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القوانين فذلـك قـد يـؤدي إىل معاملـة األطفـال غير املصحوبين جوزيف ليليوت j.lelliott1@uq.edu.au
ببالغين بطـرق ال تتلاءم مـع حقوقهـم املمنوحـة لهـم وفقـاً مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة كوينزالند
للقانـون الـدويل .ومـع َّ
أن هنـاك ثغـرات واضحـة ومواطـن عجـز www.uq.edu.au
كبيرة يف معاملـة إيطاليـا لألطفـال غير املصحوبين ببالغينُ ،ي ِّبي
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri‘ .1
قانـون زامبـا الـذي أقرتـه حديثـاً َّ
أن البلاد بـدأت تتخـذ خطوات ’non accompagnati
ترشيعيـة قويـة ملنـح هـؤالء األطفـال كل العطـف والحامية التي UNHCR (2018) Italy: Unaccompanied and Separated Children (UASC) .2
يسـتحقونها .أمـا الـدول األخـرى التـي متثـل وجهـات أساسـية Dashboard, December 2017
َّ
(إيطاليا :لوحة القيادة لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني ،ديسمرب/
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين فما زال عليهـا سـن القوانين كانون األول http://bit.ly/UNHCR-ItalyUASC-2018 )2017
التـي متاثـل أو تضاهـي الحاميات املبنية عىل الحقـوق يف إيطالياUNICEF (2017) A Deadly Journey for Children: The Central .3 .
أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة على سـبيل املثـال Mediterranean Migration Route
فنحـن نجـد َّ
(رحلة املوت لألطفال :مسار الهجر عرب منتصف املتوسط)
َتع َمـدُ على الـدوام إىل إعـادة األطفـال غير املصحوبين ببالغين www.unicef.org/publications/index_94905.html
املكسـيكيني دون إجـراء أي فحـص ومتحيـص كافيين لطلبـات http://bit.ly/EC-UAM-2010-14 .4
لجوئهـم أو التحقيـق بادعاءاتهـم بالتعـرض لالتجـار بالبرش6أمـا European Asylum Support Office (2017) Operating Plan Agreed by .5
َّ
EASO and Italy
ً
األطفـال غير املصحوبين ببالغين يف جنـوب إفريقيـا فغالبـا (خطة العمل املتفق عليها بني املكتب األورويب لدعم اللجوء وإيطاليا)
مـا يفتقـرون إىل القـدرة على الوصـول إىل الخدمـات األساسـية www.easo.europa.eu/sites/default/files/Italy-OP-2018.pdf
وإجـراءات طلـب اللجوء7.ومـع تقدم املجتمع الـدويل نحو العقد ( UNHCR (2014) Children on the Run .6األطفال الهاربون)
www.unhcr.org/56fc266f4
العاملـي حـول الالجئين والعقـد العاملي حـول املهاجريـن ،ينبغي UN Committee on the Rights of the Child (2016) Concluding .7
لجميـع الـدول دون اسـتثناء أن تبـذل العنايـة الواجبـة لحاميـة Observations of the Second Periodic Report of South Africa
األطفـال وأن تعالـج السياسـات واملامرسـات التـي تضـع هـؤالء (املالحظات الختامية للتقرير الدوري الثاين لجنوب أفريقيا)
www.refworld.org/docid/587ce86b4.html
األطفـال يف خطـر.

العزوف الطوعي عن الحركة :أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ

كارول فاربوتكو

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص
املتأثرين بالتغري املناخي .لكنَّ كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إ َّنهم ينوون
البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

يتزايـد إعـراب السـكان األصليين يف بلـدان املحيـط الهـادئ
ألسـباب ثقافيـة وروحيـة
عـن تفضيلهـم البقـاء يف أراضيهـم
ٍ
حتـى لـو عنـى ذلـك مواجهتهـم للتدهـور الكبير يف الصحـة
وسـ ُبل كسـب الـرزق الناجـم عـن التغير املناخـي ،ويصـل
ُ
األمـر يف بعـض الحـاالت إىل أن يقولـوا إ َّنهـم مسـتعدون
للمـوت يف أراضيهـم بـدالً مـن أن ُيعـا َد نقلهـم إىل أماكـن
َ
مجـال التخطيـط ووضـع
أخـرى ،وينبغـي للعاملين يف
السياسـات املتعلقـة بتغير املنـاخ االعرتاف مبخاوف السـكان
األصليين والتواصـل معهـم بطريقـة مالمئـة مـن الناحيتين
الثقافيـة واألخالقيـة.

