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يف أكتوبر/ترشيـن األول واجتماع مؤمتـر األطـراف  21بارغه بريندي وزير خارجية الرنويج وديدير بوركالرت وزير
يف باريـس بعـد شـهر مـن تلـك الجولـة 3 ،هنـاك فرصـة خارجية سويرسا.

كبيرة أمـام املجتمـع الدويل للتأكـد من أن ُيعالَـج التنقل
البشري يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة بأسـلوب أكثر
متاسـكاً وشـمولية.

www.nanseninitiative.org/global-consultations .1
www.wcdrr.org/uploads/Political_Declaration_WCDRR.pdf .2
www.cop21paris.org .3

مبادرة نانسن :التوصل لتوافق آراء بشأن النُّزوح يف سياق الكوارث

والرت كالني

عىل مدار ما يناهز الثالث سنوات ،حددت عملية مبادرة نانسن االستشارية مجموعة أدوات خيارات
السياسة املحتملة املعنية بالتصدي لتحديات التَّهجري العابر للحدود واالستعداد لها واالستجابة لها يف أوقات
الكوارث مبا فيها آثار تغري املناخ.
ُأطلقــت مبــادرة نانســن يف البدايــة مــن قبــل حكومتــي التوصل لتوافق آراء
ســويرسا والرنويــج يف أكتوبر/ترشين األول  2012إلدراكهام
بأنــه ال ضامنــات تؤكــد االعــراف مبــن أجربتهــم الكــوارث
عــى الفــرار عــر الحــدود الدوليــة وتثبــت حصولهــم
عــى املســاعدات يف ضــوء القانــون الــدويل القائــم إذا
تجاوزنــا عــن إيجــاد حلــول دامئــة لتهجريهــم .ويولــد
هــذا التَّهجــر مشــاكل حاميــة قانونيــة وتحديــات عمليــة
ومؤسســية ومتويليــة نظ ـ ًرا لعــدم وجــود منظمــة دوليــة
ذات تفويــض واضــح بتــويل مشــاكل هــؤالء األشــخاص.

ومــع ذلــك ،أثنــاء عمليــة مبــادرة نانســن االستشــارية
مــع الــدول واملجتمــع املــدين واألكادمييــن واملنظــات
الدوليــة واملجتمعــات املحليــة املتــررة ،رسعــان مــا
اتضــح َّأن إلتبــاع نهــج شــامل يعالــج هــذا املوضــوع
يجــب تفحــص آليــات منــع التَّهجــر ،مثــل :االنتقــال
وف ًقــا لخطــة مدروســة أو الهجــرة الطوعيــة واملنتظمــة
لتجنــب الوصــول ملرحلــة يصبــح فيهــا التَّهجــر بجميــع
آثــاره الســلبية أمــر حتمــي ،بجانــب الســعي لتحقيــق
حاميــة أفضــل ووضــع حلــول دامئــة للنازحــن داخل ًيــا
أيضــاً .وقــد أبــرزت املشــاورات كذلــك طبيعــة التَّهجــر
مــن حيــث كونــه متعــدد األســباب وخاصــة يف أعقــاب
املخاطــر بطيئــة الحــدوث واآلثــار التدريجيــة األخــرى
املرتبطــة بتغــر املنــاخ وركــزت أيضــاً عــى َّأن تحــركات
الســكان تلــك قــد تحــدث يف ســياق الكــوارث والتغــرات
املناخيــة إال أ َّنهــا ليســت األســباب الحرصيــة لهــذه
التحــركات.

