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متهيد حول املهاجرين يف أوقات األزمات
بيرت دي ساذرالند

كثيراً مـا تتصـدر أخبـار العثـور على أشلاء طالبـي اللجـوء
واملهاجريـن الذيـن يخوضـون رحلات محفوفـة باملخاطـر سـعياً
لحيـاة أفضـل العنوانين؛ فـاآلالف يلقـون حتفهـم سـنوياً يف البحر
األبيـض املتوسـط وحـده .وال يبـذل املعنيـون جهـداً ُيذكـر للحـد
مـن املخاطـر التـي تعترض طريـق املهاجريـن .فالفقـر وظـروف
االسـتضعاف والحـرب سـلع رائجـة يف أيامنـا هـذه ،أمـا الشـفقة
فسـلعة شـحيحة.
ولكـن ال تسـتطيع املنظمات الدوليـة مبفردهـا حـل جميـع
املشـاكل .وعلينـا إيضـاح األدوار املهمـة التـي يجـب أن تؤديهـا
ومـن البديهيـات أننـا نفتقـد اإلرادة السياسـية ورمبـا القـدرة عىل جميـع الجهـات الفاعلـة الرئيسـية ،مثـل :دول املوطـن األصلي
وضـع نظـام صـارم لحاميـة طالبي اللجـوء واملهاجريـن الراغبني يف والـدول التـي ينتقل إليهـا املهاجـرون ،والدول املجـاورة واملجتمع
عبـور الحـدود الدوليـة .ونخشى أن ُيزيد ذلك من رحلات الهجرة املـدين وعـامل األعمال.
التـي قـد تضر بأمننـا وأننـا ليـس لدينـا مـا يكفـي مـن املـوارد
لتقديـم املسـاعدة والحاميـة .ومـع ذلـك ،علينـا املثابرة.
ومـن البديهـي أنـه يتعين علينـا مسـاعدة جميـع املهاجريـن
الذيـن يعيشـون يف ضيـق وكـرب ،وهـذا ال يشـمل املترضريـن
ومـن املنهجيـات التـي قـد تكـون ف ّعالـة تجزئـة تحـدي الحاميـة مـن النزاعـات والكـوارث وحسـب ،بـل يسري على مـن خلفهـم
لعنـارص يتألـف منهـا ويسـهل التعامل معهـا .فمنذ ثالث سـنوات املهربـون وراءهـم أيضـاً ،فثمـة عـدد ال يحصى ممـن تركـوا طـي
مضـت ،على سـبيل املثـال ،طالبـت الـدول وأصحـاب املصلحـة النسـيان ألعـوام يف دول العبـور وماليين آخرون يعملـون كالعبيد
مبعاجلـة معضلـة املهاجريـن الدوليين املترضريـن باألزمـات ذات هنـاك .وبإمكاننـا  -أو باألحـرى يتوجـب علينـا  -توسـيع املبـادئ
البدايـات الحـادة ،مثـل :النزاعـات يف ليبيـا وسـوريا ،وإعصـار والخطـط التـي نضعهـا لحاميـة املهاجريـن على تخطـي املواقف
سـاندي يف الواليـات املتحـدة ،وتسـونامي ،والكارثـة النوويـة يف املهـددة لحياتهـم وذلـك بهـدف حامية عـدد أكرب مـن املهاجرين
اليابـان .ويف العـام املـايض ،تعهـدت الواليـات املتحـدة والفلبين املسـتضعفني.
بتحمـل عـبء وضـع إطاراً لفعـل ذلـك وانضمت لهما حالياً دول
أخـرى كثيرة .وتعـد هـذه املبـادرة ً
دليلا على التزامنـا مبسـاعدة وال يجـب أن تصيبنـا املجموعـة الكبيرة مـن املشـاكل التـي يعاين
أكثر سـكان العـامل اسـتضعافاً.
منهـا املهاجرين بالتوتر .فبتجزئة املشـاكل إىل عنارصها األساسـية،
ُ
ُ
نجـد قضيـة مثـل الهجـرة تحـل مـن تلقـاء نفسـها وتطـرح أمامنا
فاملهاجـرون يف مثـل هـذه األزمـات يتضررون بغيـاب تطبيـق خيـارات تكـون أخالقيـة يف أساسـها ،وبهذا ال يحتكـر املتخصصون
القوانين وااللتزامـات واملعايير أو بسـوء تفعيلهـا ،والسـيام تلـك أو االقتصاديـون أو علماء االجتماع حلـول املشـكالت ،وإن كان
املتعلقـة بحقوق اإلنسـان والقانون اإلنسـاين .وتضاعـف الفجوات علينـا رغـم ذلـك االسـتفادة مـن أبحاثهـم وإرشـادهم .فتعـاون
العملياتيـة ،أو غيـاب الرتابـط واملـوارد ،اآلثـار السـلبية لألزمـات مجموعـة صغيرة مـن الـدول مـع الخبراء واملنظمات الدوليـة
على املهاجريـن .ومـا زالـت الجهـود املبذولة من قبـل الحكومات واملجتمـع املـدين قـد ُيسـفر عـن اتخـاذ القـرار املناسـب لوضـع
واملنظمات الدوليـة واملنظمات غير الحكوميـة إلصلاح أوجـه الحلـول التـي قـد تصبـح بدورها مامرسـات عامليـة ومنوذجـاً أيضاً
القصـور هـذه هزيلـة جـداً.
ميكـن تطبيقـه عىل املشـاكل الدوليـة األخرى مام سيسـاعدنا عىل
معالجـة التحديـات التـي تواجـه املهاجريـن واحـدة تلـو األخرى.
ولكـن عندمـا يتعلـق األمـر بحاميـة رفـاه املهاجريـن وحقوقهـم ،ومـن خلال بنـاء ائتالفـات صغرية ونشـطة مـن أصحـاب املصلحة
تذخـر السـاحات باملامرسـات النشـطة .فثمة كثري من املامرسـات امللتزمين ،بإمكاننـا إحراز تقـدم رسيع وف ّعال يف عـدد من القضايا
الصالحـة ألن  -ويجـب أن  -تكـون معايير عامليـة .فعلى سـبيل الحيويـة .ونحـن قادريـن على فعـل ذلك.
املثـال ،كانـت كل مـن املنظمـة الدوليـة للهجـرة ومفوضيـة األمم
املتحـدة السـامية لالجئين ذواتـا أفـق واسـع عندمـا تجاوزتـا بيرت دي ساذرالند  Peter.sutherland@gs.comاملمثل الخاص
التزاماتهما لحاميـة املهاجريـن املعرضين للمخاطـر يف ليبيـا عـام لألمني العام لألمم املتحدة املعني بالهجرة الدولية والتنمية.
 ،2012وكذلـك فعلـت كثير مـن املنظمات غير الحكوميـة األمـر
عينـه ،يف حين تحرك البنـك الدويل رسيعـ ًا لتقديـم التمويل الالزم
إلجلاء املواطنين البنجالدشـيني .ومـع احتامليـة تضاعـف عـدد
املهاجريـن الدوليين يف املسـتقبل القريـب ،علينـا أن نتخـذ هـذه
املامرسـات نقطـة انطلاق لنـا.
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ما هي هجرة األزمات؟

سوزان مارتن وسانجوالفرياسنغي وآيب تايلور

للتحركات التي تتسبب بها األزمات اإلنسانية مدلوالت تتعلق بكل من السيطرة عىل الهجرة واملصالح الوطنية
وحقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية واإلمنائية باإلضافة إىل األطر العامة للحامية الدولية والتعاون وتشاطر األعباء.
واألطر العامة القانونية واملؤسسية املوجودة حالياً ال تظهر إىل درجة محدودة من القدرات عىل موازنة ما ُذكر مع
حاجات الحامية .وحتى لو كانت األطر موجودة ،فهناك عىل أرض الواقع ثغرات ال ميكن االستهانة بها يف التنفيذ.
ينشـأ عـن األزمـات اإلنسـانية التـي يتسـبب يف حدوثهـا مختلـف
األحـداث والعمليـات (سـواء أكانت حـادة أم بطيئة عنـد وقوعها
وسـواء أكانـت طبيعيـة أم مـن فعـل اإلنسـان) تحـركات سـكانية
شـائعة ومتنوعـة وحاجـات حامئيـة .ويف حين تحـدث بعـض
التحـركات نتيجـة وجـود أو تصـور وجـود مخاطـر محدقـة على
الحيـاة أو السلامة الجسـدية أو الصحـة أو سـبل كسـب الـرزق
األساسـية ،هنـاك تحـركات أخـرى تحـدث ترقبـاً لوقـوع مثـل
ذلـك األذى .ومـع ذلـك ،تخفـق بعـض التحـركات لتترك األفـراد
واملجتمعـات يف خطـر ال ميكـن االسـتهانة بـه.

أساسـية ميكـن فيهـا لألزمـات اإلنسـانية أن تؤثـر على التحـرك
البشري( .ال يجـب أن ُينظـر على أن أي فئة منها تسـتثني األخرى
ألن النـاس ينتقلـون مـن فئـة إىل أخـرى أو يخفقـون يف االنضمام
إىل أي مـن هـذه الفئات)
التهجير :ويواجـه األشـخاص الذيـن يتأثـرون مبـارشة أو ُيهـددون
مبـارشة بأزمـة إنسـانية أي األشـخاص الذين ُيجربون على االنتقال
إىل أماكـن أخـرى بسـبب أحـداث ليـس يف مقدورهـم مواجهتهـا.
وقـد يكـون التهجير مؤقتـاً أو مطوالً.

ويسـعى معهـد دراسـة الهجـرة الدوليـة من خالل مشروع هجرة التحـرك املبنـي على التوقعات :ويضم االشـخاص الذيـن يتحركون
األزمـات 1إىل وصـف ظاهـرة “هجرة األزمـات” ويحدد ثالث طرق بسـبب توقعهـم لتعرضهـم ملخاطـر مسـتقبلية على حياتهم وعىل
شبكة األنباء اإلنسانية (أيرين) /تانفري أحمد

منزل دمره اإلعصار جنويب بنغالديش2007 ،
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األخـص سلامتهم الجسـدية و/أو الصحيـة و/أوو سـبل كسـب
رزقهـم .ويف بعـض األحـوال ،تنطـوي التحـركات على مجتمعـات
بأكملهـا يف حين قـد تتمثـل يف أوقـات أخـرى بهجـرة األفـراد
واألرس.
نقـل األشـخاص الذيـن قـد يعلقـون يف املـكان يف حالـة عـدم
نقلهـم :وتضـم هـذه الفئـة األشـخاص املتأثريـن مبـارشة بأزمـة
إنسـانية أو املعرضين لخطرهـا لكنهـم مل ينتقلـوا مـن مكانهـم أو
مل يتمكنـوا مـن االنتقال من مكانهم ألسـباب جسـدية و/أو مالية
و/أو أمنيـة و/أو لوجسـتية و/أو صحيـة أو غير ذلك من أسـباب.

أمـا مصطلحـا “الهجـرة املختلطـة” أو “العالقـة بين الهجـرة
والتهجير” فقـد ظهـرا مـن املصاعـب املتأصلـة يف عمليـة رسـم
حـد فاصـل بين التحـرك القسري والطوعـي يف التنظير ألسـباب
التحـرك وتصنيفهـا .وميكـن العثـور على مختلف تجليـات الهجرة
املختلطـة يف أوضـاع األزمـات ومن ذلك عىل سـبيل املثـال تقاطع
الفئـات عندمـا يقـع املهاجـرون ضمـن فئتين أو أكرث مـن الفئات
املوجـودة مسـ َّبقاً يف الوقـت نفسـه كما الحـال بالنسـبة لفئة غري
املواطنين النازحين داخليـ ًا يف ليبيـا يف عـام  .2011ومثـال آخـر
التدفقـات املختلطـة للمهاجريـن مـن ذوي الدوافـع املختلفـة
الذيـن يسـتخدمون املسـالك وطـرق النقـل نفسـها ومنهـم على
سـبيل املثـال األشـخاص املهجـرون أو الذيـن يتوقعـون تعرضهـم
للأذى يف املسـتقبل ممـن يركبـون القـوارب ذاتهـا ضمـن أوضـاع
خطـرة ويخاطـرون بحياتهـم باإلبحـار يف البحـر مـع أشـخاص
آخريـن يهاجـرون ألسـباب أخـرى .وتتضمـن االستراتيجيات
املختلطـة ،التـي يتبنـى فيهـا مختلـف أنـواع املهاجريـن آليـات
متشـابهة للتكيـف ،على سـبيل املثـال ،املهاجرون مـن الريف إىل
املـدن والالجئين والعائديـن والنازحني داخلياً واملقاتلني السـابقني
وأعضـاء العصابـات وكلهـم يواجهـون العوائـق ذاتهـا يف إيجـاد
مـكان يعيشـون فيه بني قاطنـي العشـوائيات يف املراكز الحرضية.

ويف السـعي وراء تحديـد الفجـوات القامئـة يف الحاميـة والنقـاط
املشتركة وأوجـه االختالفـات يف جميـع التحـركات عبر مختلـف
األزمـات وحاجـات الحاميـة املرتبطـة بهـا التـي تخص األشـخاص
الذيـن يتحركـون (والذيـن يبقـون عالقين ويحتاجـون إىل إعـادة
االنتقـال) خلال األزمات اإلنسـانيةُ ،يالحـظ أن املنظـور التحلييل
لهجـرة األزمـات قـد ُتـرك فضفاضـاً عـن عمـد .ولذلـك ،ميثـل
مصطلـح “هجـرة األزمـات” مصطلحـاً وصفيـاً يشير إىل جميـع
األشـخاص الذيـن يتحركـون مبن فيهم األشـخاص الذيـن يحتاجون
إىل إعـادة االنتقـال يف سـياق األزمات اإلنسـانية .ويعكس املفهوم
الواقـع التاريخـي األبـدي كما يعكـس أهميـة الحركـة على أنهـا من هم مهاجرو األزمات؟
أثنـاء تطـور االسـتجابات املعياريـة والعملياتيـة للتحـرك يف
اسـتجابة مصرييـة لألزمـات.
سـياق األزمـات اإلنسـانية ،حظيـت مسـألة تحديـد أسـباب تلـك
وميثـل تصنيـف الحـركات املتعلقـة باألزمـات اإلنسـانية عـدداً األزمـات باالهتمام األكبر يف تأطير االسـتجابات وحـددت مالمح
مـن املعضلات للباحثين وصانعـي السياسـات على حـد سـواء .نظـم التصنيـف التـي تضـع املهاجريـن ضمـن فئـات معينـة منها
فهنـاك اعتراف متزايـد َّأن ً
قليلا مـن املهاجرين يهاجـرون مبحض على سـبيل املثـال تصنيـف الالجئين الـذي يشير إىل األشـخاص
ً
ً
وقليلا منهم يهاجرون قسرا .لكـنَّ الهجرة تكاد الذيـن يهربـون عبر الحدود”بسـبب خـوف مسـ َّوغ مـن التعرض
إرادتهـم الرصفـة
ً
تكـون يف جميـع أشـكالها نتاجـا لنـوع مـا مـن القسر واإلكـراه لالضطهـاد ألسـباب مبنيـة على العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو
فضلا عـن أنهـا تتضمـن يف الوقـت نفسـه تحديـد الخيـارات .االنتماء لجامعـة اجتامعيـة معينـة أو للـرأي السـيايس” .ومـع
فاألشـخاص الذيـن يتحركـون ً
مثلا تحسـباً مـن املخاطـر التـي ذلـك ،يتسـبب تالقـي بعـض العوامـل ،مثـل :الجفـاف والنـزاع أو
يتوقعـون أن تحيـق بهـم يحـددون خياراتهـم لكـن البيئـة التـي تداخـل املسـببات والدوافـع يف إعاقـة التقييـم املبـارش ملسـألة
يحـددون فيهـا تلـك الخيـارات ال تخلـوا من معوقـات ومحددات السـببية يف كثير مـن الحـاالت.
يف الوقـت نفسـه بـل قـد ال ُيتـاح لهـم سـوى عـدد قليـل مـن
البدائـل .وباملثـل ،هنـاك من ُيجرب على التحرك إذا مـا واجه عنفاً فهنـاك كثير ممـن يـرون َّأن خبرات األشـخاص الذيـن يقعـون
شـديداً أو أزمـة أو كارثـة ثم يحـدد خياراتـه وإن كان ذلك ضمن خـارج الفئـات الحاليـة للمهاجريـن قسراً واالستراتيجيات التـي
عـدد محـدود مـن اإلمكانـات ،وتنصب تلـك الخيـارات عىل وجه ينتهجونهـا تـكاد تختفـي مـن املنظـور مـا يقـود إىل إهاملهـم أو
الخصـوص يف املـكان الـذي سـوف يتوجهون إليه .وقـد يتحدد أي إىل مـا هـو أسـوء مـن اإلهمال .ويسـطر على الجهـود املبذولـة
تحـرك ثانـوي مبـا يف ذلـك اختيـار الوجهـة باالعتبـارات املتعلقـة للتعامـل مـع ذلـك األمـر اعتراف الحكومـات واألكادمييين
بسـبل كسـب الـرزق أو تحسين األوضـاع أو الفـرص الحياتيـة .والفاعلين املؤسسين واملجتمـع املـدين بثغـرات الحاميـة املاثلـة
وحتـى يف أسـوء األزمـات اإلنسـانية ،يبقـى لكثير مـن األشـخاص أمـام الذيـن يتنقلـون عبر الحـدود الوطنيـة بسـبب التغيرات
القـدرة على تحديـد الخيـارات ودليـل ذلـك َّأن بعـض األشـخاص املناخيـة والبيئيـة .ومـع أن هـذه الجهـود ُيثنـى عليهـا ،تبقـى
قـد يختـار البقـاء واملخاطـرة بحياتـه بـدالً مـن مغـادرة موطنه 2.التسـاؤالت قامئـة حـول فوائـد عـزل تلـك العوامـل ومتييزهـا عىل
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يف إقليم جوزان ،شاميل افغانستان ،أصبحت األرض غري قابلة للزارعة إثر الجفاف2006 ،

ضـوء توافـر كثير مـن األدلـة حـول تنـوع العوامـل املؤثـرة على العوامـل الحاسـمة يف مرحلـة التقييـم خاصـة لفهـم حاجاتهـم
القـرارات املتعلقـة بالتحـرك.
وخياراتهـم املسـتقبلية .وقـد يكون العتبـارات السـببية أيضاً بروز
كبير خاصـة يف تحديـد أنـواع الحلـول املناسـبة واملجدية.
وتشير معظـم األبحاث إىل َّأن اآلثـار املدفوعة بالتغيرات املناخية
والبيئيـة لهـا أثـر ُمضا ِعف عىل املسـببات لتي تؤثر على القرارات وقـد تعـاين بعـض فئـات مهاجـري األزمات مـن معـدالت متنوعة
املتعلقـة بالتحـرك .ففـي بعض الحـاالت ،قد تكون اآلثـار املتعلقة مـن االسـتضعاف حتـى عندمـا تتشـابه تحركاتهـم أو عـدم
بالتغيرات البيئيـة الشرارة التي تطلـق عملية التحـرك لكنها ليس تحركاتهـم .وقـد يصبـح بعـض األشـخاص مسـتضعفني لفقدانهـم
مـن الضروري أن تكـون السـبب الحقيقـي لهـا .فهـل يجـب َّأن منظومـات الدعـم االجتامعـي واالقتصـادي الخاصـة بهم يف فرتات
يتلقـى األشـخاص املجربيـن على التحـرك نتيجـة اآلثـار املتعلقـة النزاعـات وخلال التحـرك وبعـده (مـن ذلـك على سـبيل املثـال
بالتغيرات املناخيـة والبيئيـة معاملـة مختلفـة أو كرميـة أكثر حاجـات كبار السـن والنسـاء واملعدمون مـن الفقـراء والقارصون
مـن املعاملـة التـي يتلقاهـا األشـخاص الذيـن يتحركـون خوفـاً غير املصحوبين ببالغين واألشـخاص ا ُملتجـر بهـم) .ومـع ذلك ،قد
على حياتهـم وسلامتهم أو صحتهـم بسـبب حادثـة نوويـة أو يكـون غريهـم مسـتضعف نظـراً لوضعـه ومنهم عىل سـبيل املثال
عنـف مسـتمر للعصابـات؟ وهـل يجـب أن متيـز االسـتجابات غير املواطنين وغريهـم مـن فاقـدي الوضـع القانـوين.
بين األشـخاص بنـا ًء على “أسـباب” معينـة؟ هـذان السـؤاالن ال
يسـهل اإلجابـة عليهما بـل إنهما يدفعانـا إىل تحـدي املفهومـات وقـد تتطـور قـدرات التكيـف أيضـاَ بـل تضمحـل أيضـاً حسـب
التقليديـة لألزمـة على أنهـا حادثـة محـدودة خاصـة يف سـياق تطـور األزمـة اإلنسـانية وحسـب املرحلـة التـي يتحـرك فيهـا
األزمـات بطيئـة الظهـور.
األشـخاص .ويف حالـة األزمـات بطيئـة الظهـور املرتبطـة بالتغير
املناخـي والتدهـور البيئـي ،قـد تضمحـل قـدرة األشـخاص على
لكـنَّ إعـادة النظـر يف الفئـات بنـا ًء على أشـكال الحركة بـدالً من مقاومـة الظـروف تدريجياً مع مـرور الوقت .أما األشـخاص الذين
عاجلا أم ً
ً
آجلا قبـل “ذروة” األزمـة فقـد يكونـون عىل
اسـبابها ال يعنـي التقليـل مـن شـأن املسـببات .بـل على العكس ،يتحركـون
ً
فالتأكيـد على األسـباب التـي تدفـع النـاس للتحرك قـد يكون من درجـة أقـل خطـرا مما يتعـرض لـه األشـخاص الذيـن اضمحلـت
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قدراتهـم على التكيـف وغريهـم مـن العالقين يف مكانهـم .هنـاك جـدل َّ
بـأن قيمـة هـذا التعريـف تتمثـل يف قدرتـه على
وباإلضافـة إىل ذلـك ،قـد يؤثـر كل مـن االسـتضعاف والقـدرة عىل اسـتيعاب الكـم الهائـل مـن الحاجـات وتنوعهـا التـي يظهرهـا
مقاومـة الظـروف على النزعـة الطبيعية نحو التحـرك يف األزمات .الذيـن يتحركـون أو الذيـن يصبحـون عالقين يف مكانهـم.
ويف السـياق ذاتـه ،ليـس مبقـدور جميـع األشـخاص الحصـول عىل
االسـتفادة على قـدم املسـاواة مـع الغير عندمـا ُيـر َّوج للحلـول.
فعلى سـبيل املثـال ،قـد يبقى لألشـخاص الذين تـؤدي األزمة بهم
على فقـدان األرض أو اإلصابـة باإلعاقـة حاجات ملحـة حتى بعد
أن تصبـح العـودة أمـراً مجديـاً ومرغوبـاً به إذ ال يرتبـط بالرضورة
مـا يسـمى “بنهايـة التهجير” بتوقـف الحاجـات أو بتحسين
الظـروف يف أزمـة بـدأت تنحسر ،بـل يسـتمر ،على عكـس ذلك،
خطـر حـدوث تهجريات متعـددة .ولعل السـبب يف ذلك يعود إىل
عـدة عوامـل منهـا :ضعف اعتبـارات النظـر يف الحاجـات الخاصة
للسـكان املسـتضعفني وغيـاب التخطيط لخفض املخاطـر والقيود
التـي تفرضهـا السياسـات الحكوميـة والقسـوة املفرطـة التـي
تنتهجهـا الحكومـات واملجتمـع الـدويل يف االسـتجابة العملياتيـة
لنشـوء أزمـة إنسـانية مـا ،ومـن ذلـك على سـبيل املثـال ،إهمال
وضـع الربامـج لالستشـفاء املبكـر وفـرص در الدخـل.

وحاجـات مهاجـري األزمـات متعددة الجوانب ،فقـد يحتاج بعض
مهاجـري األزمـات إىل الحاميـة املبـارشة سـوا ٌء أكان ذلـك اإلجلاء
مـن املناطـق التي متثل مخاطر وشـيكة أم حامية للسلامة واألمن
الجسـديني أو الوصـول إىل خدمـات الحفاظ عىل الحياة واإلعاشـة
األساسـية .ويف حين َّأن الحاجـة للحاميـة بالنسـبة للبعـض اآلخـر
قصيرة األمـد وتنتهـي فـور عودتهـم بسلامة إىل ديارهـم ،هنـاك
آخـرون ممـن قـد يحتاجـون إىل التعويـض أو إعـادة ممتلكاتهـم
إىل وضعهـا السـابق أو آليـات انتصاف لحامية حقوقهم اإلنسـانية
األساسية.

لكـن غيـاب املسـؤولية الواضحـة غالبـاً مـا يترك ثغـرات يف
الحاميـة .ويف نهايـة املطـاف ،قـد يتمثـل التحـدي األكبر الـذي
يواجـه توفير الحاميـة ملهاجـري األزمـات يف تحديـد مـن يحتـاج
للمسـاعدة الدوليـة .وميكـن للمـرء أن يقسـم األشـخاص الذيـن
يتحركـون يف سـياق األزمـات اإلنسـانية إىل ثلاث تصنيفـات وفقـاً
الحامية ملهاجري األزمات
ملوقـف حكوماتهـم لتحديـد مـا إذا كان هنـاك حاجـة للحاميـة
عنـد تحديـد الحاجـة لالسـتجابات ،ال بـد مـن التفكير يف جميـع الدوليـة على ضـوء غيـاب الحاميـة مـن الـدول.
مهاجـري األزمـات ونقـاط اسـتضعافهم التـي ينفـردون بهـا
وقدراتهـم على مواكبـة الظـروف وحاجاتهـم الحامئيـة .ورمبـا تضـم الفئـة األوىل األشـخاص الذيـن تتوافـر حكوماتهـم على
يتطلـب األمـر وضـع سـلم باألولويـات لتحديـد مـن يحصـل على الرغبـة والقـدرة يف توفير الحاميـة ،فحتـى الـدول الغنيـة ليسـت
الحاميـة ومـا الوضـع واملحتـوى الذيـن يجـب على الحاميـة أن مبنـأى عـن األزمـات .ويف مثـل هـذه الحـاالت ،ال يوجـد دور كبري
تنطـوي عليهما .وعنـد صياغـة االسـتجابات ،هنـاك عـدد مـن للمجتمـع الـدويل لكـنَّ ذلـك ال مينـع مـن أن تقـدم الحكومـات
العوامـل التـي ال بـد مـن أخذهـا يف االعتبـار مبـا فيهـا أدوار األخـرى واملنظمات الدوليـة املسـاعدة.
مختلـف الفاعلين ومسـؤولياتهم ومنهـا البلـدان األصليـة وبلـدان
العبـور واملقصـد والحاميـة املمنوحـة ضمـن التفويضـات واألطـر أمـا الفئـة الثانيـة فتضـن األفـراد الـذي يواجهـون أوضاعـاً تتوافـر
القامئـة.
فيهـا الحكومـات على الرغبـة دون القـدرة على توفير الحاميـة
الكافيـة ،فهـي ترغـب يف حاميـة مواطنيهـا مـن األذى لكنهـا ال
والحاميـة مفهـوم لـه تاريخـه العريـق ويتجلى اليـوم يف عـدد متتلـك القـدرات وال املـوارد الالزمـة لذلك .ويف مثل هـذه األوضاع
مـن األشـكال منهـا الحاميـة الدبلوماسـية والحاميـة القنصليـة كما حـدث مؤخـراً على أعقـاب إعصـار هايان الـذي كان لـه أثر
والحاميـة البديلـة والحاميـة التكميلية والحاميـة املؤقتة والحامية مدمـر ال ميكـن تخيلـه على الفلبين ،كان للمجتمـع الـدويل دور
اإلنسـانية وغريهـا .وعلى الصعيـد العمليُ ،طـور التعريـف األكرث مهـم يف تدعيمـه لقـدرات الـدول الراغبـة يف توفير الحاميـة.
قبـوالً وانتشـاراً للحاميـة الـذي يسـتخدمه الفاعلـون اإلنسـانيون
خلال سلسـلة مطولـة مـن ورشـات العمـل واالستشـارات التـي وتضـم الفئـة الثالثـة األوضـاع التـي تكـون فيهـا الحكومـات غير
رعتهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهلال األحمـر“ :يضـم راغبـة يف توفير الحاميـة ملواطنيهـا ولغير املواطنين املقيمني عىل
مفهـوم الحاميـة جميـع النشـاطات الهادفـة إىل الحصـول على أراضيهـا على حـد سـواء .ويف بعـض الحـاالت ،يكـون للحكومـة
االحترام الكامـل لحقـوق الفـرد وفقـاً ملجموعـة القوانين ذات القـدرة على توفير الحاميـة لكنهـا غير راغبـة يف تقدميهـا لبعـض
الصلـة بحرفيتهـا وبروحهـا” (أي قانـون حقـوق اإلنسـان والقانون أو جميـع املقيمين عليهـا .ويف مثـل هـذه األوضـاع ،قـد تكـون
اإلنسـاين الـدويل وقانون ال َّالجئني) 3ويف سـياق األزمات اإلنسـانية ،الحاميـة الدوليـة رضوريـة بغـض النظـر عـن السـبب .وتصبـح
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املسـاعي الدبلوماسـية اإلنسـانية التـي مكنـت مـن مثـل هـذا
التدخـل يف أوضـاع النـزاع منوذجـاً يجـب تطبيقـه على درجـة
أكثر عموميـة على األزمـات الناتجـة عـن أسـباب ال عالقـة لهـا
بالنزاعـات.

مـا الجهـة أو الجهـات الفاعلـة املعنيـة يف توفير الحاميـة الالزمة
وإىل أي مـدى تصـل قدراتهـم؟ هـل هـي املجتمـع املحلي أم
الفاعلـون املحليـون أو الوطنيـون ،أم السـلطات الحكوميـة أم
املجتمـع الـدويل أم األرسة أم غري ذلك من الشـبكات االجتامعية؟
أم هـي الفاعلـون اإلقليميـون؟ أم املجتمـع الـدويل مبـا فيه الدول
األعضـاء يف األمـم املتحـدة والهيئـات والفاعلـون ضمـن منظومـة
األمـم املتحـدة أم غريهـا مـن املنظمات واملانحين أم كلهـم معاً؟

مـا السياسـات واملامرسـات التـي ينبغـي بناؤهـا مـن ناحيـة
الحلـول املسـتدامة ملعالجة وضـع مهاجري األزمـات عندما تكون
عودتهـم إىل بلدانهـم و/أو مجتمعاتهـم االصليـة أمـراً ال ُينصـح
بـه أو عندمـا يكـون يف ذلـك خطـراً على حياتهـم؟ مـا االعتبارات
األخالقيـة التـي ينبغـي أن تثري تلـك السياسـات واملامرسـات؟

سوزان مارتن  martinsf@georgetown.eduاملديرة التنفيذية
للمرشوعات ،وسانجوالفرياسنغي ssw33@georgetown.edu
مديرة للمرشوع وآيب تايلور  act64@georgetown.eduزميلة
باحثة يف مرشوع هجرة األزمات يف معهد جامعة جورجتاون
لدراسة الهجرة الدولية http://isim.georgetown.edu

بـأي طـرق ُيلقـى على عاتـق الـدول التزامـات لتوفير تلـك
الحاميـة؟ إىل أي درجـة ميكـن للتفويضـات املؤسسـية وغريهـا
مـن تفويضـات أن تغطـي توفير تلـك الحاميـة؟ ومـا الحقـوق
املصاحبـة لذلـك (إن ُوجـدت) التـي تؤثـر بطريـق مبـارش (وغير
مبـارش) على مهاجـري األزمـات؟

املجلد املحرر الخاص بهم بعنوان األزمات اإلنسانية والهجرة:
األسباب والعواقب واالستجابات Humanitarian Crises and
Migration: Causes, Consequences and Responses
سوف يُنرش عن دار النرش روتليدج يف مارس/آذار  .2014بنيت
هذه املقالة عىل فصل مقدمة ذلك املجلد.

مـا الثغـرات التقنينيـة و/أو التنفيذيـة و/أو الخاصـة
باملامرسـات؟هل مـن رضورة لتوضيـح الطـرق التـي تنطبـق فيها
األطـر القامئـة على وضـع معين؟ وهـل مـن رضورة إلنشـاء صفة
قانونيـة جديـدة ملجموعـات معينـة؟ وإذا ُأنشـئت ترشيعـات
جديـدة وأطـر جديـدة بشـأن مهاجـري األزمـات ،كيـف ينبغـي
لتلـك الترشيعـات واألطـر أن تتقاطـع مـع املنظومـات الراسـخة
لحاميـة الالجئين والقادريـن على االسـتفادة مـن الحاميـة
التكميليـة؟

http://isim.georgetown.edu/work/crisis/ .1
 .2فان هري ،ن“ .إدارة التنقل لإلمناء البرشي :الربوز املتنامي للهجرة املختلطة” برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ،ورقة بحثية حول اإلمناء البرشي .2010/2009
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_20.pdf
Managing Mobility for Human Development:
The Growing Salience of Mixed Migration
 .3اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ( )1999ورشة العمل الثالثة حول
الحامية .ورقة خلفية.

وبهـذا الخصـوص ،عند تحليـل األطر القامئـة وتقييم االسـتجابات
الحاليـة وبنـاء االسـتجابات الجديـدة لحاميـة مهاجـري األزمـات،
ال بـد بالضرورة مـن مراعـاة عـدد مـن العوامـل إلثـراء ذلـك
االسـتقصاء .ومـن هنـا ،يسـعى مشروع هجـرة األزمـات إىل كيـف ميكـن لالعتبارات السـببية أن تتقاطع مع عزو املسـؤوليات
اإلجابـة على األسـئلة التاليـة املتعلقة بهـذا السـياق باإلضافة إىل لتوفير الحاميـة خاصـة عندمـا تتحمـل قدراً كبيراً من املسـؤولية
رسـم سياسـة واسـتخالص املضمونـات املتعلقـة باملامرسـة:
عن التسـبب يف ظهور أزمة إنسـانية وتحرك األشـخاص املصاحب
لها ؟
مـا نـوع الحاميـة الرضوريـة يف وضـع معين مـن أوضـاع األزمات
ومـا ينبغـي أن يكـون عليـه محتوى تلـك الحامية؟ حاميـة دولية ولـدى البحـث عـن اإلجابات عىل تلك األسـئلة ،ال بد مـن االنتباه
طويلـة األمـد؟ حاميـة ضـد اإلعـادة القرسيـة؟ حاميـة مؤقتـة أم إىل أن قانـون حقـوق اإلنسـان مينـح الحقـوق لألفـراد حتـى لـو
حاميـة إنسـانية مبـا فيهـا قبـول دخـول األفـراد إىل أرض بلـد مـا؟ كانـوا خـارج بلدانهـم األصليـة أو أماكـن إقامتهـم االعتياديـة
اإلجلاء أم النقل؟ املسـاعدة اإلنسـانية الهادفـة إىل املحافظة عىل بغـض النظـر عما إذا كانـت الدولـة التـي يقيمـون فيهـا قـادرة
حيـاة النـاس على شـكل خدمـات أساسـية ومـأوى وحاميـة مـن أو راغبـة يف توفير الحاميـة أو املسـاعدة لهـم .ولهـذه الغايـة ،ال
األرضار الجسـدية على سـبيل املثـال؟ املسـاعدة يف رد االعتبـار بـد مـن فهم واقـع مهاجـري األزمـات وتعقيدات هجـرة األزمات
إزاء انتهـاكات حقـوق اإلنسـان أو بنـاء سـبل مسـتدامة لكسـب ألن ذلـك الفهـم ميثـل خطـوة أساسـية يف إيجـاد حلـول لتلبيـة
الرزق؟
حاجاتهـم.
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مفهوم هجرة األزمات
جني ماك آدم

علينا فهم هجرة األزمات من منظور “نقاط التحول” التي ال تشحذها األحداث وحسب بل العمليات الهيكلية
أيضاً .ومن املهم لصانعي السياسات أن يكون مثة نظرية مالمئة وراء مفهوم “هجرة األزمات” لضامن أن تأيت
االستجابات عىل النحو املطلوب ويف الوقت املناسب وأن تكون مدروسة جيداً.
ا ُملعقدة التي قد يشحذها حدث قوي ولكنه ال يتسبب يف قوعها.
فبعض األحداث أو اآلليات يجب التعامل معها عىل أنها مجرد
جانب واحد فقط من األزمة املتجذرة يف ظروف من الظلم أو
االستضعاف املمنهج التي تجعل فئات بعينها أكرث عرضة للتهجري
من غريها .وبالنظر إىل مصطلح “ هجرة األزمات” من هذا املنظور،
سنجد أنه ينطوي عىل الضغوط الشديدة الواقعة عىل الفرد أو
الجامعة املرتحلة بدالً من اإلشارة بالرضورة إىل وجود حدث جلل
أو مفاجئ.

ال تقل أهمية قضايا الحامية واملساعدة يف أعقاب الكوارث
الطبيعية عنها يف أوقات النزاع؛ فقد ُيعاين ا ُملهجرون من عدم
حصولهم عىل حقوقهم ومواردهم األساسية مام ُيصيبهم باآلالم
النفسية .ومع ذلك ،مازال تركيز املجتمع الدويل منصباً حتى وقت
قريب عىل حامية ا ُملهجرين جراء النزاع عىل الرغم من تزايد
عدد (ا ُملهجرين الذي ُيعد األكرث أيضاً) بفعل الكوارث الطبيعية.
وقد أعرب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني قائ ًال:
“مع أن طبيعة التهجري القرسي رسيعة التطور ،فاالستجابات التي
ُيتيحها املجتمع الدويل ال تواكب تلك الرسعة”  1ووفقاً ملنسق األمم
املتحدة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ قد تصبح الكوارث املتكررة ولعل نقاط التحول طريقة ف ّعالة لفهم ذلك .ولنأخذ التساؤالت
2
والشديدة الواقع “ا ُملعتاد الجديد”.
التالية مثاالً عىل ذلك :متى قد تدفع اآلثار املرتاكمة للضغوط -
سواء أكانت اجتامعية اقتصادية أم بيئية أو سياسية أو نفسية
ومع ذلك ،يف حني تدفعنا غرائزنا لالعتقاد بأن “هجرة األزمات”  -الشخص للسقوط من عىل حافة الهاوية؟ ومتى يصبح االنتقال
تنطوي عىل االنتقال استجابة لخطر محسوس مبوضوعية ،مثل :أفضل من البقاء؟ وهكذا ،فبغض الطرف عن سواء ما إذا مثة
الفيضانات أو الزالزل ،إال أن البعد االجتامعية الضمني هو الذي ظروف شديدة أم مزمنة تشحذ األزمة ،فسيكون دامئاً مثة نقاط
يحول الوضع من مجرد مجابهة للمخاطر إىل حالة من الضغوط تحول ال ميكن إغفالها وستختلف هذه النقاط من فرد إىل آخر.
التي تخترب مدى لدونة كل من األفراد واملجتمعات املحلية يف
أوقات األزمات والتي قد تؤدي بدورها إىل رحالت االنتقال .وهكذا ،املضمونات السياساتية
ستعتمد مكونات “األزمة” واملحفزات عىل الهجرة عىل مصادر ملثل ذلك الفهم انعكاسات سياسية بعيدة املدى ألنه عندما نتعامل
املرتحلني وإمكانياتهم إضافة إىل قدرة الدولة التي خلفوها وراءهم مع “األزمة” بوصفها أكرث من مجرد حدث فردي مفاجئ ،ميكننا
أو التي انتقلوا إليها استجابة ملحنتهم .وبذلك ،تصبح الهجرة حينها البدء يف توقع التدخالت األخرى التي تقع عىل مدار أطر
استجابة طبيعية ومنطقية ملواجهة الكوارث الطبيعية وآلثار التغري زمنية أطول ،والرتكيبات املختلفة للجهات الفاعلة املؤسسية،
البيئي األكرث تدرجاً .وهذا ال يعني بالرضورة افرتاض أن تلك الهجرة والرشكات الجديدة ،ومناذج التمويل األكرث استدامة .وقد تثري
دامئاً ما تكون طوعية ولكن كل ما يف األمر أنه ال ينبغي التعامل التعريفات اهتاممنا أكرث إذا كانت قادرة عىل تحديد مدى أحقية
الحصول عىل االستحقاقات القانونية أو املساعدة اإلنسانية.
معها تلقائياً عىل أنها غري طبيعية.
وألن الكوارث الطبيعية واملخاطر األخرى أمر اعتيادي يف بعض
البيئات ،فلن تظهر يف صورة “أزمة” ما مل تتواجد بعض املتغريات.
ومع ذلك ،فقد يتفاعل حدث رسيع ما مع الضغوط القامئة بالفعل،
مثل :الفقر ،واكتظاظ السكان ،والهشاشة البيئية ،ومامرسات
التنمية ،وضعف املؤسسات السياسية .ولهذا ،ما قد يحتمله
مجتمع محيل ما أو فرد ما قد ُيشكل أزمة عند آخرين.

وال يقترص تناول فكريت األزمة والهجرة معاً عىل الحلقات األكادميية
وحسب .فقد قررت الدول اختيار عنوان “إدارة هجرة األزمات”
ليكون موضوع الحوار الدويل بشأن الهجرة لعام  2012الذي نظمته
املنظمة الدولية للهجرة .وبالنظر إىل االنعكاسات السياساتية
والقانونية املحتملة للمداوالت يف مثل تلك السياقات ،فمن املهم
جداً ضامن وضوحها عىل املستوى املفاهيمي.

وعليه ،فأفضل تفسري ملفهوم “هجرة األزمــات” أنه االستجابة وقد أشارت نقاشات املنظمة الدولية للهجرة إىل فهم صانعي
ملجموعة العوامل االجتامعية والسياسية واالقتصادية والبيئية السياسات األكيد ملفهوم “األزمة” عىل أنها اللحظة الحاسمة أو
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املنظمة الدولية للهجرة /برندان بانون

الجئون صوماليون

هذه الهجرة رضباً من التكيف أو إشارة إىل إخفاق التكيف .وبهذا،
تفرتض رؤية الهجرة بوصفها تكيفاً أن االنتقال قوة منتجة ميكن
تسخريها وتنميتها بدالً من التعامل معه عىل أنه كارثة إنسانية
جارفة ينبغي حلها.

نقطة التحول بوصفها حالة طارئة .ولكن مشكلة فهم “هجرة
األزمات” عىل أنها استجابة الفرد أو املجتمع املحيل لحدث خارجي
تكمن يف أن تلك الرؤية تتجاهل عوامل الهشاشة القامئة فعلياً
من قبل وتسلط الضوء عىل الواقع املادي بدالً من إجراء تقييم
شامل للظروف االجتامعية واالقتصادية .ومن املخاوف األخرى
ذات الصلة احتاملية التغايض عن مامرسات التنمية ا ُملحسنة (مثل :جني ماك آدم  j.mcadam@unsw.edu.auأستاذ علوم
برامج التصدي للفقر) ،التي متتاز بالفعل باألطر املؤسسية القوية ،القانون واملدير املؤسس ملركز أندرو وريناتا كالدور املعني
لصالح االستجابات يف حاالت الطوارئ التي تعد مجرد ردود أفعال بقانون الالجئني الدويل يف جامعة نيو ساوث ويلزwww. .
3
kaldorcentre.unsw.edu.au
مخصصة ألنها تعالج أعراض املشكلة وليس أسبابها.

4

عالوة عىل ما سبق ،من الرضوري أن ُيقدر صانعي السياسات
الطريقة التي تظهر (أو ال تظهر) بها رحالت االنتقال تاريخياً يف
بعض املجتمعات املحلية الخاصة .وإال فقد ُترى التدخالت يف غري
محلها .ففي جزر املحيط الهادئ ،عىل سبيل املثال ،االنتقال جزء
ال يتجزأ من التجربة التاريخية والحالية ،ولهذا علينا النظر إىل
االرتحال بوصفه اسرتاتيجية تكيف ُتعد بدورها جزء من االمتداد
التاريخي.
وإذا أريد تحقيق التغيري الجاد ،فمن الرضوري تجاوز القوالب
السياساتية التقليدية وتعزيز التنسيق ضمن الحكومات والهيئات
الدولية واملحلية واملنظامت غري الحكومية وفيام بينها .ومثة حاجة
التخاذ نهج أكرث شمولية بني القطاعات املختلفة مع تحسني
الروابط بني املجتمعات اإلنسانية واإلمنائية.
وستؤدي طبيعة التدخالت السياسية وتوقيتها دوراً مه ًام يف تشكيل
نتائج “هجرة األزمات” .وسيساعدان أيضاً يف تحديد ما إذا كانت

 .1ترصيح عىل لسان أنطونيو جوترييس يف “االجتامع الحكومي الدويل عىل املستوى
الوزاري لالحتفال بالذكرى  60التفاقية عام  1951املتعلقة بوضع الالجئني و الذكرى 50
التفاقية عام  1961بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية” ،ديسمرب/كانون األول 2011
www.unhcr.org/4ecd0cde9.html
 4 .2كلامت افتتاحية قدمها جون هوملز يف مؤمتر ديهاد  ،2008أبريل/نيسان2008
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/YSAR-7DHL88?OpenDocument
 .3أنطوين أوليفر سميث“ ،تنظري الكوارث :الطبيعة والقوة والثقافة”
( )Theorizing Disasters: Nature, Power, and Cultureيف سوزانا م .هوفامن
وأنطوين أوليفر سميث (محرران) ،الكوارث والثقافة :أنرثوبولوجيا الكوارث ،الكلية
األمريكية لبحوث الصحافة ،سانتايف.32 ،2002 ،
’Anthony Oliver-Smith, ‘Theorizing Disasters: Nature, Power, and Culture
in Susanna M Hoffmann and Anthony Oliver-Smith (eds), Catastrophe
and Culture: The Anthropology of Disaster, School of American Research
Press, Santa Fe, 2002, 32.
 .4كوكو وارنر“ ،تقييم االحتياجات املؤسسية والحكومية املتعلقة بالتغري البيئي والهجرة
البرشية ،فريق معني بدراسة الهجرة الناتجة عن التغريات املناخية ،صندوق “مرشوع
مارشال” األملاين الذي أنشأته الواليات املتحدة األمريكية ،يونيو/حزيران 2010
(Assessing Institutional and Governance Needs Related to Environmental
)Change and Human Migration
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الدروس املستفادة من بناء املبادئ التوجيهية للنزوح الداخيل
روبرتا كوهني

غطت املبادئ التوجيهية املعنية برحالت النزوح الداخلية ثغرة أساسية يف منظومة الحامية الدولية لألشخاص
املنتزعني من جذورهم ،لكن ما يجب استكشافه هو ما إذا كان بناء تلك املبادئ يقدم دروساً يستفاد منها ملن
يسعى إىل تطوير املعايري يف مجال الهجرة.
■■قبـل البـدء مبعايير جديـدة كان مـن الضروري وضـع
القضيـة على الخريطـة لتمهيـد الطريـق أمـام االعرتاف
الـدويل باملشـكلة ورضورة اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة
للتعامـل مـع املشـكلة

لقـد أصبحـت العمليـة التـي ُبنيـت على أساسـها املبـادئ
التوجيهيـة املعنيـة النـزوح الداخلي منحـى أكبر قبـوالً للعمـل،
وقـد حظيـت املبـادئ باعتراف دويل واسـع النطـاق وأصبـح
لهـا سـلطة حتـى مـع َّأن الخبراء املسـتقلني وليـس الـدول
أعـدوا أحكامهـا وراجعوهـا واسـتكملوها خـارج اإلطـار العابـر
للحكومـات التقليـدي 1.وقـد مهـدت هـذه العمليـة اإلبداعيـة ■■أثبـت تعيين خبير لألمـم املتحـدة لقيـادة العمليـة أنه
أيضـاً الطريـق أمـام بنـاء معايير أخـرى لألمـم املتحـدة وكذلـك
أمـر فعـال يف إقنـاع الحكومـات يف قبـول بنـاء مبـادئ
مبـادئ بينهيرو واملبـادئ التوجيهيـة حـول املؤسسـات التجاريـة
جد يد ة
وحقـوق اإلنسـان2 .
■■لقـد كان ارتبـاط الخبير مبؤسسـة مسـتقلة (وهـي
لكـنَّ املبـادئ التوجيهيـة نجحـت ألهـداف محـددة .فبدايـ ًة،
مشروع النـزوح الداخلي يف معهـد بروكنغـز ،يف حالتنا
ً
ً
كانـت تلـك املبـادئ قامئـة على القانـون الحـايل وكانـت متوافقة
هـذه) أمـرا رضوريـا لتنظيـم العمليـة وإدارتهـا.
معـه ومل ُيطلـب إىل الـدول أداء التزامـات جديدة بـل ُطلب إليها
ً
ً
أن تحسـن فهمهـا حـول تطبيـق التزاماتهـا الحاليـة يف أوضاعهـا ■■لقـد كان دعـم الحكومـات الرئيسـية أمـرا حيويـا يف
الحاليـة .وثانيـاًُ ،بن َيـت املبـادئ التوجيهيـة وفق توجيـه خبري من
تحقيـق اإلجماع حـول املبـادئ خاصـة بني الـدول التي
األمـم املتحـدة وهـو ممثـل األمين العـام لألمـم املتحـدة حـول
أبـدت التحفظـات
األشـخاص النَّازحين داخليـ ًا فرانسـيس م .دنـغ .ومـع ّأن هـذه
املبـادئ صاغهـا مجموعـة مـن املحامين الدوليين ،قـاد دنـغ ■■كان ملشـاركة الخبراء مـن مفوضيـة األمـم املتحـدة
العمليـة وقـدم تقاريـره عنهـا بانتظـام إىل لجنـة حقوق اإلنسـان
السـامية لالجئين ومكتـب املفـوض السـامي لألمـم
والجمعيـة العموميـة لألمـم املتحـدة التـي طلبـت بنـاء إطار عام
املتحـدة لحقـوق اإلنسـان واللجنـة الدوليـة للصليـب
مالئـم لحاميـة النَّازحين داخليـ ًا.
األحمـر يف صياغـة املبـادئ التوجيهيـة دور يف دعـم
املحامين الدوليين املعنيين بالعمليـة.
وثالثـاً ،اسـتجابت املبـادئ التوجيهيـة إىل حاجة حساسـة وحرجة
أرادت الـدول واملنظمات الدوليـة التعامـل معهـا .فانـدالع ■■أثـرت عمليـة استشـارات واسـعة النطـاق حـول
الحـروب األهليـة نتيجـة الحـرب البـاردة أو بعدهـا تسـبب يف
القضايـا الشـائكة التـي ظهـرت (التـي شـارك بهـا
اقتلاع جـذور ماليين األشـخاص بالقـوة داخـل بالدهـم بسـبب
خبراء مـن الهيئـات اإلقليميـة والدوليـة اإلنسـانية
النِّـزاع والعنـف املجتمعـي وانتهاكات حقوق اإلنسـان ومل تنطبق
واملنظمات اإلمنائيـة واملنظمات غير الحكوميـة
عليهـم اتفاقيـة ال َّالجئين لعـام  .1951ويف تسـعينيات القـرن
اإلنسـانية والحقوقيـة وجامعـات منـارصة قضايـا
العرشيـن بـدأت األمـم املتحـدة بدراسـة الفجـوات القانونيـة
املـرأة والطفـل) على كثير مـن الحكومـات وجعلتهـا
واملؤسسـية التـي تؤثـر على األشـخاص النَّازحين داخليـاً الذين مل
تسـتجيب بإيجابيـة للعمليـة .وكانـت الـدول على وجه
ً
ً
يعبروا الحـدود الدوليـة املعترف بهـا فلـم يصبحـوا الجئين.
الخصـوص مسـتعدة اسـتعدادا كاملا لدعـم املبـادئ
إذا مـا وجدتهـا الهيئـات العملياتيـة مفيـدة يف هـذا
وهنـاك عـدد من الدروس املسـتفادة مـن بناء املبـادئ التوجيهية
املجـال.
التـي تفيـد األشـخاص الذيـن يسـعون إىل تطويـر املعايير يف بيان
جدية وناشـئة:
الصياغـة الفعليـة للمبـادئ التوجيهية تحمل أيضاً دروسـاً:
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■ ■عندمـا ُبنيـت املبـادئ على الفـروع الثالثـة للقانـون (قانـون
حقـوق اإلنسـان والقانـون اإلنسـاين وقانـون ال َّالجئين) أتـاح
ذلـك تغطيـة معظـم أوضـاع النـزوح الداخلي.
■ ■بنيـت املبـادئ على مقاربـة الحاجـات ،مبعنـى أنهـا حـددت
حاجـات النَّازحين داخليـاً قبـل دراسـة الدرجـة التـي تعامـل
معهـا القانـون بدرجـة كافيـة وم ّكـن ذلـك تحديـد املناطـق
الرماديـة والثغـرات يف القانـون التـي تتطلـب كل االهتمام.
وعـزز هـذه املقاربـة القـرار املتخـذ باالسـتفادة ليـس مـن
قانـون املعاهـدات فحسـب بـل القانـون العـريف وصكـوك
القانـون الناعـم.

■ ■اكتسـبت املبـادئ التوجيهيـة الدعـم بتأسيسـها ملقاربـة
مفهوميـة تحترم مبـدأ السـيادة ،وتحديـداً على أن السـيادة
مسـؤولية .فاملبـادئ التوجيهيـة تؤكـد بوضـوح على َّأن
املسـؤولية الرئيسـية تجـاه النَّازحين تقـع على عاتـق
حكوماتهـم .لكنهـا يف الوقت نفسـه تؤكد على أ َّنه يف حالة مل
تكـن الحكومـات قـادرة أو راغبـة يف تـويل التزاماتهـا ،ف ُيتوقع
مـن املنظمات الدوليـة أن تشـارك يف العمليـة .فللمنظمات
اإلنسـانية الدوليـة “الحـق يف عـرض خدماتهـا ً
دعما للنازحني
بتعسـف
داخليـاً” وال يجـب “حجب[املوافقـة الحكوميـة] ّ
خاصـة عندمـا تكـون السـلطات املعنيـة غير قـادرة على
توفير املسـاعدة املطلوبـة” وقـد أكـد ممثـل األمين العـام
مـراراً وتكـراراً أ َّنـه مـن مصلحة الـدول أن تؤدي مسـؤولياتها
الوطنيـة.

■ ■كان االلتصـاق بالقانـون املوجـود عنـد التعامـل مـع الثغرات
واملناطـق الرماديـة بـدالً مـن إيجـاد قانـون جديـد مـن
أهـم املزايـا الهادفـة إىل أن تحظـى املبـادئ التوجيهيـة على ■ ■كان رسـم خطـة النشر للوصـول إىل الحكومـات واملجتمـع
القبـول .فقـد كان مـن املغـري يف أغلـب األحيـان الدعوة إىل
املـدين يف أنحـاء العـامل مـن األمور الحاسـمة يف تعزيـز الدعم
تحسين القانـون ل َّكـن واحـدة مـن نقـاط القـوة التـي تتمتع
للمبـادئ التوجيهيـة.
بهـا املبـادئ التوجيهيـة تتمثـل يف أنهـا مبنيـة على القانـون
محدوديـات العملية غري الحكومية وفوائدها
امللـزم وإن كانـت وثيقـة غير ملزمـة بحـد ذاتهـا.
قـد يقـال َّإن املبـادئ إذا جـاءت على صيغـة صـك قانـوين ملـزم
■ ■م َّكـن خيـار التأكيـد على القانـون الفريـق القانـوين مـن فسـوف تكتسـب قـدراً أكبر مـن السـلطة واالعتراف الـدويل بـل
تفصيـل أحـكام القانـون مبـا يالئـم حاجـات النَّازحين .ويف سـوف تـزداد احتامليـة تطبيقهـا أكثر مما لـو كانـت على صيغة
الحـاالت التـي ُوجـدت فيها ثغـرات واضحـة ،اعتمـد الفريق مبـادئ غير ملزمـة .لكـنَّ الحقيقـة َّأن التفـاوض على معاهـدة
القانـوين على مـا نظـروا إليـه على أنـه موجـود ضمنيـاً دوليـة تفتقـر إىل الدعـم املطلـوب قـد يسـتغرق عقـوداً مـن
يف القانـون .ولذلـك ،منحـت املبـادئ الثقـة لكثير مـن الزمـن .وقـد يكـون يف ذلـك خطر أيضـاً ألنها قد تتسـبب يف متييع
الحكومات بشـأن اسـتخدامها كأسـاس ُتبنى عليه السياسـات األحـكام الحاليـة املوجـودة يف قانـون حقـوق اإلنسـان والقانـون
والقوانين يف بلدانهـا إذ َّإن كل مبـدأ ينصـب يف النهايـة يف اإلنسـاين الذيـن ميثلان أسـاس تلـك املبـادئ.
البنـود القانونيـة املقبولـة ً
أصلا لـدى الـدول.
ً
ً
وفضلا عـن ذلـك ،ال تصـادق الحكومـات دامئـا على املعاهـدات
■ ■سـاعدت مرونـة تعريـف النَّازحين للتغلـب على عامـل التـي تتبناهـا بـل قـد ال متتثـل إىل املعاهـدات التـي تصـادق
الوقـت يف الحصـول على قبـول واسـع النطـاق لذلـك عليهـا .عـدا عـن َّأن التأثير على الحكومـات بهـدف تنفيذهـا
التعريـف .فقـد سـعى التعريـف إىل املوازنـة بين إطـار عـام ملسـؤولياتها ميثـل تحديـاً سـواء أكان الصـك ملزمـاً أم غير ملـزم.
ضيـق للغايـة يخاطـر بإقصـاء الناس وآخـر واسـع النطاق قد ومـن هنـا ،تبين َ
ملمثلي األمين العـام لألمـم املتحـدة أنـه مـن
األسـهل التفاوض مع املسـؤولني الوطنيني عىل أسـاس اإلرشـادات
يصعـب إدارتـه على أرض الواقـع.
التوجيهيـة َّ
ألن بعـض الحكومـات وجدتهـا أقـل خطـراً إذ ال ميكن
■ ■تضمنـت آليـة التأكـد من أن انتقاء جامعة مـا ملنحها الحامية توجيـه تهمـة رسـمية للحكومـة التـي ال متتثـل لهـا.
لـن يضفـي امتيـازاً على تلك الجامعـة اإلشـارة إىل أنه مل تكن
هنـاك صفـة قانونيـة اسـمها “نـازح” بـل إن الهـدف كان ويف حالـة املبـادئ التوجيهيـة ،قـد يبـدو االسـتخدام والقبـول
ضمان التعامـل مـع الشـواغل التـي تلـم بالنازحين وحدهم املسـتدامان املسـار األفضـل الـذي ميكـن انتهاجـه .وهنـاك زيادة
دون غريهـم .فالنازحـون كانـوا مجموعة مسـتضعفة بطريقة مسـتمرة وملحوظـة يف عـدد الحكومـات التـي بـدأت تتبنـى
مامثلـة السـتضعاف فئـات أخـرى ،مثل:الالجئين والنسـاء القوانين والسياسـات الوطنيـة املبنيـة عىل املبـادئ وكذلك الحال
بالنسـبة للهيئـات اإلقليميـة ،مثـل :االتحـاد األفريقـي الـذي تبنى
واألطفـال وكبار السـن.
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اتفاقيـة كامبـاال امللزمـة قانونـاً ،إضافـة إىل املحاكـم وهيئـات
املعاهـدات التـي بـدأت تستشـهد باملبـادئ التوجيهيـة .ومـع
مـرور الوقـت ،قـد يعـزز ذلـك مـن التوجـه نحـو اعتبـار املبـادئ
التوجيهيـة جـزءاً مـن القانـون العـريف أو رمبـا يف حالـة الحصـول
على الدعـم الـدويل ،قد يلي تلك املبـادئ اتفاقيـة ملزمـة قانوناً.

تتطلـب منـا تعزيـز الضامنـات القانونيـة ليـس للنازحين (خاصة
املقتلعين مـن جذورهـم نتيجـة الكـوارث بطيئـة الحـدوث)
فحسـب بـل أيضـاً لألشـخاص الذيـن ُأجبروا على عبـور الحـدود
دون حصولهـم على صفـة اللجـوء.

روبرتا كوهني  rcohen@brookings.eduزميلة أوىل غري مقيمة
والسـؤال هـو :أميكـن لتجربـة املبـادئ التوجيهيـة أن تسـاعد يف يف معهد بروكنغز www.brookings.edu
بنـاء املعايير ملعالجـة “هجـرة األزمـات” أو النازحين ألسـباب
بيئيـة؟ هـذا مـن األمـور التي ال شـك بهـا لكـنَّ أول ما سـيتطلب هذا املقال مبني عىل بحث مط ّول ُأعد ملرشوع هجرة األزمات
ذلـك صياغـة تعريـف أو وصـف واضـح لألشـخاص الـذي ُينظـر لدى معهد دراسات الهجرة الدولية ونرشه املعهد املذكور.
إليهـم على أنهـم بحاجـة للحاميـة ،وثانيـاً يجـب دراسـة مـا إذا
كان باإلمـكان تنـاول حقـوق أولئك األشـخاص واسـتحقاقاتهم من http://isim.georgetown.edu/work/crisis/products/
منظـور القانـون الـدويل الحايل .ومن هنا ،سـيكون مـن الرضوري /workingpapers
إلجـراء استشـارات موسـعة على املسـتويني الوطنـي واإلقليمـي
 .1أقر املبادئ التوجيهية للنزوح الداخيل  193دولة يف عام  2005عىل أنها “إطار عام
بحيـث ميكـن إرشاك نطـاق واسـع مـن الفاعلين الحكوميني وغري دويل مهم لحامية النَّازحني”
www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf, para. 132
الحكوميين أثنـاء الحشـد للحصـول على الدعـم.
نحـن نشـهد يف يومنـا هـذا كـوارث طبيعيـة متكـررة وشـديدة
الوطـأة وهـي نتـاج رئيسي للتغير املناخـي ونعلـم بالفعـل أ َّنهـا

 http://unhcr.org.ua/img/uploads/docs/PinheiroPrinciples.pdf .2و
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

الهرب إىل املدن
باتريشا فايس فيغني

من املحتمل أن تكرر الظروف التي هرب منها معظم مهاجري األزمات ،مثل:األخطار الواقعة عىل الحياة والصحة
والسالمة الجسدية وسبل العيش بشكل أو بآخر يف املدن الحرضية التي يقصدها املهاجرون ويعود بعض السبب
يف ذلك (إن مل يكن جله) إىل وجود املهاجرين أنفسهم هناك.
تزداد أعداد “مهاجري األزمات” املستوطنني يف املدن يف بلدانهم
ويف البلدان األخرى .وعادة ما ينتقلون إىل املناطق األشد فقراً يف
املدن الكبرية والصغرية وغالباً ما يتوجهون للعيش خارج املدينة يف
مستوطنات غري رسمية ال تخضع إىل قدر كبري من سلطة البلديات
بل تفتقر إىل الخدمات وتحيق بها الظروف الخطرة .ويف حني ميثل
التكيف مع الحياة الحرضية تحدياً لجميع الواصلني الجدد َّ
فإن
املهمشني اقتصادياً الذين ُأجربوا عىل مغادرة أماكنهم التي كان
من املمكن أن يبقوا فيها لوال اضطرارهم لذلك ،نادراً ما سيعودون
إىل ديارهم حتى بعد أن تخفق مساعيهم يف التكيف مع الحياة
يف املدينة .فهم يفتقرون إىل شبكات األمان والحامية إىل درجة
أكرب مام يفتقره املهاجرون غري القادمني ألسباب تتعلق بالنزاع.
ومع َّأن حاجاتهم املادية والنفسية واالمنية ملحة فغالباً ما يكون
استهداف تلك الحاجات أمراً صعباً َّ
ألن ظروفهم املعيشية تشبه
طروف الفقراء الحرضيني األكرث استقراراً.

هناك فئتان اثنتان من املهاجرين الحرضيني تهمنا يف هذا املقال
عىل وجه الخصوص وهام :املهاجرون املرتبطون بالنزاع واملهاجرون
املرتبطة تحركاتهم إىل املناطق الحرضية بالظواهر البيئية وعملياتها.
وتختلط هذه الجامعات املستضعفة واملشحونة سياسياً يف البلدات
واملدن بجميع أحجامها مع أعداد متزايدة من املهاجرين الريفيني
اآلخرين والشباب العاطل عن العمل.
لقد تسبب النزاع يف أنحاء عدة من العامل يف ظهر أوضاع يبدو أنه
ال ميكن الرجوع عنها بل كانت سبباً رئيسياً لتقويض اسرتاتيجيات
العودة وإعادة االندماج ودفعت الناس إىل االنتقال إىل املناطق
الحرضية والبقاء فيها .ووصل الحد يف بعض املدن الكولومبية إىل
أن أصبح عدد النازحني داخلياً أكرب من عدد السكان األصليني فيها.
وكذلك األمر يف العراق اليوم حيث يجد كثري من النازحني والالجئني
العائدين أنفسهم غري قادرين عىل العيش يف بلداتهم ومدنهم
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Jairo Munive
شبكة األنباء اإلنسانية (أيرين) /تومي ترينشارد

حي ويستبوينت العشوايئ يؤوي قرابة  75000شخص قرب مونروفيا الوسطى2013 ،

األصلية التي أصبحت جيوباً للعنف العرقي و/أو الطائفي أما عودة السكان يف مونروفيا وفقاً ألرقام  2010مبا يرتاوح بني  800ألف إىل
السكان التي كانوا ينتمون إىل األقليات فتكاد تتسبب دون أدىن مليون ونصف شخص عل ًام َّأن العدد قبل األزمة كان ما بني 400
شك يف تصعيد العنف وتجدده 1.ويف ظل هذه الظروف ،تزداد إىل  600ألف.
املدن املضيفة ازدحاماً وخطورة .فاملدن الرئيسية يف أفغانستان،
ً
عىل سبيل املثال ،خاصة كابول ،غري قادرة عىل أن توفر شيئا وميثل جنوب السودان كذلك مشكلة مشابهة حيث يسعى السكان
للعائدين من الباكستان وإيران الذين أرصوا مع ذلك عىل العودة الحرضيون من أصل ريفي إىل العودة إىل الريف .فعىل مر العقود،
إىل املدن بدالً من القرى .ومع َّأن إصالح البنى التحتية الحرضية وجد األشخاص الفارون من النزاع يف جنوب السودان مالذاً صعباً
واالجتامعية وتعزيزها يتصدر أولويات الهيئات اإلنسانية واإلمنائية يف الخرطوم أو املدن السودانية األخرى باإلضافة إىل مخيامت
عىل حد سواء ،فام زالت الجهود املبذولة يف هذا اإلطار بعيدة عن الالجئني واملدن خارج السودان .وبانتهاء النزاع عام  ،2005خاصة
الحاجات امللحة.
بعد إعالن استقالل جنوب السودان عام  ،2011بدأوا بالعودة إىل
وسيت املنظامت اإلنسانية
األماكن التي كانوا يعدونها بيوتاً لهمَّ .
وتعد العاصمة الليبريية مونروفيا مثاالً جوهرياً للنمو الحرضي حافالت محملة باملزارعني القاطنني يف األماكن الحرضية يحدوهم
املدفوع بالنزاعات التي تزداد سوءاً بالتدهور الريفي واستمرار األمل يف العودة دون أن تكون لديهم معرفة كبرية ،إن ُوجدت
التوترات العرقية .وخالل الحرب األهلية بني عامي  1989و ،2003أص ًال ،حول الزراعة أو الظروف التي أملت مبواطنهم األصلية يف
هرب الليبرييون من جميع أنحاء البالد إىل مونروفيا وغريها من جنوب السودان الجديد .فقد وجدوا قرى ظروفها بدائية ،ينترش
املدن األخرى حيث وفرت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني فيها العنف القبيل وتكاد الخدمات معدومة متاماً .وذلك ،يلجأ كثري
وعدد آخر من الهيئات الدولية املساعدات اإلنسانية .وبعد عام من العائدين غري املستعدين أو الذين ال يتلقون الخدمات الالزمة
 ،2005عقدت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني برنامجاً إىل الرشوع يف هجرة ثانية من القرى إىل الحوارض خاصة العاصبة
للعودة وتوقفت الحكومة الليبريية عن تصنيف أولئك األشخاص جوبا ،أما املنفيون جنوب السودانيون الذين لديهم علم بالوضع
عىل أنهم نازحون داخلياً .ومع ذلك ،بقيت أعداد كبرية منهم فيذهبون إىل هناك مبارشة .لكنَّ املدن يف جنوب السودان مل تكن
خاصة يف مونروفيا ألسباب تتعلق باستمرار االنفالت األمني قبل مدة قصرية سوى بلدات صغرية وهي غري مستعدة الستيعاب
وفقدان األرايض وافتقارهم لسبل كسب الــرزق .ويقدر عدد القادمني الجدد.
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التكيف مع البيئات الحرضية

ال توجـد املسـاعدات اإلنسـانية إال بالحـد االدىن يف املـدن ،وهـذا
يعنـي َّأن بعـض األشـخاص يتدبـرون أمورهـم يف حين يواجـه
غريهـم مشـكلة انعـدام األمـن الغـذايئ وعـدم توافـر امللجـأ
وفقـدان الحاميـة الدوليـة الفعالة.وتفتقـر املنظمات اإلنسـانية
الدوليـة للكـوادر الخبيرة املطلوبـة لتحديد النازحين يف املدن أو
لتقديـم الحاميـة لهـم ،مـع َّأن تلـك املنظمات تحتفـظ منـذ مدة
قصيرة بالكـوادر للعمـل يف البيئـات الحرضيـة وتجربـة مختلـف
2
املقاربـات والشركاء ومـؤرشات النجـاح.

