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الصورة الفوتوغرافية على شاشة احلاسوب: الجئون 
سودانيون في إثيوبيا. مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
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عرب كريغ جونستون، نائب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون االالجئني يف مقاله يف الصفحة 47 من هذا العدد عن اعتقاده بفشل،: »جيلنا يف الوفاء بالتزاماته ملنع 

تغري املناخ... ونحن يف أمس الحاجة اآلن إىل االستعداد ملواجهة العواقب اإلنسانية لتغري املناخ«. وتتمثل إحدى هذه العواقب يف نزوح السكان عن أوطانهم سواء 

بشكل مؤقت أو دائم. وقد يجادل الباحثون والسياسيون حول األعداد املتوقع نزوحها لكنهم يجمعون عىل رضورة التأهب والتكيف والحد من آثار تغري املناخ إضافة 

إىل التعاون يف هذه القضايا. ونتمنى أن يجد جميع القراء يف املقاالت املنشورة يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية تحدياًَ وإلهاماً وإفادة.

وال ميكننا نتجاهل خطر تغري املناخ عىل الدول العربية سواء كان تزايد ارتفاع مستوى مياه سطح البحر وأثره الواضح عىل املناطق السكانية الساحلية أو من ناحية 

أخرى زيادة حاالت التصحر والجفاف وندرة املياه العذبة. لكن لألسف مل نستلم أية مقاالت لنا تركز عىل املشاكل والصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول العربية. 

لكن ال يعني هذا أن املقاالت الواردة ال تطرح ما قد يستفيد منه العامل العريب يف ظل هذه الظروف حيث يشمل بعضها عىل دراسات أو تقنيات تستفيد منها الدول 

العربية بشكل مبارش. كام يضم العدد عدة مقاالت أخرى خارج موضوع تغري املناخ والتي تركز بشكل مبارش عىل العامل العريب مثل »حامية حقوق اإلنسان يف دارفور« 

يف الصفحة 66 و »مرض نقص املناعة املكتسب/اإليدز والالجئني يف مرص« يف الصفحة 69 إضافة إىل الالجئني الشيشان يف جمهورية االتحاد الرويس يف الصفحة 78.

وميكن االطالع عىل هذا العدد عىل اإلنرتنت عىل موقع www.hijra.org.uk/climatechange.htm، وإذا كنتم ترغبون يف استالم نسخ متعددة لتوزيعها عىل الرشكاء 

أو الستخدامها يف التدريب فالرجاء االتصال بنا عىل الربيد اإللكرتوين nhq@qeh.ox.ac.uk، ونود تذكريكم أنه من الرضوري موافاتنا بعنوانكم الربيدي بالكامل وعدد 

النسخ املطلوبة إضافة إىل اللغة أو اللغات املطلوبة.

ونود التعبري عن امتنانا البالغ لكل من أندرو مورتون من برنامج األمم املتحدة للبيئة وسكوت لييك من منظمة »حلول النزوح« لعملهام معنا كمستشارين خاصني 

التالية ملا قدمته لنا من دعم ومتويل كبريين: برنامج األمم املتحدة للبيئة، ووزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية  بالشكر للوكاالت  يف هذا العدد. كام نتقدم أيضاً 

اإلنسانية، واملركز  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  والتنمية، ومكتب  االقتصادي  للتعاون  األملانية  الفيدرالية  الوزارة  التقني/  للتعاون  األملانية  السويرسية، والوكالة 

الدويل للهجرة والصحة والتطوير.

ونود أن نغتنم هذه الفرصة أيضاً لنشكر كل من ساهم باملال لدعم نرشة الهجرة القرسية خالل عام 2008. إذ تعتمد النرشة اعتامداً كلياً عىل التمويل الخارجي، ونحن 

نقدر بشدة دعمكم املايل وتعاونكم النشط – يرجى االطالع عىل قامئة بأسامء الجهات املانحة لنرشة الهجرة القرسية يف الصفحة 79. وإذا كانت لديكم مقرتحات 

ملوضوعات تصلح لألعداد املقبلة من النرشة وترغب وكالتكم أو إدارتكم يف دعمها مالياً، الرجاء أن تتصلوا بأرسة التحرير. 

ملحق خاص بحقوق اإلنسان

نرفق مع هذا العدد ملحقاً صغرياً يتكون من 12 صفحة يصدر بالعربية واإلنجليزية حول اإلسالم وحقوق اإلنسان وقضايا النازحني واملهجرين. ولطلب نسخة 

باللغة العربية أو اإلنجليزية أيضا يرجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين nhq@qeh.ox.ac.uk. وامللحق متوفر أيضاً عىل موقعنا للنسخة العربية ميكنكم زيارة: 

www.fmreview.org/human-rights.htm :ولإلنجليزية www.hijra.org.uk/human-rights.htm

موقع النرشة الجديد

ثراء  البحث وأكرث  يزال www.hijra.org.uk أسهل يف  ما  الجديد – وعنوانه  املوقع  أن تجدوا هذا  الجديد  النرشة  العدد يسعدنا اإلعالن عن موقع  بصدور هذا 

باملعلومات. كام سننرش قريباً فهرساً عىل اإلنرتنت مبقاالت نرشة الهجرة القرسية، والتي ميكن البحث فيها استخدام صفحة البحث.

استطالع آراء القراء

كام قمنا بتحضري استبيان قصري لقراء النرشة وأرفقناه مع هذا العدد. فالرجاء مشاركتنا آرائكم حول النرشة والطرق املقرتحة لتحسينها. وسنشعر بامتنان بالغ إذا ما 

استقطعتم بضع دقائق من وقتكم مللء هذا االستبيان وإرساله لنا بريدياً مع حلول العام الجديد إذا أمكن. أو ميكنكم ملء االستبيان عىل اإلنرتنت وميكن الوصول 

إليه عن طريق الصفحة الرئيسية ملوقعنا أو عن طريق النقر عىل هذا الرابط، مع جزيل الشكر!

مع أطيب التمنيات

 مصعب حياتيل

محرر نرشة الهجرة القرسية

األعداد القادمة

كانون الثاين/يناير عام 2009: عدد خاص مكون من 32 صفحة موضوعه الذكرى العارشة للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل، وموقع العدد: 

http://www.hijra.org.uk/GuidingPrinciples10.htm

.www.hijra.org.uk/statelessness.htm :’نيسان/أبريل عام 2009: العدد 32 من النرشة وموضوعه الرئييس ‘عدميو الجنسية

آب/أغسطس عام 2009: العدد 33 من النرشة وموضوعه الرئييس حاالت النزوح طويلة األمد. وميكن االطالع عىل الدعوة لتقديم املقاالت عىل املوقع  

www.hijra.org.uk/protracted.htm. وآخر موعد لتقديم املقاالت هو 19 يناير/كانون الثاين.

... ونحن نرحب دامئا مبقرتحاتكم للموضوعات القادمة لنرشة الهجرة القرسية.
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كلمة متهيدية
آخيم شتايرن 

ال شك يف أن الهجرة، سواء أكانت قرسية أم طوعية، ستصبح أحد أبرز عواقب التدهور 

البيئي وتغري املناخ لعدة عقود قادمة. ويؤكد معظم الخرباء عىل وجود عدد هائل من 

األشخاص يتنقلون بالفعل من مكان إىل آخر بسبب املناخ مع توقع مواجهة تحركات 

ماليني آخرين مام يشكل دلياًل عىل درجة تزايد حدة تغري املناخ الذي نواجهه.

التابع  العاملية  البيئة  وتوقعات  املناخ  بتغري  املعني  الدويل  الحكومي  الفريق  وكان 

لربنامج األمم املتحدة للبيئة قد قام مؤخرًا بعرض تقييامت تشري إىل مخاطر الناجمة 

عن اآلثار املادية والبيئية لتغري املناخ. فعىل سبيل املثال، يساهم ارتفاع مستوى سطح 

البحر والتنمية البرشية غري املستدامة يف فقدان األرايض الساحلية الرطبة وأشجار القرم 

الحادي  القرن  مثانينيات  بحلول  املتوقع  الساحلية. ومن  للفيضانات  املتزايد  والرضر 

والعرشين أن يتعرض ماليني األشخاص سنوًيا للفيضانات نتيجة الرتفاع مستوى سطح 

البحر. كام تكون املناطق املنخفضة ذات الكثافة السكانية املرتفعة، حيث تقل نسبًيا 

القدرة عىل التكيف والتي تواجه بالفعل تحديات أخرى مثل العواصف االستوائية، 

معرضة بشكل خاص للخطر. إن معرفتنا الحالية باآلثار االجتامعية التي يجب توقعها 

من هذه العمليات ما تزال محدودة إىل حد كبري. وبالطبع تعترب األبحاث االستهدافية 

ننتظر  ال  أن  يجب  لكن  القضية  لهذه  أفضل  فهم  إىل  للوصول  رضورية  والتقييم 

سياسات  إىل  الحالية  املعرفة  تحويل  يف  الفور  عىل  البدء  الرضوري  فمن  حينها  إىل 

واملنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  قام  السياق  هذا  ويف  برشية.    ومامرسات 

املتحدة  األمــم  وجامعة  للهجرة  الدولية 

الدولية األخرى بتشكيل تحالف  واملنظامت 

ومواد  والذي سيوفر منتدًى  والبيئة،  الهجرة 

محفزة للمشاريع واألفكار الجديدة املتعلقة 

البيئية  العوامل  عىل  ترتتب  التي  بالهجرة 

متكاملة  طريقة  تطوير  أجــل  من  وذلــك 

القضية متعددة  للتعامل مع هذه  ومنسقة 

القطاعات التي متثل تحدًيا. 

ميكن عن طريق اتباع قدر معقول من اإلدارة 

املساعدة  املناخ  تغري  مع  والتكيف  البيئية 

عىل التخفيف من مسببات الهجرة. وباملثل 

فإن العمل والتخطيط املبكرين يعنيان إمكانية إدارة عمليات الهجرة البيئية التي تم 

الرشوع فيها بالفعل عىل نحو أفضل. 

  آخيم شتايرن هو األمني العام واملدير التنفيذي لألمم املتحدة، برنامج األمم املتحدة 

للبيئة )www.unep.org)UNEP . ملزيد من املعلومات يرجى االتصال 

 andrew.morton@unep.org :بأندرو مورتون عىل الربيد

رضورة التعاون
جون هوملز 

من املتوقع عىل األرجح أن يتزايد الطلب العاملي خالل العقد القادم عىل املساعدات 

كبرية  زيادة  سيشهد  لكنه  الحايل،  وقتنا  يف  حتى  كبرياً  يعترب  طلب  وهو  اإلنسانية، 

وراء  واألوحد  األكرب  السبب  يكون  وسوف  املعارص.  تاريخنا  يف  مرة  ألول  نشهدها 

هذه الزيادة هو تغري املناخ وما يرتبط به من زيادة تكرار وشدة الحوادث الطقسية 

املتطرفة. 

من رضوب  ليس رضبا  اآلن  نشهده  فام  اآلثار.  بهذه  نشعر  بدأنا  فقد  الواقع،  ويف 

التخمني وإمنا هو مبثابة ‘رفع الحجاب’ عن املستقبل. فهذه األحداث هي ما أسميه 

‘امُلعتاد الجديد‘. فقد تضاعف عدد الكوارث امُلسجلة من حوايل 200 إىل ما يزيد عن 

400 كارثة يف العام عىل مدار العقدين املاضيني. ويتسبب املناخ  هذه األيام بتسع 

من واقع كل عرش كوارث نشهدها. ويف العام املايض، أصدر مكتبي باألمم املتحدة 

15 مناشدة متويل لالستجابة للكوارث الطبيعية املفاجئة وهو رقم ال سبق له يزيد 

مرتبطة  منها  مناشدة   14 كان  املايض،  العام  املسجل  الرقم  عن  مناشدات  بخمسة 

باملناخ. 

ومام زاد وغطى عىل تحديات تغري املناخ االرتفاعات املفاجئة الحالية يف أسعار الغذاء 

والوقود، والتي من املتوقع أن يكون لها أثر هائل يف زيادة الجوع والفقر يف أنحاء 

العامل والتي باتت بالفعل تؤثر بشكل مبارش عىل تكاليف العمليات اإلنسانية. وعلينا 

أن نسأل أنفسنا السؤال التايل: هل نحن مستعدون فعاًل ملواجهة هذا األمر؟

للتعامل  الالزمة  الوسائل  لدينا  ويتوفر 

اإلرادة.  توافرت  إذا  القضايا  هذه  كافة  مع 

يف  البدء  هو  يشء  كل  فوق  نحتاجه  وما 

والعملية  امللموسة  اإلجراءات  يف  االستثامر 

يف  تساعد  أن  بوسعها  والتي  املخاطر  للحد 

يتطلب  وسوف  واملعايش.  األرواح  إنقاذ 

لالستعداد  املشرتكة  جهودنا  جميع  األمر 

لهذه اآلثار والتخفيف منها. ولتحقيق هذه 

الغاية، علينا أن نبني عىل الرشاكات الدامئة 

األمم  بني جميع  بتطويرها  ونقوم  والشاملة 

والقطاعات. 

ففي عرص يتسم بتغري املناخ والتهديد الدائم بنشوب الرصاعات، ال يتسنى ألي وكالة 

إنسانية وحيدة أو مجموعة واحدة من الوكاالت أن تلبي مبفردها جميع االحتياجات 

اإلنسانية. فقط من خالل العمل معاً ميكننا أن نعزز من قدرتنا عىل تخفيف املعاناة 

واملعاونة يف تحقيق درجة من األمل واإلنسانية لعامل يحتاج  بشدة لكليهام. 

جون هوملز هو وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت 

الطوارئ. واملقال مقتطٌف من خطاب ألقاه يف مؤمتر ديب الدويل لإلغاثة والتطوير 

  www.dihad.org :لعام 2008. والنص الكامل متوفر عىل موقع املؤمتر
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التدهور  أن  اآلن  متزايد  بشكل  الدويل  املجتمع  يدرك 

البيئي وتغري املناخ ميكن أن يؤديا إىل نزوح سكاين عىل 

نطاق ال تتوافر للمجتمع الدويل حالًيا اإلمكانات الكافية 

ملنعه أو التعامل معه بطريقة فعالة. كام ميكن لعمليات 

التدهور التدريجية بجانب األحداث البيئية املتطرفة أن 

تتسبب يف الهجرة. ومع ذلك 

السياسية  االستجابات  متيل 

آثار  الرتكيز عىل  إىل  الحالية 

من  بدالً  املفاجئة  الكوارث 

عىل  البيئي  التدهور  نتائج 

عىل  عالوة  الطويل.  املدى 

الهجرة  تساهم  فقد  ذلك، 

التدهور  ــادة  زي يف  نفسها 

بالكوارث،  التأثر  وقابلية 

حتى عندما ميثل النزوح آلية 

للتكيف وإسرتاتيجية للبقاء. 

من  سلسلة  أدت  ولــقــد 

والنتائج  الكبرية  الكوارث 

مثل  لدراسات  التحذيرية 

التقييم الرابع للجنة الدولية 

املناخ1 وتقرير  املعنية بتغري 

نــرشة ســتــرين2 مــؤخــرًا إىل 

صانعي  ــامم  ــت اه جـــذب 

اإلعالم  ووسائل  السياسات 

ذلك،  ومع  ســواء.  حد  عىل 

قضية  تزال  ال  اليوم  وحتى 

عىل  ترتتب  التي  الهجرة 

إىل  تفتقر  البيئية  العوامل 

االهتامم الذي تستحقه بشكل عام. كام تساهم تعقيدات 

القضية وتحديد املترضرين بشكل واضح، واملتجلية مثال 

إىل صعوبة  إضافة  البيئي«،  »املهاجر  معنى  تعريف  يف 

التنبؤ مبداها يف خلق الوعي والقوة الدافعة الالزمني ألي 

تحرك العميل. 

األفراد  أولئك  هم  البيئيني  املهاجرين  أن  املفهوم  من 

أو  الهجرة  يختارون  الذين  واملجتمعات  والجامعات 

ضارة.  ومناخية  بيئية  لعوامل  نتيجة  عليها  يرغمون 

ترتاوح هذه املجموعة الواسعة واملتنوعة من األشخاص 

إىل  كالفيضانات  كوارث  من  الفرار  عىل  أُجربوا  الذين 

إىل  املتدهورة  أرضهم  هجروا  الذين  الفقراء  الفالحني 

املراكز الحرضية بحًثا عن سبل بديلة للعيش. 

وتوحيد  لتحديث  مستمًرا  العمل  يزال  فال  ذلك،  ومع 

أن  فنجد  املجال3.  هذا  يف  املستخدمة  املصطلحات 

للحل  تحتاج  التي  الخاصة  املصطلحات  قضايا  إحدى 

تغري  ’الجئ‘  أو  ’الالجئ‘البيئي  مصطلح  استخدم  هي 

يثري  ولكنه  واسع  نطاق  عىل  ُيستخدم  والذي  املناخ، 

العديد من االعرتاضات بسبب انتهاكه للمصطلح شائع 

لالجئني  جنيف  اتفاقية  يف  قانونا  وامُلعرف  االستخدام 

لعام 1951 فيام يتعلق بتصنيف الالجئني نتيجة للعنف 

السيايس.  والتهديد 

قضية شاملة

إن للهجرة البيئية، مثلها مثل أية حركة سكانية ضخمة 

سياسية  عواقب  دولية(،  هجرة  يتبعها  كان  إذا  )خاصة 

كبرية، إضافة إىل اآلثار اإلنسانية والتنموية، ولذلك ُتعترب 

قضية شاملة تتطلب التدخل للسيطرة عليها. ويف الواقع 

للهجرة  الجذرية  األسباب  من  هي  البيئية  القضايا  فإن 

البرشية ويجب أن تأخذ الحلول املستدمية طويلة املدى 

هذه األبعاد البيئية يف حسابها . واملجتمع البرشي واقع 

بالفعل تحت تأثري شديد مع وجود مخاطرة ميكن التنبؤ 

القدرات  بسحق  عاجاًل  سيقوم  املشكلة  نطاق  بأن  بها 

ترتتب  التي  الهجرة  فإن  وأخريًا  الحالية،  املالية  واملوارد 

غري  للتنمية  النهائية  النتيجة  هي  البيئية  العوامل  عىل 

سيكون  بها  املرتبطة  الدميوغرافية  والتغريات  املستدمية 

لها بال شك تأثري عىل األولويات التنموية. 

الدوافع األساسية 

يرتبط كل من الفقر وفشل النظم اإليكولوجية وقابلية 

التدريجية  البيئية  والتغريات  الطبيعية  باملخاطر  التأثر 

يؤدي  أن  وميكن  البيئية.  بالهجرة  املناخ  يحفزها  التي 

تدهور النظم اإليكولوجية و/أو الحاجة إىل موارد تزيد 

عام هو متوفر حاليا إىل فقر وجوع مزمنني أو مستويات 

إىل  أو  والتكيف  الرصاع  أو  املعدية  األمراض  من  عالية 

اسرتاتيجيات تكيف تشمل الهجرة املؤقتة أو الدامئة. 

تحديات سياسات األمن البرشي 
أندرو مورتون وفليب بونكور وفرانك التـْشـكو 

تشري كل الدالئل إىل أن الهجرة الناجمة عن عوامل مناخية وبيئية متثل إحدى التحديات السياسية 
الكبرية يف هذا القرن. وال شك يف أن توافر التخطيط واإلدارة الكافيني لهذه الظاهرة أمر حيوي لضامن 

األمن والسالمة البرشيني. 

فيضانات يف 

بنغالديش، سبتمرب/

أيلول 2007
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وبينام ميكن للمخاطر الطبيعية كالرباكني والفيضانات أن 

اآلثار  معظم  أن  إال  بأكملها،  مناطق  أو  أمم  عىل  تؤثر 

الكبرية تحدث بشكل متفاوت عادة ألولئك األكرث قابلية 

للتأثر بالكوارث )فيام يتعلق باملوقع والحالة االجتامعية 

و السياسية(، باإلضافة إىل أنه ال ميكن دامئاً استعادة أو 

العودة إىل سبل املعيشة املعتادة عندما تتعرض األخرية 

إىل التدمري املفاجئ بسبب املخاطر والعوامل الطبيعية. 

طرق  بثالث  الهجرة  عىل  كبري  بشكل  املناخ  تغري  يؤثر 

مختلفة. أوالً: تأثريات ارتفاع الحرارة والجفاف يف بعض 

املناطق ستحد من إمكانية القيام بالزراعة وتعمل عىل 

النقية  كاملياه  اإليكولوجية«  النظم  »خدمات  تقويض 

حوادث  يف  الزيادة  تأثري  ميتد  ثانًيا:  الخصبة.  والرتبة 

الطرق الشديدة ـ وباألخص األمطار الغزيرة وما يتبعها 

االستوائية  املناطق  يف  نهرية  فيضانات  أو  برق  من 

جامعي.  نزوح  يف  تتسبب  وسوف  أكرث  أشخاص  إىل  ـ 

إىل  النهاية  البحر يف  ارتفاع مستوى سطح  يؤدي  أخريًا: 

جًدا  ومثمرة  ومنخفضة  شاسعة  ساحلية  مناطق  تدمري 

إىل  الذين سيضطرون  متثل موطًنا ملاليني من األشخاص 

االنتقال نهائًيا إىل مكان آخر.

االتجاهات واألمناط 

يقدر الباحثون والوكاالت الدولية حالًيا تواجد عدة ماليني 

أعدادهم  ارتفاع  يتوقعون  كام  البيئيني،  املهاجرين  من 

لتصل إىل عرشات املاليني خالل العرشين سنة القادمة أو 

ينبغي  القادمة. لكن  الخمسني سنة  مئات املاليني خالل 

الحذر من أن هذه التقديرات هي نتيجة لعملية »تخمني 

علمي« بناًء عىل تقديرات استقرائية من دراسات حاالت 

متفرقة وعدد قليل من األبحاث األكادميية التحرزية إىل 

حد بعيد. وبالتايل تربز الحاجة إىل تنبؤات معقولة قامئة 

بالعمل  والقيام  اآلثار  وتحليل  الوعي  لزيادة  أدلة  عىل 

املبارش  الرشوع  ذلك  يستلزم  لكن  املبارش.  التصحيحي 

للهجرة  تقديرات صحيحة  لتطوير  االستهدايف  البحث  يف 

املحتملة وربطها بالنامذج والتنبؤات املناخية. 

من  الساحقة  الغالبية  أن  نجد  الحارض،  الوقت  ويف 

للدول  الريفية  املناطق  من  يأتون  البيئيني  املهاجرين 

االتجاه  هذا  يتغري  أن  املتوقع  من  أنه  إال  تقدًما.  األقل 

املناطق  تأثر  يتزايد  حيث  التالية،  السنوات  يف  قلياًل 

بارتفاع  املرتفعة  السكانية  الكثافة  ذات  الساحلية 

كام  العواصف،  تكرار  ــادة  وزي البحر  سطح  مستوى 

والفيضانات  الكثيفة  باألمطار  الجبلية  املناطق  تتأثر 

واالنهيارات األرضية. 

الحرضية  املراكز  إىل  البيئيني  املهاجرين  معظم  ينتقل 

الدول  إىل  منهم  األصغر  العدد  ويهاجر  بها،  ويستوطنوا 

املجاورة )»هجرة الجنوب للجنوب«(. بينام يهاجر عدد 

املتقدمة،  الدول  ضئيل منهم قاطًعا مسافات بعيدة إىل 

للمهاجرين  األدمغة«  »نزوح  ظاهرة  يف  بذلك  مساهاًم 

من العاملة املاهرة. وبذلك يقع العبء بشدة عىل الدول 

للشامل  الجنوب  أن هجرة  من  الرغم  عىل  تقدًما  األقل 

يتكرر ظهورها كثريًا يف وسائل اإلعالم الغربية. 

العواقب

ليست كل عواقب الهجرة التي ترتتب عىل العوامل البيئية 

سلبية، حيث ميكن النظر إىل ترك املناطق املتدهورة بيئًيا 

وغري املستدمية زراعًيا عىل أنه إسرتاتيجية تكيف رشعية 

من  أنه  إىل  باإلضافة  العوامل.  بتلك  املتأثرة  للشعوب 

املمكن أن تساعد الهجرة عىل اإلبطاء من عملية التدهور 

املتأثرة  املجتمعات  يف  ظلوا  الذين  ألولئك  وتتيح  البيئي 

بتغيري  العيش  لكسب  اسرتاتيجياتهم  من  يعدلوا  أن 

إىل  يتحولوا  املثال،  سبيل  عىل  أو،  الزراعية  مامرساتهم 

أنشطة غري زراعية. 

شديدة  آثار  الضخمة  األعداد  لهجرة  تكون  ذلك  برغم 

املتصاعدة  اإلنسانية  األزمــات  تشمل  حيث  السلبية، 

والتمدن الرسيع وما يرتبط به من ازدياد أحياء الفقراء 

وإعاقة التنمية. عالوة عىل ذلك، يشري ما تم إنجازه من 

السبب  حل  وحدها  تستطيع  ال  الهجرة  أن  إىل  أعامل 

الرئييس للمشكلة، حيث ال يتم إخالء املناطق املتدهورة 

بدرجة تتيح إعادة البيئة إىل حالتها الطبيعية أو التخفيف 

املناطق يف  تستمر هذه  الحاالت  الفقر، ويف معظم  من 

طريقها إىل االنهيار الشديد. 

الخطوات التالية: األولويات األساسية 

مل  الواقع،  اآلن. ويف  املسبق رضورًيا  بالتدخل  القيام  ُيعد 

يبدأ املجتمع الدويل حتى اآلن بالتحرك إال بشكل استجايب 

الحاصلة  املتكررة  اإلنسانية  لألزمات  التصدي  طريق  عن 

ومساعدة الدول النامية عىل مواجهة النمو املتفجر للحرض 

وأحياء الفقراء )ولكنه أخفق يف ذلك بشكل عام(، ال عن 

ومع  الالزمة.  الكافية  الوقائية  الخطوات  اتخاذ  طريق 

ذلك وبغياب العمل التصحيحي الناجح يحتمل أن يصبح 

التدهور  من  خليط  النامية  الدول  من  العديد  مستقبل 

الغذايئ وافتقار  األمن  وانعدام  لألرايض  االنتشار  واسع 

تزال  ال  النطاق   .وبينام  واسعة  املدن الكربى والهجرة 

الحارة  البقع  لتحديد  العمل  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك 

التي لها األولوية يف التدخل، تعمل التنبؤات واملعلومات 

من املناطق التي تأثرت بالفعل عىل إظهار بعض املؤرشات. 

دارفور 
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ومناطق قابلية التأثر بالكوارث هي بشكل خاص تشمل 

وخليج  الساحل  وحزام  النامية  الصغرية  الجزيرية  الدول 

البنغال وأرايض أمريكا الجنوبية والوسطى الجافة و مناطق 

األرايض الجافة يف آسيا الوسطى. وعىل الرغم من أن هناك 

حاجة واضحة لكل من املساعدة اإلنسانية والتنموية، ولكن 

حيث أن معظم العبء يقع عىل الدول األقل تقدًما، فإن 

الشعور باالنتامء عىل املستوى القومي يكون أمرا حيويا.   

وُتعرف األولويات األساسية التالية بأنها إجراءات تجريبية 

للوصول إىل استجابة دولية فعالة ومنسقة للتحديات التي 

تنتج عن الهجرة التي ترتتب عىل العوامل البيئية:

اكتساب فهم وإدراك أفضل للقضية

باستخدام  خاصة  األساسية،  األسباب  من  التخفيف 

والتأكد  املناخ  تغري  مع  والتكيف  البيئية  اإلدارة 

هذه  تطوير  عند  الهجرة  منظور  إهامل  عدم  من 

االسرتاتيجيات،

تحسني إدارة عمليات الهجرة البيئية الحادثة بالفعل، 

آثارها  من  للتحسني  رؤية  باستخدام  وباألخص 







الطاقات  وتحسني  نشوئها  مناطق  عىل  اإليجابية 

الكامنة لهذه املناطق،

إدماج هذه القضية يف مامرسات السياسات اإلنسانية 

واإلرشادات والتنبؤات،

إدراك أن العمل والتخطيط املبكرين يشكالن عنرصان 

حيويان ألي نهج شامل،

مام ال شك فيه أن معالجة الهجرة التي ترتتب عىل العوامل 

الدوالرات،  من  ماليني  عدة  تتطلب  عملية  هي  البيئية 

امُلحتمل  األشخاص  أعداد  تقدير  يف  الشك  يف ضوء  لكن 

التكلفة  هذه  تقييم  حالًيا  املستحيل  من  يكون  تأثرهم، 

ال  أنه  الواضح  فمن  ذلك،  ومع  الدقة.  من  مقياس  بأي 

ميكن معالجة هذه القضية من خالل التغريات الضئيلة يف 

مستويات املساعدة التنموية عرب البحار مبفردها.

مواجهة التحديات املستقبلية

يف استجابة لإلدراك املتزايد للتداخل املتبادل املعقد بني 

تغري املناخ والتدهور البيئي والهجرة بجانب الحاجة إىل 

اإلقليمية  املستويات  عىل  والتنسيق  التعاون  من  مزيد 

املناخ  تغري  تحالف  تأسيس  تم  والعاملية،  والدولية 





والبيئة والهجرة )CCEMA( يف أبريل 2008  يف ميونخ، 

الدولية  واملنظمة  املتحدة  األمم  قبل جامعة  من  أملانيا 

للهجرة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤسسة ميونيش 

.)MRF( ري

عن  عبارة  هو  والهجرة  والبيئة  املناخ  تغري  تحالف  إن 

املنظامت  بني  تجمع  األطــراف  متعددة  دولية  رشاكة 

األحزاب  من  املشكلة  واملجموعات   الرئيسية  الدولية 

العلمية  واملجتمعات  الخاص  والقطاع  املعنية  الحكومية 

هو  األسايس  وهدفها  املدين.  املجتمع  وممثيل  واملهنية 

سياسات  يف  واملناخي  البيئي  التغري  مفاهيم  ترسيخ 

ومامرسات  إدارة الهجرة وإثارة قضايا الهجرة يف الحوار 

العاملي الدائر عن التغري البيئي واملناخي.

السياسات واملامرسني من  التحالف بني صانعي  سيجمع 

مجاالت عديدة ليساهموا يف التحسني من فهم التحديات 

والفرص التي تطرحها هذه السلسلة املعقدة. وهو يوفر 

منصة عمل أساسية للتعاون والتنسيق اإلقليمي والدويل 

والعاملي ذو التنظيم املشرتك، وذلك من أجل:

زيادة الوعي السيايس والعام بالحاجة إىل العمل مًعا   .1

والتدهور  املناخ  تغري  يطرحها  التي  التحديات  ملواجهة 

البيئي والهجرة واالستفادة من الفرص الناتجة عن ذلك.

املناخ  تغري  بني  املعقدة  بالعالقات  معرفتنا  تحسني   .2

واألثر  بالسبب  يتعلق  فيام  والهجرة  البيئي  والتدهور 

واألمناط عىل املدى الطويل واملدى القصري عىل حد سواء 

وجعلها  الحالية  املعلومات  وتصنيف  جمع  خالل  من 

متاحة باإلضافة إىل تطوير طرق البحث االبتكاري.

السيايس  للحوار  ومفتوح  حيادي  منتدى  توفري   .3

وستعمل  ومناقشتها.  الهامة  الشاملة  القضايا  لتحديد 

بني  املشرتكة  اآلليات  تعزيز  عىل  التحالف  منصة 

الحكومات وغريها.

واملجموعات  لــلــدول  العميل  الــدعــم  تقديم   .4

خالل  من  بالكوارث  للتأثر  قابلية  األكرث  السكانية 

االستجابة  عىل  واملشاركني  الحكومات  قدرة  تعزيز 

والتدهور  املناخ  تغري  يطرحها  التي  للتحديات  بفعالية 

الهجرة. وسلسلة  البيئي 

أندرو مورتون )andrew.morton@unep.ch(، هو 

www.unep.( UNEP ،رئيس إدارة الحد من الكوارث

org(. فيليب بونكور )pboncour@iom.int( هو 

رئيس الحوار الدويل لشعبة الهجرة وفرانك التشكو 

)flaczko@iom.int( هو رئيس األبحاث والنرش 

.)www.iom.int( باملنظمة الدولية للهجرة

www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm .1
www.occ.gov.uk/activities/stern.htm .2
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ومنذ عام 1990 دفع الفريق الحكومي الدويل املعني 

بتغري املناخ 1 بأن أعظم أثر لتغري املناخ قد يكون عىل 

العلمي  املجتمع  تركيز  اقترص  وقد  البرشية.  الهجرة 

املناخ  تغري  وطبيعة  مدى  تحديد  عىل  اآلن  حتى 

وخطوطنا  الجوية  أنظمتنا  عىل  وأثره  اإلنسان  بفعل 

الوقت  من  قليل  سوى  ُيبذل  مل  ولكن  الساحلية. 

عىل  املناخ  تغري  آلثار  التجريبي  التحليل  يف  والجهد 

خُلص  التي  التقديرات  فإن  ثم  ومن  السكان.  توزيع 

تخمينات  إال  هي  ما  هذا  وقتنا  إىل  املحللون  إليها 

تستند إىل قدر مناسب من املعلومات. وليس يف ذلك 

درجة  عىل  املناخ  تغري  علم  أن  إذ  الدهشة  يثري  ما 

دراسة  يف  الــرشوع  قبل  حتى  التعقيد،  من  كافية 

اختالفاً  مواردها  تختلف  التي  املجتمعات  عىل  آثاره 

الصدمات  مع  التكيف  عىل  قدراتها  وتتفاوت  واسعاً 

عىل  املناخ  لتغري  املستقبلية  اآلثار  ولتقييم  الخارجية. 

وضع  يتم  بالتعقيد  تتسم  التي  املتغرية  املجتمعات 

تزايد  احتامالت  يضاعف  الذي  األمر  تنبؤ،  فوق  تنبؤ 

الخطأ.  هامش 

املستقبلية  للهجرة  معروف  تقدير  أفضل  يكون  ورمبا 

التي يفرضها املناخ التقدير الذي وضعه الدكتور نورمان 

مايرز األستاذ بجامعة أوكسفورد، والذى تنبأ مبا سيكون 

تهيمن ظاهرة  قائاًل »عندما   2050 الوضع يف عام  عليه 

إىل  نسمة  مليون   200 نحو  يضطر  قد  العاملي،  االحرتار 

النزوح بسبب اضطرابات نظم الرياح املوسمية وغريها 

جفاف  موجات  وبسبب  األمطار،  سقوط  أنظمة  من 

مثيل،  لها  يسبق  مل  مستويات  إىل  ومدتها  حدتها  تصل 

والفيضانات  البحر  مياه  منسوب  ارتفاع  بسبب  وكذلك 

عرشة  ميثل  إذ  مهوالً  رقــاًم  ذلك  ويعد  الساحلية«.2 

الالجئني  من  املسجل  الحايل  العدد  إجــاميل  أضعاف 

 2050 عام  بحلول  أنه  ذلك  فمعنى  داخلياً.  والنازحني 

سيدفع تغري املناخ واحداً من كل 45 شخص إىل النزوح 

لسكان  املتوقع  التعداد  وهو  نسمة،  مليار  تسعة  )من 

العامل عندها(.

وتتفاوت التقديرات األخرى تفاوتاً واسعاً من حيث األعداد 

واإلطار الزمني واملسببات. وقد أصدر معهد البيئة واألمن 

البرشي التابع لجامعة األمم املتحدة يف عام 2005 تحذيراً 

مفاده أنه يجب عىل املجتمع الدويل االستعداد للتعامل 

أن  إال   .2010 عام  بحلول  بيئي«  »الجئ  مليون   50 مع 

عام 2060  بحلول  أنه  يرى  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج 

نسمة  مليون   50 إىل  البيئيني«  »الالجئني  عدد  يصل  قد 

منظمة  توقعت  نبوئية،  ناحية  ومن  وحدها.  إفريقيا  يف 

املعونة املسيحية يف عام 2007 أنه بحلول عام 2050 قد 

يضطر مليار نسمة للنزوح بصفة دامئة: منهم 250 مليون 

نتيجة الظواهر املتعلقة بتغري املناخ مثل موجات الجفاف 

والفيضانات واألعاصري، و645 مليون نتيجة بناء السدود 

وبعض مرشوعات التطوير األخرى. 

عدد  بوصول  مايرز  الدكتور  تقدير  فإن  ذلــك،  ومع 

نسمة  مليون   200 إىل  املناخ  تغري  بسبب  املهاجرين 

بحلول عام 2050 قد لقي قبوالً عاماً وُيستشهد به عىل 

الرقم ال  نطاق واسع. إال أن تكرار اقتباس أو ذكر هذا 

لـعبـة األرقـــام 
أويل براون

تتفاوت تقديرات عدد املهاجرين بسبب تغري املناخ تفاوتاً كبرياً. ومن الرضوري إلقناع 
صّناع السياسات برضورة التحرك ورضورة إرساء قاعدة سليمة لالستجابات املالمئة 

تحسني عمليات التحليل والحصول عىل بيانات أفضل ووضع تنبؤات أكرث دقة.

فيضانات تغمر 

املساكن العشوائية 

يف مقاطعة إيبوت 

ميتا، يف الغوس، 

نيجرييا، سبتمرب/

أيلول 2007.
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يعني بالرضورة دقته، إذ يعرتف الدكتور مايرز بنفسه 

املتوفرة  البيانات  أفضل  إىل  تقديره  استناد  برغم  أنه 

»االستقراءات  بعض  منه  تطّلب  أنه  إال  قلتها(  )عىل 

الجريئة«. ونخلص من ذلك إىل حقيقة بسيطة مفادها 

أن ال أحد يعرف عىل وجه الدقة ما ستكون انعكاسات 

تغري املناخ عىل توزيع السكان.

إىل  يؤدي  املناخ سوف  تغري  أن  هو  نعرفه  ما  ولكن   

لزراعة  الصالحة  األماكن  وتغيري  الساحيل،  التآكل 

الغذاء، وتغيري مكان وزمان توافر املياه، وكذلك ارتفاع 

نعرفه  وما  الجفاف.  موجات  وحدة  العواصف  شدة 

عىل  »القدرة  أن  إىل  تشري  الحالية  التنبؤات  أن  أيضاً 

االستيعاب« - وهي قدرة النظم اإليكولوجية املختلفة 

ستكون   – لسكانها  واملأوى  واملاء  الغذاء  توفري  عىل 

لتغري  نتيجة  العامل  كبرية من  أجزاء  للخطر يف  معرضة 

بسبب  الهجرة  أن  نعلم  أن  البديهي  فمن  لذا  املناخ. 

يف  خطرية  مشكلة  تشكل  أن  املتوقع  من  املناخ  تغري 

خطورتها.  مدى  هو  نعرفه  ال  ما  ولكن  املستقبل، 

ويصعب إقناع صّناع السياسات بأهمية هذه املشكلة 

دون توفر أرقام ملموسة )أو عىل األقل أرقام متطورة 

بعض اليشء(. 

أن  ميكن  ال  اآلن  حتى  إليها  توصلنا  التي  والتقديرات 

املالمئة.  االستجابة  عليه  ترتكز  حقيقياً  أساساً  تشكل 

والتحدي الذي يواجهنا هو أن نفهم بشكل أفضل كيفية 

تأثري تغري املناخ عىل توزيع السكان، وأن نعمل بعد ذلك 

عىل تطوير سبل فعالة للتعامل مع العواقب املحتملة 

للهجرة القرسية، كاالضطراب االجتامعي واالقتصادي أو 

عىل  الحصول  ذلك  ويتطلب  الرصاع.  أو  التنمية  تأخر 

إجابات واضحة عىل بعض األسئلة الرئيسية، وهي: كم 

عدد الناس الذين ُيحتمل أن يهاجروا نتيجة لتغري املناخ؟ 

وما هي األماكن التي يحتمل أن يهاجروا منها وإليها؟ 

وهل سيتم تحذيرهم بشكل كاٍف؟ وهل سيستطيعون 

العودة إىل ديارهم؟ 

من  أي  إجابات  عن  أفضل  بيانات  عىل  والحصول 

األسئلة املذكورة أعاله أو جميعها من شأنه أن يساعد 

للخطر،  عرضة  األكرث  السكانية  التجمعات  تحديد  يف 

واملناطق التي تتطلب أكرب قدر من االهتامم، وكذلك 

اآلثار املحتملة للهجرة بسبب تغري املناخ - أو الهجرة 

املناخية - عىل التنمية واالستقرار. ويف نهاية األمر، فإن 

الجدال  دفة  تدير  أفضل  بيانات  الحصول عىل  مسألة 

السياسات،  لصّناع  بالنسبة  أسئلة  ثالثة  أهم  نحو 

جراء  املهاجرين  إعانة  مسؤولية  يتحمل  من  وهي: 

إىل  فيها  سيحتاجون  التي  املدة  وما هي  املناخ؟  تغري 

الدعم؟ وما تكلفة كل ذلك؟ 

مشكلة التنبؤ 

ليك نتمكن من وضع تنبؤات أكرث دقة فإن األمر يتطلب 

إجراء العديد من اإلحصاءات الواقعية والتي ال تزال يف 

أوىل خطواتها. وهناك أربعة عوامل عىل األقل تؤدي إىل 

تعقيد تلك التنبؤات، وهي:

 فصل األسباب والتأثريات 

تتأثر قرارات املهاجرين برتك ديارهم بعدد من العوامل 

بني  والتأثريات  األسباب  تحديد  يختلف  حيث  املعقدة 

كبرياً  اختالفاً  البيئي  و«الدفع«  االقتصادي  »الجذب« 

املناخ  تغري  دور  فصل  فإن  لذلك  آلخــر.  شخص  من 

األخرى  واالجتامعية  واالقتصادية  البيئية  العوامل  عن 

املجهول.  نحو  طموحة  تحليلية  خطوة  اتخاذ  يتطلب 

وخالصة القول أن استنتاج األسباب والتأثريات بني تغري 

املناخ والهجرة القرسية يعد أمراً بالغ الصعوبة. 

القضاء عىل العشوائية اإلحصائية 

من املقدر أن تحدث الهجرة املناخية يف ظل حالة غري 

مسبوقة من التغريات يف عدد سكان العامل وتوزيعهم. 

إذ أن عدد سكان العامل ينمو حالياً مبعدل سنوي يبلغ 

ذروته  العامل  سكان  عدد  يبلغ  أن  املتوقع  ومن   ،%1,1

)من  نسمة  مليار   9.075 إىل  ليصل   2050 عام  بحلول 

ويف  نسمة(.  مليار   6,54 بلغ  الذي   2005 عام  تعداد 

املناطق  إىل  االنتقال  معدل  يتسارع  نفسه،  الوقت 

الحرضية، إذ يعيش أكرث من نصف سكان العامل بالفعل 

السكاين  النمو  معدل  أن  كام  الحرضية  املناطق  يف 

إجاميل  ضعف  من  يقرب  ما  يبلغ  الحرضية  باملناطق 

النمو السكاين. لذا من الواضح أنه يكون من السذاجة 

الحرضية إىل تغري  املناطق  االنتقال إىل  أن نعزو حركة 

الدور  متييز  مبكان  الصعوبة  من  أنه  غري  فقط،  املناخ 

اإلضايف الذي يلعبه تغري املناخ يف حركة الهجرة الحالية 

من الريف إىل الحرض. 

مشكلة عدم توفر البيانات 

يف  الحالية  الهجرة  حركة  عن  األساسية  البيانات  تتسم 

الدول  أكرث  أنها  ُيعتقد  التي  النامية  الدول  العديد من 

وغري  منقوصة  بيانات  بأنها  املناخ  تغري  ألخطار  عرضة 

موثوقة. وعالوة عىل ذلك فإن الدول النامية أو املجتمع 

الدويل ال ميلكون القدرة الكافية عىل جمع هذا النوع 

من البيانات، خاصة التي تتعلق بالنزوح الداخيل. ونادراً 

ما تتضمن بيانات التعداد أسئلة من النوع الذي يعطي 

فهاًم دقيقاً لألسباب وراء التحركات السكانية الداخلية. 

بالفعل مركزة عىل  املوجودة  املحدودة  القدرة  أن  كام 

تتبع الهجرة عرب الحدود، وهي ال تعكس سوى جزء من 

الصورة اإلجاملية رغم أن غالبية املهاجرين قرسياً بسبب 

تغري املناخ مييلون إىل البقاء ضمن حدود بالدهم. 

عدم اليقني 

شهدته  الذي  املذهل  التقدم  من  فبالرغم  وأخــرياً، 

العقد  مدى  عىل  املناخية  النامذج  وضع  أساليب 

املايض، فإننا مل نتمكن بعد من وضع أساليب النمذجة 

الفعالة الالزمة لتوضيح أثر االختيار الفردي، واحتاملية 

التحرك الدويل، وكذلك تغري االنبعاثات وسيناريوهات 

األرصاد الجوية يف املستقبل. 

نحو تحصيل بيانات أفضل

إننا بحاجة إىل تكريس املزيد من الوقت والجهد والطاقة 

يف  القرسية  للهجرة  أفضل  فهم  إىل  التوصل  أجل  من 

وضع  إىل  السعي  يتطلب  الذي  األمر  وهو  املستقبل، 

التجريب  عىل  تعتمد  تفصيلية  حسابية  سيناريوهات 

وتتسم باملوضوعية. ولبلوغ ذلك، علينا أن ننتج مناذج 

أساسية  بيانات  عن  نبحث  وأن  تطوراً،  أكرث  حاسوبية 

أفضل، وأن نبني قدرة املؤسسات والحكومات عىل تتبع 

حركات الهجرة القرسية سواء داخل الحدود الوطنية أو 

عربها. والواقع أنه يجري حالياً تنفيذ بعض هذه األمور، 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  تحاول  إذ 

العامل،  أنحاء  الالئجني يف جميع  تتبع  املثال  عىل سبيل 

ويراقب صندوق األمم املتحدة للسكان األمناط املتغرية 

لنمو وتوزيع سكان العامل، كام يستخدم املحللون كمية 

غري مسبوقة من الطاقة الحاسوبية يف وضع مناذج ملناخ 

بل  الصفر  من  نبدأ  أن  إىل  بحاجة  فلسنا  لذلك  العامل. 

تطبيق  طريق  عن  خطواتنا  أوىل  نخطو  أن  نستطيع 

املشكلة  عىل  وخربات  معلومات  من  بالفعل  لدينا  ما 

املحددة املتمثلة يف الهجرة القرسية بسبب تغري املناخ. 

ونحن بحاجة أيضاً إىل إجراء دراسات حالة أكرث تفصياًل 

ودقة لطرق وأسباب وأماكن هجرة الناس. ومن املهم أن 

نفهم انعكاسات ذلك عىل رفاه ومستقبل املناطق التي 

يغادرونها واملناطق التي يذهبون إليها ورفاه ومستقبل 

املهاجرين أنفسهم )بعد عام واحد، خمسة أعوام، جيل 

مراحل  من  مرحلة  كل  احتياجاتهم يف  وكذلك  واحد؟( 

ونستفيد  ذلك  كل  نفهم  وليك  التوطني.  إعادة  عملية 

منه فإن األمر يتطلب نهجاً متعدد التخصصات يجمع 

واالقتصاد  االجتامع  علم  نظر  وجهات  بني  األقل  عىل 

والجغرافيا والنمذجة الحاسوبية وعلم املناخ. 

الناتجة  الهجرة  ترتكه  الذي  األثر  نوع  فإن  النهاية  ويف 

عن تغري املناخ عىل التنمية واألمن ورفاه البرش يعتمد 

بالطبع عىل ما إذا كان عدد النازحني 20 مليون أو 200 

مليون نسمة. وعندما نعرف ماذا نتوقع، يتسنى لنا أن 

نعد العدة بشكل أفضل. 

أويل براون )obrown@iisd.org( هو مدير الربامج 

www.iisd.( يف املعهد الدويل للتنمية املستدامة

 .)org 

www.ippc.ch .1
2. نورمان مايرز، »الالجئني البيئيني: قضية أمنية مستجدة«، املنتدى 

 االقتصادي الثالث عرش، مايو/أيار 2005، براغ. 
 www.osce.org/documents/eea/2005/05/14488_en.pdf

mailto:obrown@iisd.org
http://www.iisd.org
http://www.iisd.org
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البيئية  الهجرة  مثل  واملفاهيم  املصطلحات  نجد 

املناخية  التغريات  بأسباب  املدفوعة  والهجرة 

تغري  ومهاجري  البيئيني  أو  اإليكولوجيني  والالجئني 

بأسباب  املدفوعني  القرسيني  واملهاجرين  املناخ 

حول  تأليفها  تم  التي  األدبيات  يف  متناثرة  بيئية 

تعريف  غياب  الرئييس يف  السبب  ويرجع  املوضوع. 

التغري  أو  للتعرية  نتيجة  املدفوعة  بالهجرة  يتعلق 

غريها  عن  البيئية  العوامل  فصل  صعوبة  إىل  البيئي 

إحدى  تكمن  كام  للهجرة.  الدافعة  العوامل  من 

القرسية  الهجرة  بني  الخلط  يف  األخرى  املعوقات 

جوهرها  يف  البيئية  الهجرة  هل  الطوعية.  والهجرة 

شكل  تتخذ  هل  القرسي؟  النزوح  أشكال  من  شكل 

االنتقال الطوعي ملكان آخر؟ ماذا عن خطط إعادة 

أي  لحدوث  تحسباً  املوضوعة  الحكومية  التوطني 

التمييز  يهم  هل  أعقابها؟  يف  أو  بيئية  اضطرابات 

بني ما هو قرسي وما هو طوعي؟ تؤثر هذه األسئلة 

بسهولة  ميكن  وال  البيئية  الهجرة  توصيف  عىل 

حولها.  بااللتفاف  منها  التخلص 

فيها  تــؤدي  التي  الواضحة  الحاالت  خالف  وعىل 

الناجمة  تلك  مثل  الهجوم  رسيعة  البيئية  التغريات 

عن الزالزل أو الفيضانات إىل حدوث النزوح القرسي، 

تطالعنا  البيئية  الهجرة  أشكال  أن  يف  املشكلة  تكمن 

يف ظل وجود تغريات بيئية أو عمليات تعرية بطيئة 

الهجوم )مثل التصحر( والتي تؤثر عىل السكان الذين 

معايشهم  يف  البيئة  عىل  مبارشاً  اعتامداً  يعتمدون 

لهم يف ضغوط معيشية. وعندما تصبح  يتسبب  ومبا 

من  تكون  ال  لكنها  مساهاًم  عاماًل  البيئية  التعرية 

ما  فيه  املشكوك  من  يصبح  فعندها  العوامل،  ُكربى 

من  النوع  هذا  عىل  نطلق  أن  املمكن  من  كان  إذا 

الهجرة تعبري الهجرة البيئية. كذلك فإن تزايد تعقيد 

أمناط الهجرة الحالية يسهم كذلك يف صعوبة تحقيق 

اإلجامع حول التعريفات. 

واضح  حد  هناك  كان  السبعينات،  عقد  من  وبداية 

‘الالجئني  من  مبوجات  املتكهنني  أولئك  بني  يفصل 

تشككاً.  أكرث  ملوقف  املتبنني  أولئك  وبني  البيئيني’ 

األول،  الفريق  عىل  نطلق  أن  ميكننا  عامة،  وبصفة 

كربى  كقوة  البيئية  العوامل  لفصل  مييلون  ممن 

دافعة للهجرة بـ ‘امُلنذرين’، أما الفريق الثاين، والذي 

ذات  للهجرة  املؤدية  الدوافع  أن   لإلرصار عىل  مييل 

فريق  عليه  نطلق  أن  فيمكننا  تعقيداً،  أكرث  طبيعة 

نجدهم  امُلنذرين  أن  للنظر  والالفت  ‘املتشككني’، 

ينتمون لحقول الدراسات البيئية أو دراسات الكوارث 

املتشكيني  فريق  ينتمي  يكاد  بينام  والــرصاعــات، 

حرصياً إىل حقل دراسات الهجرة القرسية ودراسات 

التي  التقارير  أن  ينبغي أن نعجب من  الالجئني. وال 

تربط تغري املناخ بالقضايا األمنية عادة ما تنحاز إىل 

صف امُلنذرين. 

الهجرة  حول  الكالسيكية  النظريات  معظم  أن  وكام 

نجد  للهجرة،  ودافــع  كمحرك  البيئة  لتجاهل  متيل 

معظم النظريات التي تتناول الحوكمة البيئية تتجاهل 

الفجوة  يكون سد هذه  أن  وينبغي  الهجرة.  تدفقات 

أحد أولويات أجندتنا البحثية يف هذا املجال. 

امليض ُقدماً

التعريف  بوضع  األكادميي  االهتامم  منبع  يكمن 

القرارات  اتخاذ  وراء  تقف  التي  العوامل  تفهم  يف 

اهتامم  أيضاً  املوضوع  هذا  يجذب  وبينام  بالهجرة. 

إضافية  حاجة  هــؤالء  لدى  فإن  السياسات،  صناع 

املهاجر.  الفرد  لهذا  املمنوحة  الحقوق  ماهية  ملعرفة 

وبدون تعريف دقيق، فلن يستطيع املامرسون وصناع 

السياسات بسهولة وضع الخطط وتحقيق تقدم موجه. 

الواقعون  النازحون  واألشخاص  املهاجرون  يتمتع  وال 

ضمن هذا التعريف باعرتاف واضح بوضعيتهم ولهذا 

السبب فهم ال يحصلون عىل املساعدات املالمئة التي 

كبرياً  جانباً  نجد  وبينام  السياق،  هذا  ويف  يحتاجونها. 

التي  السياسية  والتوصيات  األكادميية  املناقشات  من 

من  بتحذيرها  صنعاً  أحسنت  قد  اليوم  حتى  صدرت 

الخلط بني النازحني نتيجة ألسباب بيئية وبني األشخاص 

باعتبارهم   1951 لعام  جنيف  اتفاقية  تعرّفهم  الذين 

تعريف  عمليات  يف  مفيدة  كثرية  عنارص  مثة  الجئني، 

األشخاص مبوجب اتفاقية جنيف والتي ميكنها اإلسهام 

يف تعريف األشخاص النازحني نتيجة للتغري البيئي. 

كان  البيئية،  بالهجرة  الخاص  بالسؤال  يتعلق  وفيام 

محور الرتكيز حتى هذه اللحظة ينصب عىل محاولة 

قامئاً  سبباً  تكون  ألن  البيئية  العوامل  قابلية  إثبات 

نجد  ذلك،  ورغم  والهجرة.  النزوح  للدفع عىل  بذاته 

من امللفت للنظر أننا يف تحديدنا ملا إذا كان شخص 

من األشخاص هو’الجئ وفق تعريف االتفاقية‘ أم ال، 

السبب  كان  إذا  ما  نحدد  أن  ليس رضورياً  أنه  نجد 

أو  العرق  أو  السياسية  )اآلراء  االضطهاد  إىل  املؤدي 

الجامعات  إلحدى  االنتامء  أو  الدين  أو  الجنسية 

ولكن  النزوح  وراء  الرئييس  السبب  هو  االجتامعية( 

الرضوري هو أن نحدد ما إذا كان هذا االضطهاد قد 

حدث من عدمه. ومبجرد أن يتم إرساء هذه العالقة 

السببية، يستطيع صانع القرار أن مينح هذا الشخص 

السبب  كان  إذا  عام  النظر  وبغض  اللجوء  وضعية 

امُلساق هو السبب الرئييس الذي أدى إىل اضطهاده. 

أن  ينبغي-  هل  أو   – ميكن  هل  هو  اآلن  والسؤال 

نتيجة  النازحني  األشخاص  مع  اليشء  نفس  فعل  يتم 

لعوامل بيئية؟ هل يكفي إثبات العالقة السببية بني 

العالقة  عن  ينجم  أن  يجب  أم  النزوح  وبني  البيئة 

لحقوق  االنتهاك  أو  األذى  من  معني  نوع  السببية 

بعض  بتشكيل  القرار  اتخاذ  يتم  أن  قبل  اإلنسان 

الحامية الدولية طويلة األجل؟

الخامتة

الخطوات  إحدى  البيئية  للهجرة  تعريف  وضع  ُيُعد 

مفاهيمي  بإطار  للخروج  اتخاذها  يتعني  التي  املهمة 

دقيق للهجرة البيئية، وكذلك وضع سياسات االستجابة 

ذلك،  ورغم  الهجرة.  هذه  لتدفقات  للتصدي  الالزمة 

فثمة عامالن رئيسيان يحكامن الحاجة لهذا التعريف 

بوسعهام إعاقة عملية وضعه. 

الهجرة  لجعل  الباحثني  من  الكثري  رغبة  هو  األول، 

البيئية حقاًل قامئاً بذاته ضمن دراسات الهجرة. ومثة 

ميل لعزل هذا املجال واعتباره منفصاًل عن نظريات 

البيئية  الهجرة  كانت  لو  كام  الكالسيكية،  الهجرة 

سنحقق  إننا  الهجرات.  من  أخرى  لنوعية  تنتمي 

البيئية  املزيد يف دراساتنا إذا ما قمنا بدمج العوامل 

يف دراسات الهجرة الحالية. 

ثانياً، مثة نزعة لنرش األرقام والتكهنات لدى الصحفيني 

بعض  وضع  برضورة  يشعرون  حيث  السياسة  وصناع 

التقديرات باألعداد الحالية أو املستقبلية لــ ’النازحني 

بيئياً’ لدعم تحقيقاتهم الصحفية أو قراراتهم السياسية 

ومن الواضح أن هذه األرقام بحاجة ألساس من تعريف 

واضح يحدد بشكل ال لبس فيه من هو املهاجر بيئياً. 

وتطلق التعريفات األوسع أرقاماً أكرب؛ فثمة ميل لتوسيع 

من  ممكن  عدد  أكرب  يشمل  بحيث  التعريف  نطاق 

للهجرة  الالزم  عن  واسع  تعريف  وضع  أن  إال  الناس، 

البيئية قد يعود برضر عىل املحتاجني ألقىص حامية. 

تعريف ‘الهجرة البيئية’
أوليفيا دون وفرانسوا جيمني

ال يتوفر حالياً أي إجامع حول التعريفات املطروحة يف هذا الحقل من الدراسات، والنتيجة 
أن التنوع الناجم يف املصطلحات ليست مربكاً فحسب وإمنا ال يعود بفائدة أيضاً. 
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للتغري  نتيجة  النازحون  أولئك  بأن  البعض  يقول 

عن  ويدافعون  الجئون  هم  املناخي  أو  البيئي 

الالجئني  اتفاقية  يف  الالجئني  تعريف  توسيع 

لتبني  آخرون  يدعو  بينام  لتشملهم؛   1951 لعام 

يتلقاه  ما  مياثل  قدر  لتوفري  جديدة  اتفاقيات 

الالجئون من حامية. كام نجد كذلك فئة ثالثة ترى 

أن أي اعتقاد عن وجود ’الجئني بيئيني‘ وحاجتهم 

الالجئون  بها  يتمتع  التي  للحامية  مامثلة  لحامية 

وخطري  تقدير  أفضل  عىل  فيه  مبالغ  اعتقاد  هو 

ومدفوع بأغراض سياسية عىل أسوأ تقدير. ووفقاً 

لهؤالء، فإن مثل هذه املفاهيم ال تفيد إال يف نرش 

بها  وتتالعب  لالجئني  التقليدي  املفهوم  يف  الخلط 

تصنيف  يف  يرغبون  الذين  الحكومات-   – أولئك 

ثم  ومن  اقتصاديني  مهاجرين  باعتبارهم  الجميع 

يتملصون من التزاماتهم بتوفري الحامية لالجئني. 

ألن  بقوة  الحالية  املناقشات  رضاوة  وتدعونا 

إحدى  منذ  دارت  التي  املناقشات  تلك  نتذكر 

من هم الالجئون البيئيون
 ماريا ستافروبولو

هل هم الجئون أم مهاجرون؟ هل يحتاجون أمناطاً جديدة من الحامية القانونية أما أنهم 
يتمتعون بالحامية الكافية من االتفاقيات القامئة؟ ال توجد إجابات واضحة أو مطلقة. 

أوليفيا دون )dun@ehs.unu.edu( هي زميلة 

)UNU- باحثة يف معهد البيئة واألمن البرشي

)www.ehs. التابع لجامعة األمم املتحدة EHS(

)unu.edu يف بون يف أملانيا وتدرس حاليا لنيل 

شهادة الدكتوراة من جامعة سيدين يف اسرتاليا 

.)www.geosci.usyd.edu.au( 

 فرانسوا جيمني )F.Gemenne@ulg.ac.be( هو 

زميل الصندوق الوطني لألبحاث العلمية يف مركز 

الدراسات العرقية ودراسات الهجرة يف جامعة 

ليج )www.cedem.ulg.ac.be( ومبركز الدراسات 

 واألبحاث الدولية)CERI( لـ )سيانس بو باري(

)www.ceri-sciencespo.com(. وكالهام مشرتك 

يف مرشوع سيناريوهات التغري البيئي والهجرة 

 القرسية التابع لإلتحاد األورويب 

)EACH-FOR www.each-for.eu(
دن

ري
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جئ
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ن ا
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م

الجئون عائدون 

يبنون حواجز 

للحامية من 

الفيضانات يف 

كالوته، إقليم 

كابيسا، عىل طول 

نهر بنجشري يف 

أفغانستان.
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النازحني  وتعريف  وجود  حول  عاماً  وعرشين 

األيام،  تلك  ففي  للحامية.   وحاجتهم  داخلياً 

هذه  ‘إنشاَء’  بقوة  يعارضون  من  هناك  كان 

توفر  سوف  برأيهم  لكونها  السكان  من  الفئة 

أن  إال  بلدانهم.  يف  الحتوائهم  للحكومات  املربر 

القبول والتبني الواسع للمبادئ التوجيهية بشأن 

اعرتاف  الداخيل منذ عام 1998، وزيادة  النزوح 

واملنظامت  املتحدة  األمم  ووكاالت  الحكومات 

داخلياً  النازحني  باحتياجات  الحكومية  غري 

التخفيف  يف  باملساعدة  والتزامهم  واختصاصهم 

عن البعض منها، يقدم لنا حقيقة مختلفة،  وهي 

أن الصعود بالقضايا إىل السطح وإعطاءها اساًم 

يخدم هدفاً نبياًل؛ فلم يعد النازحون داخلياً أخرياً 

بعيدين عن عيون العامل. ورغم أن املتشككني ال 

عانت  قد  الالجئني  حامية  بأن  يدفعون  يزالون 

عليهم  أن  إال  األخريين،  العقدين  خالل  عاملياً 

يرجع حرصياً  ذلك  أن  يثبتوا  أن  ذاته  الوقت  يف 

النازحني  تصنيف  ‘إنشاء  إىل  رئيسية  بصفة  أو 

الالجئني  حامية  بأن  الهاجس  أن  كام  داخلياً’. 

كافياً  سبباً  يبدو  ال  لإلضعاف  تتعرض  سوف 

ومقبوال لرفض مفهوم ‘الالجئني البيئيني’ برمته. 

خوفاً من االضطهاد؟

ال يوجد يف املعنى الضمني العادي لكلمة ‘الجئ’ 

ما ميكن أن يوحي برضورة استبعاد الناس الذين 

يفرون من منازل أتت عليها الفيضانات أو منازل 

صفة  من  الغابات  حرائق  أو  ــزالزل  ال دمرتها 

ميكن  منطقية  حجة  توجد  فال  كذلك  الالجئني. 

أن تقال للدفع بأن أمثال هؤالء الناس ال ينبغي 

أن تتم إعادتهم إىل منازلهم املغمورة أو امُلدّمرة، 

ما مل وحتى تصبح األوضاع آمنة لعودتهم، وذلك 

منظور  من  دامئاً  يكن  مل  إن  أخالقي  منظور  من 

تشابه  أي  ينتهي  هنا  فحتى  ذلك،  ورغم  قانوين. 

اتفاقية  تعرّفه  الذي  النحو  عىل  الالجئني  مع 

الالجئني لعام 1951. 

العظمى  الغالبية  أن  مؤداه  الشائع  واالفرتاض 

التي تلجأ للفرار من الكوارث الطبيعية ال تغادر  

بالدها، ورغم أنها قد تكون يف حاجة للمساعدات 

اإلنسانية، إال أنها ال تخىش أي اضطهاد. والصورة 

الطبيعية  الكوارث  ضحايا  عن  الشائعة  النمطية 

لتقديم  الفور  عىل  ترسع  حكوماتهم  أن  باعتبار 

فمتى  استثناءاتها؛  لها  لهم  الفورية  املساعدات 

وجد هؤالء أنفسهم عىل الجانب اآلخر من أحد 

للبلد  الدولية  االلتزامات  فإن  الدولية،  الحدود 

امُلضيف قد تلعب دورها حينئذ. وبالفعل تقدم 

قد  أو  الحامية،  أشكال  بعض  الدول  من  العديد 

القانوين،  مبعناها  الالجئني،  صفة  عليهم  تنطبق 

إذا كانت حكوماتهم تقوم متعمدة بتدمري البيئة 

يف  بالتمييز ضدهم  تقوم  أو  فيها  يعيشون  التي 

الكارثة  تبعات  تستغل  و/أو  املساعدات  تقديم 

بوسائل تكاد تكون اضطهادية لواحد أو أكرث من 

أسباب اتفاقية الالجئني عام 1951. 

الناس  بات  التكنولوجي،  التقدم  أشكال  ظل  ويف 

يتوقعون من حكوماتهم أن تكون أكرث قدرة عىل 

آثار  من  حاميتهم  تكفل  التي  اإلجــراءات  اتخاذ 

ويف  تبعاتها.  لتقليل  إجــراءات  واتخاذ  الكوارث 

تشهد  التي  األوضاع  من  العديد  هناك  املقابل، 

يقوم  ر، حيث  التصحُّ مثل  تدريجية،  بيئية  تعرية 

الناس بالتكيف وقد ينتهي بهم املآل إىل الهجرة، 

معاملتهم  أو  العتبارهم  الدافع  يكون  وحيث 

كالجئني غري واضح. وأخرياً وليس آخراً، مثة سيناريو 

يلقى تصديقاً قد يحدث مبقتضاه، عاجاًل أو آجاًل، 

مواطنيها  تاركة  متاماً،  البلدان  بعض  تختفي  أن 

ليس فقط بال مأوى ومضطرين للجوء ألي مكان 

آخر وإمنا أيضاً عدميي الجنسية. ورمبا يكون ذلك 

السيناريو األكرث إلحاحاً من منظور دويل للحامية. 

السؤال  إىل  منه  مناص  ال  مبا  النقاش  بنا  ويعود 

إن  األشــخــاص؟  ــؤالء  ه ــادر  غ ــاذا  مل الرئييس: 

واحد  سبب  لها  يكون  ما  نادراً  البرشية  الهجرة 

وتجريبياً،  نظرياً  به،  املعرتف  من  أصبح  وقد 

من  يكون  والقرسية  التطوعية  االنتقاالت  أن 

الصعب أحياناً التمييز بينهام. إال أن هذا التمييز 

مهم من الناحية القانونية؛ فعندما يكون النزوح 

الحامية  بغياب  ُمقرتناً  هذا  يأيت  وعندما  قرسياً، 

تنشأ  فحينها  النازح،  الشخص  دولة  تكفلها  التي 

النقطة  االعتبارات الدولية للحامية.  وهذه هي 

التنظري  أشكال  حتمي  بشكل  عندها  تقف  التي 

والتعميم. ومن ثم يتحتم علينا تحديد املسببات 

كل  ومالبسات  ظروف  عىل  قياماً  واالحتياجات 

‘الالجئني  حول  نقاش  أي  يف  حده   عىل  حالة 

البيئيني’، وكام هو األمر يف حالة جميع الالجئني 

النازحني.  واألشخاص 

النزوح  بشأن  التوجيهية  املبادئ  لنا  وتوفر 

النزوح  يتحول  عندما  ومقياساً  محكاً  الداخيل 

قضية حقوق  إىل  فقط(  الداخيل  النزوح  )وليس 

الحاالت  يف  حتى  الــدويل  للقلق  مثرية  إنسان 

مرتبطة  النزوح  هذا  مسببات  فيها  تكون  التي 

التوجيهية  املبادئ  لنا  وتصف  البيئية.  باألرضار 

تحكم  التي  املعايري  التاسع1  وحتى  الخامس  من 

الحق يف عدم تعرض الفرد للقرس التعسفي عىل 

الضامنات  بعض  املعايري  هذه  وتشمل  النزوح. 

الواجب تنفيذها يف حالة كان النزوح أمراً ال مفر 

منه من أجل تقليل آثاره، وكذلك االلتزام الخاص 

االعتامد  ذات  الفئات  بحامية  الدول  جانب  من 

واالرتباط الخاص بأراضيها من التعرض للنزوح2. 

إن االحتياج للحامية الدولية سوف يكون حارضاً 

بالحامية  املتعلقة  املبادئ  احرتام  تبني عدم  متى 

هذه  ويف  النزوح.  عىل  التعسفي  القرس  من 

لن  ذلك  عىل  املجربين  السكان  فإن  الحاالت، 

وإمنا  فحسب  الطبيعية  للكوارث  ضحايا  يكونوا 

إما  تعسفياً، وسيكونون  نازحني  كذلك  سيكونون 

تعريفهم  أن  يبدو  وال  أو الجئني.  داخلياً  نازحني 

أو  بيئيني’  ‘الجئني  بأنهم  ماسبق  إىل  باإلضافة 

املناخ‘سيخدم يف يشء سوى  تغري  نتيجة  ’الجئني 

فإن  ذلك،  عىل  وتفريعاً  القضية.  مستوى  رفع 

تكون مسوغاً  لن  بيئياً‘  ’الالجئني  مواقف  معظم 

كافياً  لوضع نظم قانونية دولية جديدة. 

ورغم ما سبق، يبدو لنا أن مثة قضيتان تستدعيان 

إجراءات قانونية إضافية: األول، سيناريو ‘الدول 

من  السكان  ترحيل  منع  والثاين،  املتالشية3’ 

الطبيعية  الكوارث  إحدى  رضبتها  التي  البلدان 

والذين ال ينطبق عليهم تعريف الالجئني مبوجب 

إعادتهم  ينبغي  ال  أنه  إال   1951 عام  اتفاقية 

إنسانية.  ألسباب 

خامتة

بالرغم من أن مصطلح ‘الجئ بيئي’ هو مصطلح 

غري دقيق قانونياً، إال أنه أكرث إلزاماً عن مصطلح 

املسؤولية  بنوع من  يوحي  البيئي’ ألنه  ‘املهاجر 

أشكال  من  شكاًل  يحمل  كام  العاملية  واملساءلة 

مصطلح  ويبدو  وشيكة.  كوارث  بسبب  اإللحاح 

أخرى،  جهة  من  املناخ’،  تغري  بسبب  ‘الجــئ 

بصفة  املستحيل  من  سيصبح  حيث  فيه،  مبالغاً 

يشكل  املناخ  تغري  كــان  إذا  مبا  القول  عامة 

األنظمة  يف  تعرية  ألي  املسببة  العوامل  كربى 

اإليكولوجية وعىل نحو يؤدي إىل حدوث النزوح 

النقاش  يظل  أن  هو  هنا  يهمنا  ما  أن  حني  يف   ،

عىل املسار الصحيح، أي أن يكون هدفنا األسمى 

بذل  ولكن  جديد  الجئني  نظام  وضــع  ليس 

الجهود األصيلة من أجل قدر أفضل من املساءلة 

والتعاون الدويل ومعايري الحامية البيئية واإلدارة 

الجيدة.

)maria.stavropoulou@ ماريا ستافروبولو

)gmail.com عملت منذ عام 1993 مع مكتب 

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ومفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويف لحظة كتابة 

سطور هذا املقال، كانت تقوم بأعامل أكادميية 

واستشارية مستقلة. واآلراء الواردة يف هذا 

املقال ال متثل آراء األمم املتحدة أو غريها من 

الوكاالت التي ترتبط املؤلفة بها. 

 1. املبادئ التوجيهية متوفرة عىل االنرتنت عىل الرابط:
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/

 HArabic.pdf
2. انظر مقالة سترينربغ وشطي، ص 26-25. 

