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وعندما تتأثر املنظومات املادية واالجتامعية العرفية باملناخ 
أو بالحكم، ميكن أن يصبح الرعاة “مهجرين بيئيني” مجربين 
ما  غالباً  عملية  وهي  األصلية  أقاليمهم  من  الهجرة  عىل 
املايض،  يف  ذاتها.  الرعوية  الحياة  هجر  بالرضورة  تتضمن 
للحدود.  العابرة  الحركة  يف  التَّهجري سبباً  رمبا كان مثل هذا 
لكنَّ األمر اختلف اآلن إذ هناك حدوداً دولية ثابتة وأسواراً 
وسياسات تقيد الهجرة داخل الدول القومية وخارجها. وغالباً 
القرى واملدن حيث ال قيمة  الرعاة إىل  ما يوجه ذلك األمر 

كبرية ُتعطى للمهارات الرعوية.

للرعاة  مضاعفاً  مهدداً  عاماًل  املناخي  التغري  يصبح  وهكذا، 
تهديدات  مع  للتكيف  الالزمة  باللدونة  يتمتعون  ال  الذين 

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

خطرية مدمرة عىل الرعاة. 

dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk ي  نور الضحى الشطِّ
بروفيسورة يف مركز دراسات الالجئني، جامعة 

أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk وتروي شتينربغ 
troy.sternberg@geog.ox.ac.uk  باحثة يف مركز جامعة 

 www.geog.ox.ac.uk أكسفورد للبيئة

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.

اإلدارة  َحَسـن  أو  لـه  املخطـط  االنتقـال  إىل  النظـر  يـزداد 
للتكيـف مـع  أنَّـه االسـرتاتيجية املنطقيـة واملرشوعـة  عـىل 
التغـري املناخـي. ومـع أنَّ الهجـرة املرتبطـة بالتغـري املناخـي 
قـد تحـدث عـىل نطاق يـرتاوح بـني الهجـرة بني القـارات إىل 
النـزوح الداخـيل محليـاً، كانـت معظـم الحـركات املرتبطـة 
بالتغـري املناخـي )ويتوقـع أن تكـون( داخـل القطـر الواحـد 
وعـىل املسـتوى املحـيل أيضـًا. وينظـر هـذا املقـال يف بعـض 
حـول  القامئـة  والبيانـات  واملبـادئ  التوجيهيـة  اإلرشـادات 
املخطـط  والحـرضي  املحـيل  لالنسـحاب  املثـىل  املامرسـات 
مبجموعهـا  واملبـادئ  اإلرشـادات  تلـك  تكـّون  بحيـث  لـه 
اسـرتاتيجية للتكيـف مـع التغري املناخي ميكن اسـتخدامها يف 

مـدن الـدول الناميـة. 

وال بـد مـن إيـالء االهتـامم الكبـري يف عمليـة النقـل املـدارة 
بغيـة تجنـب الرتكيـز عـىل بعـض نقـاط االسـتضعاف عـىل 
يخفـض  قـد  املثـال،  سـبيل  فعـىل  اآلخـر.  بعضهـا  حسـاب 
االنسـحاب املرتبـط بالتغـري املناخـي من االسـتضعاف املادي 
االسـتضعاف  وزيـادة  التعـرض  خفـض  خـالل  مـن  للخطـر 

االجتامعـي واالقتصـادي يف آن واحد مـن خالل تخفيض رأس 
املـال االجتامعـي و/أو فـرص كسـب الـرزق. 

تقّسـم األدبيـات املتاحـة حول النقل املرتبـط بالتغري املناخي 
املفهـوم إىل جزئيتـني هـام: إعـادة املواءمة وإعـادة التوطني. 
البلـدان  يف  مُتـارِس  مـا  فغالبـاً  املواءمـة  إلعـادة  وبالنسـبة 
املتقدمـة وتتضمـن نقـل املجتمعـات بعيـداً عـن املناطـق 
املهـددة بالتغـري املناخـي وتقييـد اإلمنـاء يف مناطـق الخطـر 
تلـك. ويف الـدول األقـل منـاًء، غالبـاً ُيشـار إىل العمليـة بأنَّهـا 
انتقـال أو إعـادة للتوطـني، وهـي الحركـة امليـرسة للفئـات 
منطقـة  إىل  الكبـري  البيئـي  الخطـر  منطقـة  مـن  السـكانية 
أخـرى أقـل خطـراً. أمـا إعـادة التوطـني فهـو ليـس مفهومـاً 
جديـداً إذ اسـُتخِدمت يف املـايض ألغـراض سياسـية ولتجنـب 
النِّزاعـات وللمرشوعـات اإلمنائيـة وخفـض مخاطـر الكوارث. 
ومـع أنَّ األدبيـات ال تخلـو مـن إرشـادات توجيهيـة مفيـدة 
إلجـراء إعـادة التوطـني، ما زال مـن املفيد تطوير اإلرشـادات 
عـىل  خاصـة  املناخـي  التغـري  حـول  املخصصـة  التوجيهيـة 

املسـتوى القطـري. 
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خمس وثائق لإلرشاد

هناك عدة وثائق تقدم اإلرشادات التوجيهية إلعادة التوطني 
خصيصاً  باألصل  ُتَصغ  مل  أنها  مع  املناخي  بالتغري  املرتبطة 
املتبعة  املقاربات  يف  الكبري  للتنوع  ونظراً  الغرض.  لذلك 
لخفض نقاط االستضعاف التي تحث عليها تلك الوثائق، نشري 
أنها من أكرث املصادر  يف هذه املقالة إىل خمس وثائق عىل 
التوطني  إعــادة  مرشوعات  يف  والتوجيه  لإلرشاد  املالمئة 

املرتبطة بالتغري املناخي وبرامجه.

