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تساؤالت حول الحوكمة للمجتمع الدويل
أليكساندر بيتس

أبرزت مبادرة نانسن تساؤالت مهمة حول كيفية تفكري املجتمع الدويل جامعياً يف قضايا التَّهجري والحركة 
املرتبطة بالكوارث الطبيعية والتغري املناخي وكيفية تحسني حوكمتها. 

العابر للحدود يف  التَّهجري  نانسن أساساً عىل  زت مبادرة  ركَّ
يف  ذلك،  ومع  املناخي.  والتغري  الطبيعية  الكوارث  سياق 
تركيزها  نطاق  واتسع  املبادرة  تطورت  العملية،  املامرسة 
أيضاً  يتطلب  للحدود  العابر  التَّهجري  يف  النظر  بأنَّ  اعرتافاً 
التفكري يف النُّزوح الداخيل واألسباب الضمنية للحركة واملنع 
واللدونة وخفض مخاطر الكوارث. وباإلضافة إىل ذلك، كان 
الخط  تعريف  متنع  التي  بالتحديات  متناٍم  اعرتاف  هناك 

الفاصل بني التَّهجري والهجرة. 

اإلقليمية  الدينامية  العوامل  فهم  من  املبادرة  وعززت 
الوقوع  التَّهجري رسيع  البيئي ما يكشف أمثلة عن  للتَّهجري 
والعابر للحدود، وأبرزت التَّهجري العابر للحدود الناتج عن 
نت من فهم الطبيعة  زلزال هاييتي، عىل سبيل املثال، وحسَّ
دة املرتبطة بالتحركات بطيئة الحدوث. وكان  السببية املعقَّ
لها أثر مبارش وقابل للقياس عىل عمليات السياسات. فعىل 
سبيل املثال، كان االعرتاف بإعالن الربازيل 30+ يف قرطاجنة 
نتيجة  للحدود  العابر  التَّهجري  عىل  املناخي  التغري  ألثر 
مبارشة من امللحوظات التي قدمتها أمانة مبادرة نانسن.1 

وهناك تركيز أكرب نطاقاً يصنع خياراً مهاًم حول كيفية تأطري 
القضية يف امليض قدماً من مبادرة نانسن. ومن مزايا تضييق 
نطاق الرتكيز عىل التَّهجري العابر للحدود أن ذلك يجعل من 
أصحاب  من  كثري  وقد ذهب  واضحاً.  أمراً  املشكلة  تحديد 
الحاجة  أنَّ  إىل  الحامية  نظر  وجهة  من  املعنيني  املصلحة 
يف  العودة  بحق  املتعلق  والرصيح  املنفتح  للنقاش  األكرب 
منهم  كثري  أشار  وبالفعل،  للتَّهجري.  املتغرية  العوامل  سياق 
إىل أنَّه بالنظر إىل تعدد وتعقيد األسباب املرتبطة بالَتهجري 
البيئي بطيء الحدوث، تبقى هناك ثغرة مؤسسية حقيقية 
املؤقتة  الحامية  لتوفري  الجديدة  األدوات  إيجاد  يف  تتمثل 

وتأشريات الدخول اإلنسانية عىل سبيل املثال. 

العابر  بالتَّهجري  الخاص  التأطري  تضييق  يف  العيب  لكنَّ 
يعربون  الذين  األشخاص  أعداد  انخفاض  يتمثل يف  للحدود 
الحدود. وباإلضافة إىل ذلك، تبني االستشارات اإلقليمية يف 

للمهاجرين  املستقبلة  الدول  من  كثرياً  أن  العميل  الواقع 
مخاطر  وخفض  املنع  نقاش  يف  اهتاممها  من  كثرياً  أبدت 
الكوارث واللدونة أكرث مام أبدته للحامية املرتبطة بالتَّهجري 