3. انظر مقالة كيلامن، ص 21-20.  
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املناخ  تغري  عىل  يشتمل  والــذي  البيئي  التغري  يشكل 

مواجهة  ويف  البرشي.  لألمن  جديداً  تهديداً  األيام  هذه 

قد  نشهده،  الذي  البيئية  التغريات  من  الهائل  النطاق 

تصبح الهجرة مالذاً مفضاًل للتكيف مع هذه التغريات، أو 

مالذاً أخرياً للنجاة من آثارها املدمرة. وقد تضحى الهجرة 

آلية تكيف للبرش الذين ميلكون املوارد الكافية للتحرك 

بالشكل الكايف عن  يف مرحلة مبكرة من الكارثة وبعيداً 

وبالنسبة  تطرفاً  األكرث  الحاالت  يف  أما  الخطر.  منطقة 

للبرش الذين تعوزهم وسائل االنتقال، فقد تصبح الهجرة 

تعبرياً عن الفشل يف التكيف. ولبحث هذه االحتامالت، 

البيئي  التغري  برعاية مرشوع  األوروبية  املفوضية  قامت 

البيئي عىل  التغري  والسيناريوهات القرسية  لتقييم أثر 

واإلقليمية  والوطنية  املحلية  املستويات  عىل  الهجرة 

والدولية. وقام املرشوع بإجراء عمل ميداين يف 22 موقعاً 

كحاالت للدراسة يف ستة مناطق2من العامل لوضع إجابات 

لألسئلة التالية:

من يلجأ للهجرة نتيجة ألوضاع ناجمة عن تغري املناخ   -1

أو التعرية البيئية؟

ما هي املناطق الجغرافية منشأ املهاجرون املدفوعني   -2

يف هجرتهم باألسباب البيئية وإىل أين يذهبون؟

ملاذا هاجر هؤالء )أي ما الدور الذي لعبه التغري أو   -3

التعرية البيئية يف دفع هؤالء للهجرة(؟

البيئية مع غريها من  التعرية  تتداخل عوامل  كيف   -4

حض  يف  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  العوامل 

السكان عىل اتخاذ قرار الهجرة؟

ما الذي ميكن أن مينع البرش من الهجرة يف مواجهة   -5

الغائبة  البيئية؟ )أي ما املساعدات املطلوبة أو  التعرية 

الالزمة لحث هؤالء عىل البقاء؟( 

تعاين  التي  املناطق  يف  السكان  بعض  يبقى  ملاذا   -6

البعض اآلخر؟ )أي ما  يهاجر  بينام  بيئية  تغريات/تعرية 

إسرتاتيجية هؤالء وإمكانياتهم يف التواؤم أو التكيف؟(

كيف تحدث الهجرة املدفوعة بأسباب بيئية؟ )مثل   -7

وماهية  إليه  الهجرة  تتم  الذي  املوقع  اختيار  كيفية 

شبكات الطرق املستخدمة(

ما الدور الذي يلعبه إدراك السكان لحوادث التعرية   -8

البيئية يف حثهم عىل الرحيل والهجرة؟

الفيضانات وإعادة التوطني يف موزامبيق 

التغريات  عن  الناجمة  املتطرفة  الطقس  ظروف  باتت 

بالنسبة  رهقاً  املعيشة  ظروف  تزيد  العاملية  املناخية 

و2008،  و2007   2001 األعوام  ففي  موزامبيق.  لشعب 

تسببت األمطار الغزيرة يف حدوث فيضانات عىل امتداد 

نهر زامبيزي يف وسط موزامبيق. كام فاقم من عواقب 

والذي  الحلزوين؛  فافيو  إعصار  أثر   2007 عام  فيضانات 

حوادث  أن  كام  السكان.  من  الكثري  ترشد  عن  أسفر 

وارتفاع منسوب سطح  الساحلية  الرتبة  وتآكل  الجفاف 

جميعها  املناخ-  بتغري  مرتبطة  تكون  قد  والتي  البحر– 

تؤثر عىل عدد كبري من السكان يف موزامبيق. ونجد أن 

املناطق املنترشة يف دلتا النهر والرشيط الساحيل املمتد 

لخطر  عرضة  أكرث  جميعاً  باتت  كيلومرت   2700 ملسافة 

التآكل واالنغامر تحت مياه الفيضان. 

)وخاصة  البيئية  الضغوط  تسهم  موزامبيق،  ويف 

السكان.  ــزوح  ون هجرة  يف  التسبب  يف  الفيضانات( 

الطوارئ  فرتات  السكاين خالل  النزوح  موجات  وتحدث 

تحدث  فعندما  األرايض؛  الفيضانات  فيها  تغمر  التي 

بصفة  إما  مناطقهم  من  السكان  نقل  يتم  الفيضانات، 

زامبيزي،  نهر  وادي  امتداد  وعىل  دامئة.  شبه  أو  دامئة 

مؤبداً.  طابعاً  املؤقتة  الجامعية  النزوح  حوادث  تتخذ 

ومل تكشف األبحاث امليدانية عن حوادث هجرة دولية 

أو  الزامبيزي  نهر  فيضانات  عن  نجمت  النطاق  واسعة 

أمناط هجرة كبرية من الريف للحرض قامت بها القطاعات 

السكانية املتأثرة بالفيضانات، ولكنها اكتشفت أن برامج 

إعادة التوطني التي تنظمها الحكومات تهيمن عىل شكل 

بالنسبة  بيئية وذلك  بأسباب  املدفوعة  االنتقاالت  ومنط 

للمناطق املتأثرة بالفيضانات. 

وتسهم حلول إعادة التوطني يف إبعاد السكان عن خطر 

الفيضانات الشديدة املدمرة، بيد أنها قد تؤدي يف الوقت 

واقتصادية  واجتامعية  بيئية  مصاعب  نشوء  إىل  ذاته 

أخرى. حيث يرحل املزارعون والصيادون الذين يعيشون 

ضفاف  عىل  الخصبة  أراضيهم  عن  بعيداً  الكفاف  عىل 

واألكرث عرضة للتعرض  األنهار إىل املناطق األكرث ارتفاعاً 

للجفاف. ويحاول بعض الذين توطنوا العودة للعمل يف 

بصفة  للنهر  واملجاورة  املنخفضة  املناطق  يف  حقولهم 

ووسائل  لألرايض  ملكيتهم  عىل  اإلبقاء  أجل  من  دورية 

إعادة  تتسبب  ما  وكثرياً  كمزارعني.  معايشهم  كسب 

التوطني يف فقد هؤالء السكان ألرزاقهم، ومبا يدفع األرس 

كاماًل  يكون  يكاد  بشكل  االعتامد  عىل  توطينها  املعاد 

عىل املعونات الحكومية والدولية. ومع مواصلة رضبات 

عىل  يتعني  سوف  ملوزامبيق،  املتطرفة  الطقس  حوادث 

حكومة موزامبيق أن تواجه مسؤوليتها يف اتخاذ قرارات 

لألخطار  املعرضني  السكان  أوضاع  إدارة  كيفية  بشأن 

البيئية وكيفية تنظيم عمليات انتقالهم املدفوعة بوجود 

هذه األخطار. 

تعقيدات الفيضانات والنزوح يف فيتنام

تعد الفيضانات إحدى األسباب املحركة لحدوث النزوح 

يف فيتنام، كذلك فإن ربوع البلد هناك معرضة للكوارث 

الدراسات  إحدى  وكانت  باملياه.  املرتبطة  أو  املائية 

الصادرة عن البنك الدويل يف فرباير 2007 قد أشارت إىل 

أكرب  بشكل  ستترضر  التي  الدول  إحدى  هي  فيتنام  أن 

بني  ومن  البحر3  سطح  منسوب  يف  املحتمل  باالرتفاع 

املناطق األكرث تأثرُا يف فيتنام نتيجة لهذه الفيضانات دلتا 

سكانية  كثافة  املناطق  أعىل  من  واحدة  وهي  ميكونغ، 

عىل ظهر البسيطة. 

لفيتنام،  األرز’  ‘وعاء  متثل  والتي  ميكونغ،  دلتا  وتلعب 

الفيتناميني يف تحقيق أهدافهم  دوراً حيوياً يف مساعدة 

التنموية. وتعد الفيضانات يف هذه الدلتا حادثة دورية 

كسب  لوسائل  مكماًل  جانباً  تعد  كام  عام  كل  تتكرر 

وعىل  املنطقة.  يف  القاطنني  للسكان  واألقوات  املعايش 

املالحظات امليدانية ونتائج البحوث التجريبية 
كوكو فارنر وأوليفيا دون ومارك شتال

يعد مرشوع سيناريوهات التغري البيئي والهجرة القرسية )EACH-FOR( أحد املحاوالت املنهجية 
للكشف عن الدرجة التي بها – والطرق التي من خاللها-  تؤثر الضغوط البيئية عىل الهجرات 
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ضوء ما تتمتع به أرايض الدلتا من خصوبة باإلضافة إىل 

العوامل املتنوعة املرتبطة بالتوسع يف األرايض والدفاعات 

البيئية، فليس غريباً أن نرى لفيتنام هذا التاريخ الطويل 

بها  تقوم  التي  التوطني  وإعــادة  التوطني  عمليات  من 

أما  الخصبة.  الدلتا  باتجاه  التلقائية  والهجرة  الحكومة 

اليوم فتشهد دلتا ميكونغ حالياً تدفقاً للمهاجرين وذلك 

نتيجة ملزيج معقد من العوامل االقتصادية واالجتامعية 

والبيئية. 

إىل  ميكونغ  دلتا  يف  الجارية  امليدانية  األبحاث  وتشري 

وجود ارتباط بني الفيضانات وحوادث الهجرة أو النزوح، 

حيث أشارت عينة من االستبيانات التي تم تجميعها من 

املهاجرين الفيتناميني يف كمبوديا إىل أن نصف املهاجرين 

كانوا قد قرروا الهجرة ألسباب بيئية. 

وتوضح نتائج هذه االستبيانات بعض أشكال االرتباط بني 

الفيضانات واالنتقاالت السكانية:

خالل مواسم الفيضان، يقوم السكان بهجرة موسمية 

لتدعيم فرصة حصولهم  الحرضية  املراكز  شاقة نحو 

عىل القوت. 

يصبح السكان املعتمدون يف معايشهم اعتامداً مبارشاً 

عىل الزراعة )خاصة مزارعي األرز( أكرث عرضة بشكل 

خاص للقيام بالهجرة املدفوعة بأسباب البيئية. وقد 

يؤدي تعاقب حوادث الفيضانات إىل تدمري املحاصيل 





بديلة لكسب  بحثُا عن وسائل  للهجرة  الناس  ودفع 

القوت. 

بالبرش  اإلتّجار  أن  إىل  معاً  والخرباء  املهاجرون  أشار 

إىل املناطق املجاورة كانت واحدة من اسرتاتيجيات 

العائالت  إليها  تلجأ  التي  )املتطرفة(  التواؤم 

املستضعفة نتيجة للضغوط املرتبطة باملياه. 

والتصحاح  الفيضانات  إدارة  إسرتاتيجية  من  كجزء 

عملية  حالياً  الفيتنامية  الحكومة  تتوىل  البيئي، 

مخططة إلعادة توطني السكان القاطنني يف املناطق 

املعرضة للخطر عىل امتداد ضفاف النهر. 

االستنتاجات 

الحاالت  يف  السكان  هجرة  يف  البيئية  العوامل  تتسبب 

خاص  بشكل  نتيجة  ــك  وذل مالحظتها،  متت  التي 

أقوات  توافر  العوامل عىل  التي تفرضها هذه  للضغوط 

من  غريها  مع  البيئية  العوامل  وتتفاعل  السكان. 

للهجرة.  السكان  بقرار  أكرث  لتدفع  املتنوعة  املحركات 

ببعض  يدفع  حد  إىل  البيئية  الظروف  تغريت  ما  فإذا 

سالسل  يف  منظم  انهيار  ملواجهة  املعينة  املناطق 

أعداد  هجرة  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  املعييش،  االقتيات 

األبحاث  يف  التي متت مالحظتها حالياً  األعداد  أكرب من 

امليدانية االبتدائية التي يقوم بها القامئون عىل مرشوع 

سيناريوهات التغري البيئي والهجرة القرسية.





وتحدث الهجرة املدفوعة باألسباب البيئية عندما يحدث 

املنطقة  يف  اإليكولوجية  التحمل  أقىص  لنقاط  تجاوز 

الضغوط  عندها  ترتاكم  التي  الزمنية  النقاط  وهي   –

البيئية بحيث تهدد أمن البرش يف املنطقة ومن ثم تدفع 

اتخاذ  عند  أذهانهم  البيئية يف  الظروف  لتمثل  بالسكان 

قرارهم بالهجرة. وما يزال مجهوالً حتى اآلن هو الكيفية 

التي تؤثر بها الضغوط البيئية املرتاكمة عىل الهجرة وإىل 

أي درجة، كام نجهل ما إذا كان الذين هاجروا يف البداية 

العتامدهم  البقاء  اختاروا  الذين  هؤالء  أم  حاالً  أفضل 

املبارش عىل سالمة البيئة التي يعيشون فيها. وتستدعي 

التي  الدرجة  لتقرير  الحاجة اآلن إجراء أبحاث تجريبية 

الهجرة  تساعد  وكيف  تواؤٍم  آلية  الهجرة  عندها  تصبح 

األرسة عىل تأمني املستوى املعييش املرغوب. 

وللهجرة املدفوعة باألسباب البيئية عالقة سياسية وثيقة 

بأمن البرش. فالضغوط املرتبطة باملناخ مقرتنة بالتغري يف 

األرايض ونقص  تآكل  )مثل  اإليكولوجية  البيئية  األنظمة 

الفيضانات  )مثل  الحدوث  رسيعة  والحوادث  املياه( 

تدفع  أو  الهجرة  عىل  تحض  الشديدة(  واألعــاصــري 

بالحكومات الوطنية للتخطيط لرتحيل السكان املترضرين 

لهذا  الحكومات  استجابة  وتتفاوت  توطينهم.  وإعادة 

فرض  وحتى  االنتقال  عىل  الحوافز  إعطاء  من  األمــر 

نتائج  من  ذلك  عنه  يتمخض  ما  مع  إجبارياً،  الرتحيل 

متباينة. ولربامج إعادة التوطني كذلك تكاليفها وفوائدها 

التعرض  عن  مبنأى  الناس  يصبح  حيث  ذاته،  الوقت  يف 

آسيا  تواجه  التي  البيئية  التحديات  تشمل 

السوفيتي  لالتحاد  الصناعية  املخلفات  الوسطى 

السابق – األرايض والرتبة واألنهار امللوثة. كذلك 

فإن املنطقة معرضة للزالزل واالنهيارات األرضية 

الجبلية  الجليدية  األنهار  ذوبان  أن  املتوقع  ومن 

سيؤدي إىل زيادة حوادث الفيضانات واالنهيارات 

بالفعل  شهدت  قد  املنطقة  وكانت  الطينية. 

عام  فبحلول  املياه.  استخدام  يف  مهمة  تغريات 

بحر  مستوى  انخفض  املثال،  سبيل  عىل   ،1991

آرال مبقدار 15 مرتاً كام قلت مساحة سطحه إىل 

الثلثني.  مبقدار  تناقص حجمه  بينام  النصف 

املتشابكة  للعالقة  متثياًل  أفضل  مكاناً  نجد  وال 

والهجرة  املناخ  وتغري  البيئية  التعرية  بني  واملتداخلة 

معقد  تاريخ  للوادي  فريغانا.  وادي  منطقة  من 

باألرايض  يتعلق  فيام  واضحة  غري  ملكية  وحقوق 

وقامئة  متنوع  عرقي  وخليط  املياه  من  واالستفادة 

املحتملة.  أو  الحارضة  البيئية  التهديدات  من  موسعة 

ومثة ما يقدر بـ 10.5 مليون نسمة يعيشون يف وادي 

السكان  هؤالء  من  كبري  جانب  يضطر  وقد  فريغانا، 

القرسية.  للهجرة 

الداخلية  الهجرة  ــوادي  ال يف  الهجرة  أمناط  وتشمل 

والهجرة عرب الحدود بني ثالثة بلدان تشرتك يف الوادي 

والهجرة خارج الوادي وإىل مناطق أو بلدان أخرى. ويف 

الواليات الجنوبية من قرغيزستان، نجد السكان يتأثرون 

بأكملها  مجتمعات  وتتعرض  الطبيعية  بالكوارث  دورياً 

أكرث  مناطق  يف  التوطن  إلعادة  وتحتاج  غالباً  للنزوح 

أماناً. كذلك فإن هناك تنقالت كبرية للسكان والالجئني 

من أوزبكستان التي تزايدت القالقل واالضطرابات فيها 

إىل جنوب قرغيزستان. وقد أصبحت املناطق الحدودية 

تقع  )والتي  وقرغيزستان  وطاجكستان  أوزبكستان  بني 

متوترة.  مناطق  والرعي(  الكأل  مناطق  معظم  فيها 

الوافدين  استيعاب  عىل  القادرة  األرايض  نقص  ويزيد 

الغابات(  بيئية عىل  يستتبعها من ضغوط  )وما  الجدد 

تشهد  ذلك،   إىل  وباإلضافة  البيئية.  اآلثار  حدة  من 

قرغيزستان 3000 زلزال يتم تسجيلها سنوياً بني ربوعها. 

الوادي، ومن  الفيضانات واالنهيارات األرضية يف  وتكرث 

املتوقع أن تزداد نتيجة لتغري املناخ. 

ومام سبق يتضح لنا وجود حاجة ملحة ملا ييل:

تأمني بيانات أفضل من أجل القيام بتحليل أفضل 

واالقتصاد  والهجرة  البيئة  بني  الصلة  لروابط 

من  الشفافية  يف  زيادة  سيتطلب  ما  وهو  واألمن؛ 



العالقة بني البيئة والهجرة يف آسيا الوسطى 
فرانسوا جيمني وفيليب روشالن

ثالثة من دراسات الحالة األربعة والعرشين ملرشوع سيناريوهات التغري البيئي والهجرة القرسية 
 )EACH- FOR( نجدها يف آسيا الوسطى- كازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان – حيث تؤدي 

مجموعة من التغريات البيئية إىل قدح زناد النزوح. 

دراســة
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وادي يف 

قرغيزستان 

للخطر املبارش، بيد أنهم يواجهون من جهة أخرى زيادة 

يف الديون املرتاكمة عليهم وخسارة لوسائل كسب القوت 

بعد إعادة التوطني. 

التوصيات4

إجراء  تتطلب  فالحاجة  قوية.  علمية  قاعدة  بناء 

الهجرة  حوادث  وتوصيف  وقياس  لتحديد  أبحاث 

املدفوعة بأسباب بيئية بشكل دقيق. 

التعرية  ونتائج  بأسباب  اإلملام  بوسع  الوعي.  زيادة 

الحكومات  قدرة  من  يزيد  أن  املناخ  وتغري  البيئية 

التي  لألزمات  التصدي  عىل  املحتملني  واملهاجرين 

يف  يسهم  الوعي  فإن  كذلك  البرشي.  األمن  متس 

تفادي أمناط التكيف الخاطئة. 

اإلقليمي  املستويني  عىل  القانونية  األطر  تحسني 

األطر  هذه  تركز  أن  ويجب  األطراف،  ومتعدد 

حوادث  عىل  خاصة  بصفة  والقانونية  السياسية 

الهجرة املدفوعة باألسباب البيئية. 

لتفادي  اإلنسانية  االستجابة  ومالمئة  كفاية  ضامن 

تزايد حدة األزمات واتخاذها منحى خطرياً. 

ونطاق  يعتمد حجم  والسياسات.  املؤسسات  تقوية 

حوادث الهجرة املدفوعة باألسباب البيئية يف جانب 











البيئية والتنموية األطول مدى.  السياسات  منه عىل 

وينبغي أن تتم تقوية املؤسسات بحيث يتسنى لها 

البيئي بالشكل  التبطة بالتغري  إدارة حوادث الهجرة 

املالئم. 

كوكو فارنر )warner@ehs.unu.edu(، وأوليفيا دون 

 )dun@ehs.unu.edu( ومارك شتال

)stal@ehs.unu.edu( يعمالن يف القسم الخاص 

بالهجرة البيئية واالستضعاف االجتامعي والتكيف 

مبعهد البيئة واألمن البرشي التابع لجامعة األمم 

 املتحدة )UNU-EHS( يف بون بأملانيا

 .)www.ehs.unu.edu(

 )FOR-EACH( 1. مرشوع سيناريوهات التغري البيئي والهجرة القرسية
هو مرشوع درايس وُيجرى عىل مدار عامني وميوله الربنامج اإلطاري السادس 

للمفوضية األوروبية: www.each-for.eu. وتعد جامعة األمم املتحدة 
– معهد البيئة واألمن البرشي )EHS-UNU( واحدة من سبعة رشكاء يف 

هذا املرشوع. 
  .www.each-for.eu/index.php?module=field_research 2. انظر

لإلطالع عىل منهجية البحث، انظر أفيفي و ُورنر: أثر التعرية البيئية عىل 
تدفقات الهجرة عرب البلدان. ورقة عمل رقم 2008/5. مرشوع سيناريوهات 

 تغري املناخ والهجرة القرسية، بون(.
http://www.ehs.unu.edu/article:476?menu=94

3. داسجوبتا س. و البالنتي ب. ومايزنر س.  وويلر د. وجيانبينج ي. أثر 
ارتفاع منسوب سطح البحر عىل البلدان النامية: تحليل مقارن. البنك الدويل، 

www.worldbank.org/reference/ :2007 فرباير
4. تتبع هذه التوصياَت التي متت مناقشتها يف رينو وبوجاردي ودون 

وورنر 2007: أتتحكم أم تتكيف أم تهرب؟ كيفية مواجهة النزوح البيئي؟ 
InterSecTions رقم 2007/5. مرشوع سيناريوهات التغري البيئي والهجرة 

القرسية، بون. 

الدول  بني  والتنسيق  الحكومية  الوكاالت  جانب 

البيانات.  إمكانيات جمع  وزيادة يف 

التي  للمناطق  وذلك  التوطني  إلعادة  برامج  إنشاء 

تتعرض فيها الصحة العامة ووسائل االقتيات املعييش 

للخطر. 

خالل  من  وذلك   – البرشي  االستضعاف  من  الحد 

البطيئة  الطبيعية  الكوارث  ضحايا  احتياجات  تلبية 

الفرص  وتوفري  اإلنسان  حقوق  وحامية  والرسيعة 

االقتصادية لالستقرار واالندماج يف مكان آخر. 

التنبؤ بالتدفقات املستقبلية، وهذا مهم يف مساعدة 

ميزانيتها  موارد  أولوياتها  تحديد  عىل  الحكومات 

املحدودة. 

فرانسوا جيمني )F.Gemenne@ulg.ac.be( هو زميل 

الصندوق الوطني لألبحاث العلمية مبركز الدراسات 

)www.cedem. العرقية ودراسات الهجرة بجامعة ليج

)ulg.ac.be ومبركز الدراسات واألبحاث الدولية 

 )CERI( لـ )سيانس بو باري(

 )www.ceri-sciencespo.com(. أما فيليب روشالن 







)philip.reuchlin@osce.org( فهو االستشاري 

االقتصادي والبيئي يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 

 .)www.osce.org(

تعكس هذه املقالة املناقشات املطروحة يف إحدى 

حلقات العمل التي عقدت يف مارس 2008 يف أكادميية 

منظمة األمن والتعاون )OSCE( يف بيشكيك يف 

قرغيزستان حول موضوع التغري البيئي وتدفقات 

الهجرة يف آسيا الوسطى. وقد تم تنظيم ورشة العمل 

بشكل مشرتك بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 

 )CEDEM( ومركز الدراسات العرقية ودراسات الهجرة

التابع لجامعة ليج )بلجيكا(. وميكن اإلطالع عىل مزيد 

 من املعلومات عن حلقة العمل عىل موقع

 .www.bishkek2008.org  
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إحدى  السببية  العالقات  من  التحقق  صعوبات  متثل 

ففي  البيئة،  ـ  الهجرة  دراسات  تواجهها  التي  املشكالت 

استطالع للرأي أُجرى بني 203 من املهاجرين الداخليني 

منهم  العظمى  الغالبية  ذكرت  غانا،  غرب  شامل  من 

وقال  لديارهم.  تركهم  وراء  هي  البيئية  األسباب  أن 

املستجيبون ـ وهم فالحون استوطنوا يف املناطق الريفية 

إنهم  ـ  فيها  وعاشوا  غانا  بشامل  أهافو  برونج  ملنطقة 

األمطار  أو  الخصبة  األرايض  ندرة  بسبب  الهجرة  قرروا 

غري الكافية أو انخفاض إنتاج املحاصيل أو مشاكل ندرة 

ـ  بيئية  أسباًبا غري  األقل منهم  العدد  بينام ذكر  الغذاء. 

والنزعات  للدخل  زراعية  غري  فرص  توافر  إىل  كاالفتقار 

التحرر  يف  والرغبة  املاشية  ورسقة  والسحر  العائلية 

واالستقالل.

من  املجموعة  هذه  تعرض  إىل  االستطالع  نتائج  تشري 

املهاجرين بالفعل إىل درجة من الدفع البيئي. ومع ذلك، 

الكايف  بالتقييم  للقيام  كافية  ُتعد  ال  النتائج  هذه  فإن 

لعالقة البيئة بالهجرة. فعىل سبيل املثال، املهاجرون ذو 

املستويات املنخفضة من التعليم الرسمي وقلة الوصول 

الضمنية  األسباب  ذكر  يستطيعوا  لن  املعلومات  إىل 

للهجرة. فالتفسري املعقد للهجرة يصعب استقصائه من 

هذا النوع من الحوارات يف حني أن البيئة تصبح بسهولة 

الفالحني  ألن  الهجرة  عن  املحلية  الحوارات  من  جزًءا 

يواجهون الظروف البيئية كل يوم.

وإذا كانت البيئة متثل عاماًل هاًما يف تفسري الهجرة من 

الغابات  الغربية إىل  الداخلية األفريقية  مناطق السافانا 

الخصبة واملناطق الساحلية، فإن املرء ميكنه توقع زيادة 

يف  وفرة  األقل  البيئية  املناطق  أ(  يف:  الهجرة  إىل  امليل 

املوارد  فيها  تندر  التي  األوقات  يف  ب(  البيئية،  املوارد 

بإجراء  قمنا  االفرتاضني،  هذين  والختبار  بشدة.  البيئية 

تحليل رأيس وأفقي للهجرة واملوارد الطبيعية.

النتائج

أثناء قيامنا بفحص العالقة الجغرافية بني امليل إىل الهجرة 

الطبيعية،  املوارد  لندرة  املختلفة  واملؤرشات  الخارجية 

قمنا باستعراض أربعة مؤرشات لندرة املوارد الطبيعية: 

يف  السكانية  والكثافة  النباتية  والحياة  األمطار  سقوط 

الريف ومدى كون الرتبة صالحة للزراعة. وتشري النتائج 

عالقة  توجد  توقعنا،  كام  أوالً:  إىل:  إليها  توصلنا  التي 

فتميل  الخارجية.  والهجرة  األمطار  بني  قوية  عكسية 

املناطق التي تتعرض ألمطار أقل إىل مواجهة املزيد من 

توجد عالقة  أيًضا،  توقعنا  ثانًيا: وكام  الخارجية.  الهجرة 

عكسية بني امليل إىل الهجرة وحجم الحياة النباتية، إال أن 

هذه العالقة ال تكون بنفس قوة عالقتها مع األمطار.

ثالًثا: ومرة أخرى كام توقعنا، متيل املناطق ذات الزيادة 

الخارجية  الهجرة  ارتفاع معدالت  املرتفعة إىل  السكانية 

يف  املرتفعة  السكانية  الكثافة  فتتسبب  فيها. 

للزراعة،  الصالحة  األرايض  نــدرة  يف  الريف 

ذكرها  التي  للهجرة  الرئيسية  الدوافع  أحد 

عىل  رابًعا:  للرأي.  استطالعنا  يف  املستجيبون 

املناطق  تتعرض  املرء،  يتوقعه  قد  العكس مام 

التي تكرث فيها األرايض الصالحة للزراعة لهجرة 

املناطق  أن  هو  لذلك  وتفسرينا  أكرث.  خارجية 

ذات الرتبة الجيدة يكون قد سبق لها يف املايض 

هي  وتكون  بها  لالستيطان  األشخاص  جذب 

ندرة  اآلن  تعمل  بينام  سكانية.  كثافة  األكرث 

األرايض وقلة خصوبة الرتبة عىل دفع األشخاص 

لرتك تلك األرايض.

الرئييس  الدافع  هو  البيئي  التدهور  كان  إذا 

يتوقع  أن  املفرتض  من  كان  فحينئذ  للهجرة، 

أوقات  يف  الهجرة  يف  ـــادة  زي رؤيـــة  املـــرء 

فرتات  يف  الساحلية  الجفاف  لحاالت  التعرض 

ومن  العرشين.  القرن  من  والثامنينيات  السبعينيات 

الهجرة  ما  حد  إىل  فيها  قلت  الفرتة  تلك  أن  املدهش 

الخارجية من شامل غانا. كام عاىن جنوب غينيا يف فرتات 

االقتصادية  األزمات  انتشار  والثامنينيات  السبعينيات 

وعدم االستقرار السيايس وارتفاع أسعار الغذاء. وجعلت  

يقررون  الكثريين  الجنوب  يف  املالمئة  غري  الظروف  تلك 

السنوات  تلك  أنه يف  إىل  باإلضافة  الهجرة،  اإلحجام عن 

فرتات  ومثلت  الجنوب.  إىل  املهاجرين  من  العديد  عاد 

الشامل  يف  بيئية  إصالحات  والتسعينيات  الثامنينيات 

هذه  ويف  الجنوب،  يف  اقتصادي  ومنو  سيايس  واستقرار 

أخرى.  مرة  الجنوب  إىل   الشامل  زادت هجرة  الفرتات 

ومن ثم يبدو تأثري العوامل السياسية واالقتصادية عىل 

تدفقات الهجرة أقوى من العوامل البيئية.

االستنتاجات 

ُيظهر التحليل زيادة امليل نحو الهجرة يف املناطق التي 

الهجرة  معدل  وأن  الطبيعية  املوارد  ندرة  فيها  تزداد 

املصدرة  املناطق  يف  البيئي  اإلجهاد  أوقات  يف  يرتفع  مل 

للمهاجرين عند التعرض لظروف اقتصادية غري مالمئة يف 

مناطق الوصول الرئيسية.

والصورة التي تتضح لنا عن شامل غينيا هي ليست تلك 

بيئية، حيث  كارثة  تواجه  التي  النكبات  بهجرة  الخاصة 

ندرة  هو  غينيا  شامل  من  للهجرة  البيئي  الدافع  يبدو 

املوارد السياسية أو االقتصادية وليس التدهور البيئي.

كيس فان دير خيست )geest@uva.nl( هو طالب 

شهادة دكتوراه مبعهد أمسرتادم لدراسات التنمية 

الحرضية والدولية وأستاذ مساعد بقسم الجغرافيا 

 .)www. uva.nl( والتخطيط، جامعة أمسرتدام

ريتشارد دي يو )richard.de.jeu@falw.vu.nl(  هو 

أستاذ مساعد بقسم العلوم األرضية، جامعة أمسرتدام 

.)www.falw.vu.nl( الحرة

كان هذا موجزًا لنتائج دراسة حالة تم القيام بها كجزء 

من مرشوع EACH-FOR. ميكنك الحصول عىل 

 النتائج بالتفصيل يف موقع الويب:

 www.keesvandergeest.nl أو www.each-for.eu 

1. انظر أيًضا: فان دير خيست يك )2004( »إننا نسيطر عىل األمر!« قابلية 
التأثر بالكوارث يف تغري املناخ وسبل كسب الرزق يف شامل غرب غينيا. 

.Afrika-Studie Centrum :اليدن

ندرة املوارد الطبيعية يف شامل غانا 
كيس فان دير خيست وريتشارد دي يو

متثل الهجرة من شامل غانا إحدى االسرتاتيجيات املتبعة استجابة لندرة املوارد األساسية الناجمة 
عن عدم توفر البنى التحتية البيئية الالزمة ال التدهور البيئي.
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يعترب إطار العمل املعياري للنازحني الذين نزحوا 

نتيجة آلثار تغري املناخ داخل بلدانهم أكرث كفاءة 

بلدانهم.  خارج  للنازحني  املعياري  اإلطار  من 

النازحني  الفئة األوىل هم من  أفراد  والعديد من 

اإلنسان  حقوق  قانون  حقوقهم  ويصون  داخلياً 

والقانون اإلنساين الدويل عىل نحو ما هو مفصل 

الداخيل1،  النزوح  بشأن  التوجيهية  املبادئ  يف 

لوضع  األخرية  الفئة  من  قلة  إال  يتأهل  ال  بينام 

حالياً  الدويل  القانون  نجد  ال  أننا  إال  الالجئني 

األخرى.  البلدان  تلك يف  يحمي وضعيتهم 

اآلن  املطروحة  األولويات  إحدى  تتمثل  وبينام 

النازحني خارج أوطانهم نتيجة  يف تحديد حقوق 

التوقعات  تكون  أن  ينبغي  املناخ،  تغري  آلثار 

النازحني  أعداد  بزيادة  تنذر  التي  املستقبلية 

الثغرات  لسد  السعي  رسعة  عىل  حافزاً  داخلياً 

املعياري  اإلطار  يف  التنفيذ  تحديات  ومواجهة 

العظمى مام  الغالبية  إن حقوق  عليهم.  املنطبق 

النازحني  من  هم  نسمة  مليون   25 من  يقرب 

من  يقرب  وما  املسلحة  للرصاعات  نتيجة  داخلياً 

عدة ماليني أخرى نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية 

ضعيفة.  حامية  حالياً  تلقى  التنمية  ومرشوعات 

منه  مفر  ال  مبا  املناخ  تغري  آثار  تؤدي  وسوف 

تحديات  ستفرض  كام  النازحني  أعداد  زيادة  إىل 

أكرب عىل الصعيدين القانوين والعميل أمام جهود 

ارتحلوا  ممن  بعضاً  وسنجد  املبذولة.  الحامية 

للتدهور  نتيجة  مثال   – املناخ  تغري  آلثار  نتيجة 

الفيضانات  بسبب  املعيشة  ظــروف  يف  العام 

الهجرة  بني  التمييز  بتحدي  سيقومون  املستمرة- 

أنفسهم  يجدوا  وقد  القرسية  والهجرة  الطوعية 

بال حامية تقدم لهم. وعىل خالف هؤالء النازحني 

للنازحني  بالنسبة  تتوافر  ال  قد  للرصاعات،  نتيجة 

العودة  عىل  مستقباًل  القدرة  املناخ  لتغري  نتيجة 

تدمري  من  لها  تعرضت  ملا  نظراً  لديارهم  ثانية 

انتهاج مسلك  أو غرق، ولذلك فإن األمر يتطلب 

املستدامة.  الحلول  تحقيق  نحو  جديد 

ويف   – للمشاركة  األوان  أوان  قد  يكون  ورمبا 

بعض  يف  أخرى-   مرة  املشاركة  الحاالت  بعض 

النازحني  حقوق  حامية  تتناول  التي  املناقشات 

داخلياً. 

وتتناول إحدى هذا املناقشات تعريف األشخاص 

وصفياً  تعريفاً  يكون  وحيث  داخلياً،  النازحني 

التوجيهية.  املبادئ  يف  قانونياً  تعريفاً  منه  أكرث 

التوصيف  أن  إىل  ذهبوا  قد  املعلقني  بعض  وكان 

أوسع من أن يحقق فائدته العملية، حيث يغطي 

مبا  الداخلية  النزوح  مسببات  من  عريضاً  نطاقاً 

ومرشوعات  الطبيعية  والكوارث  الرصاعات  فيها 

آثار  عن  ينجم  فقد  أخرى،  جهة  ومن  التنمية. 

الداخيل  النزوح  من  موجة  انطالق  املناخ  تغري 

الفضفاض–  التعريف  هذا  حتى  عليها  ينطبق  ال 

املرتحلة  السكانية  التجمعات  املثال،  سبيل  عىل 

اقتصادية.  نتيجة لعوامل  أو  تلقائية منها  مببادرة 

مبظلة  يتمتعون  قد  هــؤالء  أمثال  أن  فرغم 

إال  اإلنسان،  حقوق  قانون  يؤمنها  التي  الحامية 

ال  الداخيل  النزوح  بشأن  التوجيهية  املبادئ  أن 

عن  متييزهم  املالئم  من  فهل  عليهم.  تنطبق 

يدعونا  سبب  مثة  هل  اآلخرين؟  داخلياً  النازحني 

الفرتاض أنهم سيكونون أقل تعرضاً للمخاطر عن 

اآلخرين؟ داخلياً  النازحني 

املبادئ  يف  الواردة  والقواعد  القوانني  أن  ورغم 

ومعاهدات  مواثيق  من  مستمدة  التوجيهية 

التوجيهية  املبادئ  أن  إال  ملزمة،  واتفاقيات 

املناقشات  إحدى  وتتناول  ُملزمة.  ليست  نفسها 

ما  إذا  مسألة  لها  التطرق  تستدعي  التي  األخرى 

كان الوقت قد حان للتفاوض بشأن وضع اتفاقية 

إبرام  لعدم  معقولة  أسباب  وجود  رغم  ملزمة، 

يتطلب  اتفاقية  لوضع  فالتفاوض  كهذه.  اتفاقية 

أي  األرجح  عىل  يتحقق  ولن  الوقت،  من  الكثري 

إجامع كبري حول اتفاقية تتناول قضية متس سيادة 

يكون  ال  امللزمة  االتفاقيات  حتى  إن  بل  الدول؛ 

لها أحياناً إال أقل تأثري يف الواقع؛ كام أن  القوانني 

باتت  أخــرى  جهة  من  الوطنية  والسياسيات 

ترشيعاتها  يف  التوجيهية  املبادئ  طواعية  تدمج 

غري  طبيعتها  من  الرغم  عىل  وذلك  ونصوصها، 

اتفاق  مرشوع  فإن  الوقت،  نفس  ويف  امللزمة. 

يف  داخلياً  النازحني  األشخاص  ومساعدة  حامية 

ُيبرش  قد  األفريقي  االتحاد  عن  الصادر  إفريقيا 

باتجاه جديد، عىل األقل عىل املستوى اإلقليمي، 

للموقعني عليه فحسب  ُملزماً  أنه لن يكون  ذلك 

املنصوص  الحامية  نطاق  من  كذلك  سيزيد  وإمنا 

سبيل  عىل  )ليشمل  التوجيهية  املبادئ  يف  عليه 

التنمية(  لفشل  نتيجة  النازحني  األشخاص  املثال 

التدخل  يف  الحق  األفريقي  اإلتحاد  سيعطي  كام 

األشخاص  حامية  أجل  من  األعضاء  الدول  لدى 

النازحني. 

والسياسات  القوانني  من  مجموعة  قيام  أن  رغم 

الوطنية بتناول قضية النزوح الداخيل يعد خطوة 

ويرجع  التنفيذ،  يف  ثغرة  هناك  تزال  ما  مهمة، 

كام  القدرات  غياب  إىل  الحاالت  معظم  يف  ذلك 

بعض  يف  السياسية  اإلرادة  لغياب  كذلك  يرجع 

الحاالت الشائنة. وستظل كيفية سد هذه الثغرة 

يتوجب  التي  املهمة  النقاط  أحد  التنفيذية 

النزوح  فإن  أخرى،  ومرة  بشأنها.  لحٍل  التوصل 

توسيع  يف  يتسبب  قد  املناخ  تغري  عن  الناجم 

نجد  قد  أننا  حني  ويف  التنفيذية.  الثغرة  هذه 

املخاطر  آثار  الحتواء  التخطيط  مثاُل  املمكن  من 

والتخفيف  املناخ  بتغري  املرتبطة  الهجوم  بطيئة 

بآثار  التنبؤ  الصعب  من  أنه  إال  حدتها،  من 

ومنعها.  الهجوم  رسيعة  املخاطر 

الرئيسية  النقاش  نقطة  تكون  رمبا  وختاماً، 

ويف  اليوم  داخلياً  النازحني  حامية  وراء  من 

الحامية  مسؤولية  تحقيق  كيفية  هي  املستقبل 

امُلربرة  وغري  الهائلة  املعاناة  إن  عميل.  بشكل 

عن  البورمية  الحكومة  امتناع  عن  نجمت  التي 

التدخل  يف  الدويل  املجتمع  رغبة  وعدم  التعاون 

واضح  كتذكري  لينهض  نــارجــس  إعــصــار  بعد 

التغلب  األمر  يتطلب  التي  السياسية  بالتحديات 

وبغض  داخلياً،  النازحني  حقوق  لحامية  عليها 

نزوحهم.  السبب يف  النظر عن 

)k.koser@brookings. شغل خالد كورس 

اإلنسانية ونائب  الشؤون  )edu مركز زميل 

بالنزوح  الخاص  برين  بروكينغز-  مدير مرشوع 

بروكينغز مؤسسة   الداخيل يف 

  www.brookings.edu/projects/idp.aspx

وهو اآلن عضو يف مركز جنيف للسياسات 

.)www.gcsp.ch( األمنية 

الداخيل  النزوح  التوجيهية بشأن  املبادئ  1. ميكن االطالع عىل 
التايل:  عىل االنرتنت عىل املوقع 

 www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html
العربية عىل  باللغة  بها  تتعلق  كام ميكن االطالع عىل دراسة 

http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/resources/ :املوقع
HArabic.pdf

ثغرات يف أنظمة حامية النازحني داخليا 
خالد كوسر

ما يزال أولئك الذين يضطرون للنزوح داخلياً بسبب تغري املناخ يعانون من عدم كفاءة الحامية 
املتوفرة نتيجة للثغرات املتواجدة يف أنظمة الحامية املتواجدة. 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/IDP-guiding.html
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إزاء  اإلنسان  حقوق  حامية  عىل  قائم  نهج  إتباع  إن 

أساسية  قاعدة  اإلنسان  كرامة  من  يتخُذ  املناخ  تغري 

ليست  اإلجاملية  النازحني  أعداد  أو  كم  أن  ليعني  له 

أن  ينبغي  واالهتامم حيث  الرتكيز  موضوع  فقط  هي 

يتوفر لكل فرد ُأجرب عىل ترك منزله وضد إرادته سبٌل 

األمر، سبَل  استلزم  بل، ومتى  الحرتام حقوقه وصونها 

عىل  الحقوق  هــذه  لتحقيق 

قانون  وفقاً  به  املعرتف  النحو 

حقوق اإلنسان الدويل. 

املرتسخة  الــحــقــوق  وتشمل 

الدويل  القانوين  النظام  ضمن 

تهمنا  والتي  اإلنسان  لحقوق 

الناجم  للنزوح  مناقشتنا  هنا يف 

عن تغري املناخ الحَق يف السكن 

والحق  السكن  وحقوق  املالئم 

يف  والحق  التملك  يف  األمان  يف 

والحق  التعسفي  الطرد  عدم 

يف  والــحــق  األرض  امــتــالك  يف 

حيازة  يف  والحق  نفسها  األرض 

بها  اآلمن  والتمتع  املمتلكات 

واحرتام  الخصوصية  يف  والحق 

مقر  واختيار  االنتقال  وحرية  األمن  يف  والحق  املنزل 

اإلقامة والحق يف اسرتداد املسكن واألرض وامُلمتلكات 

وتأيت  القرسي.  النزوح  أعقاب  يف  عنها  التعويض  و/أو 

يتمكن  ليك  وااللتزامات  االستحقاقات  هذه  جميع 

بسالمة  العيش  من  مكان  كل  يف  األفراد  من  فرد  كل 

وأمان عىل قطعة أرض واإلقامة داخل منزل كاف ويف 

الخدمات األساسية  التمتع بكافة  املتناول مع حقه يف 

لها   يتوفر  سوف  الحقوق  هذه  أن  إىل  واالطمئنان 

كامل االحرتام والحامية والتنفيذ. 

هذه  يصون  الــذي  املعياري  اإلطــار  فإن  وبالفعل، 

مستمر  تطور  ويف  عظيم  إطــار  الحقوق 

وتتسع بنوده باستمرار. ومثة عدد كبري للغاية 

الدولية  اإلنسان  حقوق  ومعايري  قوانني  من 

يف  بها  االستعانة  الحكومات  تستطيع  التي 

واملؤسسية  والسياسية  القانونية  األطر  بناء 

املطلوبة لضامن متتع كافة الحقوق املرتبطة 

بالحلول  املرتبطة  تلك  خاصة  املناخ،  بتغري 

والحامية  االحرتام  بكامل  للنزوح،  املستدامة 

إىل  نتطلع  وعندما  ذلك،  ورغم  والتنفيذ. 

مدار  عىل  ــدويل  ال واملجتمع  ــدول  ال أداء 

حقوق  مع  املاضية  عاماً  الستني  تجربة 

املاليني  أصوات  إىل  نصغي  وعندما  اإلنسان 

يظلون  والذين  العامل  أنحاء  يف  الحقوق  أصحاب  من 

املسكن  يف  املرشوعة  بحقوقهم  التمتع  عن  بعيدين 

تغري  تبعات  حل  أن  لنا  يتضح  واملمتلكات،  واألرض 

تكون  لن  واملمتلكات  واألرض  املسكن  عىل  املناخ 

السهلة.  باملهمة 

منازلهم  فقدوا  قد  السكان  من  واملاليني  املاليني  وكان 

املستثمرين  الرصاعات وبسبب جشع  بسبب  وأراضيهم 

والتنمية رديئة التخطيط والكوارث الطبيعية مثل الزالزل 

والفيضانات وعواصف تسونامي. ومام يدعو لألسف أنه 

واستفادت  للغاية عىل حقوقها  قليلة  قلة  إال  تحصل  مل 

بالتايل من التحسن يف ظروفها السكنية واملعيشية مبجرد 

لنزوحهم.  أدت  التي  الظروف  تبدلت  أو  انتهت  أن 

األولوية  بإعطاء  لنا  تذكرياً  ذلك  يكون  أن  وينبغي 

مع  للتعامل  اإلنسان  حقوق  عىل  القامئة  لالسرتاتيجيات 

أبعاد النزوح الخاصة بتغري املناخ. ويطالعنا سجل بائس 

لحقوق اإلنسان يف معظم البلدان يف ما يتعلق مبعاملتها 

لضحايا النزوح كأصحاب حقوق خاصة أصحاب الحقوق 

منهم يف املسكن واألرض واملمتلكات. 

ويف الكثري من حاالت الكوارث، يعود من نزحوا لديارهم 

يبدأون  ما  ورسعــان  بذلك  الظروف  تسمح  أن  مبجرد 

املهمة الطويلة والصعبة يف إعادة بناء حياتهم السابقة. 

ويف حاالت أخرى، يتم منع النازحني تعسفياً  و/أو بشكل 

وقد  واستعادتها.  منازلهم  إىل  العودة  من  مرشوع  غري 

رغم  املستوطنات  مواقع  إىل  عنهم  رغاًم  ترحيلهم  يتم 

رغبتهم يف العودة لديارهم. وال يزال اآلالف ممن نزحوا 

يف رسيالنكا وأتشه بعد كارثة أمواج تسونامي األسيوية 

يف عام 2004 ممنوعون من العودة ملنازلهم رغم رغبتهم 

الواضحة يف ذلك. ورغم ما بذل من جهود كبرية للتعامل 

مع النزوح والعودة يف سياق الرصاعات، مل يبدأ املامرسون 

إال مؤخراً يف بحث الصالت الحيوية بني النزوح والكوارث 

حقوق اإلنسان 
 سكوت ليكي

يتطلب أي نهج متكامل إزاء مشاكل تغري املناخ السعَي لتحقيق كل من اسرتاتيجيات التكيف 
وحامية حقوق اإلنسان معاً. 

التشاور مع قادة 

املجتمع حول 

مرشوعات التشييد 

لضامن أن املنازل 

املراد تشييدها 

تالئم أسلوب حياة 

سكان القرى، آتشيه، 

إندونيسيا، 2005.

إعادة اإلعامر ما 

بعد تسونامي 

يف إقليم آتشيه، 

إندونيسيا: اجتامع 

مفاجئ بني 

مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون 

الالجئني وقادة 

املجتمع عىل 

الشاطئ يف تاغول، 

إحدى القرى 

الثالثة التي غرقت 

يف جزيرة نياس.
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الطبيعية والبيئية والحلول املستدامة للنزوح، وكل ذلك 

ضمن إطار قائم عىل الحقوق. 

املامرسات الجيدة يف كفالة الحق 
يف املسكن واألرض واملمتلكات

مثة عدد من الدروس املهمة التي بات يستفيد منها عىل 

فعىل  الكوارث.  بعد  ما  سياق  يف  العاملون  متزايد  نحو 

سبيل املثال، تشري أفضل املامرسات إىل رضورة متتع كافة 

)اسرتداد  الطوعية  العودة  يف  بالحق  النازحني  األشخاص 

للمنازل  متييز،  وبدون  واملمتلكات(،  واألرض  املسكن 

إعادة  جهود  أثبتت  وقد  منها.  النزوح  عىل  أجربوا  التي 

وفعالية  كفاءة  الوسائل  أكرث  كونها  املوقع  يف  اإلسكان 

الكوارث.  بعد  ما  أوضاع  يف  للضحايا  اإلغاثة  توفري  يف 

وتدعم اآلن املعايري الدولية حقوق التجمعات السكانية 

املتأثرة بالكوارث يف العودة إىل منازلها وأراضيها السابقة 

واستعادتها متى كانت راغبة يف ذلك. وينبغي عىل القامئني 

عىل مهمة تسهيل هذه العودة العمل عىل ما ييل: 

إلغاء أية قوانني متيزية أو متحاملة للمرياث أو حيازة 

للملكية  العادل  النقل  منع  شأنها  من  املمتلكات 

للناجني، خاصة النساء والفتيات، وضامن عدم معاناة 

مبارش  غري  أو  مبارش  متييز  أي  من  والفتيات  النساء 

نتيجة لجهود اإلغاثة وإعادة اإلعامر. 

يف  اإلعامر  إعادة  جهود  جميع  تأخذ  أن  ضامن 

اعتبارها بشكل كامل احتياجات الفئات املستضعفة 

أو املهمشة بشكل خاص ومن بينها األقليات العرقية 

مزمناً  مرضاً  واملرىض  واملعاقني  والعجائز  واألطفال 

والعائالت التي يعولها آباء وحيدون أو أطفال. 

الوقاية بشكل فعال من عودة املسؤولني الحكوميني 

أو الشبكات اإلجرامية وقيامهم بانتزاع األرايض.

ضامن تنفيذ برامج توفري املأوى/املسكن والتي ينبغي 

أن تتميز باملوارد الجيدة والتنسيق الجيد.

تشجيع املشاركة الكاملة من قبل املجتمع يف عملية 

إعادة اإلعامر.

إعادة  أن  إدراك  عىل  املحلية  السلطات  مساعدة 

عملية  يف  عنرص  أطول  غالباً  تكون  اإلسكاين  اإلعامر 

العودة وقيامها بالتخطيط عىل أساس هذه الحقيقة. 

ولحسن الحظ فإن هناك تفهم أكرب لرضورة أال يتم اللجوء 

أن  وبعد  أخري،  كمالذ  إال  التوطني  إعادة  أو  الرتحيل  إىل 

تكون الخيارات والبدائل األخرى قد استنفدت جميعها. 

املتاح  الوحيد  الخيار  هي  التوطني  إعادة  تكون  وعندما 

هناك  نجد  األخرى،  السبل  جميع  بحث  تم  قد  ويكون 

الرتحيل  عن  ينجم  أن  ينبغي  ال  أنه  مببدأ  متنامياً  قبوالً 

اإليواء  وسائل  توفري  ينبغي  كام  لألفراد  أي ترشد  الدائم 













البديلة والتي تتوافق مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان 

األشخاص كحق  لجميع  املسكن  بكفاية ومالمئة  الخاصة 

من حقوقهم. 

رغم ما سبق، تطرح حوادث النزوح املدفوعة بتغري املناخ 

ينبغي  حيث  قوة.  وأكرث  جديدة  تحديات  األرجح  عىل 

أن تستوعب البلدان وشعوبها بشكل كامل أثر وتبعات 

الدامئة والتي ال يجدي معها حل العودة  النزوح  أشكال 

مرة أخرى عىل غرار تلك الناجمة عن تغري املناخ وارتفاع 

مستويات سطح البحر. وبالفعل، فقد بدأت املجموعات 

الجزيرية مثل جزر كارترييت وتوكيالو وفانواتو يف إعادة 

نتيجة  األرض  فقد  بسبب  دائم  بشكل  سكانها  توطني 

ارتفاع مستوى سطح البحر وترسب امللوحة ملصادر املياه 

العذبة. ومن الواضح أن هذه الحاالت وغريها ال تعدوا أن 

تكون النذر األوىل ملا يتوقع بأن تكون أكرب موجة هجرة 

عاملية يف التاريخ اإلنساين. 

بالطبع  األمد  السياسية قصرية  االستجابات   تأيت  وسوف 

عىل غرار تلك القامئة بالفعل يف أعقاب الكثري من حوادث 

الرصاعات والكوارث، وهي تتألف بصفة عامة من برامج 

وغريها  قرسياً  للنازحني  ومستوطنات  ومخيامت  لإليواء 

من اإلجراءات قصرية األجل. وينبغي أن تقوم االستجابات 

ضمن  شمولية  أكرث  أساس  عىل  األمد  طويلة  السياسية 

إطار حقوق املسكن واألرض واملمتلكات، وبحيث تضمن 

حلول مثل توفري املنازل واألرايض البديلة وكذلك التعويض 

املايل وتوفري وسائل جديدة لكسب لقمة العيش، وذلك 

قياماً – وهو ما نأمله جميعاً- عىل الدروس املستفادة من 

الجهود  تضمنتها  التي  الدامئة  االستيطان  إعادة  عمليات 

السابقة التي بذلت حول العامل. 

االستنتاجات

عىل ضوء التحديات التي تفرضها أشكال النزوح الراهنة 

ملحة  حاجة  مثة  املناخ،  تغري  عن  والناجمة  واملستقبلية 

للقيام مبا ييل:

كافية:  محلية  مؤسسية  أطر  إرساء   

فعىل سبيل املثال تم يف فرباير 2008 إرسال 

أسرتاليا  يف  املحلية  للقنصليات  تعليامت 

لتغري  الشاملة  التخطيط  تدريبات  بتنفيذ 

يتهددها  التي  املجتمعات  املناخ يف جميع 

الغرق. وينهض هذا املثال وغريه من األمثلة 

األخرى  لألمم  جيدة  كنامذج  املشابهة 

مع  والتكيف  التخفيف  تحقيق  يف  الراغبة 

التغريات املناخية املستقبلية بنجاح. 

تحتاج  كافية:  دولية  مؤسسية  أطر  إرساء   

لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  الدول 

منهجية  بحث  بعملية  للقيام  الالجئني 

من  كل  يف  القضايا  هذه  دمج  لتداعيات 

تفويضاتها القانونية وعملياتها اليومية. 





اتفاقية  تغيري  إن  الدويل:  القانون  تطور  تسهيل   

وضع  لكن  املرجوة  النتائج  يحقق  ال  قد   1951 عام 

األرجح  عىل  يعود  لالتفاقية سوف  جديد  بروتوكول 

بنتائج عظيمة. ومن بني ما ميكن أن يتحقق من نتائج 

مهمة نتيجة توسيع االهتامم بتبعات تغري املناخ من 

للمترضرين  اإلنسانية  الحقوق  متتع  مدى  حيث 

بهذه  خاص  جديد  دويل  معيار  تبني  هو  بالحامية 

أكرث  مجموعة  رمبا  أو  املعيار،  هذا  ومثل  القضايا. 

تكاماًل من املعايري تشكل يف مجموعها مبادئ دولية 

تتناول عالقة تغري املناخ بحقوق اإلنسان، من شأنه 

أن يكون ذا عون هائل للحكومات الوطنية الساعية 

هذه  مع  التعامل  أسلوب  يف  واالسرتشاد  للتوجيه 

التحديات. 

زيادة صندوق التكيف العاملي: يواجه هذا الصندوق   

والذي وضع أثناء اجتامعات بايل يف عام 2007 نقصاً 

بالوقت  هذا  وليس  دوالر.  مليار   9.75 عن  يقل  ال 

هذا  الغنية  العامل  دول  فيه  تبدي  ليك  املناسب 

البخل. 

يف  الحقوق  احرتام  عىل  القامئة  اإلجراءات  وضع   

األرايض:  مصارف  يف  واالستثامر  األرايض  مصادرة 

العامل  أنحاء  جميع  يف  الحكومات  تشجيع  ينبغي 

بقضايا  يتعلق  فيام  املحلية  مراجعة ترشيعاتها  عىل 

مصادرة األرايض. إن أشكال النزوح الناجمة عن تغري 

املناخ سوف تفرض ضغوطاً هائلة عىل املدن واألحياء 

التي تحيط بها، ومن ثم ينبغي أن تقوم الحكومات 

استغاللها  أجل  من  املستغلة   غري  األرايض  بتحديد 

إذا  ومجتمعاتهم  السكان  توطني  إعادة  يف  مستقباًل 

استدعى األمر ذلك. 

)director@displacementsolutions. سكوت لييك

)org هو مدير ومؤسس جمعية حلول النزوح 

  .www.displacementsolutions.org :وموقعها







سجل الخرباء 

تقوم مؤسسة حلول النزوح )DS( بإدارة السجل العاملي لخرباء 

املساعدة-  تقديم  بغية  واملمتلكات  واألرايض  اإلسكان  حقوق 

من  كاملة  مجموعة  بصدد  البرشية-  واملوارد  واألدوات  الخربة 

بعد  ما  أوضاع  يف  واملمتلكات  واألرايض  اإلسكان  قضايا حقوق 

الرصاع وما بعد الكارثة. 

.www.displacementsolutions.org ملزيد من املعلومات، انظر 

االلكرتوين الربيد  إىل  برسالة  ابعث  السجل،  عىل  ولإلطالع    

حقل  يف  واكتب   info@displacementsolutions.org  

)HLP Registry Request( أي طلب سجل  الرسالة  موضوع 

خرباء حقوق اإلسكان واألرايض واملمتلكات.  

http://www.displacementsolutions.org/
mailto:info@displacementsolutions.org


نرشة الهجرة القرسية 31تـغـري املــنـاخ والـنـزوح20 20

إىل  البنغال  وخليج  فانواتو  من  الجزر  سكان  اضطر 

بينام  البحر  سطح  منسوب  الرتفاع  نتيجة  االنتقال 

صارت العديد من التجمعات السكانية يف جزر أالسكا 

املتسارع  والتآكل  الشديدة  العواصف  مواجهة  ويف   –

داخل  إىل  االنتقال  يف  تفكر   – الجزر  هذه  لسواحل 

بالتغري  مرتبطة  رئيسية  عوامل  اليابسة. وهناك خمس 

عىل  الحياة  بصالحية  تهدد  متشابك،  بعضها  البيئي، 

املنخفضة،  املرجانية  الجزر  عىل  خاصة  الجزر،  بعض 

البحر وزيادة حدوث  وهي االرتفاع يف منسوب سطح 

املوارد  التي طرأت عىل  والتحوالت  العواصف وشدتها 

البحرية وزيادة حموضة املحيطات والتغريات يف موارد 

املياه العذبة. 

ومن األمثلة عىل البلدان التي تتكون بشكل كامل من 

البحر: جزر  ارتفاع منسوب سطح  التي يهددها  الجزر 

فقد  ذلك  إىل  وباإلضافة  وتوفالو.  واملالديف  كرييبايت 

ينتهي املآل يف حال انهيار الطبقات الجليدية إىل غمر 

مياه البحر ملعظم أرايض هذه الجزر. ويف ظل توقعات 

كرثة  احتامالت  مع  املدارية  األعاصري  مسارات  تبدل 

التي كانت  الجزر  هبوب األعاصري وزيادة شدتها، فإن 

يف املايض تواجه القليل من الحوادث املناخية املتطرفة 

قد تضطر لالعتياد عىل حدوثها بشكل متكرر.

التغريات  ال  الكيميائية،  التغريات  تؤدي  فقد  كذلك 

الجيومورفولوجية، يف الحد من صالحية الجزر منخفضة 

األرايض للمعيشة. كام أن امتصاص املحيط لثاين أكسيد 

الكربون من الغالف الجوي يؤدي إىل حموضة املحيط1، 

نحو  عىل  املرجانية  الشعاب  تدمري  إىل  يؤدي  ما  وهو 

يعرض بدوره الجزر إىل زيادة طاقة األمواج ويف نفس 

الوقت يغري من طبيعة أنشطة صيد األسامك املجاورة 

للشواطئ.

متأكدين  غري  نزال  فام  البحرية  باملوارد  يتعلق  وفيام 

من اآلثار املحتملة عليها ، إال أنه من املحتمل أن تقل 

أعداد الكائنات يف بعض األماكن كام قد تتعرض بعض 

من  الكثري  بوسع  ولكن  لالنقراض  السمكية  األنــواع 

األنواع األخرى الهجرة. وقد تكتسب بعض الجزر نتيجة 

أي موارد  أو  األسامك  أكرب يف مواردها من  لذلك وفرة 

أخرى، بينام قد تفقد بعض الجزر األخرى أنواع الغذاء 

العذبة  املياه  ملوارد  وبالنسبة  وباملثل،  عليها.  املعتمدة 

– سوف  الجزر  عىل  محدودة  تكون  ما  غالباً  والتي   –

تعاين بعض األماكن ظروفاً أكرث جفافاً؛ وحتى إذا جلبت 

األعاصري األكرث مدارية معها املزيد من املياه، فإن الرضر 

الناجم عنها قد يطيح بأي فائدة لها. 

واعتامداً عىل طبيعة اآلثار التي تتعرض لها كل جزيرة 

عىل حده، فقد يصبح النزوح الدائم هو الخيار طويل 

الخطرية  البيئية  التغريات  وكانت  املتاح.  الوحيد  األمد 

ما  فمنذ  املايض.  يف  الجزر  سكان  نزوح  إىل  أدت  قد 

سطح  مستويات  انخفاض  أدى  عاماً،   700 من  يقرب 

الهادئ  املحيط  مناخ  يف  اإلقليمية  والتغريات  البحر 

هجر  عىل  املحيط  جزء  سكان  من  العديد  إرغام  إىل 

مستوطناتهم. 

صناعة القرار

يف  السكانية  التجمعات  إحدى  استقرت  إذا 

إخالء  أو  النزوح  خيار  أن  عىل  الجزر  إحدى 

كامل الجزيرة بات هو الخيار املالئم، فإن أول 

بعد  اتخاذها  عليهم  يتوجب  التي  القرارات 

فهل  الهجرة.  هذه  توقيت  تحديد  هي  ذلك 

وقبل  ما ميكن،  بأرسع  اإلخالء  يتم  أن  ينبغي 

املناخية  للتغريات  الخطرية  اآلثار  ترضب  أن 

التخطيط  يتيح  أن  شأنه  من  وهذا  رضبتها؟ 

األسهل  من  سيكون  هل  أم  للهجرة،  الجيد 

إقناع الناس بالهجرة بعد أن يلمسوا بأنفسهم 

سوف  وحينها  الكربى؟  الكوارث  إحدى  آثار 

)مبا  واملمتلكات  األرواح  يف  بخسائر  يجازفون 

يف ذلك نتاجهم الثقايف/املجتمعي(. إن العيب 

يف  يكمن  األجل  طويل  التخطيط  يف  الرئييس 

وقت،  أي  يف  متطرفة  أحداث  وقوع  إمكانية 

من  ملزيج  السعي  هو  مالمئة  فاألكرث  وعليه 

للمغادرة  التخطيط  خالل  من  وذلك  الحلني، 

الرسيعة مبجرد أن تبدأ الحادثة تهديدها أو رضبتها. 

تم  أو   – الهجرة  توقيت  تحديد  تم  قد  يكون  أن  بعد 

القرار  يصبح  هي-  لتقررها  املتطرفة  للحوادث  تركه 

ينبغي عىل  الذي  املكان  اتخاذه هو  يتعني  الذي  الثاين 

مجتمع  إنشاء  أجل  من  إليه  االنتقال  الجزيرة  سكان 

جديد لهم. وهنا نجد خياران، حيث ميكنهم التخيل عن 

هويتهم وعن مجتمعهم واالندماج يف مكان آخر، حيث 

ألف   12 البالغ عددهم  توفالو  يستطيع سكان جزيرة 

املاليني  بني  االنحالل بسهولة  املثال،  نسمة، عىل سبيل 

أنجيليس  أو لوس  الغفرية من سكان سيدين أو طوكيو 

أو غريها من املدن الُكربى. 

إخـالء الـُجــزر
إيالن كيلمان

من املتوقع أن يكون للتغريات البيئية العاملية أثر عميق عىل الجزر حول العامل.

امن
كيل

ن 
يال

إ

جدار بحري 

يف تونغاتابو 

الغربية، تونغا.

دراســة
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تستطيع  والهوية،  واللغة  الثقافة  فقد  من  ــدالً  وب

مجتمعات الجزر أن تعيد خلق نفسها من جديد وذلك 

الجزر(  )خاصة  اليابسة  عىل  توطينها  إعادة  خالل  من 

بيد  الحايل،  موقعها  عن  أماناً  األكرث  ولكن  املشابهة 

ألن معظم  نظراً  ذا جدوى  يكون  ال  قد  الحل  أن هذا 

األرايض املنخفضة سوف تعاين حينها نفس املصري الذي 

من  الكثري  فإن  وكذلك  إخالئها.  يتم  التي  الجزر  تلقاه 

الجزر املرشحة إلعادة توطني مجتمعات الجزر بها تقع 

أو  أو سياحية  بيئية  باعتبارها محميات  الحامية  تحت 

أو  حجمها  بسبب  للُسكنى  صالحة  غري  أو   – علمية 

بسبب قلة مواردها. 

سوف  املذكور  النحو  عىل  التوطني  إعادة  فإن  كذلك 

من  ــزاء  أج عن  بالتخيل  أخــرى  ــة  دول قيام  تتطلب 

يف  يتم  الهادئ،  املحيط  مبنطقة  يتعلق  وفيام  أراضيها. 

العادة اقرتاح اسم أسرتاليا ونيوزيالند باعتبارهام أقرب 

الجزر،  سكان  من  للمهاجرين  األرض  لتوفري  املرشحني 

أما البلدان األخرى املرشحة فتشمل اندونيسيا والفلبني 

واليابان.  املتحدة  والواليات  وفانواتو  سليامن  وجزر 

وهناك كذلك خيار إعادة خلق أرض جديدة )من خالل 

القضايا  بعض  سيثري  أنه  بيد  األرايض(  بعض  استصالح 

للدولة  اإلقليمية  املياه  حدود  ترسيم  مثل  القانونية– 

الجديدة. 

السيادة

سواء كانت األرض املتخذة لالستيطان من قبل مهاجري 

الجزر أرضاً قامئة بالفعل أو أرضاً جديدة، فإن هناك عدًد 

من القرارات التي يتوجب اتخاذها وتتعلق مبستويات 

متتع هؤالء عىل أرضهم بالسيادة أو الحكم الذايت. فهل 

أقاليم  أو  سيادة  ذات  دول  إنشاء  إعادة  حينها  تنبغي 

غري ذات سيادة بالكامل أم ينبغي أن يتم تعديل أنظمة 

كإجابة  مطروحة  مختلفة  خيارات  مثة  تلك؟  الحوكمة 

لهذه األسئلة، وهي تشمل ما ييل:

هو  مثلام  الجزيرة،  موارد  من  املشرتكة  االستفادة 

الحال يف جزيرة سفالبارد يف القطب الشاميل. 

إرساء مستوى من الحكم الذايت يتضمن نظم عدالة 

موازية ومكملة له، مثلام هو الحال مع املحليني يف 

كندا ونيوزيالند. 

عىل  يتضمن،  الذايت  الحكم  من  مستوى  إرساء    

سبيل املثال، نظم موازية للعملة. 

منوذج  عىل  املعنية  األطراف  جميع  تتفق  أن  ومبجرد 

العملية  التساؤالت  من  عدد  هناك  يظل  للحوكمة، 

وإنشاء  الرتحال  تكاليف  سيدفع  من  واألخالقية. 

مجتمعات أو أرض جديدة؟ وكيف سيتم حل النزاعات 

اإلقليمية أو القانونية التي قد تنشأ؟ كيف سيتسنى ملن 

الجوانب املختلفة؟ وإذا ما  التحكم يف هذه  سينزحون 







تم إخالء أي بلد مقام عىل جزيرة ولكن الجزيرة كانت 

فمن  املد،  أمواج  ارتفاع  عند  فقط  لالنغامر  تتعرض 

ميكن  هل  املحيطة؟  البحار  يف  الصيد  حقوق  سيملك 

رشاء هذه الحقوق، مع حقوق استخراج النفط وغريها 

تم  إذا  السمك؟  من  قيمة  واألكرث  املعدنية  املوارد  من 

حل إحدى الدول بسبب النزوح بدالً من إعادة إنشائها، 

فكيف ستتغري اإلجابات عىل األسئلة السابقة؟

باألماكن  وتتعلق  تنشأ  أمنية  مسائل  مثة  فإن  كذلك 

ألي  يحق  هل  بها.  الجزر  سكان  توطني  يعاد  التي 

مطالب  من  أمنية  تهديدات  وجــود  تزعم  أن  دولــة 

تم  ما  إذا  تنشأ  قد  التي  املحتملة  املستقبلية  السيادة 

هل  بها؟  الجزيرية  البلدان  إحدى  سكان  كامل  توطني 

ودفع  العداوات  لتقليل  التوطني  إعادة  استغالل  ميكن 

النشاط يف التعاون الدويل يف حل القضايا البيئية؟ )ترى 

الدراسات التي أجريت حول دبلوماسية الكوارث والتي 

بحثت تلك النقطة األخرية أن أمثال هذه الفرصة عادة 

يتم تبديدها هباًء2(. 

وهذه القضايا السابقة ال تقترص عىل الجزر فقط، فقد 

اضطرار  من  الساحلية  املستوطنات  من  الكثري  تعاين 

املستوطنات  أن  ورغم  مامثلة.  ألسباب  للنزوح  مشابه 

االنتقال  ميكنها  ’جزيرة‘  لديها  الجزيرية  غري  الساحلية 

إليها، إال أن بعض الجزر كذلك متلك نفس الخيار، خاصة 

الجزر التاللية األكرب مثل بورتوريكو وكربى جزر فيجي، 

وهي جزيرة فيتي ليفو. بيد أنه تظل لهذا تبعاته املهمة 

بالنسبة للشعب املضطر للرحيل وللشعب الذي يعيش 

بالفعل ’داخل اليابسة‘. 

الدروس املستفادة

البيئية  للتغريات  نتيجة  الجزر  إخالء  مسألة  تكون  قد 

العاملية من األمور التي نسمع بها ألول مرة ولكن إخالء 

الجزر نتيجة للتغريات البيئية ليس بالجديد. فقد سجل 

التاريخ كثرياً من حاالت اإلخالء للجزر، منها عىل سبيل 

املثال ما جاء منها نتيجة لألنشطة الربكانية. ورغم ذلك، 

النشاط  نتيجة  املدفوع  اإلخالء  بني  اختالفات  فثمة 

العاملي.  البيئي  بالتغري  املدفوع  اإلخالء  وبني  الربكاين 

ثورة  بعد  جزرهم  أخلوا  الذين  الجزر  سكان  فمعظم 

أحد الرباكني بها يتوقعون أن تكون عملية اإلخالء تلك 

مؤقتة؛ ونراهم يف حاالت كثرية يعودون لجزرهم حتى 

قبل الوقت املنصوح بالعودة فيه. أما بالنسبة للتغريات 

من  كثرياً  أن  إىل  تشري  التوقعات  فإن  العاملية،  البيئية 

الشديدة  التغريات  من  لعدد  تتعرض  سوف  الجزر 

ومستحيلة اإلصالح إىل حد أن إعادة استيطان الجزيرة 

لن يكون متيرساً لقرون قادمة. ويختلف النزوح املؤقت 

إننا  لألبد.  وهويته  وأرضه  لوطنه  املرء  ترك  عن  متاماً 

املايض،  يف  ارتكبت  التي  األخطاء  من  للتعلم  بحاجة 

خاصة فيام يتعلق مبن يتخذون القرارات ومن يدفعون 

مثن تلك القرارات. 

إن أمامنا اآلن متسع من الوقت لالستفادة من تجارب 

النزوح السابقة املدفوعة بأسباب بيئية، سواء التي قام 

بها سكان من الجزر أو من غري الجزر. والتي سيتسنى 

وحسن  الحكمة  من  أكرب  قدر  إبداء  ضوءها  عىل  لنا 

التقدير يف تخطيطنا الوقايئ املستقبيل، بدالً من التحرك 

بعد فوات األوان. 

 )ilan_kelman@hotmail.com( إيالن كيلامن

يعمل لصالح املركز الدويل لألبحاث املناخية والبيئية، 

 أوسلو CICERO، وموقعه عىل اإلنرتنت:

 www.cicero.uio.no/home/index_e.aspx.

www.royalsoc.ac.uk/document.asp?id=3249 .1
www.disasterdiplomacy.org .2

مراجع حول تغري املناخ والنزوح

 ميكن اآلن االطالع عىل ملخص مرجعي جديد حول تغري املناخ والنزوح عىل املوقع:

www.forcedmigration.org/browse/thematic/climate-change/

ويقدم امللخص، الذي أعده موقع الهجرة 

القرسية عىل اإلنرتنت )التابع ملركز دراسات 

الالجئني(، باقة مختارة من املراجع الرئيسية 

عىل اإلنرتنت مضافاً إليها معلومات االتصال 

لعديد من املنظامت العاملة يف هذا املجال.

ميكن أيضاً االطالع عىل دليل بحثي 

حول نفس املوضوع عىل املوقع:

www.forcedmigration.org/guides/fmo046

http://www.cicero.uio.no/home/index_e.aspx
http://www.forcedmigration.org/browse/thematic/climate-change/
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إن السعي إليجاد علة واحدة للهجرة يخفي حقيقة أن 

املوارد واآلثار البيئية متر عرب قنوات اجتامعية واقتصادية 

التجمعات  دفع  يف  كبرياً  دوراً  بدورهاً  تلعب  وسياسية 

فقط  واحــداً  البيئي  اإلجهاد  وُيعد  للهجرة.  السكانية 

السياسية  فالرصاعات  الهجرة؛  تولد  التي  العوامل  من 

املواقع.  وتغيري  الهجرة  األخرى  تسبب هي  واالجتامعية 

ندرة  أن  ورغم  الغالب.  يف  العمليتان  هاتان  وتتقاطع 

عىل  للتنافس  نتيجة  رصاع  إىل  تؤدي  قد  البيئية  املوارد 

املوارد، إال أننا ال نجد سوى عدداً محدوداً من األبحاث 

نشوب  إىل  تؤدي  نفسها  الهجرة  أن  إىل  تشري  التي  هي 

رصاعات. 

ومن املمكن تحديد املناطق التي تزداد احتامالت تعرضها 

الدميوغرافية  العوامل  من  مزيج  عن  الناجم  لإلجهاد 

والبيئية. وقد يتصل اإلجهاد البيئي بالرصاعات عىل نحو 

غري مبارش، ولكن الصلة بينهام تزداد بشكل كبري يف األمم 

اآلثار حينها بشكل مبارش  وتأيت  يف مواردها.  فقراً  األكرث 

نتيجة لرتاجع املوارد ونشوب الرصاعات عىل هذه املوارد 

التجمعات  تخلقها  التي  التوتر  ألشكال  نتيجة  وكذلك 

النازحة أو التي تنتقل بحثُا عن فرص أفضل للمعيشة يف 

مناطق أخرى. ورغم ذلك، فإن معظم الرصاعات الناجمة 

أو  الدينية  الرصاعات  عباءة  ترتدي  بيئية  أسباب  عن 

العرقية أو األهلية. 

