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الرتكيز عىل النُّزوح املرتبط باملناخ

سكوت لييك وإيزيكيال سيمربنغام

ينبغي لالنتباه العاملي أن يضع الرتكيز األكرب عىل تطبيق املامرسة املثىل وبناء املبادرات اإلبداعية لحل
مشكلة النُّزوح املرتبط باملناخ بدالً من التصارع مع التحركات األكرث ندرة لألشخاص عرب الحدود.

ورمبا يعود السبب يف عدم إيالء االهتامم الكايف لهذه القضايا
إىل َّأن إعادة نقل املجتمعات قضية أكرث صعوبة من الناحية
املفهومية والعملية من الرتكيز عىل قرارات الهجرة الفردية.
ويف حاالت نقل املجتمعات ،تتبني رضورة الحصول عىل تقديم
االستشارات املجتمعية الحقيقية ورضورة االختيار الفعال
ملواقع االنتقال واإلعداد
لها والــدعــم املستمر
يف مرحلة االنــتــقــال.
وكل ذلك ينطوي عىل
تحديات عــدا عن أنه
يستهلك وقتاً كبرياً.

تقدم مبادئ أشباه الجزر حول النزوح الداخيل املرتبط
باملناخ (املتفق عليها يف أغسطس/آب  )2013إطاراً معيارياً
وعملياً مفيداً لتحقيق هذا التغيري وتقديم الدعم 1.وتقدم
هذه املبادئ إطــاراً متامسكاً قامئاً عىل الحقوق لإلعداد
للنُّزوح الداخيل واالستجابة له مبا يف ذلك التدابري الالزمة

جوسلني كارلني

تحتاج الدول واملجتمعات التي تواجه للتو مشكلة النُّزوح
املرتبط باملناخ ضمن حدودها إىل رفع مستوى الخربات
الفنية واملالية لديها لدرجة كبرية كام ينبغي لها رفع مستوى
الدعم إليجاد الحلول لهذا التحدي الجديد .وتظهر الخربات
ّأن غالبية حاالت النزوح املرتبطة باملناخ لن تتعلق بقرارات
الهجرة الفردية بل باملخاطر التي تواجهها مجتمعات بأكملها.
وتبني الخربات أيضاً َّأن املجتمعات غالباً ما ترغب يف البقاء
لكن الرضورة أحياناً قد تدفعها لالنتقال جامعياً للبحث عن
أرض أكرث أماناً تقدم لهم الدعم االجتامعي-االقتصادي مبا يف
ذلك املدارس واملستشفيات وسبل كسب الرزق.

ومبقدور املانحني وغريهم ممن يهتمون بقضية النزوح
املرتبط باملناخ دوراً محورياً يف بناء الحلول الخ َّالقة وتطبيقها
من خالل املساعدات السياسية واملالية والفنية والدعم
املصمم لحل ذلك النزوح يف أفضل طريقة ممكنة .ويتضمن
ذلك حتمية تركيز االهتامم عىل عىل النقل املخطط له
للمجتمعات من املناطق املعرضة لألخطار الكبرية بحيث
تكون املجتمعات نفسها هي التي تقود العملية منذ بدئها.
ولضامن تسلم النازحني إثر التغري املناخي ضمن الدول
للدعم الكايف ،يجب تحقيق نقلة استحقت منذ زمن يف
عقلية املجتمع الدويل.

وهناك أيضاً عدم الرغبة
الواضحة أو عدم القدرة
عىل قبول فكرة ارتباط
أحـــداث ال ـ ُّنــزوح التي
تقع اآلن مــع التغري
املناخي ،ورمبــا سبب
ذلك الصعوبة املتصورة
يف تحديد الرابط السببي
الــدقــيــق بــن التغري
املناخي ونــزوح الفرد
“معضلة السببية”.
تعبئة أكياس الرمل يف بونرييك يف جزيرة تاراوا ،كرييبايت.
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التغري املناخي بل يجب أيضاً أن تتخذ تدابري استباقية إليجاد
األطر املؤسسية الشاملة (مع القوانني والسياسات واملؤسسات
والربامج املتخصصة) ملساعدة الدولة يف االستعداد استعداداً
كافياً للنُّزوح املناخي واالستجابة الفعالة عند وقوع النزوح.

لخفض مخاطر الكوارث والتكيف عىل املستوى املجتمعي
ونقل املجتمعات املخطط له والتدابري التي يجب اتباعها
خالل عملية تنفيذ الحلول املستدامة القامئة عىل الحقوق.
و ُبنيت املبادئ عىل قواعد قوامها املعايري القانونية الدولية
والقانون العريف واملامرسات املثىل والخربات يف جميع أنحاء
سكوت لييك scott@displacementsolutions.org
العامل.

