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كلمة أرسة التحرير
عىل ضوء الزيادة املتوقعة يف تكرار وقوع الكوارث املرتبطة بالتغري املناخي والتدهور البيئي وكثافتها ،يُتو َّقع
املهجرين عرب الحدود الدولية .وخالل األعوام
ازدياد عدد األشخاص ا ُمل َّ
هجرين يف سياق الكوارث مبن فيهم ّ
التي خلت مذ نرشنا عدد “التغري املناخي والتَّهجري” عام  ،2008انترشت الحوارات واألبحاث بكرثة حول نقل
األشخاص املستخطرين والحاجة للتكيف مع آثار التغري املناخي والتحديات القانونية التي تحيق باألشخاص
املتأثرين مبخاطر التغري املناخي.
لكنَّ املنظومات القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية القامئة تقترص استجابتها عىل بعض الهموم الحامئية
الناشئة عن التهجري يف سياق الكوارث .أما تحديد الحاجات وتأسيس االستجابة املناسبة فسيتطلب مقاربة عابرة
للقطاعات املختلفة العلمية منها والسياسية واإلنسانية والحقوقية واإلمنائية وغريها ،بحيث تتصدى ملختلف
أشكال التنقل البرشي (التَّهجري والهجرة وإعادة االنتقال املخطط له) .ومع َّأن أصوات العلامء واألكادمييني
والسياسيني ومزاويل اإلمناء تهيمن عىل الحوار الدائر حول التغري املناخي ،يذكرنا أحد مؤلفي مقاالت هذا العدد
َّأن “املعرفة املحلية ومنظومات القيم واملعتقدات عنارص رئيسية يف استكشاف الطريق املستقبيل للمجتمعات
املتأثرة” .تسعى مقاالت هذا العدد إىل إبراز هذه البحوث والحوارات واألصوات.
ويف عام  ،2015سوف تجمع مبادرة نانسن التي تقودها حكومتا الرنويج وسويرسا الدول ملناقشة جدول أعامل
هجرين يف سياق الكوارث الناتجة عن املخاطر الطبيعية مبا فيها تلك املرتبطة
الحامية وللتصدي لحاجات ا ُمل َّ
بالتغري املناخي .بعض املقاالت يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية سوف مستقاة من الجوالت االستشارية
اإلقليمية ملبادرة نانسن واجتامعات منظامت املجتمع املدين التي عُ ِقدت منذ عام .2013
نتقدم بالشكر الجزيل لحنَّة إنتفيسيل تشابوسات من مبادرة نانسن وجيف كريسب عىل مساعدتهام بصفتهام
مستشارين لهذا العدد.
العدد الكامل واملقاالت املنفردة متاحة عىل اإلنرتنت بصيغتي  htmlو pdfباإلضافة إىل تسجيالتها الصوتية عىل
الرابط التايل .www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters :وسوف يُتاح العدد بإصداريه املطبوع
موسعة باملحتويات
واإللكرتوين عىل اإلنرتنت باللغات الفرنسية واإلسبانية واالنجليزية .وهناك قامئة أيضاً ّ
الخاصة بهذا العدد عىل الرابط التايل:
 www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/hijra49listing.pdfيرجى مراسلتنا عىل الربيد
اإللكرتوين  fmr@qeh.ox.ac.ukيف حالة رغبتم بالحصول عىل نسخ من اإلصدار املطبوع لهذا العدد.
وهناك مقاالت حول موضوع مصغر يف هذا العدد أيضاً يدور حول تشويه العضو التناسيل لإلناث يف سياق
اللجوء يف أوروبا ،وهي متاحة ضمن هذا العدد ويف ملحق منفصل أيضاً عىل الرابط التايل:
www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/FGM.pdf
يرجى املساعدة عىل تعميم هذا العدد عىل أوسع نطاق ممكن من خالل إرساله إىل الشبكات وروابط اإلعالن
وذكره يف وسائل التواصل االجتامعي تويرت وفيسبوك وإضافته إىل قوائم املصادر.
ميكنكم الحصول عىل تفاصيل أعدادنا القادمة  -حول دول البلقان الغربية “عرشون عاماً بعد اتفاقية
دايتون” و” اللجوء يف أوروبا” و”التفكري االستباقي :التَّهجري واملرحلة االنتقالية والحلول” عىل الرابط التايل:
 www.fmreview.org/ar/forthcomingللحصول عىل تنبيهات فور صدور األعداد الجديدة أو مبا يتعلق
باألعداد القادمة ،انضموا إلينا عىل فيسبوك أو تويرت أو انضموا إىل قامئة التنبيهات التي نرسلها للمشرتكني عرب
الربيد اإللكرتوين عىل الرابط التايل.www.fmreview.org/ar/request/alerts :
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تصدير

بارغه بريندي وديدير بوركالرت

مع َّأن املجتمع الدويل يعالج منذ مدة كثرياً من جوانب الكوارث والتغري املناخي والتنقل البرشي ،يبقى
إحراز التقدم الحقيقي مرهوناً بجمع مختلف أطراف النقاش لبناء استجابة شاملة تضع توقعاتها حول
التحديات املستقبلية املرتبطة بالتغري املناخي.وتساهم حكومتا الرنويج وسويرسا يف بناء االستجابات
املستقبلية للتَّهجري من خالل مبادرة نانسن.

ويف  12مـارس/آذار  ،2015تعرضـت الدولـة الجزريـة
فانواتـو يف املحيـط الهـادئ إىل إعصـار مـداري مـن الفئة
الخامسـة وكان أقـوى مـن أي إعصـار سـابق شـهدته
وهجـر  75ألفاً
الجـزر وأ َّثـر على  166ألـف سـاكن فيهـا ّ
منهـم وتركهـم دون مـأوى وتـرك  110آالف محرومين
مـن امليـاه العذبـة.

الحـدود الدوليـة يف سـياق الكـوارث مبـا يف ذلـك التهجري
املرتبـط بآثـار التغير املناخـي .ومنذ ذلك الحينَّ ،
نظمت
املبـادرة سلسـلة مـن الجـوالت التشـاورية اإلقليميـة
لجمـع أكبر عـدد مـن ممثلي الحكومـات واملجتمـع
املـدين واملنظمات الدوليـة والخبراء.
ونتيجـة تلـك املشـاورات ،أصبحنـا نعـرف اآلن معلومات
أكثر حـول آثـار الكـوارث والتغير املناخـي على التَّهجير
والهجـرة ،وحددنـا مامرسـات ف َّعالـة ُتسـتخ َدم حاليـاً يف
منـع هـذه التحديـات واالسـتعداد لهـا واالسـتجابة لهـا
جبر النـاس على الفـرار مـن بالدهم
كما الحـال عندمـا ُي َ
إىل بلاد أخـرى .ثـم ُج ِم َعـت مجـاالت العمل املسـتقبلية
يف “جـدول أعمال الحاميـة” حـول التَّهجير العابـر
للحـدود يف سـياق الكـوارث والتغير املناخـي وسـوف
ُيعـ َرض و ُينا َقـش يف أثنـاء الجولـة التشـاورية العابـرة
1
للحكومـات يف جنيـف يف أكتوبر/ترشيـن األول 2015.

وتشير التوقعـات إىل َّأن األحـداث القاسـية السـابقة غري
املسـبوقة مـن تقلبـات الطقـس أصبحـت اآلن القاعـدة
العامـة بـدالً من أن تكون اسـتثنا ًء .وعىل مسـتوى العامل،
أدت املخاطـر املفاجئـة يف حدوثهـا كالـزالزل والفيضانات
واالنهيـارات والعواصـف املداريـة إىل تهجير قرابـة 165
مليـون شـخص بين عامـي  2008و .2013وتبعـاً لذلـك،
مـن املرجـح أن تـؤدي املخاطـر املرتبطـة باملنـاخ سـواء
أكان حدوثهـا مفاجئـاً أم بطيئـاً إضافـة إىل التحـوالت
الحرضيـة الرسيعة والنمو السـكاين والضعـف االجتامعي
والفقـر القامئين إىل زيـادة معـدل التَّهجير والهجـرة يف
دخلـت بالفعـل النتائج التـي توصلت إليهـا مبادرة
املسـتقبل مبـا يف ذلـك الهجـرة العابـرة للحـدود الدوليـة .وقـد ُأ ِ
نانـس يف مختلـف جـداول أعمال السياسـات الدوليـة.
وقـد أعـدَّ ت الـدول األسـاس للربـط بين التغير املناخـي ثـم أصبـح منـع التَّهجير والهجـرة كوسـيلة للتكيـف إىل
والهجـرة إذ توافقـت على الفقـرة (14و) مـن إطـار شـواغل رئيسـية ألصحـاب املصلحـة ،وهـذا مـا يوضـح
عمـل كانكـون للتكيـف يف ديسـمرب/كانون األول  ،2010أهميـة أن يجلـس على طاولـة النقـاش كل املتفاوضين
وطالبـت بتعهـد الدول األعضـاء “باتخاذ التدابير الالزمة إلطـار عمـل خفـض مخاطر الكـوارث ملا بعد عـام .2015
لتعزيـز الفهـم والتنسـيق والتعـاون بشـأن التَّهجير ومـن دواعـي رسورنا َّأن لغـة النقاش العام حـول التَّهجري
تعبر عـن ذلـك 2.كما
والهجـرة املسـتحثة بالتغير املناخـي والنقـل املخطـط يف اجتماع سـينداي يف اليابـان ّ
لـه عنـد الضرورة على املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة أضفـت مبـادرة نانـس اللغة ذاتهـا يف الصكـوك اإلقليمية
مثـل إعلان قرطاجنـة .+30
والدوليـة”.

مبادرة نانسن
ومـن هنـا ،جـاء هـذا العـدد مـن نشرة الهجـرة القرسية
أطلقـت حكومتـا الرنويـج وسـويرسا مبـادرة نانسـن يف يف وقتـه الصحيـح ليناقـش تأثرنـا بالتغير املناخـي مـن
أواخـر عـام  2012بهـدف بنـاء إجماع حـول املبـادئ ناحيـة التنقـل البشري .ومـع اقتراب حلـول الجولـة
والعنـارص الرئيسـية املتعلقـة بحاميـة
املهجريـن عبر التشـاورية العامليـة األخيرة ملبـادرة نانسـن يف نيـف
َّ
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يف أكتوبر/ترشيـن األول واجتماع مؤمتـر األطـراف  21بارغه بريندي وزير خارجية الرنويج وديدير بوركالرت وزير
يف باريـس بعـد شـهر مـن تلـك الجولـة 3 ،هنـاك فرصـة خارجية سويرسا.

كبيرة أمـام املجتمـع الدويل للتأكـد من أن ُيعالَـج التنقل
البشري يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة بأسـلوب أكثر
متاسـكاً وشـمولية.

www.nanseninitiative.org/global-consultations .1
www.wcdrr.org/uploads/Political_Declaration_WCDRR.pdf .2
www.cop21paris.org .3

مبادرة نانسن :التوصل لتوافق آراء بشأن النُّزوح يف سياق الكوارث

والرت كالني

عىل مدار ما يناهز الثالث سنوات ،حددت عملية مبادرة نانسن االستشارية مجموعة أدوات خيارات
السياسة املحتملة املعنية بالتصدي لتحديات التَّهجري العابر للحدود واالستعداد لها واالستجابة لها يف أوقات
الكوارث مبا فيها آثار تغري املناخ.
ُأطلقــت مبــادرة نانســن يف البدايــة مــن قبــل حكومتــي التوصل لتوافق آراء
ســويرسا والرنويــج يف أكتوبر/ترشين األول  2012إلدراكهام
بأنــه ال ضامنــات تؤكــد االعــراف مبــن أجربتهــم الكــوارث
عــى الفــرار عــر الحــدود الدوليــة وتثبــت حصولهــم
عــى املســاعدات يف ضــوء القانــون الــدويل القائــم إذا
تجاوزنــا عــن إيجــاد حلــول دامئــة لتهجريهــم .ويولــد
هــذا التَّهجــر مشــاكل حاميــة قانونيــة وتحديــات عمليــة
ومؤسســية ومتويليــة نظ ـ ًرا لعــدم وجــود منظمــة دوليــة
ذات تفويــض واضــح بتــويل مشــاكل هــؤالء األشــخاص.

ومــع ذلــك ،أثنــاء عمليــة مبــادرة نانســن االستشــارية
مــع الــدول واملجتمــع املــدين واألكادمييــن واملنظــات
الدوليــة واملجتمعــات املحليــة املتــررة ،رسعــان مــا
اتضــح َّأن إلتبــاع نهــج شــامل يعالــج هــذا املوضــوع
يجــب تفحــص آليــات منــع التَّهجــر ،مثــل :االنتقــال
وف ًقــا لخطــة مدروســة أو الهجــرة الطوعيــة واملنتظمــة
لتجنــب الوصــول ملرحلــة يصبــح فيهــا التَّهجــر بجميــع
آثــاره الســلبية أمــر حتمــي ،بجانــب الســعي لتحقيــق
حاميــة أفضــل ووضــع حلــول دامئــة للنازحــن داخل ًيــا
أيضــاً .وقــد أبــرزت املشــاورات كذلــك طبيعــة التَّهجــر
مــن حيــث كونــه متعــدد األســباب وخاصــة يف أعقــاب
املخاطــر بطيئــة الحــدوث واآلثــار التدريجيــة األخــرى
املرتبطــة بتغــر املنــاخ وركــزت أيضــاً عــى َّأن تحــركات
الســكان تلــك قــد تحــدث يف ســياق الكــوارث والتغــرات
املناخيــة إال أ َّنهــا ليســت األســباب الحرصيــة لهــذه
التحــركات.

الغايـة األساسـية وراء مبـادرة نانسـن التوصـل لتوافـق أراء
بني الدول املترضرة بشـأن كيفية تحقيق االسـتجابة املناسـبة
لتحـدي التَّهجير العابـر للحـدود يف سـياق الكـوارث ومـن
ذلـك اآلثـار السـيئة الناتجـة غـن تغير املنـاخ .وسـع ًيا وراء
هـذه الغايـة ،عُ قـدت مشـاورات حكوميـة دوليـة يف ضيافـة
أعضـاء الفريـق التوجيهـي ملبـادرة نانسـن 1يف خمس مناطق
فرعيـة (منطقـة املحيـط الهـادئ وأمريـكا الوسـطى والقـرن
اإلفريقـي العظيـم وجنوب رشق آسـيا وجنوب آسـيا) إضافة
إىل االجتامعـات املنفصلـة التـي جـرت مـع املجتمـع املـدين
يف املناطـق ذاتهـا .وقـد أكـدت هـذه املشـاورات على تنوع
العوامـل املؤديـة للتَّهجير العابـر للحـدود ووضوحهـا وعلى
طبيعـة التنقـل البرشي بشـكل عام ضمـن سـياقات التَّهجري.
وعلاوة على ذلك ،سـلطت املشـاورات الضوء على الطبيعة
اإلقليميـة لهـذه التحـركات وعلى العمليات الكثيرة الجارية
يف إطـار االسـتجابة للتَّهجير يف أوقـات الكـوارث.
والتَّهجــر يف ســياق الكــوارث ،مبــا فيــه التهجــر العابــر
للحــدود الدوليــة ،إمــا حقيقــة فعليــة يف أج ـزاء كثــرة مــن
العــامل أو مــن املرجــح زيادتــه أو حدوثــه نظـ ًرا الحتاملية أن
يزيــد تغــر املنــاخ حجــم الكــوارث ومعــدل وقوعهــا .وقــد
أكــدت املشــاورات عــى املســؤولية األساســية عــى عاتــق
الــدول تجــاه منــع التَّهجــر إن اســتطاعت ومســؤوليتها
هجريــن وإيجــاد حلـ ً
ـول دامئــة لتهجريهــم
تجــاه حاميــة ا ُمل َّ
إن مل تســتطع منعــه .وشــددت املشــاورات أيض ـاً عــى أنَّ
اآلليــات والقوانــن والسياســات الدوليــة واإلقليميــة القامئــة
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ال تعالــج كــا ينبغــي تحــدي التَّهجــر العابــر للحــدود يف
ً
فضــا عــن اعرتافهــا بالحاجــة لتحســن
ســياق الكــوارث
االســتجابات.
وعمو ًمــا ،و ّلــدت املبــادرة اهتام ًمــا قو ًيــا ألنهــا توفــر مكا ًنــا
ملناقشــة مــا يجــب فعلــه لالســتعداد اســتعدادًا مناســ ًبا
لهــذا النــوع مــن التَّهجــر واالســتجابة لــه عــن طريــق
جمــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن بالعمــل اإلنســاين
وحاميــة حقــوق اإلنســان وإدارة الهجــرة والحــد مــن
مخاطــر الكــوارث والتكيــف مــع تغــر املنــاخ وحاميــة
الالجئــن والتنميــة .وعــى وجــه الخصــوص ،أكــدت العمليــة
االستشــارية عــى أهميــة دور املنظــات اإلقليميــة ودون
اإلقليميــة يف إكــال الجهــود الوطنيــة إليجــاد حلــول لهــذا
التحــدي بالبنــاء عــى القوانــن واآلليــات القامئــة وتعزيزهــا.

األدوات وما وراءها

حــددت املبــادرة مجموعــة واســعة مــن إجـراءات الحاميــة
والهجــرة للمترضريــن مــن الكــوارث .ومــن أمثلــة ذلــك
إصــدار تأش ـرات إنســانية وتوفــر أماكــن إقامــة للم ّرحلــن
ومنــح صفــة الجــئ يف الحــاالت االســتثنائية وتخصيــص
إجــراءات ثنائيــة أو إقليميــة فيــا يخــص حريــة تحــرك
األشــخاص ورسعــة تفعيــل قنــوات الهجــرة أو إصــدار
تصاريــح العمــل .وحــددت املشــاورات ً
أيضــا الحاجــة
ملراجعــة إمكانيــة تطبيــق االتفاقيــات اإلقليميــة القامئــة
ملعالجــة التَّهجــر العابــر للحــدود يف ســياقات الكــوارث أو
مراعــاة وضــع إجـراءات حاميــة مؤقتــة وترصيحــات دخــول
للبــاد وإذون إقامــة كجــزء مــن الحلــول الدامئــة إذا مــا
غابــت االتفاقيــات املناســبة.
و شــددت املشــاورات أيضــاً عــى الحاجــة لوجــود
“مجموعــة أدوات” خيــارات السياســة تتجــاوز حاميــة
املهجريــن وتعالــج أشــكال التنقــل البــري األخــرى مــن
َّ
خــال  -عــى ســبيل املثــال  -مســاعدة النــاس عــى تجنــب
مهجريــن عــن طريــق االنتقــال داخل ًيــا أو عــر
أن يصبحــوا َّ
الحــدود مثـ ًـا متــى أمكــن بأســاليب منتظمــة أو مدروســة
قبــل حــدوث عمليــة التهجــر.
وعــى ســبيل املثــال ،نشــاطات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث
والتكيــف مــع تغــر املنــاخ ومتاريــن التخطيــط للطــوارئ
وتحســينات البنيــة التحتيــة ونقــل املعرضــن ملخاطــر

النتائج الرئيسية للمشاورات اإلقليمية

يف ختام كل مشورة إقليمية ،برزت مجموعة من املواضيع العاملية
الرئيسية .لكن كل إقليم حدد أولوياته لالستجابة إىل التحديات
الخاصة به .وتقارير املشاورات متاحة عىل املوقع اإللكرتوين
 www2.nanseninitiative.org/#consultationsوقد استوحت
كثري من مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية إما من
التقارير املعدة يف املرحلة التمهيدية أو من التقارير الناتجة عن
املشاورات اإلقليمية.

التهجــر إىل مناطــق أكــر أما ًنــا واســتصالح األرايض وغريهــا
مــن إجــراءات تحســن القــدرة عــى مقاومــة الظــروف
جميعهــا مامرســات محتملــة ملســاعدة النــاس عــى البقــاء
يف ديارهــم ألطــول وقــت ممكــن .وتناولــت املشــاورات
أيضــاً ضــان تنفيــذ األطــر القانونيــة والسياســية القامئــة
املعنيــة باألشــخاص النازحــن داخل ًيــا تنفيـ ًذا كامـ ًـا بوصفهــا
وســيلة لتحســن االســتجابة الشــاملة للتَّهجــر املرتبــط
بالكــوارث .وأخــراً ،يف ســياق الكــوارث الطبيعيــة بطيئــة
الحــدوث واآلثــار الناتجــة عــن تغــر املنــاخ خاصــة ،قــد
ُتثــل الهجــرة الطوعيــة إىل جــزء آخــر يف البــاد أو إىل دولــة
أخــرى  -إن أمكــن  -فرصــة إليجــاد عمــل وتقليــص مخاطــر
التهجــر يف أوقــات األزمــات اإلنســانية.

تأطري الرسائل وصياغتها

ســتتاح فــرص كثــرة أثنــاء عــام  2015وعــام  2016لتفعيــل
توصيــات مبــادرة نانســن ونتائجها ضمــن العمليــات العاملية
واإلقليميــة التــي تعالــج القضايــا الالزمة لالســتجابة الشــاملة
للتَّهجــر العابــر للحــدود يف ســياق الكــوارث .وعــى الصعيــد
العاملــي ،دعّمــت نتائــج املبــادرة اإلدراج البــارز لقضيــة
التَّهجــر بســبب الكــوارث ســواء داخل ًيــا أم عــر الحــدود
يف إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث-2015 :
 .2030وكان للمبــادرة أيضـاً نصيــب يف املحادثــات املتعلقــة
مبفاوضــات اتفاقيــة باريــس لعــام  2015بشــأن تغــر املنــاخ
وشــاركت بفاعليــة يف العمليــة االستشــارية الخاصــة بالقمــة
العامليــة للعمــل اإلنســاين لعــام  .2016أمــا عــى الصعيــد
اإلقليمــي ،اســتخدمت الــدول نتائــج املشــاورات يف الذكــرى
الثالثــن إلعــان برازيليــا الــذي عقــد يف قرطاجنــة يف
ديســمرب/كانون األول  2014وخطــة العمــل ،ويف إسـراتيجية
التنميــة للتكيــف مــع املنـــاخ ومواجهــة الكــوارث يف منطقة
املحيــط الهــادئ ،ويف ورشــة عمــل املؤمتــر اإلقليمــي
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني

أنقاض بيت د َّمره إعصار نارجيس ،ميامنار .مايو/أيار 2008

املعنــي بالهجــرة (عمليــة بويبــا) الــذي عقــد يف فربايــر /وأخــراً ،ســيتضمن جــدول األعــال توصيــات ترشــد إىل
شــباط  ،2015حيــث ناقشــت الــدول األعضــاء مــن أمريــكا طريــق املتابعــة املســتقبيل عنــد انتهــاء مبــادرة نانســن يف
الوســطى والشــالية املامرســات الف َّعالــة لالســتفادة مــن ديســمرب/كانون األول .2015
آليــات الحاميــة اإلنســانية يف ســياقات الكــوارث.
وحتــى اآلن ،تجــري أعــال مبــادرة نانســن خــارج نظــام
ويف أكتوبر/ترشيــن األول  ،2015ســتجتمع الــدول يف جنيــف األمــم املتحــدة .بيــد أن الوقــت حــان إلرجــاع قضايــا
لوضــع “جــدول األعــال بشــأن الحاميــة” املعنــي بالتَّهجــر التَّهجــر العابــر للحــدود يف ســياق الكــوارث وتغــر املنــاخ
العابــر للحــدود يف ســياق الكــوارث وتغــر املنــاخ لتحديــد لجــدول أعــال األمــم املتحــدة .ويســتلزم ذلــك التوصــل
املامرســات الف َّعالــة وتعيــن مناطــق العمــل املســتقبلية إىل ترتيــب مؤســي يحتضــن املوضــوع وأن تبــادر الــدول
عــى األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة 2 .ولــن يقــرح بتبنــي خطــة عملهــا الخاصــة بجــدول أعــال الحاميــة.
جــدول األعــال بشــأن الحاميــة وضــع قانــون دويل جديــد
ولك ّنــه ســيدرج مجموعــة مــن التفاهــات الشــائعة للقضية والرت كالني  kaelin@nanseninitiative.orgمبعوث رئاسة
وأبعادهــا والتَّحديــات التــي يواجههــا أصحــاب املصلحــة مبادرة نانسنwww.nanseninitiative.org .
املعنيــن .وســيجدد جــدول األعــال أيضـاً املبــادئ الرئيســية
 .1يضم الفريق التوجيهي ممثلني من أسرتاليا وبنغالديش وكوستاريكا وأملانيا وكينيا
وســيكررها يف مناطــق الحاميــة والتعــاون الــدويل واإلقليمــي واملكسيك والرنويج والفلبني وسويرسا ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واملنظمة
وســيقدم أمثلــة للمامرســات واألدوات القامئــة للحــول دون الدولية للهجرة بوصفهم املدعون الدامئون.
 .2مسودة جدول أعامل الحامية متاح عىل الرابط التايل
النــزوح الداخــي عمو ًمــا والتَّهجــر العابــر للحــدود
ً
خصوصــا www2.nanseninitiative.org/global-consultations/
يف ســياقات الكــوارث واالســتعداد لهــا واالســتجابة لهــا.
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خطط التكيف الوطنية والتنقل البرشي

كوكو وارنر ووالرت كالني وسوزان مارتن ويوسف ناصيف

لتجنب التَّهجري قدر اإلمكان ،ال بد من تحسني عملية دمج قضايا التَّهجري والتنقل البرشي ضمن عمليات
التخطيط للتكيف الوطنية واإلقليمية.
عندمـا ال يكـون مـن املمكـن تجنـب التنقـل ،مبقـدور تدابير
التكيـف أن تسـاعد النـاس على التنقـل طوعـاً وبكرامـة قبل
أمـد مـن وقـوع حالـة األزمـة .ومبقـدور خطـط التكيـف
الوطنيـة املؤسسـة مبوجـب إطـار كانكـون للتكيـف 1أن مت ِّثـل
دوراً ً
مهما يف تحقيـق ذلـك الهـدف بإدخـال التنقـل البشري
ضمـن استراتيجيات التغير املناخـي اإلقليمـي.
وتو ّفـر عمليـة التخطيـط الوطنيـة للتكيـف الفرصـة لضمان
التعامـل الكامـل مـع الهجـرة والتَّهجير واالنتقـال املخطط له
على اعتبـار أنهـا تحديـات محتملـة وفـرص محتملـة يف آن
واحـد .ويكتسـب التنقـل البشري أهميـة لعمليـة التخطيـط
على التكيـف مـن ناحيـة السـعي وراء تجنـب التَّهجير أو
الهجـرة التـي تـأيت على الرفـاه البشري عندمـا يكـون هنـاك
خطـر منظـور بازديادهـا نتيجة آثـار التغري املناخـي .وهو من
األمـور املهمـة أيضـاً عند السـعي للرتكيـز عىل إمكانيـة وقوع
الهجـرة أو النقـل املخطـط لـه يف الحاالت التي تسـتدعي أحد
الخياريـن املذكوريـن على أنهما األكثر قبـوالً للتطبيـق مـن
استراتيجيات التكيـف.

واالسـتعداد لحـاالت الطـوارئ أو على إعـادة التوطين فيما
بعـد الكارثـة وخطـط اإلنقـاذ .وتعالـج برامـج عمـل التكيـف
الوطنيـة أيضـاً دور االنتقـال املخطط لـه لألفراد كاستراتيجية
تكيفيـة خاصـة يف سـياق ارتفاع منسـوب مياه البحـار .وقليل
مـن برامـج عمل التكيـف الوطنية تنظـر إىل الحركـة العفوية
للنـاس مـن املناطـق الريفيـة إىل املناطـق الحرضيـة على أنها
استراتيجية إيجابيـة للتكيـف .بـل كانـت الحكومـات على
العمـوم قـد انتقـدت بعنـف الهجـرة مـن الريـف إىل الحرض
وسـعت إىل إقامـة برامـج لصـد النـاس عـن مغـادرة ديارهـم
بـدالً مـن تسـهيل حركتهم.

ومـع َّأن الهجـرة ظهـرت كفكـرة يف برامـج عمـل التكيـف
الوطنيـة ،مل تقـدم الوثائـق سـوى القليـل مـن التفاصيل حول
استراتيجيات منـع التنقالت أو تسـهيلها وقت الحاجـة 2.لكنَّ
العمليـة الالحقـة لخطة التكيف الوطنية توفـر الفرصة لجعل
خبراء الهجـرة يفكـرون يف كال جانبـي معادلـة استراتيجيات
التكيـف للحيلولـة دون “الهجـرة مـن ال ِعـ َوز” غير املرغوبـة
ومنعاً للتَّهجري مع تسـهيل التحركات املفيدة يف الوقت نفسـه
إذا كانـت تلـك التحـركات مت ّكـن من تحسين التأقلم مـع آثار
وتقـوم خطـط التكيـف الوطنيـة على برامـج عمـل التكيـف التغير املناخي.
الوطنيـة التـي رسـمتها الـدول األقل منـا ًء قبل مؤمتـر االتفاقية
اإلطاريـة لألمـم املتحدة بشـأن تغري املناخ يف كانكـون .وأقرت وبرامـج عمـل التكيـف الوطنـي حديثـة العهـد ومل ُت َ
نشـئ
كثري من برامج العمل تلك َّ
بأن فقدان املسـاكن وسـبل كسـب و ُتقـدَّم بعـد .ويوىص إنشـاء برامج التكيـف الوطني من خالل
تعجل يف حدوث هجرة واسـعة النطـاق .واقرتحت عمليـات تشـاركية وشـفافة ومراعيـة للجنـدر ،كما ينبغـي
الـرزق قـد ِّ
بعضهـا استراتيجيات للتكيـف للتخفيـف مـن وطـأة الضغط للحكومـات أن تضـع يف حسـبانها يف الوقـت املناسـب معرفـة
على الهجـرة والسماح لألفراد بالبقـاء يف ديارهـم ألطول مدة العادات والتقاليد للشـعوب األصليـة .ومبقدور برامج التكيف
ممكنـة .وسـعت االستراتيجيات املقرتحـة عمومـاً إىل تكييف الوطنـي معالجـة مسـائل الهجـرة املرتبطـة بالتغير املناخـي
املامرسـات الزراعيـة وإدارة األرايض الرعويـة والبنـى التحتيـة عـن طريـق خفـض ضغـوط الهجـرة أو التَّهجير وكذلـك عـن
مثل السـدود والحواجز الشاطئية وأمناط صيد السمك وغريها طريـق وضـع تصور للهجـرة ومدى الحاجة للنقـل املخطط له
مـن االستراتيجيات لخفض الضغـوط القامئة على املنظومات كاستراتيجيات تكيفية.
البيئية َّ
الهشـة ما يسـمح ببقـاء السـكان يف مكانهم.
ووضـع الهجـرة ضمـن التخطيـط التكيفـي الوطنيـة رضوري
وتركـز املقاربـات املتَّبعـة يف خفـض التَّهجري يف إطـار الكوارث لضمان فعاليـة التنفيـذ 3.وسـيحتاج صانعـوا السياسـات
املرتبطـة بالتغري املناخـي يف أغلب األحيان على اإلنذار املبكر واملزاولـون إىل إرشـاد ملمـوس وواضـح حـول كيفيـة ربـط
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التنقـل البشري بالتكيـف مـع التغير املناخي .ويـوىص أيضاً ■ ■ضمان اسـتعانة الحكومـات للخبراء واملزاولين املناسـبني حول
التنقـل البشري وإرشاكهـم يف صياغـة برامـج التكيـف الوطني
بـأن تقـدم اإلرشـادات التوجيهيـة لربامـج التكيـف الوطنـي

الدعـم يف متاسـك السياسـات وترابطهـا عرب سياسـات الهجرة

والتكيـف وينبغـي أن تخضـع للتجريـب يف عدد مـن الدول■ ■ .ضمان قـدرة الحكومـات على الوصـول إىل قامئـة باملامرسـات
الجيـدة للتأكـد مـن أن تشـتمل برامـج التكيـف الوطنـي على
االستراتيجيات الالزمـة ملعالجـة جانبـي العالقـة االعتامدية بني
ولكـن ،هنـاك عـدد مـن ال َّثغـرات يف القاعـدة املعرفيـة التي
التغير املناخـي والتنقـل البرشي.
سيسـاهم ردمهـا يف التخطيـط للتكيف الوطنـي حول التنقل

البشري .وتتضمـن هـذه الثغـرات ما ييل:

العالقـة بين التنقـل وعمليـات التكيـف مبـا يف ذلـك الدرجة
التـي تكـون فيهـا مختلف أشـكال التنقـل إيجابية أو سـلبية
للذيـن يتنقلون باإلضافـة إىل مجتمعاتهم يف بلدانهم األصلية
ويف بلـدان املقصد.

كوكو وارنر  warner@ehs.unu.eduمسؤول أكادميي
يف جامعة األمم املتحدة www.unu.edu .ووالرت كالني
 kaelin@nanseninitiative.orgمبعوث رئاسة مبادرة
نانسن www.nanseninitiative.orgوسوزان مارتن
 Susan.Martin.ISIM@georgetown.eduبروفيسورة الهجرة
الدولية يف جامعة جورج تاونwww.georgetown.edu .
ويوسف ناصيف  ynassef@unfccc.intمنسق التكيف
يف اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي

مـا أنـواع املبـادالت التـي ميكـن عملهـا ومـا العالقـة بين
التحـركات البرشيـة املرتبطـة بالتغير املناخـي والعمليـات
اإلمنائيـة املسـتدامة وباألخـص منها ما يتعلـق بقضايا ضعف www.unfccc.int
القـدرة على مسـايرة الظـروف (التـي لهـا أثـر سـلبي على
هذه املقالة مبنية عىل إحدى إحاطة سياسات
االسـتدامة بعيـدة األمـد) واللدونـة.