للحدود.  العابر 

الحاجات  تلبية  يف  أفاد  للتأطري  األويل  التضييق  أنَّ  ومع 
هناك  أنَّ  يبدو  املبادرة،  بداية  يف  والتحليلية  السياسية 
للحدود ضمن  العابر  التَّهجري  متنامياً برضورة وضع  اعرتافاً 
إبراز  من  املبادرة  ومتكنت  نطاقاً.  أوسع  مؤسيس  سياق 
والسياقات  السياسات  ميادين  من  نطاق  عرب  القضية 
والعمل  املناخي  والتغري  اإلمناء  ذلك  يف  مبا  املؤسسية 
اإلنساين والهجرة وحقوق اإلنسان عىل املستويات الوطنية 
الثَّغرات  املبادرة  تربز  حني  ويف  والعاملية.  واإلقليمية 
للخطوات  وضع  أفضل  يكون  رمبا  واملؤسسية،  املعيارية 
يف  اإلنسانية  للحركة  نطاقاً  األوسع  اإلطار  ضمن  القادمة 

سياق الكوارث الطبيعية والتغري املناخي.

هل مبقدور املنظامت الحالية أن تعالج القضية؟
ينبغي  أو  ميكن  كيف  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال  إذن 
التي  القواعد  عىل  تأسيساً  يبني عمله  أن  الدويل  للمجتمع 
ثالث  املبادرة  أبرزت  العمل،  تطور  مع  املبادرة؟  أرستها 
و2(  والخارجي  الداخيل  بني  التمييز   )1 أساسية:  تحديات 
التمييز بني الكوارث رسيعة الحدوث وتلك بطيئة الحدوث 
و3( التمييز بني التَّهجري والهجرة. ويف كل واحدة من هذه 
لها  العام  والرتكيز  املبادرة  استشارات  توسعت  املجاالت، 
بعد  سيأيت  الذي  ما  السؤال:  يبقى  وهنا  تدريجياً.  توسعاً 

ذلك؟

أي  حول  السؤال  وهي  واحدة  واضحة  مقاربة  هناك 
وضع  ميكن  الذي  واملكان  موجودة  القامئة  التفويضات 
القضية،  طبيعة  إىل  وبالنظر  إطارها.  يف  الطارئة  املشكلة 
لتبني بعض جوانب “جدول  يظهر املرشحان األكرث وضوحاً 
ُيكَشف  سوف  )التي  نانسن  مبادرة  من  الحامية”  أعامل 
أواخر عام 2015(2 وهام  النهايئ يف  املبادرة  عنها يف مؤمتر 
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الدولية  واملنظمة  لالجئني  السامي  املتحدة  األمم  مفوض 
للهجرة. 

يف  موجودة  لالجئني  السامية  املتحدة  األمــم  فمفوضية 
يف  رين  املهجَّ حامية  إزاء  املسؤولية  تويل  من  ميكنها  مكان 
املجموعة  وهي  املناخي.  والتغري  الطبيعية  الكوارث  سياق 
العنقودية العاملية القائدة للحامية وتوفر يف أغلب األحيان 
ــادات  اإلرش )وأصــدرت  الواقع”  األمــر  “لالجئي  الحامية 
الواقع3(.  األمر  لالجئي  املؤقتة  الحامية  بشأن  التوجيهية 
أنطونيو غاترز، مارست مفوضية  السامي  املفوض  وبإرشاف 
لتمثيل دور أكرب يف  السامية لالجئني ضغوطاً  املتحدة  األمم 
الطبيعية لكنها واجهت مقاومة كبرية من كل من  الكوارث 
املضيفة بشأن توسيع والية  املانحة والحكومات  الحكومات 
املفوضية رسمياً. ومع ذلك، تقدم املفوضية كل عام تقريرها 
السنوي للجمعية العمومية لألمم املتحدة وتعدُّ اآلن مصادقة 
الجمعية العمومية عىل ذلك مبنزلة موافقة منها عىل والية 

املفوضية التي حظيت بها بحكم األمر الواقع.

