  وذلـك  القـرار، 
اإلقليميـة ميكـن تحقيقـه بالكامـل، وبطريقـة تعكـس الظروف 
أن  الحاميـة4. ويجـب  إىل  النـاس  فيهـا  يحتـاج  التـي  املتغـرية 

تتضمـن هـذه التوجيهـات شـيئني اثنـني أساسـيني:

1. مؤرشات النظام العام

اخالل  إىل  والكوارث  املناخ  تغري  يؤدي  أن  ميكن  متى  ولنفهم 
خطري يف النظام العام، يصبح من الرضوري أوالً أن يكون لدينا 
ألغراض  وذلك  العام«،  »النظام  مفهوم  يعنيه  ملا  واضح  فهم 
التعريفات اإلقليمية لالجئني، كام يجب أن يكون لدينا معرفة 
بكيفية قياسه وتقييمه عملًيا5. وميكن تعقيد هذه األسئلة أكرث 
بسبب حقيقة مفادها أن معنى مصطلح«النظام العام‹‹ ما زال 
الالتينية، وهناك  وأمريكا  إفريقيا  الالجئني يف  قانون  غامًضا يف 
أيضا اختالفات يف وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي تفسري 
النظام العام بشكل ضيق )عىل سبيل املثال، »القانون والنظام 
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النظام  ›‹( أو تفسريه عىل نطاق واسع )ليشمل مفاهيم مثل 
األخالقي واالجتامعي(.

ويف حني ال يزال النطاق الكامل ملفهوم النظام العام غري قطعي 
الداللة، فإن املصطلح مقبول لغاية اآلن عىل أنه يتعلق بشكل 
االستحالة  فمن  وأمنهام.،  واملجتمع  الدولة  باستقرار  أسايس 
قد  التي  املواقف  بجميع  وشاملة  دقيقة  قامئة  صياغة  مبكان 
ولكن ميكن  البلدان.  العام يف جميع  النظام  إخالل  إىل  تؤدي 
ميكن  التي  شيوعا  األكرث  »املؤرشات«  تحديد   - ذلك  مع   -
استخدامها لقياس كيفية حصول النظام أو الفوىض عىل أرض 

الواقع.

إنَّ مؤرشات النظام العام - وهي حقائق أو أدلة معينة تشري، 
عند توافرها، إىل التمسك بالنظام العام –ميكن لصانعي القرار 
استخدامها لتقييم الظروف يف بلد معني أو منطقة معينة عند 
إجرائه تقييام شامال فيام إذا كان مثة إخالل بالنظام قد حصل 
يف النهاية، وفيام إذا كان ميكن تصنيف ذلك اإلخالل عىل أنه 

اضطراب خطري. 

إن مصطلح النظام العام هو مصطلح تقني موجود يف الوثائق 
القانونية، ولهذا يتوجب تحديد دالالت النظام العام من خالل 
األبحاث  وتشري  الراسخة.  القانونية  التفسريات  مبادئ  تطبيق 
األولية إىل أنه ميكن، عىل أقل تقدير، تجميع هذه املؤرشات يف 
فئتني رئيسيتني، لكنهام – ال شك- مرتابطتان: أوالهام التشغيل 
حقوق  احرتام  وثانيتهام  واحرتامه؛  القانون  لسيادة  الفعال 
ذلك  من  واألهم  للناس.  األساسية  والحريات  كرامته  اإلنسان 
كله وجوب أن تكون أي مؤرشات تتعلق بالنظام العام واضحة 
وقابلة للتطبيق املتسق والعميل يف الظروف املختلفة بناء عىل 

أدلة موضوعية.

2. دراسات الحالة

العام  النظام  مؤرشات  عمليا  هة  املوجَّ الحالة  دراسات  تطبِّق 
املناخ  تغري  حاالت  يف  وقعت  التي  األحداث  عىل  دة  املحدَّ
إرشادات  توفر  أن  هذه  الحالة  لدراسات  وميكن  والكوارث. 
للقضاة وصناع القرار عند تقييمهم إن كان شخص ما قد هرب 
بسبب اضطراب خطري يف النظام العام، كام ميكن استخدامها 
من قبل املامرسني واملحامني الحقوقيني لدعم طلبات اللجوء. 
باملناخ  املتعلقة  األخرية  والكوارث  األحداث  من  لعدد  وميكن 
أن تشكل أيضا األساس لدراسات الحالة هذه، نحو ما حصل يف 

الحالتني التاليتني. ففي عام 2021، أثرت الفيضانات القاسية يف 
جنوب السودان عىل أكرث من 800000 شخص يف بلد كان يعاين 
أصال من الجوع الشديد بسبب اآلثار املرتاكمة للنزاع املتكرر 
من  الثاين  ترشين  ويف  والفيضانات.  الجفاف  ومن  البلد،  يف 
عام 2020، كان لألمطار الغزيرة وشدة العواصف واالنهيارات 
األرضية الناجمة عن إعصاري إيتا Eta وإوتا Iota آثار هائلة 
عىل انعدام األمن الغذايئ والصحة العامة والبنية التحتية وسبل 
كانت  التي  الوسطى  أمريكا  بلدان  من  عدد  يف  الناس  عيش 

تعاين أصال من أعامل عنف داخلية خطرية.

خامتة

إن تطوير مؤرشات النظام العام ودراسات الحالة من شأنه أن 
يعزز هدفني حاسمني؛ األول هو توفري قدر أكرب من الوضوح 
ملعرفة  القانونيني  واملامرسني  القرار  وصانعي  للدول،  واليقني 
متى ُيعّد الشخص الذي ينتقل عرب الحدود، يف سياق تغري املناخ 
ال  ومتى  الالجئني(،  له حامية  يحق  )وبالتايل  والكوارث، الجًئا 
يكون الجئا. والهدف الثاين هو ضامن أن يظل قانون الالجئني 
باألسباب  الصلة  وثيق  الالتينية  وأمريكا  إفريقيا  من  كل  يف 
الحالية والناشئة للنزوح، وبالتايل يظل فعاالً يف تحقيق الغرض 

من أنظمة حامية الالجئني يف كال املنطقتني.