جامعة األمم املتحدة .رقم “ )2014( 9دمج قضايا
مستقبل التخطيط للتكيف والتنقل البرشي
التنقل البرشي ضمن خطط التكيف الوطنية”
مـع اسـتعداد املتفاوضين للمناخيين إلبـرام اتفاقيـة باريس ُ .http://ehs.unu.edu/file/get/11786.pdfك ِتبت هذه
 2015املهمـة للغايـة 4سـيكون على الـدول أن تتـوىل املقالة مبشاركة مشكورة لـ :سني يل وسوزان ميلدي ومارين
مسـؤوليتها لتمنـع مـا أمكن مـن أي تهجري مسـتقبيل مرتبط فرانك وتامر عفيفي.

بآثـار التغير املناخـي .ومـع ذلـك ،على الـدول املتأثـرة أيضاً
أن تتلقـى املعلومـات الفنيـة واملسـاعدات املاليـة الرضورية
لتنفيـذ مسـؤوليتها تلـك.

وعلى وجـه الخصـوص ،لضمان فعاليـة برامـج التكيـف
الوطنـي كآليـات يف التعامـل مع التنقل البرشي ضمن سـياق
التغير املناخـي ،ال بـد مـن معالجة أربعة تحديـات نلخصها
مبـا ييل:
■ ■توفير املشـورة الفنيـة واإلرشـاد العمليـايت للحكومـات حـول
كيفيـة إدخـال التنقـل البشري
■ ■إمـداد الحكومـات مبزيـد مـن البيانـات حول مختلـف الطرق
الخاصـة التـي سـوف يؤثـر التغير املناخـي بهـا (ويتأثـر بــ)
التنقـل البشري ألنهـا بنـا ًء على ذلـك سـوف تحـدد مالمـح
برامـج التكيـف الوطنـي الالزمـة.

 .1تُبن َّيت كجزء من اتفاقيات كانكون يف مؤمتر التغري املناخي لعام  2010يف كانكون/
املكسيكhttp://unfccc.int/adaptation/items/5852.php .
 .2جميع برامج التكيف الوطني التي راجعها الكاتبون إلعداد التقرير الذي ُب ِنيت عليه
املقالة متاحة عىل الرابط التايل:
_http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation
programmes_of_action/items/4585.php
 .3ملزيد من التفاصيل ،انظر الحوار الدويل حول الهجرة ( .)2011متاح عىل الرابط التايل:
www.iom.int/idmclimatechange
)(International Dialogue on Migration
www.cop21.gouv.fr/en .4

نرشة الهجرة القرسية عىل البودكاست
(املدونة الصوتية  -باللغة اإلنجليزية فقط)

جميع مقاالت هذا العدد متاحة عىل البودكاست يف
موقع نرشة الهجرة القرسية وأيضاً من خالل خدمة
 .iTunesUيرجى الضغط عىل أيقونة مشاهدة نرشة
الهجرة القرسية عىل البودكاست أو زيارة الصفحة التالية
http://tinyurl.com/iTunesU-FMR
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منذجة التَّهجري

جاسنت جينيتي

مع َّأن السعي وراء تنبؤ عاملي منفرد سيصيب الباحثني عنه بإحباط ،ميكن للنامذج الحالية للتغري املناخي
والتَّهجري املستحث بالكوارث أن تقدم نطاقاً متنوعاً من السيناريوهات لبعض الدول أو األقاليم أو املناطق
الساخنة.
ُتستخ َدم النامذج التجريبية للتَّهجري والهجرة املستحثتني
بالتغري املناخي والكوارث الطبيعية للتنبؤ بالطرق التي
ُيرجح أن يهاجر الناس بها يف مختلف السيناريوهات.
وهذه النامذج ليست وليدة الساعة بل إنها موجودة منذ
عقود حولنا  1أما األمور التي اختلفت فهي التطور الذي
طرأ عىل طريقة استخدام تلك النامذج عرب الزمن .ولقد
أقام مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة املناخ التفاعيل
( 2)Climate Interactiveمنوذجاً ملنظومة تفاعلية ال
تقترص مبحاكاة آثار حاالت القحط والفيضانات والتغري
املناخي عىل التَّهجري يف شاميل كينيا فحسب بل تحايك أيضاً
ما يحدث عند تطبيق مختلف التدابري الرامية إىل منع
التَّهجري أو الحد منه أو االستجابة للتَّهجري.
وبهذا ،كانت النتائج األولية للتحليالت غري بديهية ومشجعة
يف آن واحد .فلو كرثت واشتدت حاالت القحط يف املستقبل
وقبل البدء بالعمل عىل صناعة منوذج ،كان عىل مركز رصد نتيجة التغري املناخي ،فسوف يقود ذلك إىل مزيد من التَّهجري
النُّزوح الداخيل أن يقرر ما إذا كان السكان الذين يتنقلون لكنَّ ذلك لن يكون بأعداد أكرب .واألمر الثاين َّأن التحليالت
أص ًال بصفتهم رعاة يف منطقة القرن األفريقي ميكن أن تشري إىل َّأن األرايض القاحلة وشبه القاحلة ،خاصة يف
مهجرين يف املقام األول وصوالً إىل استنتاج َّأن كينيا ،قد تكون قادر عىل دعم مزيد من الرثوة الحيوانية
يصبحوا َّ
مهجرين بحكم فقدانهم لسبل كسب والرعاة .وبهذا القول ،سوف ينتج عن زيادة أعداد األشخاص
الرعاة يصبحون َّ
املهجرين
أرزاقهم املعتمدة عىل الرعي .ثم متثلت الخطوة الثانية املعتمدين عىل الرعي يف معيشتهم إىل زيادة عدد َّ
مهجرين .منهم يف حاالت القحط ما مل ُتتَّخذ اإلجراءات الالزمة لخفض
يف اكتشاف كيف ومتى وملاذا يصبح الرعاة َّ
وبالعمل عىل هذه النظرية السببية للتَّهجري ،كان ال بد ذلك الخطر.
من العمل مع الباحثني اآلخرين واملسؤولني الحكوميني
واملنظامت غري الحكومية والرعاة أنفسهم .وعىل مدى النمذجة لصانعي السياسات
بضعة أشهر ،وضعت هذه املجموعة من الفاعلني معاً سمح النموذج أيضاً لصانعي السياسات باختبار التدابري
تخطيطاً لجميع العوامل املهمة والعالقات السببية التي الوقائية .فاستخدمت سلطة إدارة القحط الوطنية يف الحكومة
تربط بني هطول األمطار والتَّهجري الناتج عن تلك الظاهرة الكينية منوذج املنظومة التفاعلية الختبار آثار السياسات
الطبيعية .وتضمن هذا التخطيط التفاعالت التي جرت املختلفة املتعلقة باستخدام األرايض والرثوة الحيوانية يف
بني منظومات املناخ والطقس واإلنتاج الرعوي وعوامل خفض خطر التَّهجري املستقبيل املستحث بالقحط .ويخطط
التغيري يف الرثوة الحيوانية وأسعار املاشية والقرارات التي مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة التفاعل املناخي للعمل
يتخذها الرعاة واسرتاتيجيات التسويق .وفور رسم معامل مع سلطة إدارة القحط الوطنية الكينية ملحاكاة فعالية
النظرية السببية ،حدد أصحاب املصلحة املعنيون نقاط مختلف خيارات السياسات واالستثامرات املحددة يف خطة
الدخول املحتملة للتصدي لظاهرة التَّهجري التي يتسبب البالد الرامية إىل إنهاء حاالت الطوارئ الناتجة عن القحط.
ويهدف هذا الجهد التعاوين إىل استخدام منوذج التَّهجري
بها القحط.

واختربنا سلوك منوذج تهجري الرعاة إزاء السلوك التاريخي
للمؤرشات الرئيسية التي تعود يف حالتنا هذه إىل عام 1990
وذلك لنقف عىل ما إذا كان النموذج قادراً عىل إعادة إنتاج
النتائج ذاتها أم ال .ومبا َّأن التَّهجري الرعوي بحد ذاته مل ُيو َّثق
جيداً أو مل ُي َ
عتف به ،تضمنت عملية التحقق من صحة
النموذج ومعايرته عوامل أخرى ذات صلة منها أسعار سوق
املوايش وبيانات الرثوة الحيوانية والسكان ومعدالت الوالدة
والنفوق بني املوايش .لكنَّ إيجاد وفرة من البيانات التاريخية
للتحقق من صحة كل عنرص من عنارص النموذج كان أمراً
مستحي ًال ما رفع من مستوى الشك.
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التخاذ القرارات املبنية عىل األدلة لخفض التَّهجري املرتبط
بالقحط يف املستقبل.

ومع ازديــاد أعــداد صانعي السياسات واملـزاولــن ممن
يستخدمون هذه األدوات ،سوف يــزداد فهمهم لكيفية
استخدام النامذج وال يقل أهمية عن ذلك أن يفهموا
الكيفيات لتي ال ميكنهم استخدام النامذج بها .ورمبا املثري
للسخرية َّأن السؤال الذي ال ميكن لنامذجنا اإلجابة عليه (أو
باألحرى مل تعد مناذجنا تسعى لإلجابة عليه) هو :كم عدد
األشخاص املرجح تهجريهم عاملياً مع حلول عام  2050أو
2100؟ ومع َّأن وسائل اإلعالم الشعبية تسعى للحصول عىل
رقم عاملي منفرد ،انصب تركيز صانعي السياسات واملزاولني
وواضعي النامذج عىل األسئلة األكرث تحديداً واألكرث طواعية
للعمل عليها.

ويستخدم مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة املناخ
التفاعيل أيضاً مناذج تهدف مساعدة حكومة نيجرييا حيث
هجرت الفيضانات ماليني الناس منذ عام  .2008وتبدي
َّ
سلطة إدارة الطوارئ الوطنية يف نيجرييا اهتاممها يف تحديد
مسببات خطر الفيضانات والفرص املتاحة للتصدي لها.
ويعمل مركز رصد النُّزوح الداخيل ومؤسسة املناخ التفاعيل
عىل استكشاف الطرق الكفيلة ببناء مناذج جديدة لتخصيص
النامذج الحالية بحيث تدعم خطط التكيف الوطنية واإلطار
العام العاملي للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية للخدمات
جاسنت جينيتي  justin.ginnetti@nrc.chمستشار أول حول
املناخية.
كام دأبت بعض البلدان التي تنظر ألنفسها عىل أنها وجهات
مرجحة لألشخاص املنتزعة جذورهم من بالدهم بسبب
الكوارث الطبيعية والتغري املناخي عىل االستثامر يف فهم تلك
األمناط من الحركة البرشية 3.ويف الوقت ذاته ،تنظر كثري
من البلدان لنفسها عىل أنها معرضة عىل وجه الخصوص
آلثار التغري املناخي ما دفع البلدان األقل منواً إىل اقرتاح
آلية تنسيق للتَّهجري يف الجولة املؤخرة من مفاوضات التغري
املناخي.

املنهجيات البحثية واألدلة يف مركز رصد النُّزوح الداخيل.
www.internal-displacement.org

 .1انظر كريستوفر سميث ودومينيك كنيفيتون وشارون وود وريتشارد بالك ()2008
“وضع منوذج لتغري املناخ والهجرة” ،نرشة الهجرة القرسية العدد  31ص .59
www.fmreview.org/ar/climatechange
www.climateinteractive.org .2
 .3انظر ،عىل سبيل املثال ،املرشوع التوجيهي للحكومة الربيطانية “الهجرة والتغري
البيئي العاملي” ودعم االتحاد األورويب للمبادرات مثل “التغري املناخي والهجرة :املعارف
والقانون والسياسة والنظرية” ووثيقة وزارة الدفاع األمريكية اسمها “خارطة الطريق
للتكيف مع التغري املناخي .”2014

شبكة إيرين اإلخبارية اإلنسانية /آن ويرو

سد نغوميني الصخري يف مقاطعة موينغي يف كينيا .يخدم السد مئات اآلالف ويواجه خطر الجفاف ألول مرة منذ سنوات يف عام  ،2011وفقاً للمقيمني يف املنطقة.
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أوضاع األدلة

سوزان مارتن

ُينتظر من الباحثني بذل مجهود كبري حيث يتعني عليهم فهم الهجرة املستحثة مناخ ًيا واملتأثرة بالكوارث
ونقل هذا الفهم ليستخدمه صانعو القرار السيايس واملامرسون.
للمهجريـن بسـبب
قـدر البعـض العـدد الفعلي
يف حين ُي ِّ
َّ
الكـوارث املفاجئـة ،ال توجـد معلومـات كثيرة عن أشـكال
التَّهجير ومراحلـه .فأنظمـة التتبـع الحكوميـة غير كافيـة
هجـروا ومل يتوجهـوا إىل دور
والسـيام فيما يتعلـق مبـن َّ
اإليـواء الرسـمية .وتـدور تسـاؤالت كثيرة حـول عـدد
مـرات تعـرض األشـخاص للتهجير وأماكن توجههـم عندما
يغـادرون دور اإليـواء املؤقتـة وال يتمكنـون مـن العـودة
لديارهـم .وسيسـاعد وجـود قاعـدة أدلـة محسـنة على
وضـع مجموعـة مـن املعايير لتقييـم الخطـر الـذي يهـدد ومـن املعـروف تأثـر قـرارات الهجـرة باإلضافـة إىل آثـار
النـاس ولتحديـد مـدى إمكانيـة إعادتهـم إىل أوطانهـم أو هـذه التحـركات تأثـ ًرا شـدي ًدا مبـدى اسـتضعاف العائلـة
نقلهـم إىل أماكـن أخـرى.
وأفرادهـا ومرونتهـا .وأكثر األشـخاص اسـتفادة مـن
الهجـرة أكرثهـم مرونـة فعل ًيـا عـن جريانهـم .وسيسـاعد
ويجـب تكريـس مزيـد مـن االهتمام لنقـاط التالقـي الفهـم األفضـل لطـرق زيـادة الحاميـة االجتامعيـة للأرس
بين الكـوارث املفاجئـة وتلـك بطيئـة الحـدوث نظـراً َّ
ألن املسـتضعفة خاصـة صانعـي القـرار السـيايس على تحديد
املفاجئـة منهـا قـد تفاقم وقـوع األنـواع بطيئـة الحدوث .طـرق زيـادة املرونـة بين من بقـوا يف ديارهـم وكذلك من
وغالبـاً مـا متثـل األخطـار الطبيعيـة نقطـة التحـول مثلما انتقلـوا بعيـ ًدا عـن املناطـق املتضررة بتغير املنـاخ .ويف
تسـبب الجفـاف يف الصومـال بحـدوث مجاعـة يف سـياق سـياق الهجـرة ألسـباب بيئيـة ،إجـراء تحليالت على نطاق
عـدم االسـتقرار السـيايس املسـتمر .والسـؤال اآلن ،مـا ضيـق مهـم ألنهـا تعيـد النظـر يف االفرتاضات التـي وضعها
هـي استراتيجيات التكيـف التـي يجـب اتباعهـا يف الباحثـون بشـأن املنظومـات البيئيـة البرشيـة.
السـيناريوهات بطيئـة الحـدوث لزيادة املرونـة يف أوقات
الكـوارث والتـي تتيـح للنـاس البقاء يف ديارهـم والتكيف؟ واملخاطـر تعبر عـن نفسـها بطريقـة مختلفـة جـ ًدا .فعىل
سـبيل املثـال ،تتحـدد آثـار الفيضانـات على السـكان
ً
مـا زال التنبـؤ بتحـركات الهجـرة ألسـباب بيئيـة
مجـال ذا املسـتضعفني وف ًقـا للموقـع الجغـرايف فقـد يكـون مفيـ ًدا
إمكانـات كبيرة .ومـن هنا يأيت التسـاؤل :هل مـن املمكن لألنشـطة الزراعيـة .وقد تسـاعد األسـئلة املطروحة بشـأن
تحديـد السـكان املسـتضعفني واملعرضني لالسـتضعاف ويف البيئـة والهجـرة يف اسـتقصاءات اإلحصـاءات السـكانية
أي مرحلـة؟ ال يوجـد حاليـاً أدوات تنبـؤ جيـدة تسـاعد الوطنيـة أو الدميوغرافيـة والصحيـة أو قيـاس مسـتويات
على تحديـد الفئـات املعرضـة للتهجير يف املسـتقبل ،املعيشـة أو العنقوديـة متعـددة املـؤرشات يف تحديـد
وتشير األبحـاث إىل َّأن السـكان العالقين يف أوطانهـم السمات األرسيـة الخاصـة أو املميـزة ملنطقـة بعينهـا.
هجـروا منهـا .وسـؤال املشـاركني عـن األسـئلة التـي يرونهـا مناسـبة
معرضـون للخطـر نفسـه الـذي ينتظـر مـن َّ
ولهـذا ،فآليـات التنبـؤ الجيـدة رضوريـة يف األوضـاع أكثر للطـرح مفيـد ً
أيضـا يف تجنـب وضـع فرضيـات غير
املفاجئـة وبطيئـة الحـدوث بالقـدر نفسـه .وقـد تسـاعد صحيحـة.
منهجيـات النمذجـة املعتمـدة عىل األفـراد والتنبؤ ورسـم
خرائـط ملناطـق االضطرابـات جميعهـا يف تحديـد السـكان وبالرغـم مـن إمكانيـة اسـتخدام بيانات الهاتـف املحمول
املسـتضعفني يف مناطـق املنشـأ واملقصـد.
لدراسـة أمنـاط هجـرة النـاس يف أعقـاب األحـداث
ويف حين تسـاعد النظائـر التاريخيـة وخبرات إعـادة
التوطين اإلمنائيـة يف تأطير املناقشـات ،قـد ال يتـاح
للسـكان املسـتضعفني فرصـة االنتقـال إىل أماكـن غير
مأهولـة مـا يضطرهـم لالنتقـال إىل مناطـق خطـرة .وتدل
نـدرة األرايض املتاحـة يف وقتنـا الحارض على أ َّنه ال جدوى
أو فائـدة مـن عقـد مقارنـات مـع دراسـات الحـاالت
التاريخيـة.
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املفاجئـة ،يوجـد كثير مـن القيـود التـي تعـوق ذلـك.
فعلى سـبيل املثـال ،تع ِّقـد معلومـات الفواتير واملخاوف
املتعلقـة بالخصوصيـة عمليـات جمـع البيانـات بينما
ميكـن لبطاقـات التعريـف ( )SIMأن مت ّثـل األفـراد أو
األرس أو املجتمعـات .وتخضـع بيانـات الهواتف املحمولة
للقيـود نفسـها التـي تخضـع لهـا أنـواع البيانـات األخرى
مـن حيـث احتياجهـا للتنظيـف والتدقيـق إذا كان لهـا
أن تسـتخدم إلجـراء تحليـل سـليم .ومـن املهـم تحديـد
سمات املهاجريـن (مثـل :دوافعهـم) تحديـ ًدا دقي ًقا ً
بدل
مـن مجـرد محاولـة معرفـة وجهتهـم.

بيانات ودراسـات بعيدة األمد

مثة حاجة إلجراء دراسـات وبيانات بعيدة األمد ملسـاعدة
الباحثين على فهـم اآلثـار الطويلـة األجـل للتغيرات
البيئيـة على قـرارات الهجـرة ولدراسـة أثـر الهجـرة عىل
التكيـف واملرونـة بدقة .والدراسـات الطوليـة الزمة أيضاً
لضمان تقييـم آثـار برامـج التكيـف ،مبـا فيهـا تلـك التي
تشـتمل على تحـركات الناس ،عىل مـدار الوقـت .وتتغري
اآلثـار االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة واآلثار األخرى
على األرجـح بانتقـال الناس خلال عمليـة التكيف وفهم
اآلثـار بعيـدة األمـد إلستراتيجيات التكيـف املختلفـة
سيسـاعد صانعـي القـرار السـيايس واملامرسين عىل وضع
خطـط وتنفيذهـا على نحـو أفضل.

إىل الريـف ومـن الريـف إىل الريـف والهجـرة العابـرة
للحـدود بين بلـدان الجنـوب ،صانعـي السياسـات على
التخطيـط بفاعليـة أكثر ملعالجـة اآلثـار الواقعـة عىل كل
مـن مجتمعـات املنشـأ واملقصـد ،فثمة نـدرة يف األبحاث
التـي تتنـاول آثـار املهاجريـن على املجتمعـات املضيفة.
ومـن املهـم جـ ًدا إجـراء البحـوث عـن طـرق ضمان
تحقيـق مزيـد مـن املوثوقية واألمـن واسـتخدام تدفقات
الحـواالت املاليـة بني بلـدان الجنوب يف سـياق التحركات
املرتبطـة بتغير املنـاخ .وال توجـد أدلـة وافيـة بشـأن
آليـات تسـهيل الحـواالت املاليـة بوصفهـا استراتيجية
تكيـف وال تـأت خطـط التكيـف الوطنية ً
مثلا عادة عىل
ذكرهـا.

أمـا األطـر املؤسسـية املخصصـة ملعالجـة تحـركات
الهجـرة والنـزوح واالنتقـال يف سـياق تغير املنـاخ على
األصعـدة الوطنيـة واإلقليميـة والعاملية فليسـت واضحة.
ومـن شـأن التخطيـط لتحديـد اآلليـات الف َّعالـة للتعاون
والتنسـيق بين الـوزارات واملنظمات املختلفة املسـاعدة
على إرشـاد الحكومـات واملنظمات الدوليـة يف سـعيهم
لوضـع إستراتيجيات تكيف تشـتمل عىل عمليـات التنقل
البشري .واسـتمرار رصـد طـرق معالجـة استراتيجيات
خطـط التكيـف الوطنيـة وأوراق استراتيجية الحـد مـن
الفقـر والحـد مـن مخاطـر الكـوارث للقضايـا املتعلقـة
بالتغيرات البيئيـة والهجـرة والتنميـة مفيـد أيضـاً يف
ويثـل متويـل األبحـاث التـي تسـتغرق سـنوات إلجرائهـا تحديـد التحسـينات التـي ميكـن إجراؤهـا على عمليـات
ُ
تحد ًيـا ولذلـك قـد يكـون اسـتخدام قواعـد البيانـات التخطيـط للهجـرة والنـزوح واالنتقـال املخطـط لـه.
املوجـودة مبثابـة منهـج مفيـد عندمـا يصبـح متويـل
األبحـاث الطوليـة صع ًبـا بالرغـم مـن قلـة عـدد قواعـد وأخيراً ،األبحـاث وحدها غري كافية للتأثري يف السياسـيات
البيانـات التـي تشـتمل على جميع املعلومـات الرضورية مـا مل ُتعـ َرض على املانحين وصانعـي السياسـات
للدراسـة وخاصـة قواعـد البيانـات املطولـة التـي تضـم واملؤسسـات العمليـة بطريقـة منظمـة وعمليـة وسـهلة.
أحـداث الطـوارئ بطيئـة الحـدوث .وعـادة ،متـول
الحكومـات الدراسـات الطويلـة القليلـة املتاحـة مـا سوزان مارتن Susan.Martin.ISIM@georgetown.edu
يعكـس السياسـة املتبعـة وكذلـك األهميـة البحثيـة لهذه أستاذة الهجرة الدولية يف جامعة جورج تاون.
www.georgetown.edu
األسـئلة.

النفع العائد عىل صانعي السياسـات
استند هذا املقال إىل نتائج ندوة رشاكة املعرفة العاملية بشأن
مبـا َّ
أن معظـم رحلات الهجـرة والنـزوح واالنتقـال الهجرة والتنمية التي عقدت يف مايو/أيار  2014وتوصياتها.
تنطـوي غال ًبـا على تحـركات داخـل الـدول الناميـة أو وميكن إيجاد تقرير الندوة عىل املوقع
بينهـا ،سيسـاعد الفهـم األوسـع للهجـرة الداخليـة ،مبـا
فيهـا التحـركات مـن الريـف إىل الحضر ومـن الحضر

www.knomad.org/thematic-working-groups/

.environmental-change-and-migration
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رضورة وجود مقاربة إثنوغرافية يف بريو
جريمييا كوميتي

من النادر أن تحظى التحركات البرشية بالرشوحات الوافية عىل أساس أنها مستحثة بالعوامل البيئية
واملناخية .وعليه ،ال ميكن اعتبار أي تحليل للتحركات السكانية مكتم ًال ما مل يأخذ بالتبعات الثقافية للتغري
املناخي عىل املجتمعات املتأثرة.
هنــاك قصــور يف معظــم األبحــاث املتعلقــة باالرتباطــات كشــكل مــن أشــكال التكيــف أمــا التغــر املناخــي فيقــود
بــن التغــر املناخــي والهجــرة مــن ناحية أخــذ منظورات يف بعــض مضموناتــه إىل الهجــرة.
املجتمعــات املتأ ِّثــرة .أمــا املقاربــة اإلثنوغرافيــة التــي
تضــع يف اعتبارهــا الطريقــة التــي متثــل فيهــا هــذه ومــن وجهــة نظــر قبائــل الكــروس ،العالقــات بــن
املجتمعــات التغــر املناخــي فتقــدم نظــرة أدق لعمليــة الطبيعــة والبــر مســتمرة وليســت منفصلــة ..ويــرر
التحليــل وتســمح بــأن يتحقــق فهــم أكــر لــدى معظــم قبائــل الكــروس تغــر املنــاخ بكونــه نتيجــة
العاملــن عــى هــذا املوضــوع للتحديــات املاثلــة أمــام لالنقســام يف عالقتهــم املتبادلــة مــع آلهتهــم ،مثــل
تحــول بعضهــم لديانــات أخــرى وهجرهــم ملامرســاتهم
تلــك املجتمعــات.
التقليديــة واســتخدام آخريــن ســمعتهم كالشــامان لجنــي
الكيــوروس مــن الجامعــات األصليــة التــي تعيــش األربــاح مــن الســائحني وســكان املــدن.
عــى ثالثــة مســتويات مــن االرتفــاع عــى املنحــدرات
الرشقيــة لجبــال األنديــز يف البــرو وكل مســتوى منهــا وبهــذا تــرى قبائــل الكــروس ً
رابطــا بــن تغــر املنــاخ
ينفــرد بخصائصــه البيئيــة .وعــى مــدار العــر ســنوات والهجــرة ولكنــه ليــس عالقــة ســببية نشــأت نتيجــة
املاضيــة ،بــدأت أعــداد كبــرة مــن قبائــل الكــروس ثنائيــة النــاس والطبيعــة .ولكنهــم يــرون هجرتهــم بعي ـدًا
يف جبــال األنديــز البريوفيــة الهجــرة للتَّعليــم والعمــل عــن مناطقهــم التقليديــة وبعي ـ ًدا عــن طقوســهم أو عــن
واســتجابة لتغــر املنــاخ .وقــد غــادر بعضهــم ببســاطة تفعيــل هــذه الطقــوس ســب ًبا يف تغــر املنــاخ .فهــم يــرون
البــاد يف حــن بقــى آخــرون يتحركــون ذهابــاً وإيابــاً َّأن تخليهــم عــن طقوســهم الجامعيــة التــي كانــت تضمــن
أو وســعوا مجــال تحركاتهــم البدويــة لتشــمل املدينــة ..منــو محاصيلهــم وصحــة ماشــيتهم جلبــت عليهــم تغــر
واتفقــت قبائــل الكــروس عــى تضــاءل إنتاجيــة املنــاخ.
محصــول البطاطــس وتدهــور جودتــه أيضــاً بفعــل
تغــر منــط هطــول األمطــار .وزعمــوا أن هــذا التغــر ويســاعد مراعــاة وجهــة نظــر قبائــل الكــروس يف تســليط
ً
مســؤول أيضــاً عــن انتشــار الطفيليــات التــي تؤثــر الضــوء عــى الداللــة الرمزيــة لتغــر املنــاخ أوالً ويف افرتاض
عــى البطاطــس والجــوع والوفيــات بــن قطعانهــم مــن التفاعــل بــن تغــر املنــاخ والهجــرة ثان ًيــا وهــو أمــر أكــر
تعقيــداً ويتجــاوز العالقــة الســببية التقليديــة .وهكــذا ،ال
األلبكــة والالمــا.
يكتمــل التحليــل إذا أخفــق يف مراعــاة العواقــب الثقافيــة
وبالرغــم مــن تفســر العوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة لتغــر املنــاخ عــى املجتمعــات املتــررة بــأن يســتخدم
والبيئيــة إىل حــد مــا لهجــرة قبائــل الكــروس ،مــا زال الســياق الغــريب الســائد جن ًبــا إىل جنــب مــع وجهــة نظــر
ناقصــا لعــدم إدراجــه لطريقــة تلقــي املجتمــع املتأثــر.
هــذا التفســر ً
قبائــل الكــروس تغــر املنــاخ .وتقــوم املقاربــة الغربيــة
املعياريــة عــى ثنائيــة مــن عنرصيــن متضاديــن هــا جريمييا كوميتي geremia.cometti@college-de-france.fr
النــاس وثقافاتهــم مــن ناحيــة والطبيعــة والبيئــة مــن زميل ما بعد الدكتوراه يف مؤسسة العلوم الوطنية
ناحيــة أخــرى إذ يســتبعد أحــد عنــري الثنائيــة اآلخــر .السويرسية يف مخترب األنرثوبولوجيا االجتامعية ،باريس.
ويف هــذا املنظــور الحتمــي ،ميكــن النظــر إىل الهجــرة http://las.ehess.fr/
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تركيز متكامل

ويليام الييس سوينغ

يكمن مفتاح املعالجة الناجحة لتحديات الكوارث البيئية واملناخية والطبيعية يف إدماج قضايا الهجرة  -مبا
فيها التَّهجري  -يف جميع أطر تغري املناخ والحد من مخاطر الكوارث والتنمية وسياساتها.
واحـد مـن كل سـبعة أشـخاص يف العـامل شـخص مهاجـر البيانـات املتاحـة غير مصنفـة وف ًقا ملـدة التَّهجري ومسـافته.
ويزيـد اليـوم عدد املنتقلني يف سـياق الكـوارث عام كان عليه وهـذا ُيصعـب مـن التمييـز بين أنواعـه ومعالجـة آثـاره
يف املـايض وخاصـة نتيجة تركز السـكان وسـبل كسـب الرزق املختلفـة.
يف املناطـق املعرضـة لخطـر الكـوارث .واملهاجـرون غالباً من
أكثر الفئـات املتضررة مـن الكـوارث نظـ ًرا لكثرة تعرضهـم ومفتـاح البيانـات الجيـدة الرشاكـة .ويسـتخدم مركـز
للمخاطـر وقلـة اسـتعدادهم مـا يجعلهـم أقـل قـدرة على رصـد النُّـزوح الداخلي إلعـداد تقاريـره السـنوية البيانـات
الوطنيـة لتوصيـف التهجير بفعـل الكـوارث الطبيعيـة.
التكيـف مـع آثـار الكـوارث واالستشـفاء منها.
ُ
وتسـتكمل البيانـات الوطنيـة باسـتخدام مصفوفـة تتبـع
املهجريـن بسـبب التهجير للمنظمـة الدوليـة للهجـرة .وتدعـم مصفوفـة تتبع
ومـن التحديـات الرئيسـية يف حاميـة َّ
العمليـات البيئية وأحداثها ومسـاعدتهم خاصـة عرب الحدود التهجير الشركاء الوطنيين واملحليين وتجمـع معلومـات يف
الوطنية التنسـيق بني الجهات الفاعلة السياسـية واملامرسين شـكل سلسـلة مـن “الخالصـات” إلبـراز اتجاهـات تدفقات
السياسـيني .ومـع وجـود القوانين واملامرسـات الجيـدة ذات
املهجريـن وظروفهـم.
َّ
الصلـة ،تختلـف املناهـج حسـبام إذا كانـت السياسـات جزء
مـن أطـر الهجرة أو املنـاخ أو األمن أو حقوق اإلنسـان أم ال .ومثـة حاجـة ماسـة لجمـع بيانـات كميـة وطوليـة
ومازالـت النقـاط العمياء املؤسسـية وعند منـارصي الحامية بشـأن كيـف يتـأىن للهجـرة واالنتقـال املخططين تعزيـز
قامئـة نتيجـة النهـج املفتـت وأحيانـاً الجـزيئ املتبـع يف ربـط استراتيجيات التكيـف وخاصـة مـن خلال تحديـد املخاطر
تغير املنـاخ بالتنقل البشري يف كثري من املسـتويات الوطنية التـي يسـاعدان بدورهما على الحـد منهـا .ولكن لألسـف،
مل تخضـع بعـض املناطـق للدراسـة الكافية.وبالرغـم مـن
والسياسـة الوطنية.
أنـه يف  2013أجبر قرابـة  9مـن بين كل  10أشـخاص على
وتبرز األبحـاث والخبرات العملياتيـة َّأن االنتقـال ليـس االنتقـال بسـبب الكـوارث يف آسـيا 1 ،مل يكـن نصيـب آسـيا
أمـ ًرا حتم ًيـا وال يـأيت بالضرورة كنتيجـة سـلبية للصدمـات سـوى  %26فقـط مـن األبحـاث العامليـة بشـأن الهجـرة
والتغيرات البيئيـة .ويف الواقـعُ ،بـذل عـدد مـن الجهـود يف والبيئـة مبـا فيهـا تغير املنـاخ .وهضـم كذلـك حـق كل مـن
هـذا الصـدد  -بوصفهـا جز ًءا مـن الحد من مخاطـر الكوارث أوروبـا (حظـت بنسـبة  %7مـن األبحاث) والرشق األوسـط
والتكيـف مـع تغير املنـاخ  -ملنع حـركات التهجري املسـتحثة (حظـى بنسـبة  %2من األبحـاث) يف مجال األبحـاث بالرغم
بيئ ًيـا ولتقديـم املسـاعدة للمنتقلين واملجتمعـات املضيفـة مـن وجـود العمليـات البيئيـة املحفـزة لتَّهجير السـكان يف
واملحليـة وللتعـرف على اإليجابيـات الكامنـة يف االنتقـال هـذه املناطـق.
يف سـياق الكـوارث والتغيرات البيئيـة .ولسـنا بحاجـة إلطـار
سـيايس آخـر جديـد ،ولكننـا بحاجـة إلدماج الهجـرة يف األطر وملعالجـة نقـص البيانـات القابلـة للمقارنـة بشـأن السـكان
املهجريـن ،وضـع مشروع “الهجـرة والبيئـة وتغير املنـاخ:
القامئـة على األصعـدة الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة .فهـذا
َّ
مـن شـأنه تحقيـق اللحمـة الالزمة لتنسـيق اسـتجابة ف َّعالة .األدلـة املتعلقـة بالسياسـات” الـذي ميوله االتحـاد األورويب
ً
تحليلا مقار ًنـا بين الـدول لسـت دول عىل أسـاس تجريبي.
جمع البيانات عىل نحو أفضل وتبادلها
2وتغـذي الدراسـات االسـتقصائية بشـأن أماكـن املوطـن
توفـر بيانـات التهجير أسـايس يف فهـم أوجـه االسـتضعاف واملقصـد للمهاجريـن داخل ًيـا السياسـة املعنيـة بكيفيـة
وتقديـم املسـاعدة اإلنسـانية ووضـع حلـول دامئـة .ومعظم تعزيـز التنقـل البشري للمرونـة وللقـدرة على التكيف مع
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تيس بالتعاون مع وزارة الرفاه االجتامعي والتنمية الفلبينية ورشة عمل تنسيق املخيامت وإدارتها يف يناير/كانون الثاين  2013ضمن الجهو دا ملبذولة يف التخطيط لالستعداد للكوارث.
املنظمة الدولية للهجرة ِّ

التغيرات البيئيـة .وسـتُحدد الدروس املسـتفادة وسـتعتمد
املامرسـات الجيـدة على أنـواع االنتقـال (هجـرة ،نـزوح،
انتقـال مخطـط) بـدالً مـن االعتماد على سمات الدولة ما
يوفـر معلومـات قابلـة للمقارنـة مع الدول األخـرى املامثلة
لهـا يف أعـداد املهاجريـن والسـياقات البيئيـة.