لكنَّ بعض الناس ين مخاطر يف تسليم القضية بتلك البساطة 
مفوضية  لدى  كان  إذا  مام  تخوف  هناك  فأوالً،  للمفوضية. 
األمم املتحدة السامية لالجئني االستطاعة عىل تويل املسؤولية 
األشخاص  أنَّ  الثاين  والتخوف  أولوياتها.  من  أولوية  وجعلها 
سوف  الطبيعية  الكوارث  بسبب  الحدود  عرب  رين  املهجَّ
إنَّ معظم  إذ  االعتياديني  الالجئني  فئات  عن  كثرياً  يختلفون 
حاالت اللجوء البيئي ناتجة عن الحفاف والقحط املدفوعني 
بعوامل بطيئة الحدوث ما يعني تصعيب املشاركة يف تحديد 
أن  الناحية  هذه  يف  دوٍر  تويل  وسيتطلب  الفردي.  الوضع 

تتجاوز املفوضية طرقها االعتيادية يف العمل.

منظومة  خارج  تقع  أنها  فمع  للهجرة  الدولية  املنظمة  أما 
والعاملة  أهمية  األكرث  الدولية  املنظمة  فهي  املتحدة  األمم 
إذ  نسبياً  كبرية  مبزايا  املنظمة  وتتمتع  الهجرة.  قضايا  عىل 
تعمل عىل التحرك البرشي وراء التمييز التقليدي الشائع بني 
املوضوع،  هذا  حول  كثرية  بحوثاً  ونرشت  والتَّهجري  الهجرة 
الفئات  حامية  يف  بنشاط  للهجرة  الدولية  املنظمة  وتشارك 
مع  املشاركة  القائدة  املنظمة  بصقتها  رة  املهجَّ السكانية 
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني للمجموعة العنقودية 
التشغييل  العمل  إطار  وطوَّرت  وأدارتها  املخيامت  لتنسيق 
املهاجرين  لحامية  الرشاكات  بناء  بغية  الهجرات  ألزمة 
مؤخراً  وطوَّرت  اإلنسانية.  األزمة  يف  العالقني  املستضعفني 

إطار عمل  التَّهجري وأصبح لديها اآلن أيضاً  مصفوفة تعقب 
األدوات  مجموعات  للحكومات  يقدم  الذي  الهجرة  حوكمة 
املعيارية والعملية املطلوبة للسامح للدول لالستجابة الفعالة 

لتحديات التنقالت البرشية املعارصة.4 

ويغطي عمل املنظمة الدولية للهجرة جميع جوانب التنقل 
املناخي  والتغري  الطبيعية  الكوارث  إطار  يف  تقريباً  البرشي 
الوحيد  التحفظ  لكنَّ  كمنظمة.  كبرية  مبرونة  أيضاً  وتتمتع 
للهجرة  الدولية  املنظمة  أنَّ  املعلِّقون هو  أبداه بعض  الذي 
رغم مشاركتها املتزايدة يف نشاطات الحامية ال تتمتع بوالية 
حامية محددة املالمح بالقدر الذي تتمتع به منظامت أخرى 

كمفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني. 

ومع أنَّ لكل من املفوضية واملنظمة الدولية للهجرة األدوار 
الدولية األهم يف االستجابة للنزوح الداخيل وللتَّهجري العابر 
الطبيعية، هناك منظامت أخرى  الكوارث  للحدود يف سياق 
تلك  واليات  من  كثري  بل  املجال.  ذلك  يف  مساهامتها  لها 
نانسن.  مبادرة  مبتابعة  الصلة  وثيقة  وأعاملها  املنظامت 
فالفاعلون اإلمنائيون مبن فيهم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
وضع  بل  واللدونة،  باملنع  يتعلق  مبا  خاصة  مهم  دور  لهم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ التَّهجري ضمن األجزاء األساسية 
من اسرتاتيجيته الجديدة. وهناك أيضاً مكتب األمم املتحدة 
يف  اإلغاثة  ومنسق  ورئيسها  اإلنسانية  املساعدات  لتنسيق 
حاالت الطوارئ الذي يتوىل مسؤولية تنسيق االستجابات يف 
بيئات النِّزاعات والكوارث الطبيعية. ومبقدور منسق اإلغاثة 
يف حاالت الطوارئ التوجه للممثلني القطريني لألمم املتحدة 
إطار  مثل  الناعمة  اآلليات  من  سلسلة  إىل  الوصول  لطلب 

عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

وميثل مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث دوراً 
محورياً يف تسهيل تطوير إطار عمل خفض الكوارث فيام بعد 
للحد  سنداي  عمل  إطار  نص  دة  مسوَّ وتتضمن   .2015 عام 
من مخاطر الكوارث 2015-2030 5 إشارات متعددة للتَّهجري 
املستقبلية  للجهود  الرتكيز  نقطة  الوثيقة  تلك  متثل  وقد 
للتعامل مع التغري البيئي كجزء من تخفيض مخاطر الكوارث 
الدولية واسرتاتيجيات التأقلم مع التغري املناخي. وكان عمل 
وما  املناخي  التغري  بشأن  املبدئية  املتحدة  اتفاقية األمم 
التَّهجري  موضوع  إلثارة  نانسن  ملبادرة  مهاًم  منرباً  ميثل  زال 
البيئي يف سياق التغري املناخي. ثم جاءت آلية وارسو الدولية 
املناخي  التغري  املبدئية حول  املتحدة  اتفاقية األمم  لتطبيق 
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التغري  بآثار  املرتبطة  واألرضار  الخسائر  عمل  خطة  بشأن 
البيئي  للتَّهجري  خاصة  إشارة  لتشري   20166-2015 املناخي 

ورضورة ترسيخ األبحاث يف هذا املجال. 

ويرتك ذلك األمر السؤاَل مفتوحاً حول مدى جاهزة القضية 
لتستوعبها منظومة األمم املتحدة. ورغم القدرات التي يتمتع 
نانسن  أفكار مبادرة  الفاعلون، كان من بني أهم  أولئك  بها 
واملبادرات  الدول  تقودها  التي  املبادرات  بأهمية  االعرتاف 
اإلقليمية املركزة عىل املنظامت باالستفادة من بنية املنارصة 

الواقعة خارج منظومة األمم املتحدة. 

منوذج للتنسيق؟
هناك  القيادية،  املسؤولية  واحدة  منظمة  إعطاء  خيار  وراء 
الخيار األول:  التنسيق يف هذا املجال.  عدة خيارات آلليات 
سيكون تحسني التعاون املشرتك بني مفوضية األمم املتحدة 
السامية لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة. وللمنظمة الدولية 
للهجرة ميزة نسبية يف مجال الهجرة وعىل الجانب العميل، 
جانب  عىل  التَّهجري  مجال  يف  فتظهر  املفوضية  ميزة  أما 
للهجرة  الدولية  املنظمة  بني  العالقات  وتحسنت  الحامية. 
ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني كثرياً خالل السنوات 
يف  كام  مختلفة  سياقات  يف  بفعالية  معاً  وعملتا  األخــرية 
برنامج اإلخالء اإلنساين يف ليبيا عام 2011. الخيار الثاين: آلية 
البرشي والكوارث  بالتنقل  الهيئات تتعلق  أوسع نطاقاً عرب  
عامة  أمانة  تدعمها  ورمبا  تناوبية  برئاسة  تتمتع  الطبيعية 
صغرية. ومن مزايا هذا النوع من اآلليات أنَّه يبقي املوضوع 
نطاق  مشاركة  استمرار  ويضمن  النقاش  طاولة  عىل  مثاراً 
املثال  سبيل  عىل  ومنها  املوضوع  نقاش  يف  املنظامت  من 

