
خطَّة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيل 7777نرشة الهجرة القرسية 65

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees نوفمرب/ترشين الثاين 2020

الوقاية من التَّهجري الناجم عن الكوارث واإلعداد له 
باربارا إِسج وِسَبْسِتَيان ُموِريِتي وأمانة املنّصة املعنّية بالتَّهجري الناجم عن الكوارث

كشفت أمثلة ُسَنِن العمل الَحَسنة املتعّلقة بالوقاية من التَّهجري الناجم عن الكوارث وتخفيفِه واإلعداد 
قيِّمة يف  دروٍس  عن  التوجيهة، كشفت  للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  يف  نوقشت  أمثلٌة  وهي  لها، 

اإلجراءات املبكرة واملعطيات والقوانني والسياسات ومشاركة املجتمع املحيّل.

عن  الناجم  الداخيّل  النُّزوح  تضاعفت حاالت   ،2019 سنة  يف 
الكوارث ثالَث مّراٍت بالقياس إىل الحاالت الناجمة عن النِّزاع 
والُعْنف. وجاء يف تقديرات مركز رصد النُّزوح الداخيّل، أّن من 
حاالت النُّزوح الداخيل 24.9 مليون حالِة نزوٍح داخيلٍّ جديدٍة 
نجمت عن الكوارث، وكان معظمها ناجًم عن أحداٍث طقسّية، 
املصاحب  املطر  وانهمر  وهبوب  والعواصف  األعاصري  مثل 
للرياح املوسميَّة. وأّما ما نجم عن النِّزاع والعنف من حاالت 

التَّهجري الجديدة فبلغ 8.5 ماليني حالة.1

التَّهجري  إىل  بحدوثها،  التهديد  أو  الكوارث،  تؤدي  أن  وميكن 
بعّدة طرق: إخالء وقايئ أو نقل مخطط له من املناطق املعرضة 
للخطر، هروب من الكوارث املفاجئة التي تهدد الحياة، تحول 
تدريجي للسكان بعيداً عن مناطق الكوارث البطيئة الحدوث 
)مثل الجفاف أو تحاّت الساحل( بسبب انقطاع ُسُبل املعاش، 
وضيق سبل الغذاء، وزيادة الَفْقر. ثم يأيت تغريُّ امُلَناخ وُيفاِقم 
مخاطر التَّهجري الناجم عن الكوارث. ففي سنة 2018، احتاج 
ما يقدر بنحو 108 ماليني إنساٍن إىل منظومة املعونة الدولية 
الفيضانات  بسبب  وذلك  للحياة،  املنقذة  املساعدة  لتقديم 
ٌر أن  والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، وهذا العدد ُمقدَّ

ُيضاَعف بحلول سنة 2050.2 

الناس  وأكرث  ر.  الرضَّ النَّاس شديدة  يف  التَّهجري  عواقب  إنَّ  ثم 
رين– أفقرهم يف العامل، أولئك الذين  راً –وسيظلون مترضِّ ترضُّ
مود وحمية أنفسهم من الكوارث، والذين  ال طاقة لهم بالصُّ
يعيشون يف أغلب األحيان يف مناطق معرَّضة للكوارث.3 وقد 
الكوارث  الناجم عن  التَّهجري  أمثلة حول كيفية منع  نوقشت 
أو تخفيفه يف كثرٍي من املؤمترات التي عقدتها مبادرة الذكرى 
العرشين للمبادئ التوجيهية من سنة 2018 إىل سنة 4.2020 
التَّهجري  التي أفضت إىل  أّن األحوال  مة  امُلقدَّ وأظهرت األمثلة 
بَجْمع  أثرها  تخفيف  أو  منعها  ميكن  الكوارث  عن  الناجم 
املعطيات املوثوق بها، وباملعونة اإلنسانّية امُلبّكرة، ومبقاربات 
املعرّضة  املحلّية  املجتمعات  وبإرشاك  املتكاملة،  السياسات 

املحاور واملقاربات  األمثلة بعض  م هذه  وُتقدِّ التَّهجري.  لخطر 
الرئيسة يف كيفية منع التَّهجري الناجم عن الكوارث وتخفيف 

آثاره، ويف جودة التشارك.