ومن املحتمل أن تنامي التجمعات السكانية قد يؤدي إىل 

تتناقص  الذي  الوقت  املتجددة يف نفس  املوارد  ندرة يف 

فيه مساحات األرايض الزراعية عالية الخصوبة ومساحات 

املنترشة  االستنزاف  أشكال  املتجددة. وتستطيع  الغابات 

من  وغريها  واألنهار  الصخرية  املائية  الطبقات  وتاليش 

املوارد املائية، سواء جاء ذلك نتيجة اإلجهاد الذي ميارسه 

إىل  تؤدي  أن  املناخ،  تغري  نتيجة  أو  البيئة  عىل  البرش 

نشوب رصاعات عنيفة. وتكرث احتامالت حدوث اإلجهاد 

البيئي والرصاعات الحادة يف البلدان املتسمة بضعف ما 

لديها من إمكانيات مؤسسية للتكيف مع أشكال اإلجهاد 

تأثرُا  األكرث  تكون  أن  املحتمل  األمم  هي  وتلك  البيئي، 

بثالثة ظروف رئيسية تنتمي عموماً إىل مجموعة الظروف 

التي تؤدي عادة لنشوب الرصاعات، أال وهي:

تناقص كمية املوارد املتجددة وجودتها 

زيادة النمو السكاين وزيادة االستهالك لكل نسمة

النعدام  نتيجة  املوارد  من  األفراد  أنصبة  تفاوت 

املساواة بني السكان املحليني. 

وعندما تتزامن كل هذه الظروف يف نفس الوقت، فثمة 

آليتان قد تؤديان لنشور الرصاعات يف ظل هذه الظروف 

القرسي  )البيئي( واالستيالء  اإليكولوجي  التهميش  وهام 

عندما  اإليكولوجي  التهميش  ويحدث  ــوارد.   امل عىل 

عىل  الحصول  يف  املساواة  وانعدام  السكاين  النمو  يدفع 

املوارد بالسكان إىل الهجرة إىل املناطق الهشة إيكولوجيا، 

الزراعية  املناطق  أو  الشاهقة  النجدية  املنحدرات  مثل 

ارتفاع  عن  ينجم  وقد  للصحاري.  واملجاورة  الحدودية 

الكثافة السكانية يف هذه املناطق، مقرتناً بغياب املعرفة 

واإلمكانيات املناسبة لحامية املوارد املحلية بها، حدوث 

إىل حالة من  النهاية  يؤدي يف  بيئية جسيمة ومبا  أرضار 

الحكومة  شجعت  مثاُل،  الفلبني  ففي  املستوطن.  الفقر 

عىل  النطاق  واسعة  الزراعة  يف  التوسع  عىل  املواطنني 

األرايض املنخفضة، وقد أدى ذلك إىل زيادة أعداد العاملة 

منهم  بالكثري  دفع  مام  األرايض،  من  املحرومة  الزراعية 

إيكولوجيُا  والهشة  املنحدرة  التالل  ملنحدرات  للهجرة 

زراعات  ملامرسة  الشجري  غطائها  بإزالة  قاموا  حيث 

هذه  يف  األهيل  السخط  تزايد  لذلك  ونتيجة  الكفاف. 

املناطق والتي تقع خارج زمام السيطرة الفعالة للحكومة 

املركزية. 

ومن جهة أخرى، فإن عمليات االستيالء عىل املوارد تصف 

لنا املواقف التي تشهد تنافساً بني الفئات القوية واألقل 

قوة عىل الكمية أو النوعية املرتاجعة للموارد املتجددة. 

بناء سدود  تم  إفريقيا،  بغرب  وموريتانيا  السنغال  ففي 

عىل امتداد نهر السنغال من أجل تنظيم تدفق مياه النهر 

وإنتاج الطاقة املائية ومتكني التوسع يف الزراعات القامئة 

ورغم  املحيط.  إىل  النهر  عرب  االنتقال  وتوفري  الري  عىل 

ارتفاع   إىل  أدت  أنها  إال  اإلشــادة،  تستحق  أهداف  أنها 

قيمة األرايض عىل امتداد النهر ونشوء رصاع بني النخب 

ذات النفوذ إلحكام سيطرتها عىل هذه األرايض، وقامت 

النخب األكرث نفوذاً بعدها بتغيري حقوق األرايض وتوزيع 

املوارد لصالحهم، وهو ما نجمت عنه زيادة مفاجئة يف 

ألف   20 وطرد  العرقية  لألقليات  بالنسبة  املوارد  ندرة 





من املوريتانيني املهمشني للسنغال – والتي منها أطلقوا 

غاراتهم الستعادة ماشيتهم التي متت مصادرتها. 

اشتعال  قابلية  يوضحان  الحالتني  هاتني  أن  ورغــم 

الرصاعات نتيجة للتغري البيئي أو اإلجهاد البيئي، إال أن 

الرصاعات نفسها تتخذ لنفسها أسيقة اجتامعية وسياسية. 

فيها  تؤدي  التوتر  من  مناخاً  تخلق  البيئية  التغريات  إن 

وسوف  الرصاع.  هذا  زناد  قدح  إىل  معينة  أخرى  حادثة 

الفقرية بصفة عامة هي األكرث عرضة آلثار  تكون الدول 

التغري البيئي املدمر عن الدول الغنية، كام أن املهاجرين 

املهاجرين  عن  للتأثر  عرضة  أكرث  سيكونون  الفقراء 

األغنياء. ويتسم السياق االجتامعي واالجتامعي باتساعه 

األرايض  توزيعات  من  أمناطاً  ويشمل  الشاسع  وتعقيده 

االقتصادية  والحوافز  واملجتمعية  العائلية  والهياكل 

واألسواق.  امللكية  حقوق  ُنظم  ذلك  يف  مبا  والقانونية، 

وهكذا  البيئي،  التغري  مع  تتفاعل  األسيقة  وجميع هذه 

فإن التغري البيئي ال يؤدي ببساطة إىل نشوء الرصاعات. 

ويف الواقع فإن الرصاعات البيئية قد تعرب عن نفسها عىل 

الرصاعات  فيها  مبا  اجتامعية،  أو  سياسية  توترات  هيئة 

العرقية والرصاعات الدينية، وليس كرصاعات عىل املوارد 

يف حد ذاتها. 

تتناول  التي  البحثية  الجهود  جميع  تنطلق  أن  وينبغي 

مقدمات  من  أساس  عىل  والبيئة  البرشي  األمن  قضية 

النظرة  بأن  االعــرتاف  علينا  أن  األول،  ثالث.  منطقية 

تتخذ  به،  نستغلها  الذي  واألسلوب  للبيئة،  اإلنسانية 

أن  رضورة  ثانياً،  وسياسياً.  واقتصادياً  اجتامعياً  سياقاً 

يتم التصدي للمشاكل البيئية من منظور شامل يضع يف 

اعتباره مشكالت الفقر وانعدام املساواة. ثالثُا، أن الدولة 

قد ال تكون املستوى املالئم لبحث هذه املشكالت. 

احتامالت الرصاعات

حدوث  فيها  املحتمل  املواقع  عن  التساؤل  إجابة  إن 

الهجرة أو الرصاعات الناجمة عن أسباب بيئية أكرث سهولة 

إىل حد ما عن إجابة السؤال عام إذا كانت هذه الهجرة أو 

هذا الرصاع سيحدث وبأي درجة. وميكن تصنيف اإلجهاد 

يبدأ من  املحتملة( عىل تدريج  الدميوغرايف )والرصاعات 

الدميوغرافية  تتسم  )والتي  للغاية«  شديدة  »خطورة 

السكانية فيها بالنسبة املرتفعة للشباب والنمو الحرضي 

املياه  وتوافر  املنخفضة  املحاصيلية  واألرايض  املتسارع 

العذبة( وحتى انعدام الخطر متاماً )مبعنى انعدام هذه 

 السياقات االجتامعية والسياسة

لنشوب الرصاعات  
ويليام أ. ف. كالرك 

كان - وال يزال - من الصعب تحديد أي روابط بسيطة أو مبارشة بني الهجرة املدفوعة باألسباب 
البيئية وبني نشوب الرصاعات. 
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شهدت دارفور عىل مر تاريخها امُلدّون اقتتاالً ورصاعات 

هذه  جاءت  وقد  بها.  والجامعات  القبائل  بني  مستمرة 

النسبية  والفاقة  املوارد  عىل  التنافس  نتيجة  الرصاعات 

السكاين  النمو  وجه  يف  املتضائلة  املساعدات  وفرص 

عىل  بالرصاع  امللطخ  التاريخ  هذا  كان  ورمبا  املتسارع. 

املوارد هو ما حدا باألمني العام لألمم املتحدة لإلشارة إىل 

الرئيسية فيام يشهده  األسباب  باعتباره أحد  املناخ  تغري 

األنظمة  عىل  املناخ  تغري  فآثار  من رصاع،  دارفور  إقليم 

البيئية آثار موثقة ومعروفة، وسوف يطال تأثريها البرش 

ال محالة. 

دارفور  يف  والجفاف  القحط  دورات  وترية  تزايد  وكان 

بالتوسع الجنويب للصحراء الكربى قد ضاعف من  مقرتناً 

أدت  حيث  البيئة،  عىل  اإلنسانية  السلوكيات  تأثريات 

واسعة  ولكن  النطاق  صغرية  والرعي  الزراعة  أشكال 

االنتشار والتي متارسها الجامعات البرشية يف دارفور إىل 

تسارع وترية التصحر. والتعرية البيئية يف دارفور ليست 

ملفتة  زيادة  أي  عليها  تطرأ  مل  إنه  بل  الجديد،  باليشء 

خالل السنوات العرش املاضية. إذن ما الجديد الذي طرأ 

اآلن  نشهده  ما  إىل  وأدى  دارفور  يف  البيئي  التغري  عىل 

من رصاعات؟ 

وكان لرصاع دارفور اليوم سابقة مناظرة يف الحرب التي 

اندلعت عام 1987 بني قبيلة الفور والعرب والتي كانت 

حرباً عىل موارد املنطقة، حيث أدى الجفاف وما ارتبط 

به من مجاعات إىل ارتحال الرعاة ممن تنتمي غالبيتهم 

ألصول عربية يف شامل دارفور باتجاه الجنوب بحثُا عن 

مراعي أكرث خرضة، ومن ثم كان التنافس عىل هذه املوارد 

مع قبيلة الفور وغريهم من املزارعني ال مفر منه. وهكذا 

يشعل  قد  بل  للهجرة فحسب  يدفع  ال  املناخ  تغري  فإن 

البيئية  التعرية  تكن  فلم  ذلك،  ورغم  الرصاعات.  كذلك 

وما ارتبط بها من هجرة يف دارفور بالوقود الكايف إلشعال 

الرصاع، ذلك أن الرصاعات إمنا تأيت نتيجة للضغوط البيئية 

مقرتنة مع انهيار الهياكل االجتامعية املصممة للتخفيف 

من الرصاعات التقليدية عىل املوارد. 

جعفر  السوداين  الرئيس  اتخذ  السبعينات،  مطلع  ويف 

النمريي خطوة إلرساء سلطته يف الخرطوم، وكان من بني 

اإلجراءات التي اتخذها يف سبيل تحقيق ذلك إلغاء اإلدارة 

القبلية يف دارفور والتي كانت تتخذها األطراف  األهلية 

التي  التسويات  وإبرام  لبث شكاواها  منتدًى  املضطهدة 

أدى  وقد  القبلية.  الرصاعات  حدة  من  تخفف  كانت 

النزاعات  انهيار عنيف يف آليات تسوية  هذا اإلجراء إىل 

ومطلع  الثامنينات  بحلول  ولكن  املنطقة.  يف  التقليدية 

االنقسام  الخرطوم يف نرش  إسرتاتيجية  أدت  التسعينات، 

بني الجامعات يف دارفور إىل موقف ال ميكن تصوره أدى 

بدوره، ومقرتناً مع ندرة املوارد، إىل خلق موقف انعدمت 

القبائل  العنيفة بني  املناوشات  تاريخ من  فيه – يف ظل 

املتنافسة عىل املوارد- آليات التصدي للنزاعات املتضمنة. 

الرئيس  دارفور  يف  زغاوة  قبيلة  ناشدت   ،1991 عام  ويف 

عمر البشري للتصدي لالنهيار يف النظام االجتامعي والذي 

كان رضورياً لتقليل الرصاعات يف املنطقة، ومرصحة بأن 

االنهيار االجتامعي يف دارفور 
سكوت إدواردز

ما املخاطر التي يفرضها تغري املناخ عىل املجتمعات األكرث عرضة للتغريات يف الظروف البيئية 
املحلية؟

وكذلك  إفريقيا،  عىل  تنطبق  اآللية  وهذه  العوامل(. 

– وبدرجة أقل- الرشق األوسط، باعتبارها أماكن رئيسية 

لحدوث الرصاعات ونشوء التوتر الناجم عن تسارع النمو 

ساخنة‘  ’مواقع  أي  توجد  وال  البيئي.  واإلجهاد  السكاين 

أخرى يف آسيا وشامل أمريكا الجنوبية. 

والرصاعات الناجمة عن التغريات البيئية هي أقل احتامالً 

أشكال  تغذيها  التي  الرصاعات  عن  حدوثها  يف  بكثري 

من  يصبح  هذا،  ضوء  وعىل  والعرقية.  الدينية  التنافس 

الواضح أمامنا أن اإلجهاد البيئي يف األمم ’عالية الخطر‘ 

يزداد احتامل تحوله ألحد العوامل املؤدية إىل االضطرابات 

السكانية والرصاعات امُلحتملة. 

وكان قد تم تصنيف خمسة وعرشين دولة – تقع أغلبها 

يف إفريقيا- باعتبارها تنتمي للفئة األعىل خطراً من حيث 

العقدين  خالل  بها  األهلية  الرصاعات  نشوب  احتامالت 

القادمني، وتزداد هذه االحتامالت قوة مع ميض الوقت. 

األرايض  نسبة  يف  انخفاضاً  تعاين  البلدان  هذه  وجميع 

املحاصيلية لكل نسمة، كام يعاين نصفها من مشاكل يف 

توافر املياه العذبة وجميعها مصنفة باعتبارها من أفقر 

البلدان يف العامل. 

خامتة

يأيت اإلجهاد البيئي أكرث ارتباطاً بحدوث الرصاعات بشكل 

مبارش  بشكل  آثاره  وتحدث  كبري.  يكن  وإن  مبارش  غري 

هذه  حول  الرصاعات  ونشوب  املــوارد  لتناقص  نتيجة 

املوارد ونتيجة ألشكال التوتر التي تتسبب فيها التجمعات 

يف  للمعيشة  أفضل  فرص  عن  بحثُا  املرتحلة  أو  النازحة 

مناطق أخرى. ورغم ذلك، فإن معظم الرصاعات الناجمة 

عن تدهور األوضاع 

سوف  الــبــيــئــيــة 

ترتدي  نــجــدهــا 

رصاعات  ــاءة  ــب ع

دينية أو عرقية أو 

كان  وقــد  أهلية. 

من   - ــزال  ي وال   -

الصعب تحديد أي 

أو  بسيطة  روابط 

مبارشة بني الهجرة 

املدفوعة باألسباب 

البيئية وبني نشوب 

الرصاعات.

ويليام كالرك )wclark@geog.ucla.edu( هو أستاذ 

بقسم الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلس. 

وهذه املقالة هي نسخة معدلة من مقالة أطول تحمل 

نفس العنوان تم إعدادها للمجلس االستشاري األملاين 

للتغريات العاملية )WBGU(، وتم نرشها »تغري املناخ 

كتهديد لألمن«، إرثسكان 2008، لندن وستريلينغ. 

مسلحون من 

جيش حركة 

تحرير السودان 

يف بلدة جريدا، 

جنوب دارفور، 

السودان، 2006.
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»حكومة الخرطوم قد خلقت أزمة كربى نتيجة لتدخلها 

يف نظام اإلدارة األهلية«.

تقديم الدعم للتكيف

تبدل  إىل  أديا  قد  والجفاف  التصحر  بأن  شك  مثة  ليس 

كذلك  الجديدة.  للمناطق  الرعوية  القبائل  هجرة  أمناط 

مقرتنة  املتبدلة،  الهجرة  أمناط  بأن  شك  أي  يحدونا  ال 

بأشكال الهجرة األكرث استدامة التي يقوم بها السكان يف 

شامل دارفور بحثُا عن األرايض التي توفر لهم الكأل الالزم 

للمعيشة، قد أدت نشوء الرصاعات. وال شك أن ميليشيا 

الجنجويد قد أغرتها وعود الحصول عىل األرايض الغنية 

املنتمية ألولئك الذين سيجربونهم عىل الفرار. 

املحلية  البيئات  وتآكل  املناخ  يف  التغريات  تواصل  ومع 

إىل حد أحس معه الناس برضورة االنتقال إىل مكان آخر 

يتوجب  التي  األوىل  الخطوة  تتمثل  بأنفسهم،  للنجاة 

اتخاذها يف التصدي للحاجة للهجرة. إن الهجرة الناجمة 

عن تغري املناخ ليست محصلة لهذا التغري بقدر ما هي 

انعكاس ملدى قدرة السكان واملجتمعات عىل التكيف من 

عدمه. وقد يعني نرش الربامج املصممة لرفع حجم املوارد 

أن االختالف  املثال،  الحد األقىص، عىل سبيل  إىل  البيئية 

بني االضطرار للهجرة يف مواجهة تناقص األمطار املوسمية، 

األجل يف  الدورات قصرية  مع  التكيف  القدرة عىل  وبني 

املناخ.  للتغري  نتيجة  خطورته  زادت  قد  املــوارد  توافر 

مع  العمل  الدولية  املعونات  توفري  جهات  عىل  وينبغي 

الدول من أجل تحديد الفئات األكرث عرضة لخطر الهجرة 

التي  الفئات  فقط  وليس   – البيئية  باألسباب  املدفوعة 

برامج  التعرض لرصاعات- ووضع  يف  واضحاً  تعاين خطراً 

للسامح  والتنمية  للمعونات  األجل  طويلة  مساعدات 

للسكان بالعيش بأسلوب يتسق عىل األقل مع أساليبهم 

التقليدية يف املعيشة وبدون االضطرار للهجرة. 

طويلة،  دورات  مدار  عىل  يحدث  املناخ  تغري  أن  وكام 

التعرية  الناجمة عن  الهجرة  من أشكال  كبرياً  فإن جانباً 

عىل  مطرد  يكن  وإن  أبطأ  بشكل  تحدث  سوف  البيئية 

األكرث  املواقف  هي  وهذه  طويلة.  زمنية  فرتات  مدار 

متثل  أنها  ويقدر  عنها،  الطرف  وغض  للتجاهل  تعرضاً 

كذلك أكرث أنواع الهجرة البيئية خطورة. وكام هو الحال 

الهجرة  أمناط  بتغري  مقرتناً  املتغري  املناخ  فإن  دارفور،  يف 

يهدد بإشعال الرصاعات بني التجمعات السكانية، وهو ما 

من املمكن أن يؤدي إىل خلق دائرة من العنف والنزوح 

البيئية  الظروف  وتفاقم  تؤدي بسهولة النتشار وتدهور 

املحلية. ومن األيرس أن يتم دمج بضعة مئات من السكان 

النازحني نتيجة للتعرية البيئية عن أن تتم إعادة توطني 

أو إعادة أو دمج مئات اآلالف كنتيجة للرصاعات العنيفة 

التي تؤدي إليها عدم كفاية االستجابة للهجرة يف البداية. 

ولهذا السبب السابق ينبغي أن ُتوىل عناية خاصة ببناء 

الحوار  دفع  ميكنها  التي  املحلية  االجتامعية  املؤسسات 

زيادة  إىل  الهجرة  أمناط  أدت  حيثام  النزاعات  وتسوية 

احتامالت نشوء هذه النزاعات. إن األسباب من وراء أزمة 

دارفور ال ميكن عزوها فقط إىل التعرية البيئية والتكالب 

االجتامعي  االنهيار  إىل  كذلك  وإمنا  املحلية  املوارد  عىل 

وعجز أو انعدام وجود اآلليات املحلية يف تسوية النزاعات 

والتي يكمنها التصدي للهجرة املدفوعة باألسباب البيئية. 

ومع مواصلة التغريات املناخية لتبديلها للبيئات املحلية، 

فقط  ليس  مستعداً  الدويل  املجتمع  يكون  أن  ينبغي 

تعينها  وسائل  من  تحتاجه  مبا  املجتمعات  هذه  لتزويد 

املستضيفة  املجتمعات  لتزويد  التكيف وإمنا كذلك  عىل 

لدمج  الالزمة  والسياسية  االجتامعية  باملوارد  الجديدة 

سوى  خياراً  أمامها  تجد  ال  التي  السكانية  التجمعات 

السعي وراء مراع أكرث خرضة يف مكان آخر. 

سكوت إدواردز )scottedwards@gmail.com( كان 

األخصايئ القطري للسودان لدى منظمة العفو الدولية، 

 )www.amnestyusa.org( الواليات املتحدة األمريكية

من عام 2004 حتى عام 2008. 

قرية كامونجو 

املدمرة، رشق بلدة 

كابكابيا، شامل 

إقليم دارفور.
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يف عام 2008، كان موضوع املنتدى األممي الدائم املعني 

’التنوع   هو   1  )UNPFII( الشعوب األصلية  بقضايا 

الثقايف الحيوي ومعايش السكان: الدور اإلرشايف للشعوب 

األصلية والتحديات الجديدة‘.

رغم أن تغري املناخ وقضية التنوع الحيوي الثقايف املرتبطة 

العامل  بلدان  لدى  القلق  مصادر  أكرب  يزاال  وال  كانا  به 

املناسبات  خالل  من  فقط  أنه  إال  والصناعية،  املتقدمة 

ميكن  لها،  مثااُل  السابق  املنتدى  يأيت  والتي  تعقد،  التي 

املناخ  تغري  يفرضها  التي  التهديدات  الضوء عىل  تسليط 

البدوية  النامي. وتقوم الشعوب  العامل  عىل حياة سكان 

)املتنقلة( باستمداد وسائلها لالقتيات املعييش من املناطق 

والظروف الهامشية واملتطرفة. ومن ثم فإن التغريات يف 

املادية والبيولوجية – وأثر األشكال املتطرفة من  املوارد 

الطقس واملناخ- متثل هاجساً كبرياً بالنسبة لهم. 

والتي عقدت  عام 2008،  املنتدى يف  دورة  أتاحت  وقد 

واملتنقلة  الرّحل  للجامعات  نادرة  فرصة  نيويورك،  يف 

بيئاتهم  تواجه  التي  والتهديدات  التحديات  ملناقشة 

ومعايشهم والتي تفرضها أشكال املناخ واملوارد الحيوية 

دانا  إلعالن  الدامئة  اللجنة  وكانت  املتغرية.  والثقافية 

املعني بالشعوب املتنقلة واملحافظة عىل الطبيعة2 وأمانة 

 )WAMIP(3 التحالف العاملي للشعوب األصلية املتنقلة

قد رعتا 15 ممثاًل للشعوب البدوية والقبلية من الجابون 

وكينيا وتنزانيا والسنغال وإيران والهند واألردن ومنغوليا 

والواليات املتحدة لحضور الجلسة. كذلك فقد شاركوا يف 

ملناقشة  املنتدى  اجتامعات  أثناء  عقدت  خاصة  مناسبة 

املناخ والطقس املتطرف عىل املعايش والتنوع  أثر تغري 

قاموا  املناسبة،  هذه  ويف  ملجتمعاتهم4.  الثقايف  الحيوي 

مبناقشة كيف ُتعرّض حوادث الطقس املتطرفة صالحية 

من  تقّوض  وكيف  للخطر  املعيشية  اقتياتهم  وسائل 

اسرتاتيجياتهم التقليدية للتكيف. 

وكانت القضايا املطروحة من قبل هؤالء املمثلني األربعة 

بينها، وكانت تتضمن ما  فيام  كبرياً  عرشة تحمل تشابهاً 

ييل:

مثل  املناخ  بتغري  املرتبطة  املادية  الضغوط  زيادة 

وعدم  األمطار  وقلة  حدة  األكرث  الجفاف  حوادث 

قابليتها للتنبؤ وعواصف الرياح وزيادة الفيضانات



وتآكل  املياه  موارد  ومحدودية  األرض  وتآكل  تعرية 

الغطاء النبايت ونقص إنتاجية املراعي

أنظمة حيازة األرض غري املالمئة واملفروضة خارجياً

انحسار مسالك الهجرة 

الربامج  بسبب  أراضيهم  عىل  التعديات  أشكال 

الحكومية يف التنمية واملحافظة عىل الطبيعة

االستبعاد من األرايض واملوارد التقليدية

وصول  وصعوبة  دعمها  أو  الحكومات  تفهم  غياب 

هذه الشعوب بحقائق أوضاعهم إىل صناع القرار 

تزايد التهميش وانعدام القدرة عىل الرتحال وفقدان 

للشعوب  العرفية  واملؤسسات  واملعرفة  الهوية 

األصلية الرّحل. 

وقد أكد املمثلون القادمون من إفريقيا عىل أن السهول 

من  كبرياً  جانباً  تشكل  كانت  املراعي  وأرايض  املفتوحة 

الرعي  التي تعيش عليها مجتمعاتهم وأن حياة  األرايض 

قالوا  للماليني منهم. وقد  املعييش  االقتيات  توفر وسيلة 

آلثار  عرضة  أكرث  جعلهم  البيئة  عىل  الرعاة  اعتامد  بأن 

أمراض  ونشوء  الحيوي  التنوع  تراجع  مثل  املناخ  تغري 

الرصاعات  زادت  فقد  لذلك،  ونتيجة  الجديدة.  املاشية 















متتد  نزاعات  إىل  غالباً  تتحول  كانت  والتي   – القبلية 

مع  االستيطان  وتزايد  املتناقصة  املوارد  عىل   – للحدود 

وانحسار  الصعبة  البيئة  الظروف  نتيجة  املاشية  فقدان 

قدرة األنظمة البيئية عىل املقاومة. وقد عرب الوفود عن 

حاجتهم لقدر أكرب من الحوار محلياً وعاملياً. وهم يرغبون 

يف اعرتاف الحكومات بأهمية هذه القضايا وقيامها بوضع 

باملياه  الخاصة  املشكالت  لعالج  شاملة  اسرتاتيجيات 

واملاشية والعالقات املجتمعية. 

وقد شدد البدو من األردن عىل مدى ارتباطهم بالطبيعة 

يف بيئتهم الصحراوية، كام أوضحوا أن أساليبهم التقليدية 

جميع  عىل  التغلب  عىل  ــادرة  ق تعد  مل  التكيف  يف 

للبحث  أكرب  لضغوط  يتعرضون  باتوا  وأنهم  التحديات 

يتم  أن  برضورة  وقالوا  منها.  يقتاتون  أخرى  وسائل  عن 

التعامل مع قضايا مثل أشكال التطرف يف درجات الحرارة 

وتاليش الحياة النباتية والحيوانية وقلة املناطق الحاجزة 

واإلدارة البيئية الرديئة إذا كانت هناك رغبة يف أن تظل 

حياة الرعي خياراً معيشياً مالمئاً يف املنطقة. 

وقد أكد ممثلو الرعاة املنغوليني عىل قلقهم إزاء الزيادة 

امللحوظة يف درجة الحرارة التي باتت تشهدها بلدانهم 

عىل مدار الثالثني عاماً املاضية. وينتج عن أشكال التطرف 

نفوق  معدالت  تزايد  املناخ  تغري  عن  الناجمة  الحرارية 

املاشية عىل نطاق واسع ومبا يعمق من حالة الفقر التي 

الرديئة  االقتصادية  الظروف  باتت  وقد  الرعاة.  يعانيها 

بحثُا  أراضيهم  عن  بعيداً  الرعاة  تدفع  ذلك  الناتجة عن 

عن مصادر بديلة للدخل مثل أعامل التعدين املحدودة. 

الحكومي  الدعم  النقل وغياب  ارتفاع تكلفة  كذلك فإن 

جميعها  باتت  للمنتجات  املحدود  السوقي  والتنظيم 

عوامل تعمل ضد استدامة املعايش والقوت يف منغوليا. 

الشعوب األصلية املتنقلة والُرّحل
تروي سترينربغ ونور الضحى شطي

 )UNPFII( يف عام 2008، كان موضوع املنتدى األممي الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية
1 هو ’التنوع  الثقايف الحيوي ومعايش السكان: الدور اإلرشايف للشعوب األصلية والتحديات 

الجديدة‘.

بدو الطوارق يف إحدى 

الواحات، غرب مدينة 

تيمبكتو، مايل، 2008.
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وقد تأكدت هذه الصورة السلبية يف فيلم وثائقي قصري 

الجفاف  الضوء عىل عدد من موجات  يسلط  إيران  من 

املئة  مدار  البالد عىل  تشهده  مل  نحو  وعىل   – الشديدة 

عام املاضية – وأمناط الطقس والرياح الغريبة التي تعمل 

عىل تجفيف األرايض الرطبة واألرايض العشبية. ومل تعد 

األرايض  إىل  الهجرة  عىل  قادرة  إيران  يف  الرّحل  القبائل 

الصيفية ألن الضباب والندى الذين كانا يف املايض يسهامن 

يف ازدهار املراعي قد اختفيا لسنوات عديدة. وقد شدد 

أكرث  باتت  الحالية  األوضاع  أن  عىل  اإليرانيون  املمثلون 

تطرفاً عن أي أوضاع عرفوها طيلة حياتهم. 

تعداد  هم  نسمة  مليون  ملئة  املمثل  املندوب  أكد  وقد 

بات  شعبه  أن  عىل  الهند  يف  املتنقلة  األصلية  الشعوب 

انحسار  أن  ذلك  املعيشة.  يف  التقليدية  وسائله  يهجر 

عىل  واالقتصادية  السياسية  الضغوط  وزيــادة  املراعي 

املاشية بشكل  تناقص قطعان  إىل  الرعي قد أدت  أراض 

كبري ومن ثم تراجع صالحية هذا األسلوب املعييش. ومع 

التغريات البيئية تأيت التحوالت االجتامعية وهو ما متثل يف 

تراجع فرص املشاركة أمام النساء وفقدان الرعاة ألمالكهم 

واضطرارهم لالستيطان الدائم. وقد بات ُينظر لهذا األمر 

وعدم  املناخ  تغري  بها  أىت  جديدة‘  ’امبرييالية  أنه  عىل 

اهتامم من جانب الحكومة بقضايا الشعوب املتنقلة. 

ومل تكن الصعوبات التي تواجه الشعوب األصلية املتنقلة 

تقترص فقط عىل املقيمني منهم يف األقاليم النامية. فقد 

الواليات  يف  أريزونا  وفد  من  النافاهو  مندوب  تحدث 

املتحدة عن عدم اتزان الطبيعة يف املناطق التي يقيم فيها 

شعبه. فمع جفاف مصادر املياه وانحسار وسائل املعيشة 

قبيلته قد واصلوا  أقل من 1% فقط من  فإن  التقليدية، 

منط حياتهم يف االنتقال. كذلك فإن الرصاعات القامئة عىل 

املياه والعمل يف املناطق الرعوية )مثل العمل يف مناجم 

املاشية  أعداد  وتناقص  الرعي  أرايض  وانحسار  الفحم( 

وأمناط الطقس املحرتة جميعها تلقي بظالل من الشكوك 

عىل صالحية الرعي لألجيال املستقبلية من نافاهو. 

خارج نطاق القدرات

وراء  فيام  العادة  يف  واملتنقلة  البدوية  الشعوب  توجد 

اسرتاتيجياتها  وتستخدم  املتوطنة  املجتمعات  حدود 

املخاطر.  وخفض  البيئي  االحتامل  لتشجيع  التكيفية 

وقد صار تغري املناخ اآلن يفرض صعوباته عىل أساليبهم 

خارج  يقع  املناخ  تغري  مسببات  أكرب  أن  بيد  املعيشية، 

نطاق قدرتهم عىل مقاومتها. 

ورغم أن املنتدى األممي الدائم املعني بقضايا الشعوب 

بالشعوب  أىت  بأن  املرجوة  فائدته  حقق  قد  األصلية 

سلط  قد  أنه  إال  القضايا،  هذه  ملواجهة  الرّحل  األصلية 

الضوء كذلك عىل رضورة قيام صناع القرار – املنظامت 

بني الحكومية ومسؤويل الحكومة واملؤسسات – باالعرتاف 

باالحتياجات الخاصة للشعوب الرّحل. ويف ترصيح رسمي، 

تنزانيا،  من  املاسايني  شعب  من  نيدياين،  موسيس  دعا 

لوعي أكرب بظروفهم وتقديم الدعم ملخاوفهم واالعرتاف 

النشط  والتعزيز  العرفية  املؤسسات  وتقوية  بحقوقهم 

ملشاركة الشعوب األصلية املتنقلة يف تحديد وعالج آثار 

تغري املناخ عىل املستويني املحيل والعاملي. 

 تروي سترينربغ، بريد إلكرتوين:

 )troy.sternberg@geog.ox.ac.uk( هو طالب 

دكتوراه مبعهد الجغرافيا التابع لجامعة أكسفورد، أما 

 نور الضحى شطي، بريد إلكرتوين:

 )dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk( فهي نائب مدير 

 مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد

 .)www.rsc.ox.ac.uk( 

www.un.org/esa/socdev/unpfii/ .1
 www.danadeclaration.org .2

 www.wamip.org .3
4. بتمويل من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. 

الدائرة  املناقشات  قلب  يف  فيه  شك  ال  مبا  املاء  يقع 

األساسية  التغري  هذا  آثار  أن  ذلك  املناخ،  تغري  حول 

يف  االرتفاع  بينها  من  والتي  باملياه،  مرتبطة  جميعها 

درجة حرارة مياه البحر وارتفاع منسوب املياه وزيادة 

وكذلك  وشدتهام  والفيضانات  الرتسيب  معدالت 

خطورة  األكرث  الجفاف  وأحــداث  الحرارية  املوجات 

تكون  فسوف  كذلك  املدارية.  األعاصري  شدة  وزيادة 

ارتفاع  املتوقعة – وهي  املناخ  آثار تغري  إلحدى كربى 

حيث  من  الخطرية  تداعياتها   – اليابسة  حرارة  درجة 

موارد املياه وصالحيتها للرشب. وسوف تصبح الحاجة 

مع  أهمية  أكرث  الفعال  والتصحاح  النظيفة  للمياه 

الفيضانات  مثل  باملياه  املرتبطة  املناخ  تغري  آثار  بدء 

من  متزايدة  أعداد  عىل  التأثري  يف  الجفاف  وموجات 

البرش. 

النقص  أشكال  أخطر  من  حالياً  تعاين  التي  والبلدان 

األكرث  هي  الصحية  التغطية  أشكال  وأقل  املياه  يف 

عرضة للخطر. ومن بني األمم السبع واألربعني املصنفة 

باعتبارها تعاين ضغوطاً أو ُشحاً يف املياه يف عام 2007، 

نجد  25 منها تواجه أعىل مخاطر الرصاعات املسلحة 

أو عدم االستقرار السيايس كنتيجة لتغري املناخ1. ووفقاً 

السيد  املتحدة  لألمم  العام  األمني  لسان  عىل  جاء  ملا 

ذلك  تبعات  »فإن   :2007 ديسمرب  يف  مون  يك  بان 

املكاسب  تهدد  املياه  ندرة  إن  خطرية.  اإلنسانية  عىل 

عىل  قادراً  وقوداً  تشكل  كام  واالجتامعية  االقتصادية 

إشعال الحروب والرصاعات«.

وسوف يعاين عدد كبري من سكان العامل املعرضني حالياً 

للمخاطر املرتبطة باملياه من تصاعد ما يواجهونه من 

مشكالت. ومن املؤكد أن األعداد اإلجاملية للمتأثرين 

املناخ.  تغري  آثار  تزايد  تزداد مع  املخاطر سوف  بهذه 

من املتوقع أن يزيد عدد السكان القاطنني يف أحواض 

األنهار املعرضة لضغوط يف املياه من حوايل 1.4 مليار 

نسمة يف عام 1995 إىل ما بني 2.8 و 6.9 مليار نسمة 

يف عام 2050. ومن املقدر أن ما يقرب من 250 مليون 

املياه  عىل  الضغوط  زيادة  من  يعانون  سوف  إفريقيا 

بحلول عام 2020 2. كذلك ُيتوقع أن تزداد يف البلدان 

لكل   %5 بنسبة  اإلسهال  حــدوث  معدالت  النامية 

الحرارة3.  درجة  يف  واحدة  مئوية  درجة  قدرها  زيادة 

الصغرية  الزيادات  أن  إىل  األرقام جميعها  وتشري هذه 

أعداد  تؤثر عىل  أن  العاملية بوسعها  الخطر  يف عوامل 

هائلة من البرش بل وتدفعهم إىل النزوح. 

املواقع  نجد  األفريقي،  القرن  ودول  إفريقيا  ويف رشق 

رشق  شامل  يف  داداب  مثل   – الالجئني  تؤوي  التي 

املناطق  يف  تتواجد  إثيوبيا-  رشق  يف  وجيجيجا  كينيا 

شبة القاحلة والشحيحة يف املياه. ويف األعوام األخرية، 

شهدت هذه املناطق تغريات كبرية يف أمناطها املناخية، 

أدى  ما  األمطار وهو  تراجعت معدالت سقوط  حيث 

إىل تباطؤ عملية إعادة امتالء الطبقات املائية الجوفية 

باملياه. وهذا بدوره يزيد من الحاجة لتحسني متابعة 

السكانية  الكثافة  فإن  كذلك  الجوفية.  املياه  وحامية 

املائية  الصخرية  الطبقات  تواجد  مناطق  يف  املرتفعة 

املعرضة لالستنزاف سوف تسبب مشكالت مائية كربى 

يف املستقبل.

معرضة  الالجئني  مخيامت  من  العديد  باتت  وقد 

التي مصدرها مشكالت  الكوارث  أكرب لرضبات  بشكل 

يف  خاصة  األرضية،  واالنهيارات  الفيضانات  مثل  املياه 

مثل  عن  نجم  وقد  املدارية.  وشبه  املدارية  املناطق 

سوف تشهد كافة القطاعات األساسية من اإلغاثة اإلنسانية تغريات كربى يف أسلوب تقديم 
املساعدات. 

املياه والتحديات الجديدة يف املساعدات    
آيدان إيه كرونني و دينيش شريسثا و بول شبيغل

http://www.danadeclaration.org
http://www.wamip.org
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لفرتات  الخدمات  تدهور  اآلن  حتى  الحوادث  هذه 

ترحيل  إعــادة  كذلك  عنها  نجم  كام  ممتدة  طويلة 

السكان قرسياً للمناطق األكرث أماناً. وعالوة عىل ذلك، 

فيام  مشكلتها  تكمن  ال  تلك  الرتحيل  عمليات  فإن 

مرافق  تأهيل  إلعادة  إضافية  تكاليف  من  تتجشمه 

الفيضانات  من  الحامية  وسائل  وإنشاء  التحتية  البنية 

وسالمة  صحة  عىل  أثرها  يف  كذلك  تكمن  وإمنا  فقط 

ما  إىل  باإلضافة  الحوادث،  هذه  وبعد  أثناء  الالجئني 

باهظة  اجتامعية  تكاليف  من  الرتحيل  هذا  به  يعود 

يف  تعتمد  والتي  التجمعات  هذه  عىل 

أغلبها عىل املساعدات الخارجية.

قيام  يتطلب  هذه  والحالة  األمر  إن 

أعداد أكرث من األطراف اإلنسانية ببحث 

إيواء األشخاص  التي ميكن بها  الكيفية 

النازحني وتوفري القوت لهم إذا مل يكن 

توفر  أن  اإلقليمية  املياه  موارد  بوسع 

و/أو  تقليدية  مخيامت  إلقامة  الدعم 

للكوارث  عرضة  املخيامت  كانت  إذا 

بأسباب  املدفوعة  واملتكررة  الخطرية 

عاتق  عىل  يقع  وسوف  باملياه.  تتعلق 

جديدة  حلول  إيجاد  األطــراف  هذه 

املناخ عىل  تغري  آثار  ملكافحة  ومبتكرة 

جهود اإلغاثة. 

الحكيم  االستخدام  يوضع  أن  ينبغي 

ليس  قلب  يف  وحاميتها  املياه  ملــوارد 

والتكيف  التخفيف  ــراءات  إج فقط 

وإمنا كذلك يف قلب عمليات التخطيط 

رئيسياً  عاماًل  املياه  وستبقى  لإلغاثة. 

يتم  التي  املنطقة  من  كل  يف  مؤثرُا 

النزوح منها واملنطقة التي يتم النزوح 

إليها، كام سيتطلب هذا التحدي إعادة 

التقليدية  األساليب  يف  شاملة  نظر 

التخطيط  بها  يتم  كان  التي  السابقة 

االستعداد  إجــراءات  ووضع  للطوارئ 

إن  الــطــوارئ.  حــاالت  يف  واالستجابة 

الخاصة  املساعدة  الحتياجات  التصدي 

املناخ  تغري  مواجهة  يف  بالنازحني 

يتطلب نهجاً شمولياً يقوم عىل مبادئ 

وبرامج  املياه  ملوارد  املتكاملة  اإلدارة 

التنمية  واسرتاتيجيات  الفقر  خفض 

الوطنية.  االقتصادية  االجتامعية 

)cronin@unhcr. آيدان كرونني

)org هو مسؤول سابق يف شؤون 

املياه والتصحاح بقسم الخدمات 

التابع ملفوضية األمم  العملياتية 

املتحدة لشؤون الالجئني، أما دينيش 

 رشيسثا

)shresthd@unhcr.org( فهو 

مسؤول رفيع لشؤون املياه والتصحاح وأما بول 

 شبيغل

)spiegel@unhcr.org( فهو رئيس أحد األقسام يف 

قسم الصحة العامة وفريوس نقص املناعة املكتسبة/ 

اإليدز التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني.

اآلراء الواردة يف هذا املقال تخص مؤلفيها وال 

تعكس بالرضورة آراء مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني أو األمم املتحدة. 

1. سميث، د. فيفيكاناندا، ج )2007( مناخ متغري: الصالت املتبادلة بني 
تغري املناخ والسالم والحرب، منظمة اإلشعار الدولية. 

2. تقرير التنمية البرشية لعام 2008/2007 الصادر عن برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنايئ، مكافحة تغري املناخ: التضامن اإلنساين يف عامل منقسم.

 .http://hdr.undp.org
3. كامبيل-ليندروم د، وودروف ر. )2007( تغري املناخ: التحديد الكمي 

لألثر الصحي عىل املستويني الوطني واملحيل، سلسلة األعباء البيئية 
لألمراض، العدد رقم 14 والصادر عن منظمة الصحة العاملية. 

3. رشيسثا د. )2000( استغالل الهندسة الحيوية لتخفيف املخاطر 
املرتبطة باملياه، البيئة يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، املجلد 

 5، العدد 2، وميكنكم تنزيل نسخة عن العدد من املوقع:
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b039e1d7.pdf

الجئون من دارفور 

قرب مدينة سنيت، 

منطقة برياك، 

تشاد، 2008.
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التغري  التي تناولت قدرة  غالبا ما افرتضت املناقشات 

تحدث  الهجرة  أن  للهجرة  السكان  دفع  عىل  البيئي 

ورغم  املناوئة.  البيئية  للتغريات  منها  مفر  ال  كنتيجة 

أن هذا قد ينطبق عىل حاالت االنغامر الدامئة لألرايض 

الصلة  أن  إال  البحر،  سطح  مستويات  الرتفاع  نتيجة 

التصحر  حالة  يف  والهجرة  البيئي  التغري  بني  السببية 

هي أبعد ما تكون عن الوضوح. وتظهر األبحاث التي 

رشق  شامل  من  املعينة  املناطق  إحدى  يف  أجريت 

الهضاب اإلثيوبية1 أن التغري البيئي يتسبب فعاًل، ويف 

بعض الحاالت، يف قدح زناد الهجرة. ورغم ذلك، فإن 

ألن  أقرب  هو  وحدها  البيئية  للعوامل  السبب  عزو 

يكون تبسيطاً مخاًل لألمور، نظراً ألنه يتجاهل أهمية 

العوامل االجتامعية يف تكييف القرارات التي يتخذها 

األفراد فيام يتعلق بالهجرة من عدمها.

خطورة  األكرث  البيئي  اإلجهاد  مصدر  الجفاف  ويعترب 

القحط  أحداث  وتشجع  إثيوبيا.  هضاب  يف  وأهمية 

املؤقتة  باملحنة  املدفوعة  الهجرة  الكربى عىل كل من 

ألنها  نظراً  الدامئة  للهجرة  وُيلجأ  الدامئة.  والهجرة 

تسمح للسكان بالهروب بأنفسهم من الحياة املعيشية 

كذلك  تعد  أنها  بيد  املياه  توافر  عىل  تعتمد  التي 

إسرتاتيجية إلدارة أحداث القحط. ولهذه الغاية يقوم 

العائلة  من  معينون  أفراد  املدن  إىل  الدامئة  بالهجرة 

عىل  للحصول  الحرضية  املناطق  يف  يستقرون  والذين 

املعدات  تكلفة  وإدارة  لتشغيل  الرضوري  املال  رأس 

أمناط  أثر  من  تخفف  والتي  الري(  مضخات  )مثل 

باقي  يظل  التي  الهضاب  يف  التفاوت  األمطار شديدة 

أفراد أرسهم يواجهونها.

أكرث  الكايف  بالشكل  املنتجة  األرايض  غياب  ويعد 

وتضع  للحرض.  الريف  من  للهجرة  الشائعة  املسببات 

يف  املعييش  االقتيات  عىل  ضغوطا  البيئة  التغريات 

تركيزناً  نصب  أن  يكفي  ال  أنه  بيد  الريفية  املناطق 

عىل مجرد مدى احتامل تأثري التغري البيئي عىل دخول 

بعض  وتسلط  هجرتهم.  يف  تسببه  ثم  ومن  األرس 

الروايات عن حياة عدد من األفراد الضوء عىل درجة 

األهمية التي تكتيس بها بعض العوامل األخرى خالف 

التغري البيئي يف الدفع إىل الهجرة2.

الريف  غادروا  من  أحد  الروايات  هذه  أوىل  وتتناول 

إنتاج  وضعف  األرايض  محدودية  بسبب  وهاجروا 

املتاح منها:

منتجة  أرض  عىل  الحصول  عن  لعجزه  نتيجة  قرر 

إحدى  )وهي  ويلدية  إىل  الهجرة  االكتفاء  له  تحقق 

املدن املجاورة(. وقد فعل ذلك عىل أمل أن يجد عماًل 

التاسعة  وببلوغه  املستقلة.  أرسته  بإعالة  له  يسمح 

يف  عاش  قد  يكون  فإنه  اآلن،  عمره  من  والعرشين 

من  ُقْوته  يكسب  اآلن  وهو  سنوات.  خمس  ويلدية 

صناعة السالل والحصائر التي يبيعها يف املدينة. ورغم 

نجاحه يف إعالة أرسته إال أنه يظل محبطاً إزاء حياته 

يف ويلدية. 

يف  القاطنني  املزارعني  أحد  عن  هي  الثانية  والقصة 

املنطقة النجدية عىل الجرف، وهو ال يرغب يف الهجرة 

البيئية  الظروف  بأن  املناطق الحرضية رغم علمه  إىل 

يف املناطق الريفية قد باتت أكرث صعوبة:

يف  واكتفاًء  حاالً  أفضل  كانت  عائلته  أن  يعتقد  إنه 

املايض. كام يعتقد أن أرضه قد أصبحت أقل إنتاجية 

والتي،  األمطار  سقوط  يف  العشوائية  لزيادة  نتيجة 

املحاصيل،  إنتاجية  تراجع  يف  أثرها  إىل  وباإلضافة 

يسهم تغري املناخ والبيئة يف هضاب إثيوبيا ألسباب عديدة يف التشجيع عىل هجرة السكان إىل 
خارج املناطق الريفية. 

الهجرة من الريف للمدن يف إثيوبيا    
جيمس موريسي

زراعة مكثفة، 

إثيوبيا.
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دراســة
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والتي  واألمطار،  للرياح  نتيجة  للتآكل  الرتبة  تعرّض 

أن  يعتقد  وهو  الرتبة.  إنتاجية  من  تقلل  بدورها 

قبل،  ذي  عن  أســوأ  أصبحت  قد  الجفاف  حــوادث 

مبوعد  التنبؤ  يف  صعوبة  أكرث  األمطار  أصبحت  حيث 

سقوطها وباتت تسقط يف »الوقت الخطأ من العام«. 

ونتيجة لذلك، والكالم عىل لسانه، حاول الناس زراعة 

ذلك  أن  إال  العام،  من  مختلفة  أوقات  يف  محاصيلهم 

مل يفلح واضطر الناس لزرع محاصيلهم عىل أية حال 

يف  ماشيته  يبيع  بدأ  وقد  األمطار.  سقوط  أمل  عىل 

إنه  يقول  وهو  أفضل.  أسعار  عىل  للحصول  محاولة 

إذا واصلت الظروف تحولها من يسء إىل أسوأ، فسوف 

يضطر للبحث عن وسائل أخرى لكسب املال. وسوف 

يف  التجارة  من  مزيداً  اعتقاده،  حسب  هذا،  يشمل 

املال  رأس  يزيد  وليك  واألخشاب.  والذرة  البقوليات 

الالزم لتحقيق ذلك، فهو ينوي أخذ قرض من جمعية 

املحلية. االئتامن 

أنه  القصتني  هاتني  من  الفور  عىل  نالحظه  ما  وأول 

يف حني أن كالهام يستشهد بالتغريات البيئية املفقرة، 

نجد أحدهام راغب يف الهجرة بينام فضل اآلخر تغيري 

بدرجات   – القوت  كسب  يف  الحالية  إسرتاتيجيته 

متفاوتة من النجاح – يف محاولة للتكيف مع الظروف 

األرسية  االستجابات  أن  هو  نراه  وما  املتغرية.  البيئية 

التي  الدرجة  تحددها  البيئي  التغري  إزاء  والفردية 

الفرد.  نظر  يف  ممكنة  إسرتاتيجية  الهجرة  بها  تشكل 

من  بشكل  فالواضح  مبهرة.  نتيجة  تلك  تبدو  ال  وقد 

كان  إذا  فقط  بالهجرة  يقومون  األفراد  أن  األشكال 

هذا الحل ممكناً. واملهم يف هذا األمر أن نقدر أهمية 

تحديد  يف  البيئي  التغري  خالف  الرئيسية  القوى  تلك 

الرئيسية  االستجابة  الهجرة  بها  تشكل  التي  الدرجة 

البيئي.  للتغري 

القوة  اعتباره  يف  يضع  طاملا  أنــه  املــرء  يظن  وقــد 

الرئيسية الكربى املتمثلة يف توافر األرض املنتجة فقد 

عليها  ستشكل  التي  الدرجة  تقييم  اإلمكان  يف  يصبح 

ذلك،  ورغم  البيئي.  للتغري  ممكنة  استجابة  الهجرة 

فإن البيانات املستقاة ميدانياً تطرح أمامنا صورة أكرث 

تعقيداً، حيث تظهر لنا قصص املهاجرين أن مثة عدد 

هائل التنوع من العوامل الفردية التي تكتيس أهمية 

البيئي  التغري  تجربة  كانت  إذا  ما  تحديد  يف  مامثلة 

وتوضح  بالهجرة.  قراًر  التخاذ  النهاية  يف  تفيض  سوف 

لنا الحكايات التالية هذه النقطة:

وهو  املزارعني،  أحد  أصبح  البيئي،  التغري  مواجهة  يف 

األفراد  كثرية  عائلة  ويعيل  العمر  منتصف  يف  رجل 

وال ميلك أي حرفة، يفكر يف الهجرة إىل منطقة أخرى 

واصلت  إذا  بأنه  يقول  وهو  إنتاجية.  أكرث  ريفية 

ظروف الزراعة تحولها من يسء إىل أسوأ فسوف يفكر 

الكبري  عائلته  أن حجم  ويقول  آخر.  ملكان  الهجرة  يف 

حرضية.  منطقة  ألي  الهجرة  عن  سيعجز  أنه  يعني 

أنه  إال  ُمنتج«  ما  »مكان  إىل  الهجرة  يود  أنه  ويقول 

ليس متأكداً حتى اآلن من طبيعة هذا املكان. 

والقصة الرابعة عن أحد املهاجرين الحرضيني الشباب 

والذي أتوا إىل املدينة من أجل مواصلة تعليمهم حتى 

الزراعية غري املستقرة ألبويه  الحياة  الهرب من  ميكنه 

يف املناطق الريفية:

كان الشاب قد قرر أن يأيت إىل ويلدية ملواصلة تعليمه 

عىل أمل أن يستطيع يف نهاية املطاف العثور عىل عمل 

يف الحرض. وهو يعتقد أن السبب الرئييس وراء ضعف 

إنتاجية األرض يف املناطق الريفية يكمن يف عدم توافر 

والتي  العشوائية  األمطار  إىل  يعزوه  ما  وهو  املياه 

بأنه  يقول  وهو  العام.  يف  فقط  لشهرين  اآلن  تسقط 

يحب الريف ويرغب يف العودة إليه ولكنه يشعر بأن 

ماكينات  نظام  وضع  يتم  مل  ما  ممكناً  يكون  لن  ذلك 

للري يضمن حصول املزارعني يف املنطقة عىل املياه. 

العديد  هناك  أن  لنا  يتضح  القصص،  واقع هذه  ومن 

العوامل التي يتحتم أن تتفاعل معاً قبل أن تتم ترجمة 

إىل  املناوئة  البيئي  التغري  لظروف  السكان  معاناة 

الزراعة  ظروف  تبدو  وبينام  بالهجرة.  قراراً  اتخاذهم 

الريفية عاجزة عن تقديم أي يشء سوى منط معييش 

محفوف باملخاطر، نجد عىل الجانب اآلخر أن التجربة 

التي عاشها املهاجرون يف املدن ال تبدو أكرث ُيرساً مام 

تم  الذين  املزارعني  جميع  أن  ورغم  الريف.  يف  هو 

إجراء الحوار معهم قد أتوا عىل وصف ظروف الزراعة 

املتدهورة يف املناطق الريفية، إال أن عدداً كبرياً ممن 

هاجروا منهم إىل الريف قد ذكروا كذلك خيبة أملهم 

األصل  يف  قصصهم  كانت  لقد  ويلدية.  يف  حياتهم  يف 

ومكافحة  العمل  عىل  العثور  أجل  من  كفاح  قصة 

للمعيشة.  نسبياً  املرتفعة  التكاليف 

املعقدة  االسرتاتيجيات  بعض  لتوظيف  األفراد  يضطر 

لالنتقال  النسبية  املزايا  بني  املقارنة  محاولتهم  يف 

هذه  تتضمن  وقد  الريف،  يف  للبقاء  النسبية  واملزايا 

االسرتاتيجيات املفاضلة بني فرص العثور عىل العمل يف 

املدينة وبني األمل يف أن يستطيع املرء حال بقاءه يف 

الريف أن يربم صفقة جيدة من تأجري أرضه بها. وقد 

يعتمد الحصول عىل األرض والوظيفة عىل ما إذا كان 

املناطق  يف  بالفعل  مقيمة  عائلة  أو  أصدقاء  له  الفرد 

الحرضية أو كان أحد أفراد عائلته العجائز ميلك أرضاً 

جيدة يف الريف. ويف سياق ال توفر فيه البيئتني الريفية 

فإن  العيش،  لقمة  للقلق عىل  شافياً  والحرضية عالجاً 

هناك قوى أخرى داخل تجربة الفرد تضحى مهمة يف 

تحديد ما يدفعه إىل الهجرة. 

تبدو  الكربى،  الرئيسية  العوامل  هذه  إىل  وباإلضافة 

الخصوصية«  ذات  ’العوامل  من  أيضاً مجموعة  هناك 

لتحدد  الفردي  املستوى  عىل  تأثري  ذات  تكون  والتي 

املرء  تجربة  بها  ترتجم  أن  املحتمل  من  التي  الدرجة 

مع التغري البيئي إىل قرار بالهجرة. 

أو  نستفيض  أن  مبقدورنا  أنــه  يتضح  سبق  ومــام 

باألسباب  املدفوعة  الهجرة  مربرات  رشح  يف  نتبسط 

من  يعانون  الذين  املزارعون  فيها  يقوم  والتي  البيئية 

املناطق  هذه  من  بالهجرة  املناوئة   البيئية  التغريات 

)أو املعايش( املترضرة نتيجة التدهور البيئي. 

قرار  اتخاذ  عىل  املؤثر  اآلخر  األكرب  الرئييس  والعامل 

الهجرة هو الدرجة التي اكتست بها االنتامءات العرقية 

فيدرالية  عنه  نجم  ما  وهو  إثيوبيا،  يف  سياسياً  طابعاً 

عرقية. وكانت هذه السياسة – والتي انقسمت البالد 

تقرير  بحق  املتمتعة  األقاليم  من  عدد  إىل  مبقتضاها 

يتم تحديدها وإدارتها عرقياً- قد تركت  املصري والتي 

تديرها  التي  املناطق  إىل  الهجرة  يف  رغبة  أقل  الناس 

الدرجة  لنا  وتتضح  لعرقهم.  مخالفة  عرقية  جامعات 

عىل  الكبرية  الرئيسية  العوامل  هذه  بها  تؤثرها  التي 

قرار الهجرة يف حقيقة أن أغلبية املهاجرين الحرضيني 

الرئيس  العامل  باعتباره  البيئي  التغري  ذكروا  الذين 

لديهم  وليس  سناً  أصغر  كانوا  بالهجرة  قرارهم  وراء 

من يعولونهم وقاموا بالهجرة ضمن املنطقة املحلية

خامتة

دفع  عىل  كبري  بشكل  قادراً  البيئي  التغري  يكون  قد 

بعض  هناك  تبدو  ذلك  ورغم  أنه  إال  للهجرة.  الناس 

يف  مهمة  تكون  التي  البيئي  التغري  بخالف  العوامل 

التسبب يف قرار الهجرة وأن غالبية هذه العوامل تقع 

تلك  عىل  الحصول  تنظم  التي  االجتامعية  الهياكل  يف 

تزيد من فرصة تحسني فرص  أنها  ُيعتقد  التي  املوارد 

األمن املعييش بعد الهجرة. 

للعوامل  املحتمل  املــزيــج  االعــتــبــار  يف  وبــاألخــذ 

معاً  تتفاعل  أن  سيتحتم  التي  والبيئية  االجتامعية 

املبالغة يف  أن نحذر من  الهجرة، علينا  إىل  ليك تؤدي 

هاجروا  الذين  املهاجرين  تحديد  محاولة  عىل  الرتكيز 

املبالغة  أن  البيئية وحدها، ذلك  التغريات  بسبب من 

املناخية  التغريات  أن  حقيقة  عنا  تحجب  قد  ذلك  يف 

واسعة النطاق سوف تعجل، عىل األرجح، من عمليات 

الهجرة القرسية واسعة النطاق والتي قد ترتك املناطق 

امُلرسلة واملستقبلة للهجرات أفقر املناطق. 

 جيمس مورييس

)james.morrissey@new.ox.ac.uk( يدرس 

للحصول عىل ماجستري يف التنمية الدولية بـ )نيو 

كوليج( يف جامعة أكسفورد. 

1. تقع مدينة ويلدية واملناطق املحيطة بها يف والية شامل ويلو يف 
منطقة أمهرة اإلدارية. 

2. تم تجميع هذه الروايات أثناء األعامل امليدانية يف شامل رشق 
الهضاب اإلثيوبية وقد أجريت يف املوسم املمطر لعام 2007. 
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والتي  أالسكا  والية  يف  املناخ  تغري  يف  الشك  ميكن  وال 

الوالية  هذه  عرب  الحرارة  درجات  يف  تزايداً  شهدت 

يرتاوح بني 2 و 3.5 درجة مئوية منذ عام 1974، بينام 

تناقصت مساحة البحر املتجمد يف القطب الشاميل من 

الحرائق  وتتزايد  الجليد،  طبقة  وسامكة  حجم  حيث 

الطبقة  وتتعرض  والنطاق،  الحجم  حيث  من  الربية 

الظواهر  وتؤدي  مستمر.  بشكل  للذوبان  الجليدية 

السكان  لقبائل  إنسانية  أزمة  خلق  إىل  اإليكولوجية 

األصليني التي تسكن منطقة القطب الشاميل والغابات 

وجه  عىل  يستوجب  مام  السنني،  آالف  منذ  الشاملية 

الرسعة إعادة توطني أربعة قبائل من السكان األصليني 

القبائل  عرشات  تواجه  هناك  بينام  أالسكا  والية  يف 

الوكاالت  تبذل  بينام  املحتم،  الخطر  أيضاً  األخــرى 

الحكومية وسعها لتلبية االحتياجات املستجدة الهائلة 

لهذه املجتمعات. 

وكيفالينا  شيشامريف  قبائل  توطني  إعــادة  يتعني 

الرشقي  الساحل  تقطن  التي  ونيوتوك  وشاكتوليك 

ألالسكا يف أماكن أخرى نتيجة الختفاء الجليد وارتفاع 

والتي  العواصف  قوة  لزيادة  أدى  مام  البحر  مستوى 

أن  ويذكر  عليها.  يقطنون  التي  األرض  بدورها  تحت 

لهذه القرى أساليب حياة معيشية نشطة وتتواجد عىل 

الدراسات  السنني. لكن تشري  ساحل أالسكا منذ آالف 

أن  واحدا  كاريث  مناخي  لحدث  ميكن  أنه  إىل  البيئية 

عاماً  عرش  الخمسة  غضون  يف  القبائل  جميع  يغمر 

يف  القبائل  لهذه  مستدام  مستقبل  من  فام  القادمة. 

مواطنها الحالية-  وما من أرض مرتفعة ميكنهم االنتقال 

البديل الوحيد املتوفر هو االنتقال  إليها. وبالتايل فإن 

والهجرة، لكن برغم اإلجامع عىل رضورة إعادة توطني 

هذه القبائل، مل يتم تخصيص أموال حكومية تستهدف 

تحديداً البدء يف هذه العملية. 

الوكاالت  مع  خاصة  عملية  يف  املجتمعات  كل  تشرتك 

الحكومية عىل مستوى الوالية وعىل املستوى الفيدرايل 

مكابدتهم  يف  للقبائل  الحامية  لتوفري  تسعى  والتي 

استجابت  وقد  التوطني.  إعادة  عملية  لتنفيذ  للحاجة 

التقليدية  مناهجها  خالل  من  الحكومية  الوكاالت 

الفيضانات،  من  والوقاية  األرايض  تآكل  للسيطرة عىل 

لكن اسرتاتيجيات التكيف هذه قد برهنت عىل عدم 

يتدهور  بيئي  موئل  من  القبائل  حامية  يف  فاعليتها 

برسعة. 

من املتوقع أن تشكل الهجرة القرسية الناجمة عن تغري املناخ تحدياً ضخاًم ال لقدرة املجتمعات 
املحلية التي سرتغم عىل الهجرة وحسب بل وعىل قدرات الحكومات املحلية والوطنية التي 

ستضطر للتعامل مع عواقب مثل هذه الهجرة. 

 حقوق سكان مجتمعات

أالسكا وقدرتهم عىل التكيف    
روبني برونني
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للوقاية  الفنية  املساعدة  برنامج  قام   ،2006 عام  ويف 

إنشاؤه  تم  والذي  أالسكا-  يف  القرى  أرايض  تآكل  من 

التكاليف  شتى  بتقييم  األمرييك-  الكونغرس  قبل  من 

إعادة  مقابل  األرايض  تآكل  عىل  بالسيطرة  املرتبطة 

التوطني، وحدد أيضاً عدداً من القضايا اإلدارية الحرجة 

التي تحتاج للتصدي لها يف حال حدوث إعادة توطني، 

مشرياً إىل أنه ال يوجد يف الوقت الحايل: 

وكالة حكومية لها سلطة إلعادة توطني القبائل 

أموال مخصصة تحديداً إلعادة التوطني 

معايري الختيار األماكن املناسبة إلعادة التوطني 

الحتياجات  التصدي  تستطيع  حكومية  منظمة 

التوطني  إلعادة  الالزم  االسرتاتيجي  التخطيط 

للمجتمعات،  األصيل  املوطن  تفكيك  وإحصائيات 

مبا يف ذلك تنظيف املخلفات الخطرة والحفاظ عىل 

املواقع الثقافية. 

أالسكا  مجلس  أالسكا  حاكم  أنشأ   ،2007 عــام  يف 

تغري  إسرتاتيجية  لتنفيذ  املناخ  تغري  بشأن  االستشاري 

العمل  »مجموعة  تكليف  وتم  الوالية.  لهذه  مناخي 

للمجلس-  تابعة  استشارية  مجموعة  وهي  الفوري«- 

بتحديد الخطوات الطارئة يف املدى القصري التي تحتاج 

حكومة الوالية التخاذها للحيلولة دون فقدان األرواح 

التي  القبائل  وسط  املناخ  تغري  بسبب  واملمتلكات 

العمل  مجموعة  رئاسة  وكانت  توطينها.  إعادة  يتعني 

هذه مناصفة بني ممثلني من حكومة الوالية والحكومة 

املستويات  متعدد  اإلداري  الهيكل  وكان  الفيدرالية؛ 

فريداً من نوعه. 









يف أبريل 2008، أصدرت مجموعة العمل هذه توصياتها، 

والتي رّكزت بشكل كبري عىل خطط السيطرة عىل تآكل 

العمل  مجموعة  أوصت  كام  القبائل.  وإخالء  األرايض 

أيضاً بتخصيص األموال للقبائل للبدء يف عملية تخطيط 

إلعادة التوطني. واعرتافاً منها باملشاكل اإلدارية املعقدة 

كام وردت يف تقرير برنامج املساعدة الفنية للوقاية من 

تآكل أرايض القرى بأالسكا عام 2006، أوصت مجموعة 

العمل بأن تتزعم وكالة حكومية واحدة جهود إعادة 

عن  املسؤولية  تتوىل  منسقة  كوكالة  وتعمل  التوطني 

الحفاظ عىل الرشاكات عىل املستوى الفيدرايل ومستوى 

الواليات والقبائل. لكن ال يعطي هذا التقرير تفاصيل 

حول الهيكل اإلداري أو الوالية القضائية التي ستسمح 

لهذه الوكاالت بالعمل معاً. 

جهودها  يف  تقدماً  األكرث  نيوتوك  مجتمعات  تعترب 

إلعادة  موقعاً  حددت  بعدما  وذلك  التوطني،  إلعادة 

التوطني واكتسبت األرض الالزمة لذلك مبوجب ترشيع 

التخطيط  عن  املسؤولة  الجهة  وتقوم  الكونغرس.  من 

عىل مستوى الوالية واملنوط بها تسهيل عمل مجموعة 

الوكاالت  من  العرشات  عمل  بني  بالتنسيق  العمل 

املشاركة يف إعادة توطني مجتمعات نيوتوك، وليس من 

لجهودها  لالنضامم  أخرى  وكاالت  مطالبة  اختصاصها 

وكاالت  و  الفيدرالية  الوكاالت  لكن  التوطني  إعادة  يف 

نيوتوك  ملجتمعات  الُعريف  املجلس  مع  تعمل  الوالية 

من  التوطني.  إعادة  عملية  يف  للمشاركة  رغبة  وتبدي 

تفويضاً  الوكاالت  هذه  من  أي  متلك  ال  أخرى،  جهة 

املهددة  القبائل  توطني  الالزم إلعادة  بالتمويل  يحظى 

تنسق  أو  تنشئ  قيادية  وكالة  توجد  وال  املناخ؛  بتغري 

ملتزمة  الوكاالت  وأغلب  التوطني؛  إعادة  إسرتاتيجية 

عملها.  أمام  حقيقة  عراقيل  تشكل  قانونية  بإرشادات 

يذكر، عىل سبيل املثال، أن كل من وزارة النقل يف أالسكا 

املنوط بها مهمة بناء مهبط طائرات ووزارة التعليم يف 

أالسكا املنوط بها مهمة بناء مدارس غري قادرتان عىل 

امليض قدماً يف هذه املرشوعات يف مواقع إعادة التوطني 

من  أدىن  بحد  مجتمعات  وجود  تقتيض  اللوائح  ألن 

السكان يف املوقع قبل الرشوع يف بناء أي بنية تحتية. 

ويعترب املجلس الُعريف ملجتمعات نيوتوك مبثابة حكومة 

محدودة  قــدرة  سوى  متلك  ال  صغرية  محلية  قبلية 

فقط عىل التنسيق بني أعامل إعادة التوطني لعرشات 

الوكاالت الفيدرالية ومن الوالية وإدارة األموال الالزمة 

من أجل عملية إعادة التوطني والحصول عليها. 

إن األزمة اإلنسانية يف أالسكا تظهر وبشكل واضح مدى 

عىل  تقوم  واضحة  وإرشــادات  مبادئ  لوضع  الحاجة 

مبدأ حقوق اإلنسان وميكنها أن تخدم كنموذج ألقاليم 

حقوق  حامية  ضامن  يف  يساعد  قد  ما  وهو  أخــرى، 

لألفراد  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  اإلنسان 

والقبائل املجربة عىل الهجرة أثناء النزوح وكذلك أثناء 

الوالية والحكومة  إعادة االستقرار. يجب عىل حكومة 

الفيدرالية االلتزام مبا ييل: 

السامح للمجتمعات املترضرة بأن تكون طرفا أساسياً 

يف عملية إعادة التوطني 

الثقافية  الناحيتني  من  املناسبة  اآلليات  ضامن 

واللغوية من أجل املشاركة والتشاور 

ضامن بقاء األرس والقبائل معاً أثناء إعادة التوطني 

الحفاظ عىل سالمة املؤسسات االجتامعية-الثقافية 

يف  العرفية  القبلية  والحقوق  اإلعاشة  حامية حقوق 

املوارد 

ومياه صالحة  آمن وصحي،  الحق يف مسكن  ضامن 

للرشب، وتعليم وغري ذلك من رضوريات الحياة 

تنفيذ فرص تنمية مستدامة كجزء من عملية إعادة 

عىل  املجتمعات  بقدرة  االرتقاء  ثم  )ومن  التوطني 

التكيف(. 

التعريف 

هذه  النزوح  لفئة  دقيق  تعريف  وضع  الــرضوري  من 

لهذه  الدامئة  التوطني  بإعادة  القيام  يتم  أال  بغية ضامن 

املجتمعات إال يف حال عدم توفر أية حلول ناجعة أخرى. 

 )Climigration( »لقد تم صياغة تعبري »الهجرة املناخية

لوصف هذا النوع من النزوح. وتحدث الهجرة املناخية 

يف  االستمرار  ما  مجتمع  عىل  الصعب  من  يصبح  عندما 

منط حياتها املعتاد ألسباب ُتعزى حرصاً ألحداث مرتبطة 

باملناخ دون سواها وتصبح إعادة التوطني الدامئة رضورية 

الهجرة  يف  األساسية  والعنارص  املجتمع.  أفراد  لحامية 

املناخية هي استمرار األحداث املناخية وتأثريها املتواصل 

األشخاص  لسالمة  وتهديدها  العامة  التحتية  البنى  عىل 

وبالتايل زيادة االحتامل يف وقوع خسائر يف األرواح. 

تصميم  لضامن  هاماً  لها  تعريف  وضع  تعد خطوة  كام 

وتنفيذ أطر العمل املؤسسية لالستجابة اإلنسانية مالمئني. 

»إغاثة  توفر  تقليدي  بشكل  كانت  التي  الوكاالت  إن 

سبيل  عىل  األرايض،  تآكل  عىل  والسيطرة  الكوارث« 

املثال، ستستمر يف املشاركة يف هذه األنشطة حتى يتقرر 

وجوب القيام بإعادة التوطني بغية حامية أرواح وسالمة 

ستتحول  النقطة،  هذه  فقط  وعندها  املجتمع.  وسالمة 

املجتمعات، جنباً إىل جنب مع حكومة الوالية والحكومة 

الفيدرالية، برتكيزها نحو إنشاء عملية إعادة توطني. 

النظام  تغري  عالمات  عىل  التعرف  يف  اإلخــفــاق  إن 

املجتمع  قدرة  من  خطري  وبشكل  سيعيق  اإليكولوجي 

انهيار اجتامعي واقتصادي.  عىل التكيف وقد يفيض إىل 

الوكاالت الحكومية أيضاً عوائق وصعوبات  كام ستواجه 

تحديد  عىل  قادرة  تكن  مل  إذا  للمساعدة  جهودها  يف 

عالمات التحذير هذه يف مرحلة مبكرة للرشوع يف عملية 















املياه  مستوى  أن  وأجــدادنــا  نحن  الحظنا  لقد 

الجليد  وكثافة  تقرص،  الفصول  ومدة  يرتفع،  كان 

تقرص  بينام  أدفأ  تصبح  الشتاء  وفصول  تتضاءل، 

فقدان  أسفر  لقد  والربيع.  الصيف  فصول  فرتة 

األرض بفعل عوامل الحت والتآكل وزيادة املخاطر 

زيادة خطورة وضع  عن  واألرواح  املمتلكات  عىل 

سكان شيشامريف وتهديد ثقافتها وشعبها. والحل 

السكان  توطني  إعادة  هو  للتنفيذ  القابل  الوحيد 

بعيداً عن الجزيرة يف موطن عىل اليابسة املجاورة 

يسهل الوصول إليه بحراً، ومناسب الستمرار أسلوب 

عىل  والحفاظ  املجتمعات،  لهذه  املعييش  الحياة 

املستمر  القلق  إن  املجتمع.  هذه  ومتاسك  ثقافة 

التآكل هو مبثابة عبء زائد يتحمله  والناجم عن 

جميع أعضاء املجتمع بينام ميثل خيار عدم اتخاذ 

أية خطوات مبثابة املوت املحتم للشيشامريف.