 كليو هانسن-لوري 
cleo.hansenlohrey@utas.edu.aucleohanlo 

طالبة دكتوراه من جامعة تسامنيا

 Africa www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html; .1
Cartagena www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html

يف حني أن إعالن قرطاجنة Cartagena هو صك غري ملزم، إال أن البلدان التالية قد 
أدرجت أسس النظام العام - بشكل مبارش أو غري مبارش - يف قوانينها املحلية، وهي: 

األرجنتني، بوليفيا، تشييل، كولومبيا، كوستاريكا، إكوادور، السلفادور، غواتيامال، املكسيك، 
نيكاراغوا، باراغواي، وأوروغواي. كام أدرجت بيليز والبريو مفردات أسس النظام العام يف 
التعريف املوسع لالجئني يف إفريقيا. ومل تعتمد الربازيل بشكل مبارش أسس النظام العام 

لقرطاجنة Cartagena يف ترشيعاتها املحلية ولكنها نفذتها يف التطبيقات املحلية
 2. مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

www.undrr.org/terminology/disaster
3. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )2020( االعتبارات القانونية فيام يتعلق 

مبطالبات الحامية الدولية املقدمة يف حاالت اآلثار القاسية لتغري املناخ والكوارث ]2[
www.refworld.org/docid/5f75f2734.html

4. كام هو معرتف به يف أجندة البحث للميض قدما باستجابات القانون والسياسات 
للنزوح والهجرة يف حاالت الكوارث وتغري املناخ )الوثيقة الختامية لسلسلة ورش العمل 

 التي عقدت يف عام 2021
https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/research-agenda

5. هذا هو موضوع أطروحة الدكتوراه للمؤلف. انظر أيًضا وود ت )Wood T( و هانسن 
لوهاريHansen-Lohrey C( )2021( ) »الكوارث وتغري املناخ والنظام العام: تطبيق 

مبديئ لتعريفات الالجئني اإلقليمية«، مدونة RLI حول قانون الالجئني والهجرة القرسية 
bit.ly/RLI-blog-disasters-public-order-2021-05-24 .)2021 24 مايو(
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اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالنزوح الداخيل: رؤية للمستقبل بشأن تغري 

املناخ والكوارث؟
جريوم إييل

يعالج التقرير األخري لـ لجنة رفيعة املستوى معنية بالنزوح الداخيل قضية تأثري الكوارث واآلثار القاسية 
لتغري املناخ عىل النزوح الداخيل، ويدعو التقرير إىل اتخاذ إجراءات فورية، وإىل تخطيط أفضل للمستقبل. 
بينام يتساءل بعض املعلقني -يف الوقت الذي يقرون فيه باألعامل األساسية التي قام بها الفريق – ما إذا 

كان التقرير يذهب بعيدا مبا فيه الكفاية.

أنشـئت اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالنزوح الداخيل 
مـن قبـل األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف عـام 2019، 
وذلـك لوضـع توصيـات ملموسـة محـددة حـول أفضل 
السـبل ملنـع أزمة النـزوح الداخـيل العاملية واالسـتجابة 
لهـا وتحقيـق حلـول لهـا1. فكلِّفـت اللجنـة باملسـاعدة 
يف تعزيـز »التعـاون بـني الجهـات اإلنسـانية واإلمنائيـة، 
وإذا اقتضـت الـرضورة التكيـف مع تغري املنـاخ، والحد 
مـن مخاطـر الكـوارث والتعـاون مـع الجهـات الفاعلـة 
يف مجـال السـالم«، وتتلقـى اللجنـة استشـارات بشـأن 
النـزوح يف مناطـق محـددة2 ومـن هيئـات بعينهـا مثل 
املنـرب املعني بالنزوح بسـبب الكـوارث )PDD( ومنصة 

.3 )CMDP( املنـاخ والهجـرة والنـزوح

تحـت   2021 سـبتمرب   29 يف  تقريرهـا  الهيئـة  نـرشت 
عنـوان »تسـليط الضـوء عـىل النـزوح الداخـيل: رؤيـة 
للمسـتقبل”4. ويلقـي التقريـر الضـوء عىل األثـر املدمر 
توليـد  إىل  ويهـدف  املنـاخ،  ظـروف  وتغـري  للكـوارث 
زخـم سـيايس حـول املوضـوع، كـام يهـدف إىل تقديـم 
االرشـادات ملواجهـة تحديـات النزوح الداخيل. ويشـدد 
التقريـر بشـكل خـاص عـىل أن »العديـد مـن البلـدان 
األكـرث تعرًضـا لخطـر تأثـريات تغـري ظـروف املنـاخ هي 
مـن بـني أقـل البلـدان مسـؤولية عـن االنبعاثـات التـي 
لجنـة  وخلصـت   .)41 )الصفحـة  ذلـك”  يف  تسـببت 
الفريـق إىل أن أزمـة النـزوح الداخـيل العامليـة تتفاقـم 
بفعـل أزمـة املنـاخ العاملية املتزامنة معهـا، كام خلصت 
املنـاخ تضـع  الكـوارث وظـروف تغـري  إىل أن حصـول 
نـزوح  تحديـات  مواجهـة  يف  بـأرسه  الـدويل  املجتمـع 
للتخطيـط  ملحـة  حاجـة  ظهـور  إىل  باإلضافـة  ملحـة 

للمسـتقبل.

توصيات: وقاية أم حلول أم كليهام؟
عـىل الرغم من التحـدي املزدوج املتمثـل يف اإللحاح الفوري 
الجـادة  الفريـق  توصيـات  فـإن  للمسـتقبل،  والتخطيـط 
الخـاص  الفصـل  تقريًبـا يف  عليهـا جميعـا  الحصـول  ميكـن 
كان  الفريـق  تركيـز  بـأن  ادراكنـا  وعنـد  الوقايـة.  بتعزيـز 
عـىل الحلـول وأنـه بالتـايل »مل يعالـج الوقايـة بدرجـة كبـرية 
مـن العمـق«، فـإن التقريـر ينظـر يف املقـام األول يف آثـار 
الكـوارث وتغـري املنـاخ مـن خـالل تحليـل الخطـوات التـي 
ينبغـي »اتخاذهـا عـىل وجه الرسعـة ملنع مخاطـر النزوح أو 
تخفيفهـا “)الصفحـة 41(، بـدالً مـن النظـر يف كيفيـة حشـد 
الحلـول لألوضـاع القامئـة - أو تلـك التـي طال أحيانـا أمدها 

- املرتبطـة كلهـا بالعوامـل البيئيـة.