اإلرشاد  “لتقديم  مصممة  وهي   )2011( نانسن  مبادئ 
للتغري  املواجهني  رين  املهجَّ وحامية  إدارته  أو  التَّهجري  ملنع 
عملية  إرشادات  توفر  فهي  جداً  عامة  واملبادئ  املناخي.”1 
لالنطالق.  كنقاط  مفيدة  فهي  ذلك  ومع  ما  نوعاً  محدودة 
مع  الرشكات  وإقامة  للمشاركة  ُينظر  املثال،  سبيل  فعىل 
املجتمعات املعاد توطينها املحتملة عىل أنها قاعدة أساسية 
بد  ال  لذلك،  وإضافة  التوطني.  إعادة  إجراءات  عليها  ُتتَّخذ 
من إيالء االهتامم لالستضعاف االقتصادي يف إجراءات إعادة 
للمقيمني  الرزق  كسب  سبل  عىل  الحفاظ  لضامن  التوطني 
املعاد توطينهم أو تعزيزها بدرجة مثالية من خالل عملية 
ترشيعات  استحداث  أيضاً  املبادئ  وتعزز  التوطني.  إعادة 
التغري  نتيجة  التوطني  إلعادة  قطرية  ومؤسسات  وسياسات 

املناخي. 

إلعادة  إرشادي  دليل  الكوارث:  لخطر  املعرضون  السكان 
التوطني )2011( يرتكز الدليل عىل إعادة التوطني الناتج عن 
الكوارث الطبيعية.2 ومع ذلك، يقع الدليل ضمن إطار التغري 
التعرض  مخاطر  تردياً” يف  يسبب  أن  “ُيتوقع  الذي  املناخي 
ويتضمن  املحلية،  املجتمعات  بعض  يف  الطبيعية  للكوارث 
الدليل أيضاً فهاًم بأّن زيادة تلك املخاطر سوف تنعكس عىل 
زيادة الحاجة إلعادة التوطني. وبهذا، يكون هذا الدليل عىل 
العموم وثيقة إرشادية أيضاً بخصوص إعادة التوطني املعزو 
مقاربة  )أي  مقاربة شمولية  الوثيقة  وتعزز  املناخي.  للتغري 
واالقتصادية  املادية  االستضعاف  لنقاط  بالتصدي  تعنى 
إعادة  موضوع  لتناول  والسياسية(  والبيئية  واالجتامعية 
الدليل  يويص  التوطني،  بعد  ما  ملرحلة  وبالنسبة  التوطني. 
بإعادة وضع رشوط اجتامعية واقتصادية لألشخاص املنقولني 
االجتامعية  الشبكات  بناء  بإعادة  أيضاً  ويويص  تحسينها  أو 
أنَّ  من  للتأكد  قانونياً  أو  مادياً  املخالة  األرايض  وتعديل 
إعادة  يف  يتسببوا  ولن  هناك  يستوطنوا  لن  الجدد  املقيمني 

إنشاء الظروف املسببة للخطر.

الحامية واالنتقال املخطط له يف سياق التغري املناخي )2012( 
املتحدة  األمم  مفوضية  إنتاجها  مسؤولية  توىل  وثيقة  وهي 
بروكنغز-إل  رعاية مرشوع  تحت  لالجئني وصيغت  السامية 
الدروس  الدراسة  الداخيل.3 وتستخدم  النُّزوح  إي حول  إس 
املستفادة يف التهجري وإعادة التوطني ألسباب إمنائية بحيث 
وعرشين  اثنني  إلنشاء  االنطالق  نقطة  الدروس  هذه  متثل 
التي  املجتمعات  بحقوق  التمسك  حول  مبدئياً  “تفاهاًم 
أن  أمل  عىل  املناخي”  التغري  نتيجة  نقلها  سيعاد  أو  ُنِقلت 
لالستضعاف  الشامل  الخفض  عملية  التفاهامت  تلك  تعزز 
من خالل إعادة التوطني. وتتضمن األمثلة عن األفكار التي 
االجتامعية  املؤسسات  عىل  املحافظة  الوثيقة:  لها  تروج 
يف  االقتصادي  والرفاه  الرزق  كسب  سبل  وتعزيز  والثقافية 
التخطيط  عمليات  باستخدام  توطينها  املعاد  املجتمعات 
وضامن  التظلم  وإجراءات  الرصد  آليات  وتطوير  التشاركية 
البيئية يف  الناحية  التوطني من  سالمة وفعالية مواقع إعادة 

مواجهة التغري املناخي.

