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تركيز متكامل

ويليام الييس سوينغ

يكمن مفتاح املعالجة الناجحة لتحديات الكوارث البيئية واملناخية والطبيعية يف إدماج قضايا الهجرة  -مبا
فيها التَّهجري  -يف جميع أطر تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث والتنمية وسياساتها.
واحـد مـن كل سـبعة أشـخاص يف العـامل شـخص مهاجـر البيانـات املتاحـة غير مصنفـة وف ًقا ملـدة التَّهجري ومسـافته.
ويزيـد اليـوم عدد املنتقلني يف سـياق الكـوارث عام كان عليه وهـذا ُيصعـب مـن التمييـز بين أنواعـه ومعالجـة آثـاره
يف املـايض وخاصـة نتيجة تركز السـكان وسـبل كسـب الرزق املختلفـة.
يف املناطـق املعرضـة لخطـر الكـوارث .واملهاجـرون غالباً من
أكثر الفئـات املتضررة مـن الكـوارث نظـ ًرا لكثرة تعرضهـم ومفتـاح البيانـات الجيـدة الرشاكـة .ويسـتخدم مركـز
للمخاطـر وقلـة اسـتعدادهم مـا يجعلهـم أقـل قـدرة على رصـد النُّـزوح الداخلي إلعـداد تقاريـره السـنوية البيانـات
الوطنيـة لتوصيـف التهجير بفعـل الكـوارث الطبيعيـة.
التكيـف مـع آثـار الكـوارث واالستشـفاء منها.
ُ
وتسـتكمل البيانـات الوطنيـة باسـتخدام مصفوفـة تتبـع
املهجريـن بسـبب التهجير للمنظمـة الدوليـة للهجـرة .وتدعـم مصفوفـة تتبع
ومـن التحديـات الرئيسـية يف حاميـة َّ
العمليـات البيئية وأحداثها ومسـاعدتهم خاصـة عرب الحدود التهجير الشركاء الوطنيين واملحليين وتجمـع معلومـات يف
الوطنية التنسـيق بني الجهات الفاعلة السياسـية واملامرسين شـكل سلسـلة مـن “الخالصـات” إلبـراز اتجاهـات تدفقات
السياسـيني .ومـع وجـود القوانين واملامرسـات الجيـدة ذات
املهجريـن وظروفهـم.
َّ
الصلـة ،تختلـف املناهـج حسـبام إذا كانـت السياسـات جزء
مـن أطـر الهجرة أو املنـاخ أو األمن أو حقوق اإلنسـان أم ال .ومثـة حاجـة ماسـة لجمـع بيانـات كميـة وطوليـة
ومازالـت النقـاط العمياء املؤسسـية وعند منـارصي الحامية بشـأن كيـف يتـأىن للهجـرة واالنتقـال املخططين تعزيـز
قامئـة نتيجـة النهـج املفتـت وأحيانـاً الجـزيئ املتبـع يف ربـط استراتيجيات التكيـف وخاصـة مـن خلال تحديـد املخاطر
تغير املنـاخ بالتنقل البشري يف كثري من املسـتويات الوطنية التـي يسـاعدان بدورهما على الحـد منهـا .ولكن لألسـف،
مل تخضـع بعـض املناطـق للدراسـة الكافية.وبالرغـم مـن
والسياسـة الوطنية.
أنـه يف  2013أجبر قرابـة  9مـن بين كل  10أشـخاص على
وتبرز األبحـاث والخبرات العملياتيـة َّأن االنتقـال ليـس االنتقـال بسـبب الكـوارث يف آسـيا 1 ،مل يكـن نصيـب آسـيا
أمـ ًرا حتم ًيـا وال يـأيت بالضرورة كنتيجـة سـلبية للصدمـات سـوى  %26فقـط مـن األبحـاث العامليـة بشـأن الهجـرة
والتغيرات البيئيـة .ويف الواقـعُ ،بـذل عـدد مـن الجهـود يف والبيئـة مبـا فيهـا تغير املنـاخ .وهضـم كذلـك حـق كل مـن
هـذا الصـدد  -بوصفهـا جز ًءا مـن الحد من مخاطـر الكوارث أوروبـا (حظـت بنسـبة  %7مـن األبحاث) والرشق األوسـط
والتكيـف مـع تغير املنـاخ  -ملنع حـركات التهجري املسـتحثة (حظـى بنسـبة  %2من األبحـاث) يف مجال األبحـاث بالرغم
بيئ ًيـا ولتقديـم املسـاعدة للمنتقلين واملجتمعـات املضيفـة مـن وجـود العمليـات البيئيـة املحفـزة لتَّهجير السـكان يف
واملحليـة وللتعـرف على اإليجابيـات الكامنـة يف االنتقـال هـذه املناطـق.
يف سـياق الكـوارث والتغيرات البيئيـة .ولسـنا بحاجـة إلطـار
سـيايس آخـر جديـد ،ولكننـا بحاجـة إلدماج الهجـرة يف األطر وملعالجـة نقـص البيانـات القابلـة للمقارنـة بشـأن السـكان
املهجريـن ،وضـع مشروع “الهجـرة والبيئـة وتغير املنـاخ:
القامئـة على األصعـدة الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة .فهـذا
َّ
مـن شـأنه تحقيـق اللحمـة الالزمة لتنسـيق اسـتجابة ف َّعالة .األدلـة املتعلقـة بالسياسـات” الـذي ميوله االتحـاد األورويب
ً
تحليلا مقار ًنـا بين الـدول لسـت دول عىل أسـاس تجريبي.
جمع البيانات عىل نحو أفضل وتبادلها
2وتغـذي الدراسـات االسـتقصائية بشـأن أماكـن املوطـن
توفـر بيانـات التهجير أسـايس يف فهـم أوجـه االسـتضعاف واملقصـد للمهاجريـن داخل ًيـا السياسـة املعنيـة بكيفيـة
وتقديـم املسـاعدة اإلنسـانية ووضـع حلـول دامئـة .ومعظم تعزيـز التنقـل البشري للمرونـة وللقـدرة على التكيف مع