توين إيه ويوانا، أحد سكان شيشامريف
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إعادة توطني املجتمعات املتأثرة. وقد تشمل العالمات أو 

املؤرشات املبكرة الخاصة بتعرض املجتمعات  للخطر ما 

ييل:  األرضار املتكرر للبنية التحتية للمجتمع؛ واألخطار 

وعدد  التوسع؛  عىل  املجتمع  قــدرة  وعــدم  املحدقة، 

إخالئهم؛  يتم  الذين  األشخاص  وعدد  اإلخالء؛  حوادث 

املتكرر  واإلخفاق  البيئي؛  للتغري  املتوقعة  واملعدالت 

الوصول  وإمكانية  الكوارث؛  من  التخفيف  إلجــراءات 

االتصال  ونظم  للرشب  الصالحة  واملياه  النقل  نظم  إىل 

والطاقة والتخلص من النفايات. فكلام إدراك املجتمعات 

والوكاالت الحكومية برضورة وقوع إعادة التوطني رسيعاً، 

كلام توفرت برسعة اإلمكانية لتحويل األموال التي توجد 

حاجة ماسة لها من جهود اإلنقاذ من الكوارث إىل جهود 

إعادة التوطني. 

يف عام 2006، قامت وحدات املهندسني العسكرية ببناء 

حاجز بحري جديد لحامية كيفالينا. وبعد يوم واحد من 

حفل االفتتاح، تسببت عاصفة يف تدمري جزء أسايس من 

الحاجز، مام ترك املجتمع املحيل معرضاً ومكشوفاً  هذا 

املكان  إلخالء  السكان  اضطر   ،2007 عام  ويف  للمخاطر. 

عندما هددت عاصفة أرواح أفرادها. 

إن اسرتاتيجيات إخالء القرى بشكل مؤقت، وإعادة بناء 

األرض،  تآكل  مكافحة  وهياكل  العامة  التحتية  البنية 

توفر  تعد  مل  األصلية  ملواطنهم  السكان  إرجاع  وبعدئذ 

الدامئة  التوطني  إعادة  أصبحت  بينام  املالمئة  الحامية 

هي الحل الناجع الوحيد لسكان كيفالينا، وكذلك لبقية 

االستفادة  يجب  بأالسكا.  األصليني  السكان  مجتمعات 

من تجارب هذه املجتمعات يف توجيه عملية إنشاء كل 

واالستجابة  اإلنسان  لهم حقوق  تؤمن  التي  املبادئ  من 

املؤسسية التي تضمن لهم سالمتهم. 

روبني برونني )rbronen@yahoo.com( هو املدير 

 التنفيذي ملرشوع عدالة الهجرة يف أالسكا

 )www.akijp.org(وزميل الربنامج التجريبي لتحفيز 

البحث التنافيس يف مؤسسة العلوم القومية.

األمراض  من  البعوض  بواسطة  املنقولة  األمراض  تعد 

التي ميكن أن تبيل مسؤويل الصحة والعاملني يف مجال 

زمن  يف  السياسة،  صناع  إىل  إضافة  الصحية،  الرعاية 

انتقلت املالريا  الناتجة عن تغري املناخ. ولطاملا  الهجرة 

العامل  حركة  أدت   حيث  الناس  مع  الضنك  وحمى 

البلدان إىل بروز   الدورية بني األرياف واملدن يف بعض 

الحرضية.  املناطق  يف  املرضني  لهذين  جديدة  مصادر 

دي  ريو  مدينة  يف  الضنك  حمى  انتشار  أن  ُوجد  وقد 

وكذلك  الحرض  إىل  الريف  من  بالهجرة  مرتبط  جانريو 

املناطق  وحتى  الحرضية.  املناطق  يف  البيئي  بالتدهور 

يجد  أن  عادة  املرء  يتوقع  ال  حيث   - املناخ  معتدلة 

املالريا والضنك – قد شهدت عدداً متزايداً من الحاالت 

نتيجة تنّقل السّياح وهجرة األشخاص من البلدان التي 

ينترش فيها هذين املرضني. 

التي تم تشخيصها ألول مرة يف  أما حمى شيكونغونيا، 

حدوثها  تكرار  حالياً  املتوقع  فمن   ،2007 عام  إيطاليا 

يف أماكن أخرى أيضاً. كام أن بعض املناطق يف جنوب 

رشق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى التي ُيحتمل أن 

تكون األكرث تأثراً بارتفاع منسوب سطح البحر أو ارتفاع 

فيضان األنهار هي مناطق تتوطن فيها املالريا والضنك 

وحمى شيكونغونيا. وقد تؤدي التحركات السكانية من 

هذه املناطق إىل غريها يف نفس البلدان أو عرب الحدود، 

مناخاً  والرطوبة  الحرارة  درجات  ارتفاع  يتيح  حيث 

مناسباً للبعوض، إىل انتشار واسع لهذه األمراض.

إثر  املياه  توزيع  أمناط  تغري  عن  ينتج  فقد  وكذلك 

درجة  ارتفاع  جانب  إىل  متكررة،  فيضانات  حدوث 

املدى  بعيدة  آثاراً  للسكان،  القرسية  والحركة  الحرارة، 

البلهارسيا.  كمرض  باملياه  املرتبطة  األمراض  عىل  أيضاً 

وتشري التقديرات إىل أن عدد املصابني بهذا املرض يبلغ 

200 مليون نسمة حول العامل كام أنه يتسبب يف ارتفاع 

مرشوعات  أظهرت  وقد  والوفيات1.  االعتالل  معدالت 

مدى  جلياً  البلدان  من  عدد  يف  املائية  املوارد  تنمية 

مع  البلهارسيا  مرض  بها  ينترش  أن  التي ميكن  السهولة 

أقل  أخرى  وسائل  أيضاً  يوجد  كام  السكانية.  الحركة 

انتقلت  املثال  فعىل سبيل  املرض  النتشار هذا  وضوحاً 

الحلزونات الناقلة للبلهارسيا املوجودة يف الربازيل دون 

شباك  عرب  الحرضية  إىل  الريفية  املجتمعات  من  قصد 

صيادي األسامك.

املرتتبة عىل  الصحية  التأثريات  من  العديد  أن  وبالرغم 

تكون  ما  غالباً  املناخ  بتغري  املرتبط  السكاين  النزوح 

البلدان  تقترص عىل  أنها ال  إال  »الجنوب«،  ملموسة يف 

وأوروبا  الشاملية  أمريكا  تشهد  فقد  فحسب.  النامية 

وبالتايل  والالجئني،  املهاجرين  عدد  يف  كبرياً  تزايداً 

من  خطورة  أكرث  أو  جديداً  نوعاً  املنطقتني  كال  تواجه 

أوروبا  مناطق  أغلب  شهدت  وقد  الصحية.  التحديات 

جراء  السل  مرض  من  جديدة  حاالت  بالفعل  الغربية 

الهجرة املتزايدة من أوروبا الرشقية وغريها من املناطق 

التي بقيت فيها معدالت انتشار مرض السل مرتفعة أو 

تزايدت مع انتشار مرض األيدز.

أوروبا  يف  الفقرية  املناطق  من  السكان  حركة  أن  كام 

مرض  تفيش  إىل  كذلك  أدت  قد  النامية  والبلدان 

أخرى  أوروبية  دول  يف  )ب(  و  )أ(  الكبدي  االلتهاب 

عن  فضاًل  فيها.  كبرية  ميثل مشكلة  املرض  يكن هذا  مل 

املناعة  نقص  فريوس  من  جديدة  حاالت  انتشار  تركز 

املكتسب واألمراض الجنسية املعدية األخرى يف العديد 

من  الوافدين  ضمن  فأكرث  أكرث  ــا  أوروب مناطق  من 

فريوس  انتشار  منع  وسائل  فيها  كانت  التي  البلدان 

يف  عليه  كانت  مام  نجاحاً  أقل  البرشية  املناعة  نقص 

أغلب بلدان أوروبا الغربية. وقد ارتبطت هجرة أمريكا 

فقد  الصحية.  والتحديات  األمناط  بتغري  أيضاً  الشاملية 

للعامل  املوسمية  التحركات  أن  املثال  سبيل  عىل  ُوجد 

يعيش  والجنوبية حيث  الوسطى  أمريكا  من  الزراعيني 

مرض  باسم  املعروف  باملرض  نسمة  مليون   13 نحو 

شاغاس قد أدت إىل ظهور ما يقدر بـ 500 ألف حالة 

إصابة جديدة يف أجزاء من الواليات املتحدة مثل والية 

لويزيانا وجنوب والية تكساس ووالية كاليفورنيا، حيث 

يتوافد كثريون من هؤالء العامل املوسميني للبحث عن 

عمل.

الصحي  التحدي  املعدية  األمراض  انتشار  يشكل  وال 

األوحد الذي ينتج عن الهجرة املتزايدة. ففي كل مكان 

تشري أدلة جديدة عىل عالقة بني عمليات الهجرة )حتى 

الرئيسية  العوامل  التوطني من  الهجرة املؤقتة( وإعادة 

القلب  إصابات  مثل  املعدية  غري  األمــراض  وانتشار 

وال  الثاين.  النوع  من  السكري  وداء  الدموية  واألوعية 

يظهر أن األشخاص املهاجرين أكرث عرضة لهذه األمراض 

أسوأ  عليهم  األمراض  هذه  تأثريات  تكون  بل  فحسب، 

قلام  املهاجرين  أن  ويكفي  املقيمني،  عىل  تأثرياتها  من 

يستطيعون الحصول، ألي سبب كان، عىل نفس خدمات 

ما  وغالباً  املقيمون  عليها  يحصل  التي  الصحية  الرعاية 

يعيشون عىل هامش خدمات الرعاية التي من املمكن 

أن توفر لهم املساعدة والرعاية الصحية.

أن  بسبب  أيضاً  واالجتامعية  النفسية  املشاكل  وتنشأ 

تستلزم  فهي  عصيبة.  تجربة  تكون  ما  دامئاً  الهجرة 

بدون  واملغادرة  األرسية،  الروابط  قطع  الحال  بطبيعة 

ضامن النجاح يف الحصول عىل عمل، وكذلك عدم معرفة 

كيفية استجابة املجتمعات املستقبلة لهم. ويف كثري من 

التحديات الصحية 
مانويل كاربالو، وتشلسي بي مسيث، وكارين بيرتسون 

ال يوجد أية حلول سهلة للعواقب الصحية واألمراض الناجمة عن النزوح املناخي والبيئي.

mailto:rbronen@yahoo.com
http://www.akijp.org
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املهاجرون  عربها  ينتقل  التي  الطرق  تكون  الحاالت 

عىل  املؤثرة  باملخاطر  محفوفة  مقصدهم  إىل  للوصول 

الوافدين  يقاوم  سيايس  مناخ  ظل  يف  أنه  كام  الصحة. 

الجدد وال يتعاطف معهم، فقد تزداد بدرجة كبرية حدة 

ومدى الصدمة النفسية الناشئة عن الهجرة.

عراقيل  وضع  يف  مكان  كل  يف  البلدان  رشعت  فقد 

زاد  الذي  األمر  الوافدين، وهو  أمام  افرتاضية وحقيقية 

أيضاً  وإمنا  البلدان  إىل  دخولهم  فقط  ليس  من صعوبة 

أثبتت  وقد  فيه.  إدماجهم  ثم  املجتمع  إىل  تقدميهم 

للمهاجرين  تتوفر  ال  حينام  أنه  وتكراراً  مراراً  التجربة 

أقل  يكونوا  أن  إىل  مييلون  فإنهم  جيدة  إقامة  ظروف 

ويكونون  واالقتصادية،  االجتامعية  الناحية  من  إنتاجية 

والنفسية  البدنية  املشاكل  ملختلف  عرضة  أكــرث 

إىل  املهاجرين  من  النوع  هذا  مييل  كام  واالجتامعية. 

أرخص  ويف  املدن،  يف  جاذبية  املناطق  أقل  يف  السكن 

الرعاية  خدمات  عن  وأبعدها  اإلسكان  أماكن  وأسوأ 

الصحية األساسية. إذ أن أسلوب معيشتهم ونوع عملهم 

ال يوفران الكثري من األمن الصحي. فمع األجور الزهيدة 

عن  فضاًل  الوظيفي،  االستقرار  وندرة  يتقاضونها  التي 

عائالتهم  إىل  مالية  حواالت  إرسال  أجل  من  كفاحهم 

يف  املهاجرون  يقع  ما  كثرياًً   ، لها  الحاجة  بأمس  والتي 

اإلصابة  وقابلية  الصحة  وتدهور  التغذية  سوء  دائرة 

بأمراض جديدة.

خامتة

عىل  املرتتبة  الصحية  ــار  اآلث ملواجهة  االستعداد  إن 

املناخ سيتطلب رسم خرائط  تغري  يفرضها  التي  الهجرة 

تصري  قد  التي  باملناطق  الخاصة  الوبائية  للبيانات 

مناطق  تصري  قد  التي  وتلك  لألمراض  »مرِسلة«  مناطق 

من  االنتقال  إىل  الناس  بعض  يضطر  وقد  »مستقبلة«. 

املناطق التي لها تاريخ من األمراض املحددة إىل أماكن 

هذه  يف  شائعة؛  غري  األمراض  هذه  فيها  تكون  أخرى 

أو معدومة  قليلة  الجامعية«  »املناعة  تكون  لن  الحالة 

الصحي  القطاع  يف  العاملون  يكون  ال  قد  بل  فحسب 

العكس  الالزمة. وعىل  والعالجات  باألعراض  دراية  عىل 

من ذلك فقد يضطر كثريون آخرون لالنتقال إىل مناطق 

يتعرضون فيها ملخاطر صحية مل يضطروا ملواجهتها من 

عالجية.  أو  وقائية  خربة  بأية  فيها  يتمتعون  وال  قبل 

يف  تقع  ترضراً  األكرث  املناطق  من  العديد  ألن  ونظراً 

الصحة  موارد  إىل  بالفعل  تفتقر  اقتصادياً  ضعيفة  دول 

يفرضها  التي  الصحية  التحديات  مواجهة  فإن  العامة، 

النزوح الجامعي املحتمل للسكان من منطقة إىل أخرى 

تقتيض قدراً من االهتامم أكرب بكثري مام تم توفريه حتى 

اآلن.

مانويل كاربالو )mcarballo@icmh.ch( هو املدير 

التنفيذي للمركز الدويل للهجرة والصحة والتنمية 

)www.icmh.ch( يف جنيف، سويرسا؛ وتشليس يب 

سميث )csmith@icmh.ch( هي مساعدة أبحاث 

وتطوير باملركز الدويل للهجرة والصحة والتنمية؛ 

 )kpettersson@icmh.ch( وكارين بيرتسون

تعمل موظفة فنية يف املركز الدويل للهجرة والصحة 

والتنمية.

www.who.int/schistosomiasis/en/ .1

هاييتي بعد إعصار 

جوستاف، 2008.
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موجة   28 املاضية  عام  املائة  مدى  عىل  كينيا  شهدت 

أعوام  العرشة  أربعة منها حدثت خالل  جفاف شديدة، 

األخرية. لقد كان ملوجات الجفاف هذه تأثري مدمر عىل 

الواقع  املناخ  تغري  وأصبح  عيشهم  وسبل  الناس  حياة 

بثالثة  عددهم  يقدر  والذين  كينيا  شامل  لرعاة  الحايل 

عليه عىل  اعتمدوا  الذي  املعيشة  أسلوب  أن  إذ  ماليني. 

املناخ  تغري  لتأثري  فريسة  وقع  قد  السنوات  آالف  مدى 

حيث تشري التقديرات إىل أن ما يقرب من مليون نسمة 

قد اضطروا بالفعل إىل التخيل عن الرعي.

بطول  ميتد  طريق  عىل  جديدة  قــرى  عــدة  وظهرت 

كينيا.  الواقعة يف شامل  منديرا  مدينة  إىل  كيلومرت   800

البيئيني«  »الالجئني  أوائل  اآلن  القرى  هذه  وتستضيف 

»الرعاة  بلغتنا  عليهم  نطلق  والذين  كينيا،  شامل  يف 

اليوم  املنطقة  العيش يف هذه  وتعتمد سبل  السابقني«. 

اعتامداً شبه كيّل عىل املعونات الغذائية الطارئة.

ويتنقل الرعاة يف املعتاد من منطقة إىل أخرى بحثاً عن 

املرعى وكذلك بحثاً عن املاء ملاشيتهم فهم يتنقلون مع 

الجفاف، لذلك فإنه كلام حدث  ماشيتهم جراء موجات 

إجهاد مناخي – يتمثل يف عدم سقوط األمطار - يضطر 

الرعاة إىل الرتحال بحثا عن مناطق األمطار.

أرايض  تعجز  الجفاف  موجات  وحّدة  تكرار  زيادة  ومع 

إىل  الناس  يضطر  مام  العيش  أسباب  توفري  عن  الرعاة 

الهجرة.

تخيل  أولهام  شكلني  الحارض  الوقت  يف  الهجرة  ولهذه 

حيث  الرعوية  الحياة  ونظام  أسلوب  عن  متاماً  البعض 

فرص  عىل  للحصول  سعياً  الحرضية  املراكز  إىل  ينتقلون 

العمل املؤقت أو لالعتامد عىل هبات ومساعدة األقارب 

اإلجهاد  ضد  األول  الدفاع  خط  عــادة  ميثلون  الذين 

املناخي. وثانيهام أن ينتقل الكثريون للسكن بالقرب من 

الطارئة.  الغذائية  املعونات  وراء  سعياً  الحرضية  املراكز 

أفضل  عن فرص  بحثاً  الذين هاجروا  الغالب  وهؤالء يف 

إفريقيا  أخرى يف رشق  أماكن  إىل   – واملاء  املرعى  أي   –

والقرن األفريقي، ال سيام إىل الصومال وأثيوبيا املجاورتني. 

الوقت  يف  مغلقة  للحدود  العابرة  الطرق  هذه  أن  إال 

من  يعد  فلم  السيايس.  الجغرايف  الوضع  بسبب  الحارض 

املمكن أن يتنقل الناس حيث يشاءون للبحث عن فرص 

العيش  اآلن هو  أمامهم  املتبقي  الوحيد  والخيار  أفضل. 

عىل هوامش املراكز الحرضية كنازحني داخلياً. فقد صار 

سبل عيشهم األسايس اآلن انتظار املعونات الطارئة.

وهناك بالتأكيد العديد من العوامل األخرى التي تسبب 

لهذه  عرضة  أكرث  الناس  تجعل  والتي  املنطقة  يف  الفقر 

املوازين  قلب  الذي  العامل  ولكن  املناخية،  الظروف 

والذي جعل سبل عيش الناس سباًل غري كرمية هو تغري 

املناخ. 

محمد أدو )madow@christian-aid.org( مواطن 

من شامل كينيا ويعمل حالياً مع منظمة املعونة 

املسيحية يف رشق إفريقيا.

هذه املقالة نسخة محررة من عرض تم تقدميه يف 

مؤمتر حول »تغري املناخ والهجرة القرسية« نظمه معهد 

بحوث السياسة العامة يف لندن يف 29 أبريل/نيسان 

.2008

الرعاة والُرّحـل يف كينيا 
حممد آدو

ألثر املدمر ملوجات الجفاف والفياضانات عىل املجتمع الرعوي يف شامل كينيا.
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»...وَضَع شعب اإلنكا قواعد تفرض عىل كل املعنيني احرتام الغابات بشكل دائم حيث فرضوا عقوبات مشددة 

التالل  عىل أولئك الذين يتسببون يف تدمريها أو اإلرضار بها. وقد أخربنا والدي أنه يستعيد بذاكرته صورة 

عند قمة جبل كوروبونا الجليدية وهي مليئة بالغابات. وبني األشجار كانت املياه تتدفق من العيون واملراعي 

دامئة الخرضة. أما اآلن، فال نرى سوى قليل من الغابات، وبعضها صغري 

للغاية. 

وأنا  املال.  إىل  الناس  واحتياج  املياه  وجود  عدم  يف  املشكلة  وتتمثل 

أحاول أن أتحدث إىل الناس وأناشدهم بعدم قطع املزيد من األشجار 

إذ مل تعد هناك مراعي خرضاء أو عيون تتدفق باملياه، لذلك يجب أن 

الغزالن والفهود واآلن  أن  إذ  املتبقية منها.  القليلة  القلة  نقدر بشدة 

إىل  طريقهم  يف  العجائب،  من  وكلهم  الجليدية،  كوروبونا  جبل  قمة 

التاليش«.

غويلريمو إسكوالستيكو غونغورا بيسريا

مزارع يف غابة كيوينا هوامامناركا يف أنداراي، بريو.

الوكالة  عملية«،  منظورات  املناخ:  تغري  مع  »التكيف  موضوع  من 

موقع عىل  متوفر   .2008  ،)GTZ( التقني  للتعاون   األملانية 

www.gtz.de/en/dokumente/en-climate-adaptation.pdf
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تتأثر البلدان الفقرية باملخاطر الطبيعية بشكل أكرب من 

غريها نظراً لضعف قدراتها وإمكانيتها املتزايدة للتعرض 

الحد من  تدابري  تطبيق  قدرتها عىل  وانخفاض  لألخطار 

الغنية إىل  البلدان  املخاطر مقارنة بغريها، يف حني متيل 

قدرتها عىل تحمل تكاليف اقتصادية كبرية. ففي الفرتة 

واألقل  النامية  البلدان  تكبدت   2005-1991 عامي  بني 

منواً  845 884  حالة وفاة و401 مليار دوالر من الخسائر 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  تكبدت  حني  يف  االقتصادية، 

و715  وفاة  حالة   61918 والتنمية  االقتصادي  التعاون 

مليار دوالر من الخسائر االقتصادية. وميكن للكوارث أن 

تعطل تقدم عملية التنمية يف أي دولة عن طريق تدمري 

اإلنتاج وإعادة توجيه املوارد الوطنية النادرة إىل أنشطة 

إعادة البناء، وهي بذلك تشكل تهديداً لألهداف اإلمنائية 

 919 البالغة  غرينادا  أن خسائر  بالذكر  لأللفية. وجدير 

مليون دوالر  نتيجة إعصار إيفان الذي رضبها عام 2004 

كانت تعادل 2,5 مرة حجم ناتجها املحيل اإلجاميل. كام 

أن الكوارث تسبب يف ضغوطاً اجتامعية واقتصادية قد 

تسفر عن موجات كبرية من النزوح والهجرة. 

ومام يدعو إىل مزيد من القلق حقيقة أن عدد الكوارث 

سنة  العرشين  مدى  عىل  تقريباً  تضاَعف  قد  املسجلة 

املاضية، وأن حجم التكاليف االقتصادية املسجلة قد منا 

مثل  أعاصري  أسفرت  وقد  ذلك.  من  أرسع حتى  مبعدل 

كاترينا وريتا وويلام مجتمعة يف عام 2005 عن خسائر 

توجه  وهناك  دوالر.  مليار   166 قدرها  وقياسية  معلنة 

عىل  بالفعل  يؤثر  الذي  املناخ،  تغري  عىل  اللوم  إللقاء 

الطقس، لكن ما يشكل أهمية أكرب هو انكشاف وتعرض 

الطبيعية، وال سيام  للمخاطر  املجتمعات بشكل متزايد 

مخاطر  تراكم يف  من  ذلك  عن  ينجم  وما  منها،  الفقرية 

الكوارث الكامنة. 

ومام ال شك فيه أن وجهة نظر الخرباء هي أن مخاطر 

الكوارث يف تزايد1 إذ يعيش مزيد من األشخاص يف أماكن 

خطرة ومساكن خطرة، ويزاولون أنشطة واسعة النطاق 

تزيد نسبة الخطر، مثل االستقرار يف السهول الفيضانية 

التالل املعرضة  والسواحل املكشوفة للعواصف وسفوح 

التي  والشقق  املدارس  بناء  وكذلك  األرضية،  لالنهيارات 

ستؤول إىل االنهيار يف األعاصري أو الزالزل. كام يتم اقتالع 

جمربي،  مزارع  محلها  لتحل  الواقية  املنغروف  أشجار 

ضد  طبيعي  حاجز  تشكل  التي  الرطبة  األرايض  وترَدم 

الفيضانات لتحل محلها مناطق صناعية، وتقَطع الغابات 

شديدة  التالل  سفوح  عىل  من  األمطار  متتص  التي 

الزيادة  إىل  النظر   وميكن  املستقرة.  وغري  االنحدار 

امللحوظة يف حدوث الكوارث باعتبارها خطاً أحمر، نذيراً 

بعدم استدامة التنمية. 

وغالباً ما يهَمل خطر الكوارث إىل أن يكشفه حدث كبري، 

حدوث  كيفية  عن  ويتساءلون  الناس  يصَدم  وعندها 

ويخضع  للتقيص  لجان  وتعَقد  الدمار.  من  القدر  هذا 

الذي  الوقت  للمساءلة. وهذا هو  الدولة  املسؤولون يف 

ويف  التقدم.  وتحقيق  الدروس  من  االستفادة  فيه  ميكن 

هذا العرص التقني، يفرتَض أننا نستطيع هندسة طريقنا 

للخروج من املشاكل لكن هذا ال يكون دامئاً هو الحل. 

فاألسباب وراء الحالة غري املالمئة للسدود التي تحمي نيو 

أورلينز ووراء استجابة السلطات غري املنَظمة لإلنذارات 

املناسبة التوقيت بشأن إعصار كاترينا ينكشف اآلن من 

خالل التحليل املتمعن أنها وبدرجة أساسية ذات طبيعة 

اجتامعية وسياسية. وهذا درس شائع حول العامل. إذ أن 

العوامل االجتامعية أيضاً متيز بشدة اآلثار التي تخلفها 

الكوارث. وعىل وجه الخصوص، يعترب نوع الجنس والعمر 

سبيل  عىل  الدراسات  تظهر  حيث  مهمة،  خطر  عوامل 

املحيط  تسونامي  يف  النساء  بني  الوفيات  ارتفاع  املثال 

اجتاحت  التي  الحارة  املوجة  يف  املسنني  وبني  الهندي 

أوروبا عام 2003 وإعصار كاترينا عام 2005. 

ومن املرجح أن يسفر تغري املناخ عن أحداث أكرث حدة 

حدوث  مثل  بالكوارث،  املرتبطة  األحداث  نوعية  من 

موجات حارة، وظهور تغريات يف أمناط الطقس، وزيادة 

يف مدة وحّدة موجات الجفاف، وزيادة يف كثافة هطول 

األمطار، وزيادة يف تكرار الفيضانات الساحلية والداخلية. 

املعرضة  القامئة  املناطق  هي  تأثراً  األكــرث  واملناطق 

لألخطار: إفريقيا، نتيجة زراعتها املعيشية املعتمدة عىل 

من  الحد  عىل  عام  بوجه  املنخفضة  وقدراتها  األمطار 

املخاطر، والدلتات املنخفضة واملكتظة بالسكان يف آسيا 

وإفريقيا، والجزر الصغرية واملنخفضة. 

االحتباس  غازات  انبعاثات  عىل  السيطرة  أن  حني  ويف 

النقاش  بؤرة  يف  أساسياً  تعد هدفاً  منها  والحد  الحراري 

الراهن حول تغري املناخ، تلوح أيضاً مشكلة التكيف مع 

التغريات الحتمية التي نواجهها نتيجة لالنبعاثات املاضية 

والجارية. وقد يكون التكيف مفهوماً غري مألوف إال أن 

طرقه وأدواته تبدو شديدة الشبه بتلك الخاصة بالحد من 

الكوارث - كاستخدام خرائط املخاطر، وتحسني  مخاطر 

عملية التقسيم إىل مناطق، وإنفاذ ضوابط البناء، وزيادة 

وتطوير  الحيوية،  املرافق  من  املستشفيات وغريها  أمن 

وتقديم  التأمني،  برامج  وتوفري  املبكر،  اإلنــذار  أنظمة 

املخاطر  وإدارة  تقييم  من  املجتمعات  متّكن  برامج 

التي تواجههم. وهناك أمثلة عديدة ملبادرات الحد من 

نسب  من  عالية  معدالت  تحقق  التي  الكوارث  مخاطر 

املنافع إىل التكاليف ومن ثم تقدم حلول »عدم الندم« 

لعملية التكيف مع تغري املناخ. 

خطط وأطر العمل 

مخاطر  من  للحد  جديدة  فرصة  أمامنا  الطريقة،  بهذه 

املناخ.  تغري  مع  التكيف  نفسه  الوقت  ويف  الكوارث 

ولحسن الحظ أن املفاوضني حول قضية تغري املناخ قد 

توجيهات  أن  إذ  الطريقة.  هذه  بنفس  يفكرون  بدأوا 

 ...« يف:  النظر  إىل  تدعو  بــايل  عمل  لخطة  التكيف 

اسرتاتيجيات إدارة املخاطر والحد من املخاطر، مبا يف ذلك 

آليات تقاسم ونقل املخاطر مثل التأمني؛ واسرتاتيجيات 

الحد من الكوارث وسبل التعامل مع الخسائر واألرضار 

املرتبطة بآثار تغري املناخ يف الدول النامية املعرضة بشكل 

خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ«.2 

العادة  إذ يف  فعاًل،  منه  قوالً  أسهل  التالقي  أن هذا  غري 

املناخ  وتغري  الكوارث  مخاطر  قضيتي  مع  التعامل  يتم 

عىل أنهام عمليتني سياسيتني منفصلتني ومن قَبل أجهزة 

عن  املسؤولة  الوزارات  ستحتاج  لذا  مختلفة.  حكومية 

االتصال  إىل  البيئة،  وزارات  مثل  املناخ،  تغري  سياسة 

بالوزارات املسؤولة عن الحد من مخاطر الكوارث، مثل 

من  للحد  الجديدة  املكاتب  أو  املدنية  الحامية  وزارات 

متزايد  بشكل  إنشاؤها  يجري  التي  الكوارث  مخاطر 

مخاطر  ولتقليص  للكوارث  الجذرية  األسباب  ملعالجة 

الكوارث الوطنية. وعىل الجهة األخرى، ستحتاج الوزارات 

واملكاتب املعنية بالحد من الكوارث واالستجابة لها إىل أن 

تعمل مع الجامعات املهتمة بتغري املناخ بغية االستعداد 

ملا يستجد من تغيريات يف املخاطر املستقبلية. 

وقد أدت املخاوف القامئة منذ زمن من تنامي التهديد 

الذي تشكله الكوارث، والتي ضاعفتها الصدمات الناجمة 

إطار  تشكيل  إىل  الهندي،  املحيط  تسونامي  كارثة  عن 

عمل هيوغو املتفق عليه دولياً، والذي يهدف إىل استباق 

لتحقيق   2015-2005 العقد  مدى  عىل  العمل  وتوجيه 

»الحد بشكل كبري من الخسائر، يف األرواح ويف اإلمكانات 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية للمجتمعات والبلدان«.3 

الربط  إىل  الحاجة  عىل  الرائدة  الوثيقة  هذه  تؤكد  إذ 

سياسات  وبني  الكوارث  مخاطر  من  الحد  سياسات  بني 

معالجة  نحو  االهتامم  تحويل  وإىل  املستدامة  التنمية 

الكوارث وكيف نستجيب لها 
ريد باشر 

من املنطقى مع تزايد فرص وقوع أحداث مناخية أكرث قسوة أن نقوم بتعزيز ودعم جهود 
الحكومات واملجتمعات الرامية إىل الحد من مخاطر الكوارث. 
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األسباب الجذرية ملخاطر الكوارث، بعيداً 

إىل  باالستجابة  التقليدي  االنشغال  عن 

بالذكر  تخص  الوثيقة  أن  كام  الكوارث. 

من  الحد  دمــج  تشجيع  إىل  الحاجة 

املخاطر ضمن اسرتاتيجيات التكيف مع 

األخذ  باملثل  املمكن  ومن  املناخ،  تغري 

األمم  قدرة  »بناء   - الفرعي  بعنوانها 

 - حيويتها«  استعادة  عىل  واملجتمعات 

كشعار السرتاتيجيات التكيف. 

خمس  هيوغو  عمل  إطــار  ويــوضــح 

مراجعة  عىل  تقوم  للعمل،  أولويات 

متأنية للنجاحات واإلخفاقات املاضية يف 

الحد من مخاطر الكوارث:

مخاطر  من  الحد  يكون  أن   ضامن 

الكوارث أولوية وطنية ومحلية ذات 

قاعدة مؤسسية قوية للتنفيذ. 

مخاطر  ورصد  وتقدير  تحديد 

اإلنذار  آليات  وتطوير  الكوارث 

املبكر. 

واالبتكار  املعرفة  استخدام 

وقدرة  سالمة  ثقافة  لبناء  والتعليم 

كافة  عىل  الحيوية  استعادة  عىل 

املستويات. 

الحد من عوامل الخطر األساسية. 

لضامن  للكوارث  التأهب  تعزيز 

كافة  عىل  الفعالة  االستجابة 

املستويات.

وتستخدم العديد من املنظامت الفردية 

عمل  إطــار  اآلن  الحكومية  واآلليات 

اسرتاتيجياتها  وتوجيه  لبناء  هيوغو 

مبخاطر  املتعلقة  الخاصة  وبرامجها 

املؤمتر  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  الكوارث، 

مخاطر  من  للحد  اآلســيــوي  ـــوزاري  ال

من  للحد  العاملي  واملرفق  الــكــوارث، 

الكوارث واإلنعاش التابع للبنك الدويل4، واملنظمة العاملية 

أساساً  الخمس  األولويات  هذه  وتوفر  الجوية5.  لألرصاد 

قوياً لوضع إجراءات ملموسة للحد من مخاطر الكوارث 

وللتكيف مع تغري املناخ عىل حد سواء. 

هي  الطبيعية  لألخطار  عرضة  تجعلنا  التي  العوامل  إن 

من  تنشأ  حيث  أنفسنا،  نحن  صنعنا  من  الغالب  يف 

نبني  التي  والطريقة  األرايض  بها  نستغل  التي  الطريقة 

بها منازلنا ومدننا. غري أننا نستطيع بسهولة إدراج الحد 

من مخاطر الكوارث يف تخطيطنا وإدارتنا وكذلك تحقيق 











السياسات  وأطر  واألدوات  املعلومات  من  االستفادة 

املتوفرة - وباألخص إطار عمل هيوغو - للحد بشكل كبري 

العامل. فقد آن األوان  من مخاطر الكوارث عىل مستوى 

اآلن لتصعيد مستوى العمل من أجل بلوغ هذه الغاية 

املهمة. 

تطوير  منسق  هو   )reid.basher@un.org( بارش  ريد 

الكوارث  من  للحد  الدولية  باالسرتاتيجية  السياسات 

التابعة لألمم املتحدة )www.unisdr.org( يف جنيف.

 ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع عىل املواقع التالية: 

 www.emdat.be, www.un.org/climatechange/,

 www.ipcc.ch, www.unfccc.int, 

www.unisdr.org, www.preventionweb.net

1. االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة لألمم املتحدة، 2007. الحد 
 من مخاطر الكوارث: االستعراض العاملي 2007. انظر

www.preventionweb.net/globalplatform/first-session/docs/
  session_docs/ISDR_GP_2007_3.pdf

  unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=3 .2
 www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm .3

 www.gfdrr.org .4
www.wmo.int .5
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تفيش  ــادة  زي من  الحايل  الوقت  يف  نيجرييا  تعاين 

عدد  وتزايد  الزراعية،  اإلنتاجية  وانخفاض  األمراض، 

وحدوث  الطقس،  أمناط  انتظام  وعدم  الحر،  موجات 

املعرضة  املناطق  يف  األمطار  سقوط  وقلة  فيضانات، 

زيادة  يف  يتسبب  مام  الشامل  يف  للتصحر  بالفعل 

الوسطى،  املناطق  يف  الغذاء  إنتاج  وانخفاض  التصحر، 

املياه  منسوب  ارتفاع  بسبب  العيش  سبل  وتدمري 

عىل  السكان  يعتمد  حيث  الساحليه  املناطق  يف 

يحّول  املناخ  تغري  أن  كام  والزراعة.  األســامك  صيد 

ويؤثر  للسكن  صالحة  غري  أراٍض  إىل  األرايض  بعض 

االحتياجات  يهدد  الذي  األمر   – املياه  إمدادات  عىل 

األساسية للسكان ويرفع معدالت النزوح. إذ أن إحدى 

أسهل الطرق للتكيف مع تقلب املناخ يف نيجرييا هي 

الداخلية. الهجرة 

-EM( الدولية  الطوارئ  أحداث  بيانات  قاعدة  وتبني 

الفيضانات يف نزوح  DAT(1 أنه يف عام 2007 تسببت 

حالة   34 عن  وأسفرت  نيجرييا،  يف  شخص   5650 نحو 

وفاة مسجلة. وقد لوثت هذه الفيضانات مصادر املياه 

باألمراض  اإلصابة  لخطر  الناس  املحمية، مام عرض  غري 

للمحاصيل  بالغة  وتسببت يف أرضار  املياه،  تنقلها  التي 

بالتأكيد  أثر  الذي  )األمر  الزراعة  موسم  اختالل  ويف 

عىل حصاد عام 2007(. كام أنها تسببت يف عزل بعض 

املناطق، وهو ما منع أكرث من 5000 طفل من الذهاب 

الصحية  الخدمات  إىل  الوصول  وأعاق  مدارسهم  إىل 

والخدمات االجتامعية األخرى. 

والية  يف  الفيضانات  أدت  و2000،   1999 عامي  ويف 

عام  ويف  نسمة.  ألف   200 من  أكرث  نزوح  إىل  نيجر 

دفعت  قد  كانو  والية  يف  الفيضانات  كانت   ،1988

أكرث  وهناك  النزوح.  إىل  نسمة  ألف   300 من  أكرث 

لنهر  املنخفضة  السهول  يف  يعيشون  نسمة  مليون  من 

حدوث  اإلحصاءات  وتسجل  للخطر.  مهددين  النيجر 

نهر  الواقعة عىل  الواليات  فيضانات كل عام يف جميع 

النيجر وروافده، مام يتسبب يف حدوث كوارث بشكل 

الفيضانات املدمرة تغمر  متكرر. إضافة إىل ذلك، فإن 

أشهر  ثالثة  ملدة  دلتا  والية  ونصف  بايلسا  والية  ثلثي 

يتم  املياه،  تغمرها  التي  املناطق  ويف  عام.  كل  من 

أسابيع  عدة  إيل  تصل  ملدة  واألسواق  املدارس  إغالق 

يف املرة الواحدة.

تحول  حدث  العاملي،  االحــرتار  ظاهرة  مواجهة  ويف 

أخطار  من  الحد  نحو  الــكــوارث  إدارة  يف  منوذجي 

»إطار  سياق  يف  لها  واالستجابة  والتأهب  الكوارث 

الوفاء  عىل  نيجرييا  وتعمل   .2)HFA( هيوغو«  عمل 

أن  ضامن  تشمل  والتي  هيوغو3  عمل  إطار  بأولويات 

الكوارث أولوية وطنية ومحلية  يكون الحد من أخطار 

أخطار  وتحديد  لتنفيذها،  قوية  مؤسسية  أسس  لها 

اإلنذار  عملية  وتحسني  ورصدها  وتقييمها  الكوارث 

املبكر، واستخدام املعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة 

كافة  عىل  حيويته  استعادة  عىل  املجتمع  قدرة  األمان 

وكذلك  األساسية  الخطر  عوامل  من  والحد  املستويات، 

تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة لها بفعالية 

عىل كافة املستويات

الوطنية  الوكالة  بعد مثانية أعوام من إنشائها، حققت 

بنيجرييا   NEMA(( الــطــوارئ  حــاالت  يف  لإلغاثة 

تم  التي  بالهياكل  يتعلق  فيام  عظيمة  إنــجــازات 

إعدادها إلدارة الكوارث. لكن من الواضح أنه يف كثري 

املسؤوليات  تنفيذ  يف  تخاذل  هناك  كان  الحاالت  من 

والحكومة  الوالية  مستوى  عىل  السلطات  جانب  من 

يحصلون  ال  الفيضانات  ضحايا  أغلب  أن  إذ  املحلية. 

عىل تعويض أو إغاثة أثناء وقوع كارثة الفيضان؛ فإن 

جداً  متأخرة  عادة  تأيت  اإلغاثة،  هذه  وجاءت  حدث 

الكوارث  مواجهة  يف  أنه  حتى  برشوط.  مرتبطة  أو 

السكان.  إلجالء  منسقة  جهود  أي  ُتبذل  ال  الخطرية 

سنوي  بشكل  تحدث  الفيضانات  هذه  أن  وبالرغم 

الوالية  وحكومة  املحلية  الحكومة  أن  يبدو  ال  تقريباً، 

ما  وعادة  احتياطات  أي  تتخذ  الفيدرالية  والحكومة 

وقائياً. كونه  أكرث من  استجابياً  تدّخلها  يكون 

ُأنشئت  الــذي  القانون  يف  القصور  أوجــه  بني  ومن 

الطوارئ  حاالت  يف  لإلغاثة  الوطنية  الوكالة  مبوجبه 

الكوارث،  إدارة  املحلية يف  الحكومة  سلبيته تجاه دور 

والطوارئ  بالكوراث  املتعلقة  القضايا  إدراج  وعدم 

قدرة  عدم  وكذلك   ،1999 لعام  الدولة  دستور  يف 

الحكومة الفيدرالية عىل فرض أي أنظمة أو توجيهات 

ونتيجة  محلية.  الحكومات  أو  الواليات  من  أي  عىل 

والطوارئ  بالكوارث  املتعلقة  املسائل  تعاَمل  لذلك، 

أمور هامشية. أنها  عىل 

هيوغو،  عمل  إطار  مببادىء  نيجرييا  أداء  مقارنة  وعند 

نجد أنها تبدو بعيدة عن تعزيز قدرة املجتمعات التي 

سبيل  عىل  حيويتها.  استعادة  عىل  للكوارث  تتعرض 

الكوارث  بالحد من  السياسات  التزام  املثال، فإن درجة 

آليات  توجد  فال  كافية؛  غري  زالت  ال  فيه  واالستثامر 

لعوامل  للتصدي  جهود  أي  ُتبذل  وال  املبكر؛  لإلنذار 

الوقت  يف  يتم  أنه  إال  منها.  الحد  أو  األساسية  الخطر 

الكوارث.  إلدارة  وطنية  سياسة  مرشوع  إعداد  الحايل 

تتضمن  أن  بد  فال  مثارها  السياسة  هذه  تؤيت  وليك 

إجراءات تعمل عىل:

الوطنية  والترشيعية  املالية  األطر  مساندة  ضامن 

واضحة  مسؤوليات  تحديد  مع  الكوارث  إلدارة 

ومحددة لكافة مستويات الحكم وكذلك للمجتمعات 

املحلية واملنظامت غري الحكومية

املعنية  الصلة  ذات  املؤسسات  مع  التعاون  تسهيل 

تطوير  أجل  من  وبالهيدرولوجيا  الجوية  باألرصاد 

أنظمة لإلنذار املبكر والتنبؤ باملخاطر

ثقافة  لبناء  والتعليم  واالبتكار  املعرفة  استخدام 

عىل  حيويته  استعادة  عىل  املجتمع  وقدرة  األمان 

كافة املستويات

مساندة وترويج التخطيط السليم الستخدام األرايض 

واملحيل  املجتمعي  املستوى  عىل  املساكن  وبناء 

ومستوى الواليات وكذلك املستوى الوطني.

أوجا أوليفر تشينيدو  oliverujah@gmail.comأو 

oliverujah@yahoo.com هو زميل أبحاث يف املعهد 

www.aiaenigeria.) األفريقي لالقتصاد التطبيقي

org( يف والية إينوجو يف نيجرييا.

www.emdat.be .1
http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/final-report-wcdr-arabic. .2

pdf
3. انظر مقالة بارش يف الصفحة السابقة، ص. 36-35.









تغري املناخ والنزوح الداخيل يف نيجرييا 
أوجا أوليفر تشينيدو

أصبح تغري املناخ يف نيجرييا واقعاً ملموساً يتطلب انتباهاً واهتامماً عاجلني

تتوفر نرشة معلومات ومطبوعات وثائق 

www.unisdr.org/hfa :هيوغو عىل املوقع

دراســة
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قد  اإلنسان  لحقوق  األوروبــيــة  املحكمة  كانت 

تناولت  عندما  االلتزامات  هذه  مؤخراً  أوضحت 

الكوارث  الناجمة عن  الوفيات  إذا كانت  ما  مسألة 

من  قانونياً  انتهاكاً  متثل  الصناعية  أو  الطبيعية 

الذي  األمــر  ال،  أم  اإلنسان  لحقوق  الدولة  قبل 

السوابق  وتجعلنا  للناجني.  تعويضات  بدفع  يلزمها 

قضايا  من  لها  عرض  فيام  للمحكمة  القانونية 

اتخاذ  يف  الفشل  أن  مؤداها  بنتيجة  نخرج  مامثلة 

متنع  أن  شأنها  من  كان  التي  املالمئة  اإلجــراءات 

املتوقعة  غري  الــكــوارث  عواقب  من  تخفف  أو 

يستتبع  ثم  ومن  الحياة  يف  للحق  انتهاكاً  ميثل 

هذا  ويف  الدويل.  القانون  مبوجب  الدولة  مسؤولية 

أصدرتها  التي  األحكام  من  اثنني  نتناول  الخصوص، 

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، وذلك يف قضية 

بوداييفا.  وقضية  أونرييلديز 

انفجار  حدوث  تبعات  أونرييلديز1  قضية  تتناول 

والتي  العامة،  القاممة  مقالب  إحدى  يف  امليثان  غاز 

والواقعة  املدينة،  مناطق  من  العديد  تستخدمها 

يف  أومراين  يف  الوديان  إحدى  عىل  يطل  منحدر  عىل 

اسطنبول. وقد أحاطت نفايات الحريق بعرشة منازل 

 39 وتوىف  القاممة  ملقلب  املبارش  الجوار  يف  فقرية 

كان  بعامني،  الواقعة  هذه  وقبل  هذا.  جراء  شخصاً 

هذا  حدوث  خطر  من  السلطات  حذروا  قد  الخرباء 

لحل  خطوات  أي  تتخذ  مل  السلطات  ولكن  االنفجار 

تراكمت  التي  الغازات  بحرق  إما  وذلك   – املشكلة 

املنازل  إخــالء  أو  النفايات  من  التخلص  موقع  يف 

املجاورة. 

يوليو  يف  وقائعها  فحدثت  بوداييفا2  قضية  يف  أما 

مدينة  الطينية  االنهيارات  أحد  اكتسح  عندما   2000

الجبلية  املنطقة  يف  واقعة  مدينة  وهي  ترينوز، 

العديد من  إىل مقتل  أدى  القوقاز، ومبا  من وسط 

األشخاص ودمار الكثري من املباين. وقد حدث هذا 

عرب  مير  والذي  جريهوزانسو  نهر  نتيجة  االنهيار 

املدينة وكانت تلك الحادثة هي األخرية يف سلسلة 

عدة  تحميها  ترينوز  وكانت  املامثلة.  الحوادث  من 

تعرضت  أنها  إال  الطني  الحتجاز  متنوعة  سدود 

التي  الهائلة  االنهيارات  نتيجة  جسيمة  ألرضار 

ذلك  منذ  إصالحها  يتم  ومل   1999 عام  يف  حدثت 

أطلقها  التي  التحذيرات  من  بالرغم  وذلك  الحني، 

الكارثة  وقبل  باملدينة.  الجوية  األرصــاد  معهد 

من  اإلغاثة  وزارة  أبلغ  قد  املعهد  كان  بأسبوعني، 

الكارثة  لحدوث  الوشيك  الخطر  حول  الكوارث 

وطلب إنشاء نقاط رصد يف األجزاء العليا من النهر 

األمر،  استلزم  إذا  طوارئ  تحذير  إطالق  يتم  وأن 

اإلجراءات  من  أي  بتنفيذ  تقم  مل  الــوزارة  أن  إال 

املقرتحة.

حقوق اإلنسان ودورها يف تخفيف مخاطر الكوارث
فالرت كيلني وكلودين هايين ديل 

تجرب التزامات حقوق اإلنسان الحالية البلدان عىل اتخاذ إجراءات لتخفيف مخاطر الكوارث 
الطبيعية أو الصناعية – ومنها الكوارث املرتبطة بتغري املناخ- مبا مينع من حدوث النزوح. 

انهيار أريض 

يدمر 30 منزاًل 

ويسفر عن 

مقتل 24 شخصًا 

وفقد العديد 

من األشخاص. 

الفلبني، سبتمرب/

أيلول 2008.
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موجة  رضبت  واحد،  بيوم  الرئيسية  الكارثة  وقبل 

املناطق  بعض  واكتسحت  املدينة  والحطام  الطني  من 

السكنية – ولكن دون أن ينجم عن ذلك أي إصابات. 

وأمرت السلطات امللحية بإخالء األجزاء املترضرة من 

املدينة ولكنها مل متنع السكان من العودة إىل منازلهم 

ولكن  الطني،  مستوى  انخفض  عندما  التايل  اليوم  يف 

حدث يف هذا اليوم أن رضب االنهيار الطيني الرئييس 

األقل مرصعهم من  أشخاص عىل  مثانية  ولقي  املدينة 

جراء ذلك. 

اإلهامل البرشي مهلُكٌ 

الحصول  القتىل  ــارب  أق حــاول  القضيتني،  كلتا  يف 

املحاكم  أن  إال  املحلية،  السلطات  من  تعويض  عىل 

أسباب  أن  إىل  وقررت  مطالباتهم  مطالبهم  رفضت 

التنبؤ  املمكن  من  يكن  ومل  طبيعية  كانت  الوفيات 

الدولة  أو منعها؛ ومن ثم فشلت محاولة تحميل  بها 

املحكمة  أمام  قضيتهم  األقارب  واستأنف  املسؤولية. 

كلتا  بأن  قالت  والتي  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 

حيث  الحياة  حامية  يف  واجبهام  انتهكتا  قد  الدولتني 

بدفع  وطالبتهام  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  يف  أخفقتا 

كبري.  تعويض 

االعرتاف بحق  بناء عىل  املحكمة حكمها  أقامت  وقد 

التأكيد  خالل  من  الكوارث  تبعات  من  الحياة  حامية 

الناجمة  الوفيات  يتناول  »ال  الحياة  الحق يف  أن  عىل 

فقط عن استخدام القوة من قبل هيئات الدولة ولكنه 

أيضاً [...] يضع التزاماً مؤكدا عىل عاتق الدول التخاذ 

الواقعني  السكان  حياة  لحامية  املالمئة  الخطوات 

تحت نطاق سلطاتها« ومؤكدة عىل أن »هذا االلتزام 

ألن  الدولة  جانب  من  رئيسياً  واجباً  يستتبع  اإليجايب 

الردع  يحقق  الذي  واإلداري  الترشيعي  اإلطار  تضع 

جانب  وإىل  الحياة3«  يف  الحق  يتهدد  ما  لكل  الفعال 

يف  الحق  بهذا  أونرييلديز  قضية  يف  املحكمة  إقرار 

سياق املخاطر الناجمة عن األنشطة الصناعية وغريها 

النهج  هذا  بتوسيع  قامت  الخطرة«،  »األنشطة  من 

الطبيعية يف قضية بوداييفا.  الكوارث  ليغطي 

مبرونة  الدول  تتمتع  بالحامية،  التزاماتها  تنفيذ  ويف 

ينبغي  التي  العملياتية  بالخيارات  يتعلق  فيام  كبرية 

ورغم  واملوارد.  األولويات  حيث  من  اتخاذها  عليها 

دولة  أي  أن  بني  بشكل  املحكمة  أوضحت  فقد  ذلك، 

إذا حدثت  أراضيها  الوفيات عىل  تصبح مسؤولة عن 

اإلجراءات  اتخاذ  يف  لواجبها  السلطات  إهامل  بسبب 

خطر  وجود  واضح  بشكل  لها  تبني  حال  يف  الوقائية 

الكارثة  لتخفيف  الفعالة  الوسيلة  وكانت  طبيعي 

لهم.  متاحة 

ألن  االلتزام  هذا  تركيا  خرقت  أونرييلديز،  قضية  ويف 

قد  الخطر،  بهذا  وعيها  ورغم  البلدية،  السلطات 

فشلت يف اتخاذ إجراءات السالمة الرضورية وأجازت 

بناء املساكن يف منطقة الخطر. أما يف قضية بوداييفا، 

فقد وجدت املحكمة صلة سببية بني العيوب اإلدارية 

الخطرية التي أعاقت تنفيذ اإلجراءات الرضورية وبني 

الضحايا.  وفاة 

خامتة

نفس  األخــرى  والعهود  املواثيق  من  عدد  تتضمن 

املحكمة  حذو  يحذو  وسوف  الحياة  بحامية  االلتزام 

من  العديد  األرجح  عىل  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 

والخالصة  املامثلة.  القضايا  يف  األخرى  الترشيعات 

الحق  بهذا  يرتبط  وما  الحياة  يف  الفرد  حق  أن  هي 

يتطلب،  الحياة  بحامية  الدولة  جانب  من  التزام  من 

وذلك فيام يتعلق بالكوارث الطبيعية والتي من بينها 

قيام  رضورة  املناخ،  لتغري  نتيجة  تحدث  التي  تلك 

السلطات مبا ييل:

سّن وتطبيق القوانني التي تتناول جميع الجوانب 

وإنشاء  الكوارث  خطر  بتخفيف  الصلة  ذات 

اآلليات واإلجراءات املالمئة للتعامل معها

رصد  ومنها  الرضورية  اإلدارية  اإلجراءات  اتخاذ 

املواقف التي يحتمل أن تنشأ منها مخاطر

إعالم السكان باملخاطر واملجازفات املتوقعة التي 

قد تتهدد حياتهم







إجالء السكان عن املناطق املعرضة للرضر

املسؤولني  ومقاضاة  جنائية  تحقيقات  إجراء 

حاالت  يف  واجباتهم  أداء  يف  إهاملهم  بسبب 

الطبيعية الكوارث  الناجمة عن  الوفيات 

قتلوا  الذين  الضحايا  أقارب  من  الناجني  تعويض 

نتيجة إلهامل هذه الواجبات. 

عملية  أهمية  اإلنسان  حقوق  يف  املعايري  ولهذه 

أو  الفعليني  الضحايا  مُتّكن  أنها  ذلــك  عظيمة، 

السلطات  مطالبة  من  الطبيعية  للكوارث  املحتملني 

باتخاذ اإلجراءات الرضورية ملنع الوفيات. أما بالنسبة 

أهمية  عىل  الضوء  تسلط  فإنها  اإلنسانية،  للوكاالت 

إدارة  إزاء  اإلنسان  حقوق  عىل  قائم  نهج  إتباع 

الكوارث. 

)walter.kaelin@oefre.unibe. فالرت كيلني

)ch هو ممثل األمني العام لألمم املتحدة لحقوق 

 النازحني داخلياً. أما كلودين هايني ديل

)rsg.idps@gmail.com( فهي املنسقة املعنية 

الحامية  الطبيعية لفريق عمل مجموعة  بالكوارث 

باللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. 

1. املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية أونرييليدز ضد تركيا، 
القضية رقم 99/48939، حكم جلسة 30 نوفمرب 2004. 

2. املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية بوداييفا وآخرون ضد 
روسيا، القضايا رقم 2002/15339 و 2002/21166 و2002/20058 و 

2002/11673 و 2002/15343، الحكم الصادر بتاريخ 20 مارس 2008. 
3. قضية بوداييفا، األقسام  129-128







االضطهاد وتغري املناخ

لقد تعرضت اتفاقية الالجئني لعام 1951 للنقد الالذع ألنها ال تتصدى ملشكالت اليوم املتمثلة يف العنف 

االتفاقية مل تتطرق إىل موضوع  الجامعية. واألهم من ذلك أن هذه  الطبيعية والهجرة  العام والكوارث 

أواملنتظمة  الشديدة  االنتهاكات  إذ أن  العمل عىل تطويره،  بالتأكيد  لنا  »االضطهاد«، وهو مفهوم ميكن 

لحقوق اإلنسان تعترب بطبيعة الحال نوعاً من »االضطهاد«، ولكن هل ميكن للمرء يف النهاية أن يتحدث عن 

االضطهاد املرتبط بتغري املناخ؟ ومن هم املضطهدون يف هذه الحالة؟ هل هي الدولة التي عجزت مبارشة 

عن حامية مواطنيها من آثار تغري املناخ أم الدول التي تتحمل الجزء األكرب من مسؤولية تغري املناخ أم 

كليهام؟ فقد يؤدي هذا النوع من التفكري إىل وضع أعراف دولية مبتكرة. وقد رأينا بالفعل دعاوى قضائية 

الواليات  إنويت عىل  التي رفعها شعب  الدعوى  وأبرزها   - للبيئة  امللوثة  الرئيسية  الدول  مرفوعة عىل  

املتحدة2 – استناداً إىل مبادئ حقوق اإلنسان ومفهوم املسؤولية املشرتكة.

عالوة عىل ذلك، حددت االتفاقية الحاالت التي تعجز فيها الدولة عن توفري الحامية أو التي يتعرض فيها 

شخص لالضطهاد دون أن تقدم له الدولة ما يكفي من الحامية أو أي حامية عىل اإلطالق. فإذا كان هناك 

متييز ضد جامعة عرقية أو دينية أو قومية أو اجتامعية أو سياسية وُتركت هذه الجامعة لتعيش يف منطقة 

معرضة للتدهور البيئي أو الكوارث املفاجئة، ومل تعمل الحكومة عىل توفري الحامية لهم من خالل خطط 

للتكيف مثاًل، فقد يذهب املرء إىل أن بعض أفراد هذه الجامعة سيصبحون الجئني بسبب االضطهاد الذي 

يتعرضون له ألحد األسباب املعرتف بها. وقد تكون هناك أيضاً حاالت من االضطهاد املبارش املرتبط بالبيئة 

حيث يستغل املضطهدون التدمري البيئي لتقويض سبل عيش الناس.

فيكرام أوديدرا كوملانسكوغ )vikram.odedra.kolmannskog@nrc.no(، مجلس الالجئني الرنويجي.

.www.climatelaw.org ومقال روبن برونن يف ص . للتعرف عىل قانون تغري املناخ بوجه عام انظر www.earthjustice.org 1. انظر

mailto:vikram.odedra.kolmannskog@nrc.no
http://www.climatelaw.org
http://www.earthjustice.org
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واالستجابة  االستعداد  درجة  أن  اآلن  لنا  الواضح  من 

اإلنسانية ألحداث الطقس املتطرفة وغريها من التغيريات 

األهمية  فائق  جانباً  متثل  باتت  أنها  بيد  بضآلتها،  تتسم 

املناخ. ومثة  التكيف مع تغري  تتناول  التي  املناقشات  يف 

اتجاهان هنا يحتالن صدارة هواجس املجتمع اإلنساين يف 

هذا الشأن. أوالً، أن تغري املناخ يزيد من حدوث وشدة 

تغري  أن  ثانياً،  املتطرفة1.  الخطرية  الطبيعية  الحوادث 

املناخ يبدل من أمناط انتشار األمراض مثل املالريا وُحمى 

الّضنك )الحمى الدنجية( والتي تعد أكرث األمراض إهالكاً 

يف أوضاع الطوارئ اإلنسانية. وتكتيس بعض االتجاهات، 

مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، أهمية هائلة عىل املدى 

لدى  األوىل  االهتامم  مراتب  تحتل  ال  أنها  بيد  الطويل 

دوائر التخطيط يف منظامت اإلغاثة اإلنسانية. 

ميكن  فيام  اإلنسانية  الوكاالت  خربة  أهمية  وتكمن 

املرتبطة  للكوارث  واستجابة  استعداد  من  تحققه  أن 

وسوف  القرسي.  النزوح  ومواقف  والرصاعات  باملخاطر 

حيث  للتهديدات’  ‘ُمضاعف  مبثابة  املناخ  تغري  يكون 

من  كل  يف  اإلنسانية  االحتياجات  تفاقم  إىل  سيؤدي 

املناخ  تغري  بات  وقد  عملنا.  من  الرئيسية  املجاالت 

ُيشكل عىل نحو متسارع أبرز العوامل املساهمة – وإن 

مل يكن املسبب الوحيد- يف زيادة االحتياجات اإلنسانية. 

القامئة  اإلنسانية  تفاقم حالة االستضعاف  فقد أدى إىل 

والتعرية البيئية، والتي تهدد بدورها بالتسبب يف زيادة 

عليها  والسيطرة  الشحيحة  املــوارد  عىل  الرصاع  حدة 

التسبب  احتامالت  طياته  يحمل يف  الذي  األمر  وهو   –

يصبح  وسوف  املسلحة.  والرصاعات  الهجرة  حدوث  يف 

مستوى االستضعاف اإلنساين القائم عىل األرجح العامل 

املستقبلية  اإلنسانية  االحتياجات  توزيع  يف  الحاسم 

املرتبطة بتغري املناخ. 

الجغرافية املعرضة ملخاطر  الرقعة  وتتسع حالياً مساحة 

الفيضانات، ومبا يضع مناطق جديدة، وغالباً أقل استعداداً، 

تحت الخطر. فبني ديسمرب 2006 ومارس 2007، تعرضت 

حلزونية  أعاصري  لخمسة  وموزامبيق  مدغشقر  سواحل 

متتابعة أثرت العديد منها عىل نفس املناطق وتسببت يف 

موجات متعددة من النزوح السكاين. كام أن الرقم الذي 

ميثل عدد الكوارث الناجمة عن الفيضانات واملسجلة عىل 

مدار العرشين عاماً األخرية قد زاد بنسبة 300% - وذلك 

من 50 إىل أكرث من 200 كارثة. وفيام يتعلق باالستجابة 

التي  هي  اآلن  والعواصف  الفيضانات  باتت  اإلنسانية، 

الهجوم  ذات  للكوارث  الدولية  االستجابات  بجل  تدفع 

والعرشين  الستة  العاجلة  النداءات  بني  فمن  املفاجئ. 

يناير 2006، جاء  18 نداءاً  الصادرة منذ  لألمم املتحدة 

منها استجابة لحوادث الفيضانات والعواصف الحلزونية. 

حدة  تزايد  فإن  كذلك 

املناخية  ــوادث  ــح ال

واملرتبطة  املتطرفة 

سوف  ــاخ  املــن بتغري 

يزيد كل من احتامالت 

الجفاف  حـــــدوث 

الجغرافية  والرقعة 

املؤثرة عليها. ورغم أن 

ذاته  حد  يف  الجفاف 

بالرضورة  يـــؤدي  ال 

االستجابة  ــادة  زي إىل 

اإلنسانية، إال أنه عندما 

يأيت مقرتناً باالستضعاف 

البرشي ميكن أن يؤدي 

’بطيئة  ـــوارث  ك إىل 

ويؤدي  ــوم‘.  ــج ــه ال

فرتات  حـــدة  ــد  ــزاي ت

والقحط،  الــجــفــاف 

غري  باالستغالل  مقرتناً 

إىل  لــألرض  املستدام، 

التصّحر  حدة  ــادة  زي

يف املناطق املستضعفة 

من  وهـــذا  بالفعل، 

من  يقلل  أن  شــأنــه 

املناطق  هــذه  ــدرة  ق

الوجود  دعـــم  ــىل  ع

السكاين البرشي بها. 

ورغم ما سبق، فإن الصورة ليست قامتة بالكامل. فرغم 

تزايد عدد الكوارث املسجلة عىل مدار العقدين املاضيني 

معها.  املرونة  وإبداء  التكيف  عىل  القدرة  أيضاً  تزايدت 

أقل  تصبح  فإنها  باالستعداد،  املجتمعات  تتحىل  فعندما 

خطرية.  حادثة  أي  مواجهة  يف  الدائم  للنزوح  عرضة 

البيئية  وميكن للمبادرات ذات التخطيط الجيد للحامية 

وتخطيط عملية استغالل األرايض وإدارة املوارد الطبيعية 

املخاطر  من  كبري  بشكل  تقلل  أن  املستوطنات  وإنشاء 

التي تجلبها الكوارث. 

الحصول عىل االحتياجات األساسية

املياه  مقدار  من  كل  عىل  املناخ  تغري  يؤثر  ســوف 

تزداد احتامالت زيادة ملوحة مصادر  وعذوبتها، حيث 

حدوث  وكذلك  الساحلية  املناطق  يف  العذبة  املياه 

كله  وذلك  املياه،  إلدارة  الحالية  األنظمة  عىل  ضغوط 

إىل  يؤدي  سوف  الجفاف  أن  كام  الفيضانات.  بسبب 

تفاقم امللوحة وتدهور األنظمة املائية. 

التنبؤ  عىل  القدرة  بانعدام  مقرتناً  الجفاف  فإن  كذلك 

باملناخ سوف يؤثران عىل الغلة الزراعية. فالزراعة تغذيها 

إىل  كميتها  تنخفض  أن  املتوقع  من  التي  األمطار  مياه 

تغري املناخ والهجرة واملساعدات اإلنسانية  
جينيت كريش- وود و ياكوب كوريبورج وآن – ماري ليند

لقد تجاهلت أغلب رشائح قطاعات املجتمع اإلنساين حتى عهد قريب مشكلة تغري املناخ بسبب 
اعتقادها الخاطئ أن التخفيف – ممثاُل يف خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري- سوف يقلل 

من الحاجة للتكيف مع آثار تغري املناخ. ويبدو أن األحداث الجارية ستثبت لناا اآلن خطأنا. 

برنامج األغذية 

العاملي يقدم 

معونات غذائية بعد 

تعرض مدغشقر 

إلعصار إيفان يف 

فرباير/شباط 2008.
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 .2020 عام  بحلول  األفريقية  البلدان  بعض  يف  النصف 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن تكلفة السلع الغذائية األساسية 

املاضية،  الخمسة  األعوام  خالل   %50 بنسبة  زادت  قد 

وهذا  تناقص.  يف  العينية  الغذائية  التربعات  باتت  كام 

يدلنا عىل حاجتنا لتغيري مامرساتنا الزراعية تغيرياً رسيعاً 

الزيادة  إذا أردنا تخفيف أو منع  الزراعية  الغلة  وزيادة 

يف سوء التغذية. 

وسوف يكون املجتمع اإلنساين يف جميع األحوال ُمطالباً 

باالستجابة بشكل أكرث تكراراً ألشكال انعدام األمن الغذايئ 

املرتبطة بالجفاف والتي تؤدي ملستويات طارئة من سوء 

التغذية، خاصة يف أوضاع الطوارئ املعقدة والتي يكون 

فيها األطراف التنمويون أقل قدرة عىل التدخل. 

الحرارة  درجــة  يف  االرتــفــاعــات  ــدأت  ب فقد  كذلك 

التي  الرقعة  توسيع  يف  العاملي  اإلحرتار  عن  والناجمة 

أن  الضنك  وحمى  املالريا  مثل  أمراض  فيها  تستطيع 

املناطق  السكانية يف  التجمعات  أن  ورغم  فيها.  تنترش 

املناعة  من  درجة  متلك  فيها  املرض  بسودان  املشهورة 

املحلية إزاء هذه األمراض، إال أن التجمعات السكانية 

عرضة  األكرث  مرة هي  ألول  لها  تتعرض  التي  الجديدة 

بها2.  لإلصابة 

النزوح والهجرة

مثة جدل متزايد حول ما إذا كانت التجمعات السكانية 

املتأثرة بتغري املناخ هي فئة ’جديدة‘ يف حاجة للحامية 

وما إذا كانت األطر القانونية القامئة كافية لحاميتها أم ال. 

ويف دوائر مجتمع العاملني يف املساعدات اإلنسانية وتقليل 

املخاطر، أصبح ينظر إىل هذه التجمعات السكانية نفسها 

باعتبارها تقع ضمن سجل الحاالت القامئة واملستفحلة. 

ومن الواضح أن تغري املناخ سوف يسهم يف زيادة النزوح 

منذجة  نتائج  وتشري  األجــل.  طويلة  والهجرة  املؤقت 

التغريات األطول أمداً الحادثة بامتداد الرشائط الساحلية 

إىل  البحر  سطح  منسوب  ارتفاع  عن  والناجمة  للبلدان 

االنتقاالت  دعم  منها  مطلوباً  يكون  قد  الحكومات  أن 

 2080 عام  بعد  الساحلية  السكانية  للتجمعات  الكبرية 

لن  الفرتة حتى عام 2030،  تقريبا.  ورغم ذلك، وخالل 

يصبح ارتفاع منسوب سطح البحر عىل األرجح أحد أكرب 

هذه  وقبل  اإلنسانية.  واالحتياجات  الهجرة  مسببات 

الفرتة، سوف يكون انعدام الحول والقوة أمام الفيضانات 

املحرك  هو  األرجــح  عىل  والجفاف  القحط  وحــوادث 

الرئييس لحركات النزوح املؤقت وسوف يؤدي إىل زيادة 

الفيضانات  مخاطر  تصبح  وقد  اإلنسانية.  االحتياجات 

أكرث شدة يف املناطق الساحلية وبني التجمعات السكانية 

املتنامية يف املناطق الفقرية يف الحرض. كذلك فإن القحط 

يف  الهجرة  من  يزيدان  قد  الغذايئ  األمن  عدم  وزيادة 

بعض الحاالت، خاصة إىل املناطق الحرضية. فعىل سبيل 

املثال، أشارت الدراسات التي أجريت عىل منطقة جنوب 

الصحراء األفريقية الكربى يف التسعينات إىل أن ما يقرب 

من 7 ماليني نسمة – من بني 80 مليون نسمة ُيعتربون 

غري آمنني غذائياً – قد لجئوا للهجرة كأحد اسرتاتيجيات 

التواؤم أثناء فرتات الجفاف والقحط3.

وإىل جانب ما سبق، فإن زيادة االستضعاف وتزايد حدة 

املنافسة عىل املوارد األساسية قد يؤدي إىل تفاقم الهجرة 

وزيادة احتامل نشوب الرصاعات والنزاعات. وينبغي عىل 

أنظمة العمل اإلنساين أن تتوقع حدوث عدد ال يستهان 

أفغانستان  مثل  الرصاعات  مناطق  يف  الكوارث  من  به 

الكونغو  وجمهورية  والسودان  وهاييتي  والصومال 

األرجح  الرصاعات عىل  الدميقراطية، وسوف تكون هذه 

والقالقل  الهجرة  حركات  يشعل  الذي  الوقود  مبثابة 

لزيادة  الحاجة  بالتايل  سيستدعي  ما  وهو  املجتمعية 

املساعدات اإلنسانية الدولية املقدمة. 

ما مدى تطور هذه املشكلة؟

سوف يأيت النطاق الحقيقي لهذه النزعة وآثارها اإلنسانية 

قامئاً عىل مزيج معقد من العوامل، ومبا يجعل من محاوالت 

وستعني  الصعوبة.  غاية  يف  أمراً  لها  تنبؤية  مناذج  وضع 

العالقة البينية املعقدة بني االستضعاف والتعرض للمخاطر 

واإلمكانيات القامئة أنه لن يكون من املمكن التنبؤ بشكل 

دقيق بتدفقات الهجرة املرجح أن تحدث نتيجة تغري املناخ 

وسوف  الحروب.  بحدوث  ’التنبؤ‘  عىل  قدرتنا  من  بأكرث 

كثافة  أي منطقة ذات  والجفاف يف  القحط  لتزايد  يكون 

سكانية منخفضة للغاية نفس أثر الجفاف والقحط يف أي 

منطقة مأهولة سكانياً. وقد يكون من املمكن التعامل مع 

فراغ  إىل  يؤدي  قد  أنه  إال  الغنية  املناطق  املياه يف  نقص 

احتياجات  تأيت  وسوف  سكانها.  من  األفقر  املجتمعات 

التجمعات السكانية املختلفة املتأثرة أكرث تنوعاً. 

ومن ثم، سوف يكون من املهم أن نضع تحليل التوجهات 

للتمييز  وذلك  اتساعاً  أكرث  زمنية  أطر  ضمن  األقل  عىل 

بني آثار الهجرة اإلنسانية قصرية األجل وبني تلك التي قد 

تصبح أكرث تطرفاً ولكنها أطول أجاًل يف طبيعتها. 

يف عام 2008، اختار مدراء اللجنة الدامئة املشرتكة 

األعامل  عىل  ــره  وأث املناخ  تغري  الــوكــاالت   بني 

اإلسرتاتيجية  األولويات  أحد  باعتباره  اإلنسانية 

ورقة  استعراض  تم  أبريل  ويف  اللجنة.  ألجندة 

منها  الغرض  وكان  املدراء،  اجتامع  خالل  بحثية  

وضع اآلثار اإلنسانية لتغري املناخ ضمن إطار إدارة 

حول  النقاش  وتحفيز  األشمل  الكوارث  مخاطر 

اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ. ونصت، من 

بالهجرة  يتصل  فيام  وتحديداً  أخرى،  أمور  جملة 

القرسية، عىل ما ييل: 

»من املرجح أن النزوح سيزداد، إذ ستصبح األرض 

املعيشية،  الخيارات  وستتضاءل  إنتاجية  أقل 

وسيضع استمرار التحرض غري الرسمي وتوسع أحياء 

الفقراء مزيداً من الضغوط عىل األرايض املكتظة 

بالسكان وسيخلق مناطق كوارث ساخنة محتملة. 

يف هذا السياق، ستتطلب مخاطر التمييز وانتهاك 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اهتامماً 

الحامية  نظام  ملراجعة  الحاجة  عن  فضاًل  خاصاً 

للتحديات  أكرب  بفاعلية  للتصدي  الراهن  الدويل 

القرسية  الهجرة  من  مختلفة  أنواع  تشكلها  التي 

الناجمة عن التدهور البيئي. 