تعزيز الرشاكات

متثـل الهيئـات الوطنيـة إلدارة الكـوارث دو ًرا محوريـاً يف
االسـتعداد للتهجير يف أوقـات الكـوارث واالسـتجابة لـه
وإدارتـه ومعالجتـه وهـي قـادرة بشـدة على الحـد مـن
املخاطـر وأوجـه االسـتضعاف .ويجـب أن تكـون األولويـة
الرئيسـية لبنـاء رشاكات استراتيجية وعمليـة بين الهيئـات
الوطنيـة إلدارة الكـوارث مـن ناحيـة وكذلـك بين الهيئـات
الوطنيـة إلدارة الكـوارث والجهـات الفاعلـة يف املجـال
اإلنسـاين مـن ناحيـة أخـرى بهـدف تعزيـز قدراتهـم قبـل
الكـوارث وبعدهـا.

ومتتلـك غالبيـة الـدول خطـط االسـتجابة للكـوارث ولكـن
كبيرا .ومتكن
تختلـف املناهـج والخبرات فيما بينها اختال ًفا ً
الشراكات بين الهيئـات الوطنيـة إلدارة الكـوارث مـن
مختلـف أجـزاء العـامل تبـادل الخبرات واألدوات والطـرق
التـي تغطـي جميـع جوانـب إدارة مخاطـر الكـوارث.
وتسـاعد االلتزامـات العامليـة للجهـات الفاعلـة الدوليـة
والشراكات فيما بينهـا يف وضـع جميـع الهيئـات الوطنيـة
إلدارة الكـوارث يف جميـع أنحـاء العـامل عىل قدم املسـاواة.
وعلاوة على ذلـك ،تسـاهم الجهـات الفاعلـة يف املجـال
اإلنسـاين يف التخطيـط للتَّهجير وإدارتـه مـن خلال تعزيـز
مسـاعدة السـكان املترضريـن وحاميتهـم بطريقـة محايدة.
ومـن أمثلـة كيفيـة اسـتخدام الشراكات لتحقيـق هـذه
الغايـة “الدليـل الشـامل للتخطيـط لعمليـات اإلجلاء
الجامعيـة يف حـاالت الكـوارث الطبيعيـة” الـذي نشر يف
2014.3وتظهـر الخبرات غيـاب األدوات املناسـبة إلرشـاد
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الهيئـات الوطنيـة إلدارة الكـوارث التنسـيق ،يجـب إدمـاج شـواغل التنقـل البشري يف األطـر
والجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين االستراتيجية على األصعدة الدوليـة والوطنيـة واملجتمعية.
عنـد التخطيـط لعمليـات اإلجلاء
الجامعيـة .وملعالجـة هـذا القصـور ،وعلى الصعيـد الـدويل ،يوفـر كل مـن إطـار عمـل هيوجـو
تعاونـت  11دولة وعـدد من املنظامت الثـاين واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغير املناخ
الدوليـة والخبراء األكادمييـون تحـت واألهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة والقمـة العامليـة للعمـل
مظلـة املنظمـة الدوليـة للهجـرة اإلنسـاين فرصـ ًا لتعزيز املعـارف وتبادلها .وأما على الصعيد
إلخـراج الدليـل الشـامل للتخطيـط اإلقليمـي ،توفـر العمليـات االستشـارية اإلقليميـة بشـأن
لعمليـات اإلجلاء الجامعيـة يف حـاالت الهجـرة مسـاحة متميـزة لعقـد مناقشـات غري رسـمية وغري
الكـوارث الطبيعيـة الـذي يشـتمل عىل ملزمـة عـن الهجـرة بقيـادة الـدول .وبهـذا ،يـأيت التقـدم
منـوذج ميكـن اسـتخدامه وتفعيلـه عند يف الحـوار ومبـادرات التعـاون بشـأن الهجـرة والتَّهجير
املرتبـط بالتدهـور البيئـي وتغير املنـاخ نتيجـة للعمليـات
وضـع خطـط اإلجلاء الوطنيـة.
االستشـارية اإلقليميـة ومـا تتسـم بـه من تحقيـق توافق يف
ويؤكـد تزايـد عـدد املهاجريـن يف اآلراء 5 .وعلى الصعيـد الوطنـي ،يجـب أن تشـتمل خطـط
جميـع أنحـاء العـامل على رضورة التكيـف الوطنيـة وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة
إدمـاج املهاجريـن وعمليـات االنتقـال اإلمنائيـة وخطـط التنميـة املحليـة قضايـا الهجـرة لدعـم
يف آليـات االسـتجابة اإلنسـانية .فعلى جعـل الهجـرة الداخليـة والدوليـة خيـا ًرا إيجاب ًيـا وآمنًـا
سـبيل املثـال ،تضررت األيـدي العاملة وللحـد مـن التهجير وعوامـل “الهجـرة اليائسـة” وزيـادة
املهاجـرة مـن أمريـكا الالتينيـة على املرونـة.
نحـو غير متكافـئ بإعصـار سـاندي
يف نيويـورك عـام  2012وكانـوا ويتضـح جل ًيـا حاجتنـا إلدمـاج قضايـا الهجـرة  -مبـا فيهـا
احتياجـا  -مقارنـة مبـن بقـوا التهجير يف سـياقات تغير املنـاخ والحـد مـن مخاطـر
أقـل
ً
يف موطنهـم  -لإلغاثـة وملسـاعدات الكـوارث وسياسـات التنميـة  -يف جميـع املسـتويات .وهذا
االستشـفاء وأكثر قـدرة على الوصـول رضوري لتحقيـق اسـتجابات متسـقة وشـاملة للتغيرات
إليهـا .ويف فيضانـات  2011التـي أرضت ببانكـوك ُ
وخمـس واألزمـات التـي نواجههـا.
مسـاحة تايالنـد ،علـق مـا ال يقـل عـن  ,600ألـف شـخص
مـن العمال املهاجريـن مـن ميامنـار يف املناطـق املتضررة ويليام الييس سوينغ  ODG@iom.intاملدير العام للمنظمة
وواجهـوا تحديـات الوصـول للمعلومـات واملسـاعدة .الدولية للهجرةwww.iom.int .
واسـتلزم مسـاعدة هـؤالء السـكان املهاجريـن إجـراءات
 .1مركز رصد النزوح الداخيل( )2014التقديرات العاملية :2014النازحون بفعل الكوارث.
متضافـرة مـن جانب السـلطات .وتهدف مبـادرة املهاجرين ()Global Estimates 2014: People Displaced by Disasters
يف البلـدان التـي متـر بأزمـات التـي أطلقتها البلاد يف http://tinyurl.com/IDMC-2014GlobalEstimates 2014
 .2جمهورية الدومينيكان وهايتي وكينيا وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام.
لوضـع مبـادئ توجيهيـة ومامرسـات ف َّعالـة لتحسين قـدرة www.environmentalmigration.iom.int
الـدول والجهـات الفاعلـة األخرى على االسـتعداد لتخفيف www.globalcccmcluster.org/system/files/publications/MEND_download.pdf .3
معانـاة املهاجريـن العالقين يف الـدول التـي متـر بأزمـات http://tinyurl.com/IOM-MICIC .4
 .5املنظمة الدولية للهجرة ( )2013آليات االستشارات اإلقليمية العابرة للدول حول
حـادة سـواء كان بسـبب النزاعـات أو الكـوارث الطبيعيـة الهجرة :مقاربات ونشاطات حديثة ومضمونات عىل الحوكمة العاملية للهجرة ،سلسلة
4
أبحاث الهجرة ،العدد .45
وحاميـة كرامتهـم وحقوقهـم.

اتساق السياسات واملامرسات

تسير جهـود التنسـيق بخطـى جيدة على املسـتوى العميل
والبحثـي والسـيايس ،وإلزالـة املعوقـات على طريـق هـذا

(Regional Inter-State Consultation Mechanisms on Migration:
Approaches, Recent Activities and Implications for Global Governance
)of Migration
http://tinyurl.com/IOM-ResearchSeries45
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غرب أفريقيا :قاعدة اختبار للحلول اإلقليمية

جوليا بلوترش ودليلة غرباوي وسارة فيجيل

ليس يف غرب أفريقيا كثري من السكان الرحالني لكنها شديدة التعرض للمخاطر الطبيعية .ومع ذلك تحظى
بعدد من اتفاقات التعاون اإلقليمية وهذا ما قد ميكنها من أن تكون قاعدة مفيدة لالختبار للتصدي
للتَّهجري العابر للحدود الناتج عن الكوارث الطبيعية.
دخلـت معظـم دول غـرب أفريقيـا الفضاء السـيايس املوحد
نسـبياً ضمـن املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا1،
مـا يجعـل اإلقليـم مـن الناحيـة السياسـية أقـل تجزئـة مما
تعيشـه مناطـق أخـرى يف العـامل .ونتيجـة لذلـك ،تصبـح
الحـدود مسـامية ،وبذلـك يصبـح مفهـوم الحركـة “العابـرة
للحـدود” يف هـذا السـياق فضفاضـاً نسـبياً مـا يعنـي َأن
املنطقـة تتمتـع مبعـدل عـال غير اعتيـادي للهجـرة البينيـة
إذ تزيـد نسـبة الهجرة ضمـن غرب أفريقيا على  %58ضمن
املنطقـة.
ال تقتصر مسـببات الهجـرات على انعـدام العدالـة
االقتصاديـة أو االضطرابـات السياسـية أو تدهـور الظـروف
البيئيـة بـل تتعلـق أيضـاً بسـبل العيـش التقليديـة القامئـة
على الرتحـال والتنقل التـي مل توقفها الحـدود الوطنية التي
ُرسـمت يف مرحلـة مـا بعـد االسـتعامر .وباإلضافـة إىل ذلك،
ُيعـد التَّهجير الناتج عـن الكوارث املسـتحثة مناخيـاً ظاهرة
متكـررة ً
املهجرين بالكـوارث يف املنطقة وصل
علما َّأن عدد َّ
إىل قرابـة  9.3مليـون شـخص مـا بني عامـي  2008و2013.2

آليات الحامية الحالية

املسـتحثة مناخيـاً مشـتمل عليهـا يف هـذه الصياغـة أم ال.
وهكـذا ،اختلفـت تفسيرات الصيغـة لعـدة أسـباب منهـا
املوسـع.
غيـاب اإلجماع الخـاص بعتبـة تطبيـق التعريـف َّ
وتشير األدلـة القليلـة املتاحة هناك إىل َّأن الـدول األفريقية
انتهجـت مقاربـة مقيـدة نسـبياً لهـذا التعريـف .وباإلضافة
إىل ذلـك ،ال يوجـد أي معاهـدة تغطـي األشـخاص الذيـن
يرتكـون ديارهـم بسـبب األزمـات بطيئـة الحـدوث أو ترقباً
لوقـوع تلـك األزمـات.
وبغيـاب أي نـص يف القانـون الـدويل ميسـح الحـق لدخـول
دولـة أجنبية يف حالة التَّهجري الناتج عن الكوارث املسـتحثة
باملخاطـر ،ال بـد ألي نقـاش يـدور حـول طـرق معالجـة
هـذا النـوع مـن التحـرك يف املنطقـة أن يضـع يف الحسـبان
سياسـات الهجـرة واللجـوء لـدى املجتمع االقتصـادي لدول
وسـع املجتمـع
غـرب أفريقيـا والـدول األعضـاء فيـه .وقـد َّ
االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا تفويضـه املبـديئ إلدخـال
التنقـل ضمـن مرشوعه السـيايس .فيتيـح بروتوكوله الخاص
بحريـة حركـة األشـخاص وحـق اإلقامـة والرتسـيخ (تاريـخ
التوقيـع  ،1975منقـح يف  )1986ملواطـن الدولـة العضـو يف
الربوتوكـول الخـاص بحريـة حركـة األشـخاص وحـق اإلقامة
والرتسـيخ بـأن يعيـش ويعمـل يف دولـة عضـو أخـرى مـدة
تسـعني يوماً.

ال يوجـد حاليـاً إجماع دويل أو يف منطقـة غـرب أفريقيـا
حـول إجـراءات قبـول العابريـن للحـدود وحاميتهـم يف
سـياقات الكـوارث .ويبقـى هنـاك تسـاؤالن مهمان حـول
مـا إذا كان املهاجـرون سيسـمح لهـم بدخـول دولـة أخـرى و ُيسـتثنى مـن قاعـدة اإلقامـة تلـك وفقـاً للربوتوكـول يف
وطلـب املسـاعدة منهـا وحـول املـدة التـي س ُيسـمح لهـم برنامـج املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا الخـاص
املكـوث فيهـا يف حالـة قبولهـم.
بـاإلدارة املسـتدامة للمـوارد الرعويـة ومراقبـة أوضاع شـبه
االسـتقرار (االنتجـاع)  4وهـي أكثر مجـاالت السياسـات
وتوسـع االتفاقيـة الناظمـة للجوانـب الخاصـة ملشـكالت تطـوراً مـن ناحيـة العنايـة بالتنقـل البشري املوسـمي
ّ
الالجئين يف أفريقيـا لعـام ( 1969اتفاقيـة عـام  )1969واملرتبـط بالبيئـة .وخلال العقـد األول مـن القـرن الواحـد
االلتزامـات املنصـوص عليهـا يف اتفاقية الالجئين لعام  1951والعرشيـنُ ،صم َمـت وثيقـة خاصـة للرعـاة البـدو وهـي
وكذلـك توسـع تعريـف مصطلـح عـدم اإلعـادة القرسيـة شـهادة االنتجـاع الدوليـة التـي ميكـن مقارنتها بجواز سـفر
بحيـث يتضمـن “األحـداث التـي تعطـل النظـام العـام يسـهِّل عمليـة الرتحـال البشري العابـر للحـدود للرعـاة
ً
تعطيلا جسـي ًام” 3.ومن غير الواضح ما إذا كانـت الكوارث وقطعانهـم.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ج غوردون

املساعدات واملامرسات املثىل ومواطن الضعف
على املهربين والطـرق الخطـرة (مقارنـة بوضـع القـرن
تسـعى السياسـة اإلنسـانية املشتركة للمجتمـع االقتصـادي األفريقـي على سـبيل املثـال).
لـدول غـرب أفريقيـا إىل رفـد القـدرات الوطنيـة واإلقليمية
يف توفير االسـتجابات املحددة بالسـياق واملرتكـزة إىل الناس وضمـن هيكليـات املجتمع االقتصـادي لدول غـرب أفريقيا،
للتعامـل مـع الشـواغل اإلنسـانية .ومـن األمـور املهمـة َّأن هنـاك خلـط بين خفـض مخاطـر الكـوارث وإدارة الكوارث
التزامـات مسـاعدة املهاجريـن يبـدو أنهـا ُأه ِملـت عـن ويكـون التعامـل معهـا ضمـن مديريـة الشـؤون اإلنسـانية
قصـد .فبالنسـبة
للمهجريـن الين يقطعـون الحدود بسـبب واالجتامعيـة .وتأسسـت اللجنـة الفنيـة إلدارة الكـوارث
َّ
الكـوارث ،ال بـد إذن مـن تحديـد أحـكام مخصصـة ضمـن لتفعيـل خطـة العمـل اإلقليميـة األحـدث ()2015-2010
الربوتوكـول لتمكينهـم مـن الحصـول على املسـاعدات ومـن بين املنظامت اإلقليميـة التي لديها أطـر عامة لخفض
اإلنسـانية باإلضافـة إىل تأسـيس رشوط اإلقامـة ومدتهـا .مخاطـر الكـوارث وإدارتهـاُ ،يعـدُّ املجتمع االقتصـادي لدول
غـرب أفريقيـا واحـداً مـن املنظمات القليلـة عىل املسـتوى
ويف املامرسـة ،يخفـق بروتوكـول املجتمـع االقتصـادي لدول العاملـي التـي تنظـم رسـمياً متاريـن تشـبيهية مشتركة
غـرب أفريقيـا يف تذليـل أهـم العوائـق التـي قـد متنـع للرتويـج للتعـاون الفنـي وتحسين التدريـب لالسـتجابة
املهجريـن مـن التمتـع بحقوقهـم كاملـة ومامرسـتها .فعلى للكـوارث .وباإلضافـة إىل ذلـك ،مـا زال الصنـدوق اإلقليمي
َّ
سـبيل املثال ،قـد تكون الخطـوات الرضورية
للحصـول على الوثائـق القانونيـة لدخـول
سـوق العمـل ومنظومـة الرعايـة الصحيـة
طويلـة ومعقـدة للغايـة .لكـنَّ دول غـرب
أفريقيـا تعمـل على زيـادة تنقـل الحقـوق
االجتامعيـة ضمـن املنطقـة .ومتثـل االتفاقية
العامـة للمجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب
أفريقيـا حـول األمـن االجتامعـي تقدمـاً
ً
مهما يف تأمين حاميـة قويـة للحقـوق يف
تنفيـذ بروتوكـوالت حريـة الحركـة اإلقليمية.
وأبـدت دول املجتمـع االقتصادي لدول غرب
أفريقيـا وكذلـك املنظمـة الدوليـة للهجـرة
يف االستراتيجية اإلقليميـة 2016-2014
التزامـاً بالعمـل نحـو تحقيـق مزيـد مـن
الحاميـة للمهاجريـن “املواجهين للمحنـة”
أو املهاجريـن العاديين ،خاصـة مبـا يرتبـط
بوضـع اإلتجـار بالبشر .فربفـع مسـتوى
الحاميـة املمنوحـة للنـاس يف مثـل هـذه
الظـروف ،قـد يصبـح مـن املمكـن تحسين
الوضـع العـام للحاميـة للفئـات الثانيـة مـن
األشـخاص املتنقلين.
وعلى الجانـب اإليجـايب ،ق َّلصـت اتفاقيـات
التنقـل الحـر مـن التهديـدات الواقعـة على
املهاجريـن يف املنطقـة ممـن كانـوا لـوال تلك
جبرون على االعتماد
االتفاقيـات سـوف ُي َ

عائلة من الجئي ساحل العاج تجتاز طريقاً يف الغابة نحو زويدرو وهي بلدة يف جنوب رشق ليبرييا بعد ثوران
الربكان يف ساحل العاج عام .2011
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لإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث قيـد التطويـر ،وهنـاك أيضـاً
فريـق االسـتجابة لحاالت الطوارئ الذي سـوف يكون أداة
إقليميـة لالسـتجابة ألوضـاع الكـوارث والنزاعـات.
ورغـم وجـود كثير مـن األحـكام السـتجابة دول غـرب
للمهجرين،
أفريقيـا للكوارث وتوفري الحامية واملسـاعدات
َّ
مـا زالـت االسـتجابات حتـى هـذه اللحظـة مؤقتـة يف
معظمهـا .لكـنَّ عـدم القـدرة على حشـد الجهـود لبنـاء
الصناديـق وغيـاب االسـتجابة املنسـقة الكافيـة لتلبيـة
الحاجـات اإلنسـانية غالبـاً مـا ُتذ َكـر على أنهـا أسـباب
مؤديـة للضعـف.
وليـس هنـاك حتـى اآلن أي حـاالت ُد ِعيـت لهـا البلـدان
األصليـة وبلـدان املقصـد للتنسـيق فيما بينهـا يف سـياق
التَّهجير الناتـج عن الكوارث .وبالنسـبة لتنقلات الالجئني،
تأسسـت هيئـات ثالثيـة األطراف ضمن البلـد األصيل وبلد
اللجـوء ومفـوض األمـم املتحـدة السـامي لالجئين ومتثـل
هـذه الهيئـات دوراً ً
مهما يف ترسـيخ املامرسـات املثاليـة
بـل ميكـن أن تكـون نقطـة انطلاق جيـدة للنُّـزوح العابـر
للحـدود بعـد وقـوع الكـوارث .وال يقـل أهميـة عـن ذلك
أيضـاً تدابري بنـاء الثقة بني بلدان اللجـوء والبلدان األصلية
عقـب التنقلات السـكانية املرتبطـة بالنزاع املسـلح.

آفاق مستقبلية

الـدول األعضـاء .وينبغـي إرشـاد صنـع السياسـات املحلية
وتفعيلهـا باالتفاقيـات فـوق الوطنيـة مبـا يف ذلـك متديـد
اإلقامـة املؤقتـة واألحـكام الخاصـة باألشـخاص الذيـن
هجرتهـم الكوارث واألحكام الخاصـة باملهاجرين املتأثرين
َّ
بالكـوارث ممـن قد يحـق لهم إىل درجـة معقولة الحصول
على “جـواز سـفر” شـهادة االنتجـاع الدوليـة كنمـوذج،
للمهجرين يف
ورفـع مسـتوى النظـر يف الحاجـات الخاصـة
َّ
تنفيـذ األطـر العامة الدوليـة القامئة ،ورفع مسـتوى اعتبار
التَّهجير العابـر للحـدود املحتمـل ضمـن األطـر العامـة
للحامية وتوفري املسـاعدات اإلنسـانية .ومع َّأن السياسـات
موجـودة ومـع أنهـا متثـل نقطـة انطلاق جيدة ،فسـيبقى
مـن املهـم توضيـح الحقـوق واملسـؤوليات الخاصـة
باألشـخاص املهجريـن بالكـوارث خالل مدة مكوثهم سـواء
أكان ذلـك مؤقتـاً أم مسـتمراً لحين تأسـيس حلـول بعيدة
األمد.
جوليا بلوترش  Julia.blocher@ulg.ac.beمرشحة لنيل
درجة الدكتوراه يف مركز الدراسات العرقية ودراسات الهجرة،
جامعة لييج  www.cedem.ulg.ac.beومساعدة بحث
يف مركز علوم بو باريس  www.sciences-po.frودليلة
غرباوي Dgharbaoui@doct.ulg.ac.beمرشحة لنيل درجة
الدكتوراه يف مركز الدراسات العرقية ودراسات الهجرة
ومساعدة بحث ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف مركز
ماكميالن براون لدراسات منطقة املحيط الهادئ ،جامعة
كانتريبري www.pacs.canterbury.ac.nz/وسارة فيجيل
 Sara.Vigil@ulg.ac.beزميلة بحث يف صندوق البحث العلمي
ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف مركز الدراسات العرقية
ودراسات الهجرة

ملنطقـة غـرب أفريقيا موقع مناسـب لتك ّون منوذجـاً عاملياً
يحتـذى بـه يف التعـاون والتـآزر يف ريـادة الحلـول .ويحدد
برنامـج رؤيـة املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيـا
لعـام  2020هدفـاً طموحـاً ملنطقـة متامسـكة “ال تحدهـا
الحـدود” مرتكـزة إىل “النـاس” 5كما َّأن تشـاطر األعبـاء
املهجريـن مـن أهـم مـا يجـب فعلـه تشكر الباحثات املساهامت التي قدمها الزمالء التالية أسامؤهم
والتعـاون ملسـاعدة َّ
لتحقيـق تلـك الرؤيـة ومـع ذلـك ،مـا زالـت هنـاك عـدة يف إثراء هذه املقالة :فرانسوا جيميني وفلورنس دي لونغفيل
مخـاوف تتعلـق بالتنقلات السـكانية يف املنطقـة .ويتيـح وناثايل بريين وكاروالين زيكغراف وبيري أوتسري.
بروتوكـول املجتمـع االقتصـادي لـدول غـرب أفريقيا حول
 .1باستثناء كل من موريتانيا وسانت هيالنة و ساو تومي وبرينسيبي
حريـة الحركـة مـن حيـث املبـدأ لجميـع مواطنـي الـدول
املهجرون بالكوارث
:2014
العاملية
ات
ر
التقدي
الداخيل:
ُّزوح
ن
ال
رصد
مركز
.2
َّ
األعضـاء فيـه حـق دخـول دولـة عضـو أخـرى ومـع ذلـك http://tinyurl.com/IDMC-2014-GlobalEstimates
()Global Estimates 2014: People displaced by Disasters
يعتمـد ذلـك على التعـاون السـيايس وحسـن النوايـا.
 .3املادة  )2(1واملادة .)3(2
ومـن أكثر األمـور أهميـة رسـم السياسـات الوطنيـة
وتأسـيس خطـط الحاميـة املؤقتـة ضمـن غـرب أفريقيـا
نظـراً لضرورة تفعيـل االتفاقيـات فـوق الوطنيـة محلياً يف

 4 .4قرار املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا 98/10/A/Dec5
 .5مفوضية املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا (“ )٢٠١١رؤية املجتمع االقتصادي
لدول غرب أفريقيا لعام  ”2020نحو مجتمع دميوقراطي ومزدهر
http://tinyurl.com/ECOWASVision2020
)(ECOWAS vision 2020. Towards a Democratic and Prosperous Community
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التنمية ومخاطر التَّهجري
غلوسيا بوير وماثيو ماكينون

للتغري املناخي آثار ال ُيستهان بها عىل حاالت الطوارئ قد يغفلها أحيا ًنا تحدي التنمية .ومع ذلكُ ،يحدث
تغري املناخ ً
أمناطا نظامية من التدهور االجتامعي واالقتصادي تؤثر بدورها عىل عوامل التَّهجري بسبب
الكوارث وتستلزم وجود استجابات موازية لها.
املهجرين
من املعروف عىل نطاق واسع َّأن غالبية األشخاص َّ
يعيشون يف مستوى خط الفقر أو دونه َّ
وأن الفئات ذات
الدخل املنخفض تتأثر عىل نحو غري متكافئ بالكوارث املرتبطة
بالطقس .وعالوة عىل ذلك ،إذا ما جنبنا عامل الكوارث نجد
َّأن مثة مجموعة من العواقب املختلفة املرتبطة أيضاً باملناخ
املتغري ُتضعف عامل املرونة وخاصة عند مزارعي الكفاف
ما يجعلهم أكرث استضعا ًفا .وبهذا تعد هذه العواقب داف ًعا
قو ًيا للهجرة من الريف إىل الحرض؛ وحتى إن أمكن تجاوز
املسائل املناخية تجاو ًزا كب ًريا بفعل املربرات “االقتصادية”
التي تقدمها تدفقات املهاجرين ،سينتهي املطاف غالباً بكلتا
1
فئتي املهاجرين يف األحياء الفقرية نفسها.
تفرض األيام شديدة السخونة ومواسم الجفاف الطويلة
والقاسية وقلة هطول األمطار عمو ًما ثم انهامرها بغزارة
ً
ضغوطا ال ُيستهان بها عىل املجتمعات الريفية
فجأة
منخفضة الدخل .ويعاين مجال الصحة ،عىل سبيل املثال،
من الظروف املواتية بشدة النتشار األمراض املنقولة عن
طريق الغذاء واملاء والحرشات .وتقلص مواسم الزراعة
القصرية وقليلة التوقعات إضافة إىل قلة هطول األمطار
وزيادة معدل الفيضانات املحاصيل الزراعية يف حني يقلل
زيادة عدد األيام شديدة الحرارة من إنتاجية العمل يف الهواء
الطلق (الغالبية العظمى من جميع أعامل مجتمعات زارعي
الكفاف) وتجعله أكرث خطورة بسبب اإلرهاق والجفاف.
وبزيادة صعوبات زراعة املحاصيل والعمل التي تعرقل
املزارعني ،يطل انعدام األمن الغذايئ برأسه وتتزايد معدالت
سوء التغذية لدى األطفال يف الوقت نفسه.

األرس التي تعيش يف مستوى الكفاف .وبالرغم من اختالف
التفاصيل ،غال ًبا ما نصل للنتيجة نفسها؛ أناس وخاصة من
فئة الشباب تتدهور حالتهم رساعًا بالهجرة بأعداد متزايدة
للعيش يف املدن وأحيائها الفقرية .وبهذا تنتقل معهم املشاكل
إىل الحرض ً
فضل عام تحمله تلك العملية بني طياتها من
مخاطر عىل كال من مجتمعات املنشأ واملقصد.
ويف حني تقدم املجتمعات الريفية املنهكة مناخ ًيا يف إفريقيا
جنوب الصحراء الكربى وأمريكا الجنوبية وآسيا وحتى يف
الرشق األوســط إمــدادات جاهزة من السكان الجدد إىل
األحياء الفقرية الحرضية ،ال تتأثر املناطق املامثلة جغراف ًيا يف
جنوب غرب الواليات املتحدة أو يف أسرتاليا ً
مثل عىل النحو
نفسه عىل الرغم من الضغوط املناخية املشابهة التي تتعرض
لها هذه املناطق .وتربز هذه الحقيقة أهمية قدرة املجتمع
املحيل االستيعابية وأنظمة الحكم يف التعامل مع مثل هذه
التغريات املناخية.

التجديد الريفي

ُوضعت مجموعة واسعة من اإلجراءات واملقاربات للتكيف
مع تغري املناخ مثلام هو بارز يف األنشطة املوسعة التي
تنبأت بها برامج العمل الوطني للتكيف 2.ومع ذلك ،يف
مجتمعات الكفاف املسيطرة ،العامل الرئييس الذي يعوق
تحقيق االستجابات غياب وسيلة ُيعتمد عليها لبدء هذه
اإلجراءات ,وإدامتها .ويتطلب استخدام بذور ذات جودة
أعىل وأكرث مقاومة للجفاف ووجود مرافق مياه أفضل أو
أنظمة أرصاد جوية ميكن أن يغطيها التأمني املتناهي الصغر
من بني جميع املبادرات األخرى بال استثناء نفقات يصعب
القدرة االستيعابية ألنظمة الحكم تحدد املرونة
توفريها ما يعرقل إمكانية الوصول ملن هم من أكرث القادرين
مثل تلك الظروف الصعبة شائعة يف املجتمعات الريفية يف عىل تقديم املساعدة.
جميع أرجاء املناطق املدارية النامية .واملستضعفون تحديدًا
هم الدول واملجتمعات التي تحتل فيها إسهامات القطاع ال تتطلب جميع مبادرات التكيف مع تغري املناخ موارد لكنَّ
الزراعي نصيب األسد يف الناتج االقتصادي أو من مساحة زيادة القدرة االستيعابية واستخدام املقاربات القامئة عىل
القوى العاملة فيها والتي تشتمل عىل أعداد كبرية ً
أيضا من املرونة من شأنها زيادة نطاق االستجابات املتاح زيادة كبرية.
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تدهور املناطق الريفية يف املنطقة الرشقية العليا بغانا

تتجىل آثار زيادة درجات الحرارة عىل مجتمعات الكفاف بشدة يف
هذه املنطقة من غانا التي كانت يف يوم ما سلة خبز البالد .ومن
أساليب تعويض قصور مواسم الزراعة أو القدرة اإلنتاجية توسيع
مساحة الرقعة الزراعية ولكن ذلك غالباً ما يأيت عىل حساب
األشجار وعىل حساب التنوع البيولوجي وجودة األرض ومساحة
الظل التي يتمتع بها املزارعون وتحتاجها املحاصيل .وتساهم
إزالة الغابات واألشجار وتدهورهام يف زيادة تغري املناخ بفعل
فقدان نقاط امتصاص الكربون ويف قسوة مسببات االستضعاف
أيضاً ،مثل :رفع درجات الحرارة املحلية وزيادة مواسم الجفاف
وكرثة معدل الفيضانات .وعالوة عىل ذلك ،ما زالت حتى اآلن
أقل األرايض إنتاجية املناطق الوحيدة املزروعة ما يعني أن نقص
املحاصيل سيأيت بعواقب وخيمة.

تؤثر الخسائر يف الدخول الخاصة باملثل عىل قطاع الخدمات
العامة .وميثل تراجع االستثامرات يف البنية التحتية املحلية للمياه
مشكلة عىل وجه الخصوص ألنها تقلص مساحة األرايض املتاحة
الصالحة للزراعة أثناء موسم الجفاف ما يدفع مزيداً من الناس
إىل الهجرة موسم ًيا .وال ميكن إنكار مؤرشات وجود الضغوط
املجتمعية أيضاًً .
فمثل ،يرعى مالكو املزارع الصغرية عدداً قلي ًال من
الرحل من
املاشية ويعهدون أيضاً بعدد قليل آخر إىل رعاة املاشية ّ
قبيلة الفوالين التي ترتدد عىل األرايض الهامشية يف املنطقة .ويف
ضوء االعتامد ساب ًقا عىل املنفعة املتبادلة لخدمات الرعي مقابل
الغذاء أو الدخل ،أظهر نقص هذا النوع من التبادل كيفية انتقال
صدمات سبل كسب الرزق التي تواجهها املجتمعات املستقرة من
خالل القنوات االقتصادية لترض بالعالقات االجتامعية التقليدية.