الوقاية واإلعداد

وإذ قد كان هناك تركيز قوّي عىل إيجاد حلول دامئة للنُّزوح 
الداخيّل، فهذا حسٌن، ولكّن الواضح أن األحسن َمْنع ومعالجة 
وهذا  الكوارث.  عن  الناجم  التَّهجري  إىل  تفيض  التي  األحوال 
أحد األسباب التي جعلت املعونة اإلنسانية »االستباقّية«، مثل 
تكسب  املستقبل،  يف  سيكون  ما  َحْدِس  عىل  املبني  التمويل 
اهتمماً ال ينفّك يزيد يف السنني األخرية. ويعمل هذا الرضُب 
من التمويل باإلطالق التلقايّئ لألموال املقبول إنفاقها َقْباًل عىل 
َقْباًل مبجرّد بلوِغ عتبة معيَّنة.  األعمل اإلنسانية املتفق عليها 
يسمُح  املخاطر  وتحليل  العلمّي  الَحْدس  إىل  استناداً  فهو 
بتحسني اإلعداد للكوارث، وتخفيف أثر املخاطر، واإلسهام يف 

َمْنع التَّهجري أو تخفيفه.

يف  سيكون  ما  ِس  َحــدْ عىل  املبنّي  التمويل  عىل  مثاٍل  وخرُي 
املستقبل هو االستجابة التي اّتخذها االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر5 لظاهرة اسمها )ُدُزود(، وهي 
برٌد  ويليِه  فيها جفاٌف شديٌد  يأيت  منغوليا  ُمَناخية يف  ظاهرة 
قارٌس، وأصبح حدوثها أكرَث تكراراً يف منغوليا أخرياً. فكان منها 
الّرعيان  وبخاصٍة  للخطر،  معرَّضني  البلد  أهل  نصف  صار  أن 
وماشيتهم. ولدعم الرُّعيان قبل أن يفقدوا ماشيتهم فيضطّرون 
إىل االنتقال إىل املدن أو العشوائّيات، وضعت خريطٌة ملخاطر 
عىل معطيات  مبنّياً  ُمِشرياً   14 اشتملت عىل  )ُدُزود(،  ظاهرة 
قس. فإن بلغت هذه امُلِشريات نقطَة االقتداِح، ُيبَدأ  عات الطَّ توقُّ
بتخصيص التمويل تلقائّياً. ويف سنة 2020، ورَد عىل نحو 4050 
املستضعفة  الرعيان  أرس  من  معيشية  أرسٍة  ألِف  من  شخصاً 
فساق  الحيوانات.  رعاية  وعتائُد  غري مرشوطة  نقدّية  معونٌة 
مصدر  عىل  فحافظ  الحيوانات،  وفيات  عدد  َخْفض  إىل  ذلك 

ْخل والغذاء الذي ليس للرُّعيان إال هو. الدَّ
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الطبيعية  املخاطر  تبقى  إذ  دامئاً  التَّهجري  َمْنع  ونعم، ال ميكن 
ع، ولكن ُتظِهر حالة ظاهرة ُ)ُزود( أنه َمْنعُه ممكٌن  صعبَة التوقُّ

يف أحوال معّينة. 

ِعَظُم شأِن املعطيات

ألنه  اليسري،  باألمر  الكوارث  عن  الناجم  التَّهجري  َمْنع  ليس 
َفْهم أسبابه األساسّية واملعّقدة واملرتابطة وتحديدها.  يستلزم 
ظاهرة  عىل  املرتّتبة  املخاطر  خريطة  َوْضع  من  يتضح  وكم 
واإلعداد  الوقاية  تتطلب  الذكر،  املتقّدم  املثال  يف  )ُدُزود( 
الفّعالنَي معطياٍت دقيقًة عن الظاهرة تأيت لوقتها، وكذلك عن 
املجتمعات املعرَّضة لخطر التَّهجري، وتتطّلب أن ُتسَتعَمَل هذه 

املعطيات بعُد يف تخفيف املعاناة اإلنسانية. 

يات الكربى بني االفتقار إىل أ( قابلّيِة التشغيل  ويقُع مدى التحدِّ
الجامعة  الكيانات  بني  والتنسيِق  ب(  للمعطيات،  البينّي 
والتعريفات  املقاييس  عىل  اآلراء  وتوافِق  ج(  للمعطيات، 
َر  تهجَّ وَمن  ينتهي  ومتى  التَّهجري  يبدأ  متى  لتحديد  الرئيسة 
وحّتى متى؟ ثم إّنه من الصعب عىل الخصوص رَْصد األحداث 
الحدوث، ألّنها تحدث يف مّدٍة أطول، وُتثريُها طائفٌة  البطيئة 
َيصُعَب  أن  ثمَّ  من  فيكرث  املرتابطة؛  ائقاِت  السَّ من  عريضٌة 
التمييز بني التَّهجري والهجرة. وُيحَتاُج إىل مزيٍد من بذل الجهد 
ما تكون أقل  اللتقاط األحداث الضيقة النطاق، إذ هي كثرياً 
ظهوراً من غريها. وهناك حاجة إىل معطيات موثوق بها لتوليد 
يف  األحداث  هذه  من  وللتعلُّم  رين  للُمَهجَّ مناسبٍة  استجابٍة 

كيفية تقليل التَّهجري. 

