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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
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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. 
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