ورغـم الجهـود الجديـدة ،مـا زال هنـاك نزعـة لعـدم تقديـم
املسـتوى اللازم مـن الخدمـات للنازحين الذيـن توجهـوا إىل
املـدن الكبيرة .وقـد أقـرت مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية
لالجئين بضرورة توسـيع وظيفتهـا الحامئية يف األماكـن الحرضية
استراتيجيات لتحقيـق هـذا الهـدف .ومـع توسـيع
كما وضعـت
ٍ
املفوضيـة واملنظمات غير الحكوميـة لنشـاطاتها الحرضيـة،
تواجـه مشـكلة ميكـن التنبـؤ بهـا وهـي عـدم ترحيـب املواطنين
املحليين الذيـن يعيشـون يف الظـروف ذاتهـا أو الظـروف املامثلة
وال يتلقـون املسـاعدات.

متثـل أماكـن رئيسـية للتصـدي للفقـر وتوفير الخدمـات والفرص
االقتصاديـة .ومـع ذلك ،هنـاك افرتاضات سـلبية منترشة وشـائعة
بين السـلطات الوطنيـة واملانحين واملنظمات الدوليـة والهيئات
اإلنسـانية حـول مسـألة اتسـاع املـدن .فالشـعار األكثر انتشـاراً
رغـم أ ّنـه يثير عالمات االسـتفهام حوله هـو“ :املدن أماكن سـيئة
للمهاجريـن مـن الريـف ،واملهاجـرون الريفيون سـيئون لالزدهار
الحضري” ،ومـن املهـم أساسـاً اسـتهداف الترصفـات واإلجراءات
املعنيـة مبنـع األزمـات وإدارتهـا إذا كانـت تلـك األزمـات سـوف
ثـم يجـب معالجـة األزمـات يف مواقـع
تتسـبب يف النـزوح ومـن َّ
املقصـد الحرضيـة لتحسين آليـات الحاميـة املطلوبـة.
وتـزداد آثـار الكـوارث الطبيعيـة أو املصطنعـة واألوبئـة يف املدن
سـوءاً نتيجـة عـدم التخطيـط للهجـرة واسـعة النطـاق .ويف نهاية
املطـاف ،ال بـد مـن تحديـث املركز الحضري وأطرافه غير املنظم
مبـا يتناسـب مع األرايض املسـجلة بهدف إفـادة املهاجرين الجدد
واألشـخاص املقيمين هنـاك منـذ أمد بعيـد ،فالتخطيـط الحرضي
غالبـاً مـا يتجاهـل حاجـات الواصلين الجـدد وعىل األخـص منهم
مهاجـري األزمات املسـتضعفني.
وميكـن أن نعـد الحداثـة واإلصلاح الحرضيين أدوات إمنائيـة
صالحـة إذا مـا تضمنـت إزالـة العشـوائيات .لكـن مهاجـري
والجئـي األزمـات ،لسـوء الحـظ ،غير مرغـوب بهم على العموم،
ولذلـك مـن املرجـح أن ال تراعـي السـلطات املحليـة أمرهـم
عندمـا تف ِّعـل خططهـا لإلصلاح الحضري .وإضافـة إىل ذلـك ،من
املرجـح أن يكـون الفقـراء يف املناطـق الهامشـية أول مـن ُيخلـوا
مـن املنطقـة عنـد تحديـث املشـهد الحضري وإخضاعـه لرقابـة
بيئيـة صارمـة .وال شـك أن إخلاء السـكان الذيـن هجرهـم النزاع
مؤخـراً أو إجبـار النازحين على البقـاء يف املسـتوطنات البعيـدة
التـي تفتقـر إىل الخدمـات أو فـرص العمـل مناقـض للقصد الذي
تسـعى إليـه املبـادئ التوجيهيـة وال شـك أنـه غير مقبـول حتـى
لـو كان ذلـك باسـم اإلمناء .وعلى الحكومـات املن َّكبة على إعادة
التوطين الحضري القسري أن تلتـزم بالتوجيهـات الدولية إلعادة
3
التوطين كتلـك التـي يعتمدهـا البنـك الـدويل منـذ أمـد بعيـد.

تتسـبب آثـار تدهـور األوضـاع البيئيـة والتغيرات املناخيـة يف
اسـتدامة الهجـرة وغالبـاً مـا يكـون ذلـك على طـول املسـارات
املحليـة أو الدوليـة املوجـودة .وسـوف يـؤدي خـروج األشـخاص
إىل املناطـق الحرضيـة يف نهايـة املطـاف إىل اسـتنزاف املـوارد
واسـتفحال املشـكالت البيئيـة يف املـدن املقصـودة َّ
ألن القادمين
الجـدد عـادة لـن يجـدوا خيـاراً أمامهـم سـوى االسـتيطان يف
عشـوائيات غير رسـمية كثيفـة يف عـدد سـكانها وغير خاضعـة
للتنظيـم حيـث تتضاعـف املخاطـر البيئيـة .وال بـد مـن التعامـل
مـع حقـوق األرايض الحرضيـة والتصـدي للمخاطـر البيئيـة إىل
درجـة ال تقـل عـن درجـة التعامـل مـع تلـك األمـور يف املناطـق
الحرضيـة املمزقـة بالحـروب .ومـع إقـرار القـادة الوطنيـون
ووجهـاء املناطـق البلديـة باألهميـة القصـوى لتعزيـز آليـات
التكيـف ملسـايرة االتسـاع السـكاين الحـايل واملسـتقبيل ،فهم اآلن
بحاجـة للدعـم لتعزيـز قـوى الحوكمـة البلديـة الحامئيـة ورفـع
قابليـة االعتماد عليهـا ولتمكين الحد األكرب مـن املخاطـر البيئية وبعـد أن اعترف املجتمـع اإلنسـاين مبسـؤوليته تجـاه األشـخاص
الذيـن يهاجـرون للمـدن ألمـد بعيـد ،بـدأ باالنتقـال اآلن على
األكثر تأثيراً.
نحـو حاسـم إىل ضحايـا النـزاع املوجوديـن يف املناطـق الحرضيـة
وباختصـار ،ليـس مهاجـرو األزمـات جديديـن على املـدن ،لكـنَّ وضحايـا الكـوارث والتدهـور البيئـي .أمـا منـارصو املناطـق
اآلثـار املركبـة للنزاعـات والتدهـور البيئـي والنماذج االقتصاديـة الحرضيـة فقـد اقتصر تركيزهـم إىل وقـت قريـب على مسـاعدة
التـي ق َّوضـت البنـى االقتصاديـة الريفيـة أنتجـت اآلن حركـة غري النازحين على العـودة إىل مجتمعاتهـم الصغيرة ،أو رمبـا أطلقـوا
مسـبوقة للسـكان باتجـاه الحضر .أمـا الجانـب اإليجـايب فيتمثل مرشوعـات نيابـة عـن رشائـح مخصصـة مـن السـكان الحرضيين
يف إدراك الخبراء وصانعـي السياسـات َّ
بـأن األماكـن الحرضيـة كأطفـال الشـوارع والنسـاء ضحايـا اإلتجـار .ومـن الصعـب
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املبالغـة بالتحديـات التـي تواجـه اآلن مفوضيـة األمـم املتحـدة هنـاك إىل مـدد طويلـة أو غري محـدودة .وعىل السـلطات البلدية
السـامية لالجئين وغريهـا مـن املنظامت غير الحكوميـة يف إعادة والوطنيـة اآلن أن تجـد الطـرق املناسـبة لدمجهـم.
توجيـه كوادرهـا ونشر مواردهـا للمـدة ،لكنـه مـن املهـم على
وجـه خـاص أن تعمـل الهيئات اإلنسـانية يف رشاكات وثيقـة بينها باتريشا فايس فيغني  pwf@georgetown.eduزميلة رئيسية
وبين الفاعلين اإلمنائيين واملسـؤولني الحكوميين أكثر مما كان غري مقيمة يف معهد دراسات الهجرة الدولية يف جامعة
جورجتاون http://isim.georgetown.edu/
عليـه الحـال يف املـايض.
واملخططـون الحرضيـون يف معظـم األماكـن على معرفـة تامـة
بحـدة املشـكالت التـي تواجههـم نتيجـة النمـو الرسيـع .لكنهـم،
على مـا يبـدو ،أقـل إدراكاً ألبعـاد املشـكالت التـي تتسـبب يف
وجـود ذلـك النمـو الحضري الرسيـع .فالفاعلـون اإلنسـانيون
يف أغلـب األحيـان ينظـرون خطـأً إىل هجـرة األزمـات على أنهـا
ظاهـرة مؤقتـة وعلى أنها مشـكلة إنسـانية أساسـاً .لكـنَّ الواضح
َّأن األشـخاص املجربيـن على الفـرار واالنتقال إىل املـدن ال يبقون

 .1خالفاً ملعظم حاالت هجرة األزمات ،كان معظم العراقيني الفا ِّرين من أماكنهم من
املقيمني الحرضيني الذين هاجروا إىل مدن أخرى.
 .2العدد  44من نرشة الهجرة القرسية مخصص للتكيف مع التهجري الحرضي .وتصف
مختلف املقاالت فيها األوضاع املزرية العامة وغياب األمن الذي يعاين منه َّ
اللجئون يف
املدن وتقدم التوجيهات املتعلقة مبختلف قطاعات العمليات اإلنسانية.
 .3البنك الدويل_ ،كتاب مصادر إعادة التوطني غري الطوعي .التخطيط والتنفيذ يف
املرشوعات اإلمنائية2004 ،
(Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in
Development Projects) http://tinyurl.com/WB-InvoluntaryResettlement

الخيار والرضورة :حاالت االنتقال يف املنطقة القطبية وجنوب الهادئ
روبيت برونني

ينطوي االنتقال عىل إعادة هيكلة سبل كسب الرزق واإلسكان والبنى التحتية العامة يف مكان أخر ،وقد ميثل
االنتقال االستجابة األفضل للتكيف بالنسبة للمجتمعات التي يصبح موقعها الحايل غري داعم للسكن أو التي تصبح
مستضعفة نتيجة التهديدات املناخية املستقبلية.

الحــت والفيضانــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر كلهــا
ظواهــر تهــدد حيــاة اإلنســان وســبل كســب الــرزق والبيــوت
والصحــة ووســائل اإلعاشــة األساســية للســكان الذيــن
يعيشــون حاليـاً يف املنطقــة القطبيــة وبعــض الجــزر الصغــرة
يف مناطــق املحيطــات عــى خــط االســتواء وتحــت خــط
االســتواء .فارتفــاع درجــات الحــراة العامليــة يتســبب يف فقدان
الحواجــز الطبيعيــة التــي تحمــي املجتمعــات الشــاطئية
عــن عتــو أمــواج البحــر والحــت والفيضانــات ويالحــظ أن
الجليــد يف البحــار القطبيــة ينخفــض كثافــة مــا يســبب تأخــراً
يف تجمــد َبحــ َري برينــغ وتشــوكيش .وقــرب الشــواطئ ،كان
الجليــد املكــدَّ س يف الســابق ميثــل حاجــزاً يحمــي املجتمعــات
الشــاطئية مــن الخطــر لكــنّ التأخــر الحاصــل يف تجمــد
البحــار القطبيــة يــرك املجتمعــات الشــاطئية يف غــريب أالســكا
معرضــن للعواصــف الخريفيــة يف حــن يتســبب فقــدان
الجليــد يف البحــر القطبــي ومــا يصاحبــه مــن ذوبــان الثلــوج
الدامئــة يف درجــات كبــرة مــن الحــت والعواصــف العاتيــة.

الطقــس القاســية والريــاح العاتيــة ،لكــنَّ الشــعاب املرجانيــة
بــدأت بالــزوال أو االنحســار إىل درجــة كبــرة خــال 20أو
 25ســنة املاضيــة وستســتمر عــى هــذا املنــوال مــع ارتفــاع
درجــات الحــرارة .وســوف يســتمر ارتفــاع منســوب ميــاه
البحــر يف املســاهمة يف الفيضانــات وارتفــاع أمــواج البحــر
والحــت ومت ّلــح األرض وامليــاه.

التغــر الناجم عن املناخ والتنقل

تــؤدي هــذه التغــرات املناخيــة املتفاوتــة إىل تهجــر األفــراج
واملجتمعــات .وتقــع العوامــل املســببة للتهجــر يف ثالثــة
أصنــاف هــي :أحــوال الطقــس الشــديدة ،مثــل :األعاصــر،
واســتنزاف خدمــات النظــام البيئــي نتيجــة الظهــور البطــيء
للتغــر املناخــي ،وتضافــر أحــوال الطقــس الشــديدة مــع
تــر ع مــن تلــك
الظهــور البطــيء للتغــرات البيئيــة التــي ّ
الظواهــر وتجعلهــا أكــر ســوءاً .وســوف يظهــر نتيجــة
كل واحــد مــن تلــك العنــارص أمنــاط مميــزة مــن الهجــرة
البرشيــة ،التــي ســوف تختلــف حســب طــول املــدة الزمنيــة
ويف املحيطــات االســتوائية ودون االســتوائية ،تحمــي الشــعاب للهجــرة والخصائــص الدميغرافيــة للحركــة الســكانية .وســوف
املرجانيــة واملنغــروف املجتمعــات الشــاطئية مــن أحــوال يحــدث عمليــة انتقــال ملجتمعــات كاملــة عندمــا تصبــح
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األرض التــي تعيــش عليهــا تلــك املجتمعــات غــر داعمــة املجلــس باإلجــاع مجموعــة مــن املبــادئ اإلرشــادية بنــاء
للحيــاة وعندمــا تخفــق اســراتيجيات الحــد مــن مخاطــر عــى طريقــة يوبيــك يف الحيــاة إلرشــاد عمليــة االنتقــال إىل
الكــوارث يف حاميــة الســكان يف مكانهــم .وبالفعــل ،رشع مريتارفيــك .وتضمنــت تلــك اإلرشــادات مــا يــي:
مجلــس نيوتــوك التقليــدي يف أالســكا ومنظمــة غــر حكوميــة
يف جــزر كارترييــت يف بابــوا نيوغينيــا (وهــا مجتمعــان ■ ■اإلبقــاء عــى خصوصيــة وفــرادة املجتمــع – مجتمعنــا
ميثــل املحيــط الهــادئ القاســم املشــرك بينهــا) بحشــد
نحــن
مجتمعاتهــا متهيــداً لنقلهــا.
■ ■اتخــاذ القــرارات بشــفافية وبحيــث تكــون قــرارات
تقــع نيوتــوك يف غــرب أالســكا وهــي قريــة مــن قــرى يوبيــك
مجتمعيــة والســعي نحــو إرشــادات الكبــار
األســكيمو قــرب بحــر برينــغ حيــث يقيــم قرابــة  400شــخص
يف  60بيتـاً تقريبـاً .ويحــد املنطقــة مــن الشــال نهــر نينغليك■ ■ .بناء مســتقبل صحي لشبابنا
وال توجــد طــرق تقــود إىل ذلــك املــكان الــذي يشــهد ظواهــر
جويــة شــديدة تتســبب يف ذوبــان الجليــد الدائــم يصاحبهــا ■ ■أصواتنــا أوالً – لنــا الكلمــة األوىل واألخــرة يف اتخــاذ
يــر ع مــن الحــت
القــرارات وتحديــد األولويــات
انخفــاض يف جليــد البحــر القطبــي مــا ّ
ويق ـ ّرب نهــر نيغليــك مــن القريــة.
■ ■ينبغــي للتنميــة أن؛ تعكــس تقاليدنــا الثقافيــة؛ تغــذي
وقــد وقعــت ســت حــوادث قاســية للطقــس مــا بــن عامــي
رفاهنــا الروحــي واملــادي؛ تحــرم البيئــة وتعززهــا؛ ُتصمــم
 1989و ،2006فتســببت الريــاح مــرة تلــو األخــرى بفيضــان
منــذ البدايــة للنهايــة وفقــاً ملــا ميليــه أبنــاء املجتمــع
ميــاه القريــة وانتشــار ميــاه الــرف الصحــي الخــام يف
املحــي؛ تكــون بتكلفــة ميســورة لنــا؛ ُتعنــى بتوظيــف
وهجــرت كثــراً مــن األشــخاص مــن بيوتهــم
أبنائنــا أوالً؛ تســتخدم مــا لدينــا أوالً وأن تســتخدم
املجتمــع املحــي َّ
1
التمويــات املتاحــة بحكمــة.
ود ّمــرت مخــازن اإلعاشــة والغــذاء وتســببت يف إغــاق املرافق
الخدميــة األساســية .وتضمنــت البنــى التحتيــة العامــة التــي
تعرضــت لــأرضار الكبــرة أو الدمــار موقــع مكــب النفايــات أمــا جــزر كارترييــت فتضــم ســبع جــزر مرجانيــة تقــع ضمــن
يف القريــة ومــرىس القــوارب ومنشــأيت معالجــة الــرف دائــرة اختصــاص حكومــة بوغينفيــل املســتقلة يف رشقــي بابــوا
الصحــي وتخزيــن املحروقــات .ومل يعــد مبقــدور القــوارب أن نيوغينيــا .وكــا الحــال يف نيوتــوك ،ابتليــت الجــزر بالحــت
تــريس يف ذلــك املــكان لتوفــر معظــم اإلمــدادات الغذائيــة لعقــود مــن الزمــن ورغــم تشــييد الجــدران البحريــة وزرع
واملحروقــات مــا أدى إىل ظهــور أزمــة يف الوقــود .وبــدأت املنغــروف لحاميــة الجــزر مــن البحــر ،فقــد تــآكل أكــر مــن
امليــاه املالحــة تؤثــر عــل ميــاه الــرب .وقــد رصفــت واليــة  %50مــن أرضهــا منــذ عــام  1994حيــث يغمــر “املــد العــايل”
أالســكا قرابــة  1.5مليــون دوالر أمريــي للســيطرة عــى األرض ويتســبب يف نشــوء املســتنقعات اآلســنة التــي تقــدم
الحــت مــا بــن عامــي  1983و 1989ورغــم تلــك الجهــود بيئــة خصبــة لتكاثــر البعــوض الناقــل للمالريــا .أمــا الحدائــق
ُيتوقــع أن يصــل الحــت املرتبــط بحركــة نقــل نينغليــك إىل التــي كانــت يف الســابق تقــدم الغــذاء للســكان فقــد أصبحــت
املدرســة وهــي أكــر بنيــة ماديــة يف املجتمــع مــع حلــول اآلن مغمــورة بامليــاه مــا أدى إىل نقــص يف الغــذاء يف حــن
يد ّمــر املــد امللحــي مصــادر ميــاه الــرب.
عــام .2017
ويف عــام  ،1994درس املجلــس التقليــدي يف نيوتــوك مواقــع
بديلــة محتملــة لبــدء التخطيــط لالنتقــال .وبعــد أن ص ـ َّوت
ســكان نيوتــوك عــى االنتقــال إىل جزيــرة نلســون التــي تبعــد
تســعة أميــال يف الجنــوب ،حــاز املجلــس عــى ملكيــة موقــع
االنتقــال املفضــل وأســاه مريتارفيــك وذلــك بعــد إبــرام
اتفاقيــة لتبــادل األرايض مــع مديريــة خدمــات الحيــاة الربيــة
والــروة الســمكية األمريكيــة .وتأسســت مجموعــة التخطيــط
يف نيوتــوك عــام  2006بهــدف تنســيق مجهــود االنتقــال وأقــر

ويف ســبتمرب/أيلول  ،2007أســس مجلــس وجهــاء جــزر
كارترييــت منظمــة غــر حكوميــة أطلــق عليهــا اســم
توليليبايســا (وتعنــي اإلبحــار عــى األمــواج بأنفســنا).
وأقامــت تلــك املنظمــة مــروع كارترييــت للنقــل املتكامــل
وهــو منــوذج لنقــل الســكان يقــوده املجتمــع املحــي
ويهــدف إىل تنســيق االنتقــال الطوعــي لســكان جــزر
كارترييــت إىل جزيــرة بوغينفيــل التــي تبعــد  100كيلومــر
إىل الشــال الرشقــي .وبــدأت املجموعــة األوىل مــن ســكان
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الجــزر باالنتقــال إىل األرض
التــي خصصتهــا الكنيســة
الكاثوليكيــة .ويعــد موقــع
االنتقــال عام ـ ًا حساس ـاً َّ
ألن
منظمــة توليليبايســا ترغــب
يف ضــان وجــود األرض
الكافيــة لتمكــن االكتفــاء
الــذايت االقتصــادي لــأرس
الكارترييتيــة وتوفــر مــوارد
الغــذاء لهــا .وال يقــل
أهميــة عــن ذلــك الحفــاظ
عــى قــدرة العائــات عــى
الوصــول إىل أصولهــم
التقليديــة املعتمــدة عــى
صيــد األســاك الــذي ميكــن
أن يبقــى مصــدراً يعتمــد
ستانيل توم من نيوتوك ،أالسكا ،يرشح عملية انتقال نيوتوك إىل سايل تيواري خالل
عليــه النــاس يف الغــذاء زيارة ملوقع إعادة االنتقال يف جزر كارترييت ،سبتمرب/أيلول .2012
حتــى لــو مل يعــودوا يقيمــون
يف جــزر كارترييــت .وباإلضافــة إىل ذلــك ،كان العمــل مــع وميكــن اســتخدام املــؤرشات االجتامعيــة البيئيــة يف تقييــم
املجتمعــات املضيفــة املختلفــة ثقافيــاً وسياســياً واجتامعيــاً االســتضعاف وإرشــاد تصميــم اســراتيجيات التكيــف
عــن مجتمــع جــزر كارترييــت مك ّونــاً أساســياً لربنامــج للمجتمعــات املحليــة والهيئــات الحكوميــة بهــدف تحقيــق
االنتقــال .وبذلــك ،يســعى املــروع املذكــور إىل ضــان االنتقــال مــن الحاميــة يف املــكان إىل نقــل املجتمــع املحــي.
اســتفادة املجتمعــات املضيفــة أيضــاً مــن االنتقــال وذلــك ويف هــذا الســياق ،اقرتحــت الهيئــات الحكوميــة يف أالســكا
اســتخدام املــؤرشات التاليــة )1( :الخطــر عــى الحيــاة أو
عــن طريــق تطويــر املرافــق الصحيــة واملــدارس.
الســامة خــال ظواهــر العواصــف أو الفيضانــات ،و()2
من الحامية إىل االنتقال
فقــدان البنــى التحيــة الحرجــة و( )3التهديــدات عــى
ميكــن القــول َّ
إن واجــب الحاميــة ميتــد إىل مســؤولية تطبيــق الصحــة العامــة و( )4فقــدان  %10أو أكــر مــن املســاكن.
اســراتيجيات التكيــف .وعليــه ،ســتحتاج املجتمعــات إىل وقــد تتضمــن العوامــل البيئيــة ،عــى ســبيل املثــال ،معــدالت
مجموعــة متنوعــة مــن هــذه االســراتيجيات وعليهــا أن الحــت وارتفــاع منســوب البحــر وفقــدان ميــاه الــرب نتيجــة
تكــون قــادرة عــى االســتجابة الديناميــة (بــدءاً بالحاميــة التملــح .أمــا حــاالت الطقــس الشــديدةالتي تتســبب يف
يف املــكان إىل نقــل املجتمــع املحــي) لغايــات التكيــف مــع التهجــر الجامعــي للســكان فليســت مــؤرشاً مناســباً لتقييــم
التغــر املناخــي .وهنــا ،مي ّثــل الحــد مــن الكــوارث واملخاطــر رضورة نقــل النــاس ذلــك َّأن أغلبهــم مييلــون للعــودة إىل
مكونــات بالغــة األهميــة يف تقييــم نقــاط الضعــف ولبنــاء بيوتهــم بعــد انحســار الحالــة الجويــة إال إذا أصبحــت تلــك
اســراتيجيات الحــد مــن الكــوارث حيــث ميكــن توفــر البيــوت أثــراً بعــد عــن .ويضــاف إىل ذلــك َّأن املجتمعــات
الحاميــة يف املــكان .وخالف ـاً لعمليــات االنتقــال التــي تفــوض املحليــة التــي رأت يف االنتقــال االســراتيجية الوحيــدة
الحكومــة بهــا واملرتبطــة مبرشوعــات تنميــة البنيــة التحتيــة املجديــة للتكيــف ســوف تحتــاج إىل تأطــر حكومــي يســمح
التــي متثــل حافــزاً مســاعداً عــى تهجــر الســكان ،ال يوجــد بإنفــاق األمــوال خاصــ ًة عــى االنتقــال.
آليــات أو معايــر موحــدة لتحديــد مــدى رضورة نقــل
الســكان والوقــت املناســب لذلــك نتيجــة التغــرات البيئيــة .كل تلــك االعتبــارات تدعــم إنشــاء إطــار حكــم تكيفــي ميكنــه
وال يوجــد حاليـاً أي طريقــة للوصــول إىل قــرار بعــدم القــدرة االســتجابة بديناميــة لحاجــات املجتمعــات املحليــة عندمــا
عــى حاميــة املجتمــع املحــي يف املــكان وتحديــد وقــت نقلــه تؤثــر التغيــرات املناخيــة عــى ُســكنَى النــاس وســامتهم.
إىل مــكان آخــر.
وهنــا ميثــل وجــود إطــار لحقــوق اإلنســان أهميــة حساســة يف
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تصميــم إطــار الحكــم ذاك وتنفيــذه لضــان عــدم اللجــوء إىل
االنتقــال إىل عنــد انعــدام أي حــل مجـ ٍد آخــر لحاميــة الفئــات
املســتضعفة مــن الســكان .وفيــا لــو مل يكــن باإلمــكان
تحقيــق حاميــة حقــوق اإلنســان نظــراً لعــدم توافــر املــوارد
املتاحــة أو إذا مل تتوافــر الحكومــات عــى الخــرات الفنيــة
لتنفيــذ بعــض املهــام املتعلقــة بنقــل املجتمعــات املحليــة أو
مل ُيتــح لهــا املــوارد املاليــة أو املســاعدة الفنيــة الالزمــة ،فــا
بــد مــن أن يكــون دعــم بنــاء القــدرات املؤسســة مــن خــال
التوســعة أو اإلصــاح جــزءاً مــن االلتزامــات الدوليــة التــي
يولدهــا االعــراف بهــذه الحقــوق.

حقوق اإلنســان للمجتمعات الخاضعة لالنتقال

ليســت صكــوك حقــوق اإلنســان الحاليــة قــادرة عــى حاميــة
املجتمعــات املحليــة التــي تحتــاج إىل االنتقــال إثــر التغــرات
املناخيــة والبيئيــة .وال تغطــي اتفاقيــة الالجئــن لعــام 1951
األشــخاص غــر املهجريــن عــر الحــدود وال تقــدم آليــة ملنــح
صفــة الالجئــن يف هــذا الوضــع عــى أي حــال .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،ينبغــي ،يف مثــل هــذا الوضــع ،أن تكــون املجتمعــات
املحليــة قــادرة عــى االعتــاد عــى الحاميــة الوطنيــة
لالســتجابة ألزمتهــم اإلنســانية.
وكذلــك اإلرشــادات العملياتيــة للجنــة الدامئــة املشــركة بــن
الهيئــات حــول حقــوق اإلنســان والكــوارث الطبيعية2واملبادئ
التوجيهيــة للنــزوح الداخــي 3فــا تن َُّّصــان عــى يشء يتعلــق
بالحاجــات املرتقبــة للســكان الذيــن يخططــون إىل انتقالهــم
الدائــم إىل أماكــن أخــرى وال تقــدم أي إرشــاد حــول كيفيــة
توفــر ســبل اإلعاشــة لهــم وإقامــة البنــى التحتيــة الرضوريــة
لتوفــر الحاجــات األساســية دون مســاعدة الجهــات اإلنســانية.
وميثــل عــدم إدراج تلــك اإلرشــادات آلليــات االكتفــاء الــذايت
للمجتمعــات املحليــة ثغــرة مهمــة يف الحاميــة بالنســبة
للمجتمعــات املحليــة التــي تتوجــه لالنتقــال الدائــم باإلضافــة
إىل َّأن كال الوثيقتــن مبنيتــان عــى فرضيــة َّأن املهجريــن رمبــا
يكونــوا قادريــن عــى العــودة إىل ديارهــم األصليــة يف حــن
تســبب التغــرات املناخيــة البيئيــة تهجــراً دامئــاً للســكان.
فهنــاك إذن اختالفــات هائلــة فيتدابــر حاميــة حقــوق
اإلنســان والسياســات املتعلــق بهــا بــن التَّهجــر املؤقــت
والتهجــر الدائــم للســكان.

إىل الحاميــة الجامعيــة .وبهــذا الصــدد ،تعــرف االتفاقيــات
الدوليــة لحقــوق اإلنســان كإعــان األمــم املتحــدة حــول
حقــوق الشــعوب األصليــة 4بحقــوق النــاس الجامعيــة
وتعــرف َّأن للشــعوب األصليــة الحــق الجامعــي بالحريــات
األساســية التــي ينــص عليهــا اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
والقانــون الــدويل .وكــا الحــال يف هــذه الوثائــق ،يجــب عــى
أي صــك مــن صكــوك حقــوق اإلنســان يعالــج تهجــر الســكان
املدفــوع بالتغــرات املناخيــة أن يضمــن حاميــة الحقــوق
الجامعيــة .وتتضمــن هــذه الحقــوق حــق االنتقــال كمجتمــع
محــي باإلضافــة إىل الحــق الجامعــي يف اتخــاذ القــرارات
الخاصــة باملــكان الــذي ســوف تنتقــل إليــه تلــك املجتمعــات
وكيفيــة ذلــك االنتقــال .وال يضــم أي برتوكــول حــايل لحقــوق
اإلنســان حقــاً مجتمعيــاً التخــاذ تلــك القــرارات.
وفيــا يتعلــق بســكان كل مــن نيوتــوك وجــزر كارترييــت،
يعــد حــق االنتقــال كمجتمــع الحــق األكــر أهميــة الــذي
يجــب حاميتــه .ويعمــل أفــراد كال املجتمعــن اآلن عــى اتخــاذ
جميــع القــرارات املتعلقــة بجهــود االنتقــال ليضمنــوا ،رغــم
فقدانهــم الجســيم لالتصــال بــاألرض التــي عاشــوا عليهــا،
قدرتهــم عــى املحافظــة عــى إرثهــم الثقــايف واســتدامة
مجتمعاتهــم عــى املــدى البعيــد.
وال بــد لصــك حقــوق اإلنســان الــذي سيســتجيب للتهجــر
املدفــوع بالتغــرات املناخيــة أن يضمــن توســيع نطــاق حاميــة
حقــوق اإلنســان ليشــتمل عــى األشــخاص الذيــن يعيشــون
يف املجتمعــات املحليــة التــي توفــر املــاذ اآلمــن للمهجريــن
بفعــل التغــرات املناخيــة .وعــى غــرار ذلــك ،أقامــت منظمــة
توليليبايســا يف بابــوا نيوغينيــا عــدة برامــج لضــان مشــاركة
املجتمعــات املحليــة املضيفــة يف عمليــة االنتقــال مبــا يف ذلــك
توفــر األمــوال الالزمــة لدعــم البنيــة التحتيــة يف املجتمــع
حمــل املجتمــع املضيــف عــبء إضــايف
املضيــف بحيــث ال ُي ّ
نتيجــة الزيــادة الســكانية.

ومبــا َّأن التغــر املناخــي يتســبب يف جعــل مناطــق كاملــة غــر
قابلــة للعيــش فيهــا ،ال بــد مــن تصميــم إطــار الحكــم املبنــي
عــى حقــوق اإلنســان وتنفيــذه بحيــث تتمتــع املجتمعــات
املحليــة بالقــدرة عــى االنتقــال عندمــا تصبــح اســراتيجيات
الحــد مــن مخاطــر الكــوارث غــر قــادرة عــى حاميــة املقيمــن
يف أماكنهــم .وبهــذه الطريقــة ،ميكــن إنشــاء اســراتيجية
حامية الحقوق الجامعية
للتكيــف بحيــث تســهل انتقــاالً فعــاالً مــن الحاميــة يف املــكان
ً
مــن شــأن التَّهجــر الناتــج عــن التغــرات املناخيــة أن يؤثــر إىل انتقــال املجتمــع املحــي وبحيــث تكــون منوذج ـا تحتــذي
عــى مجتمعــات محليــة بأكملهــا ممــن يحتــاج أفرادهــا الحكومــات بــه يف أنحــاء العــامل.
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املدير التنفيذي ومؤسس مشارك ملعهد أالسكا للعدالة
 www.akijp.orgوعا ِلم بحث رئييس يف جامعة أالسكا فريبانكس

www.uaf.edu

تتقدم الكاتبة بجزيل الشكر إىل كل من ستانيل توم
وأرسوالراكوفا وإىل منظمة
Many Strong Voices http://manystrongvoices.org

 .1انظر أيضاً روبني برونني “حقوق سكان مجتمعات أالسكا وقدرتهم عىل التكيف” ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد  31حول التغري املناخي والنزوح.2008 ،
www.fmreview.org/ar/climatechange
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Operational%20Guidelines.pdf .2
www.idpguidingprinciples.org .3
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf .4

املهاجرون يف الجزر البحرية ببنغالديش
ريزوان صديقي

يتسبب تآكل ضفة النهر وما يرتتب عليه من تكون جزر جديدة
يف خليج البنغال تغيريات متكررة يف شكل الدلتا وحجمها مام ُيجرب
السكان عىل الهجرة املتكررة .و ُيعد هذا النوع من الهجرة قديم
قدم تاريخ من يقطنون هذه املنطقة ولكن عندما تكتظ الجزر
الجديدة بالسكان أو تبدأ يف التآكلُ ،يضطر الناس لالنتقال إىل جزر
أكرث بعداً .ومع عدم كفاية املوارد الالزمة لالنتقال إىل مكان أفضل،
ُيهاجرون إىل أماكن أسوأ أو يعانون فيها من االستضعاف عىل نطاق
أوسع؛ فهم يصبحون هناك أكرث استضعافاً اقتصادياً واجتامعياً
وبيئياً عام كانوا عليه من قبل .وتفاقم األعاصري والعواصف و أمواج
املد والجز وزيادة امللوحة معاناتهم.

عىل الخريطة اإلدارية .وحالياً ،يقطن نحو  250عائلة تشار نزام
كالكيني وينتقل إليها من  10إىل  15عائلة أخرى سنوياً .وعادة ما
تغمر الفيضانات أرض الجزيرة بانتظام وهي عرضة عىل نحو كبري
لألعاصري وما يرتبط بها من أمواج املد والجزر ،وهي ال تحوي سوى
ملجأ واحد فقط هش لتوفري الحامية .وهكذا ،علق أولئك الناس
يف دائرة من سوء الحظ أبعادها فقرهم والكوارث الطبيعية يف
املنطقة .وعليه ،فمن يقطنون تشار نزام كالكيني عائالت مرشدة
فقدوا منازلهم وأراضيهم جراء ما جابهوه من تآكل ضفة النهر
وغريها من الكوارث الطبيعية .والعائالت التي تعيش هنا تعاين
الفقر املدقع لدرجة أنهم ال ميتلكون ما يكفي من املوارد الالزمة
لالنتقال إىل القرى أو املدن لتحسني ُسبل معيشتهم.

تشار نزام كالكيني جزيرة بحرية بعيدة تبلغ مساحتها  3.57كم
مربع ،وقد اكتشفت يف منتصف الثامنينيات ،ومنذ ذلك الوقت بدأ محمد ريزوان صديقي  ، rezsid@ymail.comيحمل درجة
الناس يعيشون حياتهم فيها .إال أن تلك الجزيرة غري موجودة أص ًال املاجستري يف الجغرافيا والبيئة ،جامعة دكا ،بنغالديش.

ريزوان صدِّيقي

عائلة بعد أن جمعت كل موادها املنزلية استعداداً للرحيل إىل جزيرة أكرث بعداً .ويقول رب األرسة َّإن أياً من أفراد أرسته مل يكن يرغب يف الرحيل نظر ُا للفيضانات التي كثرياً ما تصيب
الجزيرة وألن خطر اإلعصار والعواصف العاتية أكرب هناك.
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الهجرة غري الرشعية يف إقليم ساندربانز الهندي

ساهانا بوز

يتوقع أن تؤدي حاالت ارتفاع منسوب البحر يف املستقبل إىل فرار الهند وبنغالديش .وما زال نشاط تهريب األشخاص مزدهراً بسبب
بضعة ماليني من البنغاليني إىل الهند ،ما يفاقم النزاعات املستمرة توسع شبكات املهربني عىل طريف الحدود.
بني الهند وبنغالديش .ونتيجة لذلك ،سوف يتصدر األمن البرشي
جدول أعامل العالقات الهندية البنغالديشية خالل العقود القادمة .التوصيات عىل مستوى السياسات
■ ■قد يكون فتح قناة قانونية للهجرة الخيار األكرث جدوى ألنه يتيح
دخول املهاجرين ورفدهم بإذن العبور الالزم ملنحهم الحق يف
أصبحت األزمة البيئية واآلثار املتزايدة للتغريات املناخية يف بنغالديش
الحد األدىن لألجور وغري ذلك من الحقوق األخرى التي يتمتع
من أهم أسباب الهجرة العابرة للحدود إىل منطقة الساندربانز
بها العامل الهنود .ونسوق يف هذا الصدد مثاالً من تايالند التي
الهندية التي متثل فيها خسارة األرايض واملوائل مشكلتني رئيسيتني
لديها مذكرات تفاهم مامثلة مع كل من بورما وكامبوديا والوس
نتيجة ارتفاع منسوب البحر خالل السنوات املاضية .فسكان املناطق
التي متنح العامل املهاجرين يف تايالند الحق يف املساواة يف
الشاطئية يعيشون يف هجرة مستمرة من جزيرة إىل أخرى بحثاً عن
األجور واملزايا.
الغذاء واملأوى .وهناك تدفق مضطرد للمهاجرين البنغاليني إىل
تلك املنطقة فيام ميكن تسميته “مبهاجري األزمات” الذين يدخلون
اإلقليم بصورة غري مرشوعة ترقباً لألخطار التي سوف تحيق بحياتهم ■ ■يتطلب التكيف مع التغريات املناخية تقييم الضعف والتخطيط
املالئم للحد منها لتقليص آثار ارتفاع منسوب البحر .ففي عام
يف بالدهم والتي سوف تتحول يف النهاية إىل أزمة إنسانية.
 ،2005تبنت بنغالديش سياسة املناطق الشاطئية التي أرست
دعائم البنية التحتية اإلدارية الالزمة لتحسني إدارة تلك املناطق.
فقد كان للفيضانات املتكررة واألعاصري االستوائية والعواصف
العاتية أثر هائل عىل البنغاليني الذين يعيشون يف املناطق الشاطئية.
ودفع تقلص األرض وحت ضفاف األنهار ودخول املياه املالحة إىل ■ ■عىل الهند أن توفر املساعدات اإلنسانية للذين أصبحوا
فاقدين للجنسية بحكم الواقع من خالل التفاوضات الثنائية
الحقول الزراعية املزارعني إىل البحث عن أراض جديدة .ويسبب
مع بنغالديش .وميكن التوصية بأن تستوعب الهند بعضاً من
ذلك كله انتشار ظاهرة فقدان األرايض وتفيش البطالة وتفاوت
مهاجري األزمات تلك أو منحهم صفة الالجئني.
مستوى الدخل وتدهور املوئل البرشي ،ويزداد األثر بعدم وجود أي
برنامج إلعادة التأهيل وبضعف شديد ملشاركة السكان بالقرارات
■ ■عىل كل من الهند وبنغالديش العمل معاً عىل حل هذه
التي تؤثر عىل حياتهم.
املشكلة .وسيكون الجانب الصعب من املهمة عىل عاتق الهند
التعامل مع البنغال الذين يبقون يف الهند .وهناك صعوبة أخرى
ويف هذا اإلطار ،تظهر فئتان من األشخاص املهاجرين نتيجة العوامل
تتمثل يف إقناع البنغال أيضاً بأن تعرتف أن الهجرة غري الرشعية
البيئية وهام تحديداً )1 :القاطنون يف إقليم ساندربان الهندي
هي مسألة ال غنى عن معالجتها.
الذين يهاجرون من جزيرة إىل أخرى و )2البنغاليون املتسللون من
خالل نقاط الحدود غري الرشعية الذين ال تعرتف بهم حكومتهم يف
بنغالديش عىل أنهم مواطنني وال الهند عىل أنهم “الجئون بسبب ■ ■عىل الهند وبنغالديش العمل معاً عىل التكيف مع التغريات
املناخية للمحافظة عىل غابة املنغروف يف إقليم ساندربانز فيها
تغري املناخ “ .فالحكومة البنغالية ال تصد تدفق املهاجرين لكنها
التي تعد أكرب غابات املنغروف يف العامل.
ال تستقبل كل من ُيحدد عىل أنه الجئ غري رشعي .ومن هنا ،متثل
الهجرة القرسية رمزاً إلخفاق التكيف الرسمي مع التغري املناخي
فمسائل الهجرة ليس معممة حالياً بفعالية ضمن سياسة التغريات لقد زادت مسألة الهجرة غري الرشعية من سوء العالقات بني الهند
البيئية أو إدارة الكوارث أو التغريات املناخية ،ولذلك ما من سياسة وبنغالديش مراراً وتكراراً .وعىل املجتمع الدويل أن يزيد من الدعم
املقدم لالجئني املناخيني وأن يساعدهم يف الحصول عىل صفة
لها للتصدي ملشكلة الالجئون بسبب تغري املناخ.
الحامية مبوجب القانون الدويل.
ونظراً لرخص العاملة القادمة من بنغالديش ،تشجع الجهات
السياسية يف الواليات الهندية املحاذية لبنغالديش هذا االخرتاق غري ساهانا بوز  sahanadona@gmail.comأستاذ مساعد يف
املرشوع للحدود .لكنَّ املخاوف اإلنسانية ما زالت كبرية لكل من جامعة مانيبال ،كارناتاكا ،الهند http://manipal.edu
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إعادة التوطني يف القرن الحادي والعرشين

أنطوين أوليفر سميث وأليكس ديشريبينني

متخضت أوجه القصور يف آليات تخطيط مرشوعات إعادة التوطني واالنتقال القرسية وإعدادها وتنفيذها عن
إخفاقات أكرث بكثري مام حققته من نجاحات.وبالفعل ،فمن املشكوك فيه ما إذا كان إعادة التوطني عىل النحو الذي
ُيجرى عليه اآلن ميكن تصنيفه عىل أنه شكل من أشكال الحامية أم ال.
مـع توقـع احتامليـة زيادة رحلات إعادة التوطين القرسي يف هذا
القـرن الواحـد والعرشيـن ،طالـب بعـض املهتمين بضرورة إيلاء
اهتمام أكبر بإجراءات إعـادة التوطني املنظمـة أو برامج االنتقال
املدروسـة بوصفهـا نوعـاً مـن االسـتجابات املحتملـة .وبالنظـر إىل
الجانـب املشرقُ ،تثـل برامـج االنتقـال آليـة مـن آليـات الحامية
للمجتمعـات املسـتضعفة التـي قـد ال تحصـل عىل أي مسـاعدات
أو دعـم خالفـه .أمـا من الناحية السـلبية ،فسـجلت برامـج إعادة
التوطين املرتبطـة بالبنـى التحتيـة الكبيرة ومشـاريع التنميـة وجـرت العـادة أن نجـد ا ُملعـاد توطينهـم يف أعقـاب الكـوارث
حافـل باإلخفاقـات .وينتـزع منـا واقـع نتائـج رحلات التهجير يهجـرون مخيامتهـم الجديـدة ويعـودون إىل مواقـع منازلهـم
وإعـادة التوطين جـراء الكـوارث أي بـادرة أمـل تتراءى لنا.
السـابقة بسـبب مجموعـة واسـعة مـن الدوافـع البيئيـة
واالقتصاديـة واالجتامعيـة والنفسـية .ويرجـع جـزء مـن اللـوم
ومثـة تفسيران واسـعان وراء عـدم نجـاح برامـج إعـادة التوطين على هـذه اإلخفاقـات إىل سـوء تصميـم مشروع إعـادة التوطين
حتـى اآلن .ويكمـن السـبب األول يف نقـص ا ُملدخلات املناسـبة ،نفسـه وبنـاؤه وتنفيـذه وتسـليمه ،وتنشـأ هـذه املشـاكل عمومـاً
مثـل :األطـر والسياسـات القانونيـة ،والتمويـل ،والعنايـة أثنـاء مـن غيـاب التشـاور مـع املترضريـن ونقـص مشـاركتهم يف هـذه
التنفيـذ .ويعـود السـبب الثـاين لحقيقـة أن عملية إعـادة التوطني اإلجـراءات .ويـأيت هـذا النقـص عمومـاً مـن اسـتخفاف صانعـي
تنشـأ مـن تفاعـل معقـد بين عوامـل ثقافيـة واجتامعيـة وبيئيـة القـرار السـيايس وواضعـي الخطـط باملعرفـة والثقافـة املحليـة.
واقتصاديـة ومؤسسـية وسياسـية كثيرة على نحـو يصعـب توقعه
ويعيـق عـن إمكانيـة وضـع منهجيـة تخطيـط مناسـبة وف ّعالـة .وفهـم الـدور الـذي تقـوم بـه العمليـات املؤسسـية االجتامعيـة،
للمعـاد توطينهـم لتويل قدر مثـل :آليـات الحكـم أو الشـبكات االجتامعيـة ،يف استراتيجيات
وهـذا بالطبـع يعطـي مسـاحة كبيرة ُ
1
كبير مـن زمـام أمـور العملية.
ا ُملعـاد توطينهـم للتأقلـم أمـر مهـم للتعـرف على الطبيعـة
االجتامعيـة الثقافيـة الخاصـة مبخاطـر الحرمـان مما سيسـاعد
تتطلـب املشـاريع الرسـمية إلعـادة التوطين واالنتقـال القسري على تفسير سـبب أن ُيسـفر التهجير وإعـادة التوطين عـادة عن
بسـبب برامـج التنميـة توفـر ُمدخلات ماديـة مناسـبة يف املقـام حرمـان كبير للأرس املتضررة .ويتشـارك مـن ينتقلـون فـراراً مـن
األول ،ومبـا أن التعديلات على خطـط إعـادة التوطين ُتجـرى االضطهـاد أو املـوت أو مـن ُيهجـرون بفعـل الكـوارث أو جـراء
مـن خلال مراحـل متعـددة وعلى مـدار مـدد زمنيـة طويلـة ،مشـاريع التنميـة كثير مـن التحديـات املشـابهة وقـد يتخـذون
تجـد املجتمعـات ا ُملعـاد توطينها نفسـها مجبرة يف نهايـة املطاف اسـتجابات مامثلـة على املـدى البعيـد تجـاه املترضرين مـن تلك
على نقـل املـوارد االجتامعيـة والثقافيـة معهـا سـعياً منهـا إلعادة األحـداث.
تأسـيس جامعـات اجتامعيـة ومجتمعـات ميكـن العيـش فيهـا
والسـتعادة املسـتويات املناسـبة مـن الحيـاة املاديـة والثقافيـة .و ُيعـرف جليـاً كل مـن الجنـس والعمـر والطبقـة والعـرق بوصفها
عالمـات االسـتضعاف الرئيسـية .وكثيراً مـا ترتبـط أشـكال
و ُتسـتخدم السـلطات املسـؤولة منهجيـات إعـادة التوطين يف االسـتضعاف النظاميـة والتعـرض للكـوارث والنتائـج املأسـوية
إطـار محـاوالت اإلنعـاش يف أوضـاع الكـوارث لقـرون .ويف بعـض مبشـاكل التنميـة التـي مل ُتحـل بعـد .ومبـا أنـه على برامـج إعادة
املواقـف ،سـتُجرب الكـوارث واالضطرابـات البيئيـة األخـرى النـاس التوطين الرتكيـز على وضـع حلـول دامئـة ،فلضمان تحقيـق
على الهجـرة أفـراداً وعائلات ،وهـو مـا ُيشـابه حـاالت الالجئين نتائـج ناجحـة لربامـج إعـادة التوطين ،على املعنيين التعامـل مع
السياسـيني ،باذلين يف ذلـك جهـود مجتمعيـة ضعيفـة إلعـادة مشـاريع إعـادة التوطين بوصفهـا مشـاريع تنمويـة.
توطينهـم .ومـع ذلـك ،ففـي أوضـاع أخـرى ،اتخـذت إجـراءات
إعـادة التوطين املجتمعيـة يف حـاالت املترضريـن مـن الكـوارث
ضمـن مشـاريع اشـتملت عىل عمليـات تخطيط ،ولكـن هذا األمر
مل يكـن يحـدث عـادة إال عنـد انقطـاع جميـع سـبل التقليـل مـن
وطـأة املخاطـر .إال أن النجـاح نـادراً مـا كان حليـف مثـل هـذه
الجهـود.
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املبادئ التوجيهية القامئة والناشئة

يف السـنوات األخرية ،سـعت كل مـن املبادئ التوجيهيـة العملية
لحاميـة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث الطبيعية 2التـي وضعتها
اللجنـة الدامئـة املشتركة بين الـوكاالت ،والسـكان املعرضـون
ملخاطـر الكـوارث :دليـل إعـادة التوطين الـذي وضعـه البنـك
الـدويل ،وإجـراءات وقائيـة إلعـادة توطين السـكان املعرضين
ملخاطـر الكـوارث :تجـارب مـن أمريـكا الالتينيـة 3يف معالجـة
قضايـا إعـادة التوطين املرتبطـة بالكـوارث مـن منطلـق حقـوق
اإلنسـان واملبـادئ التوجيهيـة للمامرسـات الجيـدة.

ومـازال ينقصنـا اتفاقيـات أو معاهـدات عامليـة ملزمـة تضمـن
حقـوق مـن هُ ِّجروا جراء أسـباب ،مثل :تغري املنـاخ أو االضطرابات
البيئيـة أو الكـوارث أو مشـاريع التنميـة .ومـع وجـود منارصيـن
لبنـاء هيـكل حكـم عاملـي جديـد لتوفير الحاميـة ودعـم عمليات
إعـادة التوطين الطوعيـة للنازحين جـراء التغيرات املفاجئـة أو
التدريجيـة يف بيئتهـم الطبيعيـة بسـبب ارتفـاع مسـتوى البحـر
واألحـداث الجويـة العنيفـة والجفـاف ونـدرة امليـاه ،إال أنهـم ال
يتعاملـون مبنظـور خـاص مـع عمليـات إعـادة التوطين.
املنظمة الدولية للهجرة /لوغان أبايس

الـدروس العامـة ا ُملسـتفادة
وتتبـع املبـادئ التوجيهيـة
مـن دراسـات إعـادة التوطين
التـي وضعتهـا اللجنـة الدامئـة
واالنتقـال القسري بسـبب
املشتركة بين الهيئـات منهجـاً
برامـج التنميـة أن على املعنيين
يراعـي حقـوق اإلنسـان
النظـر إىل برامـج إعـادة التوطني
ويهـدف للمسـاعدة على
بوصفهـا امللاذ األخير ،وأنـه
حاميـة السـكان املهدديـن
يجـب متويلها عىل نحو مناسـب،
مبخاطـر الكـوارث أو املترضرين
وأن تكـون جيـدة التخطيط قبل
بهـا فعلياً و ُيقصد بها اسـتكامل
البـدء يف تنفيذهـا ،وأن تشـتمل
املبـادئ التوجيهيـة القامئـة
على عاملين مدربين يتحركـون
املعنيـة باملعايير اإلنسـانية
مبوجـب خطـوط سـلطة
يف أوقـات الكـوارث .واملبـادئ
واضحـة ،وأن تتضمـن أنشـطة
التوجيهيـة ُمنظمـة يف صـورة
مـدرة للدخـل وأرض متاحـة
مجموعـات مواضيعيـة على
ومسـاكن مناسـبة ،وأن تراعـي
هيئـة مراحـل زمنيـة للكـوارث:
حقـوق املجتمعـات املحليـة
حاميـة الحيـاة ،وحاميـة
املترضرة5.واسـتناداً إىل هـذه
املبـادئ ،تـويص إليزابيث فرييس
الحقـوق املرتبطـة بالغـذاء
أيضـاً بأهميـة اتخـاذ إجـراءات
والصحـة ،الـخ ،وحاميـة
استشـارية لوضـع مبـادئ خاصة
الحقـوق املرتبطـة باملسـكن
ومبـادئ توجيهيـة ُمحـددة ذات
وسـبل العيـش ،وحاميـة
ُ
نفـع لجميـع أصحـاب املصلحـة،
الحقـوق املرتبطـة بحريـة
التنقـل وحريـة اعتنـاق الديـن .هاييتيون يخوضون
2008الشوارع املغمورة باملياه يف غونايفز إثر الفيضان العارم الذي تسبب مبـا فيهـم األفـراد املترضريـن
به إعصار هانا،
والجهـات الفاعلـة املعنيـة
وتسـلط املبـادئ التوجيهيـة
أيضـاً الضـوء على املناطـق التـي تكـون فيهـا الحقـوق ُمهـددة بالتنميـة والجوانـب اإلنسـانية والحكومـات التي قد تكـون ُمجربة
بفعـل عمليـات إعـادة التوطين .ومـع ذلـك ،فهـي ال تطـرح على إجـراء عمليـات إعـادة التوطين بوصفهـا نوعـاً مـن آليـات
6
مجموعـة مـن اإلجـراءات أو املبـادئ التوجيهيـة أو املامرسـات التأقلـم مـع تغير املنـاخ.
الجيـدة التـي يجـب إتباعهـا يف عمليـات إعادة التوطين لضامن
حاميـة هـذه الحقـوق يف عملية إعـادة التوطين ومبوجبها حيث ال توجـد اتفاقيـة حتـى اآلن بشـأن املبـادئ التوجيهيـة إلجـراء
جـرت العـادة أن تكـون هـذه العمليـة سـبباً يف انتهاكهـا .ومـع عمليـات إعـادة توطين توقعيـة أو وقائيـة (أي ،عمليـات إعـادة
أنهـا غير ُمعترف بهـا رسـمياً بوصفهـا مبـادئ توجيهيـة يف حـد توطين قبـل وضـوع اآلثـار الخطيرة) وال حتـى تحديـداً للمعايير
ذاتهـا ،إال أن مجلـدات البنـك الـدويل جنبـاً إىل جنـب مع مرجع التـي يجـب أن تسير عليها عمليـة إعادة التوطين .و ُيصعب غياب
إعـادة التوطين القسري 4الـذي وضعه يشـكلون مصدراً رئيسـياً تعريـف دويل مقبـول لعـدم توفـر املسـاكن يف مـكان مـا واحتامل
ملعرفـة آليـات تنفيـذ عمليـات إعـادة التوطين.
أن مثـل هـذا األوضـاع جـاءت نتيجـة عوامـل متعـددة صع ّبـت
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مـن إمكانيـة تحديـد كل مـن األسـباب واملسـؤولية .وعلاوة على إمكانيـة التعويـض عـن األرضار الناتجـة عـن تغير املنـاخ جـراء
ذلـك ،ال يتضـح مـا إذا كان على املقيمين يف املناطـق املعرضـة اإلنبعاثـات التـي تسـببت فيهـا الـدول املتقدمـة وقـد تشـتمل
للمخاطـر االنتقـال سـلفاً تحسـباً لوقـوع أي آثـار محتملـة  ،يف هـذه التعويضـات على عمليـات إعادة توطين وطنيـة أو دولية.
ظـل عـدم املعرفـة القاطعـة باملـدة الزمنيـة الالزمـة آلليـات
التأقلـم املحتملـة ومـدى حجمهـا أو إمكانيـة نجاحهـا ،أم أن ومـن العنـارص الرئيسـية على طريـق اإلصلاح يف مامرسـات
عليهـم االنتظـار حتـى تحـدث كارثـة كبيرة .ويف هـذه الحاالت ،إعـادة التوطين إدراك أهميـة رؤيـة ا ُملهجريـن بوصفهـم عوامـل
على املعنيين التوفيـق بين أخالقيـات السياسـات التـي تنقـل اجتامعيـة فاعلة لهم آراؤهم بشـأن الحقوق واالسـتحقاقات التي
النـاس مـن املناطـق شـديدة الخطـر مـع احتاملية أنها سـتقوض يجـب مراعاتهـا عنـد إجـراء أي عمليـات تهجير وعنـد تخطيـط
الحريـات التاريخيـة واألمنـاط الثقافيـة الراسـخة للعيـش يف مشـاريع إعـادة التوطين وتنفيذهـا .وهكـذا ،فإعـادة التوطين
وسـبل العيـش.
عمليـة اجتامعيـة معقـدة؛ ففـي أحسـن حالتهـا يجـب أن تكون
املخيمات واالنتقـال ُ
داعمـة لعمليـات التأقلـم والتكيـف ودافعـة الزدهارهـا لتمكين
و ُيشير خطـر أن األرايض التـي ُيجـرى إخالؤها قد تكون مناسـبة السـكان مـن اسـتعادة وظائف املجتمـع املحيل الفعال ومتاسـكه
للمكاسـب املاليـة أو أن عمليـات إعـادة التوطين قـد ُتسـتخدم وإكسـابهم اللدونـة الكافيـة للتعامـل مـع الضغـوط البيئيـة
بوصفهـا أداة ضد املهمشين سياسـياً إىل أهميـة املعايري واملبادئ واالجتامعيـة .واألمـر املحـوري يف هـذه املهـام قضايـا الحقـوق
التوجيهيـة خشـية أن ُتسـفر عمليـات إعـادة التوطين التوقعيـة والفقر واالسـتضعاف واألشـكال األخرى مـن التهميش االجتامعي
إىل عـدد غير معـروف مـن النتائـج غير الحميـدة .ولكـن حتـى املرتبطـة يف حـد ذاتهـا بالتهجري .ومع ذلك ،اعتـاد واضعو الخطط
يف أحسـن الظـروف ،يصعـب حشـد اإلرادة السياسـية أو املـوارد على النظـر إىل ثقافـة ا ُملهجرين على أنها عقبـة يف طريق النجاح
الالزمـة يف ظـل عـدم وجـود كارثة جسـيمة ،وقد يعزف السـكان بـدالً مـن اعتبارهـا مصـدراً يسـتمدون منـه أفكارهـم.
أيضـاً عـن تـرك املنطقـة حتـى وإن كانـت احتامليـة حـدوث
أنطوين أوليفر سميث  aros@ufl.eduأستاذ فخري يف
الكـوارث مرتفعة.
قسم األنرثوبولوجيا يف جامعة فلوريدا .وأليكس ديشريبينني
الخامتة
 adesherbinin@ciesin.columbia.eduباحث أوَّل مشارك يف
ال ُيتوقـع مـن الـدول التقليديـة التـي اعتـادت على اسـتضافة مركز الشبكة الدولية ملعلومات علوم األرض ،وحدة معهد األرض
الالجئين فتـح أذرعهـا لألعـداد الكبيرة املحتملـة مـن ا ُملهجريـن بجامعة كولومبياhttp://ciesin.org/ .
جـراء االضطرابـات البيئيـة أو ممن ُيطلق عليهم الجئون بسـبب
 .1دي ويت يس“ )2006( .املخاطر والتعقيد واملبادرات املحلية الكامنة يف نتائج برامج
7
تغير املناخ .ونظـرا ً للمسـتويات املتوقعـة لرحلات التهجير إعادة التوطني القرسي”
املرتبطـة بتغير املنـاخُ ،تصبـح مسـألة توفـر األرض املناسـبة (Risk, Complexity and Local Initiative in Involuntary Resettlement
إلعـادة التوطين قضيـة حيويـة يف كل مـن السـياقات الحرضيـة Outcomes)،
يس دي ويت (محرر) .عىل طريق تحسني نتائج مشاريع إعادة التوطني القرسي بسبب
والريفيـة .وعلى املعنيين اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة ملنـح حـق برامج التنمية.
امللكيـة وسـندات ملكيـة قانونيـة واضحـة  -عرفيـة ورسـمية (Towards Improving Outcomes in Development Induced Involuntary -
إضافـة إىل أهمية وضـع اآلليات واإلجراءات القانونية املناسـبةResettlement Projects) .
برغحان بوكس.
وال يجـب أن نغفـل التمويـل بوصفـه قضيـة محوريـة أيضـاً.
فاألطـر املعياريـة لحاميـة األرواح البرشيـة وضمان تحقيـق
حقـوق اإلنسـان أيضـاً املعيـار الذهبـي .ومـع ذلـك ،متتلـك
حكومـات معظـم الـدول الناميـة ،التـي تعـد عرضـة ألبـرز آثـار
تغير املنـاخ ،أقل املـوارد الالزمة لالسـتعداد ولتنفيـذ هذه األطر.
بينما تعـزف الـدول املتقدمـة عـن تحمـل تكاليـف عمليـات
إعـادة التوطين ،بالرغـم من أنها كانت مسـؤولة عـن اإلنبعاثات
التـي سـببت هـذه العمليـات يف املـايض ،ومـن طـرح نقاشـات
بشـأن “الخسـائر واألرضار” ضمـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة
اإلطاريـة بشـأن تغري املنـاخ التي فتحت بدورها نقاشـات بشـأن

www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf .2
http://tinyurl.com/WB-PreventiveResettlement .3
http://tinyurl.com/Involuntary-Resettlement-WB .4
www.brookings.edu/research/papers/2012/08/protection-climate-change-ferris .5
.سرينيا وآخرون ( .)2011االستعداد لعمليات إعادة التوطني املرتبطة بتغري املناخ,Science .
 28أكتوبر/ترشين األول  ,2011املجلد 457-456 :334
www.sciencemag.org/content/334/6055/456.citation
()Protection and Planned Relocations in the Context of Climate Change
 .6فرييس ،إ )2012( .الحامية وعمليات االنتقال املدروسة يف أوضاع تغري املناخ .مجموعة
أبحاث سياسة الحامية والسياسة القانونية التي أجرتها مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئنيwww.refworld.org/docid/5023774e2.html .
()Protection and Planned Relocations in the Context of Climate Change
 .7ال يوافق الكاتبان عىل استخدام مصطلح “الجئ بسبب تغري املناخ” ولكنهام يدركان أنه
جزء من سياق تغري املناخ.
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املراهقة وأزمة الغذاء والهجرة

جانيس ريدسديل

يواجه املراهقون الذين يهاجرون بسبب أزمة الغذاء مخاطر مختلفة.وعىل املعنيني الحول دون حدوث هذه
الظاهرة واالستجابة لها.
يف األزمات املرتبطة بالجفاف وما ينتج عنه من نقص يف الغذاء،
يكون محور اهتامم الجهات الفاعلة املعنية بالطفولة واألطفال
األصغر سناً ،والسيام مشاكل انتشار أمراض سوء التغذية وارتفاع
معدل وفيات األطفال واألعداد الكبرية للمترسبني من التعليم يف
املدارس االبتدائية .ولكن هذه الجهات ال تويل سوى قدراً ضئي ًال
من االهتامم لألطفال األكرب سناً ،وخاصة لدوافع العمل والهجرة

منظمة الخطة الدولية /شونا هاملتون

النيجر

موسم الحصاد .وهكذا ،جرت العادة عىل استدعاء املراهقني لدعم
عائالتهم يف أوقات األزمات .ففي بوركينا فاسو ،عُ رف أن نحو %81
من الفتيان و %58من الفتيات مجربون عىل العمل جراء أزمة
الغذاء يف حني أن النسبة كانت نحو  %75من الفتيان و %42من
الفتيات فقط قبل حدوث أزمة الغذاء .أما يف النيجر ،فكانت نسبة
املراهقني العاملني أثناء وقت األزمة مضاعفة يف مقابل املستويات
قبل األزمة؛ حيث ارتفعت من  %31إىل  .%60وعالوة عىل ذلك،
فقبل حدوث أزمة الغذاء كان كثري من األطفال يعملون يف الزراعة
بالقرب من منازلهم ،أما مع بداية األزمة ،اضطرت العائالت إىل
إرسال املراهقني خارج مجتمعاتهم املحلية إليجاد عمل مدفوع
األجر.
ويف بوركينا فاسو ،أبلغ أن نحو  %17من الفتيان يف سن املراهقة
و %10من الفتيات يف سن املراهقة أجربوا عىل االنتقال جراء
أزمة الغذاء .ويف كلتا الدولتني ،انتقل الفتيان يف سن املراهقة إىل
املدن الكبرية وأحياناً خارج البالد سعياً للعمل بوصفهم عامالً يف
األشغال اليدوية أو باعة متجولني .وبحث الفتيان أيضاً عن عمل
يف مواقع التعدين .وال يتطلب بالرضورة العمل يف موقع التعدين
من األطفال الهجرة ولكنه يستلزم السفر ذهاباً وإياباً عىل نحو
دوري وأحياناً يقيض بعض الفتيان عىل نحو خاص الليايل يف مواقع
التعدين .وتزداد احتاملية بقاء الفتيات داخل مجتمعاتهن املحلية
ليتحملن عبء جزء كبري من األعامل املحلية دون أجر ،مثل :جمع
الطعام أو رعاية األطفال الصغار.

والعنف التي تتأثر بها هذه الطائفة العمرية .فاألطفال يف سن
املراهقة ،الذين ترتاوح أعامرهم بني  18 - 10عاماً ،أكرث عرضة
لخطر االنفصال عن عائالتهم والتعرض للعنف واالستغالل واإلساءة
التي عادة ما تتصل بالهجرة من املناطق املترضرة سعياً للبحث عن
عمل .ومع ذلك ،فبالرغم من هذه الحقائق ،يغفل املعنيون هذه
اآلثار وال يتخذون اإلجراءات الخاصة الالزمة للوصول إىل األطفال
يف سن املراهقة.
وتأيت الهجرة واالنتقال بحثاً عن العمل جنباً إىل جنب مع التعرض
أيضاً للعنف ألن املراهقني ينتقلون دون مصاحبة البالغني
وملعرفة مزيد من املعلومات عن تجارب األطفال يف سن املراهقة لحاميتهم .ففي بوركينا فاسو ،أبلغ نحو  %26من الفتيان يف سن
واملترضرين بفعل أزمة الغذاء ،أجرت منظمة بالن انرتناشيونال يف املراهقة الذين عقدت معهم مقابالت ،مقارنة بنحو  %2من
غرب أفريقيا مؤخراً بحثاً بشأن آثار أزمة الغذاء عىل حامية الفتيات الفتيات ،عىل أنهم كانوا ضحيا للعنف مرة واحدة عىل األقل جراء
1
والفتيان يف سن املراهقة يف بوركينا فاسو والنيجر.
أزمة الغذاء .ويف املناقشات ،وجد أن هذا األمر يرتبط يف املقام
األول بالتعرض للعنف يف مواقع التعدين حيث ُيحتمل أن ُيهاجم
ومن أبرز النتائج التي خلص إليها هذا البحث الضغوط املفروضة املراهقني من قبل عامل املناجم الكبار الذين يسعون لرسقة
عىل املراهقني ،وخاصة الفتيان ،للهجرة أو السفر سعياً إليجاد ما يحصلون عليه .وإضافة إىل التعرض للعنف ،يكون العمل يف
عمل .فالعائالت املترضرة بسبب أزمة الغذاء واملعتمدة غالباً عىل حد ذاته غالباً خطرياً وصعباً .ومع أنه مل يكن حارضاً أثناء إجراء
الزراعة للحصول عىل الغذاء والدخل تجد نفسها مجربة عىل إيجاد الدراسة إال عدد قليل من األطفال العاملني يف املدن أو خارج
موارد بديلة للدخل عندما يخفقون يف تحقيق ما يرمون إليه يف البالد ،فروايات أبائهم وأقرانهم كانت أرضاً خصبة للدراسات التي
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خلصت إىل زيادة احتاملية تعرض هؤالء األطفال أيضاً للعنف كانت ذات تأثري محدود أيضاً يف منع الهجرة يف سن املراهقة.
2
واالستغالل.
وعىل وجه الخصوص ،مبا أنه ال ُيسمح للمراهقني دون سن 16
ً
عاما باملشاركة يف هذه املشاريع ،كانت الهجرة للعمل واحدة من
وعادة ما يغمر هؤالء األطفال الشعور بالتهميش .فقد عُ رف أن االسرتاتيجيات الوحيدة املتاحة لهم لزيادة دخول عائالتهم.
األطفال الذين انتقلوا إىل البلدان واملدن أو خارج البالد يواجهون
صعوبات كبرية ،فهم عادة ما يعملون عىل نحو غري قانوين يف وعادة ما تدور النقاشات بشأن أزمة الغذاء يف العامل اإلنساين يف
الدول واملدن ذات الثقافات والقيم املغايرة للمكان الذي جاءوا هذه األيام حول مفهوم اللدونة .ومع ذلك ،ال ُتخصص إال مساحة
منه مام يعرضهم للعنف والتحرش واالستغالل .ومل يبد املراهقون ضئيلة لقضايا الهجرة والحامية والتعليم .وعــاوة عىل ذلك،
ومجتمعاتهم املحلية أيضاً يف هذه الدراسة املسحية أنهم عىل وعي مل توظف االستجابات اإلنسانية ألزمة الغذاء التي تحل ببطء
بأي مبادرات قدمت يف مجتمعاتهم أو يف املناطق التي توجهوا عىل البالد يف الحول دون حدوث القضايا التي ترض باملراهقني
إليها تهدف إىل منع العنف الناتج عن أزمة الغذاء واالستجابة له .واالستجابة لها ،مثل :الضغوط عىل املراهقني للهجرة خارج
مجتمعاتهم املحلية للبحث عن عمل .وإضافة إىل اآلثار السلبية
وبالطبع ،أسفرت زيادة عدد األطفال العاملني إىل نقص عدد عىل األطفال من الناحية الفردية بتعرضهم للعنف وعواقب ذلك
األطفال املنتظمني يف املدارس .ومع ذلك ،فمساهامت املراهقني يف عىل صحتهم ومنوهم العقيل والجسدي ،مثة آثار طويلة األجل
أوقات األزمة شديدة األهمية ورضورية إلبقاء العائالت عىل قيد عىل املجتمعات املحلية ذاتها يف املناطق املحتمل تعرضها ألزمة
الحياة .ومل ُيسهب املراهقون أنفسهم كثرياً بشأن مستقبلهم أو الغذاء .فالضغوط املفروضة عىل املراهقني لتويل األعامل التي ال
أوضاعهم أو املشاكل التي يواجهونها ولكن بدا عليهم تقبل تحمل تحتاج ملهارات عالية بوصفها إسرتاتيجية تأقلم قصرية املدة توقع
مسؤوليات إضافية كجزء من النظام الطبيعي يف الحياة .وعموماً ،مل املجتمعات املحلية يف رشك شائك من الفقر ألن األطفال يعجزون
يظهر أن دور املراهقني بوصفهم معيلني جاء قرساً عىل يد البالغني .عن استكامل تعليمهم األسايس أو الحصول عىل فرص للتوظيف يف
ولالستشهاد عىل ذلك ،قالت فتاة يف سن املراهقة ببساطة“ :ندرك األعامل التي تتطلب مهارة ألدائها.
أنه لن يوجد يشء لنأكله إن مل نعمل”.
وعىل الجهود املستقبلية املبذولة لتأسيس اللدونة يف املناطق
وعىل نحو مثري لالهتامم ،منحت حقيقة أن أزمة الغذاء دفعت كثرياً املعرضة ألزمة الغذاء مراعاة املبادرات التي ال تهدف إىل تقليل
بسبل العيش عيش السكان وحسب،
من املراهقني لتويل أدواراً جديدة يف عائالتهم بوصفهم معيلني يف ظروف االستضعاف املحيطة ُ
بعض الحاالت هؤالء املراهقني شأناً كبرياً يف عائالتهم ومجتمعاتهم ولكن الداعمة بفاعلية أيضاً للمراهقني بوصفهم الفاعلني األساسيني
عند صناعة القرارات؛ فقد كانت بداية أزمة الغذاء عند كثري من يف عائالتهم ومجتمعاتهم املحلية يف أوقات األزمات .فعىل سبيل
الفتيات والفتيان مبثابة نهاية مفاجئة لطفولتهم .وتعد الضغوط املثال ،دعم األطفال يف سن املراهقة لتنمية مهاراتهم من خالل
عىل املراهقني كبرية ولها عواقب سلبية عىل منوهم البدين والنفيس ،مزاولة أنشطة مدرة لدخول متنوعة ،مثل :تربية الدواجن أو زراعة
فقد أعرب كثري من الفتيان والفتيات الذين أجريت معهم مقابالت الخرضوات ،وأداؤها جنباً إىل جنب مع الذهاب للمدرسة ،لن
أثناء إجراء الدراسة عن شعورهم باليأس واملشقة جراء واقع ما ُيشجع اآلباء عىل إرسال أطفالهم إىل املدارس وحسب ولكنه ُيقلل
يجابهونه ببساطة من فقر مدقع وجوع شديد .وظهر الجانب أيضاً من الضغوط الواقعة عىل األطفال للهجرة بحثاً عن عمل.
املظلم للمسؤوليات الجديدة امللقاة عىل عاتق املراهقني أيضاً يف
جانيس ريدسديل Janis.Ridsdel@plan-international.org
ازدياد السلوكيات املحفوفة باملخاطر لديهم ،وخاصة عند تعرضهم
متخصصة يف مجال حامية األطفال يف حاالت الطوارئ يف منظمة
للبغاء واملخدرات.
بالن انرتناشيونالwww.plan-international.org .