شتى  عىل  إجـــراءات  البيئي  التغري  سيتطلب 

املستويات  إىل  باإلضافة  إقليمية،  النطاقات 

ينصب  أن  يجب  ولذا  الوطنية.  ودون  الوطنية 

املجتمعات  جهود  ومساندة  تعبئة  عىل  الرتكيز 

املحلية التي تواجه العبء األثقل. وتحتاج جميع 

القطاعات- العامة والخاصة، واملدنية والعسكرية- 

إىل تكثيف االهتامم واملوارد املكرسة للتكيف مع 

تغري املناخ«. 

www.humanitarianinfo.org/iasc/content/Princip - .1
2. - توجد نسخة كاملة من الورقة »وثيقة املعلامت األساسية: 

 التحرك اإلنساين وتغري املناخ« متوفرة عىل الرابط:
 www.humanitarianinfo.org/iasc/content/documents/

 princip/20080430-1470/Humanitarian Action and
Climate Change.doc
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ومن الرضوري كذلك أن نقر بعدم قدرتنا – اآلن ومستقباًل 

– عىل عزل تغري املناخ باعتباره السبب األوحد ألي من 

حدوث  يف  املناخ  تغري  يسهم  فقد  النزوح.  أو  الهجرة 

عىل  الصعب  من  ويجعل  واالجتامعية  البيئية  النزعات 

يتواجدون  الذي  املكان  يف  النجاة  املستضعفني  السكان 

بني  املبارشة  السببية  الصلة  إرساء  يكون  وسوف  فيه. 

حادثة خطرية معينة وبني تغري املناخ ثم الهجرة أمراً يف 

غاية الصعوبة، إن مل يكن مستحياًل. 

الجديدة مثل  للفئات  تناولنا  الحذر يف  نتوخى  أن  علينا 

’املهاجرين البيئيني‘ و’املهاجرين نتيجة تغري املناخ‘ وذلك 

حتى ال ننتقص من الحقوق القامئة. وقد وضعت الكثري 

الدويل  القانون  أن تربط بني  التي حاولت  املؤلفات  من 

لحقوق اإلنسان والقواعد القانونية املتعارف عليها بشأن 

النزوح الداخيل وحتى مواقف الكوارث املرتبطة باملخاطر 

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إرشادات  وتنهض  الطبيعية. 

الطبيعية4  الكوارث  يف  اإلنسان  حقوق  بشأن  الوكاالت 

خلق  يؤدي  أن  ينبغي  وال  الجهود.  هذه  عىل  كمثال 

التقليل من  فئات تصنيفية جديدة، ورمبا متقاطعة، إىل 

املكاسب التي تحققت بصعوبة يف هذه املناطق. 

والهجرة  الطوعية  الهجرة  بني  نخلط  أال  ينبغي  كذلك 

القرسية، كام ال ينبغي أيضاً يف سياق الكوارث أال نخلط 

وكانت  األمد.  طويل  والنزوح  األمد  قصرية  الهجرة  بني 

قدرة بنغالديش تحديداً عىل مساعدة ثالثة ماليني نسمة 

عىل االنتقال طوعياً بعيداً عن األرضار يف أعقاب إعصار 

سدر هي التي ساعدت يف إنقاذ آالف األرواح يف نوفمرب 

حتى  نجد  الهجوم،  رسيعة  الكوارث  سياق  ويف   .2007

ظل  يف  قانوناً  به  ُمعرتف  األجل  قصري  القرسي  النزوح 

ظروف معينة، ذلك أن قدرة االنتقال تحديداً هي التي 

تنقذ األرواح. وتعود الغالبية الُعظمى من هؤالء النازحني 

إىل أوطانها وميكن – بل ويجب- دعمها يف إعادة البناء 

املخاطر.  طبيعة  يالئم  نحو  عىل 

السكان  تضمني  يتم  أال  وينبغي 

حساباتنا  يف  بالكوارث  املتأثرين 

املدفوعني  ’باملهاجرين  الخاصة 

بأسباب بيئية‘. 

استنتاجات

شديدة  زمنية  لحظة  حالياً  نشهد 

يكفي  ما  نعرف  فنحن  األهمية، 

الهجرة  أحداث  منع  من  لتمكيننا 

املناخ.-  بتغري  املرتبطة  الكبرية 

الرؤية  إرســاء  من  متكنا  إذا  وذلك 

والعمل القادرين عىل تحقيق التغري 

الحقيقي.

صناع  يقر  أن  ينبغي  ذلك،  ورغم 

العقدين  مدار  بأنه عىل  السياسات 

من  واحدة  تتمثل  سوف  القادمني 

زيادة  يف  املناخ  تغري  ــار  آث كــربى 

االحتياجات  من  القامئة  األنــواع 

ومن  باملناخ.  املرتبطة  اإلنسانية 

الحالية  االستثامرات  رفع  فإن  ثم 

واالستجابة  للكوارث  االستعداد  يف 

ويوفر  بالغة.  أهمية  يكتيس  لها 

 2005 لعام  هيوجو  عمل  إطار  لنا 

مخاطر  خفض  لكيفية  إطــــاراً 

نظم  اإلطار  هذا  ويشمل  الكوارث 

اإلنذار املبكر واالستعداد لالستجابة 

الحاجة  تستدعي  وسوف  أولوياته5.  أبرز  باعتبارهام 

تكييف آليات االستعداد واالستجابة الحالية للكوارث مع 

أوضاع الرصاعات والتصدي لقضايا مثل الهجرة والحامية 

ومنع الرصاعات. 

الجئون سودانيون عائدون يحّملون شاحنات يف مخيم العبور 

»إيكاف« قرب يومبي، أوغندا، ديسمرب/كانون األول 2007.
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عىل  إىل،  املحتملني  للعائدين  املناخ  تغري  يعني  ماذا 

فر  التي  األرض  وهي  ـ  السودان  جنوب  املثال،  سبيل 

منها الكثريون خالل عقود عديدة ماضية؟ هل سيتمكن 

السنوات  خالل  املخيامت  يف  عاشوا  الذين  األشخاص 

املتفرقة من القدرة عىل استئناف كسب الرزق عن طريق 

ال  ذلك؟ هل  بل هل حتى سريغبوا يف  الزراعي،  اإلنتاج 

تزال املحاصيل التي اعتادوا زراعتها منتجة يف منطقة قد 

تكون اآلن أكرث جفاًفا وسخونة عام قبل؟ هل قام أي أحد 

بتقييم مدى توافر املياه الجوفية وحجمها؟ هل األشجار 

إلعادة  والتنمية  املعونة  وكاالت  تزرعها  التي  املتنوعة 

استضافت  وأن  سبقت  التي  املناطق  يف  البيئة  تأهيل 

الجئني أو نازحني داخليا هي األكرث مالمئة ملناخ قد يكون 

متغريًا؟

تكون  ال  األسئلة  هذه  بعض  عن  اإلجابة  نعرف  وال 

معظم  أن  إىل  بالرضورة  ذلك  سبب  يرجع  وال  معلومة، 

األشخاص ال يستطيعون استخالص النتائج بل ألنه ـ بوجه 

عام ـ ال يقوم مخططو ومديرو عمليات اإلعانة والتنمية 

بطرح هذه األسئلة.

الفعالة  املساعدة  تقديم  إىل  ملحة  حاجة  هناك  إن 

واملركزة واملناسبة يف أماكن تواجد العائدين، عىل سبيل 

املثال عندما يهجر األشخاص أماكن املخيامت أو الشبيهة 

طرح األسئلة املناسبة 
ديفيد ستون
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تحليل  إجراء  السابقة  االحتياجات  عن  أهمية  يقل  وال 

االستجابة  أنشطة  لزيادة  املحتملة  للتكاليف  استباقي 

للكوارث التي تقوم بها األطراف اإلنسانية الدولية. ووفقاً 

لدائرة التتبع املايل اإلنساين التابعة 

متويل  حجم  يصل  املتحدة،  لألمم 

استجابات الكوارث الطبيعية حالياً 

إىل حوايل 804 مليون دوالر – أي 

اإلنساين  التمويل  10% من إجاميل 

ويقدر  دوالر.  مليار   7.7 البالغ 

تقرير التنمية البرشية الصادر عن 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعام 

2007 6 أن مثة حاجة، نتيجة لتغري 

إضايف  دوالر  مليار   2 ملبلغ  املناخ، 

للكوارث  االستجابة  لتعزيز  سنوياً 

هذا  أن  )رغم   2015 عام  بحلول 

الرقم ال يزال قيد املناقشة(. ومن 

الرضوري الخروج بإجابة لعدد من 

األسئلة املهمة مثل ما إذا كان من 

املتوقع أن يأيت مزيد من التمويل 

مع  التكيف  متويل  ــالل‘  ’س من 

اإلنساين  التمويل  أو  املناخ  تغري 

هذه  أن  ورغم  ال،  أم  التنموي  أو 

التساؤالت مل تجد لها إجابة حتى 

اآلن إال أنه قد يكون لها أثر كبري 

عىل األنظمة الناشئة التي تستهدف 

تلبية االحتياجات املتزايدة. 

بعض  نشهد  أن  إمكانية  ورغــم 

أن  إال  األوضــاع،  يف  التحسينات 

املناخية  النمذجة  من  كل  تعقيد 

سيعني  االجتامعية  واألنظمة 

ذات  بتوقعات  الخروج  استحالة 

مثل  بجوانب  الخاصة  املستقبلية  للتوجهات  مصداقية 

كل  يستتبعه  وما  الحرضي  والتحول  والــرصاع  الهجرة 

عىل  قياماً  نعمل  أن  علينا  إن  مالية.  تكاليف  من  ذلك 

بأفضل  باالستعانة   – السابقة  للتوجهات  سليم  تحليل 

املختلفة  للجوانب  محسن  تحليل  وبدون  التخمينات. 

بها  الني نحاول  القانونية  التعريفات  من املشكلة، فإن 

ذات  تكون  لن  البرش  حياة  عىل  املناخ  تغري  آثار  رصد 

معنى. 

جينتي كريش- وود )kirsch-wood@un.org( هي 

مسؤولة الشؤون اإلنسانية يف دائرة سياسات الكوارث 

واالستضعاف يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 ،)http://ochaonline.un.org( التابع لألمم املتحدة

أما ياكوب كوريبورج )jakan@kemin.dk( فقد عمل 

يف السابق يف دائرة الكوارث واالستضعاف يف مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية ويعمل حالياً يف موضوع 

جهود التكيف الدولية مع تغري املناخ يف وزارة املناخ 

 والطاقة الدامنركية، أما آن- ماري ليند

)lindea@un.org( فهي مسؤولة الشؤون اإلنسانية 

بقسم النزوح ودعم الحامية مبكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية. وقد كتبت هذه املقالة عىل 

مسؤولية مؤلفيها الشخصية وال تعرب اآلراء الواردة 

فيها بالرضورة عن آراء األمم املتحدة أو الحكومة 

الدامنركية. 

1.  ب هويوس وآخرون، مركز أبحاث علم أوبئة الكوارث.، النرشة 
اإلحصائية السنوية للكوارث 2006، بروكسيل، مايو 2007، الصفحات 

.25-18
www.em-dat.net/documents/Annual%20Disaster%20Statistical

 %20Review%202006.pdf
2. انظر املقال الذي كتبه كاربالو وسميث وبيرتسون، الصفحات 34-33. 
3. مايرز )2005( قياماً عىل بحث ن. مايرز و ج. كينت )1995(، الهجرة 

البيئية: أزمة ناشئة عىل الساحة العاملية، املعهد املناخي، واشنطن دي يس. 
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/ .4

Portals/1/cluster%20approach%20page/clusters%20pages/
Protection/IASC_Op%20Guidel&Manual%20on%20HR&Nat

%20Disasters_2008.pdf
www.unisdr.org/eng/hfa/ .5

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ .6
/chapters/arabic

بقايا منزل دمره 

إعصار نرجس.

باملخيامت نهائًيا ويصبح مبقدورهم العودة إىل مواطنهم 

األوىل ومحاولة إعادة تأسيس حياتهم من جديد وكسب 

يحصل  ال  النوع  هذا  من  املواقف  معظم  يف  أرزاقهم. 

أساس  وعىل  ـ  الدعم  مستويات  أدىن  عىل  إال  األشخاص 

مرة واحدة فقط. ويف الغالب ال يكون مبقدور األرس التي 

تحاول إعادة بناء حياتها وكسب أرزاقها أن تحصل عىل 

إىل  االتجاه  سوى  خيار  لديها  يصبح  وال  الكايف  القوت 

استغالل البيئة كمصدر للكسب والدخل.

هذا  أوغندا  شامل  يف  املجتمعات  من  العديد  تواجه 

الوقود  بأسعار  الوفاء  عىل  قادرة  غري  فتصبح  الوضع، 

مياه  عىل  الحصول  إمكانية  لديها  يتوفر  وال  والغذاء 

أول  نضج  األشخاص  ينتظر  وبينام  النظيفة.  الــرشب 

الفحم  صناعة  إىل  يتجهون  نجدهم  لحصاده،  محصول 

النبايت غري الرشعية كوسيلة للدخل ثم تصديره إىل جنوب 

السودان حيث تزيد أسعار السوق مبقدار خمس إىل ست 

أضعاف التكلفة املحلية يف أوغندا. ويجب توقع أن يكون 

لقطع األشجار لصناعة الفحم النبايت والزراعة آثار سلبية 

وطويلة املدى عىل هذه املناطق، أي عىل األشخاص الذين 

سيعيشون هناك مرة أخرى باإلضافة إىل آثارها البيئة.

 

 )david.stone@proactnetwork.org( ديفيد ستون

هو مدير شبكة بروأكت ProAct««، وهي منظمة 

غري حكومية معنية بالعواقب البيئية للنزوح البرشي 

.)http://proactnetwork.org(

املسؤولة«،  القضية بهمة والظهور مبظهر »الوكاالت  الوكاالت عىل مواكبة هذه  فيه  الذي تحرص  الوقت  يف 

هناك مخاطر تتمثل يف التغافل عن بعض املتطلبات األساسية أو تنحيتها جانباً عن عمد؛ إذ يف زخم النقاش 

والنشاط الدويل، نادراً ما يتواجد األشخاص الذين من األرجح أنهم هم أنفسهم ضحايا تغري املناخ، ونادراً ما تتم 

استشارتهم فيام يتعلق بوضعهم أو احتياجاتهم أو الخيارات املمكنة التي من الجائز جداً أن تشكل رفاهيتهم 

مستقباًل. وال يتم متكينهم أو تشجيعهم عىل الدخول يف النقاش العاملي. إن جزء من السبب وراء تجاهلهم 

يعزى إىل املستوى الذي يؤخذ إليه الحوار والقرارات واملوارد املخصصة. ومن جهة أخرى، مثة سبب آخر وهو 

األكرث دهشة وهو يتمثل يف أن أغلب هؤالء األشخاص واملجتمعات ال يعلمون أنهم، أو عىل وشك أن يكونوا، 

يف مواجهة سلسلة من األحداث التي من املرجح أن تغري حياتهم، ورمبا لألبد. 

ديفيد ستون، شبكة بروآكت

http://www.em-dat.net/documents/Annual Disaster Statistical Review 2006.pdf
http://www.em-dat.net/documents/Annual Disaster Statistical Review 2006.pdf
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بوقع  املتعلقة  ــة  األدل من  متزايد  كم  لدينا  ويتوفر 

من  أكرب  عدد  عىل  املناخ  بتغري  املرتبطة  الكوارث  وأثر 

»التنمية  وتعمل  العامل.  أنحاء  جميع  يف  املجتمعات 

اليسءة« والرصاعات والحكم اليسء عىل إضعاف مرونة 

املجتمعات وتؤثر سلًبا عىل بيئتهم وتجعل من الصعب 

مقاومة آثار املخاطر وتبطئ من عملية إعادة بناء سبل 

العيش بعد وقوع الكارثة. لقد بدأت املنظامت البرشية 

اآلن تدرك أن تغري املناخ ال يعني »أن األمور ستسري كام 

الطبيعية  والكوارث  املخاطر  ومنط  فطبيعة  عليه«  هي 

تتغري ومن املرجح جًدا أن تستمر يف ذلك.

من املحتمل أن يؤثر تغري املناخ العاملي عىل كل شخص 

عىل كوكب األرض بدرجة ما سواء أكان ذلك عىل شكل 

مزيج  أو  بيئي  أو  اقتصادي  أو  نفيس  أو  اجتامعي  تغري 

من ذلك، إال أن البعض سيتأثر عىل نحو دائم أكرث من 

يكون  ما  ــادة  وع غريهم. 

وتكون  الفقراء  من  هؤالء 

تعرًضا  األكــرث  املجتمعات 

التي  تلك  هي  للمخاطر 

لديها معلومات ضئيلة عن 

وغالًبا  الوشيكة  األخطار 

عىل  قدرة  األقل  تكون  ما 

وأسباب  حياتها  بناء  إعادة 

العيش بعد محنة النكسة.

تكون  أن  عىل  العرف  ساد 

االستجابة املعتادة لوكاالت 

واملنظامت  املتحدة  األمم 

الدولية  الحكومية  غــري 

هي  والحكومية  والقومية 

أجل  مــن  التحرك  مجرد 

توجيه  يتم  فال  االستجابة، 

االهتامم الكايف ملواجهة آثار 

ال  وبالطبع  مبكرًا  الكارثة 

القيام بيشء  الواقع  يتم يف 

قامت دراسة  حيالها. ولقد 

حديثة بتكليف من منظمة 

الدولية   )CARE( كــري 

املتحدة  التابع لألمم  اإلنسانية  الشؤون  ومكتب تنسيق 

التي  واملجتمعات  املناطق  تحديد  مبحاولة   )OCHA(
تكون أكرث تعرًضا لإلصابة بالكوارث املرتبطة باملناخ. 1

ما هي »املناطق الحرجة«؟ 

قامت الدراسة بالبحث يف اآلثار البرشية املحتملة لتغري 

املناخ خالل الـ 20 - 30 سنة القادمة باستخدام تقنيات 

رسم  تم  حيث   ،)GIS( الجغرافية  املعلومات  أنظمة 

كالفيضانات  املناخ  بتغري  ترتبط  معينة  ملخاطر  خرائط 

عىل  املؤثرة  العوامل  إىل  بالنسبة  والجفاف  واألعاصري 

الناتجة  الخرائط  وتعمل  لألرضار.  البرش  تعرض  قابلية 

املخاطر البرشية  ذات  الحرجة«  »املناطق  تحديد  عىل 
املرتفعة املرتبطة بتغري املناخ. 2

من املتوقع أن تزداد كثافة وتكرار ومدة ومدى املخاطر 

املرتبطة بالطقس يف أجزاء عديدة من العامل خالل 20 إىل 

30 سنة. وبذلك يجب عىل العديد من الدول واملناطق 

التي تعاين حالًيا من كوارث ترتبط بالطقس أن تتوقع أن 

تسوء الظروف عىل املدى القصري. 

يف  تحديدها  تم  للفيضانات  الحرجة املعرضة  ـ املناطق 

األفريقي  الساحل والقرن  منطقة  يف  )وباألخص  إفريقيا 

رشق  وجنوب  ووســط  العظمى  البحريات  ومنطقة 

وأمريكا  آسيا  رشق  وجنوب  وجنوب  ووسط  إفريقيا( 

الوسطى والجزء الغريب من أمريكا الجنوبية. 

ـ املناطق الحرجة املعرضة للجفاف تقع بصفة أساسية يف 

إفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وجنوب آسيا )وباألخص 

رشق  وجنوب  الهند(  من  وأجزاء  وباكستان  أفغانستان 

آسيا )وباألخص بورما وفيتنام وإندونيسيا(. 

موزامبيق  تشمل  لألعاصري  املعرضة  الحرجة  املناطق  ـ 

من  وأجــزاء  وبنغالديش  الوسطى  وأمريكا  ومدغشقر 

الهند وفيتنام والعديد من دول جنوب رشق آسيا األخرى.   

املناطق الحرجة – التوقعات والخطوات املقرتحة  
جوك بيكر وتشارلز إيرهارت وديفيد ستون 

قامت دراسة حديثة استخدمت تقنيات رسم الخرائط بتحليل مدى العرضة للكوارث خالل الـ 
20 - 30 سنة القادمة بإلقاء الضوء عىل »املناطق الحرجة« املحتملة وتقديم رؤى للتخفيف 

من اآلثار الناجمة.   من الظاهر أننا نشهد تغرياً يف املناخ يفوق حتى أسوأ التوقعات مام 
يعني أننا سنشهد عواقب ملثل هذه التغريات من حيث الكلفة البرشية يصعب سرب غورها. 

إعصار 

ميتش



45 تـغـري املــنـاخ والـنـزوح ��نرشة الهجرة القرسية 31

توضح الخريطة أدناه3 املناطق الحرجة للمخاطر البرشية 

)مجتمعة(  والجفاف  واألعاصري  الفيضانات  عن  الناجمة 

املشار  املناطق  السكانية يف  الكثافة  ُمسقطة عىل درجة 

إليها. ومتثل املناطق ذات اللون األزرق واملظللة بخطوط 

حمراء مناطق شديدة الكثافة السكانية والتي ُتعد أيًضا 

تواجه  بأنها  املناطق  هذه  تفسري  ميكن  ساخنة.  بقًعا 

مخاطر أعىل للنزوح السكاين يف املستقبل كنتيجة ملخاطر 

مناخية. 

واحدة  من  ألكرث  التعرض  خطر  تواجه  التي  املناطق    

خاص.  اهتامم  تستحق  باملناخ  املرتبطة  املخاطر  من 

الصحراء  جنوب  إفريقيا  املناطق معظم  هذه  وتشمل 

جنوب  ومعظم  الرشقي،  الساحل  وباألخص  الكربى، 

آسيا. عالوة عىل ذلك تصبح بعض املناطق بقًعا ساخنة 

معرضة للخطر يف كل من الثالث مخاطر املذكورة أعاله 

جنوب  من  وأجزاء  إفريقيا  رشق  جنوب  هذه  وتشمل 

الطريقة  نفس  استخدام  آسيا.    ميكن  رشق  وجنوب 

التأثر  لقابلية  تفصياًل  أكرث  رؤية  تعطي  خرائط  يف عمل 

الطبيعية  املتغريات  عــدد  عىل  بالكوارث باالعتامد 

سبيل  فعىل  والجسامنية.  واملالية  واالجتامعية  والبرشية 

بالكوارث  التأثر  العالية لقابلية  املستويات  تظهر  املثال 

تظهر  بينام  الــرصاع  ومخاطر  للحكم  قومية  مــؤرشات 

املتاحة  زيادة الكمية  للكوارث  للتعرض  األقل  القابلية 

من املياه واألرايض الخصبة. ومع ذلك فالرسالة الواضحة 

التي تنبثق عن هذه الدراسة هي أن املؤرشات املرتفعة 

مرتفعة  مستويات  بالرضورة  عنها  ينتج  ال  للمخاطر 

لــألرضار.   من  للتعرض  البرشية  القابلية  من  مشابهة 

التوقعات إىل اتخاذ الخطوات   

تقرتح الدراسة أيًضا بعض الخطوات الهامة:  

  زيادة االستثامر يف الحد من أخطار الكوارث، وهذا 

بالكوارث  التأثر  قابلية  تقليل  عىل  الرتكيز  يعني 

إثر  الفعل  وردود  االستجابة  عىل  االعتامد  من  بدال 

حدوث حاالت الطوارئ، وباألخص يف الدول الفقرية 

التي متيل إىل التعرض للمخاطر ولكنها تواجه زيادة 

االتفاقيات  وتحتاج  الشديدة.  الطقس  حوادث  يف 

املناخ  التغري يف  التكيف مع  كيفية  املستقبلية حول 

إىل أن تعكس بوضوح أهمية تقليل مخاطر الكوارث 

واالستعداد لالستجابة.  

ضامن توفري استجابات أكرث رسعة ومالمئة للكوارث، 

الحاجة إىل  زيادة  املناخ عىل  التغري يف  حيث يعمل 

العيش  تحافظ عىل سبل  استجابات برشية »ذكية« 

بجانب إنقاذ األرواح.  

محسنة  وتحليل  تخطيط  أنظمة  يف  االستثامر 

املخاطر  لتقييم  بالكوارث  التأثر  وقابلية  للمخاطر 

الناشئة عن تغري املناخ عىل نحو أفضل. تشمل هذه 

أجل  من  املناخ  رصد  تقنيات  تحسني  االستثامرات 

تحسني التخطيط وتحسني موثوقية التنبؤات الجوية 

النموذجية. وحينئذ تكون هناك  السليمة  واملامرسة 

حاجة إىل ترجمة هذه املعلومات إىل سياسة لضامن 

تقديم الدعم املناسب لألشخاص الذين تكون لديهم 

قابلية للتأثر بالكوارث ويتأثروا بتغري املناخ.  







املناخ  تغري  من  الحد  حال،  بأية  آخرًا  وليس  وأخريا 

حيث من املحتمل بدون بذل جهود الحد من هذا 

املبذولة  الجهود  من  العديد  فشل  نشهد  أن  التغري 

استخدمنا  لو  حتى  ـ  بالكوارث  التأثر  قابلية  لتقليل 

أنظمة منذجة أكرث دقة. 

 )baker@careinternational.org(جوك بيكر

هو منسق الجودة واملساءلة لفريق كري للطوارئ 

)www.careinternational.org(.  تشارلز إيرهارت 

)ehrhart@careclimatechange.org( هو منسق 

 تغري املناخ يف كري، أما ديفيد ستون

)david.stone@proactnetwork.org(  فهو مدير 

 شبكة بروأكت

)ProAct )http://proactnetwork.org  وهي 

منظمة غري حكومية معنية بالعواقب البيئية للنزوح 

البرشي.

ملزيد من املعلومات عن هذه الدراسة قم بزيارة موقع 

www.careclimatechange.org اإلنرتنت

1. ثو، أندرو ودو بلوا، مارك )2008( »تغري املناخ والعرضة للكوارث: 
االتجاهات الناشئة عن التخطيط واملناطق الحرجة للمخاطرة بالنسبة 

للعوامل البرشية« مابلكروفت.
ـُد علم تغري املناخ وقياسات القابلية  2. مع األخذ يف االعتبار مدى تعق

البرشية للتأثر بالكوارث، نجد أنه يجب تفسري تلك النتائج عىل أنها 
اسرتشادية فقط. كام يكون من الرضوري القيام ببحث إضايف أكرث تفصياًل عىل 

كل من املستويني املحيل واإلقليمي لتحسني املوثوقية.
3. تم تطوير هذه الخريطة وغريها مام متت اإلشارة إليه يف هذا املقال بدعم 

 )OCHA( من فرع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة
لدراسات السياسة والتنمية، ومع ذلك فإن اآلراء املذكورة هي خاصة 

باملؤلفني وال متثل بالرضورة الرأي الرسمي لألمم املتحدة.



ت
وف

كر
ابل

م

 املناطق الحرجة املعرضة ملخاطر الفيضانات أو األعاصري أو الجفاف

 إيجايب

سلبي
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هذه  عن  والتخفيف  الوقاية  تشكل  أن  الــرضوري  من 

الدول أولويات جهود عملية التكيف. لكن وبعد أن أصبح 

فإن  بالفعل،  نفسه  مفروضاًفرض  واقعاً  العاملي  االحرتار 

هناك بعض التداعيات التي تجعل التكيف هو االستجابة 

الوحيدة املتاحة واملالمئة. ويؤكد الفريق الحكومي الدويل 

املعني بتغري املناخ عىل أهمية التعامل مع قضية التكيف 

تسمى  التي  خاصة  الضعيفة،  الدول  يف  املناخ  تغري  مع 

أي   - الحميدة«  »التدابري  بتدابري  االستجابات  فيها هذه 

التدابري التي تثبت جدواها يف النهاية بغّض النظر عام إذا 

حدثت آثار تغري املناخ التي تنبأنا بها أو كيف حدثت. 

ويشري التقرير1 الصادر عن الفريق أن معظم التحليالت 

الخاصة بالتكيف تبني أن التكيف الناجح يتطلب تغيريات 

األماكن  يف  جذرية  تغيريات  يتطلب  مام  أكرث  هامشية 

ومسارات التنمية. 

الهجرة/ ودراســات  البيئي  الرصاع  أبحاث  من  ويتضح 

الالجئني أن مواجهة عوامل الرصاع والهجرة القرسية ميكن 

أن تساعد عىل منع حدوث أسوأ اآلثار املرتتبة عن تغري 

املناخ قد تكون سبباً  تنتج عن تغري  التي  املناخ. فاآلثار 

يف نشوب الرصاعات، ولكن ينبغي أال تصل إىل مستوى 

الرصاعات العنيفة. ويالحظ أن القدرات الالزمة للتكيف 

من  كثري  يف  وتطابق  بل  تشبه  املناخ  تغري  مع  بنجاح 

األحيان الالزمة الالزمة للتنمية بوجه عام وكذلك الحد من 

مخاطر الرصاع والهجرة القرسية. لذلك فإن بعض طرق 

التكيف تكون بتعزيز وتطوير هياكل الدولة وإمكاناتها 

فضاًل عن العدالة االقتصادية والعدالة يف التوزيع. وبهذه 

الطريقة، ميكن لسياسات تغري املناخ التي تراعي عنرصي 

الرصاع والهجرة، أن تدفع بعجلة التنمية إىل األمام، كام 

ميكن للسياسات اإلنسانية والتنموية املقاِومة لتغري املناخ 

أن تشكل اسرتاتيجيات فعالة للتكيف مع هذه الظاهرة.

ورغم أن مسؤولية تغري املناخ وآثاره تقع بالدرجة األويل 

عىل عاتق الدول املتقدمة، إال أنه عىل الدول الضعيفة أيضاً 

مواجهة حقيقة الهجرة القرسية والرصاعات. فاملسؤولية 

أراضيها. وجدير  البرش عىل  للدول هي حامية  الرئيسية 

بالذكر أن عملية التكيف تعتمد بدرجة كبرية عىل توافر 

الدولة  دور  أن  إال  التحتية،  والبنية  واملعلومات  املوارد 

واالجتامعية  السياسية  العوامل  من  وغريه  ومؤسساتها 

الحيوية ملنع الرصاعات والنزوح  واالقتصادية ملن األمور 

يف سياق تغري املناخ.    

العوملة والخصخصة  الذي تسيطر عليه  اليوم  ويف عاملنا 

دولة  يف  السياسة  فصل  صعوبة  تزداد  الحرة  والتجارة 

واحدة وإلقاء اللوم عىل دول منفردة وحدها. إذ أن جزًء 

عليه  تسيطر  ما  غالباً  الضعيفة  الدول  اقتصاد  من  كبرياً 

رشكات دولية تعود ملكيتها يف نهاية األمر للدول الغربية 

هذه  وتهدف  فيها.  الرئيسية  مقراتها  تتواجد  ما  وغالبا 

الرشكات إىل الربح وقد تكون لها مصلحة يف اختالل الدول 

وتكون معارضة بطبيعتها لتدابري التكيف والتخفيف. كام 

أن تجارة السالح توضح دور 

الرشكات الكربى عرب الوطنية 

احتدام  يف  املساهمة  يف 

السكان.  ونزوح  الرصاعات 

الحد  محاوالت  باءت  وقد 

املرشوعة  غري  التجارة  من 

بالفشل  الصغرية  يف األسلحة 

عدة مرات نظراً ألن رشكات 

األمريكية  األسلحة  تصنيع 

قد  حكومتها  مــن  بــدعــم 

عرض  بالضوابط  ــت  رضب

حرية  شعار  تحت  الحائط 

بــد أن  لــذلــك ال  ــســوق.  ال

التي  التحديات  إىل  ننظر 

تواجه الدول النامية يف هذا 

أردنا  فــإذا  ــرب.  األك السياق 

الهجرة  مسببات  معالجة 

القرسية والرصاع، ينبغي أن 

نسعى أيضاً إىل تحديد هذه 

املسببات يف سياسات الدول 

املتقدمة ومامراساتها.  

املناخ  لتغري  املمكن  ومــن 

أن يخلق مفهوماً جديداً وأقوى للتضامن. إذ أنه يفسح 

العاملية كالرصاع  املشكالت  للتعاون يف مواجهة  الطريق 

والنزوح. وظاهرة تغري املناخ تذكرنا بأن كل األشياء ترتبط 

وكانت  منقساًم  العامل  كان  ولو  فحتى  البعض.  ببعضها 

يجمعنا كوكب  زال  الشعوب مصنفة بطرق عديدة فام 

واحد هو كوكب األرض الذي نحن جميعاً جزء منه.

vikram.odedra.( فيكرام أوديدرا كوملانسكوغ

kolmannskog@nrc.no( هو مؤلف التقرير الصادر 

عن مجلس الالجئني الرنويجي بعنوان »تدفقات 

الالجئني يف املستقبل«، املتوفر عىل اإلنرتنت عىل 

 املوقع:

www.nrc.no/arch/_img/9268480.pdf

www.ipcc.ch 1

من الواجب عىل املجتمع الدويل التكفل بعملية التكيف يف أكرث الدول تعرضاً لتغري املناخ وتأثراً به.

»التدابري الحميدة«: التعاون والتنمية
فيكرام أوديدرا كوملانسكوغ

الجئون يجمعون 

املياه من بركة 

راكدة يف مستوطنة 

النازحني داخليًا 

يف هرجيسا، 

الصومال، 2006.
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أوالً، نحن يف أمس الحاجة إىل فهم أفضل لحجم وخصائص 

هذه القضية، كام نحتاج إىل البيانات التي تساعدنا عىل 

التخطيط الفعال. فقد اصطدمنا بجدار التحليل الصخري 

يف فهمنا لعواقب هذه القضية وسيكون علينا أن نواجه 

يأخذ  قد  املناخ  تغري  أن  إذ  الغموض.  من  هائاًل  قدراً 

تأثريه  بكيفية  يتعلق  فيام  املختلفة  األشكال  العديد من 

واملطلب  الالجئني.  تدفقات  عىل  حتى  أو  الهجرة  عىل 

األول هو الحصول عىل تحليل أفضل للبيانات.

الثانية يف تحديد  النقطة  وتتمثل 

هذه  ستعالج  االــتــي  الجهات 

عاملية  مشكلة  فهي  القضية. 

عىل  إجــــراءات  اتــخــاذ  تقتيض 

اإلقليمي  وشبه  الوطني  املستوى 

أن  شك  وال  والــدويل.  واإلقليمي 

أن  يجب  دوراً  املتحدة  لألمم 

العام  األمــني  وضع  فقد  تلعبه، 

األولويات  ضمن  القضية  هذه 

عىل مستوى املنظومة بأكملها. 

املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية 

رسمياً  مكلفة  الالجئني  لشؤون 

الالجئني  ومــســاعــدة  بحامية 

وعدميي الجنسية. وجدير بالذكر 

األشخاص  من  كبرية  نسبة  أن 

إمنا  النزوح  إىل  يضطرون  الذين 

الرصاعات  من  هرباً  ينزحون 

عن  الناجمة  االضطهادات  أو 

تغري  فّجرها  مدنية  اضطرابات 

من  يفرون  الذين  فهؤالء  املناخ. 

بالدهم بسبب أن تلك البالد مل يعد لها وجود قد يصريون 

لألمم  العليا  املفوضية  تصبح  ثم  ومن  الجنسية  عدميي 

هذه  كل  ويف  عنهم.  مسؤولة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

املواقف، تكون املفوضية مسؤولة ومكلفة رسمياً بتوفري 

الحامية لهؤالء.

لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  من  ُطلب  وقد 

الالجئني مراراً املساعدة يف الطوارىء الدولية التي تسببها 

والعواصف  والفيضانات  كالزالزل  الطبيعية  الكوارث 

بهذه  يتأثرون  عمن  مسؤولة  املفوضية  ألن  ال  العنيفة، 

الالزمني  واملقدرة  الخربة  متلك  ألنها  ولكن  األحــداث 

لتقديم املساعدة كام أن عليها التزام إنساين بأن تفعل ما 

بوسعها يف هذه املواقف. واستطراداً ميكن القول بأنه من 

الصعب أن نتصور حالة طوارئ دولية حقيقية من النزوح 

تغري  عن  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  ناجمة  القرسي 

فإنه  لذا  رئييس.  بدور  املفوضية  فيها  املناخ وال تضطلع 

من  نصيبنا  لتحمل  استعداد  عىل  نكون  أن  علينا  يتعني 

هذه املسؤولية. كام أننا نحتاج إىل تحديد ما إذا كانت 

الدولية ملعالجة  القانونية  هناك رضورة ملزيد من األطر 

املصحوبة  القامئة  اآلليات  كانت  إذا  ما  أو  القضايا  هذه 

بالتنسيق الدقيق واملكثف تكفي ملعالجتها.

يتحمل  بأن  اقرتاح  هناك  التكاليف؟  يتحمل  الذي  وَمن 

التكاليف هؤالء الذين تسببوا يف املشكلة. وبرغم أنه ال 

هذه  يف  اللوم  من  تسلم  دول  مجموعة  أو  دولة  توجد 

القضية، فام من شك أن الدول الصناعية يف العامل تتحمل 

الجزء األكرب من هذا العبء. ولكن يف اعتقادي أنه بدالً 

بأن نطلب  النتيجة  تحقيق نفس  اللوم ميكننا  إلقاء  من 

من أصحاب األموال والتقنيات تحّمل قدر من املسؤولية 

دراسات  أظهرت  وقد  اإلنسانية.  تجاه  واجبهم  وتأدية 

أنه برغم أن االستثامر املطلوب يعد كبرياً، إال أن  أخرية 

العائد االقتصادي يكون كبرياً أيضاً. وخالصة القول، ينبغي 

أن تكون الدول املتقدمة يف العامل قادرة عىل تحمل هذا 

التمويل  توفر  وإذا  لذلك.  اإلرادة  توفرت  إن  العبء 

الالزمة  الدولية  اآلليات  إيجاد  ميكن  بأنه  ثقة  عىل  فأنا 

يف  هي  الحقيقية  املشكلة  لكن  املشكلة.  هذه  ملواجهة 

توافر التمويل.

َمن  وهي  عاجاًل،  اهتامماً  تتطلب  أخرى  مسألة  وهناك 

الذي سيقبل بهؤالء الذين هاجروا قرساً عندما يعجزون 

عن العيش يف بلدانهم؟ واستناداًً إىل التجارب التي مررنا 

بها حتى اآلن، أتنبأ بأن التعامل مع إعادة توطني هؤالء 

الذين دفعهم تغري املناخ إىل النزوح سيكون مهمة عسرية 

ورمبا مستحيلة.

املستقبل.  يف  علينا  ستؤثر  قضية  بصدد  لسنا  ونحن 

فاملستقبل هو الحارض. ونحن بصدد أزمة عاملية تقتيض 

دعوة موحدة للتحرك. 

كريغ ل جونستون )johnstone@unhcr.org( هو 

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني. هذا 

املقال يستند إىل كلمة ألقاها يف مؤمتر عن »تغري املناخ 

والهجرة القرسية« نظمه معهد أبحاث السياسة العامة 

يف لندن، 29 أبريل/نيسان 2008.

لقد فشل جيلنا يف الوفاء بالتزاماته ملنع تغري املناخ، لذا فإن أي خطوة نتخذها اآلن، مهام كان 
مرَحباً بها، لن تغري التوجهات الحالية بالكامل. ونحن يف أمس الحاجة اآلن إىل االستعداد ملواجهة 

العواقب اإلنسانية لتغري املناخ.

املستقبل هو الحارض
كريغ ل. جونستون

نازحون بسبب 

الفيضانات، 

السودان، 

أغسطس/آب 

.2008

كا
ول

مك
م 

/تي
ان

ود
س

 ال
يف

ة 
حد

ملت
م ا

ألم
ة ا

عث
ب

mailto:johnstone@unhcr.org


نرشة الهجرة القرسية 31تـغـري املــنـاخ والـنـزوح48 ��

الفقراء(  )خاصة  االستضعاف  خفض  عىل  التكيف  يركز 

ومن ثم الحيلولة دون حدوث النزوح أو نشوء الرصاعات 

عىل املوارد الشحيحة. والبلدان النامية أكرث عرضة بصفة 

معايش  كانت  متى  خاصة  املناخ،  تغري  لتبعات  خاصة 

الطقسية  الظروف  عىل  مبارشاً  اعتامداً  تعتمد  سكانها 

أسباب  أهم  أحد  ذاته  حد  يف  الفقر  ويشكل  واملناخية. 

املناخ.  تغري  تبعات  مواجهة  يف  والقوة  الحول  انعدام 

من  واملالية(  والبرشية  )الفنية  القدرات  غياب  ويجعل 

الصعب التكيف مع الظروف املتغرية وتخفيف املخاطر. 

وبتعبري آخر، فإن تغري املناخ سوف يزيد، وقبل كل يشء، 

النامية،  البلدان  يف  بالفعل  املوجودة  املشاكل  حدة  من 

والتي ستواجه بصفة عامة صعوبات يف التكيف مع هذه 

التحديات اإلضافية. 

ويعني التكيف مع تغري املناخ إعادة فحص و، إذا استلزم 

وأخرياً  واستثامراتنا  وبرامجنا  سياساتنا  تعديل  األمر، 

سلوكياتنا عىل ضوء معرفتنا بتغري املناخ وآثاره. وقد يعني 

كذلك   يعني  قد  أنه  بيد  املتغرية  املخاطر  مواجهة  هذا 

استثامر اآلثار اإليجابية لتغري املناخ والبناء عليها. 

ومن املهم هاهنا التمييز بني املحركات غري املناخية، مثل 

املحركات  وبني  السكاين،  النمو  أو  الحكومية  السياسات 

املناخية قد تكون عمليات  الفعلية. فاملحركات  املناخية 

تتسم بتغريات بطيئة الهجوم مثل ارتفاع مستوى سطح 

ر وتنامي  البحر وتراكم األمالح يف األرايض الزراعية والتصحُّ

ُشح املياه. أما الحوادث املناخية فهي أخطار هائلة ترضب 

عن  الناجمة  الفيضانات  مثل  مفاجئ  بشكل  رضبتها 

الرياح املوسمية واألعاصري والفيضانات املفاجئة الناجمة 

عن ذوبان البحريات الجليدية. وكل هذه املحركات تسهم 

يف  والقاطنني  للتأثر  املعرضني  السكان  أعداد  زيادة  يف 

تتطلب  وبينام  املناخ.  لتغري  املعرضة  الهامشية  األرايض 

العمليات املناخية – والتي تتسم بطول أمدها بطبيعتها- 

التعامل معها من خالل اسرتاتيجيات تكيف طويلة األمد، 

فإننا نجد الحوادث املناخية من جهة أخرى تتطلب وضع 

تطبيق  فإن  وإجامالً  الكارثة.  مخاطر  إلدارة  إجــراءات 

ملخاطر  الناجحة  اإلدارة  وتطبيق  التكيف  اسرتاتيجيات 

الكوارث سوف يسهامن يف تقليل من مستوى استضعاف 

السكان إزاء هذه املخاطر.  

اسرتاتيجيات التكيف

األطراف  من  جامعية  جهود  بذل  التكيف  يستدعي 

امتداد  مختلفة وعىل  والعاملة عىل مستويات  املختلفة 

ثالثة  تكيف  إسرتاتيجية  كل  وتتضمن  القطاعات.  كافة 

خطوات رئيسية. الخطوة األوىل هي الوقوف عىل صورة 

مدى  تقييم  أجل  من  املتوقعة  املناخية  لآلثار  واضحة 

وعىل  أمامها.  اإليكولوجية  واألنظمة  املجتمعات  ضعف 

الخطوة  هذه  تذهب  الكوارث،  مخاطر  إدارة  خالف 

وأشكال  املخاطر  تقييم  مجرد  من  ألعمق  تقييمها  يف 

تقيياًم  كذلك  تشمل  أنها  كام  الفورية؛  االستضعاف 

للتغريات  املستقبيل  النطاق  أو  املستقبلية  للنزعات 

املناخية املتوقعة. أما الخطوة الثانية فتتمثل يف املوازنة 

املحتملة  االستضعاف  أشكال  وبني  املناخية  اآلثار  بني 

الشتقاق إجراءات التكيف املمكنة واملالمئة. كذلك يسهم 

حساب التكاليف املالية واالقتصادية لهذه اإلجراءات من 

أصبحت قضية التكيف مع تغري املناخ قضية مهمة سواء عىل مستوى السياسات الدولية التي 
تتناول قضايا املناخ أو عىل مستوى التنفيذ العميل عىل أرض الواقع.

التكيف والتعاون   
بريتا هاينة  ولورنز بيرتسن
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خالل إجراء تحليل التكلفة والعائد يف تحديد اإلجراءات 

الثالثة واألخرية يف هذه  ذات األولوية منها. أما الخطوة 

اإلدارية  الجوانب  تحديد  فهي  الخطوات  من  السلسلة 

معينة،  مهمة  توىل  عىل  األطراف  أقدر  فمن  للموضوع. 

وماذا ستكون وسيلته يف إدارة املخاطر؟ ومن خالل إتباع 

وضع  املمكن  من  يصبح  الخطوات،  من  السلسلة  هذه 

أي اسرتاتيجيات تكيف سواء كانت محلية أو وطنية أو 

إقليمية. 

من  عدد  ضمن  الثالث  الخطوات  هذه  تطبيق  تم  وقد 

مرشوعات وبرامج التعاون التنموي األملاين التي تركز عىل 

ولكن  الكوارث.  مخاطر  وإدارة  املناخ  تغري  مع  التكيف 

التنموي  التعاون  فإن  املشكلة،  هذه  أبعاد  ضوء  عىل 

الرضورية  القدرات  من  يسري  بجزء  إال  يسهم  ال  الدويل 

التعاون  عىل  يقع  ثم،  ومن  التكيف.  إجراءات  لتحقيق 

الدويل دور مهم يف مساعدة الحكومات املحلية يف وضع 

وتطوير اسرتاتيجيات التكيف وتخطيط األولويات.

إدارة مخاطر الكوارث – التكيف 
مع مخاطر املناخ يف موزامبيق 

الكوارث  مخاطر  إدارة  من  الرئييس  الهدف  يتمثل 

يف  القاطنة  املجتمعات  عىل  الكارثة  خطر  خفض  يف 

املناطق التي تهددها املخاطر الطبيعية )إدارة املخاطر( 

الكارثة إذا رضبتها )االستعداد(.  للتغلب عىل  وإعدادها 

تنفيذ  يف  األملاين  التنموي  التعاون  نجح  موزامبيق،  ويف 

الدور املهم الذي  برنامج مجتمعي ينهض كنموذج عىل 

الناجح  التكيف  الكارثة يف  ميكن أن تلعبه إدارة مخاطر 

مع الحوادث املناخية. 

العامل،  يف  البلدان  أفقر  من  واحــدة  موزامبيق  وتعد 

سوفاال  والية  يف  بوزي  نهر  أمطار  مستجمع  يتأثر  كام 

الفيضانات  ترضب  كام  الخطورة  شديدة  بالفيضانات 

واألعاصري بصفة منتظمة املجتمعات املجاورة للنهر. وقد 

 4.5 من  يقرب  ما  عىل   2000 عام  يف  الفيضانات  أثرت 

مليون نسمة وأزهقت أرواح 800 نسمة. ووفقاً للتقارير 

الواردة من الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 

)IPCC(، سوف تشهد موزامبيق عل األرجح زيادة أكرب 

أوسع وأكرث  يف حوادث الهطول الغزير لألمطار وانتشاراً 

حدة ملوجات الجفاف. 

»لقد أدركنا أن بوسعنا إنقاذ الكثري من األرواح من 

خالل توفري القدرات والهياكل األفضل إلدارة الكارثة 

عىل جميع املستويات يف مناحي املنع واالستعداد 

واالستجابة ملثل هذه الكوارث املناخية«

الوطني  املعهد  مدير  بينيسني،  فيسينتي  موازيه 

لألرصاد الجوية

استهلت  واحد-  بعام  الفيضان  وبعد   –  2001 عام  ويف 

تعليم  يتضمن  الريفية  للتنمية  برنامجاً   GTZ منظمة 

عمليات  إحدى  كشفت  وقد  الكوارث1.  مخاطر  إدارة 

معرضون  املنطقة  سكان  ثلث  أن  عن  املخاطر  تحليل 

وبناء  املتطرفة.  الطبيعية  الحوادث  لخطر  خاص  بشكل 

بشكل  للخطر  عرضة  املناطق  أكرث  تحديد  تم  عليه، 

األرايض  ذات  املناطق  تحديد  جانب  إىل  وذلك  مفصل، 

املرتفعة والتي ميكن استخدامها ألغراض اإلخالء املؤقت. 

إنشاء  الذي تم إجراؤه، تم  وعىل أساس تحليل املخاطر 

لجان محلية إلدارة الكوارث يف تسعة مجتمعات وتدريبها 

قام  كام  وهندوراس.  كوستاريكا  من  خرباء  مبساعدة 

بإنشاء نظام محيل لإلنذار  القرويون واملتطوعون كذلك 

املبكر ويقوم عىل قدرات بسيطة نسبياً. وتم أخذ قراءات 

كميات األمطار املتساقطة ومستويات سطح النهر يومياً 

يف سبع محطات قياس؛ وهي تفيد يف إعطاء إنذار مبكر 

بالكارثة عند الرضورة. وتقوم لجان إدارة الكوارث املحلية 

باستالم هذه التحذيرات، وذلك بصفة أساسية من خالل 

باللغة  الناطقة  بوزي)  دو  كوميونيتاريو  راديو  إذاعة 

الربتغالية(، ثم إعالم سكان املنطقة بها – باللهجة املحلية، 

وهي لهجة نداو- وتنظيم عملية النقل واإلخالء. وكانت 

ترجمة هذه  التحذيرات إىل اللهجة املحلية عاماًل مهاًم يف 

نجاح هذا املرشوع. 

وجداول  درايس  مقرر  وضــع  تم  ــك،  ذل عىل  ــالوة  وع

محارضات يف أربعة مدارس تابعة للمرشوع لرفع الوعي 

وتعويدهم  املناخ  تغري  آثار  حول  والشباب  األطفال  بني 

عىل معنى إدارة مخاطر الكوارث يف سن مبكرة. وقد تم 

إدراج هذين املوضوعني بالفعل يف املناهج املحلية. 

وممثيل  القرويني  وعي  زاد  األنشطة،  لهذه  ونتيجة 

الحكومات املحلية بهذه القضايا، كام تم دمج إجراءات 

إدارة مخاطر الكوارث للتكيف مع تغري املناخ يف الخطة 

التنموية للمنطقة. ويجعل النظام املتامسك والقائم حالياً 

التحذيرات  إطالق  املمكن  من  الكوارث  مخاطر  إلدارة 

كفاءته  النظام  أثبت  وقد  الفيضان  حوادث  من  املبكرة 

بالفعل يف ذلك. فخالل املواسم املمطرة من عامي 2005 

و 2007، رضبت الفيضانات الغزيرة املنطقة مرة أخرى 

ولكن معظم السكان نجحوا يف الفرار والنجاة بأنفسهم. 

املعايرة  أشكال  من  املزيد  إجراء  تم  نفسه،  الوقت  ويف 

والتنقيح للنظام لرفع كفاءته أكرث وأكرث. 

مستوى  من  به  متيز  ما  إىل  املرشوع  هذا  نجاح  وُيعزى 

مرتفع من املشاركة واالنتامء من قبل سكان نهر بوزي. 

ويصف موازيه فيسينتي بينيسيني هذا املرشوع باعتباره 

ويقوم عىل  السكان«،  مبكر متمحور حول  إنذار  »نظام 

املعرفة املحلية والعادات والقيم الثقافية. ومع قيام كبار 

بالتطوع  جميعهم  ومعلميه  وأطباءه  املحيل  املجتمع 

تويل  أصبح  املحلية،  الكوارث  إدارة  لجان  يف  للخدمة 

املسؤولية أمراً يلقى احرتاماً كبرياً يف هذه املجتمعات. إال 

انه تظل هناك بعض التحديات مثل املحافظة عىل عمل 

باملخاطر  السكان  املستمرة عىل وعي  النظام واملحافظة 

املناخية واالنتفاع بأساليب االستعداد للكارثة. 

وقد شاركت العديد من املناطق األخرى تجارب وخربات 

بوزي، حيث وضعت الخطط إلنشاء آليات محلية إلدارة 

سكان  أظهر  وقد  املناطق.  هذه  يف  الكوارث  مخاطر 

بوزي أن الكوارث والتهديدات الناجمة عن املناخ ميكن 

املتمتع  املجتمعي  العمل  خالل  من  بكفاءة  مواجهتها 

بالتامسك والالمركزية وكذلك القدرة عىل تحقيق التنظيم 

الذايت بتكاليف منخفضة. 

نرش الوعي بالتكيف يف اندونيسيا

حيث  املجاالت،  متشابكة  مهمة  بأنه  التكيف  يتسم 

داخل  املختلفة  األطــراف  بني  الجهود  تنسيق  يتطلب 

األنشطة  من  دعمه  التكيف  ويتلقى  الدولة.  وخــارج 

التي تبذلها الوزارات املعنية )مثل وزارات البيئة واملالية 

والتخطيط( وكذلك الوزارات املسؤولة عن تحديد ووضع 

أولويات رصف امليزانية باإلضافة إىل الوكاالت املتخصصة 

األرصاد  وخدمات  الجيولوجية  الخدمات  معاهد  مثل 

وتستطيع  الكوارث.  من  الوقاية  ومؤسسات  الجوية 

توفري  يف  املساعدة  املوضوعة  الوطنية  االسرتاتيجيات 

اإلطار الالزم لتنسيق أنشطة التكيف ومبا يحقق صناعة 

وتطوير  والدويل  الوطني  الدعم  وحشد  املتبرصة  القرار 

الهياكل املؤسسية املالمئة للتكيف. 

وتواجه اندونيسيا عجزاً متزايداً عن درء آثار تغري املناخ، 

والتي منها آثار ارتفاع مستويات سطح البحر والتغريات 

يف مستويات هطول األمطار واألحداث الطقسية املتطرفة. 

وتشري التوقعات املناخية إىل أن متوسط معدالت سقوط 

األمطار يف املواسم املمطرة سوف يزيد يف معظم أرجاء 

املوسم  فرتة  طول  يزيد  أن  املتوقع  من  بينام  اندونيسيا 

أثناء  الفيضانات  حدوث  خطر  من  يزيد  ومبا  الجاف 

يف  الجفاف  موجات  حدوث  وخطر  املمطرة  املواسم 

املوسم الجاف. وسوف يكون لهذا أثره عىل موارد املياه 

والزراعة والزراعة الغاباتية والصحة والبنية التحتية. 

العامة  األشغال  وزارة  من  سوتاردي  الدكتور  ويقول 

االندونيسية والسكرتري التنفيذي لرشاكة مياه اندونيسيا2 

لتغري  االستعداد  بعد قضية  الناس مل يضعوا  أن »معظم 

املناخ ضمن قامئة اهتامماتهم اليومية. فال يزالون يرون 

أن األمر ال يعدو أن يكون مجرد ’زيادة كبرية فقط‘ أثناء 

الجافة«.  األشهر  فقط‘ يف  كبري  ’نقص  أو  املمطر  املوسم 

ورغم ذلك، تسبب كيفية تحقيق التكيف مع تغري املناخ 

للحكومة االندونيسية. وكانت وزارة  كبرياً  قلقاً وهاجساً 

اسرتاتيجي  نهج  وضع  يف  بدأت  قد  جانبها  من  البيئة 

التي  التحديات  وتشمل  للتكيف.  التخطيط  يف  وطني 

يواجهها هذا النهج توافر ونرش املعلومات املهمة ووسائل 

وإرشاك  القرار  صناع  بني  بالقضية  والتوعية  التخطيط 

الوزارات املختصة واإلدارات املحلية والتي متثل مشاركتها 

أمراً مهاًم يف تنفيذ التكيف. 

يهدف  ــرشوع  م عــىل  حالياً   GTZ منظمة  وتعمل 

للمساعدة يف تعزيز قدرة وقدرات صناع القرار عىل نرش 



نرشة الهجرة القرسية 31تـغـري املــنـاخ والـنـزوح50 �0

التنموية.  ودمج قضايا تغري املناخ يف عمليات التخطيط 

كام يقدم املرشوع مساعدته يف تقييم أشكال االستضعاف 

للمخاطر  االقتصادية  ــار  اآلث درء  عىل  القدرة  ومــدى 

املناخية باإلضافة إىل تحديد أولويات خيارات التكيف يف 

قطاع املياه. كام يصب املرشوع تركيزه كذلك عىل تحقيق 

التعاون بني املؤسسات املختلفة بخصوص التكيف. وهذه 

وأشكال  املخاطر  تقييم  يف  واملمثلة  جميعها  األهداف 

زيادة  إىل  تؤدي  التكيف  خيارات  وتحديد  االستضعاف 

الوعي وتبرص عملية صناعة القرار باملعلومات الالزمة يف 

إدارة موارد املياه وما ورائها. وكذلك فإن من شأن دمج 

هذه اإلجراءات يف التخطيط املايل والتنموي أن يسهم يف 

رفع مستوى اإلدارة املستدامة للموارد العامة. وأخرياً، فإن 

إتباع أسلوب منهجي يف تحديد األولويات سوف يكون له 

مردوده يف تحسني كفاءة اإلجراءات التي تخفض مستوى 

االستضعاف إزاء تغري املناخ. 

املعلومات  توفري  أهمية  ظهرت  املرشوع،  هذا  وخالل 

املهمة عىل املستويات املختلفة ولألطراف املختلفة بشكل 

للمعلومات  كبرية  أهمية  نجد  املياه،  قطاع  ففي  واضح. 

بينام  القرار  صناعة  عملية  تبصري  يف  التفصيلية  الفنية 

يتطلب رفع الوعي وجود قدر أكرب من املعارف املرتاكمة. 

فائدة  للتعاون  املؤسسية  القدرات  لتحسني  فإن  كذلك 

حيوية عىل جميع املستويات.   

الهجرة كاستجابة تكّيف 

عاجزة  األوقات  من  وقت  يف  املناطق  إحدى  تصبح  قد 

السكان  القوت، وهنا يضطر  عن دعم وسائلها يف توفري 

يف  أفضل  فرص  فيها  تتوافر  التي  املناطق  إىل  للهجرة 

املعيشة. وبصفة عامة، فإن مجتمع التكيف الدويل مييل 

لوصف الهجرة باعتبارهاً ’فشاًل يف التكيف‘. ورغم ذلك، 

استجابة  طويل(  لزمن  هكذا  )وكانت  تظل  الهجرة  فإن 

تكيفية للضغوط املناخية يف الكثري من املناطق. 

يف  املثال  سبيل  عىل  ميكنها  املؤقتة  الهجرة  فإن  كذلك 

أوقات الضغوط املناخية أن تسهم يف رفع دخل العائلة 

)من خالل العمل بأجر يف مكان آخر( وُتقلل من استنزاف 

املوارد املحلية. ففي بتسوانا عىل سبيل املثال، نجد الكثري 

واألرايض  املاشية  عىل  يعتمدون  الحرض  يف  الفقراء  من 

الغذاء  عىل  للحصول  الريفية  بلداتهم  يف  الزراعية 

يقيمون  ال  ألنهم  ونظراً  ذلك،  ورغم  الدخل.  واحتياطي 

قانوناً  مستحقني  يكونون  ال  فإنهم  الريفية،  بلداتهم  يف 

لإلغاثة يف حاالت الجفاف وقد يتعرضون لخسائر هائلة 

وبدون تعويض يف حال قلت األمطار3. 

إن من شان السياسات التي ترمي للتحجيم من الهجرة 

الهجرة  هذه  أسباب  عن  الوقت  نفس  يف  تغفل  بينام 

وظروفها أن تزيد من استضعاف الفقراء. ومن ثم، ينبغي 

عىل اسرتاتيجيات التكيف الوطنية )واإلقليمية( أن تعمل 

التكيف  خيارات  أحد  باعتبارها  بالهجرة  االعرتاف  عىل 

– وذلك مثاُل من خالل االعرتاف بأن السكان قد يعيشون 

ويرتكون أصولهم وممتلكاتهم يف أكرث من مكان واحد. ويف 

هذا الصدد، ميكن للتعاون التنموي أن يسهم يف تحسني 

الهجرة  مع  التعامل  عىل  املحلية  الحكومة  قدرة  من 

باعتبارها أحد الخيارات املطروحة واستيعاب الهجرة بدالً 

من محاولة تقويضها. 

بريتا هاينة )Britta.heine@gtz.de( تعمل مع 

 GTZ برنامج الحامية املناخية للبلدان النامية مبقر

يف إيخبورن بأملانيا  )/www.gtz.de/en(. أما لورنز 

بيرتسن  )Lorenz.Peterson@gtz.de( فهو رئيس 

برنامج الحامية املناخية. وملزيد من املعلومات، انظر  

.www.gtz.de/climate

انظر أيضاً: GTZ )2008(: تغري املناخ واألمن. 

تحديات للتعاون التنموي األملاين. وميكن الحصول عىل 

نسخ إلكرتونية أو ورقية لهذا التقرير بإرسالكم طلباً 

climate@gtz.de إلكرتونياً عىل العنوان

  .)BMZ( 1. هو لصالح الوزارة الفيدرالية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية
 www.inawater.com .2

3. تاكويل، سيسيليا )2007(: ’الهجرة والتكيف مع تغري املناخ‘، آراء التنمية 
 )IIED( املستدامة، املعهد الدويل للبيئة والتنمية
 www.iied.org/pubs/pdfs/17020IIED.pdf

الفيضانات يف 

مقاطعة موتارارا، 

موزمبيق، 2007.
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وفقاً ملا أعلنه الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ 

)IPCC1( فإن ارتفاع مستوى سطح البحر من املتوقع أن 

الداعمة ألسباب  واألنظمة  الحيوية  التحتية  البنى  يهدد 

العيش لدى العديد من مجتمعات جزر املحيط الهادي. 

وبحلول منتصف القرن الحادي والعرشين من املتوقع أن 

يقلل تغرّي املناخ من إمدادات املياه إىل مستوى ال يكفي 

لسد الحاجة يف الفرتات التي تقل فيها األمطار. ويتأهب 

بالفعل عدد كبري من سكان جزر كارتريت يف بابوا غينيا 

الجديدة للنزوح إىل جزيرة بوغينفيل بحلول عام 2008، 

القرن ستكون  بحلول منتصف هذا  أنه  العلامء  ويتوقع 

عىل  الواقعتني  وكرييباس  توفالو  ودولتي  الجزر  تلك 

املحيط الهادي مهددين بالفناء التام.

تتألف  واحدة  جزيرة  عن  عبارة  كرييباس  وجمهورية 

من 32 جزيرة مرجانية منخفضة السطح تبلغ مساحتها 

الهادي.  املحيط  ووسط  غرب  يف  كم2   811 اإلجاملية 

ويشرتك أفراد شعب كرييباس جميعهم يف لغة واحدة هي 

اللغة الجيلربتية. كام تضم كرييباس أكرب جزيرة مرجانية 

يف العامل وهي جزيرة كريميايت أو كريسامس. وتعلو معظم 

ثالثة  من  بأقل  البحر  مستوى سطح  عن  كرييباس  أرض 

أمتار ومبتوسط عرض يبلغ بضع مئات األمتار فقط.

ألف    92 حوايل  كرييباس  جمهورية  سكان  عدد  ويبلغ 

نسمة، يعيش قرابة 50 ألف منهم يف جنوب تاراوا، وهي 

منطقة ذات كثافة سكانية عالية بحيث يصل فيها معدل 

النمو السكاين إىل 3 باملائة سنوياً. ويشتغل معظم سكان 

األسامك  صيد  ذلك  يف  مبا  الكفاف،  أنشطة  يف  كرييباس 

وزراعة املوز وجوز الهند )املجفف(. وتعترب تربة الجزر 

فيها  الزراعية  التنمية  وفرصة  للغاية  فقرية  املرجانية 

يشكل  كام  وفرية  األسامك  صيد  مناطق  ولكن  ضئيلة، 

اإلنتاج  من  األكرب  الجزء  واألسامك  املجفف  الهند  جوز 

معدالت  أعىل  كرييباس  تسجل  ذلك  ومع  والصادرات. 

الفقر يف املحيط الهادي. 

آلثار  تعرضاً  الدول  أكرث  من  واحدة  كرييباس  تعترب  كام 

وجود  منها  عوامل  عدة  إىل  يرجع  وهذا  املناخ.  تغري 

السكان  يجد  وال  املنخفضة  األرض  من  كبرية  مساحة 

سبياًل إىل األرض املرتفعة، ومصادر الدخل املحدودة لهذه 

الدولة، وكذلك ترّكز غالبية السكان يف الجزيرة املرجانية 

التغريات  إليها  مضافاً  العوامل،  هذه  فإن  لذا  الرئيسية. 

واملايئ  الغذايئ  لألمن  تهديداً  تشكل  املناخ،  يف  املتزايدة 

قدرة  تعوق  كام  كرييباس  يف  التحتية  والبنية  وللصحة 

الناجمة  املتزايدة  الكوارث  حكومة كرييباس عىل تحمل 

عن تغري املناخ.

املعروف  اإلعالن  كرييباس يف  أقر شعب  عام 2004  ويف 

من  اإلنسان  بفعل  املناخ  تغري  أن  تاي«2  »أوتن  بإعالن 

عىل  السلبية  اآلثار  من  واسعاً  نطاقاً  يخلف  أن  شأنه 

شعوب جزر املحيط الهادي، مبا يف ذلك:

بسبب  التحتية  والبنية  الساحلية  األرض  تناقص 

التعرية والفيضانات وهبوب العواصف.

زيادة يف تكرار وحّدة األعاصري مبا يهدد حياة البرش 

وصحتهم ومساكنهم ومجتمعاتهم.

النظم  عىل  يؤثر  مبا  املرجانية  الشعاب  تناقص 

العيش  مصدر  متثل  التي  البحرية  اإليكولوجية 

الرئييس لسكان الجزيرة.

التغريات يف أمناط سقوط األمطار حيث تزداد موجات 

يف  األمطار  ويكرث هطول  املناطق  بعض  الجفاف يف 

مناطق أخرى مبا يؤدي إىل فيضانات.

املخاطر عىل إمدادات مياه الرشب نتيجة للتغرياث 

البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع  األمطار،  سقوط  يف 

واإلغراق.

تراجع زراعة قصب السكر والبطاطا الحلوة والقلقاس 

االرتفاع  شديدة  الحرارة  درجات  بسبب  واملنيهوت 

والتغريات يف سقوط األمطار.

املخاطر عىل صحة اإلنسان مع كرثة اإلصابة بحمى 

الضنك واإلسهال.

ومن الواضح أن أفراد شعب كرييباس عىل دراية بالتأثريات 

التي يخلفها تغري املناخ عىل بيئتهم وأمناط الصيد فيها. 

غري أنهم ال يثقون يف علم تغري املناخ وكثرياًً ما ينسبون 

التغريات التي يشهدونها ألفعال الرب ال لترصفات البرش. 

العاتية  واألمواج  الحالية  التغريات  أن  البعض  يعتقد  إذ 

يعتقد  حني  يف  البرش.  آثام  من  الرب  لغضب  إشــارات 

البعض اآلخر أن مستقبل كرييباس، عىل الرغم من كآبته، 

سيكون يف أمان ألن الرب قد وعد يف سفر التكوين بأن 

العامل لن يشهد أبداً طوفاناً آخر كطوفان نوح. ومن شأن 















هذين التفسريين أن يحدا من شعور شعب كرييباس بأنه 

قادر عىل مواجهة تغريات املناخ التي مير بها.

التي  املشكلة  ضخامة  فإن  التفسري،  عن  النظر  وبغض 

كان  إذا  ما  حول  التساؤل  تثري  كرييباس  شعب  تواجه 

للمحتوم.  تأجيل  من  أكرث  ليس  املناخ  تغري  مع  التكيف 

وأكد تقرير أصدره البنك الدويل عام 2006، بعنوان »متى 

املناخية  ال يف حال«3، عىل حتمية وقوع هذه األحداث 

تصبح  أن  احتامل  وعىل   – كرييباس  مثل  لدول  القاسية 

عىل  يتعني  قد  أنه  يذكر  مل  التقرير  أن  إال  قسوة.  أشد 

السكان أن يهاجروا للنجاة بأرواحهم من هذه األحداث 

دول  عاتق  عىل  العبء  يقع  لذلك  القاسية.  املناخية 

الطبيعية  الكوارث  الهادي يف تويل إدارة مخاطر  املحيط 

ودمج خطط التكيف يف سياسات التنمية الوطنية.

إعادة التوطني؟

ويف الدورة الستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

2005 أشار رئيس كرييباس أنوت تونغ إىل حاجة الدول 

إىل أن تأخذ عىل محمل الجد خيار إعادة التوطني – وهو 

الشكل األخري من أشكال التكيف مع تغري املناخ، كام أقر 

بأن األشكال األخرى من التكيف قد ال تجدي نفعاً اآلن، 

وأن هذا هو الوقت املناسب ملناقشة ما يجب عمله يف 

العقود القادمة.

وخيار الهجرة ليس باألمر الغريب عىل شعب كرييباس، 

الكرييباسية  بانابا  جزيرة  تعرضت  األربعينات  ففي 

الذي  األمر  الفوسفات،  للتدمري بفعل عمليات استخراج 

أسفر عن انتقال الغالبية العظمى من السكان إىل جزيرة 

رايب الواقعة يف دولة فيجي. كام شهدت كرييباس حركة 

عنه  نتج  املرجانية مام  تاراوا  إىل جزيرة جنوب  سكانية 

وجود أكرث من نصف إجاميل السكان عىل هذه الجزيرة. 

وكرد فعل الرتفاع نسبة الكثافة السكانية يف هذه الجزيرة 

قامت حكومة كرييباس يف التسعينيات بنقل قرابة 5000 

نسمة إىل الجزر املرجانية البعيدة.

أن  إذ  هائل.  لضغط  لكرييباس  التحتية  البنية  وتتعرض 

الصحي  الرصف  أنظمة  إىل  تفتقر  املساكن  من  العديد 

الحديثة وعادة ال تكون متصلة بشبكة املجاري الرئيسية 

)إن وجدت(. لذلك كثرياً ما ُتستخدم الشواطئ واألرايض 

إىل  إضافة  الحاجة.  وقضاء  االستحامم  ألغراض  الزراعية 

يزيد  عمرها  تاراوا  جنوب  يف  املجاري  شبكة  فإن  ذلك 

عىل 25 سنة، وبسبب محدودية التمويل مل يتم إنشاؤها 

بطول كاف لتوصيل مياه الفضالت إىل ما هو أبعد من 

الشعاب، مام يؤدي إىل رجوع كمية كبرية من الفضالت 

كرييباس: النزوح والتكيف 
ماريان لوخري وجني ماك آدم 

يواجه شعب كرييباس، إضافة إىل رضورة تطوير اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ، احتاملية 
إمكانية االنتقال وإعادة التوطني الدائم يف مكان آخر.
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إليه  مضافاً  األمر،  وهذا  والجزر.  املد  مع  الجزيرة  إىل 

قسوة األحوال الجوية وشدة ارتفاع املد والجزر، معناه أن 

إمدادات املياه املحلية معرضة بالفعل للخطر، مع تلوث 

املياه الجوفية وبحرية تاراوا. وتستلزم هذه الضغوط التي 

يتعرض لها السكان استجابة عاجلة لشعب كرييباس.

مناقشات عاجلة حول  إجراء  إىل  تونغ  الرئيس  وقد دعا 

شعب  أمام  املتاحة  الهجرة،  فيها  مبا  التكيف،  خيارات 

كرييباس. وقال أنه يتطلع بصفة خاصة إىل إتاحة املزيد 

لهجرة  الخيارات  من 

العاملة  اليد 

بحيث 

يتمكن 

د  ا فر أ

ئلة  لعا ا

إعالة  من 

يف  أقربائهم 

كرييباس عن طريق 

يل  أن تحو الدهشة  يثري  وال  األمــوال. 

منها  طلب  التي  الدول  ضمن  ونيوزيلندا  أسرتاليا  تكون 

من  العاملة  اليد  هجرة  من  املزيد  قبول  تونغ  الرئيس 

األمد  قصرية  استجابة  يعترب  األمر  هذا  أن  إال  كرييباس. 

لحني تطوير استجابة شاملة وجذرية يف العقود القادمة.

مع  بالتعاون  الــدويل4،  كالبنك  كربى  جهات  قامت  كام 

والوكالة   الدولية  للتنمية  األسرتالية  الوكالة  مثل  رشكاء 

املعونة  برنامجي  )وهام  الدولية  للتنمية  النيوزيلندية 

واالتحاد  والنيوزيلندية(،  األسرتالية  للحكومتني  الخارجية 

األورويب باالستثامر يف مرشوعات التكيف مع املناخ مثل 

املناخ  تغري  بتأثريات  كرييباس  يف  الشعبي  الوعي  رفع 

وتطوير البنية التحتية كإنشاء حواجز أكرث ارتفاعاً ومتانة 

ملقاومة أمواج البحر. أما املرشوع الذي مل ينَفذ بعد، فهو 

إقامة منتدى ملناقشة الخيارات الواقعية املتاحة، وكذلك 

عىل  كرييباس  سكان  مبساعدة  معنية  مؤسسة  إنشاء 

التفاوض حول أفضل استجابة ملحنتهم العالقة.

كام ناشد مؤمتر كنائس املحيط الهادي يف سبتمرب/أيلول 

ترحاباً  أكرث  تكون  بأن  الهادي  املحيط  كنائس   2007

السكان يف كرييباس وتوفالو وجزر مارشال  مع  وتعاطفاً 

الذين يريدون أن يعاد توطينهم يف دول املحيط الهادي. 

ودعا بيان املؤمتر أيضاً إىل تطوير سياسة هجرة إقليمية 

الحق يف أن  املناخ  من تغري  املواطنني األكرث ترضراً  متنح 

يعاد توطينهم يف دول املحيط الهادي أو الدول اإلقليمية 

األخرى التي يختارونها.