ويبـدي السـكان األصليـون الذيـن ميثلـون النسـبة العظمـى
كثير مـن مجتمعـات املحيـط الهـادئ ً
فهما
مـن السـكان يف ٍ

جيـداً للمخاطـر املتعلقـة بتغير املنـاخ كاحتمال أن تصبـح
املناطـق السـاحلية غير صالحة للسـكن .ويف بعـض األحيان،
ش َكـت املجتمعـات املحليـة يف التعامـل مـع قضايـا التغير
ُأ ْ ِ
املناخـي لعقـو ٍد عـدّ ة كما أبـ َدت حكوماتهـم نشـاطاً واضحاً
يف املفاوضـات الدوليـة املتعلقـة بالتغري املناخي منذ نشـأتها
يف الثامنينيـات .أ ّمـا التغيرات الطارئـة على الظـروف البيئية
يف منطقـة املحيـط الهـادئ والتـي تؤثر عىل األمنـاط املناخية
وإنتـاج املحاصيـل والثروة السـمكية َف ُحـ ِددَت ونو ِق َشـت
على نطـاق واسـع يف منظومـات معـارف السـكان األصليين،
وأصبـح مـن املألـوف إطلاق املبـادرات املحليـة للتكيف مع
تغير املنـاخ التـي غالبـاً مـا ميولهـا املانحـون الدوليـون حتى
يف األماكـن النائيـة.
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كارول فاربوتكو

ورغـم تطبيـع التغير املناخـي يف الحياة اليوميـة يف منطقة
املحيـط الهـادئ ،مـا زال التغير املناخـي تهديـداً وجوديـاً
يواجـه ثقافـة السـكان األصليين وهويتهـا والعالقـة التـي
تربطهـا بأرضهـا وبحرهـا ،كما َّ
أن التغير املناخـي يهـدد
حـق تلـك الشـعوب يف تقريـر مصريهـا إذ ال ميكـن للبعض
أن يقبلـوا فكـرة العيـش دون وطـن يعيشـون فيـه أو
يعـودون إليـه .و ّمثـة مجموعة من قـادة السـكان األصليني
يف جـزر املحيـط الهـادئ وكبارهـا وناشـطوها يعبرون
بوضـوح عـن عزمهـم وتصميمهـم املـدروس بعنايـة على
البقـاء يف أراضيهـم ألسـباب ثقافيـة وروحيـة وسياسـية،
ولعـل القضيـة األهـم مـن وجهة نظـر املقاومين الطوعيني
للحركـة هـذه ال تكمـن يف السـؤال حول “أين سـنذهب؟”
أو “كيـف سـننجو؟” بـل تكمـن يف السـؤال“ :كيـف
سـنحافظ على هويتنـا ونبني الطـرق املؤدية إىل مسـتقبل
لـدن قـادر على مواجهـة الظـروف بحيـث نقـرر مصرينـا
بأنفسـنا؟” ،كما َّ
أن العـزوف الطوعـي عـن الحركـة آليـة
مواجهـة ها ّمـة تسـاعد على تقويـة الخصائـص الثقافيـة
والروحيـة لـدى الذيـن يواجهـون فقـدان وطنهـم.
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دعـم العزوف الطوعي عن الحركة