ويف حالة منطقة شامل غانا عىل وجه الخصوص (انظر املربع
النيص) ،يعد عكس اتجاه تدهور سبل كسب الرزق خطوة
مهمة عىل طريق تأمني االستثامرات للبنية التحتية للمياه
والري والحفاظ عىل املناطق املحمية وتوفري التأمني وغريها
من اإلجراءات الكثرية التي قد تكون يف متناول اليد يف ضوء
وتواجه الدول واملجتمعات األكرث استضعافاً للتغري املناخي
زيادة القدرة االستيعابية.
تحد ًيا كب ًريا يف التغلب عىل اتجاه تدهور الحالة الريفية
ويف الوقت الذي تعد فيه الحكومات قادرة عىل دفع عجلة وضغوط الهجرة يف ضوء تسارع التغريات البيئية واملناخية.
التغيري من خالل الحوافز املالية أو حمالت التوعية ،لدى وسيتطلب فهم الطبيعة املتغرية للنُّزوح املتعلق بتغري املناخ
كثري من أصحاب املصلحة أيضاً ،مثل :جامعات الضغط التفكري يف التنمية وإدراك أهمية االستجابات اإلمنائية الف َّعالة
عىل الحكومة يف املجتمع املحيل أو املنظامت الدينية ،يف الوصول إىل الحلول املستدامة ملثل هذه التحديات.
فرص لتعزيز املرونة والتجديد الريفي بالرغم من التغريات
املناخية الحادثة .وعالوة عىل ذلك ،من شأن االقتصاد الريفي غلوسيا بوير  glaucia.boyer@undp.orgمتخصصة
األكرث حيوية توفري عائدات أكرب ُتجنى من الهجرة املوسمية يف سياسات الحلول اإلمنائية للنُّزوح وماثيو ماكينون
والدامئة من خالل زيادة احتامالت تبادل املهارات والروابط  matthew.mckinnon@undp.orgمتخصص يف منتدى دعم
التجارية وتصبح حينها التحويالت النقدية ذات نفع محيل املستضعفني جراء التغريات املناخية يف مكتب السياسات ودعم
ملموس .وبهذه الطرق ،ميكن أن ُتثل الهجرة جز ًءا من الربامج التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
إسرتاتيجية التكيف ً
بدل من كونها مجرد املالذ األخري.

عىل تحديات الحارض املتزايدة الكامنة يف النُّزوح املط َّول
وذلك من خالل طرح املبادرات ،مثل :تحالف الحلول وخطة
االستجابة اإلقليمية لسوريا والصمود اإلقليمي لالجئني
3
السوريني.

الخامتة

حرص برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل جعل املرونة يف
مواجهة تغري املناخ والكوارث الطبيعية محورية يف خطته
االسرتاتيجية لألعوام  2017-2014ويهتم كذلك البنك الدويل
اهتام ًما متزايدًا بآليات التكيف مع تغري املناخ وتخفيف
حدته .وقد كان برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أيضاً مشار ًكا
رئيس ًيا يف الجهود املبذولة لتقديم حلول التنمية للتغلب

www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/

climate-and-disaster-resilience/overview.html
 .1انظر مجلة الهجرة القرسية ،العدد “ 34التأقلم مع النزوح يف املناطق الحرضية” ص
www.fmreview.org/ar/urban-displacement
 .2راجع مقال وارنر وآخرون ،صفحة 8-9
 www.3rpsyriacrisis.org .3و www.solutionsalliance.org
ملحوظة :سيغطي العدد  51من نرشة الهجرة القرسية هذا املوضوع :انظر
www.fmreview.org/ar/solutions
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وضع إجراءات الحامية املؤقتة يف أفريقيا

متارا وود

املهجرين العابرين للحدود
قد تحسن ترتيبات الحامية املؤقتة الرسمية يف أفريقيا عىل نحو ملموس وصول َّ
بسبب الكوارث إىل األرايض والتمتع بحقوق اإلنسان .ويجب أن تجري هذه الرتتيبات يف ضوء التزامات
الحامية القامئة يف الدول.
املهجريـن العابريـن للحـدود بسـبب
يحـق لبعـض
َّ
الكـوارث وآثـار تغير املنـاخ يف أفريقيـا الحصـول على
الحاميـة بوصفهـم الجئين إمـا مبوجـب اتفاقيـة الالجئين
لعـام  1951أو مبوجـب اتفاقيـة الالجئين يف إفريقيـا
لعـام  .1969إ َّال َّأن األطـر السياسـية والقانونيـة القامئـة
املهجريـن
يف إفريقيـا غير كافيـة لضمان متتـع جميـع َّ
املهجـرون بسـبب الجفـاف
بسـبب الكـوارث ،مبـا فيهـم َّ
والفيضانـات والرباكين والتصحر ،بالحامية خـارج بلدانهم
األصليـة .وقـد خلصـت الجولة التشـاورية ملبادرة نانسـن
اإلقليميـة التـي عقـدت يف القـرن األفريقـي بتاريـخ مايو/
أيـار  2014إىل رضورة مراعـاة الـدول اإلفريقيـة “وضـع
إجـراءات الحاميـة املؤقتـة وتفعيلها يف سـياقات الكوارث
هجريـن العابريـن للحدود الذيـن ال تنطبـق عليهم
مـع ا ُمل َّ
اتفاقيـة الالجئين يف إفريقيـا لعـام  1969ولكنهـم بحاجـة
1
للحاميـة واملسـاعدة الدوليـة”.
والسماح باللجـوء املؤقـت للجيران الذيـن ميـرون مبحنة،
مثـل :سـياقات الكـوارث ،تقليـد مهـم يف أفريقيـا .ويف
ُ ،2002سـمح للفاريـن مـن ثـوران بـركان نرياجونجـو يف
جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة بالبقـاء يف أوغنـدا حتـى
أصبحـت األجـواء آمنـة للعـودة إىل وطنهـم بالرغـم مـن
عـدم منحهـم وضـع الالجئين .وفتحـت بوتسـوانا وتنزانيا
كذلـك ذراعيهما للفاريـن مـن الفيضانـات يف الـدول
املجـاورة .بيـد أن تلـك الرتتيبـات عامـة كانـت وقتيـة
املهجـرون العابـرون للحدود عىل
وغير رسـمية إذ اعتمـد َّ
عطـف املجتمعـات املضيفـة واملنظمات غير الحكوميـة
لضمان سلامتهم ونجاتهـم.

أحيا ًنـا بسـبب طبيعتهـا ال َت ْق ِدي ِر ّيـة واملؤقتـة وبسـبب
اسـتخدام الـدول لهـا كذريعـة للتحايـل على التزاماتهـا
األكثر شـمولية بتوفير الحاميـة مبوجـب القانـون الـدويل
لالجئين وقانـون حقـوق اإلنسـان.

البناء على الرتتيبات القامئة

على ضـوء هـذه الخلفيـة ،أوصـت الجولـة التشـاورية
ملبـادرة نانسـن اإلقليميـة يف القـرن األفريقي بـأن “ ُتبنى”
إجـراءات الحاميـة املؤقتـة “على القوانين والسياسـات
واملامرسـات القامئـة يف املنطقـة” .وبهـذا ،سـتعزز هـذه
املنهجيـة إجـراءات الحاميـة املؤقتـة يف الـدول اإلفريقيـة
وستسـاعد أيضـاً يف ضمان اتسـاق هـذه اإلجـراءات مـع
التزامـات الـدول القامئـة تجـاه توفير الحاميـة مبوجـب
الصكـوك الدوليـة واإلقليميـة وكذلـك القانـون العـريف.
وقـد أعربـت بالفعـل الـدول اإلفريقيـة عـن التزامهـا
مبعالجـة قضيـة التَّهجير بسـبب الكـوارث .ويتنـاول
إطـار سياسـات الهجـرة يف أفريقيـا الـذي اعتمدتـه
الـدول األعضـاء يف االتحـاد األفريقـي يف  2006الكـوارث
والعوامـل البيئيـة األخـرى بوصفهـا مصـادر رئيسـية
للتَّهجير ويـويص مبعالجـة هـذه الحقيقـة عـن طريـق
سياسـات الهجـرة الوطنيـة واإلقليميـة .وبالرغـم مـن أن
اتفاقيـة االتحـاد األفريقـي لحاميـة املهجريـن ومسـاعدة
النازحين داخليـاً يف أفريقيـا (تعـرف ً
أيضـا باسـم اتفاقيـة
كمبـاال) ال تعالـج التَّهجير العابـر للحـدود ،فقـد صاغـت
املهجريـن
إدراك الـدول الحتياجـات الحاميـة لـدى
َّ
بسـبب الكـوارث بإدراجهـا يف تعريفهـا للنازحين داخل ًيـا
األشـخاص الذيـن أجبروا على الفرار مـن ديارهم بسـبب
آثـار “الكـوارث الطبيعيـة أو التـي مـن صنع اإلنسـان” أو
3
رغبـة يف تجنـب عواقبهـا.

ووف ًقـا ملبـادئ مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين
التوجيهيـة الجديـدة بشـأن ترتيبـات الحاميـة املؤقتـة
أو البقـاء ،الحاميـة املؤقتـة “أداة واقعيـة” الغـرض
منهـا “توفير امللتجـأ للفاريـن مـن األزمـات اإلنسـانية” 2 .وحتـى تعـزز إجـراءات الحاميـة املؤقتـة الحاميـة يف
ومـن الناحيـة العمليـة ،انتقـدت ترتيبـات الحاميـة املنطقـة ً
بـدل مـن أن تقوضهـا ،يجـب أن تتسـق -كحـد
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أدىن  -مـع االلتزامـات القامئـة للـدول األفريقيـة مبوجـب حامية الالجئني

القانـون الـدويل واإلقليمـي .وقـد ُتثـل األطـر السياسـية
والقانونيـة اإلقليميـة القامئـة أيضـاً
أساسـا مفيـ ًدا
ً
للتفـاوض بشـأن ترتيبـات الحاميـة املؤقتـة يف أفريقيـا
وآليـات وضعهـا مـن خلال صياغـة مبـادئ تتفـق عليهـا
املهجريـن بسـبب
الـدول فعل ًيـا وميكـن أن متتـد لتغطـي َّ
الكـوارث.

ومثلما ذكرنـا سـاب ًقا ،بعـض النـاس  -على األقـل –
هجـرون بسـبب الكـوارث واآلثـار السـلبية لتغير املنـاخ
ُم َّ
ويسـتحقون الحاميـة مبوجـب قانـون اللجـوء الـدويل
واإلقليمـي .وتقـر الوثيقـة الختاميـة التـي أفرزتهـا
الجولـة التشـاورية ملبـادرة نانسـن اإلقليميـة يف القـرن
األفريقـي بإمكانيـة تطبيـق اتفاقيـة عـام  - 1969وخاصة
عبـارة “أحـداث تزعـزع اسـتقرار النظـام العـام على نحو
خطير”  -يف أوقـات الكـوارث وعلى األقـل يف حـاالت
تعسر توفير الحاميـة واملسـاعدة للمجتمعـات املتضررة
بسـبب النـزاع .وكان هـذا هـو الحـال يف  2011عندمـا
فـر عشرات اآلالف مـن الجفـاف واملجاعـة يف جنـوب
الصومـال و ُمنحـوا وضـع الالجئين فـور دخولهـم أرايض
كينيـا.

وكحـد أدىن ،يجـب أن توضـع إجـراءات الحاميـة املؤقتـة
يف إفريقيـا على نحـو يحترم التزامـات الـدول مببـدأ
عـدم اإلعـادة القرسيـة مبوجـب صكـوك حقـوق اإلنسـان
الدوليـة واإلقليميـة بحيـث ُيحظـر على الـدول مبوجبـه
إعـادة األشـخاص إىل أراضيهـم حيـث يهددهـم خطـر
التعـرض ألنـواع معينـة مـن األرضار .وقـد يشـمل هـذا
الحظـر ً
أيضـا الظـروف يف بعـض املناطق املترضرة بسـبب
الكـوارث يف الحـاالت التـي يكـون فيهـا الضرر الـذي وحاميـة الالجئين يف حـد ذاتهـا “مؤقتـة” ،أي أ َّنهـا ال
ً
فضلا عـن أن مدتهـا محددة
تكفـل حـق اإلقامـة الدامئـة
ينتظـر العائديـن وشـيك وخطير للغايـة.
مبـواد وقـف تنهـي وضـع الالجئين فـور تغير الظـروف
وباإلضافـة إىل ذلـك ،يفترض اتسـاع نطـاق تقديـم الدول يف املوطـن األصلي لالجئين .ولكـن طاملـا بقـي الفـرد
اإلفريقيـة للجـوء املؤقـت للسـكان املترضريـن مـن الجئـ ًا مبوجـب قانـون اللجـوء ،يحق لـه التمتـع مبجموعة
الكـوارث القادمين مـن الـدول املجـاورة أهميـة وضـع شـاملة مـن الحقـوق التـي تكفلهـا أنظمة اللجـوء الدولية
قاعـدة عرفيـة إقليميـة لتوفير الحاميـة ،بالرغـم مـن أن واإلقليميـة .ويجـب أال يقـوض وضـع إجـراءات الحاميـة
الـدول اإلفريقيـة تـرى السماح باللجـوء املؤقـت عامـة املؤقتـة يف إفريقيـا أو يعـوق إعطـاء الحقـوق الخاصـة
يف ظـل هـذه الظـروف مـن مبـادئ الضيافـة اإلفريقيـة بالالجئين للمؤهلين بالحصـول على وضـع الالجئين.
وحسـن الجـوار وليسـت التزا ًمـا قانون ًيـا.
ُ
وعلى الـدول األعضـاء يف امليثـاق األفريقـي لحقـوق
اإلنسـان والشـعوب لعـام ( 1981ميثـاق بانجـول) أن
تكفـل مجموعـة مـن الحقـوق ،مثـل :حـق الشـخص يف
الحيـاة والكرامـة وحريـة التنقـل داخـل الدولـة والحـق
يف مغـادرة الدولـة والعـودة إىل موطنـه وحقـوق امللكيـة
والصحـة البدنيـة والعقليـة لـكل فـرد داخـل أراضيهـا مبـا
فيهـم غير املواطنين .واألهـم مـن ذلـك ،وعلى النقيـض
مـن معظـم صكـوك حقـوق اإلنسـان الدوليـة ،ال يشـتمل
امليثـاق اإلفريقـي على مـادة اسـتثنائية مـا يعنـي عـدم
إمكانيـة تربيـر تحديـدات الحقـوق التـي ينـص عليهـا
امليثـاق لحـاالت الطـوارئ أو الظـروف الخاصـة األخـرى.
وحتـى تتماىش إجـراءات الحاميـة املؤقتـة مـع التزامـات
الـدول تجـاه حقـوق اإلنسـان يجب ضامن هـذه الحقوق
للمسـتفيدين مـن الحاميـة املؤقتـة.

ترتيبـات حرية التنقل

أخيرا ،ميكـن وضـع تدابير الحاميـة املؤقتـة يف أفريقيـا
ً
بنـاء على األطـر القامئـة املعنيـة بحريـة تنقـل األشـخاص
بين الـدول يف املنطقـة .وقـد أوصـت الجولـة التشـاورية
ملبـادرة نانسـن اإلقليميـة يف القـرن األفريقـي ،عىل سـبيل
املثـال ،بتطبيـق ترتيبـات حريـة التنقـل القامئـة حاليـاً يف
املجتمعـات االقتصاديـة اإلفريقيـة دون اإلقليميـة ،مثـل:
جامعـة رشق أفريقيـا والهيئـة الحكوميـة الدوليـة املعنية
املهجريـن يف أوقـات
بالتنميـة ،بطريقـة تسـهل دخـول َّ
الكوارث.
ومـن املهـم مالحظـة َّأن ترتيبـات حريـة التنقـل غير
معنيـة بالحاميـة ولكنهـا وضعـت لتعزيـز التنميـة
اإلقليميـة وتيسير حركـة األيـدي العاملـة بين الـدول.
ولهـذا ،ال تعالـج هـذه الرتتيبـات احتياجـات األشـخاص
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املهجريـن وأحيا ًنـا ُتعطـل يف أوقـات الطـوارئ ،مثـل:
َّ
الكـوارث ،وقـد يعتمـد تفعيلهـا على مـن يتمكنـون مـن
الحصـول على وثائـق الهويـة وإيجـاد فـرص عمـل .ومـع
ذلـك ،قـد ييسر تخفيـف رشوط الدخـول بين الـدول
اإلفريقيـة حريـة تنقـل املترضريـن أو املحتمـل ترضرهـم
بسـبب الكـوارث وتغير املنـاخ .وعلى سـبيل املثـال ،يف
فرباير/شـباط  2014وقعـت حكومـات كينيـا وأوغنـدا
وروانـدا اتفاقيـة تسـمح للمواطنين بالسـفر بين الـدول
الثالثـة باسـتخدام بطاقـات الهويـة الوطنيـة .وعلى
املسـتوى العملي ،ميكـن اسـتخدام مثـل هـذه الرتتيبـات متارا وود  tamara.wood@unsw.edu.auمرشحة لنيل درجة
املهجريـن وإدارة شـؤونهم مبوجـب الدكتوراه يف جامعة نيو ساوث ويلز www.law.unsw.edu.au
للمسـاعدة يف دخـول َّ
وكانت خبري قانوين استشاري للجولة التشاورية ملبادرة نانسن
نظـام الحاميـة املؤقـت.

الرتتيبـات الوقتيـة وغير الرسـمية ،يصبـح نظـام الحاميـة
املؤقتـة قـادر أكثر على ضامن الوصـول للأرايض املضيفة
والتمتـع بحقـوق اإلنسـان وسـيعزز تحقيق اسـتقبال أكرث
اتسـا ًقا ومعاملـة أفضـل للمهجريـن بسـبب الكـوارث
خـارج بلدانهـم األصليـة .ولتحقيـق ذلـك ،على إجـراءات
الحاميـة املؤقتـة التمايش مـع االلتزامـات القامئـة للـدول
اإلفريقيـة تجـاه الحاميـة مبوجـب صكوك حاميـة الالجئني
أو صكـوك حقـوق اإلنسـان األخـرى.

حسـن وضـع إجـراءات الحاميـة املؤقتـة
وعليـه ،قـد ُي ّ
الرسـمية يف إفريقيـا للمهجريـن يف سـياق الكـوارث وتغري
املنـاخ على نحـو ال ُيسـتهان بـه توفير الحاميـة للفاريـن
قسرا .وبإخـراج الحاميـة مـن إطـار
العابريـن للحـدود ً

اإلقليمية يف القرن األفريقي.

http://tinyurl.com/NansenInitiativeHornConclusion .1
www.refworld.org/docid/52fba2404.html .2
http://tinyurl.com/KampalaConventionAU .3

اآلثار املناخية عىل مجتمعات البدو ال َّر ّحل
نور الضحى ِّ
الشطي وتروي شترينربغ

متثل سلطنة عُ امن وكذلك منغوليا مثالني عن التحديات املناخية واالجتامعية الحديثة التي تواجه سبل
كسب الرزق ملجتمعات البدو ال ُّر َّحل.
الرحل
ُتعدُّ الحياة الرعوية البدوية أو ما ُيعرف بحياة البدو َّ
من سبل كسب الرزق املستدامة التي ظهرت منذ أمد بعيد
يف مختلف البلدان إذ تتيح ألصحاب املاشية القدرة عىل
االنتقال وإدارة املخاطر يف املناطق الهامشية حيث تح َّول
املاشية والدواجن اإلنتاج البيئي املحدود إىل سبيل لكسب
الرزق والعيش .ومع ذلك ،تتأثر الحياة الرعوية اليوم بقوى
بيئية واجتامعية تتمثل بالتغري املناخي والسياسات الحكومية
املقيدة للحركة وغري ذلك من املامرسات.
ويف سلطنة عُ امن ومنغوليا ،تشجع الحكومتان االستيطان
ورمبا تحد من الدعم املقدم ألساليب الحياة املتنقلة املتعارف
عليها بإعطاء مزيد من التفضيل للصناعات االستخراجية
لغايات توفري مورد رضيبي للدولة .ويف الوقت نفسه ،يؤثر
التغري املناخي عىل جودة املشهد الرعوي ومــوارد املياه

ِّ
ويعطل املشهد الريفي .وباإلضافة إىل ذلك ،تنافس قطاعات
التعدين واالستخراج واسع النطاق القطاعات األخرى عىل
األرايض التي يقطنها الرعاة بل تفرض تغيرياتها عىل تلك
األرايض أيضاً .ولذلك أث ٌر عىل استخدام األرايض ال تقل شدته
عن التأثري الذي يقع عىل سبل كسب الرزق من املوايش
والدواجن نتيجة القحط والجفاف والربد القارس والعواصف
وانخفاض توافر املناطق الرعوية لقطعان املاشية.
وللتغري املناخي أثر كبري عىل الرعاة الذين يسعون إىل سبل
كسب الرزق املستقل بيئياً .وبهذا الصدد ،يكمن التحدي
الرئييس الدائم يف الحصول عىل العلف الكايف لتسمني
الحيوانات يف ظل ظروف الحر الشديد أو الربد الشديد.
وللتغريات يف أمناط الطقس وموسمية هطول األمطار وإعادة
تغذية مصادر املياه الجوفية أثر حاسم يف دميومة رعي
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/ Shutterstock.comماكس بيرتيتشك

قافلة من الجامل تنقل الخيام املزالة للبدو املنغوليني الرحّ ل إىل موقع جديد يف شاميل منغوليا.

املوايش .يف سلطنة عُ امن ،تسببت الزيادة السنوية يف درجات
الحرارة مبقدار  0.6درجة وانخفاض مبقدار  %21من معدالت
هطول األمطار ما بني عامي  1990و 2008يف سوء وضع ندرة
املياه وزيادة التبخر النتحي يف املناطق الداخلية يف البالد
ما أدى إىل هبوب عواصف كارثية من حني آلخر وانخفاض
اإلنتاجية البيئية .وق َّيدت البنية التحتية املرتبطة بالصناعة
االستخراجية من الحركة والنفاذ للمياه .ويف أثناء ذلك ،تعاين
منغوليا من ارتفاع يف االحرتار بدرجتني مئويتني منذ عام
 1940ومن موجات الجفاف املتكررة والتغريات يف نسبة
هطول األمطار وموسمية موارد املياه وانخفاضها .ويتجسد
األثر الضار للتغري املناخي يف ظهور الفقر الريفي والهجرة
من الريف إىل املدن.
ومتر السنون باألمطار التي تعم منطقة ما يف الوقت نفسه
الذين يعني الجفاف يف منطقة مجاورة .ومع انخفاض
معدالت هطول األمطار واختالفها من منطقة ألخرى ،ال بد
من توفري مناطق شاسعة لدعم فئة السكان الرعويني القليلة
نسبياً .والنتيجة الحتمية لذلك َّأن معظم املناطق لن ُتستخدَم
إال نادراً نتيجة الجفاف املحيل .وتعمل صناعة استخراج
النفط يف سلطنة عُ امن إىل درجة كبرية عىل هذه الصحارى
ذاتها القاحلة لدرجة كبرية ما يتسبب يف ظهور تحديات

حقيقية أمام لدونة الحياة الرعوية إضافة إىل استضعاف كبري
بني الفئات االجتامعية التي تعيش هناك .ويف سلطنة عُ امن
كام يف منغوليا ،األرض التي قد تبدو ملن مل يعتد عىل الرعي
فيها عىل أنها غري مستخدمة إمنا هي يف حقيقتها جزء مهم
من االقتصاد الرعوي العام ومنظومات حيازة األرايض.
ويف حني يبقى اإلنتاج الرعوي يف منغوليا (وليس سوق
العمل مدفوع األجر) مصدر الدخل الرئييس للبالد ،تساهم
العاملة مدفوعة األجر يف سلطنة عُ امن يف تكوين الدخل
األرسي لدرجة أكرب مام يقدمه بيع الحيوانات أو املنتجات
وجه إىل دعم
الحيوانية لكنَّ النصيب األكرب من الدخل ُي َّ
مواشيهم .ويف منغوليا ،غالباً ما تتسبب سياسة تشجيع
التعدين يف تهميش الرعاة ما ينتج عنه تضييق فرص النفاذ
إىل املراعي والحقوق والتمكني .أما الرصاع املستمر عىل
سن قوانني عادلة للتعدين وإفادة السكان واملحافظة عىل
األعراف االجتامعية وإيجاد مصادر جديدة فقد أثبتت أنها
أفكار ال جدوى منها .ففي سلطنة عُ امن ،لقي دور العاملة
واإلرث الطويل للتمييز يف العمل ضد الرعاة ردوداً تهكمية
بشأن العمليات االستخراجية .وهذه العوامل تزيد من درجة
االستضعاف للعوامل الحركية املناخية وتؤدي إىل التغري
االجتامعي.
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وعندما تتأثر املنظومات املادية واالجتامعية العرفية باملناخ
أو بالحكم ،ميكن أن يصبح الرعاة “مهجرين بيئيني” مجربين
عىل الهجرة من أقاليمهم األصلية وهي عملية غالباً ما
تتضمن بالرضورة هجر الحياة الرعوية ذاتها .يف املايض،
رمبا كان مثل هذا التَّهجري سبباً يف الحركة العابرة للحدود.
لكنَّ األمر اختلف اآلن إذ هناك حدوداً دولية ثابتة وأسواراً
وسياسات تقيد الهجرة داخل الدول القومية وخارجها .وغالباً
ِّ
ما يوجه ذلك األمر الرعاة إىل القرى واملدن حيث ال قيمة نور الضحى الشطي dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk
بروفيسورة يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة
كبرية ُتعطى للمهارات الرعوية.

املناخ خاصة من الناحية املادية .ويرتكز ذلك األمر عىل وجه
الخصوص عىل القحط والجفاف يف سلطنة عُ امن والجو
شديد الربودة يف منغوليا (املصحوب بالغالب مع الجفاف).
ويف كال املنطقتني ،تثري تلك العوامل الهجرة الخارجية إىل
القرى واملدن مع كل ما تحمله العملية من مضمونات
خطرية مدمرة عىل الرعاة.

أكسفورد  www.rsc.ox.ac.ukوتروي شترينربغ
وهكذا ،يصبح التغري املناخي عام ًال مهدداً مضاعفاً للرعاة  troy.sternberg@geog.ox.ac.ukباحثة يف مركز جامعة
الذين ال يتمتعون باللدونة الالزمة للتكيف مع تهديدات أكسفورد للبيئة www.geog.ox.ac.uk

إرشادات توجيهية إلدارة االنتقال
برينت دوبرشتاين وأين تادغيل

رغم اعرتاف املجتمع الدويل خالل عرشين عاماً املاضية بقدرة التغري املناخي عىل التسبب بالتَّهجري فقد
كان بطيئاً يف بناء الصكوك املحددة بالتغري املناخي الالزمة لتوجيه عملية االنتقال ،إذ ما زالت الصكوك
الحالية مرتبطة بعموميات التَّهجري دون الخوض يف موضوع مفصل كالتَّهجري املستحث بالتغري املناخي.
يـزداد النظـر إىل االنتقـال املخطـط لـه أو َح َسـن اإلدارة االجتامعـي واالقتصـادي يف آن واحد مـن خالل تخفيض رأس
على أ َّنـه االستراتيجية املنطقيـة واملرشوعـة للتكيـف مـع املـال االجتامعـي و/أو فـرص كسـب الـرزق.
التغير املناخـي .ومـع َّأن الهجـرة املرتبطـة بالتغير املناخـي
قـد تحـدث على نطاق يتراوح بين الهجـرة بني القـارات إىل
تقسـم األدبيـات املتاحـة حول النقل املرتبـط بالتغري املناخي
ّ
النـزوح الداخلي محليـاً ،كانـت معظـم الحـركات املرتبطـة املفهـوم إىل جزئيتين هما :إعـادة املواءمة وإعـادة التوطني.
بالتغير املناخـي (ويتوقـع أن تكـون) داخـل القطـر الواحـد وبالنسـبة إلعـادة املواءمـة فغالبـاً مـا ُتـا ِرس يف البلـدان
وعلى املسـتوى املحلي أيضـ ًا .وينظـر هـذا املقـال يف بعـض املتقدمـة وتتضمـن نقـل املجتمعـات بعيـداً عـن املناطـق
اإلرشـادات التوجيهيـة واملبـادئ والبيانـات القامئـة حـول املهـددة بالتغير املناخـي وتقييـد اإلمنـاء يف مناطـق الخطـر
املامرسـات املثلى لالنسـحاب املحلي والحضري املخطـط تلـك .ويف الـدول األقـل منـا ًء ،غالبـاً ُيشـار إىل العمليـة بأ َّنهـا
لـه بحيـث تكـ ّون تلـك اإلرشـادات واملبـادئ مبجموعهـا انتقـال أو إعـادة للتوطين ،وهـي الحركـة امليسرة للفئـات
استراتيجية للتكيـف مـع التغري املناخي ميكن اسـتخدامها يف السـكانية مـن منطقـة الخطـر البيئـي الكبير إىل منطقـة
أخـرى أقـل خطـراً .أمـا إعـادة التوطين فهـو ليـس مفهومـاً
مـدن الـدول الناميـة.
جديـداً إذ اسـتُخ ِدمت يف املـايض ألغـراض سياسـية ولتجنـب
وال بـد مـن إيلاء االهتمام الكبير يف عمليـة النقـل املـدارة ال ِّنزاعـات وللمرشوعـات اإلمنائيـة وخفـض مخاطـر الكوارث.
بغيـة تجنـب الرتكيـز على بعـض نقـاط االسـتضعاف على ومـع َّأن األدبيـات ال تخلـو مـن إرشـادات توجيهيـة مفيـدة
حسـاب بعضهـا اآلخـر .فعلى سـبيل املثـال ،قـد يخفـض إلجـراء إعـادة التوطين ،ما زال مـن املفيد تطوير اإلرشـادات
االنسـحاب املرتبـط بالتغير املناخـي من االسـتضعاف املادي التوجيهيـة املخصصـة حـول التغير املناخـي خاصـة على
للخطـر مـن خلال خفـض التعـرض وزيـادة االسـتضعاف املسـتوى القطـري.
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خمس وثائق لإلرشاد
هناك عدة وثائق تقدم اإلرشادات التوجيهية إلعادة التوطني
املرتبطة بالتغري املناخي مع أنها مل ُت َصغ باألصل خصيصاً
لذلك الغرض .ونظراً للتنوع الكبري يف املقاربات املتبعة
لخفض نقاط االستضعاف التي تحث عليها تلك الوثائق ،نشري
يف هذه املقالة إىل خمس وثائق عىل أنها من أكرث املصادر
املالمئة لإلرشاد والتوجيه يف مرشوعات إعــادة التوطني
املرتبطة بالتغري املناخي وبرامجه.
مبادئ نانسن ( )2011وهي مصممة “لتقديم اإلرشاد
املهجرين املواجهني للتغري
ملنع التَّهجري أو إدارته وحامية َّ
املناخي 1”.واملبادئ عامة جداً فهي توفر إرشادات عملية
محدودة نوعاً ما ومع ذلك فهي مفيدة كنقاط لالنطالق.
فعىل سبيل املثالُ ،ينظر للمشاركة وإقامة الرشكات مع
املجتمعات املعاد توطينها املحتملة عىل أنها قاعدة أساسية
ُتتَّخذ عليها إجراءات إعادة التوطني .وإضافة لذلك ،ال بد
من إيالء االهتامم لالستضعاف االقتصادي يف إجراءات إعادة
التوطني لضامن الحفاظ عىل سبل كسب الرزق للمقيمني
املعاد توطينهم أو تعزيزها بدرجة مثالية من خالل عملية
إعادة التوطني .وتعزز املبادئ أيضاً استحداث ترشيعات
وسياسات ومؤسسات قطرية إلعادة التوطني نتيجة التغري
املناخي.
السكان املعرضون لخطر الكوارث :دليل إرشادي إلعادة
التوطني ( )2011يرتكز الدليل عىل إعادة التوطني الناتج عن
الكوارث الطبيعية 2.ومع ذلك ،يقع الدليل ضمن إطار التغري
املناخي الذي “ ُيتوقع أن يسبب تردياً” يف مخاطر التعرض
للكوارث الطبيعية يف بعض املجتمعات املحلية ،ويتضمن
الدليل أيضاً فه ًام ّ
بأن زيادة تلك املخاطر سوف تنعكس عىل
زيادة الحاجة إلعادة التوطني .وبهذا ،يكون هذا الدليل عىل
العموم وثيقة إرشادية أيضاً بخصوص إعادة التوطني املعزو
للتغري املناخي .وتعزز الوثيقة مقاربة شمولية (أي مقاربة
تعنى بالتصدي لنقاط االستضعاف املادية واالقتصادية
واالجتامعية والبيئية والسياسية) لتناول موضوع إعادة
التوطني .وبالنسبة ملرحلة ما بعد التوطني ،يويص الدليل
بإعادة وضع رشوط اجتامعية واقتصادية لألشخاص املنقولني
أو تحسينها ويويص أيضاً بإعادة بناء الشبكات االجتامعية
وتعديل األرايض املخالة مادياً أو قانونياً للتأكد من َّأن
املقيمني الجدد لن يستوطنوا هناك ولن يتسببوا يف إعادة
إنشاء الظروف املسببة للخطر.