15

16

16

متغي
الكوارث والتَّهجري يف مناخ ِّ

نرشة الهجرة القرسية 49
أيار /مايو 2015

تيس بالتعاون مع وزارة الرفاه االجتامعي والتنمية الفلبينية ورشة عمل تنسيق املخيامت وإدارتها يف يناير/كانون الثاين  2013ضمن الجهو دا ملبذولة يف التخطيط لالستعداد للكوارث.
املنظمة الدولية للهجرة ِّ

التغيرات البيئيـة .وسـتُحدد الدروس املسـتفادة وسـتعتمد
املامرسـات الجيـدة على أنـواع االنتقـال (هجـرة ،نـزوح،
انتقـال مخطـط) بـدالً مـن االعتماد على سمات الدولة ما
يوفـر معلومـات قابلـة للمقارنـة مع الدول األخـرى املامثلة
لهـا يف أعـداد املهاجريـن والسـياقات البيئيـة.

تعزيز الرشاكات

متثـل الهيئـات الوطنيـة إلدارة الكـوارث دو ًرا محوريـاً يف
االسـتعداد للتهجير يف أوقـات الكـوارث واالسـتجابة لـه
وإدارتـه ومعالجتـه وهـي قـادرة بشـدة على الحـد مـن
املخاطـر وأوجـه االسـتضعاف .ويجـب أن تكـون األولويـة
الرئيسـية لبنـاء رشاكات استراتيجية وعمليـة بين الهيئـات
الوطنيـة إلدارة الكـوارث مـن ناحيـة وكذلـك بين الهيئـات
الوطنيـة إلدارة الكـوارث والجهـات الفاعلـة يف املجـال
اإلنسـاين مـن ناحيـة أخـرى بهـدف تعزيـز قدراتهـم قبـل
الكـوارث وبعدهـا.