النهـج بعـض التحفظـات بـني أفـراد  لقـد أثـار مثـل هـذا 
املجتمـع املـدين، كـام أثـار تحفظـات بـني خـرباء املحتـوى. 
وعـىل الرغـم مـن الرتحيـب بعمـل الفريـق، إال أن البعـض 
باعتبـاره  املوضـوع  تأطـري  يف  فشـل  قـد  التقريـر  أن  يـرى 
قضيـة تتعلـق بالعدالـة املناخيـة، أو أن تغـري املنـاخ رمبـا 
متـت معالجتـه »بطريقـة سـطحية«5 يف التقريـر، مـام مّثـل 
الحاميـة. وقـد  ثغـرات  للمسـاعدة يف سـد  فرصـة ضائعـة 
أعـرب آخـرون عـن مخاوفهـم من أن هـذا التأطـري ميكن أن 
»يعـزز الفكـرة الخاطئـة القائلـة بأنـه ]أي النـزوح بسـبب 
الكـوارث[ نـادرًا ما يطـول أمده، وأنه يتطلب إرادة سياسـية 
أقـل واسـتثامرات مسـتدامة أقـل - إليجـاد الحلـول الدامئـة 
لـه- مـن النـزوح الناجـم عـن الـرصاع أوالعنف«. كـام انتقد 
التقريـر عـىل أنـه قد يحيـل القضيـة أيًضا إىل مجـال الحلول 
التقنيـة بـدالً مـن إبـراز الحاجـة إىل دمجها بشـكل أفضل يف 
التخطيـط الوطنـي األكـرب، ويف العمليـات السياسـة واألطـر 

املتعـددة األطـراف6.
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وقـد يكـون من املفيـد أن نتذكر عـىل الدوام بـأن التقرير مبني 
عـىل مفهـوم الرتابـط والحاجـة إىل العمـل يف وقـت واحـد فيام 
يتعلـق بالوقايـة واالسـتجابة والحلـول الدامئة. وبهـذا فإن تركيز 
التقريـر عـىل الوقايـة ال يعنـي بالرضورة انحيازا غـري متوازن لها 
مـن جهـة، وتجاهاًل للحاميـة والحلول من جهة أخـرى. فالفصل 
األسـايس يف التقريـر حـول »حتميـة الحلـول الدامئـة« يحمـل يف 
ثنايـاه إشـارات إىل الكـوارث وتغـري املناخ، خاصة عند مناقشـته 
للحاجة إىل إجراءات أكرث متاسـًكا وأشـد اتسـاقا. كام يويل فصل 
الوقايـة ذاتـه اهتامًمـا للرتابـط بـني الوقايـة والحلـول. فعـىل 
سـبيل املثـال، ويف حني نجـد أن التقرير يشـري إىل الفجوات وإىل 
عـدم كفايـة التمويـل املتعلـق باملنـاخ )فيـام يتعلـق بالتغطيـة 
والكميـة واآلليـات والفـرص(، فإنـه يحـث عـىل توجيـه مزيـد 
التـي  املنـاخ  مـع  التكيـف  تدخـالت  إىل  املـايل  التمويـل  مـن 
تتعلـق بحـاالت النزوح. واسـتنكر الفريق االفتقار إىل االسـتثامر 
املـايل يف موضـوع الوقايـة، ودعـا إىل مزيـد مـن االسـتثامر يف 
األدوات االسـتباقية القامئـة عـىل األدلـة كالتمويـل القائـم عـىل 
عمليـة التنبـؤ. ومبثـل ذلـك فقـد سـلط التقريـر الضـوء- أثنـاء 
مناقشـته الحاجـة إىل تعزيـز االسـتثامر ودعـم آليـات اإلنـذار 
املبكـر والوقايـة املجتمعيـة - عـىل أنـه “يف حالـة عـدم وجـود 
بدائـل، ينبغـي للـدول أن تسـهل الهجرة مـن املناطـق املعرضة 
ملخاطـر عاليـة أو أن تقـوم بإعادة التوطني املخطـط لها مبوافقة 

املجتمعـات املتـرضرة ومبشـاركة معها”)الصفحـات 46-44(.

استكامل عمل الفريق: ترسيع 
العمل للتوصل إىل حلول

كان مـن املمكـن أن يـدرس التقريـر باهتـامم أكـرب الخطـوات 
لتوفـري  املسـتويات وذلـك  املطلوبـة عـىل مختلـف  الربامجيـة 
الحاميـة وإليجـاد الحلـول الدامئـة يف حـاالت النـزوح املرتبطـة 
بالكـوارث وتغـري ظروف املناخ. لذا، فإن مزيدا من االستكشـاف 
لكيفيـة ارتبـاط توصيـات اللجنـة بشـأن الحلـول مـع خصوصية 
كل واحـدة من حـاالت النـزوح املرتبطة بالكـوارث وتغري املناخ 
سـيكون مفيـًدا للغايـة. يف الواقـع، يشـري التقريـر بطريقـة غـري 
مبـارشة إىل أن برمجـة الحلـول هـي يف األسـاس مصـدر قلـق 
فقـط يف الحـاالت املرتبطـة بالنـزاع والعنـف، يف حـني أن املوارد 
املنشـورة مؤخرًا تشـري إىل الحاجة إىل إدراج االعتبارات املتعلقة 
بتغـري املنـاخ والكـوارث يف التخطيـط الشـامل لحلـول النـزوح. 
النـزوح  بشـأن  البنغالدشـية  الوطنيـة  االسـرتاتيجية  وتسـلط 
تقديـم  كيفيـة  عـىل  الضـوء   - املثـال  سـبيل  عـىل   - الداخـيل 
الحلـول الدامئـة الثالثـة بذاتهـا مجموعـة محـددة مـن القيـود 

والديناميكيـات والفـرص ومعايـري التخطيـط يف حـاالت النـزوح 
الداخـيل املرتبطـة بتغري املنـاخ والكـوارث. واملفوضية السـامية 
لالجئـني )UNHCR( منخرطـة هـي أيًضـا يف هذا املسـتوى من 

التعقيـد الربامجـي7.