الحامية واالنتقال املخطط له يف سياق التغري املناخي ()2012
وهي وثيقة توىل مسؤولية إنتاجها مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني وصيغت تحت رعاية مرشوع بروكنغز-إل
إس إي حول النُّزوح الداخيل 3.وتستخدم الدراسة الدروس
املستفادة يف التهجري وإعادة التوطني ألسباب إمنائية بحيث
متثل هذه الدروس نقطة االنطالق إلنشاء اثنني وعرشين
“تفاه ًام مبدئياً حول التمسك بحقوق املجتمعات التي
ُن ِقلت أو سيعاد نقلها نتيجة التغري املناخي” عىل أمل أن
تعزز تلك التفاهامت عملية الخفض الشامل لالستضعاف
من خالل إعادة التوطني .وتتضمن األمثلة عن األفكار التي
تروج لها الوثيقة :املحافظة عىل املؤسسات االجتامعية
والثقافية وتعزيز سبل كسب الرزق والرفاه االقتصادي يف
املجتمعات املعاد توطينها باستخدام عمليات التخطيط
التشاركية وتطوير آليات الرصد وإجراءات التظلم وضامن
سالمة وفعالية مواقع إعادة التوطني من الناحية البيئية يف
مواجهة التغري املناخي.
مبادئ أشباه الجزر حول النزوح املرتبط باملناخ ضمن الدول
(ُ :)2013أعدت هذه الوثيقة من خالل عملية تشاورية
نظمتها منظمة غري حكومية اسمها “حلول النزوح” بجهود
خرباء محامني وقضاة وأساتذة الجامعات يف القانون ومفوض
األمم املتحدة السامي لالجئني والكوادر العاملة يف جامعة
األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية 4.و ُيعتَقد أن مبادئ
أشباه الجزر املثال األكرث وضوحاً حتى اآلن يف ترويجها لخفض
االستضعاف الشامل من خالل إعادة التوطني الناتج عن التغري
املناخي .وتشري املبادئ إىل َّأن عملية إعادة التوطني يجب أن
تحافظ عىل املؤسسات االجتامعية والثقافية القامئة وتضمن
خلو موقع إعــادة التوطني من املخاطر املرتبطة بالتغري
املناخي ،والحفاظ عىل حيازة السكن واألرض للمقيمني املعاد
توطينهم وتوفري التعويض عن األصول املفقودة والحفاظ عىل
سبل كسب الرزق أو دعمها وتعزيز القدرات عىل مختلف
املستويات للتعامل مع إعادة التوطني.
االنتقاالت املخطط لها والكوارث والتغري املناخي :توحيد
املامرسات املثىل واالستعداد للمستقبل وهي ورقة خلفية
ُقدِّمت يف مارس/آذار  2014لجلسة املشاورات بني مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني-بروكنغز-جورج تاون وصممت
لدعم مبادرة نانسن 5.ومع َّأن الرتكيز الرئييس للوثيقة ينصب
عىل إعادة التوطني العابر للحدود ،فهناك كثري من االقرتاحات
يف هذه الوثيقة التي لها صلة بإعادة التوطني املحيل .فبدالً
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برينت دوبرشتاين

مستوطنات غري رسمية واقعة عىل طول نهر باسيغ يف مانيال تواجه مخاطر كبرية للتعرض للفيضانات الناتجة عن التغري املناخي.

من عرض اإلرشادات التوجيهية املخصصة إلعادة التوطني
املتعلق بالتغري املناخي ،تشري الوثيقة إىل الكم الكبري واملوثق
من اإلرشادات التوجيهية املتاحة من املراجع املتعلقة بإعادة
التوطني املرتبط باألعامل اإلمنائية أو الكوارث أو ال ِّنزاعات
ثم تشري إىل بعض املراجع من اإلرشادات الناشئة عن إعادة
التوطني املرتبط بالتغري املناخي.

حول التكيف مع التغري املناخي .ومبا َّأن إعادة التوطني سوف
ميثل عىل األرجح دوراً يف هذه الخطط ،سوف يكون من شأن
خالل الجهود املبذولة اآلن لغاية بناء نطاق من التوجيهات
أن تساعد البلدان النامية يف الحصول عىل التمويل املطلوب
للتكيف مع التغري املناخي عرب العقود القادمة.

برينت دوبرشتاين bdoberstein@uwaterloo.ca
ومع ذلك ،ما زال هناك كثري من العمل الذي يجب أداؤه أستاذ مشارك يف الجغرافيا واإلدارة البيئية ،جامعة واترلو.

إلتاحة إرشادات املتعلقة بإعادة التوطني املدفوع بالتغري
املناخي بني يدي املسؤولني عىل مستوى املدينة يف البلدان
النامية .وعىل وجه الخصوص ،يجب إعداد صكوك إعادة طالبة ماجستري يف الجغرافيا واإلدارة البيئية ،جامعة واترلو.
التوطني املدفوع بالتغري املناخي املراعية لخصوصيات كل http://coastalcitiesatrisk.org
قطر عىل أن تتضمن تلك الصكوك منظور خفض االستضعاف
وموسعة عن عرض ُقدِّم يف مؤمتر الكوارث
متعدد األبعاد أو يجب تبني تلك الصكوك إن كانت موجودة هذه املقالة معدلة ّ
لتسليط الضوء عىل االستضعاف يف سياق كل قطر ورمبا واملخاطر الدويل لعام .2014
نحتاج إىل تعزيز ارتباطها السياقي مبا مي ّكن من استخدامها
http://tinyurl.com/NMFA-NansenPrinciples .1
يف البيئات الحرضية الخاصة.
www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/publication/resettlement_guide_150. .2
https://uwaterloo.ca/geography-environmental managementأين تادغيل atadgell@gmail.com

وال شك َّأن الرشوط املرتبطة بتمويل التكيف مع التغري
املناخي من مصادر مثل صندوق التكيف وصندوق املناخ
األخرض سوف تشرتط وجود خطط مدروسة وحسنة التصميم

pdf
www.refworld.org/docid/5023774e2.html .3
http://displacementsolutions.org/ds-initiatives/the-peninsula-principles. .4
انظر أيضاً مقالة للييك وسيمبريغهام عىل الصفحتان 35-36
www.unhcr.org/53c4d6f99.pdf .5
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االستعداد لالنتقال املخطط له

تواجه الحكومات حاجة تزداد إلحاحاً بأن تضع يف اعتبارها
عملية نقل املجتمعات لحاميتها من اآلثار السلبية املرتتبة عىل
التغري املناخي وذلك بأن متارس الدول واجبها تجاه إبعاد السكان
عن األذى إزاء املخاطر التي ميكن التنبؤ بها .والتخطيط لعملية
االنتقال من األمور الرضورية وتتطلب إيجاد بيئة ممكنة تقدم
قاعدة قانونية تتيح املجال أمام كل من انتقال مخطط له وبناء
القدرات وانتهاج مقاربة تشتمل عىل جميع أجهزة الحكومة
املعنية .وخالل التخطيط ،ال بد من إجراء تقييامت املخاطر
مع رضورة استشارة وإرشاك املجتمعات املتأثرة التي تضم:
املجتمعات التي سوف ُتن َقل واملجتمعات التي سوف تبقى
واملجتمعات املستضيفة .ويجب أن يتضمن الرتكيز عىل األبعاد
اإلنسانية الجهود املنتظمة الالزمة للسامح لألشخاص باملحافظة
عىل هوياتهم وعالقاتهم وارتباطاتهم باألرض وتقاليدهم يف الحياة.
ونقل املجتمعات عملية معقدة ويصعب إجراؤها ،وتتطلب تالقح
أفكار الخربات واألفكار واألفعال لدى مختلف الخرباء واملؤسسات
بشأن موضوعات متنوعة مثل اإلمنــاء واملساعدات اإلنسانية
وحقوق اإلنسان وإدارة مخاطر الكوارث والتغريات البيئية
واملناخية والتخطيط الحرضي واإلقليمي .ومن املمكن استقراء
الدروس والخربات والتوجيه من اإلرشادات التوجيهية والخربات

التي تعرضها سياقات أخرى مبا يفيد التخطيط لالنتقال يف سياق
الكوارث والتغري املناخي .وستكون هناك حاجة خاصة اآلن لتوفري
األدوات العملية وخطط اإلجراءات ملساعدة السلطات الوطنية
واملحلية والجهات التي تقدم الدعم لتلك السلطات يف إجراء
االنتقال املخطط له.
وأخرياً ،ال بد من إيجاد منظومات للرصد والتقييم بحيث تكون
كمية ونوعية وميكن استخدامها عىل املدى القصري واملدى الطويل
لغايات تقييم اآلثار والنتائج املرتتبة عىل االنتقال املخطط له ،وال
بد من إنشاء آليات لضامن املساءلة ولتوفري التدابري العالجية
للتعامل مع املجموعات السكانية املتأثرة.
للحصول عىل إرشــادات أولية وملزيد من املعلومات ،انظر
“نقل السكان املخطط له والكوارث والتغري املناخي :توحيد
املامرسات املثىل واالستعداد للمستقبل” ،تقرير صــادر عن
استشارة الخرباء يف سانرميو ،إيطاليا 14-12 ،مارس/آذار ،2014
( www.unhcr.org/54082cc69.htmlاملقال متاح باإلنجليزية
فقط)
(Planned Relocation, Disasters and Climate Change:
)Consolidating Good Practices and Preparing for the Future

الدروس املستفادة من عمليات االنتقال وإعادة التوطني املخططة املاضية

جني ماكادم

ً
ودروسا مستفادة
روابطا
وضع املشاورات الحديثة بشأن عمليات االنتقال يف إطار تاريخي وفكري يربز
ً
غري متوقعة.
ولكن منذ أواخر القرن الثامن عرش إىل منتصف القرن العرشين،
كان ُينظر إلعادة توزيع السكان كأداة مرشوعة ملعالجة مشاكل
االكتظاظ وندرة املوارد ما سيحل تباعًا مشكلة النزاعات 3.وبهذا
كانت ُترى عمليات االنتقال كحل وقايئ لزيادة السكان وندرة
املوارد املتوقعة وكحل لتحركات التَّهجري املوجودة .وخالل هذه
املدة ،انشغل الباحثون ورجال الدولة عىل حد سواء يف رسم
خطط ملعالجة املخاوف بشأن زيادة سكان العامل .وقد اعتقد
كثري منهم ح ًقا َّأن الهجرة ونقل السكان واالستعامر (املشار
إليهم أيضاً مبصطلح “الهجرة سع ًيا لالستقرار”) قادرة عىل
إعادة توزيع سكان العامل من املناطق ذات الكثافة السكانية
العالية إىل املناطق قليلة الكثافة السكانية أو “الخاوية”.

اكتسب االنتقال املخطط 1أهمية بوصفه إسرتاتيجية
للحد من تعرض املجتمعات املستضعفة آلثار تغري املناخ
والكوارث .وعند الباحثني وصانعي القرار السيايس ،يوجد
فرضيتان ُمنت َِشتان بشأن عمليات االنتقال التاريخية
للمجتمعات ،أولهام :أ َّنها جرت حرص ًيا داخل الدول تقري ًبا
وليس عرب الحدود الدولية ،وثانيهامَّ :أن معظمها نتج عن
مشاريع التنمية واسعة النطاق .وبالفعل ،عُ دت أمثلة
عمليات االنتقال عرب الحدود الوحيدة القابلة للمقارنة يف
هذا السياق حاالت نادرة وقد كانت ثالثة أحداث تاريخية
جرت يف منطقة املحيط الهادئ يف منتصف القرن العرشين.
وهذه األمثلة هي :انتقال شعب البانابان من كرييبايت الحالية
إىل فيجي يف  ،1945واالنتقال الجزيئ لشعب الفيتوبوان من
توفالو الحالية إىل فيجي يف  ،1947وانتقال الجيلربتيون إىل فعىل سبيل املثال ،يف املؤمتر العاملي للسكان لعام ،1927
2
جيزو ووجينا يف جزر سليامن بني  1955و .1964
طرحت قضية النمو السكاين بوصفها أكرث املشاكل التي تواجه
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العامل أهمية .ويف  ،1937دعا املعهد الدويل للتعاون الفكري
 150باح ًثا يف مؤمتر التغيري السلمي الذي عقده لبحث فكرة
“الحد من االكتظاظ الدويل” .ويف فرباير/شباط  ،1938عقد
مكتب العمل الدويل مؤمت ًرا بشأن “تنظيم الهجرة سع ًيا
لالستقرار”.
ويف مؤمتر إيفيان يسء الصيت بشأن الالجئني الذي عقد يف
يوليو/متوز  ،1938سعى الرئيس األمرييك روزفلت إليجاد حلول
هجرين فعل ًيا يف أوروبا وإىل وضع خطط بعيدة األمد
للم َّ
رسيعة ُ
ملعالجة مشكلة االكتظاظ أيضاً .وزعم َّأن مثة حاجة ألرض تسع
بناء مستوطنات جديدة لنحو ,50ألف إىل  100ألف شخص
وما يناهز من  10إىل  20مليون شخص إجامل ًيا .ويف ،1942
قدم الرئيس األمرييك روزفلت مبادرة بحثية رسية عرفت باسم
“مرشوع هـ” (حيث “هـ” تشري إىل هجرة) وخصص لها فري ًقا
صغ ًريا من الخرباء لدراسة املواقع املناسبة لبناء مستوطنات يف
جميع أنحاء العامل .وبختام املرشوع يف نوفمرب/ترشين الثاين
َ ،1945
خط الخرباء أكرث من  660دراسة من دراسات األرايض
دونت يف  96مجلداً .وقد وصفوا األرجنتني ،والربازيل ،وبوليفيا،
وفنزويال ،واإلقليم الشاميل يف أسرتاليا وكندا ومنشوريا بأنها
أفضل املناطق املستكشفة لبناء املستوطنات.

ولكن مل يشارك الجميع الرئيس األمرييك حامسه لخطط إعادة
التوطني هذه .فحتى يف حالة توافر األرض املناسبة ،ال يعد
إعادة التوطني عملية سهلة أو رسيعة .وأشار خرباء السكان
إىل وجود بعض العوائق ،مثل :ارتفاع تكاليف تنفيذ هذه
الخطط وعدم توافق مجموعات املهارات (كأن ينتقل التجار
واملهنيون إىل املناطق الريفية عىل سبيل املثال) وعدم كفاية
املواصالت واملخاوف بشأن القدرة عىل التكيف مع املناخات
املدارية وقضايا األمراض وعزوف الدول عن قبول مجموعات
كبرية كفاية ملقاومة االندماج .وجرى االهتامم أيضاً بالرشوط
القانونية لقبول األشخاص وبقائهم عىل أرايض الدول واملواقف
املحلية تجاه الوافدين الجدد وقدرة تكيف املستوطنني
أنفسهم (مبا يف ذلك رغبتهم يف تقبل مستويات معيشة أقل من
مستويات معيشة سكان البلد األصليني مؤقتًا).
وتساعد هذه العوامل يف رشح سبب التباعد الشديد بني واقع
عمليات إعادة التوطني واسعة النطاق عرب الحدود والتصورات
املوضوعة لها بالرغم من وجود املؤيدين السياسيني واملقرتحات
النظرية املوسعة .فمسودات خطط إعادة التوطني يف أالسكا
والفلبني وأفريقيا وأمريكا الالتينية إما أخفقت يف التجسد
عىل أرض الواقع أو انتهت بتوطني أعداد قليلة ج ًدا.

جني ماك آدم

يبي خارطة بانابا (كرييبايت) يف الجزيرة التي متثل موطن البانابان الذين ُنقِلوا إىل فيجي عام .1945
نصب تذكاري يف جزيرة رايب (فيجي) ّ

31

32

32

متغي
الكوارث والتَّهجري يف مناخ ِّ

نرشة الهجرة القرسية 49
أيار /مايو 2015

وباإلضافة إىل ذلك ،عنت إسرتاتيجية حافة الهاوية
السياسية بني بريطانيا والواليات املتحدة تحمس كال
الطرفني للقضية عندما تكون منطقة إعادة التوطني
املأمولة يف أرايض دولة أخرى غري أراضيهام لكنّهام يف
الوقت نفسه يعزفان عن تخصيص موارد أو تعديل
قوانني الهجرة املحلية لديهام لرتجمة األفكار املطروحة
يف خطط ملموسة.

العوامل املألوفة

مثـة سـوابق مهمـة تبـزر االعتبـارات الكثيرة التـي يجـب
مراعاتهـا يف أي تحـرك مقترح .فعلى سـبيل املثـال،
وضعـت منظمـة العمـل الدوليـة يف مؤمتـر  1938قامئـة
طويلـة للمسـائل العمليـة والقانونيـة التـي تسـتلزم
االهتمام قبـل التفكير بـأي تحـرك 4 .وميكـن الزعـم أن
مثـة مشـاكل مشـابهة تعـوق العمـل اليـوم على معالجـة
تحـركات االنتقـال املتعلـق بآثـار تغير املنـاخ والكـوارث.
وقـد ولدت املناقشـات املعارصة بشـأن االنتقـال املخطط
مشـاورات منـذ قـرن مضى حول املخـاوف بشـأن القدرة
االسـتيعابية للأرايض وندرة املـوارد والنزاعـات املحتملة.
ويوجـد مخـاوف مشتركة عما إذا كانـت فوائـد االنتقال
تفـوق تحدياتـه النفسـية والعمليـة الجسـيمة .وتؤكـد
الحكومـات منـذ القـدم وحتـى اآلن على رضورة إجـراء
مزيـد مـن األبحـاث قبـل اتخاذهـم خطـوات جـادة بهذا
الصـدد على الرغـم مـن وفـرة مـن األدلـة التجريبيـة.
وبالرغـم مـن وجـود بعـض الثغـرات املعرفيـة ،مثـة
بالفعـل أولويـات كثيرة واضحـة عنـد وضع السياسـيات.
وتـدور كذلـك مناقشـات منهجيـة معتـادة بشـأن كيفيـة
تحديـد مـن هـم بحاجـة لالنتقال واإلطـار الزمنـي الالزم
لذلـك .وبنـا ًء عليـه ،ومثلام حـدث يف العرشينـات ،هناك
مخـاوف تحكـم صالحيـة األرض للسـكن الدائـم اسـتناداً
إىل حجـم السـكان ومـدى قسـوة املخاطـر املتوقعـة.
وحينهـا ظهـرت مخـاوف مـن اإلخفـاق يف مراعـاة آثـار
التطـورات التقنيـة والزراعيـة التـي تحـد مـن هـذه
املخاطـر .واليـوم ،تكمـن املخـاوف يف تجاهـل مسـارات
التوقعـات لقـدرة األشـخاص على التكيـف واملرونـة
إضافـة إىل التطـورات الفنيـة املحتملـة.
وأخيراً ،تثير املخـاوف املعـارصة بشـأن “العدالـة
املناخيـة” أفـكار مطلـع القـرن العرشيـن حـول الحـق

يف امتلاك األرايض .ويف العرشينيـات والثالثينيـات،
اقترح بعـض املفكريـن أن تتنـازل الـدول عـن أراضيهـا
لصالـح مـن يحتاجـون األرض (والغـذاء) إذا مل يكـن
مواطنيهـا يزرعـون هـذه األرايض .وهـم يف ذلـك
يتسـاءلون ،ملـاذا ال تسـتفيد الشـعوب املتكاثـرة كما
فعلـت الـدول األخـرى مـن قبـل حين متلكـت أراضيهـا
مفتوحـا لالسـتعامر؟ ويف
وثروتهـا عندمـا كان العـامل
ً
عرصنـا الحـايل ،يجـادل البعـض بأنـه على الـدول
صاحبـة أعلى انبعاثـات مـن الغـازات الدفيئـة االلتـزام
بتعويـض أكثر املترضريـن مـن تغير املنـاخ الناشـئ
عـن أنشـطة برشيـة وهـي الـدول األقـل مسـاهمة يف
حـدوث االحترار العاملـي.
وبالنظـر إىل االنتقـال من وراء عدسـة التاريـخ ،تنتظرنا
دروس كثيرة مفيـدة جوهريـة وإجرائيـة ومفاهيميـة.
ويتسـم تاريـخ االنتقـال بثغـرة بين الـرؤى النظريـة
الكبيرة مـن ناحيـة وتحديـات التنفيـذ العملي مـن
ناحيـة أخـرى .ومـا زالـت العوائـق السياسـية والعملية
القدميـة يف طريـق عمليـات االنتقـال قامئـة ،وتعـزز
هـذه الخبرات النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـات
الحديثـة بـأن إعـادة التوطين عمليـة مقلقـة ومعقـدة
ونـاد ًرا مـا يراهـا املتنقلـون ناجحـة.
جني ماكادم  j.mcadam@unsw.edu.auأستاذ علوم
القانون يف مركز أندرو وريناتا كالدور املعني بقانون
الالجئني الدويل يف جامعة نيو ساوث ويلز ،أسرتاليا.
www.kaldorcentre.unsw.edu.au

 .1يستخدم هذا املقال مصطلحات “انتقال” و”إعادة التوطني” تبادل ًيا معتمدًا يف ذلك
عىل لغة العصور التاريخية املتداولة آنذاك.
 .2انظر ماك آدم ج“ )2014( .عمليات االنتقال عرب الحدود التاريخية يف منطقة املحيط
الهادئ :الدروس املستفادة من االنتقال املخطط يف سياق تغري املناخ” ،مجلة تاريخ
منطقة املحيط الهادئ .301 ،49
(Historical Cross-Border Relocations in the Pacific: Lessons for Planned
)Relocations in the Context of Climate Change
 .3انظر جني ماك آدم ج (“ )2015االنتقال وإعادة التوطني من االستعامر إىل تغري املناخ:
الحل الدائم لـ “املناطق الخطرة” لندن ريفيو أوف القانون الدويل .93 ،3
(Relocation and Resettlement from Colonisation to Climate Change: The
)”Perennial Solution to “Danger Zones
 .4انظر مكتب العمل الدويل (“ )1938تنظيم الهجرة سع ًيا لالستقرار” مجلة العمل
الدويل37 ،561
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8292.1938.tb00554.x/pdf.
()The Organisation of Migration for Settlement
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إعادة التوطني بعد وقوع الكوارث يف املناطق الحرضية ببوليفيا

جيام سو

قد تكون برامج إعادة التوطني بعد وقوع الكوارث غري مناسبة وغري ف ّعالة وغالباً ما تفاقم استضعاف الناس
بفعل آثار تغري املناخ.

يف أعقاب الكوارث املناخية الواقعة يف مدن بالد الجنوب،
غالباً ما ُيثل إعادة التوطني “الخيار املفروض” عىل سلطات
املناطق الحرضية .لكنَّ األبحاث التي جرت يف كوتشابامبا
تكشف أسبا ًبا كثرية وراء إخفاق برامج إعادة التوطني يف
تشجيع الناس عىل الهجرة وكيف ميكن أن ترتك هذه الربامج
الناس يواجهون ظرو ًفا معيشية غري مريحة ومتقلقلة تزيد
استضعافهم.

املناطق الحرضية التي تبعد  35كم عن مناطقهم .وعرض
مبلغ خمس آالف دوالر أمرييك عىل كل رب أرسة كحافز
لالنتقال (حيث  320دوالر أمرييك متوسط الدخل الشهري
لألرسة) و ُب ّلغ السكان أ َّنهم لن يحصلون عىل الدعم إلعادة
بناء منزلهم وأ ًّنه ال يحق لهم بيع منزلهم أو إعادة بناءه ألكرث
من طابق واحد فقط إذا ما قرروا البقاء.
ورفضت كثري من األرس املبلغ املذكور(خمسة آالف دوالر
أمرييك) ومل ينتقلوا من منازلهم .ويرجع السبب الرئييس يف
إخفاق برنامج إعادة التوطني إخفا ًقا كب ًريا إىل اعتامده عىل
الفرضية التي تزعم وجود عالقة سببية مبارشة بني معلومات
املخاطر وتصورات املخاطر واالستجابة لها .بيد أن هذا
الربنامج تصوير ساخر للسلوك البرشي املتجاهل للعمليات
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي قد تشجع
الناس عىل العيش يف املنطقة “الخطرة”.

ويف  ،2008أرض انهيار أريض رض ًرا بال ًغا بنحو  85أرسة يف
مجتمع مدينة كوتشابامبا الفقري ذي الكثافة السكانية
العالية .وأشار كثري من قاطنيه إىل العالقة الوثيقة التي تربط
هذا الحدث بزيادة معدل هطول األمطار التي يراها كثريون
 برصف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو عرقهم أو ديانتهمأو وظيفتهم  -مرتبطة بدورها بحالة تغري املناخ .وبات
دارجا عند املهنيني والعامة عىل
مصطلح تغري املناخ مصطلح ً
حد سواء يف بوليفيا وليس هذا غري ًبا يف بوليفيا التي تعد من
الفوائد امللموسة للعيش يف مناطق خطرة
أكرث الدول املترضرة من تغري املناخ.
يرغب الناس غالباً يف العيش يف املناطق الحرضية “الخطرة”
وبعد االنهيار األريض ،وضعت بلدية كوتشابامبا خريطة إذا توفرت فرص كبرية مدرة للدخل وأتيحت الخدمات وكان
مخاطر لألماكن التي تبني أ َّنها مناطق “شديدة الخطورة” الغذاء أرخص عمو ًما .ومع ذلك ،تربز األبحاث التي أجريت يف
أو “منخفضة الخطورة” .ولكن اإلشكالية
يف تصوير هــذه الخريطة لالنهيارات
األرضية عىل أ َّنها ظاهرة طبيعية متجاهلة
التساؤالت السياسية أو االجتامعية عن
أسباب كون هذه الفئة من السكان التي
تتعرض لها أكرث استضعا ًفا بفعل آثار
تغري املناخ عن غريهم وبهذا صارت هذه
الخريطة تشري ضمنًا إىل “الفرار” من
املنطقة املترضرة عىل أ َّنه الحل الوحيد
املناسب.
وقد وزعت خريطة املخاطر عىل السكان
كوسيلة لتشجيع من يعيشون يف املناطق
“شديدة الخطورة” عىل االنتقال إىل
مخيم ما بعد التعرض لخطر االنهيار األريض يف منطقة كوتشابامبا.
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كوتشابامبا أيضاً َّأن “التعلق باملكان”  -املرتبط بشعور الفرد لربنامج إعادة التوطني التي حجمت قدرتهم عىل االنتقال
بالهوية واالنتامء  -يثبط عزائم الناس بشدة عن االنتقال .بعيدًا عن املنطقة.

غيام سو

“بنيت هذا املنزل ،فكيف يل أن أبيعه؟  ..وال تريد أمي املحارصون يف عامل النسيان
كذلك بيعه ملا يحمله يف جنباته من ذكريات ،فقد نشأنا يعزف السكان الذين يعيشون يف املناطق “شديدة الخطورة”
هنا ،وعكفوا عىل تربيتنا هنا وهم ال يرغبون يف االنتقال” .عن االنتقال ملا سيتكبدونه من خسائر جسيمة يف استثامراتهم
التي أنفقوها لبناء منازلهم .وباإلضافة إىل ذلك ،مبلغ خمسة
(أحد السكان املحليني)
اآلالف دوالر أمرييك الذي عرضته عليهم البلدية أقل بكثري
“أحب هذا املنزل ،وأحب فكرة كوين ترعرعت فيه منذ أن من قيمة منازلهم واألرض املقامة عليها.
كنت فتاة صغرية .وقد خضنا مغامرات كثرية هنا ،ووقعت
أحداث كثرية هنا ،لذا فقد عشت ذكريات جميلة يف هذا وبعد مرور ثالث سنوات عىل االنهيار األريض ،مل يضطر
السكان الذين رفضوا االنتقال إىل أكرث من مجرد تدعيم
املنزل”( .إحدى السكان املحليني)
جدران منازلهم وأسقفتها باألعمدة الخشبية و/أو إخفاء
ولكن املشكلة تكمن يف أن تحديد مدى فاعلية برامج إعادة األماكن املترضرة باألغطية .فهم ال يرون إعادة بناء منازلهم
التوطني ليست دامئًا
حرصا عىل محليل التكلفة والفائدة ذا جدوى ألنهم يعتقدون َّأن االنهيارات األرضية ستحدث
ً
بشأن جدوى االنتقال أو البقاء .وبعض السكان أرادوا مجددًا ولن متنع أي إنشاءات الرضر الذي سيحل.
االنتقال ولكنهم عجزوا عن تحقيق ذلك بسبب اآلثار السلبية
“ملاذا ننفق األموال يف البناء ومن املتوقع تكرار ما حدث،
ويف الغالب سيحدث مرة أخرى ... .نحن نعيش يف املنطقة
الحمراء هنا .فهذا استثامر عديم الفائدة  ...كنا نفكر يف بيع
[املنزل] ولكنهم لن يسمحوا لنا حتى ببيعه ( ”...أحد السكان
املحليني)
وهكذا ،يحيا السكان غالباً يف ظروف معيشية غري مريحة
ومتقلقلة تزيد استضعافهم بسبب آثار تغري املناخ وتضعهم
يف مخاطر جسيمة ناتجة عن الكوارث املستقبلية.
وتكمن املشكلة يف مسألة السلوك البرشي قارص الفهم الذي
مييز برنامج إعادة التوطني .فهو ال يراعي األسباب الكثرية
وراء اختيار الناس للعيش يف املناطق “الخطرة” وال يراعي
اآلثار غري املبارشة والضارة التي قد ُيخ ّلفها إعادة التوطني
عىل من اختاروا البقاء يف موطنهم .ولهذا ،فأي تدخل بعد
وقوع الكوارث يستقي من فهم األشياء الكثرية التي يقدرها
الناس ويدمجها يف برامجه ً
بدل من اعتبارها غري ذات صلة أو
معرقلة للتدخل املثمر.
جيام سو  gemma.sou@manchester.ac.ukمحارضة
يف معهد االستجابة لألوضاع اإلنسانية والنزاعات يف جامعة
مانشسرتwww.hcri.manchester.ac.uk .
@gemmasou

جدران مدعومة ،ما بعد االنهيار األريض ،كوتشابامبا.
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الرتكيز عىل النُّزوح املرتبط باملناخ

سكوت لييك وإيزيكيال سيمربنغام

ينبغي لالنتباه العاملي أن يضع الرتكيز األكرب عىل تطبيق املامرسة املثىل وبناء املبادرات اإلبداعية لحل
مشكلة النُّزوح املرتبط باملناخ بدالً من التصارع مع التحركات األكرث ندرة لألشخاص عرب الحدود.

ورمبا يعود السبب يف عدم إيالء االهتامم الكايف لهذه القضايا
إىل َّأن إعادة نقل املجتمعات قضية أكرث صعوبة من الناحية
املفهومية والعملية من الرتكيز عىل قرارات الهجرة الفردية.
ويف حاالت نقل املجتمعات ،تتبني رضورة الحصول عىل تقديم
االستشارات املجتمعية الحقيقية ورضورة االختيار الفعال
ملواقع االنتقال واإلعداد
لها والــدعــم املستمر
يف مرحلة االنــتــقــال.
وكل ذلك ينطوي عىل
تحديات عــدا عن أنه
يستهلك وقتاً كبرياً.

تقدم مبادئ أشباه الجزر حول النزوح الداخيل املرتبط
باملناخ (املتفق عليها يف أغسطس/آب  )2013إطاراً معيارياً
وعملياً مفيداً لتحقيق هذا التغيري وتقديم الدعم 1.وتقدم
هذه املبادئ إطــاراً متامسكاً قامئاً عىل الحقوق لإلعداد
للنُّزوح الداخيل واالستجابة له مبا يف ذلك التدابري الالزمة

جوسلني كارلني

تحتاج الدول واملجتمعات التي تواجه للتو مشكلة النُّزوح
املرتبط باملناخ ضمن حدودها إىل رفع مستوى الخربات
الفنية واملالية لديها لدرجة كبرية كام ينبغي لها رفع مستوى
الدعم إليجاد الحلول لهذا التحدي الجديد .وتظهر الخربات
ّأن غالبية حاالت النزوح املرتبطة باملناخ لن تتعلق بقرارات
الهجرة الفردية بل باملخاطر التي تواجهها مجتمعات بأكملها.
وتبني الخربات أيضاً َّأن املجتمعات غالباً ما ترغب يف البقاء
لكن الرضورة أحياناً قد تدفعها لالنتقال جامعياً للبحث عن
أرض أكرث أماناً تقدم لهم الدعم االجتامعي-االقتصادي مبا يف
ذلك املدارس واملستشفيات وسبل كسب الرزق.

ومبقدور املانحني وغريهم ممن يهتمون بقضية النزوح
املرتبط باملناخ دوراً محورياً يف بناء الحلول الخ َّالقة وتطبيقها
من خالل املساعدات السياسية واملالية والفنية والدعم
املصمم لحل ذلك النزوح يف أفضل طريقة ممكنة .ويتضمن
ذلك حتمية تركيز االهتامم عىل عىل النقل املخطط له
للمجتمعات من املناطق املعرضة لألخطار الكبرية بحيث
تكون املجتمعات نفسها هي التي تقود العملية منذ بدئها.
ولضامن تسلم النازحني إثر التغري املناخي ضمن الدول
للدعم الكايف ،يجب تحقيق نقلة استحقت منذ زمن يف
عقلية املجتمع الدويل.

وهناك أيضاً عدم الرغبة
الواضحة أو عدم القدرة
عىل قبول فكرة ارتباط
أحـــداث ال ـ ُّنــزوح التي
تقع اآلن مــع التغري
املناخي ،ورمبــا سبب
ذلك الصعوبة املتصورة
يف تحديد الرابط السببي
الــدقــيــق بــن التغري
املناخي ونــزوح الفرد
“معضلة السببية”.
تعبئة أكياس الرمل يف بونرييك يف جزيرة تاراوا ،كرييبايت.
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التغري املناخي بل يجب أيضاً أن تتخذ تدابري استباقية إليجاد
األطر املؤسسية الشاملة (مع القوانني والسياسات واملؤسسات
والربامج املتخصصة) ملساعدة الدولة يف االستعداد استعداداً
كافياً للنُّزوح املناخي واالستجابة الفعالة عند وقوع النزوح.

لخفض مخاطر الكوارث والتكيف عىل املستوى املجتمعي
ونقل املجتمعات املخطط له والتدابري التي يجب اتباعها
خالل عملية تنفيذ الحلول املستدامة القامئة عىل الحقوق.
و ُبنيت املبادئ عىل قواعد قوامها املعايري القانونية الدولية
والقانون العريف واملامرسات املثىل والخربات يف جميع أنحاء
سكوت لييك scott@displacementsolutions.org
العامل.