شح االستجابات

بالرغم من اآلثار الكبرية والخاصة الناتجة عن أزمة الغذاء عىل
املراهقني ،ال يوجد سوى برامج قليلة ،إن وجــدت ،مخصصة
لالستجابة الحتياجاتهم .ومل ُتسفر مشاركة املراهقني يف برامج
املساعدة اإلنسانية املوضوعة للبالغني أيضاً عن أي استجابة واقعية
الحتياجاتهم الخاصة .فض ًال عن أن برامج الغذاء مقابل العمل
والنقد لقاء العمل يف املناطق التي أجريت عليها هذه الدراسة

 .1تألف البحث من منت البحث وتجميع البيانات يف  54مجتمع محيل مترضر من أزمة
الغذاء يف بوركينا فاسو والنيجر .تقرير غري منشور (يناير/كانون الثاين  )2013بشأن:
العيش يف خطر مزدوج :الفتيات يف سن املراهقة والكوارث
( ،)In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disastersمنظمة بالن
انرتناشيونال ()2013
http://tinyurl.com/Plan-InDoubleJeopardy2013
 .2دانييال ريايل ( ،)2008بعيدا عن املنزل :حامية األطفال ودعمهم يف رحالتهم
()Away from Home: Protecting and Supporting Children on the Move
منظمة Save the Children
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العنف الجنايئ والتهجري والهجرة يف املكسيك

سباستيانالبوجا

يدفع العنف الجنايئ املسترشي بالناس إىل التحرك مبختلف الطرق ،بدءاً باإلكراه املبارش والتهديدات باالعتداءات
الجسدية وانتها ًء مبخاطر تدهور نوعية الحياة وفرص كسب الرزق .وليس لكل شخص ينتقل من مكانه الفرصة
ذاتها يف الوصول إىل الحامية أو التمتع بحق اللجوء.

تشــر املعلومــات الحكوميــة املكســيكية الرســمية إىل أن ارتبــط العنــف بأمــر آخــر هــو فقــدان أســباب كســب الــرزق
 47,000شــخص قتلــوا نتيجــة موجــة العنــف الجنــايئ الكبــرة واملعيشــة وكل ذلــك يدفــع النــاس إىل الرحيــل.
التــي بــدأت عــام  .2007أمــا منظــات املجتمــع املــدين فتشــر
يف تقديراتهــا إىل أن الرقــم أكــر مــن ذلــك بكثــر ويصــل إىل ويف حــن ليــس مــن الــروري أن يحــدث العنــف والتدهــور
 70000شــخص يف شــهر أبريل/نيســان  .2012عل ـ ًا أن تهجــر األمنــي يف ســياق النـزاع املســلح الداخــي لــي يرقــى إىل أزمــة
املدنيــن كان نتيجــ ًة مبــارشة لحــرب املخــدرات يف املكســيك .إنســانية ،فقــد تعــزز وجــود النـزاع فكــرة أن وضــع العنــف يف
املكســيك يرقــى بالفعــل إىل أزمــة إنســانية .ويف واقــع األمــر،
لقــد بــدأت منظــات املجتمــع املــد ّين واملؤسســات األكادمييــة يتبــن مــن خــال التحليــل األويل للعنــف يف املكســيك وفــق
ووســائل اإلعــام بتوثيــق قضايــا التهجــر القــري وأمناطــه املعايــر التــي وضعهــا القانــون اإلنســاين الــدويل أن الوضــع
الــذي نتــج عــن عنــف عصابــات املخــدرات ،ســعياً منهــا يســتويف بالفعــل معظــم عنــارص هــذه املعايــر لوجــود الن ـزاع
لتحليــل مختلــف أشــكال التنقــل اإلنســاين وللتمييــز بــن املســلح غــر الــدويل ،مــع أن عصابــات املخــدرات املكســيكية
الهجــرة القرسيــة عــن الهجــرة الطوع ّيــة .وعــى العمــوم ،تبلــغ ال متتلــك أجنــدة سياســية وال عقيــدة.
نســبة األشــخاص الذيــن يغــادرون املــدن والقــرى التــي تشــهد
أحــداث العنــف مــا بــن أربعــة إىل خمســة أضعــاف عــدد مــا الحامية التــي توفرها األطر القانونية القامئة؟
األشــخاص الذيــن يغــادرون املــدن والقــرى التــي ال تشــهد تقــع األفعــال املنتهكــة للقانــون الجنــايئ (مبــا يف ذلــك الســطو
عنف ـاً والتــي تتمتــع بظــروف اقتصاديــة واجتامعيــة مشــابهة .واالعتــداء واالغتصــاب والقتــل) يف كل مجتمــع وتعامــل تلــك
األفعــال غالب ـاً مــن خــال العدالــة العقابيــة التــي تركــز عــى
وباإلضافــة إىل تهجــر املكســيكيني ،أصبحــت ســامة املهاجريــن معاقبــة الجنــاة ،لكنهــا يف الوقــت ذاتــه تهمــل أثــر الجرميــة
مــن دول أمريــكا الوســطى والجنوبيــة نحــو الواليــات املتحــدة عــى الضحايــا وإهــال الضحايــا هــذا مبــن فيهــم الذيــن
األمريكيــة مــن خــال املكســيك عرضـ ًة للتهديــد الكبــر نتيجــة يهاجــرون إثــر العنــف الجنــايئ مهــم يف ســياقات العنــف
تدهــور األوضــاع األمنيــة وعنــف عصابــات املخدرات.وقــدر أن الجنــايئ الشــديد كــا الحــال يف املكســيك.
 70000مهاجــر مــن أمريــكا الوســطى والجنوبيــة اختفــوا منــذ
1
عــام  2007عنــد عبورهــم املكســيك.
يوجــد حاليـاً إطــار الحاميــة الــدويل الــذي يتكــون مــن مختلــف
الصكــوك العامليــة واإلقليميــة امللزمــة وغــر امللزمــة لقانــون
ومــن هنــا ،يطــرح الســؤال نفســه :يف أي مرحلــة يتســبب اللجــوء وكذلــك القانــون اإلنســاين الــدويل وقانــون حقــوق
فيهــا العنــف الجنــايئ بظهــور أزمــة إنســانية؟ فحــدة العنــف اإلنســان وكلهــا توفــر الرتكيــز املرغــوب بــه عــى الحقــوق
وانتشــاره يف املكســيك ميثــل دون أدىن شــك تهديــداً واســع والحاجــات ونقــاط اســتضعاف الضحايــا مبــن فيهــم الذيــن
النطــاق للحيــاة خاصــة عندمــا نعلــم أن مــا بــن  50000إىل ينتقلــون مــن أماكنهــم نتيجــة العنــف الجنــايئ أو املتأثريــن
 70000شــخص قتلــوا خــال ســت ســنوات .وال شــك أن هــذا بــه .لكــنَّ الرتكيــز الــذي توليــه هيكليــة الحاميــة عــى التنقــل
الرقــم كبــر جــداً مــن ناحيــة الخســارة البرشيــة .وباإلضافــة إىل القــري عــى اعتبــاره ســبباً يف التهجــر ال يســتجيب كفايــ ًة
ذلــك هنــاك أعــال الختطــاف املهاجريــن بطريقــة ممنهجــة للظــروف املعقــدة لتحــرك األشــخاص يف ســياقات العنــف
وواســعة النطــاق ناهيــك عــن جرائــم القتــل الجامعيــة بحــق الجنــايئ.
املهاجريــن وذلــك مــا ميثــل تهديــداً واســع النطــاق عــى األرواح
واألمــن الجســدي كــا ميثــل أزمــة إنســانية .وأخــراً ،لقــد وتتضمــن عمليــة التعريــف الوصفــي لألشــخاص الذيــن قــد
يكونــون نازحــن يف املبــادئ اإلرشــادية املتعلقــة بالنــزوح
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الداخــي أشــخاصاً قــد يكونــون فاريــن “مــن أوضــاع العنــف
املعمــم” وقــد يفهــم مــن الوضــع يف بعــض املناطــق يف
املكســيك عــى أنــه عنــف معمــم .ووفقـاً للمبــادئ اإلرشــادية،
ال بــد مــن توافــر عنــر اإلكــراه ل ُيجــرى التعامــل مــع
األشــخاص عــى أنهــم نازحــون داخليــون لكــنَّ النــاس يف بعــض
األوضــاع ينتقلــون مــن أماكنهــم بعــد تــدين دخلهــم املــادي
أو بعــد انخفــاض القــدرة عــى إعاشــتهم نتيجــة شــيوع منــاخ
العنــف والتدهــور األمنــي .فعــى ســبيل املثــال ،غــادر بعــض
األشــخاص مــن بلدتهــم ،ســيوداد خواريــز ،بعــد أن أصبحــت
مؤسســاتهم التجاريــة أقــل ربحيــة أو بعــد أن تضاعــف
التهديــد عليهــا وذلــك عندمــا تســبب العنــف والتدهــور
األمنــي إىل وقــف تســوق النــاس أو األكل يف الجــوار حيــث
توجــد تلــك املؤسســات ويف هــذه الحــاالت مل يكــن األشــخاص
قــد تعرضــوا لإلكــراه مبــارش ًة عــى الرحيــل ولكــن مل يكــن
خيارهــم يف الرحيــل حــرا مطلقــا أيضــاً.

للدخــل دون أن يكونــوا قــد اختــاروا ذلــك لــوال األثــر الســلبي
للتدهــور األمنــي والعنــف عــى معائشــهم (مبعنــى آخــر
مل يهجــروا أماكنهــم ملجــرد الرغبــة يف تحســن أوضاعهــم
االقتصاديــة بخيارهــم الحــر) قــد يضمــن الحاميــة عــى
اعتبارهــم نازحــن عــى أســاس أنهــم ُأكرهــوا عــى الهجــرة
بســبب منــاخ التدهــور األمنــي.

أمــا فيــا يخــص األشــخاص الذيــن يعــرون الحــدود بحثــاً
عــن الســامة واألمــن نتيجــة العنــف الجنــايئ ســواء أكانــت
هجرتهــم نتيجــة مبــارش ًة أم كانــت خوفــاً مــن التهديــدات
فيغطيهــم عــى وجــه الخصــوص التعريــف األوســع عــى
مصطلــح الالجــئ يف إعــان قرطاجنــة  1984الــذي يتضمــن
األشــخاص الذيــن يهربــون مــن التهديــد الــذي يفرضــه
“العنــف املعمــم... ،واالنتهــاك الجســيم لحقــوق اإلنســان
أو الظــروف األخــرى التــي قوضــت النظــام العــام تقويضــاً
جســي ًام” 2.ووفقـاً التفاقيــة الالجئــن  1951تتــاح الحاميــة لــكل
لكــن إذا مــا فــرت املبــادئ اإلرشــادية تفســراً عريضــاً قــد حالــة عــى حــدة إىل األشــخاص الذيــن يظهــرون خوفـاً مســوغاً
تكــون مصــدرا للفــرج لألشــخاص يف هــذا الوضــع .فاألشــخاص مــن التعــرض لالضطهــاد بنــا ًء عــى واحــدة مــن خمســة أســس
الذيــن يغــادرون مناطقهــم ســعياً للحصــول عــى مصــدر تذكرهــا االتفاقيــة.
إل يونيفريسال – جورج سرياتوس

بيوت هجرها النازحون ونهبتها الجامعات اإلجرامية يف إلبريفونري ،تشيهواهوا2010 ،
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وقــد متنــح الحاميــة التكميليــة أيضــا فرج ـاً لألشــخاص الذيــن
هربــوا مــن العنــف الجنــايئ لكــن العتبــة التــي ال ميكــن لتلــك
الحاميــة أن تنطبــق عليهــم إال إذا تجاوزوهــا (وفق ـاً التفاقيــة
مناهضــة التعذيــب ،عــى ســبيل املثــال) تجعــل هــذه الحاميــة
أكــر ضيقــاً 3.وميكــن لطالبــي اللجــوء أيضــاً االســتفادة مــن
الحاميــة التكميليــة وفقــاً التفاقيــة حاميــة جميــع األشــخاص
مــن اإلخفــاء القــري (املــادة  )16التــي تحظــر إعــادة األفـراد
4
ق ـراً إىل دولــة يواجهــون فيهــا خطــر اإلخفــاء القــري.

ومــع أن الحكومــة الفدراليــة قويــة ومهنيــة فليــس لديهــا نيــة
كبــرة لطلــب الدعــم مــن الهيئــات اإلنســانية األجنبيــة متعددة
األط ـراف ،مــع أن تدخــل تلــك الهيئــات مطلــوب بشــدة عــى
املســتوى املحــي .فالحكومــات اإلقليميــة التــي يحــدث العنــف
فيهــا فقــرة املــوارد ويعمهــا الفســاد وتديرهــا الجامعــات غــر
القانونيــة نفســها التــي يفــرض لتلــك الحكومــات أن تحاربهــا.
فهــي إذن غــر قــادرة أبــداً عــى توفــر الحاميــة لســكانها
املتأثريــن بالعنــف.

وتوفــر صكــوك حقــوق اإلنســان اإلقليميــة أيضـاً طريقـاً محتم ًال
لتوفــر الحاميــة .فتوجيــه التأهيــل األورويب يوفــر حظــراً
مامثـ ًـا للعــودة يف املــادة (2هـــ) املتعلقــة بالحاميــة التبعيــة
وتنطبــق هــذه املــادة عــى مواطنــي البلــد الثالثــة واألشــخاص
فاقــدي الجنســية الذيــن ال تنطبــق عليهــم رشوط الالجئــن
لكنهــم بحاجــة إىل الحاميــة الدوليــة وأنهــم إذا أعيــدوا إىل
بلدهــم األصــي أو بلــد إقامتهــم فســوف يتعرضــون إىل خطــر
املعانــاة مــن “األذى الجســيم “ ومبعنــى آخــر ســيتعرضون
لعقوبــة اإلعــدام أو للتعذيــب أو للمعاملــة املحطــة بالكرامــة
اإلنســانية أو العقوبــة أو” التهديــد الخطــر والفــردي لحيــاة
املــد ّين أو الشــخص نتيجــة العنــف العشــوا ّيئ يف أوضــاع النـزاع
املســلح الــدو ّيل أو الداخــي” .وبذلــك للدرجــة التــي ميكــن بهــا
النظــر إىل الوضــع يف املكســيك عــى أنــه ن ـزاع داخــي مســلح
أث ـ ٌر عــى مــدى تطبيــق هــذا الشــكل مــن أشــكال الفــرج.

أمــا اســتجابة الســلطات األمريكيــة لطلبــات اللجــوء املرتبطــة
بعنــف عصابــات املخــدرات يف املكســيك فهــي مثــال حــول
دراســة احتامليــة توفــر الحاميــة التــي يقدمهــا نظــام الالجئــن
إىل األشــخاص الفاريــن مــن العنــف الجنــايئ عــر الحــدود.
ولكــن تشــر إحصــاءات طلبــات اللجــوء الناجحــة التــي قدمهــا
طالبــو اللجــوء املكســيكيون عــى خلفيــة عنــف عصابــات
املخــدرات إضافــة إىل التســبيب القانــوين الداعــم لقــرارات
املحاكــم إىل أن هــذا الســبيل للحصــول عــى اللجــوء محــدود
جــداً مــن ناحيــة تقديــم الحاميــة.

الحامية يف املكســيك واللجوء يف الواليات املتحدة
األمريكية

لقــد ُردَّت غالبيــة الطعونــات التــي بلــغ عددهــا  203وذلــك
نظــراً لعــدم إثبــات الخــوف املســوغ مــن االضطهــاد وقــد
حــاول املســتدعون الطاعنــون باألحــكام (ومعظمهــم يف
قضايــا مطالــب اللجــوء الدفاعيــة ممــن ينتظــرون ترحيلهــم
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة) دون جــدوى الدفــاع عــن
وجهــة نظرهــم عــى اعتبارهــم مجموعــة اجتامعيــة يتعرضــون
الضطهــاد الجرميــة املنظمــة.

لقــد كانــت االســتجابة للنــزوح الداخــي يف املكســيك محــدود ًة
جــداً نتيجــة غيــاب الرغبــة يف االعــراف بالقضيــة ومواجهتهــا وكذلــك ُرفضــت القضايــا التــي ادعــى أصحابهــا خوفهــم مــن
مواجهــة ممنهج ـ ًة.
العنــف املعمــم أو عــدم اســتقرارهم يف بالدهــم عــى أنهــا
ســبب لفرارهــم وأســس لطلــب لجوئهــم فقــد قــررت املحاكــم
فالحكومــة املكســيكية مل تبــ ِد اعرتافهــا الكامــل بــأن عنــف أن الخــوف مــن ظــروف البــاد العامــة أو العنــف العشــوايئ
العصابــات يدفــع النــاس للهجــرة (مكرهــن أم طائعــن) مل متثــل أساســا للجــوء مــا مل يكــن هنــاك اســتثناء للضحايــا
وبذلــك مل تضــع أي آليــات لالســتجابة للتهجــر منــذ انــدالع عــى أســاس يؤهلهــم للحصــول عــى الحاميــة .يف حــن كانــت
العنــف.
القضايــا الناجحــة تلــك التــي أبــدت أدلــ ًة محدد ًة(أســاء
أف ـراد العصابــة أو الرشطــة أو تقاريــر املستشــفى أو محــارض
وهنــاك اســتثناءان لذلــك هــا مكتــب ضحايــا الجرميــة الــذي الرشطــة وإفــادات الشــهود) .كــا أن تلــك القضايــا ميكــن أن
تأســس مبرســوم رئــايس يف ســبتمرب/أيلول  2011وأنيطــت بــه تثبــت ســبب االضطهــاد املســوغ (أي مــن ســوف يؤذيهــم).
مهمــة مســاعدة األشــخاص املتأثريــن بالخطــف واإلخفــاء
القــري والقتــل واالبت ـزاز واالتجــار بالبــر ،والجهــة الثانيــة الخالصات
هــي املفوضيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي تلقــت منــذ هنــاك ســمة مميــزة للبيئــات التــي ينتــر فيهــا العنــف
عــام  2011شــكاوى األشــخاص الذيــن هجرهــم العنــف وتعمــل الجنــايئ وهــي أنهــا تدفــع النــاس للهجــرة بطــرق مختلفــة
حالي ـاً عــى صياغــة بروتوكــول لتوجيــه عنايتهــا للنازحــن .بــدءاً باإلكــراه املبــارش والتهديــدات الجســدية إىل تقويــض
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البيئــة العامــة ونوعيــة الحيــاة وتضــاؤل فــرص كســب الــرزق.
ويســبب العنــف الجنــايئ تنقــ ًا إنســانياً ويؤثــر عليــه يف
املكســيك وينتــج عنــه وعــن حدتــه وانتشــاره أزمــة إنســانية.
ومــن هنــا ال بــد مــن إحــداث تغيــر جــذري يف اســتجابات
الــدول املعنيــة واملجتمــع الــدويل مــن معاقبــة الجنــاة أو
هزمهــم إىل إعطــاء الــوزن الكامــل للضحايــا مبــن فيهــم
املهاجريــن.

بســببه .لكــن أوضــاع التدهــور األمنــي الناتجــة عــن العنــف
الجنــايئ غالب ـاً مــا تقــع خــارج تفويضــات الهيئــات اإلنســانية
ورســالتها وبياناتها.فمــن بــن الهيئــات الدوليــة املوجــودة حاليـاً
يف املكســيك مل تحــدد أي هيئــة حتــى اآلن برامــج لالســتجابة
آلثــار العنــف الجنــايئ عــى املجتمعــات املحليــة .وإىل هــذا
التاريــخ ،مل تســعى الحكومــة املكســيكية إىل التعــاون مــع
الهيئــات الدوليــة مبــا يتعلــق مــع عنــف عصابــات املخــدرات،
ألنهــا إذا فعلــت ذلــك فســتكون قــد اعرتفــت أن البــاد تواجــه
أزمــة إنســانية أو أنهــا عــى شــفري ن ـزاع مســلح.

ويوفــر إطــار الحاميــة الــدويل الحــايل تركيــزاً عــى حاجــات
النــاس واســتضعافاتهم عنــد تنقلهــم نتيجــة العنــف الجنــايئ.
ومــن خــال التفســرات الجديــدة للمعايــر القانونيــة سباستيانالبوجا  sebastian.albuja@nrc.chرئيس قسم
الحاليــة قــد يتمكــن األشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم أفريقيا والقارتني األمريكيتني يف املجلس الرنويجي لالجئني مركز
الفئــات القانونيــة الحاليــة مــن العثــور عــى الحاميــة يف رصد النزوح الداخيلwww.internal-displacement.org .
التفســر الواســع للمبــادئ اإلرشــادية قــد يتضمــن النازحــن
 .1شريمان ،يس .أمهات أمريكا الوسطى يبحنث عن املهاجرين املفقودين ،أسوشيتد برس،
ً
الذيــن ّ
يهجــرون دون تعرضهــم لإلك ـراه املبــارش لكنهــم أيض ـا .2012
مل يغــادروا بلداتهــم بحريتهــم املطلقــة .وباملثــل ،قــد توفــر http://bigstory.ap.org/article/central-american-mothers-look-missing-migrants
www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .2
التفســرات املبدعــة ألســس منــح اللجــوء يف اتفاقيــة الالجئــن www.hrweb.org/legal/cat.html .3
حــ ًا بالنســبة لألشــخاص املعرضــن لتلــك األوضــاع.
مصطلح التعذيب وفقاً لتعريف اتفاقية مناهضة التعريف يتضمن رشطاً عاماً ويعني ذلك
لكــن تفســر األطــر الحاليــة حتــى لــو منحالحاميــة  ،مــن
حيــث املبــدأ ،يبقــى بحاجــة إىل التطبيــق العمــي الــذي ميثــل
التحــدي األكــر .وبغيــاب اســتجابة الــدول لألشــخاص املهجريــن
نتيجــة العنــف يف املكســيك ينبغــي للهيئــات اإلنســانية أن
تشــارك يف حاميــة األشــخاص املتأثريــن بالعنــف واملهجريــن

ّأن اعتبار الفعل تعذيباً يتطلب أن يكون قد ارتكبه موظف عمومي أو برضاه.
 .4لإلشارة عىل وجه التحديد إىل طالبي وضع اللجوء املكسيكيني يف الواليات املتحدة
يالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية ليست دولة عضو يف اتفاقية حامية جميع
األمريكية َ
األشخاص من اإلخفاء القرسي.
االتفاقية متاحة عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

طالبو اللجوء السيايس املكسيكيون

ليتيشيا كالديرون تشيليوس

أثــار النــزاع العســكري ضــد عصابــات املخــدرات يف املكســيك للهجــرة إىل الواليــات املتحــدة قبــل وقــوع ذلــك النــوع مــن
الــذي بــدأ يف  2008زيــادة غــر مســبوقة يف انتهــاكات حقــوق العنــف ولكــنّ الخــوف أجربهــم عــى الفــرار إىل هنــاك.
اإلنســان ضــد الســكان الذيــن وجــدوا أنفســهم عالقــن بــن
مطرقــة املجرمــن وســندان القــوات املســلحة والرشطــة .وأدى وعــادة مــا ُيثــر عبــور الحــدود قضايــا قانونيــة ال يضعهــا طالبــوا
ذلــك بــدوره إىل رحــات تهجــر جامعــي لنجــد أن نحــو  230000اللجــوء املؤقــت يف حســبانهم .وتكمــن أهميــة ذلــك يف ضــوء
فــرد غــادروا املنطقــة الحدوديــة بــن عامــي  2007و 2010وهُ جــر املناقشــات الســاخنة الحاليــة يف املكســيك بشــأن النــزوح الداخــي
نحــو  20000أرسة .حتــى َّإن بعــض أولئــك النازحــن جــاءوا مــن الناتــج عــن العنــف يف البــاد .وال ُيعــد عبــور الحــدود خيــاراً
أماكــن مختلفــة يف املكســيك وعــادوا إىل منازلهــم األصليــة إثــر مدروس ـاً ولكنــه خيــاراً عملي ـاً يعتمــد عــى القــرب الجغ ـرايف .إال
ذلــك الن ـزاع.
أن ذلــك العبــور يتســبب ببســاطة يف اختفــاء هــؤالء ا ُملهجريــن
مــن إحصــاءات النازحــن داخليــاً ويجعلهــم يبــدون وكأنهــم
ومعظــم حــاالت مــا ُيقــدر بنحــو  124000مــن أولئــك النازحــن انضمــوا ملاليــن املكســيكيني الذيــن هُ جــروا عــى مــدى عقــود
أو أكــر ،الذيــن قــرروا االنتقــال عــر الحــدود للعيــش يف واليــة كثــرة بفعــل الفقــر واالنفــات األمنــي .وبهــذاُ ،يقلــل مــن شــأن
تكســاس بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،مل يكــن لديهــم النيــة مشــكلة التهجــر القــري و ُيح ِّيدهــا.
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ويف عــام  ،2009طلــب نحــو  254مكســييك اللجــوء إىل الواليــات مامثلــة مينــح النــاس القــوة والثقــة ويزودهــم بالدعــم العاطفــي
املتحــدة .وزاد عددهــم يف  2010إىل  2973طالــب لجوء ويف  2011واالجتامعــي إضافــة إىل الدعــم القانــوين والســيايس فــوق كل يشء.
إىل  6133طالــب لجــوء ،إال أن الســلطات مل متنــح ســوى 104
منهــم فقــط حــق اللجــوء ،أي نحــو  %2مــن إجــايل الطلبــات .ومتكــن جامعــة “املكســيكيون يف املنفــى” أعضاءهــا مــن تجــاوز
املطالبــات الشــخصية بالحصــول عــى العدالــة الدوليــة يف حالتهــم
ويف منتصــف  ،2012تشــكلت جامعــة يف الواليــات املتحــدة اعرتافــاً بالفــرق بــن الهجــرة جــراء الخــوف والســعي لطلــب
تطلــق عــى نفســها “املكســيكيون يف املنفــى” .فقــد قــرر نحــو اللجــوء الســيايس.
 160مكســيكياً ،إثــر فرارهــم مــن االغتيــاالت والقهــر وحــاالت
االختفــاء والخــوف ،بــدالً مــن البقــاء يف عزلــة ومحاولــة التــواري ليتيشيا كالديرون تشيليوس
عــن األنظــار ،أن الســعي العلنــي والواضــح للجــوء الســيايس  lcalderon@mora.edu.mxمعلم/باحث يف معهد مورا،
عــى أســاس أن قضاياهــم ذات بعــد ســيايس إســراتيجية املكسيكwww.institutomora.edu.mx .
أفضــل .وهكــذا ،فالتكاتــف معــاً اســتجابة لوضــع ذي خطــورة

املكسيك :من املبادئ اإلرشادية إىل املسؤوليات الوطنية تجاه حقوق النازحني

فريناندو باتيستا جيمينيز

تحتاج الحكومة املكسيكية حقائق وأرقام بشأن النزوح الداخيل لتتمكن من حشد املؤسسات الوطنية لتصميم
االستجابات املالمئة.
يف  3أغسطس/آب  ،2013سافرت اللجنة الوطنية لحقوق الرعاية الطبية والنفسية .ويف كثري من األحيان ،مبا َّأن النزوح
اإلنسان إىل بلدية تالكوتيبيك حيث أشارت املعلومات التي يحدث فجأة فهذا يعني َّأن كثرياً ممن هجروا مواطنهم األصلية
قدمتها السلطات املحلية إىل نزوح قرابة  700شخص من مختلف ال يحملون وثائق التعريف الشخصية معهم ما يحد من قدرتهم
املجتمعات خوفاً من العنف املتصاعد للجرمية املنظمة.
الكاملة عىل التمتع بحقوقهم املدنية (مثل :العمل والتعليم
والرفاه االجتامعي واملمتلكات وغريها).
ويف هذه الحالة ومثل حاالت أخرى وثقتها اللجنة الوطنية،
عندما ُيجرب الناس عىل هجر منطقة أو بلدة أو مكان إقامة ما وعىل املدى األبعد ،سوف يواجه هؤالء النَّازحون خيار العودة إىل
فهذا يعني بدء رحلة خطرة متعبة وفقدان رأس املال والوقوع يف مواطنهم األصلية أو االستقرار يف املجتمع املضيف بل االنتقال
براثن الفقر وكل ذلك يف إطار مستقبل مجهول .ومع ذلك ،ميكن مجدداً إىل موقع جديد .فإذا اختاروا العودة إىل مجتمعاتهم
أن يكون النزوح مصدراً لألمل أيضاً أثناء البحث عن الحامية األصلية ،فسوف يواجهون تحدياً يف استكشاف ما حدث إىل
واألمن للفرد ،بل قد يكون النزوح وسيلة استباقية للحيلولة دون ممتلكاتهم أثناء غيابهم (ورمبا يكتشف بعضهم أ َّنه مل يعد
العواقب األسوأ.
لهم وجود مادي أو َّأن ممتلكاتهم قد احتلها أشخاص آخرون)
وعدا عن ذلك ،عليهم أن يجدوا ألنفسهم مكاناً مناسباً يف اإلطار
ويف املكسيك ،و َّثقت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان حاالت من االجتامعي الجديد .أما إن اختاروا االستقرار يف املجتمع املضيف
النزوح الناتج عن النزاعات ضمن املجتمعات املحلية والكوارث أو االنتقال إىل مكان آخر ،فعليهم أن يندمجوا يف مجتمع جديد
الطبيعية والعنف ،كام و َّثقت موجات نزوح محتملة نتجت عن حيث سيكون من الرضوري إنشاء شبكات جديدة أو رمبا
املرشوعات اإلمنائية الكبرية التي مل ُتحرتم بشأنها مبادئ استشارة يواجهون أوضاع الرفض أو التمييز .ويبقى التحدي األكرب إيجاد
املجتمعات التي ُينوى إنشاء تلك املرشوعات فيها.
حلول نهائية مستدامة للسكان النَّازحني.
ويواجه النَّازحون مبارشة فور نزوحهم حاجة الحصول عىل املأوى ومن هنا ،أ َّكد أمني املظامل املكسييك الوطني عىل َّأن “عىل
والسكن وماء الرشب والغذاء باإلضافة إىل ضامنات السالمة السلطات واجب ومسؤولية توفري الحامية واملساعدات اإلنسانية
الجسدية لهم وألرسهم والتمتع بالنظافة األساسية وخدمات إىل [النَّازحني] املوجودين يف أراضيها دون متييز مهام كان
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نوعه ألنها مجربة عىل إيالء االنتباه الخاص إىل املستخطرين
1
واملستضعفني كاألطفال والنَّازحني وكبار السن والنساء”.
ولتأسيس سياسة عامة حول النزوح ،ال بد لكل مؤسسة وطنية أن
تحدد مسؤولياتها تجاه النَّازحني وال بد من إقامة آلية للتنسيق
ملنع ازدواجية الوظائف ولضامن االستجابة اآلنية والكفؤة
الطارئة.
ويف الوقت الحايل ،ال ُيعرتف مبعظم النَّازحني يف املكسيك عىل
أنهم نازحون .ويف معظم الحاالت ،ال ُي َّ
وطن النَّازحون يف مخيامت
أو مواقع مخصصة ومع َّدة لهم .وبدالً من ذلك ،ميكث النَّازحون
مع األرس املستضيفة أو يف املالجئ املؤقتة .وتوحي آلية الحركة
هذه يف أمناط االستيطان إىل وجود تحديات كبرية يف جمع
املعلومات اإلحصائية ويف رصد النَّازحني لعدة أسباب ليس أقلها
امتناع النَّازحني عن الحديث عن نزوحهم .ونظراً ملقدار الجهود
املبذولة من الحكومة الحالية لبناء أدوات تقدم أرقاماً لهذه
املشكلةُ ،تنصح الحكومة املكسيكية بتنفيذ برنامج مخصص عىل
النزوح الداخيل من ضمن اإلطار القانوين املكسييك ووفق نطاق
اختصاص الهيئات الوطنية مع عدم إغفال أصوات مؤسسات
املجتمع املدين العاملة عىل هذه القضية وأصوات النَّازحني
أنفسهم .وسوف يضمن مثل هذا الربنامج أيضاً تقديم منظور
تفصييل وهذا يعني ضامن رؤية نقاط استضعاف الجامعات
واألفراد الذين يتطلبون تحديد األولويات من ناحية اإلجراءات
الالزمة لتمكني التلبية الفاعلة والشامل لحقوقهم اإلنسانية
األساسية.
وكنقطة البداية يف إنشاء هذا الربنامج ،من املهم أن تكون
هناك عملية وطنية لتحديد األرقام املتعلقة بالنزوح الداخيل يف
املكسيك لغايات تحديد أمناط هذه القضية وأسبابها ودرجتها.

فإنتاج التشخيصات يفتح الباب أمام االعرتاف بالقضية ويبني
أداة أساسية يف بناء السياسات والربامج العامة الفعالة .ولهذه
الغاية ،ال بد من الدعوة إىل إجراء الدراسات التي تحدد املسائل
التي تواجهها العملية خالل النزوح ،كام الحال بالنسبة ملن ينظر
يف العواقب االجتامعية واالقتصادية والقانونية والسياسية لهذه
الظاهرة يف املكسيك.
وكذلك ،ينبغي اعتبار التدابري املتعلقة باملساعدات القانونية
املقدمة إىل السكان النَّازحني لضامن التحقيق مبا حدث معهم
ولتمكني إعادة حقوقهم املهددة والدفاع عن ممتلكاتهم املتأثرة
ومتكني العودة الطوعية إىل املوطن األصيل وفق ظروف آمنة
وكرمية أو إعادة االنتقال إىل أمكان أخرى إذا كان ذلك الخيار
مناسباً .وهنا ،متثل مشاركة الدولة والحكومات البلدية يف هذا
الربنامج دوراً يف منتهى األهمية أل َّنه ال بد من بناء السياسة
الضابطة لهذه القضية عىل أساس الشعور بالتشارك باملسؤولية
اإلمنائية.
وأخرياً ،بالنظر إىل املوجات األحدث للنزوح الناتج عن العنف،
هناك رضورة كبرية لبناء أدوات بناء السالم كرشط أسايس مس َّبق
لتحقيق الحلول الدامئة.
فريناندو باتيستا جيمينيز  fbj@cndh.org.mxاملفتش
العام الخامس يف اللجنة الوطنية املكسيكية لحقوق اإلنسان

www.cndh.org.mx

 .1راؤول بالسينشافيالنويفا ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان .الوثيقة متاحة
باإلسبانية فقط عىل الرابط التايل:
www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/PalabrasRPV/20120305.pdf
(باللغة اإلسبانية فقط)

ارتفاع منسوب املياه وا ُملهّجرون

لينديس بريكل وأليس توماس

عىل الرغم من أن باكستان وكولومبيا متتلكان أطراً متقدمة نسبياً إلدارة الكوارث ،فلم يكونا مستعدين أو مهيئني
ملساعدة ا ُمل ّهجرين بفعل الفيضانات األخرية ولحاميتهم.
الكــوارث الناجمــة عــن تغــر أحــوال الطقــس ،وخاصــة
الفيضانــات ،مســؤولة عــن أكــر حــركات التهجــر بفعــل
الكــوارث الطبيعيــة ســنوياً .وغالبــاً مــا ســ ُيفاقم تغــر املنــاخ
مــن فعــل الفيضانــات وآثارهــا عــى حــركات التهجــر يف
العقــود القادمــة 1.ففــي عــام  ،2010طالــت أيــدي الفيضانــات
املفاجئــة يف باكســتان أكــر مــن  18مليــون شــخص ورشدت نحــو

تســعة ماليــن منهــم .وعــى صعيــد آخــر ،فبحلــول ديســمرب/
كانــون األول  2010جابهــت  %93مــن البلديــات يف كولومبيــا
الفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة وبحلــول عــام  2011تأثــر
قرابــة خمســة ماليــن شــخص وهُ ّجــر آالف وجــاء ذلــك أحيان ـاً
جــراء عــدة أحــداث أخــرى .وعــى نحــو ملحــوظ ،تحــدث
تلــك الفيضانــات يف دولتــن مــن الــدول التــي شــهدت التهجــر
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ا ُملكثــف جــراء النزاعــات طويلــة األجــل واملســتمرة التــي
فاقمــت بدورهــا مــن ظــروف االســتضعاف ومــن التحديــات.

بشــدة وهكــذا ُأجــروا عــى العيــش يف مــآوي غــر آمنــة
ومؤقتــة بجــوار مواقــع منازلهــم األصليــة دون توفــر ميــاه
الــرب النظيفــة أو مرافــق الــرف الصحــي لديهــم .وقــد
علــق مســؤول األمــم املتحــدة نفســه قائــ ًا“ :علينــا وضــع
إســراتيجية “حلــول” وليــس إســراتيجية عــودة”.

لــدى كل مــن باكســتان وكولومبيــا أطــر متقدمــة نســبياً إلدارة
الكــوارث وقــد كانــت ُم ّفعلــة يف وقــت أن رضبــت الفيضانــات
البــاد .ومــع ذلــك ،ففــي كلتــا الدولتــن قــوض ضعــف
اإلمكانيــات وآليــات التنســيق ،والســيام عــى املســتوى املحــي ،وبالنظــر إىل معــدل رحــات العــودة الرسيــع ،يجــب أن تقــدم
إمكانيــة تحقيــق اســتجابة أكــر فاعليــة ويف الوقــت املناســب برامــج “اإلنعــاش املبكــر” فرصــة مهمــة ملســاعدة النازحــن
لحــركات التهجــر .
عــى العــودة ســراً عــى األقــدام برسعــة
أكــر وزيــادة قدرتهــم عــى مواجهــة
ففــي حالــة كولومبيــا ،مل يهــدف نظــام اإلغاثــة مــن الصدمــات املســتقبلية .ومــع ذلــك،
الفيضانــات الجديــد ذو املــوارد املاليــة الكبــرة (ُ Colombiaفصلــت مرحلــة اســتجابة اإلنعــاش
 )Humanitariaإىل تعزيــز جهــود الحكومــة ولكــن إىل تجاوزها املبكــر عــن مرحلــة االســتجابة الطارئــة
والعمــل مبفــرده .أمــا يف باكســتان ،فلــم متتلــك الهيئــة الوطنيــة يف كلتــا الدولتــن وتعــر متويــل برامــج
إلدارة الكــوارث ســوى عــدد قليــل مــن املوظفــن وميزانيــة اإلنعــاش املبكــر وتعرقلــت إجــراءات
محــدودة فض ـ ًا عــن انعــدام ســلطتها عــى الهيئــات اإلقليميــة تنفيذهــا .ويف كولومبيــا ،أثــار بــطء
إلدارة الكــوارث .ويف كلتــا الدولتــن ،وقــف عــدم تنفيــذ قوانــن بنــاء املــآوي القلــق يف النفــوس .فقــد
إدارة الكــوارث وإجراءاتهــا عــى الصعيــد املحــي عائقــاً عــى اضطــرت كثــر مــن العائــات التــي
نحــو ملحــوظ أمــام توفــر االســتجابة املناســبة يف ظــل أن فقــدت منازلهــا للنــزوح ثــاث أو أربــع
كانــت الســلطات املحليــة ليســت فقــط املســتجيبة األوىل لتلــك مــرات أثنــاء انتظــار انتهــاء املســاكن
الكــوارث بــل أحيانــاً الوحيــدة أيضــاً.
االنتقاليــة .وأخــراً ،فاقــم إخفــاق
الحكومــات يف معالجــة خطــر النــزوح
وقــد دل واقــع تــوايل الفيضانــات يف كلتــا الدولتــن عــى مــدار ا ُملتكــرر عــى نحــو مناســب مــن خــال
مــدد طويلــة عــى حــدوث أنــواع مختلفــة مــن التحــركات ،الســاح للنــاس بالعــودة إىل املناطــق
مثــل :اإلســعاف واإلخــاء الجويــن يف حــاالت الطــوارئ املعرضــة للفيضانــات مــن ظــروف
ورحــات العــودة التــي قــد تتحــول أحيان ـاً إىل رحــات إعــادة اســتضعافهم ونــال مــن اســتعدادهم
التوطــن ،يف وقــت واحــد ويف مناطــق مختلفــة مــن البــاد .للتعامــل مــع األحــداث .أما يف باكســتان،
ولكــن عمومــاً ،مقارنــة بأعــداد ا ُملهّجريــن الهائلــة كان وقــت فقــد نتجــت الفيضانــات التــي رضبــت
النــزوح قصــراً نســبياً ،وعــاد معظمهــم إىل ديارهــم خــال البــاد يف الســنة التاليــة عــن نــزوح كثــر
عــام واحــد ومل يقــف خطــر العنــف املســتمر عائقــاً أمــام مــن األشــخاص نفســهم للمــرة الثانيــة
عودتهــم لدرجــة أن كثــراً منهــم عــادوا حتــى قبــل تبــدد ميــاه عــى التــوايل.
الفيضانــات .ومــع ذلــك ،مل يراعــي املســؤولون معــدل العــودة
الرسيــع عنــد وضــع خطــط االســتجابة التــي ركــزت بوجــه عــام ويف كلتــا الدولتــنُ ،أجــر النازحــون
عــى تقديــم املســاعدة للنازحــن جـراء الفيضانــات يف مخيــات الذيــن مل يقبلــوا العــودة طوعــاً عــى
النازحــن املكتظــة وحســب .وبحســب قــول أحــد املســؤولني يف العــودة يف نهايــة املطــاف قــراً نظــراً
األمــم املتحــدة“ :مبجــرد االنتهــاء مــن إنشــاء املخيــات ،رسعــان لسياســات الحكومــة التــي تتطلــب
مــا يغادرهــا قاطنوهــا”.
إغــاق املخيــات واملــآوي بعــد مــرور
مــدة محــددة مــن الزمــن يف أعقــاب
ويف غضــون ذلــك ،جابهــت الجمــوع العائــدة كثــر مــن الكارثــة ويــري ذلــك األمــر عــى حتــى
االحتياجــات إضافــة إىل ظــروف االســتضعاف نفســها التــي مــن ليــس لديهــم مــكان بديــل ليذهبــوا
كانــت الســبب يف تركهــم ديارهــم منــذ البدايــة .فقــد عــاد إليــه وهكــذا يضطــرون لرحــات
معظمهــم ليجــدوا منازلهــم وممتلكاتهــم قــد تلفــت أو ُدمــرت النــزوح الثــاين.
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ويف كولومبيـــا ،تفـــاوت تأثـــر الفيضانـــات عـــى مـــن ســـبق تس ــببت الفيضان ــات يف ح ــدوث رح ــات الن ــزوح الجامع ــي.
لهـــم النـــزوح بفعـــل النـــزاع املســـلح الـــذي دام لعقـــود يف وب ــدالً م ــن ذل ــك كل ــهُ ،ي ّع ــول ع ــى مجموع ــة مؤسس ــات
الب ــاد .ولك ــن نظ ــراً المت ــاك كولومبي ــا مؤسس ــات حكومي ــة وإج ــراءات حكومي ــة مختلف ــة متامــاً أثبت ــت ع ــدم جدواه ــا.
مس ــؤولة ع ــن االس ــتجابة ملش ــاكل النازح ــن بفع ــل الن ــزاع
والنازح ــن ج ــراء الك ــوارث الطبيعي ــة ،وألن القان ــون املعن ــي ويف املقابـــل ،تعتمـــد باكســـتان عـــى ســـلطات معنيـــة
بالنازح ــن ال يغط ــي النازح ــن بس ــبب الك ــوارث الطبيعي ــة ،باالس ــتجابة لرح ــات الن ــزوح ج ــراء النزاع ــات أو الك ــوارث
مل ُتفع ــل أي م ــن اإلج ــراءات أو الحق ــوق أو آلي ــات الحامي ــة الطبيعيـــة داخـــل املؤسســـات نفســـها ،مثـــل :الهيئـــة
التـــي وضعتهـــا كولومبيـــا لإلغاثـــة يف الطـــوارئ يف حـــال الوطني ــة إلدارة الك ــوارث ع ــى الصعي ــد الوطن ــي والهيئ ــات
اإلقليميـــة إلدارة الكـــوارث عـــى الصعيـــد اإلقليمـــي .وقـــد
اتضح ــت تل ــك الق ــدرة املؤسس ــية يف االس ــتجابة للفيضان ــات
التـــي رضبـــت خيـــر بختـــون خـــوا حيـــث ظهـــرت خـــرة
الهيئـــات اإلقليميـــة إلدارة الكـــوارث يف االســـتجابة لحـــاالت
الطـــوارئ اإلنســـانية املســـتمرة الناجمـــة عـــن النزاعـــات يف
العم ــل بالتع ــاون م ــع املجتم ــع ال ــدويل م ــا أت ــاح فرص ــة
تحقيـــق اســـتجابة أكـــر تنســـيقاً وفاعليـــة عندمـــا تـــرب
الفيضانـــات البـــاد.
يف الـــدول املتـــررة مـــن النزاعـــات والكـــوارث الطبيعيـــة
معـــاًُ ،يفضـــل وضـــع مســـؤولية االســـتجابة لـــكل مـــن
الكـــوارث البرشيـــة والطبيعيـــة عـــى كاهـــل الـــوزارة أو
املؤسس ــة نفس ــها م ــا ُيس ــاعد ع ــى بن ــاء الق ــدرات وتعزي ــز
إجـــراءات املســـا َءلة وتعظيـــم آليـــات تخصيـــص املـــوارد.
أليس توماس alice@refugeesinternational.org
مدير برنامج النزوح جراء تغري املناخ ،ولينديس بريكل
 lindsey.brickle@gmail.comزميل غري مقيم يف
برنامج النزوح جراء تغري املناخ ،الرابطة الدولية لالجئني.
www.refintl.org/

هذا املقال يستقي معلوماته من األبحاث واملالحظات التي
وضعتها الرابطة الدولية لالجئني بشأن األوضاع يف باكستان
2
وكولومبيا يف عامي  2010و.2011

املفوضية السامية لالجئني /ن .جاميس

طريق مترضر نتيجة الفيضانات التي عمت بلوشستان ،باكستان.2010 ،

 .1مركز رصد النزوح الداخيل ،التقديرات العاملية  :2012النازحون بفعل الكوارث
Global Estimates 2012: People displaced by disasters
www.internal-displacement.org/publications/global-estimates-2012
 .2الرابطة الدولية لالجئني (“ )2011باكستان :استمرار كفاح الناجون لتحسني أوضاعهم”
Pakistan: Flood Survivors Still Struggling to Recover
www.refugeesinternational.org/policy/field-report/pakistan-floodsurvivors-still-struggling-recover.
(“ )2012كولومبيا :تحسن آليات االستجابة للفيضانات واستمرار التحديات”
Colombia: Flood Response Improves, But Challenges Remain
_http://refugeesinternational.org/sites/default/files/032712_Colombia
Response%20letterhead.pdf.
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األزمات الصحية والهجرة

مايكل إيديلشتاين ودايفيد هيامن وخالد كورس

تساهم االستجابات الفردية والجامعية لألزمات الصحية يف وضع استجابة صحية عامة منظمة متنع يف معظم
األحيان الحاجة إىل تهجريات واسعة النطاق .و ُيعدُّ تقييد الحركة السكانية طريقاً غري فاعل يف احتواء األمراض ومع
ذلك تلجأ الحكومات إىل ذلك الحل عند ظهور األزمات الصحية.
مــن بــن السياســات الصحيــة األقــدم التــي انتهجتهــا الحكومــات
هنــاك قوانــن الحجــر الصحــي التــي ُط ِّبقــت خــال أوقات انتشــار
الطاعــون يف أوروبــا يف القــرن الرابــع عــر عندمــا طبقــت عــدة
مــدن شــاطئية عــى البحــر املتوســط العــزل عــى املجتمعــات
املتأثــرة بذلــك الوبــاء وق ّيــدت حركــة الســكان اســتجابة ملخاطــر
األزمــة الصحيــة .وبحلــول القــرن الثامــن عــر ،أصبحــت تلــك
املبــادئ املعيــار املتبــع عــى الحــدود الدوليــة.
ويف عــام  ،1951تبنَّــت منظمــة الصحــة العامليــة تعليــات
اإلصحــاح الدوليــة التــي أعيــد تســميتها فيــا بعــد عــام 1969
إىل تعليــات الصحــة الدوليــة بهــدف توفــر الوقايــة القصــوى
مــن انتشــار األم ـراض املعديــة مــع تخفيــف وطــأة ذلــك عــى
الســفر وحركــة التجــارة إىل أدىن حــد ممكــن .وركــزت تلــك
التعليــات عــى الســيطرة عــى أربعــة أمــراض هــي الكولــرا
والحمــى الصفـراء والطاعــون والجــدري و ُبنيــت تلــك التعليــات
عــى افرتاضــات مفادهــا َّأن األمــراض التــي متثــل تهديــداً عــى
الســفر وحركــة التجــارة الدوليتــن إمنــا هــي أم ـراض قليلــة َّ
وأن
الهجــرة أحاديــة االتجــاه وأ َّنــه ميكــن إيقــاف األمــراض عــى
الحــدود الدوليــة.
لكــنَّ تعليــات الصحــة الدوليــة ال تشــتمل عــى آليــة لإلنفــاذ وال
عــى العقوبــات الالزمــة إزاء الجهــات التــي متتنــع عــن االمتثــال
إىل التوصيــات ،ويف عــام  ،1995وصلــت منظمــة الصحــة العامليــة
إىل اقتنــاع مفــاده َّأن البلــدان مل تبلــغ يف معظــم األحيــان عــن
تلــك األم ـراض األربعــة توخي ـاً لخطــر ذلــك عــى تقييــد حركتــي
ِّ
تغــط التعليــات
الســفر والتجــارة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،مل
األمــراض التــي تتســبب يف ارتفــاع معــدالت الوفيــات أو تلــك
التــي تنتــر برسعــة كجائحــة اإلنفلونـزا عــى ســبيل املثــال .فقــد
أثبتــت متالزمــة االلتهــاب الرئــوي الالمنطــي الحــاد ،واملعــرف
باســم وبــاء ســارس ،وكذلــك انتشــار فــروس  H1N1قدرتهــا
عــى االنتشــار عــى املســتوى العاملــي خــال أيــام قليلــة.

مصــدراً للقلــق الــدويل” .وعليــه ،اتخــذت معايــر الصحــة
الدوليــة املنقحــة مقاربـ ًة وقائيــة للتعامــل مــع انتشــار األمـراض
بــن الــدول بالتأكيــد عــى مســؤولية الــدول الوطنيــة تجــاه
اتجــاه أحــداث األمـراض واحتوائهــا يف املصــدر وذلــك مــن خالل
الطلــب إىل تلــك الــدول بنــاء قدراتهــا الرئيســية يف الصحــة
العامــة وصــون تلــك القــدرات .وفرضــت التعليــات أيضــاً
عــى الــدول أن تقــدم تقاريرهــا حــول األحــداث التــي متثــل
مصــدراً للقلــق الــدويل إىل منظمــة الصحــة العامليــة متهيــداً
النتهــاج التدابــر الدوليــة املناســبة القامئــة عــى األدلــة .ورغــم
التــزام الــدول بالتعليــات املذكــورة ،مــا زال بعضهــا يعــود
مجــدداً إىل مامرســة العــزل وتقييــد الحركــة ،والتهديــد بإغــاق
الحــدود أو إصــدار قــرارات بإغالقهــا فعليــاً أو فــرض القيــود
عــى الســفر ســيعاً منهــا ملنــع الداخلــن مــن نقــل العــدوى
إىل أراضيهــا .فاســتجابة لوبــاء ســارس عــام  ،2003عــى ســبيل
املثــال ،أغلقــت كازاخســتان حدودهــا مــع الصــن عــى امتــداد
 1700كيلومــر واشــتمل اإلغــاق الحركــة الجويــة وحركــة
الســكك الحديــدة والطــرق ،وكذلــك أغلقــت روســيا معظــم
منافذهــا الربيــة مــع الصــن ومنغوليــا .ويف عــام  ،2009خــال
جائحــة  ،H1N1ع َّلقــت الصــن رحالتهــا الجويــة مــن املكســيك
وفحصــت ودققــت كل رحلــة دوليــة قادمــة وكانــت تفــرض
الحجــر الصحــي عــى الرحلــة كاملــة إذا تبــن وجــود أي مســافر
فيهــا يشــكو مــن ارتفــاع يف الح ـرارة فــوق  37.5مئويــة .لكــنَّ
جميــع تلــك التدابــر كانــت تعــارض اإلرشــاد الــذي قدمتــه
منظمــة الصحــة العامليــة.

الهرب استجابة لألزمات الصحية

مــن النــادر أن يتحــرك الســكان عــى نطــاق واســع نتيجــ ًة
مبــارش ًة لألزمــة الصحيــة .وعندمــا يحــدث ذلــك ،متيــل الهجــرة
ألن تكــون نزوحــاً داخليــاً (إىل األقاليــم واملناطــق الخارجيــة
املتاخمــة ملنطقــة األزمــة) وعــادة مــا تكــون تلــك الهجــرة
مؤقتــة وتبــدأ يف مراحــل األزمــة الصحيــة املبكــرة عنــد عــدم
توافــر كثــر مــن املعلومــات أو عنــد ورود معلومــات متضاربــة
ومــن هنــا ،خضعــت تعليــات الصحــة العامليــة إىل املراجعــة أو غــر دقيقــة .ففــي مدينــة ســورات الهنديــة ،أدى انتشــار
والتنقيــح منــذ عــام  ،2007منتقلــة مــن الحديــث عــن األم ـراض الطاعــون عــام  1995إىل هــرب نصــف مليــون شــخص مــن
املحــددة إىل الرتكيــز عــى “أحــداث الصحــة العامــة التــي مت ِّثــل املدنيــة .وخــال تفــي وبــاء ســارس عــام  ،2003غــادر مــا
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يصــل عــدده إىل مليــون شــخص مــن بكــن متوجيهــن إىل قــرى
أرسهــم لكنهــم عــادوا جميعــاً بعــد انحســار األزمــة.
وكذلــك الهجــرة العابــرة للحــدود نتيجــة األزمــات الصحيــة فهي
نــادرة لكنهــا تحــدث عــى أي حــال .فبــن عامــي  2008و،2009
عانــت زمبابــوي مــن أســوء تفـ ٍّ
ـش لوبــاء الكولــرا وفــاق عــدد
الحــاالت املشــتبه بهــا  98000حالــة يف حــن قــى الوبــاء عــى
 4276شــخصاً .وبحلــول يناير/كانــون الثــاين  ،2009قبــل وصــول
التفــي ذروتــه ،هــرب مــن زمبابــوي إىل جنــوب أفريقيــا مــا
يقــدر عــدده بـــ  38000شــخص مــع َّأن األثــر الدقيــق لتفــي
الكولــرا عــى الهجــرة مــن زمبابــوي إىل جنــوب أفريقيــا يصعــب
تقييمــه نظــراً للتنــوع الكبــر يف مســ ِّببات الهجــرة آلالف
الزمبابويــن العابريــن للحــدود كل يــوم.
ومــن إحــدى خصوصيــات األزمــات الصحيــة قــدرة األفــراد
واملجتمعــات عــى التخفيــف مــن آثــار األزمــة .فقــد ثبــت
التحســن التدريجــي يف فهــم األمــراض املعديــة والعوامــل
َّأن
ّ
املســببة لهــا وأمنــاط انتقالهــا والطــرق املثبــت فعاليتهــا
يف الســيطرة عــى انتشــارها ،قــد َّ
مكــن األفــراد والســكان
والحكومــات يف تبنــي الســلوك الوقــايئ يف كثــر مــن الهجــرة
املســتبقة الطوعيــة منهــا والقرسيــة .فاألفعــال الفرديــة أو
الجامعيــة تخفــف مــن خطــر األم ـراض وتقــدم بدي ـ ًا للهــرب
مــن األزمــة ،وذلــك مــن ضمــن األســباب التــي تفــر ســبب
اختيــار النــاس لعــدم مغــادرة املنطقــة التــي تحــدث فيهــا
أزمــة صحيــة .فأثنــاء تفــي مــرض ســارس يف عــام  ،2003تبنــت
تورنتــو يف كنــدا ،التــي كانــت أكــر دولــة عانــت مــن الوبــاء
خــارج قــارة آســيا ،اســراتيجية طوعيــة للحجــر الصحــي ضمــن
البيــوت مــدة عــرة أيــام لألفــراد الذيــن كانــوا عــى متــاس
مــع حــاالت اإلصابــة ،وبلــغ عــدد األفــراد املحجــور عليهــم
 23103أشــخاص منهــم  27صــدر بشــأنهم أمــر قانــوين بالحجــر
الصحــي اإلجبــاري .وخــال جائحــة  H1N1عــام  ،2009أوصــت
منظمــة الصحــة العامليــة بتطويــر اللقــاح وتوزيعــه واســتخدام
االســتطابات املضــادة للفريوســات وأوصــت بفــرض اإلغــاق عىل
املــدارس وتعديــل أمنــاط العمــل والعــزل الشــخيص لألفـراد التي
تظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة باملــرض وقدمــت اإلرشــادات
والنصــح ملقدمــي الخدمــة وأوصــت بإلغــاء االجتامعــات
الجامعيــة للتخفيــف مــن الجائحــة .وذكــرت املنظمــة رصاحــة
تــوص بفــرض القيــود عــى الســفر.
أ َّنهــا مل
ِ

مــا تكــون الهجـرات الســكانية العبــارة للحــدود ضمــن ســياق
أزمــة إنســانية أوســع نطاقــاً وغالبــاً مــا ميثــل ذلــك تهديــداً
عــى حيــاة النــاس ومــن األرجــح أن يكــون ســبباً مبــارشاً يف
الحركــة الســكانية .وحتــى لــو مل تكــن الواقعــة الضمنيــة
مفاجئــة أو كارثيــة كــا الحــال يف االنهيــار التدريجــي
ِ
للدولــة يف زمبابــوي ،تحــدث الهجــرة الناتجــة عــن األزمــات
الصحيــة عــى خلفيــة الهجــرة املوجــودة قبــل األزمــات نحــو
املهجــرون نتيجــة األزمــة
البلــدان املجــاور ،ويســتخدم فيهــا ّ
الصحيــة النمــط ذاتــه مــن الحركــة الــذي تتبعــه الفئــات
املهجــرة األخــرى .وهــذا مــا يص ّعــب مــن عــزو الهجــرة
َّ
مبــارشة إىل الصحــة أو تحديــد األعــداد الفعليــة لألشــخاص
املهجريــن بفعــل األزمــات الصحيــة .وعندمــا يتنقــل النــاس
َّ
نتيجــة األزمــات الصحيــة ،مييلــون إىل التحــرك إىل الداخــل عــر
مســافات قصــرة وميكثــون يف مــكان النــزوح مــدداً قصــرة مــن
الزمــن نســبياً وغالب ـاً مــا يكــون ذلــك بســبب إســاءة فهمهــم
لألزمــة الصحيــة والذعــر الــذي يعرتيهــم إزاءهــا.
ومــع َّأن االســتخدام الفــردي والجامعــي لتدابــر تخفيــف أثــر
األزمــات الصحيــة قــد يكــون مــن األســباب املفــرة لعــدم
تســبب األزمــات الصحيــة يف الهجــرة فليــس مــن الــروري أن
تكــون تلــك االســتجابات ممكنــة الحــدوث يف البلــدان التــي
تعــاين مــن شــح يف املــوارد والبنــى التحتيــة والتــي تحــدث
فيهــا معظــم األزمــات الصحيــة.
أمــا الفهــم الحــايل الشــائع حــول آليــات انتشــار األمــراض
فمفادهــا َّأن األم ـراض ال ميكــن إيقافهــا عــى الحــدود .فقــد
أظهــر تفــي األمــراض ،مثــل :ســارس و َّ ،H1N1أن حجــم
الســفر العاملــي ورسعتــه ميكــن أن يتســببا يف انتشــار األمـراض
عاملي ـاً يف بعضــة أيــام .ومــن جهــة أخــرى ،ال تقــدم النــاذج
الحســابية الرياضيــة كثــراً مــن اإلثباتــات عــى َّأن فــرض
القيــود عــى الســفر ســوف يخفــض مــن انتشــار األمــراض.
وقــد انعكســت تلــك الحقيقــة عــى تعليــات الصحــة العامليــة
التــي ال تركــز كثــراً عــى تدابــر الرقابــة عــى الحــدود بــل
تركــز أكــر عــى اكتشــاف املــرض يف املصــدر واالســتجابة لــه
هنــاك وكذلــك تركــز عــى قنــوات االتصــال العامليــة .وتتيــح
هــذه اإلرشــادات أيضـاً إىل تصميــم اســتجابة مخصصــة مبنيــة
عــى األدلــة املتاحــة ميكــن اســتخدامها فــور وقــوع األزمــات
بالرتكيــز عــى الحــد مــن انتشــار املــرض.

الخالصات
ويف حــن تتضمــن إرشــادات الصحــة العامليــة تدابــر حكوميــة
يصعــب عــزو الهجــرة الجامعيــة مبــارشة لألزمــات الصحيــة متعلقــة بالســفر للحــد مــن انتشــار األمــراض مثــل تدابــر
خاصــة بالنســبة للهجــرة العابــرة للحــدود بــن الــدول .فعــادة الســيطرة االتجاهيــة ( )vector controlعــى منافــذ الدخــول
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خصــص لتقديــم
الجويــة أو البحريــة أو الربيــة ،فهــي مل ُت ّ
التوصيــات حــول املســائل املتعلقــة بالهجــرة يف ســياق األزمــات
الصحيــة ومنهــا عــى ســبيل املثــال وضــع األف ـراد أو الفئــات
الســكانية املغــادرة ملنطقــة تشــهد أزمــات صحية.فاألفــراد
العابــرون للحــدود الدوليــة بهــدف واحــد رصف هــو الهــرب
مــن األزمــة الصحيــة فمــن غــر األرجــح أن يحصلــوا عــى
صفــة الالجئــن وفقـاً التفاقيــة عــام  1951بــل قــد ُينظــر إليهــم
عــى أنهــم ليســوا ســوى مهاجريــن عاديــن.

املعديــة واملشــكالت الصحيــة األخــرىُ ،تح ّتــم زيــادة الهجــرة
املتعلقــة بالصحــة تقديــم تعريــف أفضــل لصفــة الهجــرة .وال
بــد مــن بــذل جهــود أكــر لتشــجيع الحكومــات واملنظــات
عــى العمــل مــع الهجــرة والســكان املهاجريــن لفهم إرشــادات
الصحــة العامليــة واالمتثــال لهــا كوســيلة لتعزيــز القــدرة عــى
منــع الهجــرة املرتبطــة باألزمــات مــع ضــان الحاميــة األفضــل
املمكنــة مــن األم ـراض.

