
10 نرشة الهجرة القرسية 69أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل10

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

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
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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.
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