مدير ومؤسس وإيزيكيال سيمربنغام
وما زال الطريق طوي ًال أمام الحكومات املنفردة واملجتمع  msimperingham@gmail.comمستشار قانوين دويل لدى
الدويل للميض قدماً يف سبيل ضامن احرتام وتحقيق حقوق مؤسسة حلول النُّزوح .www.displacementsolutions.org

كل نازح من النازحني نتيجة التغري املناخي خاصة الحقوق
األكرث استخطاراً وضعفاً مثل سبل كسب الرزق والسكن
وحقوق األرايض واملمتلكات .وينبغي للدول أن ال تكتفي
مبنع وقوع االنتهاكات عىل حقوق األشخاص النازحني بسبب

http://displacementsolutions.org/ds-initiatives/the-peninsula-principles .1
مجلد آخر :إصالح النزوح املرتبط باملناخ :مبادئ أشباه الجزر ،ويضم املجلد تعليقاً قانونياً
حول مبادئ أشباه الجزر وسوف تنرشه دار روتليدج للنرش يف .2015
)(Repairing domestic climate displacement: the Peninsula Principles

مرشوع قانون الهجرة يف الربازيل

إيزابيال بياسينتيني دي أندرادي

تعمل الربازيل عىل وضع حل بعيد األمد بغية تجسري اله َّوة الترشيعية التي تؤثر عىل املهاجرين البيئيني
عاملياً.
واجه الترشيع الربازييل عدداً متزايداً من وفود املهاجرين
الهاييتيني بعد زلزال  12010ألنه مل يكن كافياً للتعامل مع
هذه الفئة الجديدة من املهاجرين بالطريقة املناسبة .فمن
مفهوم السلطات الربازيلية ،مل يكن املهاجرون الهاييتيون
واقعني ضمن تعريف الالجئ عىل اعتبار أن أسباب هجرتهم
كانت متعلقة بالكوارث البيئية وعدم االستقرار .ونتيجة إال َّأن تأشرية الدخول التي تصدرها الربازيل ألسباب إنسانية
لذلك ،مل يكن لدى الربازيل أي أسس قانونية لقبول هؤالء ال تقدم ح ًال بعيد األمد لهذه املشكلة املنترشة عىل اعتبار َّأن
املهاجرين عىل أنهم الجئون.
طلب التأشرية مقيد بكارثة هاييتي واملواطنني الهاييتيني فقط
دون غريهم فهي بذلك ال تلبي حاجة بلدان أخرى أو شعوب
وإزاء ذلك ،ظهر حل مؤقت من خالل سن املرسوم الترشيعي أخرى ممن يواجهون مخاوف مشابهة ملا واجهه الهاييتيون.
رقم  97وهو ترشيع استثنايئ محدود يف الزمان والنطاق ُينَح ولتقديم حل دائم وشامل ،ال بد من إجراء عملية إصالح يف
املواطنون الهاييتيون مبوجبه تأشريات الدخول مدة خمس الترشيع الحايل الناظم لشؤون األجانب.
سنوات عىل أسس إنسانية .ويعرب عن هذه األسس رصاحة
بأنها “األسس الناتجة عن تردي الظروف املعيشية للمواطنني ولتحديث ذلك الترشيع وتلبية الحاجات املعارصة ،ش َّكلت
الهاييتيني نتيجة الزلزال الذي رضب هايتي يف الثاين عرش من وزارة العدل لجنة من الخرباء بغرض عرض مقرتح مرشوع
يناير/كانون الثاين  .”2010وكان من املقرر أن يبقى املرسوم قانون للهجرة والرتويج لحقوق املهاجرين يف الربازيل .وخضع
الترشيعي املذكور نافذ املفعول مدة ال تتجاوز سنتني وأن ال املقرتح عىل مدار عام كامل تقريباً ملناقشات األكادمييني
ُتنَح تأشريات الدخول ملا يزيد عىل  1200شخص يف العام والخرباء وممثيل الهيئات الحكومية ومنظامت املجتمع
الواحد .ومع ذلك ،صدرت مرسومات ترشيعية الحقة يف
عامي  2013و 2014إلزالة السقف املحدد ملنح تأشريات
الدخول ما يعني بقاء املرسوم الترشيعي رقم  97ساري
املفعول لغاية الثالثني من أكتوبر/ترشين األول .2015
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وجه من التأهل للحصول عىل تأشرية الدخول بغض النظر عن
املدين ،ويؤسس مرشوع القانون للمبادئ العامة التي ُت ِّ
سياسات الهجرة يف جوانبها العامة الكلية مثل حقوق بلده األصيل.
اإلنسان ونبذ كراهية األجانب والتمييز االجتامعي ونبذ
تجريم األشخاص عىل أساس أنهم مهاجرون والتعامل مع ومع َّأن مرشوع القانون املذكور ميثل مبادرة محلية ،فهو يتبع
الغرباء عىل قدم املساواة مع املواطنني وتأسيس السياسات نهجاً إقليمياً .ففي ديسمرب/كانون األول  ،2014استضافت
العامة إلدماج املهاجرين يف سوق العمل.
الربازيل اجتامع قرطاجنة  +30لالحتفاء بالذكرى السنوية
إلعالن قرطاجنة حول الالجئني الذي ُأق َّر عام  1984.3ويشري
واألهم من ذلك َّأن مرشوع القانون يتضمن أحكاماً 2تتيح منح إعالن الربازيل وخطة العمل الذين تبناهام االجتامع رصاح ًة
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الكوارث والتَّهجري وإطار جديد يف القارتني األمريكيتني

ديفيد جاميس كانتور

هناك نطاق مذهل من األمثلة اإليجابية عن القانون والسياسات واملامرسات الوطنية يف جميع أنحاء
األمريكيتني ،وتوضح تلك األمثلة كيف استجابت الدول لتبعات الهجرة املرتتبة عىل الكوارث.
يف القارتين األمريكيتين ،كما يف العـامل أجمـع ،ال يوجـد أي
معايير عامليـة أو إقليميـة لتحديد مـا إذا كان التهجري الناتج
املهجريـن
عـن الكـوارث الطبيعيـة يؤهـل املهاجريـن أو َّ
للسـفر إىل إقليـم بلـد آخـر أو اإلقامـة فيـه.

العابـر للحـدود) والنـوع الثـاين يتمثـل يف الهجـرات ذات
املـدى األطـول التـي تقطـع مسـافات أكبر نتيجـة األرضار
الواسـعة التـي خلفتهـا الكارثـة مبـا يف ذلـك البنيـة التحتيـة
املهجرين عادة
(“التَّهجير إىل خـارج البلاد”) .لكنَّ تدفقـات َّ
مـا تـأيت مـن البلـدان األفقـر إىل اإلقليـم وعـادة مـا يتبعـون
املهجريـن.
مسـارات تقليديـة تسـم جنسـية أولئـك َّ

وهنـاك نوعـان مـن التحـركات السـكانية من بلـدان القارتني
األمريكيتين إثـر الكـوارث رسيعـة الحـدوث .يتمثـل النـوع
األول يف الهجـرات العجولـة التـي غالبـاً مـا تكـون مؤقتـة ويف هـذ السـياق ،أجريت دراسـة حـول القارتين األمريكيتني
وتتجـه مـن بلـد إىل آخـر (عبر الحـدود) هربـاً مـن كارثـة بالرتكيـز على مشـكلة يبدو أنها مسـتعصية وتتعلـق بتطوير
مـا أو مـن التبعـات السـلبية املبـارشة لتلك الكارثـة (التهجري االسـتجابات القانونيـة املالمئـة للتَّهجير العابـر للحـدود يف
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سـياق الكـوارث الناتجـة عـن األخطـار الطبيعيـة ،وجـاءت
هـذه الدراسـة لغايـات إثـراء ورشـة عمـل رعتهـا مبـادرة
نانسـن املنعقـدة يف فرباير/شـباط  ٢٠١٥وحرضهـا ممثلـون
1
عـن أحـد عشر دولـة مـن املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة.
وليـس الهـدف مـن دراسـة مبـادرة نانسـن أن تسـتقرئ
إطـاراً قانونيـاً مـن القانـون الدويل الحـايل بل تقدم الدراسـة
مراجعـة عمليـة حـول القوانين والسياسـات واملامرسـات
الوطنيـة عبر القارتين األمريكيتين لتقييـم كيفيـة تعاملهـا
املهجريـن بالكوارث
الفعلي مـع حاميـة األشـخاص الحاليين َّ
واملسـاعدة يف تلبيـة حاجاتهـم أو كيفيـة رد تلـك القوانين
والسياسـات واملامرسـات يف حالـة مواجهـة شـخص غريـب
(وافـد أجنبـي) يف مثـل هـذا الوضـع .وباإلضافـة إىل ذلـك،
ال تقيـد الدراسـة االسـتقصاء على قانـون حقوق اإلنسـان أو
قانـون حاميـة الالجئين فحسـب بـل تنظر أيضـاً إليهما معاً
ضمـن اإلطـار األكبر نطاقاً لقوانين الهجرة الوطنيـة لكل بلد
عىل حـدة.

قانون الهجرة بصفته األداة األوىل

مـن الواضـح َّأن معظـم الـدول يف املنطقـة تنظـر إىل قانـون
الهجـرة (وليـس قانـون اللجـوء) على أنـه األداة األوىل يف
االسـتجابة ألوضـاع األجانـب املتأثرين بالكـوارث .وقد تظهر
مثـل هـذه األوضـاع مـع األشـخاص الذيـن يهربـون مـن
الكارثـة يف بلدهـم ويسـعون إىل الحصـول على إذن بالسـفر
إىل بلـد آخـر أو دخولـه أو البقـاء فيـه .وباملثـل ،قـد تؤثـر
الكارثـة خـارج البلاد على غير املواطنين املقيمين يف إقليم
دولـة أخـرى ثالثـة فيتأثر وضعهـم املهاجر أو قـد يجعل من
إزالتهـم أمـراً غير مأمـون .وأخيراً ،يواجـه األجانـب مواقـف
اسـتضعاف خاصـة يف حالـة وقوع كارثة يف بلـد يقيمون عىل
أراضيه.
تسـهل الدول يف القارتين األمريكيتني
ويف كثير مـن الحاالتّ ،
سـفر األجانـب و/أو دخولهـم إىل البلاد و/أو إقامتهـم على
أراضيهـا من خلال تطبيق الفئـات النظامية للهجـرة لتمكني
األشـخاص املتأثريـن مـن االسـتفادة مـن وضـع مسـتقر قدر
اإلمـكان للهجـرة .فعلى سـبيل املثال ،قـد ُتطبـق االعتبارات
املرسعـة لطلبـات الهجـرة أو قد ُيتنا َزل عـن رشط من رشوط
َّ
قواعـد الهجـرة (مثـل القواعـد املتعلقـة بالطالـب أو بفـرد
مـن أفـراد العائلـة) عىل أسـس إنسـانية لألشـخاص املتأثرين
بالكارثـة خـارج البالد.

وبالنسـبة للمتأثريـن بالكـوارث ممـن ال ميكـن حل مشـكلة
وضعهـم التهجيري بسـهولة مبجـرد تطبيق الفئـات النظامية
للهجـرة ،تلجـأ كثير من الـدول إىل فئـات الهجرة االسـتثنائية
يف قانونهـا الوطنـي للسماح للمهاجريـن بالسـفر والتنقل أو
الدخـول أو اإلقامـة .ويف العـادة ،متنـح هـذه الفئـات شـك ًال
مؤقتـاً وأكثر تزعزعـاً مام متنحـه الفئات النظاميـة ويف أغلب
األحيـان ال ُيسـمح للمهاجريـن بالعمـل إال بـإذن .ومع ذلك،
هنـاك فائـدة مـن هـذه الفئـات إذ تسـتجيب للتبعـات
املبـارشة للكارثة.
ويف هـذه السـياقات ،تقـوم عمليـة منـح اإلذن بالسـفر أو
الدخـول إىل البلاد على نوع مـن االجتهاد يف صنـع القرارات
الـذي ميارسـه موظفـو الحكومـة عىل أسـس إنسـانية .وغالباً
مـا مينـح القانـون هذه السـلطة يف االجتهاد مسـاحة واسـعة
وغير محـددة النطـاق .لكـنَّ عـدداً مـن البلـدان يف القارتين
األمريكيتين تذكر يف قوانينها و/أو سياسـاتها الوطنية رصاح ًة
الكـوارث التـي ميكن مامرسـة االجتهـاد بطريقـة إيجابية.
وبهـذا الخصـوص ،يطالـب مسـؤولون حكوميـون يف القارتني
األمريكيتين بحصولهـم على إرشـادات توجيهيـة أكثر
وضوحـاً بشـأن متـى ينبغـي لهـم مامرسـة هـذا االجتهـاد
اإلنسـاين املنصـوص عليـه يف قانـون الهجـرة بصـورة إيجابيـة
هجرتهـم الكـوارث.
مبـا ينصـب يف فائـدة األشـخاص الذيـن َّ
واسـتجابة لذلـك ،أوىص املشـاركون يف املؤمتـر اإلقليمـي
حـول الهجـرة ببنـاء دليـل إرشـادي للمامرسـات الفعالـة
حـول قبـول املهاجريـن وإقامتهـم وتحركهـم عبر الحـدود
يف سـياق الكـوارث (يشـار إليـه اختصـاراً بدليـل املامرسـات
الفعالـة) .وباالسـتفادة مـن املامرسـات اإلقليميـة ،ميكن بناء
هـذا الدليـل اإلرشـادي عىل مبـدأ َّأن االجتهاد اإلنسـاين عادة
مـا ينبغـي مامرسـته إيجابيـاً حيـث يتأثـر الغريـب شـخصياً
ولدرجـة خطـرة بالكـوارث خـارج البلاد.
ومـع ذلـك ،هنـاك نطـاق مـن األوضـاع التـي ينبغـي فيهـا
املامرسـة السـلبية لهـذا االجتهـاد اإلنسـاين ضمـن الحـدود
املحـددة برصامـة .وبالنسـبة ملهجـري الكـوارث ،غالبـاً مـا
يكـون الوضـع كذلـك فيما يخـص قـرارات قبـول الالجـئ
وعـدم إزالتـه مـن البلاد .وهكـذا ،عىل سـبيل املثـال ،عندما
يرتتـب على القـرار السـلبي أثـر يف تعريـض املهاجـر للخطر
الحقيقـي على الحياة أو السلامة الشـخصية بسـبب الكارثة
أو تبعاتهـا ،فعندهـا سـتكون املامرسـة السـلبية لالجتهـاد
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مخالفـة لقواعـد حقـوق اإلنسـان امللزمـة .ومـن هنـا ،ال بـد
مـن التأكيـد على َّأن االجتهـاد يجـب (وليـس مجـرد يح َّبـذ)
مامرسـته بطريقـة إيجابيـة.
وقـد يتجلى األثـر التهجيري للكـوارث ليس على املهاجرين
مـن البلـد املتأثـر فحسـب بـل أيضـاً على املهاجريـن الذين
يعيشـون يف البلـد املتأثـر بالكارثـة (ومثـال ذلـك مهاجـرو
أمريـكا الوسـطى يف الواليـات املتحدة األمريكيـة أثناء إعصار
كاترينـا) .وهكـذا ميكـن أن ُيبنَـى دليـل املامرسـات الفعالـة
على املامرسـات القامئـة يف القارتين األمريكيتين بهـدف
اقتراح التوصيـات بشـأن الطريـق التي ميكن بهـا منح هؤالء
املهاجريـن العنايـة الخاصـة يف أثنـاء جهـود اإلغاثـة .وتشـتد
حـدة هـذا التحـدي مـع املهاجريـن غير املصطحبين لوثائق
رسـمية أو غير النظاميين خاصـة إذا كانـوا يف طريـق العبور
إىل وجهـة أخـرى.

دور قانون الالجئني

األعضـاء .وأينما كانـت هـذه املامرسـات موجـودة ،فقـد
لقيـت التشـجيع أو املوافقـة عليهـا وتبنيهـا .وتأسيسـاً
على ذلـك ،مـن املـوىص بـه أن يتضمـن الدليـل اإلرشـادي
للمامرسـات الفعاليـة سلسـلة مـن املقرتحـات حـول كيفيـة
اسـتخدام الـدول األعضـاء للمؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة
لبنـاء مقاربـة قانونيـة أكثر تنسـيقاً وتعاونـاً عندمـا تترك
الكارثـة تبعـات تهجرييـة شـديدة األثـر على واحـدة أو أكرث
مـن دول املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة.
وبتبنـي املؤمتـر اإلقليمـي حـول الهجـرة ملثل هـذا الدليل يف
مرحلـة متأخـرة مـن هذا العام ،سـوف تتخـذ املنظمة موقعاً
قياديـاً عامليـاً يف االسـتجابة للتبعـات اإلنسـانية للكـوارث.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،ينبغـي ملثـل ذلـك الدليـل أن يقـدم
منوذجـ ًا جديـداً مثرياً بالنسـبة لـدول القارتين األمريكيتني بل
رمبـا للمناطـق األخـرى يف العـامل يف سـبيل حل هـذا التحدي
اإلنساين.
وعلى العمـوم ،تحـدد دراسـة مبـادرة نانسـن نطاقـاً ً
مهما
يتضمـن القوانين الوطنيـة الحالية والسياسـات واملامرسـات
املرتبطـة باملهاجريـن املتأثريـن بالكـوارث يف القارتين
األمريكيتين .وبالرتويـج لتطبيـق متناسـق وموحـد لهـذه
األطـر الوطنيـة يف سـياق الكـوارث ،قـد تحـدث نتائـج فعالة
ومؤثـرة بـدالً مـن البحث عـن قوانني دولية جديـدة للحامية
تسـود على تلـك األطـر.

فيما يخـص مسـألة توفري الحاميـة لالجئي الكـوارث مبوجب
قانـون الالجئين ،ال تنظـر الـدول يف القارتين األمريكيتين إىل
الكارثـة الناتجـة عـن املخاطـر الطبيعيـة بحـد ذاتهـا على
أنهـا أسـاس ملنـح األشـخاص صفـة الالجـئ .واسـتثنا ًء لهـذه
القاعـدة ،تتضمـن ترشيعـات كوبـا الوطنيـة يف تعاملهـا مـع
الالجئين األشـخاص الذيـن يفـرون مـن بالدهـم “بسـبب
الطوفـان أو أي ظاهـرة أخـرى مـن ظواهر الطبيعـة” ،وكوبا
هـي الوحيـدة التـي تنتهـج ذلـك الطريـق مـن بين الـدول
ديفيد جاميس كانتور  David.Cantor@london.ac.ukمدير
األخـرى يف القارتين األمريكيتين.

مبادرة قانون الالجئني ،كلية الدراسات املتقدمة ،جامعة لندن.

ومـع ذلـك ،هناك اعتراف يف القارتين األمريكيتين َّأن الدمار
الـذي تتسـبب بـه الكـوارث قـد تـؤدي إىل مخاطـر التعـرض
لالضطهـاد و/أو وقـف الحاميـة الوطنية املمنوحـة يف الدولة أجرى الباحث بحث دراسة مبادرة نانسن وورقة النقاش بدعم
املتأثـرة كما حـدث يف هايتـي بعـد زلـزال  .٢٠١٠ومـن هنا ،كريم من مؤسسة قادة بحوث املستقبل التابعة ملجلس البحوث
ال بـد لدليـل اإلرشـادات التوجيهيـة الفعـال للمامرسـات أن االقتصادية واالجتامعية (رقم املنحة .)ES/K001051/1
يضـع مقرتحـات لحلـول مشـكالت دخـول مهجـري الكوارث
 .1كانتور د ج ( )2014قانون الدولة الحايل وسياساتها ومامرستها بشأن آليات الحامية
وإزالتهـم وإقامتهـم وذلـك باالسرتشـاد بقانـون الالجئين املؤقتة من الكوارث الطبيعية :دول املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة وغريها يف القارتني
األمريكيتني ،مبادرة نانسن
والقوانين الوطنيـة للحاميـة التكميليـة.
www.sas.ac.uk/hrc/projects/refugee-law-initiative

دور التعاون اإلقليمي

متثـل الهيئـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف القارتين
األمريكيتين دوراً يف الرتويـج لتبنـي تدابير الهجـرة الخاصـة
وتبنيهـا فيما يخـص األسـس اإلنسـانية التـي تتبعهـا الـدول

(Existing State Law, Policy and Practice on Temporary Protection
Mechanisms for Natural Disasters: States of the Regional Conference on
)Migration and Others in the Americas
يضم املؤمتر اإلقليمي حول الهجرة أساساً دول أمريكا الشاملية والوسطى وهي :بيليز
وكندا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيك والسلفادور وغواتيامال وهندوراس واملكسيك
ونيكاراجوا وبنام والواليات املتحدة األمريكية.
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ترتيبات الحامية املؤقتة لسد الثغرة يف نظام الحامية

فولكر تورك

الرتتيبات املتوقعة الزمة لتوفري الحامية للمهجرين عرب الحدود بسبب الكوارث ،وهنا تكمن الثغرة حالياً.

املهجريـــن عـــر الحـــدود ســـياقات الكـــوارث وإدخالهـــم إىل البـــاد إال أن تلـــك
ال يوجـــد صـــك دويل تحمـــي َّ
بســـبب تغـــر املنـــاخ يف يومنـــا هـــذا .وبزيـــادة معـــدل اإلجـــراءات وقتيـــة وغـــر منســـقة غال ًبـــا.
التَّهجـــر العابـــر للحـــدود يف ســـياق الكـــوارث وتغـــر
املن ــاخ  -مثل ــا ه ــو متوق ــع  -ستتس ــع الثغــرات القامئ ــة إجراءات الحامية املؤقتة
املهجري ــن يف ه ــذه الس ــياقات اتس ــاعًا يف حالـــة الســـاح للمهجريـــن عـــر الحـــدود بالبقـــاء
يف نظ ــام حامي ــة َّ
يف دولـــة جديـــدة أو بدخـــول أراضيهـــا ،مـــن األهميـــة
كبـــرا.
ً
مبـــكان توضيـــح حقوقهـــم ومســـؤولياتهم أثنـــاء مـــدة
ومـــع َّأن قانـــون حقـــوق اإلنســـان يكفـــل ح ًقـــا غـــر بقائهـــم مـــع مراعـــاة قـــدرة الدولـــة واملجتمعـــات
مبـــارش بقبـــول املهجريـــن والبقـــاء يف الدولـــة عندمـــا املضيفـــة االســـتيعابية .ويعتقـــد مكتـــب مفـــوض األمـــم
يتســبب ترحيــل الشــخص إىل موطنــه يف تعرضــه ملعاملــة املتحـــدة الســـامي لالجئـــن َّأن إجـــراءات الحاميـــة
غ ــر إنس ــانية ،ال يعال ــج ه ــذا القان ــون جمي ــع أش ــكال املؤقت ــة أو البق ــاء ق ــادرة ع ــى مواجه ــة ه ــذا التح ــدي
التَّهجـــر .ويف الوقـــت الـــذي تكفـــل فيـــه االتفاقيـــة ووضـــع املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ترتيبـــات الحاميـــة
الدوليـــة لحاميـــة حقـــوق جميـــع العـــال املهاجريـــن املؤقتـــة أو البقـــاء يف فرباير/شـــباط  2014عقـــب
وأفــراد أرسه ــم  -ع ــى س ــبيل املث ــال  -بع ــض الحامي ــة اجتامعـــن للخـــراء يف  2012و  .2013وتهـــدف املبـــادئ
للع ــال املهاجري ــن ،فه ــي ال تضم ــن له ــم ح ــق الدخ ــول التوجيهيـــة إىل مســـاعدة الحكومـــات يف االســـتجابة
إىل الـــدول املضيفـــة أو اإلقامـــة الدامئـــة فيهـــا .وعـــاوة لألزمـــات اإلنســـانية وتحـــركات الســـكان املع َّقـــدة أو
عـــى ذلـــك ،ال يعالـــج باســـتمرار القانـــون الوطنـــي املختلط ــة يف ح ــاالت تك ــون فيه ــا االس ــتجابات الحالي ــة
واالتفاقي ــات اإلقليمي ــة عمو ًم ــا ح ــاالت البق ــاء املؤقت ــة ،غ ــر مناس ــبة أو غ ــر كافي ــة .ولتش ــجيع عام ــل التوق ّعي ــة
ك ــا يف أوق ــات ت ــرر موط ــن املهاج ــر بس ــبب الك ــوارث .يف االســـتجابات ،تدعـــو املبـــادئ التوجيهيـــة إىل وضـــع
“ترتيبـــات دامئـــة” ُيتفـــق عليهـــا عـــى أســـاس متعـــدد
وتس ــمح قوان ــن اإلغاث ــة يف ح ــاالت الك ــوارث يف بع ــض األطراف/إقليم ــي و ُتفع ــل يف إط ــار االس ــتجابة لح ــاالت أو
ال ــدول بتقدي ــم املس ــاعدات اإلنس ــانية لجمي ــع األش ــخاص أح ــداث معين ــة مت ــى وقع ــت .ويه ــدف االهت ــام مبث ــل
يف أعق ــاب الك ــوارث مب ــارشة بغ ــض النظ ــر ع ــن وضعه ــم ه ــذه الرتتيب ــات ب ــدالً م ــن العم ــل االنفــرادي أو العم ــل
القانـــوين يف الدولـــة وتصبـــح مـــع الوقـــت هـــذه املؤق ــت إىل تش ــجيع اتس ــاق معاي ــر املعامل ــة يف جمي ــع
املســـاعدات قـــارصة عـــى املواطنـــن وحســـب .وعامـــة ،ال ــدول يف املنطق ــة ذاته ــا م ــا ُيقل ــص دواف ــع التح ــركات
مثـــة ثغـــرة قانونيـــة تتعلـــق بالتَّهجـــر العابـــر للحـــدود املســـتقبلية.
يف ســـياق الكـــوارث .فمـــع وجـــود أمثلـــة فعليـــة عـــى
الســـاح باإلقامـــة الدامئـــة للمهجريـــن عـــر الحـــدود يف ومصطلـــح الحاميـــة املؤقتـــة مفهـــوم عمـــره عقـــود
ُ
وطب ــق يف ح ــاالت مختلف ــة كث ــرة ودول عدي ــدة وخاص ــة
يف قضي ــة ع ــام  ،2014رفض ــت محكم ــة الهج ــرة والحامي ــة يف
نيوزيلن ــدا املطالب ــة املتعلق ــة بتغ ــر املن ــاخ الت ــي تقدم ــت به ــا
أرسة توفالي ــة للحص ــول ع ــى وض ــع الالجئ ــن مبوج ــب اتفاقي ــة
الالجئ ــن لع ــام  .1951وم ــن ب ــن حيثي ــات األرسة ذات األربع ــة
أفــرادَّ ،أن آث ــار تغ ــر املن ــاخ  -وخاص ــة ارتف ــاع منس ــوب مي ــاه
البح ــر  -وغي ــاب مي ــاه ال ــرب النظيف ــة س ــيؤثر عليه ــم س ــلب ًيا

إذا م ــا أج ــروا ع ــى الع ــودة إىل موطنه ــم .وم ــع أن املحكم ــة
أوقفـــت قـــرار ترحيلهـــم ومنحتهـــم حـــق اإلقامـــة ،كان ذلـــك
مبثابـــة اســـتخدام لســـلطة املحكمـــة التقديريـــة ألســـباب
إنســـانية نظـــ ًرا للروابـــط األرسيـــة القويـــة التـــي ترتبـــط بهـــا
هـــذه األرسة يف نيوزيلنـــدا 1.ومل تســـتند املحكمـــة يف قرارهـــا
هـــذا إىل أي التزامـــات قانونيـــة محليـــة أو دوليـــة.
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يف ح ــاالت التدف ــق الجامع ــي .وتق ــر املب ــادئ التوجيهي ــة عـــى ذلـــك ،قـــد ُيثبـــط وضـــع حـــد أدىن مـــن تفعيـــل
الجدي ــدة باإلنج ــازات الكث ــرة يف مج ــال توف ــر الحامي ــة النظـــام إذا كانـــت مدتـــه طويلـــة.
املؤقت ــة ع ــى م ــدار الس ــنني يف س ــياقات كث ــرة مختلف ــة
إال أ َّنن ــا قلق ــون بش ــأن اس ــتمرار االلتب ــاس املخي ــم ع ــى ولوضـــع درجـــة حاميـــة مناســـبة للمســـتفيدين لضـــان
نطـــاق هـــذا املفهـــوم ومعنـــاه .وباإلضافـــة إىل ذلـــك ،إقامـــة كرميـــة لهـــم ،تغطـــي املبـــادئ التوجيهيـــة أيضـــاً
نـــدرك الحاجـــة لوجـــود اســـتجابات متوقعـــة ومتســـقة الجوانـــب العملياتيـــة والعمليـــة للمبـــادئ التوجيهيـــة
وكذلـــك مرنـــة لألزمـــات اإلنســـانية وتحـــركات الســـكان بشـــأن ترتيبـــات الحاميـــة املؤقتـــة أو البقـــاء الخاصـــة
املع َّقـــدة .ولهـــذا الســـبب ،توضـــح املبـــادئ التوجيهيـــة بدخـــول الـــدول واســـتقبال الوافديـــن لهـــا ومعايـــر
املقص ــود بالحامي ــة املؤقتة/البق ــاء ،وم ــا ال ُيقص ــد به ــا ،الحاميـــة الدنيـــا والتعـــاون الـــدويل وتقاســـم األعبـــاء
ومـــا ال ينبغـــي أن ُيقصـــد بهـــا.
والتشـــاور والتنســـيق .وتبـــن املبـــادئ كذلـــك تحســـن
معايـــر الحاميـــة بامتـــداد فـــرة اإلقامـــة.
وتوضـــح املبـــادئ أيضـــاً أربعـــة ســـيناريوهات يســـتحيل
يف ضوئهـــا تطبيـــق تحديـــد وضـــع ال َّالجـــئ الفـــردي وال واألهـــم مـــن ذلـــك ،توضـــح املبـــادئ التوجيهيـــة َّأن
يصلـــح معهـــا إال املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ترتيبـــات املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن ترتيبـــات الحاميـــة املؤقتـــة
الحاميـــة املؤقتـــة أو البقـــاء ،وهـــي:
أو البقـــاء ال تخـــل بالتزام ــات الـــدول مبوجـــب القانـــون
الـــدويل ،وخاصـــة اتفاقيـــة الالجئـــن لعـــام  1951و/
■ ■تدفقـــات واســـعة النطـــاق مـــن طالبـــي اللجـــوء أو أي أو بروتوكولهـــا لعـــام  1976وكذلـــك حقـــوق اإلنســـان
أزمـــات إنســـانية أخـــرى مشـــابهة.
األخـــرى و/أو صكـــوك الالجئـــن اإلقليميـــة التـــي متثـــل
الـــدول أطرا ًفـــا فيهـــا .ولكنهـــا جـــاءت مكملـــة للنظـــام
■ ■تحـــركات الســـكان املع َّقـــدة أو املختلطـــة ،مثـــل :الـــدويل لحاميـــة الالجئـــن وبانيـــة عليـــه .ووف ًقـــا
ســـيناريوهات الوصـــول بالقـــوارب اإلنقـــاذ يف البحـــار لتوصيـــات مبـــادرة نانســـن بشـــأن التَّهجـــر العابـــر
للح ــدود املس ــتحث مناخ ًي ــا يف  ،2015يؤم ــل أن تس ــتغل
■ ■الســياقات املتغرية واالنتقالية.
الــدول الفرصــة  -عنــد وضعهــا جــدول األعــال املســتقبيل
بش ــأن الحامي ــة  -وت ــويل اهتام ًم ــا ج ــادًا لقيم ــة اتخ ــاذ
■ ■الظ ــروف االس ــتثنائية واملؤقت ــة األخ ــرى يف املوط ــن الت ــي إجــراء وق ــايئ باالتف ــاق ع ــى ترتيب ــات متوقع ــة للحامي ــة
تس ــتلزم الحامي ــة الدولي ــة والت ــي متن ــع الع ــودة يف أم ــان املؤقتـــة والبقـــاء وتنفيذهـــا وتضمينهـــا يف ترشيعاتهـــا
وكرام ــة.
الوطني ــة .وق ــد ص ــارت الحاج ــة لفع ــل ذل ــك ملح ــة يف
املناطـــق املعرضـــة فعل ًيـــا للكـــوارث أو التـــي ســـتتعرض
وتدعـــو املبـــادئ التوجيهيـــة أيضـــاً إىل تخطـــي الحاميـــة لهـــا مبـــا فيهـــا الكـــوارث املرتبطـــة بتغـــر املنـــاخ.
املؤقت ــة أو اإلقام ــة إىل األوض ــاع والحل ــول األخ ــرى .ويف
املبـــادئ التوجيهيـــةُ ،تحـــدد منهجيـــة إنهـــاء الحاميـــة فولكر تورك  turk@unhcr.orgاملفوض السامي املساعد
املؤقت ــة بح ــاالت معين ــة أو تعتم ــد ع ــى ظ ــروف معين ــة (املعني بالحامية) ،مقر مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
وال تس ــتند إىل إط ــار زمن ــي مح ــدد مس ــب ًقا .ويف اجت ــاع www.unhcr.org
الخـــراء األول ،ســـاد االتفـــاق عـــى رضورة أال يتجـــاوز
الحـــد األقـــى لهـــذا النـــوع مـــن الحاميـــة الثـــاث املبادئ التوجيهية متاحة عىل:
ســـنوات .ومـــع ذلـــك ،مل يتطرقـــوا يف الوقـــت نفســـه http://refworld.org/docid/52fba2404.html
إىل الحـــد األدىن نظـــراً لصعوبـــة تحديـــد مـــدة اإلقامـــة
 .1قرار املحكمة 4 ,يونيو/حزيران ,2014 ،متاح عىل:
الالزمـــة تحديـــدًا دقي ًقـــا وخاصـــة يف املراحـــل األوليـــة https://forms.justice.govt.nz/search/IPT/Documents/Deportation/pdf/
لألزم ــات اإلنس ــانية وتح ــركات الس ــكان املع َّق ــدة .وع ــاوة rem_20140604_501370.pdf
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الالجئون والتغري املناخي والقانون الدويل

ماريا حوسيه فرينانديز

كيف ميكن لفئة “الجئي املناخ” أن تلقى االهتامم ضمن القانون الدويل يف القرن الواحد والعرشين؟

إذا سـ َّلمنا بوجـود ظاهـرة التغير املناخـي التـي يتسـبب
بهـا البشر ،ال ميكننـا أن ننكـر املضمونـات الواضحـة لهـا
على حقـوق اإلنسـان .لكـنَّ األمر الـذي ما زال غير واضح
كيفيـة ودرجـة وصـف تأثيرات الغير املناخـي على أنهـا
متثـل انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان باملعنى القانـوين البحت.
فالقانـون ال يـرى شـيئاً اسـمه “الجئـو املنـاخ” رغـم
االسـتخدام الكبير لذلـك املصطلـح ألن القضايـا املناخيـة
والبيئيـة ال تقـع ضمـن تعريف الالجـئ يف اتفاقية الالجئني
لعـام .1951

ومن هنا يتضح فقدان الربط بني التغري املناخي والهجرة
واملعاملة القانونية لتلك الفئة من الالجئني .وكذلك الصكوك
القانونية املتاحة لنا حالياً وكثري منها صيغ قبل بضع سنني
ال تنظر يف الجوانب التي تثري الجدل اليوم يف حني ال تؤدي
غريها دوراً عدا عن أن تكون صكوكاً ثانوية (مثل اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان لألمم املتحدة واتفاقاتها الدولية
واتفاقية الحد من ظاهرة انعدام الجنسية وإعالن قرطاجنة
حول الالجئني) .وهذا يجعل تعريف مسؤولية الدول إزاء
التغري املناخي واحداً من أكرث القضايا تعقيداً.