فقد بات النزوح جراء تغري املناخ أمراً واقعاً لدى كثري من 

شعوب ودول العامل. رغم ذلك فام زالت حاجة النازحني 

إىل املساعدة والحامية تعالجها بالدرجة األوىل أكرث دول 

أن  دون  وبطيء  تدريجي  نحو  عىل  وضعفاً  فقراً  العامل 

تلقى اهتامماً أو دعاًم من املجتمع الدويل.

 ماريان لوخري

)maryanne.loughry@googlemail.com( هي 

املدير املعاون للجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني 

باسرتاليا )www.jrs.org.au(. وجني ماك آدم 

)j.mcadam@unsw.edu.au( هي مدير برامج 

القانون الدويل ومحارض أول بكلية الحقوق، جامعة 

.)www.law.unsw.edu.au( نيوساوث ويلز

1. تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ، 
»تغري املناخ عام 2007: قاعدة العلوم الفيزيائية: ملخص لصناع السياسة«، 

www.aaas.org/news/press_room/climate_change/media/4th_
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3. البنك الدويل، »Not If but When : التكيف مع املخاطر الطبيعية يف 

منطقة جزر املحيط الهادي« )2006(
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موطناً  املرجانية  اإليكولوجية للشعاب  النظم  تعد 

البحرية وهي من بني  لنحو مليون نوع من األحياء 

األرض،  كوكب  عىل  اإليكولوجية إنتاجاً  النظم  أكرث 

يعتمد  إذ  الغذايئ.  لإلمداد  بالنسبة  حيوية  وتعد 

املرتبطة  األسامك  مصائد  عىل  نسمة  مليار  من  أكرث 

بالشعاب املرجانية حول العامل. عالوة عىل ذلك، تدّر 

رياضة الغوض والسياحة املتعلقة بالشعاب املرجانية 

آثار  أن  إال  عام.  كل  الدوالرات  مباليني  يقدر  دخاًل 

وتحّمض  املحيطات،  حرارة  كارتفاع   – املناخ  تغري 

مياه  منسوب  وارتفاع  العواصف،  وحّدة  املحيطات، 

اإليكولوجية الخاصة  النظم  بتدمري  تهدد   – البحر 

الحراري  االحتباس  أدي  وقد  املرجانية1.  بالشعاب 

من  هائل  قدر  ابيضاض  إىل  بالفعل  املألوف  غري 

املرجان يف جميع أنحاء العامل وكذلك إىل تدمري أكرث 

يف  املرجانية  اإليكولوجية للشعاب  النظم  ثلث  من 

 باالو، وهي دولة جزيرة تقع يف غرب املحيط الهادي.

تدمري  يساوي  املرجانية  شعابنا  تدمري  إن   ...«

بالدنا«، حسبام قال ستيوارت بيك يف كلمة له أمام 

أبريل/  17 يف  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

نيسان 2007.

عدة.  بطرق  التغري  هذا  مع  التكيف  باالو  وتحاول 

بالده  يف  الشعاب  بحامية  باالو  شعب  يقوم  أوالً 

املناخ؛  تغري  تهديدات  مقاومة  عىل  قدرتها  لزيادة 

للتدمري  عرضة  أقل  تكون  الصحية  الشعاب  أن  إذ 

من جراء االرتفاع غري املألوف لحرارة املحيطات من 

الشعاب املجهدة. كام تتعاون مراكز الغوض املحلية 

املعنية  الحكومية  وغري  الحكومة  الوكاالت  مع 

بالبيئة للتأكد من أن السياحة ال ترتك أثراً سلبياً عىل 

يحظر  الباالوية،  للتقاليد  واّتباعاً  املرجانية،  الشعاب 

اإلجهاد  أوقــات  يف  الشعاب  مناطق  بعض  ارتياد 

اإليكولوجي وارتفاع درجات الحرارة.

وقد احتلت باالو موقع الصدارة يف تعزيز مامرسات 

الشعاب  حامية  عىل  تساعد  التي  املستدامة  الصيد 

املرجانية، كام أنها تعمل مع جزر املارشال وواليات 

الشاملية  ماريانا  وجزر  وغوام  املتحدة  ميكرونيسيا 

أنشأوا  فقد  املرجانية،  الشعاب  حامية  زيادة  عىل 

اتفقوا  حيث  ميكرونيسيا«،  »تحدي  مبادرة  معاً 

من  القريبة  البحرية  املــوارد  من   %30 حفظ  عىل 

الشاطئ و20% من املوارد الربية بحلول عام 2020 2. 

ويغطي املرشوع مساحة 6,7 ميل مربع من املحيط 

األنواع  جميع  نصف  من  أكرث  حامية  يف  وسيساعد 

املعروفة من الشعاب املرجانية.

باالو: حامية الشعاب املرجانية 
جيسي كامريون-غليكنهاوس

يشكل تغري املناخ تهديداً مدمراً للنظم اإليكولوجية للشعاب املرجانية. فعندما متوت الشعاب 
املرجانية، يتعرض األمن االقتصادي والغذايئ للتهديد، مام يرغم السكان عىل النزوح.

باالو
كريباس
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املركز  مع  الباالوي  الشعب  من  أفراد  يشرتك  ثانياً، 

العوامل  بحث  يف  بباالو  املرجانية3  للشعاب  الدويل 

التي تجعل أنواعاً معينة من الشعاب املرجانية أكرث 

فضاًل  الحرارة،  درجات  ارتفاعات  ملواجهة  مرونة 

الشعاب  منو  ترسيع  يف  تساعد  التي  الوسائل  عن 

وانتعاشها.

من  للحد  الدولية  الجهود  باالو  قادت  فقد  ثالثا، 

للنظم  املناخ  تغري  عن  الناجم  غري  واإلجهاد  التدمري 

هذه  وتعمل  املرجانية.  اإليكولوجية للشعاب 

الجهود مثاًل عىل حظر استخدام شبكات الصيد التي 

تجر عىل قاع البحار، إذ أنها من املامرسات التدمريية 

التي تدمر الشعاب املرجانية.

رفع  إىل  الرامية  الجهود  باالو  تزعمت  فقد  وأخرياً، 

مستوى الوعي الدويل حول التهديدات التي يشكلها 

املرجانية،  اإليكولوجية للشعاب  للنظم  املناخ  تغري 

الذي  ــر  األم وهــو 

إدخال  إىل  أدى 

عىل  ــــات  ــــاف إض

النصوص  مشاريع 

فضاًل  ــرارات  ــق وال

القضية  طرح  عن 

ــة يف  ــش ــاق ــن ــم ــل ل

دولية  منتديات 

األمن  مجلس  مثل 

العامة  والجمعية 

لألمم  ــتــابــعــني  ال

املتحدة.

البلدان  تــحــتــاج 

نظاًم  تضم  التي 

جية  لو يكو إ

املرجانية  للشعاب 

إىل:

اإلجهاد  تقليل 

املناخي  غري 

املرجانية،  بالشعاب  اإليكولوجية الخاصة  للنظم 

ورصف  املدمرة  الصيد  مامرسات  ذلك  يف  مبا 

الكيامويات.

تنويع اإلمداد الغذايئ ليشمل مصادر غذائية غري 

سمكية.

غذائية  معونة  لتقديم  طوارئ  خطط  إعداد 

أن  حيث  وأرسهم؛  الكفاف  لصيادي  مؤقتة 

غضون  يف  يحدث  أن  ميكن  املرجان  ابيضاض 

أسابيع يف درجات الحرارة املرتفعة، ومن املمكن 

يف  الصيد  عن  الناتج  الضغط  تقليل  يساعد  أن 

انتعاش املرجان.







األطراف  متعددة  أو  ثنائية  وضع خطط طوارئ 

هائاًل  إلعادة توطني األشخاص يف حالة أن دماراً 

االقتصادي  األمن  يهدد  املرجانية  للشعاب 

والغذايئ.

واملشاركة  املساندة  ضامن 

الخطط،  هذه  يف  الشعبية 

وإن أمكن ذلك، إعطاء الناس 

إعادة  مواقع  اختيار  فرصة 

التوطني.  

خطط  جميع  أن  من  التأكد 

إعادة التوطني تتضمن تقديم 

تظل  حتى  وظيفي  تدريب 

متمتعة  السكانية  التجمعات 

إعادة  بعد  الذايت  باالكتفاء 

توطينها.

كامريون-غليكنهاوس  جييس 

CameronGlickenhaus@(

gmail.com( كان مدرساً يف 

جزيرة إيجيت الواقعة يف جزر 

املارشال من عام 2004 إىل 

2005. وهو مستشار تغري املناخ 

للبعثة الدامئة لباالو لدى األمم 

 املتحدة

)www.palauun.org(، كام أنه 

ينهي حالياً رسالة املاجستري يف 

الشؤون العاملية حيث يركز عىل 

موضوع الطاقة والبيئة وذلك 

يف مركز الشؤون العاملية التابع 







لجامعة نيويورك )www.scps.nyu.edu(. هذا 

املقال وكذلك التوصيات السياسية الواردة فيه ال 

يعربون عن موقف باالو.

1. تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي 
الدويل املعني بتغري املناخ، الفريق العامل 

الثاين، ملخص لصانعي السياسات 2007.
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/

ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf
 2. النص عىل الرابط:

http://cnmicoralreef.net/MC%20Decl
aration%20of%20Commitment.pdf

و
www.nature.org/success/art16924.

html
www.picrc.org .3
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يف  فقط  األماكن  من  قلة  املناخ،  تغري  بآثار  يتعلق  فيام 

وشدة  الهائلة  اآلثار  نطاق  من  ستعاين  التي  هي  العامل 

التغريات عىل النحو الذي سيظهر يف  بنغالديش. وسوف 

يكون لهذه التغريات جميعاً والناجمة عن اإلحرتار العاملي 

آثارها السلبية عىل سكان بنغالديش، وهو بلد يعيش ما 

يقرب من نصف سكانه بالفعل تحت خط الفقر، وتهدد 

الهجرة القرسية بعواقب وخيمة. 

وبنغالديش هي ثالث أكرث دول العامل عرضة لخطر ارتفاع 

املعرضني  السكان  عدد  من حيث  البحر  منسوب سطح 

النسبة  بلدان من حيث  تنتمي ألعىل عرش  للكارثة كام 

الساحلية  املناطق  يف  يعيشون  الذين  للسكان  املئوية 

منخفضة األرايض1.  وحالياً يعيش ما يقرب من 40 مليون 

نسمة يف املناطق الساحلية يف بنغالديش. وعىل األرجح 

أن فقد األرايض الساحلية نتيجة غرقها يف مياه البحر يف 

هذه املنطقة املستضعفة – حيث تتنبأ الدراسات حالياً 

الثالثينات من  الفقد إىل نسبة 3% بحلول  أن يزيد هذا 

القرن الحايل، و 6% بحلول الخمسينات2 و 13% بحلول عام 

2080- سوف يؤدي إىل تدفق مطرد يف السكان النازحني. 

إال أنه توجد إىل جانب ذلك عدد من املشكالت األخرى 

األكرث غدراً واملرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر. 

أوالً، إن ارتفاع منسوب سطح البحر يعني انخفاض درجة 

هذه  مياه  ترصيف  بطء  عنه  ينجم  ومبا  األنهار،  ميل 

األنهار إىل البحر. وسوف يأيت هذا مقرتناً بزيادة يف هطول 

جانجس-ميجنا-براهامبوترا  أنهار  أحواض  يف  األمطار 

نتيجة  الجليدية  الهياماليا  أنهار  أكرب من  وذوبان جانب 

أشد  فيضانات  عنه  سينجم  ما  وهو  املوسمية،  الرياح 

يقرب من  ما  أغرق  قد  عام 1998  فيضان  وكان  تدمرياً. 

لنزوح 30  بذلك  وأدى  أسابيع،  البالد ملدة 10  68% من 

مليون نسمة نزوحاً مؤقتاً. 

حدوثاً  أكرث  تصبح  قد  الحلزونية  األعاصري  إن  ثانياً، 

ارتفاع  يعني  وسوف  رضاوة.  أكرث  تصري  أن  يحتمل  كام 

منسوب سطح البحر أن االرتفاع الفجايئ يف العاصفة التي 

أكرب  عمق  إىل  البحر  مباء  يدفع  األعاصري سوف  تصحب 

يف  البالد  رضبت  التي  األعاصري  أحد  وكان  اليابسة.  من 

عام 1991 قد قتلت 138.000 نسمة وأصابت ما يقرب 

من 13 مليون آخرين، نتيجة الرتفاع العاصفة مبقدار 7.2 

العرشة،  األمتار  االرتفاع مستقباًل  مرت. وقد يتخطى هذا 

ومبا سيجعل املاء يخرتق أعامق أكرب داخل يابسة البالد 

والتي ينخفض ارتفاع ثلثها أراضيها مبقدار خمسة أمتار 

فوق مستوى سطح البحر. 

ثالثُا، سوف يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إىل زيادة 

إىل  يؤدي  ومبا  املحيطة،  الساحلية  املناطق  يف  امللوحة 

املياه  مصادر  ويعرّض  املحاصيل  غلة  يف  هائل  نقص 

العذبة للخطر. 

وقد يؤدي نقص الغذاء الناجم عن فقد األرايض الزراعية 

والجفاف  الفيضانات  وموجات  الساحلية  املنطقة  يف 

الحادثة يف أماكن أخرى يف البالد، إىل أعداد غفرية ليس 

الالجئني.  من  كذلك  وإمنا  داخلياً  النازحني  من  فقط 

األديفايس  أقليات  خاص  بشكل  للخطر  هنا  وتتعرض 

والغرب  الشامل  قبائل جارو وسانتال يف  القبلية – مثل 

تقطن  التي  األخرى  القبائل  من  وغريها  شاكام  وقبيلة 

بقاع تالل شيتاجونج؛ فقد خرس هؤالء أجزاء كبرية من 

املستوطنني  تعديات  نتيجة  آبائهم  وأرايض  أراضيهم 

القادمني من األجزاء املكتظة سكانياً من بنغالديش وقد 

أو  للجفاف  معرضة  إما  مناطق  يف  اآلن  يتمركزون  باتوا 

أرايض زراعية تاللية.  

التكيف الذي يقوده املجتمع    

املناخ  تغري  مع  للتكيف  آليات  لوضع  ملحة  حاجة  مثة 

وتطبيقها يف بنغالديش. وميكن السرتاتيجيات التكيف أن 

تشمل ما ييل:

 املجتمعات املحلية وجهودها

ـّف مع تغري املناخ يف بنغالديش   للتكي
جيمس بندر 

مثة حاجة ملحة لوضع اسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ يف بنغالديش إال أنه يلزم أن يقوم عىل 
تنفيذها املجتمع بأكمله. 
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حواجز حامية 

عىل ضفاف نهر 

براهامبوترا، 

بنغالديش.

دراســة
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االسرتاتيجيات  اقل  وهو   – يشء  أي  فعل  عدم 

مثالية عىل نحو ما هو واضح، ولكنه رغم ذلك أحد 

اإلمكانيات  غياب  بسبب  الشائعة  االسرتاتيجيات 

التكيفية

تقاسم الخسائر: وحيث ال يتحمل املتأثرون بالكوارث 

هذه  وتشمل  املناخ؛  تغري  آلثار  الكاملة  التكلفة 

اإلسرتاتيجية مخططات التأمني باإلضافة إىل املعونات 

الدولية. 

تخفيف التهديدات: وهذا يشمل، عىل سبيل املثال، 

تغيري أمناط زراعة املحاصيل الزراعية أو بناء حوائط 

صد األمواج عىل الجزر لحامية الصناعات. 

يف  اإلسرتاتيجية  هذه  تحقيق  ويتطلب  اآلثار:  منع 

والقيام  الكارثة  حدوث  قبل  لها  التخطيط  العادة 

باستثامرات مثل بناء السدود الكبرية لحامية املناطق 

من الفيضانات. 

املختلف  االستغالل  خالل  من  االستغالل:  تغيري 

املناطق  يف  للجمربي  السمكية  الزراعة  مثل  للموارد 

الغارقة حديثاًً. 

ملناطق  واملصانع  املنازل  بنقل  وذلك  املواقع:  تغيري 

أكرث أماناً. 

الرتميم: برتميم املناطق املتأثرة سابقاً بآثار تغري املناخ 

وإعادتها إىل وضعها السابق )رغم أن هذا بالطبع ال 

مينع عنها التعرض لنفس الرضر يف املستقبل(

هذه  يف  املتبناة  اإلسرتاتيجية  نوع  عن  النظر  وبغض 

بنفسه  املحيل  املجتمع  يتوىل  أن  فينبغي  الحاالت، 

أمكن ألن سكان  متى  تنفيذها  وقيادة  بدءها  مسؤولية 

القرى امللحيني هم غالباً الخرباء الحقيقيون بتغري املناخ. 

التقنية واملكلفة والتي  وبدالً من تنفيذ العمليات عالية 

تتم االستعانة فيها باملجهودات الخارجية والتي غالباً ما 

ال تكون قد سبقت تجربتها ميدانياً من قبل، فإنه يجب 

أن يتم إعطاء األولوية الستخدام وتعديل آليات التكيف 

بنغالديش  يف  املجتمعات  لدى  تطورت  التي  التقليدية 

وغريها من املجتمعات يف أنحاء العامل. 

وقد يتضمن ذلك يف املناطق املالحة استخدام األساليب 

املحلية العتيقة مثل استخدام القدور الفخارية التي تتم 

صناعتها محلياً والتي تقوم بحصد وتخزين مياه األمطار 

للزراعة  القابلة  األرز  أنواع  واختيار  املنازل،  أسطح  من 

بجوار  يف املياه املالحة والتي كانت تتم زراعتها تقليدياً 

البحار، أو زراعة أحزمة األشجار التي ال تتأثر باملياه املالحة 

مثل أشجار املنجروف عىل امتداد املناطق الساحلية ملنع 

املعرضة  املناطق  ويف  اليابسة.  إىل  املالحة  املياه  دخول 

غرب  جنوب  من  املحليون  قام  للفيضانات،  موسمياً 

بنغالديش بتصميم أطواف مصنوعة من قاعدة من خشب 















البامبو، يتم عليها تجميع زهور الياقوتية املائية ثم ُتغطى 

بنباتات مائية أخرى أو األغلفة الخارجية لثامر جوز الهند 

لتشكل قاعدة معدة وجاهزة للزراعة. وقد أصبحت هذه 

املمطر  املوسم  يف  زراعتها  تتم  والتي  العامئة،  الحدائق 

وتطفو عىل سطح مياه الفيضانات املوسمية )املونسون(، 

شائعة ومستخدمة بكرثة يف الكثري من املناطق األخرى يف 

جنوب بنغالديش. 

أشكال  بعض  إنشاء  التكيف  يتطلب  أخرى  أحيان  ويف 

البنية التحتية، والتي قد تكون مبارشة وبسيطة مثل رفع 

توفري  أجل  من  الخرسانية  املنصات  عىل  األنبوبية  اآلبار 

وكانت  الفيضان.  مياه  فوق  الرشب  ملياه  نظيف  مصدر 

املالجئ الخرسانية الواقية من األعاصري واملقامة عىل ركائز 

عىل امتداد السواحل قد أنقذت حياة آالف األشخاص – 

ويتم استخدامها أحياناً كمدارس أو مكاتب يف غري أوقات 

التكيفية  اإلجــراءات  هذه  مثل  تتطلب  )وقد  الطوارئ 

الحصول عىل مساعدات هندسية فنية خارجية(. 

وإىل جانب ما سبق، أثبتت األساليب الزراعية املستخدمة 

مع األرايض الجافة- والتي كانت ُتستخدم لقرون طويلة 

يف املناطق املعرضة بشكل كبري للجفاف يف مناطق أخرى 

من العامل - فائدتها باعتبارها وسائل مالمئة للتكيف مع 

هطول  يف  نقص  من  تعاين  التي  املناطق  يف  املناخ  تغري 

وتشمل  بنغالديش.  من  الغريب  الشامل  يف  األمطار  مياه 

واحد  حقل  يف  أكرث  أو  محصولني  زراعة  األساليب  هذه 

وغريها من أساليب زراعة الغابات، ووضع الحزم ووإنشاء 

املياه  تخزين  أجل  من  الحقول  يف  املنخفضة  الجدران 

األسمدة  خليط  استخدام  وكذلك  الساقطة،  الشحيحة 

وأوراق الشجر لالحتفاظ برطوبة الرتبة وزراعة النباتات 

املقاومة للجفاف ونرش الزراعات الشجرية عىل جوانب 

هبوب  من  الزراعية  األرايض  حامية  أجل  من  الطرق 

الرياح. وهكذا بات التحدي هنا يكمن يف نرش االستعانة 

يف  واألجنبية  املحلية  الجيدة  املامرسات  هذه  من  بكل 

كافة املناطق املعرضة ملخاطر تغري املناخ. 

خامتة 

سوف تطال آثار تغري املناخ كافة مناحي العمل التنموي، 

يف  والتكيف  التخفيف  سياسات  لدمج  حاجة  فثمة  لذا 

املناخ يضع  تغري  إن  القامئة.  والربامج  جميع املرشوعات 

التجمعات السكانية، خاصة يف البلدان منخفضة األرايض 

وعليه  للنزوح.  االضطرار  خطر  تحت  بنغالديش،  مثل 

مبادرات  لدعم  املقدم  والتمويل  االهتامم  زيادة  ينبغي 

سبل  عىل  الحفاظ  من  املجتمعات  متكن  التي  التكيف 

متكن  والتي  املناوئة  البيئية  الظروف  رغم  معيشتها 

العائالت من البقاء عىل أراضيها. 

 جيمس س. بندر

 )cbsdpconsultant-climatechange@yahoo.co.uk(

هو استشاري التنمية والكوارث الطبيعية يف برنامج 

التنمية االجتامعية التابع لكنيسة بنغالديش3.

وملزيد من األمثلة والصور التي توضح أساليب التكيف 

املحلية، أنظر موقع حلقة العمل الدولية الثانية حول 

التكيف القائم عىل الجهود املجتمعية إزاء تغري املناخ، 

والتي أقيمت يف داكا يف بنغالديش يف فرباير 2007: 

 www.iisd.ca/ymb/sdban

 www.tiempocyberclimate.org/portal/bulletin.htm  .1
www.ids.ac.uk/climatechange/orchid .2

3.  يلخص تقريره األدبيات املنشورة التي تتناول أثر تغري املناخ عىل 
 بنغالديش، ونجد أساليب وطرائق التكيف املمكنة عىل الرابط التايل:

http://english.nca.no/article/view/7764/1/449

بريا – مشتل 

خرضوات عائم، 

بنغالديش.

در
 بن

س
يم

ج

http://www.iisd.ca/ymb/sdban
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يؤدي تغري املناخ إىل زيادة التفاوتات القامئة بني الجنسني، 

مام يربز االختالف بني الرجل واملرأة يف مدى التأثر بتغري 

املناخ والقدرة عىل التعامل معه. إذ يرتفع عدد الوفيات 

واملصابني من النساء عند حدوث الكوارث الطبيعية عن 

الرجال وذلك بسبب عدم تحذيرهن أو عدم قدرتهن عىل 

السباحة أو عدم استطاعتهن الخروج وحدهن من املنزل. 

أحوالهن  تزداد  الفقر  من  يعانني  اللوايت  النساء  أن  كام 

املعيشية سوًء عندما يفقدن سبل عيشهن وكذلك يزيد 

تعرضهن للتفاوت والتهميش بسبب نوعهن.

األرسة  يف  املرأة  بها  تضطلع  التي  املسؤوليات  أن  كام 

تزيد  والذي  البيئي،  بالتغري  للتأثر  عرضة  أكرث  تجعلها 

حدته بسبب اآلثار املرتتبة عىل تغري املناخ. فاملرأة تتأثر 

من خالل األدوار املتعددة التي تقوم بها، إذ تقوم بإنتاج 

وتقديم  األرسة،  صحة  عىل  واإلرشاف  وتوفريه،  الطعام 

الرعاية لها، فضاًل عام تقوم به من دور اقتصادي. وتزداد 

مسؤوليات املرأة وأعبائها عند وجود عوائق تحول دون 

الطبيعية،  واملوارد  األساسية  االحتياجات  عىل  الحصول 

وكذلك  والوقود.  واملاء  الخصبة  واألرض  واملأكل  كاملأوى 

األمطار  وسقوط  الغابات  وإزالة  الجفاف  موجات  تدعو 

املتقطع إىل رضورة أن تبذل املرأة مزيداً من الجهد من 

أجل توفري املوارد وسبل العيش. ويف مثل هذه األوضاع، 

ال يتوفر للمرأة الوقت الكايف لتحصيل الدخل، أو الحصول 

عىل التعليم أو التدريب، أو املشاركة يف الهيئات اإلدارية. 

كام ترتك الفتيات املدرسة بشكل دائم ملساعدة أمهاتهن 

عىل جمع الخشب واملاء.

وكذلك تؤدي الرصاعات التي تنشب بسبب نقص املوارد 

الطبيعية إىل زيادة التفاوتات القامئة بني الجنسني، بينام 

عىل  بالغاً  أثراً  األشخاص  توطني  إعادة  عملية  تخلف 

وهي   – األرسيــة  والروابط  االجتامعي  الدعم  شبكات 

املرأة ويف قدرتها عىل  لها قيمة محورية يف حياة  آليات 

املواجهة.

اسرتاتيجيات التعامل

رغم ذلك من املمكن أن تلعب املرأة أيضاً دوراً إيجابياً 

التكيف  اسرتاتيجيات  يف  واملساهمة  التغيري  إحداث  يف 

تتيح  أن  الطبيعية  للكوارث  العيش، كام ميكن  مع سبل 

يف  النوعي  وضعها  وتغري  لتتحدي  فريدة  فرصة  للمرأة 

املجتمع. فقد أظهرت املرأة رغبتها وقدرتها عىل االضطالع 

مهام »رجالية«  تقليدياً  تعترب  التي  املهام  بدور فعال يف 

مع  للتعامل  املجتمعات  وتعبئة  للكوارث  االستجابة  يف 

الكوارث وكذلك يف التأهب للكوارث وتخفيف آثارها. 

التعايف  املرأة أصوالً تساعدها عىل  الغالب ال متتلك  ويف 

من الكوارث الطبيعية بنفس القدر الذي ميتلكه الرجل، 

عىل  للحصول  بيعها  تستطيع  أرضاً  متلك  ال  عادة  وهي 

دخل يف حاالت الطوارئ. ومن بني املشكالت التي تعرتض 

النساء عند احتياجهن للتكيف مع تغري املناخ عدم وجود 

إىل  وافتقارهن  باألمان،  يشعرن  تجعلهن  مأوى  أو  أرض 

املمتلكات واملوارد األخرى، وصعوبة الحصول عىل املواد 

املناسبة،  واملعلومات  املهارات  وغياب  املادية،  واملوارد 

األخرى،  واملــواد  الزراعية  املستلزمات  أسعار  وارتفاع 

املرأة  وصول  من  تحد  التي  الثقافية  العوائق  عن  فضاًل 

إىل الخدمات.

ومع ذلك، فقد بدأت املرأة عىل مستوى العامل أن تتكيف 

لتوفري  تحتاجه  عام  التعبري  وتستطيع  املناخ  تغري  مع 

وتقدم  فعالية.  أكرث  بصورة  عليها  والحفاظ  عيشها  سبل 

دروساً  املناخ  تغري  مع  للتكيف  املحلية  االسرتاتيجيات 

من  تعاين  مناطق  عىل  أجريت  دراســات  ففي  قيمة. 

املرأة  وآليات  اسرتاتيجيات  تضمنت  الفيضانات،  مشكلة 

للتكيف ما ييل:

االنتقال إىل األماكن األكرث أمناً: األماكن األكرث ارتفاعاً، 

ارتفاع قواعد  أماكن مؤقتة للأموى، وزيادة  وتجهيز 

منازلهن أو بيوتهن، والهجرة

حفظ املمتلكات: محاولة تخزين البذور ونقل املاشية 

إىل أماكن أكرث ارتفاعاً 

التعديالت الغذائية: تفويت بعض الوجبات أو تناول 

أطعمة غري تقليدية )كنبات ورد النيل(

حفظ الطعام الستخدامه يف أوقات الجدب 

توفري الطاقة: االستفادة من تقنيات الطاقة البديلة

تعديل املامرسات الزراعية: مثل التحول إىل املحاصيل 

الفيضانات  مقاومة  عىل  القدرة  ذات  األنواع  و/أو 

املحاصيل  زراعة  مامرسات  تطبيق  أو  الجفاف،  أو 

املتعددة واملحاصيل املتداخلة، أو البحث عن وسائل 

بديلة للري، أو التحول إىل زراعة أنواع املحاصيل التي 













حيوانات  تربية  إىل  أو  أكرب  بسهولة  تسويقها  ميكن 

أخرى )البط بدالً من الطيور الداجنة يف بنغالديش(

وظائف  يف  العمل  املال:  ادخار  أو  الدخل  إدرار 

عاملية، أو اقرتاض املال من مقرضني، أو ادخار جزء 

من دخلهن، أو بيع املاشية 

الرعاية الصحية البديلة: استخدام الطب التقليدي

جامعات  إنشاء  مثل  والجامعي:  التنظيمي  العمل 

وشبكات للعون الذايت يف املجتمع، واالدخار الجامعي، 

أو أنظمة للعمل الجامعي 

استجابات السياسات

الصفتني  بالكامل  تــدرج  مل  السياسات  بيئة  زالــت  ال 

بتغري  التأثر  واملتمثلتني يف مدى  الجنس  بنوع  الخاصتني 

املناخ والقدرة عىل التكيف. إذ أنه غالباً ما يتم التعامل 

مع القضايا البيئية، مبا فيها السياسات والقوانني والربامج، 

وينعكس  الجنس.  بنوع  يتعلق  فيام  محايدة  أنها  عىل 

هذا يف التمثيل غري الكايف للمرأة يف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ1 وبروتوكول كيوتو2. 

ورغم األدلة الدامغة عىل وجود صلة مبارشة بني العالقات 

زال  فام  معه،  والتكيف  املناخ  تغري  وآثار  الجنسني  بني 

صوت املرأة ومشاركتها يف هياكل وعمليات صنع القرار 

بتغري  املتعلقة  املناقشات  تفشل  ما  وغالباً  كافيني.  غري 

املناخ، وكذلك إجراءات تغري املناخ وآلياته عىل املستوى 

بني  الفروق  تراعي  فعالة  اسرتاتيجية  رسم  يف  الوطني، 

الجنسني، وال توجد سوى أدلة قليلة عىل أن هناك جهود 

متولها  التي  التكيف  أنشطة  يف  املرأة  تستهدف  محددة 

كارثة  تقع  وعندما  األطراف.  ومتعددة  الثنائية  الربامج 

لتغيري  ُتسنح  التي  الفريدة  الفرصة  إهدار  يتم  ما  غالباً 

األدوار التقليدية للجنسني. 

من  املناخ  بتغري  املرأة  لتأثر  أشمل  تقييم  إجراء  وميكن 

للتكيف3 وكذلك من خالل  الوطنية  العمل  برامج  خالل 

العديد  وتؤكد  الطبيعية.  باملخاطر  التأثر  مدى  تقدير 

من برامج العمل الوطنية للتكيف عىل مدى تأثر املرأة 

باملعنى  الجنسني  بني  املساواة  أهمية  املناخ وعىل  بتغري 

الشامل. غري أن القليل من هذه الربامج توضح كيفية تأثر 

املرأة بتغري املناخ، ناهيك عن كيفية تعريفها كعامل قوي 

وفعال يف إحداث التغيري. إذ تعجز األنشطة ذات األولوية 

يف العديد من برامج العمل الوطنية للتكيف عن إدراج 

املرأة باعتبارها من املساهمني ومن الفئات املستهدفة.   







رغم أن تغري املناخ يؤثر علينا جميعاً إال أن له آثار غري محايدة جنسانيا.

املرأة وتغري املناخ 
)WEDO( منظمة املرأة للبيئة والتنمية
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يف  تأخذ  للتكيف  الوطنية  العمل  برامج  أن  حني  ويف 

زالت  فام  الجنس،  بنوع  املتعلقة  الجوانب  االعتبار 

هناك حاجة إىل مزيد من الجهد لتعميم مراعاة املنظور 

الجنساين يف السياسات املتعلقة بتغري املناخ. ومن املمكن 

الحد  أن تكون األهداف اإلمنائية لأللفية4 واسرتاتيجيات 

الصدد.  هذا  يف  هامة  مرجعية  وثائق  مبثابة  الفقر5  من 

كام تلعب مجموعات املجتمع املدين دوراً هاماً يف حشد 

الجهود للقيام بعمل محوري يدعم الفئات املهمشة ويف 

مراعاة اعتبارات العدل بني الجنسني - ومن ثم فهي ذات 

عند  الجنسانية  االستجابة  عىل  القدرة  تعزيز  يف  أهمية 

تغري املناخ، األمر الذي يعزز األمن البرشي.

قائم عىل  إدراج منهج  املرأة وكذلك  إدراج  زيادة  أن  إذ 

وصنع  املناخ  تغري  مع  التكيف  عملية  يف  الجنس  نوع 

املناخ.  تغري  آلثار  العادل  غري  التوزيع  يبطل  قد  القرار 

ومن شأن زيادة اإلدراج أن يحسن عملية صنع القرارات 

الخاصة بالتكيف مام يحد من اآلثار السلبية عىل املجتمع 

بأكمله، وهو ما يؤدي بالتايل إىل تعزيز األمن البرشي.

هذا املقال مأخوذ من تقرير بعنوان »نوع الجنس 

وتغري املناخ واألمن البرشي«، وهو تقرير صدر عام 

 2008 عن منظمة املرأة للبيئة والتنمية 

)WEDO www.wedo.org( بالتعاون مع منظمة 

أبانتو للتنمية )org.rowa-abantu.www( يف 

.www3( يف بنغالديش ActionAid غانا، ومنظمة

bangladesh/org.actionaid(، ومنظمة البيئة 

والتنمية يف العامل الثالث )sn.enda.www( يف 

السنغال. وشارك يف إعداد التقرير: إيرين دنكلامن 

وخورشيد عالم ووحيدة بشار أحمد وياسني ديان غوي 

ونورين فاطيام وروز منساح كيوتني.   

 لالطالع عىل التقرير الكامل يرجى زيارة املوقع

www.wedo.org/library.aspx?ResourceID=269

وللحصول عىل املزيد من املوارد حول القضايا 

الجنسانية وتغري املناخ/الكوارث، انظر الشبكة املعنية 

 بالقضايا الجنسانية والكوارث عىل املوقع

www.gdnonline.org

http://unfccc.int/2860.php .1
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php .2

http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php .3
 www.un.org/millenniumgoals/ .4

www.imf.org/external/NP/prsp/prsp.asp .5

يف  وإدارة جامعة صغرية  بتشكيل  ساهمُت  »لقد 

دائريت. ومل ترغب جارايت يف بادئ األمر بتكوين مثل 

أنه  وأخربتهن  شجعتهن،  ولكنني  الجامعة،  هذه 

ليك يتسنى لنا الحفاظ عىل حياتنا فال بد أن ننظم 

ملواجهة  التأهب  كيفية  سيتعلمن  فهن  جهودنا. 

األعاصري ثم ُيطلعن األخريات عىل ما تعلمنه.« 

التأهب  لجنة  إدارة  رئيس مجلس  نائبة   - فاطمة 

للكوارث يف املجتمع، كوكرميوكري، بنغالديش.

يف  آخذة  املناخ  تغري  يشكلها  التي  الكارثية  املخاطر  إن 

وبدالً  األكرث ضعفاً.  لألشخاص  بالنسبة  التزايد، وال سيام 

من الرشوع يف تنفيذ برامج جديدة ملواجهة هذه املخاطر 

الجديدة يف حد ذاتها، يتمثل التحدي يف دمجها يف أعاملنا 

اإلنسانية. ويحتاج املجتمع الدويل إىل أن يدرك ويتفهم 

حقيقة أن الطرق التقليدية للتفكري يف االستجابة للكوارث 

لألخطار  التأهب  أن  إذ  للتطبيق.  مالمئة  تعد  مل 

الطبيعية والحد منها واالستجابة لها هو ما يقوم 

وذلك  بالفعل،  اإلنساين  املجال  يف  العاملون  به 

للخطر.  تعرضا  األكــرث  األشخاص  مع  بالتعاون 

ولكن يف مواجهة تغري املناخ علينا أن نبذل املزيد 

من الجهد، وأن نبذله بشكل أكرث ذكاًء، فنتحول 

من االستجابة للمخاطر ونستفيد من املعلومات 

املناخية ذات الصلة.

أو  املبكر،  اإلنذار  أنظمة  يف  الحلول  تكمن  رمبا 

املساكن املقاومة للعواصف، أو املحاصيل البديلة 

التي تستطيع النمو يف الرتبة الزراعية التي تزيد 

بها نسبة امللوحة بسبب ترسب املياه نتيجة ارتفاع 

مستويات البحار أو الفيضانات الساحلية. أو قد 

التدابري الشائعة: تعليم األطفال كيفية  تكمن يف 

الترصف يف حاالت الطوارئ، ووضع خطط اإلجالء، 

وتشكيل فرق العمل، وتحديد طرق الفرار، ووضع 

األشجار  وزراعة  بالكوارث،  خاصة  زمنية  جداول 

األرضية  االنهيارات  السواحل ملواجهة  التالل وعىل  فوق 

وارتفاع األمواج. ويف الواقع، ال يختلف العديد من هذه 

االسرتاتيجيات الخاصة بالتكيف مع تغري املناخ عن إدارة 

يف  بينهام  املهم  الفرق  يكمن  وال  التقليدية.  املخاطر 

املخرجات بقدر ما يكمن يف العملية؛ إذ أنه يف ظل املناخ 

املتغري يتعني علينا إعادة تقييم أمناط املخاطر وتوصيل 

املعلومات عن تلك املخاطر املتغرية ومواجهتها بدالً من 

انتظار  أو  املايض،  يف  شهدناها  التي  للكوارث  التأهب 

االستجابة للكوارث التي يتزايد عددها زيادة مطردة. 

الصليب  بها  يقوم  التي  الرائدة  األعــامل  أثبتت  وقد 

منطقة  يف  املناخ  تغري  مع  التكيف  أن  ساموا  األحمر يف 

املحيط الهادي ال يعني مجرد بناء جدران بحرية باهظة 

يلعب التواصل يف قضايا تغري املناخ دوراً حيوياً يف إدارة مخاطر الكوارث بفعالية.

تعميم معلومات مخاطر تغري املناخ    
مارتن فان آلست

الفائز يف مسابقة 

إعداد ملصقات 

عن تغري املناخ 

يف املدارس يف 

نيكاراغوا، 2006، 

التي نظمتها جمعية 

الصليب األحمر 

يف نيكاراغوا.

غوا
ارا

يك
يف ن

ر 
حم

األ
ب 

صلي
 ال

ية
مع

ج

http://www.wedo.org
http://www.wedo.org/library.aspx?ResourceID=269
http://www.gdnonline.org
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.imf.org/external/NP/prsp/prsp.asp


نرشة الهجرة القرسية 31تـغـري املــنـاخ والـنـزوح58 ��

التكلفة. إذ تبدأ العملية باالتصال الداخيل وإعادة تقييم 

األولويات وإعادة التفكري يف االسرتاتيجيات واملناهج.

سابولو،  ماكا  قام  املشكلة،  هذه  تناول  يف  البدء  عند 

لدى  املناخ  وتغري  للكوارث  بالتأهب  املعني  املسؤول 

جمعية الصليب األحمر يف ساموا، بقيادة ورش عمل شارك 

فيها عاملون ومتطوعون يعيشون يف الجزيرتني الرئيسيتني 

يف ساموا. إذ أنهم أجروا مناقشة حول ما املقصود بتغري 

املناخ، وماذا يعني تغري املناخ لسكان الجزيرتني، وكيف 

ميكن للصليب األحمر املساعدة يف مواجهته. وبعد ذلك 

التقوا بقادة املجتمع والحكومة ملناقشة كيفية دمج تغري 

العملية  هذه  أسفرت  وقد  الكوارث.  إدارة  املناخ ضمن 

الجوية  األرصاد  إدارات  مع  جديدة  اتصاالت  عقد  عن 

والبيئة والصحة واملكتب الوطني إلدارة الكوارث وهيئة 

ُوجدت  ما  ورسعــان  الحكومية.  غري  واملنظامت  املياه 

املتزايد يف  النقص  مخاوف مشرتكة بشأن مشكالت منها 

أقدم سجالت  ببعض  تحتفظ  دولة ساموا  أن  املياه. كام 

زيادة  ُتظهر  وهي  الهادي  املحيط  منطقة  يف  الطقس 

األمطار.  سقوط  يف  وانخفاض  الحرارة  درجة  يف  مطردة 

وقد أكدت املحادثات التي تعقد داخل املجتمع أن ندرة 

الحكومية  اإلدارات  وأن  كربى،  مشكلة  أصبحت  املياه 

أعطت هذا املوضوع أولوية قصوى.

اتخذتها  التي  عملية  األكرث  الخطوات  إحدى  وكانت 

الجمعية الوطنية للصليب األحمر هي تقديم املساعدة 

يف تفسري املعلومات املتعلقة باألرصاد الجوية واإلنذارات 

الخاصة بالطقس. إذ أن كل قرية من قرى ساموا تقريباً 

يختلف فيها تعريف اتجاهات الشامل والجنوب والرشق 

إصدار  ما  حد  إىل  الصعوبة  من  يجعل  مام  والغرب، 

عند  املأوى  أماكن  إىل  األفراد  توجيه  أو  مبكرة  إنذارات 

وقوع حدوث حالة من حاالت الطوارئ. ويعكف الصليب 

األحمر يف ساموا اآلن عىل املساعدة يف تفسري معلومات 

األرصاد الجوية واإلنذارات الخاصة بالطقس.

مسابقات  ساموا  يف  األحمر  الصليب  نّظم  لقد 

وإعداد  العرائس  ــروض  وع الدرامية  لألعامل 

املناخ  تغري  موضوعي  تضمنت  حيث  امللصقات، 

بعض  أعــدت  كام  الكوارث.  مخاطر  من  والحد 

جمعيات الصليب األحمر األخرى يف منطقة املحيط 

وتوفالو،  املوجودة يف جزر سليامن  كتلك  الهادي، 

مسابقات إلعداد امللصقات حول هذا املوضوع.

منو  إىل  والتقنية  العلوم  يف  األخرية  التطورات  أدت  وقد 

يف  تساعد  أن  ميكن  التي  التنبؤات  وضع  يف  ملحوظ 

هذه  ومع  املتوقعة.  للظروف  السلبية  اآلثار  تخفيف 

تنبؤات موسمية بهبوب رياح  التي ترتاوح من  التنبؤات 

األمطار  سقوط  أمناط  يف  تحوالت  إىل  شديدة  موسمية 

جديدين:  تحديني  اإلنسانية  تواجه  املناخ،  تغري  نتيجة 

ليس فقط التأهب ملواجهة املناخ الذي ميكن التنبؤ به، 

تتضمن  بحيث  القرار  اتخاذ  عمليات  تعديل  أيضا  بل 

إمكانية توافر معلومات جديدة.

التنبؤ ال يكفي

يتعني عىل الناس أن يفهموا اإلنذارات وأن يثقوا بها، وال 

بد أن ميتلكوا القدرة عىل االستجابة بطريقة مالمئة. ففي 

إفريقيا  جنويب  يف  ليمبوبو  نهر  حوض  شهد   ،2000 عام 

سقوط أمطار شديدة الغزارة استمرت لعدة أيام نتيجة 

ذلك  أن  الخرباء  أدرك  وقد  معتادة.  غري  أعاصري  هبوب 

سيؤدي إىل فيضان شديد – بشكل مل تشهده املجتمعات 

بهذا  يعلم  مل  ذلك  ومع  قبل.  من  موزمبيق  يف  الريفية 

الفيضان سوى عدد قليل جدا من القرى.

ومل يتوفر الكهرباء أو أجهزة الراديو يف معظم القرى، غري 

أن الناس كانوا يستطيعون فيام سبق التنبؤ بالفيضانات 

مبالحظة حركة النمل. إذ يبني النمل بيوته تحت األرض، 

النمل  يغادر  الجوفية،  املياه  مستوى  يرتفع  وعندما 

أعشاشه - وعندئذ يعلم الناس أن مستوى املياه آخذ يف 

االرتفاع. أما يف هذه الحالة فقد أيت الفيضان برسعة إىل 

درجة أنه مل يكن هناك وقت الرتفاع مستوى املياه تحت 

وعندما  النهر.  مياه  فيضان  قبل  النمل  تحرك  أو  األرض 

توجه أحد األشخاص ممن علموا بتنبؤات الخرباء بسيارته 

إىل قرية معينة ليحذر أهلها ويطلب منهم إخالء القرية، 

سأله رئيس القرية: »من أنت وملاذا ينبغي أن أفعل ما 

ال  الفيضانات  أن  أجدادنا  أيام  منذ  اعتدنا  فقد  تقوله؟ 

ال  النمل  ولكن  بيوته.  النمل  يغادر  أن  بعد  إال  تحدث 

يتحرك اآلن وأنت تطلب مني أن أغادر قريتي؟«

ومثلام حدث يف معظم أنحاء وادي ليمبوبو، فإن العديد 

غرق حوايل  عن  أسفر  مام  القرية،  يغادروا  مل  الناس  من 

الثقة يف  العاملي يتغري وتتزايد عدم  700 شخص. فاملناخ 

املعلومات التقليدية ألن خرباتنا املاضية ال تنطبق بالرضورة 

يتمثل  الحالية واملستقبلية. ويف ضوء ذلك،  املخاطر  عىل 

عن  الجديدة  املعلومات  توصيل  كيفية  تعّلم  يف  الحل 

الظروف املستقبلية بطرق ميكن فهمها والوثوق بها. 

قد  الضعيفة  املجتمعات  يف  الناس  معظم  أن  ورغــم 

شهدوا بالفعل أحداًثا قاسية غري معتادة، فإنهم غالبا ما 

يفرسون هذه األحداث بأن وراءها قوى خارقة للطبيعة، 

العقاب  نوع من  أنها  األحداث عىل  فهم يفرسون هذه 

اإللهي أو غضب حل بهم من األجداد. ويؤدى هذا النوع 

إىل  إما ستعود رسيعا  األمور  أن  اعتقاد  إىل  التفسري  من 

طبيعتها أو أنه ال بد من التسليم بالقضاء والقدر وعدم 

الصليب  نظمها  التي  العمل  ورش  إحدى  ففي  التحرك. 

األحمر، قالت سيدة تعيش يف موزمبيق وتعمل بالِفالحة: 

»إذا أراد الرب أن يعاقبني، سيعاقبني مهام فعلت«.  

طريق  عن  التفكري  من  الشكل  هذا  تغيري  ميكن  أنه  إال 

توصيل املعلومات الجديدة. فقد قالت نفس السيدة بعد 

أن تعلمت أبسط أساسيات عملية تغري املناخ وشاهدت 

فيلم فيديو قصري يتناول آثار الفيضانات األكرث تكراراً يف 

الذي  املجتمع  أن  أعتقد  »كنت  وبنغالديش:  األرجنتني 

أعيش فيه هو الوحيد الذي عوقب بهذه الشدة، وأن هذا 

لن يحدث مرة أخرى. ولكني أرى اآلن النساء يف جميع 

أنحاء العامل يعانني بطرق مشابهة؛ ولذلك قد يكون هناك 

تغري حقيقي يف األمطار حالياً ومستقباًل، ورمبا أستطيع أن 

أفعل شيئاً إزاء ذلك«. 

واآلن يستخدم نظام اإلنذار باألعاصري الذي أعدته حكومة 

موزمبيق نظاماً يعتمد عىل شفرة األلوان بعالمات تشري 

إىل اقرتاب حدوث األعاصري. وقد ساعد الصليب األحمر 

حيث  وتنفيذه،  النظام  هذا  تصميم  يف  موزمبيق  يف 

التنبؤ  السكانية حول طرق  التجمعات  أسئلة عىل  طرح 

التقليدية وزودهم مبعلومات عن طرق التنبؤ الجديدة. 

األجهزة  عىل  يعتمد  بسهولة  فهمه  ميكن  نظام  وُأنشئ 

تم  كام  اإلنــذارات.  لنرش  والصفري  واألعــالم  الالسلكية 

تحديد طرق الفرار وغريها من خيارات االستجابة ونرشها 

عىل مستوى املجتمع. وقد ساهم هذا األمر إىل حد بعيد 

يف تقليل حجم الخسائر البرشية أثناء األعاصري الشديدة 

التي اجتاحت البالد بعد ذلك. 

منتدى  فعاليات  يف  األنشطة  من  عدد  تنظيم  تم 

حول تغري املناخ يف كولومبيا. وقام أطفال املدارس 

تغري  تتناول  مرسحية  ومتثيل  بتأليف  قريتني  يف 

املناخ. كام صنع طالب االتصاالت بجامعة هافرييانا 

مباهية  لتعريفهم  لألطفال  مواد  وأعــدوا  الفتات 

تغري املناخ وما يستطيع األطفال فعله للمساهمة 

الكوارث  مخاطر  ومواجهة  املناخ  تغري  منع  يف 

املتزايدة. ونظم الطالب أيضا عرضا للعرائس حقق 

نجاحا باهرا يصورون فيه األرض عىل أنها شخص 

مريض ارتفعت درجة حرارته. يتوفر نص املرسحية، 

وموسيقاها، باللغة األسبانية لدى مركز املناخ التابع 

للصليب األحمر/الهالل األحمر.

سيظل تغري املناخ يالزمنا وهو يزيد بالفعل من صعوبة 

األعامل اإلنسانية. ومن املتوقع أن تزداد األمور سوءا. لذا 

التغريات  ليس ملواكبة  والكفاءة،  بالذكاء  نتسم  أن  علينا 

فحسب بل أيضا للتنبؤ بها قبل حدوثها. 

 )MvanAlst@redcross.nl( مارتن فان آلست

و املدير املشارك وخبري قضايا تغري املناخ يف مركز 

الصليب/الهالل األحمر لقضايا املناخ وتعتمد هذه 

املقالة عىل دليل املناخ الصادر عن الصليب األحمر/

الهالل األحمر والذي أعده كل من مارتن فان آلست، 

ومادلني هلمر، وكارولني دي جونج، وفلور موناسو، 

وإليك فان سلويس، وبابلو سواريز، نوفمرب/ترشين 

الثاين 2007. اإلصدار الكامل متوفر عىل اإلنرتنت عىل 
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بالهجرة  التنبؤ  يف  اليقني  عدم  من  هائل  قدر  هناك   

وحجم  مدى  نعرف  ال  بداية،  املناخ.  تغري  عن  الناجمة 

التغريات املناخية املسؤولة عن دفع وجذب املهاجرين. 

ثانياً، هناك تباين كبري بني السياقات الفردية والتصورات 

وسلوك هؤالء املتأثرين بالتغريات املناخية. 

ميكن استخدام أسلوب وضع النموذج القائم عىل العامل 

البيئية والتباين وتغري  ملحاكاة العالقة بني تأثري العوامل 

املوضوعة ملوقف محاكاة  للقواعد  املناخ والهجرة. وفقاً 

يقدر  أرسة(  أو  شخص  )ميثل  »عامل«  كل  فإن  بعينه، 

الفعل  عىل  وقدرته  املناخية  واملخاطر  الشخيص  موقفه 

وسلوك وآراء اآلخرين، ثم يصنع القرارات املالمئة لتحقيق 

أهدافه. 

هو  العامل  عىل  القائم  النموذج  وضع  مميزات  إحدى 

قد  األفراد  بني  التفاعالت  من  سلسلة  أن  يستوعب  أنه 

تسفر عن محصالت أكرث تعقيداً مام كان ميكن التنبؤ به 

من حاصل جمع سلوك أفراد كثريين. ولذلك يعترب وضع 

النموذج القائم عىل العامل وسيلة فعالة لتحليل سلوك 

ويفعلون  يفكرون  قد  لكنهم  يتفاعلون  الذين  األفراد 

بشكل مختلف عن بعضهم البعض والذين ُيظهرون أيضاً 

صفات مستجدة حديثاً. وهناك سمة مهمة يف سياق تغري 

املناخ وهي قدرة وضع النموذج القائم عىل العامل عىل 

التي ال توجد لها نظائر  السامح مبحاكاة السيناريوهات 

املناخية  األحداث  من  املستمدة  الخربة  )مثاًل،  تاريخية 

املاضية(. 

الهجرة 

عند وضع النموذج القائم عىل العامل ملحاكاة أثر تغري 

يف  النظر  مبكان  األهمية  من  يكون  الهجرة،  عىل  املناخ 

وأفعال  املؤسسية  واملؤثرات  االجتامعية  الهياكل  تأثري 

املناخ  تغري  املتصورة من  املخاطر  تكون  األفراد. وعندما 

أكرب من درجة محددة، ينظر الفرد يف التكيف والخيارات 

أو  الهجرة،  أو  التكيف  تتضمن  قد  والتي  املتوفرة- 

التكيف  أشكال  أو  الرفض  مثل  متكيفة  غري  إسرتاتيجية 

املعييش غري الفعالة. إن العملية املعرفية األساسية التي 

مير بها كل عامل لدى النظر يف الحافز املناخي، واالنتقاء 

الناتج السرتاتيجيات التكيف، تؤيد باألدلة تشكيل وضع 

النموذج القائم عىل العامل. من جهة أخرى، يف السياق 

الفردي ملجموعة الخربات املتفردة لكل عميل عىل حدة، 

واالنحيازات  الخربات  ملجموعة  الفردي  السياق  فإن 

حدة  عىل  عامل  بكل  املتفردة  والتصورات  واألصــول 

الفرادى  العامل  بني  فيام  االختالفات  يحدد  الذي  هو 

وأفعال  البيئي  الحافز  من  لكل  املختلفة  واستجاباتهم 

اآلخرين. 

وبغية تحديد سامت العامل وقواعد تفاعلهم خالل وضع 

معرفة  يقتيض  األمر  فإن  العامل،  عىل  القائم  النموذج 

التي  املالمئة  البيانات  توفر  ومع  محدد.1  ببلد  تفصيلية 

الفعل  وعتبات  التفاعل  قواعد  تطوير  من خاللها  ميكن 

استجابة  يف  الــرشوع  املمكن  فمن  للعامل،  بالنسبة 

ملحاكاة  متوقع  أو  فعيل  مناخي  لسيناريو  ما  مجتمع 

كيفية استجابة ذلك املجتمع املتوقعة عىل مستوى الفرد 

واألرسة واملجتمع. وبتطوير النموذج القائم عىل العامل 

من بيانات شاملة، فمن املمكن تقدير الدرجة التي قد 

تأثرت بها حركات الهجرة األخرية بالحافز املناخي وعزل 

تأثري املناخ عن الدوافع املتعددة من وراء الهجرة. 

إن تطوير منوذج ملحاكاة التدفقات املهاجرة القامئة يعطي 

فرصة للتحقق من حساسية دوافع الهجرة إىل املناخ ومن 

عتبات ومعدالت األحوال املناخية التي أدت إىل الهجرة 

عىل حد سواء. وكنتيجة لهذه االكتشافات، فمن املمكن 

السيناريوهات  لتحديد  النموذج  هذا  استخدام  أيضاً 

واألفراد.  املجتمعات  لهجرة  كبرية  احتاملية  توجد  حيث 

وهذا ميكن أن يؤدي إىل نهج لوضع النامذج يقوم عىل 

العامل ويستطيع توفري توقعات أكرث تفصياًل حول عدد 

ألوضاع  كنتيجة  التوطني  إعادة  إىل  املدفوعني  األشخاص 

بيئية مام كان ممكناً يف السابق. 

  )c.d.smith@sussex.ac.uk(كريستوفر سميث

هو باحث حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة 

 ساسيكس. ودومينيك كينفيتون

 )d.r.kniveton@sussex.ac.uk( وشارون وود

)s.wood@sussex.ac.uk( هام اثنان من كبار 

املحارضين بقسم الجغرافيا وقسم علوم الكمبيوتر 

والذكاء االصطناعي يف جامعة ساسيكس. 

1.- ملزيد من التفاصيل، مبا يف ذلك معلومات حول النموذج القائم لبوركينا 
 فاسو، رجاء انظر:

www.informatics.sussex.ac.uk/users/cds21/publications/

تعترب أساليب وضع النامذج التجريبية الطريقة الوحيدة لوضع منوذج محاكاة فعال للهجرة الناتجة 
عن مجموعة معقدة من الضغوط والفرص

وضع منوذج لتغري املناخ والهجرة     
كريستوفر مسيث ودومينيك كنيفتون وشارون وود 

املناخ،  تغري  السيام  البيئي،  التغري  موضوع  إن 

السياسة  أجندة  من  مهام  جزءا  يشغل  والهجرة 

العاملية، مع ذلك ال يوجد سوى القليل من األبحاث 

املستندة إىل أدلة إلثراء عملية صنع القرار السليم. 

التجريبي  البحث  من  ملزيد  للحاجة  وللتصدي 

السليم ولتحديد الكيفية التي ميكن بها امليض قدماً 

األمم  جامعة  معهد  قام  العاملية،  البحث  بأجندة 

 )UNU-EHS( البرشي  واألمــن  للبيئة  املتحدة 

 )IOM( للهجرة  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون 

 )UNEP( املتحدة  لألمم  التابع  البيئة  وبرنامج 

والبيئة  الهجرة  مجاالت  يف  خبريا   35 بني  بالجمع 

املعريف  األســاس  بتقييم  وقاموا   .2008 أبريل  يف 

األولوية  ومناطق  البحثية  الفجوات  وتحديد  الحايل 

للبحث، والتي تندرج ضمن ثالثة مناطق رئيسية: 

1- القياس والتحديد: هناك حاجة للقيام باملزيد من 

الستجابات  والقيايس  النظري  األساس  لوضع  العمل 

الطبيعة  إن  البيئيني.  والتدهور  التغري  ألثر  الهجرة 

االجتهادية للتقديرات القامئة حول النطاق املحتمل 

تؤكد  بيئية  أسباب  عن  الناجم  البرشي  للنزوح 

حول  جداً  القليل  سوى  نعرف  ال  أننا  حقيقة  عىل 

التغريات التي تقع يف البيئة وتؤثر عىل الهجرة وأننا 

إىل  للميض  الرضورية  واألبحاث  البيانات  إىل  نفتقر 

االجتهادية.  التقديرات  هذه  مثل  من  أبعد  هو  ما 

تؤثر األحداث  املطلوب كيف  بالشكل  نفهم  إننا ال 

بالنظر إىل ضخامة التحديات التي تنتظرنا، فنحن يف حاجة ماسة لوضع أجندة بحث عاملية ذات 
توجه نحو السياسة. 

أجندة أبحاث ودراسات عاملية      
كوكو فارنر وفرانك التشكو 

mailto:c.d.smith@sussex.ac.uk
mailto:d.kniveton@sussex.ac.uk) and
mailto:s.wood@sussex.ac.uk
http://www.informatics.sussex.ac.uk/users/cds21/publications/
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منسوب  وارتفاع  التصحر  فيها  مبا  الظهور،  بطيئة 

البلدان  داخل  الهجرة  عىل  الغابات،  وزوال  البحر 

وبينها. كام أننا ال نعلم الكثري حول التأثري املحتمل 

الهجرة.  أشكال  يف  املتوقعة  للتغيريات  البيئة  عىل 

الرضورية  املعلومات  إىل  السياسات  صناع  ويفتقر 

منها  الوقاية  أو  البيئية  للهجرة  االستعداد  أجل  من 

بفاعلية.  لها  االستجابة  أو 

السياسات قد يستفيد  بأن صنع  الخرباء  بينام شعر 

البيئية،  الدوافع  ذات  للهجرة  متاميز  تعريف  من 

إال أن تعريفاً عاماًل مثل ذلك الذي اقرتحته املنظمة 

للنقاش  إطار  لوضع  مفيداً  اعترب  للهجرة1  الدولية 

مع  يتفاعل  البيئي  التدهور  إن  الظاهرة.  وقياس 

أن  الصعب  من  يجعل  مام  معقدة  بطرق  الهجرة 

األشخاص  تدفع  التي  األسباب  واضح  بشكل  نحدد 

إىل االنتقال وإذا ما كانوا يف حقيقة األمر مهاجرين 

الصعب  ومــن  ال.  أم  البيئة  إىل  تعزى  لدواعي 

كام  البيئيني،  للمهاجرين  دقيق  رقم  إىل  التوصل 

يف  املتوفرة  واألرقــام  غالباً،  اإلعالم  وسائل  تطلب 

أفضل  يف  تقديرات  كونها  تعدو  ال  الراهن  الوقت 

األحوال. 

االجتامع  استعرض  ــط:  ــرواب وال التفاعالت   -2

العوامل  مع  البيئي  للتغري  املعقدة  التفاعالت 

البيئية.  الهجرة  االقتصادية واالجتامعية املتسببة يف 

الهجرة  بني  الروابط  إن  بينها؟  فيام  ترتبط  كيف 

يجعل  مام  االتجاهات،  متعددة  البيئي  والتغري 

الحوكمة  مثل  أخرى  عوامل  فحص  الرضوري  من 

وقد  والرصاع.  االجتامعية  الُلحمة  وضعف  والفقر 

البيئي أثر مضاعف عىل دوافع أخرى  يكون للتغري 

للهجرة. 

البيئي  التغري  وجه  يف  ومتى؟  أين  يهاجر،  من 

البطيء هؤالء القادرون عىل االنتقال- ممن ميلكون 

البديلة-  الرزق  وسبل  االجتامعية  والشبكات  املال 

الفقراء  أما  مستقل.  بشكل  الهجرة  إىل  مييلون  قد 

عندما  االنتقال  عىل  القادرون  غري  هؤالء  الضعفاء، 

فقد  واملسنني،  جداً  السن  صغار  البيئة،  تتدهور 

التوطن يف  إعادة  إىل  يضطرون  أو  يرتكون وحدهم 

وقت الحق. كام يلعب النوع والتكوين الدميوغرايف 

البيئية.  الدوافع  ذات  الهجرة  أمناط  يف  أيضاً  دوراً 

إىل  الداخلية  الهجرة  تؤدي  أن  األرجح  من  وبينام 

زيادة الضغط عىل املناطق الحرضية، فقد أصبحت 

البيئي  للتدهور  نتيجة أكرث وضوحاً  الدولية  الهجرة 

يعتمدون  بيئية  لدوافع  املهاجرين  أن  إىل  بالنظر 

بلدان  بني  تتشكل  التي  القامئة  الشبكات  عىل 

واملقصد.  املصدر 

نوع  بني  التمييز  والسياسة  البحث  عىل  يتعني 

اإلنساين.  التحرك  وطبيعة  البيئي  اإلجهاد  عامل 

سوف  الظهور  ورسيعة  بطيئة  البيئية  األوضاع  إن 

ترتاوح  الهجرة،  من  مختلفة  أمناًط  وقوع  يف  تسهم 

الهجرة  إىل  الدائم،  والنزوح  املؤقت  النزوح  من 

تحديد  الخرباء  ناقش  الدامئة.  والهجرة  الدورية 

حال  يف  الهجرة  عتبات  أو  األزمــة  ترجيح  نقاط 

الظهور.  بطيء  البيئي  التغيري 

ما هي االستجابات وكيف يقوم األشخاص بالهجرة؟ 

قد  البيئي  اإلجهاد  وجه  يف  الهجرة  إىل  النزوع  إن 

قامئة  ظاهرة  املؤقتة  الهجرة  تكون  عندما  يتزايد 

بالفعل. فال يجب النظر إىل الهجرة باعتبارها فشل 

مع  التكيف  أشكال  من  شكاًل  اعتبارها  يجب  بل 

التغري البيئي. وهناك حاجة إىل مزيد من االستقصاء 

البيئة.   حول اآلثار االيجابية املحتملة للهجرة عىل 

إىل  الهجرة  تحتاج  والسياسة:  السيناريوهات 

التكيف.  اسرتاتيجيات  سياق  ضمن  أكرث  مناقشتها 

فهم  إىل  السياسة  صناع  يحتاج  ذلك،  يتحقق  وليك 

وتشتمل  األساسية.  الرتجيح  ونقاط  للعتبات  أفضل 

وإعادة  التوطني  إعادة  عىل  أخرى  سياسة  مجاالت 

كل  عىل  عميقة  تأثريات  التوطني  إلعادة  االستقرار. 

املستقبلة  واملجتمعات  النازحني  األشخاص  من 

لهم- لكن أغلب السياسات تركز يف الوقت الراهن 

أن  التي ميكن  االستجابة  تقريباً عىل  كامل  وبشكل 

السياسات املالمئة.  تساعد يف تشكيل 

أجندة أبحاث عاملية وخطة عمل 

عاملي  بحث  برنامج  إىل  الحاجة  عىل  االتفاق  مع 

تلك،  األولوية  ملناطق  لالستجابة  املجاالت  متعدد 

من  ملزيد  أساسية  مطالب  أربعة  الخرباء  وضع 

البيئية:  الهجرة  بشأن  العمل 

1- املراجعة النظامية لألدلة البحثية املتوفرة بشأن 

توجد  أين  سيوضح  األساس  هذا  البيئية.  الهجرة 

وميهد  الجديدة،  والطرق  املناهج  لوضع  الحاجة 

العمل مستقباًل.  تنسيق  أمام  الطريق 

يقوم عىل  املجاالت  برنامج بحثي عاملي متعدد   -2

ويستخدم  ومتعمقة  جديدة  ميدانية  دراســات 

امليدانية  الدراسات  سرتكز  مشرتك.  بحثي  تصميم 

الوقت  يف  هي  التي  العامل  من  األجــزاء  تلك  عىل 

تأثراً  ــوأ  األس تكون،  أن  املتوقع  ومــن  الــراهــن، 

املناخ.  البيئي وتغري  بالتدهور 

باستخدام  وذلك  واملعرفة،  املعلومات  إدارة   -3

اإللكرتونية،  واملواقع  البيانات  وقواعد  الشبكات 

والتطورات  البحثية  االكتشافات  أن  من  للتأكد 

بني  بفاعلية  تقاسمها  يتم  الرئيسية  السياسية 

تبادل  عىل  والتشجيع  األساسيني  املصلحة  أصحاب 

الجيدة.  الخربات واملامرسات 

4- مرشوعات بناء القدرة لتحسني جمع واستخدام 

البيانات لضامن أن تحصل البلدان التي من املرجح 

قاعدة  عىل  البيئية  بالهجرة  تأثراً  األسوأ  تكون  أن 

صناع  أجل  من  التدريب  ودورات  مالمئة  بحثية 

البحث  عىل  القامئة  املامرسات  وأفضل  السياسات 

التوجه السيايس.  ذي 

املناخية  التحوالت  وجه  يف  اإلنساين  األمن  لتحقيق 

شتى  من  فعالة  مشاركة  وجود  من  البد  املتوقعة، 

أصحاب املصلحة، السيام يف إعادة التوطني والتكيف 

الرسيع. وهناك حاجة اليوم إىل االهتامم بالتنسيق 

بني السياسات والعمل القائم عىل األدلة التجريبية 

السليمة. 

كوكو فارنر )warner@ehs.unu.edu( هو 

البيئية والتعرض االجتامعي  الهجرة  رئيس قسم 

للبيئة  املتحدة  األمم  والتكيف مبعهد جامعة 

واألمن البرشي )www.ehs.unu.edu( يف بون 

FLACZKO@iom.(  بأملانيا. وفرانك التشكو

int( هو رئيس قسم األبحاث واملنشورات 

 .)www.iom.org( للهجرة  الدولية  باملنظمة 

ملزيد من التفاصيل حول ما دار من مناقشات يف 

انظر العمل،   حلقة 

www.iom.int/jahia/Jahia/eventEU/

    .cache/offonce?entryId=16923

1. »املهاجرون البيئيون هم األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين، 
لدواعي قاهرة تتعلق بتغيريات فجائية أو مطردة يف البيئة وتؤثر 

عىل حياتهم وأوضاعهم املعيشية تأثرياً سلبياً، يضطرون إىل مغادرة 
مواطنهم االعتيادية، أو يختارون القيام بذلك، سواء بشكل مؤقت 

أو شكل دائم، والذين ينتقلون سواء داخل بلدهم أو إىل الخارج.« 
ملحوظة نقاش: الهجرة والبيئة. الدورة 94 لعام 2007 ملجلس 

الدولية. الهجرة  منظمة 

الفيضانات يف الصومال، 

سبتمرب/أيلول 2007.

mailto:warner@ehs.unu.edu
http://www.ehs.unu.edu
mailto:FLACZKO@iom.int
mailto:FLACZKO@iom.int
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أو  السيايس  االهتامم  يف  نقص  بالطبع  يوجد  ال 

اإلعالمي يف سلسلة الروابط بني تغري املناخ والهجرة. 

ومع ذلك، يبدو أن هناك افتقار إىل تحليل كيف أن 

تغري املناخ عىل وجه التحديد يؤدي إىل النزوح وما 

نتج  ما  وهو  العكسية،  اآلثار  من  للحد  فعله  يجب 

بالعمل. التزام محدود  عنه 

فيها  يكون  أو سوف  يكون  التي  البيئات  تحديد  إن 

للنزوح  امُلسبب  املحدد  العامل  هو  املناخ  تغري 

التي قد تحفز  العوامل األخرى  العديد من  )بعكس 

أمر  هو  ألخر(  مكان  من  االنتقال  عىل  األشخاص 

سيؤكد  ذلك،  من  نتمكن  وحتى  األهمية.  شديد 

بالرغم من  أنه،  السياسات عىل  العديد من صانعي 

الذي  الكايف  الدليل  يتوفر  ال  القضايا،  تلك  أهمية 

ميكن العمل وفقه. وال يوجد تحسن يف هذا األمر إذا 

ما علمنا أن معظم الباحثني العاملني يف هذا املجال 

كيفية  بحث  يف  الكافية  الثقة  بعد  لديهم  يتوافر  ال 

مستعدين  يكونوا  حتى  السببية  العالقات  عمل 

بعمل سيايس معني. للتوصية 

املناخ  تغري  بني  العالقة  تبدو  أن  املؤسف  ومــن 

والهجرة، والذي ُيعد كاًل منهام موضوًعا كبريًا يف حد 

ذاته، هامشية نوًعا ما بالنسبة ألولئك الذين يركزون 

يف األساس عىل إحدى القضيتني. إن تبادل منهجيات 

املجتمعات  تلك  بني  فعال  بشكل  ونتائجه  البحث 

املعرفة  زيادة  يف  فقط  ليس  رئيسية  خطوة  سيمثل 

بل أيًضا يف توليد الحلول السياسية. كام تساعد هذه 

القضايا  لبعض  حل  إيجاد  عىل  التبادلية  الطريقة 

بها. القيام  يتعني  التي  باألعامل  املتعلقة  الرئيسية 

وال يجب االستخفاف مبشكلة دفع صانعي القرارات 

السياسية إىل الترصف حيال األمر حتى عندما يتضح 

النزوح ـ ويتوقع  كيف وأين سيؤدي تغري املناخ إىل 

حالًيا  تسري  التي  الجامعي  البحث  جهود  تثمر  أن 

يف  األمر  عن  معقولة  صورة  تكوين  يف  األمــام  إىل 

القريب. املستقبل 

تحدًيا  ستمثل  املسؤولية  لتحديد  الفعلية  املهمة  إن 

إزعاج  مصدر  الجامعي  العمل  فمشاكل  كبريًا. 

بشأن  الدولية  واملفاوضات  املناخ.  تغري  لسياسات 

عاملية  ظاهرة  املناخ  تغري  كون  دامئًا  يعيقها  املناخ 

متأصاًل  الحدود جزًءا  بينام تشكل  تعرف حدوًدا،  ال 

املستقلة(.  القومية  )الدول  أهمية  العوامل  أكرث  يف 

الهجرة  إىل  االستجابة  تحديات  ذلــك  إىل  أضــف 

الرأي  اتفاق  أن  يبدو  آخر  مجال  وهو  الدولية، 

إليقاف  جامعي  بعمل  والقيام  عنه،  بعيًدا  العاملي 

النزوح املرتتب عىل تغري املناخ أو الذي يبدو عسريًا 

إىل حد ال يصدق.

املناورة  إىل  املجال  هذا  يف  الدويل  العمل  سيحتاج 

تكون  قد  التي  السياسية  القضايا  من  العديد  حول 

القرار  صانعو  سيحتاج  املثال،  سبيل  فعىل  شائكة. 

السيايس إىل اتخاذ القرار فيام إذا كان سيتعني عليهم 

عمل  آليات  استخدام  أو  قانونية  بتدخالت  القيام 

جديدة، أو كالهام مًعا، وهل يجب عليهم أن يعطوا 

األولوية لالتفاق عىل مبادئ دولية حول الحامية أو 

االستمرار عىل أساس أكرث خصوصية؟

الجودة  عايل  البحث  غياب  يف  فإنه  الواقع،  ويف 

النتائج  أسوأ  نرى  قد  القوية،  السياسية  والقيادة 

املحتملة: العناوين املثرية التي يبالغ فيها الكاتب يف 

الفعل ملنع  ما قد يحدث، وسياسات رد  توقع مدى 

دخول »الالجئني« البيئيني، والقليل جًدا من الحامية 

الحقيقية ألولئك الذين قد يكونون عرضة آلثار تغري 

املناخ، وغالًبا ما يحدث ذلك نتيجة لخطأ صغري من 

جانبهم.

ذلك  تجنب  يف  املسؤولية  بعض  الباحثون  ويتحمل 

العالقة،  سري  لكيفية  أفضل  تحلياًل  يقدموا  بأن 

القرارات  صانعي  عىل  باملثل  املسؤولية  تقع  كام 

إلظهار  والدويل  القومي  املستويني  عىل  السياسية 

التي  للتحديات  املالمئة  االستجابة  وتقديم  القيادة 

تواجههم.

