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املهجريـن وأحيا ًنـا ُتعطـل يف أوقـات الطـوارئ ،مثـل:
َّ
الكـوارث ،وقـد يعتمـد تفعيلهـا على مـن يتمكنـون مـن
الحصـول على وثائـق الهويـة وإيجـاد فـرص عمـل .ومـع
ذلـك ،قـد ييسر تخفيـف رشوط الدخـول بين الـدول
اإلفريقيـة حريـة تنقـل املترضريـن أو املحتمـل ترضرهـم
بسـبب الكـوارث وتغير املنـاخ .وعلى سـبيل املثـال ،يف
فرباير/شـباط  2014وقعـت حكومـات كينيـا وأوغنـدا
وروانـدا اتفاقيـة تسـمح للمواطنين بالسـفر بين الـدول
الثالثـة باسـتخدام بطاقـات الهويـة الوطنيـة .وعلى
املسـتوى العملي ،ميكـن اسـتخدام مثـل هـذه الرتتيبـات متارا وود  tamara.wood@unsw.edu.auمرشحة لنيل درجة
املهجريـن وإدارة شـؤونهم مبوجـب الدكتوراه يف جامعة نيو ساوث ويلز www.law.unsw.edu.au
للمسـاعدة يف دخـول َّ
وكانت خبري قانوين استشاري للجولة التشاورية ملبادرة نانسن
نظـام الحاميـة املؤقـت.

الرتتيبـات الوقتيـة وغير الرسـمية ،يصبـح نظـام الحاميـة
املؤقتـة قـادر أكثر على ضامن الوصـول للأرايض املضيفة
والتمتـع بحقـوق اإلنسـان وسـيعزز تحقيق اسـتقبال أكرث
اتسـا ًقا ومعاملـة أفضـل للمهجريـن بسـبب الكـوارث
خـارج بلدانهـم األصليـة .ولتحقيـق ذلـك ،على إجـراءات
الحاميـة املؤقتـة التمايش مـع االلتزامـات القامئـة للـدول
اإلفريقيـة تجـاه الحاميـة مبوجـب صكوك حاميـة الالجئني
أو صكـوك حقـوق اإلنسـان األخـرى.

حسـن وضـع إجـراءات الحاميـة املؤقتـة
وعليـه ،قـد ُي ّ
الرسـمية يف إفريقيـا للمهجريـن يف سـياق الكـوارث وتغري
املنـاخ على نحـو ال ُيسـتهان بـه توفير الحاميـة للفاريـن
قسرا .وبإخـراج الحاميـة مـن إطـار
العابريـن للحـدود ً

اإلقليمية يف القرن األفريقي.

http://tinyurl.com/NansenInitiativeHornConclusion .1
www.refworld.org/docid/52fba2404.html .2
http://tinyurl.com/KampalaConventionAU .3

اآلثار املناخية عىل مجتمعات البدو ال َّر ّحل
نور الضحى ِّ
الشطي وتروي شترينربغ

متثل سلطنة عُ امن وكذلك منغوليا مثالني عن التحديات املناخية واالجتامعية الحديثة التي تواجه سبل
كسب الرزق ملجتمعات البدو ال ُّر َّحل.
الرحل
ُتعدُّ الحياة الرعوية البدوية أو ما ُيعرف بحياة البدو َّ
من سبل كسب الرزق املستدامة التي ظهرت منذ أمد بعيد
يف مختلف البلدان إذ تتيح ألصحاب املاشية القدرة عىل
االنتقال وإدارة املخاطر يف املناطق الهامشية حيث تح َّول
املاشية والدواجن اإلنتاج البيئي املحدود إىل سبيل لكسب
الرزق والعيش .ومع ذلك ،تتأثر الحياة الرعوية اليوم بقوى
بيئية واجتامعية تتمثل بالتغري املناخي والسياسات الحكومية
املقيدة للحركة وغري ذلك من املامرسات.
ويف سلطنة عُ امن ومنغوليا ،تشجع الحكومتان االستيطان
ورمبا تحد من الدعم املقدم ألساليب الحياة املتنقلة املتعارف
عليها بإعطاء مزيد من التفضيل للصناعات االستخراجية
لغايات توفري مورد رضيبي للدولة .ويف الوقت نفسه ،يؤثر
التغري املناخي عىل جودة املشهد الرعوي ومــوارد املياه

ِّ
ويعطل املشهد الريفي .وباإلضافة إىل ذلك ،تنافس قطاعات
التعدين واالستخراج واسع النطاق القطاعات األخرى عىل
األرايض التي يقطنها الرعاة بل تفرض تغيرياتها عىل تلك
األرايض أيضاً .ولذلك أث ٌر عىل استخدام األرايض ال تقل شدته
عن التأثري الذي يقع عىل سبل كسب الرزق من املوايش
والدواجن نتيجة القحط والجفاف والربد القارس والعواصف
وانخفاض توافر املناطق الرعوية لقطعان املاشية.
وللتغري املناخي أثر كبري عىل الرعاة الذين يسعون إىل سبل
كسب الرزق املستقل بيئياً .وبهذا الصدد ،يكمن التحدي
الرئييس الدائم يف الحصول عىل العلف الكايف لتسمني
الحيوانات يف ظل ظروف الحر الشديد أو الربد الشديد.
وللتغريات يف أمناط الطقس وموسمية هطول األمطار وإعادة
تغذية مصادر املياه الجوفية أثر حاسم يف دميومة رعي
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قافلة من الجامل تنقل الخيام املزالة للبدو املنغوليني الرحّ ل إىل موقع جديد يف شاميل منغوليا.

