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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

19

20

20

أزمة

نرشة الهجرة القرسية 45
مارس /آذار 2014

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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