الغايـة األساسـية وراء مبـادرة نانسـن التوصـل لتوافـق أراء
بني الدول املترضرة بشـأن كيفية تحقيق االسـتجابة املناسـبة
لتحـدي التَّهجير العابـر للحـدود يف سـياق الكـوارث ومـن
ذلـك اآلثـار السـيئة الناتجـة غـن تغير املنـاخ .وسـع ًيا وراء
هـذه الغايـة ،عُ قـدت مشـاورات حكوميـة دوليـة يف ضيافـة
أعضـاء الفريـق التوجيهـي ملبـادرة نانسـن 1يف خمس مناطق
فرعيـة (منطقـة املحيـط الهـادئ وأمريـكا الوسـطى والقـرن
اإلفريقـي العظيـم وجنوب رشق آسـيا وجنوب آسـيا) إضافة
إىل االجتامعـات املنفصلـة التـي جـرت مـع املجتمـع املـدين
يف املناطـق ذاتهـا .وقـد أكـدت هـذه املشـاورات على تنوع
العوامـل املؤديـة للتَّهجير العابـر للحـدود ووضوحهـا وعلى
طبيعـة التنقـل البرشي بشـكل عام ضمـن سـياقات التَّهجري.
وعلاوة على ذلك ،سـلطت املشـاورات الضوء على الطبيعة
اإلقليميـة لهـذه التحـركات وعلى العمليات الكثيرة الجارية
يف إطـار االسـتجابة للتَّهجير يف أوقـات الكـوارث.
والتَّهجــر يف ســياق الكــوارث ،مبــا فيــه التهجــر العابــر
للحــدود الدوليــة ،إمــا حقيقــة فعليــة يف أج ـزاء كثــرة مــن
العــامل أو مــن املرجــح زيادتــه أو حدوثــه نظـ ًرا الحتاملية أن
يزيــد تغــر املنــاخ حجــم الكــوارث ومعــدل وقوعهــا .وقــد
أكــدت املشــاورات عــى املســؤولية األساســية عــى عاتــق
الــدول تجــاه منــع التَّهجــر إن اســتطاعت ومســؤوليتها
هجريــن وإيجــاد حلـ ً
ـول دامئــة لتهجريهــم
تجــاه حاميــة ا ُمل َّ
إن مل تســتطع منعــه .وشــددت املشــاورات أيض ـاً عــى أنَّ
اآلليــات والقوانــن والسياســات الدوليــة واإلقليميــة القامئــة
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ال تعالــج كــا ينبغــي تحــدي التَّهجــر العابــر للحــدود يف
ً
فضــا عــن اعرتافهــا بالحاجــة لتحســن
ســياق الكــوارث
االســتجابات.
وعمو ًمــا ،و ّلــدت املبــادرة اهتام ًمــا قو ًيــا ألنهــا توفــر مكا ًنــا
ملناقشــة مــا يجــب فعلــه لالســتعداد اســتعدادًا مناســ ًبا
لهــذا النــوع مــن التَّهجــر واالســتجابة لــه عــن طريــق
جمــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن بالعمــل اإلنســاين
وحاميــة حقــوق اإلنســان وإدارة الهجــرة والحــد مــن
مخاطــر الكــوارث والتكيــف مــع تغــر املنــاخ وحاميــة
الالجئــن والتنميــة .وعــى وجــه الخصــوص ،أكــدت العمليــة
االستشــارية عــى أهميــة دور املنظــات اإلقليميــة ودون
اإلقليميــة يف إكــال الجهــود الوطنيــة إليجــاد حلــول لهــذا
التحــدي بالبنــاء عــى القوانــن واآلليــات القامئــة وتعزيزهــا.