التوصيات

ومــع َّأن هنــاك إج ـراءات قانونيــة تتعلــق بالجانــب الصحــي ■■ ُيطلــب إجــراء مزيــد مــن األبحــاث عــى أثــر األزمــات
الصحيــة عــى الهجــرة خاصــة يف متييــز العوامــل الصحيــة
يجــب عــى مقــدم طلــب اللجــوء أن يفــي بهــا ،خاصــة
عــن غريهــا مــن دوافــع الهجــرة.
بالنســبة لألفــراد املصابــن بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة
 ،HIVمل يكــن اللجــوء ُينــح بنــاء عــى اإلصابــة باملــرض
بــل عــى أســاس خــوف الفــرد مــن االضطهــاد املرتبــط بــن ■■تحقيــق قــدر أكــر مــن االنســجام املطلــوب بــن تعليــات
الصحــة الدوليــة وسياســات الهجــرة ومامرســاتها عــى
اإلصابــة بفــروس  HIVوالتوجــه الجنــي .وباملقابــل ،هنــاك
املســتويات الوطنيــة والدوليــة بغيــة إثــراء االســتجابات
أفـراد مؤهلــون للحصــول عــى صفــة الالجئــن لكــنَّ طلباتهــم
الحكوميــة التــي تســاعد الســكان عــى تجنــب الهجــرة
ُرفضــت ثــم ُر ِّحلــوا بســبب إصابتهــم بذلــك الفــروس فيــا
خــال األزمــات الصحيــة.
ميثــل الحــاالت األكــر مشــاهدة .وقــد برنامــج األمــم املتحــدة
املشــرك املعنــي باإليــدز َّأن القيــود املفروضــة عــى الهجــرة
عــى خلفيــة اإلصابــة بفــروس  HIVتنتهــك باســتمرار أحــد ■■عــى املســتوى الوطنــيُ ،يطلــب تحقيــق مزيــد مــن
التنســيق بــن الهيئــات الحكوميــة الصحيــة وتلــك املعنيــة
مبــادئ حقــوق اإلنســان وهــو حــق عــدم اإلعــادة القرسيــة.
بشــؤون الهجــرة .وينبغــي أن تو ّفــر سياســات الهجــرة
لكــنَّ كل تلــك القضايــا تقــع خــارج نطــاق إرشــادات الصحــة
الوطنيــة أيضـاً املســاعدة والحاميــة لالجئــن القادمــن مــن
العامليــة.
مناطــق متأثــرة باألزمــات الصحيــة أو الذيــن يواجهــون
خيــار العــودة إليهــا ويجــب أن يكــون ذلــك بعــدة طــرق
ولعلــه مــن املمكــن توســيع نطــاق املرونــة املمنوحــة يف
منهــا تعليــق أوامــر الرتحيــل إىل حــن انحســار األزمــة
الترشيعــات الوطنيــة لألشــخاص الذيــن مل يســتوفوا املعايــر
الصحيــة.
القانونيــة لصفــة اللجــوء لكنهــم يف الوقــت نفســه ســيواجهون
الخطــر إذا مــا ُأعيــدوا إىل بلدانهــم بحيــث تشــتمل تلــك
التوســعة عــى األشــخاص القادمــن مــن بلــدان تواجهــه أزمــات مايكل إيديلشتاين Michael.edelstein@doctors.org.uk
صحيــة .ويف الواقــع ،هنــاك بعــض األحــكام املوجــودة املشــابهة زميل يف مجال علم األوبئة يف هيئة الصحة العامة يف السويد ،
لذلــك منهــا عــى ســبيل املثــال مــا ينطبــق عــى األشــخاص www.folkhalsomyndigheten.se/
الذيــن تأثــرت بلدانهــم بالكــوارث طبيعيــة (كــا الحــال يف
السياســة األمريكيــة تجــاه كل مــن مونتســرات وهاييتــي) .ودايفيد هيامن  David.Heymann@phe.gov.ukأستاذ علم
وملــا كانــت الكــوارث الطبيعيــة يف أغلــب األحيــان تقــود إىل األوبئة املعدية يف كلية لندن للصحة الشخصية والطب املداري
تبعــات صحيــة ،ال بــد مــن تســهيل ذلــك الفهــم نســبياً .وهنــا ،وكريس الصحة العامة-إنجلرتا www.lshtm.ac.uk
يكمــن التحــدي يف السياســات إذ ال بــد مــن معرفــة متــى ميكن
رفــع الحظــر عــى الرتحيــل عــى أســاس األزمــات الصحيــة بــل وخالد كورس  k.koser@gcsp.chمساعد مدير مركز جنيف
ســيكون مــن املنطقــي أيضـاً مواءمــة ذلــك كلــه مــع إعالنــات للسياسة األمنية  www.gcsp.chوزميل رئييس غري مقيم،
منظمــة الصحــة العامليــة وفق ـاً إلرشــادات الصحــة العامليــة .مرشوع إل إس إي حول النزوح الداخيل
ويف هــذا العــامل الــذي تتســارع فيــه حركــة الســفر والتجــارة
والتغــر املناخــي أيض ـاً والــذي تتزايــد فيــه حــاالت األم ـراض
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البحث يف قضية “التهجري جراء الجفاف” :البيئة والسياسة والهجرة يف الصومال

آنا لينديل

يصعب فهم دور الجفاف الذي رضب البالد مؤخراً بوصفه مسبباً للهجرة مبعزل عن املامرسات البرشية واآلليات
السياسية القدمية واملعارصة .وتشحذ األبعاد البيئية ا ُملسببة لرحالت التهجري األخرية مجموعة من التحديات
السياسية ذات الصلة بآليات الوقاية واالستجابة وحامية الحقوق.
يف عـام  ،2011نتـج الجفـاف الشـديد جنباً إىل جنـب مع العنف
السـيايس املكثـف إضافـة إىل اإلخفـاق الحكومي العام عن شـدة
ً
فضلا عـن إعلان
تعسر األحـوال يف جنـوب ووسـط الصومـال
رضب املجاعـة لبعـض أجـزاء مـن البلاد .وقـد فاقـم ارتفـاع
معـدالت التهجير القسري تلـك األزمـة التـي كانـت يف األسـاس
سـبباً يف ذلـك التهجير لدرجـة أن قرابـة ربـع سـكان الدولـة قـد
نزحـوا داخـل األرايض الصوماليـة أو هُ جـروا خـارج حدودها عام
.2011
األمـر البـارز يف الضجـة السياسـية واإلعالميـة التـي ولدتهـا
تلـك األزمـة اإلشـارة إىل “التهجير جـراء الجفـاف” ومتييـزه عـن
التحـركات بفعـل النـزاع واالضطهـاد ولكـن مثـة مشـاكل يف ذلك
التفسير سـواء مـن الناحيـة العمليـة أم مـن ناحيـة االسـتجابات
السياسـية التـي مييـل لدعمهـا .ويف هـذه الحالـة ،شـ ّكل بقـوة
العنف الهيكيل الشـديد وسـنوات النزاع املسـلح املسـتمر تجربة
الجفـاف لـدى مجموعـات مختلفـة يف املجتمع إضافـة إىل ما إذا
كانـوا قـد أجبروا على الهجـرة قسراً أم ال.

وسبل العيش الريفية واالنتقال
الظروف البيئية ُ

تتميـز األرايض الصوماليـة ببيئـة قاحلـة وشـبه قاحلـة وتجـارب
سـابقة مـن الجفاف قل فيهـا معدل هطول األمطـار ملدة طويلة
وصـارت مشـكلة رئيسـية تجابههـا البلاد .والظـروف البيئيـة
السـائدة مهمـة جـداً لألنشـطة الريفيـة ،مثـل :تربيـة الثروة
الحيوانيـة وإنتـاج املحاصيـل ،التـي تعـد بدورهـا عنصراً رئيسـياً
مـن عنـارص ُسـبل عيش الغالبيـة العظمى مـن الصوماليني1 .ومع
أن هـذه األنظمـة املعيشـية غير مسـتقرة ،فهي تتأثـر باألحداث
السياسـية والعوامـل البرشيـة األخـرى.

وملعظـم ال ُرعـاة ال ّرحالـة أقربـاء يعيشـون يف املناطـق الحرضيـة
وقـد يسـتقر بعـض أفـراد العائلـة عىل أطـراف املدينة جـزءاً من
العـام أو ينتقلـون للعيـش يف املناطـق الحرضيـة مؤقتـاً أو ملـدة
أطـول للعمـل أو للحصـول على التعليم املدريس .وهكذاُ ،تسـفر
مثـل تلـك التحركات عـن تدفقات مهمـة أو تبـادالت لإلمدادات
األساسـية والنقـود واملعاملات التجاريـة وسـلوكيات ُحسـن
الضيافـة واملسـاعدة املتبادلـة .وعـادة مـا يكـون لهجـرة بعـض
أفـراد العائلـة دولياً بعـداً إضافياً وتعـد مصدراً ً
مهما للتحويالت
النقدية.
ولكـن الجفـاف يبقـى عائقـاً أمـام ال ُرعـاة .فعنـد تعـذر الحصول
على الـكأل واملـاء ينتهـج ال ُرعـاة مامرسـة ملواكبـة ذلـك باالنتقال
ملسـافات طويلـة بحثـاً عـن املـاء والعشـب حتـى أنهـم أحيانـاً
يضطـرون للسـفر عبر الحـدود الدوليـة .وقـد يـرى بعضهم ذلك
مبثابـة تهجير بحكـم أنـه اضطـراب ألسـلوب ال ُرعـاة املعتـاد .و
تتمثـل األدوات الرئيسـية يف هـذه العمليـة باألحـكام التقليديـة
يف القانـون العـريف الـذي ُيلـزم الصوماليين بالسماح بدخـول
الجامعـات األخـرى يف أوقـات الجفـاف مـن ناحيـة ،وتقنيـة
الهاتـف املحمـول الحديـث الـذي ُيسـاعد ال ُرعـاة على معرفـة
املعلومـات بشـأن املـاء ا ُملتـاح يف األماكـن األخـرى مـن ناحيـة
ثانية.

يتضـح الرتابـط الحيـوي بني الظـروف البيئية والسـياق السـيايس
يف املثـل الصومـايل ( nabad iyo caanoالسلام والحليـب) الذي
يؤكـد على العالقـة اإليجابيـة عنـد ال ُرعـاة بين األمـن واالزدهار
مما يعنـي أنـه لـن يتسـنى لهـم الحصـول على الـكأل واملـاء إال
بالتعـاون السـلمي ،يف حين ُيسـلط املثل ا ُملكمـل col iyo abaar
(النـزاع والجفـاف) الضوء عىل التعاون السـلبي الذي يهدد فرص
وأكثر من نصف السـكان هـم من الرعـاة أو املزارعني ويحصلون إيجـاد الـكأل واملـاء .فقد يـؤدي الجفاف إىل ضغـوط عىل املوارد
على غذائهـم ودخلهـم مـن تربيـة الثروة الحيوانيـة .ويعـد وإشـعال فتيـل النـزاع العنيـف أو قـد ُيفاقـم النـزاع واالنفلات
االنتقـال جـزءاً رئيسـياً يف نظـام معيشـتهم ،أمـا الحيـاة الرعويـة األمنـي املشـاكل البيئيـة ويزيـد من عسرة تجربـة الجفاف.
فهـي ذات طبيعـة بدويـة أو شـبه بدويـة متنقلـة وتتضمـن
التجمعـات املوسـمية وانتشـار ال ُرعاة وثروتهم الحيوانية حسـب ويف أعقـاب انهيـار الدولـة عـام  ،1991ظهـرت التحديـات أو
توافـر العلـف واملـاء يف األماكـن املختلفـة.
سـاءت بفعـل غيـاب مؤسسـات الدولـة .ومـع ذلـك ،ازدهـرت
الحيـاة الرعويـة بطـرق عـدة دون تدخـل الدولـة بالرغـم مـن
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الظـروف البيئية القاسـية والعنف السـيايس السـائد .ويف املقابل ،املامرسـات الضارة بيئياً أو لالسـتجابة عىل نحو مناسـب لظروف
يعـد إنتـاج املحاصيـل أكثر اعتماداً على األوضـاع املحليـة االسـتضعاف املتغيرة التـي تجابـه السـكان.
وعرضـة أكثر للمخاطـر البيئيـة وظـروف النـزاع التـي حدثت يف
العقـود األخيرة حيـث قوضـت سياسـات الحـرب األهليـة فرص أزمة متعددة األوجه واألطراف
توفير أنظمـة الـري الفعالـة .وقـد كانـت الهجـرة عنـد كل مـن جـرت العادة على النظر إىل األزمة اإلنسـانية التي بلغت ذروتها
املجتمعـات الزراعيـة والرعويـة الزراعيـة على حد سـواء من بني عـام  2011بوصفهـا نتيجـة “لغضب العاصفـة” الناتج بدوره عن
أوضـاع النـزاع والجفـاف وسـوء اإلدارة الحاليـة .وعقب سـنوات
االسـتجابات الرئيسـية لتلـك املخاطـر.
مـن النـزاع املحلي املحـض واألقل شـدة ومحاوالت فرض السلام
ومـع أن كال أسـلويب االنتقـال والتهجير املعتاديـن يف أعقـاب الضئيلـة يف جنـوب ووسـط الصومـال ،دخـل النـزاع السـيايس
الكـوارث الطبيعيـة صـارا سمات متكـررة يف ُسـبل عيـش عـام  2006مرحلـة جديـدة ومكثفـة .مـع ظهـور اتحـاد املحاكم
الصوماليين الريفيـة ،يصعـب فهـم هذيـن النظامين مبعـزل عن اإلسلامية وجـاءت االسـتجابة الدوليـة معاديـة وعكسـت سـياق
السـياق السـيايس اللذيـن يقعـان فيـه .فقبـل الحـرب األهليـة“ ،الحـرب عىل اإلرهاب” العاملي واملخـاوف اإلقليمية من املطامع
كانـت تدخلات الدولـة يف عالقـة السـكان مـع مـوارد بيئتهـم االنفصاليـة الصوماليـة .وبعـد أن أطاحـت القـوات الحكوميـة
الطبيعيـة فجـة .ومـع ذلـك ،فمنـذ انهيـار الدولـة عـام  1991االنتقاليـة واإلثيوبيـة باتحـاد املحاكم اإلسلامية ،شـهدن املناطق
فاقمـت الجهـات الفاعلـة السياسـية العنيفـة والجشـعة تأثير املحليـة يف العاصمـة مقديشـو على وجـه الخصـوص تصاعـداً يف
ً
فضلا عـن مسـتويات االنفلات األمنـي الناتـج عـن االشـتباكات العسـكرية
الكـوارث البيئيـة على بعـض الجامعـات السـكانية
افتقـار األطـر الحكوميـة الحالية القـدرة واإلرادة الالزمني لتنظيم هنـاك وعـدم احترام الحيـاة املدنيـة وضعـف آليـات الحاميـة
العشـائرية .وكان للنـزاع أيضـاً عواقـب اقتصاديـة مبـارشة،
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مثـل :اضطـراب ُسـبل العيـش بفعـل تدمير املنـازل واملمتلـكات
ً
فضلا عن
واألعمال التجاريـة أو مصادرتهـا أو احتاللهـا جميعهـا
اإلرضار بالبنيـة التحتيـة األساسـية ،مثـل :الطـرق أو األسـواق ،أو
إغالقهـا إضافـة إىل تقييـد حركـة االنتقال جـراء العنـف .وهكذا،
تصاعـدت أعـداد النازحين داخليـاً مـن  400000نـازح يف 2006
إىل مليـون نـازح يف .2007
ويف خلفيـة النـزاع تلـك رضب الجفـاف عـام  2010بعـض
املناطـق التـي كانـت مـن أكثر األماكن معانـاة من عدة مواسـم
متتاليـة لقلـة األمطـار .ولهـذا ،تأثـرت ُسـبل العيـش الريفيـة
بشـدة .وارتفعـت أسـعار الحبـوب إىل أرقـام قياسـية وقـاىس
ال ُرعـاة إليجـاد املـاء والـكأل مما أدى إىل ارتفـاع معـدالت نفوق
الحيوانـات وانخفـاض أسـعار البيـع جـراء تدهـور حالـة الثروة
الحيوانيـة التـي تصـل لألسـواق وكثافـة عرضهـا فض ًال عـن النزاع
املحلي الواقـع بين ال ُرعـاة أنفسـهم .وزاد تعقيـد الوضـع القيود
التـي تفرضهـا استراتيجيات توزيـع املخاطـر والتأقلم التـي اعتاد
الريفيـون على إتباعهـا جـراء شـدة تعسر األحـوال يف البلاد
ونقـص فـرص العمـل املؤقـت وتدين األجـور وغياب آليـات دعم
األرسة واملجتمـع .ونتيجـة لذلـك (وتكـراراً لرحلات النـزوح جراء
املجاعـة يف عامـي  ،)92-1991هاجر سـكان الريـف بأعداد كبرية
إىل املراكـز الحرضيـة ،وخاصـة مقديشـو ،آملين يف الحصول عىل
املسـاعدة اإلنسـانية.

تربهـن على هذا”2.وقـد يتمكـن كثير مـن النـاس مـن تحمـل
الجفـاف باسـتخدام استراتيجيات التأقلم الطبيعيـة دون الحاجة
إىل النـزوح رشيطـة توفـر فرص العمل وسـهولة رحلات االنتقال
والتوزيـع العـادل للمسـاعدات اإلنسـانية التـي عادة مـا تغييب
جميعهـا يف ظـل النـزاع السـيايس .يف حين يتمكـن آخـرون مـن
التعايـش على نحـو أفضـل مـع النـزاع إذا مل تكـن البلاد تعـاين
مـن الجفاف.
وإضافـة إىل مجموعـة العوامـل تلـك ،مثـة عوامـل أيضـاً تتعاظم
مبـرور الوقـت ،مثـل :العوامـل الهيكليـة األساسـية واألحـداث
القدميـة الشـخصية التـي ُتشـكل تجربـة الهجـرة .فعلى سـبيل
املثـال ،كان الجفـاف والجـوع املحـركان األساسـيان عنـد بعـض
النـاس لالنتقـال وإن كانـت سـنوات النـزاع والتهميـش وسـوء
املعاملـة السـبب الرئيسي يف ذلـك .وعنـد بعـض النـاس ،كان
تصاعـد أحـداث العنـف القشـة التـي قصمـت ظهـر البعير يف
ظـل مـا عانـوه مـن اضطرابـات ُسـبل العيـش التـي طـال أجلهـا
والتـي دفعتهـم فعليـاً التخـاذ قـرار الهجـرة .ويف هـذا السـياق،
قـد ُيفيدنـا التمييـز التحليلي بين العوامـل الهيكليـة واألسـباب
املبـارشة واملحفـزات الفوريـة وعوامـل التدخل3.وعـادة مـا نركـز
أكثر على األسـباب املبـارشة واملحفـزات الفوريـة ولكـن يقـل
اهتاممنـا بالعوامـل الهيكليـة وعمليـات الحرمـان مـن الحريـة
واالسـتضعاف وعـدم التمكين التـي ينطـوي عليهـا التهجير.
يتناقـض بشـدة هـذا االختلاف البسـيط يف رؤيـة سـبب ذلـك
مـع إشـارات السياسـيني ووسـائل اإلعلام املتكـررة إىل “التهجير
جـراء الجفـاف” يف سـياق األزمـة اإلنسـانية التـي حدثـت عـام
 .2011وإضافـة إىل رغبـة حكومـات الـدول املضيفـة خصوصـاً،
مثـل :كينيـا ،يف اسـتخدام هـذا املصطلـح ،انتشر على نحـو بارز
يف إعالنـات املنظمات اإلنسـانية الدوليـة أيضـ ًا .ومع ذلـك ،تدل
طبيعـة األزمـة اإلنسـانية متعـددة األوجـه واألطـراف املوضحـة
أعلاه على أنـه ال ميكننـا النظـر إىل “العوامـل البيئيـة” بوصفهـا
السـبب املبـارش لرحلات التهجير التـي حدثـت يف  2011على
نطاق واسـع.

وهكـذا ،تشـابكت حالـة الطـوارئ البيئيـة مـع النـزاع السـيايس
القائـم .وأخفقـت آليـات اإلدارة املحليـة والدوليـة يف السـيطرة
على الوضـع .وقـد ُأبـرز بشـدة الوضـع يف الصومـال بفعـل
االسـتجابات السياسـية األكثر تنسـيقاً إىل الجفـاف اإلقليمـي
الـذي رضب كينيـا وإثيوبيـا مؤكـداً بذلـك على أن الكـوارث
الطبيعيـة ،مثـل :الجفاف ،ال تـؤدي تلقائياً إىل الكـوارث البرشية،
مثـل :املجاعـة ،لتصبـح بذلـك آليـات الحكـم واإلدارة واملسـاءلة
واالسـتحقاقات العوامـل الرئيسـية مـن العوامـل املهمـة التـي
يجـب التصـدي لها .ففي الصومـال ،أخفق الفاعلون السياسـيون
املحليـون يف جميـع الجوانـب يف معالجـة ظـروف االسـتضعاف
الرئيسـية التـي تجابـه رعيتهـم وكان مـن الطبيعـي أن ُيفاقـم
صحيـح أن مصطلـح “التهجير جـراء الجفـاف” يناسـب أحيانـاً
مواصلتهـم للنـزاع الوضـع أمـام املدنيين.
أدلـة الدراسـات املسـحية .فعلى سـبيل املثـال ،ذكـر نحـو %60
ونتيجـة للطريقـة التي تجلـت بها هذه األزمـة ،ظهرت مجموعة مـن عينـة النازحين يف جنـوب ووسـط الصومـال التـي اختارتهـا
مـن العوامـل يف القـرارات التـي اتخذها السـكان ملغـادرة أماكن وحـدة تحليـل األمـن الغـذايئ والتغذية عـام  2011أنهـم هُ جروا
إقامتهـم .ويف الوقـت الـذي كان الدافـع األسـايس لبعـض النـاس بفعـل الجفـاف ،بينما ذكـر نحـو  %43من املسـتجيبني للدراسـة
واضحـاً ،كانـت األمـور أكثر ضبابيـة كثير مـن النـاس .وقـد عبر املسـحية التـي أجريت عـام  2012عن الواصلني مؤخـراً إىل كينيا
الجـئ مـن مقديشـو عـن ذلـك ً
قائلا“ :لـن تصـف قصـة واحدة أنهـم جـاؤوا إىل املخيمات بسـبب الجفـاف أو اضطـراب ُسـبل
ً
فقـط سـبب عـدم شـعوري باألمـان ،فثمـة قصـص كثيرة جـدا العيـش أو أوضـاع العائلة دومنا أي إشـارة إىل النـزاع أو االضطهاد
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بوصفهما مـن أسـباب مغـادرة موطنهـم .إال أن مثـل تلـك
الدراسـات متيـل إىل وضـع أيديها على املحفزات الفوريـة ولكنها
ال تخربنـا سـوى القليـل عـن السـياق الهيـكيل لهجـرة هـؤالء
السـكان .وهكـذاُ ،يبسـط مصطلـح “التهجير جـراء الجفـاف”
بشـدة طبيعـة رحلات انتقـال الصوماليين يف عـام  2011وعلينـا
الحـذر مـن الوظائـف السياسـية التـي تكمـن وراءه.

املتوقعـة ،مثـل :الجفـاف .وطاملـا كانـت رحلات االنتقـال
الروتينيـة ويف حـاالت الطـوارئ بهـدف التأقلـم مـع الظـروف
املحيطـة ،مبـا يف ذلـك عبـور الحـدود ،مصـدراً رئيسـياً للتعامـل
مـع األوضـاع السـائدة مبرونـة إال أن عسـكرة الجبهـات وإغلاق
الحـدود هـدد تلك الرحالت وعىل السياسـات املسـتقبلية مراعاة
قيمـة االنتقـال حرصـاً على دعـم ُسـبل العيـش الريفيـة.

وخالفـ ًا للحكمـة املعروفـة بـأن رحلات االنتقال بفعـل الظروف
املناخيـة عـادة مـا تكـون ملسـافات قصيرة ومؤقتـة ،ارتبـط
الجفـاف الـذي رضب البلاد عامـي  11-2010مبعـدالت مرتفعـة
مـن االنتقـاالت اإلقليميـة بسـبب االنفلات األمنـي وصعوبـة
الحصول عىل املسـاعدة اإلنسـانية داخل أرض الوطن .ويف سـياق
الجفـاف اإلقليمـي ،يجد املهاجرون من أرايض الصومال أنفسـهم
يعبرون الحـدود إىل مناطـق تعاين هي األخرى أيضـ ًا من ضغوط
بيئيـة كبيرة .وقـد انتقل أغلـب املهاجرين إىل كينيـا حيث بذلت
الحكومـة هنـاك جهـوداً مضنيـة للتمييـز يف الترصيحـات العلنية
ً
بين الالجئني ملـدد طويلة الذيـن هُ جروا بفعل النـزاع وا ُملهجرون وأخيرا ،ال ننسى التحـدي التقليـدي لالنتقـال من مرحلـة اإلغاثة
مؤخـراً جـراء الجفـاف لتقيـد بذلك مسـؤولياتها جليـاً يف إطار ما إىل االستشـفاء يف ظـل غيـاب االسـتقرار السـيايس الدائم.
ينـص عليـه القانـون الدويل وحسـب.

عندمـا يتحـول الجفاف إىل أزمة شـديدة ،تجد الجهود اإلنسـانية
التسـييس الحاد للمسـاعدات وفسـاد االقتصاد السـيايس املحيط
بهـا عائقـاً أمامهـا .ولكـن ،قلما أبـرزت تلـك املشـكالت أهميـة
عـدم تسـييس املسـاعدات اإلنسـانية بقـدر مـا تسـلط الضـوء
على رضورة أن تضاعـف املنظمات اإلنسـانية جهودهـا ملعالجة
احتياجـات أكثر املدنيين اسـتضعافاً ،وهـو مـا ُيعد عم ًال سياسـياً
ً
فضلا عـن أهميـة أن ينـأوا بأنفسـهم عـن املشـاريع
يف األسـاس،
املخصصـة لبنـاء الدولة.

االستجابات السياساتية

عادة ما تركز االسـتجابات لرحالت االنتقال يف األزمات اإلنسـانية
على املهجريـن فعلياً ولكن معالجة األسـباب التي تجرب السـكان
على الرحيـل ال تقـل أهميـة عن ذلـك إن مل تكن تفوقهـا أهمية
بكثير .ويتطلـب ذلـك العمـل باسـتخدام مـا جـرت العـادة عىل
رؤيتـه بوصفـه حقـوالً وتخصصـات سياسـية منفصلـة بعضهـا
عـن بعضهـا ،وهكـذا سـتجتمع عنـارص التكيـف مـع تغير املناخ
واإلغاثـة اإلنسـانية وتنميـة ُسـبل العيـش واإلنعـاش بعـد انتهـاء
النـزاع وحاميـة حقـوق اإلنسـان سـوياً .و ُتشير التحليلات التـي
أجريـت مؤخـراً إىل أنـه عند إطلاق التحذيـرات بشـأن الكوارث
املحتملـة ،ينبغـي توجيهها أكثر نحو االحتياجات مـن املعلومات
بشـأن الجهـات الفاعلـة املحليـة مـع رضورة توضيـح حقـوق
الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية الدوليـة ومصادرهـا ومسـؤولياتها
للوصـول إىل أقـوى تحالـف يهـدف ملحاربـة املجاعـات.

حامية حقوق ا ُملهجرين

كان دور املـوارد االجتامعيـة والثقافيـة الصوماليـة ،مثـل :صلات
القرابـة والديـن ودعـم النازحـون ،بـارزاً على نحـو متزايـد يف
سـياق شـلل املسـاعدات الدولية ،وعىل الجهات الفاعلة الدولية،
متـى أمكـن ،العمـل عىل نحو يناسـب تلـك اإلمكانيـات الوطنية
االجتامعيـة الثقافيـة الواقيـة .ولكـن ال يجـب أن نغفـل األهمية
الحيوية للسـلطات املنشـغلة بالسياسـة عىل نحو موسـع لحامية
جميـع الصوماليين يف أراضيهـم األصلية.

ويف دولـة كينيـا التـي تعـد مـن أكبر الـدول اسـتضافة لالجئين،
ومثلما هـو الحـال يف الـدول األخـرى ،مثـة مخـاوف مـن تقليص
مسـاحة اللجـوء اسـتجابة لألزمـة اإلنسـانية التـي تعـاين منهـا
الصومـال مؤخـراً .وتقـل احتامليـة عـودة جميـع الالجئين إىل
الصومـال كثيراً وعلى املنظمات التـي تحـاول حاميـة الالجئين
االسـتمرار يف الدعـوة إليجـاد طرقـاً تدريجيـة لتحقيـق مزيد من
املشـاركة اإليجابيـة يف املجتمـع وضمان مراعـاة تواجدهـم يف
تهـدف كثير مـن املنظمات غير الحكوميـة ووسـطاء املجتمـع خطـط التنميـة الريفيـة والحرضيـة على حـد سـواء إضافـة إىل
املحلي إىل تخفيـف اآلثـار السـلبية للجفـاف بزيـادة لدونـة دعـم رحلات انتقالهـم بوصفهـا مفتـاح ُسـبل عيشـهم.
السـكان أثنـاء التعامـل مـع هـذه األوضـاع .إال أن ذلـك ال ُيعـد
مجـرد تحديـاً تقنيـاً وحسـب ولكنـه يف العمـق تحديـاً سياسـياً ومـع أن مثـة افرتاضـاً شـائعاً بأنـه يسـهل على “ا ُملهجريـن جـراء
وحقوقيـاً ألننـا نجـد أكثر السـكان اسـتضعافاً هـم الذيـن عانـوا الجفـاف” العـودة إىل ديارهـم مبجـرد هطـول األمطـار ،لكـنَّ
مـن العنـف املمنهـج والتهميش عىل مـدار أكرث مـن عقدين من الخـوف والفقـر املنترشيـن بين ا ُملهجريـن الصوماليين فضلاً
ً
الزمـان
فضلا عـن أنهم معرضون بشـدة ألي نوع مـن الصدمات عـن االضطرابـات السياسـية املسـتمرة يف أوطانهـم األصليـة
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كفيلـة بإثبـات عكـس ذلـك .وبالرغم من تحسـن معـدل هطول
األمطـار ،فبحلـول يونيو/حزيـران  2012أعـرب نحـو  %14فقـط
من الالجئني الذين كانوا عينة دراسـة مسـحية أجريت يف داداب
بأنهـم سـيفكرون يف العـودة إىل أوطانهـم ،أمـا بحلـول منتصـف
عـام  2013كانـت رحلات العودة مـا زالت محـدودة بالرغم من
زيـادة الضغـوط على الالجئين يف كينيا .ويف ظل هـذه الضغوط،
على الجهـات الفاعلـة الدوليـة واملحليـة إيالء االهتمام برضورة
دعـم مبـدأ العـودة الطوعيـة .و ُيسـلط ذلـك بـدوره الضـوء عىل
الـدور الحاسـم الـذي تقوم بـه اآلليات السياسـية األوسـع نطاقاً آنا لينديل  al29@soas.ac.ukمحارضة يف كلية الدراسات
يف معالجـة التهجير .فيجـب أن ترتبـط أي رحالت عـودة لالجئني الرشقية واألفريقية  ،جامعة لندنwww.soas.ac.uk .
والنازحين بجهـود طويلـة األجـل تهـدف إىل إعـادة تأهيلهـم
وسبل العيش الحرضية أيضاً بالقضايا البيئية (مثل :التسونامي
 .1يتأثر الصيد الساحيل ُ
وخلـق اللدونـة الالزمـة للعيش يف الريـف إذا كان لتلك الرحالت والصيد غري املرشوع وإلقاء النفايات السامة والنفايات الخطرة و تهالك البنية األساسية
لشبكة املياه والفيضانات وقضايا األحياء الفقرية).
أن تسـتمر لوقـت طويـل.

يف تعبير “التهجير جـراء الجفـاف” .فمثل ذلـك املصطلح ال ميثل
القـوى الدافعـة وراء رحلات التهجير و ُيخفـي تداخـل الجفـاف
مـع اآلليـات السياسـية منـذ قديـم األزل ويف عرصنـا هـذا .ومع
الرغـم مـن أن التفكير خارج نطـاق القوالب السياسـية قد يبدو
احرتافيـ ًا وغير مريـح سياسـياً ،تأيت املشـكالت نتيجـة النهج الذي
يتبعـه قطـاع واحـد فقط لصنع السياسـيات يف سـياقات األزمات
اإلنسانية.

مـن الواضـح متامـاً أن الجفـاف يفرض تحديـاً كبرياً ومتكـرراً أمام
ُسـبل عيـش كثير مـن النـاس يف جميـع أرجـاء القـرن اإلفريقـي.
ومـع ذلـك ،ال ميكن اختـزال رحالت االنتقـال الصومالية يف 2011

 .2منظمة العفو الدولية ( ،)2008ا ُملستهدفون عىل نحو روتيني :الهجامت عىل املدنيني يف
الصومال
Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia
2008/006/www.amnesty.org/en/library/info/AFR52
 .3فان هري ن )1998( .النازحون الجدد .لندن :كلية لندن الجامعية)New Diasporas( .

غري املواطنني العالقني يف أوضاع النزاع والعنف والكوارث

خالد كورس

عندما يعلق غري املواطنني يف األزمات اإلنسانية يصبحون عرضة لالستضعاف ويعانون من عواقبه مثل املواطنني
أنفسهم .ومع ذلك ،ال تتوفر األطر واإلمكانيات التي من شأنها مساعدتهم وحاميتهم.

يف الســنوات األخــرة ،هُ ّجــر ماليــن مــن غــر املواطنــن وتركــوا القدميــة ووثائــق هويتهــم ووظائفهــم التــي حصلــوا عليهــا يف
الــدول التــي كانــوا يعيشــون بهــا ويزاولــون أعاملهــم عــى الــدول التــي هُ ِّجــروا منهــا.
أراضيهــا .ومــن أمثلــة ذلــك مــن تأثــروا بالغــزو يف لبنــان عــام
 ،2006وبالعنــف الناجــم عــن كراهيــة األجانــب يف جنــوب ومــن املرجــح أن ُيصبــح تهجــر غــر املواطنــن أكــر شــيوعاً يف
إفريقيــا عــام  ،2008وبالثــورة يف ليبيــا عــام  ،2011وبالحــرب املســتقبل .فعــى ســبيل املثــال ،أســفر بالفعــل توســع املصالــح
األهليــة يف ســاحل العــاج عــام  ،11-2010وبالفيضانــات يف الصينيــة يف إفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى عــن عمــل أعــداد
تايالنــد عــام  ،2011وبالنــزاع الحــايل يف ســوريا.
كبــرة مــن املهاجريــن يف أوضــاع غــر مســتقرة .فضــا عــن
أن تغــر املنــاخ قــد ُيعــرض كثــراً مــن الــدول الناميــة التــي
وقــد تأثــروا بتلــك األحــداث وكأنهــم عابــري ســبيل أو ينتقــل إليهــا كثــر مــن املهاجريــن بحثــاً عــن العمــل لزيــادة
املوجــه
ُمســتهدفني عمــداً .وقــد ال يتمكــن غــر املواطنــن مــن التحــدث وتــرة الكــوارث الطبيعيــة بهــا .أضــف إىل ذلــك العنــف ّ
باللغــة املحليــة أو فهــم ثقافــة البلــد التــي يعيشــون بهــا وقــد ال يف الوقــت الراهــن ضــد املهاجريــن ج ـراء تزايــد شــعور رهــاب
يتمتعــون أيضـاً باألمــن الوظيفــي أو بشــبكة األمــان االجتامعــي األجانــب يف كثــر مــن الــدول يف جميــع أرجــاء العــامل .وباســتمرار
املحــي .وباملثــل ،ســيكون أصعــب عــى غــر املواطنــن تصديــر الــدول الفقــرة والناميــة العــال املهاجريــن ،يتزايــد
هجريــن حــل مشــاكل تهجريهــم والســيام إذا عجــزوا عــن جليـاً عــبء تقديــم املســاعدة والحاميــة أثنــاء أوقــات األزمــات
ا ُمل ّ
ُ
ً
ً
العــودة إىل أوطانهــم األصليــة أو مل يرغبــوا يف ذلــك أص ـا وإذا عــى عاهــل املجتمــع الــدويل نظـرا الفتقــار تلــك الــدول املصدرة
مــا جابهــوا تحديــات خاصــة يف محاولــة اســتعادة ممتلكاتهــم للقــدرة عــى حاميــة مواطنيهــا يف الخــارج بفاعليــة.
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املواطنــن ا ُملهجريــن وإىل األطــراف املســؤولة عنهــم .وخــذ
مبــادئ نانســن مثــاالً عــى ذلــك ،مثلــا هــو الحــال يف أعــال
لجنــة القانــون الــدويل ( )2012الحاليــة املتعلقــة مبعايــر “ترحيل
األجانــب” و”حاميــة األفــراد يف أوقــات وقــوع الكــوارث”.

ومــع ذلــك ،مثلــا هــو الحــال يف أمثلــة الهجــرة فــراراً مــن
هجريــن يف
األزمــات ،وقعــت كثــر مــن حــاالت غــر املواطنــن ا ُمل ّ
ثغـرات الحاميــة مــا جعــل االســتجابات لهــم مؤقتــة ومنقوصــة.
وبازديــاد احتامليــة إيجــاد املهاجــرون أنفســهم عالقــن يف
األزمــات ،مثــة حاجــة إىل اســتجابة أكــر شــمولية وميكــن التنبــؤ
بهــا.
مســؤوليات حاميــة غــر املواطنــن ومســاعدتهم يف أوقــات
األزمــات غــر محــددة بوضــوح :ال ُتعــ ّرف األحــكام الحاليــة
الدروس املستفادة والتوصيات
املســؤولني عــن حاميــة غــر املواطنــن ومســاعدتهم يف أوقــات
رضورة إجــراء مزيــد مــن األبحــاث تتضمــن آليــات أفضــل األزمــات .وبالرجــوع إىل قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون
لجمــع البيانــات بهــدف التعــرف عــى مــدى احتامليــة تعــرض الــدويل اإلنســاين ،تنــص املبــادئ التوجيهيــة جليــاً عــى أن
غــر املواطنــن لظــروف اســتضعاف معينــة يف جميــع مراحــل املســؤول األول عــن ذلــك الدولــة التــي توجهــت إليهــا رحــات
التهجــر املختلفــة مــع أهميــة وضــع تقييــات آلليــات االســتجابة التهجــر .ومــع ذلــك ،مــازال عــى حكومــات املوطــن األصــي
اإلنســانية لقضيــة تهجــر غــر املواطنــن.
للمهج ّريــن مســؤولية قانونيــة ومدنيــة وأخالقيــة تقــي بــرورة
ُ
حاميتهــا ملواطنيهــا وفقـاً ملــا نصــت عليــه اتفاقيــة ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
غيــاب الذكــر الواضــح لحقــوق غــر املواطنــن أثنــاء رحــات اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ .وال يوجــد أي هيئــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة مخولة
التهجــر :تــرد حقــوق غــر املواطنــن املترضريــن مــن األزمــات بحاميــة ا ُملهجريــن أو مســاعدتهم ســواء كانــوا مواطنــن الدولــة
وا ُملهجريــن بفعلهــا ضمن ـاً يف قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون التــي هُ جــروا منهــا أم ال .ومــع أن املنظمــة الدوليــة للهجــرة هيئة
الــدويل اإلنســاين فضـ ًا عــن أنهــا غــر محــددة جليـاً يف أي قانــون الهجــرة الرائــدة يف العــامل ولكنهــا غــر مخولــة بحاميــة ا ُملهجريــن
أو نــص آخــر أصـ ًا .أضــف إىل ذلــك عــدم تعامــل اآلليــات التــي عــى الرغــم مــن أنهــا وضعــت مؤخــراً اإلطــار العمــي إلدارة
تغطــي حــاالت التهجــر مــع غــر املواطنــن يف حــن أن تلــك أزمــات الهجــرة الــذي هــدف إىل الرتكيــز عــى الهجــرة يف أوقــات
اآلليــات التــي تتعامــل مــع غــر املواطنــن ال تتضمــن ظــروف األزمــات والــذي يجــب أن يكــون مبثابــة أساســاً لتعــاون دويل
1
التهجــر .ويزعــم بعضهــم أن املبــادئ التوجيهية للتهجــر الداخيل عــى نطــاق أوســع.
تنطبــق عــى غــر املواطنــن الذيــن تركــوا منازلهــم أو أماكــن
إقامتهــم املعتــادة ولكــن ال ُيغطــي ذلــك غالب ـاً حــاالت العــال قــد يكــون مثــة طريقــة إلحالــة قضيــة غــر املواطنــن ا ُملهجريــن
املهاجريــن ملــدة قصــرة أو مؤقتــة فض ـ ًا عــن عــدم وضــوح مــا إىل املقــرر الخــاص التابــع لألمــم املتحــدة ملعالجــة حقــوق
إذا كانــت تلــك املبــادئ التوجيهيــة تــري عــى املهاجريــن غــر اإلنســان الخاصــة باملهاجريــن وإىل املقــرر الخــاص التابــع لألمــم
ـأت أي مــن آليــات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ املتحــدة ملعالجــة حقــوق اإلنســان لجميــع األشــخاص ا ُملهجريــن
النظاميــن أم ال .وباملثــل ،مل تـ ِ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ الخاصــة بأحــوال العــال املهاجريــن أو االتفاقيــة الدوليــة عموم ـاً.
لحاميــة حقــوق جميــع العــال املهاجريــن وأفـراد أرسهــم التــي
وضعتهــا األمــم املتحــدة عــى ذكــر املهاجريــن بفعــل األزمــات رضورة إيــاء طالبــي اللجــوء والالجئــن اهتامم ـاً خاص ـاً :تــزداد
فضــ ًا عــن عــدم اشــتاملهام عــى أحــكام تضبــط ظــروف ظــروف اســتضعاف غــر املواطنــن ا ُملهجريــن يف حالــة طالبــي
اللجــوء والالجئــن وفاقــدي الجنســية الذيــن يصعــب ضــان
تهجريهــم.
حقوقهــم يف أوقــات األزمــات مثلــا ينــص عليهــا القانــون
وهكــذا ،مل تــرد حقــوق غــر املواطنــن أثنــاء رحــات التهجــر الــدويل .ففــي حالــة لبنــان ،أرض الغــزو بنحــو  400000مــن
أو عــى مــن تقــع مســؤوليات حاميــة حقوقهــم يف أي قانــون الالجئــن الفلســطينيني الــذي كانــوا مســتضعفني فعليـاً قبلــه .أمــا
أو نــص عــى اإلطــاق .وعــى نحــو ضمنــي ،ســاعدت املنظــات يف جنــوب إفريقيــا ،هُ ج ـ ًر غــر املواطنــن خصوص ـاً ألنهــم كانــوا
الدوليــة عموم ـاً غــر املواطنــن جنب ـاً إىل جنــب مــع ا ُملهجريــن مســتهدفني بســبب جنســيتهم مــا دفعهــم لتقديــم طلبــات
اآلخريــن دون متييــز أو وضــع يف الحســبان احتامليــة وجــود لجــوء .ويف ليبيــا ،ســجلت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لالجئــن نحــو  3500طالــب لجــوء و 8000الجــئ قبــل اشــتعال
احتياجــات خاصــة ومختلفــة لغــر املواطنــن.
فتيــل الثــورة بهــا .وقــد أبلغــت مفوضيــة األمــم املتحدة الســامية
ولــذا ،عنــد وضــع املعايــر الخاصــة بحــاالت التهجــر أو عنــد لالجئــن أن مثــة  360000فلســطيني و 94000عراقــي إضافــة إىل
تحديثهــا ،عــى املعنيــن اإلشــارة بوضــوح إىل حقــوق غــر الجئــن آخريــن بحاجــة للمســاعدة اإلنســانية العاجلــة يف ســوريا.
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تفــاوت قــدرات دول ا ُملهجريــن األصليــة يف تقديــم املســاعدة يف للطــوارئ عــى مســتوى ثنــايئ وإقليمــي لضــان تحقيــق التعــاون
أوقــات األزمــات :ال متتلــك جميــع الــدول اإلمكانيــات ملســاعدة الفعــال بــن الــدول أثنــاء إخــاء غــر املواطنــن يف أوقــات حــدوث
مواطنيهــا عندمــا يتــررون جــراء األزمــات اإلنســانية خــارج األزمــات.
أراضيهــا .ففــي ميامنــار وزميبابــوي ،عــى ســبيل املثــال ،غابــت
جليـاً اإلرادة السياســية الالزمــة ملســاعدة املواطنــن ا ُملهجريــن يف عــادة مــا تكــون االســتجابات الوطنيــة غــر كافيــة :مــن عواقــب
تايالنــد وجنــوب إفريقيــا عــى التــوايل حتــى أن بعــض العــال حقيقــة عــدم إتيــان القوانــن الدوليــة أو االتفاقيــات أو املعايــر
املهاجريــن مــن أبنــاء زميبابــوي تقدمــوا بطلــب للجــوء بعــد ذات الصلــة عــى ذكــر حقــوق غــر املواطنــن جليـاً أثنــاء حــدوث
تهجريهــم .ويف حــاالت أخــرى ،يعــوز الــدول األكــر فقـراً ببســاطة األزمــات تجاهــل القوانــن والسياســات الوطنيــة التــي تســتمد
اإلمكانيــات لتقديــم املســاعدة الالزمــة ،وعــى املعنيــن النظــر أحكامهــا مــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة باملثــل لحقــوق غــر
يف إمكانيــة تأســيس صنــدوق إغاثــة دويل يف حــاالت الطــوارئ املواطنــن يف أوقــات األزمــات .وعــاوة عــى ذلــك ،تفتقــر كثــر
تســتفيد منــه دول املوطــن األصــي يف حــال تهجــر مواطنيهــا مــن الــدول املتــررة إىل اإلمكانيــات األساســية لتنفيــذ القوانــن
أثنــاء أوقــات األزمــات.
والسياســات الحاليــة أثنــاء وقــوع األزمــات .ومــن بــن النتائــج
الرئيســية لتقييــم فاعليــة االســتجابة اإلنســانية لحــاالت التهجــر
عــدم القــدرة عــى التنبــؤ بإمكانيــة التنســيق بــن الهيئــات يف جنــوب إفريقيــا التــي حدثــت عــام  2008أن مثــة نقصــاً يف
الدوليــة :ينبغــي أن يكــون مثــة آليــات تنســيق تضمــن تحقيــق خــرة التعامــل مــع تلــك املواقــف ويف األنظمــة القامئــة فضــ ًا
التعــاون الفعــال بــن الهيئــات الدوليــة ذات الصلــة بغــرض عــن غيــاب القيــادة الحكوميــة والســيام يف املراحــل األوىل مــن
تقديــم املســاعدة والحاميــة لغــر املواطنــن النازحــن داخليــاً األزمــات إضافــة إىل تفتــت املجتمــع املــدين واالرتبــاك بشــأن
2
وا ُملهجريــن عــر الحــدود يف حــاالت األزمــات .وعــى ســبيل املثــال ،حقــوق األجانــب ا ُملهجريــن.
كان التنســيق بــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن أثنــاء األزمــة الليبيــة ناجحــاً ولكنــه ومثــة حاجــة لوجــود إمكانيــات وطنيــة أكــر تهــدف إىل توفــر
بالتأكيــد مل يكــن ممنهجـاً ومل ميكــن التنبــؤ بــه أو ضــان إجـراؤه الحاميــة واملســاعدة لألفــراد النازحــن داخليــاً مبــن فيهــم غــر
يف األزمــات املســتقبلية .وهكــذا ،يجــب أن ُيجــرى التخطيــط املواطنــن أثنــاء أوقــات األزمــات بــدءاً مــن وضــع إطــار اســتجابة

املفوضية السامية لالجئني /أ دوكلوس

مسؤولون عىل الحدود التونسية يصدون حشداً تجمع عىل الحدود التونسية الليبية يف مارس/آذار  2011حيث يسعى آالف الناس
مغادرة ليبيا ومعظمهم من العامل املهاجرين من تونس ومرص وقد اجتمعوا اآلن يف املنطقة املحايدة.
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ووصــوالً إىل توزيــع واضــح للمســؤوليات والتشــاور مــع كل مــن
املواطنــن وغــر املواطنــن املترضريــن .وعــى الــدول األصليــة
للمهجريــن مشــاركة الخ ـرات والتجــارب فيــا بينهــا واســتضافة
ُ
الــدول التــي اســتجابت لتهجــر غــر املواطنــن يف الســنوات
األخــرة.

إضافــة إىل مــا ســبق :يجــب أن يتضمــن تدريــب مــا قبــل مغــادرة
البــاد للعــال املهاجريــن التخطيــط لحــاالت الطــوارئ لتهيئتهــم
ملواقــف األزمــات إضافــة رضورة مراعــاة خطــط التأمــن متناهــي
الصغــر ملســاعدة املهاجريــن عــى التــايش مــع حــاالت الطــوارئ.
وأخــراً ،يجــب تطويــر اإلمكانيــات القنصليــة لحاميــة العــال
املهاجريــن وعــى الــركات التــي توظــف أعــداداً كبــرة مــن
الجنســيات األجنبيــة وضــع إج ـراءات تشــغيلية معياريــة بشــأن
حاميــة العــال وإخالئهــم إضافــة إىل أهميــة تأســيس وحــدات
تقييــم املخاطــر وتخصيــص وظائــف كبــر ضبــاط األمــن.

ويجــب تشــجيع مزيــد مــن الــدول عــى وضــع قوانــن وسياســات
وطنيــة تراعــي حقــوق النازحــن داخليــاً مبــن فيهــم غــر
املواطنــن .فضــا عــن رضورة تحديــث القوانــن والسياســات
الوطنيــة لتتضمــن إشــارة واضحــة لحقــوق ا ُملهجريــن مــن غــر
املواطنــن .ويف هــذا الصــددُ ،يحتمــل أن ترغــب الــدول أكــر يف
توســيع نطــاق الحقــوق املمنوحــة يف املواقــف العاديــة .وعــى خالد كورس  k.koser@gcsp.chعميد أكادميي ونائب املدير
يف مركز جنيف للسياسات األمنية  www.gcsp.chوزميل كبري
الــدول التــي تشــتمل عــى أعــداد كبــرة مــن العاملــن األجانــب غري مقيم تابع ملرشوع بروكينجز -برين املعني بالنزوح الداخيل.
وضــع إجــراءات عملياتيــة معياريــة بغــرض حاميــة العــال
www.brookings.edu/about/projects/idp
املهاجريــن أثنــاء األزمــات مبــا يف ذلــك توفــر معلومــات ُمفصلــة
بشــأن إج ـراءات الحاميــة واالنتقــال واإلجــاء والعــودة إىل أرض www.iom.int/cms/mcof .1
http://tinyurl.com/Sa-violence-against-foreigners .2
الوطــن يف وقــت الحــدث.

اإلدارة اإلنسانية للحدود

ماكسيميليان بوتلر

اإلدارة اإلنسانية للحدود من األدوات ا ُملكملة لالستجابة األول مام يدفعها لغلق الحدود املترضرة بوصفه إجراء يحد
اإلنسانية للمهاجرين العالقني يف أزمة ما.
من رحالت االنتقال عرب الحدود املتزايدة .وعىل الدول وضع
آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة املاسة لدعم الحكم اإلنساين
ال تغطي األطر الحالية عىل نحو شامل جميع أشكال االنتقال عىل الحدود يف املواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحامية
يف أوقات األزمات وجميع املرتحلني أثناء األزمات عىل األصعدة الوفود املتنقلة املستضعفة ويف إطار القانون الدويل القائم.
الدولية واإلقليمية والوطنية .وتدرك املنظمة الدولية للهجرة
الحاجة لتحسني آليات التنسيق لديها وتطوير إمكاناتها مام فبناء قدرات هيئات إدارة الحدود يشتمل عىل مراعاة بعض
دفعها لوضع اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة الذي ُيركز عىل الجوانب التقنية ،مثل :وضــع خطط الــطــوارئ الصحيحة
ظروف االستضعاف التي يعاين منها مجموعة منَّوعة من األفراد وأنظمة اإلنــذار املبكر وعمليات البحث واإلنقاذ ووحدات
أثناء رحالت انتقالهم والتي ترض باملجتمعات التي قد يغفل التسجيل املتنقلة فض ًال عن رضورة تقديم الوعي الشديد
كثريون عن احتياجاتها وأوضاع االستضعاف بها أثناء االستجابة بظروف االستضعاف بني تيارات الهجرة املختلطة أثناء أوقات
1
لألزمات.
األزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحامية األفراد والجامعات
املستضعفة .وقد أثبت كل من تبادل املعلومات املؤسيس
رتحلني ولهيئات إنفاذ القانون
للم ِ
ويراعي اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة عدداً من أدوات والعمليات املشرتكة فائدتهام ُ
إدارة الهجرة التي قد ُتكمل االستجابة اإلنسانية للمهاجرين عىل حد سواء .وتنوي املنظمة الدولية للهجرة دعم الدول
العالقني يف أزمة ما والتي ُتعد واحدة من أدوات اإلدارة اإلنسانية لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات
للحدود .وتقوم كل من الرشطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود والقوانني واإلجراءات وأنظمة املعلومات املناسبة التي ستساعد
بدور أسايس يف أزمة الهجرة .وعندما تجد املناطق بأرسها نفسها بدورها عىل تيسري انتقال الفارين من األزمات .ولتفيذ ذلك،
تعيش يف فوىض عارمة ،قد تقلق الدول التي تواجه االضطرابات د ّربــت املنظمة عرشات اآلالف من مسؤويل إدارة الحدود
السياسية من جوانب األمن املتعلقة بإدارة الحدود يف املقام والهجرة يف جميع أرجاء العامل وع ّرفتهم إىل مواضيع مختلفة،
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مثل :حقوق اإلنسان وقانون اللجوء واإلتجار بالبرش وحرية
التنقل.

وسيعتمد مدى نفع اإلدارة اإلنسانية للحدود وأثرها إىل حد كبري
عىل الحوار الف ّعال واملبتكر بني جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية
املعنية من ناحية وعىل خدمات الرشطة والدفاع وإدارة الحدود
والهجرة من ناحية أخرى مام يضمن التطبيق الصحيح للمبادئ
اإلنسانية واملعايري القانونية الدولية التي يعرتف بها القطاع
األمني يف أوقات أزمات الهجرة.

ويف أواخر  ،2013أجرى املركز اإلفريقي لبناء القدرات يف تنزانيا
التابع للمنظمة الدولية للهجرة تقيي ً
ام يف املناطق الحدودية
بني جمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان وأوغندا.
واستناداً لهذا التقييم ،أجري ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻤﻟﺪرﺑﻦﻴ ملسؤويل
إنفاذ القانون يف جمهورية الكونغو الدميقراطية واشتمل عىل ماكسيميليان بوتلر  mpottler@iom.intمسؤول الربامج
يف قسم إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
مقدمة بشأن األطر القانونية الدولية ذات الصلة وتقنيات عقد
www.iom.int
مقابالت مع املهاجرين املستضعفني والتسجيل اإلحصايئ الحيوي
للمهجرين وأنظمة البحث واإلنقاذ وعنارص االستجابة اإلنسانية .1 .اإلطار العميل إلدارة أزمات الهجرة ()Migration Crisis Operational Framework
ُ
http://tinyurl.com/IOM-MCOF

جوانب هجرة األزمات يف الجزائر
محمد صائب موسيت

ال تغطي الصكوك الدولية تحركات املهاجرين إال بصورة جزئية
ومع الفرص األكيدة املتاحة أمام السلطات الجزائرية عىل حامية
هذا التدفق من الناس ،ال توجد أي اتفاقيات نافذة (ثنائية كانت
أم متعددة األطراف) تنظم ذلك.
نشهد حالياً منوذجاً جديداً يف قضايا الهجرة ظهر يف أعقاب ما ُسمي
بالربيع العريب ومتثل يف أزمات سياسية واقتصادية ومجتمعية
عانت منها دول الرشق األوسط وشامل إفريقيا .واستجابة لذلك،
اتخذ االتحاد األورويب قرارات أمنية لحامية حدوده من وافدي دول
السواحل الشاملية للبحر األبيض املتوسط مام عكس مدى الرتكيز
عىل رحالت الهجرة إىل الشامل ولكن ظهرت آثار تلك القرارات
أيضاً عىل دول السواحل الشاملية ،مثل :الجزائر.
ومنذ أن بدأ الربيع العريب صارت الجزائر مالذاً لتيارات الهجرة
املختلطة التي جاءت إليها من تونس وليبيا ومرص وسوريا.
ويف مثل تلك التيارات ،مثة الجئون أيضاً يبحثون عن بلد ثالث.
ويرى كثري من املحللني أن هذه التيارات مجرد نقطة عبور لدول
أوروبا .وهذه ملحوظة صحيحة جزئياً فقط ألن كثرياً من الناس
يرون الجزائر املالذ املنشود لهم1.فإضافة إىل وصول األجانب،
الحظنا أيضاً تحركات ملهاجرين جزائريني سبق لهم العيش يف دول
األزمات وقرروا العودة إىل موطنهم الجزائر مجدداً .حتى إن هؤالء
العائدين الذين فروا من االنفالت األمني يف مواطنهم الجديدة
فقدوا كافة ما يربطهم بالجزائر .ومازال مثة مهاجرون جزائريون
آخرون “عالقون” يف بعض تلك الدول بغض الطرف عن وضع
هجرتهم هناك سواء أكانت نظامية أم غري نظامية.

وتاريخياً ،طاملا عُ رفت الجزائر باستضافتها لالجئني .ففي أعقاب
كل أزمة جراء الكوارث الطبيعية يف الصحراء الكربى ،اعتاد قاطنو
إفريقيا جنوب الصحراء الكربى عىل االنتقال إىل شامل الجزائر .فمنذ
عام  ،1975اعتادت الجزائر عىل استضافة الالجئني الصحراويني يف
أراضيها وكان مثة تحركات لالجئني عىل مدار سنوات عديدة هرباً
من األزمات يف ساحل العاج ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
ومؤخراً ،مايل .وهكذا ،مثة ما ال يقل عن  260000أجنبي يعيشون
يف الجزائر (نحو  %0.7من تعداد سكانها عام  )2012وأكرث من %75
منهم الجئون وطالبو اللجوء و ُمهجرون آخرون من بينهم مهاجرون
دون وضع قانوين2.ففي إدارة واحدة فقط يف تامرناست ،عىل سبيل
املثال ،يوجد قرابة أربعون جنسية مختلفة بها.
ولكن السياق الجديد ُيعرض املهاجرين لظروف اجتامعية صعبة.
فالجزائر التي طاملا تبنت سابقاً لوائح هجرة صارمة ،صارت مؤخراً
للمهّجرين جراء
أكرث مرونة سعياً لتلبية املتطلبات األساسية ُ
األزمات السياسية التي جابهوها يف شامل إفريقيا .ومع ذلك،
تحولت األرايض الجزائرية ملا يشبه القلعة .فبالرغم من مرونة
قواعد السامح لألجانب بدخول أرايض البالدُ ،طرد نحو 2766
فرداً من الجزائر عىل يد قوات األمن الحدودية يف  .2012وعىل
السلطات فرض سيطرتها عىل  1200كم من ساحل البحر األبيض
املتوسط  -دون مساعدة ،ألن الهيئة األوروبية إلدارة التعاون
العمليايت عىل الحدود الخارجية للدول األعضاء يف االتحاد األورويب
(فرونتكس) ال تساعد سوى دول الشامل فقط  -إضافة إىل امتداد
 6000كم داخل حدودها الربية .ومع غلق الجزائر لحدودها الربية
مع املغرب يف  ،1994صارت حالياً مجربة عىل تحصني حدودها
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مع ليبيا (ديسمرب/كانون األول  )2012ومع مايل (يناير/كانون محمد صائب موسيت  saibmusette@gmail.comمدير
الثاين  ،)2013وتونس (أغسطس/آب  ،)2013نظراً لزيادة انتشار األبحاث يف مركز األبحاث االقتصادية التطبيقية للتنمية ،الجزائر.
اإلتجار بالبرش عرب الحدود والجرمية العابرة للقوميات 3الناجمة عن www.cread.edu.dz
األزمات التي ُتعاين منها هذه املنطقة الفرعية.
 .1انظر الهجرة املختلطة إىل الجزائر وعربها ومنها
وال تغطي الصكوك الدولية تحركات املهاجرين تلك إال بصورة
جزئية ومع َّأن السلطات الجزائرية قادرة عىل حامية هذا التدفق
من الناس ال توجد أي اتفاقيات مفعلة (سواء أكانت ثنائية أم
متعددة األطراف) تنظم ذلك.

()Mixed Migration Flows to, through and from Algeria
التي نرشها املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة ،فيينا
 .2بيانات ُمجمعة من قبل الكاتب .راجع أيضاً http://esa.un.org/unmigration/
.migrantstocks2013.htm?msdo
 .3وزارة الدفاع الوطني  -الجزائر – الرشطة القضائية
www.mdn.dz/site_cgn/index.php?L=ar&P=undefined

الهجرة القرسية للمواطنني ا ُملعو َلمني

أوسكار أ .غوميز

تعني التدفقات املستمرة لألشخاص واملعلومات عرب الحدود
يف وقتنا الحارض أن املجتمع الدويل يشعر بوجوب ّ
تدخله عند
حدوث حالة للطوارئ ،ليس بدافع التضامن فحسب ،بل بسبب
إمكان ّية تع ّرض مواطنيه للخطر .ومع ذلك،بينام تظهر فكرة رعاية
الدول ملواطنيها عىل أ ّنها من الواجبات البديهية ،فهل من املمكن
أن تزيد أفعال هذه الدول الطني ِب ّلة؟ فاألزمات – التي ال مت ّيز
بني الجنس ّيات –متيل إىل جعل الدول األجنب ّية تتّخذ إجراءات
إغاثية خاصة ملواطنيها يف الخارج ،لكن من غري الواضح إذا ما
كانت الدول األجنبية قادر ًة عىل إيصال ما تنوي أو ما يجب عليها
فعله ،كام ّأن كون الشخص مهاجر ال يكون بالرضورة عام ًال من
عوامل االستضعاف ،كام ال يكون املهاجرون يف العادة أكرث الفئات
السكانية عرض ًة للخطر.

فوىض بسبب الذعر عندما أتاحت الفرق القنصل ّية الفرصة ملغادرة
املدينة .واألمر الثاين أن تعبري “أجنبي” مصطلح فضفاض جداً ال
يسمح بإضفاء صفة عدم التمييز عىل اإلجراءات املتخذة ،مثلام
حاالت ُأر ِغم فيها الناس عىل املغادرة
كان هناك تقاري ٌر تفيد بوجود
ٍ
ألن حكوماتهم كانت تأمرهم بذلك عىل اعتبار أ َّنهم”أجانب”.

وأخرياً ،تسبب عمليات اإلخالء التي تجريها الفرق القنصلية إرباكاً
للربوتوكوالت املوضوعة لألعامل اإلنسانية بطرقٍ مختلف ٍة كثرية.
فالعمليات التي تنفذها البلدان األجنبية حيال رعاياها يف دول
أخرى ال تعني بالرضورة استهدافها ألكرث األشخاص استضعافاً من
مواطنيها أو من غري مواطنيها ،كام أن هذه العمل ّيات تضغط عىل
املوارد النادرة .وغالباً ما يتّجه الرتكيز عىل األجانب خالل األزمات
نحو التعامل مع الرأي العام واللوجست ّيات يف بالدهم األصل ّية،
يف شهر آذار/مارس من عام  ،2012واجهت مدينة ِسنداي اليابانية وليس نحو األمن الفع ّ
يل لألشخاص املوجودين يف املنطقة التي
أزمة ثالثية :فتع ّرضت لزلزالٍ وتسونامي وخطر
إشعاعي .ومبا أنها توجد فيها األزمات.
ّ
ليست مقصداً أساسياً للسياح أو بوتقة تجارية دولية ،فال يوجد
فيها بعثات دبلوماسية كثرية .وزار املدين َة تسعة عرش فريقاً قنصل ّياً ال يوجد ٌ
حلول بسيطة لهذا النوع من الهجرة القرسية عىل نح ٍو
عىل األقل من طوكيو ،ومن الواضح أن سبب تلك الزيارة كان تقييم
طوعي .ويكمن أحد الجذور امله ّمة لهذه املشكلة يف الفكرة املبالغ
ّ
حاجات أبناء بالدتلك الفرق .وحيث ّإن تلك املدينة مل تتأ ّثر كثرياً بها حول مسؤولية الدولة ويف ضآلةاالهتامم الذي تل ّقته فكرة
كام الحال يف املناطق الساحل ّية ،مل تكن التقييامت هي السبب “االنتامء” ،مبعنىإمكان ّية أن ينظر املرء لنفسه عىل أنه فرد من أبناء
الفعيل لعمليات اإلخالء املتعدّدة التي ُأج ِر َيت يف املدينة خالل املجتمع املحيل حتى لو مل يكن مواطناً وأنه بذلك يستحق الحامية
الفرتة املمتدة بني  13و 20آذار/مارس ،حيث بلغ عدد األشخاص يف أوقات األزمــات .ويف سياق الحديث عن عاملٍ ُم َعولَم ،يجب
عدّة آالف ُ
–أ ِ َ
َّ
نعرتفأن حجاملتحرك البرشي يجعل االستجابات التقليد ّية
خل املواطنون املتجنِّسون واألزواج اليابان ّيون يف بعض علينا أن
حاالت أخرى.
الحاالت ،بينام ُر ِفضوا يف
لألزمات غري مناسبة يف بعض األحيان.
ٍ
وت ِبع أ ّول إخالء رسمي موجة تهج ٍري رسيم ٍة وغري رسم ّية لألفراد أوسكار أ .غوميز ٌ Gomez.Oscar@jica.go.jp
باحث يف الهيئة
حركات ّ
غطتها وسائل اإلعالم املحل ّية اليابانية للتعاون الدويل– معهد البحوث يف طوكيو – اليابان.
والجامعات ،باإلضافة إىل
ٍ
والعامل ّية عىل نح ٍو ملحوظ .هناك أمران ال بد من الرتكيز عليهامhttp://jica-ri.jica.go.jp/index.html .
فمن بينالنتائج غري املقصودة لعمليات اإلخالء الرسميةحدوث
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تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر

جوديث كومني

جرت العادة أن يفر “الجئو القوارب” من أزمة ما ،ولكنهم يف نهاية املطاف يتشاركون طريقتهم يف السفر مع أنواع
كثرية أخرى من املهاجرين .وعىل املعنيني بذل جهود أكرث لالستجابة لرحالت الهجرة البحرية غري النظامية عىل نحو
يحمي الحقوق األساسية ويحرتم كرامة اإلنسان ولكن مازال ينقصنا اإلرادة السياسية لتحقيق ذلك.
معظــم رحــات الهجــرة غــر النظاميــة املعــارصة “مختلطــة” املهاجريــن ويف احتياجــات الحاميــة لديهــم ،مبــا يف ذلــك
أي أنهــا تشــتمل عــى تيــارات مــن األفــراد الذيــن ينتقلــون االحتياجــات التــي تنشــأ أثنــاء رحلتهــم وتلــك الناتجــة عــن
ألســباب مختلفــة ولكنهــم يتشــاركون الطــرق ووســائل الســفر األوضــاع يف بــاد املهاجريــن األصليــة.
واملركبــات البحريــة نفســها .وهــم يعــرون الحــدود الربيــة
والبحريــة دون ترصيــح وعــادة عــن طريــق مســاعدة املهربــن .التحدي الخاص يف هجرة القوارب
وتشــر كل مــن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمــم الجئــو القــوارب ،مثــل املهاجريــن اآلخريــن ،قادتهــم مجموعــة
املتحــدة الســامية لالجئــن إىل َّأن التيــارات املختلطــة قــد متنوعــة مــن العوامــل الدافعــة للفــرار مــن أوطانهــم بــدءاً
تشــتمل عــى الالجئــن وطالبــي اللجــوء وآخريــن مــن ذوي مــن الحرمــان االقتصــادي حتــى القمــع الســيايس ،ومــن
االحتياجــات الخاصــة ،مثــل :األشــخاص ا ُملتاجــر بهــم وفاقــدي الحــرب األهليــة إىل الفــوىض التــي تتبــع التغــرات الثوريــة،
الجنســية واألطفــال غــر املصحوبــن ببالغــن أو املنفصلــن ومــن الكــوارث الطبيعيــة املفاجئــة إىل التغيــرات البطيئــة
عــن آبائهــم وغريهــم مــن املهاجريــن غــر النظاميــن .فــا لتغــر املنــاخ.
تقتــر الجامعــات عــى نــوع واحــد فقــط مــن املهاجريــن،
فــكل منهــم لديــه أســباب مختلفــة لــرك مواطنهــم .وبهــذا وتــرى الــدول عــى نحــو متزايــد “أعــايل البحــار” بوصفهــا
الخصــوص ،يخفــق مصطلــح “غريهــم مــن املهاجريــن غــر مجــاالً لتوســيع إج ـراءات الســيطرة عــى حدودهــا ويدفعهــا
النظاميــن” يف إيضــاح مجــال التيــارات املختلطــة التي تشــتمل مجموعــة متنوعــة مــن إجــراءات خــارج الحــدود اإلقليميــة
عــى أفـراد تركــوا منازلهــم بســبب ترضرهــم عــى نحــو مبــارش ملنــع وصــول الرحــات غــر املــرح بهــا .وتعــزي بعــض الــدول
بفعــل أزمــة إنســانية أو كانــوا مهدديــن بالتعــرض لهــا ،مثــل :ذلــك إىل أن مســؤولياتها القانونيــة الدوليــة ال تــري عليهــا
تلــك الناتجــة عــن تغــر املنــاخ ،وهــم بحاجــة لنــوع مــن عندمــا تتخــذ إجــراءات خــارج حدودهــا الربيــة أو البحريــة
الحاميــة حتــى إن مل يســتوفوا رشوط منحهــم صفــة الالجئــن .وكأنهــا تخلــق منطقــة تنعــدم فيهــا حاميــة حقــوق املهاجريــن
ويصعــب مراقبــة أفعــال الــدول عندهــا.
وال تعــد الهجــرة املختلطــة ظاهــرة جديــدة .ولكــن مــا تغــر
هــو نطاقهــا ودرجــة تعقدهــا وطريقــة تفاعــل دول الوصــول ومــع تكثيــف الحكومــات جهودهــا ملكافحــة رحــات الهجــرة
معهــا .وقــد دفــع كل مــن تزايــد أســباب مثــل هــذه الرحــات غــر النظاميــة ،لجــأ املهربــون واملهاجــرون إىل طــرق ووســائل
وظهــور املامرســات الجنائيــة واملخــاوف األمنيــة والعــدد الهائل انتقــال أكــر خطــورة .وتكــون النتيجــة أوضاعـاً مل تخطــر قــط
مــن املرتحلــن الــدول لتكثيــف جهودهــا ملحاربــة الهجــرة ببــال واضعــي القانــون الــدويل للبحــار عندمــا حاولــوا تقنــن
1
غــر النظاميــة وذلــك مــن خــال تطبيــق إجــراءات شــاملة واجــب تقديــم املســاعدة ملــن يجابهــون املخاطــر يف البحــر.
دون بــذل أي محــاوالت للتعــرف عــى احتياجــات الحاميــة
املختلفــة لهــم .ولكــن عندمــا تجــري الــدول عمليــة الفحــص ،ويعــد واجــب تقديــم املســاعدة أحــد الركائــز األساســية لراكبي
تخلــص منهــا بالتعــرف عــى الالجئــن فقــط ويصاحبهــا خطــر البحــار .فتقليديــاً ،كان مــن املفــرض أن األشــخاص الذيــن
نــزع الرشعيــة عــن مــن ال تنطبــق عليهــم صفــة الجــئ ولهــا ُينقــذون يف البحــار هــم صيــادوا الســمك ممــن ميكــن إرســالهم
إىل املرافــئ القريبــة التــي ســيعودون منهــا إىل أوطانهــم
تأثــر ســلبي عــى كيفيــة معاملــة هــؤالء األشــخاص.
األصليــة .ولكــنَّ مشــاكل أخــرى ظهــرت يف الســبعينايت
وبالرغــم مــن حــذر الــدول مــن قبــول التزامــات حاميــة والثامنينيــات متثلــت برفــض الفيتناميــن مــن الجئــي القــوارب
إضافيــة بشــأن الالجئــن ،بــدأت املنظــات التــي تعمــل يف النــزول مــن الســفن مــا ولــد بــدوره توتـرات إقليميــة ودوليــة
مجــال اللجــوء والهجــرة يف النظــر عــن كثــب يف خصائــص

49

50

50

أزمة

نرشة الهجرة القرسية 45
مارس /آذار 2014

كبــرة وأنــذر مبشــاكل أخــرى يف البحــر األبيــض املتوســط ويف
مناطــق أخــرى خــال العقــود القادمــة.
وبالنظــر لطبيعــة الوضــع ،يقــع عــبء إنقــاذ املهاجريــن يف
البحــار عــى تعــاون املجتمــع الــدويل ألن كثــراً مــن الــدول
املنقــذة والــدول الســاحلية قــد تجــد نفســها ذات ســلطان
قضــايئ عــى املهاجريــن بالصدفــة .وهكــذا ،يثــر غيــاب اإلرادة
السياســية لحــل مشــاكل اإلنقــاذ ورفــض الالجئــن النــزول مــن
الســفن اإلزعــاج ،حتــى وإن كان يف الســياق اإلقليمــي .وال
يعكــس عــزوف الــدول عــن املــي قدم ـاً عــى طريــق حــل
هــذه القضايــا عــدم رغبتهــم يف حمــل مســؤولية الالجئــن عــى
عاتقهــم وحســب ،ولكنــه مرتبــط أيضــاً بحقيقــة أن وســائل
انتقــال املهاجريــن تحمــل عــى ظهورهــا أيض ـاً أف ـراداً ليســوا
بحاجــة للحاميــة أو يفــرون مــن مخاطــر ال يغطيهــا تعريــف
الالجــئ .ودون وضــع اتفاقيــة تحكــم كيفيــة االســتجابة
للمرتحلــن غــر القادريــن عــى العــودة إىل أوطانهــم األصليــة،
ســواء ألســباب عمليــة أو ألســباب تتعلــق بالحاميــة ،ستســتمر
الــدول يف انتهــاج الحــذر أثنــاء التعامــل معهــم.