املوايش .يف سلطنة عُ امن ،تسببت الزيادة السنوية يف درجات
الحرارة مبقدار  0.6درجة وانخفاض مبقدار  %21من معدالت
هطول األمطار ما بني عامي  1990و 2008يف سوء وضع ندرة
املياه وزيادة التبخر النتحي يف املناطق الداخلية يف البالد
ما أدى إىل هبوب عواصف كارثية من حني آلخر وانخفاض
اإلنتاجية البيئية .وق َّيدت البنية التحتية املرتبطة بالصناعة
االستخراجية من الحركة والنفاذ للمياه .ويف أثناء ذلك ،تعاين
منغوليا من ارتفاع يف االحرتار بدرجتني مئويتني منذ عام
 1940ومن موجات الجفاف املتكررة والتغريات يف نسبة
هطول األمطار وموسمية موارد املياه وانخفاضها .ويتجسد
األثر الضار للتغري املناخي يف ظهور الفقر الريفي والهجرة
من الريف إىل املدن.
ومتر السنون باألمطار التي تعم منطقة ما يف الوقت نفسه
الذين يعني الجفاف يف منطقة مجاورة .ومع انخفاض
معدالت هطول األمطار واختالفها من منطقة ألخرى ،ال بد
من توفري مناطق شاسعة لدعم فئة السكان الرعويني القليلة
نسبياً .والنتيجة الحتمية لذلك َّأن معظم املناطق لن ُتستخدَم
إال نادراً نتيجة الجفاف املحيل .وتعمل صناعة استخراج
النفط يف سلطنة عُ امن إىل درجة كبرية عىل هذه الصحارى
ذاتها القاحلة لدرجة كبرية ما يتسبب يف ظهور تحديات

حقيقية أمام لدونة الحياة الرعوية إضافة إىل استضعاف كبري
بني الفئات االجتامعية التي تعيش هناك .ويف سلطنة عُ امن
كام يف منغوليا ،األرض التي قد تبدو ملن مل يعتد عىل الرعي
فيها عىل أنها غري مستخدمة إمنا هي يف حقيقتها جزء مهم
من االقتصاد الرعوي العام ومنظومات حيازة األرايض.
ويف حني يبقى اإلنتاج الرعوي يف منغوليا (وليس سوق
العمل مدفوع األجر) مصدر الدخل الرئييس للبالد ،تساهم
العاملة مدفوعة األجر يف سلطنة عُ امن يف تكوين الدخل
األرسي لدرجة أكرب مام يقدمه بيع الحيوانات أو املنتجات
وجه إىل دعم
الحيوانية لكنَّ النصيب األكرب من الدخل ُي َّ
مواشيهم .ويف منغوليا ،غالباً ما تتسبب سياسة تشجيع
التعدين يف تهميش الرعاة ما ينتج عنه تضييق فرص النفاذ
إىل املراعي والحقوق والتمكني .أما الرصاع املستمر عىل
سن قوانني عادلة للتعدين وإفادة السكان واملحافظة عىل
األعراف االجتامعية وإيجاد مصادر جديدة فقد أثبتت أنها
أفكار ال جدوى منها .ففي سلطنة عُ امن ،لقي دور العاملة
واإلرث الطويل للتمييز يف العمل ضد الرعاة ردوداً تهكمية
بشأن العمليات االستخراجية .وهذه العوامل تزيد من درجة
االستضعاف للعوامل الحركية املناخية وتؤدي إىل التغري
االجتامعي.
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وعندما تتأثر املنظومات املادية واالجتامعية العرفية باملناخ
أو بالحكم ،ميكن أن يصبح الرعاة “مهجرين بيئيني” مجربين
عىل الهجرة من أقاليمهم األصلية وهي عملية غالباً ما
تتضمن بالرضورة هجر الحياة الرعوية ذاتها .يف املايض،
رمبا كان مثل هذا التَّهجري سبباً يف الحركة العابرة للحدود.
لكنَّ األمر اختلف اآلن إذ هناك حدوداً دولية ثابتة وأسواراً
وسياسات تقيد الهجرة داخل الدول القومية وخارجها .وغالباً
ِّ
ما يوجه ذلك األمر الرعاة إىل القرى واملدن حيث ال قيمة نور الضحى الشطي dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk
بروفيسورة يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة
كبرية ُتعطى للمهارات الرعوية.