ومـام ال شـك فيـه أنه كان مـن املمكن أن يقـال الكثريعن كيف 
ميكـن لآلليـات التـي اقرتحها الفريـق أن يكون لها تأثـري إيجايب. 
فمـن الواضـح أنـه كان ينبغـي - بنـاء عـىل التعليقـات الـواردة 
أعـاله - أن يكـون هنـاك رابـط أكـرث وضوحـا بـني الصنـدوق 
العاملـي لحلـول النـزوح الداخـيل مـن جهـة والتمويـل القائـم 
عـىل التنبـؤ مـن جهـة أخـرى. وباملثـل، فقـد كان مـن املمكـن 
أن يحـدد التقريـر بشـكل أفضـل دور الوظيفـة الرسـمية رفيعة 
املسـتوى املقرتحـة لألمـم املتحـدة عندمـا يتعلق األمـر بالنزوح 
املرتبـط بالكـوارث وتغـري املنـاخ8. وينطبـق الـيشء ذاتـه عـىل 
الرئيـيس مـن  الفصـل  املبينـة يف  التوصيـات واملبـادئ  معظـم 
التقريـر، مثـل الحاجـة إىل إيجـاد طـرق جديـدة لتوليـد اإلرادة 
السياسـية والحفـاظ عليهـا، عـىل الصعيديـن الوطنـي والـدويل، 
الفريـق إىل زيـادة الفـرص بشـكل كبـري فيـام  وكذلـك دعـوة 
يتعلـق بتبـادل األقـران وتبـادل خـربات التعلم )مبـا يف ذلك من 

خـالل تبـادل البيانـات واألدلـة املحّسـنة( بـني الـدول.

قـد يكـون التخطيـط إليجـاد الحلول يف حـاالت النـزوح املرتبط 
بالكـوارث واملنـاخ أحـد املواضيع الرئيسـية التي تتطلـب القيام 
مبزيـد مـن العمـل لتقديم »رؤية للمسـتقبل« تتناسـب بشـكل 
واضـح مـع الغرض، وتناسـب مـع التحديات الحاسـمة يف عرصنا 
هـذا. ومـع ذلـك، فمـن املهـم مالحظـة أن التقريـر وتوصياتـه 
مل ينطلـق يف تقديـم جميـع اإلجابـات دفعـة واحـدة. فـال يـزال 
هنـاك مجـال إلضافـة توصيـات جديـدة، وبلـورة تفاصيل أخرى 
وجلـب املزيـد من وجهـات النظـر. وعىل وجه الخصـوص، فقد 
أطلـق األمـني العـام لألمـم املتحـدة أنطونيـو غوترييـش- بعـد 
إصـدار التقريـر - عمليـة لوضـع أجنـدة عمـل بشـأن النـزوح 
تفاصيـل  وضـع  إىل  هـذه  العمـل  خطـة  وتهـدف  الداخـيل9. 
التزامـات األمـم املتحـدة ملنـع النـزوح الداخـيل وإيجـاد حلـول 
دامئـة لـه، مـع ضـامن املسـاعدة والحاميـة ألولئـك النازحـني. 
املسـتوى  الرفيـع  الفريـق  تقريـر  الحسـبان  يف  األخـذ  وعنـد 
كنقطـة انطـالق، يصبـح مـن الواجـب أن ترتبـط خطـة العمـل 
هـذه أيًضـا بأولويـات األمـني العـام، وال سـيام جـدول أعاملـه 
املعـروف. وقـد تـويل أجنـدة العمـل هذه مزيـًدا مـن االهتامم 
بحـاالت النـزوح املرتبطـة بتغـري املنـاخ والكوارث. وقد يسـاعد 
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املتحـدة وبنـاء قدراتهـا يف  يف توضيـح دور مؤسسـات األمـم 
هـذا املجـال، يف الوقـت الـذي تـرسد فيـه التعهدات امللموسـة 
والتعـاون والتخطيـط لترسيـع الحلـول. وعليـه، ميكـن ألجنـدة 
العمـل أيًضـا أن تولـد زخـاًم ملشـاركة أصحـاب الشـأن اآلخرين 
يف النـزوح املرتبـط بالكـوارث وتغـري املنـاخ، وال سـيام مشـاركة 

الـدول واملجتمـع املـدين.

jerome.elie@icvanetwork.org@ElieJee جريوم إييل 
رئيس - الهجرة القرسية، املجلس الدويل لوكاالت العمل التطوعي

1. البنود املرجعة للجنة رفيعة املستوى املعنية بالنزوح الداخيل )2021(
bit.ly/HLP-TOR

2. انظر - عىل سبيل املثال -االستشارة اإلقليمية ملنطقة املحيط الهادئ بشأن النزوح 
الداخيل: وجهات نظر املحيط الهادئ ومامرساته بشأن تغري املناخ والنزوح بسبب 

الكوارث، 11 شباط 2021
bit.ly/Pacific-regional-consultation-2021

3. منصة حول النزوح بسبب الكوارث )2020( النزوح الداخيل يف حاالت الكوارث واآلثار 
القاسية لتغري املناخ: تقديم إىل اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالنزوح الداخيل

 bit.ly/PDD-HLP-submission-2020;

منصة املناخ والهجرة والنزوح )2020( معالجة تأثري تغري املناخ عىل النازحني داخلًيا: 
تقديم إىل اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالنزوح الداخيل

bit.ly/CMDP-HLP-submission-2020
www.internaldisplacement-panel.org .4

5. انظر آيكوك يب، جاكوبس يس و موسنياغا آي )ترشين أول 2021(  “العدالة أم 
الصدقة؟ تغري املناخ يف تقرير لجنة األمم املتحدة رفيعة املستوى حول النزوح الداخيل ، 

البحث يف النزوح الداخيل
 bit.ly/Aycock-Jacobs-Mosneaga-justice-or-charity-2021;

تغريدة من قبل كاييل أوبر، منظمة الالجئني الدولية ، 29 أيلول 2021.
https://twitter.com/KaylyOber/status/1443232318697709579?s=20

6. مركز رصد النزوح الداخيل )2021( البناء عىل الزخم: التزام IDMC مبتابعة التوصيات 
الصادرة عن اللجنة رفيعة املستوى التابعة لألمني العام لألمم املتحدة واملعنية بالنزوح 

الداخيل، ص 5
bit.ly/IDMC-momentum-2021

UNHCR )2021(  .7 إرشادات عملية ملوظفي مفوضيةاألمم املتحدد لشؤون الالجئني 
UNHCR حول حامية النازحني داخلًيا )IDP( يف حاالت الكوارث واآلثار السلبية لتغري 

www.unhcr.org/617170734.pdf املناخ
8. يف حني أن تقرير الفريق قد اقرتح إنشاء ممثل خاص لألمني العام )SRSG(، إال أن 
التطورات األخرى تشري بدالً من ذلك إىل احتامل تسمية مستشار خاص معني بإيجاد 

حلول ملشكلة النزوح الداخيل.
bit.ly/SG-action-agenda-internal-displacement-draft .9

يزرع الالجئون الكامريونيون يف مخيم إيكوجني إلعادة التوطني يف نيجرييا األشجار كجزء من مرشوع التكّيف مع تغري املناخ.
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التحويالت النقدية: التعلم من برنامج االتحاد األورويب يف تركيا
ملتم أران، نازيل أكتايك، هذال كوالك وجوكيس بايكال

الحقا للمخاوف التي نتجت عن طرق االستهداف التي اتبعت يف تركيا، فقد تم اختبار طرق أخرى محتملة 
يف عمليات اختيار األشخاص الذين يجب أن يتلقوا املساعدة املالية.