االعرتاض ومسؤولية الدولة

دامئـاً مــا ُيســفر االعــراض يف البحــر عــن مســتويات منخفضــة
مــن حاميــة الحقــوق األساســية عــا ميكــن أن يحــدث إذا مــا
ُســمح للمهاجريــن باالســتمرار يف طريقهــم للــدول املتوجهــن
لهــا .فمــن وجهــة نظــر الــدول ،فهــذه الطريقــة أداة مغريــة
ألنهــا متنــع الواصلــن وألنهــا تحــدث عــى مــرأى ومســمع
مــن الــرأي العــام .أمــا القانــون الــدويل فليــس متطــوراً مبــا
يكفــي ليحكــم مامرســات االعــراض تلــك .ومــع ذلــك ،مثــة
إجــاع واســع عــى أن الــدول ملزمــة بالتزاماتهــا الدوليــة
الخاصــة بحقــوق اإلنســان أيـاً كان موقــع دفاعهــا عــن ســلطتها
القضائيــة ،مبــا يف ذلــك خــارج حدودهــا الربيــة والبحريــة ،وقــد
شــددت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بالفعــل عــى
رضورة أن تتخــذ الــدول إجــراءات إيجابيــة لضــان حصــول
2
املهاجريــن ا ُملعــرض طريقهــم عــى الحاميــة الالزمــة.
وحتــى مــع غيــاب الدليــل العمــي عــى أن وجــود مجــرد
احتامليــة اعــراض طريــق املهاجريــن مل يؤثــر عــى “نقطــة
التحــول” التــي ُيقــرر عندهــا األفـراد مغــادرة أوطانهــم ،تنظــر
الــدول إىل هــذا اإلجــراء عــى أنــه أداة رادعــة .فلســنوات
عديــدة ،طاملــا اعرتضــت الواليــات املتحــدة طريــق الكوبيــن،
والهايتيــن ،والدومنيكانــن وغريهــم مــن الجنســيات يف منطقــة
البحــر الكاريبــي ورفضــت الســاح ملــن اعرتضــت طريقهــم،
مبــن فيهــم مــن اتضــح أنهــم الجئــون فعليــاً ،الدخــول

خفر السواحل خارج جزيرة تينرييفي يف جزر الكناري يعرتضون قارب صيد يحمل مهاجرين أفارقة.

ألراضيهــا .ولتجنــب االلتزامــات التــي قــد تنتــج عــن مســمى
“الجــئ” ،تدعــو هــؤالء األفــراد “باملهاجريــن املحميــن”.
حتــى إن أســراليا أيض ـاً ذهبــت ألبعــد مــن ذلــك بكثــر ملنــع
دخــول املهاجريــن ا ُملعــرض طريقهــم إىل أراضيهــا حيــث
كانــوا سيســتفيدون مــن آليــات الحاميــة القانونيــة األســرالية.
وقــد أخــذت كلتــا الدولتــن ا ُملعــرض طريقهــم إىل املنشــآت
البحريــة حيــث تكــون الظــروف غــر مناســبة متامــا وحيــث
يصعــب إجــراء عمليــات اإلرشاف املســتقلة.
وقــد أحبطــت الــدول جهــود مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن إلصــدار مبــادئ توجيهيــة بشــأن عمليــات
االعــراض ،ومــع ذلــك نجحــت املفوضيــة يف إخــراج ورقــة
سياســة الحاميــة بشــأن االعــراض والعمليــات خــارج
الحــدود اإلقليميــة إىل الضــوء ،وتضــع هــذه الورقــة بعــض
املعايــر الســتقبال املهاجريــن  -وفقــاً للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان  -وتنطبــق عــى جميــع فئــات الواصلــن
وليــس عــى مــن يطلبــون الحاميــة بوصفهــم الجئــن فقــط.
ويجــب أن تكــون إج ـراءات االســتقبال قــادرة عــى معالجــة
االحتياجــات األساســية ،وأن تكــون متســقة مــع حــق العيــش
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األصــي ودول املهجــر يف جميــع املناطــق بالعــامل .وبالرغــم
مــن انتشــارها ،أخفقــت الــدول حتــى اآلن يف إظهــار اإلرادة
السياســية التخــاذ االســتجابة املقبولــة دوليـاً التــي مــن شــأنها
احــرام الحــق الســيادي للــدول بــأن تفــرض ســيطرتها عــى
حدودهــا مــن ناحيــة وحاميــة حقــوق اإلنســان وكرامــة الجئــي
القــوارب مــن ناحيــة أخــرى .وبــدالً مــن ذلــك ،تلجــأ الــدول
الســتجابات مؤقتــة تحــاول مــن خاللهــا تحقيــق التــوازن
بــن الحاميــة والســيطرة كطريقــة لتفعيــل وظائــف العوامــل
املحليــة والخارجيــة.

املفوضية السامية لالجئني /أ رودريغويز

بكرامــة مــن خــال توفــر ،عــى ســبيل املثــال ،وجبــات مالمئــة
ثقافي ـاً والســاح باســتخدام اجهــزة االتصــاالت وإعطــاء قــدر
مناســب مــن املســاحة والخصوصيــة وتوفــر األمــن فضـ ًا عــن
أهميــة عــدم اللجــوء لالحتجــاز إال ألســباب حتميــة ومعقولــة
ومتناســبة وغــر عنرصيــة .ويجــب أن يكــون لألفــراد ذوي
االحتياجــات الخاصــة (مثــل :النســاء ،واألطفــال ،وضحايــا
التعذيــب والصدمــات النفســية) الحــق يف الحصــول عــى
3
مســاعدات خاصــة.

وعــادة مــا متثــل رحــات الهجــرة غــر النظاميــة اســتجابة
ألزمــة مــا .ويف ظــل اســتمرار هــذه الرحــات نظــراً لتعــدد
دوافــع الهجــرة ،نجــد أبــواب خيــارات الهجــرة األخــرى مغلقــة
وتكثيف ـاً دامئ ـاً إلج ـراءات مراقبــة الهجــرة غــر النظاميــة مــا
يدفــع املهاجريــن واملهربــن لخــوض مخاطــر أكــر وأكــر.
وهكــذا ،يصبــح الســفر عــى هــذه الشــاكلة أزمــة إنســانية يف
حــد ذاتهــا مثلــا يتضــح مــن التقاريــر املنتظمــة عــن املــآيس
التــي تقــع يف البحــار.
ومثــة حاجــة إلبــرام اتفاقيــات بــن الــدول لضــان توفــر
عمليــات اإلنقــاذ يف البحــار واملغــادرة اآلمنــة للســفن إضافة إىل
اتخــاذ إج ـراءات االســتقبال والفحــص املناســبة .وعــى الــدول
التــي تجــري عمليــات االعــراض يف البحــر تحمــل مســؤولية
حاميــة حقــوق املهاجريــن ،ويجــب أن تكــون املنظــات حذرة
عنــد املشــاركة يف اإلجـراءات املؤقتــة التــي تختــزل مســؤوليات
الدولــة أو عنــد املوافقــة عــى هــذه املامرســات .وأخــراً ،ال
يوجــد أدىن شــك يف أن الطبيعــة املختلطــة لتيــارات املهاجريــن
متثــل تحديـاً حقيقيـاً أمــام الــدول واملنظــات الدوليــة ولكــن
يف املراحــل األوىل فقــط مــن النقاشــات بشــأن كيفيــة تحديــد
احتياجــات الحاميــة لــدى الالجئــن واالســتجابة لهــا.

جوديث كومني  jmkumin@gmail.comأستاذة مساعدة يف
ومبــا أن التحــركات لتحديــد حقــوق مــن ال ينطبــق عليهــم جامعة نيو هامبشري (مانشسرت).
صفــة الجــئ ولكنهــم هربــوا مــن مخاطــر أخــرى وتأمينهــا
 .1اتفاقية األمم املتحدة بشأن قانون البحار لعام  ,1982املادة 98
بــدأت يف اكتســاب األصــوات املؤيــدة لهــا ،مــن املرجــح أن  .2هريس جاما وآخرون ،ضد .إيطاليا ,طلب رقم  ,09/27765مجلس أوروبا :املحكمة
تصبــح مامرســات االعــراض ومعالجــة الحــاالت يف البحــر أكــر األوروبية لحقوق اإلنسان 23 ,فرباير/شباط .2012
“ .3عمليات االعرتاض البحري و معالجة مطالبات الحامية الدولية :املعايري القانونية
جاذبيــة للــدول املصممــة عــى اختــزال التزاماتهــا.
واالعتبارات السياسية فيام يتعلق بالعمليات خارج الحدود اإلقليمية” ,مفوضية األمم

الخالصة

هجــرة القــوارب ظاهــرة معقــدة تتقاطــع فيهــا هيئــات
متعــددة للقانــون الــدويل وتثــر تســاؤالت شــائكة حــول
ســلطة االختصــاص .وتؤثــر هــذه الظاهــرة عــى دول املوطــن

املتحدة السامية لالجئني ،ورقة سياسة الحامية (.)2010
Maritime Interception Operations and the Processing of International
Protection Claims: Legal Standards and Policy Considerations With
Respect to Extraterritorial Processing
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السكان العالقون يف أوقات األزمة
ريتشارد بالك ومايكل كوليري

من شأن الرتكيز عىل األشخاص العالقني يف األزمة أن مي ّثل تحديات عىل ّ
كل من املناهج النظرية والعملية يف التعامل
مع حركة السكان واألزمة إذا ما كانت تلك املناهج تعطي األولوية لعملية التنقل .أما فيام يخص لألشخاص الذين
مل تعد لديهم القدرة عىل التحكم بالقرار الخاص بالتنقل بعيداً عن الخطر املحتمل ،فقد فقدوا أكرث من ذلك بكثري
يف نهاية املطاف.
هناك أسباب إنسانية واضحة تدعو للقلق إزاء األوضاع التي يف ُقد
فيها األفراد القدرة عىل التنقل هرباً من الخطر .وتؤدي عدم
قدرتهم عىل التنقل إىل مضاعفة استضعافهم بل قد متنعهم من
الوصول إىل الفاعلني اإلنسانيني.وهناك مقدار متزايد من األدلة
املناخي مث ًال التي قد
خاصة كالتغري
تشري إىل وجود عوامل مح ّفزة ّ
ّ
متنع تلك الحركة بدالً من أن تشجعها.
ولتصنيف األف ـراد عىل أنهم عالقني ال ينبغي التفكري يف عدم
قدرتهم عىل الحركة فحسب بل يجب النظر فيام إذا كانوا يرغبون
بالحركة أو يحتاجون إليها .وال شك أن القدرة عىل الهجرة مؤرش
معقد متعدد الجوانب يتضمن نطاقاً من السياسات املحتملة ذات
الصلة التي قد تعيق الحركة والنفاذ إىل املوارد املهمة.

ويعد النزاع عام ًال قد يساهم يف تقويض النامذج الحالية للتنقل
ومنع مزيد من الهجرة .فعىل سبيل املثال ،ميكن القول يف سياق
النزاعات التي نشبت يف تسعينيات القرن العرشين يف كل
من البوسنة ،وسرييالنكا ،والصومال وأماكن أخرى من العامل ّأن
األشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة اإلنسانية أكرث من غريهم
كانوا هم أنفسهم األشخاص غري القادرين عىل الهرب من النزاع
والعنف ،ومل يكونوا األشخاص الذين انتقلوا إىل مكان آخر ليصبحوا
الجئني أو نازحني .لقد وضع الفاعلون الدوليون ذلك يف االعتبار
وعىل ذلك سعوا إىل تأسيس مالذات آمنة ضمن هذه البلدان حيث
ميكن لكل من النازحني يف املكان والنازحني الداخليني االستفادة من
حامية األمم املتحدة ومساعدتها ،مع ّأن تلك املناطق يف الواقع مل
تكن دامئاً آمن ًة ،كام تثبت لنا الحالة السيئة التي وقعت يف مدينة
رسيبينيتشا.

وال بد عند النظر إىل قضية السكان العالقني التمييز بني القدرة
عىل الحركة من جهة ،والرغبة أو الحاجة إليها من جهة أخرى.
فاملشكلة النظرية يف التمييز بني األشخاص الذين ال يرغبون
بالهجرة وبني األشخاص غري القادرين عىل ذلك ،إضاف ًة إىل احتامل
عدم التنقل القرسي أي التمييز بني من يرغب باالنتقال (أو الذين
يحتاجون إىل ذلك أثناء األزمة) لكنهم يبقون يف مكانهم من جهة
وبني أولئك الذين ال يرغبون باالنتقال من جهة أخرى ،وهذا
التمييز أمر يف غاية الصعوبة لعدة أسباب ليس أقلها تغري أحكام
الناس حول مدى رضورة التنقل حتى لو تغريت تلك األحكام ملدة
قصرية من الزمن .وال شك ّأن إعادة التأطري الدقيق لنظرية الهجرة
حول املفهومات الثالثة لفضاء الهجرة واملوارد املحلية والعالقات
السببية الرتاكمية مت ّثل خطوة نحو تفسري النطاق الكامل لقرارات
1
االنتقال.

ويسبب الرتكيز املستمر عىل الحركة بحجب عدم القدرة عىل
التنقل القرسية .وينظر لوبكيامن إىل الوضع يف إحدى املناطق
الريفية املع ّرضة للجفاف يف موزامبيق خالل الحرب األهلية فحينها
متكنت مجموعة يطغى عليها الذكور وتتمتع بأمناط راسخة لهجرة
العاملة إىل جنوب أفريقيا املجاورة من االستفادة اقتصادياً من
الهجرة القرسية ،يف حني ُمنعت املجموعة النسائ ّية التي ُتركت
يف تلك املنطقة (نتيجة تصاعد العنف) من املشاركة يف نشاطات
الحركة االعتيادية الصغرية استجابة لجفاف طال أمده خالل مرحلة
الثامنينيات من القرن العرشين وهذا ما زاد فقرهم .أما الذي كان
انتقاله أقل من غريه فقد كانت معاناته كبري ًة جداً من آثار الحرب
عىل الهجرة بالتحديد وذلك بعد أن ُق ّوضت اسرتاتيجيات حركتهم
2
االعتياد ّية من خالل واقع ّ
شل الحركة القرس ّية املفروض عليهم.

ويتمثل مسوغ هذه املخاوف املتعلقة بعدم القدرة عىل التنقل يف
ّأن الفئات املستضعفة بالذات سوف تصبح عالقة ومع ذلك يسوغ
االستضعاف الشديد املحتمل لألشخاص غري القادرين عىل التنقل
قرساً االهتامم الكبري املمنوح لهذه الفئة .ويسوغ أيضاً بعض
الجهود املبذولة الستقراء املعلومات املوجودة لهدف الحصول عىل
بعض الفهم حول كيفية استجابة هؤالء األشخاص العالقني ألزمات
حادة تزداد حد ًة وللصدمات وكيفية دعم تلك االستجابات.

لقد كان للتغيري البيئي آثار يف ّ
شل الحركة وقد بدأت هذه اآلثار
الحظ مؤخراً .ففي تقرير عام  2011ملكتب الحكومة الربيطانية
ُت َ
ً
تبي إمكانية أن تكون الهجرة قد انخفضت بدال من
للعلوم ّ
أن تكون أكرث انتشاراً بسبب التغريات املناخية3.وفيام يتعلق
ببنغالدش ،يذهب التقرير إىل َّأن الحركة كان ميكن أن مت ّثل واحد ًة
من االسرتاتيجيات املتّبعة للتكيف مع الظروف ما بعد الكارثة...... ،
لكنَّ الكوارث يف الواقع ميكنها أيضاً الح ّد من القدرة عىل الحركة
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الجئو ألبان كوسوفو مجتمعون عىل الحدود بني كوسوفو ومقدونيا ،مايو/أيار  .1999وقد احتُجز الالجئون يف نقطة حدود باليس خمسة أيام قبل السامح بدخولهم إىل مقدونيا.
وثق املصور هاوارد دافيز حياة الالجئني وطالبي اللجوء ألكرث من عرشين عاماً .ميكن الحصول عىل مزيد من الصور من أرشيفه الكبري عىل الرابط www.eye-camera.com
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بزيادة حاجات العاملة يف الوطن األصيل أو بسبب تقويض املوارد
الالزمة للهجرة ”.وذهب التقرير أيضاً إىل ّأن املخاطر الكربى
ستقع عىل األشخاص غري القادرين أو غري الراغبني يف تغيري
أماكنهم ،وقد يسوء وضعها كثرياً بسبب السياسات التي ُأيسء
4
تبنّيها واملصممة ملنع الهجرة.
ومن املحتمل أن يؤدي تضافر املعوقات املتعددة التي تواجه
فرص الحركة إىل مضاعفة أثر انعدام القدرة القرس ّية عىل التنقل،
وهذا األمر صحيح وينطبق عىل اآلثار املتضافرة للكوارث البيئ ّية
وسياسة الهجرة التقييد ّية التي تنتهجها بنغالدش كام تنطبق
عىل العنف املتعلق بالنزاع وجفاف موزامبيق وهذا يعني أن
العبء األكرب يقع عىل عاتق األشخاص األقل قدر ًة عىل التكيف
مع األوضاع.

التصور املفهومي للسكان العالقني

فيام يتعلق باألشخاص الذين ُينعون من الوصول إىل الحركة منعاً
كام ًال سواء أكان ذلك من خالل غياب مختلف أنواع رأس املال
و/أو من خالل غري ذلك من املعوقات ،كالنزاعات أو املخاطر
أو السياسات فمن ا ُملحتمل أن ُيعانوا من مجموعة مميزة من
عوامل االستضعاف التي نادراً ما تلقى اهتامماً ونادرا ما ُتعالَج.

وانخفاض القدرة عىل الرحيل .وقد يكون ملختلف أنواع رأس
املال تأثري مبارش عىل القدرة عىل الحركة كرأس املال املا ّيل أو
الوصول إىل وسائط النقل أو التأثري األقل مبارش ًة،مثل:املشاركة
يف الشبكات االجتامعية وراء املنطقة املتأثرة تأثراً مبارشاً باألزمة.
ومن األمثلة البارزة يف هذا الخصوص مدينة نيو أورلينز وقت
إعصار كاترينا .فقد غادر املنطقة األشخاص الذين متتعوا باملوارد
مسبقا قبل وصول اإلعصار ومكثوا عند أصدقائهم أو أفراد ُأرسهم
يف مدن أخرى ،أما األشخاص الذين مل تكن لهم موارد (الفقراء أو
األفارقة األمريكيون أو كبار السن أو املقيمون الذين ليس لديهم
خاصة) ،فقد بقوا يف مكانهم وعلقوا بعد ارتفاع منسوب
سيارات ّ
الفيضان .إذن ،لقد كان لتلك األزمة مخاطر كبرية واجهها دون أي
تناسب األشخاص األكرث استضعافاً .يف حني أتت الحركة بفوائدها
للبعض ،أصبح السكان العالقون أكرث تهميشاً.
ولو كانت الهجرة مصدراً فستساهم السياسة التي تح ّد من
الهجرة أو تسيطر عليها يف جعل السكان عالقني سواء أكان ذلك
عن قصد أم عن غري قصد .ولذلك ،هناك تعليقات كبرية بدأت ُتثار
عىل وظيفة سياسة الهجرة يف الح ّد من الحركة خاصة مبا يتعلق
باالحتجاز والرتحيل .فقد أصبحت عمليات التشدد املستمرة يف
الضوابط خاصة بالهجرة الدولية واحدة من أكرث العوامل وضوحاً
يف تقييد الحركة .وبالفعل ،كان من أهم املخاوف يف تسعينيات
القرن العرشين انخفاض حامية الالجئني الدوليني نتيجة اإلغالق
املتدرج لألقاليم التابعة للدول األكرث غنى.

ومن الرضوري جداً التمييز بني فئة من يختار البقاء وفئة أخرى
جب عىل البقاء إذا ما اعتربنا ّأن مفهوم السكان العالقني يتعلق
ُت َ
مفهومي واسع النطاق .ورمبا يجوز متييز
بتطبيق
بشكل ـأو بآخر
ٍ
ّ
عدم القدرة القرسية عن غريها عىل أساس الحاجة إىل االنتقال
وفقاً لبعض أنواع الخوف املس ّوغ له من التعرض للتبعات إن ولقد أصبح اآلن من األمور الراسخة والثابتة أن النمط الشائع
مل يحدُ ث ذلك االنتقال .أما مصطلح “عالقون” فهو ُيربز مسألة لهجرة األزمات يتضمن تنقالت مؤقتة عرب مسافات قصرية ولذلك
الحاجة للهجرة.
ستكون السياسة األكرث أهمية يف موضوع السكان العالقني ألنها
تؤثر عىل هذا النوع من الحركة .وباستثناء السكان املجاورين
ومع ذلك ،يف وضع األزمة مثلام هو الحال يف حاالت الطوارئ مبارش ًة للحدود ،من األرجح أن يكون للتشدد يف الضوابط عىل
السياسية أو الكوارث البيئية ،ال ُيكن الخبط بني النية امللحة الهجرة الدولية أثر أقل من السياسات األخرى التي ال تعالج
لتخفيف تلك األوضاع مع الحاجة ألنه حتى لو مل يكن هناك القضايا األخرى.
حاجة إنسانية واضحة للهجرة فهناك أشخاص سوف يفضلون
البقاء .وحتى يف الظروف صعبة للغاية،ينتج التنقل عن خيار عالقون أثناء تنقلهم
إيجايب .فال ينحرص السكان العالقون عىل األشخاص الذين مت ّثل أوضاع اللجوء املطولة مثاالً آخر واضحاً حول السكان
يطمحون لالنتقال فحسب بل يشتملون أيضا عىل من هم بحاجة القادرين جزئياً عىل الحركة لكن عالقون يف نفس الوقت .وهذا
إىل االنتقال لتأمني حاميتهم الشخصية رغم عدم قدرتهم عىل هو الوضع بالتحديد يف مخيامت الالجئني أو النازحني التي متنع
وتق ّيد انتقال خارج املخ ّيم تقييداً رسمياً .أما األفراد فقد مارسوا
ذلك.
درجة من الحركة للوصول إىل املخيم ومع ّأن ذلك يوفر يف العادة
أما يف أوضاع التغريات البيئية حيث ميكن النظر إىل الهجرة ّ ً
حل مبارشاً لحاجات الحامية قصرية األمد فهو مينع ويحرم األفراد
عىل أنها نوع من أنواع مواكبة التغريات البيئية ،يشري انخفاض من الوصول املحتمل للموارد الرضورية لتسمح لهم باالستمرار يف
مستويات رأس املال إىل ّ
كل من االستضعاف الكبري إزاء األزمات التنقل ما يجعلهم عالقني يف املخيامت بحكم األمر الواقع.
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وقد يصبح املرء عالقاً أثناء الحركة نتيجة مرشوع فرديّ للهجرة.
فعىل سبيل املثال ،هناك منط يزداد شيوعاً للهجرة واملهاجرين
من غرب أفريقيا وهو الوقوف يف شامل أفريقيا بدالً من وصول
أوروبا .ومن شأن االنقطاع يف هذا النوع من الحركة أن يزيد من
تعرض املهاجرين للخطر نتيجة اضطرارهم لالنتظار مدداً مستمرة
من الوقت يف نقاط معينة أثناء الطريق ،وهذا ما يجعلهم عالقني
يف نقاط معينة أثناء رحلتهم ويحرمهم من املوارد التي قد تقف
أمامهم ضوابط الهجرة حائ ًال متنعهم من العودة إىل بالدهم.

الخالصات

من الــروري توفري الحلول اإلنسانية املقبولة سياسياً لهذا
االستضعاف الكبري الذي يواجهه املهاجرون العالقون يف بعض
السياقات ،مثلام هو الحال فيام يتعلق بالسودانيني يف صحراء
سيناء أو األمريكيني يف أمريكا الوسطى أو مواطني أمريكا الوسطى
الطامحني بالهجرة للواليات املتحدة األمريكية من شامل املكسيك.
وهناك أيضاً مناطق يف املغرب أو جنوب أفريقيا حيث يجد
املهاجرون أنفسهم منظمون ويستعدون استعداداً وقائياً التخاذ ما
يرونه مناسباً من اإلجراءات.

خياراتهم املدروسة .ويف حني يصعب تخيل التفاصيل الدقيقة مبثل
تلك السياسات ،فال يبدو واضحاً أنها مل تكن مق ّيدة عىل املبادرات
الوطنية .أما املبادرات اإلقليمية ،مثل :اتفاقية كامباال ،فيجب أن
ُتجمع جنباً إىل جنب مع املبادرات عىل مستوى املدينة لتكون
جزءاً من الحل .وبالنسبة للسياسات املر ّكزة عىل متكني الحركة
وتوفري الوصول املوقوت للمعلومات الالزمة ،فيمكن استهدافها
بطريقة أسهل عىل املستوى املحيل.
ليست املشكلة يف وجود األشخاص يف املكان الخطأ عند التغري
املناخي أو وقت األزمات .لكن املشكلة يف وجود الناس يف املكان
الخطأ وعدم قدرتهم عىل فعل أي يشء لوجودهم هناك .وتتمثل
تلك املسألة األكرث إلحاحاً يف كيفية تخفيض االستجابات الحالية
الحتاملية أن يصبح األفراد عالقني يف أوضاع األزمات .وال بد من
تطوير املدارك الخاصة باألسباب التي تقع وراء عدم قدرتهم عىل
الحركة ألن ذلك سيساعد استجابات السياسات الداخلية يف أن تبدأ
بدراسة أوضاع هؤالء الناس الحقيقية .أما يف وقتنا الحايل ،فهناك
محدودية كبرية لفهمنا وإدراكنا آلليات السكان العالقني ما مينعنا
من اقرتاح أي إجراءات واضحة للسياسات للحد من استضعافهم أو
لتمكينهم من االنتقال عندما يشعرون بالحاجة لذلك.

لكن االستجابة العملية للسياسات ليست واضحة ،مع ّأن هناك
نقاطاً متاح ًة للمشاركة .فاملبدأ األخري من مبادئ نانسن تركز عىل ريترشد بالك  rb51@soas.ac.ukاملدير املشارك
لألبحاث والرشكات يف  SOASجامعة لندن مايكل كوليري
االستجابات الوطنية والسياسات الدولية التي تتضمن االنتقال  m.collyer@sussex.ac.ukمحارض رئييس يف الجغرافيا يف
املخطط له وتنفيذه عىل أساس نبذ التمييز والرضا والتمكني
جامعة ساسكس www.sussex.ac.uk
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ارتفاع عدد السكان العالقني

أبريل ت .همبل

مع ازدياد التشديد عىل أمن الحدود وجعلها أقل اخرتاقاً ،بدأت الهجرة عرب الحدود تواجه مصاعب ومخاطر
متزايدة ونتج عن ذلك زيادة يف عدد األشخاص العالقني يف بلدانهم أو يف بلدان العبور وكذلك عدد األشخاص
املجربين عىل التجول عرب املناطق الحدودية دون أن يكونوا قادرين عىل الوصول إىل الحامية القانونية أو سد
حاجاتهم األساسية.
عــى املســتوى الــدويل ،كانــت أجنــدة األمــن الحــدودي
مدفوعــة مــن أوروبــا وأمريــكا بنــاء عــى تصــور َّأن الهجــرة
العامــة عــر الحــدود متثــل تهديــداً محتمــ ًا يجــب إيقافــه
والســيطرة عليــه أو منعــه .لكــن البلــدان يف كثــر مــن املناطــق
األخــرى تتتبــع سياســة إغــاق حدودهــا بوجــه “غــر املرغــوب
بهــم” .وينشــأ عــن “تخريــج الحــدود” عــى وجــه الخصــوص
أثــراً متموج ـاً للبلــدان التــي تشــدد الســيطرة عــى حدودهــا
نتيجــة الضغــوط الدبلوماســية املامرســة بهــدف اجتثــاث
تدفقــات الالجئــن .فاالتحــاد األورويب عــى ســبيل املثــال
ميــارس ضغوطــاً عــى دول غــرب أفريقيــا وآســيا الوســطى
إلحــكام الســيطرة عــى حدودهــا ملنــع املهاجريــن مــن
الوصــول إىل أوروبــا.
وانتــرت  -بهــدف منــع املهاجريــن -سياســة إغــاق الحــدود
عــر البلــدان األوروبيــة ويف الــرق األوســط وغــرب إفريقيــا
وشــالها وكذلــك يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،يف حــن
تبقــى أمريــكا الجنوبيــة املنطقــة الوحيــدة التــي مــا زالــت
نشــاطاتها املتعلقــة بتشــديد الحــدود يف حدهــا األدىن يف
العقــود القليلــة الســابقة.
لكــنَّ الضوابــط الحدوديــة ال تفعــل شــيئاً يف حــل مشــكالت
املواطنــن ضمــن البلــدان نفســها بــل تزيــد مــن صعوبــة
توظيــف االســراتيجية القامئــة عــى العمــر بوصفهــا وســيلة
للهــرب مــن الخطــر أو الظــروف املعيشــية الصعبــة .وحتــى
لــو كانــت ظــروف املهاجريــن تقــع ضمــن أطــر الحاميــة
القانونيــة ،فســوف يــردي التشــدد يف الضوابــط الحدوديــة
يف غالــب األحيــان إىل عــدم وصــول هــؤالء املواطنــن إىل
الحاميــة وســيعلقون يف “الجانــب الخطــأ” مــن الحــدود.
ونتيجــة ذلــك ،يصبــح النــاس عالقــن يف الحــدود أو منجرفــون
بــن حــدود ال ميكــن اخرتاقهــا دون أن يكــون لديهــم ســبيل
يف أغلــب األحيــان للفــرار إىل البلــدان األكــر أمنـاً أو الحصــول
عــى املســاعدة أو الحاميــة القانونيــة .وقــد يكــون هنــاك
كثــر مــن النقــاط الســاخنة حيــث تجــد مجموعــات مركــزة
مــن النــاس نفســها عالقــة بســبب األمــن الحــدودي مثلــا

هــو الحــال يف شــال فرســنا وجنــوب غــرب تركيــا وشــال
بنغالديــش وكوريــا الشــالية وغالبــاً مــا يتجمعــون يف
“مخيــات غــر رســمية للمهاجريــن” وبســيناريوهات
متامثلــة يف مختلــف أنحــاء العــامل.
هــؤالء املهاجــرون العالقــون مســتضعفون ومعرضــون
لالنتهــاكات واإلســاءات التــي يشــيع التعــرض لهــا عنــد
االنتقــال مــن بلــد إىل آخــر بطريقــة غــر رســمية ،وتتضمــن
تلــك اإلســاءات واالنتهــاكات حرمانهــم مــن تحقيــق حاجاتهــم
األساســية والتمييــز واإلســاءة عــى خلفيــة األصــل األجنبــي
والوضــع غــر النظامــي واإلتجــار بالبــر (الــذي يعــرض
املهاجريــن للقــر والخــداع واإلســاءة الجســدية والجنســية)
والعاملــة الخطــرة أو القرسيــة ورسقــة األعضــاء .وغالبــاً مــا
يكــون وجــود األمــن عــى الحــدود نفســه ســبباً يف ظهــور
املخاطــر الكبــرة ،مثــل :اإلرضار الجســدي أو الوفــاة نتيجــة
متــاس املهاجريــن باألســوار املكهربــة أو نتيجــة تعرضهــم
لإلســاءة والعنــف عــى يــد حــرس الحــدود .وهنــاك أيضــاً
روايــات تتحــدث عــن ّأن حــرس الحــدود يدفعــون املهاجريــن
إىل العــودة إىل الــوراء أي إىل البحــر أو الصحــراء التــي آتــوا
منهــا كــا الحــال يف شــال أفريقيــا أو املكســيك حيــث
ترتفــع فيهــا مخاطــر املــوت .ومبــا َّأن املهاجريــن يســعون
يف أغلــب األحيــان إىل تجنــب التفتيــش أو قــد يســعون إىل
االختفــاء بــن الســكان املســتوطنني أو يفتقــرون االحــرام
واالعــراف مــن الســكان أو الســلطات املحليــة نتيجــة صفتهــم
غــر النظاميــة ،فذلــك يعنــي َّأن هنــاك ماليــن املهاجريــن يف
العــامل ممــن ال يتحــدث عــن معاناتهــم أحــد.
أمــا التغــر املناخــي فيتوقــع أنــه ســيؤدي إىل تغيــر العوامــل
الســكانية وزيــادة الهجــرة عــر العــامل كــا ســيؤدي التوجــه
الحــايل إلغــاق الحــدود إىل إثــارة مشــكالت كبــرة بالنســبة
لألشــخاص الذيــن يســعون إىل الحصــول عــى أماكــن أكــر
أمنــاً وأصلــح للعيــش فيهــا .فمنطقــة الســاحل عــى ســبيل
املثــال بــدأت تعــاين مــن ارتفــاع التصحــر وانخفــاض نســبة
الهطــول وتغــر يف أمنــاط هطــول األمطــار علــ ً
ا أن الهجــرة
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عائالت العامل املهاجرين تحت درج يف قاعة الواصلني يف معرب سلوم عىل الحدود املرصية الليبية بانتظار السامح لهم بدخول مرص.2011 ،

ُتســتخدم بالفعــل كاســراتيجية منطقيــة للتكيــف مــع
الظــروف اســتجابة للتغــر املناخــي وآثــاره املعقــدة يف هــذه
املنطقــة .ومــع ذلــك ،أصبحــت الحــدود الوطنيــة يف املنطقــة
كــا الحــال بــن املغــرب والجزائــر وكذلــك بــن موريتانيــاومــايل – أكــر مناعــة وخطــراً إزاء املهاجريــن الراغبــن
بعبورهــا خاصــة أن التقاريــر تفيــد بإطــاق حــرس الحــدود
النــار عــى الذيــن يقرتبــون مــن الحــدود والتســبب يف بعــض إذا مــا أريــد دعــم ســبل األمــن عــى الحــدود ،علينــا أن
األحيــان يف قتلهــم.
ننشــئ منهجيــة مشــركة وفاعلــة وفعالــة بحيــث ميكــن
تطبيقهــا لحصــول املهاجــر عــى صفــة الالجــئ قبــل وصولــه
وســوف تجــد فئــات كبــرة مــن الســكان املتأثريــن بالتغــر إىل البلــد املقصــد املرغــوب .وســوف يتيــح ذلــك لكثــر مــن
املناخــي نفســها مجــرة عــى الســعي وراء االنتقــال إىل أماكــن املســتضعفني طلــب اللجــوء دون قرسهــم عــى تجشــم
أكــر ســامة وقابليــة للعيــش فيهــا لكنهــم ســ ُيمنعون مــن املعانــاة يف الرحــات الطويلــة الشــاقة أو وقوعهــم عالقــن
ذلــك .ويبــدو َّأن أمــن الحــدود ســوف يســتمر يف االرتفــاع يف أوضــاع خطــرة وتعرضهــم لعــدد مــن إســاءات حقــوق
مــن ناحيــة تنفيــذ التقنيــات والطــرق ومــن حيــث االتســاع اإلنســان ســعياً وراء الوصــول إىل بلــدان أكــر أمن ـاً وســام ًة.
الجغــرايف .ورغــم تلــك الزيــادة ،مل تحــظ هــذه الظاهــرة
عــى املســتوى العاملــي باالهتــام العاملــي إن حصلــت عــى أبريل ت .همبل  april.humble1@gmail.comمساعدة فنية
أي منــه أصــ ً
ا يف املحافــل اإلنســانية بــل السياســية أيضــاً .ملؤسسة إيرثليغ www.the-earth-league.org
ونظــراً للتهديــد الحاصــل يف االرتفــاع العاملــي للســكان
العالقــن ،ال بــد مــن إجــراء البحــوث حــول كيــف وأيــن ميكــن
للمهاجريــن الوصــول إىل منظومــات الالجئــن وإىل تحديــد
الفئــات الســكانية العالقــة وحاميتهــا .ويجــب أيض ـاً تحديــد
املناطــق الســاخنة التــي ســوف تعمــل قــوات حــرس الحــدود
فيهــا عــى قمــع تدفقــات الهجــرة املتزايــدة لــدواع أمنيــة.
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مفهومات مغلوطة حول اإلتجار بالبرش يف وقت األزمة
إلزبياتا م .غوزدجياك وأليسا والرت

يفرتض كثري من الناس أن األزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الناتجة بفعل البرش بيئات رئيسية لإلتجار
بالبرش .لكنَّه ال يوجد دليل قوي يؤكد ذلك.
مت ّيـز التعريفـات التـي تقدمهـا الربوتوكـوالت املعنيـة بين
مصطلحـي التهريـب واإلتجـار 1لكـنَّ الواقـع يشير إىل متايـز
شـبكات التهريب عن شـبكات اإلتجار وإىل َّأن كثرياً من أوضاع
اإلتجـار تبـدأ بالتهريـب .ولذلـك ،يجـب التفكير بالتهريـب
واإلتجـار على أنهما ظاهرتان ترتبـط إحداهام باألخـرى ضمن
نطـاق يبـدأ باألشـكال املقبولـة لهجرة العمـل وانتهـا ًء باإلتجار.
ولعـل ذلـك رضوري يف سـياق األزمـات اإلنسـانية على وجـه
الخصـوص حيـث يواجـه األفـراد الخطـر الجسـدي أو األوضـاع
االقتصاديـة الصعبـة فيسـعون سـعياً حثيثـاً وراء املهربين
لتسـهيل هجرتهـم مـن املناطـق املتأثـرة بالنـزاع.
نشعر َّأن الكوارث [التي حدثت مؤخر ُا] أثرت كثرياً عىل الرشائح
األكرث ضعفاً يف املجتمع من مهاجرين أو باحثني عن العمل أو أرس
فقرية ما جعلهم أهدافاً لالستغالل واالستعباد.
لويس سيديباكا ،السفري األمــريaيك فوق العادة لرصد اإلتجار
بالبرش ومكافحته 24 ،مايو/أيار .2010

ومـن املثير لالهتمام َّأن قصـص اإلتجـار أصبحـت مرتبطـة
مبـا ُيـروى عـن الكـوارث يف سـياق املوجـات املديـة الزلزاليـة
(تسـونامي) التـي رضبـت املحيـط الهنـدي عـام  .2004ففـي
حين مل تتسـبب التسـونامي نفسـها بإطلاق الشـائعات حـول
اإلتجـار ،فقـد كان مـن نتائجهـا انطلاق التقاريـر الخاصـة
بذلـك املوضـوع .ومثـال ذلـك الصحافـة الغربيـة التـي ذكـرت
يف تقاريـر لهـا َّأن “العصابـات اإلجراميـة تظهـر الـود لألطفـال
الذيـن تيتمـوا بعـد التسـونامي ثـم تبيعهـم لتجـار الجنـس”
لكـنَّ هـذه التقاريـر يعارضهـا الخبراء الذيـن أوضحـوا عـدم
مالحظـة أي زيـادة حقيقيـة يف الحـاالت املتحقـق منهـا لإلتجار
بالبشر يف الـدول التـي رضبتهـا التسـونامي .وبعـد إعصـار
نارغيـس الـذي رضب ميامنـار عـام  ،2008قال الناطق الرسـمي
ملنظمـة األمومـة والطفولـة (اليونيسـف) “مل نحصـل على أي
تقاريـر بزيـادة أعـداد حـاالت اإلتجـار .ولـو كان هنـاك يشء
مـن تلـك التقاريـر ،لكنـت حـذراً حـول اسـتخدامها ألنـه ليـس
مـن أرقـام دقيقـة حـول عـدد األشـخاص الذيـن يقعـون ضحايا
2
اإلتجـار على أسـاس منتظـم بعـد وقـوع اإلعصـار”.

لقـد كان االعتقـاد أن للخـوف مـن ازدياد عـدد األطفـال الهاييتيني
املسـتضعفني بعـد زلـزال عام  2010ما يسـوغه نظـراً لوجود تجارة
األطفـال يف هاييتـي قبـل الزلـزال .ولسـوء الحـظ ،لـدى كثير مـن
الشـبكات التجاريـة ارتباطـات “بسـوق” تبنـي األطفـال الـدويل.
ومـع َّأن ربـط اإلتجـار باألطفـال بالتبنـي العابـر للبلـدان قد يكون
مـن األمـور الواضحـة لبعـض القـراء ،أو األمـور املشـينة لبعضهـم
اآلخـر ،فقـد تلى الزلـزال انتشـار للقصـص املبالغ بها حـول خطف
األطفـال لبيعهـم يف دول أخـرى لألشـخاص الباحثين عـن أطفـال
يتبنونهم.
ومـن املثير لالهتمامَّ ،أن الكـوارث الطبيعيـة أو الكـوارث التـي
صنعهـا اإلنسـان تسـببت يف ظهـور بعـض املخـاوف حـول اإلتجـار
بالبشر مـا يبني انعـدام االتسـاق يف االفرتاضـات املعمولـة لتحديد
األزمـات والسـكان األكثر تعرضاً لإلتجـار .فاألزمة النوويـة اليابانية
يف عـام ُ 2012
مثلا مل تتسـبب يف ظهـور تكهنـات بوضـع االتجـار.
وتنشـط الدراسـات األكادمييـة حـول اإلتجـار بالبشر يف النِّـزاع
املسـلح خاصـة فيما يتعلـق بتحليل السياسـات واألمـور القانونية،
لكنهـا مـع ذلـك محدودة مـن حيـث البيانـات التجريبيـة املطبقة
على حـاالت حقيقيـة لإلتجـار .والتقاريـر الصـادرة عـن جامعـات
حقـوق اإلنسـان ومنظامت املسـاعدات اإلنسـانية العاملة يف وضع
النِّـزاع ومـا بعد ال ِّنزاع فتميل إىل مناقشـة مخاطـر اإلتجار املتعلقة
بنقـاط الضعـف ا ُملتصـ ّورة خاصـة التـي تخـص األطفـال ،لكن تلك
التقاريـر ال تقـدم بيانـات ميكـن العـول عليهـا يف تحديـد مـدى
انتشـار اإلتجـار يف أوضـاع النِّـزاع وما بعـد ال ِّنزاع رغـم وجود بعض
األدلـة التـي تشير إىل ازديـاد الطلب عىل عامل الجنـس من جانب
األفـراد العسـكريني وفـرق حفـظ السلامة .ويبقـى السـؤال ما إذا
كانـت هـذه التقاريـر تخلـط بين الزيـادة يف الطلـب على عاملـة
الجنـس مـع زيـادة اإلتجـار بالبشر لغايـات االسـتغالل الجنيس.
ويف السـياق الحـايل يف سـوريا ،غالبـاً مـا يسـتخدم مصطلـح
“اإلتجـار” يف معـرض الحديـث عـن عـدم تكافـؤ الفـرص بين
الجنسين واسـتغالل النسـاء املسـتضعفات.
ويبـدو هنـاك اختلاف ملمـوس بني مـا تؤكد عليـه وسـائل اإلعالم
واملنارصيـن يف بلـدان الشمال وبين مـا تؤكـد عليـه التقاريـر يف

نرشة الهجرة القرسية 45

أزمة

59

مارس /آذار 2014

بلـدان الجنـوب .فبعـد تسـونامي املحيـط الهنـدي ،ومـع تضـاؤل
الحمـى اإلعالميـة ،أجـرت اليونيسـف تقييامت عىل تقارير وسـائل
اإلعلام حـول الكارثـة والحظـت َّأن الصحـف املحليـة يف كل مـن
إندونيسـيا وسيريالنكا كانـت شـكاكة جـداً بالقصـص التـي وردت
حـول اإلتجـار باألطفـال منـذ البداية.

سـوف يـزداد زيـادة ال يسـتهان بهـا خلال األزمـات .ويف ظـل
غيـاب تقييمات النتائـج واألثـر الستراتيجيات مكافحـة اإلتجـار
الحاليـة ،سـوف يسـتمر الفاعلـون الدوليـون واملحليـون يف تصميم
استراتيجيات الوقايـة يف فراغ من الدراسـات القامئة على التجربة.

إلزبياتا م .غوزدجياك  emg27@georgetown.eduمديرة
ال بـد ملبـادرات مكافحـة اإلتجـار مـن أن تتضمـن بـذل الجهـود للبحوث وأليسا والرت  AJW49@georgetown.eduمساعدة
يف منـع اإلتجـار الهـادف إىل اسـتغالل البشر يف شـتى أشـكال للبحوث يف معهد دراسة الهجرة الدولية ،جامعة جورجتاون،
العاملـة بـدالً مـن حصره باالسـتغالل الجنسي فقـط .ويف كلتـا http://isim.georgetown.edu
الحالتين (اإلتجـار للجنـس وللعمـل) ،يجـب توجيـه االنتبـاه إىل
 .1بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل
الرجـال واألوالد الذكـور وليـس للفتيـات والشـابات فحسـب .ومع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنيةhttp://tinyurl.com/ ،
َّ
أن األسـباب الجذريـة لإلتجـار مبـا فيهـا الفقـر والتخلـف وغيـاب  ، nlpub33بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو ،املك ِّمل
سـبل كسـب الـرزق املسـتدامة تتفاقـم باألزمـات ،مـا زال هنـاك التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية
http://tinyurl.com/qxz8wez
نقـص يف البيانـات التجريبيـة املؤيـدة لفرضيـة َّ
أن اإلتجـار بالبشر http://tinyurl.com/IRIN-Myanmar-trafficking .2

التعاون الدويل بشأن أزمة الجئي كوريا الشاملية
ماركوس بيل وجيفري فاتيغ

يتمثل التحدي األكرب املتعلق بالجئي كوريا الشاملية يف عدم وجود أي إطار للتعاون الدويل حول كيفية االستجابة
لهؤالء األفراد فور عبورهم الحدود.

الحراسة املشددة عىل ما ُيعرف “بخط عرض  38شامل “الذي حان الوقت اآلن لدعوة املجتمع الدويل للعمل بدءاً من املطالبة
يفصل الكوريتني تعني استحالة عبور أحد بني الدولتني ،ولذلك بإدراج الحقوق اإلنسانية لألفراد عىل أجندة أي نقاشات مستقبلية.
يسعى كثري من الالجئني إىل السفر عرب الصني إىل أن يصلوا إىل
جنوب رشق آسيا يدفعهم للهجرة عوامل الطرد املتمثلة يف انتشار فحال وصول الكوريني الشامليني إىل الصني فإنهم يفقدون الحامية
انتهاكات حقوق اإلنسان والجوع واملشكالت االقتصادية والكوارث أو القدرة عىل اللجوء إىل القانون وكذلك يصبحوا غري قادرين عىل
البيئية والحرب وغريها ،ويعزز تلك العوامل عوامل سحب قوية ،العيش يف الصني بصفة مرشوعة ما يجعلهم عرضة لإلعادة القرسية
مثل :ظروف الحياة التي تبدو عىل أنها أفضل يف بلدان أخرى.
إذا ما اعتقلتهم الرشطة الصينية واألهم من ذلك أنهم يصبحون
فريسة سهلة لعصابات االتجار بالبرش.
لكنَّ الالجئني ما إن يخرجوا من شامل كوريا حتى يواجهون سياسة
الصني املتمثلة يف اإلعادة القرسية لجميع الجئي كوريا الشاملية وتتسم أزمة الالجئني الكوريني بأنها أزمة جندرية أيضاً فقد أبلغت
عند اعتقالهم ضمن حدودها .أما يف السابق ،فكان الكوريون غالبية الالجئات الواصالت إىل كوريا الجنوبية عن تعرضهم لنوع
الشامليون املعتقلون ضمن الحدود مع بلدان ،مثل :تايالند وفيتنام من اإلساءة الجنسية أثناء رحلتهن عل ًام َّأن %0 7من الذين يغادرون
والوس ُيسلمون إىل ممثلني عن حكومة كوريا الجنوبية .ويبدو أنه كوريا الشاملية هم من النساء يدفعهم إىل ذلك اتساع نطاق
من غري املمكن اآلن الدفاع عن االتفاقية غري الرسمية بني كوريا النشاطات التي ميكن للمرأة أن متارسها خارج البيت عام كان الحال
الجنوبية والبلدان األخرى كام ال ميكن الدفاع عن “خارطة الطريق عليه يف كوريا الشاملية ،وكثري منهن يعانني من اإلساءة الجنسية مبا
الرسية” املستخدمة إلخراج الكوريني الشامليني من الصني .ومع يف ذلك الوقوع ضحية لإلتجار بالبرش عىل أيدي سامرسة الهجرة
ذلك ،مل يجد التعاون الدويل صوتاً موحداً إلدانة ما تفعله الصني الخارجني عىل القانون .فكثري من نساء كوريا الشاملية ُيبعنَ إىل
وإيجاد أو فرض طريقة أنسب وأكرث إنسانية للتعاون مع األزمة .الرجال الصينيني كزوجات أو قد ُيجربن عىل الدعارة لسداد الديون
ومجدداً ،ما زالت ما تسمى مبوضوعات الصورة الكبرية تهيمن عىل املرتاكمة عليهن نتيجة هربهن من كوريا الشاملية .وقليل منهن
العناوين الرئيسية وتبادل االتهامات بني القوى يف املنطقة .لقد من “املحظوظات” نسبياً من املتاجر بهن يتمكن من الفرار وغالباً
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األسواق تعرض فرص عمل مؤقتة للكوريني الشامليني أثناء تحركهم البطيء إىل الجنوب .يانجي ،إقليم جيالن ،قرب الحدود مع كوريا الشاملية.

ما يكون ذلك بعون من منظامت املساعدة ثم يتجهن إىل كوريا باملعرفة الالزمة حول من يعمل يف هذا املجال والوقت الذي يجب
الجنوبية ،ومع ذلك ،قد تجاهد املرأة يف حياتها خوفاً من الحديث عليه التدخل لتقديم اإلرشادات.
ألال يتعرضن للوصم بالعار بسبب انخراطهن بالدعارة.
وبغض النظر عن التصور املبالغ به بشأن احتاملية انهيار كوريا
قد يبدأ التغري الحقيقي مبا هو موجود فعلياً أي بإضفاء الطابع الشاملية وما يصاحب ذلك من موجة من الالجئني ،عىل املجتمع
الرسمي عىل الشبكات غري الرسمية التي دخل من خاللها الكوريون الدويل أن يكون راغباً ومستعداً يف إدارة أزمة الجئي كوريا الشاملية
الشامليون إىل الصني ثم إىل جنوب رشق آسيا .وميكن أن يضم وهذا ما يحدث اآلن .أما فيام يتعلق ببلدان املنطقة ،فسيكون
ذلك إنشاء مالذات آمنة برعاية األمم املتحدة يف البلدان التي توفر التحدي األكرب إقناع الصني بالفوائد التي ستجنيها من إغفال الطرف
بالفعل املالذ لالجئي كوريا الشاملية وإن يكن ذلك يف أماكن أقل عن الالجئني من كوريا الشاملية بدالً من املساهمة يف تفاقم
شأناً من زنازين السجون .أما دور الحكومة الصينية فسيكون بكل املشكلة باتباعها ملامرسة اإلعادة القرسية لالجئني ليلقوا مصريهم
بساطة أن ال تفعل أي يشء أي أن توقف اإلعادة القرسية لالجئني املجهول .وال ميكن لذلك أن يحدث إال إذا كان املجتمع العاملي
إىل كوريا الشاملية.
مستعداً ألن يقبل أن تلك املامرسة متثل أزمة إنسانية وراغباً يف
إرشاك الصني وإرشاك الدول املعنية يف هذه املسألة.
ثم ييل ذلك سن ترشيع لتنظيم الصناعة غري الرسمية لنقل
األشخاص التي تعمل حالياً يف جميع أنحاء املنطقة دون رقيب ماركوس بيل  mpsbell@gmail.comمرشح لنيل درجة
أو حسيب.ومع وجود الحاجة الحقيقية للخدمات التي توفرها الدكتوراه يف جامعة أسرتاليا الوطنية.
تلك الشبكات ،ما زال الغموض الذي يحيق بالصناعة مصدراً كبرياً
للمشكالت .فمن الناحية املثالية ،سوف يفرض الترشيع املذكور وجيفري فاتيغ  grfattig@gmail.comطالب يف برنامج
عىل سامرسة الهجرة/مهريب األشخاص أن يتسجلوا رسمياً من خالل الدراسات العليا يف كلية سان دييغو األمريكية للعالقات الدولية
آلية رسمية ،مثل :القنصلية أو املسؤول الحكومي الذي يتمتع ودراسات منطقة املحيط الهادئ.
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نيو أورلينز :درس يف لدونة ما بعد الكوارث
بول كاديتس

هناك عوامل عدة تعزز من التامسك يف املجتمعات ،مثل :الشبكات طويلة األمد املتشارك بها والهوية املجتمعية
املشرتكة والتنظيم املركزي الذي يتمسك به املجتمع والثقة الراسخة ،وقد ُحددت تلك العوامل عىل أنها محورية يف
تحقيق اللدونة واالستشفاء يف مرحلة ما بعد الكوارث.
غمرت الفيضانات مدينة أورلينز يف شهر سبتمرب/أيلول عام 2005
خالل إعصار كاترينا ونتج عنه التهجري الدائم للمواطنني الذين
كان معظمهم من األمريكيني ذوي األصول األفريقية واإلناث منهم
عىل وجه الخصوص .وفقد معظم الذين ُأخلوا قبل اإلعصار وبعده
1
القدرة عىل العودة إىل نيو أورلينز.

لويزانا التي كانت متتلك املبنى رفضت السامح بإعادة افتتاحه ما
ترك املواطنني من ذوي الدخل املنخفض محرومني من خدمات
مهجري
الرعاية يف املستشفى .وأدى ذلك عىل أرض الواقع إىل منع َّ
الكوارث من ذوي الدخل املنخفض من العودة إىل نيو أورلينز
بسبب توقف املساعدات الحكومية يف القطاعات الثالثة املذكورة.
وبغض النظر عن اآلثار الفعلية عىل الناسُ ،نظر إىل تلك التغريات
عىل أنها وسيلة لحامية رفاه املجلني “ملصلحتهم” مبا يف ذلك أي
مسألة تتعلق بحقوق املواطنني واللجوء إىل العدالة.

هويل شايب ،مؤسسة سايغ لالستشارات

وحددت الحكومة األمريكية رسمياً مواطني نيو أورلينز الذين
غــادروا املنطقة قبل الكارثة أو أثناءها أو بعدها عىل أنهم
“ ُمجلون” فقد حرصت الحكومات املتعاقبة عىل مقاومة إضفاء
صفة “اللجوء” عىل أولئك األشخاص خوفاً من أن يكون يف ذلك ونتج عن استشفاء ما بعد الكارثة يف نيو اورلينز أيضاً تهجرياً قرسياً
سبباً يف دفعها إىل أن تقدم لضحايا الكوارث
الطبيعية الحاميات والتدخالت ذاتها التي تقدمها
لالجئني السياسيني .ومن هنا ،يظهر َّأن مصطلح
“املجلون” أقل حساسية بل يشري إىل انخفاض
الطلب عىل الحكومة يف إجراء التدخالت وتقديم
املساعدات.
لكنَّ الكوارث قد تكون سبباً يف واقع الحال يف إيجاد
فرصة جديدة للدول وأصحاب رأس مال املرشوعات
لالستفادة من تهجري السكان املهمشني بل رمبا ميكنها
أن تؤبد ذلك التهجري 2.ففي نيو أورلينز بعد إعصار
كاترينا ،خضعت ثالثة قطاعات حيوية للخصخصة
وهي :اإلسكان والتعليم والرعاية الصحية .وصوت
مدخل منطقة الحديقة املواجهة لكنيسة مريم ملكة فيتنام الكاثوليكية،
مجلس املدينة عام  2007باإلجامع عىل إزالة  4500التي متثل املركز الثقايف لقرية لِست يف نيو أورلينز إيست.
وحدة سكنية عامة ألصحاب الدخل املتدين (من اصل
 5100وحدة قبل اإلعصار) وهذا ما أدى إىل إلغاء احتاملية تقديم ملجتمعات برمتها من خالل عملية عرفت “بالتوسعة الخرضاء”
اإلسكان العام ملعظم عائالت الدخل املحدود التي هُ جرت قرساً .التي انطوت عىل تحديد املنظمني الحرضيني للمناطق املستضعفة
أما نظام املدارس العام فقد أعيد تنظيمه بالكامل وأصبح اآلن أكرث لذوي الدخل املنخفض ثم تحويلها إىل حدائق عامة غري سكنية.
من نصف األطفال يف سن املدرسة يذهبون إىل املدارس الخاصة .ورغم الفشل الذي القته تلك الخطط يف النهاية ،فقد ُث ّبطت همم
كثري من املجتمعات من ناحية إعادة البناء .ومع ذلك ،رفضت
ومن ناحية الرعاية الصحية ،مل يكن هناك سوى مستشفى حكومي إحدى املجتمعات املحلية عىل قبول أي مس ّوغ إلعادة االنتقال
واحد فقط يف نيو أورلينز يخدم حاجات املواطنني من ذوي الدخل وعادت بالفعل إلعادة بناء مجتمعها.
املنخفض .ومع أن ذلك املستشفى مل يكن يف البداية مبنأى عن
الفيضانات ،فقد عُ َّد أنه من املناسب إعادة افتتاح املستشفى بعد وقبل ذلك بعقود ،يف عام  1975كان الكاثوليكيون املهاجرون من
أن نظفته القوات العسكرية األمريكية .لكنَّ مجلس جامعة والية فيتنام الشاملية املحتجزون يف مخيامت الالجئني يف الواليات املتحدة
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مدخل أحياء سكنية يف قرية لِست حيث تظهر األعالم الفيتنامية واألمريكية.

سواء فقد تبني أ َّنها تكاد تق َّوضت بالكامل بعد إعصار كاترينايف
كثري من املجتمعات املحلية األخــرى التي يعاين قاطنوها من
الحرمان ومن ضمنها املجتمعات التي يقطنها سكان متجانسون
عرقياً .وهذا املجتمع الفيتنامي املحيل الذي متيز ب ُلحمة كبرية جداً
عرب أجيال من العائالت الالجئة التي هاجرت إىل الواليات املتحدة
األمريكية تشاركت بشبكات بعيدة األمد مثلام تشاركت بهوية
مجتمعية مشرتكة .وباإلضافةإىل ذلك ،تعززه اللحمة املجتمعية
بانفصال املجتمع املحيل الذي ساعد انفصاله ومركزيته حول
كنيسة واحدة يف ترسيخ الهوية املجتمعية وإنشاء الثقة .فهي بذلك
متثل املقومات التي متيز مجتمع نيو اورلينز إيست عن غريها من
املجتمعات املتأثرة يف نيو أورلينز ورمبا كانت تلك املقومات عام ًال
رضورياً لتحقيق لدونتها امللحوظة يف االستشفاء ما بعد الكوارث.

قد تلقوا دعوة من مطرانية نيو اورلينز لتأسيس مجتمع محيل لهم.
ونتيجة لذلك ،تأسست أبرشية جديدة عام ُ 1980أطلق عليها نيو
أورلينز إيست لتضم قرابة  6000فيتنامي .وتركزت النشاطات عىل
كنيستها املركزية وهي كنيسة مريم امللكة لفيتنام .ومل ُتلق غالبية
الفيتناميني باالً لقرار مجلس املدينة يف تحويل نيو أورلينز إيست
إىل منطقة خرضاء غري سكنية ،بل عادوا إىل بيوتهم يف أقل من
خمسة أشهر بعد اإلعصار .وأظهر كاهن الكنيسة املحلية األب فني
وطواقم كنيسته قيادة حكيمة يف العمل دون كلل أو ملل لتحقيق
هدفهم عرب الفوىض التي عمت املدينة وتغلبوا عىل البريوقراطية
املحلية والفدرالية لتأمني عدد كبري من األذونــات والتصاريح
والتمويالت الالزمة إلعادة بناء مجتمعهم املحيل .أما أبناء ذلك
املجتمع الهادئ واملتوافق فقد تحولوا إىل ناشطني رافضني لتحديد
منطقتهم عىل أنها منطقة خرضاء غري سكنية وبدأوا فور عودتهم
إعادة البناء بأيديهم .واألهم من ذلك َّأن عملية إعادة البناء كانت بول كاديتس  paulkadetz@gmail.comأستاذ مساعد ومقرر
محصورة عىل حاجات املجتمع املحيل ورغباته يف تطور ما كان لربنامج الصحة العامة العاملي يف الكلية الجامعية لجامعة اليدن
باإلمكان تحقيقه فع ًال إال عىل أيدي أبناء ذلك املجتمع نفسه .ومل  www.lucthehague.nlوهو باحث مشارك يف مركز دراسات
يضاهي ذلك املجتمع املحيل أي مجتمع محيل آخر يف نيو أورلينز الالجئني ،جامعة أكسفورد.
ال من حيث العودة وال من حيث إعادة البناء ذاتها وفقاً لرشوط rsc@qeh.ox.ac.www.rsc.ox.ac.uk
أبنائها ،مقارنة يف الجانب اآلخر “باملشاركة” غري الفاعلة يف خطط
 .1بني هذا املقال عىل مقابالت مفصلة شبه منظمة تضمنت عينة قصدية ألصحاب
مجلس املدينة.
املصلحة ُوأجربت عرب مدة سنتني.
أما الثقة االجتامعية التي كانت عنرصاً جوهرياً يف تحقيق ُلحمة
هذه الشبكة املجتمعية قبل كارثة إعصار كاترينا وبعدها عىل حد

 .2كالين ،ن ( ،)2007عقيدة الصدمة :ظهور رأساملية الكوارث .نيو يورككهيرني هولت.
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الكوارث النووية والتَّهجري

سيلفا ميباتيان

يبدو َّأن الدروس املستقاة من حادثة فوكوشيام النووية عام  2011هي نفسها التي ظهرت عن حادثة مفاعل
تشرينوبل قبل  25عاماً رغم اختالف البيئات السياسية .لكنَّ الظاهر َّأن أحداً مل يتعلم شيئاً كثرياً.
تعــدُّ حادثتــا تشــرنوبل يف االتحــاد الســوفييتي الســابق
وفوكوشــيام دايتــي يف اليابــان مــن الحــوادث التــي وقعــت
ألســباب طبيعيــة وأخطــاء برشيــة يف آن واحــد .ونتــج عــن
كليهــا مجموعــة معقــدة مــن املشــكالت البرشيــة التــي
هجــرت كثــراً مــن الســكان املتأثريــن وتركــت ماليــن آخريــن
َّ
عالقــن يف املناطــق امللوثــة.
ففــي  26أبريل/نيســان  ،1986وقــع انفجــار يف محطــة الطاقــة
النوويــة يف تشــرنوبل يف أوكرانيــا وتســبب يف انــدالع حريــق
اســتمر عــرة أيــام وحمــم إشــعاعية انتــرت عــى مســاحة
آالف الكيلومــرات املربعــة .ووقــت وقــوع الحادثــةُ ،ق ـ ِّدر َّأن
 230ألــف شــخص يف  640مســتوطنة يف األجــزاء األوروبيــة
مــن االتحــاد الســوفييتي تعرضــوا ألشــعة غامــا خارجي ـاً و/أو
داخلي ـاً مــن خــال اســتهالك امليــاه امللوثــة والطعــام ا ُملنتــج
واملجمــوع محليــاً .وخــال عرشيــن ســنة التاليــة ،كشــفت
مختلــف التقييــات عــن تزايــد أعــداد األشــخاص املتأثريــن يف
االتحــاد الســوفييتي مبــن فيهــم األشــخاص الذيــن ُأخلــوا مــن
منطقــة االســتبعاد واملقيمــن الذيــن بقــوا عالقــن يف “املناطــق
الســاخنة” املشــعة.
ويف  11أبريــل/آذار  ،2011رضبــت الفيضانــات الناتجــة عــن
املوجــات البحريــة الزلزاليــة مفاعــل فوكوشــيام دايتــي
النــووي يف اليابــان مــا تســبب يف وقــوع أرضار بســت وحــدات
للطاقــة وانتشــار التلــوث الــذي غطــى “مناطــق ســاخنة”
وصلــت مســاحتها إىل  1800كيلومــر مربــع مــن األرايض.

إدارة األزمة

بجميــع املقاييــس ،كان للنظــام الشــمويل للحكــم املرتبــط
باالتحــاد الســوفييتي وعــدم كثافــة الســكان يف املناطــق
املبــارشة املحيطــة مبفاعــل تشــرنوبل فائــدة يف املراحــل
املبكــرة لألزمــة .لكــنَّ النجــاح النســبي لالســتجابة املبــارشة
واجهــه نوعـاً مــا عائــق غيــاب املعلومــات املنشــورة للجمهــور
مــع مــرور األســابيع واألشــهر والســنوات.

تلــوث إشــعاعي .وتضمنــت تلــك اإلجــراءات تعليــات مــن
الخــراء الطبيــن حــول متــى ينبغــي للحكومــة املحليــة
واملركزيــة إخــاء الســكان املتأثريــن حســب مســتوى تعرضهــم
لإلشــعاعات .وبعــد ســاعات مــن الحادثــة ،حثــت القــراءات
اإلشــعاعية األوليــة الســلطات إىل رســم دائــرة اســتبعاد نصــف
قطرهــا  10كــم حــول املفاعــل وتعــن إخــاء جميــع األشــخاص
املوجوديــن يف تلــك الدائــرة خــال بضعــة أيــام .وبعــد أســبوع،
مــع ورود معلومــات جديــدة حــول نطــاق الكارثــة ،عمــدت
لجنــة حكوميــة تأسســت للتعامــل مــع أعقــاب الكارثــة عــى
توســيع نطــاق االســتبعاد إىل  30كيلومــراً.
وباملثــل ،أوعــزت الحكومــة اليابانيــة يــوم وقــوع الزلــزال
البحــري بإخــاء املقيمــن الذيــن يعيشــون يف دائــرة نصــف
قطرهــا كيلومرتيــن اثنــن .وكــا الحــال يف تشــرنوبل ،بعــد
مــرور بضعــة أســابيع ،توســعت املنطقــة لتصــل إىل 30
كيلومــراً.
وحــول تشــرنوبل ،أقيمــت الحواجــز ملنــع الســيارات الخاصــة
مــن املغــارة دون ترصيــح ،واســتُقدمت الحافــات مــن
خــارج املنطقــة امللوثــة .وكان لذلــك اإلجــراء أثــر يف الحــد
مــن انتشــار التلــوث مــن داخــل منطقــة االســتبعاد وســهل
عمليــات اإلخــاء التــي بــدأت اليــوم التــايل بحــوايل  50ألــف
ـر
مقيــم يف بريبيــات حيــث كان يعيــش موظفــو املفاعــلُ .وأخـ ِ
املســؤولون الحكوميــون املحليــون وزعــاء الحــزب الشــيوعي
َّأن عمليــة اإلخــاء ســتكون لثالثــة أيــام فقــط .وكان اإلعــان
الرســمي مقتضبــاً جــداً ومل يكــن هنــاك أي معلومــات عــن
مخاطــر التعــرض لإلشــعاع .وأدى غيــاب املعلومــات الواضحــة
حــول اإلخــاء إىل ظهــور مشــكالت كثــرة حــول املتعلقــات
الشــخصية التــي ُتركــت مبــا فيهــا الوثائــق الرســمية .وبقــي
قرابــة خمســة آالف شــخص يف بريبيــات بعــد اإلخــاء ،و ُتــرك
بعضهــم هنــاك للمســاعدة يف نشــاطات التنظيــف يف حــن
رفــض غريهــم املغــادرة دون اصطحابهــم لحيوانــات مزارعهــم
وأدواتهــم ومعداتهــم.