األدوات وما وراءها

حــددت املبــادرة مجموعــة واســعة مــن إجـراءات الحاميــة
والهجــرة للمترضريــن مــن الكــوارث .ومــن أمثلــة ذلــك
إصــدار تأش ـرات إنســانية وتوفــر أماكــن إقامــة للم ّرحلــن
ومنــح صفــة الجــئ يف الحــاالت االســتثنائية وتخصيــص
إجــراءات ثنائيــة أو إقليميــة فيــا يخــص حريــة تحــرك
األشــخاص ورسعــة تفعيــل قنــوات الهجــرة أو إصــدار
تصاريــح العمــل .وحــددت املشــاورات ً
أيضــا الحاجــة
ملراجعــة إمكانيــة تطبيــق االتفاقيــات اإلقليميــة القامئــة
ملعالجــة التَّهجــر العابــر للحــدود يف ســياقات الكــوارث أو
مراعــاة وضــع إجـراءات حاميــة مؤقتــة وترصيحــات دخــول
للبــاد وإذون إقامــة كجــزء مــن الحلــول الدامئــة إذا مــا
غابــت االتفاقيــات املناســبة.
و شــددت املشــاورات أيضــاً عــى الحاجــة لوجــود
“مجموعــة أدوات” خيــارات السياســة تتجــاوز حاميــة
املهجريــن وتعالــج أشــكال التنقــل البــري األخــرى مــن
َّ
خــال  -عــى ســبيل املثــال  -مســاعدة النــاس عــى تجنــب
مهجريــن عــن طريــق االنتقــال داخل ًيــا أو عــر
أن يصبحــوا َّ
الحــدود مثـ ًـا متــى أمكــن بأســاليب منتظمــة أو مدروســة
قبــل حــدوث عمليــة التهجــر.
وعــى ســبيل املثــال ،نشــاطات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث
والتكيــف مــع تغــر املنــاخ ومتاريــن التخطيــط للطــوارئ
وتحســينات البنيــة التحتيــة ونقــل املعرضــن ملخاطــر

النتائج الرئيسية للمشاورات اإلقليمية

يف ختام كل مشورة إقليمية ،برزت مجموعة من املواضيع العاملية
الرئيسية .لكن كل إقليم حدد أولوياته لالستجابة إىل التحديات
الخاصة به .وتقارير املشاورات متاحة عىل املوقع اإللكرتوين
 www2.nanseninitiative.org/#consultationsوقد استوحت
كثري من مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية إما من
التقارير املعدة يف املرحلة التمهيدية أو من التقارير الناتجة عن
املشاورات اإلقليمية.

التهجــر إىل مناطــق أكــر أما ًنــا واســتصالح األرايض وغريهــا
مــن إجــراءات تحســن القــدرة عــى مقاومــة الظــروف
جميعهــا مامرســات محتملــة ملســاعدة النــاس عــى البقــاء
يف ديارهــم ألطــول وقــت ممكــن .وتناولــت املشــاورات
أيضــاً ضــان تنفيــذ األطــر القانونيــة والسياســية القامئــة
املعنيــة باألشــخاص النازحــن داخل ًيــا تنفيـ ًذا كامـ ًـا بوصفهــا
وســيلة لتحســن االســتجابة الشــاملة للتَّهجــر املرتبــط
بالكــوارث .وأخــراً ،يف ســياق الكــوارث الطبيعيــة بطيئــة
الحــدوث واآلثــار الناتجــة عــن تغــر املنــاخ خاصــة ،قــد
ُتثــل الهجــرة الطوعيــة إىل جــزء آخــر يف البــاد أو إىل دولــة
أخــرى  -إن أمكــن  -فرصــة إليجــاد عمــل وتقليــص مخاطــر
التهجــر يف أوقــات األزمــات اإلنســانية.

تأطري الرسائل وصياغتها

ســتتاح فــرص كثــرة أثنــاء عــام  2015وعــام  2016لتفعيــل
توصيــات مبــادرة نانســن ونتائجها ضمــن العمليــات العاملية
واإلقليميــة التــي تعالــج القضايــا الالزمة لالســتجابة الشــاملة
للتَّهجــر العابــر للحــدود يف ســياق الكــوارث .وعــى الصعيــد
العاملــي ،دعّمــت نتائــج املبــادرة اإلدراج البــارز لقضيــة
التَّهجــر بســبب الكــوارث ســواء داخل ًيــا أم عــر الحــدود
يف إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث-2015 :
 .2030وكان للمبــادرة أيضـاً نصيــب يف املحادثــات املتعلقــة
مبفاوضــات اتفاقيــة باريــس لعــام  2015بشــأن تغــر املنــاخ
وشــاركت بفاعليــة يف العمليــة االستشــارية الخاصــة بالقمــة
العامليــة للعمــل اإلنســاين لعــام  .2016أمــا عــى الصعيــد
اإلقليمــي ،اســتخدمت الــدول نتائــج املشــاورات يف الذكــرى
الثالثــن إلعــان برازيليــا الــذي عقــد يف قرطاجنــة يف
ديســمرب/كانون األول  2014وخطــة العمــل ،ويف إسـراتيجية
التنميــة للتكيــف مــع املنـــاخ ومواجهــة الكــوارث يف منطقة
املحيــط الهــادئ ،ويف ورشــة عمــل املؤمتــر اإلقليمــي