ففي الفلبِّني، يتنزَُّل مركز املعلومات ورصد االستجابة للكوارث 
 Disaster Response Operations Monitoring and(
الكوارث.  املستودع ملعطيات  Information Center( منزلَة 
والجنس  نِّ  السِّ )مثل  مفّصلة  معطياٍت  املركز  هذا  يجمع  إذ 
معاهد  )منها  مختلفة  مصادَر  من  ومعلوماٍت  ق(  والتعوُّ
ني  للمختصِّ املحلّية  والشبكات  والربكانية  الجوية  األرصــاد 
رين،  رين وغريهم من السّكان املترضِّ االجتمعيِّني( حول املهجَّ
رة، ومعونات اإلغاثة اإلنسانية،  ومواضع اإلخالء، واملنازل املترضِّ
وهو  الكارثة.  ونوع  الجغرايّف  املوقع  بحسب  مرتٌُّب  وذلك 
املحتملة،  الكوارث  ألحداث  عّي  التوقُّ التحليل  أيضاً  يستعمل 
والتِّقانات  الرياضية  بالنظريات  اإلنسانية  االستجابات  إلعداد 
ثم  طيار(.  بدون  )أي  املَزُجولة  الطائرات  ومنها  الفضائّية، 
للتخطيط  القاعدّي  الخّط  واملعلومات يف  املعطيات  يستعمل 

للحلول الدامئة، وإلعانة املجتمعات املحلّية عىل أن تصبح أكرث 
صموداً وتنتعش بعد ما أصابها من كوارث.  

مقاربة السياسات املتكاملة 

املعيارية  األطــر  ــُع  َوْض ــرى  األخ املهمة  الجوانب  ومــن 
مسألٌة  الكوارث  عن  الناجم  فالتَّهجري  املناسبة.  والسياسية 
تشتمُل  السياسات  يف  منّسقًة  مقاربًة  يتطلب  إذ  جامعة، 
تغريُّ  بحسب  والتكيف  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  عىل 
والعمل  والتنمية  اإلنسان  وحقوق  البرش،  ل  وتنقُّ امُلَناخ، 
ل البرشي –ومن  يات التنقُّ اإلنساين. وهذا يعني إدماج تحدِّ
ذلك إعادة التوطني املخطط لها– يف قوانني وسياسات إدارة 
التنمية  وأعمل  الوطنية  التكيف  الكوارث وخطط  مخاطر 
ودون  املحلية  املستويات  عىل  باألمر  الصلة  ذات  األخرى 

الوطنية والوطنية. 

املتكاملة عىل  السياسات  مقاربة  الحسنة عىل  األمثلة  من 
املستوى الوطني: السياسة الوطنية يف فانواتو لسنة 2018 يف 
تغريُّ امُلَناخ والتَّهجري الناجم عن الكوارث.6 وُتعرِّف السياسة 
إجراءاٍت  منها  لكلٍّ  وتحدد  إسرتاتيجياً  مجاالً  َعرَشَ  اثني 
التدخالت  وتستوعب  زمنياً.  محددة  وتشغيلية  سية  مؤسَّ
عىل مستوى النظام والقطاع مجموعة من املجاالت، ومنها 
الحوكمة واملعطيات والحمية وبناء القدرات، وتدمج بدقة 
وهذا  املحلّية.  املجتمعات  عند  واملشاركة  التشاور  آلياِت 
الرضب من املقاربات كيلٌّ أكرث من غريه، يجمع بني مجاالت 
والتعليم،  والصحة،  واإلسكان،  األرض،  مثل حيازة  السياسة 
والبلوغ  واألمن  األصلّيني،  السّكان  ومعارف  املعاش،  وسبل 
إىل العدالة، وهو يؤخذ يف االعتبار التطبيق العميّل الفّعال 
للسياسة، بإتاحته التوجيه يف التنفيذ والتمويل والرَّْصد. ثمَّ 
الكوارث، وهي  الناجم عن  بالتَّهجري  الخاصة  املنصة  هناك 
منصة تعمل عماًل من ُقرٍْب مع الحكومات لَوْضع سياساٍت 

ممثلة يف املستويني اإلقليمي والوطني.