للحد  املتحدة  األمم  ومكتب  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج 
بشأن  املبدئية  املتحدة  واتفاقية األمم  الكوارث  مخاطر  من 
األمم  ومكتب  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  املناخي  التغري 
قد  الثالث  الخيار  اإلنسانية.  املساعدات  لتنسيق  املتحدة 
يكون وحدة للدعم املشرتك مع األمانة العامة املشرتكة بني 
الهيئات التي سوف تخضع للمساءلة املبارشة لقيادة الدولة. 
الدويل  كاملؤمتر  أخرى  عمليات  يف  النموذج  هذا  واسُتخِدم 
أمانة  ألجله  عملت  إذ  الوسطى  أمريكا  يف  الالجئني  حول 
لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  بني  مشرتكة  عامة 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إقليمياً من سان خوسيه بهدف 
تنسيق البحث عن حلول مستدامة لالجئي أمريكا الوسطى 

يف أعقاب الحرب الباردة. 

وهناك إقرار عام أنَّ املوضوع ما زال يتطلب وجود “رائد” 
والحكومات  الدولية  املنظامت  بني  الوعي  ورفع  املنارصة 
اإلقليمية. ومن األرجح أن يكون ذلك مهاًم نظراً لكرب أعداد 
التعامل  يجب  التي  النقاش  ومجاالت  واملنتديات  الفاعلني 

ضمنها مع التنقل البرشي يف سياق التغري املناخي. 

بناء  لعملية  النسبي  النجاح  من  تظهر  التي  الدروس  ومن 
منظومة لدعم الحقوق اإلنسانية للنازحني داخلياً عىل سبيل 
معهد  من  وبدعم  االهتامم.  يستحقون  األفــراد  أنَّ  املثال 
لكل  كان  الداعمة،  الدول  من  صغرية  ومجموعة  بروكنغز 
تعبئة  يف  حاسم  دور  دينغ  وفرانسيس  كوهني  روبرتا  من 
ريادتهام  وساهمت  املوضوع.  هذا  واملنارصة حول  املعارف 
لهذا املوضوع بصورة كبرية يف إيجاد منصب املمثل الخاص 
لألمني العام لألمم املتحدة )الذي أصبح اآلن املقرر الخاص( 

مطار تاكلوبان، بعد إعصار هايان، نوفمرب/ترشين الثاين 2013.
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اإلطار  إنشاء  إىل  باإلضافة  داخلياً  للنازحني  اإلنسان  لحقوق 
الدور  لهذا  وميكن  داخلياً.  النَّازحني  لحامية  املؤسيس  العام 
أن يكون من ضمن منظمة أو قد يكون دوراً جديداً أو جزءاً 

من دور حايل. 

ملجلس  الخاصة  اإلجراءات  إنشاء  املمكنة  االحتامالت  ومن 
رين  حقوق اإلنسان7 املرتبطة بحقوق اإلنسان الخاصة باملهجَّ
املقرر  )رمبا  املناخي  والتغري  الطبيعية  الكوارث  سياق  يف 
رين يف سياق الكوارث  الخاص لحقوق اإلنسان الخاصة باملهجَّ
الطبيعية والتغري املناخي(. ومع ذلك، عادة ما تكون قدرات 
اإلجراءات الخاصة محدودة ما مل يكن هناك مؤسسة داعمة 
قوية لها أو قدرة عىل الوصول إىل أمانة عامة. ويقع املوضوع 
لحقوق  الخاصة  لإلجراءات  حالية  بني واليات مختلفة  أيضاً 
ومقرر  بياين(  تشالوكا  )حالياً  بالنَّازحني  الخاصة  اإلنسان 
حقوق اإلنسان الخاصة باملهاجرين )فرانسوا كريباو( والخبري 
املستقل للبيئة )جون نوكس(. وبدياًل عن ذلك، ميكن النظر 
يحني  سوف  املثال،  سبيل  فعىل  وتوسيعها.  حالية  والية  يف 
الخاصة  اإلنسان  لحقوق  الخاص  املقرر  والية  تجديد  موعد 
بالنَّازحني داخلياً يف عام 2016. لكنَّ إدراج “عبور الحدود” 

قد يحتمل أن يوّلد مقاومة ويخاطر بزيادة أعباء الوالية. 