رسيسكانداراجاه  دانانجايان 

)d.sriskandarajah@ippr.org( هو رئيس 

العامة.  السياسة  الهجرة مبعهد بحوث  بحوث 

يتناول هذا املقال جلسات مؤمتر معهد بحوث 

السياسة العامة الذي ُأقيم يف لندن يف أبريل 

 2008. والنسخة األصلية متاحة يف املوقع:

www.ippr.org/migration

ال يزال هناك شك فيام إذا كان صانعو القرارات السياسية عىل املستوى الوطني والدويل لديهم 
االستعداد أو القدرة عىل منع أو تخفيف آثار النزوح املرتتبة عىل تغري املناخ.

ـّر يف السياسات  هل من تغي
يتوافق مع تغري املناخ؟     

داناجنايان  سريسكانداراجاه

الناس  »ال أعتقد، اعتامداً عىل واقع تجربتي الشخصية، أن معظم 

قد أخذوا بعني االعتبار قضية تغري املناخ يف حياتهم اليومية حيث 

ال يزالون يشعرون بسقوط األمطار »بغزارة« بعض اليشء يف الفصل 

الجافة.  الشهور  يف  للغاية«  ضئيلة  »بكميات  سقوطها  أو  املمطر 

وليس من السهل إدراك أن هذه هي العالمات األوىل لتغري دائم.«

دكتور سوتاردي 

وزارة األشغال العامة واألمني التنفيذي لرشاكة املياه بإندونيسيا.

الوكالة  عملية«،  منظورات  املناخ:  تغري  مع  »التكيف  موضوع  من 

موقع عىل  متوفر   .2008  ،)GTZ( التقني  للتعاون   األملانية 

www.gtz.de/en/dokumente/en-climate-adaptation.pdf
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النقاشات  يف  السائدة  املوضوعات  أحد  إن 

يؤدي  أال  وجوب  هو  الحقوق  حول  الدائرة 

فهناك  لذلك  الحقوق.  انتهاك  إىل  النزوح 

عىل  راسخة  وقواعد  وعهود  قانونية  صكوك 

لحامية  والوطني  واإلقليمي  العاملي  املستوى 

حقوق األشخاص النازحني قرساً بسبب الرصاع 

ومرشوعات  الطبيعية  والكوارث  واالضطهاد 

غياب  هو  للدهشة  يدعو  ما  ولكن  التنمية. 

الذين  األشخاص  حقوق  لحامية  مشابه  إطار 

البيئي  التغري  بسبب  النزوح  عىل  يجرَبون 

الناجم عن تغري املناخ.

إليها يف هذا  التي سنتطرق  الرئيسية  والقضايا 

األجهزة  قدرة  تطوير  إىل  الحاجة  هي:  املقال 

القانونية املحلية والعاملية عىل دعم احتياجات 

املناخ.  تغري  نتيجة  للنزوح  املعرضني  األشخاص 

أما املوضوع الثاين فهو مدى قدرة هذه األطر 

الحكم  قدرة  دعم  عىل  والترشيعية  القانونية 

املجتمع  هياكل  وكذلك  واإلقليمي  املحيل 

املدين عىل تنفيذ اسرتاتيجيات التكيف واملرونة 

للحيلولة دون نزوح السكان.

لصياغة  الحجة  إيجاد  هنا  الهدف  وليس 

تنفيذ عملية  اتفاقيات ملزمة وإمنا الرشوع يف 

حول  املناقشة  يف  حــدث  مثلام   - متدرجة 

الداخيل«  النزوح  بشأن  التوجيهية  »املبادئ 

التي دارت يف أوائل التسعينات – وهو ما من 

شأنه أن يقدم دعاًم أقوى لحقوق هؤالء الذين 

وكذلك  النزوح،  عىل  البيئي  التغري  أرغمهم 

بقوا يف  النزوح ولكنهم  املعرضني لخطر  هؤالء 

موطنهم. 

باملفاهيم والسياسات أسئلة تتعلق 

إن إدراك دور التدخل اإلنساين وحاجة الدول 

يتعلق  فيام  الحقوق  حامية  عىل  الرتكيز  إىل 

القضايا  ملن  البيئي  التغري  عن  الناجم  بالنزوح 

امللحة. فام هي أشكال الحامية املوجودة حالياً 

هي  ما  ذلك  من  واألهــم  البيئيني،  للنازحني 

أشكال الحامية التي يجب تطويرها مع ازدياد 

عمليات الهجرة هذه؟ لقد طرحت هذا السؤال 

مؤخراً جهات مثل اللجنة الدامئة املشرتكة بني 

للهجرة  الدولية  واملنظمة   )IASC( الوكاالت 

ومجلس   )EC( األوروبية  واملفوضية   )IOM(

الالجئني الرنويجي )NRC(1 كام أنه ُطرح أيضاً 

يف »مناقشة الهاي«.2 وهناك عدد من القضايا 

تنبثق من هذا السؤال.

 ومن الرضوري إدراك األسباب املتعددة للنزوح 

سوى  يشكل  ال  قد  املناخ  تغري  أن  إذ  البيئي 

القرسية؛  الهجرة  التي تؤدي إىل  العوامل  أحد 

وهو ما يطرح سؤاالً حول مدى إمكانية النظر 

لعملية  الحامية  أشكال محددة من  يف صياغة 

هجرة ال يكون لها »سبب« واضح ومحدد.

وهو  القضية  بهذه  يتعلق  آخر  تحد  وهناك 

الذين  األشخاص  يتعرض  مدى  أي  إىل  دراسة 

تجربهم العوامل البيئية عىل النزوح النتهاكات 

التي  الطريقة  بنفس  األساسية  اإلنسان  حقوق 

لهذه  داخلياً  والنازحني  الالجئني  بها  يتعرض 

تحديد  ــرضورة  ال تقتيض  لذلك  االنتهاكات. 

تواجه  التي  للتهديدات  الخاصة  الطبيعة 

النظم  تدهور  يسببها  والتي  اإلنسان  حقوق 

اإليكولوجية الناجم عن تغري املناخ.

ثالثاً، فعىل عكس أحد العوامل األساسية التي 

تقوم عليها اتفاقية 1951 واملبادئ التوجيهية، 

إىل  البيئية  العوامل  بفعل  قرساً  النازوين  مييل 

عدم العودة إىل وطنهم. عالوة عىل ذلك، ففي 

حني أنه من املؤكد تقريباً أن أغلبهم سيظلون 

للقواعد  سيخضعون  وبالتايل  داخلياً  نازحني 

حقوقهم  لحامية  الوطنية  القانونية  والصكوك 

هو  النزوح  إىل  دفعهم  ما  أن  إال  اإلنسانية، 

يعكس  ما  وهو  محلية.  أزمة  ال  عاملية،  قضية 

املناخ  بتغري  املرتبطة  األساسية  القضايا  إحدى 

املسببة  الدول  أي مسؤولية  املساءلة –  وهي: 

احتياجات  تلبية  عن  العامل  شامل  يف  للتلوث 

ومن  العامل.  جنوب  يف  معاناة  األكرث  الــدول 

والعاملية  الوطنية  األطــر  بني  التفاعل  شأن 

الدول خالل تطبيق  املتعلقة بسيادة  والقضايا 

صكوك الحامية أن يحمل معاين فريدة يف هذا 

السياق. 

الحالية  املناقشات  من  الكثري  تتعامل  رابعاً، 

مع الهجرة الناجمة عن التغري البيئي عىل أنها 

رد فعل يشكل مالذاً أخرياً حيث تعترب الهجرة 

تكون  األحيان  الهجرة يف بعض  أن  فشاًل، رغم 

والتنمية  للتنويع  وفعالة  إيجابية  اسرتاتيجية 

األحيان  بعض  ويف  املعيشية  األرس  إليها  تلجأ 

املجتمعات بأكملها لتحسني ظروفهم املعيشية 

والحد من املخاطر وتأثرهم بها.

من  الكثري  تركز  أخــرى،  جهة  ومن  خامساً، 

الوقت  يف  والسياسية  األكادميية  املناقشات 

تجربهم  الذين  هــؤالء  مصالح  عىل  الحايل 

العوامل البيئية عىل الهجرة أكرث مام تركز عىل 

نفس  لها  والتي  يهاجرون،  ال  الذين  حقوق 

القدر من األهمية. قد يرى البعض أن البقاء يف 

الوطن هو خيار إيجايب – اسرتاتيجية للتكيف 

أن  لفكرة  تحدياً  األمر  هذا  ويشكل  واملرونة. 

األشخاص املتأثرين هم ضحايا سلبيني، إذ يربز 

بدالً ن ذلك مهارات األشخاص واسرتاتيجياتهم 

ونقاط قوتهم. وباملثل فإن هناك مَن قد يجدون 

الفتقارهم  نظراً  البقاء  عىل  مجربين  أنفسهم 

للهجرة.  الالزمة  واملوارد  واملهارات  الفرص  إىل 

ننظر يف مدى  أن  ينبغي  الحالتني،  ويف أي من 

الدعم الذي قد يقدمه نظام للحامية قائم عىل 

األمن  مبادئ  تطبيق  وكذلك  الحقوق  حامية 

البرشي لهؤالء الذين يختارون البقاء. 

املناخ  تغري  بسبب  البيئي  النزوح  فإن  وأخرياً، 

العامل.  جنوب  يف  بشدة  يرتكز،  وسيزال  يرتكز، 

والعديد من هذه البلدان واملناطق تتسم فيها 

بالضعف  املدين  املجتمع  وهياكل  الحوكمة 

حامية  يف  رغبة  أو  عىل  قــدرة  أقــل  وتكون 

كيف  ولكن  البرشي.  واألمن  اإلنسان  حقوق 

الحامية؟  عىل  الدول  هذه  قدرة  تعزيز  ميكن 

من املهم أن ندرك يف هذا السياق أن العوامل 

واألمن  الحقوق  تقويض  إىل  تؤدي  ال  البيئية 

مبعزل عن مجال أوسع من الحقوق االجتامعية 

واالقتصادية. 

إطار جديد من املبادئ التوجيهية؟

الشديدة  الدويل  املجتمع  مبقاومة  اعرتفنا  إذا 

لوضع صكوك دولية جديدة وأدركنا يف الوقت 

املتزايدة  األعــداد  حامية  إىل  الحاجة  نفسه 

هي  فام  البيئي،  التغري  بسبب  املهاجرين  من 

إن كيفية التعامل مع األطر القانونية والترشيعية سيكون أمراً حيوياً ألمن األشخاص املهددين 
بخطر تغري املناخ.

األطر القانونية والترشيعية
روجر زيرت
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إدراجها  ميكن  التي  القامئة  والصكوك  القواعد 

يف إطار جديد من املبادئ التوجيهية؟

اتفاقية  لتوسيع  ضعيفة  الحجة  أن  أعتقد 

يطَلق  ما  ليشمال   1967 وبروتوكول   1951

عليهم »الالجئني البيئيني« حسبام طرحه بعض 

الباحثني والوكاالت اإلنسانية يف الفرتة األخرية. 

التوجيهية  املبادئ  تعترب  ال  أخرى،  جهة  ومن 

ولكنها  أساسية  بدء  نقطة  مجرد   1998 لعام 

وتعديل  تجميع  لعملية  منوذجاً  أيضاً  تعد 

من  واسعة  تشكيلة  من  واملبادئ  القواعد 

»النازحني  حقوق  لحامية  الدولية  الصكوك 

لحقوق  العاملي  اإلعــالن  ويعمل  البيئيني«. 

حرية  حامية  عىل   1948 عام  الصادر  اإلنسان 

االجتامعية  الحقوق  مــن  وغــريهــا  التنقل 

يتمتع  أن  ميكن  التي  واالقتصادية  والثقافية 

لحقوق  الدويل  القانون  مبوجب  األشخاص  بها 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، إال أن هذه 

يضطر  عندما  للخطر  تتعرض  قد  الحقوق 

البيئي  التدهور  بسبب  الهجرة  إىل  األشخاص 

الناجم عن تغري املناخ. 

توفر  »فرعية«  وصكوك  قواعد  هناك  أن  كام 

اإلنسان  حقوق  حامية  من  مختلفة  أشكاالً 

للجامعات املهاجرة سواء بشكل مبارش أو غري 

الخاص  العهد  املثال:  سبيل  عىل  منها  مبارش، 

والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

الحقوق  الدولية بشأن  1966، واالتفاقية  لعام 

املدنية والسياسية لعام 1996، فضاًل عن عدد 

بجامعات  الخاصة  الدولية  االتفاقيات  من 

الدولية  االتفاقية  مثل  محددة،  اجتامعية 

لعام  املهاجرين  العامل  جميع  حقوق  لحامية 

 ،1989 لعام  الطفل  حقوق  واتفاقية   ،1990

التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  واتفاقية 

ضد املرأة لعام 1981، وكذلك اتفاقية منظمة 

الشعوب األصلية  الدولية بشأن حقوق  العمل 

هو  الجنسية  انعدام  ألن  ونظراً   .1991 لعام 

الجزرية  ــدول  ال ملواطني  املتوقعة  الحالة 

مستويات  ارتفاع  سيغمرها  التي  الصغرية 

تحدياً  املواطنني  هؤالء  حامية  تشكل  البحار، 

املتعلقة  االتفاقية  مبقتىض  األهمية  بالغ 

 ،1954 لعام  الجنسية  األشخاص عدميي  بوضع 

الجنسية  انعدام  حــاالت  تخفيض  واتفاقية 

الخاص  الحامية  تفويض  وكذلك   ،1991 لعام 

مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن 

األشخاص عدميي الجنيس.3 

لحقوق  ــدويل  ال القانون  إطــار  جانب  وإىل 

توجد  ــدويل  ال اإلنــســاين  والقانون  اإلنــســان 

للدول  املحلية  القوانني  من  كبرية  مجموعة 

توفر  التي  اإلقليمية  والصكوك  السيادة  ذات 

التنفيذ  أن  وبرغم  مؤقتة.  و/أو  فرعية  حامية 

التي  تحديداً  الهشة  الدول  يف  محدوداً  يكون 

الحامية،  إىل  الحاجة  أمس  يف  سكانها  يكون 

مجاالً  تفتح  والصكوك  القوانني  هذه  أن  إال 

حقوق  لحامية  املحتمل  والتوسيع  للمناقشة 

املترضرين  أو  البيئي  التدهور  جراء  النازحني 

منه. 

واملعايري  واملبادئ  الجهات  من  عدد  وهناك 

التي  واألمــن  الحامية  حقوق  تعزز  الدولية 

القانون الدويل وتقدم لها دعاًم عملياً.  يكفلها 

الحامية  تفويضات  تعرّض  من  الرغم  وعىل 

تصاحب  التي  السياسية  التحديات  لنفس 

تفويضات  أن  نرى  قد  املبادئ،  إطار  تطوير 

الجهات  من  عدد  بها  يتمتع  التي  الحامية 

املثال  سبيل  عىل  توسيعها،  ميكن  الدولية 

املتحدة  األمم  ملفوضية  املمنوحة  التفويضات 

حقوق  مفوضية  مكتب  أو  الالجئني  لشؤون 

اإلنسان.

ميكن  التي  التوجيهية  واملبادئ  املعايري  ومن 

الدامئة  للجنة  التوجيهية  املبادئ  توسيعها 

املتحدة  لألمم  التابعة  الوكاالت  بني  املشرتكة 

الطبيعية،  والكوارث  اإلنسان  بحقوق  واملعنية 

ومدونة قواعد سلوك الحركة الدولية للصليب 

ــهــالل األحــمــر واملــنــظــامت غري  األحــمــر وال

حاالت  يف  اإلغاثة  عمليات  أثناء  الحكومية 

باللجنة  الخاصة  الحامية  ومسؤولية  الكوارث، 

الدولية للتدخل وسيادة الدول. كام أن امليثاق 

االستجابة  مجال  يف  الدنيا  واملعايري  اإلنساين 

للكوارث ملرشوع »اسفري«، وكذلك املجموعات 

لة مبوجب استعراض االستجابة  اإلنسانية املشكَّ

رضورية  خصائص  أيضاً  يقدمون  اإلنسانية، 

البيئيني.  بالنازحني  الصلة  ذات  الحامية  لنظم 

مدى  رغــم  ــوكــاالت،  ال بني  فيام  والتنسيق 

الصعوبة التي ينطوي عليها اآلن، سيكون أمراً 

حيوياً ال غنى عنه.  

السياسات أهمية 

بالحامية  الخاصة  لن يكون للصكوك والقواعد 

واألمن البرشي نفس األثر الفوري الذي تحدثه 

واملكانية  املادية  والسياسات  االسرتاتيجيات 

عن  الناجم  النزوح  ملواجهة  الالزمة  واإلمنائية 

الحامية  تقديم  يزال  ال  ولكن   – املناخ  تغري 

املكونات  من  الحامية  عىل  القدرة  وتعزيز 

عىل  النزوح  ملواجهة  شامل  ملنهج  األساسية 

املستويني الوطني والدويل. 

الحامية  مناقشات  بني  الربط  الرضوري  ومن 

املناخ  تغري  عن  الناجم  البيئي  النزوح  وبني 

الحامية  وصكوك  قواعد  تعزيز  بني  وكذلك 

األشخاص  من  الهائلة  املحتملة  األعداد  لدعم 

الذين يضطرون إىل النزوح عن موطنهم فضاًل 

استخدام  ميكن  كام  فيه.  يبقون  الذين  عن 

وتحليل  الحقوق  عىل  قائم  حامية  منظور 

إىل  تشري  ــأدوات  ك االستحقاقات  عىل  قائم 

السياسات األخرى  املناسبة الستجابات  املعايري 

النازحني  لقضية  املبارشة«  »غري  و  »املبارشة« 

امللكية  حقوق  املثال  سبيل  عىل   – البيئيني 

والتمكني  واملشاركة  التنقل،  وحرية  واالنتفاع، 

بإعادة  املتعلقة  الــقــرارات  صنع  عملية  يف 

املرتتبة  اآلثار  مع  التعامل  أن  كام  التوطني. 

الحقوق  عىل  قائم  تحد  أنها  عىل  النزوح  عىل 

السكانية  التجمعات  تشارك  أن  حتاًم  يتطلب 

املترضرة مشاركة كاملة يف تطوير اسرتاتيجيات 

وعمليات  أدوات  تحسني  يتم  وأن  االستجابة، 

الرتويج من أجل تعزيز حقوقهم. 

قواعد  بتطوير  السياسات  ارتباط  فإن  وأخرياً، 

وصكوك ومبادئ توجيهية خاصة بالحامية تربزه 

تدهور  فيها  يؤدي  قد  التي  الشديدة  الحاالت 

البيئية إىل  املوارد  اإليكولوجية ونضوب  النظم 

مشكلة  ظهور  إىل  ثم  ومن   – والعنف  الرصاع 

1951. فمن  الدقيق التفاقية  باملعنى  الالجئني 

الرضوري توخي الحذر بشأن هذه الروابط، إذ 

التجريبية  البحوث  من  القليل  سوى  يوجد  ال 

البيئية  العوامل  أن  الواضح  ومن  بها  املوثوق 

ومع  األخــرى.  العوامل  عن  مبعزل  تعمل  ال 

النظم  تدهور  حتمية  إىل  نظرنا  ما  فإذا  ذلك، 

عدد  زيادة  من  عنه  ينتج  وما  اإليكولوجية 

الذين سيضطرون إىل النزوح، علينا بذل جهود 

النزوح  حثيثة لضامن أن آليات الحامية تدرج 

البيئي يف هذه السياقات املحددة. 

 )roger.zetter@qeh.ox.ac.uk( روجر زيرت

هو مدير مركز دراسات الالجئني يف جامعة 

أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk. وملزيد من 

املعلومات عن برنامج البحوث املتعلق 

بتغري املناخ يف مركز دراسات الالجئني، يرجى 

 االطالع عىل:

www.rsc.ac.uk/rc-environment.html

1. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، انظر الصفحة ...؛ 
مجلس الالجئني الرنويجي، انظر الصفحة ...؛ املنظمة الدولية 

للهجرة واملجلس األورويب، انظر املصادر صفحة 60-59.
www.forcedmigration.org/podcasts/hague- .2

climate-debate/Hague Debate
3. سيتضمن عدد يناير/كانون الثاين 2009 من نرشة الهجرة 

 القرسية قساًم خاصاً بقضية انعدام الجنسية:

www.hijra.org.uk/statelessness.htm
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 كان يل رشف أن أخدم األمم املتحدة عىل مدار الخمسة 

أربعة  لصالح  خاللها  عملت  املاضية،  عاماً  وعرشين 

وكاالت مختلفة يف خمس بلدان. وأشارك اآلن، وبصفتي 

يف   ،)BCBR( واالنتعاش  األزمــات  منع  ملكتب  مديرة 

الكوارث  التي مزقتها الرصاعات أو  مساعدة املجتمعات 

من  وألكرث  نفسها.  بناء  وإعــادة  إنعاش  عىل  الطبيعية 

عقدين من الزمان، رأيت أناساً يف أقىس املحن وكانوا مع 

ذلك األكرث تحماًل. فقد رأيت الشجاعة يف مواقف انفصل 

فيها األطفال عن عائالتهم وأُجربوا عىل املشاركة يف معارك 

ونساء تعرضن لالغتصاب الوحيش وعائالت فقدت جميع 

النهوض  عىل  عزماً  لديهم  وجدت  ذلك  ومع  ممتلكاتها 

وبدء حياتهم من جديد. 

وسائل  يف  التفكري  إعادة  هو  دامئاً  البارز  التحدي  وكان 

الناس يف  العمل واالستمرار يف مساعدة وخدمة  متابعة 

أكرث لحظاتهم افتقاداً للحول والقوة. وكان ملا وقعت عليه 

أثره يف  النساء، عىل وجه خاص،  لدى  قوى  مواطن  من 

فالنساء  الشخصية؛  وطموحايت  املهني  مستقبيل  تحديد 

يعانني معاناة ظاملة أثناء األزمات وغالباً ما ُتقطع السبل 

أنهم  بيد  االنتعاش،  عملية  من  االستفادة  يف  أمامهن 

يظللن رغم ذلك العمود الفقري ملجتمعاتهن قبل وأثناء 

وبعد أن ترضب الكوارث رضباتها. 

أنغوال  يف  الصغريات  الفتيات  التقيت  أن  يوم  وأتذكر 

فقد ُخطفن يف عمر الثالثة عرش من ُفرُشهن يف حجرات 

نومهن باملدرسة الداخلية وأُجربن عىل الخدمة الجنسية 

لجيش الرب للمقاومة، فأنجنب أطفال وأجربن عىل حمل 

السالح ونجني من فظائع مهولة. ورغم ذلك، فقد فررن 

والتحمل  العزمية  لديهن  وكانت  مجتمعاتهن  إىل  وعدن 

ليواصلن تعليمهن ويعيدوا حياتهن إىل مسارها السابق. 

إن مساعدة هؤالء يف تحقيق هذا ليمثل جوهر عملية 

االنتعاش. 

منع  مكتب  يزاوله  فيام  أهمية  العنارص  أكرث  بني  ومن 

األمن  توفري  القدرة عىل  أنشطة  واالنتعاش من  األزمات 

السالم  عليه  يقوم  الذي  األساس  متثل  والتي  والعدالة، 

املستدام كام متثل حجر الزاوية ملهمتنا. ونظراً ألن النساء 

الاليئ ترضرن أثناء األزما غالباً ما ُيحرمن من العدالة، فإن 

جانباً كبرياً من برامج سيادة القانون التي ُيطلقها برنامج 

املحروم  النصف  هذا  عىل  تركز  اإلمنايئ  املتحدة  األمم 

وقوات  املحامني  بتدريب  سواء   – السكان  من  وامُلهمل 

العيادات  إنشاء  أو  الجنساين  للعنف  لالستجابة  الرشطة 

ملوامئة  الحكومات  مع  العمل  أو  املجانية  الرشعية 

ترشيعاتها املحلية مع املعايري الدولية. 

قانون  فيها  يهيمن  منطقة  يف  القانون  سيادة  إرساء  إن 

حول  الكثري  تعلمنا  أننا  بيد  السهل،  باألمر  ليس  القوة 

لنا  اتضحت  الخرية،  األعوام  ففي  الهدف.  هذا  تحقيق 

خمس دروس يف غاية األهمية وهي:

البدء يف املشاركة يف املراحل املبكرة من األزمة

غرس وتأصيل اإلحساس باالنتامء الوطني يف عمليات 

اإلغاثة

دفع النساء إىل صدارة جهود االنتعاش

بناء الجهود األمنية عىل أسس طويلة األمد

املرونة والتكيف مع الوقائع عىل أرض الواقع 

البدء يف املشاركة يف مراحل مبكرة من األزمة

تعترب االستجابة املبكرة ألي أزمة خطوة أساسية للنجاح 

حيث ينبغي أن تبدأ جهود اإلنعاش فوراً مع بدء تدافع 

العامل اإلنسانيني لتوزيع األغطية والغذاء واألدوية. وهنا 











بني  الواصل  الجرس  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يشكل 

اإلغاثة اإلنسانية وبني االنتعاش طويل األمد، ومبا يساعد 

يف  الوطنية  واملجتمعات  املؤسسات  قدرة  استعادة  يف 

مجاالت مثل األمن وسيادة القانون. 

وبعد أي أزمة مبارشة – وسواء كانت هذه األزمة نتيجة 

لرصاع مسلح أو كارثة طبيعية- نجد نافذة فرصة مؤقتة 

بل  باأليام،  التأخري  يؤثر  كام  لألفضل‘.  البناء  ’إعادة  لــ 

مدى  عىل  كبري  بشكل  األزمات،  أوقات  يف  وبالساعات، 

االستفادة من جهود اإلنعاش، وبهذا االعتبار قام الربنامج 

لألزمات  الرسيعة  لالستجابة  إسرتاتيجية  بوضع  اإلمنايئ 

من  شبكة  عىل  اإلسرتاتيجية  هذه  وتستند   2007 يف 

 72 خالل  يف  نرشها  يتم  التي  العامل  حول  األخصائيني 

ساعة. ويف العام املايض، قدم هؤالء األخصائيون دعمهم 

لـ  15 بلداً رضبتها األزمات وكان منها بنغالدش وليربيا 

وجزر سليامن والسودان. 

عىل  مثااُل  دارفور  يف  القانون  سيادة  برنامج  طرح  وجاء 

إمكانية إحداث تقدم رغم جميع املعوقات القامئة. ومنذ 

إنشاء  جرى   ،2004 عام  يف  الربنامج  هذا  إطالق  تم  أن 

سبعة مراكز للمساعدة القانونية وأربعة مراكز معلومات 

قانونية كانت مهمتها منح املساعدة القانونية للنازحني، 

فيام  إلنصافهن  يسعني  اللوايئ  النساء  من  أكرثهم  وكان 

تعرضن له من انتهاكات جنسية وجرائم جنسانية. كذلك 

من  فرد  ألف   40 من  ألكرث  التدريب  الربنامج  وفر  فقد 

وأعضاء  التقليديني  والزعامء  الرشطة  وضباط  القانونيني 

املجتمعات املدنية. 

بعد  العدالة  قضايا  عىل  الرتكيز  أن  الناس  بعض  ويرى 

استعادة  أن  بيد  أوانــه.  قبل  يأيت  أمًر  مبارشة  الــرصاع 

أحياناً  وذلك   – وكرامتهم  للسكان  اإلنسانية  الحقوق 

أمراً رضورياً  متثل   – والوحشية  الفوىض  من  عقود  بعد 

أمر  العدالة  تحقيق  أن  فكرة  مجرد  إن  السالم.  إلرساء 

إرسائه من جديد وأن  القانون ميكن  ممكن وأن سيادة 

الوحشية سوف تتم املعاقبة عليها– هذه األفكار جميعاً 

تخلق األمل، فهي تحفز الناس عىل هجر العنف لصالح 

مستقبل من السالم والرخاء. 

عمليات  يف  الوطني  باالنتامء  اإلحساس  وتأصيل  غرس 

اإلغاثة

للسلطات  تقويته  يف  دارفـــور  برنامج  نجاح  يكمن 

بأنفسهم.  إنعاشهم  عملية  دفع  املحلية يف  واملجتمعات 

من  نابعاً  وإمنا جاء  عليهم،  مفروضاً  يأت  مل  هنا  فالحل 

لقد تركت شجاعة الضحايا ومتسكهم باألمل رغم كل املعاناة انطباعاً عميقاً عيل وكانت السبب يف 
استمراري ومتابعتي لعميل. 

االنتعاش وسيادة القانون والدروس املستفادة     
كاثلني كرافريو
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دور  أهمية  من  نهون  أن  نستطيع  فال  وعليه  ذواتهم. 

اإلحساس باالنتامء الوطني كمحرك يدفع الناس للعمل. 

يعني  كام  التواضع  يعني  بالوطن  واالرتباط  االنتامء  إن 

اإلصغاء إىل ما يريده منا النساء والرجال واألطفال الذين 

ُبرتت أطرافهم بسيوف املتقاتلني وفقدوا أفراد عائالتهم 

أمام  منازلهم  وفقدوا  والنهب  السلب  عصابات  أمام 

امليليشيات املتحاربة – وليس اإلصغاء إىل ما نعتقد نحن 

أنهم يريدونه منا أو ما نريده نحن منهم. إن اإلحساس 

عالقة  إرساء  أجل  من  بالصرب  نتحىل  أن  يعني  باالرتباط 

بناءة مع الحكومة وغريها من الرشكاء الوطنيني ومتكني 

يف  الصحيح  الــيشء  تفعل  أن  من  املحلية  السلطات 

التوقيت الصحيح، كام يعني الثقة واإلميان بالبرش الذين 

أوكلت إلينا مهمة خدمتهم واالعرتاف بأنه أحياناً ما تقبع 

قوة املجتمعات األصيلة  الفاسدة أحياناً  القيادات  تحت 

وكذلك دفع قدرتها عىل االنتعاش وإعادة البناء. ويعني 

املجتمعات يف  القوة يف  باالنتامء كذلك غرس  اإلحساس 

مواجهة أكرث لحظاتها ضعفاً وانعداماً للحول والقوة. ويف 

النهاية، فإن دورنا هو تحفيز هذا اإلحساس باالنتامء من 

يك  الوطنيني  الرشكاء  أمام  الكافية  املساحة  توفري  خالل 

يتسنى لهم تحقيق التغيري بوسائلهم الخاصة. 

النساء يف صدارة جهود االنتعاش

من بني أفظع وأكرث الصور شيوعاً والتي تنرشها الحروب 

هي صورة النساء وهن ملقيات عىل الطريق وقد انقطعت 

التي  ومجتمعاتهن  ملنازلهن  الوصول  عن  السبل  بهن 

محتضنات  الوحشية  الفظاعات  أشكال  من  هرباً  تركنها 

يكفيهن عبء  ال  وكأمنا  املذعورين.  أطفالهن  ذلك  أثناء 

عائالتهن  إعالة  كذلك عبء  يحملن  بل  أنفسهن،  إعالة 

كثرية األفراد واملنهكة. إن النساء هن يتحملن يف النهاية 

رضيبة املعاناة يف األزمات. 

وأقر مجلس األمن يف األمم املتحدة ضمن إطار موافقته 

عىل القرار رقم 1325 لعام 2000 بأثر الرصاعات املسلحة 

عىل النساء، ويتسم هذا القرار بنطاقه الطموح وشموليته 

فيام تضمنه من توجيهات ؛ حيث يحدد، فيام يحدد من 

كجرائم حرب  الجنيس  والعنف  االغتصاب  مهمة،  قضايا 

ويدعو الدول إلنهاء حصانة مرتكبيها. كذلك فإنه يعرتف 

كرشكاء  أيضاً  وإمنا  فحسب  حرب  كضحايا  ال  بالنساء 

مهمني يف عملية بناء السالم وجهود االنتعاش. 

يف  وجودهن  وخالل  هروبهن  وأثناء  الرصاعات،  وأثناء 

للعنف  والفتيات  النساء  تتعرض  الالجئني،  مخيامت 

هياكل  انهيار  ومع  الجنسيني.  واالستغالل  واإليــذاء 

املجتمع وتصاعد وترية العنف، تضيع الحامية. وقد رأيت 

جمعهن  أثناء  لالغتصاب  تعرضن  أن  سبق  ممن  نساء 

للحطب للطهي أو أثناء سريهن إىل إحدى دورات املياه 

امليليشيات  استخدمتهن  فتيات  التقيت  وقد  البعيدة. 

أرامل  رأيت  وقد  الجنسية.  متعتهم  لقضاء  الجوالة  

بعد  وألطفالهن  ألنفسهن  العيش  لقمة  لتوفري  يجاهدن 

أن ُدمرت وسائلهن يف كسب القوت وحرمن من حقهن 

يف ممتلكاتهن وأصولهن. وكانت النساء يف أوقات األزمات 

شكلن  ما  وكثرياً  بل  الوصف،  يفوق  عزماً  أظهرن  قد 

البعض،  لبعضهن  والدعم  الخدمات  لتوفري  مجموعات 

املشاركة يف عملية  استبعادهن من  يتم  ما  كثريُا  أنه  إال 

يف  حقوقهن  من  يحرمهن  ال  االستبعاد  وهذا  االنتعاش. 

يحرم  وإمنا  فقط،  الحكومة  يف  املشاركة  ويف  الخدمات 

متتلكه  ما  مزايا  من  األخرى  هي  املنتعشة  املجتمعات 

هؤالء النساء من بصرية وعطاء. 

إن يف اإلمكان متكني النساء من خالل فرص ‘إعادة البناء 

واملستديم  املالئم  الدعم  توفري  خالل  فمن  لألفضل’. 

لعمليات  ميكن  املدين،  واملجتمع  للحكومات  واملبتكر 

أفضل  تطلعات  توفر  أن  الرصاعات  بعد  فيام  االنتعاش 

عملية  ويقدن  العنف  من  خالية  حياة  ليعشن  للنساء 

قوى  تضعف  وعندما  وحكوماتهن.  مجتمعاتهن  تنمية 

الدمار التي تشعل األزمات بعد انتهاء الرصاع، علينا أن 

ننتهز هذه الفرصة ملحاربة أشكال التحيز ضد النساء. 

اإلمنايئ،  املتحدة  األمــم  برنامج  يف  عميل  فرتة  وخــالل 

نقاط  مثانية  تتضمن  أجندة  بإطالق  رشكائنا  مع  قمنا 

وتسعى لتمكني النساء من حقوقهن بعد انتهاء األزمات. 

وتقليل  الجنيس  العنف  إنهاء  العمل’  ‘خطة  وتستهدف 

ألشكال  والتصدي  األزمــات  يف  للنساء  األمنية  املخاطر 

التمييز التي متنعهن من املطالبة بأراضيهن وممتلكاتهن 

تستبعدهن من عملية  التي  االجتامعية  القواعد  وتغيري 

االنتعاش وبناء السالم. 

وقد باتت هذه الجهود بالفعل تؤيت مثارها يف الصومال، 

جمعية  أول  املثال  سبيل  عىل  هناك  تأسست  فقد 

للمحاميات من النساء وكانت مهمتها توفري املساعدات 

املنزيل. كذلك فقد  والعنف  االغتصاب  القانونية لضحايا 

يف  اإلمنايئ  الربنامج  من  املقدم  الدعم  جانبه  من  ساعد 

من خريجي   %  10 بـ  يقدر  ما  النساء  تشكل  أن  ضامن 

عدد  بلغ   ،2007 سبتمرب  ويف  العسكرية،  األكادمييات 

يقارب  ما  أصل  من   50 الرشطة  ضباط  من  املتخرجات 

الرشقية  وتيمور  أفغانستان  ويف  رشطــة.  ضابط   600

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  يساعد  السودان  وجنوب 

الحكومات عىل ضامن قدرة قوانينها الوطنية عىل حامية 

النساء. 

الاليئ  فالنساء  القادة.  ُيولد  املروعة  األزمات  وسط  ويف 

أقاربهن  أو  أزواجهن  أو  آبائهن  ُيهجرن دون حامية من 

أنفسهم  يف  يكتشفن  قد  األزمات  وسط  يف  الذكور  من 

مناحي قوة جديدة وقدرة عىل حامية أنفسهم وأحبائهن 

من الخطر. ومبجرد أن يعود السالم، تتوق هؤالء النسوة 

الرغبة  وتحدوهن  األزمات،  أثناء  بنينه  ما  مواصلة  إىل 

األمم  عىل  وينبغي  يسمعها.  من  أصواتهن  تجد  أن  يف 

تسمح  وأال  العزمية  هذه  تدعم  أن  جانبها  من  املتحدة 

لها بأن تتالىش. 

بناء الجهود األمنية عىل أسس طويلة األمد

تسهم برامج سيادة القانون يف الصومال ودارفور يف جعل 

البلدان امُلثقلة بالنزاعات أقرب إىل السالم. إال أن تحسني 

تصميم  ويتم  وقتاً،  يستغرق  بلد  أي  يف  األمنية  األوضاع 

عمليات االنتعاش بحيث تستهدف تحقيق أهداف طويلة 

األمد وليس مجرد اسرتاتيجيات خروج مؤقتة من األوضاع 

إىل  العسكري  الحكم  من  التحول  يتطلب  وقد  الراهنة. 

أعاملنا  وستقدم  االستثامرات.  من  عقود  املدنية  اإلدارة 

األمن  نرش  لعمليات  مهمة  خدمة  والتنموية  األمنية 

التابعة  السالم  بها قوات حفظ  األكرث كفاءة والتي تقوم 

لألمم املتحدة. وتقوم هذه القوات بحامية املدنيني، بيد 

كذلك  الحامية  لها  ُتكفل  أن  ينبغي  املدنيني  حقوق  أن 

القانون  تطبيق  مؤسسات  وبواسطة  القانون  بواسطة 

ومؤسسات العدالة. وتسهم األعامل التي نبذلها يف تقوية 

حامية  من  لتمكينها  الوطنية  القانون  سيادة  مؤسسات 

املواطنني بدون مساعدة خارجية، وذلك من خالل دعم 

املجتمعية  والرشطة  واملحاكم  الوطنية  القضائية  اللجان 

الدميقراطية  الرقابة  تعزيز  السجون ومن خالل  وإدارات 

عىل املؤسسات األمنية. 

املرونة والتكيف مع الوقائع عىل أرض الواقع

عىل مدار العام املايض، كان برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

قد أنشأ الربنامج العاملي لتقوية سيادة القانون يف أوضاع 

الربنامج  هذا  ويعزز  الرصاعات.  بعد  وما  الرصاعات 

– والذي جرى تنفيذه يف 17 دولة تعاين من أزمات – من 

التي  اإلنسانية  الوكاالت  بني  اإليجايب  والتفاعل  التكاملية 

السالم  حفظ  وقوات  الفورية  االحتياجات  مع  تتعامل 

التي توفر األمن واالستقرار والوكاالت التنموية مبنظورها 

طويل األمد. وهذا من شأنه أن يحقق نتائج أفضل واقعياً. 

تركيز  ومجاالت  إسرتاتيجية  عىل  العاملي  الربنامج  ويقوم 
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ومتتد  دارفور،  يف  منبسطة  رقعة  عىل  الشمس  ترشق 

الغطاءات  قباب  من  المتناه  لعدد  الطويلة  الظالل 

ورسعان  الطوب.  من  املصنوعة  والبيوت  البالستيكية 

ثم  ومن  إىل همسات  املنخفضة  الهمهامت  تتحول  ما 

من  اآلالف  مئات  نهوض  مع  صخباً  أكرث  أصوات  إىل 

جديد.  يوم  الستقبال  رقادهم  من  النازحني  السكان 

ومن الطبيعي أن نتوقع إزاء عدد سكان بهذا الحجم 

التي  املستمرة  التهديدات  جانب  كل  من  تحوطهم   –

الجسدية  واالعتداءات  البلطجة  عصابات  تشكلها 

الحدوث.  نادر  أمراً  النزاعات  تكون  أال    – العنيفة 

القانون  لسيادة  مبتكر  برنامج  خالل  ومن  واليوم، 

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  مشرتك  بشكل  يديره 

دارفور  سكان  بات  دولية،  حكومية  غري  ومنظمة 

تسببها  التي  الضغوط  أشكال  الكثري من  يتأقلمون مع 

القانونيني.  املساعدين  بعض  مبساعدة  املخيم  حياة 

النازحني  من  وأغلبهم  الرئيسية،  األفراد  هؤالء  ومهمة 

املخيم  يف  تنشأ  التي  النزاعات  وحل  إدارة  أنفسهم، 

وخدمات  املجانية  القانونية  النصائح  توفري  خالل  من 

إرساء  تيسري  مهمة  بهم  أنيطت  كذلك  التوسط. 

الخطرية  القضايا  معظم  إحالة  خالل  من  العدالة 

ُمحامّي  إىل  التعذيب(  أو  القتل  أو  االغتصاب  )مثل 

لشبكة  والتابعني  محامياً   61 عددهم  البالغ  دارفور 

اإلمنايئ.  للربنامج  التابعة  القانونية  املساعدات 

ومن بني من تقع عليهم أعيننا يف املخيم السيدة جميلة، 

إلحدى  وتنتمي  عمرها،   من  الخمسني  يف  امرأة  وهي 

املخيم  جنوب  كيلومرتاً   30 مسافة  عىل  الواقعة  القرى 

وأمضت قرابة األعوام الخمسة يف حالة نزوح. أما اليوم 

فنجدها واحدة من بني 154 مساعداً قانونياً يف دارفور. 

ورجل  امرأة   26 من  املساعدين  من  فريقها  ويتألف 

هؤالء  وبعض  القبائل.  ومختلف  األعامر  مختلف  من 

توكل  كشيوخ   خدماتهم  يقدمون  القانونني  املساعدين 

إليهم مهمة النظر يف شؤون القسم الذي ينتمون إليه يف 

املخيم. وجميعهم تلقوا تدريباً يف كيفية القيام بالوساطة 

كام  السوداين،  املحيل  والقانون  اإلنسان  ومعايري حقوق 

يقع ضمن مهامهم مساعدة الناس عىل التفاوض بسالم 

عىل أسس االستحقاق واملسؤولية بدالً من أساس القوة 

أمثال جميلة هم  القانونيون من  واملساعدون  واإلكراه. 

وتطبيق  لنرش  أهمية  الوسائل  أكرث  أحد  األرجح  عىل 

مبادئ حقوق اإلنسان الدولية، خاصة تلك التي تتناول 

منها حقوق النساء. 

تدريبية  دورات  القانونيون  املساعدون  ويجري 

الدولية  اإلنسان  حقوق  موضوعات  تتناول  أسبوعية 

والقانون املحيل، وهي تستهدف أصحاب املسؤوليات 

الناس  معرفة  أهمية  ألن  نظراً  الحقوق  وأصحاب 

بها  السلطات  معرفة  أهمية  عن  تقل  ال  بحقوقهم 

النهوض مبسؤولياتهم مبوجب  لهم  يتسنى  وذلك حتى 

يوفر  التدريب  هذا  ومثل  والدويل.  الوطني  القانون 

النظر  إعادة  خالله  من  الناس  يستطيع  الذي  الحافز 

يف املسلامت التي تحكم العدالة. وباإلضافة إىل ذلك، 

القانونيون  املساعدون  بها  يحظى  التي  الشهرة  فإن 

عند توفري التدريب تعزز من مكانتهم يف مجتمعاتهم 

عمليات  يف  للمشاركة  إليهم  الدعوات  تزداد  ثم  ومن 

تلك، يشجع  الوساطة  الصعبة. وخالل جهود  الوساطة 

ودمج  تطبيق  عىل  الشيوخ  القانونيون  املساعدون 

للعدالة. الدولية  واملعايري  اإلنسان  قيم حقوق 

 اإلجراءات واملبادئ

السكان  غالبية  الفور  قبائل  وسكان  املسلمون  ميثل 

يف  الحال  هو  وكام  وهنا،  جميلة.  مخيم  يف  النازحني 

اإلسالمية  املعتقدات  تتعايش  دارفور،  أماكن  معظم 

جنباً  الراسخة  املحلية  والتقاليد  العادات  مع  الصلبة 

يف  السائدة  الثقافية  القيم  أهم  بني  ومن  جنب.  إىل 

يجب  ال  املجتمع  مشاكل  بأن  القناعة  هي  املخيم 

وهو  ألحمد،  فوفقاً  نفسه.  املجتمع  سوى  يحلها  أن 

اللجوء  يف  أحدهم  رغب  »إذا  املحليني  الشيوخ  أحد 

يتدخل  سوف  فحينها  الرسمية،  املحاكم  إحدى  إىل 

أساليبهم  لهم  هنا  فالناس  ترى،  وكام   ... الجريان 

املختلفة يف ترصيف أمورهم«. ويسود النفور الشديد 

إزاء الحلول التي تفرضها الدولة من املحاكم القانونية 

املحلية ومن ثم تقع مهمة توفري الوسطاء ضمن قامئة 

الشيوخ.  التزامات 

عادة ما يتم تطبيق برامج سيادة القانون بعد انتهاء الرصاعات بيد أنه ليس من السابق ألوانه 
إطالقاً أن تبدأ الربامج التي تشجع عىل عودة سيادة القانون وحامية حقوق اإلنسان.

حامية حقوق اإلنسان يف دارفور     
مارتن باريندز 

املبكر  لإلنعاش  إطار  ضمن  القانون  سيادة  تعزيز 

وخالل املراحل االنتقالية

تناول قضية متتع النساء باألمن والعدالة

العدالة  مؤسسات  لدى  اإلمكانيات  تنمية  دعم 

واألمن

حتى  االنتقالية  املرحلة  يف  العدالة  تحقيق  تسهيل 

زوال األزمة 

تعزيز بناء الثقة وتحقيق التسوية 

وسوف يتم تكييف عملية تطبيق هذه اإلسرتاتيجية وفق 

التحديات واملشكالت املوجودة يف كل دولة عىل حدة. ويف 

مجال مثل سيادة القانون، يعد إبداء املرونة أمراَ رضورياً 

لتحقيق النجاح. وعلينا إىل جانب ذلك اإلصغاء إىل رشكائنا 











واالستجابة الحتياجاتهم وبحيث ال يكون دافعناً يف ذلك 

مجرد الرغبة العشوائية للحصول عىل بيانات للمقارنة.

أنا أعمل لصالح مؤسسة ضخمة، ونحن يف هذه املنظمة 

يتم  حيث  وطني؛  أو  عاملي  نطاق  عىل  ونخطط  نفكر 

الوصول إىل ماليني البرش واستعادة معايش اآلالف وإعادة 

بناء مئات املجتمعات. إال أن االنتعاش يقوم عىل ما لدى 

األفراد من قوة وآمال وتصميم. وبالنسبة يل، كانت جهود 

االنتعاش تتجسد أمامي يف صورة امرأة ُتدعى إمياكوالتا، 

وكنت قد التقيتها يف بوروندي يف أكتوبر1999 مع فرارنا 

مخيم  يف  نصبت  التي  الكامئن  إحدى  من  االثنتني  نحن 

النازحني الذي كانت تعيش فيه. وقد هرولت إىل جواري 

مع أطفالها األربعة طيلة الطريق وانتهي يب األمر ألحمل 

الجري  واصلنا  وقد  اليوم.   ملعظم  ظهري  عىل  أحدهم 

لساعات قبل أن يستقر بنا املقام يف إحدى القرى األخرى 

التي تنعم بوضع آمن نسبيا. وأتذكر أنني جلست حينها 

أفكر يف أن هذا اليوم الذي قد يكون أسوأ أيام حيايت ميثل 

حياة إمياكوالتا بأكملها. فيوماً تلو اآلخر وعاماً بعد اآلخر، 

تحمل هذه املسكينة أطفالها وتهرب، ودون أن تعرف إىل 

أي مكان تذهب أو ماذا ميكن أن ينتظرها هناك عندما 

تصل. 

عن  التوقف  إماكوالتا  تستطيع  أن  يعني  االنتعاش  إن 

الهرب. هذا هو لب املوضوع ببساطة شديدة. إنه يعني 

باألمان  أطفالها  وينعم  بكرامة  العيش  بوسعها  يكون  أن 

وقوت  قوتها  يهدد  شيئاً  تجد  وأال  املــدارس  ويدخلون 

أنها ستشعر باألمان وميكنها  أطفالها. إن االنتعاش يعني 

التمتع بالعدالة التي تنصفها إذا احتاجتها ومتى احتاجتها. 

العملية  النتائج  تلك  يف  تكمن  إمنا  جهودنا  قيمة  إن 

وامللموسة التي نستطيع تحقيقها للبرش الذين نخدمهم. 

كاثلني كرافريو هي املدير املساعد لربنامج األمم املتحدة 

 اإلمنايئ ومدير مكتب منع األزمات واالنتعاش

)www.undp.org/cpr(. وملزيد من املعلومات رجاء 

االتصال بالسيدة جيهان صدقي، املستشارة األوىل 

.)jehane.sedky@undp.org( :لإلدارة عىل الربيد
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املساعدين  عىل  ُتعرض  التي  القضايا  معظم  وتتضمن 

القانونيني حدوث اعتداءات، كتعارك امرأتني معاً عند أحد 

مصادر املياه عىل مكان كل منهن يف الطابور أو نقل أحد 

القرآن  تفسري  للمستشفى عقب مشاجرة حول  الشباب 

يف  ملطلقته  الجديد  الزوج  مع  مطلق  تشاجر  أو  الكريم 

نوبة غرية. ويف حاالت العنف الجنيس والجنساين، يكون 

العنف املنزيل هو الشائع يف الحدوث ولكن هذا ال مينع 

لآلخر  الزوجني  أحد  وهجر  اغتصاب  حاالت  وجود  من 

واإلهانات العلنية. 

ورغم أن مامرسات الوساطة تتفاوت من مخيم آلخر، إال 

أن هناك بعض اإلجراءات واملبادئ األساسية املعينة التي 

ـُطبق يف جميع الظروف. فغالباً ما يرفع النازحون داخلياً  ت

قضاياهم إىل املساعدين القانونيني قبل أن يقصدوا الشيخ 

املحيل، ويقوم املساعد القانوين من جانبه بالتنسيق مع 

مكان  يف  وساطة  جلسة  لعقد  موعد  لتحديد  األطراف 

مفتوح وحيادي، مثل منزل املساعد أو مركز املساعدات 

القانونية املحيل. ومتى أخفق األطراف يف التوصل التفاق، 

قد يطلب املساعد القانوين من أحد الشيوخ املشاركة. 

يف  للمشاركة  القانونيني  املساعدين  دعوة  تتم  ومتى 

جهود الوساطة فإنهم يقومون يف البداية بوضع القواعد 

األساسية للوساطة. ويتم إعالم الطرفني بأنه سيتم إتاحة 

وأن  دوره  حلول  عند  كلُّ  للتحدث،  منهم  لكل  الفرصة 

أي مقاطعة لحديث أحدهم لن يتم التسامح معها. ويف 

القانونيون  املساعدون  يعلن  وساطة،  عملية  أي  بداية 

عن توافر الخدمات القانونية املجانية )والتي تقوم عىل 

للربنامج  التابعة  القانونية  املساعدات  شبكة  توفريها 

اإلمنايئ( للجوء إليها يف حال فشلت جهود الوساطة. كذلك 

العملية من خالل توضيح  يعقبون عىل مجريات  فإنهم 

إيجايب يف  لها مردود  التي  الدولية  املحلية و/أو  القوانني 

تحديد الحكم األخري. 

ويعترب معظم الشيوخ وجوَد هؤالء املساعدين القانونيني 

وكام  الوساطة،  لتحقيق  جهودهم  يف  وقياًم  هاماً  عامال 

عدداً  يطرحون  القانونيني  املساعدين  »فإن  أحدهم  قال 

يفوق ما نطرحه نحن عادة من أسئلة«، بينام يقول آخر 

يف  أبداً  يشاركن  أن  للنساء  يكن  مل  قرانا،  »يف  بحامسة 

اليوم، فأنا أستمع لكل من الطرفني  جهود الوساطة. أما 

قبل،  ذي  عن  للقضية  اكتامالً  أكرث  صورة  لدى  وتتجمع 

ولذلك فأنا قادر اآلن عىل التوصل لقرارات أفضل«. ورغم 

املخيامت،  بعض  يف  ُمفتقدة  تزال  ال  النساء  مشاركة  أن 

التدريبية  »جلساتنا  أن  إىل  يشريون  املساعدين  أن  إال 

أفكار  عىل  حقيقي  تأثري  لها  كان  اإلنسان  حقوق  حول 

الشيوخ. فاآلن نجد النساء يحرضن جلسات الوساطة يف 

التي تحققت  مخيمنا«. وفعاًل، كان أحد أكرب اإلنجازات 

نتيجة لربنامج املساعدين القانونيني ما حدث من تعزيز 

تؤثر  التي  التقايض  مجريات  يف  املشاركة  يف  املرأة  لحق 

عىل معيشتها. 

القانونيني  املساعدين  بني  العالقة  تخلو  ال  وبالطبع 

بالنفوذ  الشيوخ  يتمتع  حيث  التعقيدات  من  والشيوخ 

القرارات  تنفيذ  وتعزيز  معاً  األطراف  لجمع  املطلوب 

ومن ثم فإن مشاركة هؤالء الشيوخ أمر يف غاية األهمية. 

وينشأ الخالف عندما يرص املساعدون القانونيون عىل أال 

يفرض الشيوخ رسوماً عىل خدماتهم يف الوساطة. وتواجه 

املساعدات القانونيات من النساء تحديات إضافية، حيث 

ال تتمتع املساعدات الشابات بدرجة االحرتام التي تتمتع 

بها املساعدات الكبريات يف السن من أمثال جميلة. وكام 

تقول جميلة بنفسها »إن املساعدين القانونيني يقومون 

بواجبهم يف تعليم مبادئ حقوق اإلنسان، إال أن التقاليد 

تظل رغم ذلك عائقاً أمام التنفيذ. فاألمر برمته معلق يف 

أيدي الشيوخ لالتفاق أو االختالف مع األفكار الجديدة، 

ويف  الخالفات«.  يف  كوسيطات  بالنساء  االستعانة  ومنها 

الواقع، ونتيجة لتنوع ثقافات النازحني داخلياً، مل يتم بعد 

حسم املناقشات حول وضعية حقوق اإلنسان الدولية يف 

املجتمعات اإلسالمية امُلحافظة. إال أنه من املبرش بالخري 

أن تكون هذه املناقشات موجودة بالفعل. 

العمل مع أنظمة العدالة التقليدية

عنها  تتمخض  التقليدية  الوساطة  جهود  كانت  متى 

يقوم  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  واملعايري  تتعارض  نتائج 

املساعدون القانونيون بإعالم األطراف املعنيني بحقوقهم 

مبوجب القوانني الدولية والسودانية كام يعرضون عليهم 

حقهم يف االستعانة بنظام العدالة الرسمي. كذلك ميكنهم 

حقوق  ومعايري  السودانية  بالقوانني  الشيوخ  تعريف 

بيد  قراراتهم،  يف  النظر  إعادة  منهم  ويطلبون  اإلنسان 

االستجابة  هذه  سوى  أمامهم  يجدون  ال  املساعدين  أن 

الثنائية لسببني:

بالهبات  ‘محكومة’  داخلياً  النازحني  مخيامت  أن  األول، 

بدور  فقط  يقومون  ال  والذين  الشيوخ  من  السخية 

لبطاقات  الرئيسية  القنوات  ميثلون  وإمنا  العدالة  صناع 

الحصص الغذائية والسلع غري الغذائية. وغالباً ما ال ينظر 

الشيوخ نظرة تقدير ألي فرد من أفراد رعيتهم يقوم برفع 

الفاشلة‘ إىل نظام العدالة الرسمي نظراً ألن  ’الوساطات 

هذه الدعاوى ُتنقص من مكانة الشيخ يف املجتمع. وقد 

ال يرغب النازحون داخلياً من الطرف الخارس من عملية 

الذين  الشيوخ  مضايقة  يف  بدورهم،  التقليدية،  التسوية 

يحسنون إليهم بسعيهم لعالج قانوين خارج نطاق سلطة 

القانونيني يتمحور  املساعدين  برنامج  الشيخ. ونظراً ألن 

أوالً وأخرياً عىل العميل، فإن قرار العميل بقبول التسوية 

املساعدين  عىل  ينبغي  قرار  هو  الشيخ  يقرتحها  التي 

يطلب  قد  القانوين  املساعد  أن  رغم  احرتامه،  القانونيني 

)بناء عىل موافقة العميل( قيام إحدى املنظامت األخرى 

بتوفري دعمها يف املتابعة. 

ثانياً، معظم النازحني داخلياً ينتمون للمجتمعات القروية 

الوئام  لتحقيق  تفضياًل  تبدي  التي  االرتباط  شديدة 

الجامعي حتى ولو كان ذلك عىل حساب مصالح وحقوق 

األفراد. ومن ثم فإن عزلة وقيود الحياة القروية الريفية 

تتطلب منهم إيجاد حلول مقبولة لكل من طريف النزاع. 

ويف معظم القرى ال توجد سجون وال توجد طريقة سلمية 

صناع  لحامية  آليات  أي  تغيب  كام  القرارات،  لتطبيق 

القرار )الشيوخ( من انتقام األطراف الخارسة الشاعرة بأن 

ظلاًم وقع عليها نتيجة لقرار الشيخ. ومن ثم فإن توافر 
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سيادة  برنامج  وصول  قبل  ــداً،  أب أعلم  أكن  »مل 

أن  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  لربنامج  التابع  القانون 

بهذه  علمت  عندما  ُذهلت  لقد  حقوقاً!  للنساء 

الحقيقة«.

جميلة، مساعدة قانونية



أو  ترصيحات  أية  إىل  املؤمتر1  يؤدي  مل  لألسف  لكن 

تلك  مثل  يف  دامئًا  الحال  هو  كام  تعهدات  أو  خطط 

الفعاليات، بل نجح فقط بجمع حوايل 2000 من ممثيل 

الحكومات واملنظامت الدولية واملجتمع املدين والقطاع 

الخاص مًعا إضافة إىل العديد من الشخصيات الشهرية. 

وتكمن القيمة الكربى للمنتدى يف حقيقة لفته النتباه 

العامل إىل واقع مرير يف حياتنا املعارصة: ما يزال نظام 

تزايداً  ويشهد  بل  عديدة،  مناطق  يف  منترشاً  العبودية 

واتساعاً يف بعض منها.

فإن  قانونياً  محظور  نشاٌط  بالبرش  اإلتجار  أن  ومبا 

ومن  رسي.  وبشكل  الخفاء  يف  تتم  نشاطاته  معظم 

بالبرش  املقدر أن مئات اآلالف يقعون ضحية لإلتّجار 

إال  عنها  يختلف  ال  الذي  لإلستغالل  أو  والعبودية 

باإلسم وبشكل ال ميكنهم من حامية أنفسهم ضد هذا 

الشبكات املنظمة  اإلستغالل حيث يقوم املجرمون يف 

بالتعامل معهم كسلع ُتشرتى وُتباع طلًبا للربح.

نشاط  أكرب  ثالث  بالبرش  اإلتّجار  أن ميثل  املعتقد  من 

ربحي غري رشعي بعد بيع األسلحة وتجارة املخدرات. 

إال أنه من املتعذر نظًرا لطبيعته الخفية الحصول عىل 

بشكل  تحليلها  أو  تقديرها  أو  الصحيحية  البيانات 

بالبرش  اإلتّجار  تقديرات عدد ضحايا  وترتاوح  صحيح. 

 2.4 من  أكرث  إىل  ألف   800 من  العامل  مستوى  عىل 

مليون1 و تصل أرباح التجار إىل 32 مليار دوالر. 2 

 %80 حوايل  ميثلون  واألطفال  النساء  أن  املعتقد  ومن 

األطفال  وباألخص  بالبرش،  اإلتّجار  ضحايا  إجاميل  من 

تقديرات  تشري  حيث  للتجار،  فريسة  يقعوا  الذين 

اليونيسيف إىل أن عددهم يصل إىل 1.2 مليون طفل 

الرئييس  االهتامم  كان  قريب،  وقت  وحتى  سنوًيا. 

لالستغالل  بالبرش  اإلتّجار  عىل  منصًبا  العام  للرأي 

متزايد  إدراك  هناك  أن  يبدو  ذلك  ومع  الجنيس، 

مرتبة  العمل  يف  االستغالل  قضية  تحتل  أن  بوجوب 

أعىل يف األجندة السياسية.

 منوذج عمل جديد؟

مثل  تجاهل  يف  االستمرار  الدويل   للمجتمع  ميكن  ال 

هذه املشكلة، فال شك يف أن تجاهلها يؤدي إىل استمرار 

سيؤدي  مام  الــدويل،  املستوى  عىل  املساواة  إنعدام 

بدوره إىل استمرار تحفيز تدفقات الهجرة. ويجب عىل 

العاملة  عىل  باعتامدها  تقر  أن  الصناعية  املجتمعات 

االقتصادية.  أنشطتها  إىل حد كبري يف مواصلة  األجنبية 

والحكومات هي التي تتمتع بالقدرة عىل تغيري الطريقة 

التي تسري بها األسواق العاملية مام يعمل عىل التقليل 

من عامل »الدفع« يف سلسلة التجارة/الهجرة، كام متتلك 

القدرة عىل مواجهة قضية تطوير قانون الهجرة وبذلك 

تضعف من عامل »الدفع«.

الدويل  املجتمع  يتبعها  التي  الحالية  الطريقة  وتواجه 

أوالً:  خطريتان:  مشكلتان  بالبرش  اإلتجار  مكافحة  يف 

يف  حالًيا  ممثاًل  الشامل  املؤسيس  اإلطار  إىل  االفتقار 

املنصب عىل  برتكيزه  املرشوعة  غري  التجارة  بروتوكول 

القضايا األمنية، وثانًيا: االفتقار إىل البنية املؤسسية يف 

التعاون الدويل ضد اإلتّجار بالبرش.

الجديد هي  للنموذج  االنطالق  نقطة  تكون  أن  يجب 

للتجار  ضحايا  ليسوا  بالبرش  اإلتّجار  ضحايا  أن  إدراك 

والبيئات  العاملي  االقتصاد  لنظام  أيًضا  بل  فقط، 

االستجابة  تشمل  أن  يجب  لذلك  السائدة.  االجتامعية 

تخاطب  سياسات  املرشوعة  غري  للتجارة  الدولية 

أن تستهدف  الحرمان واالضطهاد والحامية. كام يجب 

كال من وجهي عملة اإلتّجار بالبرش عىل حد سواء، أي 

كاًل من العرض والطلب. ثم تقوم يف النهاية مبعالجة كل 

من االستغالل الجنيس واالستغالل يف العمل.

تتضمن  دولية  بنية  أيًضا  الجديد  النموذج  يتطلب 

املشاركة  األطــراف  بني  الفعال  والتنسيق  التعاون 

وإطالق العديد من املبادرات ملكافحة اإلتّجار بالبرش. 

من  العرشات  جهود  تضيع  ما  غالبا  أنه  املشكلة  لكن 

املنظامت  من  ومئات  والحكومية  الدولية  املنظامت 

اإلتّجار  قضية  معالجة  يف  املشاركة  الحكومية  غري 

أهدافها  نحو  تسري  وال  بينها  التنسيق  وتفقد  بالبرش 

املشرتكة. 

املجلس  تبنى    2008 يوليو  يف  بيالروس  مبادرة  يف 

بشأن  قراًرا  املتحدة  باألمم  واالجتامعي  االقتصادي 

الجلسة  ويف  بالبرش.  اإلتّجار  ضد  دولية  عمل  خطة 

يف  املتحدة  لألمم  العمومية  للجمعية  والستني  الثالثة 

)كانت  الثانية  للمرة  بيالروس  قامت   ،2008 سبتمرب 

تحسني  بشأن  قرار  مسودة  برعاية   )2006 يف  األوىل 

الهدف  وكان  بالبرش3.  اإلتّجار  ضد  الجهود  تنسيق 

صياغة  كيفية  تحديد  هو  القرار  هذا  من  الرئييس 

إسرتاتيجية دولية ضد اإلتّجار بالبرش عىل نحو أفضل. 

وبذلك بدأ السعي قدًما نحو األمام.

التعاون  فريق  يقوم  أن  ميكن  العملية،  الناحية  ومن 

إنشائه  تم  والذي   ،)ICAT( الوكاالت  بني  املشرتك 

نظم مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية يف فرباير 2008 منتدى ً عامليا كبرياً ركز عىل 
قضية اإلتجار بالبرش، وحظي املنتدى واملعروف مبنتدى فيينا باهتامم وإطراء دويل واسع.

بروتوكول منع اإلتجار بالبرش ال يفي بالغرض     
سريغي  مارتينوف
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لتجاوز  أمراً رضورياً  ُيعد  الجريان  بني  الحسنة  العالقات 

املشكالت. واليوم، يعيش هؤالء القرويون يف نفس القرى 

السلطة  هياكل  نفس  تنظمها  والتي   – االرتباط  شديدة 

النازحني  مخيامت  يف  الفسيحة  البقع  داخل  الواقعة   –

داخلياً، وهكذا فإن تقاليدهم ال متوت بسهولة. 

وقد تخدم نتائج الوساطة التقليدية تحقيق السالم قصري 

األجل يف القرى ومخيامت النازحني داخلياً املنعزلة والتي 

تعاين من شح املوارد، رغم أنها قد تسبب ظلاًم كبرياً عىل 

املساعدون  يتبعه  الذي  عب  الشُّ ثنايئ  النهج  إن  الفرد. 

والرتكيز  باملسؤولية  يتسم  كأسلوب  يطالعنا  القانونيون 

وإبداء  األول  املقام  يف  العميل  رغبات  تحقيق  عىل 

النتائج  لتجاوز  وذلك  الثقافية  بالحساسيات  االهتامم 

املؤذية الناجمة عن السبل التقليدية لتحقيق العدالة. 

ويظهر لنا نجاح هذه املرحلة األوىل من الربنامج – والتي 

تم تنفيذها أثناء ذروة إحدى حاالت الطوارئ اإلنسانية 

– أنه ليس من السابق ألوانه إطالقاً تلبية الحاجة لتعزيز 

أيضاً  يظهر  كام  اإلنسان  حقوق  واحرتام  القانون  سيادة 

أنه من املمكن تحقيق ذلك أثناء تلبية احتياجات البقاء 

األشد إلحاحاً بالنسبة للنازحني. 

maarten.barends@undp.( يعمل مارتن باريندز

org( لصالح برنامج سيادة القانون التابع لربنامج األمم 

www.sd.undp.org/( املتحدة اإلمنايئ يف دارفور

 .)htm.projects/dg8

ُكتبت هذه املقالة عىل مسؤولية مؤلفها الشخصية وال 

تعرب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة أو أي منظمة 

أخرى. وقد تم استبدال أسامء األشخاص الذين ورد 

ذكرهم يف هذه املقالة لحامية خصوصيتهم.
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واإلقليمية  الدولية  الجهود  بني  التنسيق  لتيسري 

هو  اآلن  يحتاجه  وما  الدويل  املنسق  بدور  املختلفة، 

السيايس  والدعم  أعضائه  جهة  من  املتجدد  االهتامم 

من الدولة.

لقد حان الوقت التخاذ قرارات يف األمم املتحدة بشأن 

من  الحالية  املرحلة  أن  هو  أهمية  واألكرث  اإلجــراءات. 

أنشطة مكافحة التجارة غري املرشوعة، والتي كان منتدى 

اإلتّجار  ملحاربة  املتحدة  لألمم  الدولية  واملبادرة  فيينا 

يف  عام  بشكل  كبرية  فائدة  ذو   4)UN.GIFT( بالبرش 

جلسة  يف  تصعيدها  يتم  أن  يجب  التحرك،  يف  الرشوع 

خاصة للجمعية العمومية لألمم املتحدة تكون مكرسة 

الجلسة  هذه  عن  ينتج  وقد  بالبرش.  اإلتّجار  لقضية 

إسرتاتيجية لألمم املتحدة أو خطة عمل دولية ملكافحة 

اإلتّجار بالبرش وإبداء ترصيح سيايس بشأن القضية. وال 

الطويل  املدى  بفعالية عىل  مبادرات  أي  تحقيق  ميكن 

بدون تقديم التعهد الصارم والدعم السيايس القوي من 

ِقبل الدول األعضاء يف األمم املتحدة. فعىل تلك الدول 

أن تتوىل املسؤولية وتتبنى منوذًجا جديًدا شاماًل وطويل 

سيعمل  ما  وهو  بالبرش،  اإلتّجار  مع  التعامل  يف  املدى 

بالتأكيد عىل تحسني مفاهيمنا املشرتكة تجاه وضع نهاية 

لهذا الشكل من العبودية الحديثة.

سريغي مارتينوف هو وزير خارجية بيالروس . وملزيد 

 من املعلومات حول هذا املقال ميكن االتصال بالربيد:

unmission@byembassy.at

أما للمزيد من املعلومات عن قضايا اإلتجار بالبرش، 

فانظر العدد رقم 25 من نرشة الهجرة القرسية: 

»اإلتّجار بالبرش: الدفاع عن حقوق املستضعفني 

 ومساندتهم« بالنقر عىل الرابط:

www.hijra.org.uk/pdf/NHQ25/NHQ25.pdf

 1. انظر
www.antislavery.org/homepage/antislavery/trafficking.htm

2. مأخوذ عن »تحسني املقاومة الدولية إلنهاء اإلتّجار بالبرش«، جلسة 26 
سبتمرب ملجلس النواب باألمم املتحدة، رقم 109-232، ص 11.

3. الرشاكة الدولية ملكافحة العبودية واإلتّجار بالبرش
www.ungift.org 4. انظر
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الصبية من ضحايا 

اإلتجار بالبرش 

يجذبون الشباك 

تحت إرشاف 

سيدهم بجوار 

بحرية فولتا، غانا.

بينام ال يوجد دليل يؤيد اإلدعاء بأن األشخاص الالجئني 

إال  أعىل،  بنسب  البرشية  املناعة  نقص  يحملون فريوس 

عرضة  أكرث  األصل  الالجئني هم يف  أن  الصحيح  من  أنه 

لإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية- مبا يعزى إىل عدم 

وارتفاع  وعائليهم،  االجتامعي وفقدان ذويهم  االستقرار 

األنشطة  مامرسة  أو  الجنيس  لالعتداء  تعرضهم  مخاطر 

الجنسية التجارية، فضاًل عن االفتقار للموارد والخدمات 

يف التعليم والصحة. 

قبل التسعينات، كان هناك اهتامم محدود مبخاطر فريوس 

نقص املناعة البرشية/اإليدز وسط األشخاص الالجئني مبا 

يعزى إىل الخوف من أن تسليط الضوء عىل هذه املخاطر 

من شأنه أن يدفع الحكومات إىل رفض القبول بالالجئني. 

ومع بدء البلدان النظر يف رضورة اختبار الالجئني للتأكد 

عدمه  من  البرشية  املناعة  نقص  لفريوس  حملهم  من 

قبل السامح لهم بالسفر الدويل وإعادة االستقرار، فقد 

عىل  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  حرصت 

حامية الالجئني من الطرد بسبب حملهم لفريوس نقص 

املناعة البرشية وذلك عن طريق نرش إرشادات سياستها 

بخصوص حامية ومساعدة الالجئني ومرض نقص املناعة 

املكتسب )اإليدز(.1 ومنذ ذلك الحني استمرت مفوضية 

اإلرشادات  نرش  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمــم 

والخطط اإلسرتاتيجية لتعزيز حقوق الالجئني فيام يتعلق 

بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، مبا يف ذلك الدعوة 

إىل التخيل عن استخدام الفحوصات اإللزامية. 

البلدان  ُتطالب   ،1951 لعام  الالجئني  التفاقية  وفقاً 

غري  والطبية  االجتامعية  املساعدات  بتقدم  املضيفة 

الخدمات  مع  املساواة  قدم  عىل  لالجئني  التمييزية 

املثقلة  البلدان  العادة تكون  املقدمة ملواطنيها. لكن يف 

البرشية/اإليدز بني  املناعة  بتفيش فريوس نقص  بالفعل 

إضافية  خدمات  تقديم  يف  راغبة  غري  نفسها  شعوبها 

لالجئني ونادراً من ُتضمن الالجئني يف سياساتها الوطنية 

ملكافحة اإليدز. 

وصمة العار والتصورات املغلوطة 

الجئا   39.400 حوايل  هناك  كان   ،2007 مارس  يف  كام 

مفوضية  مكتب  لدى  مسجلني  اهتامم  موضع  وشخصا 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف القاهرة. ومن بني هؤالء، 

يشكل السودانيون والعراقيون والصوماليون أغلبية كبرية 

املتبقية  للنسبة  أخرى  جنسيات  إىل  باإلضافة   ،)%93(

مبقدار 7%.2 ويحظى الالجئون بالقليل جداً من الحقوق 

ال يستطيع الالجئون الحاملون لفريوس نقص املناعة البرشية الحصول عىل الرعاية الطبية املناسبة 
يف مرص بسبب االفتقار للخدمات الطبية ووصمة الخزي الكبري والتمييز املرتبطني بفريوس نقص 

املناعة البرشية/اإليدز.

 خدمات مكافحة فريوس

نقص املناعة/اإليدز لالجئني يف مرص     
آنا بوبينشالك 
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يعتمدون  ثم  ومن  مرص،  يف  واالقتصادية  االجتامعية 

لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  عىل  أسايس  وبشكل 

الحكومية  غري  املنظامت  من  آخرين  ورشكاء  الالجئني 

للحصول عىل املساعدة- ويتنافسون، يف املناطق الحرضية 

القاهرة واإلسكندرية، مع املرصيني  بالسكان يف  املكتظة 

املحليني للحصول عىل موارد محدودة. 

ال يعاين الالجئون من االفتقار للخدمات الطبية فقط، بل 

يعانون أيضاً من مشكلة وصمة الخزي والتمييز املرتبطني 

املجتمع  داخل  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس 

ارتأت مرص  سواء.  حد  عىل  الالجئني  وتجمعات  املرصي 

أن نسب انتشار فريوس نقص املناعة البرشية املنخفضة 

ميكن أن تعزى إىل الرسوخ القوي للقيم الدينية والثقافية 

الوعي  يف  افتقار  يوجد  لذلك  ونتيجة  املجتمع.  داخل 

حول املرض وكثري من التصورات املغلوطة املتعلقة بطرق 

لفريوس  لحاميل  الشائعة  والنظرة  والوقاية.  االنتشار 

اإليدز  يعانون من مرض  الذين  أو  البرشي  املناعة  نقص 

أو  رشعية  غري  جنسية  عالقات  يف  متورطني  إما  أنهم 

البرشية  املناعة  نقص  فريوس  وأن  املخدرات  يتعاطون 

أىت به األجانب، ونتيجة لذلك يعترب فريوس نقص املناعة 

البرشية/اإليدز من األمراض يسءة السمعة كثرياً. 