مبادئ أشباه الجزر حول النزوح املرتبط باملناخ ضمن الدول 
تشاورية  عملية  خالل  من  الوثيقة  هذه  أُعدت   :)2013(
النزوح” بجهود  نظمتها منظمة غري حكومية اسمها “حلول 
خرباء محامني وقضاة وأساتذة الجامعات يف القانون ومفوض 
جامعة  يف  العاملة  والكوادر  لالجئني  السامي  املتحدة  األمم 
األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية.4 وُيعَتقد أن مبادئ 
أشباه الجزر املثال األكرث وضوحاً حتى اآلن يف ترويجها لخفض 
االستضعاف الشامل من خالل إعادة التوطني الناتج عن التغري 
املناخي. وتشري املبادئ إىل أنَّ عملية إعادة التوطني يجب أن 
تحافظ عىل املؤسسات االجتامعية والثقافية القامئة وتضمن 
بالتغري  املرتبطة  املخاطر  من  التوطني  إعــادة  موقع  خلو 
املناخي، والحفاظ عىل حيازة السكن واألرض للمقيمني املعاد 
توطينهم وتوفري التعويض عن األصول املفقودة والحفاظ عىل 
سبل كسب الرزق أو دعمها وتعزيز القدرات عىل مختلف 

املستويات للتعامل مع إعادة التوطني. 

توحيد  املناخي:  والتغري  والكوارث  لها  املخطط  االنتقاالت 
خلفية  ورقة  وهي  للمستقبل  واالستعداد  املثىل  املامرسات 
مت يف مارس/آذار 2014 لجلسة املشاورات بني مفوضية  ُقدِّ
األمم املتحدة السامية لالجئني-بروكنغز-جورج تاون وصممت 
لدعم مبادرة نانسن.5 ومع أنَّ الرتكيز الرئييس للوثيقة ينصب 
عىل  إعادة التوطني العابر للحدود، فهناك كثري من االقرتاحات 
يف هذه الوثيقة التي لها صلة بإعادة التوطني املحيل. فبدالً 
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التوطني  إلعادة  املخصصة  التوجيهية  اإلرشادات  عرض  من 
املتعلق بالتغري املناخي، تشري الوثيقة إىل الكم الكبري واملوثق 
من اإلرشادات التوجيهية املتاحة من املراجع املتعلقة بإعادة 
النِّزاعات  أو  الكوارث  أو  اإلمنائية  باألعامل  املرتبط  التوطني 
ثم تشري إىل بعض املراجع من اإلرشادات الناشئة عن إعادة 

التوطني املرتبط بالتغري املناخي.

أداؤه  الذي يجب  العمل  كثري من  زال هناك  ما  ومع ذلك، 
بالتغري  املدفوع  التوطني  بإعادة  املتعلقة  إرشادات  إلتاحة 
البلدان  املناخي بني يدي املسؤولني عىل مستوى املدينة يف 
إعادة  صكوك  إعداد  يجب  الخصوص،  وجه  وعىل  النامية. 
كل  لخصوصيات  املراعية  املناخي  بالتغري  املدفوع  التوطني 
قطر عىل أن تتضمن تلك الصكوك منظور خفض االستضعاف 
متعدد األبعاد أو يجب تبني تلك الصكوك إن كانت موجودة 
ورمبا  قطر  كل  سياق  يف  االستضعاف  عىل  الضوء  لتسليط 
نحتاج إىل تعزيز ارتباطها السياقي مبا ميّكن من استخدامها 

يف البيئات الحرضية الخاصة. 

التغري  مع  التكيف  بتمويل  املرتبطة  الرشوط  أنَّ  شك  وال 
املناخ  وصندوق  التكيف  صندوق  مثل  مصادر  من  املناخي 
األخرض سوف تشرتط وجود خطط مدروسة وحسنة التصميم 

حول التكيف مع التغري املناخي. ومبا أنَّ إعادة التوطني سوف 
ميثل عىل األرجح دوراً يف هذه الخطط، سوف يكون من شأن 
خالل الجهود املبذولة اآلن لغاية بناء نطاق من التوجيهات 
أن تساعد البلدان النامية يف الحصول عىل التمويل املطلوب 

للتكيف مع التغري املناخي عرب العقود القادمة. 

 bdoberstein@uwaterloo.ca برينت دوبرشتاين
أستاذ مشارك يف الجغرافيا واإلدارة البيئية، جامعة واترلو. 

https://uwaterloo.ca/geography-environmental-
 atadgell@gmail.com أين تادغيل management

طالبة ماجستي يف الجغرافيا واإلدارة البيئية، جامعة واترلو. 
 http://coastalcitiesatrisk.org

م يف مؤمتر الكوارث  هذه املقالة معدلة وموّسعة عن عرض ُقدِّ
واملخاطر الدويل لعام 2014. 
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مستوطنات غري رسمية واقعة عىل طول نهر باسيغ يف مانيال تواجه مخاطر كبرية للتعرض للفيضانات الناتجة عن التغري املناخي.
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