 ))ESSNللطوارئ االجتامعي  األمان  شبكة  برنامج  أنشئ  لقد 
التابع لالتحاد األورويب يف تركيا يف ترشين الثاين من عام 2016 
تحسني  وبهدف  النقدية،  الحواالت  توفري  بعمليات  ليقوم 
املخيامت،  يف  يقطنون  ال  الذين  الالجئني  معيشة  مستويات 
مبتوسط  الجئ  مليون   1.8 حوايل  تدعم  الشبكة  فأصبحت 
مخصص شهري يبلغ 155 لرية تركية )حالًيا حوايل 10.5 يورو( 
تقدم  أخرى  مكمالت  إىل  باإلضافة  األرسة  أفراد  من  فرد  لكل 
برنامج  أكرب   ESSN برنامج ويعد  األرسة.  فصليا حسب حجم 
إنساين يف تاريخ االتحاد األورويب، ومن املقرر له حالًيا أن يستمر 

حتى أوائل عام 2023. 1  

النقدية  املساعدة  لتقديم  مختلفة  اختيار  آليات  تُستخدم 
الشامل  االستهداف  ذلك  يف  مبا  العامل،  مستوى  عىل  لالجئني 
الجغرايف، واالستهداف  للجميع(، واالستهداف  املقدم  )أي ذلك 
الربنامج  )أي  الذايت  واالستهداف  بعينه،  مجتمع  عىل  القائم 
الذين  أولئك  فقط  فيه  املشاركة  يستطيع  بحيث  صمم  الذي 
االختبار«  يعني  »البديل  واستهداف  املساعدة(،  إىل  يحتاجون 
)أي باستخدام سامت ميكن مراقبتها لألرسة أو أفرادها لتقدير 
دخلهم عندما تكون بيانات الدخل األخرى غري متوفرة أو غري 
موثوقة(، واالستهداف الفئوي )أي اختيار األفراد الذين ينتمون 
إىل فئة معينة من الناس( وأخريا استخدام منهج »بطاقة تجميع 
النقدية اإلنسانية املمولة  النقاط«. ومن بني برامج التحويالت 
االختبار«  يعني  »البديل  منهج  أن  نجد  األورويب،  االتحاد  من 
بينام  العراق ولبنان،  النقدية يف  مستخدما يف برامج املساعدة 
يستخدم »االستهداف الفئوي« يف تركيا ، ويستخدم منهج يشابه 

منهج »االستهداف الشامل« يف اليونان. 

 -2016 عام  يف  إطالقه  منذ   -ESSN برنامج  استخدم  وقد 
وليستطيع  الدميوغرافية.  املعايري  عىل  بناًء  الفئوي  االستهداف 
يتوجب   ،ESSN مساعدة  عىل  الحصول  الواحدة  األرسة  أفراد 
عليهم أن يكونوا مسجلني يف حالة حامية دولية أو مؤقتة، كام 
السكان  شؤون  مديرية  يف  مسجاًل  عنوانهم  يكون  أن  يتوجب 
عىل  لزاما  أصبح   ،2017 حزيران  من  ابتداء  ولكن  واملواطنة. 

تفي  أن   - املساعدة  للحصول عىل  تكون مؤهلة  - ليك  األرسة 
- عىل األقل – بواحدة من املعايري الدميوغرافية التالية: )1( أن 
يكون لديها عىل األقل أربعة أطفال )2( أن يكون لديها نسبة 
إعالة ال تقل عن 1.5 )3( أن يكون لديها عىل األقل فرد واحد 
معاق )4( أن يكون لديها والد وحيد أو رب أرسة مسن )5( أن 
تكون األرسة مكونة من شابة عزباء وحيدة. وعندما تفي األرسة 
- عىل األقل – بواحدة من هذه املعايري، فإن جميع أفراد األرسة 
يحصلون عىل مخصصات لكل فرد فيهم، ويتم تحميلها جميعا 
بنكية واحدة لألرسة. ومع ذلك، عندما تم تطبيق  عىل بطاقة 
تغطية  ظلت  الواقع،  أرض  عىل  الدميوغرافية  املعايري  هذه 

ESSN أقل من 50٪ من الالجئني املتقدمني للربنامج.

مشاكل االستهداف يف بيئة إنسانية

بادئ ذي بدء، كان مجتمع الالجئني يف تركيا من الفقراء بشكل 
املالية  األصــول  من   - ما  حد  إىل   - موحدة  مبستويات  عام، 
واملعيشة الكرمية. وقد أظهرت البيانات األساسية عىل مستوى 
السكان  بأن 80٪ من   - مايو 2017  التي جمعت يف   - الدولة 
الالجئني املتقدمني لـ ESSN لديهم مستويات إنفاق للفرد أقل 
من سلة اإلنفاق الدنيا )وهو خط فقر يحدده منفذو الربنامج( 
- هشة  الوقت  مبرور   - األرس  رفاهية  مستويات  كانت  كام   .2

وغري مستقرة.

الرفاهية  للفقر، مع املستويات  املرتفع  لقد شكل هذا املعدل 
األولية املامثلة ومع ودرجة تدفق )من الالجئني( عالية تحديات 
النصفية  املراجعة  أظهرت  كام  )املنشود(.  لالستهداف  كبرية 
 ESSN استهداف  أن  حني  يف  أنه   2017 مايو  يف   3  ESSN لـ 
للفقراء(،  مؤيدا  )فكان  األفقر  لألرس  يسرية  أولوية  يعطي  كان 
السكان  من  األدىن  املجموعة  إىل  الفوائد  ربع  بوصول  وذلك 
 2018 ديسمرب  بحلول  االستهداف  أصبح  املتقدمني،  الالجئني 
أشار  كام  )الخمسة(.  املجموعات  كل  عرب  موحًدا  يكون  يكاد 
التقييم إىل انتقادات من قبل الالجئني، مبا يف ذلك املستفيدين 
بشأن   )ESSN(للطوارئ االجتامعي  األمان  شبكة  برنامج  من 
الجًئا   63 بني  من  الجئا   52 أوضح  فقد  االستهداف.  معايري 
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بأن  للتقييم  أجريت  التي  الرتكيز  مجموعة  مناقشات  حرضوا 
الحواالت رضورية لتغطية جميع الالجئني السوريني بغض النظر 
عن معايري األهلية لذلك. وقد استمر اإلحباط عند الالجئني من 
معايري االستهداف املعمول بها خالل السنوات التالية، كام يتضح 
ذلك من التعليقات العامة مثل تلك املوجودة يف عامي 2019 و 

2020، عىل صفحة ESSN عىل الفيسبوك:

متى تقبل عائلة مكونة من أربعة أفراد؟ يحصل اآلخرون عىل 
أنه  يعني  ال  طفلني  إنجاب  عليها.  نحصل  ال  ونحن  املساعدة، 
ليس لدينا إيجار وفواتري لندفعها. نحن غري قادرين عىل تغطية 

هذه النفقات. فهذا ليس عادال.