ومتتلـك غالبيـة الـدول خطـط االسـتجابة للكـوارث ولكـن
كبيرا .ومتكن
تختلـف املناهـج والخبرات فيما بينها اختال ًفا ً
الشراكات بين الهيئـات الوطنيـة إلدارة الكـوارث مـن
مختلـف أجـزاء العـامل تبـادل الخبرات واألدوات والطـرق
التـي تغطـي جميـع جوانـب إدارة مخاطـر الكـوارث.
وتسـاعد االلتزامـات العامليـة للجهـات الفاعلـة الدوليـة
والشراكات فيما بينهـا يف وضـع جميـع الهيئـات الوطنيـة
إلدارة الكـوارث يف جميـع أنحـاء العـامل عىل قدم املسـاواة.
وعلاوة على ذلـك ،تسـاهم الجهـات الفاعلـة يف املجـال
اإلنسـاين يف التخطيـط للتَّهجير وإدارتـه مـن خلال تعزيـز
مسـاعدة السـكان املترضريـن وحاميتهـم بطريقـة محايدة.
ومـن أمثلـة كيفيـة اسـتخدام الشراكات لتحقيـق هـذه
الغايـة “الدليـل الشـامل للتخطيـط لعمليـات اإلجلاء
الجامعيـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة” الـذي نشر يف
2014.3وتظهـر الخبرات غيـاب األدوات املناسـبة إلرشـاد
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الهيئـات الوطنيـة إلدارة الكـوارث التنسـيق ،يجـب إدمـاج شـواغل التنقـل البشري يف األطـر
والجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين االستراتيجية على األصعدة الدوليـة والوطنيـة واملجتمعية.
عنـد التخطيـط لعمليـات اإلجلاء
الجامعيـة .وملعالجـة هـذا القصـور ،وعلى الصعيـد الـدويل ،يوفـر كل مـن إطـار عمـل هيوجـو
تعاونـت  11دولة وعـدد من املنظامت الثـاين واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغير املناخ
الدوليـة والخبراء األكادمييـون تحـت واألهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة والقمـة العامليـة للعمـل
مظلـة املنظمـة الدوليـة للهجـرة اإلنسـاين فرصـ ًا لتعزيز املعـارف وتبادلها .وأما على الصعيد
إلخـراج الدليـل الشـامل للتخطيـط اإلقليمـي ،توفـر العمليـات االستشـارية اإلقليميـة بشـأن
لعمليـات اإلجلاء الجامعيـة يف حـاالت الهجـرة مسـاحة متميـزة لعقـد مناقشـات غري رسـمية وغري
الكـوارث الطبيعيـة الـذي يشـتمل عىل ملزمـة عـن الهجـرة بقيـادة الـدول .وبهـذا ،يـأيت التقـدم
منـوذج ميكـن اسـتخدامه وتفعيلـه عند يف الحـوار ومبـادرات التعـاون بشـأن الهجـرة والتَّهجير
املرتبـط بالتدهـور البيئـي وتغير املنـاخ نتيجـة للعمليـات
وضـع خطـط اإلجلاء الوطنيـة.
االستشـارية اإلقليميـة ومـا تتسـم بـه من تحقيـق توافق يف
ويؤكـد تزايـد عـدد املهاجريـن يف اآلراء 5 .وعلى الصعيـد الوطنـي ،يجـب أن تشـتمل خطـط
جميـع أنحـاء العـامل على رضورة التكيـف الوطنيـة وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة
إدمـاج املهاجريـن وعمليـات االنتقـال اإلمنائيـة وخطـط التنميـة املحليـة قضايـا الهجـرة لدعـم
يف آليـات االسـتجابة اإلنسـانية .فعلى جعـل الهجـرة الداخليـة والدوليـة خيـا ًرا إيجاب ًيـا وآمنًـا
سـبيل املثـال ،تضررت األيـدي العاملة وللحـد مـن التهجير وعوامـل “الهجـرة اليائسـة” وزيـادة
املهاجـرة مـن أمريـكا الالتينيـة على املرونـة.
نحـو غير متكافـئ بإعصـار سـاندي
يف نيويـورك عـام  2012وكانـوا ويتضـح جل ًيـا حاجتنـا إلدمـاج قضايـا الهجـرة  -مبـا فيهـا
احتياجـا  -مقارنـة مبـن بقـوا التهجير يف سـياقات تغير املنـاخ والحـد مـن مخاطـر
أقـل
ً
يف موطنهـم  -لإلغاثـة وملسـاعدات الكـوارث وسياسـات التنميـة  -يف جميـع املسـتويات .وهذا
االستشـفاء وأكثر قـدرة على الوصـول رضوري لتحقيـق اسـتجابات متسـقة وشـاملة للتغيرات
إليهـا .ويف فيضانـات  2011التـي أرضت ببانكـوك ُ
وخمـس واألزمـات التـي نواجههـا.
مسـاحة تايالنـد ،علـق مـا ال يقـل عـن  ,600ألـف شـخص
مـن العمال املهاجريـن مـن ميامنـار يف املناطـق املتضررة ويليام الييس سوينغ  ODG@iom.intاملدير العام للمنظمة
وواجهـوا تحديـات الوصـول للمعلومـات واملسـاعدة .الدولية للهجرةwww.iom.int .
واسـتلزم مسـاعدة هـؤالء السـكان املهاجريـن إجـراءات
 .1مركز رصد النزوح الداخيل( )2014التقديرات العاملية :2014النازحون بفعل الكوارث.
متضافـرة مـن جانب السـلطات .وتهدف مبـادرة املهاجرين ()Global Estimates 2014: People Displaced by Disasters
يف البلـدان التـي متـر بأزمـات التـي أطلقتها البلاد يف http://tinyurl.com/IDMC-2014GlobalEstimates 2014
 .2جمهورية الدومينيكان وهايتي وكينيا وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام.
لوضـع مبـادئ توجيهيـة ومامرسـات ف َّعالـة لتحسين قـدرة www.environmentalmigration.iom.int
الـدول والجهـات الفاعلـة األخرى على االسـتعداد لتخفيف www.globalcccmcluster.org/system/files/publications/MEND_download.pdf .3
معانـاة املهاجريـن العالقين يف الـدول التـي متـر بأزمـات http://tinyurl.com/IOM-MICIC .4
 .5املنظمة الدولية للهجرة ( )2013آليات االستشارات اإلقليمية العابرة للدول حول
حـادة سـواء كان بسـبب النزاعـات أو الكـوارث الطبيعيـة الهجرة :مقاربات ونشاطات حديثة ومضمونات عىل الحوكمة العاملية للهجرة ،سلسلة
4
أبحاث الهجرة ،العدد .45
وحاميـة كرامتهـم وحقوقهـم.

اتساق السياسات واملامرسات

تسير جهـود التنسـيق بخطـى جيدة على املسـتوى العميل
والبحثـي والسـيايس ،وإلزالـة املعوقـات على طريـق هـذا

(Regional Inter-State Consultation Mechanisms on Migration:
Approaches, Recent Activities and Implications for Global Governance
)of Migration
http://tinyurl.com/IOM-ResearchSeries45
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