ومـع ذلـك ،ميكـن تطبيـق مبـدأ عـدم اإلعـادة القرسيـة
على الحـاالت التـي ال يوجـد فيهـا أمـل معقـول بعـودة
املهاجريـن إىل األوضـاع التـي تهـدد حياتهـم .فالتغير
املناخـي غالبـاً مـا ينظـر لـه على أنـه عنصر مضاعـف
للمخاطـر يف سـياق الظـروف االجتامعيـة واالقتصاديـة
والبيئيـة القامئـة مسـ َّبقاً التـي متثـل عنـارص أساسـية مـن
عنـارص الخطـر لـكل مجتمـع محلي .ومـع أ َّنه مـن املمكن
القـول َّإن األفـراد الـذي يواجهـون الفقـر الشـديد يف
بلدانهـم األصليـة قـد يخضعون للتسـويغ ذاته عىل أسـاس
فهمنـا لوجـود مسـائل هيكليـة واقتصادية ضمنيـة تتجاوز
نطـاق سـيطرة هـؤالء األفـراد ،فهنـا تظهـر “املسـؤولية”
على أنهـا عنصر حيـوي يف هـذا اإلطـار إضافـة إىل أهميـة
عنصر التوافـق على سـبب التغير املناخـي .فنحـن نعيش
يف وضـع عاملـي يعـومل فيـه كل يشء حتـى التلـوث وحيـث وهناك عوائق حالياً ال ميكن التغلب عليها تواجه عملية
يصعـب فيـه تأسـيس املسـؤولية الخارجـة عـن نطـاق التأسيس التفاق دويل ويرتبط بعض تلك العوائق باإلرادة
السياسية .ففي السنوات األخرية ،تضاعفت أعداد املنتديات
االختصـاص اإلقليمـي لبلـد مـا.
الدولية التي تبحث يف األمور املناخية والبيئية لكن أياَ منها
وهنـاك انفصـام ملحـوظ بين حقـوق اإلنسـان والتغير مل يتمخض عنه حلول ملزمة .ومع ذلك ،حتى لو تبنى
املناخـي .ويتضمـن املوضـوع خطابين اثنين منفصلين املجتمع الدويل تلك االتفاقية املطلوبة ،نتوقع أن املصادقة
يسـتبعد أحدهما اآلخـر مـن الناحيـة العملية .ومـن عينة عليها لن يكتمل إىل الدرجة التي نرجوها وهذا ما سيؤدي
الوثائـق املختـارة التـي بلـغ مجموعهـا  65وثيقـة اختيرت إىل إضعافها.
مـن  294وثيقـة ضمـت قـرارات الجمعيـة العمومية لألمم
املتحـدة واملعاهـدات واالتفاقيـات وغريهـا مـن التقاريـر ويف الوقت الحايل ،سيكون من الصعب إن مل يكن من
والوثائـق ،تبين أن  %23منهـا تذكـر التغير املناخـي و %25املستحيل تحقيق إجامع عاملي عىل قضية تحركات السكان
كانـت تتعلـق بالقضايـا التي تشير إىل املهاجرين والالجئني الدولية والتغري املناخي .وباإلضافة غىل ذلك ،سيكون من
الخطر أن ننقل إىل القانون الدويل الجدل الدائر الذي ما
لكـنَّ  %6منهـا فقـط أسسـت عالقـة بين الظاهرتين.
وبالنظر إىل غياب أي صك قانوين مينح الحامية لألشخاص
املهجرين بالتغري املناخي أو العوامل البيئية ،يرى بعض
الناس رضورة يف إصدار صك جديد مخصص لهذه الحالة.
وليك تحقق االستجابة املرجوة أكرب قدر من الفعالية ،يجب
أن تنظر يف التنقالت املرتبطة بالتغري املناخي ضمن إطار
واسع لحقوق اإلنسان .ويف عام  ،2010عُ َ
رضت نسخة ثانية
ملسودة  2008التي صاغها مختصون من جامعة ليموز،
وتعد تلك النسخة واحدة من أكرث االقرتاحات اكتامالً لهذا
التاريخ 1.وهي مساهمة ق ِّيمة ألنها تجمع ما بني الحامية
واملساعدة واملسؤولية و ُتدمج عنرص القرب املكاين ونسبة
التأثري والتأثر ونبذ التمييز وتسلط الضوء أيضاً عىل مبدأ
املسؤوليات املشرتكة واملتاميزة يف آن واحد.
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زال أص ًال يثري الخالفات يف املجال العلمي ،واألسوأ من ذلك بعدي للوضع القانوين لهؤالء املهاجرين لتأسيس ما إذا كان
أن عملية االنتقال تلك سوف تقود إىل تعديل الكيانات باإلمكان متييزهم بشكل أو بآخر كجامعة لها خصائصها
القانونية التي ما زالت تنشط حالياً ،رغم العيوب التي املنفردة عن غريها.
تعرتيها ،يف حامية الالجئني .وأي تغيري عىل األنظمة النافذة
قد يعرض للخطر التقدم املحرز حتى اآلن يف أوائل سنوات وفور تأسيس هذه املقاربة ،سوف تكون الحلول اإلقليمية
القرن الواحد والعرشين .فقد ازداد عدد الالجئني (وفقاً أو ثنائية األطراف املؤسسة املنحى األكرث تفضي ًال للسري
للتعريف الحايل) يف السنوات األخرية ما يعني أن مضاعفة قدماً يف التعامل مع هذه املسألة .وسيعني ذلك العمل
رتجم عىل أرض مع الحكومات املتأثرة حول استحداث الحلول التي سوف
هذا العدد لن يكون ذا فائدة ترجى إذا مل ُي َ
الواقع يف تحسني وضع حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص تتضمن إجراءات التعامل مع الحاالت يف املكان ووضع
املتأثرين.
اسرتاتيجيات التكيف التي يصاحبها التزام حقيقي بخفض
انبعاثات التلوث .ومع َّأن االستجابة اإلقليمية من هذا النوع
ومن ناحية أخرى ،سوف يؤدي تقييد حامية املتأثرين بالتغري قد ال تبدو بالطموح املطلوب ،فستمثل الخطوة األوىل نحو
املناخي إىل تهميش املتأثرين بالظواهر الجيولوجية البيئية بذل مزيد من الجهود الدولية واسعة النطاق.
والتغريات التي تطرأ عليها (سواء أكانت تلك التغريات ناتجة
عن فعل البرش أم ال) وهذا ما قد يكون محورا ً للنقاش ماريا حوسيه فرينانديز mjfernandez84@live.com.ar
القانونية من ناحية املسؤوليات وليس من ناحية حقوق خريجة العالقات الدولية يف الجامعة الكاثوليكية يف سالتا،
األرجنتني www.ucasal.edu.ar
اإلنسان.
ولعل الظروف الحالية ال تسمح إليجاد تعريف للمشكلة
التي ما زال الغموض يحيط بها .فال بد من إيجاد تعريف

املهجرين بسبب العوامل البيئية.
 .1مرشوع التفاقية حول الوضع الدويل لألشخاص ّ
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced

التهجري كنتيجة لسياسات الحد من آثار التغري املناخي
سارة فيجيل

تتسبب سياسات الحد من آثار تغري املناخ و”الحلول الخرضاء” أيضاً ،مثل :استخدام الوقود الحيوي،
يف التَّهجري.

أدت آثــار تغــر املنــاخ الحاليــة واملتوقعــة إىل ظهــور
موجــة مــن سياســات الحــد مــن اآلثــار التــي قــد تضيــف
بدورهــا  -بالرغــم مــن دوافعهــا الحســنة  -مزيــ ًدا
مــن الضغــوط عــى أرايض أكــر الجامعــات اســتضعا ًفا
اقتصاد ًيــا وبيئ ًيــا واجتامع ًيــا يف املجتمعــات الناميــة.
وتتجــى أمثلــة ذلــك يف دعــوة السياســات الراميــة
إلنتــاج الوقــود الحيــوي إىل امتــاك مســاحات واســعة
مــن األرايض يف بــاد الجنــوب مــا يهــدر حقــوق الســكان
املحليــن ويتســبب يف تهجــر مجتمعــات بأكملهــا.
و ُيتخــذ تغــر املنــاخ ذريعــة لرشعنــة قــدر كبــر مــن وللسياســات الرســمية دو حيــوي يف تحفيــز مــا ُيســمى
مثــل عمليــات التملــك هــذه .ومــن أمثلــة تســليع هــذه “طفــرة الوقــود الحيــوي” .وقــد ض ّمــن االتحــاد األورويب
الطبيعــة :املوازنــات الكربونيــة والســياحة البيئيــة وإنتــاج والواليــات املتحــدة ودول أخــرى يف أولوياتهــم أهدا ًفــا

الوقــود الحيــوي .ويف حــن يســلط مؤيــدو اســتثامرات
األرايض تلــك الضــوء عــى عوائدهــا اإليجابيــة ،يشــر
املعارضــون  -الذيــن يــرون هــذه األفعــال نوعًــا مــن
االســتيالء عــى املــوارد الطبيعيــة ألغــراض بيئيــة  1أو
“االســتيالء عــى املســاحات الخــراء”  -إىل التهديــدات
املختلفــة التــي تفرضهــا مثــل هــذه املامرســات عــى
البيئــة واألمــن الغــذايئ املحــي وســبل كســب الــرزق
2
التقليديــة.
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ترمــي للوصــول إىل أعــى اســتخدام مــن الوقــود الحيــوي الصغــرة يف أعقــاب عمليــات االســتيالء عــى األرايض مــن
يف وســائل النقــل مــع تقديــم حوافــز ماليــة وإعفــاءات أجــل إنتــاج فــول الصويــا .ويوجــد أمثلــة أخــرى كثــرة
رضيبيــة للمشــاركني يف مجــال الطاقــة “النظيفــة” .ومــع عــى ذلــك.
َّأن الدوافــع يف القلــب مــن هــذه السياســات مكللــة
بالنوايــا الحســنة ،إال أ َّنهــا تنافــس مجــال إنتــاج الغــذاء وبعــد التشــاورات املســبقة مــع املجتمعــات املحليــة
وغالبـاً مــا تزيــد مــن انعــدام األمــن الغــذايئ املحــي وقــد املتــررة كــا هــو شــائع غالبــاً يف الــدول املســتقرة
تــؤدي إىل حــدوث انتهــاكات جســيمة يف حقــوق اإلنســان نســب ًيا ،مثــل :الســنغال ،وعــد املســتثمرون بتوفــر
مثــل :التَّهجــر .ومــع َّأن معظــم تلــك املرشوعــات تزعــم وظائــف شــاغرة وبإقامــة بنيــة تحتيــة مســتقبل ًيا كطريقــة
اســتخدام األرايض الشــاغرة أو الهامشــية ،تظهــر البحــوث لجعــل الســكان يقبلــون بإعــادة توطينهــم طو ًعــا .ومــع
التجريبيــة َّأن تلــك األرايض يف الواقــع تكــون غالبــاً ذلــك ،قــد يتحــول إعــادة التوطــن “الطوعــي” إىل إعــادة
مأهولــة بالســكان أو غابــات أو مراعــي أو ُيســتفاد منهــا توطــن قــري يف أعقــاب نتيجــة غــر متوقعــة.
بوصفهــا مــوردًا مجتمع ًيــا.
ومــع رضورة أن يــويل محللــو العواقــب االجتامعيــة
عواقب االنتقال
مزيــدا مــن االهتــام للتهجــر
الســتثامرات األرايض
ً
َّ
أدرك البنــك الــدويل أن التَّهجــر ميثــل أحــد مخاطــر بوصفــه نتيجــة لهــا ،عــى الباحثــن واملامرســن يف مجــال
اســتثامرات األرايض وخاصــة يف الــدول ذات الحكــم الهجــرة ألســباب بيئيــة توســيع مجــال تحليالتهــم.
الضعيــف التــي ال تحــدد الحقــوق يف األرايض تحديــ ًدا والالفــت للنظــر أ َّنــه بالرغــم مــن ضبابيــة أســباب
املهجــرون النتائــج
ً
واضحــا 3.ويف  ،2007قــدَّ ر مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص التَّهجــر وتداخلهــا غالبــاً ،يلقــى َّ
املعنــي بحقــوق الشــعوب األصليــة َّأن التوســع يف نفســها .و”التَّهجــر بســبب االســتيالء عــى املســاحات
اســتخدام الوقــود الحيــوي بــات يهــدد أرايض  60مليــون الخ ـراء” مثــال واضــح عــى التداخــل بــن التصنيفــات
فــرد مــن الشــعوب القبليــة و وســبل كســب الــرزق التقليديــة للتهجــر القــري (النـزاع ،والتنميــة ،والبيئــة).
املتاحــة لهــم 4.ومــع ذلــك ،مل تــدرج قضيــة التَّهجــر
بســبب هــذه االســتثامرات “الخــراء” إال يف قامئــة آليــات الحامية الراهنة وال َّثغرات
العواقــب الســلبية وحســب .وباإلضافــة إىل ذلــك ،قــد أجريــت محــاوالت للســيطرة عــى اآلثــار الســلبية
تضيــف آثــار مشــاريع البنيــة التحتيــة هــذه مزي ـ ًدا مــن ألنشــطة االســتيالء عــى األرايض وإجراءاتهــا مــن خــال
الضغــوط عــى البيئــات الهشــة مــا ســيؤدي إىل زيــادة وضــع قواعــد ســلوك ومبــادئ تحكــم االســتثامر الزراعــي
املســؤول الــذي يحــرم الحقــوق وســبل كســب الــرزق
حــركات التَّهجــر.
واملــوارد 6.وحتــى نحقــق نتائــج “مربحــة لجميــع
ويف إندونيســيا وماليزيــا وبابــوا غينيــا الجديــدة والهنــد ،األطـراف” ،يالحــظ تــداول موضوعــات مثــل الشــفافية يف
صــار الطلــب املتزايــد عــى زيــت النخيــل لتصديــره ســب ًبا املفاوضــات واحــرام الحقــوق يف األرايض القامئــة وتقاســم
يف تهجــر ماليــن الشــعوب األصليــة مــن أراضيهــم .ويف املنافــع واالســتدامة البيئيــة وااللتـزام بسياســات التجــارة
كولومبيــا ،اســتخدمت القــوات شــبة العســكرية الخــوف الوطنيــة .ويشــر ذلــك إىل َّأن الحكــم الرشــيد مــن شــأنه
را تقليــص عمليــات الطــرد والتَّهجــر مــن املجتمعــات
والعنــف لتهجــر املجتمعــات األفريقيــة الكولومبيــة قـ ً
مــن أجــل إنتــاج قصــب الســكر واملنيهــوت .وقــد زعــم الريفيــة .ومــع ذلــك ،فالطابــع الطوعــي لتلــك املبــادئ
منتــدى تنميــة املجتمعــات العرقيــة َّأن  %14مــن جميــع يجعــل تتبــع غــر امللتزمــن بهــا أو تجرميهــم صع ًبــا أو
الالجئــن الذيــن دخلــوا تايلنــدا قادمــن مــن بورمــا مسـ ً
ـتحيل .ومــع إمكانيــة تطبيــق آليــات الحاميــة القامئــة
را بســبب للمهجريــن بســبب النزاعــات أو أعــال التنميــة أو
أثنــاء عامــي  2006و 2007قــد َّ
هجــروا قــ ً
5
حملــة اســتخراج الوقــود الحيــوي مــن نبــات الجاتروفــا .التدهــور البيئــي يف نهايــة األمــر ،مثــة حاجــة لالعــراف
ً
فهــا جيــ ًدا وقياســها
وشــهدت الربازيــل – وهــي مــن أكــر منتجــي اإليثانــول بحــركات التهجــر تلــك وفهمهــا
يف العــامل  -باملثــل تهجــر ماليــن مــن مالــي املــزارع قبــل أي يشء.
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أبناء مجتمع كيكوينش يف وادي البولوتيش ،غواتيامال ،ترمق أنظارهم األرض التي ُأخ َ
يل مجتمعهم منها.

وبالنظــر إىل االرتفــاع املتزايــد يف مامرســات االســتيالء الوطني للبحث العلمي يف مركز الدراسات العرقية والهجرة،
عــى املســاحات الخــراء يف جميــع أنحــاء العــامل ،مثــة جامعة لييجwww.cedem.ulg.ac.be .

حاجــة لتخطــي تصنيــف التَّهجــر بســبب العوامــل
البيئيــة مــن أجــل إدراج آثــار سياســات الحــد مــن تغــر
ً
عامــا مؤثــ ًرا عــى نتائــج التَّهجــر أو
املنــاخ بوصفهــا
قــرارات املهاجريــن.

وال تقلــل دعــوى تحميــل الدولــة مســؤولية فــرض
قواعــد مســتدامة اجتامع ًيــا عــى هــذه االســتثامرات مــن
مســؤوليات املســتثمرين واملســتهلكني األخالقيــة واألدبيــة
يف دول الشــال أيضـاً وال ســيام عندمــا تكــون سياســاتهم
“الخــراء” ســب ًبا رئيســ ًيا يف تهجــر فقــراء الريــف مــن
أراضيهــم .ويجــب أن تكــون أنظمــة التصديــق الشــفافة
واملنســقة تنســي ًقا جيــ ًدا التــي تكفــل مبــادئ حقــوق
اإلنســان وآليــات الحاميــة ملــن هــم أكــر اســتضعا ًفا
ً
رشطــا الســتهالك منتجــات هــذه االســتثامرات.
سارة فيجيل  Sara.Vigil@ulg.ac.beزميلة باحثة يف الصندوق

 .1فيدال جي ()2008
www.theguardian.com/environment/2008/feb/13/conservation
 .2انظر مجلة الدراسات الريفية ( )Journal of Peasant Studiesلالطالع عىل التحليالت
األكادميية املناسبة بشأن االستيالء عىل األرايض عمو ًما و”االستيالء عىل املساحات الخرضاء”
خصوصً اwww.tandfonline.com/loi/fjps .
 .3البنك الدويل (‘ )2012معيار األداء رقم  .5االستيالء عىل األرايض وإعادة التوطني
القرسي’
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/OP4.03_PS5.pdf
()Performance Standard 5. Land Acquisition and Involuntary Resettlement
 .4منظمة البقاء الدولية ( “ )2008استخدام الوقود الحيوي يهدد أرايض  60مليون فرد
من الشعوب القبلية”
www.survivalinternational.org/news/3279
()Biofuels threaten lands of 60 million tribal people
 .5املفوضية األوروبية (“ )2008الوقود الحيوي مبرسوم .كشف النقاب عن إخفاق بورما
يف انتاج الوقود الحيوي”.
www.cban.ca/Resources/Topics/Agrofuels/Biofuels-By-Decree-Burma-Report
()Biofuel by decree. Unmasking Burma’s Biofuel Fiasco
 .6وضعت كل من منظمة األغذية والزراع والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واألونكتاد
والبنك الدويل يف  2010مبادئ لالستثامر الزراعي املسؤول
) .)http://unctad.org/en/Pages/DIAE/G-20/PRAI.aspxووضعت كذلك لجنة
األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي ومرصف التنمية األفريقي واالتحاد
األورويب أط ًرا ومبادئ توجيهية.
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انعدام الجنسية والتَّهجري البيئي

جييس كونيل

يتعرض األشخاص منعدمو الجنسية إىل قدر أكرب من خطر التَّهجري ويقل احتامل حصولهم عىل املساعدات،
ومن جهة أخرى ،يزيد التَّهجري البيئي (عىل األخص مع الهجرات املتكررة) من خطر تعرضهم ألن يصبحوا
منعدمي الجنسية.
يف أغلب األحيان ،يقيم منعدمو الجنسية وغريهم
من “غري املواطنني” يف مناطق تواجه درجة كبرية من
مخاطر التعرض آلثار التغري املناخي دون أن يكون
لديهم خيارات كبرية للحد من آثــاره .ومن العوائق
املاثلة أمام تحسني دعم األشخاص منعدمي الجنسية
يف سياق التغري املناخي خاصة من ناحية قدرته عىل
التسبب يف التَّهجري ندرة البيانات املوثوق بها والالزمة
إلثراء االستجابات املناسبة .وهناك رضورة إلجراء مزيد
من األبحاث للوقوف عىل النقاط املحتملة لالستضعاف
الناتجة عن انعدام الجنسية يف ظروف التَّهجري البيئي
واآلثار األخرى للكوارث والتغري املناخي .ومن النواحي
التي تتطلب مزيداً من البحث:

حول كيفية تأثر الفئات السكانية من منعدمي الجنسية
املقيمني يف بلدان مثل بنغالديش وميامنار وماليزيا
بالتغري البيئي وكيفية تأثري صفته “كغري مواطنني”
عىل حصولهم عىل الخدمات و”التمويل املناخي”
واملساعدات اإلمنائية واإلنسانية وغري ذلك من سبل
الدعم املقدمة ملساعدة املجتمعات يف استشفائها من
الكوارث أو تسهيل التكيف مع التغري املناخي.

غالباً ما يقيم معدومو الجنسية واملهاجرين يف مأوى
مؤقت و”غري قانوين” يف بيئات ضعيفة هي األكرث تعرضاً
جغرافياً لآلثار البيئية .وباإلضافة إىل ذلك ،تعاين هذه
املجموعات من استضعاف خاص إذ تتعرض للتَّهجري
البيئي واإلمنايئ ال سيام بسبب ضعف وضعهم القانوين
■ ■ درجة تأثري العوامل البيئية يف تهجري األشخاص منعدمي وسهولة “إخراجهم” من أماكنهم دون أي تعويض أو
الجنسية أو تحفيزهم عىل الهجرة.
دعم .وهناك أيضاً دليل يشري إىل َّأن انعدام الجنسية أو
اإلقامة بصفة املهاجر (الرشعي أو غري الرشعي) يف أماكن
■ ■طبيعة هذه الحركة يف مختلف السياقات والعوائق التي متأثرة بالعمليات البيئية كالكوارث يص ِّعب من الوصول
يواجهها األشخاص منعدمو الجنسية عند البحث عن إىل خدمات الدعم.
املساعدات.

■ ■اإلقصاء املحتمل لألشخاص منعدمي الجنسية عند تلقي
املساعدات اإلنسانية بعد وقوع الكوارث أو عند تلقي
متويل التكيف مع املناخ والدعم.
■ ■تحديد ما إذا كان “التَّهجري البيئي” يساهم يف جعل
الناس منعدمي الجنسية.

و ُيعنى بانعدام الجنسية أن يصبح املرء غري معرتف به
كمواطن يف أي دولة مبوجب قوانينها .و ُيقدَّ ر َّأن هناك
ما ال يقل عن  11مليون شخص من منعدمي الجنسية
يف العامل ،وهناك أعداد أكرب من ذلك من غري القادرين
عىل إثبات جنسيتهم من خالل الوثائق الثبوتية املناسبة
أو التسجيل املناسب 1 .ومل ُيج َر سوى قليل من األبحاث

وميكن العثور عىل مثال للتفاعل املعقد بني انعدام
الجنسية والتَّهجري البيئي يف أعقاب املوجات الزلزالية
امل ّدية التي رضبت املحيط الهندي عام  .2004وتقدر
بعض املصادر َّأن هناك ما يقارب مليون طفل معدوم
الجنسية يعيشون يف تايالندا وكثري منهم من أطفال
مهاجري ميامنار .أما املنظامت املحلية العاملة مع
املجتمعات املحلية بعد وقوع الكارثة فتقدر َّأن هناك
 127ألفاً و 714شخصاً مهاجراً من ميامنار كانوا يعيشون
يف املقاطعات الخمس األكرث تأثراً باملوجات املدية يف
تايالندا ،وتقول املنظامت َّ
إن  22504فقط منهم (أي
أقل من  )%81كانوا مسجلني لدى السلطات التايالندية
َّ
وإن كثرياً من املهاجرين مل يكونوا مؤهلني للحصول عىل
املساعدات الرسمية التي تلت املوجات الزلزالية امل ّدية
نظراً لعدم معرفة وضعهم القانوين.
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وال يوضع األشــخــاص منعدمو الجنسية عــى قامئة حالياً يربط بني العمليات البيئية وانعدام الجنسية
األولــويــات يف الجهود الرامية إىل دعــم املجتمعات باستثناء العمل املتعلق بالتغري املناخي واختفاء الدول
لالستشفاء من الكوارث أو للتكيف مع التغري املناخي .الجزرية املنخفضة.
وعادة ما ُ َّتر التمويالت املناخية من خالل الحكومات
ً جييس كونيل  jessieconnell@gmail.comزميل مشارك
ا
الوطنية بدالً من إرسالها مبارشة إىل األفراد
األكرث تأثر يف مركز السياسات اإلمنائية يف جامعة أسرتاليا الوطنية يف
ً
ً
ما يجعل الحصول عىل الجنسية رشطا محتمال للتأهل بنغالديشhttps://devpolicy.crawford.anu.edu.au/ .
للحصول عىل الدعم .وعدا عن مسألة النظر يف األشخاص
منعدمي الجنسية يف بعض اسرتاتيجيات الحد من آثار  .1انظر نرشة الهجرة القرسية العدد “ )٢٠٠٩( ٣٢عديم الجنسية”.
www.fmreview.org/ar/statelessness
الظواهر البيئية ،يبدو أ َّنه ال يوجد أي بحث جوهري

دور للتقايض االسرتاتيجي

ماثيو سكوت

ميكن للتقايض االسرتاتيجي لحامية األفراد املستخطرين أن يفيد يف دعم مبادرات الحامية عىل املستوى
األعىل.

يسعى التقايض االسرتاتيجي إىل إحداث تغيريات مهمة يف
القانون واملامرسات أو رفع الوعي العام باستخدام مناهج
مثل رفع القضايا االختبارية يف املحاكم وتقديم إحاطات
أصدقاء املحكمة حول القضايا املنظورة واالستمرار يف
منارصة النقاط املشكلة يف نطاق من القضايا املشابهة
عرب الوقت وهكذا.

ويف أغلب األحيانُ ،تثا ُر نقاشات ثغرات الحامية املرتبطة
بالتَّهجري العابر للحدود يف سياق الكوارث واآلثار السلبية
للتغري املناخي عىل مستوى مجرد نسبياً ألحكام الصكوك
القانونية الدولية .وأقل من ذلك اهتامماً ُينَح للنواحي
العملية الخاصة بتأمني الحامية لألفراد املستخطرين
املعرضني لألرضار الناتجة عن الكوارث من ناحية كيفية
تفسري القانون إزاء سيناريوهات واقعية وكذلك من ناحية
أدوار األكادمييني واملنظامت غري الحكومية واملحامني
واملحاكم يف معالجة حاجات الحامية لألفراد وتوضيح
نطاق التزامات الدول املضيفة.

ورمبا يواجه املحامون عوائق متنعهم من طرح األسئلة
املطلوبة نظراً ألنها مكيفة بقوائم تحقق يضعها املرء يف
ذهنه بحيث ترتبط برشوط تأمني صفة الالجئ أو مناذج
الحامية التكميلية ،وقد يصعب التفكري خارج الصندوق.
وباملقابل ،قد يشري املطالبون باللجوء إىل خوف التعرض
ألرضار الكوارث ألنهم يشعرون أنهم بحاجة إىل عرض
قصصهم الخاصة بالحامية بطريقة يسهل مطابقتها مع
فئات الالجئني املعرتف بها.

وينبغي أو ًال ملبادرة التقايض االسرتاتيجية املتعلقة بهذه
األمور أن تق ِّدم الفرصة الختبار النطاق الفعيل اللتزامات
الحامية التي تقع عىل الدول املضيفة .وهناك حالتان يف
نيوزيلندا قدمتا إسهامات مفيدة لفهمنا الفقهي القانوين
لكيفية تطبيق القانون يف هذا املجال الناشئ مع َّأن كال
الحالتني مل ُينظر إليهام عىل أنهام بحاجة إىل الحامية
2
الدولية.

وثانياً ،تتيح املبادرة الفرصة لرفع الوعي العام .فقد كانت
وباإلضافة إىل التحديات (التي ميكن التغلب عليها التغطية اإلعالمية للحاالت املذكورة آنفا أساسية مع ظهور
يف بعض األحيان) التي يفرضها القانون نفسه ،هناك املقاالت الصحفية يف عدد من الصحف الدولية واملحلية.
“ثغرة أخرى للحامية” قد تظهر إذا مل يحدد املحامون
القضايا التي قد تضع األفراد يف خطر التعرض لألرضار وثالثاً ،ميكن للتقايض االسرتاتيجي أن يضيف بعض
املرتبطة بالكوارث عند عودتهم إىل بلدانهم األصلية 1.الضغوط السياسية عىل الــدول للرتكيز عىل الظاهرة.
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فمبادرة التقايض االسرتاتيجية تثري القضايا الحقيقية
للمعاناة اإلنسانية املرتبطة بالكوارث واآلثار السلبية
للتغري املناخي من خالل القنوات اإلعالمية والقضائية
وبذلك ميكنها تركيز االهتامم عىل العثور عىل االستجابات
املالمئة عندما ال تكون الصكوك الحالية كافية.
وأخــراً ،تشري املبادرة إىل األفــراد الذين ميكن لخطر
تعرضهم لألرضار الجسيمة املرتبطة بالكوارث أن يدعم
طلب الحصول عىل الحامية الدولية وبذلك الرتويج
للتحديد الــذايت لصاحب الطلب والتنمية املستمرة
للقانون أيضاً.
وتستمد مبادرة التقايض االسرتاتيجية قوتها من قدرتها
عىل التطوير الرتاكمي للقانون ملعالجة السيناريوهات
الحياتية الحقيقية .فالتمحيص القضايئ لجميع أنواع
األرضار التي يخىش األفــراد التعرض لها يف سياقات
الــكــوارث الحقيقية وتقييم كفاية الحامية متاح يف
البالد األصلية ،كام َّأن تطبيق القانون املعني له القدرة
املهجرون
عىل تعميق فهمنا للظروف التي يكون فيها
َّ
العابرون للحدود يف سياق الكوارث واآلثار السلبية للتغري
املناخي بحاجة إىل الحامية الدولية وعندما يكون هؤالء
املهجرون مستحقني لتلك الحامية.
َّ
وقد تتضمن عنارص مبادرة التقايض االسرتاتيجية ما ييل:

االسرتاتيجية :عند تحديد القضية التي ميكن املحاججة
بها ،ينبغي تشجيع املحامني عىل التعاون مع كبار
املستشارين واملنظامت املهتمة يف التقايض االسرتاتيجي
والــخــراء ال ُقطر ِّيني مبن فيهم من له خلفيات يف
االستجابة للكوارث باإلضافة إىل علامء املناخ حسب
طبيعة الحجة .فهناك إمكانية ألن يفيض التقايض يف
قضية ما إىل سابقة قضائية مقيدة حتى يف الـوضع
الذي يعم فيه تصور َّ
بأن القضية سوف تفتح املجال
عىل مرصاعيه أمام القضايا األخرى ،ومع ذلك ميكن
خفض مثل هذه املخاطر بتلقي استشارات الخرباء.
التمويل من التوصيات الواقعية لدعم التقايض
االسرتاتيجي إنشاء صندوق اسرتاتيجي للتقايض (عىل
غــرار الصندوق القانوين االسرتاتيجي للمهاجرين
الشباب املستضعفني يف اململكة املتحدة)  3وهناك
مبادرة مامثلة تركز عىل الحامية يف سياق الكوارث
واآلثــار السلبية للتغري املناخي إذ ميكن أن تر ّوج
للتحديد النشط لحاجات الحامية وتطوير املقاربات
االسرتاتيجية لتأمني توفري الحامية يف املامرسات .وقد
يكون للمفوضية األوروبية وغريها من الجهات الفاعلة
الدولية موقع جيد للمساهمة يف إنشاء مثل هذا
الصندوق.
ومع َّأن اإلطار الدويل للحامية لن يعاد صياغته مببادرة
التقايض االسرتاتيجية ،عندما يواجه األفراد خطراً كبرياً
للتعرض لألذى الجسيم ،سيكون للتقايض االسرتاتيجي
القدرة عىل توسيع نطاق التفسري التقييدي السائد
اللتزامات الدول املضيفة يف بعض الحاالت.