قبل عام 2004، تم الكشف عن أغلب الحاالت الحاملة 

إلزامي  لفحص  كنتيجة  البرشية  املناعة  نقص  لفريوس 

املقيمني ألكرث من ستة أشهر  بالدم واألجانب  للمتربعني 

للعمل  تراخيص  عىل  للحصول  املتقدمني  واملواطنني 

متت  متوفراً،  الطوعي  الفحص  كان  وبينام  بالخارج. 

إحالة هؤالء الذين كانت نتائجهم إيجابية لوزارة الصحة 

والسكان، ومن ثم التنفري إىل حد بعيد من استخدام هذه 

الخدمات. وباإلضافة إىل ذلك، كان يتم ترحيل األجانب 

البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  إصابتهم  تكتشف  الذين 

انتشار  احتواء  أجل  يف غضون 48 ساعة يف محاولة من 

مع  مباحثات  وعقب   ،2004 مارس  يف  مرص.  يف  املرض 

الربنامج  أعفى  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 

أي الجئ  واإلسكان  الصحة  لوزارة  التابع  لإليدز  القومي 

املتحدة  األمم  مفوضية  حامية  تحت  أو شخص  مسجل 

الالجئني  لكن  التهديد-  هذا  نفس  من  الالجئني  لشؤون 

املناعة  نقص  بفريوس  إصابتهم  تبني  ممن  املسجلني  غري 

الرتحيل.  ضد  بحامية  مشمولني  غري  يزالون  ال  البرشية 

ونتيجة لذلك، هناك العديد من املنظامت، مبا فيها منظمة 

 ،)AMERA( األوسط  والرشق  إفريقيا  الجئي  مساعدة 

تشجع الالجئني عىل اإلبقاء عىل إصابتهم بفريوس نقص 

املناعة البرشية رساً. 

الصحة  وزارة  قامت  فقط  املاضية  الثالثة  السنوات  يف 

األرسة4،  لصحة  الدولية  املنظمة  من  والسكان3،بدعم 

بتطوير نظام لالستشارات والفحوصات الرسية الطوعية 

يف  هناك  وتقييم.  رصد  وخطة  وطنية  إرشادات  ووضع 

الوقت الحايل 14 موقعا يقدم االستشارات والفحوصات 

الصحة  وزارة  تديرها  منها  تسعة  الطوعية،  الرسية 

والسكان، باإلضافة إىل تسع وحدات متنقلة لالستشارات 

والفحوصات الرسية الطوعية بتمويل من صندوق األمم 

املتحدة للسكان للوصول إىل األشخاص يف املناطق النائية. 

الرسية  والفحوصات  االستشارات  مراكز  جميع  وتقوم 

بينام  األسامء؛  تسجيل  بدون  الفحص  بتوفري  الطوعية 

بوضع  تتعلق  ألغراض  للوزارة  اإليجابية  الحاالت  تحال 

اإلحصائيات ومكافحة األمراض، وال تقدم معلومات حول 

هوية املصابني. 

لسوء الحظ، بالنظر إىل عدم السامح لألجانب بالحصول 

البرشية/ املناعة  نقص  فريوس  مكافحة  خدمات  عىل 

اإليدز القومية، يتم ترك الالجئني لالعتامد عىل املنظامت 

غري الحكومية واملؤسسات املحلية- مثل منظمة »مصـر 

املـالذ« )Refuge Egypt(، والتي أدخلت العمل بخدمة 

االستشارات والفحوصات الرسية الطوعية يف عياداتها يف 

عام 2003. وبينام يستطيع كل من يحرض إىل )مرص املالذ( 

الطوعية،  الرسية  والخدمات  االستشارات  عىل  الحصول 

غري أن هذه املنظمة تستهدف باألساس املجموعات عالية 

املخاطرة ضمن عياداتها لتنظيم األرسة والصحة اإلنجابية 

والُسل. بالنسبة لألمهات الحوامل املصابات بفريوس نقص 

املناعة البرشية، فهي تساعد يف الوقاية من انتقاله للجنني 

الصناعي  اللنب  وبتوفري  القيرصية  العمليات  خالل  من 

للوقاية من االنتشار من خالل من لنب األم. كام يحق لكل 

من يحمل فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز الحصول 

عىل طرود غذائية وميكنهم الحصول عىل زيارات منزلية 

من أطباء العيادة. وتعترب )مرص املالذ( املنظمة الوحيدة 

التي تقدم االستشارات قبل وبعد الفحوصات. 

تقوم منظمة كاريتاس، وهي رشيك تنفيذي آخر ملفوضية 

فريوس  فحوصات  بأداء  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم 

الطلب  عند  لالجئني  رسية  يف  البرشية  املناعة  نقص 

مواصلة  كيفية  حول  واملشورة  املساندة  أيضاً  وتقدم 

الحياة مع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية. وباملثل، 

األوسط  والرشق  إفريقيا  الجئي  مساعدة  منظمة  تقوم 

تقدم  منظمة غري حكومية مستقلة  )AMERA(، وهي 

املساندة القانونية لالجئني يف مرص، بتوفري خدمات الدعم 

سمح  قد    ،2005 عام  ومنذ  املصابني.  لالجئني  النفيس 

الربنامج القومي لإليدز بوزارة الصحة واإلسكان مبعالجة 

لألمراض  بالنسبة  العباسية  حميات  مبستشفى  الالجئني 

العالج  تلقي  تستلزم  والتي  باإليدز  املرتبطة  واألوبئة 

داخل املستشفى- لكن الخوف من الرتحيل ال يزال يحول 

الكثريين دون الذهاب. 

الحصول  الالجئون  يستطيع  ال  املبادرات،  هذه  برغم 

اإلصابة  من  لحاميتهم  الرجعية  الفريوسات  أدوية  عىل 

أدوية  املالذ(  )مرص  منظمة  لدى  تتوفر  وبينام  باإليدز. 

بعد  الوقايئ  العالج  الرجعية مثل  الفريوسات  وقائية من 

التعرض للفريوس لضحايا االغتصاب وجرعات مفردة من 

أدوية الفريوسات الرجعية للوقاية من انتقال املرض من 

األم للجنني، فال يوجد أدوية للفريوسات الرجعية طويلة 

األجل، مام يرتك خيارات محدودة جداً للعالج مبعزل عن 

معالجة أي أمراض معدية قد تظهر. 

لإليدز  العاملي  الصندوق  قام  أخرى،  جهة  من  مؤخراً، 

لحوايل  التمويل  GFATM(5(بتوفري  واملالريا  والُسل 

عىل  الرجعية  الفريوسات  أدوية  عىل  للحصول  الجئا   20

بداية من  املالذ(  )مرص  منظمة  5 سنوات يف  فرتة  مدار 

الصحة، بدعم من  خريف عام 2008. وقد بدأت وزارة 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بتدريب األطباء 

وتقديم  البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  التوعية  عىل 

من  والوقاية  الطوعية  الرسية  والفحوصات  االستشارات 

الوقايئ بعض  والعالج  الجنني،  إىل  األم  املرض من  انتقال 

التعرض للفريوس  ووسائل منع الحمل الطارئة واكتشاف 

حاالت العدوى الجنسية واألمراض املرتبطة بفريوس نقص 

املناعة البرشية. 

القضاء عىل التمييز 

املاضية  الثالثة  األعــوام  مدار  عىل  الوضع  تحسن  لقد 

لتشمل  خدماتها  توسيع  يف  املرصية  الحكومة  بدء  مع 

الالجئني املسجلني، بالتزامن مع الربنامج الجديد للوقاية 

من الفريوسات الرجعية )ARV( يف منظمة )مرص املالذ(. 

خدمات  يف  الالجئني  دمج  حول  األمثلة  هذه  وتعترب 

الوطنية  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  مكافحة 

بفريوس  املصابني  الالجئني  مساعدة  أجل  من  رضورية 

نقص املناعة البرشية يف القاهرة، ليس من أجل األشخاص 

املرصية  الوقاية  جهود  لتعزيز  وإمنا  فحسب،  الالجئني 

أيضاً. 

ومن جهة أخرى، يشكل التعليم أهمية بالغة يف املساعي 

املحيطني  والتمييز  الخزي  وصمة  عىل  للقضاء  الرامية 

وإمنا  وحده  البرشية/اإليدز  املناعة  نقص  بفريوس  ليس 

إسداء  خالل  من  تنشأ  التي  الرسية  إن  أيضاً.  بالالجئني 

نقص  بفريوس  إصابتهم  عن  بالكشف  الالجئني  النصح 

تستمر  فقط  وطبيبهم  املبارشة  البرشية ألرستهم  املناعة 

يعزز  وهذا  املرض.  بهذا  العار  وصمة  إلحاق  يف  لألسف 

من التمييز داخل املجتمع ويجعل املرض مختبئا يف طي 

الكتامن، مام يؤثر سلباً عىل الجهود الوقائية. ومن خالل 

التعليم والربامج الشاملة فقط ميكن زيادة الوعي ودحض 

التصورات املغلوطة لنرش تفهم أفضل للوضع. 

يف عام 2007، اتصل الجئ إثيويب بالدكتورة هاريل 

أنه  لها  ليرشح   ،AMERA منظمة بوند، مؤسسة 

الجئ يحمل فريوس نقص املناعة البرشية وكانت 

قد متت إحالته ملستشفى العباسية للحميات لكنه 

أنه سيتم حبسه  الذهاب. واعتقد  من  كان خائفاً 

هناك ولن يسمح له بالخروج أبداً. ويف اليوم التايل، 

رافقه طبيب مقيم إىل العباسية لكنه رفض الدخول. 

وقال إن أصدقاءه سيجمعون له املال إلعادته إىل 

بالده حيث يستطيع الحصول عىل الرعاية الطبية 

الالزمة. لكن حالته الصحية كانت قد ساءت بشكل 

يجعل يف أي تأخري خطراً عىل حياته. 
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 )annapopinchalk@gmail.com( آنا بوبينشالك

هي طالبة بكلية ماكاليسرت يف سان بول بوالية 

مينيسوتا، وقد عملت كطبيبة مقيمة مع الدكتورة 

هاريل-بوند يف القاهرة يف عام 2007. وتتوجه املؤلفة 

بالشكر لكل من برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 

بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ومنظمة كاريتاس 

واملنظمة الدولية لصحة األرسة ومنظمة )مرص املالذ( 

Refuge Egypt ومنظمة مساعدة الجئي إفريقيا 

والرشق األوسط ملا تكرمت به تلك املنظامت من 

مساعدات. 

http://data.unaids.org/pub/Report/2005/unhcr_strategic_ .1
 plan2005_2007.pdf

2. هذه األرقام ال تشمل مئات اآلالف من »امللفات املغلقة«، ناهيك عن 
ذكر آالف الفلسطينيني املقيمني يف مرص. برنامج األمم املتحدة املشرتك 

املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني. تقرير حول مرشوع: الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 

والحد من أثره وسط الالجئني يف القاهرة الكربى، مرص. يناير 2006
www.mohp.gov.eg .3

www.fhi.org .4
www.theglobalfund.org .5

املفوضية  املكسيكية  الحكومة  أنشأت   1980 عام  يف 

 Comisión Mexicana( الالجئني  إلعانة  املكسيكية 

ملساعدة    )de Ayuda a Refugiados – COMAR

الالجئني القادمني من أمريكا الجنوبية والوسطى. وبعد 

20 سنة الحقة، أصبحت املكسيك من الدول املوقعة عىل 

اتفاقية سنة 1951 وبرتوكول سنة 1967. 

تدشينه  تم  والذي  القانوين،  النظام  يشتمل  ذلك،  برغم 

من أجل تنظيم وضعية الالجئني، عىل إجراءات ال تتفق 

محاكم  تشكيل  يشرتط  وال  لالجئني  الــدويل  والقانون 

تتعامل خصيصاً مع قضايا الهجرة أو الالجئني، وال يشرتط 

تحريراً  رسميني  مرتجمني  أو  متخصصني  محامني  وجود 

غري  منظمة  سوى  توجد  ال  ذلك،  من  وأكرث  شفهياً.  أو 

بطول   - بيي  إيه  آي  فرونترياس  سني  واحدة-  حكومية 

البالد هي التي تكرس جهودها لهذه القضية. 

لقد تطورت عملية منح وضعية اللجوء بطريقة عشوائية، 

والتحليل  التمهيدية  املرحلة  مراحل:  ثالث  من  وتتألف 

اللجوء  لطالبي  ميكن  التمهيدية،  املرحلة  خالل  والبت. 

طلب الحامية عرب التقدم بطلب إىل املعهد الوطني للهجرة 

خالل الخمسة عرش يوما األوىل لهم يف املكسيك. ثم يقوم 

موظفون من الحكومة بإجراء مقابلة مع هؤالء املتقدمني 

بطلب وضعية الالجئ، والبحث يف وضع حقوق اإلنسان يف 

بلد منشأهم، وإعطاء رأي حول أهليتهم. 

يف مرحلة التحليل، تقوم مجموعة العمل التابعة للجنة 

هؤالء  برفعها  يقوم  التي  الحاالت  بتقييم  األهلية  

املوظفون وتقرر ما إذا كانت تجيز الطلب أم ال، وتطلب 

الطلب. ويف  ترفض  أو  الحالة  التفاصيل حول  مزيد من 

حال رفض الطلب، ترشح األسباب من وراء قرار اللجنة 

يطالب  أن  حينئذ  له  يحق  والذي  الطب،  ملقدم  شفهياً 

مبقابلة جديدة مع موظف مختلف. بيد أنه يتم النظر يف 

الحالة مجدداً من قبل مجموعة العمل نفسها.يف مرحلة 

أهلية  لجنة  إىل  العمل  مجموعة  تقييامت  ُترفع  البت، 

الحالة.  بشأن  قراراً  الذي يصدر  الجهاز  ، وهي  الالجئني 

يتقدموا  أن  طلبهم  رفض  تم  قد  الذين  لهؤالء  ويحق 

بطلب إلعادة النظر يف القرار. بيد أن العمليات اإلدارية 

هي التي تتم مراجعتها، وليس األسباب من وراء القرار. 

أحيلت  قد  التي  هي  الحاالت  تلك  من  قلة  أن  ويذكر 

بالفعل يف املحاكم املكسيكية وقد تسبب تدخل جهات 

العملية يف إحداث  املختلفة لهذه  املراحل  متعددة عرب 

والصالحيات.  باالختصاصات  يتعلق  فيام  وبلبلة  تداخل 

ويجب التأكيد مجدداً عىل عدم وجود محاكم أو محامني 

متخصصني يف هذه املسألة. 

التحديات واالستجابات 

الالجئني،  دمج  لتسهيل  الالزمة  لآلليات  افتقار  هناك 

األطفال  لتمثيل  االفتقار  هو  بكثري  ذلك  من  واألخطر 

الذين يكونون بدون عائل أو رفيق. إننا نطالب باعرتاف 

أكمل  عىل  قانونية  لجوء  وإجــراءات  باللجوء  دستوري 

الحكومية  امليزانية  زيادة  عن  فضاًل  التطور،  من  وجه 

املخصصة ملساعدة الالجئني. 

األكادميية  واألوســـاط  املكسييك  املــدين  املجتمع  إن 

احرتام  بأهمية  أكرب  وعي  نرش  إىل  بحاجة  املكسيكية 

حقوق اإلنسان األساسية، مثل حق التقدم بطلب الحصول 

عىل وضعية الجئ. هناك مجموعة من املنظامت الدولية 

والحكومية وغري الحكومية واألكادميية تعمل يف الوقت 

الحايل عىل تطوير ’شهادة علمية افرتاضية‘ تشتمل عىل 

والقانون  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق  مثل  موضوعات 

الدويل لالجئني واإلتّجار باألشخاص، والتي مُتّكن العاملني 

التدريب  عىل  الحصول  من  اإلنسان  حقوق  مجال  يف 

الالزم واكتساب مؤهالت أفضل. 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  عىل  ينبغي 

الدويل  بالقانون  للتوعية  املكسيك  مضاعفة جهودها يف 

املنظامت  خالل  من  أو  مبارش  بشكل  سواء  لالجئني، 

بهذا  املهتمني  املهنيني  تدريب  بغية  والجامعات  املدنية 

برامج  ومتابعة  تخطيط  تحسني  ينبغي  كام  املجال. 

األمم  مفوضية  من  بتشجيع  الهجرة  ملوظفي  التدريب 

خاصة  املكسيكية،  والحكومة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

وأنها حتى اآلن مل يكن لها سوى تأثري محدود للغاية. 

 عمل آكسيل غارسيا، بريد إلكرتوين:  

)axelgarciamx@yahoo.com.mx( متطوعاً لدى 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باملكسيك 

وكان موظفاً باملفوضية املكسيكية إلعانة الالجئني 

مبدينة شياباس ومدينة املكسيك. وهو أيضاً عضو يف 

www.iarlj. االتحاد الدويل لقضاة قانون الالجئني

nl/general/. وال تعكس هذه املقالة بالرضورة آراء 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو املفوضية 

املكسيكية إلعانة الالجئني. 

www.sinfronteras.org.mx  .1
2. تتكون لجنة األهلية من منظامت حكومية ومفوضية األمم املتحدة 
السامية لشؤون الالجئني ومنظمة غري حكومية بحقوق تصويت كاملة. 

3. جهاز حكومي من مسؤولني عىل مستوى رفيع. وميكن دعوة مفوضية 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني للعمل معهم ويكون لها رأي لكنها ال 

تتمتع بحقوق التصويت الكاملة.  

 

تعاين العملية القانونية املتعلقة بقضايا الالجئني يف املكسيك من ثغرات واضحة تزيد من احتاملية 
تعرض هؤالء الالجئني للمخاطر. 

القانون الدويل لالجئني يف املكسيك 
آكسيل غارسيا 
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للمهاجرين بني 

غواتيامال واملكسيك.

mailto:annapopinchalk@gmail.com
http://data.unaids.org/pub/Report/2005/unhcr_strategic_plan2005_2007.pdf
http://data.unaids.org/pub/Report/2005/unhcr_strategic_plan2005_2007.pdf
http://www.mohp.gov.eg
http://www.fhi.org
http://www.theglobalfund.org/
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لالحتياجات  الدويل  اإلنساين  املجتمع  استجابة  أظهرت 

حاجة  األخرية  السنوات  يف  واملعقدة  امللحة  اإلنسانية 

املناسب  الوقت  يف  دقيق  تحليل  إجراء  إىل  متزايدة 

النازحني وحالتهم. وتسمح صور األقامر  تواجد  ألماكن 

واملحيط  املستهدفني  السكان  موقع  بتحديد  الصناعية 

لبيئتهم. ئئءالجغرايف 

الوصول  عىل  القدرة  توفري  الحامية  ألغراض  الهام  ومن 

مواقع  بأحد  املثال  سبيل  تتعلق عىل  التي  البيانات  إىل 

الالجئني واملسافة بينه وبني الحدود الدولية أو إمكانية 

واملخاطر  الدولية  الحدود  إىل  املوقع  من  الوصول 

الطبيعية املحتملة مثال إضافة إىل إمكانية الحصول عىل 

املياه أو حطب الوقود. كام توفر صور األقامر الصناعية 

الطرق  شبكات  عن  تفصيلية  معلومات  أيًضا  الحديثة 

الحالية واملناطق املتأثرة يف حاالت الفيضانات املوسمية 

وهو أمر حيوي للدعم اللوجستي الفعال.

النزوح  مواقع  يف  الصناعية  األقــامر  استخدام  وميكن 

املرشوع  أنشطة  دعم  أو  املوقع  ملراقبة  كأداة  املطول 

داخل املخيم أو دراسة تركيب خدمات  صحية أو أمنية 

باملخيم. وعند نزوح األشخاص من القرى أو املعسكرات 

نتيجة نشوب نزاع، ميكن لصور األقامر الصناعية أن توفر 

للموقف  الرسيع  التقييم  يف  عليها  االعتامد  ميكن  أداة 

الذي  الوقت  وُيعد  التحتية.  البنى  الذي أصاب  والدمار 

ميزة  إتاحة  وكذلك  حيوًيا  الحاالت  هذه  يف  توفريه  تم 

امتالك مراجع مرئية عن األرض قبل نرش الفرق امليدانية 

األقامر  لصور  ميكن  كام  مجهولة.  ملخاطر  وتعريضها 

الصناعية يف باقي الحاالت األخرى أن تكشف املعلومات 

شديدة  أو  جًدا  نائية  تكون  قد  التي  باملناطق  الخاصة 

االتساع أو ببساطة محظور الدخول إليها ألسباب أمنية 

أو أسباب أخرى. فعند حدوث زلزال عنيف، عىل سبيل 

ال  الطرق  أي  معرفة  غالًبا  املستحيل  من  يكون  املثال، 

تزال متاحة إال باستخدام صور األقامر الصناعية. وأخريًا، 

وتحري  تقييم  الوضوح يف  عالية  الصور  استخدام  ميكن 

املحيطة  البيئة  اإلنسان يف  املحتملة لحقوق  االنتهاكات 

بأزمات الالجئني أو مواقع النزاع.

أمثلة عىل االستخدام

يوفر برنامج UNOSAT ـ برنامج التطبيقات التشغيلية 

للتدريب  املتحدة  األمم  ملعهد  التابع  الصناعية  لألقامر 

األقامر  عىل  تعتمد  حلوالً   2001 عام  منذ  ـ  والبحوث 

الصناعية ألرسة األمم املتحدة واإلتحاد الدويل للصليب 

غري  ومنظامت  الدولية  األحمر  الصليب  ولجنة  األحمر 

استخدامات  أحدث  وأحد  حكومية.  وإدارات  حكومية 

أعقاب  يف  كانت  للنظر  الالفتة  الصناعية  األقامر  صور 

الصورة  )انظر  ميامنار/بورما  الذي رضب  نرجس  إعصار 

يف هذه الصفحة( يف مايو 2008. فخالل ساعات متكنت 

صور األقامر الصناعية من تحديد مسار اإلعصار وآثاره، 

ويف األيام التالية قدم برنامج UNOSAT مجموعة من 

الذي  والدمار  الفيضان  مياه  ارتفاع  توضح مدى  الصور 

لحق بالقرى.

الالجئني  غالبية  لبنان  يف  القتال  أجرب   ،2007 عام  يف 

السكانية  الكثافة  ذو  البارد  نهر  مبخيم  الفلسطينيني 

الفرار  املرتفعة والذي يحتوي عىل 27 ألف الجئ عىل 

تاركني خلفهم بعضهم ممن تراوح أعدادهم من 3000 

إىل 5000 الجئ من بينهم األطفال واملرىض وكبار السن. 

لكن  املعسكر  بدخول  اإلنسانية  للمنظامت  ُيسمح  ومل 

تقييامت  توفري  عىل  ــادرًا  ق كان   UNOSAT برنامج 

هذه  توظيف  وتم  الناشئ.  الدمار  لحجم  تفصيلية 

دليل ميكن  وإتاحة  اإلنساين  الوضع  املعلومات يف رصد 

مطالب  تقديم  عند  عليه  االعتامد  اللبنانية  للحكومة 

أجل  من  والتمويل  الدولية  املساعدة  عىل  للحصول 

السكان املنكوبني.

تتزايد قيمة صور األقامر الصناعية يوماً بعد يوم  كأداة هامة ومفيدة يف أداء العمليات اإلنسانية.

استخدام صور األقامر الصناعية     
إينار بيورغو وفرانشيسكو بيسانو وجوشوا ليونز وهولغر هايسيغ
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كانت عملية مورماباتسفينا يف زميبابوي عبارة عن حملة 

تأثر  الفقراء  أحياء  يف  مناطق  إلخالء  الحكومة  قادتها 

بالذكر أن  الجدير  بها أكرث من 2.4 مليون شخص، ومن 

معظمهم كان من فقراء الحرض والريف. وكانت إمكانية 

املجتمع الدويل للوصول إىل تلك املناطق محدودة، لكن 

تلك الصور التي تم التقاطها من هراري، قبل وبعد وقوع 

الحادث، تظهر إجالء مناطق ضخمة )تم تحديدها باللون 

املنازل  لهدم  وكنتيجة  البلدات،  من  العديد  يف  األحمر( 

خيارًا  السكان  معظم  يجد  مل  الصغرية  التجارية  واملحال 

سوى الفرار من منازلهم.

أما يف كينيا وعقب االنتخابات الكينية يف أواخر ديسمرب 

2007، تسببت النزاعات يف أحداث عنف واسعة االنتشار 

ووردت  املتصدع.  والوادي  نريويب  العاصمة  من  كل  يف 

تقارير تفيد مقتل أكرث من 800 شخصا وإشعال الحرائق 

يف العديد من املناطق السكنية. وبفضل األقامر الصناعية 

تم التقاط صور ألماكن الحرائق برسعة وإجراء تقييامت 

تفصيلية عن الدمار الناشئ.

يف أوائل فرباير 2008، أجربت النزاعات األهلية يف تشاد 

العاصمة  من  الفرار  عىل  األشخاص  من  ضخمة  أعداًدا 

املجاورة.  الكامريون  يف  آمن  مالذ  عن  والبحث  نجامينا 

اكتشاف  عىل  ــادرة  ق الصناعية  ــامر  األق صور  وكانت 

األشخاص العابرين للحدود مام أتاح تقييم إجاميل عدد 

األشخاص الذين كانوا يغادرون من نجامينا إىل الكامريون 

يف ذلك الوقت.

اإلمكانيات املستقبلية

هناك اعتقاد خاطئ بأن تكلفة الحلول القامئة عىل األقامر 

التكلفة  هذه  فإن  الحقيقة  ويف  جًدا.  مرتفعة  الصناعية 

تنخفض بانتظام مبرور السنوات وتشكل فقط جزًءا صغريًا 

اإلنسانية. كام تشيع  العمليات  ميزانية  جًدا من إجاميل 

خرافة أخرى وهي أنه مبقدور املرء استخدام صور األقامر 

أثناء  الالجئني،  املثال  سبيل  األشخاص، عىل  تتبع سري  يف 

تحركهم عىل األرض. وهو اعتقاد خاطئ حيث أن الصور 

الصناعية ليست سوى لقطات  امللتقطة بواسطة األقامر 

فوتوغرافية يتم أخذها مرة واحدة يف اليوم عىل أحسن 

السابقة  القيود  عىل  التغلب  تم  العكس،  وعىل  تقدير. 

رادار  أجهزة  اآلن  لنا  تتيح  حيث  الضباب،  تأثريات  مثل 

األقامر الصناعية الرؤية خالل السحب بل ويف الليل.

ويف املستقبل سيكون هناك املزيد من األقامر الصناعية 

لالستخدام  متاحة  التفاصيل  من  األعىل  املستويات  ذات 

املدين، وبذلك تحسن من فرص الوصول إىل هذا املصدر 

القيم من املعلومات. ولن تحل الصور امللتقطة من الفضاء 

بل  األرض  عىل  جمعها  يتم  التي  املعلومات  تلك  محل 

ستكون مبثابة تكملة مفيدة لها، حيث تكون موضوعية 

ومتاحة عند الحاجة وقادرة عىل تغطية مناطق واسعة.

إينار بيورغو هو رئيس مركز رسم الخرائط الرسيع 

والتطبيقات وعالقات املستخدم، وفرانشيسكو بيسانو 

)francesco.pisano@unosat.org( هو رئيس 

)joshua.lyons@ الشؤون املؤسسية، وجوشوا ليونز

)unosat.org هو محلل لنظام املعلومات الجغرافية، 

وهولغر هايسيغ )holger.heisig@unosat.org( هو 

 UNOSAT محلل لنظام املعلومات الجغرافية، برنامج

 .)www.unosat.org(

 صورة أقامر صناعية للمناطق السكنية التي تسببت عملية »مورامباتسفينا« 
بتدمريها يف منطقة مباري يف هاراراي عاصمة زميبابوي )19 مايو - 21 يوليو 2005(

mailto:francesco.pisano@unosat.org
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يف أواخر القرن السابع عرش، حدثت محاكامت 

الساحرات يف بلدة سامل يف نيو إنجالند )والتي 

أدت إىل موجة من عمليات اإلعدام والسجن( 

العنف  جراء  خطري  بشكل  تأثرت  منطقة  يف 

لسان  عىل  جاء  ملا  فوفقاً  القرسية.  والهجرة 

الحقبة: تاريخ هذه  املؤلفني عن  أحد 

»تقع مدينة ومرفأ سامل يف مقاطعة إيسيكس 

إىل جوار املنطقة التي تدور رحى الحرب فيها. 

الالجئني  من  املئات  املقاطعة  إىل  هرع  ولذا 

الشامل  يف  الواقعة  الُقرى  من  املذعورين 

الفرنسيني  لغارات  تعرضت  والتي  والغرب 

والهنود. وقد انترش هؤالء النازحون يف جميع 

قرية  مزارعي  مجتمع  ومنهم  الناحية،  أرجاء 

سامل يف الغرب1«.

 ،2007 أكتوبر  ويف  عام،  بثالمثائة  وبعدها 

لشؤون  املتحدة  األمــم  مفوضية  ــدرت  أص

ظاهرة  أن  إىل  أشار  صحفياً  بياناً  الالجئني 

ادعاءات السحر باتت تواصل ارتباطها بنزوح 

واملعنون  الصحفي،  البيان  يف  وجاء  السكان. 

جنوب  مخيامت  تجتاح  السحر  ’ادعــاءات 

تشاد‘، ما ييل:

ولقوا  للمرض  فريسة  الجئاً   11 وقع  »عندما 

هذا  بداية  يف  واحــد  أسبوع  خالل  حتفهم 

جنوب  يف  لالجئني  دويس  مخيم  يف  العام 

يف  كالنار  السحر  ادعــاءات  انطلقت  تشاد، 

نشوب  إىل  وأدت  املخيم  سكان  بني  الهشيم 

اعتداءات وحرائق. ويف إحدى هذه الحاالت، 

ساعة،  من  أقل  يف  حتفهم  إخوة  ثالثة  لقي 

لثامنية  مرتملة  أم  وهي  أدجــارا،  وتعرضت 

شخصاً   15 به  قام  العتداء  املخيم،  يف  أبناء 

اللعنة  ألقت  بأنها  إياها  آخرين عليها متهمني 

األطفال«. عىل 

التي  التقييم  بعثات  إحــدى  أظهرت  وقــد 

حديثاً  الالجئني  شــؤون  مفوضية  أرسلتها 

ادعاءات  أن  السودان  وجنوب  أنجوال  إىل 

قضايا  من  مهمة  قضية  إىل  تتحول  قد  السحر 

الالجئني  هؤالء  عودة  عند  والحامية  الجنس 

وقع  مثاُل،  الــســودان  ففي  أوطانهم.  إىل 

املحليون  فيها  ُرمي  أمثلة  عىل  التقييم  فريق 

فريوس  وجلب  السحر  مبامرسة  العائدون 

إىل  معهم  اإليــدز  املكتسبة/  املناعة  نقص 

زار  الذي  التقييم  فريق  التقى  وقد  املجتمع. 

التي  الحكومية  غري  املنظامت  إحدى  أنجوال 

إنشاء  عىل  أجربوا  أنهم  مسؤولوها  لهم  قال 

’منزل آمن‘ لحامية النساء العجائز الاليئ ُرمني 

السحر.  مامرسة  بتهمة 

وضع  دائرة  أجرت  الحقائق،  بهذه  ومدفوعة 

تقييم  عملية   )PDES( والتقييم  السياسات 

حامية  عن  الحالية  للمعلومات  جداً  رسيعة 

الالجئني ومزاعم السحر. وقد توصلت الدائرة 

إىل ما ييل:

السحر  مامرسة  مزاعم  إطــالق  أن  تبني   -1

جميع  يف  تقريباً  وتحدث  متكررة  ظاهرة  هو 

والعائدين  داخلياً  والنازحني  الالجئني  أوضاع 

النزوح.  من 

أكرث  هــم  والعجائز  ــال  واألطــف النساء   -2

أنها  رغم  السحر،  مامرسة  مبزاعم  املتأثرين 

البالغني.  الذكور  كذلك  تطال 

رغم أن التعامل مع مزاعم مامرسة السحر   -3

الرسمية،  العدالة  يتم أحياناً من خالل أنظمة 

تتسم  معها  التعامل  أشكال  أكــرث  أن  إال 

’العدالة‘  حيث  من  والعشوائية  بالتعسف 

والعقاب. 

أثرُا ضاراً عىل  السحر  مزاعم مامرسة  تؤثر   -4

الطرق: النازحني بعدد من  حامية 

داخلياً  والنازحون  الالجئون  يعاين  ما  غالباً 

السحر  مبامرسة  املتهمني  اللجوء  وطالبي 

سالمتهم  متس  خطرية  تهديدات  من 

ممتلكاتهم.  وسالمة  والبدنية  النفسية 

املستضيفة  املجتمعات  تطلق  عندما 

السحر  مامرسة  مزاعم  املحليني  والسكان 





والعائدين  داخلياً  والنازحني  الالجئني  ضد 

أشكال  تنشأ  مجتمعاتهم،  وصلوا  الذين 

عملية  تعرقل  املجموعتني  بني  التوتر  من 

اندماج هؤالء. ومن ثم،  إعادة  أو  اندماج 

من  تضعف  السحر  مامرسة  مزاعم  فإن 

األسايس  الالجئني  شؤون  مفوضية  هدف 

للحامية‘.  ’مناخ داعم  وهو خلق 

مامرسة  مزاعم  استخدام  يتم  اآلن  بات 

البلدان  يف  اللجوء  لطلبات  كأساس  السحر 

مقلقة  قرائن  هناك  فإن  كذلك  الصناعية. 

معاملة  إساءة  حاالت  أعداد  أن  إىل  تشري 

السحر  مامرسة  مبزاعم  واملرتبطة  األطفال 

تصاعد.  باتت يف  الصغار  اللجوء  وطالبي 

مثة أدلة تشري إىل عدم متتع بعض الالجئني 

الصحية  الرعاية  بخدمات  اللجوء  وطالبي 

للسحر.  مرضهم  يعزون  ألنهم 

إن فهمنا لهذه القضية فهم محدود. ورغم   -5

ما نجده عىل سبيل املثال من إشارات متناثرة 

مفوضية  وثائق  يف  السحر  مامرسة  ملزاعم 

يخضع  من  نجد  مل  أننا  إال  الالجئني،  شؤون 

لها  اإلنساين  املجتمع  واستجابة  الظاهرة  هذه 

منسقة.  لدراسة 

وضع  ــرة  دائ تخطط  سبق،  ما  عىل  وقياماً 

شؤون  ملفوضية  التابعة  والتقييم  السياسات 

املوضوع  لهذا  توثيق  عملية  لتويل  الالجئني 

مسعى  يف  به  الخاصة  األدبيات  يف  ومراجعته 

وتداعيات  لنطاق  أفضل  بفهم  للخروج  منها 

يف  املساهمة  يف  يرغب  ومن  القضية.  هذه 

والسعة  الرحب  عىل  فليتفضل  املبادرة  هذه 

crisp@ مبراسلة املؤلف عىل العنوان الربيدي

 .unhcr.org 

)crisp@unhcr.org( هو  جيف كريسب 

والتقييم  السياسات  دائرة وضع  رئيس 

لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  التابعة 

 .)www.unhcr.org/pdes/( الالجئني  

1. بيرت شارلز هوفر ’محاكامت السحرة يف بلدة سامل‘ 
www.mrellingson.com/Puritan%20PDf>s/Salem%2

0Witch%20Trials%20Cotton%20Mathers.pdf





مثة عالقة طويلة وموثقة بشكل جيد بني النزوح اإلنساين وادعاءات السحر

الِسـحر والنـزوح
جيف كريسب

mailto:crisp@unhcr.org
mailto:crisp@unhcr.org
http://www.mrellingson.com/Puritan PDf's/Salem Witch Trials Cotton Mathers.pdf
http://www.mrellingson.com/Puritan PDf's/Salem Witch Trials Cotton Mathers.pdf
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توفري  مبادرة  بني  مشرتك  مرشوع  وهو  املؤمتر،  كان   

خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ 

اإلنجابية  للصحة  االستجابة  اتحاد  وبني   )RAISE(1

من  سلسلة  يف  الثالث  هو   ،)RHRC(2 الرصاعات  يف 

املؤمترات املكرسة ملوضوع الصحة اإلنجابية يف الطوارئ 

مجاالت  من  متخصصا   485 املؤمتر  وحرض  اإلنسانية.3 

ترتاوح بني الصحة اإلنجابية يف الطوارئ والصحة اإلنجابية 

 50 من  أكرث  من  والتنمية  اإلنسانية  واملساعدة  العاملية 

بلداً حول العامل. 

من  أكرث  مع وجود  قويا،  أوغنديا  املؤمتر حضورا  وشهد 

ربع املشاركني من املنظامت التابعة للبلد املضيف. يذكر 

أن أوغندا ذاتها بها أعداًد كبرية من األشخاص النازحني 

عند  العدد  هذا  حديثة  تقديرات  تضع  حيث  داخليا؛ 

تستهدف  مداخلة  عرش  ثالثة  وسمحت  املليون.  قرابة 

املتأثرة  األوغندية  املناطق  يف  اإلنجابية  الصحة  قضايا 

والدوليني عىل حد سواء  األوغنديني  للزمالء  بالرصاعات 

بالتصدي للتحديات والفرص الحالية يف امليدان. 

»لنعلم علم اليقني أن رعاية الصحة اإلنجابية 

تنقذ الحياة وتغريها إىل األفضل. فهي ترد الكرامة 

ألولئك الذين حرموا من الحقوق اإلنجابية 

وحقوق اإلنسان األساسية«. ثرييس مكجني، 

مديرة مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة 

اإلنجابية يف الطوارئ، يف خطابها الختامي. 

النتائج 

طوال املؤمتر عكست مداخالت املتحدثني رضورة إرشاك 

وتنفيذ  تخطيط  عمليات  يف  والالجئني  داخلياً  النازحني 

الخدمات. وباإلضافة إىل ذلك، متخضت مناقشات املؤمتر 

عن املوضوعات األساسية اآلتية: 

يتعني  لذلك،  وتحقيقاً  أولوية.  األم  صحة  تحسني   -1

النساء  جميع  حصول  من  التأكد  امليداين  الطاقم  عىل 

ما  ورعاية  األرسة  وتنظيم  الطارئة  التوليد  رعاية  عىل 

اإلجهاض  يكون  حيث  اآلمن  واإلجهاض  اإلجهاض  بعد 

األولوية  عىل  تحصل  ال  الخدمات  هذه  مثل  إن  رشعياً. 

غالباً يف األوضاع الطارئة- لكن باإلمكان أن يتحقق ذلك. 

ليبرييا  التبرشية يف  الَعنرَصة  أفادت منظمة بعثات  وقد 

)Pentecostal Mission Unlimited Liberia( بوجود 

املجتمع؛  عىل  قائم  أرسة  تنظيم  لربنامج  إيجابية  نتائج 

منع  وسائل  انتشار  زيادة  يف  نجاحاً  الربنامج  حقق  إذ 

الحمل يف منطقة ذات تاريخ حديث من 

الرصاع.4  

ظاهرة  الجنيس  العنف  يبقى  عاملياً،   -2

والكوارث.  الــرصاعــات  ــاع  ألوض مالزمة 

واإلدارة  النفسية  املــســانــدة  وتعترب 

ذلك  يف  مبا  الجنيس،  للعنف  اإلكلينيكية 

الطارئة ووسائل  الحمل  توفر وسائل منع 

الوقاية من فريوس نقص املناعة املكتسب، 

بعد التعرض له ومعالجة األمراض املنقولة 

يف  األساسية  العنارص  من  تعترب  جنسياً، 

االستجابة للعنف الجنساين ويجب العمل 

املوقف  من  املبكرة  املراحل  منذ  بها 

الطارئ. كام يحتاج مجتمع الصحة العامة 

الوقاية  بأساليب  التزامه  زيادة  إىل  أيضاً 

من فريوس نقص املناعة املكتسب ومرض 

التي  الخدمات  وهي  وعالجهام،  اإليدز 

األزمة.  سياقات  يف  عادة  اإلهامل  تلقى 

وجدت  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية  يف 

لجنة اإلنقاذ الدولية أن التنسيق بني فرق 

الرعاية األولية والفرق النفسية االجتامعية، 

وبرغم املعوقات، كان من املمكن إنشاءه 

رسية  الستجابة  الناجح  التنفيذ  أجل  من 

وآمنة وقابلة للقياس إزاء العنف الجنيس 

يف املراحل املبكرة من أي موقف طارئ.5 
غريس  ال��دك��ت��ورة 

تخاطب  كوديندو 

املؤمتر.
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عقد مؤمتر الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ لعا م 2008 يف الفرتة من 18 إىل 20 يونيه يف 
كمباال بأوغندا للتصدي لقضايا الصحة اإلنجابية الراهنة يف األوضاع الطارئة وللمساهمة يف توسيع 

خدمات الصحة اإلنجابية الشاملة يف مثل هذه األوضاع. 

مبادرات جديدة والتزام متجدد للصحة 

اإلنجابية يف حاالت الطوارئ
 كلري تيبتس
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3- ينبغي عىل كل من منظامت اإلغاثة والتنمية إعطاء 

األولوية لبناء القدرة والتعاون مع النشطاء املحليني. أفاد 

دكتور فريد آكوند من مبادرة توفري خدمات ومعلومات 

ستوبس  ماري  ومؤسسة  الطوارئ  يف  اإلنجابية  الصحة 

كينيا أن أحد التحديات الرئيسية يف تنفيذ خدمات الصحة 

للتدريب  االفتقار  يكمن يف  األزمات  أوضاع  اإلنجابية يف 

ايستليغ  مبركز  عمله  خالل  ومن  امليداين.  الطاقم  وسط 

للتدريب التابع ملبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة 

أثبت   ،)1 املربع  )انظر  بنريويب  الطوارئ  يف  اإلنجابية 

للعامل  الكفاءة  القائم عىل  التدريب  أن  آكوند  الدكتور 

الصحة  رعاية  نوعية  من  يحسن  أن  يستطيع  الصحيني 
اإلنجابية املقدمة يف مثل هذه األوضاع.6

4- تقوية املرافق والنظم الصحية رضوري لتوفري خدمات 

مكونان  ومثة  الطوارئ.  يف  الجيدة  اإلنجابية  الصحة 

عرض عن 

الجهاز الرحمي 

وطريقة تركيبه
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تقنيات جديدة وتقنيات غري مستخدمة 

باإلضافة إىل األلواح التقليدية وعروض امللصقات ومناقشات املائدة املستديرة، 

 2008 لعام  الطوارئ  يف  اإلنجابية  الصحة  ملؤمتر  جديدة  سمة  هناك  كانت 

متثلت يف عرض تقنيات جديدة وغري مستفاد بها بالقدر الكايف. قام املشاركون 

بزيارة 15 عرضا تعرض مشاهد تقوم عىل املشاركة النشطة ومداخالت سمعية 

باستخدام-  ومترسوا  حول-  تعلموا  وهناك  الخرباء.  مع  ومناقشات  وبرصية 

الصحة  يف  العاملني  امليدانيني  املامرسني  أجل  من  مفيدة  وتقنيات  أدوات 

اإلنجابية يف األوضاع الطارئة، مبا يف ذلك ما ييل: 

بتطوير  املتحدة،  الواليات  قامت PATH، وهي منظمة غري حكومية مقرها 

باالستفادة  تصميمه  تم  لإلناث  جديد  واقي  الحمل:  ملنع  جديدتني  وسيلتني 

تم  والذي  الجديد،  الجيل  وغشاء  املستخدمات،9  من  مسهبة  معطيات  من 

تصميمه من أجل راحة وسهولة أكرب يف االستخدام من املوديالت السابقة.10 

فيها  الطبية، مبا  التقنيات  بتطوير عدًد من  أيضاً   PATH قامت منظمة كام 

أجهزة نيفريابني ذو الجرعة الواحدة الذي ميكن لألمهات استخدامها بالبيت 
ملنع انتقال فريوس نقص املناعة املكتسب من األم إىل الطفل.11

يف امليدان، يستخدم طاقم منظمة ماري ستوبس الدولية )MSI( وسائل ملنع 

الحمل مثل  )Marie Stopes Ligation )MSL أو الربط األنبويب من خالل 

عملية جراحية صغرية لشق البطن وهي أداة قيمة يف األوضاع الطارئة بالنظر 

إىل إمكانية توفريها يف األماكن ذات املوارد املنخفضة ومن خالل موفر مبستوى 

القانون ذلك(. ولتسهيل نجاح هذا اإلجراء يف  تدريب متوسط )حيث يجيز 

أيضاً  الدولية  ستوبس  ماري  منظمة  قامت  القبيل،  هذا  من  التي  األوضاع 

بتطوير مجموعة أدوات MSL- وهي تضم جميع املعدات الرضورية- التي 

ميكن تعقيمها بسهولة يف إناء تعقيم. 

بينام توجد خدمات معينة من خدمات رعاية التوليد الطارئة الشاملة التي 

باإلمكان  أنه  غري  مستشفى،  إىل  اإلحالة  مستوى  عىل  إال  تقدميها  ميكن  ال 

  )EmONC( تقديم خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة الطارئة األساسية

الدويل  محلياً يف األماكن ذات املوارد املنخفضة. ولقد أظهرت لجنة اإلنقاذ 

وباكستان  السودان  يف  النازحني  األشخاص  مع  الطريقة  هذه  فاعلية  مدى 

الخدمات  تقديم  ميكن  املدرب،  بالطاقم  االستعانة  خالل  فمن  وليبرييا. 

الطارئة األساسية  الوالدة  التوليد وحديثي  السبعة األساسية لخدمات رعاية 

الوالدة،  قبل  ما  عقاقري  وإعطاء  املعوية،  غري  الحيوية  املضادات  )إعطاء 

وإزالة  للمشيمة،  اليدوية  واإلزالة  املعوية  غري  التقلص  مضادات  وإعطاء 

النواتج املتبقية، والوالدة املهبلية باملساعدة، وإنعاش حديثي الوالدة( ضمن 

سياق مركز للرعاية الصحية األولية. 

لتجهيز إسعاف جديدة عىل شكل دراجة بخارية مالمئة  يجري اآلن اإلعداد 

بلدان مثل زميبابوي  الخدمة يف  الوعرة لوضعها يف  التضاريس  لالستخدام يف 

الوالدة  حاالت  يف  النساء  فيهم  مبن  املرىض،  نقل  أجل  من  وأوغندا  وماالوي 
الطارئة، من األماكن النائية إىل املرافق املجهزة لتقديم رعاية إنقاذ الحياة.12

الصحة  ومعلومات  خدمات  توفري  ملبادرة  التابع  للتدريب  استليغ  مركز  يف 

الصحة  التدريب يف  الصحة عىل  بنريويب، يحصل عامل  الطوارئ  اإلنجابية يف 

اإلنجابية لتحسني نوعية الرعاية املقدمة يف مخيامت الالجئني واملستشفيات 

يف كينيا. وخالل املؤمتر، عرض طاقم املركز أساليب اإلدخال واإلزالة الصحيحة 

لوسائل منع الحمل والوسائل املوضوعة يف الرحم، باستخدام مناذج ترشيحية. 
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أساسيان يف هذه العملية هام تقوية قسم املوارد البرشية 

اللوجيستية  العمليات  إدارة  وتحسني   )2 املربع  )انظر 

إدارة  تواجه كل من  والتموينية. هناك تحديات عديدة 

من  ترتاوح  األزمات،  أوضاع  يف  والنقل  التموين  سلسلة 

القدرة التنظيمية إىل السياسات الوطنية. 

داخلياً  النازحني  واألشخاص  الالجئني  تجمعات  داخل   -5

ومجموعات  الشباب  يعترب  بالفعل،  للمخاطر  املعرضني 

العاملني  مثل  املطلوبة،  الخدمات  عىل  تحصل  ال  أخرى 

والعامالت بالجنس، هم املعرضني للمخاطر بشكل خاص؛ 

الطفولة«  »إنقاذ  منظمة  قامت  األمر،  هذا  وملعالجة 

بتطوير حزمة من خدمات الصحة اإلنجابية للمراهقات 

للتصدي  الصحة  ــامل  وع اإلنجابية  الصحة  ملديري 

الطوارئ  يف  للمراهقات  اإلنجابية  الصحة  الحتياجات 

اإلنسانية.7  

6- يتعني عىل أوساط الصحة العامة والتنمية االستفادة 

بالبيانات بشكل أفضل.8 ومن األهمية مبكان جمع بيانات 

من نوعية جيدة واالستفادة بها لتحسني تقديم الخدمات 

وإدارة الربامج يف األوضاع الطارئة، حيث تستطيع البيانات 

أن تعمل كأداة دعم وتعزيز قوية ويجب إيصالها لصناع 

السياسات واملانحني وطاقم الربنامج. 

»علينا اآلن تكثيف الجهود لزيادة خدمات الصحة 

اإلنجابية لالجئني واألشخاص النازحني داخلياً واألشخاص 

املتأثرين بالكوارث«. ثريا عبيد، املديرة التنفيذية 

لصندوق األمم املتحدة للسكان يف بيان تم إصداره 

ملؤمتر الصحة اإلنجابية يف الطوارئ لعام 2008. 

»مع أن نطاق ومقدار العمل الذي ال يزال يتعني إنجازه 

لتحسني صحة النساء يف األزمات يفوق قدرايت أحياناً، 

فأنا أغادر ولدي طاقة والتزام بالعمل عىل وجود أنباء 

أفضل يف املرة القادمة عندما نلتقي!« مشارك يف املؤمتر 

كلري تيبيتس ) cot2101@columbia.edu(  هي 

موظفة دعم ملرشوع مبادرة توفري خدمات ومعلومات 

الصحة اإلنجابية يف الطوارئ، وهي تعمل من خارج 

جامعة كولومبيا. 

 www.raiseinitiative.org .1
 www.rhrc.org .2

3. سيعقد املؤمتر الرابع يف عام 2011. لإلطالع عىل مزيد من املعلومات حول 
 الصحة اإلنجابية يف الطوارئ وبرامج وملخصات مؤمتر 2008، انظر

 www.raiseinitiative.org 
www. :13 4. كتاب ملخصات الصحة اإلنجابية يف الطوارئ 2008، ص

 raiseinitiative.org/conf2008/
5. ملخصات، ص 71 
6. ملخصات، ص 7 

7. ملخصات، ص 40 
8. انظر مقالة مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف الطوارئ 

 »تحديات جمع البيانات األساسية يف خضم الطوارئ«، عدد 29:
http://www.hijra.org.uk/pdf/NHQ29/68-70.pdf

 www.path.org/projects/womans_condom.php 9. انظر
10

 www.path.org/files/TS_update_silcs.pdf انظر -
 www.path.org/files/TS_update_nevirapine.pdf 11- انظر

 www.eranger.com 12- انظر
13- مزيد من املعلومات متوفرة من خالل »نظم صحية تعزز املساواة« عىل: 

 www.midlevelproviders.org
14- ملخصات، ص 66

املوارد البرشية 

إن النظم الصحية الضعيفة تشكل تهديداً عىل صحة النساء وأرسهن يف األماكن منخفضة املوارد بطول العامل. ويصدق هذا الوضع بشكل خاص يف األوضاع الطارئة 

حيث تفتقر املرافق الصحية غالباً إىل العدد الكايف من املوظفني والتجهيزات الالزمة- إن كانت موجودة من األصل. ولذا فإن هذه الظروف تطرح تحديات خطرية أمام 

تقديم خدمات الصحة اإلنجابية الجيدة. 

مثة حل اقرتح يف السنوات األخرية ويتمثل يف االستفادة من املوفرين متوسطي املستوى لتقديم الخدمات الرضورية. ففي بلدان مثل موزامبيق وماالوي وتنزانيا، يقوم 

املوظفون الطبيون املساعدون واملوظفون اإلكلينيكيون والفنيون الجراحون باالضطالع باإلجراءات التي كانت حكراً يف السابق عىل األطباء وحدهم. ويف هذه البلدان، 

يقوم املوفرون متوسطو املستوى بتأدية أغلب العمليات القيرصية عىل مستوى مستشفى الحي، وذلك من بني إجراءات أخرى. باإلضافة إىل توفري حل منخفض التكلفة 

لالفتقار إىل املوارد البرشية ومعدالت احتفاظ باملوظفني أكرث من األطباء، فإن نوعية الرعاية التي يقدمها موفرو املستوى املتوسط تعادل تلك التي يوفرها األطباء.13   

لقد برهن تجنيد العامل الصحيني واالحتفاظ بهم عن تحدي يف شامل أوغندا، حيث غالباً ما يفتقر هؤالء العاملون يف مناطق الرصاع إىل التدريب الكايف لتوفري رعاية 

صحة إنجابية مالمئة. ويف استجابة لذلك، يقرتح رئيس جمعية أطباء النساء والتوليد األوغندية، بايوس أوكونج، رضورة أن تنشئ جمعيات املتخصصني يف الرعاية الصحية 

فرقاً لالستجابة الطارئة مجهزة لتنظيم خدمات الصحة اإلنجابية يف أوضاع األزمات، فضاًل عن إنشاء قاعدة بيانات من املوفرين املحليني املدربني عىل رعاية الصحة 
اإلنجابية يف األوضاع الطارئة، وذلك بغية تسهيل استجابة رسيعة.14

رأي الخرباء: الدكتورة غريس كوديندو 

»يف الغرب، تتوىف سيدة من كل 2.800 سيدة كنتيجة للحمل 

أو الوالدة. أما يف تشاد، يصل ذلك العدد إىل إحدى عرش. مع 

ذلك، قد يكون الوضع أكرث سوءاً بالنسبة لالجئني واألشخاص 

صحية  نظم  إىل  بحاجة  إننا  واضح:  الحل  داخلياً.  النازحني 

صحة  رعاية  عىل  للحصول  متزايدة  وإمكانيات  قوة  أكرث 

إنجابية من نوعية جيدة. 

إن التكنولوجيا األساسية املتوفرة يف الغرب منذ الخمسينات 

يسهم  مام  النامية،  البلدان  من  العديد  يف  موجودة  غري 

باإلشارة  وجدير  الصحي.  التكافؤ  انعدام  يف  كبرية  بدرجة 

أن نقل الدم والعمليات القيرصية واألدوية الرضورية مثل 

املعجلة  والعقاقري  املغنسيوم  وكربيتات  الحيوية  املضادات 

بالوالدة تستطيع جميعاً أن تحدث اختالفاً. لكن يف العديد من األماكن التي أقوم بزيارتها ال يوجد نظام 

صحي يعمل- وال حتى بنك للدم. ويعترب النزيف أحد األسباب الرئيسية للوفاة أثناء الوالدة؛ فمن املمكن أن 

تتوىف السيدة يف أقل من ساعتني بسبب نزيف الدم. ولذا فنحن بحاجة إىل بنوك للدم ورعاية أساسية أخرى، 

جنباً إىل جنب مع طاقم مدرب بالشكل املالئم، عىل أن يتوفر ذلك لجميع السيدات يف بلداننا. 

كام نحتاج أيضاً لزيادة تغطية الرعاية الصحية، وتحديداً يف املناطق الريفية. يف مثل هذه املناطق، ميكن 

للمراكز الصحية أن تعمل بشكل جيد بدون طبيب أو أخصايئ، أو حتى مولدة مدربة عىل الوجه األكمل. 

يستطيع موفرو املستوى املتوسط تقديم الرعاية األساسية املطلوبة عىل املستوى املحيل وإحالة الحاالت 

املعقدة إىل مرافق ذات مستوى أعىل«. 

تعترب الدكتورة كوديندو، التي تعمل اآلن مستشارة ملبادرة توفري خدمات ومعومات الصحة اإلنجابية يف 

الطوارئ، خبرية رائدة يف تنظيم وتنفيذ خدمات الصحة اإلنجابية وتحسني خدمات رعاية التوليد الطارئة 

بغية الحد من وفيات األمهات. 

mailto:cot2101@columbia.edu
http://www.raiseinitiative.org
http://www.rhrc.org
http://www.raiseinitiative.org
http://www.raiseinitiative.org/conf2008/
http://www.raiseinitiative.org/conf2008/
http://www.path.org/projects/womans_condom.php
http://www.path.org/files/TS_update_silcs.pdf
http://www.path.org/files/TS_update_nevirapine.pdf
http://www.eranger.com
http://www.midlevelproviders.org
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للشيشان  داخلياً  نازح  شخص  ألف   57 حوايل  عاد  لقد 

ألفاً   70 يبقى  بينام  املستقر،  غري  األمني  الوضع  برغم 

آخرين موزعني بني مناطق شامل القوقاز، ويعيش عدد 

غري معلوم من األشخاص النازحني داخلياً من الشيشان يف 

أنحاء متفرقة من روسيا.

الرويس  لالتحاد  بزيارة  الداخيل  النزوح  رصد  مركز  قام 

من  نازحني داخلياً  بأشخاص  يف ربيع عام 2008 والتقى 

مواطن  سبعة  يف  مختلفة  عرقية  خلفيات  من  الشيشان 

خارج شامل القوقاز. وبرصف النظر عن خلفيتهم العرقية، 

ال يبدي هؤالء األشخاص النازحون داخلياً رغبة يف العودة 

قد  هناك  املادي  أمنهم  أن  يعتقدون  ألنهم  للشيشان 

يكون معرضاً للخطر. ومع ذلك فهم يعانون من مصاعب 

عديدة يف محاولتهم االستقراَر خارج شامل القوقاز. 

مصاعب تأمني الوثائق 

إن أغلب األشخاص النازحني داخلياً يفتقرون إىل الوثائق 

لتمديد  ويكابدون  طبيعية،  حياة  يحيوا  ليك  الرضورية 

مقرسين  كمهاجرين  وضعيتهم  عىل  الحصول  إعادة  أو 

الداخلية  السفر  ــوازات  وج اإلقامة  بتسجيل  والقيام 

من  يستحقونه  ما  عىل  للحصول  الرضورية  والوثائق 

أن  هام  الوضع  لهذا  الرئيسيان  السببان  إن  إعانات. 

متديد  معايري  وأن  القتال  أثناء  دمرت  األصلية  وثائقهم 

بشكل  تفسريها  يتم  املقرس  املهاجر  بوضعية  العمل 

األشخاص  عىل  مينع  الوثائق،  هذه  فبدون  للغاية.  ضيق 

عىل  والحصول  الوظائف  لشغل  التقدم  داخلياً  النازحني 

توفره  الذي  الشعبي  اإلسكان  مثل  ومميزات  الخدمات 

لذا  الكامل.  واملعاش  املجانية  الطبية  والرعاية  الدولة 

النازحني  لألشخاص  وثائق  إصدار  عملية  تسهيل  يجب 

داخلياً بدون فرض رشوط غري معقولة ال ميكنهم الوفاء 

توفر  أيضاً  ويجب  للنزوح.  اضطرارهم  إىل  بالنظر  بها 

اإلجراءات لضامن قيام املسؤولني بإصدار وثائق لألشخاص 

النازحني داخلياً بشكل قانوين وطبقاً ملجموعة من اللوائح 

وبدون متييز. 

االفتقار إىل املساكن املالمئة 

سكنية  حلول  بدون  داخلياً  النازحون  األشخاص  يزال  ال 

عن  والتعويض  لإلسكان  الحكومة  برنامج  برغم  ناجعة 

الذين  داخلياً  النازحون  األشخاص  فقد  لقد  املمتلكات. 

حصلوا عىل هذا التعويض وضعيتهم كمهاجرين مقرسين 

من  الحكومية.  املساكن  مغادرة  عليهم  وجب  ثم  ومن 

املمتلكات  عن  التعويضات  أصبحت  فقد  أخرى،  جهة 

مساكن  رشاء  من  لتمكينهم  كافية  غري  متزايد  وبشكل 

ال  أنه  الجديد  الفيدرايل  اإلسكان  برنامج  وأثبت  بديلة، 

النازحني  الدائم لألشخاص  يعتمد عليه يف توفري املسكن 

يجب  التنفيذ.  وبطء  األموال  إىل  االفتقار  بسبب  داخلياً 

تخصيص أموال إضافية للربنامج ويجب تضمني األشخاص 

النازحني داخلياً الذين ال يزالون بحاجة إىل السكن املالئم 

برصف النظر عام إذا كانت لديهم وضعية املهاجر املقرس 

أو قد حصلوا عىل تعويض ممتلكات أم ال. 

التمييز 

الشيشانية  من األصول  النازحون داخلياً  يلقى األشخاص 

أثناء  آخرون  يلقاها  التي  املعاملة  عن  مختلفة  معاملة 

لتجديد  أو  جديدة  وثائق  عىل  للحصول  بطلب  التقدم 

أخرى عىل  يواجهون صعوبات خاصة  أخرى قدمية وقد 

مرة  من  أكرث  إجبارهم  تم  لقد  العرقية.  أصولهم  خلفية 

عىل االنتقال من مسكنهم ألن أصحاب األمالك ال يريدون 

التأجري لهم لفرتات ممتدة من الزمن أو تسجيلهم بصفة 

من  حرموا  قد  أنهم  البعض  ويدعي  اُلنزل.  يف  مقيمني 

العمل ألنهم كانوا من أصول شيشانية. وكثرياً ما تفحصت 

الرشطة جوازات سفر رجال من أصول شيشانية، والذين 

الوثائق  أنهم ال ميلكون  الرشاوى مبا  لدفع  اضطروا غالباً 

املطلوبة. وهذا يقلص من قدرتهم عىل الحركة بحرية يف 

منطقة إقامتهم وحول البالد. 

كام أفاد بعض النازحني داخلياً من غري األصول الشيشانية 

التقدم بطلبات الحصول  بتعرضهم ملعاملة متييزية لدى 

الشيشان  لتسجيل  كنتيجة  شقق  واستئجار  عمل  عىل 

باعتبارها منطقة منشأهم يف جواز سفرهم الداخيل. 

روسيا  يف  واإلقليمية  الفيدرالية  الحكومات  بذلت  لقد 

الذين  داخلياً  النازحني  األشخاص  حياة  لتحسني  جهوداً 

هذه  وتتضمن  وراءه.  وما  القوقاز  شامل  يف  يعيشون 

املمتلكات  تدمري  أو  فقدان  عن  تعويضات  الجهود 

املقرس.  املهاجر  بوضعية  املرتبطة  واملميزات  والحقوق 

لكن وبرصف النظر عن هذه الجهود، فال يزال النازحون 

من الشيشان ممن يعيشون خارج شامل القوقاز يواجهون 

مصاعب عديدة يف محاولتهم االستقرار يف أماكن إقامتهم 

املشاكل  لحل  ومنسق  أخري  لجهد  حاجة  هناك  الحالية. 

ومواصلة  داخلياً  النازحني  األشخاص  أمام هؤالء  املتبقية 

العملية التي سيتمكنون من خاللها من االستمتاع بنفس 

الظروف التي يتمتع بها بقية إخوانهم املواطنني. 

نادين فاليسيك )nadine.walicki@nrc.ch( هي 

محللة قطرية مبركز رصد النزوح الداخيل. ويستند 

تقرير »املكابدة من أجل االندماج: أشخاص نازحون 

من الشيشان يعيشون يف مناطق أخرى من االتحاد 

الرويس« عىل زيارة ملركز رصد النزوح الداخيل لالتحاد 

الرويس يف مارس 2008، وميكن مطالعته عىل الرابط: 

www.internal-displacement.org/countries/

 .russianfederation

ميثاق البحريات الكربى

األمن  ميثاق  دخل   2008 يونيو/حزيران   21 يف 

واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى حيز 

التنفيذ بعد أن صدقت عليه بوروندي، وجمهورية 

الكونغو  وجمهورية  والكونغو،  الوسطى،  إفريقيا 

وأوغندا.  وتنزانيا،  ورواندا،  وكينيا،  الدميقراطية، 

 )IDMC( الداخيل  النزوح  رصد  مركز  أصدر  وقد 

الدولية  واملـــبـــادرة 

الالجئني  ــحــقــوق  ل

)IRRI( دلياًل إرشادياً 

املجتمع  ملــنــظــامت 

واملنظامت  ـــدين  امل

حتى  الحكومية  غري 

امليثاق  يستخدمون 

من أجل تعزيز حقوق 

منطقة  يف  النازحني 

الكربى.  ــبــحــريات  ال

ويركز هذا الدليل عىل 

بشؤون  صلة  األكرث  امليثاق  بروتوكوالت  من  ثالثة 

الالجئني والنازحني داخلياً.

وهذا الدليل متوفر عىل اإلنرتنت باللغة اإلنجليزية 

والفرنسية عىل املوقع: 

w w w. i n t e r na l - d i sp l a c ement . o rg /

       greatlakes.

األشخاص النازحون داخلياً من 

الشيشان يف االتحاد الرويس  
نادين فاليسكي 

ما يزال النازحون من الشيشان يعانون من صعوبات جمة يف محاوالتهم لالندماج خارج شامل 
القوقاز برغم كونهم مواطنني يف االتحاد الرويس. 

mailto:nadine.walicki@nrc.ch
http://www.internal-displacement.org/countries/russianfederation
http://www.internal-displacement.org/countries/russianfederation
http://www.internal-displacement.org/greatlakes
http://www.internal-displacement.org/greatlakes


��79مساهمـات دوريـة نرشة الهجرة القرسية 31

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.

الحوار الجنوب أمرييك  ديانا أفيال   

مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث  بوال بانرجي   

منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة  أميليا بوكستاين تشيازي  

مجلس الالجئني الرنويجي  نينا يريكالند   

أوتشا  مارك كاتس   

صندوق األمم املتحدة للسكن  هينيا دقاق   

أوكسفام يف اململكة املتحدة  ريتشل هيستي  

مرشوع بروكينغز-برين للنزوح الداخيل  خالد كورس   

بروكاب/مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  إرين موين   

يونيسيف  دان سيمور   

وزارة التنمية الدولية الربيطانية  جريمي ستيكينغز  

مستشار مستقل  ريتشارد وليامز  

مركز دراسات الالجئني روجر زيرت    

نشاطات ومناهج 
ومؤمترات مركز 

دراسات الالجئني

الالجئون الفلسطينيون والقانون الدويل
 25-26 اكتوبر 2008

ورشة عمل ركزت عىل سياسات ومامرسات دول الرشق األوسط 

عىل الفلسطينيني ضمن إطار القانون الدويل لحقوق اإلنسان

محارضة هاريل بوند 2008
 11 نوفمرب 2008

سري جون ويت عضو الربملان الربيطاين والرئيس 

املشارك يف هيئة الالجئني املستقلة الربيطانية. موضوع 

املحارضة كان »اللجوء والتوقعات الجديدة«.

عدميو الجنسية
9-11 كانون 1/ يناير 2009

االستجابات النفسية االجتامعية 
للرصاعات والهجرة القرسية

7-8 شباط/فرباير 2009

ورشة عمل ملدة يومني تدرس إمكانيات الدعم النفيس 

واالجتامعي يف حاالت الطوارئ وحاالت النزوح املستدامة

مؤمتر: الحامية الدولة يف عامل متغري
23-24 آذار/مارس

املدرسة الصيفية يف النزوح الداخيل
6-24 متوز/يوليو 2009

توفر املدرسة الصيفية منهجاً مركزاً متعدد األطراف والزوايا 

ـّن املدرسة الصيفية كل  يف دراسة قضايا الهجرة القرسية. ومتك

من يعمل مع الالجئني والنازحني وغريهم من املهّجرين لتطوير 

فكري نقدي يف العوامل والجهات واملؤسسات التي تهيمن 

عىل القضايا الدولية التي تؤثر عىل املهّجرين والنازحني. وقد 

تم وضع منهاج يناسب احتياجات العاملني يف مجال مساعدة 

ودعم املهّجرين، إضافة إىل صّنـاع السياسة والباحثني يف هذا 

املجال. كام يستفيد من املدرسة طالب دراسات األبحاث يف 

هذا املجال والذين يتخصصون يف قضايا الهجرة القرسية.

لالطالع عىل تفاصيل مناهج ودورات مجلس دراسات الالجئني 

 الكاملة يرجى زيارة املوقع:

www.rsc.ox.ac.uk

للحصول عىل مزيد من املعلومات الرجاء االتصال 

بالسيدة كاثرين الَصَلحي عىل الربيد اإللكرتوين: 

katherine.salahi@qeh.ox.ac.uk أو الهاتف عىل 

الرقم: 270723 1865 44+ أو عىل عنوان املركز:

3 Mansfield Rd, Oxford OX1 3TB, UK

وكالة التنمية النمساوية 

مرشوع بروكينغز- برين لدراسة النزوح الداخيل

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

دان تشريش إيد

مجلس الالجئني الدامناريك 

 وزارة الشؤون الخارجية

والتجارة الدولية الكندية

وزارة التنمية الدولية الربيطانية 

رشكة دي إتش إل

مركز فاينستاين الدويل، جامعة تافتس 

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املنظمة الدولية للهجرة )العراق(

لجنة اإلنقاذ الدولية

منظمة اإلغاثة اإلسالمية

وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية

مجلس الالجئني الرنويجي

رشكة آر إيه الدولية

مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة اإلنجابية يف 

)RAISE( حاالت الطوارئ

حكومة قطر 

مؤسسة قطر الخريية

مؤسسة الرحمة الخريية اإلسالمية

الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون

الوزارة السويرسية الفيدرالية للشؤون الخارجية

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية

قسم الحامية والدعم

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية

قسم دعم عملية اإلصالحات

 برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )السودان(

وحدة اإلدارة الرشيدة وسيادة القانون

 برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - مكتب 

اإلنعاش ومنع األزمات

صندوق األمم املتحدة للسكان

 مفوضية األمم املتحدة

 السامية لشؤون الالجئني

اليونيسيف

 اللجنة النسائية املعنية

بالالجئني من النساء واألطفال 

منظمة الرؤية العاملية )أسرتاليا( 

 منظمة الرؤية العاملية

 برنامج األغذية العاملي

 مؤسسة زوا لرعاية الالجئني

الهيئة اإلسبانية للتعاون الدويل

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف 

دعم النرشة يف عامي 2008-2007
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رصد الرياح

استعدادات املجتمعات املحلية يف نيكاراغوا

»النهر هو حياتنا، فهو ميدنا باملياه واألسامك كام يشكل وسيلة للنقل ومصدراً للَجامل. 

لكنه يجلب املوت أيضاً يف بعض األحيان، ال بسبب التامسيح وحسب فقد جرف النهر 

قرى بأكملها. 

وأنا مسؤول عن الدفاع املدين يف بلدية وسبام، حيث نتوىل جمع املعلومات عن سقوط 

األمطار ومستوى مياه النهر والتنبؤ الجوي، وتزويد زمالئنا عىل ضفاف نهر كوكا بهذه 

املعلومات. كام نعمل أيضاً مع زمالئنا يف هندوراس حيث منبع النهر.

وعندما يبدأ املطر ويرتفع مستوى املياه، يتوفر لدينا ساعتني فقط لتحذير األهايل عىل 

األمطار برسعة وبغزارة.  تنهمر  وأحياناً  نصف ساعة فقط.  النهر، وأحياناً  طول مجرى 

ويعيش 70 ألف نسمة يعيشون عىل ضفاف نهر كوكو الذي يبلغ طوله 700 كيلومرت. 

وقد أنشأنا اآلن سلسة من 40 محطة السلكية ميكنها إرسال واستقبال اإلنذارات وإفادتنا 

باستمرار مبعلومات عن األمطار اليومية.

نعم، نحن أفضل استعداداً اآلن ملواجهة مخاطر النهر. ولكن حينام يأيت اإلعصار، ماذا 

لنا أن نفعل؟ فهو يأيت كل 10 سنوات أو نحو ذلك: إعصار فيفي عام 1972، وجون عام 

1988، وميتش عام 1998، وبيتا عام 2005. وقد تدربنا جيداً ولدينا اآلن خطط للطوارئ: 

إذ يتجمع السكان يف الكنائس، التي تكون يف العادة أقوى األبنية، ويراقبون الرياح وهي 

تنال من ممتلكاتهم - لكنها عىل األقل ال تطال أرواحهم«.

داماسيو لييف

رئيس قسم الدفاع املدين يف واسبام يف نيكاراغوا

ريو كوكو، مدينة مسكيتو، نيكاراغوا

من موضوع »التكيف مع تغري املناخ: منظورات عملية«، الوكالة األملانية للتعاون 

 التقني )GTZ(، 2008. متوفر عىل موقع 

  www.gtz.de/en/dokumente/en-climate-adaptation.pdf

ونحن  كارلوس.  سان  راديــو  يف  مذيعة  أنا 

وسقوط  املياه  مستوى  عن  التقارير  نبث 

يف  كربى  مبسؤولية  ونضطلع  يومياً،  األمطار 

تفي حالياً  اإلذاعة  أن  الطوارئ، غري  حاالت 

بجميع األغراض، حيث تقدم معلومات عن 

األسعار، واألخبار األرسية، واملواعيد، وحاالت 

الطوارئ الصحية، وكثري من الفكاهة كذلك: 

يشء ممتع!

إليا ويلينجتون 

يف  املذيعات  وإحدى  املتاجر  بأحد  بائعة 

إذاعة سان كارلوس يف نيكاراغوا

ال أشعر بالخوف إذا انهمرت األمطار بغزارة  

تستطيع  وشقيقتي  السباحة  أستطيع  فأنا 

ال  األرز  ولكن  قارب.  ولدينا  أيضا  السباحة 

يستطيع  السباحة وكذلك ال يستطيع منزل 

والدي السباحة.

مانويل مودينا )12 سنة(

ريو كوكو، مشعب املِسكيتو

نيكاراغوا