يجب أن تكون جميع العائالت مستفيدة بغض النظر عن عدد 
األطفال. فهذه املعايري يجب أن تلغى. 

خيارات االستهداف البديلة

الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  ــم  األم مفوضية  تبني 
العاملي )WFP( أن االستهداف  )UNHCR( وبرنامج األغذية 
قد ال يكون مناسًبا يف بعض الحاالت4، مثل )1( يف أعقاب أزمة 
االحتياجات  تكون  حيث  السكان،  معظم  عىل  مبارشة  تؤثر 
يؤدي  قد  عندما  )أي  تجانساً  أكرث  السكان  ويكون  جًدا  عالية 
االستهداف إىل حصول توترات إضافية(، )2( يف حالة أن يكون 
االستهداف غري ممكن إما عملًيا أو منهجًيا بسبب قيود القدرة 
عىل االستيعاب أو قيود الوقت، أو عندما يكون هناك نقص يف 
البيانات املتاحة أو وجود قيود عىل الوصول إىل الحالة، أو )3( 
يف حالة أن تكون تكلفة االستهداف أعىل من تقديم املساعدة 

للجميع.

االجتامعي  ــان  األم شبكة  لربنامج  النصفي  التقييم  أجــرى 
األغذية  برنامج  أعده  الذي  األورويب  لالتحاد  التابع   )ESSN(
ظل  يف  الفقر  معدالت  يف  للتغريات  محاكاة   )WFP( العاملي 
سيناريوهات استهداف مختلفة. وقد دللت هذه املحاكاة إىل 
بشكل  يحسن  أن  ميكن  لالستهداف  عاملية  أكرث  نهج  اتباع  أن 
هاميش عدد الالجئني الفقراء )أي النسبة املئوية ألولئك الذين 
عند  أسهل  يكون  الذي  الوقت  الفقر( يف  يعيشون تحت خط 
إنصاًفا. وقد حسب  أكرث  يعد  أن  املمكن  التنفيذ –وبذلك من 
معدل الفقر بني إجاميل السكان الالجئني يف بيانات املحاكاة - 
محاكاة  فاعُتمدت   .٪76 بنسبة  النقدية-  املساعدة  تلقي  قبل 
توزيع الحواالت املالية عىل األرس باستخدام معايري االستهداف 

معدل  تقليل  أجل  من  وذلك  األويل،   ESSN لـ  الدميوغرايف 
الحواالت عىل جميع الالجئني  الفقر إىل 69٪. كام أدى توزيع 
املتقدمني، مع الحفاظ عىل التكلفة اإلجاملية كام هي )أي عن 
الفقر  النقدي املحول(، إىل محاكاة معدل  املبلغ  تقليل  طريق 
بنسبة 70٪، يف حني تبني أن توزيع الحواالت عىل جميع الالجئني 

قد أدى إىل معدل فقر ٪71.

باختبار  تركيا  يف  الالجئني  ملرافق  النصفي  التقييم  أجرى  وقد 
الحواالت  استهداف  عىل  بناًء  بديلة،  استهداف  لسيناريوهات 
 )2( األطفال  جميع   )1( عىل  ذلك  فأجرى  عاملًيا،  النقدية 
اإلعاقة  ذوي   )4( مبفردهن  يعشن  الاليئ  النساء   )3( املسنني 
تأثري مثل هذا  التقرير أن  الذين بحوزتهم تقرير طبي. فوجد 
من  كان  الفقراء(  عدد  تقليل  حيث  )من  الشامل  التحويل 
 - للتغطية  املحايك  التغيري  أدى  وقد  كثريًا.  يتحسن  أن  املمكن 
هائلة يف  زيادة  إىل  األهلية-  ملعايري  بسيطة  مراجعة  بناًء عىل 
يف  يعيشون  الذين  الالجئني  من   ٪48 من  فارتفعت  التغطية، 
ارتفع إجاميل تكلفة  أرسة تتلقى حواالت مالية إىل 91٪5، كام 
التحويل النقدي بنسبة 14٪ يف هذا السيناريو، وكان هذا عىل 
افرتاض أن جميع العائالت املؤهلة ستتقدم بطلب للحصول عىل 
املنحة. ولكن عند استبعاد الُخمس األعىل )20٪( من املتقدمني 
بطلبات من الالجئني من الربنامج يف هذه املحاكاة، تبني أن هذا 
مقارنته  عند  التكلفة  من حيث  متاًما  محايًدا  أصبح  قد  النهج 
النهج  هذا  وسيؤدي  االستهداف.  معايري  من  الحايل  باإلصدار 
»شبه العاملي« - باستثناء رشيحة الخمس األعىل فقط وإدراج 
جميع األطفال وكبار السن واملعوقني يف الربنامج - إىل انخفاض 
معدل عدد الفقراء إىل نسبة 47٪، مقارنة بالنهج األصيل الذي 
أدى إىل معدل تعداد فقراء بنسبة 50٪، بينام ارتفعت التغطية 

من 48٪ إىل ٪78.

يقدم برنامج ESSN دروًسا مهمة للامنحني وملنفذي الربنامج. 
فالذي تعلمناه من تجربة االستهداف الخاصة بـ ESSN هو أن 
النهج الشامل الذي يغطي غالبية أرس الالجئني مع منح نصيب 
رمبا  واملعوقني(  السن،  وكبار  األطفال،  )أي  املعالني  من  الفرد 
كان من املمكن أن يكون أداؤه أفضل كاسرتاتيجية استهداف. 
من  وكان  أعىل،  الالجئني  تغطية  تكون  أن  املمكن  من  فكان 
يف  مستواها  من  أكرث  الفقراء  عدد  نسبة  تنخفض  أن  املمكن 
النسخة الحالية من االستهداف، فقط بتكلفة مامثلة )أو أعىل 
قلياًل(. فمن املنطقي أن جهود االستهداف التي تستخدم نتائج 
اختبار PMT يجب أن تركز عىل »استهداف« الجزء العلوي من 
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التوزيع، ويجب أن تقدم منحة شبه عاملية ألفراد األرسة املعالني 
فيام تبقى من التوزيع، بدالً من محاولة استهداف أرس الالجئني 

األشد فقرًا فقط. 