وهناك احتامل آخر قد يتمثل يف إنشاء منصب املمثل الخاص 
وتتمثل  املتحدة.  لألمم  العام  لألمني  الخاص(  املستشار  )أو 
يف  الخاصة  لإلجراءات  العام  اإلطار  من  الخروج  يف  الفائدة 
أنها متّكن من الرتويج للقضية عىل نطاق أوسع كقضية متس 
حقوق اإلنسان. فمن جهة املزايا، يفيد املمثل الخاص لألمني 
العام لألمم املتحدة يف إضفاء الرشعية عىل العمل عرب حقوق 

لدوره  الرفيع  الوضع  إىل  باإلضافة  واملؤسسات  السياسات 
العيوب، فأهمها أنَّ إنشاء  العاملية. ومن ناحية  يف السياسة 
األمني  من  املستوى  عايل  الدعم  عىل  يعتمد  قد  الدور  هذا 
الرئيسية يف  الحكومات  العام وبتوسيعه سيعتمد عىل دعم 
العام  لألمني  املتحدة مع وجود ممثل خاص  األمم  منظومة 
الذي  ساذرالند(  بيتز  )حالياً  الهجرة  لشؤون  املتحدة  لألمم 
بالعمل  الصلة  وثيقة  املوضوعات  عىل  حالياً  واليته  تركز 
كاملهاجرين يف األزمات والتفكري يف مستقبل حوكمة الهجرة 

العاملية ككل. 

أفكار ختامية
جدول  عىل  البيئي  التَّهجري  موضوع  نانسن  مبادرة  وضعت 
أعاملها  خالل  من  املوضوع  فهم  وطوَّرت  العاملي  األعامل 
ينتج  أجرتها. وسوف  التي  والدراسات  اإلقليمية  االستشارية 
حول  التوجيهية  اإلرشادات  لتقديم  األعامل”  “جدول  عنها 
مستوى  تحسني  الخصوص  وجه  عىل  للدول  ميكن  كيف 
استجابتها للتحديات الناشئة. ومع ذلك، ما زالت هناك بعض 
التساؤالت املهمة. ويتسم هذا املجال بالتعقيد ليس بسبب 
وجود الثغرات املعرفية فحسب بل ألنه ميس أيضاً عدداً من 
مختلف مجاالت السياسات ومستويات الحوكمة. ويف هذه 
املرحلة، ال يتمثل التحدي الرئييس بالخروج بأجوبة قطعية، 
بل يف بناء بنى مرنة ميكنها االستمرار يف تطوير الفهم وتأطري 
الطولية  للحامية  املحتاجون  يقع  ال  أن  ضامن  مع  الفضية 
الواليات  بني  الفاصلة  الهوامش  يف  السبب  عن  النظر  بغض 

املؤسسية القامئة. 

 alexander.betts@qeh.ox.ac.uk أليكساندر بيتس
مدير مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد. 

 www.rsc.ox.ac.uk

ُبنَيت هذه املقالة جزئياً عل دراسة أخرى أجرتها حكومتا 
الرنويج وسويرسا  اللتان يتقدم املؤلف لهام بخالص الشكر 

والتقدير. جميع ما ورد يف هذه املقالة ُيعربِّ عن رأي الكاتب 
فقط.

1. انظر مقالة كارلوس مالدونادو كاستيلو، صفحة 91-89.
 2. املسودة متاحة عىل الرابط التايل  

 www2.nanseninitiative.org/global-consultations/
3. انظر مقالة فولكر تورك، صفحة 15-17
4. انظر مقالة ويليام اليس سوينغ صفحة

www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_  .5
 Reduction_2015-2030.pdf

http://unfccc.int/resource/docs/2014/sb/eng/04.pdf 6. املجال السادس
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/ .7
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