فقبــل الكارثــة ،كان االتحــاد الســوفييتي يتبــع سياســات ولتخفيــف الذعــر العــام ،رفعــت الحكومــة ســقف الجرعــة
بشــأن اإلجــراءات التــي ينبغــي إتباعهــا يف حالــة وقــوع اإلشــعاعية الســنوية املســموح بهــا يف العاصمــة األوكرانيــة
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عــى ضــوء تلــك املعلومــات .لكــنَّ
أجهــزة رصــد الجرعــات اإلشــعاعية
واملرقابــات الجويــة إمــا تــررت
بفعــل الزلــزال البحــري أو كانــت
خــارج الخدمــة بســبب انقطــاع
الكهربــاء .وإضافــة إىل ذلــك ،مل
ُتدخــل النــاذج جميــع املتغــرات
الرضوريــة إلجـراء حســابات التعــرض
البــري الخارجــي واالستنشــاق
ولذلــك مل ترغــب الســلطات املحليــة
يف االعتــاد اعتــاداً كبــراً عليهــا
يف عمليــة اتخــاذ القــرارات .وكان
هنــاك تقاريــر تفيــد َّأن الســلطات
يف بدايــة األمــر مل تعــرف عــن شــبكة
التنبــؤ تلــك بــل اســتخفت فيــا
بعــد مــن بيانــات شــدة الحادثــة
ُ
قرية كوبايش املدفونة والواقعة عىل مسافة
فيها 7.كم من محطة املفاعل النووي يف ترشنوبل .فكثري من القرى هناك أخليت ثم تحســباً لالضطــرار إىل توســيع
دُفنت بسبب ارتفاع مستويات التلوث
منطقــة االســتبعاد ولتجنــب دفــع
كييــف لتجنــب اإلخــاء اإلجبــاري ملاليــن املواطنــن .لكنهــا التعويضــات ملزيــد مــن املجلــن.
أرســلت األطفــال مــن ســن  8إىل  15عامــاً إىل املخيــات
ُ
الصيفيــة والنســاء الحوامــل واألمهــات ذوات األطفــال الصغــار ويف فوكوشــيام يف يــوم  25مــارس/آذار ،أشــ ِعر قرابــة 62
والرضــع إىل الفنــادق وبيــوت الراحــة واملصحــات واملرافــق ألفــاً باإلخــاء طوعــاً أو البقــاء داخــل البيــوت .لكــنَّ أوامــر
الســياحية مــا شــتت كثــراً مــن األرس وضحــى باآلثــار “املــأوى يف املــكان” أو اإلخــاء الطوعــي مل تكــن واضحــة
االجتامعيــة بعيــدة األمــد.
أو مل يكــن لهــا داع مــا أدى ببعــض النــاس إىل االنتقــال
إىل مناطــق ذات مســتويات إشــعاعية عاليــة ثــم اإلجــاء
ويف بواكــر شــهر يونيو/حزيــران  ،1986اكتشــفت “مناطــق مــرات متعــددة .ووفــق لجنــة التحقيــق ملســتقلة يف حادثــة
ســاخنة” خــارج منطقــة االســتبعاد عــى مســافة تزيــد عــى فوكوشــيام النوويــة ،كانــت الحكوميــة بطيئــة يف إعــام
 30كيلومــراً مــا أدى إىل إخــاء  20ألــف شــخص إضــايف .ومــع الحكومــات البلديــة والجمهــور العــام حــول الحادثــة ومــدى
نهايــة عــام ُ ،1986أخــي مــا يقــارب  116ألــف مقيــم يف شــدتها .وكان كثــر مــن النــاس يجهلــون األزمــة ومل يحملــوا
 188مســتوطنة باإلضافــة إىل  60ألــف رأس ماشــية وغريهــا معهــم مــواد رضوريــة لهــم عندمــا ُأجلــوا مــن املــكان .وفيــا
مــن حيوانــات املــزارع .وأتيحــت أالف الشــقق يف املراكــز يخــص الذيــن ُأجلــوا مــن مكانهــم ،كانــت الفائــدة األكــر التــي
الحرضيــة و ُبنيــت  21ألــف بنــاء جديــد يف املناطــق الريفيــة اســتفادوا منهــا مســتوى تواصلهــم مــع املناطــق الخارجيــة
إليــواء ا ُملجلــن رغــم انتشــار النــاس يف جميــع أرجــاء االتحــاد كالعمــل أو األقــارب واألصدقــاء مــن خــارج املنطقــة .يف حــن
الســوفييتي .وبهــذا الســياق ،ال ميكــن االســتهانة باالضطرابــات تــرر آخــرون ألنهــم مل يجــدوا ســبي ًال ســوى اللجــوء إىل إتبــاع
السياســية التــي عصفــت باالتحــاد الســوفييتي بعــد خمــس اإلجــاء الــذي نظمتــه الحكومــة والتوجــه إىل املــآوي املؤقتــة.
ســنوات مــن الكارثــة مــن ناحيــة مضمونــات الهجــرة وأثــر
الكارثــة عــى االســتجابة لآلثــار املطولــة لألزمــة.
اإلشــعاع غــر مــريئ ،ويف بدايــة الحادثــة النوويــة لــن يكــون
هنــاك أي عوامــل واضحــة تجــر النــاس عــى االبتعــاد أو
وبعــد حادثــة تشــرنوبل ،صممــت اليابــان نظامــاً حاســوبياً تعيــق مــن هجرتهــم نحــو املناطــق املتــررة .وقــد أشــارت
لشــبكة معلومــات جرعــات حــاالت الطــوارئ البيئيــة والتنبــؤ التقاريــر إىل الهجــرة العائــدة إىل املناطــق اللوثــة يف أوكرانيــا
بهــا بهــدف التنبــؤ بانتشــار الجزيئــات اإلشــعاعية وذلــك منــذ أواخــر عــام  1986أي بعــد مــدة ال تزيــد عــى مثانيــة
للوصــول إىل تقديــر فعــال للوضــع وإج ـراء عمليــات اإلخــاء أشــهر مــن الحادثــة .وتكونــت غالبيــة الرتكيبــة الســكانية
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للســكان العائديــن مــن كبــار الســن الذيــن وجــدوا صعوبــة ماليــن النــاس يف املناطــق امللوثــة بســبب غيــاب املــوارد و/أو
يف التكيــف مــع األماكــن الجديــدة وأرادوا قضــاء مــا تبقــى الفــرص وبســبب املعوقــات املاليــة واالرتبــاط الخــاص بالديــار.
مــن عمرهــم يف ديارهــم ،وكذلــك كان مــن ضمــن العائديــن
أولئــك الذيــن كانــوا يفكــرون بالعوائــد املاليــة للعيــش يف ويف كال الحالتــن ،أي يف تشــرنوبل وفوكوشــيام ،اســتجابات
تشــرنوبل بوصفهــا مصــدراً لبقائهــم .فالفقــر الناتــج عــن الحكومتــان القويتــان بانتحــاء منهــج صــارم أثبــت نجاحــه إىل
إعــادة االســتيطان والقيــود املفروضــة عــى الزراعــة وغيــاب درجــة مــا يف إخــاء املناطــق املبــارشة عــى املــدى القصــر.
االســتصالح وبرامــج اســتعادة ســبل كســب الــرزق وآثــار واملثــر يف االهتــام َّأن حكومتــي اليابــان واالتحــاد الســوفييتي
انهيــار االتحــاد الســوفييتي كلهــا قــادت إىل زيــادة عــدد تبنيــا مناهــج الحكــم مــن القمــة إىل القاعــدة أيضـاً يف كيفيــة
األشــخاص الذيــن طالبــوا بتلــك املنافــع.
إيصــال املعلومــات إىل ســكان املنطقتــن يف ســياق األزمــات
اإلنســانية التــي انطلقــت نتيجــة الكارثتــن النوويتــن.
الدروس املستفادة
وبالفعــل ،متثلــت إحــدى العواقــب الرئيســية غــر املتوقعــة
رغــم رسعــة اإلجــاء املبــارش بعــد كارثــة تشــرنوبل وفعاليتهــا ،للكارثتــن يف اآلثــار النفســية التــي نتجــت عــن ضعــف
مل يكــن هنــاك فهــم واضــح للعواقــب بعيــدة األمــد .ومل يكــن موثوقيــة املعلومــات وتضاربهــا باإلضافــة إىل مشــاعر القلــق
هنــاك خطــة مدروســة إلعــادة االســتيطان للتعــاون مــع تلــك الناتجــة عــن ضعــف التخطيــط لجهــود انتقــال الســكان عــى
العواقــب عــى املــدى املتوســط والبعيــد .وتحديــد التزامــات املــدى املتوســط والبعيــد ،ومتــزق األوارص األرسيــة ودميومــة
ومســؤوليات توفــر الحاميــة لألشــخاص املتنقلــن ليــس باألمــر املشــكالت الصحيــة ،علــ ً
ا َّأن عــدد الوفيــات الناتجــة عــن
الســهل خاصــة يف ســياق الهجــرة مــا بعــد تفــكك االتحــاد الضغــط النفــي بعــد إخــاء فوكوشــيام قــد بلــغ مــا يقــدر
الســوفييتي حيــث يصعــب التمييــز بــن املهاجريــن الباحثــن بـــ  1539شــخصاً ،رغــم ادعــاء البعــض أ َّنــه كان مــن املمكــن
عــن الفــرص االقتصاديــة والفاريــن نتيجــة املخاطــر الصحيــة .الحيلولــة دون ذلــك إذا مــا كانــت الحكومــة أكــر نشــاطاً يف
فتفــكك االتحــاد الســوفييتي وصعوبــة العمليــة االنتقاليــة تقديــم املشــورات والتواصــل مــع الســكان املتأثريــن.
زادت مــن حــدة عواقــب حادثــة تشــرنوبل والتعقيــدات
سيلفا ميباتيان  smeybatyan@udc.eduأستاذ مساعد يف
املتعلقــة باملتأثريــن بهــا.
الدراسات الجغرافية واملناخية يف جامعة مقاطعة كولومبيا
وبعــد قرابــة  25عامـاً عــى الحادثــة ،أثــارت حادثــة فوكوشــيام www.udc.edu
دايتــي التســاؤالت حــول
املســتفادة
الــدروس
والــدروس التــي مل ُيســتفد
منهــا بعــد مــن تشــرنوبل
مــن ناحيــة االســتعداد
وخفــض الكــوارث النوويــة
باإلضافــة إىل التصــدي
التقنينيــة
للثغــرات
والتنفيذيــة عنــد التعامــل
مــع عواقــب كلتــا
األزمتــن .ويف ســياق تلــك
األزمتــن ،هُ جــر عــرات
األلــوف تهجــراً نهائيـاً مــن
مناطقهــم ،واتخــذ آالف
آخــرون قــرار الرحيــل
نتيجــة مخاوفهــم الصحيــة
وتدهــور البيئــة والبنــى
التحتيــة يف حــن بقــي

التحقق من مستويات النشاط النووي املحيط يف عام  2011يف مدينة بريبيات املهجورة عىل مبعدة  2كم من محطة املفاعل النووي تيرشنوبل.
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التنطيق إسرتاتيجية للتعامل مع هجرة األزمات

ليليانا لريا جوبيلوت وإيريكا برييس راموس

أصبحت الحلول اإلقليمية ُتستخدم بازديادبوصفها كأداة إسرتاتيجية يف التعامل مع غياب الحامية املتفق عليها
عاملياً ملهاجري األزمات.
متثــل التحــركات الســكانية التــي ال تغطيهــا الواليــات الحاليــة واألمنيــة ،والتصــور بأ َّنهــا ليســت إال مشــكلة ال يكفــي لحلهــا
توجــه الجهــود
للهيئــات الدوليــة أو الــدول باتســاع نطاقهــا ودرجتهــا وازديــاد وضــع التـزام واحــد بــل تتطلــب إرادة سياســية ّ
تعقيداتهــا (التــي تؤثــر عمومـاً عــى مختلــف البلــدان الواقعــة والحلــول بعيــدة األمــد.
عــى مســار الهجــرة) تحديـاً أمــام قــدرة الــدول منفــردة عــى
االســتجابة إىل رضورة اســتحداث اســراتيجيات مشــركة .ومــن البدائــل التــي ميكــن انتهاجهــا إلتاحــة تطــورات جديــدة
وللتصــدي ملشــكلة غيــاب الحاميــة القانونيــة أو وضــع الرتكيــز عــى التنطيــق (املنظــور املناطقــي) فهــذه اإلســراتيجية
األشــخاص املعنيــن يف تلــك التحــركات ،تراوحــت املقرتحــات لــن تكــون يف مضــار املنافســة مــع الجهــود الحاليــة املبذولــة
املقدمــة مــن توســيع النظــم القامئــة (وغالبــاً مــا كان ذلــك بــل ســوف تهــدف إىل اســتكامل تلــك الجهــود .ويبــدو أن
بتوســيع املفهــوم التقنينــي لالجــئ) إىل إنشــاء مفهومــات التنطيــق ينجــح يف مجــال النازحــن داخليـاً يف غيــاب منظومــة
قانونيــة جديــدة .ومل ُيحــرز رغــم التطــور الــذي تشــهده تلــك عامليــة ،خاصــة منــذ إبــرام اتفاقيــة كامبــاال .وقــد نجــح
املقرتحــات ،لكــن اثنتــن منهــا تســتحق الذكــر.
التنطيــق يف ســياق الجئــي أمريــكا الالتينيــة مــن خــال توســيع
التعريــف الــذي قدمــه إعــان قرطاجنــة 3باإلضافــة إىل املنحــى
األوىل هــي مســودة اتفاقيــة حاميــة األشــخاص عنــد وقــوع اإلقليمــي يف االســتيطان املنبثــق عــن املراجعــة الدوليــة لتلــك
الكــوارث التــي تعمــل عــى صياغتهــا لجنــة األمــم املتحــدة الوثيقــة 4.ويف عــام  ،2012أظهــر إعــان تكتــل مريكوســور
للقانــون الــدويل بهــدف تنظيــم التعــاون واملســاعدات بــن (بلــدان املخــروط الجنــويب) للمبــادئ حــول الحاميــة الدوليــة
الــدول املتأثــرة وغــر املتأثــرة وتأســيس واجبــات التعــاون لالجئــن رضورة تعزيــز الفضــاء اإلنســاين اإلقليمــي مشــجعاً
والبحــث عــن املســاعدات واملوافقــة عــى تلقــي املســاعدات الــدول كافــة عــى تبنــي املفهــوم األوســع لالجئــن مــن إعــان
الخارجيــة وتقديــم املســاعدات لألشــخاص املتأثريــن قرطاجنــة لعــام 1984.5
1
بالكــوارث الطبيعيــة.
ويف املنطقــة ذاتهــا ،يعــد تأســيس اللجــوء الســيايس املعــرف
أمــا الثانيــة فهــي مــروع اتفاقيــة حــول الوضــع الــدويل بــه يف القانــون اإلقليمــي الــدويل منــذ القــرن التاســع عــر
لألشــخاص املهجريــن بفعــل العوامــل البيئيــة التــي صاغتهــا الــذي اعرتفــت بــه محكمــة العــدل الدوليــة منــذ أواســط
مجموعــات مــن الباحثــن يف جامعــة ليموغــس مــع عــدد مــن القــرن العرشيــن مثــاالً آخــر عــى املبــادرة املناطقيــة للهجــرة.
املشــاركني (أفـراد ومؤسســات) والتــي تقــرح االعــراف بوضــع وعــى ضــوء اآلثــار اإلقليميــة لهجــرة األزمــاتُ ،تنشــأ الحلــول
قانــوين محــدد لفئــة جديــدة مــن املهاجريــن وهــي فئــة املناطقيــة للتصــدي للســيناريوهات املحــددة التــي قــد تلقــى
الضحايــا املحتملــن والفعليــن للكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة قبــوالً أكــر مــن الناحيــة السياســية مــا يقــود إىل تفعيلهــا
والتكنولوجيــة 2.وال ُينشــئ هــذا املقــرح أي حقــوق جديــدة وتســهيل تطبيقهــا أكــر مــا لــو نشــأت عــى املســتوى
لألشــخاص املتأثريــن وال أي واجــب عــى الــدول لحاميتهــم العاملــي.
لكنــه يســعى إىل تكييــف حاميــة حقــوق اإلنســان املتاحــة
بحيــث تغطــي الــرط املحــدد باألشــخاص املهجريــن بســبب وبالفعــل ،يبــدو َّأن للتضامــن املناطقــي (أو عــى األقــل إدراك
العوامــل البيئيــة.
التشــارك باملشــكلة واألوضــاع) فرصــة يف النجــاح يف عــامل
اليــوم مبنــح الوقــت للمنظومــة العامليــة لــي تســتنبط نظام ـاً
ويبــدو َّأن عــدم نجــاح هذيــن املقرتحــن وغريهــا مــن شــام ًال لحاميــة املهاجريــن .ولــن يعــ ِّرض للخطــر مثــل هــذ
املقرتحــات يعــود إىل غيــاب الرغبــة يف تبنــي مفهومــات عمليــة الرتكيــز عــى التنطيــق أي مســعى مــن مســاعي الحصــول عــى
لتشــارك املســؤوليات إضافــة إىل التداخــل املســتمر بــن قضيــة الحلــول العامليــة لكنَّــه ســوف يعــزز مــن املقاربــة القامئــة
الهجــرة (والتهجــر القــري أيضــاً) والشــواغل االقتصاديــة عــى الحقــوق يف معالجــة األوضــاع اإلنســانية.
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وبهــذا ،لــن تلغــي املبــادرات املناطقيــة الحاليــة الحاجــة  erikaprs@gmail.comمحامية فدرالية ومؤسسة مشاركة
لتبنــي صــك عاملــي أو سياســة تحــدد املعايــر العامــة الدنيــا لشبكة أمريكا الجنوبية (ريساما) للهجرات البيئية ،الربازيل.
لحاميــة املهجريــن داخليــاً وخارجيــاً ،بــل ســتتيح عنــد
 .1مسودة اتفاقية حامية األشخاص يف حالة وقوع الكوارث
الــرورة النفــاذ إىل املســاعدات الدوليــة ومبقدورهــا أن http://legal.un.org/ilc/reports/2012/english/chp5.pdf
تكــون خطــوة أساســية للمــي نحــو تلــك املعايــر .وبهــذا  .2اقرتحته يف عام  200املركز الدويل للقانون البيئية املقارن ،ومركز البحوث متعددة
املعنــى ،يظهــر التنطيــق ،خاصــة يف أمريــكا الالتينيــة ،عــى أنــه التخصصات يف قانون البيئة والتخطيط العمراين والتنمية الحرضية ،و مركز بحوث حقوق
اإلنسان وغريها وما زال املقرتح قيد املراجعة .مرشوع اتفاقية حول وضع املهجرين
خيــار اســراتيجية ميكنــه توفــر الحــوار املنفتــح بــن الــدول البيئيني( .مايو/أيار http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced )2010
والفاعلــن مــن غــر الــدول .وبذلــك ،ميكنهــا تعزيــز التعــاون Projet de Convention Relative au Statut International des
لتفصيــل سياســات أكــر متاســكاً وأطــرا ً قانونيــة للتعامــل ).DesplacésEnvironnementaux, Second version (May 2010
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced
مــع اآلثــار املشــركة عــى بلــدان املنطقــة والســاح بتوفــر www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .3
متاح بالفرنسية واإلسبانية
الحاميــة الفعالــة لهــؤالء املهاجريــن.
ليليانا لريا جوبيلوت  lljubilut@gmail.comأستاذة
برنامج املاجستري والدكتوراه يف القانون يف الجامعة
الكاثوليكية يف سانتوس ،الربازيل .وإيريكا برييس راموس

www.refworld.org/docid/424bf6914.html .4
متاح باإلسبانية أيضاً
 .5إعالن املبادئ حول الحامية الدولية لالجئني .بالربتغالية:
http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR
اإلصدار غري الرسمي باإلنجليزية:
http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR-En

الضغوط البيئية والتهجري وتحدي حامية الحقوق

روجر زيرت وجيمز مورييس

تســلط دراســات تاريــخ الهجــرة والسياســات الحاليــة يف كينيــا وبنغالديــش وفيتنــام وإثيوبيــا وغانــا الضــوء عــى
ـص عــى حقــوق الجامعــات واألف ـراد ا ُملهجريــن يف أوضــاع الضغــوط البيئيــة وتغــر املنــاخ .فالهجــرة
كيــف ُينـ ُّ
والحقــوق قضيتــان حساســتان يف الــدول التــي تشــتمل عليهــا الدراســة والقـران االثنــن معـاً حساســية خاصــة.

م ــن املث ــر للدهش ــة فج ــوة الحامي ــة الت ــي يع ــاين منه ــا بالتغـــرات البيئيـــة .ويســـتعرض هـــذا املقـــال أســـباب
ا ُملهجـــرون بفعـــل الكـــوارث البيئيـــة إذا مـــا نظرنـــا إىل ذل ــك.
نط ــاق الحامي ــة ال ــذي يكفل ــه القان ــون ال ــدويل واملح ــي
للمجموع ــات األخ ــرى م ــن ا ُملهجري ــن .وم ــع ذل ــك ،ق ــد ال التهجري والحامية والحقوق
يب ــدو مفهومــاً س ــبب متيي ــز ا ُملهجري ــن ج ــراء آث ــار تغ ــر بوجـــه عـــام ،ينـــدرج تحـــت حاميـــة ا ُملهجريـــن قضايـــا
املن ــاخ (أو األش ــكال األخ ــرى م ــن الضغ ــوط البيئي ــة) ع ــن الســـامة واألمـــن والكرامـــة والحـــد مـــن ظـــروف
“املهاجري ــن قــراً” ال ــذي ينتقل ــون ج ــراء ع ــدة أس ــباب االســـتضعاف إضافـــة إىل تأمـــن أو حاميـــة الحقـــوق
املهجري ــن املع ــرف السياســـية واملدنيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة وكذلـــك
متنوع ــة مم ــن ال ينتم ــون إىل فئ ــات ّ
به ــا أو ،ع ــى العك ــس ،م ــن وج ــدت له ــم آلي ــات حامي ــة حريـــة التنقـــل .وتتصـــادم الضغـــوط البيئيـــة عمومـــاً
خاصـــة ،مثـــل :املبـــادئ التوجيهيـــة للنـــزوح الداخـــي .وتغ ــر املن ــاخ خصوصــاً م ــع التمت ــع به ــذا الق ــدر الواس ــع
1وبالفعـــل ،يف ضـــوء االســـتثناء الـــذي أجرتـــه اتفاقيـــة م ــن الحق ــوق املحلي ــة واملكفول ــة دولي ـاً .وبعب ــارة أخ ــرى،
االتحـــاد األفريقـــي لحاميـــة النازحـــن داخليـــاً يف أفريقيـــا ضـــان الحقـــوق والحاميـــة جـــزء مـــن التحـــدي األكـــر
ومســـاعدتهم لعـــام ( 2009املعروفـــة باســـم اتفاقيـــة أمـــام إدارة عواقـــب التغـــرات البيئيـــة وال ســـيام تغـــر
كامبـــاال) ،2ال وجـــود للصكـــوك أو القواعـــد القانونيـــة املنـــاخ .ونظـــراً لســـيادة اتجاهـــات الهجـــرة الداخليـــة،
الدوليـــة التـــي تتعامـــل عـــى نحـــو خـــاص مـــع حاميـــة ُيركـــز هـــذا املقـــال عـــى االســـتجابات الوطنيـــة.
حق ــوق م ــن ُيع ــزى س ــبب تهج ــره إىل العوام ــل البيئي ــة
أو املناخي ــة .إال أن ال ــدول الت ــي تعنين ــا يف دراس ــتنا ه ــذه فمـــن الناحيـــة العمليـــة ،غالبـــاً مـــا ُيختـــزل خطـــاب
مل تطب ــق تل ــك الصك ــوك ع ــى أوض ــاع التهج ــر املرتبط ــة الحق ــوق إىل الرتكي ــز ع ــى الحق ــوق املادي ــة وحس ــب ع ــى
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حســـاب قضيـــة منـــح الحقـــوق السياســـية التـــي متثـــل
تحديــاً أك ــر بكث ــر .ف ــإذا م ــا نظرن ــا إىل الجان ــب امل ــادي
فق ــط ،ق ــد ُت ــرى الحامي ــة م ــن منظ ــور املس ــاعدة املادي ــة
للتغل ــب ع ــى آث ــار الفيضان ــات وتوف ــر امللج ــأ يف برام ــج
إع ــادة التوط ــن ،ع ــى س ــبيل املث ــال .وه ــذا ه ــو التمثي ــل
امل ــادي لحامي ــة الحق ــوق ال ــذي ُيس ــيطر ع ــى اتجاه ــات
التفكـــر الحاليـــة يف أوضـــاع النـــزوح جـــراء العوامـــل
البيئيـــة .ولكننـــا قـــد نـــرى أيضـــاً حاميـــة الحقـــوق مـــن
منظـــور منظـــم ألن عمليـــة معالجـــة التبايـــن الهيـــكيل
والنظامـــي واملخاطـــر املتضمنـــة يف ظـــروف االســـتضعاف
التـــي تســـببها الكـــوارث وآثـــار الضغـــوط البيئيـــة ،مثـــل:
الحقـــوق يف األرايض أو الحصـــول عـــى التعويضـــات ،إمنـــا
ه ــي عملي ــة سياس ــية يف املق ــام األول م ــا يجعله ــا أك ــر
إشـــكالية.
ويتجاه ــل الرتكي ــز ع ــى الك ــوارث يف الوق ــت نفس ــه آث ــار
البدايـــات البطيئـــة للضغـــوط البيئيـــة ويؤطـــر قضيـــة
وطاملـــا ركـــز الخطـــاب بشـــأن حاميـــة الحقـــوق بـــن النـــزوح يف الحرمـــان املـــادي فقـــط .وهكـــذا ،يتيـــح
املؤسســـات الوطنيـــة املعنيـــة بالتغـــرات البيئيـــة يف ذلـــك التأطـــر املجـــال أمـــام معالجـــة الحقـــوق املاديـــة
الـــدول الخمســـة التـــي متثـــل عينـــات دراســـات الحالـــة كاملســـاعدات الغذائيـــة لكنـــه يهمـــل معالجـــة القضيـــة
عـــى الحقـــوق املاديـــة وتســـتبعد إمكانيـــة توفـــر الحاســـمة املتعلقـــة بالحقـــوق السياســـية .و ُيعتقـــد أن
الحق ــوق السياس ــية .ونق ــرح أن دراس ــات تاري ــخ الهج ــرة بع ــض أس ــباب ذل ــك ترج ــع إىل حقيق ــة أن معالج ــة مث ــل
والسياس ــات الحالي ــة متث ــل الطريق ــة الت ــي ُت ــرى و ُتوض ــع هـــذه االهتاممـــات يتطلـــب حـــل القضايـــا الكامنـــة وراء
بهـــا أنظمـــة سياســـات الهجـــرة وكيفيـــة إدارة حقـــوق اختـــال توزيـــع الســـلطة واملظـــامل التاريخيـــة .ويف مثـــل
الجامعـــات واألفـــراد ا ُملهجريـــن يف أوضـــاع الضغـــوط تل ــك األوض ــاع ،تبق ــى املخ ــاوف بش ــأن حق ــوق م ــن ه ــم
البيئي ــة وتغ ــر املن ــاخ .وهك ــذا ،فبتحلي ــل سياس ــة الهج ــرة عرضـــة ملخاطـــر النـــزوح جـــراء تغـــر املنـــاخ والضغـــوط
والحقـــوق نـــدرك عـــى نحـــو أفضـــل ســـبب عـــدم منـــح البيئيـــة غـــر مطروقـــة غالبـــاً يف األطـــر القانونيـــة
هـــذه الحكومـــات حتـــى اآلن الحقـــوق كاملـــة للنازحـــن واملعايرييـــة الخاصـــة بكينيـــا.
أو املهدديـــن بخطـــر النـــزوح يف هـــذا الســـياق.

الحقوقي ــة الت ــي ج ــاءت به ــا املب ــادئ التوجيهي ــة واملب ــادئ
التوجيهيـــة الوطنيـــة ا ُملقرتحـــة مؤخـــراً بشـــأن أوضـــاع
النازحـــن يف أطرهـــا القانونيـــة الوطنيـــة أو املعياريـــة.
فتبنـــي إطـــاراً شـــام ًال يعنـــي بأوضـــاع النازحـــن ،مثلـــا
ه ــو مق ــرح يف مب ــادرة السياس ــة الوطني ــة وأ َّك ــدت علي ــه
اتفاقيـــة كمبـــاال ،قـــد يكـــون مبثابـــة نقطـــة تحـــول يف
حامي ــة الحق ــوق يف كيني ــا وق ــد ميت ــد ليش ــمل النازح ــن
بفع ــل الك ــوارث البيئي ــة .إال أن املقرتح ــات املحلي ــة ع ــادة
م ــا ترك ــز ع ــى معالج ــة اآلث ــار الفوري ــة للن ــزوح النات ــج
ع ــن االضطراب ــات السياس ــية األخ ــرة ومامراس ــات إع ــادة
إعـــار وإعـــادة تأهيـــل البـــاد الســـلمية والكـــوارث
الطبيعيـــة.

كينيا

بنغالديش

أســـفر تقســـيم الهنـــد عـــام  1974ومـــا تبعهـــا مـــن
حـــرب نتجـــت عـــن اســـتقالل بنغالديـــش يف  1972عـــن
اضطرابـــات شـــعبية كبـــرة .وحاليـــاً ،يقيـــم ماليـــن مـــن
البنغالديش ــيني يف الهن ــد ،وق ــد هاج ــر كث ــر منه ــم ف ــراراً
م ــن املناط ــق الس ــاحلية الهش ــة بيئيــاً يف الجن ــوب الغ ــريب
مـــن البـــاد ومـــن املجتمعـــات النهريـــة التـــي تـــررت
مـــن تـــآكل ضفـــة النهـــر 3 .ولكـــن الســـلطات ال تعـــرف
إطالقـــاً بوجـــود مثـــل هـــذه الجامعـــات.

ُتس ــيس مس ــائل الهج ــرة والن ــزوح يف كيني ــا بش ــدة ج ــراء
ارتباطه ــا الش ــديد بقضاي ــا امت ــاك األرايض وع ــدم التكاف ــؤ
يف توزي ــع الحق ــوق واملظ ــامل االجتامعي ــة .وتع ــود ه ــذه
القضايـــا إىل العهـــد االســـتعامري ومامرســـات الطـــرد
واإلخ ــاء (أي الهج ــرة القرسي ــة) الت ــي اتبعته ــا والتنمي ــة
غ ــر املتكافئ ــة .واش ــتملت تل ــك املامرس ــات ع ــى العن ــف
والنـــزوح فـــراراً مـــن النـــزاع عقـــب االنتخابـــات التـــي
أجريـــت يف  1992و 1997و .2007وصـــار هـــذا املـــراث
ا ُملحـــدد لكيفيـــة معالجـــة النـــزوح يف األوضـــاع الخاصـــة وتجعـــل هـــذه األحـــداث موضـــوع انتقـــال الســـكان
قضيـــة حساســـة يف الخطـــاب الوطنـــي .وبالرغـــم مـــن
بتغـــر املنـــاخ والضغـــوط البيئيـــة.
انتشـــار رحـــات النـــزوح التاريخيـــة والحاليـــة وظهـــور
ويكفـــل الدســـتور الكينـــي قـــدراً مـــن حاميـــة حقـــوق مصطلحـــات ،مثـــل“ :الجـــئ ألســـباب بيئيـــة” أو “ضحايـــا
النازحـــن .ومـــع ذلـــك ،ناضلـــت كينيـــا إلدمـــاج املبـــادئ تغ ــر املن ــاخ” يف الوثائ ــق الرس ــمية ببنغالدي ــش ،مل تنض ــم
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بنغالديـــش إىل اتفاقيـــة عـــام  1951وال يوجـــد تعريـــف
قانـــوين للنازحـــن ومل تدخـــل املبـــادئ التوجيهيـــة يف
القانـــون املحـــي.
ويف املقابـــل ،تشـــتمل الخطـــط والسياســـات الحكوميـــة
الت ــي تعال ــج آث ــار التغ ــرات البيئي ــة بن ــداً يقت ــر ع ــى
معالجـــة إجـــراءات تخفيـــف آثـــار الكـــوارث وآليـــات
اإلغاثـــة واالستشـــفاء ،أي أنـــه بنـــد ُيعالـــج االحتياجـــات
املاديـــة وحســـب وليـــس لحاميـــة الحقـــوق األساســـية.
ومـــا زالـــت حقـــوق النازحـــن أو ا ُملحتمـــل نزوحهـــم يف
أوقـــات الضغـــوط البيئيـــة وتغـــر املنـــاخ يف طريقهـــا
لكســـب اعـــراف رصيـــح بهـــا يف اإلطـــار الدســـتوري
ً
فضـــا عـــن غيـــاب آليـــات تعريـــف الحقـــوق
والقانـــوين
التـــي ينتظرهـــا النازحـــون الدامئـــون وكيفيـــة حاميـــة
هـــذه الحقـــوق .ومـــن املفارقـــات أن القصـــص القدميـــة
التـــي تـــرد أحـــداث الهجـــرة القرسيـــة يف البـــاد مل
ُتول ــد الرغب ــة يف معالج ــة قضاي ــا “الن ــزوح” و”النازح ــن”
بطريقـــة أكـــر عمقـــاً.

فيتنام

مـــا زالـــت الســـمة الســـياقية الســـائدة التـــي ُتشـــكل
رس ــم السياس ــات الوطني ــة الفيتنامي ــة املتعلق ــة بحق ــوق
الجامعـــات النازحـــة بســـبب الضغـــوط البيئيـــة املحـــرك
املحيـــط بتشـــغيل اقتصادهـــا املخطـــط لـــه مركزيـــاً .ومل
تتوق ــف نتائ ــج تأس ــيس الحكوم ــة الفيتنامي ــة االش ــراكية
يف الســـبعينات عنـــد إعـــادة تشـــكيل املنظمـــة السياســـية
واالقتصادي ــة بالدول ــة وحس ــب ،ب ــل تضمن ــت انتق ــال م ــا
يناه ــز  7 .6ملي ــون ف ــرد (و ُيحتم ــل أن يكون ــوا أك ــر م ــن
ذل ــك بكث ــر) ب ــن عام ــي  1976و 1985فض ـ ً
ـا ع ــن جع ــل
تنظي ــم الهج ــرة املك ــون األس ــايس لالقتص ــاد املخط ــط ل ــه
مركزيـــاً.

ويف ظـــل هـــذه الظـــروف ،ال مجـــال لقبـــول املناهـــج
التـــي تدعـــو ملراعـــاة الحقـــوق الفرديـــة أو الســـتامع
خط ــاب ع ــن أهمي ــة حامي ــة ه ــذه الحق ــوق .وتوصل ــت
الحكومـــة أخـــراً لتفســـر مصطلـــح “النـــزوح” عـــى أنـــه
عمليـــة رد فعـــل غـــر منضبطـــة مـــا يتناقـــض مـــع
اســـراتيجياتها االســـتباقية التـــي تدعـــم رحـــات االنتقـــال
وسياســـات الهجـــرة املنظمـــة التـــي أدت النتقـــال قرابـــة
 6.6مليـــون فـــرد (نحـــو  %8مـــن الســـكان) بـــن عامـــي
 2004و .2009وال وج ــود ملصطلح ــات الن ــزوح أو إع ــادة
التوطـــن يف وثائـــق الحكومـــة السياســـاتية ولكننـــا نجـــد

أن الحكوم ــة تفض ــل أك ــر اس ــتخدام مصطل ــح “االنتق ــال”
م ــا ُيضي ــق نط ــاق امكاني ــة تطبي ــق املب ــادئ التوجيهي ــة.
وتنعكـــس رؤيـــة الدولـــة يف رحـــات الهجـــرة العفويـــة
غ ــر املخط ــط له ــا يف تغيي ــب املهاجري ــن غ ــر املس ــجلني
ع ــن نظ ــام الدول ــة وه ــذا ه ــو س ــبب ع ــدم إث ــارة قضي ــة
الحقـــوق بهـــا.
ومـــع ذلـــكُ ،يتوقـــع زيـــادة معـــدل الهجـــرة يف البـــاد
وارتفـــاع عـــدد املهاجريـــن غـــر النظاميـــن عـــى نحـــو
ملحـــوظ يف ظـــل ازيـــاد الضغـــوط البيئيـــة واالقتصاديـــة.
ويف ه ــذا الس ــياق ،تطب ــق الدول ــة نظ ــام إع ــادة توط ــن
مـــدروس يســـتفيد منـــه عـــدد كبـــر مـــن األرس التـــي
تعي ــش حاليــاً يف املناط ــق الت ــي ت ــزداد احتاملي ــة تعرضه ــا
للفيضانـــات يف دلتـــا امليكونـــغ .وهكـــذا ،صـــار تغـــر
املن ــاخ يف فيتن ــام اتجاهــاً تنمويــاً ولكن ــه لي ــس اهتاممــاً
إنس ــانياً سياس ــياً والس ــيام عن ــد مقارنته ــا بال ــدول األخ ــرى
الخاضع ــة للدراس ــة .وم ــع تضيي ــق النط ــاق بش ــدة ع ــى
إمكانيـــة املشـــاركة السياســـية يف الدولـــة ،يبقـــى الرتكيـــز
عـــى تقديـــم الحقـــوق املاديـــة واســـتبعاد الحقـــوق
السياســـية متامـــاً.

إثيوبيا

اس ــتغلت حكوم ــة دي ــرج ( )1991-1976موج ــة الجف ــاف
الكـــرى التـــي رضبـــت البـــاد يف الثامنينيـــات مـــرراً
الس ــراتيجيات إع ــادة توط ــن واس ــعة النط ــاق وعنيف ــة (يف
الواق ــع ،قرسي ــة) .ومب ــا أن اله ــدف األس ــايس م ــن مث ــل
هـــذه االســـراتيجيات مقاومـــة جهـــود قـــوات املتمرديـــن
بـــدالً مـــن تأمـــن ُســـبل العيـــش للمترضريـــن مـــن
الجفـــاف ،صـــار االنطبـــاع الدائـــم الشـــك الشـــعبي يف أن
تك ــون برام ــج االنتق ــال طريق ــة س ــوية ملعالج ــة املش ــاكل
البيئيـــة .ونتيجـــة لذلـــك ،اتجهـــت الحكومـــة الحاليـــة
للرتكيـــز عـــى توفـــر اإلغاثـــة للمناطـــق التـــي تعـــاين
الضغ ــوط البيئي ــة وع ــى تحوي ــل ُس ــبل العي ــش لتقلي ــص
الظـــروف امللزمـــة لالنتقـــال يف املقـــام األول .واهتمـــت
هـــذه الجهـــود بتقديـــم الســـلع املاديـــة التـــي ارتبـــط يف
الواقـــع توفريهـــا باالمتثـــال لدولـــة الحـــزب الواحـــد.
وال تس ــتخدم الحكوم ــة مصطل ــح “النازح ــون” وال تطب ــق
املبــادئ التوجيهيــة .ومــع أن إثيوبيــا مــن الــدول املوقعــة
عـــى اتفاقيـــة كمبـــاال ،رضبـــت الحكومـــة االتفاقيـــات
الدولي ــة بش ــأن حق ــوق اإلنس ــان ع ــرض الحائ ــط ،وذل ــك
دلي ــل ع ــى إخفاقه ــا يف الوف ــاء بالتزاماته ــا تج ــاه مواطنيه ــا
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الظروف غري املواتية املتزايدة يف األرايض األثيوبية املرتفعة توفر سياقاً لتأطري الجهود اإلمنائية حرصاً من ناحية الحقوق املادية.

م ــا يق ــوض ادعاءاته ــا برشعيته ــا .ويج ــب التعام ــل م ــع
العنــارص اإليجابيــة للحاميــة االجتامعيــة املوســعة املقدمــة
لجمي ــع املهاجري ــن ،يف إثيوبي ــا ،مب ــن يف ذل ــك املس ــتجيبون
للضغـــوط البيئيـــة ،وللجهـــود الســـاعية لضـــان الرفـــاه
امل ــادي له ــم؛ فتأس ــيس ه ــذه الحق ــوق املادي ــة ق ــد ي ــأيت
بش ــدة ع ــى حس ــاب الحق ــوق السياس ــية.

يومنـــا هـــذا بشـــدة باملحـــددات السياســـية والتاريخيـــة
االســـتعامرية ومـــا بعـــد االســـتعامرية وترشبهـــا النســـيج
االجتامعـــي واالقتصـــادي الغـــاين مـــا جعلهـــا أقـــل
حساســـية بكثـــر مـــن الناحيـــة السياســـية عـــا هـــو
الح ــال يف كيني ــا وإثيوبي ــا ،ع ــى س ــبيل املث ــال .وهك ــذا،
فهـــي ليســـت ذات أهميـــة سياســـية تذكـــر.

غانا

ويركـــز الخطـــاب يف غانـــا عـــى جعـــل إصـــاح الضغـــوط
البيئي ــة م ــن األولوي ــات االجتامعي ــة واالقتصادي ــة به ــدف
تحقيـــق األهـــداف املســـتدامة للتنميـــة الوطنيـــة بـــدالً
مـــن الرتكيـــز عـــى نـــزوح الســـكان .ويف هـــذا الشـــأن،
ميك ــن الق ــول َّ
إن غان ــا تتبن ــى اس ــتجابة تنموي ــة وليس ــت
اســـتجابة إنســـانية.

لغان ــا تاري ــخ طوي ــل يف اس ــتضافة الالجئ ــن م ــن املنطق ــة.
ويف العـــر االســـتعامري ،كـــرت مامرســـات مصـــادرة
األرايض وم ــا نت ــج عنه ــا م ــن التهج ــر الق ــري وانتق ــال
الس ــكان .وم ــع وج ــود بع ــض رح ــات الن ــزوح الداخ ــي
“القـــري” العرضيـــة وصغـــرة النطـــاق وقلـــة عـــدد
الالجئ ــن يف غان ــا ،ترتب ــط رح ــات االنتق ــال الداخلي ــة يف
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وال يعنـــي هـــذا إنـــكار أن الهجـــرة يف حـــد ذاتهـــا مـــن
القضايـــا الضاغطـــة عـــى الدولـــة .ففـــي غانـــا تجـــد
الهجـــرة مـــن الريـــف إىل الحـــر ،ونزاعـــات املزارعـــن
والرعـــاة عـــى املناطـــق التـــي متـــر مبرحلـــة انتقاليـــة،
والتدهـــور البيئـــي يف شـــال جنـــوب الصحـــراء الكـــرى
وجنـــوب الســـاحلية االســـتوائية الناتـــج عـــن رحـــات
الن ــزوح ،واالع ــراف املتصاع ــد باآلث ــار املحتمل ــة للضغ ــوط
ـــرز
البيئيـــة وتغـــر املنـــاخ عـــى انتقـــال الســـكان .و ُي ِ
الن ــزوح “بس ــبب” التده ــور البيئ ــي يف املناط ــق الش ــالية
مـــن البـــاد ويف الحـــزام الســـاحيل بالفعـــل مشـــكلة مـــا
إذا كانـــت حقـــوق املترضريـــن حاليـــاً ســـتكون محميـــة
وكيفيـــة إجـــراء ذلـــك.

و ُيعـــزز مـــن مقاومـــة التعامـــل مـــع سياســـية الهجـــرة
وسياســـاتها عـــزوف هـــذه الـــدول عـــن معالجـــة قضايـــا
حق ــوق اإلنس ــان جنبــاً إىل جن ــب م ــع املظاه ــر املختلف ــة
آللي ــات س ــوء الحك ــم به ــا .ويظه ــر ذل ــك جليــاً يف ع ــدم
رغبـــة الـــدول عينـــات دراســـات الحالـــة هـــذه يف وضـــع
أطـــر قانونيـــة ومعياريـــة تحمـــي حقـــوق املهاجريـــن
عمومـــاً والنازحـــن بفعـــل الضغـــوط البيئيـــة خصوصـــاً.

وتقتـــر حاميـــة الحقـــوق يف أوضـــاع الضغـــوط البيئيـــة
ع ــى الحق ــوق املادي ــة يف املق ــام األول ،مث ــل :مح ــاوالت
إرجـــاع ُســـبل العيـــش وخطـــط إعـــادة التوطـــن .وقـــد
أت ــاح ذل ــك للحكوم ــات باالع ــراف باالحتياج ــات املادي ــة
وحس ــب بالت ــوازي م ــع إحب ــاط التح ــدي البني ــوي ملن ــح
وم ــع ذل ــك ،م ــا زال ــت قضاي ــا الهج ــرة والن ــزوح ليس ــت الحقـــوق السياســـية ،مثـــل :التمكـــن والحـــق يف صناعـــة
ج ــزءاً م ــن االهتامم ــات الحقوقي ــة وال يوج ــد يف القوان ــن الق ــرارات الالزم ــة لخط ــط إع ــادة التوط ــن واملش ــاركة يف
واآلليـــات التـــي تتنـــاول هجـــرة الســـكان منهجيـــة وضعهـــا.
لحاميـــة هـــذه الحقـــوق .ويف حالـــة النازحـــن جـــراء
املخاطـــر والكـــوارث الطبيعيـــة ،مثـــة بنـــود يف القانـــون وبالنظ ــر إىل اإلن ــكار الس ــيايس املس ــتمر للهج ــرة والن ــزوح
ً
الوطنـــي إلدارة الكـــوارث لعـــام  1996ميكـــن تطويرهـــا بوصفهـــا تحديـــاً سياســـياً واجتامعيـــاً
فضـــا عـــن
أساســـاً لتغطـــي حـــاالت النازحـــن بفعـــل األحـــداث ذات الهشاشـــة السياســـية التـــي تعـــزز مـــن عزوفهـــم عـــن
البدايـــات البطيئـــة ،مثـــل :تغـــر املنـــاخ ،مـــا يرجعنـــا توف ــر اس ــتجابات ممنهج ــة وهيكلي ــة لحامي ــة الحق ــوق،
إىل أحـــكام املنظمـــة الوطنيـــة إلدارة الكـــوارث يف هـــذا فاآلمـــال املعقـــودة عـــى احتامليـــة حاميـــة حقـــوق
الصـــدد .إال أنـــه ال يوجـــد مـــا ُيشـــر إىل رغبـــة غانـــا يف النازحـــن بفعـــل الظـــروف البيئيـــة أو املناخيـــة املتغـــرة
تطبيـــق القواعـــد التـــي جـــاءت بهـــا املبـــادئ التوجيهيـــة ضعيفـــة .و ُيشـــر التحليـــل محدوديـــة الجهـــود الراميـــة
فض ـ ً
ـا ع ــن توقيعه ــا ع ــى اتفاقي ــة كامب ــاال دون التصدي ــق لتبن ــي “املب ــادئ التوجيهي ــة” ،وأن ــه حت ــى يف ح ــال تبنيه ــا
عليهـــا.
ال تره ــق الحكوم ــات نفس ــها يف محاول ــة تطبيقه ــا .ومث ــل
هـــذه املشـــكلة لـــن ُتحـــل بـــن ليلـــة وضحاهـــا يف ظـــل
ومـــن جهـــة أخـــرى ،فبوصـــف غانـــا
عضـــو يف الجامعـــة أوضـــاع تغـــر املنـــاخ.
ٌ
االقتصادي ــة ل ــدول غ ــرب أفريقي ــا ،مل تنض ــم إىل املب ــادرات
اإلقليمي ــة بش ــأن الهج ــرة الت ــي تدع ــم ع ــى نح ــو وثي ــق روجر زيرت  roger.zetter@qeh.ox.ac.ukاستاذ فخري و
حري ــة انتق ــال الس ــكان والت ــي تع ــد آلي ــة مهم ــة يف ظ ــل جيمز مورييس  morrissey.james1@gmail.comكان
تفاق ــم الضغ ــوط البيئي ــة ع ــى جن ــوب الصح ــراء الك ــرى إىل مدة قصرية مسؤول األبحاث يف مركز دراسات الالجئني
www.rsc.ox.ac.uk
يف جمي ــع أرج ــاء املنطق ــة.

الخالصات
استند هذا املقال إىل بحث مولته مؤسسة جون دي وكاثرين يت
س ــاهمت أح ــداث الهج ــرة العرضي ــة التاريخي ــة والوس ــط ماك آرثر.
الس ــيايس املعق ــد ال ــذي تت ــم في ــه رح ــات الهج ــرة وع ــدم John D and Catherine T MacArthur Foundation
الرغبـــة يف التعامـــل مـــع الهجـــرة بوصفهـــا جـــزءاً مـــن
www.idpguidingprinciples.org .1
السياس ــية العام ــة يف تش ــكيل خلفي ــة ع ــزوف الحكوم ــات http://tinyurl.com/KampalaConvention .2
ع ــن وض ــع أط ــر سياس ــية تعال ــج بفاعلي ــة اآلث ــار الحالي ــة  .3انظر مقاالت صديقي ص  21وبوزي ص 22
واملســـتقبلية لنـــزوح الســـكان املرتبطـــة بتغـــر املنـــاخ
والضغ ــوط البيئي ــة وتع ــد تفس ــراً لذل ــك.
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قانون الكوارث

ستيفاين هاومر

يكمن الدافع الستحداث قوانني جديدة لالستجابة للطوارئ يف الثغرات املوجودة يف نطاق القانون الدويل الحايل
وتغطيته الجغرافية .وهناك أيضاً ثغرات يف تطبيق املعايري الدولية الحالية وعىل األخص يف قدرة القوانني املحلية
عىل معالجة القضايا القانونية الشائعة يف عمليات اإلغاثة واالستشفاء الدولية من الكوارث.
تتضم ــن مختل ــف االتفاقي ــات والصك ــوك القانوني ــة الناعم ــة
(غـــر امللزمـــة) عـــدداً كبـــراً مـــن التعليـــات التـــي ميكـــن
إتباعهـــا أثنـــاء الكارثـــة وبعدهـــا .وتتضمـــن تلـــك الوثائـــق
أحكامـــاً عـــن املســـاعدة الفعالـــة يف أرض الواقـــع باإلضافـــة
إىل حاميـــة األشـــخاص املتأثريـــن .فعـــى ســـبيل املثـــال ،ال
يحظ ــى األش ــخاص املهاج ــرون بس ــبب الك ــوارث يف بلداه ــم
بتغطيـــة اتفاقيـــة عـــام  1951مـــن ناحيـــة منحهـــم صفـــة
اللجـــوء .ومـــع ذلـــك ،ميكـــن العثـــور عـــى أحـــكام تخـــص
الك ــوارث أو توابعه ــا يف االتفاقي ــات الدولي ــة كالعه ــد ال ــدويل
ح ــول الحق ــوق املدني ــة والسياس ــية ( )1966والعه ــد ال ــدويل
بش ــأن الحق ــوق االقتصادي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــة ()1966
واتفاقي ــة القض ــاء ع ــى جمي ــع أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ــرأة
( )1979واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل (1.)1990
وإضافـــة إىل ذلـــك ،هنـــاك االتفاقيـــة الدوليـــة حـــول
حامي ــة حق ــوق جمي ــع الع ــال املهاجري ــن وأف ــراد أرسه ــم
( 2)1990التـــي تغطـــي املهاجريـــن بفعـــل املنـــاخ ممـــن
يعمل ــون يف الخ ــارج ،لك ــنَّ قلي ـ ً
ـا م ــن ال ــدول ص ــادق ع ــى
تلـــك االتفاقيـــة.

الصـــك الوحيـــد الـــذي يعالـــج رصاحـــة الكـــوارث الناتجـــة
عـــن التغـــرات املناخيـــة هـــو اتفاقيـــة حاميـــة النازحـــن
داخليـــاً يف أفريقيـــا ومســـاعدتهم (( 7)2012وتعـــرف
أيضــاً باتفاقي ــة كامب ــاال) فه ــي تض ــع التزامــاً ع ــى ال ــدول
األعضـــاء بـــأن تتخـــذ التدابـــر الالزمـــة لحاميـــة األشـــخاص
النازحـــن نتيجـــة الكـــوارث الطبيعيـــة أو االصطناعيـــة مبـــا
فيه ــا التغ ــرات املناخي ــة ومس ــاعدتهم .وهن ــاك الت ــزام آخ ــر
تن ــص علي ــه اتفاقي ــة كامب ــاال وه ــو أن ع ــى ال ــدول األعض ــاء
ابتـــكار منظومـــات التحذيـــر املبكـــر يف مجـــاالت النـــزوح
املحتملـــة .وبهـــذا النـــص وبذلـــك االلتـــزام الواقـــع عـــى
الـــدول بشـــأن تأســـيس اســـراتيجيات الحـــد مـــن مخاطـــر
الكـــوارث وتنفيذهـــا ،ميكـــن معالجـــة مســـألة االســـتعداد
للطـــوارئ والكـــوارث وتدابـــر إدارتهـــا والحركـــة املرتقبـــة
للنـــاس جراءهـــا.
وهن ــاك بع ــض الصك ــوك املح ــددة الت ــي وإن كان ــت بح ــد
ذاتهـــا غـــر ملزمـــة فهـــي تـــرك عـــى أقـــل تقديـــر آثـــراً
سياس ــياً وق ــد تش ــر إىل منح ــى ُيعتم ــد أو ق ــد تس ــاهم يف
ظهـــور قواعـــد القانـــون العـــريف .وتضـــم هـــذه الصكـــوك
القانونيـــة الناعمـــة (غـــر امللزمـــة) املبـــادئ التوجيهيـــة
للن ــزوح الداخ ــي ( 8)1998وإط ــار هيوغ ــو للعم ــل (-2005
 )2015الص ــادر ع ــام  2005ال ــذي تضم ــن التقري ــر الختام ــي
للمؤمتـــر العاملـــي حـــول الحـــد مـــن الكـــوارث 9.وإضافـــة
إىل ذل ــك ،هن ــاك مب ــادئ بينريي ــو 10الت ــي ُص ِّمم ــت لتوف ــر
اإلرشـــادات العمليـــة للـــدول وهيئـــات األمـــم املتحـــدة
وإعـــادة املمتلـــكات واألرايض ألصحابهـــا .وهنـــاك أيضـــاً
اإلرش ــادات العملياتي ــة ح ــول حامي ــة األش ــخاص يف أوض ــاع
الك ــوارث الوطني ــة 11الص ــادرة ع ــن اللجن ــة الدامئ ــة العاب ــرة
للهيئـــات ( )2011التـــي تهـــدف إىل تكميـــل اإلرشـــادات
الحاليـــة املتعلقـــة باملعايـــر اإلنســـانية يف أوضـــاع املخاطـــر
الطبيعيـــة.

وهنـــاك اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان اإلقليميـــة ذات
الصلـــة بهـــذا املوضـــوع وتضـــم االتفاقيـــة األوروبيـــة
لحاميـــة حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية (،)1950
واالتفاقيـــة األمريكيـــة لحقـــوق اإلنســـان ( )1969وامليثـــاق
األفريقـــي املعنـــي بحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب()1981
 3.لكـــنَّ أيـــاً مـــن تلـــك املعاهـــدات وال اتفاقيـــة الوحـــدة
األفريقيـــة ( )1969املنظمـــة للجوانـــب الخاصـــة مـــن
مشـــكالت الالجئـــن يف أفريقيـــا تغطـــي األشـــخاص الذيـــن
يغ ــادرون دياره ــم بس ــبب أزم ــة بطيئ ــة الظه ــور أو ترقبــاً
لوق ــوع تل ــك األزم ــة4 .وينطب ــق األم ــر نفس ــه ع ــى إع ــان
قرطاجن ــة املعن ــي بالالجئ ــن ( 5 .)1984أم ــا اتفاقي ــة رابط ــة
دول رشق آس ــيا ح ــول إدارة الك ــوارث واالس ــتجابة يف ح ــاالت
الطـــوارئ( 6 )2005فتتصـــدى لجوانـــب مخاطـــر الكـــوارث وعـــى املســـتوى اإلقليمـــي لالتحـــاد األورويب ،هنـــاك
بالرتكي ــز ع ــى املن ــع وخف ــض اآلث ــار باإلضاف ــة إىل االس ــتعداد إرشـــادات دعـــم الـــدول املســـتضيفة ( )2012وهـــي غـــر
واالســـتجابة لحـــاالت الطـــوارئ وإعـــادة التأهيـــل.
ملزمـــة لتوفـــر الدعـــم للـــدول املســـتضيفة التـــي تقـــدم
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املســـاعدات خـــال الحـــاالت الطارئـــة الكبـــرة ،وتهـــدف القانـــون املحـــي يف التعامـــل مـــع القضايـــا القانونيـــة
اإلرشـــادات تلـــك إىل إكـــال االتفاقيـــات واإلرشـــادات املشـــركة أثنـــاء عمليـــات اإلغاثـــة واالستشـــفاء الدوليتـــن
الدوليـــة الحاليـــة .12و ُت ُّ
حـــث الـــدول غـــر األعضـــاء يف مـــن الكـــوارث.
االتح ــاد األورويب ب ــأن تض ــع يف اعتباره ــا اإلرش ــادات عندم ــا
تطلـــب املســـاعدات الدوليـــة وتتلقاهـــا مـــن حـــال آليـــة و ُيصـــاغ حاليـــاً مـــروع منوذجـــي للقانـــون الـــدويل
الحاميـــة املدنيـــة لالتحـــاد األورويب .وتهـــدف اإلرشـــادات لالس ــتجابة للك ــوارث قي ــد الصياغ ــة ملس ــاعدة ال ــدول ع ــى
إىل إزالـــة أكـــر قـــدر ممكـــن مـــن املعوقـــات املنظـــورة إدم ــاج توصي ــات اإلرش ــادات التوجيهي ــة للقان ــون املذك ــور
املاثل ــة أم ــام املس ــاعدات اإلنس ــانية لض ــان سالس ــة عم ــل يف قوانينهـــا الوطنيـــة 13.و ُيقصـــد مـــن النظـــام النموذجـــي
عمليـــات االســـتجابة للكـــوارث .وتغطـــي اإلرشـــادات أربـــع إكـــال اإلرشـــادات التوجيهيـــة وتوفـــر األداة املرجعيـــة
ـواح ه ــي :التخطي ــط للط ــوارئ وإدارة الط ــوارئ وتنس ــيقها الالزمـــة واملثـــال الـــذي ميكـــن أن يحتـــذي بـــه صانعـــوا
نـ ٍ
يف املوقـــع ،واإلمـــدادات اللوجســـتية والنقـــل واملســـائل القوان ــن أثن ــاء رس ــمهم للترشيع ــات الت ــي تناس ــب ظروفه ــا
القانونيـــة واملاليـــة.
الوطنيـــة .وقـــد أحـــرزت بالفعـــل بعـــض الـــدول تقدمـــاً يف
تنفي ــذ التوصي ــات الت ــي ج ــاءت به ــا اإلرش ــادات التوجيهي ــة
القانون الدويل لالســتجابة للكوارث
منهـــا عـــى ســـبيل املثـــال :كولومبيـــا وموزمبيـــق اللتـــان
يهـــدف االتحـــاد الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر اســـتحدثتا سياســـات وترشيعـــات جديـــدة عـــى ضـــوء
والهـــال األحمـــر مـــن خـــال قانونـــه الـــدويل لالســـتجابة اإلرشـــادات.
للكـــوارث إىل رفـــد الـــدول بصـــك يتيـــح لهـــا تجليـــل
ترشيعاتهـــا املعنيـــة وســـد الفجـــوات التقنيـــة إن ُو ِجـــدت .ويعمـــل االتحـــاد الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر
والهـــدف تعزيـــز اإلطـــار القانـــوين لالســـتجابة الدوليـــة واله ــال األحم ــر م ــع برنام ــج األم ــم املتح ــدة اإلمن ــايئ ع ــى
للك ــوارث بحي ــث تصب ــح الدول ــة أك ــر اس ــتعداداً للتعام ــل م ــروع مش ــرك إلج ــراء البح ــوث واملقارن ــات واالستش ــارات
مـــع املشـــكالت التنظيميـــة املتعلقـــة بتوفـــر املســـاعدات املتعلقـــة بجهـــود مختلـــف الـــدول لتعزيـــز كيفيـــة دعـــم
الدوليـــة .وال تنطبـــق هـــذه املعايـــر عـــى النزاعـــات قوانينه ــا لخف ــض مخاط ــر الك ــوارث خاص ــة ع ــى مس ــتوى
املس ــلحة وال ع ــى الك ــوارث الت ــي تح ــدث خ ــال النزاع ــات املجتمعـــات املخليـــة وبالرتكيـــز عـــى التنفيـــذ 14.ومـــن
املســـلحة وال تـــويص تلـــك املعايـــر بإجـــراء أي تغيـــرات النواح ــي الت ــي ق ــد يل ــزم فيه ــا توف ــر أط ــر قانوني ــة فعالي ــة
كانـــت عـــى القانـــون الـــدويل واالتفاقيـــات الدوليـــة .مســـألة خفـــض مخاطـــر الكـــوارث يف املســـتوطنات غـــر
الرس ــمية (العش ــوائيات وم ــدن الصفي ــح) الت ــي يع ــاين الن ــاس
أم ــا األح ــكام الرئيس ــية يف اإلرش ــادات فتق ــرح ع ــدداً م ــن فيه ــا م ــن خط ــر الن ــزوح.
التســـهيالت القانونيـــة للدخـــول والعمليـــات عـــى األرض
وتركـــز تركيـــزاً قويـــاً عـــى ترسيـــع اإلجـــراءات النظاميـــة ويف ع ــام  ،2007رشع االتح ــاد ال ــدويل لجمعي ــات الصلي ــب
وتقلي ــص الحواج ــز القانوني ــة واإلداري ــة يف وض ــع الك ــوارث .األحم ــر واله ــال األحم ــر يف إط ــار اس ــراتيجي للتعام ــل م ــع
وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،ينبغـــي للـــدول املتأثـــرة ،حســـب األبع ــاد اإلنس ــانية للهج ــرة والن ــزوح الداخ ــي وأع ــدَّ أوراقــاً
قدرته ــا وإىل الدرج ــة املمكن ــة الت ــي تس ــمح به ــا الظ ــروف ،سياســاتية مــن بينهــا سياســة الهجــرة 15.كــا حــدد االتحــاد
أن تفك ــر يف توف ــر بع ــض الخدم ــات املح ــددة (مث ــل :النق ــل يف إس ــراتيجيته لع ــام  2020أهداف ــه الت ــي تضمن ــت :توف ــر
ودع ــم اإلم ــداد اللوجس ــتي واس ــتخدام املب ــاين أو املع ــدات) املســـاعدة وخدمـــات الحاميـــة للمهاجريـــن املســـتضعفني
بتكاليـــف مخفضـــة أو مجانـــاً ملســـاعدة الفاعلـــن.
وتعزيـــز لدونـــة املهاجريـــن واملجتمـــع املضيـــف مـــن
خـــال تحقيـــق األمـــن االقتصـــادي واالستشـــفاء واإلدمـــاج
وضمـــن الدراســـة التـــي قـــادت يف نهايـــة األمـــر إىل إنشـــاء االجتامع ــي ضم ــن املجتمع ــات املحلي ــة ،وتحس ــن الوص ــول
اإلرشـــادات التوجيهيـــة للقانـــون الـــدويل لالســـتجابة املتكاف ــئ لخدم ــات الرعاي ــة الصحي ــة والخدم ــات النفس ــية
للكـــوارثُ ،حـــ ِّددت الثغـــرات يف نطـــاق القانـــون الـــدويل واالجتامعيـــة ،ومراعـــاة معالجـــة القضايـــا البيئيـــة خاصـــة
الحـــايل وتغطيتـــه الجغرافيـــة وكذلـــك حـــددت الثغـــرات منه ــا عوام ــل الس ــحب والج ــذب الخاص ــة بامل ــوارد الن ــادرة
يف معـــارف وتطبيقـــات املعايـــر الدوليـــة الحاليـــة خاصـــة والتغ ــر املناخ ــي والرتكي ــز ع ــى تغي ــر الح ــوار الدائ ــر ح ــول
بخصـــوص عالمـــة االســـتفهام املثـــارة عـــى مـــدى قـــدرة الهجـــرة ،وتعزيـــز الدمـــج االجتامعـــي ومعالجـــة قضايـــا
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إع ــادة دم ــج املهاجري ــن مم ــن اخت ــاروا الع ــودة ومحارب ــة املعاي ــر املنص ــوص عليه ــا يف الصك ــوك القانوني ــة املعني ــة.
ره ــاب األجان ــب والوص ــم بالع ــار والتميي ــز والعن ــف (مب ــا ويف الوقـــت نفســـه ،ليـــس القانـــون وال األنظمـــة ســـوى
يف ذلـــك العنـــف القائـــم عـــى الجنـــدر واالتجـــار بالبـــر أداة واحـــدة تدعـــم خفـــض مخاطـــر الكـــوارث ،ففعاليـــة
والتهريـــب) املـــارس ضـــد املهاجريـــن.
القانـــون تقـــوم أساســـاً عـــى حســـن تنفيـــذه.

ثغرات ومش ــكالت عملية للنازحني

قـــد يكـــون النـــزوح واســـع النطـــاق الناتـــج عـــن الكارثـــة
تبعـــة وســـبباً للظلـــم االجتامعـــي يف آن واحـــد .وتواجـــه
املنظـــات اإلنســـانية وغريهـــا مـــن الجهـــات الفاعلـــة
املس ــاعدة مب ــن فيه ــا ال ــدول العامل ــة يف س ــياق الك ــوارث
ع ــدداً كب ــراً م ــن املش ــكالت العملي ــة الناش ــئة جزئيــاً ع ــن
ثغ ــرات الترشيع ــات الحالي ــة .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،هن ــاك
مشـــكالت تؤثـــر عـــى الالجئـــن والنازحـــن بغـــض النظـــر
عـــن ســـبب هجرتهـــم مـــع َّأن هـــذا الســـبب غالبـــاً مـــا
يتمثـــل يف األزمـــة أو الكارثـــة وعواقبهـــا.

قـــد ال يكـــون مـــن املمكـــن حـــل كثـــر مـــن املشـــكالت
(الواقعيـــة) (قانونـــاً) .ومـــن هنـــا ،ال يجـــب أن يقتـــر
الرتكيـــز عـــى األنظمـــة الجديـــدة وحدهـــا إذ ال بـــد مـــن
أن ينصـــب أيضـــاً عـــى التنفيـــذ الفعـــي للنظـــم القامئـــة
وإنفاذهـــا .وإنشـــاء إطـــار قانـــوين محـــدد ينطبـــق عـــى
الهجـــرة املدفوعـــة بالعوامـــل البيئيـــة عـــى ســـبيل املثـــال
ال ينبغـــي أن ُينظـــ َر لـــه عـــى أنـــه اإلجابـــة عـــى النـــزوح
املدفـــوع بالتغـــرات املناخيـــة خاصـــة إال مـــا مل يصحبـــه
اإلرادة السياس ــية لتنفي ــذ ذل ــك الص ــك الجدي ــد وإنف ــاذه.

ستيفاين هاومر  HaumerS@drk.deتعمل مستشارة قانونية يف
تســـاهم عـــدة جوانـــب يف إحـــداث ثغـــرات حاميـــة مجال القانون اإلنساين الدويل لجمعية الصليب األحمر األملاين.
املهاجريـــن .فبدايـــة ،غالبـــاً مـــا تفتقـــر الصكـــوك الحاليـــة  .www.drk.deواآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء الكاتبة
إىل الصفـــة القانونيـــة امللزمـــة ،والقانـــون غـــر امللـــزم ال وال تعكس بالرضورة آراء جمعية الصليب األحمر األملانية.
ميكـــن اســـتخدامه كأداة للمنـــارصة وكســـب التأييـــد .أمـــا
www.ohchr.org/Ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx .1
األنظم ــة امللزم ــة فق ــد ال تص ــادق عليه ــا ال ــدول الرئيس ــية www.ohchr.org/Ar/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
أو قـــد ال يخضـــع تنفيذهـــا غـــى رصـــد هيئـــة مســـتقلةwww.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .
وإضافـــة إىل ذلـــك ،ال تســـترشف االتفاقيـــات املحـــددة www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. .2
ً
ً
صـــكا معينـــا لتمكـــن األفـــراد أو األشـــخاص املتأثريـــن pdf?reldoc=y&docid=4c0f58da
فعليــاً م ــن املطالب ــة بحقوقه ــم .ولذل ــك ،ال يعن ــي وج ــود www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html .3
ص ــك قان ــوين بال ــرورة توف ــر الحامي ــة املب ــارشة الفعال ــة www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
للحقـــوق التـــي يغطيهـــا ذلـــك الصـــك.
pdf?reldoc=y&docid=49426594

ً
الحـــظ َّأن هـــذه الصكـــوك التـــي
وفضـــا عـــن ذلـــكُ ،ي َ
ً
متنـــح حقوقـــا محـــددة لألشـــخاص يف وضـــع اســـتثنايئ
ُتصمـــم بطريقـــة ضيقـــة جـــداً .ونتيجـــة لذلـــك ،قـــد ال
يتمكـــن األشـــخاص مـــن تلبيـــة املتطلبـــات املذكـــورة يف
مختلـــف االتفاقيـــات وعـــى األخـــص منهـــا متطلبـــات
إثبـــات األســـباب املعـــرف بهـــا للحركـــة ،ومـــن هنـــا قـــد
يفقـــد أولئـــك األشـــخاص حـــق التأهـــل للحصـــول عـــى
الحاميـــة .وينطبـــق ذلـــك األمـــر ،عـــى ســـبيل املثـــال،
عـــى األشـــخاص الذيـــن ال يتجهـــون للهجـــرة بســـبب
تأثره ــم بكارث ــة ح ــادة (األم ــر ال ــذي ميث ــل س ــبباً يف بع ــض
االتفاقيـــات) بـــل بســـبب أزمـــة بطيئـــة الظهـــور .كـــا َّأن
األشـــخاص الذيـــن يتنقلـــون طوعـــاً لتجنـــب آثـــار قحـــط
متجـــدد مطـــول أو قحـــط آخـــر ،عـــى ســـبيل املثـــال ،ال
يحصل ــون ع ــى الحامي ــة ع ــى اف ــراض أنه ــم مل يس ــتوفوا

www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. .4
pdf?reldoc=y&docid=4874de202
www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html .5
www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-management- .6
and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-2
www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/kampala/Kampala%20 .7
Convention%20Arabic.pdf
www.brookings.edu/~/media/Projects/idp/GP_Arabic.pdf .8
http://www.unisdr.org/files/1217_HFAbrochureweb1.pdf .9
http://displacementsolutions.org/files/documents/PP_Arabic.doc .10
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Operational%20 .11
Guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/about/COMM_PDF_SWD%20 .12
20120169_F_EN_.pdf
www.ifrc.org/PageFiles/88609/Pilot%20Model%20Act%20on%20 .13
28English%29.pdf%IDRL%20
www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/about-disaster-law/legislation-for- .14
/disaster-risk-reduction/law--drr
www.ifrc.org/PageFiles/89397/Migration%20Policy.AR.pdf .15
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سياسات ُحسن الضيافة والعداء يف األرجنتني
إيرين دافارد إيفانجليستا

يف أعقاب زلزال هايتي عام  ،2010أخذت األرجنتني ودول أمريكا
الجنوبية األخرى عىل عاتقها استقبال الهايتيني ألسباب إنسانية.