قد يتبني عند النظر ملّيا يف التجربة يف تركيا بأن تبني مثل هذا 
العاملي لالستهداف يف بلدان أخرى رمبا يكون أقل  النهج شبه 
تكلفة من الناحية التشغيلية وأكرث قبواًل من الناحية االجتامعية 
من  يقلل  أن  النهج  هذا  شأن  فمن  الالجئني.  مجتمع  داخل 
يقلل كذلك  أن  بالربنامج، ومن شأنه  املرتبطة  الكبرية  املخاطر 
من التوترات االجتامعية بني الفئات املستفيدة وغري املستفيدة. 
فمن املحتمل ايضا - نظرًا ألن مستوى اإلعانة لكل أرسة الجئة 
العمل من  أفراد األرسة يف سن  استبعاد  أقل، )وسيتم  سيكون 
أولئك  مع  االجتامعية  التوترات  تجنب  املحتمل  ومن  املنحة(، 
املوجودين يف املجتمع املضيف الذين يستفيدون من املساعدة 

االجتامعية. 
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meltem.aran@developmentanalytics.org 

مدير قسم تحليالت التنمية
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َز طلَب متويلك أَِقْم التعاون بينك وبني نرشة الهجرة القرسية لُتعزِّ

ُأدرَِجت نرشة الهجرة القرسية عدداً من املّرات يف طلباِت مَتْويٍل ناجحٍة إلعداد الربامج والبحوث 

)ومن هذه الطلبات ما ُأرِسَل إىل مجلس البحوث األورويّب، واالتحاد األورويّب، ومجلس البحوث 

الرنويجّي، ومؤّسسة ِولَكم ترست الخريّية(، فاستفاد امُلدِرُج وامُلْدَرج بذلك خرياً. 

يرغب املمّولوَن يف أن يروا كيف ستنرش نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إىل أوسع نطاٍق من القّراء ميكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدّلًة عىل تأثري البحث. وهاهنا ُتِعيَنَك نرشة الهجرة القرسية.

َع ِنطاُق  لعّلك ُتدِرٌج عدداً من نرشة الهجرة القرسية أو موضوعاً ُمصّغراً من النرشة يف مقرتحك )ويف ميزانيَّتك(، وذلك ليك ُيوسَّ

َد مرشوعك مبعلوماٍت مخصصٍة له، وبأدّلٍة عىل أثره وانتشاره ووصولِه  ل من مرشوعك وتأثريُُه. إذ ميكننا أن نزوِّ َنرْشِ ما ُيَتحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إىل حيث يحسن له أن يصل. فإن شئَت مناقشَة الخيارات، فاّتصل بأرسة التحرير من طريق

هل ميكن لنرشة الهجرة القرسية أن تدعم طلباً لك للحصول 
عىل التمويل؟

متويل  طلبات  يف  مناسبات  عدة  يف  القرسية  الهجرة  نرشة  ُأدرَِجت 

فإذا  األطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  مبا  الناجحة  واألبحاث  الربامج 

تكرَّمت  فهاّل  خارجي،  متويل  عىل  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 

بإدراج نرشة الهجرة القرسية يف مقرتحك )ويف موازنتك( لتعزيز نرش 

املعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أرسة التحرير عىل الربيد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk اإللكرتوين
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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.

... RMF هناك العديد من الطرق التي ميكنك من خاللها الوصول إىل نرشة
مجلتنـا متوفـرة يف صيغـة مطبوعـة ورقيـا وكذلـك يف صيغـة 

تلقـي  نضمـن  أن  نريـد  فنحـن  اإلنرتنـت.  عـىل  الكرتونيـة 

اإلنرتنـت  عـىل  للمجلـة  وصولهـم  إمكانيـة  الذيـن  القـراء 

محـدودة وأولئـك الذيـن ال تتوافـر لديهـم إمكانيـة الوصول 

إىل اإلنرتنـت مطلقـا النسـخ املطبوعـة. ونحـن نعلـم أيًضـا 

بأنـه ميكـن لألشـخاص املشـاركني يف تدريـب مـا أو الذيـن 

يرشفـون عىل إدارة املكتبات االسـتفادة من امكانية مشـاركة 

اآلخريـن نسـخ FMR املطبوعـة. ولـيك نتمكـن مـن تحديـد 

هـذه االحتياجـات عىل سـلم األولويات، نـود أن يأخذ القراء 

اآلخـرون يف االعتبـار  فرصـة االنتقـال إىل نسـخة املحرريـن 

الربيـد  عـرب   FMR مـن رقميـة  نسـخة  قـراءة  أو  املوجـزة 

.fmr@qeh.ox.ac.uk اإللكـرتوين 

يوفـر موجـز املحرريـن أربع صفحـات مـن ورق A4 لتحليل 

العناويـن الرئيسـية ملحتـوى القضيـة قيـد البحـث باإلضافـة 

إىل قامئـة لجميـع املقـاالت التـي تحتـوي عـىل رمـوز الويـب 

.QR  ورمـوز

يعتـرب املوجـز وسـيلة أقـل كلفـة يف انتاجهـا ويف إرسـالها إىل 

القـراء. وميكنـك االنتقـال إىل تلقـي نسـخة ورقيـة من موجز 

 fmr@qeh.ox.ac.uk املحرريـن بإرسـال بريـد إلكـرتوين إىل

– أو تصفحـه عـرب اإلنرتنـت. األمر الذي سـيؤدي إىل تخفيف 

تأثرينـا عـىل البيئة وتخفيـض تكاليـف التوزيع.