رة إرشاك املجتمعات املحلية املترضِّ

صمود  قّوة  وبني  تخفيفها  أو  التَّهجري  مخاطر  َمْنع  بني 
أن  املهم  ومن  أصيلة.  صلٌة  رة  املترضِّ املحلّية  املجتمعات 
عاً أحسن  نفهم كيف ميكن أن تتوّقع املجتمعات املحلية توقُّ
الكوارث، ثمَّ من الرضوري ضمُن  َوْقع  وُتِعدَّ وتخفِّف من 
إرشاِك املجتمعات املحلّية املترضرة يف املناقشات التي ُتعَنى 

بها، والتَّمكنِي لها ّحتى تستجيب.
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 )Sister Village( ويعد برنامج ِسْسرَت ِفِلج
مثاالً  أندونيسيا  يف  مريايب  جبل  منطقة  يف 
حسناً عىل الكيفية التي ميكن بها أن يعنَي 
عىل  املجتمَع  مجتمعّيٍة  مببادرٍة  مرشوٌع 
الكوارث.7  عن  الناجم  للتَّهجري  اإلعــداد 
املناطق  يف  الواقعة  القرى  الربنامج  ويقرن 
والحمم  الربكاين  الهيجان  لخطر  املعرّضة 
ثقافيٍة  صلة  ذات  أخرى  بقرى  املقذوفة 
بها واقعٍة يف مناطق آََمَن. وقد ابتدأَت يف 
الربنامج املجتمعات املحلّية املعرَّضة لخطر 
التَّوأمة.  أعمَل  الحكومة  ت  فيرسَّ التَّهجري، 
نظام  للربنامج  األساسية  نات  املكوِّ وأحد 
معطيات  قاعدة  وهو  القرية،  املعلومات 
سُيجَلْوَن،  ــذي  ال )وأمــالكــهــم(  لــألفــراد 
يف  املعونة  إيصال  ترسيع  منها  والغرض 

حيازة  بلوَغ  ذلك  بعد  ُأْجُلوا  ملن  وميكن  األزمــة.  أثناء 
األرض واملأوى واملدارس والرعاية الصحية والحصول عىل 
بطاقات الهوية. يضاف إىل ذلك، إتاحة صندوٍق حكوميٍّ 
للتنمية املجتمعية، وإجراءاٍت لتخفيف مخاطر الكوارث.

هذه أمثلة ملهمة لكيفية نهوض الحكومات واملجتمعات 
معاً  عملها  وكيفية  مبهمتهم  املدين  واملجتمع  املحلية 
هذه  كّل  ومع  الكوارث.  عن  الناجم  التَّهجري  ملعالجة 
نظرنا  وإن  فوقها.  عمل  كثري  إىل  ُيحتاُج  يزال  ما  األمثلة، 
إىل إطار عمل سنداي للحدِّ من مخاطر الكوارث 2015-
التابعة  العمل  وفرقة  للهجرة،  العاملي  وامليثاق   ،2030
املعنّية  امُلَناخ  تغريُّ  يف  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية 
بالنُّزوح  املعنّية  املستوى  الرفيعة  والفرقة  بالتَّهجري، 
أّن  وجدنا  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  التابعة  الداخيّل 
يف  بالتَّهجري  الدويل  االهتمم  زيادة  عىل  أدّلٌة  هذه  كّل 
الحدوث.  البطيئة  والكوارث  املفاجئة  الكوارث  سياق 
هذه  تنفيذ  ضمُن  اإلقليمي،  املستوى  يف  املهم،  ومن 
القامئة،  اإلقليمية  األُُطــر  جانب  إىل  وااللتزامات  األطر 
يزال االهتمم مركوزاً يف  ما  أّنه  اتفاقية كمباال. عىل  مثل 
ُأريَد  وإن  والُعْنف.  النِّزاع  عن  الناجم  التَّهجري  يف  أكرثه 
فال  وترابطها،  التَّهجري  إىل  السائقاِت  طبائع  د  تعدُّ إدراُك 
ينبغي أن يكون الَغرَُض تفضيَل بعضها عىل بعض، ولكن 
للنَّازحني  الدامئة  والحلول  والتخفيف  الوقاية  إىل  السعَي 
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