نرشة الهجرة القرسية 49

متغي
الكوارث والتَّهجري يف مناخ ِّ

7

أيار /مايو 2015

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني

أنقاض بيت د َّمره إعصار نارجيس ،ميامنار .مايو/أيار 2008

املعنــي بالهجــرة (عمليــة بويبــا) الــذي عقــد يف فربايــر /وأخــراً ،ســيتضمن جــدول األعــال توصيــات ترشــد إىل
شــباط  ،2015حيــث ناقشــت الــدول األعضــاء مــن أمريــكا طريــق املتابعــة املســتقبيل عنــد انتهــاء مبــادرة نانســن يف
الوســطى والشــالية املامرســات الف َّعالــة لالســتفادة مــن ديســمرب/كانون األول .2015
آليــات الحاميــة اإلنســانية يف ســياقات الكــوارث.
وحتــى اآلن ،تجــري أعــال مبــادرة نانســن خــارج نظــام
ويف أكتوبر/ترشيــن األول  ،2015ســتجتمع الــدول يف جنيــف األمــم املتحــدة .بيــد أن الوقــت حــان إلرجــاع قضايــا
لوضــع “جــدول األعــال بشــأن الحاميــة” املعنــي بالتَّهجــر التَّهجــر العابــر للحــدود يف ســياق الكــوارث وتغــر املنــاخ
العابــر للحــدود يف ســياق الكــوارث وتغــر املنــاخ لتحديــد لجــدول أعــال األمــم املتحــدة .ويســتلزم ذلــك التوصــل
املامرســات الف َّعالــة وتعيــن مناطــق العمــل املســتقبلية إىل ترتيــب مؤســي يحتضــن املوضــوع وأن تبــادر الــدول
عــى األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة 2 .ولــن يقــرح بتبنــي خطــة عملهــا الخاصــة بجــدول أعــال الحاميــة.
جــدول األعــال بشــأن الحاميــة وضــع قانــون دويل جديــد
ولك ّنــه ســيدرج مجموعــة مــن التفاهــات الشــائعة للقضية والرت كالني  kaelin@nanseninitiative.orgمبعوث رئاسة
وأبعادهــا والتَّحديــات التــي يواجههــا أصحــاب املصلحــة مبادرة نانسنwww.nanseninitiative.org .
املعنيــن .وســيجدد جــدول األعــال أيضـاً املبــادئ الرئيســية
 .1يضم الفريق التوجيهي ممثلني من أسرتاليا وبنغالديش وكوستاريكا وأملانيا وكينيا
وســيكررها يف مناطــق الحاميــة والتعــاون الــدويل واإلقليمــي واملكسيك والرنويج والفلبني وسويرسا ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واملنظمة
وســيقدم أمثلــة للمامرســات واألدوات القامئــة للحــول دون الدولية للهجرة بوصفهم املدعون الدامئون.
 .2مسودة جدول أعامل الحامية متاح عىل الرابط التايل
النــزوح الداخــي عمو ًمــا والتَّهجــر العابــر للحــدود
ً
خصوصــا www2.nanseninitiative.org/global-consultations/
يف ســياقات الكــوارث واالســتعداد لهــا واالســتجابة لهــا.
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