قامئـة  إىل  االنضـامم  ميكنـك  اإللكـرتوين:  الربيـد  تنبيهـات 

الربيـد اإللكـرتوين الخاصـة بنـا لتلقـي التحديثـات العرضيـة، 

مبـا يف ذلـك الدعـوة لتلقـي املقـاالت وكذلـك تلقـي الروابط 

باألصـدارات الجديـدة. وميكنـك التسـجيل عـىل موقعنا عىل 

 www.fmreview.org/ar/request/alerts الرابـط: 

كـام ميكنـك أيًضـا سـامع أخبارنـا مـن خـالل متابعتنـا عـىل 

وسـائل التواصـل االجتامعـي )معظـم املحتـوى الخـاص بنـا 

باللغـة اإلنجليزيـة( عـىل الروابـط التاليـة:

@fmreview  

 facebook.com/FMReview  

www.linkedin.com/company/forced-   
migration-review 

إصـدارات  جميـع  قـراءة  ميكنـك  اإللكـرتوين:   FMR موقـع

البحـث  واسـتخدام محـرك  اإلنرتنـت  عـىل  السـابقة   FMR

الخاصـة بنـا للعثـور عـىل املوضوعـات التـي تهمـك باللغات 

الرابـط:  عـىل  واإلسـبانية  والفرنسـية  واإلنجليزيـة   العربيـة 

www.fmreview.org/ar/search-fmr
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ور يف نرشة الهجرة القرسية اختيار الصُّ

وجوه الناس ذات شأٍن عظيم يف إحياء الكلامت. ولكْن ال بدَّ لنا 
من أْن نسأل أنفسنا: أيحتمل أْن ُيرِضَّ بهم إظهار صورهم أو أْن 

يقوِّض كرامتهم، يف وقت ما بطريقة ما من حيث ال نعلم؟ 

لذا فسياستنا العامة أنَّه ينبغي لنا أْن نحمي ُهويَّة الناس 
الذين تظهر صورهم يف نرشة الهجرة القرسية -ما مل ُيتبنيَّ 
ا بتجنُّب  بجالٍء أنَّ هذا االحتياط ال رضورة إليه- وذلك إمَّ

ا بَبْكَسلة الوجوه. ملزيد  استعامل الصور التي ُترِبُز الوجه وإمَّ
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https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
https://twitter.com/FMReview
https://facebook.com/FMReview
https://www.linkedin.com/company/forced-migration-review
https://www.linkedin.com/company/forced-migration-review
https://www.linkedin.com/company/forced-migration-review
https://www.linkedin.com/company/forced-migration-review
http://www.fmreview.org/ar/photo-policy


رسالة وداع من ماريون كولدري 
أخربين أحد الالجئني ذات مرة - وكان محبًطا ألن FMR ال ميكنه 

دعم طلب اللجوء الخاص به - أنني حاصل عىل وظيفة فقط بسبب 
ا. وقد حاولت أن أظل متذكرا ذلك طوال  أشخاص مثله. ولقد كان محقًّ

FMR 28 عاًما يف عميل كمحرر مع

لقد كنت عىل الدوام مدركا أيًضا أن كل جنيه اسرتليني وكل دوالر و 
يورو يقدمها املانحون لدعم FMR هي أموال كان من املمكن إنفاقها 
عىل الربامج بشكل مبارش ملساعدة األشخاص الذين أجربوا عىل مغادرة 

منازلهم. ومع ذلك، فإن هؤالء املانحني يعّدون األموال املخصصة 
لنفقات مجلة الهجرة القرسية أمواال ُتنفق يف محلها، ولهذا فإنه كان 
يل الرشف بتلقي التعليقات التقديرية من القراء عىل مدى 28 عاما، 

وتوافر أمثلة عىل تأثري FMR املبارش وغري املبارش.

لذلك، أود أن أشكر، وأنا أغادر FMR، جميع القراء واملؤلفني واملانحني 
)وزماليئ يف FMR عىل مر السنني( الذين تعاونوا جميعا لجعل FMR أداة قّيمة ميكن الوصول إليها لتبادل املعرفة والتعلم 

واإللهام للمساعدة يف تحسني السياسة واملامرسات للنازحني. فإىل أولئك الذين متت مناقشة حياتهم كنازحني وتحليلها يف 
صفحات نرشة الهجرة القرسية )FMR(، أعرب عن أميل أننا كان لنا تقدير عندهم ، وأننا قّدمنا بعض الفائدة.

لقد تغري الكثري خالل هذه السنوات الـ 28 املاضية.

عندما ُأطلقت املجلة يف عام 1987 مببادرة طيبة من مؤّسسِة مركز دراسات الالجئني، باربرا هاريل بوند، كان مجال دراسات 
الالجئني ال يزال مجاال جديدا. ولقد اعتدنا عىل تلقي مقاالت مقدمة من املامرسني أكرث بكثري من تلك املقدمة من الباحثني، 

لكن هذا االتجاه انعكس يف السنوات األخرية. فتغري حجم املجلة وشكلها عىل مر السنني، ولكن الذي مل يتغري لألسف هو 
الحاجة إىل مثل هذا املنتدى.

لقد بذلنا ما يف وسعنا عىل مر السنني لتغطية قضايا الساعة )خاصة التي تركز عىل الدول، مثل بورما والعراق وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية وأفغانستان وسوريا(، وكذلك عىل القضايا ذات األهمية املتزايدة )مثل قضايا تغري املناخ، والنزوح 

من الحرض، والتكنولوجيا( وعىل تلك القضايا التي تستحق اهتامًما أكرب مام تتلقاه اآلن )مثل اإلعاقة وفريوس نقص املناعة 
البرشية/ األيدز واملجتمعات املحلية(. لقد تعلمت الكثري مع كل قضية ... يف بعض األحيان أكرث مام أردت معرفته عن الال 

إنسانية ولكن يف كثري من األحيان كانت املعرفة أكرث عن املرونة واالبتكار والتصميم والرحمة.

إنني أغادر FMR يف وقت يتزايد فيه عدد األشخاص الفارين من أوكرانيا برسعة، مع استجابة العامل التي تقدم مقارنات مثرية 
لالهتامم مع تلك االستجابات للتنقالت الكبرية األخرى لألشخاص الفارين من الحرب والرعب. رمبا يكون هذا موضوع قضية 

مستقبلية يف نرشة الهجرة القرسية؟ لن أكون محررًا حينئذ، لكني سأكون مهتاًم جًدا بقراءة ذاك العدد ...

أشكر القارئ كونك جزًءا من املجتمع العريض الذي يقرأ ويدعم ويستخدم FMR. وأنا فخور ألين كنت جزءا منها.

 ماريون كولدري
2022-1993 ، FMR محرر

ب
يلي

 ف
س

ألي

www.fmreview.org/ar/climate-crisisال يكون َتْوزيُع النرشة إال باملّجان
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