باالنخراط يف الدراسة الجامعية .ومع ذلك ،يواجه الهايتيون يف
األرجنتني مشاكل تخص العمل والسكن والوثائق والتعليم والثقافة
والتمييز عىل نحو يناقض التزام القانون بهدف تعزيز إدخالهم
وإدماجهم يف املجتمع األرجنتيني وبرضورة التعامل معهم عىل
أنهم مهاجرون نظاميون 3فض ًال عن دعوته يف جميع مكاتب الدولة
ملساندة املبادرات الداعية إلدماج األجانب يف مجتمع إقامتهم.

إثر الزالزل الذي رضب هايتي عام  ،2010بدأت دول اتحاد أمم
أمريكا الجنوبية 1يف استقبال الهايتيني عىل أرضها .وقد ارتبط
الدافع وراء الهجرة بآمال تحسني معيشتهم يف وضع دُمرت به
جميع االحتامالت والفرص بفعل الزالزل .ووفقاً للهايتيني الذين
ً
أجريت معهم مقابالت يف بوينس آيرس“ :عقب الزالزل ،مل يتبق مبدئيا“ ،السامح بدخول” املهاجرين إىل دولتك يفرض عليك تحمل
مسؤولية هؤالء األفراد بأن توفر لهم املأكل واملسكن والصحة
أي يشء .”...
النفسية ،ويرسي ذلك عىل كل من الدولة واملجتمع .ولكن السؤال
وعندما تعهدت األرجنتني باستقبال الهايتيني “ألسباب إنسانية” مل الذي يطرح نفسه :كيف للمجتمع ا ُملضيف أن ُيدخل من شهدوا
تكن بحاجة للوائح أو مواد محدده تنظم ذلك نظراً ألن قانون خربات صادمة ويحتضنهم و ُيدمجهم فيه متبعاً سياسات ُحسن
الهجرة رقم  25,871لديها كان ينص فعلياً عىل محددات تلك الضيافة وليس العداء تجاه “اآلخر”.
االحتاملية (خالفا ملا حدث يف بلدان أخرى ،مثل :الربازيل أو
تشييل) 2.ومع أن القانون مل يضع حداً زمنياً الستقبال الهايتيني ،إيرين دافارد إيفانجليستا
إال أنهم منذ نوفمرب/ترشين الثاين  2012بدءوا يواجهون مصاعب  ireneduffard@yahoo.com.arباحثة يف اللجنة الكاثوليكية
يف الحصول عىل حق الحامية .وبحلول  2013صار من املستحيل األرجنتينية للهجرةhttp://migracionesfccam.org.ar .
تقريباً عليهم املطالبة بأي حقوق مبوجب هذه املادة .ويجري األمر
www.unasursg.org/ .1
عينه يف الربازيل وتشييل واإلكــوادور التي تضيق بدورها خناق www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6933&I .2
temid=258&lang=es
سياسات الهجرة لديها عىل ا ُملهجرين الهايتيني.
ومن ناحية هؤالء ا ُملهجرين ،فمن غري ا ُملحتمل أن تكون األرجنتني
وجهتهم املنشودة لوال سهولة دخول حدودها والسامح املجاين

 .3قانون الهجرة رقم  ،25,871املادة  ،3النقاط هـ) و ح)

الحد من مخاطر الكوارث واالنتقال

باتريس كيسادا

تواجهنا عالقة معقدة بني االنتقال واملخاطر والكوارث .فبالفرار
ُينقذ الناس أرواحهم وبعض ممتلكاتهم أحياناً ولكنهم يف الوقت
نفسه قد يعرضون أنفسهم ملخاطر جديدة عندما ينتهي بهم
املطاف ،عىل سبيل املثال ،يف مالجئ مؤقتة مكتظة .وعىل صعيد
آخر ،ميثل عدم القدرة عىل االنتقال يف ظل الظروف القاسية
يف حد ذاته سبباً رئيسياً من أسباب االستضعاف .ومن الواضح
أن االنتقال أيضاً قد ُيستخدم بوصفه إسرتاتيجية وقائية ،فهجرة من الخطوات األساسية لتعزيز إجراءات الحد من املخاطر
األيدي العاملة مث ًال قد تساعد يف تنوع مصادر دخل األرسة مام عىل الصعيد املحيل تحديد مؤرشات االنتقال جراء التعرض
ُيعزز من لدونتهم يف مجابهة الكوارث.
لالستضعاف والتعرف عىل عوامل اللدونة التي قد ُتساهم
يف قياس مقدار الخسائر البرشية واالقتصادية الناجمة عن
ومع ذلك ،ال يوجد اهتامم ُيذكر حتى اآلن بالدور املعقد الذي الكوارث والسعي لتحجيمها .ويف إطــار تحديد مؤرشات
يؤديه االنتقال البرشي يف فتح فرص معيشية جديدة ويف مناضلة املخاطر واالنتقال ،برزت عدد من القضايا التي ستتطلب اهتامماً
ظروف االستضعاف واملخاطر .ويف هذا السياق ،كيف يتسنى
لنا التأكد من أننا ال نع ّول عىل استجابة رد الفعل اإلنسانية
وحدها دون أن نسعى يف الوقت نفسه يف تقليص مامرسات
الهجرة القرسية أو حتى منعها متاماً من خالل اتباع إجراءات
الحد من مخاطر الكوارث؟
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خاصاً من املجتمع املحيل للحد من مخاطر الكوارث يف العقود إطار عمل هيوجو اإلطار الدويل الرئييس للحد من املخاطر1.و ُتعد
املفاوضات عىل نسخته الالحقة يف عام  2015مبثابة قوة دافعة
القادمة .ومن بينها:
جيدة لتطوير األدوات الالزمة ملراعاة تكاليف االنتقال االجتامعي
■ ■إدارة التطوير الحرضي والسيام تحركات السكان من الريف إىل االقتصادي ومنافعه من منظور الحد من املخاطر ولضامن االعرتاف
بأن االنتقال مكون أسايس من مكونات خطاب الحد من املخاطر.
الحرض لتحايش افتعال مخاطر جديدة.
■ ■تسهيل إجراءات الهجرة من الريف إىل الريف وإدارتها لتعزيز باتريس كيسادا  pquesada@iom.intمسؤول االنتقال
ُسبل العيش وإتاحة فرص اإلدارة ا ُملستدامة للنظم البيئية واالستشفاء يف املنظمة الدولية للهجرةwww.iom.int .
الهشة (مثل :املجتمعات الرعوية املتنقلة).
أعدت املنظمة الدولية للهجرة هذا املقال بالتعاون مع
■ ■تحديد املامرسات الفضىل لتحسني جهود االنتقال ا ُملنظم حتى مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث .وملزيد
يتسنى لنا تقليص التعرض للمخاطر الطبيعية والتغري البيئي من املعلومات بشأن جهود املنظمة الدولية للهجرة
(مثل :املجتمعات املحلية يف الدول الجزرية الصغرية النامية) .للحد من مخاطر الكوارث ،راجع املوقع اإللكرتوين
■ ■تحسني آليات مساعدة السكان املستضعفني وحاميتهم (مثل:
املهاجرون جراء األزمات والسكان املحارصون).

www.iom.int/cms/drr-compendium

www.un-documents.net/hfa.htm .1

الحوكمة العاملية لهجرة األزمات

ألكسندر بيتس

ال يوجد أي إطار عام عاملي متامسك أو موحد للتعامل مع مختلف النواحي املندرجة تحت مسمى “هجرة
األزمات” .وال يعني ذلك القول برضورة توفري البناء املؤسيس الجديد فور ظهور التحديات أو املسميات الجديدة.
فالتعامل مع ثغرات الحامية الناشئة مثل تلك املتعلقة بهجرة األزمات تتطلب إبداعاً يف تحسني عمل املؤسسات
القامئة عىل صعيد التنفيذ واملأسسة واالتفاقيات الدولية.
هنـــاك ثغـــرات ال ميكـــن تجاهلهـــا يف الحاميـــة تعـــاين منهـــا
مختلـــف مجموعـــات املهاجريـــن املســـتضعفني املتأثريـــن
باألزمـــات ،وعليـــه يكـــون الســـؤال :إىل أي درجـــة ُيطلـــب مـــن
املؤسســـات الدوليـــة الجديـــدة التعامـــل مـــع هـــذه الثغـــرات؟
أو كبديـــل عـــن ذلـــك ،هـــل مـــن الواقعـــي أن نؤمـــن بقـــدرة
التوس ــع
املعاي ــر واملنظ ــات الدولي ــة الحالي ــة ع ــى التكي ــف أو ّ
لســـد تلـــك الثغـــرات والتعامـــل مـــع التحديـــات الناشـــئة دون
الحاجـــة إىل إجـــراء إصـــاح جـــذري كامـــل لهـــا؟ ومـــن هنـــا،
نطـــرح مفهومـــن بســـيطني لنتمكـــن مـــن النظـــر يف كيفيـــة
تكي ــف املؤسس ــات القامئ ــة م ــع التحدي ــات الجدي ــدة .وه ــذان
املفهومـــان هـــا“ :الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات” و”امتـــداد
املنظومـــات”.

الرتكيبة املعقدة للمنظومات

1

إط ــار ع ــام أك ــر حج ـ ً
ـا) أو أن تك ــون موازي ــة لغريه ــا (أن ُيعه ــد
إليه ــا التزام ــات يف مج ــاالت مش ــابهة) أو أن تتداخ ــل م ــع غريه ــا
(بوجـــود عـــدة مؤسســـات ذات ســـلطة واحـــدة عـــى املســـألة
قصـــد مـــن هـــذا املفهـــوم فهـــم الطريقـــة التـــي
ذاتهـــا) 2.و ُي َ
انتـــرت فيهـــا املؤسســـات الدوليـــة والرتكيـــز عـــى الطريقـــة
التـــي ميكـــن مـــن خاللهـــا إخضـــاع مســـألة مـــا إىل حوكمـــة
ع ــدد متف ــاوت م ــن املؤسس ــات .ويفي ــد ه ــذا املفه ــوم ،ع ــى
وجـــه الخصـــوص ،يف جعلنـــا نفهـــم كيـــف تخضـــع املجـــاالت
“الجدي ــدة” والناش ــئة ضمنيــاً لحك ــم ع ــدد متن ــوع ومتداخ ــل
م ــن املؤسس ــات .وبالفع ــلَ ،تع ـ ُـر الرتكيب ــة املعق ــدة للمنظوم ــات
مـــن ناحيـــة هجـــرة األزمـــات املؤسســـات مـــن خـــال عـــدد
م ــن ميادي ــن السياس ــات كالهج ــرة وحق ــوق اإلنس ــان واإلمن ــاء
3
وحوكمـــة األمـــن واالســـتجابة اإلنســـانية.

ٌ
مضمونـــات عـــى
يشـــر تعبـــر “الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات” إىل الطريقـــة ولتحديـــد الرتكيبـــة املعقـــدة للمنظومـــات
الت ــي ميك ــن للمؤسس ــات فيه ــا أن ُتقح ــم (بوصفه ــا ج ــزءاً م ــن السياســـة الدوليـــة العامـــة .فهـــو أوالً يقـــود إىل االعـــراف
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باألشــكال الضمنيــة للحوكمــة .وثاني ـاً ،يركــز عــى كيفيــة خضــوع فحســـب ،بـــل ميكـــن أن يكـــون لـــه عـــدة تجليـــات وطنيـــة
بعـــض مجـــاالت السياســـات إىل حكـــم منظومـــات متعـــددة مختلفـــة يف الوقـــت نفســـه.
يف آن واحـــد بطـــرق قـــد تقـــود إمـــا إىل ظهـــور التداخـــات أو
الثغــرات .وثالث ــا ،ق ــد ينش ــأ ع ــن تل ــك التداخ ــات أو الثغــرات وهنـــاك ثـــاث حـــاالت وقعـــت حديثـــاً الســـتجابة الحوكمـــة
حاجــة لتحســن آليــات التنســيق .فهــذه التحديــات وغريهــا مــن ميكـــن االستشـــهاد بهـــا كأمثلـــة عـــى قـــدرة الرتكيبـــة املعقـــدة
األرج ــح أن تك ــون الس ــمة األساس ــية لحوكم ــة هج ــرة األزم ــات للمنظومـــات عـــى االســـتجابة ملختلـــف العنـــارص الفرعيـــة
التـــي –باســـتثناء مجـــال الالجئـــن -ال تتمتـــع فيـــه أي منظمـــة لهجـــرة األزمـــات كـــا أنهـــا تبـــن الدرجـــة التـــي امتـــد إليهـــا
أو أي منظوم ــة بصف ــة القي ــادة الفعلي ــة ع ــى أرض الواق ــع .ب ــل النظ ــام يف مختل ــف املج ــاالت ،وه ــي :الهج ــرة م ــن أج ــل البق ــاء
تتس ــم كث ــر م ــن املج ــاالت التأسيس ــية لهج ــرة األزم ــات تنظيمي ـاً يف القـــرن اإلفريقـــي عـــام  ،2011واملهاجـــرون الذيـــن تقطعـــت
باالســـتجابات املخصصـــة غـــر املنتظمـــة .ومفـــاد ذلـــك وجـــود به ــم الس ــبل يف ليبي ــا ع ــام  2011ومزي ــج م ــن الهج ــرة املختلط ــة
تض ــارب كب ــر يف االس ــتجابات لهج ــرة األزم ــات م ــا وراء الحامي ــة والحرك ــة املتوقع ــة والهج ــرة م ــن أج ــل البق ــاء يف زمباب ــوي ب ــن
الت ــي تق ــدم لالجئ ــن الفاري ــن م ــن ال ــدول الت ــي تضطهده ــم .عام ــي  2006و .2001و ُتظ ِه ــر كل واح ــدة م ــن تل ــك الح ــاالت َّأن
املؤسس ــات القامئ ــة تعم ــل بفعالي ــة يف بع ــض النواح ــي ملعالج ــة
وتختلـــف بنـــى الحوكمـــة الضمنيـــة التـــي تخضـــع إليهـــا كل جوان ــب هج ــرة األزم ــات لكنه ــا ُتظه ــر أيض ـاً أ َّن ــه م ــا زال هن ــاك
واح ــدة م ــن املج ــاالت املندرج ــة تح ــت مظل ــة هج ــرة األزم ــات حاج ــة ملزي ــد م ــن العم ــل لتحس ــن أداء املؤسس ــات القامئ ــة.
التـــي تضـــم التهجـــر العابـــر للحـــدود املدفـــوع باالنتهـــاكات
الجس ــيمة لحق ــوق اإلنس ــان الت ــي تق ــع خ ــارج نط ــاق التفس ــر فف ــي حال ــة التهج ــر النات ــج ع ــن القح ــط واملجاع ــة يف الق ــرن
الســـائد لالضطهـــاد (التـــي أدعوهـــا يف مقالـــة أخـــرى “هجـــرة األفريقـــي عـــام  ،2011أفضـــت القـــدرة عـــى ربـــط هجـــرة
البح ــث ع ــن البق ــاء” )4والس ــكان “العالق ــون” أو غ ــر القادري ــن األزم ــات بنظ ــام الالجئ ــن (نظــراً لطبيع ــة ترشيع ــات الالجئ ــن
ع ــى الحرك ــة لظ ــروف مانع ــة أو التح ــركات املتوقع ــة و”الهج ــرة والسياســـية املتبعـــة يف كل مـــن كينيـــا وإثيبوبيـــا) إىل جعـــل
املختلطـــة” .ويف بعـــض الحـــاالت ،ســـوف تتكيـــف تلـــك البنـــى مهاج ــري األزم ــات خاضع ــن لوالي ــة مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة
(أو ق ــد يك ــون له ــا الق ــدرة ع ــى التكي ــف) ملعالج ــة “الثغ ـرات” الس ــامية لالجئ ــن ،وهك ــذا متك ــن الصومالي ــون الهارب ــون م ــن
ً
الرســـمية” .فالهجـــرة ســـعياً للبقـــاء
مثـــا تخضـــع لحوكمـــة تلق ــي الحامي ــة ك ــا ل ــو كان ــوا الجئ ــن .ويف ح ــن م َّك ــن ذل ــك
ملنظوم ــة الهج ــرة وإط ــار حق ــوق اإلنس ــان واالس ــتجابة اإلنس ــانية نظ ــام الالجئ ــن م ــن االمت ــداد ملعالج ــة مس ــألة الفاري ــن م ــن
باإلضافـــة غـــى الشـــبكات الناشـــئة ،مثـــل :مبـــادرة نانســـن .القحـــط واملجاعـــة ،فقـــد تســـبب يف الوقـــت نفســـه بإجهـــاد
وإقــراراً بالتعقي ــدات الضمني ــة للمنظوم ــة ،علين ــا أن ننظ ــر إىل نظـــام الالجئـــن إىل درجـــة تقـــرب مـــن االنفجـــار بـــل أدى إىل
أي م ــدى ميك ــن للحوكم ــة أن تس ــد فيه ــا الثغــرات.
ظهـــور مقرتحـــات إلنشـــاء “مـــاذات آمنـــة” ضمـــن الصومـــال
ذاتهـــا كبديـــل داخـــي للفـــرار.

امتداد املنظومات

يســـاعد مفهـــوم “امتـــداد املنظومـــات” يف اإلجابـــة عـــى ذلـــك
الســـؤال ،فهـــو يركـــز عـــى الطريقـــة التـــي ميكـــن للمنظومـــة
فيهـــا أن تتكيـــف عـــى املســـتوى الوطنـــي للتنفيـــذ حتـــى يف
غيـــاب التكيـــف عـــى مســـتويات التفـــاوض الـــدويل أو عـــى
مســـتوى املأسســـة .ويتســـم هـــذا املفهـــوم بأهميـــة خاصـــة يف
عـــامل تنشـــأ فيـــه املشـــكالت والتحديـــات برسعـــة ال يواكبهـــا
إنشـــاء مؤسســـات رســـمية جديـــدة .ومـــع نشـــوء املشـــكالت
الت ــي مل تك ــن ضم ــن نط ــاق منظوم ــة م ــا عن ــد إنش ــائها ،ق ــد ال
تتكي ــف املعاي ــر واملنظ ــات (حت ــى يف غي ــاب إع ــادة التف ــاوض
الرســمي) مــن خــال التفــاوض الــدويل أو املأسســة فحســب بــل
أيضــاً ع ــى مس ــتوى التنفي ــذ م ــن خ ــال “امت ــداد املنظوم ــات”.
ومثـــل هـــذا التغيـــر املؤســـي ال يحـــدث مـــع مـــرور الوقـــت

ويف ليبي ــا يف ع ــام  ،2011م ّث ــل وض ــع الع ــال املهاجري ــن الذي ــن
تقطع ــت به ــم الس ــبل تحديــاً أم ــام الحوكم ــة الت ــي كان جله ــا
يق ــع خ ــارج االس ــتجابة املؤسس ــية القامئ ــة .وم ــع ذل ــكُ ،يع ــد
التعـــاون بـــن مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن
واملنظم ــة الدولي ــة للهج ــرة ،وإن كان ذل ــك التع ــاون مبنيــاً ع ــى
اس ــتجابة مخصص ــة ،بش ــأن خلي ــة التقيي ــم اإلنس ــاين املش ــركة
ً
يف جنيـــف ،مصـــدراً
مهـــا للمامرســـات املثـــى املســـتقبلية يف
التعام ــل م ــع الحاج ــات اإلنس ــانية للع ــال املهاجري ــن الذي ــن
تقطع ــت به ــم الس ــبل .فق ــد أصب ــح الغم ــوض يكتن ــف وض ــع
الع ــال الليبي ــن واألجان ــب ع ــى ح ــد س ــواء م ــن حال ــة انع ــدام
االســـتقرار الســـيايس يف ليبيـــا ،يف ظـــل غيـــاب تحديـــد صفـــة
الالجئ ــن له ــم .وم ــع ذل ــك ،فق ــد ُس ــجلوا و ُمنح ــوا نوعــاً م ــن
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الحامي ــة املؤقت ــة بحك ــم األم ــر الواق ــع ع ــى الح ــدود املرصي ــة فه ــم يف ــرون م ــن انته ــاكات جس ــيمة لحق ــوق اإلنس ــان وه ــم
والتونســـية.
بحاج ــة بذل ــك إىل الحامي ــة الدولي ــة.
لق ــد أدى الع ــدد املح ــدود نس ــبياً م ــن األش ــخاص الذي ــن س ــعوا
إىل عب ــور البح ــر املتوس ــط إىل أوروب ــا نتيج ــة النــزاع ،إىل تولي ــد
توتـــر فيـــا بـــن دول االتحـــاد األورويب حيـــال تشـــارك األعبـــاء
وظه ــرت تحدي ــات التفاقي ــة ش ــنغن املتعلق ــة بحري ــة الحرك ــة
ضمـــن االتحـــاد األورويب .ومـــن الناحيـــة النظريـــة ،كان مـــن
املفـــروض أن متنـــح الحوكمـــة اإلقليميـــة يف أوروبـــا الحاميـــة
املؤقتـــة وتشـــارك األعبـــاء املتعلقـــة بهـــا لحاميـــة األشـــخاص
الفاريـــن مـــن ليبيـــا .أمـــا عـــى ارض الواقـــع ،فقـــد جعلـــت
الخالفـــات السياســـية تنفيـــذ تلـــك الحاميـــة أمـــراً مســـتحي ًال.

أمـــا دولـــة جنـــوب أفريقيـــا املجـــاورة فقـــد ســـمحت لجميـــع
الزميبابوي ــن بالعب ــور إليه ــا مبوج ــب “أذون ــات طالب ــي اللج ــوء”
م ــا أت ــاح له ــم االس ــتيطان ذاتيــاً يف الب ــاد م ــع التمت ــع بح ــق
العم ــل بانتظ ــار تقيي ــم طلب ــات لجوئه ــم .وم ــع ذل ــك ،لغاي ــة
عـــام  ،2009كانـــت معـــدالت االعـــراف بالالجئـــن الزمبابويـــن
ضعيف ــة ج ــداً وم ــا إن اكتمل ــت عملي ــة تحدي ــد صف ــة الالج ــئ
حتـــى أصبـــح الزمبابويـــن عرضـــة لالحتجـــاز والرتحيـــل .وبعـــد
أبريل/نيســـان  ،2009كان هنـــاك بعـــض املحـــاوالت لتكييـــف
السياســـة وتطبيـــق الترشيعـــات القامئـــةُ ،
وطرحـــت للبحـــث،
عـــى ســـبيل املثـــال ،احتامليـــة تطبيـــق التعريـــف األوســـع
ملصطل ــح الالج ــئ املنص ــوص علي ــه يف اتفاقي ــة الالجئ ــن الص ــادرة
عـــن منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة ،ويغطـــي ذلـــك التعريـــف
األحـــداث التـــي “تكـــدِّر لدرجـــة جســـيمة أو ِّ
تعطـــل النظـــام
العـــام” يف البلـــد األصـــي.

وم ــن جه ــة أخ ــرى ،اتس ــمت زميباب ــوي يف الف ــرة م ــا ب ــن 2006
إىل  2011بنـــوع مـــن “الهجـــرة املختلطـــة” ذلـــك َّأن تحـــركات
األش ــخاص انط ــوت ع ــى نط ــاق معق ــد م ــن الدواف ــع وع ــدد ال
يس ــتهان ب ــه م ــن التح ــركات املتوقع ــة ،ومث ــال ذل ــك تح ــركات
األشـــخاص بأعـــداد كبـــرة قبـــل انتخابـــات عـــام  2008ترقبـــاً
الن ــدالع موج ــة كب ــرة م ــن العن ــف .وميك ــن أيض ـاً تصني ــف كث ــر وهك ــذاَ ،ع ِل َق ــت مس ــألة حامي ــة الزميبابوي ــن يف جن ــوب أفريقي ــا
م ــن الفاري ــن ع ــى أنه ــم “مهاج ــرون يبحث ــون ع ــن البق ــاء” أي ب ــن رشوخ الوالي ــات املختلف ــة للمنظ ــات الدولي ــة .فمفوضي ــة
إنهـــم خـــارج اإلطـــار العـــام التفاقيـــة عـــام  1951ومـــع ذلـــك األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن اعتـــرت ومـــا زالـــت تعتـــر
معظ ــم الزميبابوي ــن ع ــى أنه ــم ليس ــوا الجئ ــن لكنه ــا مبج ــرد

شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين) /مجاهد سيف الدين

مهاجرون وطالبون للجوء يف مأوى “كنيسة أنا أؤمن بعيىس املسيح” للرجال يف املدينة الحدودية موسينا الواقعة عىل الحدود مع جنوب أفريقيا يصطفون يف طابور للحصول عىل وجبة
طعام ساخنة مجانية توفرها لهم املفوضية السامية لالجئني.
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منحهـــا األذون الخاصـــة بطالبـــي اللجـــوء لـــكل مـــن يطلبهـــا
فق ــد وض ــع ذل ــك الزميبابوي ــن ضم ــن واليته ــا واختصاصه ــا .أم ــا
يف الواق ــع ،فق ــد متثل ــت معظ ــم مص ــادر الحامي ــة لكث ــر م ــن
الزميبابوي ــن يف املنظ ــات املحلي ــة غ ــر الحكومي ــة واملنظ ــات
الكنســـية ومنظـــات الشـــتات .وغطـــت بعـــض اســـراتيجيات
الحاميـــة الذاتيـــة القامئـــة عـــى املجتمعـــات املحليـــة بعـــض
الثغـــرات التـــي نشـــأت إثـــر غيـــاب االســـتجابات الدوليـــة أو
الوطنيـــة الكافيـــة.
وع ــى صعي ــد االتفاقي ــات الدولي ــة ،م ــا إن ُتس ــتنزف احتاملي ــة
تحس ــن املؤسس ــات القامئ ــة ،ال ينبغ ــي عنده ــا لعملي ــة إص ــاح
والخالصـــة َّأن قضيـــة القـــرن األفريقـــي ُت ّ
بـــن لنـــا أنـــه عندمـــا االتفاقيـــات الدوليـــة أن تنطـــوي عـــى إنشـــاء معاهـــدات أو
ً
توجـــد صلـــة بـــن منظومـــة اللجـــوء وترشيعـــات الالجئـــن منظـــات جديـــدة .بـــل يجـــب بـــدال مـــن ذلـــك أن تتضمـــن
الوطنيـــة ،ميكـــن مـــد تلـــك املنظومـــة لتغطيـــة الثغـــرات .عمليـــات توحيـــد املعايـــر الحاليـــة وعمليـــات التنســـيق مبـــا
وباملقاب ــلُ ،تب ـ ّـن الحال ــة الليبي ــة َّأن التحدي ــات الت ــي يواجهه ــا يخ ــص املؤسس ــات القامئ ــة وتعزي ــز متاس ــكها .وق ــد تق ــدم أط ــر
الع ــال املهاج ــرون العالق ــون الذي ــن تقطع ــت به ــم األس ــباب القوانــن الناعمــة وســيلة لتوفــر التوحيــد الســلطوي والتطبيقــي
تطلبـــت اســـتجابات جديـــدة أكـــر إبداعـــاً .ويف غضـــون ذلـــك ،للمعاي ــر القانوني ــة واملعياري ــة .وباملث ــل ،عندم ــا ُت ــدرج نواح ــي
تبـــن القضيـــة الزميبابويـــة أنـــه عندمـــا أخفقـــت املؤسســـات املوض ــوع ضم ــن األط ــر التنظيمي ــة ،عنده ــا ق ــد يس ــاعد إنش ــاء
القامئ ــة يف التكي ــف م ــع ح ــركات الهج ــرة املختلط ــة املعق ــدة ،بن ــى التنس ــيق املحس ــنة يف س ــد الثغــرات.
ظه ــر ع ــدد متن ــوع م ــن البن ــى غ ــر الرس ــمية وآلي ــات الحامي ــة
القامئ ــة ع ــى املجتمع ــات املحلي ــة لس ــد بع ــض تل ــك الثغــرات .ميكـــن فهـــم إطـــار الحوكمـــة القامئـــة لهجـــرة األزمـــات عـــى
أن ــه ميث ــل مجموع ــة واح ــدة معق ــدة م ــن املنظوم ــات موج ــود
السياسة
ع ــى املس ــتوى العامل ــي م ــن ناحي ــة نط ــاق املعاي ــر واملنظ ــات
تس ــلط ه ــذه القضاي ــا الض ــوء ع ــى التن ــوع القائ ــم يف درج ــة الدولي ــة ذات الصل ــة الفعلي ــة واملحتمل ــة للتعام ــل م ــع هج ــرة
مالءمـــة أو عـــدم مالءمـــة املؤسســـات الحاليـــة إزاء مواجهـــة األزمـــات .ومـــع ذلـــك ،فهـــي موجـــودة أيضـــاً عـــى مســـتوى
التحديـــات التـــي تفرضهـــا مختلـــف جوانـــب هجـــرة األزمـــات .املامرســـة العمليـــة حيـــث ميكـــن أن يظهـــر تنفيـــذ املجمـــع
ويف بعـــض النواحـــي ،تعالـــج بنـــى الحوكمـــة القامئـــة التحـــدي بتجلي ــات مختلف ــة مب ــا يتعل ــق مبختل ــف األزم ــات يف مختل ــف
اإلنســاين معالجــة كافيــة .لكنهــا يف نــواح أخــرى تبقــى موجــودة األماكـــن.
نظريــاً لكنه ــا تواج ــه مش ــكالت يف التنفي ــذ ع ــى أرض الواق ــع.
ويف ح ــاالت أخ ــرى ،يتب ــن وج ــود ثغــرات ال ب ــد م ــن ردمه ــا .أليكساندر بيتس  alexander.betts@qeh.ox.ac.ukأستاذ
مشارك يف دراسات الالجئني والهجرة القرسية ويعمل لدى مركز
مـــن أهـــم الخصائـــص التحليليـــة لكثـــر مـــن املشـــكالت دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
“الجديـــدة” العابـــرة للحـــدود التـــي تظهـــر وتتطلـــب تعاونـــاً
 .1يُقصد باملنظومات مجموعة الصكوك الدولية التي تُعنى بالالجئني والهجرة القرسية
ً
دوليــا أنه ــا تتعل ــق باختص ــاص جمل ــة م ــن املعاي ــر واملنظ ــات وغريها.
القامئـــة حتـــى لـــو مل تكـــن العالقـــة بينهـــا رصيحـــة .وهجـــرة  .2آلرت ،ك .ج .و ميونري ،س (“ )2009سياسات البنية املعقدة للمنظومات الدولية” ،مجلة:
األزم ــات واح ــدة م ــن مث ــل تل ــك املج ــاالت ا ُملدرج ــة ضمنيــاً يف Perspectives on Politics
العدد 24-13:)1(7
ً
مجموع ــة قامئ ــة مســ َّبقا م ــن املؤسس ــات ،فم ــن ب ــاب أوىل إذن Alter, K.J. and Meunier, S. (2009) ‘The Politics of International Regime
الـــروع مببـــدأ تحســـن أداء تلـــك املؤسســـات القامئـــة .وعـــى Complexity’, Perspectives on Politics 7(1): 13–24
مســـتوى التنفيـــذ ،هنـــاك عـــدد مـــن املعايـــر والبنـــى القامئـــة  .3انظر مقالة جاين مكأدم صفحة ......
 .4بيتس ،أ )2013( ،الهجرة من أجل البقاء :الحوكمة املخفقة وأزمة التهجري .مطبعة
التـــي وقعـــت وصادقـــت عليهـــا الـــدول حتـــى لـــو مل تكـــن جامعة كورنيل.
منفـــذة بالكامـــل عـــى الـــدوام .وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،وقعـــت Betts, A. (2013) Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of
ال ــدول ع ــى معاي ــر لحق ــوق اإلنس ــان وصادق ــت عليه ــا م ــا Displacement. Cornell University Press.
ل ــه مضمون ــات مهم ــة ع ــى الكيفي ــة الت ــي يج ــب أن تس ــتجيب
فيهـــا لهجـــرة األزمـــات.
أمـــا عـــى مســـتوى املأسســـة ،فهنـــاك طـــرق ميكـــن فيهـــا
تحس ــن املعاي ــر أو املامرس ــات القامئ ــة ضم ــن األط ــر القانوني ــة
والسياســـاتية .فعـــى ســـبيل املثـــال ،تحمـــل اتفاقيـــة األمـــم
املتح ــدة ح ــول حق ــوق جمي ــع الع ــال املهاجري ــن وعائالته ــم
مضمونـــات محتملـــة تشـــر إىل حقـــوق العـــال املهاجريـــن
الذيـــن تقطعـــت بهـــم الســـبل يف ســـياق األزمـــة.
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مرشوع هجرة األزمات

بعض املقاالت يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية مبني عىل منتجات من مرشوع إدارة األزمات يف معهد
:) والقامئة الكاملة ملخرجات املرشوع حتى هذا التاريخ هي كام ييل (باإلنجليزية فقط.دراسة الهجرة الدولية
Setting the scene: migration implications of
humanitarian crises
Susan Martin, Sanjula Weerasinghe and
Abbie Taylor*

Conceptualizing ‘crisis migration’: a theoretical
perspective
Jane McAdam*

Rising waters, broken lives: experience from
Pakistan and Colombia floods suggests new
approaches are needed
Alice Thomas*

‘Trapped’ populations: controls on mobility at
times of crises
Michael Collyer and Richard Black*

Protecting non-citizens in situations of conflict,
violence, and disaster
Khalid Koser*

Human trafficking and smuggling in the time of
humanitarian crises
Elżbieta M Goździak and Alissa Walter

Flight to the cities: urban options and
adaptations

Recurrent acute disasters, crisis migration:
Haiti has had it all

Patricia Weiss Fagen*

Environmental processes, political conflict and
migration: a Somali case study

Judith Kumin*

Environmental stress, displacement and the
challenge of rights protection

Roberta Cohen

Elizabeth Ferris*

Anna Lindley*

Roger Zetter and James Morrissey*

Intractability and change in crisis migration:
North Koreans in China and Burmese in
Thailand
W Courtland Robinson*

Policy adrift: the challenge of mixed migration
by sea
Lessons learned from the development of the
Guiding Principles on Internal Displacement
Enhancing adaptation options and managing
human mobility in the context of climate
change
Koko Warner and Tamer Afifi*

Disaster Law

Stefanie Haumer

Criminal violence, displacement, and migration
in Mexico and Central America

The Hyogo Framework, disaster risk reduction
and mobility

Chernobyl & Fukushima-Daiichi: consequences
and lessons learned

Crisis migration: Housing, Land and Property
(HLP) rights: disaster, conflict and climate
change

Sebastián Albuja*

Silva Meybatyan

IOM with UNISDR

Health crises and migration

Scott Leckie

Michael Edelstein, Khalid Koser and David L
Heymann*

Something old and something new:
resettlement in the twenty-first century

Community relocations: the Arctic and South
Pacific

Anthony Oliver-Smith and Alex de Sherbinin*

The global governance of crisis migration

Robin Bronen*

:* تظهر هذه األبحاث يف مجلد األزمات اإلنسانية والهجرة
األسباب والتبعات واالستجابات
(Humanitarian Crises and Migration: Causes,
Consequences and Responses)
2014 أيار/ومن املقرر أن تنرشه روتليدج يف مايو

Alexander Betts*

Crisis Migration Project
http://isim.georgetown.edu/work/crisis
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اتفاقيات جديدة تربمها منظمة الدول األمريكية لحامية النازحني ضد املامرسات
العنرصية والتمييز
ماريا بياتريس نوغريا

يف عام  ،2013اعتمدت اتفاقيتان جديدتان قادرتان عىل تقديم حامية أكرب للجامعات املستضعفة ،مبا فيها النازحني،
يف األمريكتني.

يف السادس من يونيو/حزيران  ،2013صدّقت الجمعية العامة املعدية واألمراض النفسية ،أو أي حالة أخرى[ 3.تغميق الحروف
ملنظمة الدول األمريكية عىل اثنني من اآلليات القانونية الدولية مضاف من الكاتب]
الجديدة :اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة العنرصية والتمييز
العنرصي وما يتصل بذلك من أشكال التعصب (االتفاقية املناهضة وال توجد أي معاهدة أخرى يف القانون الدويل تشتمل عىل فكرة
للعنرصية) واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة جميع أشكال شاملة ملعنى مبدأ عدم التمييز العنرصي ومقصده أكرث من
التمييز العنرصي والتعصب (االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي) .تلك الواردة يف هذه االتفاقية .ففي الوقت الذي اعتمدت فيه
وتعد األخرية أكرث شمولية يف مجال حامية الجامعات املستضعفة معاهدات حقوق اإلنسان األخرى عىل تفسريات للمبدأ الذي
يشتمل بقدر أعىل قلي ًال عىل حامية بعض الجامعات ،أدمجت
وتشتمل عىل صيغ جديدة تفيد النازحني خصوصاً يف املنطقة.
اتفاقية منظمة الدول األمريكية املبادئ والقوانني السابقة جميعاً
وطاملا عانت األمريكتني من مامرسات العنرصية والتمييز العنرصي يف تعريفها الخاص.
واسعة النطاق ضد النازحني ملدد طويلة .وقد وثق ذلك عىل
مدار العقدين األخريين بطرق عدة ،مثل :يف تقارير املقررين وصار النازحون مدرجون حالياً بني فئات األفراد األكرث استضعافاً
الخاصيني العاملني يف منظمة الدول األمريكية ،وممثيل األمني وعرضة للتمييز العنرصي مع وجود احتاملية كبرية جداً اآلن
العام يف األمم املتحدة املعني بالنازحني داخلياً ،فرانسيس دينغ يف نجاح االدعــاءات املقدمة عىل أساس املامرسات العنرصية.
ووالرت كالني ،1ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان ،ويف مؤمترات ،مثل :وترتاوح التزامات الدول املنصوص عليها يف االتفاقية بني التصدي
الحلقة الدراسية اإلقليمية املعنية بالنزوح الداخيل يف األمريكتني لجميع أنواع املامرسات العنرصية والقضاء عليها واملعاقبة عليها
عام 20042.
وتبني ترشيعات خاصة وتنفيذ السياسات العامة بشأن املساواة
يف املعاملة ويف توفري الفرص .ومن األمور ذات األهمية الخاصة
ووفقاً لالتفاقية الجديدة املناهضة للتمييز العنرصي:
للنازحني إمكانية الحصول عىل السكن والوظائف واملشاركة
يف املنظامت املهنية والتعليم والتدريب والحامية االجتامعية
ُيقصد بالتمييز العنرصي أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يف واألنشطة االقتصادية والخدمات العامة دون إخضاعها ألي شكل
أي مجال من مجاالت الحياة العامة أو الخاصة ،يكون الغرض منه
أو التأثري الناتج عنه إبطال أو تحجيم االعرتاف عىل قدم املساواة
أو مامرسة أو التمتع بحق أو أكرث من حقوق اإلنسان وبالحريات
األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية التي تنطبق عىل يف  ،2011قرر الفريق العامل املعني باتفاقية البلدان األمريكية
املقرتحة ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما
الدول األطراف.
وقد يكون التمييز العنرصي عىل أساس الجنسية أو العمر أو
الجنس او التوجه الجنيس أو هوية الجندر والتعبري أو اللغة أو
الدين أو الهوية الثقافية أو اآلراء السياسية أو اآلراء من أي نوع
أو األصل االجتامعي أو الوضع االجتامعي واالقتصادي أو املستوى
التعليمي أو املهاجرين أو الالجئني أو ا ُملعادين إىل أوطانهم أو
عدميي الجنسية أو النازحني داخلي ًا أو اإلعاقة أو سمة وراثية أو
حالة متعلقة بالصحة العقلية أو البدنية ،مبا يف ذلك األمراض

يتصل بذلك من أشكال التعصب إىل قسم النسخة إىل اتفاقيتني
مختلفتني :واحــدة تركز عىل العنرصية واألخــرى عىل األشكال
األخرى من التمييز العنرصي والتعصب .وبادئ ذي بدء ،عزز هذا
القرار إدراك احتاملية أن تواجه بعض الدول صعوبات يف تنفيذ
اتفاقية شاملة متاماً نظراً ملوقفهم القانوين املحيل من قضية التوجه
الجنيس وهوية الجندر .ويف أعقاب ذلك ،استغل الفريق العامل
الفرصة لجعل االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي اتفاقية رائدة؛
فهي أول اتفاقية تعرتف رصاحة بزيادة جرائم الكراهية القامئة عىل
التوجه الجنيس وتحظر التمييز العنرصي القائم عىل هذه األسس.
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من أشكال التقييد أو التحجيم للحقوق من منطلق التمييز ومازالت االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي بحاجة لتصديق
العنرصي والتعصب.
الدول عليها لتدخل حيز التنفيذ .واعتباراً من سبتمرب/أيلول ،2013
وقع كل من األرجنتني والربازيل واإلكوادور وأوروغواي االتفاقية
وتنص االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي عىل أهمية وجود ولكنهم مل يصدقوا عليها بعد.
إرشاف قضايئ من قبل محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان،
ومبجرد بدء إنفاذ االتفاقية ،ستؤسس لجنة البلدان األمريكية ماريا بياتريس نوغريا  mb_nogueira@yahoo.comمرشحة
ملناهضة العنرصية والتمييز العنرصي وجميع أشكال التمييز لنيل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية يف جامعة برازيليا.
والتعصب والقضاء عليها لإلرشاف عىل تنفيذ االتفاقية.
 .1انظر  www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/francis-dengو
وقد تكون االتفاقية أيضاً مبثابة آلية مهمة لتسهيل إيجاد حلول
دامئة ألزمات النزوح الداخيل يف املنطقة .فحتى عقب عمليات
العودة الطوعية أو االندماج املحيل ،سيكون عىل النازحني
مواجهة مشاكل التمييز العنرصي الجلية يف القيود املفروضة عىل
إمكانية الحصول عىل الخدمات العامة وتحجيم حقوقهم املرتبطة
بالتوظيف وموارد الرزق واملشاركة السياسية4.وتنكر االتفاقية
رصاحة جميع هذه األشكال من التمييز العنرصي .واالتفاقية أيضاً
قادرة عىل املساعدة يف مواقف التمييز العنرصي ضد النازحني
الذين ينتمون أيضاً لجامعات مستضعفة أخرى ،مثل :املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/walter-kalin
www.brookings.edu/fp/projects/idp/conferences/mexreport.pdf .2
 .1 .3النص الكامل موجود عىل:
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv-es
 .4أ/مجلس حقوق اإلنسان/21/13/امللحق  .4مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص
بشأن حقوق اإلنسان الخاصة بالنازحني داخلياً ،والرت كالني :إطار الحلول الدامئة ملشاكل
النازحني داخلياً 29 ،ديسمرب/كانون األول .2009
(Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally
Displaced Persons,WalterKälin: Framework for Durable Solutions for
)Internally Displaced Persons

الدور املحتمل لقانون يحد من أشكال التمييز العنرصي يف ميامنار

ناثان ويليس

كثرياً ما غذى التمييز العرقي مامرسات العنف والنزوح يف ميامنار ،والسيام شعب الروهينجا الذين كانوا يفرون يف
مجموعات مكونة من “عرشات اآلالف” يف عام  2013وحده.

يف ظــل اإلطــار الدســتوري الجديــد يف ميامنــار واإلصــاح الترشيعي
الســائر قدم ـاً يف البــاد ،يبــدو الوقــت مناســباً للنظــر يف مــا إذا
كان وضــع قانونـاً خاصـاً للتمييــز العنــري سيســاعد يف معاجلــة
مســألة التمييــز العرقــي الراســخة يف البــاد والحــد مــن التوتـرات
العرقيــة ومامرســات العنــف ورحــات النــزوح التــي يعــاين منهــا
1
كثــر مــن النــاس.
وتنــص االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
3
العنــري عــى رضورة تعزيــز “االحــرام العاملــي لحقــوق
وينــص دســتور ميامنــار (املــادة  )348عــى أنــه“ :يتعــن عــى اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع ومراعاتهــا دون متييــز
االتحــاد عــدم متييــز [مكتوبــة هكــذا] أي مواطــن يف جمهوريــة بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن” فضـ ًا عــن أنــه “ال
اتحــاد ميامنــار عــى أســاس العــرق أو املولــد أو الديــن أو املوقــف يوجــد أي مــرر للتمييــز العنــري ،مــن الناحيــة النظريــة أو مــن
الرســمي أو الحالــة أو الثقافــة أو الجنــس أو الــروة”2.وال متنــح الناحيــة العمليــة ،يف أي مــكان” .وتلــزم االتفاقيــة الــدول املوقعــة
الجنســية إال مبوجــب القانــون؛ ويعــد قانــون الجنســية لعــام عليهــا “باتخــاذ إج ـراءات فعالــة ملراجعــة السياســات الحكوميــة
 1982القانــون ا ُملســتخدم حاليــاً الــذي يعــرف بوجــود نحــو والوطنيــة واملحليــة وتعديــل أي قوانــن أو ترشيعــات أو إبطالهــا
 135مجموعــة عرقيــة ويســميهم “األعــراق الوطنيــة” إال أنــه أو إلغائهــا إذا كانــت مســؤولة عــن توليــد التمييــز العنــري أو
ال يشــتمل عــى شــعب الروهينجــا وينكــر عليهــم أحقيتهــم يف عــن اســتدامته أينــا كان موجــوداً”.

الجنســية ألنهــم أفــراد يف هــذه املجموعــة العرقيــة .وبعــدم
اع ـراف البــاد بجنســيتهم ،يف ظــل املــادة  ،348يحرمــون أيض ـاً
مــن حــق الحاميــة مــن مامرســات التمييــز مبوجــب دســتور
البــاد.
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املفوضية السامية لالجئني/ب بيهان

تعب عن مشاعرها باإلحباط من الظروف املعيشية والحياة عىل العموم منذ إجبارها عىل الفرار من بيتها يف سيت يون سو بوالية راخني خالل أحداث العنف التي اندلعت يف
امرأة ّ
أكتوبر/ترشين األول  .2010تقول َّإن أناساً مسلحني أجربوا جميع من يف قريتها عىل الهرب قبل حرق بيوتهم ونهب ممتلكاتهم.

وإدراكاً لحقيقــة عــدم وجــود دولــة معصومــة مــن العنرصيــة،
عــى املرشعــن أخــذ الحاجــة لوجــود اســتجابة ترشيعيــة عــى
محمــل الجــد .فبالرغــم مــن أن التوتــرات العنرصيــة تجــاه
الســكان األصليــن يف أســراليا ال تــأيت مبســتوى مــا يحــدث يف
ميامنــار تجــاه شــعب الروهينجــا ،فالسياســات التــي تتبعهــا
أسـراليا تجــاه ســكانها األصليــن جـ ّرت أسـراليا أيضـاً مــن وقــت
آلخــر إىل هاويــة ســوء الســمعة .وقــد صدقــت أســراليا عــى
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري
يف عــام  1975بفقرتهــا التــي تحــوي مــادة تناهــض التمييــز
العنــري .ومــع أن مثــل هــذه الترشيعــات ال ُتعــد تريــاق جميــع
مشــاكل التمييــز العنــري ،فهــذه الترشيعــات متثــل عــى األقــل ناثان ويليس  nathan.willis@scu.edu.auمرشحة لنيل درجة
اعـراف الدولــة بوجــود مشــكلة تحتــاج لحــل وقــد أثبتــت هــذه الدكتوراه يف جامعة ساثرن كروس ،أسرتاليا ،وعملت سابقاً يف
الترشيعــات فاعليتهــا بوصفهــا آليــة قانونيــة ُمصلحــة عندمــا ميامنار.
تنشــأ مســائل العنرصيــة.
 www.trust.org/item/20130912101837-el6ym .1انظر أيضاً العدد  30من نرشة

تأمــن حياتهــم والشــعور براحــة البال”4.و ُيحتمــل إج ـراء بعــض
التعديــات عــى قانــون الجنســية أو حتــى تعديــل الدســتور
نفســه .وليــس غريبــاً اقــراح أن تنظــر لجنــة ســيادة القانــون
والســكينة أيضــاً يف إمكانيــة التوصيــة ،كنــوع مــن التطويــر
املــوازي ،بأهميــة التصديــق عــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري مــن خــال وضــع قانــون
يحــد مــن أشــكال التمييــز العنــري .وقــد تكــون التعديــات
عــى دســتور ميامنــار مهمــة أيضــاً لتخويــل الســلطات املعنيــة
بالتصديــق عــى االتفاقيــات الدوليــة.

ويف ميامنــار ،طالــب بعضهــم لجنــة ســيادة القانــون والســكينة،
التــي يرأســها داو أونــغ ســان ســو كيــي ،بالنظــر يف قضيــة قانــون
الجنســية .واشــتمل تقريــر اللجنــة يف  31يوليو/متــوز  2013عــى
توصيــة تنــص عــى أنــه “يتعــن عــى الــدول أن تهــدف [مكتوبــة
هكــذا] لتحقيــق الســام الــذي يتيــح للشــعب وللجنســيات
العرقيــة العيــش والعمــل تحــت حاميــة القانــون الــذي يكفــل

الهجرة القرسية عن “نازحي بورما”
www.fmreview.org/ar/burma
http://tinyurl.com/Myanmar-Constitution-2008 .2
www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html .3
 .4لجنة سيادة القانون والسكينة ،ميامنار“ ،تقرير لجنة سيادة القانون والسكينة”
( 31يوليو/متوز .)2013
()Report of the Rule of Law and Tranquility Committee
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تكييف معايري التعليم العاملية وفق السياقات املحلية
كارين أالف وتزفيتومريا الوب وأريانا سلوت

يجب تطبيق املعايري العاملية ،ومنها عىل سبيل املثال املعايري الدنيا للتعليم يف حاالت الطوارئ ،محلياً ،وال غنى لهذه
الغاية عن عملية مدروسة وملتزمة لتكييف التعليم وفقاً للسياقات املحلية املختلفة.

تحـدد الشـبكة العابـرة للهيئات للتعليم يف حـاالت الطوارئ من يف متكين السـكان املتأثريـن مـن املطالبـة بحقهـم يف التعليم يف
خلال املعايير الدنيـا التـي وضعتهـا املسـتوى األدىن مـن جودة أوضـاع الطـوارئ وتعزيز مسـاءلة أصحاب الواجبـات عىل الوفاء
التعليـم والوصـول إليـه يف حـاالت الطـوارئ ،وتشير إىل االلتزام بالتزاماتهم.
بحـق جميـع األطفـال واليافعين والبالغين يف الحصـول على
مسـتوى آمـن وجيـد ومناسـب مـن التعليـم حتـى يف الظـروف رسيالنكا وإثيوبيا
1
يف كل مـن رسيالنـكا وإثيوبيـا ،حضر مزاولـو التعليـم مـن
األكثر صعوبـة مبـا فيهـا التَّهجير القرسي.
املنظمات غير الحكوميـة وهيئـات األمـم املتحـدة وصانعـي
ونظـراً َّ
ألن املعايير جـاءت عا َّمـة يف صياغتها ،ال بد مـن تكييفها السياسـات مـن وزارة الرتبيـة وغريهم من املسـؤولني الحكوميني
ً
مبـا ينسـجم مـع سـياق كل حالـة عنـد تطبيـق تلـك املعايير مـن مختلـف املناطـق املتنوعـة جغرافيـا يف بلداهـم ورشـات
على أرض الواقـع .فلا بـد إذن مـن “ترجمـة” املعايير العامليـة عمـل اسـتمرت يومين يف عواصـم بلدانهـم بهـدف صياغـة
وتكييفهـا بطريقـة تجعل محتواها مالمئـاً وذا معنى يف الظروف معايير وطنيـة للتعليـم مـن خلال تكييـف سـياقات املعايير
املعطـاة .ومثـال ذلـك اإلرشـادات التوجيهيـة العامليـة بشـأن الدنيـا للشـبكة العابـرة للهيئـات للتعليـم يف حـاالت الطـوارئ.
نسـبة عـدد الطلاب لـكل معلـم التـي يجـب أن تراعـى عنـد ويف إثيوبيـا ،اسـتدعت الحاجـة إىل ضامن تعميـم قضايا الالجئني
تطبيقهـا“ :توفير العـدد الـكايف مـن املعلمين لضمان النسـبة على املعايير املحددة قطرياً إىل عقد اجتامع تشـاوري أويل عىل
املناسـبة مـن عـدد الطلاب إزاء كل معلـم” ففـي مدرسـة ما يف املسـتوى الوطنـي تبعـه ورشـة عمـل ثانيـة يف منطقـة دولو أدو
مخيـم لالجئين ،قـد تختلـف النسـبة مـن مخيـم آلخـر اختالفـاً املسـتضيفة لالجئين .ويف تلك الورشـة ،اسـتعرض خبراء الالجئني
كبيراً حسـب سـياقات التهجير بعيـد األمـد وحسـب املـدارس مسـودة املعايير بالنظـر إليهـا مـن منظـور الالجئ/النـازح.
املنشـأة يف املجتمعـات املهجـرة حديثـ ًا.
ُ
عـدت خطـة األعمال واملـواد بالتشـاور مـع
ويف كال البلديـن ،أ َّ
وميكـن للتكيف السـياقي غري الرسـمي أن يحـدث عندما يراجع املنظمات املضيفة (منظمـة إنقاذ الطفل يف سيريالنكا ومنظمة
املسـتخدمون اإلرشـادات املعنيـة أو يصممونهـا أو يقتطعـون األمـم املتحـدة لألمومـة والطفولة-اليونيسـف يف إثيوبيا) لرعاية
منهـا أقسـاماً بحـد ذاتهـا أو يك ّيفونهـا لتلبيـة حاجـات معينـة الحاجـات املحليـةُ .وأدمجـت أيضـاً اإلرشـادات الخاصـة بكيفية
بحـد ذاتهـا .أمـا التكييف السـياقي الرسـمي ،يف الجانـب اآلخر ،التطـرق إىل املوضوعـات الحساسـة يف كل مـن البلديـن ،مثـل:
فينطـوي على عملية جامعيـة تعاونية تهـدف إىل بناء مجموعة النـزاع القبلي والعرقي.
مـن املعايير املراعيـة للسـياق يف عمليـة يشترك فيهـا جميـع
وضمـت كل واحدة
أصحـاب املصلحـة يف التعليـم يف سـياق مـا .ثـم َّ
تسـجل النتيجة تـوزع املشـاركون على مجموعـات العمـلّ ،
و ُتعمـم على رشائح واسـعة لتوفريها يف نهايـة املطاف إىل جميع مسـؤوالً مـن وزارة الرتبيـة وروعـي يف تقسـيم املجموعـات
العاملين يف التعليـم لتمكينهـم مـن االسـتفادة من تلـك النتائج متثيـل املجتمـع املحلي والتنـوع الجغـرايف .و ُمنح االهتمام أيضاً
لضمان التمثيـل املتكافـئ للجنـدر والديـن والعـرق واللغـة .ثم
يف السـياق املحدد.
عملـت املجموعـات على ثالثـة أو أكثر مـن املعايير بحيـث
وستسـاعد هـذه العملية االستشـارية والتعاونيـة يف بناء مجتمع تغطـي املجموعـات املعايير التسـعة عشر كاملـة كما وردت
قـوي مـن املزاولني وصانعـي السياسـات يف البالد وسـتقدم أيضاً يف دليـل املعايير الدنيـا وذلـك خلال يومين إىل ثالثـة أيـام .ثم
فرصـة يف اإلصغـاء لألصـوات املكتومـة واالطلاع على منظورات راجعـت كل مجموعـة عمـل املجموعـة األخـرى وقدمـت لهـا
اآلخريـن ،ومنهـم على سـبيل املثـال املعلمـون يف مجتمـع التغذيـة الراجعـة واألفـكار اإلضافيـة لتعزيـز املحتـوى .ثم صاغ
الالجئين أو املجتمـع املضيـف وأوليـاء األمور ممن اسـتُ ب ِعدوا يف املشـاركون قامئـة بالطـرق العمليـة السـتخدام املعايير املك ّيفـة
السـابق مـن نشـاطات مشـابهة .وقد يسـاعد هـذا املنهـج أيضاً إلثـراء السياسـة واملامرسـة الرتبويتين وإغنائهما.
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بيرت هيل  -الرسني

ورشة عمل لتحديد السياق عقدتها الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ يف دولو أبو ،أثيوبيا.2013 ،

امليسرون العمـل يف وثيقـة واحدة وسـلطوا
وبعـد ذلـك ،جمـع ِّ
الضـوء على بعـض القضايا املهمة واألسـئلة والثغـرات املوجودة
يف املحتـوى .و ُوزعـت تلـك املسـودة األوىل على املشـاركني
وغريهـم مـن املربين املوجوديـن يف بلدانهـم .ثـم ُأدخلـت
التغذيـة الراجعـة مـن أولئـك األشـخاص يف اإلصـدار النهـايئ
للمعايير املحليـة.

دروس مستفادة من عملية التكييف

على العمـوم ،قـدّ ر املشـاركون الفرصـة التـي أتيحـت لهـم
للجلـوس على الطاولـة نفسـها مـع الزملاء مـن مختلـف أنحاء
البلاد وخاصـة مـع ممثلي وزارة الرتبيـة .و ُمنـح املشـاركون
الحريـة الكاملـة يف قيـادة عمليـة التكييف وتحديد مسـاهامتها
يف عملهـم التعليمـي .ومثـن املشـاركون أيضـاً تأمين الورشـة
لحضـور مشـاركني مـن الحكومـة وجمـع مجموعـة متنوعـة من
املشـاركني ملـا كان لذلـك من أثر عىل املسـتوى املسـتقبيل لتبني
املعايري واسـتخدامها يف كال البلدين .ويف إثيوبيا ،شـاركت رشيحة
متنوعـة واسـعة مـن أصحاب املصلحـة وكان هنـاك حضور قوي
إلدارة شـؤون ال َّالجئين والعائديـن وزملاء من مجموعـات املياه
واإلصحـاح والنظافـة ومجموعـات الحاميـة وكل ذلـك سـاعد يف
تعزيـز محتـوى املعايري وبناء الجسـور بين وزارة الرتبيـة وإدارة
شـؤون الالجئين والعائديـن ومجموعـة التعليـم.

ومـن النتائـج اإليجابية لورشـة العمل يف رسيالنـكا تحديد كثري
مـن التعميمات والسياسـات الخاصـة بالتعليـم التـي ميكـن
اسـتخدامها يف سـياق الطـوارئ أو التـي ميكـن أن يكـون لهـا
صلـة بذلـك السـياقً ،
علما َّأن رسيالنـكا ال تتوافـر عىل سياسـة
واحـدة للتعليـم يف حـاالت الطـوارئ وال أي سياسـة أخـرى
للتعامـل رصاحـة مـع التعليـم يف حـاالت الطـوارئ .وحتـى
سياسـة التعليـم الجديـد فيهـا ال تتعامل رصاحـة وال ضمنياً مع
التعليـم يف حـاالت الطـوارئ .وكان ذلـك مـن الثغـرات املتكرر
ذكرهـا وامللحوظـة خالل ورشـة العمـل وخالل صياغـة املعايري
املكيفة.
وباإلضافـة إىل تحديـد الثغرات يف السياسـة التعليمية ،ميكن أن
تسـاعد عمليـة التكييـف يف رفـع الوعـي بالقوانني والسياسـات
القامئـة واجبـة التطبيـق يف سـياق الحـاالت الطارئـة .ففـي
عبر املشـاركون العاملـون يف مجال
إثيوبيـا على سـبيل املثـالّ ،
االسـتجابة لالجئني عـن رضورة توضيح ما إذا كانت السياسـات
الحكوميـة تنطبـق يف سـياقات ال َّالجئين وعـن كيفيـة تطبيقها.
وإذا مـا ُأعـدت وثيقـة نهائيـة للمعايير املكيفـة فرمبـا و ّفـرت
تلـك اإلرشـادات لتحديـد كيفيـة تطبيـق املعايير التعليميـة
القامئـة يف مختلـف حاالت الطوارئ لتحسين مبـادرات التعليم
يف حـاالت الطـوارئ.
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ويست عملية التكييف
وال بـد مـن ضمان املشـاركة القويـة لـوزارة الرتبيـة منـذ بـدء الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئَّ ،
العمليـة إىل نهايتهـا ألن ممثلي الحكومـة هـم الوحيـدون
القـادرون على التث ُّبـت مـن االستفسـارات القامئـة حـول
التعميمات املوجـودة والقوانين املحليـة وإدماجهـا يف الوثيقـة نائب منسق املعايري الدنيا يف الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت
النهائيـة .واطلـع بعض املشـاركني (خاصـة ممثلـو وزارة الرتبية) الطوارئwww.ineesite.org/ar/ .
ً
فعلا وغريهـا
على بعـض التعميمات والقوانين املوجـودة
http://tinyurl.com/INEE-MinStandards-Ar .1
واطلعـوا على الصعوبـات الدقيقـة لتنفيـذ تلـك القوانين يف
امليـدان.

يف رسيالنكا .وتزفيتومريا الوب tzvetomira@ineesite.org
منسق املعايري الدنيا ،وأريانا سلو mstraining@ineesite.org

ويف رسيالنـكا ،اتفـق املشـاركون على اإلعـداد لورشـة عمـل
للمتابعـة أو اجتماع افترايض ضمـن  6إىل  12شـهراً بعد إطالق
املعايير املكيفـة ملتابعـة اإلجـراءات التـي اتخذوهـا واألعمال
املنجـزة يف نشر املعايير وتطبيقهـا والسـتعراض املامرسـات
الجيـدة والـدروس املسـتفادة.
ويف إثيوبيـا ،اتفـق املشـاركون على بناء نظام لرصـد كيف كانت
املعايير تط ّبـق وذلـك مـن بـاب مشـاركة املعـارف واملامرسـات
الجيـدة والتحديات.
ونحـو مزيد مـن تكييفات معايري الجودة واملحاسـبة اإلنسـانية،
ميكن االسـتعانة بالنقـاط التالية:
■ ■ضمان تنـوع املشـاركني والجهـات التـي ميثلونهـا يف عمليـة
التكييـف (من النواحـي الجغرافية والخبرة واملنظامت التي
ينتمـون إليهـا والحكومة وغير ذلك)
■ ■هنـاك رضورة قصـوى العتماد الـوزارة الحكوميـة املعنيـة
ومشـاركتها النشـطة يف العمليـة أو/و قيادتهـا لهـا.
■ ■ربـط عمليـة التكييـف مـع العمليـات األوسـع نطاقـاً يف
القطـاع مثـل التخطيـط القطاعـي
■ ■اسـتثامر الوقـت والجهـد يف دعـم عمليـة املتابعـة بتحديـد
“رواد” اسـتخدام املعايير على املسـتوى القطـري وبعقـد
االجتامعـات املبـارشة أو االفرتاضيـة للمتابعـة ومتكني التعلم
بني األطـراف.
■ ■منـح عمليـة التكييف بضعة أشـهر لتمكين العمل الجامعي
وعمليـة مراجعة النظراء.
كارين أالف  allaf@exchange.tc.columbia.eduالرئيس
املشارك ملجموعة العمل حول املعايري الدنيا التابعة للشبكة
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فرصة لتغيري سياسة اللجوء يف لبنان

سمرية طراد

“لبنان ليس بلد لجوء” كانت رصخة املسؤولني اللبنانيني دامئاً
عىل مدار عقود .فلبنان ليست من الدول املوقعة عىل االتفاقية
املتعلقة بالالجئني لعام  1951وبروتوكولها لعام  1967فض ًال
عن افتقادها إلطار قانوين وطني شامل أو مناسب يحكم وضع
الالجئني عىل أرضها وهكذاُ ،يعامل الالجئني وطالبي اللجوء كأنهم
مهاجرون غري نظاميني وهم عرضة لالعتقال والرتحيل عقب مدة
طويلة من االحتجاز التعسفي ملجرد افتقارهم لوضع قانوين فقط
يربر وجودهم .وعادة ما مييل الالجئون الذين يصعب عليهم
دخول لبنان إىل العيش يف املناطق الحرضية يف منازل خاصة وال
يعيش يف املخيامت سوى الالجئني الفلسطينيني .فالالجئون من
غري الفلسطينيني أو الالجئون الفلسطينيون غري الحاملني للوثائق
الرسمية ال تعرتف السلطات اللبنانية بأحقيتهم يف التمتع بوضع
الالجئني.
واملربر األول لدى لبنان صغر مساحة الدولة وأنها طاملا استضافت
لعقود أكرب عدد من الالجئني الفلسطينيني الذين بلغت نسبتهم
نحو  %10من إجاميل عدد سكان الدولة وبهذا تكون قد شاركت
بأكرث من حصتها يف حمل “عبء” الالجئني الواقع عىل كاهل
املجتمع الدويل.

ذلك توفري املسكن الالزم إلقامتهم .وعىل النقيض من ذلك ،تستمر
السلطات يف اعتقال الالجئني السوريني لدخولهم أو إلقامتهم عىل
نحو غري رشعي يف البالد حتى إن كان عددهم قلي ًال جداً مقارنة
بإجاميل عدد السوريني الالجئني يف لبنان .ومع ذلك ،ال ُتنفذ أوامر
الرتحيل ،التي قد تصدر ملجرد ارتكاب “جرمية” الدخول أو البقاء
عىل نحو غري رشعي يف البالد ،وصارت السلطات اللبنانية تدعم
عملياً القرارا الرسمي بوقف ترحيل السوريني.
إال أن تلك السياسة اإليجابية تجاه الالجئني السوريني مل تخل
حالياً من العيوب التي تجلت يف إدارة الحكومة وتوليها تقديم
املساعدات ويف قضايا الحامية األخرى ذات الصلة .بل إنها أبرزت
مدى ضعف الحكومة اللبنانية وغياب االستعدادات لديها للتعامل
مع قضايا الالجئني وإدارتها ولوضع برامج وآليات مناسبة لذلك.
وينبغي أن تزيد تلك التجربة أيضاً الوعي بني صانعي القرار
السيايس اللبناين وجميع أصحاب املصلحة مبدى الحاجة لوضع
سياسة لجوء واضحة ومتسقة يف لبنان .و ُيؤمل أن ُيستفاد من اتجاه
“االستثناء السوري “ ليصبح نقطة االنطالق ملثل تلك السياسة حتى
تتامىش مع مبادئ التعامل مع الالجئني وحقوق اإلنسان واملعايري
وآليات الحامية الدولية.

ومع ذلك ،فنحن نرى اآلن يف أيامنا هذه ما ُيطلق عليه “االستثناء
السوري” .فالسلطات اللبنانية متنح السوريني حق الدخول اآلمن
وال تلقي القبض عليهم بتهمة الدخول غري الرشعي للبالد فض ًال مؤسس جمعية روّاد فرونتريز ومديرتها ،لبنان
عن منحهم املساعدة وتيسري ُسبل تقديم املساعدات لهم مبا يف frontiersruwad.wordpress.com

سمرية طراد frontierscenter@frontiersruwad.org

املفوضية السامية لالجئني /م هوفر

الجئة سورية تنتظر التسجيل لدى املفوضية السامية لالجئني يف قرية عرسال ،لبنان.2013 ،
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وجهات نظر الالجئني حول العودة إىل الصومال

كارولني أبو سعدة وسريجيو بيانيك

أجرت منظمة أطباء بال حدود استبياناً بني الالجئني الصوماليني يف مخيم داغاهايل يف داباب الستطالع آرائهم حول
ظروفهم املعيشية وحول العودة إىل الصومال يف املستقبل املنظور .وتشري اإلجابات إىل َّأن تردي الظروف املعيشية
يف املخيم لن تقود ،عىل النقيض من االعتقاد السائد ،إىل زيادة رغبة الالجئني بالعودة.