يف الواقـع ،يبـدو َّ
صـغ مبـا يكفـي ألصـوات
أن أحـداً مل ُي ِ
الذيـن عزفـوا عـن االنتقـال بطوعهـم ،ومل تؤخـذ حاجاتهم
بالحسـبان عنـد وضـع ُأ ُطـر السياسـات العامـة املتعلقـة
بتعميـم التكيـف مـع التغير املناخـي والحركـة ،لكـنَّ
اختيـارات السـكان األصليين يجـب االعتراف بهـا ودعمهـا
حتـى إن كانـت الفئـة التـي اختارت العـزوف الطوعي عن
الحركـة ُت َعـدُّ أقليـة بالنسـبة إىل السـكان األصليين.
وال ميكـن التعامـل مـع قضيـة العـزوف الطوعي عـن الحركة
مـن خلال السياسـات اإلمنائية التي رسـمتها جهـات خارجية
وال مـن خلال االقتصـار على مجـرد توفير املعلومـات حول
خطـر املنـاخ ،إذ َّ
إن الذيـن اختـاروا االمتناع عـن التحرك من
ً
أراضيهـم يدركـون متامـا الخطـر املناخـي والروابـط املعقـدة
التـي تربـط بين النـاس واملنـاخ واملـكان .وبـدالً مـن ذلـك،
ينبغـي لالسـتجابات اإلنسـانية الدوليـة أن تدعـم العـزوف
الطوعـي عـن الحركـة من خلال توظيـف املقاربـات املالمئة
مـن الناحيتين الثقافيـة واألخالقيـة .ولعـل األهـم مـن ذلـك
أنـه ال ينبغـي للسـكان األصليني أن يشـعروا يف وقت ما أنهم
مجبرون على اتخـاذ قرار ملزم إمـا بالتحـرك أو العزوف عن
الحركـة؛ ألنـه مـن املرجـح أن تـؤدي مثـل هـذه الضغوطات
إىل تفاقـم القلـق الناجـم عـن خسـارة الديـار .ومـع تدهـور
سـبل كسـب الـرزق مبـرور الوقـت ووقـوع الكـوارث

من قريبة تناتاليا ،فيجي ،أبريل/نيسان  .2017عانت القرية من أرضار جسيمة خالل نوء وينستون
يف فرباير/شباط .2016