مدير ومؤسس وإيزيكيال سيمربنغام
وما زال الطريق طوي ًال أمام الحكومات املنفردة واملجتمع  msimperingham@gmail.comمستشار قانوين دويل لدى
الدويل للميض قدماً يف سبيل ضامن احرتام وتحقيق حقوق مؤسسة حلول النُّزوح .www.displacementsolutions.org

كل نازح من النازحني نتيجة التغري املناخي خاصة الحقوق
األكرث استخطاراً وضعفاً مثل سبل كسب الرزق والسكن
وحقوق األرايض واملمتلكات .وينبغي للدول أن ال تكتفي
مبنع وقوع االنتهاكات عىل حقوق األشخاص النازحني بسبب

http://displacementsolutions.org/ds-initiatives/the-peninsula-principles .1
مجلد آخر :إصالح النزوح املرتبط باملناخ :مبادئ أشباه الجزر ،ويضم املجلد تعليقاً قانونياً
حول مبادئ أشباه الجزر وسوف تنرشه دار روتليدج للنرش يف .2015
)(Repairing domestic climate displacement: the Peninsula Principles

مرشوع قانون الهجرة يف الربازيل

إيزابيال بياسينتيني دي أندرادي

تعمل الربازيل عىل وضع حل بعيد األمد بغية تجسري اله َّوة الترشيعية التي تؤثر عىل املهاجرين البيئيني
عاملياً.
واجه الترشيع الربازييل عدداً متزايداً من وفود املهاجرين
الهاييتيني بعد زلزال  12010ألنه مل يكن كافياً للتعامل مع
هذه الفئة الجديدة من املهاجرين بالطريقة املناسبة .فمن
مفهوم السلطات الربازيلية ،مل يكن املهاجرون الهاييتيون
واقعني ضمن تعريف الالجئ عىل اعتبار أن أسباب هجرتهم
كانت متعلقة بالكوارث البيئية وعدم االستقرار .ونتيجة إال َّأن تأشرية الدخول التي تصدرها الربازيل ألسباب إنسانية
لذلك ،مل يكن لدى الربازيل أي أسس قانونية لقبول هؤالء ال تقدم ح ًال بعيد األمد لهذه املشكلة املنترشة عىل اعتبار َّأن
املهاجرين عىل أنهم الجئون.
طلب التأشرية مقيد بكارثة هاييتي واملواطنني الهاييتيني فقط
دون غريهم فهي بذلك ال تلبي حاجة بلدان أخرى أو شعوب
وإزاء ذلك ،ظهر حل مؤقت من خالل سن املرسوم الترشيعي أخرى ممن يواجهون مخاوف مشابهة ملا واجهه الهاييتيون.
رقم  97وهو ترشيع استثنايئ محدود يف الزمان والنطاق ُينَح ولتقديم حل دائم وشامل ،ال بد من إجراء عملية إصالح يف
املواطنون الهاييتيون مبوجبه تأشريات الدخول مدة خمس الترشيع الحايل الناظم لشؤون األجانب.
سنوات عىل أسس إنسانية .ويعرب عن هذه األسس رصاحة
بأنها “األسس الناتجة عن تردي الظروف املعيشية للمواطنني ولتحديث ذلك الترشيع وتلبية الحاجات املعارصة ،ش َّكلت
الهاييتيني نتيجة الزلزال الذي رضب هايتي يف الثاين عرش من وزارة العدل لجنة من الخرباء بغرض عرض مقرتح مرشوع
يناير/كانون الثاين  .”2010وكان من املقرر أن يبقى املرسوم قانون للهجرة والرتويج لحقوق املهاجرين يف الربازيل .وخضع
الترشيعي املذكور نافذ املفعول مدة ال تتجاوز سنتني وأن ال املقرتح عىل مدار عام كامل تقريباً ملناقشات األكادمييني
ُتنَح تأشريات الدخول ملا يزيد عىل  1200شخص يف العام والخرباء وممثيل الهيئات الحكومية ومنظامت املجتمع
الواحد .ومع ذلك ،صدرت مرسومات ترشيعية الحقة يف
عامي  2013و 2014إلزالة السقف املحدد ملنح تأشريات
الدخول ما يعني بقاء املرسوم الترشيعي رقم  97ساري
املفعول لغاية الثالثني من أكتوبر/ترشين األول .2015