رغم كرم الضيافة الذي أبدته كينيا يف استضافة الالجئني الصوماليني،
أصبح ظهور الصوماليني يف كينيا مسألة إشكالية يف نظر السلطات
الكينية .ففي أعقاب الحملة العسكرية الكينية عام  2011ضد
جامعة الشباب يف الصومال ،بدأت السلطات الكينية باقرتاح إعادة
الالجئني الصوماليني إىل بالدهم .وتحدد االتفاقية ثالثية األطراف
التي وقعتها كينيا مع الصومال ومفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني يف  10نوفمرب/ترشين الثاين  2013اإلج ـراءات العملية
والقانونية للعودة الطوعية ملئات اآلالف من الالجئني إىل الصومال.

وكانت النتيجة النهائية إبراز الظروف املعيشية السيئة التي يعاين
منها الالجئون ،وعىل األخص منهم أولئك الذين استقروا يف املخيم
بعد عام  2011إثر العنف واألثر التغذوي الذي خلفه الجفاف
يف الصومال وما تبع ذلك من ارتفاع كبري جداً يف أعداد الالجئني
الصوماليني .وتني َّأن تلك الظروف املعيشية كانت أسوء مام عاىن
منه الالجئون الذين وصلوا إىل املخيم بني عامي  2007و2010
عندما أدى تزايد التدهور األمني (بسبب املواجهة بني حركة
الشباب والقوات العسكرية اإلثيوبية والصومالية) وارتفاع الجفاف
يف الصومال إىل إطالق موجات جديدة من التهجري .كام بدت تلك
الظروف بأنها أسوء مام كانت عليه قبل عام  2006عندما كانت
املخيامت مستقرة بعض اليشء.

وكان ملنظمة أطباء بال حدود حضوراً يف املخيامت الكينية منذ
تأسيسها عام  1991إىل عام  .2003ثم عادت املنظمة للعمل يف
مخيم داغاهايل عام  .2009ويف عام  ،2013أجرت املنظمة مسحاً
ملرافقها الصحية الستطالع الظروف املعيشية واملسائل الصحية الظروف املعيشية والحالة الصحية
التي يواجهها الالجئون وللنظر يف آرائهم بشأن العودة املحتملة مـع َّأن القصـد مـن مخيـم داغاهـايل (دابـاب) كان يف بدايـة األمـر
1
للصومال.
اسـتيعاب  30000شـخص ،فقـد وصلـت أعـداد قاطنيـه اآلن إىل

أطباء بال حدود /كينيث ليفييل

مالجئ لالجئني يف منطقة داغاهايل التابعة لبولو باشتي حيث استقر الواصلون الجدد خالل عام .2011
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 100776شـخص ،وبطبيعـة الحـال ،يعـد هـذا االكتظـاظ ومـا لـه
مـن أثـر عىل املـأوى واملياه واإلصحـاح والظروف املعيشـية مصدراً
للمشكالت.
وأظهـر املسـح أ َّنـه كلام تأخر وصـول الالجئني إىل مخيـم داغاهايل،
زادت احتامليـة عـدم قـدرة وحدتهم السـكنية عىل توفير الحامية
الكافيـة لهـم مـن ميـاه األمطـار .ومـن املحتمـل أن تعـود أصـول
ذلـك الفـرق إىل تنـوع عمليـات االسـتيطان التـي ينتهجهـا الجئـو
داغاهـايل .ففـي أغلـب األحيـان ،يسـتوطن الالجئـون املتأخـرون
الوحـدات السـكنية املبنيـة مـن مـواد الخـردة بـدالً من النـزول يف
مالجـئ مبنيـة مبواد خـام تقدمهـا مفوضية األمم املتحدة السـامية
لالجئين التـي متنـح قـدراً أكبر مـن الحامية مـن ميـاه األمطار.

النيـة يف مغـادرة املخيـم والعـودة إىل الصومـال .فلـم يصرح أكثر
مـن  %20مـن املسـتجيبني عـن اسـتعدادهم للعـودة إىل الصومـال
يف ظـل الظـروف الحاليـة يف بالدهـم تلـك .وهكـذا ،ارتبطـت نيـة
العـودة بعـدد مـن العوامـل ويبـدو أن تلـك النيـة بين الالجئين
الذيـن يعيشـون ظروفاً معيشـية أفضل من ناحيـة األمن والوصول
إىل امليـاه ودورات امليـاه أكثر ظهـوراً مما هـي عليـه يف الفئـات
األقـل حظاً.

عبر  %20عن رغبتهم
ومـن بين األشـخاص الذين يشـعرون باألمنّ ،
يف العـودة ،يف حين مل تتجـاوز النسـبة  %14مـن الالجئين الذيـن
عبروا عـن عـدم شـعورهم باألمـن .وكذلـك ،أبـدى  %21ممـن
يتمتعـون بالقـدرة على الوصـول إىل دورات امليـاه و %20مـن
القادريـن على الوصـول إىل املاء رغبتهـم يف العودة مقارنة بنسـبة
وإضافـة إىل ذلـك ،افتقـرت نسـبة أكبر مـن الواصلين بعـد عـام  %8مـن الالجئين الذيـن عبروا عـن رغبتهـم يف العـودة مـع عـدم
 2011إىل القـدرة على الوصـول إىل امليـاه ودورات امليـاه ،ولعـل قدرتهـم على الوصـول إىل دورات امليـاه و %31مـن غير القادريـن
2
السـبب يف ذلـك يعـود إىل َّأن معظـم الواصلين بعـد عـام  2011على الوصـول إىل امليـاه.
اسـتوطنوا أطـراف األرايض املمنوحـة ملفوضيـة األمـم املتحـدة
السـامية لالجئين ،مـع العلـم َّأن تلـك األرايض تفتقـر (ومـا زالـت وإذا نظرنـا إىل الوضـع مـن منظـور الالجئين ،لوجدنـا منطقـاً
تفتقـر) إىل البنـى التحتيـة الرئيسـية ،مثـل :دورات امليـاه واآلبـار .يف الرتابـط القائـم بين تحسـن الظـروف املعيشـية والرغبـة يف
وباملثـل ،ال يوجـد تكافـؤ يف الوصـول إىل امليـاه يف املخيـم مـا العـودة .فمـن غير املحتمـل أن يكـون لـدى قاطنـي داغاهـايل
ينعكـس على تهميـش الواصلين املتأخرين ،ويعني ذلـك أن هناك مـن املسـتضعفني بسـبب فقـدان الوصـول إىل الخدمات األساسـية
احتماالً يف أن ال تعـاين املجموعات نفسـها من سـوء ظروف اإليواء كالطعـام واملـاء والرعايـة الصحيـة أن يتوافـروا عىل املـوارد املادية
فحسـب بـل مـن ضعـف القدرة على الوصـول إىل املـاء واإلصحاح والداخليـة الالزمـة للعـودة إىل الصومـال .أمـا “األوفـر حظـاً” مـن
الحاصلين على املسـاعدات فقد يفكـروا عىل أقل تقدير يف السـفر
على حد سـواء.
والعـودة إىل بالدهـم.
وكذلـك ،أظهـرت الدراسـة َّأن نسـبة املسـتجيبني الذيـن تحدثـوا
عـن عـدم توافرهـم على الطعام الـكايف تتـدىن بني الالجئين الذين وهـذا االعتبـار بطبيعـة الحـال واحـد مـن عـدة اعتبـارات سـوف
وصلـوا قبـل عـام  2011مقارنـة مبـن وصـل بين عامـي  2007ينظـر فيهـا املقيمـون يف املخيـم ومع ذلـك يضفي جميـع الالجئني
و .2010وأخيراً ،يبـدو أن الحالـة الصحيـة املعلن عنهـا ذاتياً ترتبط إىل خالصـة واحـدة هـي أ َّنه كلام َّقـل حظ الالجئني قلـت احتاملية
ارتباطـاً ذا داللـة مـع وقت الوصـول إىل مخيم داغاهايل َّ
ألن نسـبة عودتهـم إىل بالدهـم عـودة طوعية.
الخاضعين للمقابلـة ممـن أفـادوا َّأن وضعهـم الصحـي كان بين
“يف املعـدل” و”يسء” كانـت أكبر مـن نسـبة الواصلني عـام  2011كارولني أبو سعدة caroline.abu-sada@geneva.msf.org
مقارنـة بنسـبتهم يف الواصلين مـا قبـل عـام  .2010ويتماىش ذلك رئيسة وحدة البحوث يف منظمة أطباء بال حدود ،وسريجيو
املجمعـة التـي أبلـغ عنهـا كل مـن بيانيك  sergio.bianchi@geneva.msf.orgباحث يف منظمة
التصـور مـع البيانـات الطبيـة َّ
فريـق منظمـة أطباء بلا حدود يف امليدان واملسـتجيبون للدراسـة .أطباء بال حدود ،سويرسا www.msf-ureph.ch/en
لكـن السـؤال :كيـف يؤثـر هـذا الواقـع على اتجـاه إرادة الالجئني
التقييم الذي تقوم عليه هذه املقالة متاح عند الطلب من
للعودة؟
املؤلفني.

النية يف العودة

على العمـوم ،هنـاك ارتبـاط بين سـوء الظـروف املعيشـية ونيـة
العـودة فيما يبـدو َّأن املعانـاة مـن سـوء الظـروف املعيشـية
تسـببت ،عكـس مـا ميكـن تصـوره ،يف إضعـاف (وليـس يف تعزيـز)

 .1يف أول أسبوعني من شهر أغسطس/آب  ،2013خضع للمقابلة  1009من املرىض
البالغني ومقدمي الرعاية.
 .2استُخدم اختبار تيش-سكوير بفاصل صدق  95%للتحقق من وجود عالقات ذات داللة
إحصائية.
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الديكتاتوريات والالجئني والتعويضات يف دول املخروط الجنويب ألمريكا الالتينية
حوان بابلو تريمينييلو

منذ عَودة الدميقراط ّية إىل دول األرجنتني وبوليفيا وتشييل والباراغواي واألوروغواي ،أق َّرت هذه الدول بالتهجري
السكان يف ظل عهد الحكومات
القرسي عىل وجه التحديد ضمن إطار التعويضات عن االنتهاكات التي عاىن منها ُّ
الديكتاتور َّية.
شـهدت بلـدان املخـروط الجنـويب ألمريـكا الالتينية 1يف سـبعينيات
ً
حكما لدكتاتوريـات
القـرن املـايض ومـدة كبيرة مـن الثامنينيـات
ً
مدنيـة -عسـكرية .وط َّبقـت هـذه الحكومـات ،مدفوعـة بفكـر
األمـن القومـي ،خططـاً ممنهجـة النتهـاك حقـوق اإلنسـان بهدف
سـحق أيِّ معارضـ ٍة ملامرسـاتها اإلسـتبداد َّية ،وفـرض مناذجهـا
السياسـية واالجتامع ّيـة واالقتصاد ّيـة.
ِّ
وكان مصطلـح “املنفـى” املصطلـح الـذي اعتيـد على اسـتخدامه
لتهجير اآلالف مـن األشـخاص مـن أمريـكا الالتينيـة ،وأجبروا عىل
الفـرار إىل دول أخـرى مـن املنطقـة ،وأجـزاء أخـرى مـن العـامل.
ورغـم ذلـك ،فليـس هنـاك إحصـاءات نهائ َّيـة عـن عـدد األفـراد
الذيـن ُأب ِعـدوا نتيج ًة لإلجـراءات القمعية للحكومات االسـتبدادية.
ومل يكـن التهجير القسري مجـرد نتيجـة لإلجـراءات القمعيـة
للحكومـات العسـكرية؛ وإمنـا أصبـح يف بعـض الحـاالت عنصراً
مـن عنـارص استراتيجيات القمـع التـي نفذتهـا الدكتاتوريـات.
ً
فمثلا ،يف جمهوريـة تشـييل ،سـنَّ الحكـم الدكتاتـوري العسـكري
ً
برئاسـة (أوغسـتو بينوشـيه) عـددا مـن األنظمـة لفـرض التهجير
على أعضـاء املعارضـة ،وبالتـايل إعـادة رسـم الخارطـة السياسـ ّية
للبلاد .وسـمح أحـد املراسـيم الذي مينـح السـلطة التقديرية لطرد
املواطنين اعتبـاراً مـن ديسـمرب/كانون األول مـن عـام  1973بطرد
جميـع املحتجزيـن الذيـن مل يسـبق لهـم التقـدم بطلـب للحصول
على إفـراج مشروط فـوراً مـن البلاد .ثـم منح قانـون عـام 1974
السـلطة للحكومـة الديكتاتوريـة يف رفـض إعـادة دخـول املواطنني
التشـيليني إىل البلاد .وأجبر تطبيق هـذه املراسـيم آالف املواطنني
التشـيليني على التخلي عـن بالدهـم -وحرمانهـم من حـق العودة
إليها.

التعويضات

بعـد العـودة إىل الدميقراطيـة ،وإعـادة تأسـيس الحكومـات
الدسـتورية ،كان على بلـدان املخـروط الجنـويب مواجهـة الحاجـة
لتنفيـذ عمليات معقـدة تتعلق بالعدالة االنتقاليـة ،وذلك للتعامل
مـع االنتهـاكات الخطيرة لحقـوق اإلنسـان التـي ارتكبتهـا األنظمة
الدكتاتوريـة .وكانـت هـذه البلـدان رائـدة يف تنفيـذ مجموعـة
متنوعـة مـن املنهجيـات واالستراتيجيات السياسـية والقانونيـة

للتعامـل مـع تاريخهـم املعـارص يف انتهـاكات حقـوق اإلنسـان.
تقصي الحقائق،
وشـ َّكلت محاكمـة ومعاقبة ُ
الجناة ،وإنشـاء لجان ِّ
واعتماد لوائـح العفـو أو العفـو عـن الجنـاة ضمـن مجموعـة
معقـدة مـن الخيـارات التـي طبقتهـا دول املنطقـة للتعامـل مـع
تاريخهـم املعـارص يف انتهـاكات حقـوق اإلنسـان.
وكان إقـرار الدولـة لإلنتهاكات ،وبدء تقديـم التعويضات للضحايا-
سـوا ًء النقد َّيـة أم تلـك التـي ُتقدَّم يف صـورة مسـاعدات -جزءاً من
عمليـات العدالـة االنتقاليـة التـي طبقـت أيضـاً يف هـذه البلـدان.
و ُقدِّمـت هـذه التعويضـات ،على نحـ ٍو رئيسي ،لألفـراد الذيـن
ُحرمـوا مـن حريتهـم على نحـ ٍو غير مشروع و /أو الذيـن تعرضوا
للتعذيـب ،أو كانـوا أحـد أفـراد عائلات ممـن تعـرض أفرادهـا
لالغتيـال أو “اإلخفـاء” .ومـع ذلـك ،مل يُـولِ أولئـك الذيـن وضعـوا
آليـات دفـع التعويضـات موضـوع “املنفـى” اهتاممـاً كبيراً نسـبياً
حتـى اآلن ،بـل كان االهتمام أقـل مـن ذلـك بالنسـبة ملعاقبـة
األشـخاص املسـؤولني عـن فـرض النفـي.
وقـد حظـي “املنفـى” يف ٍّ
باهتمام
كل مـن بوليفيـا واألوروغـواي
ٍ
واضـح ،فقـد أقـ َّرت الدولتـان مبسـؤوليتهام عـن انتهـاكات حقـوق
اإلنسـان .أمـا يف حـاالت التهجير القسري يف األرجنتين وتشـييل
والباراغـواي ،فلـم يكـن هنـاك إقـرار رصيـح يف البدايـة بالتهجير
القسري كنـوع مـن أنـواع انتهـاك حقـوق اإلنسـان يف القوانين
وذلـك فيما يتعلـق بالتعويضـات .وتحقـق هـذا األمـر مـن خلال
اإلعالنـات الالحقـة ،أو األحـكام القضائيـة التـي أقـ َّرت َّ
بـأن ذلـك
انتهـاكاً لحقـوق اإلنسـان ،األمـر الـذي أدى إىل اتخـاذ اإلجـراءات
لدفـع التعويضـات ،أو على األقـل اقتراح ذلـك.
ويف بوليفيـا ،أقـ َّر قانـون التعويضـات رصاحـ ًة َّأن “املنفـى والنفي”
ميثلان إحـدى العوامـل التـي تسـتحق التعويض .ومـع ذلك ،جعل
القانـون نفسـه أمـر منح التعويضـات للمنفيني مرشوطـاً بتقدميهم
مـا ُيثبـت أ َّنهـم قـد حرمـوا مـن حريتهـم وعانـوا مـن االضطهـاد.
وقـد أدى مبـدأ رضورة تقديـم الدليل إىل فقدان كثير من الالجئني
البوليفيين السـابقني لحقهـم يف الحصـول على التعويض.
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ويف حالـة األوروغـواي ،أقـ َّر القانـون رقـم ( 18.596أكتوبر )2009
مبسـؤولية الدولـة عـن التعـدي على حقـوق األفـراد الذيـن أجربوا
على مغـادرة البلاد ألسـباب سياسـية أو عقائديـة أو نقابيـة .ومل
يحـدد القانـون أي تعويـض اقتصـادي عـن الفترة الزمنيـة التـي
أمضوهـا يف املنفـى ،رغـم َّأن القانـون رقـم ( 17.449يناير/كانـون
الثـاين َّ )2002بين الفترة التـي أمضوهـا يف املنفـى على أ َّنـه هـو
الوقـت “الـذي يؤخـذ يف الحسـبان” إلجـراء العمليـات الحسـابية
للحصـول على مزايـا التقاعـد واملعاشـات التقاعديـة ،األمـر الـذي
سـمح للعديـد مـن الجئـي األورغـواي السـابقني بالحصـول على
دفعـة مـن التقاعـد ،أو راتـب تقاعـدي للشـيخوخة.

املشـاركة يف االنتخابـات التـي تعقـد يف بلدهـم لسـنوات عديـدة،
وواجهـوا عقبـات يف منـح جنسـيتهم ألطفالهـم الذيـن ولـدوا يف
الخـارج .ويف حالـة الباراغـواي ،مل يكن هنـاك أيُّ إجراءات تعويض
اقتصـادي للمنفيين ،ومل يكـن هنـاك أي إجـراء آخـر حتـى ولـو
كانـت تعويضـات رمزية.

وأقـرت الدولـة يف تشـييل مجموعة مـن القوانني لصالح األشـخاص
الذيـن عانـوا مـن املنفى ،مبا يف ذلك قانوناً لتسـهيل عـودة الرجال
والنسـاء التشـيليني مـن املنفـى باعتماد التدابير املتعلقـة بإعادة
دخولهـم إىل سـوق العمل ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،واإلسـكان،
والعـون القانـوين ،والتعاون الدويل لضامن اسـتمرار دفـع الرواتب
وال تأخـذ قوانين تعويض الضحايـا يف الباراغواي باعتبـار َّأن املنفى التقاعديـة .إال أ َّنـه يف واقـع األمـر ال يوجـد ترشيـع محـدد ُيقـ ّر
أو التهجير القسري لألفـراد ميكـن تصنيفـه ضمـن فئـة اإلنتهـاك ،دفـع التعويـض االقتصـادي لهـؤالء األشـخاص الذيـن أجبروا على
وبالتـايل يؤهلهـم هـذا األمـر للحصـول على تعويـض .ومـع ذلـك ،الرحيـل إىل املنفى.
يعترف التقريـر الـذي أعدته لجنة الحقيقة والعدالـة يف الباراغواي
عـام َّ 2008
بـأن املنفـى يُعـدُّ واحداً مـن انتهاكات حقوق اإلنسـان ومبوجـب القانـون األرجنتيني ،ال يُعدُّ املنفى أساسـ ًا أحد األسـباب
َّ
َّ
التـي ار ُتكبـت يف ظـل الحكـم الدكتاتوري ،وشـدَّد عىل أنـه ال يؤثر املوجبـة للتعويضـات اإلقتصاديـة ،إال أن قـرار املحكمـة العليـا
على حقـوق األفـراد الذيـن تعرضـوا للتهجير القسري فحسـب ،يف عـام  2004حكـم لصالـح متديـد املنافـع االقتصاديـة للقانـون
وإمنـا يؤثـر أيضـاً على حقـوق أرسهـم .وأشـار التقريـر أيضـاً إىل لتشـمل تعويـض األشـخاص الذيـن حرمـوا على نحـ ٍو غير رشعـي
إخفـاق الحكومـات االنتقاليـة يف تشـجيع عودة املنفيين من خالل مـن حريتهـم إىل أفـراد العائلـة التـي أجبرت على الرحيـل إىل
تهيئـة الظـروف االجتامعيـة والسياسـية املفضلـة إلعـادة دمجهـم .املنفـى .وشـجع هـذا الحكـم آالف األفـراد يف املنفـى لتقديـم
ورغـم عـودة الدميقراطية ،اسـتمر منع الباراغوانيين يف الخارج من طلبـات التعويـض.

شبكة أنديان للمعلومات /غونزالو أوردونيز
http://ain-bolivia.org

“منرب املنارصين املناهضني إلفالت الجناة من العقاب واملطالبني بالعدالة والذاكرة التاريخية للناجني من الحكم الدكتاتوري يف بوليفيا” يطالب بالتعويضات املوعودة للناجني من
الحكومات الديكتاتورية مبوجب قانون ُأق َّر عام  ،2004ويطالب أيضاً بحق االطالع عىل الوثائق العسكرية من سنوات الحكم الديكتاتوري وإنهاء حالة إفالت الجناة املنتهكني لحقوق
اإلنسان من العقاب2012 .
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الخالصة
الضرر الـذي لحـق بهـم .وأخيراً ،مـا زال مـن الضروري تحديـد
ً
لقـد أدت عمليـات العدالـة االنتقاليـة يف املنطقـة دوراً
حاسما يف االستراتيجيات القانونيـة بقصد اإلقرار رسـمياً َّ
بـأن التهجري القرسي
تعزيـز الدميقراطيـة ،ومـا زالـت تؤدي هـذا الدور ،وكذلـك منعت للسـكان أحـد االنتهـاكات ،وأنـه يجب مسـاءلة مرتكبـي انتهاكات
تكـرار انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي ارتكبـت يف فترات الحكـم حقـوق اإلنسـان أمـام القانون.
الديكتاتـوري .وميثـل التعرض لقضية التهجري القسري بوصفه نوعاً
مـن أنـواع اإلسـاءة لحقـوق اإلنسـان ،وإقـرار الدولـة مبسـؤوليتها حوان بابلو تريمينييلو  jpterminiello@gmail.comمساعد
خطـوات مهمـة نحـو منـع التهجير القسري مسـتقب ًال .ومـع ذلك ،تدريس يف قانون الالجئني الدويل يف كلية الحقوق يف جامعة
مـا زالـت هناك صعوبات بـارزة يف ضامن حصول أولئك األشـخاص بينوس أيريس ،األرجنتني.
الذيـن خاضـوا تجربـة املنفـى على تعويضـات كافية وشـاملة عن
 .1أقىص جنوب أمريكا الالتينية ،تقريباً جنوب مدار الجدي.

النزوح الداخيل يف كينيا :السعي نحو الحلول املستدامة

لويس كياما وفريدريك كوم

ميثل النزوح الداخيل يف كينيا تحدياً منذ العهد االستعامري ومع ذلك مل يصدر أي إطار قانوين إال مؤخراً للتعامل
مع مشكالت حامية النَّازحني .وتقدم عملية بناء هذا اإلطار بعض الدروس املفيدة ألصحاب املصلحة يف األوضاع
املشابهة.

ميكــن تعقــب النــزوح يف كينيــا إىل عــدد مــن املصــادر التــي
أجــرت الكينيــن عــى النــزوح بعيــداً عــن مواطــن ســكنهم بحثاً
عــن الســامة وهــي :التعطــش االســتعامري لــأرض واآلثــار
العقابيــة التــي خلفهــا االحــرار العاملــي والنــزوح املرتبــط
باإلمنــاء والرصاعــات بــن القبائــل ورسقــة املــوايش والعنــف
املدفــوع بالنزاعــات السياســية .ومــن الناحيــة التاريخيــة،
ميكــن القــول َّ
إن النــزوح الجامعــي للكينيــن قــد بــدأ يف عــام
 1951عندمــا قــررت الســلطات االســتعامرية الربيطانيــة أن
تعهــد جميــع األرايض التــي كانــت يف حــوزة امللــك إىل الحاكــم.
وهكــذاُ ،جــ ِّرد كثــر مــن الســكان األصليــن مــن األرايض
ُوأجــروا عــى العمــل يف املــزارع اململوكــة لألوروبيــن.

إىل ذلــك ،انبعثــت موجــات النَّازحــن واملهجريــن نتيجــة
الكــوارث الطبيعيــة والبرشيــة ،فدمــرت الفيضانــات البيــوت
وســبل العيــش يف مختلــف مواقــع كينيــا .ففــي أوائــل عــام
 ،2013عــى ســبيل املثــال ،أدت األمطــار الغزيــرة املتســاقطة
1
يف معظــم مناطــق البــاد إىل تهجــر قرابــة  18000شــخص.

وإضافــة إىل ذلــك ،هنــاك املناوشــات القبلية/العرقيــة التــي
كانــت بدوافــع سياســية يف بعــض األوقــات ،وكانــت تلــك
املناوشــات تحــدث عــى الــدوام يف بعــض أطــراف كينيــا.
فــرى مجتمعـاً محليـاً يثــور ضــد آخــر ثــم مــا يلبــث املعتــدى
عليهــم أن يشــنوا حمــات انتقاميــة عــى املعتديــن ثــم تتأجــج
األحــداث يف حلقــة مفرغــة مــن العنــف التــي ال تفــي إال إىل
وبهــذا الســياق يجــب أن نفهــم قصــة النزاعــات العرقيــة التــي اإلصابــات والوفيــات والتهجــرات الجامعيــة.
نشــبت يف عامــي  1992و .1997فالعنــف الــذي شــهدته البــاد
ن كينيــا أي إطــار قانــوين
عــى ســبيل املثــال عــام  1992كان نتيجــة إلعــادة إدخــال ومــع كل حــاالت التَّهجــر تلــك ،مل ت ـ ِ
سياســات تعــدد األحــزاب ،فقــد اســتغل بعــض السياســيون أو سياســايت متامســك للتعامــل مــع مشــكلة النــزوح الداخــي.
حالــة عــدم الرضــا املخيمــة عــى توزيــع األرايض آملــن حرمــان وحتــى القوانــن املتعــددة التــي كان ميكــن اســتخدامها
منافســيهم مــن قاعــدة الدعــم االنتخابيــة يف عقــر دارهــم ،ملعالجــة املشــكلة مل تركــز عــى حاميــة النَّازحــن واملجتمعــات
وهكــذا أوقــدوا نــران الفتنــة العرقيــة والحقــد فأخرجــت آالف املتأثــرة أو توفــر املســاعدة لهــا .ومــن جهــة االســتجابة
الكينيــن مــن ديارهــم التــي مل يعــرف بعضهــم غريهــا منــذ الحكوميــة للتهجــر فكانــت انفعاليــة آنيــة .فعــل ســبيل
االســتقالل عــام  .1963ويف العنــف الــذي أعقــب االنتخابــات املثــال ،أطلقــت الحكومــة خــال عامــي  2007و 2008عمليــة
السياســية يف عامــي  2007و ،2008كانــت مســألة إعــادة توريــد رودي نيومبــاين (“حملــة العــودة إىل الديــار”) وقدمــت ِهبــات
املــوارد ،وعــى األخــص منهــا األرايض ،عامــ ًا مهــ ً
ا .وإضافــة ماليــة للمتأثريــن .ومــع َّأن رسعــة التدخــل الحكومــي هــذا
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ســاعد يف تخفيــف وطــأة الوضــع
املبــارشة ،مل يضــع يف االعتبــار رضورة
توفــر حلــول مســتدامة للنازحــن
عــى ضــوء املبــادئ اإلرشــادية لألمــم
املتحــدة أو اتفاقيــة كامبــاال 2 .ويف
هــذه املرحلــة ،دخلــت املنظــات
غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع
املــدين لســد الفــراغ والدعــوة إىل
توفــر منهــج حقوقــي لتأمــن
الحاميــة واملســاعدة للنازحــن
واملجتمعــات املتــررة.

بناء اإلطار السياسايت والقانوين

شبكة األنباء اإلنسانية (أيرين) /دايفد كوف

بــدأت عمليــة بنــاء اإلطــار القانــوين
لحاميــة النَّازحــن جديــاً يف عــام
 2009بنقــاش الحلــول املســتدامة
وتأســيس إطــار للسياســات للنازحــن
وذلــك يف اجتــاع أصحــاب املصلحــة
(مبــا فيهــا املنظــات الدوليــة غــر
الحكوميــة ومنظــات املجتمــع
املــدين والــوزارات الحكوميــة املعنيــة
وهيئــات األمــم املتحــدة واللجنــة
الوطنيــة الكينيــة لحقــوق اإلنســان
وممثلــن عــن مجتمعــات النَّازحــن).
وتضمنــت العمليــة عــدة أمــور منهــا
بنــاء قــدرات الفاعلــن الحكوميــن
حــول املبــادئ التوجيهيــة لألمــم
املتحــدة والحشــد لبنــاء إطــار عــام
قانــوين وسياســايت حــول النَّازحــن.

حي كيبريا العشوايئ ،نريويب ،يُؤوي آالف النازحني.

وقــد أسســت مجموعــة عمــل الحاميــة مجموعــة عمــل فرعيــة
للعــون القانــوين بهــدف الوقــوف عــى الثغ ـرات املوجــودة يف
القانــون املتعلقــة بحاميــة النَّازحــن ولصياغــة بعــض األحــكام
األساســية التــي قــد تتمتــع بهــا سياســة النَّازحــن .وعقــب
منتــدى مراجعــة أصحــاب املصلحــة الوطنــي يف مــارس/آذار
 ،2010انتهــى إعــداد السياســة بالرشاكــة مــع وزارة الدولــة
للربامــج الخاصــة3 .ويف غضــون ذلــك ،عملــت لجنــة نيابيــة
مختــارة ومتخصصــة ملعالجــة مســألة إعــادة توطــن النَّازحــن
عــى الجوانــب الترشيعيــة لحاميــة النَّازحــن .وأتاحــت تلــك
اللجنــة الفرصــة أمــام مجموعــة عمــل الحاميــة للمشــاركة مــع
املرشعــن يف صياغــة الصــك القانــوين األول مــن نوعــه يف كينيــا
واملعنــي بحاميــة النَّازحــن.

ثــم قــررت مجموعــة عمــل الحاميــة مامرســة قــدر أكــر مــن
التأثــر عــى العمليــة بدمــج عمليتــي الصياغــة السياســاتية
والترشيعيــة .ثــم عقــد اتحــاد الالجئــن يف كينيــا بصفتــه رئيسـاً
ملجموعــة منــارصة مجموعــة عمــل الحاميــة ورشــة عمــل
للجنــة النيابيــة املذكــورة وتقــرر يف تلــك الورشــة أن ُيعهــد إىل
املجموعــة الفرعيــة مهمــة مراجعــة مــروع القانــون الــذي
صاغتــه اللجنــة .وبعــد أن عُ ــرض مــروع القانــون إلق ـراره يف
ديســمرب/كانون األول  ،2011قدمــت مشــاركة وزيــر الربامــج
الخاصــة فرصــة إســراتيجية ألعضــاء مجموعــة عمــل الحاميــة
لترسيــع تبنــي سياســة النازحــن (التــي كانــت ســتحدد
األهــداف ومناهــج التنفيــذ ضمــن اإلطــار القانــوين الجديــد).
وكان األثــر واضحــاً عنــد عــدم اقتصــار الوزيــر عــى دعــم
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مــروع القانــون أثنــاء جلســة قراءتــه يف املجلــس الوطنــي يقــود إىل تحقيــق الدعــم األكــر يف مرحلــة تنفيــذ كل مــن
بــل أيض ـاً مــن خــال تقدميــه لتعديــات مهمــة مثــل إنشــاء القانــون والسياســة.
صنــدوق إنســاين تدعمــه الحكومــة ملســاعدة النازحــن.
ويجــب حشــد املــوارد الكافيــة .ففــي كامــل مراحــل العملية ،ال
ثــم ّ
نظــم اتحــاد الجئــي كينيــا ورشــة عمــل تعريفيــة لضــان بــد مــن وجود املــوارد الالزمــة (املاليــة منهــا والبرشيــة) لتمكني
فهــم أعضــاء لجنــة العمــل والرفــاه االجتامعــي ألهميــة مرشوع بنــاء القــدرات والتدريــب والحشــد .إال أن تلــك الحاجــة مــا
القانــون ،وقــد ُبــذل جهــد كبــر يف ذلــك مــع إق ـرار مــروع زالــت متثــل تحديــاً خاصــة أمــام منظــات املجتمــع املــدين
القانــون يف املجلــس الوطنــي وصــدور املرســوم الجمهــوري التــي مل تشــهد أي نشــاطات مرتجلــة يف خططهــا الســنوية.
يف  2012/12/31رغــم ازدحــام املهــات عــى جــدول أعــال ومــع ذلــك ،ال مفــر مــن توفــر املــوارد الكثــرة إذا مــا أريــد
العمــل الترشيعــي .ومــع ذلــك ،مل ُتتـ َّ
ن بعــد سياســة النازحــن 4التأثــر عــى السياســة والقانــون.
لكــنَّ أعــداء مجموعــة عمــل الحاميــة يعملــون اآلن عــى
حشــد مديريــة الربامــج الخاصــة املعــاد هيكلتهــا حديثــاً وكذلــك التوقيــت كان قضيــة أساســية .فمنــذ اســتقالل البــاد
لعــرض مســودة السياســة عــى املجلــس الوطنــي ملناقشــتها .ولغايــة العنــف الــذي طــرأ عقــب االنتخابــات يف عامــي 2007
و ،2008مل يســبق أن ظهــرت الحاجــة الطارئــة بهــذا القــدر
الدروس املستفادة من العملية
لضــان إجــراء الحــوار حــول النــزوح الداخــي .فقــد خ َّلــف
ً
يالحــظ هــو َّأن بعــض أصحــاب املصلحــة الحكوميــن العنــف عقــب االنتخابــات آثــارا مدمــرة عــى الســكان
أول درس َ
بحاجــة إىل بنــاء القــدرات .فكثــر مــن الفاعلــن خــارج اإلطــار الكينيــن لكنــه أتــاح يف الوقــت نفســه الفرصــة ملراجعــة
الحكومــي يفرتضــون َّأن املســؤولني عــن صياغــة السياســات القوانــن الحاليــة واقــراح عمليــات سياســاتية وترشيعيــة
لديهــم األدوات املطلوبــة ألداء مهامهــم لكــنَّ ذلــك قــد ال ملعالجــة القضيــة.
يكــون صحيح ـاً عــى الــدوام.
مــن الــروري أيضـاً تحديــد الفاعلــن املحليــن وتأســيس إطــار
عمــل لتنســيق نشــاطاتهم .ومــا كانــت اإلنجــازات يف كينيــا
لتتحقــق لــوال الجهــود املوحــدة واملنســقة ملنظــات املجتمــع
املــدين واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة .وقــد أثبتــت
االجتامعــات املتعــددة التــي عُ قــدت برعايــة مجموعــة عمــل
الحاميــة أنــه ال ميكــن االســتغناء عنهــا يف تنظيــم النشــاطات
لتعبئــة الجهــود نحــو ســن قانــون النازحــن ورســم سياســة
النازحــن.

الخالصة

اتســمت الخــرة الكينيــة يف إيجــاد الحلــول املســتدامة للنــزوح
الداخــي ببعــض حــاالت النجــاح والتحديــات يف الوقــت نفســه.
ومتثــل النجــاح الرئيــي يف إق ـرار قانــون النازحــن الــذي ُســنَّ
رغــم التأخــر يف تبنــي السياســة .لكــنَّ ســن هــذا الترشيــع،
مــع ذلــك ،خطــوة إيجابيــة نحــو توفــر الركيــزة األساســية
ملنــع النــزوح الداخــي وحاميــة النازحــن ضمــن منــر شــامل
للسياســات .وجعــل ذلــك كينيــا أيضــاً واحــدة مــن قليــل
مــن البلــدان يف املنطقــة التــي تتمتــع بقوانــن محليــة تعنــي
بقضايــا النــزوح الداخــي.

أمــا مشــاركة الحكومــة يف عمليــة رســم السياســة فــكان أم ـراً
محوريـاً وظهــر ذلــك مــن خــال مشــاركة وزارة الدولــة للربامــج لويس كياما  refcon@rckkenya.orgاملدير التنفيذي التحاد
الخاصــة التــي أثبتــت فعاليتهــا يف إقــرار قانــون النازحــن .الجئي كينيا .وفريدريك كوم  koome@rckkenya.orgمدير
ومــن النتائــج الطبيعيــة لتلــك املشــاركة بنــاء عالقــات االتصــال برامج مكتب جنوب داباب التابع التحاد الجئي كينيا.
الحاســمة واســتخدامها بــل مــا زالــت ُتســتخدم يف الجهــود www.rckkenya.org
املبذولــة نحــو تبنــي الحكومــة لسياســة النازحــن.
 .1التنبيه اإلخباري للنزوح الصادر عن مركز رصد النزوح الداخيل 18 ،أبريل/نيسان 2013
ويف الوقــت نفســه ،ال بــد مــن تحقيــق اإلدمــاج واملشــاركة
الشــاملتني لجميــع أصحــاب املصلحــة مبــن فيهــم النازحــون
الذيــن يُعــدُّ ون املســتفيدين مــن اإلطــار القانــوين الــذي مل
يكــن لــه وجــود يف التجربــة الكينيــة .وســتكون نتيجــة هــذه
املشــاركة مــن مخرجــات الجهــود التــي يقدمهــا الجميــع مبــا

13-4-http://tinyurl.com/IDMC-Kenya-news-13
 .2اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية حول حامية النازحني يف أفريقيا ومساعدتهم
http://tinyurl.com/AU-KampalaConvention
 .3الوزارة الحكومية التي كانت معنية بحامية النازحني يف ذلك الوقت.
 .4يُعزى التأخري يف إدراج السياسة املذكورة عىل جدول الحوار بسبب تغري الحكومة يف
كينيا وإعادة هيكلة عدد كبري من الوزارات.
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الربط والتواصل بعد إعصار هايان

ماريكو هول وآدم أشكروفت

يف أول شهور االستجابة لحادثة إعصار هايان ،كان من األولويات التي واجهت املجتمع الدويل استعادة خطوط
االتصال باالنرتنت لتسهيل مشاركة املعلومات وتوفري املساعدات.
رصح نيل مــوريف ديــوار ،قائد مجموعة االتصاالت السلكية من خالل توفري االتصاالت األساسية الالزمة إلغاثة املجتمعات يف
والالسلكية يف حاالت الطوارئ يف تاكلوبان ،قائ ًال“ :أكرث التحديات غضون أيام.
التي نواجهها يف مثل تلك املواقف ،وخاصة يف حاالت اإلعصارات
وأمواج املد والجز التي رضبت هذه املنطقة ،الدمار الذي يحل ووفقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ترضر نحو
بالبنية التحتية .ففي تاكلوبان ،دُمرت البنية التحتية للكهرباء  14.1مليون شخص يف جميع أرجاء منطقة فيساياس من الفلبينيني
بالكامل وانهارت شبكات الهواتف املحمولة ،فض ًال عن األرضار جراء إعصار هايان .ودُمر قرابة مليون منزل فض ًال عن مقتل نحو
البالغة التي لحقت بجميع شبكات الهاتف الثابت ومزودي  6109فرد وتهجري ما يناهز  4.1مليون فرد .ونظراً لحجم الدمار
الذي حل بالبالدُ ،ف ّعلت جميع املجموعات املعنية باالستجابة
خدمات اإلنرتنت”.
اإلنسانية.
مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ شبكة
عاملية تتألف من منظامت تعمل معاً لتزويد املجتمع اإلنساين وقد كانت بلدة جويوان يف إقليم سمر الرشقي أول نقطة يرضبها
بتقنية املعلومات وآليات االتصاالت السلكية والالسلكية .ومن إعصار هايان ويؤثر فيها سلباً عىل الفلبينيني .فحتى قبل وقوع
خالل الرشاكة القامئة مسبقاً ،انترش برنامج  emergency.luهذه الكارثة ،كان اتصال اإلنرتنت ضعيفاً جداً .وعقب التغلب
املعني باالتصاالت السلكية والالسلكية والتابع إلدارة لوكسمبورغ عىل بعض املشاكل التقنية جراء ارتفاع معدل الرطوبة وصعوبة
للتعاون اإلمنايئ 1جنباً إىل جنب مع التقنيات التي تقدمها مبادرة تحديد املوقع املناسب يف ظل انتشار الدمار ،متكنت مجموعة
إيريسكون لالستجابة اإلنسانية وبرنامج األغذية العاملي بهدف االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ أخـراً من
دعم مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ إنشاء خدمات واي فاي لالتصال بشبكة اإلنرتنت يستفيد منها

شبكة األنباء اإلنسانية (أيرين)/جايسون غوترييز

قرابة مثانية آالف نازح يعيشون يف تاكلوبان أسرتودوم ،وهو أكرب مجمع ريايض يف املدينة.
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املجتمع اإلنساين باستخدام أدوات النرش العادية الخاصة بربنامج اإلنرتنت واالتصال املجانية للمجتمع اإلنساين هناك إضافة إىل
 .emergency.luوقد تولت املجموعة املعنية باملياه واإلصحاح إنشاء مقهى إنرتنت صغري يف مجلس املدينة.
والنظافة الصحية توزيع البطانيات ومستلزمات النظافة وأدوات
تنقية املياه وتثقيف سكان بلدة جويوان بشأن النظافة الصحية وقد ذكر يسرب لوند ،رئيس مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
الجيدة والعمل مع الحكومة املحلية لتعزيز قدرات مرافق املياه اإلنسانية يف إقليمي ليتي وسمر ،أن “اليوم ،صارت القدرة عىل
واإلصحاح والنظافة الصحية عىل املدى البعيد .وقد علق بريم التواصل عن طريق اإلنرتنت والقدرة عىل مشاركة املعلومات مع
تشاند ،منسق مجموعة املياه واإلصحاح والنظافة الصحية التابعة املكاتب الرئيسية أمر يف غاية األهمية .فكل ما نحصل عليه هنا
لليونيسيف ،قائ ًال“ :يف البداية ،كان التواصل صعباً للغاية .وكانت نح ّمله فوراً عىل اإلنرتنت ليكون متاحاً للمجتمع الدويل .ويصعب
الهواتف عدمية الفائدة .وكان علينا عقد اجتامعات يومية ،ولكن علينا مجرد تخيل انقطاع خدمة اإلنرتنت عنا”.
عندما بدأت مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت
الطوارئ بتوفري اتصال اإلنرتنت ،صار برصاحة وسيلة اتصالنا ماريكو هول  mariko.hall@wfp.orgوآدم أشكروفت
 adam.ashcroft@wfp.orgيعمالن يف فرع تقنية املعلومات
الوحيدة مع العامل الخارجي”.
واالستعداد واالستجابة يف حاالت الطوارئ التابع لربنامج األغذية
العاملي.
ويف مدينة تاكلوبان ،التي تلقت الرضبة األقوى من اإلعصار ،كانت
األولوية لتوفري االتصال ملبنى البلدية واستاد تاكلوبان (الذي كان برنامج  emergency.luرشاكة بني القطاعني العام والخاص
مركز اإلجالء ومحور االهتامم لتنسيق جهود اإلغاثة) .وقد أنشأت (بدأتها حكومة لوكسمبورغ ومولتها) ودشنت يف يناير/كانون
أدوات نرش رسيعة ثانية خاصة بربنامج  emergency.luيف مدينة الثاين www.emergency.lu 2012
ً
أورمــوك ،وتحديدا عىل سطح مجلس املدينة ،لتوفري خدمات  .1ضمن وزارة الشؤون الخارجية واألوروبية

“هذا هو البث الحي إلذاعة االستجابة األوىل عىل تردد  98.7إف إم يف مدينة تاكلوبان”.
توقفت جميع املحطات اإلذاعية الخمس عرشة التابعة ملدينة
تاكلوبان عن البث عندما دّمر إعصار هايان مدينة الفلبني ذات
 220000نسمة .إال أن استجابة املتطوعني خالل  72ساعة من
حدوث ذلك مكنتهم من بث محطة للطوارئ عىل األثري لتكون
بذلك وسيلة اإلعالم املحلية الوحيدة للناجني ليحصلوا من خاللها
عىل معلومات موثوقة.

وقد بدأ بث الربامج اليومية إلذاعــة االستجابة األوىل يف 14
نوفمرب/ترشين الثاين  2013وغطت تردداتها مساحة تبعد  10كم
عن تاكلوبان .وركزت برامج اليوم األول عىل تحديث معلومات
املستمعني بأماكن تقديم املساعدات ومواقع مراكز اإلجالء
ومصادر املياه التي كانت ُتنظمها السلطات .ويف بادئ األمر،
وزعت إذاعة االستجابة األوىل مذاييع تعمل بالطاقة الشمسية
وطاقة الرياح عىل مراكز اإلجالء ومكاتب الحكومة املحلية التي
ّوسعت بدورها مجال البث باستخدام مكربات صوت ليصل صوت
اإلذاعــة إىل أكرب قدر من املستمعني ثم بعد ذلك امتد توزيع
املذاييع إىل املناطق املترضرة.
ويف أعقاب اإلعصار مبارشة ،كان الناجون يف حاجة ماسة ملعلومات
حول الخدمات واملساعدات املتاحة ولدعمهم يف محاوالت إيجاد
طرق للتواصل فيام بينهم .فندرة املعلومات يف أوقات الطوارئ
تساهم يف “[خلق] حالة من االرتباك واالنفالت األمني” ،وفقاً
للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني

الهيئات املعنية بالصحة العقلية والدعم النفيس  -االجتامعي يف
حاالت الطوارئ1.وطبقاً لكريستا سندن ،املستشارة النفسية التي
تقدم العالج للنازحني يف حاالت الطوارئ“ ،قد تتفاقم مستويات
القلق والتوتر لدى الناس بشدة جراء نقص املعلومات أو بفعل
معرفة معلومات مضللة” .فاملعلومات أمر ال ميكن االستغناء عنه
للتأقلم مع الكوارث ودفع الناس الستعادة الشعور بامتالك زمام
حياتهم؛ فهي مفتاح الفهم حينام تعم الفوىض والقدرة عىل التأقلم
مع التهجري والخسارة.
ويفرض النظام اإلنساين الدويل التزامات محددة لتحسني املساءلة
بشأن املترضرين من الكوارث ،وخاصة منذ وقوع زلزال هايتي ،من
خالل ضامن قدر عالٍ من الشفافية واملعلومات الكافية ووسائل
االتصال املتبادل وتيسري إيصال ردود األفعال والشكاوى .ولعل ذلك
من أوىل األولويات الخمسة التي تركز عليها اللجنة الدامئة املشرتكة
بني الهيئات حالياً عىل الصعيد العاملي.
هذه املعلومات ُمستقاة من شبكة األنباء اإلنسانية (إيرين)

 http://tinyurl.com/IRIN-99132و”االستجابة إلعصار
هايان (يوالندا)  17ديسمرب/كانون األول  ،”2013الفريق
العامل املعني باالتصاالت مع املجتمعات.
http://philippines.humanitarianresponse.info

http://tinyurl.com/IASC-MHPS-guidelines .1
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امللتقى العاملي املعني بقضية انعدام الجنسية :اتجاهات جديدة يف بحوث انعدام الجنسية وسياساتها.
 17-15سبتمرب/أيلول 2014
■ ■تشجيع البحوث الجديدة املتعلقة بانعدام الجنسية عرب
مجموعة من املجاالت األكادميية وبينها
س ُيع َقد امللتقى العاملي األول املعني بقضية انعدام الجنسية يف
الهاي ،هولندا ،يف سبتمرب/أيلول  2014عام  ،2014إلحياء الذكرى
الستني العتامد اتفاقية عام  1954املتعلقة بوضع األشخاص عدميي ■ ■توفري منرب إلسامع أصوات األشخاص عدميي الجنسية يف تطوير
البحوث الجديدة ورسم اتجاهات السياسة
الجنسية .ويشارك يف استضافة هذا الحدث الذي سيمتد عىل مدار
ثالثة أيام مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وبرنامج انعدام
الجنسية يف جامعة تيلبورغ .وسيجمع امللتقى موظفي األمم ■ ■تعزيز الرشاكات القامئة وبناء شبكات جديدة بني مختلف
أصحاب املصلحة الذين يعملون يف مجال انعدام الجنسية
املتحدة وممثيل الحكومات واألكادمييني وموظفي املنظامت غري
الحكومية ورجال القانون واألشخاص عدميي الجنسية سابقاً وحالياً.
ملزيد مــن التفاصيل ،مبــا يف ذلــك قامئة املتحدثني املؤكد
سيشتمل الربنامج عىل جلسات ورش العمل والجلسات العامة حــضــورهــم أو للتسجيل يــرجــى زيــــارة املــوقــع الــتــايل
املتمحورة حول ثالثة موضوعات فرعية :األطفال عدميو الجنسية  http://tinyurl.com/Tilburg-Statelessness-Forumخصم
وانعدام الجنسية واألمن واالستجابات النعدام الجنسية .وسيسعى خاص للتسجيل املبكر يف موعد أقصاه  15مارس/آذار .2014
املؤمتر لتحقيق األهداف التالية:
سيضم العدد القادم من نرشة الهجرة القرسية موضوعاً فرعياً
■ ■مشاركة املامرسات الجيدة والتحديات يف رسم السياسة بشأن قضية انعدام الجنسية فيام يتعلق باملنتدى وتحديث العدد
املتعلقة بانعدام الجنسية
املتعلق بانعدام الجنسية من نرشة الهجرة القرسية التي صدرت
■ ■استكشاف البحوث والسياسة املعارصة حول انعدام الجنسية عام www.fmreview.org/ar/statelessness 2009
ومناقشتها

مؤمتر اإلبداع اإلنساين

 20-19يوليو/متوز  :2014كلية كيبل ،أكسفورد

سعياً لالستفادة من األفكار املستخدمة يف القطاع الخاص لتحسني االستجابات يف حاالت الطوارئ واألزمات املطولة واالستشفاء ما بعد
انكب املنشغلون يف العمل اإلنساين عىل توثيق أمثلة تبني املامرسة الفعلية لإلبداع .ومع ذلك ،ما زال هناك رضورة يف بناء لغة
األزماتَّ ،
مشرتكة وتعظيم الوضوح املفهومي وجعله نقطة بداية للتحرك إىل األمام .وسيكون هذا املؤمتر الذي ينظمه مرشوع اإلبداع اإلنساين
يف مركز دراسات الالجئني ،منرباً للنقاش والحوار بهدف التوصل إىل تعريف أفضل ألجندة اإلبداع اإلنساين .ويضمن املشاركون ث ّلة من
الفاعلني اإلنسانيني من هيئات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية واألوساط األكادميية والقطاعني العام والخاص.
وسرتكز النقاشات عىل خمسة موضوعات رئيسية هي :تعريفات اإلبداع اإلنساين وأطره ،وتحسني االستجابات التنظيمية ،واملناهج النازلة
من األعىل إىل االسفل يف التعامل مع اإلبداع ،والتوجهات الجديدة ضمن العمل اإلنساين ،واملناهج الحساسة لإلبداع اإلنساين.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الرابط التايل  www.oxhip.org/2013/10/hip2014/أو التواصل معنا عىل الربيد اإللكرتوين
 hiproject@qeh.ox.ac.ukللتسجيل عرب اإلنرتنت ،زر الرابط التايل http://tinyurl.com/HIP-2014-registration
ملحق نرشة الهجرة القرسية عن ال َّالجئني واإلبداع
َّ
سوف يتعاون محررو نرشة الهجرة القرسية ضمن فريق اإلبداع اإلنساين يف إعداد ملحق يقع يف عرشين صفحة ويركز عىل “الالجئني
واإلبداع” ومن املزمع نرشه يف أغسطس/آب  .2014وسوف يضمن امللحق مقاالت تتطرق إىل الجوانب الرئيسية لبحث الفريق واملقاالت
اإلضافية املقتبسة عن عدد من الفاعلني الخارجيني (األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية وجاليات ال َّالجئني) املتعلقة مبختلف جوانب
موضوع امللحق .وسينرش امللحق أيضاً النتائج التي سيتوصل إليها مؤمتر يوليو/متوز  .2014وسوف يتضمن أيضاً نقاشاً حول التطبيق
العميل املحتمل ألبحاث اإلبداع يف سياق األزمة السورية الحالية وسوف ُينرش باللغتني اإلنجليزية والعربية.
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أصوات ال َّالجئني :املؤمتر الدويل ملركز دراسات الالجئني

آذار/مارس  ،2014 ،25-20أكسفورد

سوف يجمع ملتقى “أصوات ال َّالجئني” أساتذة من مختلف العلوم
االجتامعية وباحثني يف الدراسات االجتامعية واألدب والعلوم
اإلنسانية للنظر فيام وراء الدولة القومية والعالقات الدولية وذلك
بهدف جذب االنتباه الجديد إىل أصوات ال َّالجئني وتطلعاتهم وإىل
املهجرين أنفسهم .ومن بني املوضوعات التي سوف يستكشفها
امللتقى املصادر التاريخية والثقافية ومعاين الفرار واملنفى والهجرة
القرسية باإلضافة إىل مغزى املكوث يف املخيامت واألماكن
املغلقة واملستوطنات القرسية .التسجيل مفتوح لغاية  7فرباير/
شباط www.rsc.ox.ac.uk/events/refugee-voices .2014

ستقدم هذه الدورة غري املقيمة واملستمرة ملدة يومني ،معاينة نقدية
لألطر املعيارية لالستجابات اإلنسانية يف معالجة صحة السكان يف حاالت
الطوارئ املعقدة ورفاههم .وستطرح أساليب بديلة أيضاً للتصدي لحاالت
الطوارئ املعقدة وتقييمها.
www.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/
health-and-humanitarian-responses

أوراق عمل جديدة
www.rsc.ox.ac.uk/publications

“مواطنو املستقبل يف العامل؟” املستقبل املختلف عليه
للمهاجرين الشباب املستقلني يف أوروبا ،من إعداد إلني
تشايس وجينيفر ألسوب ،نوفمرب/ترشين الثاين 2013

املدرسة الصيفية الدولية يف الهجرة القرسية

املدن والدول والحوارض :إعادة تخيل مخيم الالجئني عىل أنه
مدينة .إعداد بيرت غرابك ،نوفمرب/ترشين الثاين 2013

تعزز املدرسة الصيفية التي تستمر ثالثة أسابيع الحوار بني
األكادمييني واملزاولني وصانعي السياسات العاملني عىل تحسني وضع
ال َّالجئني والهجرة القرسية .وتقدم املدرسة منهجاً مكثفاً ومتعدد
التخصصات وتشاركياً يف دراسة الهجرة القرسية لتمكني األشخاص
العاملني مع ال َّالجئني وغريهم من املهجرين القرسيني إىل التأمل
املهجرين.
الناقد يف لقوى واملؤسسات التي تسيطر عىل عامل َّ
املنح الدراسية للمدرسة الصيفية :تتيح املدرسة منحاً من خالل
مؤسسة أصفري ومنحاً للرشق األوسط وشامل أفريقيا للذين يعملون
يف مجال الالجئني من فلسطني ولبنان وسوريا (أو الفلسطينيون
والسوريون الذين يقيمون يف البلدان العربية) .وعىل من يرغب
باالستفادة من املنح أن يتقدم بطلبه مبارشة إىل مكتب املدرسة
الصيفية الدولية (وليس إىل مؤسسة أصفري) .املوعد األخري للتقدم
ملنحة مؤسسة أصفري أو منحة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هو
األول من مارس/آذار  .2014وهناك منح أخرى متاحة للمواطنني
من دول الجنوب .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الرابط التايل:
www.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school

سبل الالجئني يف كسب الرزق يف مستوطنات الالجئني يف كامباال
وناكيفايل وكيانغوايل :أشكال املشاركة مع القطاع الخاص .إعداد
ناوهيكوأوماتا ويوسيا كابالن ،أكتوبر/ترشين األول .2013

 25-7يوليو/متوز  ،2014أكسفورد

انعدام الجنسية والقانون الدويل

 18-17مايو/أيار ،2014أكسفورد

تعقده الدكتورة كاثرين كوستيلو ( )RSCومارك مانيل (.)UNHCR
يقدم هذه الدورة غري املقيمة واملستمرة ملدة يومني كبار الخرباء يف
هذا املوضوع ،من بينهم األستاذ غايغودوين-جيل واألستاذ ماثيو غيبني
والدكتورة لورافانواس .وستشتمل عىل مجاالت موضوعية مختلفة،
منها ملحة عامة عىل مشكلة انعدام الجنسية يف عامل اليوم وسياسات
وأخالقيات انعدام الجنسية واإلطار القانوين الدويل الذي يحكم انعدام
الجنسية وعمل مفوضيةاألمامملتحدة السامية لالجئني بخصوص انعدام
الجنسيةwww.rsc.ox.ac.uk/study/short-courses/statelessness .

االستجاباتالصحيةواإلنسانيةفيحاالتالطوارئاملعقدة

 18-17مايو/أيار ،2014أكسفورد

يعقدهااألستاذة ضحى الشطي ( .)RSCويدرسها باول
كاديتز (جامعة ليدن) والدكتور هويل سكيب ( الخدمات
االستشارية العاملية الستشارات سيج املتحدة).

مستجدات البودكاست ملركز دراسات
الالجئني www.rsc.ox.ac.uk/news
عىل نهاية قوس قزح :ماذا بعد بالنسبة
لالجئي اإلل جي يب يت آي؟

س .تشيلفان (من مؤسسة منرب فايف تشامربز) ،يناير/كانون الثاين 2014

الحوكمة العاملية للهجرة الدولية :ماذا بعد؟
حلقة نقاش مع الدكتورة كاثرين كوستيلو (مركز
دراسات الالجئني) ،ديسمرب/كانون األول 2013

مثن الحقوق :تنظيم الهجرة الدولية

الدكتور مارتني روس (كومباس) ،ديسمرب/كانون األول 2013

محارضة هاريل-بوند السنوية :حقوق
الالجئني :ما وراء اتفاقية عام 1951

األستاذ ياكينإيرتورك (املقرر السابق الخاص يف األمم املتحدة
حول العنف ضد املرأة) ،نوفمرب/ترشين الثاين 2013

مرصد أكسفورد للهجرة القرسية

دعوة للمشاركة يف مقاالت املجلد الرابع ،العدد األول.
 OxMoمجلة طالبية (أسسها مركز دراسات الالجئني) مخصصة
واملهجرين قرساً وتطويرها .ترحب
لحامية حقوق اإلنسان لالجئني
َّ
 OxMoباملقاالت التي يقدمها الطالب الحاليون أو املتخرجون
حديثاً من أي تخصص كان ممن يرغبون الكتابة عن موضوعات
تتعلق بالهجرة القرسية .وميكن إرسال املقاالت إىل قسم املقاالت
األكادميية أو إىل مراصد السياسات والقانون أو املراصد امليدانية
أو الروايات الرسدية حول القصص الذاتية .ملزيد من املعلومات،
يرجى زيارة موقع املرصدhttp://oxmofm.com/ :

أخبار عن مركز دراسات الالجئني
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األعداد القادمة لنرشة الهجرة القرسية
مهجروا أفغانستان 2014 :وما بعده (العدد (46
َّ

املوعد املقرر للنرش مايو/أيار  -2014س ُي َ
نش العدد
باللغات اإلنجليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية
والدارية ولغة الباشتو .لقد انقىض موعد إرسال املقاالت
لكنَّ التفاصيل موجودة عىل الرابط التايل:

www.fmreview.org/ar/afghanistan

األزمة السورية والتَّهجري والحامية (العدد (47

موعد النرش املقرر أغسطس/آب 2014
املوعد األخري الستالم املقاالت 19 :مايو/أيار 2014
مع عدم وجود أي مؤرش واضح حول انحسار األزمة داخل سوريا
وعدم القدرة عىل التنبؤ بأمد تلك األزمة واحتامل انتشار األزمات
العرضية عرب املنطقة ،ما زال الوقت مبكراً جداً لوصف ما يجب أن
تكون عليه االستجابات أو الحلول وصفاً نهائياً ودقيقاً .ومع ذلك،
ظهر منط من الحاجات والعوز واملشكالت وليس الوقت مبكراً أبداً
إلبداء امللحوظات التي ميكن أن تكون ذات قيمة يف رفع مستوى
حامية املهجرين ورسم مالمح املساعدات التي يجب تقدميها إىل
املهجرين والبلدان واملجتمعات التي “تستضيفهم”.
كل من َّ
يتطلع املحررون إىل املقاالت التي تعكس املامرسات والتي تركز
عىل األزمة السورية مبا فيها عىل وجه التحديد مسائل التكاليف
هجرتهم األزمة السورية.
واآلثار وحامية األشخاص الذين َّ
الدعوة للمشاركة باملقاالت موجودة عىل الرابط التايل:

www.fmreview.org/ar/syria

www.fmreview.org/ar/forthcoming

املنظامت القامئة عىل العقيدة واالستجابات للتّهجري (العدد (48

املوعد املقرر للنرش :نوفمرب/ترشين الثاين ( 2014يرجى مراعاة التاريخ املعدَّل)
املوعد األخري لتسليم املقاالت :االثنني 2014/5/9

األفراد واملنظامت الذين من منطلق العقيدة أو الدين يساعدون املحتاجني سوا ٌء يف
مجتمعاتهم املحلية أم يف أماكن أبعد من ذلك م ّثلوا أدواراً مهمة يف املساعدات اإلنسانية.
لكنَّ العدد ال يضم كثرياً من املقاالت التي تخاطب جمهوراً أوسع نطاقاً حول الخربات
الواقعية وكيفية تعامل املجتمعات املحلية واملنظامت مع الجوانب املتقاطعة بني األديان
والحقوق والحامية والحاجات واملساعدات .وسوف يكون هذا العدد من نرشة الهجرة
مكم ًال لبحث مستمر يف مركز دراسات الالجئني ومختلف املبادرات التي يبذلها
القرسية َّ
املجتمع اإلنساين الدويل مبا فيها مبادرة التعلم املشرتك حول العقيدة واملجتمعات املحلية
Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities
ومبادرة إقرارات للقادة الدينيني التي ُأطلقت يف يونيو/حزيران .2013
الدعوة للمشاركة باملقاالت موجودة عىل الرابط التايل:

www.fmreview.org/ar/faith

لتغري املناخي والتهجري ومبادرة نانسن (العدد )49
املوعد املقرر للنرش :مايو/أيار 2015

دايتون  :20+عرشون عاماً عىل توقيع اتفاقية دايتون للسالم يف
البلقان (العدد )50
املوعد املقرر للنرش :أكتوبر/ترشين األول .2015

ملزيد من املعلومات يرجى النقر عىل الرابط التايلwww.fmreview.org/balkans :

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم
الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
Elena Fiddian-Qasmiyeh

Lina Abirafeh

Rachel Hastie
Oxfam GB

Guido Ambroso
UNHCR

Lucy Kiama

Diana Avila

Refugee Studies Centre

Refugee Consortium
of Kenya

Khalid Koser

Geneva Centre for Security
Policy

UN Rapid Response Team

Diálogo Sudamericano

Nina M Birkeland

Norwegian Refugee
Council

Amelia Kyazze

Dawn Chatty

Erin Mooney

Jeff Crisp

Kathrine Starup

Mark Cutts

Richard Williams

Eva Espinar

British Red Cross
ProCap

Danish Refugee Council
Independent consultant

Refugee Studies Centre
Refugees International
OCHA

University of Alicante

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة
يف عامي 2013-2014

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل
والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها .ونود
التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا
خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا
خالل السنتني املاضيتني:

• Arcus Foundation • Danish Refugee Council
DHL • ISIM, Georgetown University • Lex Justi
• Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • John
• D and Catherine T MacArthur Foundation
Mohammed Abu-Risha • Norwegian Ministry of
Foreign Affairs • Norwegian Refugee Council/
Internal Displacement Monitoring Centre • Oak
Foundation • Oxfam GB • Refugees International
• • Swiss Federal Department of Foreign Affairs
UNDP Evaluation Office • UNHCR • UNOCHA• US
Dept of State’s Bureau of Population, Refugees,
and Migration • Women’s Refugee Commission

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نرشة الهجرة القرسية ونرشها من
خالل تربعاتهم الفردية التي قدموها من خالل صفحة التربعات عىل موقعنا
عىل اإلنرتنت www.fmreview.org/ar/online-giving
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مجموعة مقاالت نرشة الهجرة القرسية يف الذكرى الخامسة والعرشين للمجلة

 وتتيحها عىلPDF  تقدم نرشة الهجرة القرسية اآلن مجموعة من مقاالتها يف ملف محمول،احتفا ًء بالذكرى الخامسة والعرشين
 عاماً من النقاش والتعلم25  وتضم تلك املجموعةwww.fmreview.org/25th-anniversary موقعها اإللكرتوين
. وتنظر يف موقعنا اليوم إزاء بعض املوضوعات التي غطتها النرشة،املهجرين وفاقدي الجنسية
َّ واملنارصة لحقوق
وقد دعونا مجموعة مختارة من الذين شاركوا يف النرشة يف السابق سواء أكانوا محررين أم كاتبني أو متربعني للكتابة حول التطورات
 وفيام ييل املساهامت.املهجرين ومجال الهجرة القرسية عىل العموم
َّ والدروس والتحديات والثغرات ولتدوين أفكارهم بشأن مستقبل
:التي ُقدمت يف هذه املجموعة
From the current editors in 2012

The logistics of the last mile

25 years of forced migration
Jeff Crisp

Asylum space in Kenya: evolution of
refugee protection over 20 years

Humanitarian action: a victim of its own
success?

Internally Displaced Persons 1998-2013

Marion Couldrey and Maurice Herson

George Fenton

Lucy Kiama and Fredrick Koome

Antonio Donini

Khalid Koser

Refugees and displaced persons
with disabilities – from ‘forgotten’ to
‘vulnerable’ to ‘valuable’

Change and continuity in displacement
and response
Rachel Hastie

Emma Pearce

What’s in a name?

Collapsing societies and forced
migration

Erin Mooney

Johan Kristian Meyer

Meaningful change or business
as usual? Reproductive health in
humanitarian settings
Samantha Guy

،هــذه املجموعة متاحة باللغة اإلنجليزية عــى اإلنــرنــت
 لــذلــك رجــــا ًء ال.ولكنها ليست مــتــاحــة بــشــكــلٍ مــطــبــوع
تـــردد يف طباعة نسختك الخاصة مــن موقعنا اإللــكــروين
www.fmreview.org/ar/25th-anniversary
 بوند-ونود أن نشيد بباربراهاريل
وبليندا آالن من مركز دراسات
ًالالجئني (الـــذي كــان برنامجا
 فقد أدركا إمكانيات هذا،)آنذاك
املنرب وأ َّمنوا التمويل الالزم إلطالقه
ً والشكر موصول أيضا.وإدامته
لكل من قرأها واستخدمها وشارك
مبقالته فيها وقدم مشورته ملحريها
.ومولها ونرشها عرب هذه السنني
1987-2012

20 years of internal displacement in
Georgia: the international and the
personal
Julia Kharashvili

1987-2012
Anniversary
collection

From left to right
Top row:
1.

Cover image of first issue of Refugee Participation
Network newsletter, published November 1987.
www.fmreview.org/RPN/01

2.

Refugees from Kosovo. UNHCR/Le Moyne. FMR 5, August
1999. www.fmreview.org/kosovo

3.

Kabul, Afghanistan. Shawn Baldwin. FMR 21, September
2004. www.fmreview.org/return-reintegration

4.

Forced repatriation in December 2006 of hundreds of
thousands of Rwandan refugees from Tanzania at the
Kagera river crossing. UNHCR/R Chalasani. FMR 35, July
2010. www.fmreview.org/disability

5.

Sabine Larribeau receives a Brighter Futures Award in
recognition of ‘advocating for a young refugee’s rights’
while working with Just for Kids Law. Simona Aru. FMR
40, August 2012.
www.fmreview.org/young-and-out-of-place

Second row:

Accountability – a long but necessary
journey
Andreas Kamm

FMR 25th Anniversary collection

FMR 25th Anniversary cover images –
captions, credits and links

6.

Local transport for the UN World Food Programme in
Cambodia. WFP/Jim Holmes. FMR 18, September 2003.
www.fmreview.org/logistics

7.

Painting by Sri Lankan child from Batticaloa district, after
the Indian Ocean tsunami. FMR special issue, July 2005.
www.fmreview.org/tsunami

8.

IDPs in Burma. Free Burma Rangers. FMR 30, April 2008.
www.fmreview.org/non-state

9.

Two friends meet again in Yambio, South Sudan, following
a repatriation programme. UNHCR/C Hamm. April 2007.
Intended for use in FMR 28, July 2007.
www.fmreview.org/capacitybuilding

10. Spanish coastguard intercepts a traditional fishing boat
laden with migrants off the island of Tenerife in the
Canaries. UNHCR/A Rodríguez. FMR 32, April 2009.
www.fmreview.org/statelessness

Third row:

11. Gulu Disabled Persons Union, northern Uganda. Christine
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