الطبيعيـة ،قـد ينبغـي للسـكان األصليين أن ُيبـدُ وا القـدرة
على تغيير قراراتهـم مـن العـزوف الطوعـي عـن الحركة إىل
التحـرك الطوعـي ،وحتـى لـو اتخذوا هـذا القـرار ،رمبا يجب
أن ُيبـدُ وا القـدرة على العدول عنـه واتخاذ القـرار بالعزوف
الطوعـي مجـدداً .ولذلـك ،ينبغـي للعمليـات الداعمـة أن
تكـون قـادرة أيضـاً على التكيـف وقـد تكـون مثـة حاجـة
ألنـواع مختلفـة مـن الدعـم السـيايس والقانـوين والنفسي
والثقـايف والجسـدي مـع تغير الظـروف.
وقبـل أن تقـع أ ُّيـة كارثـة ،تتيـح النقاشـات حـول العـزوف
الطوعـي عـن الحركـة يف املناخ املتغير الفرصـة للمجتمعات
األصليـة والشركاء الخارجيين إلعـادة النظـر بالتنميـة
والتحـرك والتكيـف مـع تغير املنـاخ بطـرق مجديـة ثقافيـاً،
وقـد يشـتمل التخطيـط للكـوارث ،على سـبيل املثـال ،على
الكبـار يف السـن بصفتهـم خبراء رئيسـيني فيما يتعلـق
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بخيـارات العـزوف الطوعـي عـن الحركـة ،وميكـن أن ُتع َت َمد املحليـة قـد اسـتنفدت َّ
وأن الحوارات املفصلة بشـأن عواقب
ُ
تلـك الخيـارات كتدابير مؤقتـة تبعـاً للظـروف البيئيـة العـزوف عـن الحركـة قـد أج ِر َيـت ،وأن خيـار البقـاء كان
املتغيرة .وبعـد الكارثـة ،ينبغـي للمسـاعدات اإلنسـانية أن طوعيـاً متامـاً ،وال بـد مـن وضـع القواعـد القانونيـة لضمان
تبـدأ يف بنـاء الشراكات مـع قـادة السـكان األصليين.
منـح حقـوق اإلنسـان وكرامتـه هـي األولويـة األوىل يف مثـل
هـذه األوضـاع.
وتضطلـع حكومـة “فيجـي” بـدور ريـادي يف عمليـات
إعـادة التوطين يف منطقـة املحيـط الهـادئ مـن خلال الخالصة
العمـل الوثيـق مـع املجتمعـات املحليـة الفيجيـة يف تتطلـب مسـألة العـزوف الطوعـي عـن الحركـة حـواراً عابراً
املناطـق السـاحلية املعرضـة للخطـر ،وتقديـم أمثلـة جديدة للثقافـات وأمناطـاً جديـدة مـن الدعـم لحقـوق اإلنسـان
وناشـئة على املامرسـات الجيـدة للعـزوف الطوعـي عـن وكرامتـه مـع إيلاء االهتمام الخـاص للوصـول إىل درجـة
الحركـة .وتشـتمل مسـودة املبـادئ التوجيهيـة لالنتقـال أفضـل يف فهـم ودعـم شـعور السـكان األصليين باالنتماء.
التابعـة للحكومـة الفيجيـة على إجـراء يجـب اتباعـه حين وال يقـل أهميـة يف مجـال البحـوث والسياسـات يف الهجـرة
يتقـرر َّ
أن إعـادة النقـل رضوريـة لكـنَّ املجتمعـات تقـرر القرسيـة تحديـد مـا إذا كانت األطـر العامة للإدارة املطبقة
التمسـك بأراضيهـا وعـدم االنتقـال .ويتضمـن هـذا اإلجـراء :تسـمح يف إجـراء مثـل هـذا الحـوار أو تقديـم تلـك الحامية،
احترام قـرار العـزوف الطوعـي عـن الحركـة أوالً وآخـراً ،ثـم وغالبـاً مـا تكون مشـاعر السـكان األصليني باالنتماء واضحة
استكشـاف األسـباب التـي تـؤدي إليـه وإجـراء النقاشـات لكنهـا غير مسـموعة َّ
ألن املؤسسـات الدوليـة ال تسـتجيب
َّ
مـع املجتمـع املحلي حـول التكيـف مـع هـذه الخيـارات مبـا يكفـي آلراء السـكان األصليني ،كما أن تعبيرات العزوف
عبر عنها
وحيـازة األرايض ،وتضمين قضايـا التغير املناخـي يف املناهج الطوعـي عـن الحركـة تصبـح تحديـاً أخالقيـاً حني ُي َّ
التعليميـة الثانويـة واألساسـية ،وضمان االسـتعداد النفسي على أسـاس الحق يف املـوت .فكيـف ميكن للمجتمـع الدويل
أن يتفاعـل يف هـذه الحالـة؟ ومـن املؤكـد َّ
أن الحاجـة قامئـة
والعاطفـي لتأثيرات املنـاخ.
لبنـاء ُأطـر سياسـية وقانونية جديـدة .ولتحقيـق ذلك ،يجب
لكـنَّ هـذه اإلرشـادات التوجيهيـة تذكـر أيضـاً جـواز فـرض أن تأخـذ مجتمعـات البحـوث والسياسـات املعنيـة بالهجـرة
إعـادة النقـل يف حالـة وقـوع السـيناريو األسـوأ أي الخطـر القرسيـة على محمـل الجـد خيـار العـزوف الطوعـي عـن
املهـدد للحيـاة .وحتـى لـو فرضنـا َّ
أن املبـادئ التوجيهيـة الحركـة بين السـكان األصليين ،وال ينبغي تجاهـل تلك األطر
يجـب أن تنـص على عـدم فـرض إعـادة االنتقـال حتـى بسـبب النزعـات العاطفيـة والتعقيـدات العرقيـة املرتبطـة
يف أسـوأ السـيناريوهات ،فذلـك ال ينفـي الحاجـة امللحـة بهذه املسـألة.
لتقديـم الدعـم األخالقـي والقانـوين للذيـن اختـاروا العزوف
عـن الحركـة مبحـض إرادتهـم ،فذلـك الدعـم رضوري لضامن كارول فاربوتكو Carol.Farbotko@csiro.au
صـون حقـوق اإلنسـان وكرامتـه .وسـيتضمن ذلك التأسـيس عاملة وباحثة اجتامعية ،قسم األرض واملاء ،منظمة كومونولث
على دليـل قانـوين مقبـول يفيـد َّ
بـأن كل خيـارات التكيـف البحوث العلمية والصناعية )www.csiro.au (CSIRO

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.
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