املناخ خاصة من الناحية املادية .ويرتكز ذلك األمر عىل وجه
الخصوص عىل القحط والجفاف يف سلطنة عُ امن والجو
شديد الربودة يف منغوليا (املصحوب بالغالب مع الجفاف).
ويف كال املنطقتني ،تثري تلك العوامل الهجرة الخارجية إىل
القرى واملدن مع كل ما تحمله العملية من مضمونات
خطرية مدمرة عىل الرعاة.

أكسفورد  www.rsc.ox.ac.ukوتروي شترينربغ
وهكذا ،يصبح التغري املناخي عام ًال مهدداً مضاعفاً للرعاة  troy.sternberg@geog.ox.ac.ukباحثة يف مركز جامعة
الذين ال يتمتعون باللدونة الالزمة للتكيف مع تهديدات أكسفورد للبيئة www.geog.ox.ac.uk

إرشادات توجيهية إلدارة االنتقال
برينت دوبرشتاين وأين تادغيل

رغم اعرتاف املجتمع الدويل خالل عرشين عاماً املاضية بقدرة التغري املناخي عىل التسبب بالتَّهجري فقد
كان بطيئاً يف بناء الصكوك املحددة بالتغري املناخي الالزمة لتوجيه عملية االنتقال ،إذ ما زالت الصكوك
الحالية مرتبطة بعموميات التَّهجري دون الخوض يف موضوع مفصل كالتَّهجري املستحث بالتغري املناخي.
يـزداد النظـر إىل االنتقـال املخطـط لـه أو َح َسـن اإلدارة االجتامعـي واالقتصـادي يف آن واحد مـن خالل تخفيض رأس
على أ َّنـه االستراتيجية املنطقيـة واملرشوعـة للتكيـف مـع املـال االجتامعـي و/أو فـرص كسـب الـرزق.
التغير املناخـي .ومـع َّأن الهجـرة املرتبطـة بالتغير املناخـي
قـد تحـدث على نطاق يتراوح بين الهجـرة بني القـارات إىل
تقسـم األدبيـات املتاحـة حول النقل املرتبـط بالتغري املناخي
ّ
النـزوح الداخلي محليـاً ،كانـت معظـم الحـركات املرتبطـة املفهـوم إىل جزئيتين هما :إعـادة املواءمة وإعـادة التوطني.
بالتغير املناخـي (ويتوقـع أن تكـون) داخـل القطـر الواحـد وبالنسـبة إلعـادة املواءمـة فغالبـاً مـا ُتـا ِرس يف البلـدان
وعلى املسـتوى املحلي أيضـ ًا .وينظـر هـذا املقـال يف بعـض املتقدمـة وتتضمـن نقـل املجتمعـات بعيـداً عـن املناطـق
اإلرشـادات التوجيهيـة واملبـادئ والبيانـات القامئـة حـول املهـددة بالتغير املناخـي وتقييـد اإلمنـاء يف مناطـق الخطـر
املامرسـات املثلى لالنسـحاب املحلي والحضري املخطـط تلـك .ويف الـدول األقـل منـا ًء ،غالبـاً ُيشـار إىل العمليـة بأ َّنهـا
لـه بحيـث تكـ ّون تلـك اإلرشـادات واملبـادئ مبجموعهـا انتقـال أو إعـادة للتوطين ،وهـي الحركـة امليسرة للفئـات
استراتيجية للتكيـف مـع التغري املناخي ميكن اسـتخدامها يف السـكانية مـن منطقـة الخطـر البيئـي الكبير إىل منطقـة
أخـرى أقـل خطـراً .أمـا إعـادة التوطين فهـو ليـس مفهومـاً
مـدن الـدول الناميـة.
جديـداً إذ اسـتُخ ِدمت يف املـايض ألغـراض سياسـية ولتجنـب
وال بـد مـن إيلاء االهتمام الكبير يف عمليـة النقـل املـدارة ال ِّنزاعـات وللمرشوعـات اإلمنائيـة وخفـض مخاطـر الكوارث.
بغيـة تجنـب الرتكيـز على بعـض نقـاط االسـتضعاف على ومـع َّأن األدبيـات ال تخلـو مـن إرشـادات توجيهيـة مفيـدة
حسـاب بعضهـا اآلخـر .فعلى سـبيل املثـال ،قـد يخفـض إلجـراء إعـادة التوطين ،ما زال مـن املفيد تطوير اإلرشـادات
االنسـحاب املرتبـط بالتغير املناخـي من االسـتضعاف املادي التوجيهيـة املخصصـة حـول التغير املناخـي خاصـة على
للخطـر مـن خلال خفـض التعـرض وزيـادة االسـتضعاف املسـتوى القطـري.
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