الحجج :تنطوي عىل تحديد الحجج القانونية التي
تتجاوز القيود املتصورة للصكوك الحالية .واملحامون
الذين يعملون يومياً عىل إيجاد الحجج القانونية الفعالة
يف سيناريوهات أصيلة يتمتعون مبوقف ممتاز للتفكري
ماثيو سكوت  Matthew.Scott@jur.lu.seمرشح لنيل
يف هذا املجال.
التدريب :استناداً للحجج املتعلقة بنطاق التزامات
الحامية التي تقدمها الــدول املضيفة ،ينبغي تنفيذ
التدريب وغريه من نشاطات رفع الوعي التي تستهدف
املزاولني بحيث مت ّكن املزاولني من الرتويج ملزيد من
املشاركة النشطة للمحامني ومتكني املوكلني القادمني من
املناطق املتأثرة بالكوارث بتقديم حجة قوية يف قضاياهم
إذا كانت الوقائع مناسبة .وبذلك سوف يكون للمحامني
موقع أفضل لتوفري املشورات لهؤالء األفراد حول نقاط
القوة والضعف لقضاياهم.

درجة الدكتوراه يف كلية الحقوق ،جامعة لند ،السويد.

www.law.lu.se

ُ .1أج ِريت دراسة نوعية تجريبية بني عامي  2013و 2014وتضمنت مقابالت شبه َّ
منظمة
مفصلة مع كبار محامي اللجوء والهجرة يف اململكة املتحدة والسويد وأشارت الدراسة إىل
َّأن املزاولني يف هذه املجاالت القانونية قد ال تكون مكيفة وفقاً ملخاطر الكوارث يف بلدان
طالبي اللجوء األصلية ،وقد ال يشري طالبو اللجوء إىل مثل هذه املخاطرات يف إفاداتهم
التي يرسدونها حول طلب اللجوء .انظر
http://works.bepress.com/matthew_scott/6/
 .2تايتوتا ضد الرئيس التنفيذي لوزارة اإلبداع يف األعامل والتوظيف[NZHC ]2013
520-3125 and AC (Tuvalu) [2014] NZIPT 800517
www.strategiclegalfund.org.uk .3
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الفيضانات والهجرة يف جمهورية التشيك
روبريت ستويانوف وإيالن كيلامن وبابورة دوزي

تهدف اسرتاتيجيات املقيمني يف العادة إما إىل حامية أنفسهم من الفيضانات أو التكيف معها .لكنَّ الهجرة
واسعة النطاق من السهول الفيضية لألنهار مل تلق االهتامم الجدي حتى يف مناطق املخاطر الكبرية.
تحظى جمهورية التشيك باهتامم خاص يف السياق األورويب
نظراً لكوارث الفيضانات التي رضبت البالد مؤخراً وأدت
إىل ظهور حالة الطوارئ عىل مستوى البالد وذلك يف األعوام
 1997و 2002و 2006و 2010و .2013لكنَّ الظروف الجوية
الصعبة والتغري املناخي مل يكونا السبب الوحيد للفيضانات يف
أوروبا الوسطى .فهناك مسببات أخرى مثل السكن واألبنية ومبا أن البيت ال ميكن أن ُيباع والزوجني متقاعدان فليس لهام
الصناعية والنقل وغريها من البنى التحتية وهندسة األنهار الدخل املادي الجيد إلصالحه .فليس مبقدورهام الذهاب إىل
والزراعة يف املناطق املعرضة للفيضانات قرب قيعان األنهار .البنك القرتاض املال لرشاء بيت آخر يف مكان آخر ولن يكون
مبقدورهام البحث عن بيت باألجرة أيضاً بسبب الصعوبات
ور َّكز بحثنا عىل األرس التي تعيش يف  22بلدية صغرية خاصة املالية ذاتها .وهكذا ،مل يعد أمام الزوجان خيار آخر سوى
يف منطقة حوض نهر بيتشڨا الواقع يف شاميل رشق جمهورية البقاء يف التعايش مع الفيضانات .وتعيش ابنتهام وزوجها يف
التشيك .وتشري تحليالتنا املبنية عىل البيانات التي حصلنا أعىل تلة يف القرية حيث يلجأ الزوجان هرباً من الفيضانات.
عليها من األرس إىل زيادة كثافة وتكرار آثار الفيضانات خالل
العقدين السابقني وغالباً ما ُيعزى ذلك (بغض النظر عن ومثال آخر عىل ذلك أب وأم وابنتهام مع زوجها الذين فقدوا
مدى صحة ذلك) إىل التغري املناخي .وعرثنا عىل اسرتاتيجيات بيتهم عام  1997بسبب الفيضانات األكرب التي عمت البالد
ّ
مختلفة كانت تستخدمها األرس يف التكيف مع الظروف
وأرضت بالبيت لدرجة مل يعد قاب ًال لإلصالح .وقد عرضت
ً
ً
ومسايرتها داخل املنزل وخارجه (مثل إقامة املصاطب ورفع الحكومة البلدية املحلية عليهم إسكانا اجتامعيا يف مساكن
األرضيات وبناء مص َّدات املياه).
صغرية وحتى ذلك كان ملدة قصرية فقط .وخالل ثالث
سنوات ،متكنت األرسة بيشء من أموال التأمني واملدخرات
وبعد األرضار التي تلحقها الفيضانات ،كانت رشكات التأمني والقروض ومساعدة األصدقاء من بناء بيت جديد عىل التلة
متتنع عن تعويض أكرث من  %60-50من الخسائر بل كانت األقل تعرضاً لخطر الفيضانات .وهذا مثال عن التعاون
بعض البيوت غري مؤهلة لتعويض التأمني وهذا ما عنى الناجح بني البلدية واملقيمني املحليني الذي يفيض إىل رىض
محدودية فرص إعادة االستيطان لكثري من األرس املتأثرة الجميع .ومل تفقد القرية املقيمني عليها (وهذا يعني أنها مل
بسبب غياب التمويالت الالزمة حتى لو كانوا يرغبون تفقد رضائبها واملساعدات الحكومية) ومل تفقد األرسة شبكة
باالنتقال إىل أماكن أخــرى .وباإلضافة إىل ذلــك ،كانت أصدقائها وال قاعدتها وبقيت جزءاً من املجتمع.
مجموعات األشخاص الذين انتقلوا من أماكنهم يتألفون من
الفئات األكرث تعل ًام ونشاطاً وكانت مغادرتهم (وتخليهم عن وهناك كثري من الناس الذين ال يرغبون يف االنتقال بسبب
بيوتهم) ذات أثر ضار عىل إمناء املجتمع.
التكاليف املرتتبة عىل ذلك وفقدان بيوتهم ومن هنا تعمد
األرس إىل إصالح األرضار بدالً من اتخاذ تدابري مكلفة للتكيف
واحــد من تلك البيوت يقع عىل نقطة التقاء جدولني مع الظروف .وهناك نطاق من استجابات الهجرة بدءاً
صغريين .ويف السنوات األخرية ،كان الجدوالن يف كل ربيع مبن يحقق املكاسب يف االنتقال ومن يستخدم الفيضانات
وصيف تقريباً يفيضان ويغرقان املمتلكات حولهام ،ويقول كعامل محفظ وانتها ًء باألشخاص الذين يرغبون يف االنتقال
الزوجان اللذان يعيشان هناك إن الوضع مل يكن كذلك عندما لكنهم غري قادرين عىل ذلك .وحتى اآلن ،ال يوجد أي دعم
ني البيت إذ مل تكن الفيضانات بذلك الوضع املتكرر.
كان (مثل املساعدات الحكومية أو تخفيض الرضائب) يف
ُب َ
تقول الزوجة “نحن نرغب يف االنتقال إىل بيت آخر لكنَّ هذا
البيت لن يشرتيه أحد ولن تقبل أي رشكة تأمني أن تؤمن
عليه .فليس من مفر من أن نبقى .ليس مبقدورنا فعل أي
يشء آخر”.
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جمهورية التشيك للسياسات التي قد تدعم مثل هذه األرس .يف مجال املخاطر واللدونة والصحة العامة ،كلية لندن
ويف املستقبل ،ستكون هناك حاجة متزايدة لحلول التكيف الجامعية  www.ucl.ac.ukوزميل بحث رئييس يف املعهد
املدمجة األكرث شمولية مع إجراء االتصاالت واالستشارات يف الرنويجي للشؤون الدولية  www.nupi.noوبابورة دوزي
 arobrab@centrum.czمن معهد جيونكس يف األكادميية
الوقت نفسه مع األشخاص املتأثرين.
التشيكية للعلوم www.geonika.cz
روبريت ستانجانوفا  stojanov@centrum.czأستاذ مساعد
يف قسم الجغرافيا االجتامعية والتنمية اإلقليمية ،كلية العلوم،
يتقدم الباحثان بجزيل الشكر لكل من يفيد بروكازكا من جامعة
مندل يف برنو وتوماس دانيك من جامعة بااليك يف أولوموك
جامعة تشارلز يف براغ www.natur.cuni.cz/geography
ملساهاتهم يف إثراء هذه املقالة.
وإيالن كيلامن  ilan_kelman@hotmail.comمعيد

“مستقبل آمن واحد” يف الفلبني
لويد رانكه ومليسا كيتوليو-نافارا

نقل برنامج “مستقبل آمن واحد” الحكومي يف الفلبني عائالت فقريو متأثرة بالكوارث لكنه أخفق يف بناء
األطر الهيكلية الالزمة لتوفري الفرص يف املكان الذين نقلت إليه تلك العائالت.
يف عام  ،2013أصاب إعصار يولندا (املعروف عاملياً باسم
“هايان”) الفلبني وكان شديد الوطأة لدرجة أنه ظهر عىل
شاشات التلفاز يف جميع أنحاء العامل وأرض بالبالد أذ أودى
بحياة آالف األشخاص ودمر املمتلكات التي تقدر خسارتها
بعرشات مليارات الدوالرات .و ُيعدُّ إعصار يولندا واحداً من
أقوى األعاصري التي عرفها اإلنسان بل كان ميثل الوجه الرشير
لظاهرة التغري املناخي.
ويواجه العامل اليوم واقعاً مل يكن متعرضاً للنكبات كام يتعرض
لها اآلن بسبب التغري املناخي .وبالنسبة للفلبني ،سواء َّ
أسمه
الناس قضا ًء وقدراً أم تغرياً مناخياً ،فقد فرضت التجارب مع
الكوارث عىل الحكومة وصانعي القرار فيها رضورة االستعداد
من ناحية القانني والسياسات (إما بتفعيل ما هو موجود
منها أو بسن الجديد) وذلك لجعل البالد مستعدة ملواجهة
الكوارث .وميكن النظر للتغريات اليوم يف تعزيز برامج خفض
مخاطر الكوارث وبناء خطط العمل الوقائية من املستوى
األعىل للمستوى األسفل للقيادة وتأسيس مجالس التنسيق
لتسهيل النرش الرسيع للمعلومات.
ويف اليمني والشامل وعىل املستويني الوطني واملحيل ظهرت
مبادرات وجهود ملعالجة الخلل يف منظومة البالد الدفاعية
تجاه الكوارث وذلك من خالل إعادة النظر يف استخدامات

البالد لألرايض الحرضية والريفية .وينطوي عىل هذا التجديد
اجتثاث عائالت من مكان وزرعهم يف مواقع االنتقال التي
تعدُّ ها الحكومة .ففي منطقة العاصمة الوطنية مانيال ،عىل
سبيل املثال ،حيث ازداد عدد السكان ألسباب شتى منها
الهجرات االقتصادية للعائالت من املناطق الريفية النائية،
أطلقت الحكومة اإلدارية برنامج إسكان لخمس سنوات
( )2016-2011لنقل الناس من املناطق األكرث تعرضاً للخطر
وغري املناسبة إلسكانهم يف مناطق أكرث أمنا وأبعد عن الخطر.
وحظي الربنامج الذي اتخذ اسم “مستقبل آمن
واحد” بالثناء ألنه يهدف إىل إنقاذ العائالت التي
تعيش يف مطواالت املمرات املائية .ويف الواقع ،مل
يتطلب إقناع العائالت الكثري من العناء وبعض
ذلك يعود إىل َّأن هناك ميزانية محددة بالفعل لكنَّ
السبب األهم يعود إىل سقم العائالت مام عانوا منه.
وكانوا راغبني باالنتقال حفاظاً عىل سالمتهم خاصة
بعد أن مروا بتجربة إعصار أونودي عام  2009الذي
أدى إىل فيضان مانيال العاصمة لعمق  30-20قدماً.
وهذه الرغبة التي عربت عنها العائالت ممن كانت
معارضة تاريخياً لالستمرار يف العيش يف مساكنهم
الخطرة متثل تطوراً ينبغي للحكومة أن تستغله
خاصة يف هذا البلد الذي يحتاج إىل كثري من الجهود
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لتحسني مامرسة الهدم واإلخالء العادلني واملراعيني للكرامة ُن ِقلـت إىل عشرة مـن مواقـع التوطين بين عامـي 2013
اإلنسانية.
وأغسـطس/آب .2014
وبالذهـاب إىل املواقـع ،يظهـر جليـاً ُبعـدُ املواقـع عـن املركز
التجـاري وأ ّنهـا غير مخدومـة بشـبكة قويـة مـن الطرقـات.
ومتثـل املواقـع قطعـاً مـن األرايض البعيـدة التـي تضمـن
آالف البيـوت يف صفـوف .وعلى ضـوء االنفصـال عـن بـؤرة
االقتصاد الرسـمي وسـبل كسـب الرزق ،ال بد من عمل يشء
مـا لتعويـض تلـك املجتمعات مـن ناحيتي املسـافة والفرص.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ر .روكامورا

فهناك قرابة  104أالف من األرس املتأثرة التي يبلغ قوامها
يف املعدل خمسة أفراد للعائلة الواحدة أو يزيد عىل ذلك
بقليل ومبعدل دخل أرسي أدىن من خط الفقر الرسمي .ومن
وجهة نظر تلك العائالت ،إذا كان هناك أي سبب للتخيل
عن ظروفهم املعيشية الحالية (باستثناء مغادرة املناطق
الخطرة) فهو يتمثل يف رغبتها يف البدء بحياة جديدة والهرب
من الفقر املزمن عن طريق الحصول عىل فرص جديدة ميكن
أن تعرضها عملية االنتقال .وذكرت العائالت أيضاً سبباً آخر وللوهلـة األوىل ،كانـت اسـتجابة العائلات كعادتنـا معشر
هو استعادة كرامتهم اعتدادهم بالنفس عن طريق االنتقال الفلبينيين إذ ابتسـموا وكأن أمورهـم على مـا يـرام .لكننـا
من وضعهم كمغتصبني لألرايض إىل مالكني حقيقيني للمنازل .عندمـا طرحنـا األسـئلة عىل تلـك العائالت ملعرفـة أوضاعهم
وعندمـا أدركـوا أننا جئنـا ليك نتقىص الوضع ،بادر األشـخاص
لكنّ أياً من ذلك لن يكن أشد وطأة من هجر املكان ألمد يف املجتمـع املحلي إىل التعبير مبـارشة عـن مصـادر القلـق
طويل وكان هذا املكان ُي َ
نظر إليه عىل أنه الوطن أو الديار والخـوف التـي تنتابهـم .وذكروا مـن بني هموهـم أنهم رغم
بغض النطر عن مأساوية الوضع ناهيك عن تأسيس حياة فرارهـم مـن األخطـار يف املسـاكن القدمية ،مل يكن بوسـعهم
جديدة يف بيئة مل يخرتها الشخص املعني .وهكذا ،كام يعلم تحمـل كارثـة الجـوع .وأشـارت  %60من العائلات الخاضعة
كل مزاول إلعادة التوطني ،يرتتب عىل االنتقال الطوعي لألرس للمسـح إىل انخفـاض الدخـل األرسي إذ بقـي بعضهـم عاط ًال
مخاطر مصاحبة لها عىل الحياة وسبل كسب الرزق ولن عـن العمـل منذ إعـادة توطينهم .ويسـوء الوضـع أكرث بعدم
يكون من املمكن تخفيف وطأة آثارها إال إذا تولت الحكومة كفايـة توفير الخدمـات األساسـية وعـدم انتظـام مـا ُيقـدَّم
ذلك بالنظر إىل الوضع من منظور إمنايئ واجتامعي.
منهـا مبـا يف ذلـك خدمات ميـاه الشرب والكهربـاء والرعاية
الصحيـة والتعليم لألطفال يف سـن املدرسـة .وتؤكد العائالت
تقييم الربنامج
على َّأن صعوبـة الحيـاة التـي يعيشـونها يف موقـع إعـادة
مـن هنـا ،أجـرت الهيئـة الرئاسـية لفقـراء املناطـق الحرضية التوطين أصعـب مبرتين مـن حياتهم السـابقة.
بحثـاً حـول األثـر قصير األمـد للربامـج على رفـاه األرس التي
ويقولـون إ َّنهـم على مـا يبـدو انتقلـوا مـن منطقـة الخطـر
إىل منطقـة املـوت .ومل يعانـوا مـن قبـل مـن هـذا الوضـع
الصعـب الذي يجعلهم يسـتجدون الخدمات األساسـية .وقد
عـاد بعـض جريانهـم إىل املدينة بعـد أن شـعروا َّأن الحكومة
خذلتهـم .وهـذا مـن األخبـار املقلقـة واملثيرة للمخـاوف.
والسـؤال الـذي ُيطـ َرح هنـا :ملـاذا مـا زالـت الحكومـة رغـم
كل الجهـود املبذولـة مقصرة يف الوفـاء بوعودهـا بتحسين
رفـاه األرسة التـي تنقلهـا الحكومـة مـن مـكان آلخـر .فمـن
غري الواضح إذا كان سـبب الخطأ غياب السياسـة أو غموض
إطـار العمـل أو ضعـف تنفيـذ الهيئـة املعنيـة للربنامـج
مبوجـب إطـار العلميـات.
ومن هنا ،تزداد أوضاع الفقر سوءاً يف كل موقع من مواقع
إعادة التوطني نتيجة انهيار البنى الهيكلية للفرص .ونبغي
الدمار الذي ألحقه إعصار هايان عىل بلدة تاناوان يف الفلبني ،نوفمرب/ترشين الثاين .2013
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إنشاء هذه الفرص قبل عملية مقل العائالت أو يف أقل تقدير
يجب استحداث برنامج للدعم الحكومي ملساعدة العائالت
عىل استعادة جودة حياتهم تدريجياً.

من الفيضانات ميثل عائقاً مينع من رؤية طلبات أكرب بتأمني
مستقبل آمن لألشخاص املعاد توطينهم يف سياق جديد.
فإبعاد العائالت عن املمرات املائية ليس إال الخطوة األوىل
واألسهل من بني خطوات عدة الحقة متثل تحدياً كبرياً .وعىل
الربنامج أن يعيد توجيه املوارد نحو تلبية الحاجات األساسية
للعائالت وإعادة بناء الثقة االجتامعية بإعادة تأسيس األطر
الهيكلية املمكنة للفرص يف املجتمع .ولن تتمكن أي بلد
من تنفق أكرب مام ميكنها إنفاقه عىل الحاجات األساسية
لألشخاص.

ففي مجتمعاتهم السابقةـ كانوا يستخدمون مصدراً من
الدخل وشبكات ميكن العول عليها يف األحياء السكنية .وكان
كل يشء يردونه تقريباً متاحاً ومقدوراً عليه يف املدينة .لكنَّ
التهجري أخرجهم من حياتهم ووضعهم يف مكان بعيد ال
جريان لهم فيه وال يجدون فيه القدرة عىل تلبية حاجاتهم
األساسية .ولو استمرت هذه املامرسة ،ال ميكن للحكومة أن
تحقق هدفها “مستقبل آمن واحد” لألشخاص الذين ُأعيد لويد رانكه  ranquedequezon@gmail.comعضو يف الكادر
الفني ومليسا كيتوليو-نافارا melisnavarra@gmail.com
توطينهم.
املنسقة الرئيسية لوحدة األرس يف دور الرعاية غري الرسمية يف
يعد برنامج “مستقبل آمن واحد” إلعادة التوطني واحداً” هيئة حكومية معنية مبارشة بتنفيذ برنامج أوبالن ليكاس يف
من الربامج املستحسنة من ناحية املقاربة متعددة القطاعات الفليبني.

التي انتحاها وفضاء املشاركة األوسع الذي قدمه للعائالت

تعب عن آراء املؤلفني
املتأثرة .لكنَّ ضيق منظور تحقيق “املستقبل اآلمن” إلعادة جميع ما يرد من آراء يف هذه املقالة ّ
توطني العائالت الذي ال يشتمل عىل أكرث من تأمني سالمتهم وحدهم وال مت ّثل بالرضورة آراء املؤسسة التي يرتبطون بها.

إعادة التوطني بعد الكوارث يف الفلبني :اسرتاتيجية خطرة

أليس ر توماس

تشري الخربات يف الفليبني بعد إعصار هايان إىل َّأن إعادة االستيطان كاسرتاتيجية لخفض النُّزوح املستحث
بالكوارث قد يؤدي إىل ظهور مخاطر جسيمة يف الحامية.
وهجر
يف عام  2013رضب الفلبني إعصار هايان الهائل َّ
أربعة ماليني شخص ،ويف أعقاب الكارثة ،أعلنت الحكومة
الوطنية أ َّنها ،عىل ضوء تعرض البالد لإلعصار ،سوف تطبيق
مبدأ “مناطق خالية من األبنية” ضمن مسافة  40مرتاً من
العالمة املائية العالية يف املناطق الشاطئية املتأثرة باإلعصار.
وبهذا ،سيحظر عىل األشخاص الذين يعيشون يف تلك املناطق
العودة إليها وإعامرها ،كام سوف تطبق الحكومة برنامجاً
لنقلهم وإعادة توطينهم .ومن بني ما استهدفته السياسة
املذكورة املستوطنات غري الرسمية املكتظة بالسكان التي
تكاثرت عىل طول الخط الساحيل يف املناطق الحرضية
مثل مدينة تاكلوبان .ونظراً لعدم كفاية التخطيط املتقدم
وبطئ التنفيذ ،مل تتمكن سياسة املناطق الخالية من األبنية
وال برنامج النقل إال من خدمة النُّزوح املطول ما يزيد من
استضعاف آالف األرس الفقرية التي ال أرض متتلكها.

هجرتهم العاصفة يعيشون يف
وكان أغلب النَّازحني الذين َّ
أكواخ وغري ذلك من أشكال اإلسكانات غري الدامئة املالصقة
للبحر (أو يف بعض األحيان عىل املطواالت يف البحر) التي
أزالتها رياح اإلعصار العاتية من الوجود .ومبا َّأن هؤالء الناس
فقدوا أفراد أرسهم أو جريانهم يف العاصفة ،فقد يرغبون يف
االنتقال إىل مناطق أكرث أمناً .ومع ذلك ،بينام كانت سياسة
املناطق الخالية من األبنية حسنة النوايا كإجراء لحامية
الفئات السكانية املستضعفة من مزيد من األعاصري ومن
العواصف العاتية يف حالة وقوعها ،تواجه عوائق قانونية بل
تخفق يف مراعاة معايري حقوق اإلنسان .فعىل ما يبدو مل
ُت َ
نب السياسة عىل أي قانون أو ترشيع وحتى معيار مسافة
ً
األربعني مرتا كانت اعتباطية خاصة يف غياب أي عملية لرسم
خارطة للمخاطر .ويف بعض األماكن ،اجتازت العواصف
العاتية لإلعصار مسافة كيلومرت يف األرايض الداخلية ما يجعل
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تحديد املسافة عىل أنها أربعني مرتاً أمراً ال معنى له .ومنذ
ذلك الحني ،تراجع الحكومة السياسة لعدة أسباب منها
جهود املنارصة التي أبدتها الهيئة الفلبينية لحقوق اإلنسان
والهيئات اإلنسانية األخرى وغريها واضعة عىل السلطات
املحلية يف البلديات املتأثرة التزاماً بتحديد مناطق الخطر
املرتفعة واملعتدلة واملنخفضة حسب خارطة املخاطر بحيث
تتضمن أيضاً فرض القيود عىل أنواع املباين التي ميكن بناءها
يف تلك املناطق.
وهناك تحد آخر أكرث تعقيداً يتمثل يف النطاق الهائل لربنامج
إعادة التوطني خاصة بالنظر إىل َّأن كثرياً من السلطات
الحكومية املحلية املتولية لعملية إعادة التوطني تفتقر إىل
القدرات اإلنسانية والفنية واملالية الالزمة .وسوف يتضمن
الربنامج ،وفقاً ملقرتحه ،بناء  205آالف بيت دائم عرب 116
بلدية وسوف يؤثر تقريباً عىل مليون شخص .لكنَّ التحدي
الرئييس الذي ما زال ماث ًال أمام السلطات هو متويل األرايض
املتاحة واملقدور عىل رشائها إلجراء عملية إعادة التوطني،
ومل يتضح بعد ما إذا كانت املواقع املختارة سوف تكون يف
نهاية املطاف مناسبة بالفعل للتعمري اإلسكاين إلقامة الناس
فيها .ويف املواقع قليلة العدد التي ووفق عليها إلعادة
التوطني ،سوف متثل التأخريات البريوقراطية ونقص التمويل
ومحدودية اإلرادة السياسية تهديداً يبطئ من نجاح املرشوع
وقد يقيض عليه أص ًال .كام َّأن بطئ تحديد مواقع التوطني
الدامئة م ّثل تعدياً عىل توفري املساعدات الرضورية للغاية
لسبل كسب الرزق املرتبط عىل العمم باملوقع الجغرايف.

والخدمات االجتامعية وسبل كسب الرزق .أما العائالت
النَّازحة التي اختارت إعادة التوطني فقد أصبحت أكرث قلقاً
من َّأن املوقع النايئ للتوطني سوف يحد من قدرتهم عىل
الوصول إىل وظائفهم ومدارسهم وسوف يجعلهم منفصلني
عن املراكز الحرضية والحياة املجتمعية .كام َّأن االنتقال
يحدث يف غياب منظومات النقل العام أو املساعدات
الحكومية لدعم النقل بوسائط النقل الخاص رغم أهميتها
يف إتاحة املجال أمام العائالت املعاد توطينها يف الوصول إىل
العمل أو املدارس أو املستشفيات أو غري ذلك من الخدمات
االجتامعية .وعىل الجانب اإليجايب ،كانت عدة مرشوعات
إلعادة التوطني واعدة باألمن من ناحية حيازة األرايض.
ولكن ،هناك عدة بلديات أخرى رفضت ذلك املنهج خشية
إقدام املستفيدين عىل بيع منازلهم الجديدة والرحيل إىل
مكان آخر.
أما هيئات األمم املتحدة وغريها من املنظامت الدولية
واملحلية املشاركة يف االستجابة لإلعصار ،فقد واجهت
صعوبات يف العمل وفقاً لسياسة املناطق الخالية من األبنية
وبرنامج إعادة التوطني خاصة حيث تفرض البلديات حظراً
عىل توفري املساعدات للعائدين إىل املناطق الخالية من
األبنية .ومام ال شك فيه َّأن السبب الرئييس لالرتباك يعود
إىل عدم وضوح الحكومة من ناحية تطبيق سياسة املناطق
الخالية من األبنية وبرنامج إعادة التوطني .ويف نهاية املطاف،
وضع الفريق القطري اإلنساين لألمم املتحدة إرشاداً توجيهياً
بشأن توفري املساعدات لألشخاص املقيمني يف املناطق الخالية
من األبنية ومساعدة هيئات اإليواء يف اتخاذ القرار بشأن ما
إذا كانت ستشارك أم ال يف عمليتي النقل وإعادة التوطني
نظراً للمخاطر املحيقة .وبالنظر إىل َّأن األشخاص املتأثرين
بسياسة املناطق الخالية من األبنية هم من بني األكرث
استضعافاً ،كان عىل الفريق القطري اإلنساين لألمم املتحدة
أن ينتهج مقاربة أكرث توحيداً وقوة.

ويزيد الطني بلة أ َّنه يف كثري من البلديات التي طبقت فيها
سياسة املناطق الخالية من األبنيةُ ،م ِنع الفاعلون اإلنسانيون
من توفري املساعدات للعائالت النَّازحة التي عادت إىل تلك
املناطق .وبالنظر إىل تردي ظروف مراكز اإلخالء وغياب
مواقع اإليواء االنتقالية ،من املفهوم َّأن كثرياً من النَّازحني
يختارون العودة إىل مجتمعاتهم السابقة إلعادة بناء بيوتهم
رغم الحظر املفروض عىل ذلك .وبالنتيجة ،صار كثري من سوف يتطلب برنامج إعادة التوطني ملرحلة ما بعد إعصار
العائدين بغياب املساعدات اإلنسانية أكرث ضعفاً إزاء هايان رصداً بعيد األمد .ويف أثناء ذلك ،عىل الحكومات
العاصفة القادمة.
وهيئات اإليــواء أن تفكر ما وراء عملية النقل املادي
لألشخاص بإخالء األرايض يف املواقع النائية ومن البدائل
وباإلضافة إىل ذلك ،يف األماكن التي تشهد مرشوعات إعادة التي ميكن انتهاجها ،عىل سبيل املثال ،اللجوء إىل “تعبئة”
التوطني تقدماً ،كان املنهج الرئييس املتبع مبنياً عىل تشييد املناطق الحرضية .ففي مدينة تاكلوبان ،تنفذ عدة منظامت
دور اإليــواء يف أراض فارغة وغالباً ما تكون نائية دون حلوالً أكرث مرونة لإليواء كتحديد األرايض أو املباين يف املشهد
اعتبار عدم وجود القدرة عىل الوصول إىل الخدمات العامة الحرضي املوجود إليواء العائالت النازحة من خالل تشييد
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مساكن متعددة الطوابق والتأسيس لرتتيبات العالقة ما بني من املخاطر املحتملة .ويف حالة إعصار هايان ،يشهد عىل
املؤجر واملستأجر وما شابه ذلك من ترتيبات.
ذلك قرابة مليون شخص من النازحني أو املقيمني يف دور
اإليواء املؤقتة “يف مناطق غري آمنة”.
وإعــادة التوطني عملية طويلة سوف تستمر يف معظم
سيناريوهات مراحل ما بعد الكوارث إىل ما بعد خروج أليس ر توماس  alice@refintl.orgمديرة برنامج
الفاعلني اإلنسانيني .وعند منع الناس من العودة انتظاراً النزوح املرتبط باملناخ يف املنظمة الدولية لالجئني.
لالنتهاء من إعــادة التوطني ،فلن يعني ذلك إطالة مدة www.refugeesinternational.org
نزوحهم فحسب بل سيعني ذلك أيضاً أنهم يواجهون مزيداً

تسهيل الهجرة التكيفية الطوعية يف منطقة املحيط الهادئ
بروس بورسون وريتشارد بيدفورد

ستكون الهجرة التكيفية الطوعية العابرة للحدود الدولية مك َّوناً حاس ًام من اسرتاتيجية التكيف العام لألفراد
واألرس املستخطرين يف منطقة املحيط الهادئ بغية رفع مستوى لدونتهم ومقاومتهم للمخاطر الطبيعية
ومنع التَّهجري املستقبيل.
نشــأ االســتعامر ومنظومتــا االنتــداب والوصايــة يف أعقــاب
الحربــن العامليتــن األوىل والثانيــة وتــركا أثــراً عميقــاً
يف التنقــل اإلقليمــي يف قــارة أوقيانوســيا .وأرســيا أســس
مجموعــة متعــددة مــن “املجموعــات العنقوديــة” دون
اإلقليميــة ضمــت دوالً يف جــزر املحيــط الهــادئ وأقاليمــه،
ويف ذلــك اإلقليــم يختلــف مســتوى االمتيــازات التــي تحظــى
بهــا البلــدان مــن دولــة ألخــرى .ومتثــل الــدول املســتع َم َرة
الســابقة أو الحاليــة أو دول االنتــداب أو الوصايــة (مثــل
نيوزيلنــدا وفرنســا والواليــات املتحــدة األمريكيــة) “محاور”
عنقوديــة.

دول مســتقلة هــي بابــوا غينيــا الجديــدة وفيجــي وجــزر
ســليامن وفانواتــو باإلضافــة إىل كاليدونيــا الجديــدة التــي
تســودها شــعوب الكانــاك األصليــة (ومــا زالــت مســتعمرة
فرنســية) وهــذه الــدول ليــس لهــا محــور تتمركــز حولــه.
وتبعـاً لذلــك ،يتســم أثــر العضويــة يف املجموعــة العنقوديــة
بأنــه أكــر تجانس ـاً إذ يرتبــط بحقــوق وامتيــازات الدخــول
التــي ُتنَــح للزائريــن والنفــاذ املؤقــت ملجموعــة مختــارة
مــن املهــن ضمــن ســوق العمــل للدولــة العضــو يف
املجموعــة العنقوديــة.

لكـنَّ انضمام الـدول إىل املجموعـات العنقوديـة دون
وكان ألثــر التجمــع العنقــودي أثــر يف تعزيــز القــدرات إزاء اإلقليميـة ليـس أمـراً ثابتـاً بـل يتغير إذ مـا زالـت هنـاك
التنقــل العابــر للحــدود عــى العمــوم مــع وجــود اختالفــات مجموعـات عنقوديـة تظهـر كجانـب مـن سـعي الـدول إىل
ملموســة .ويتضمــن نطــاق الحقــوق منــح الحــق غــر املقيد توخـي مصالحهـا عىل املسـتوى دون اإلقليمي .وهـذه القوة
للدخــول واملكــوث متهيــداً للحصــول عــى الجنســية يف بلــد
املحــور أو منــح االســتحقاق التفضيــي لإلقامــة اســتناداً
املهجرين بالكوارث يف قارة أوقيانوسيا
ملبــدأ الحصــص املســتهدفة (الكوتــا) أو منــح النفــاذ
بالقيمة املطلقةُ ،تعدُّ أعداد َّ
ضئيلة مقارنة باألعداد املامثلة يف املناطق األخرى .ويُقدَّر َّأن 318
التفضيــي لســوق العمــل يف دولــة املحــور والعاملــة املؤقتــة
تهجروا بسبب الكوارث املفاجئة خالل األعوام الخمسة
ألف َّ
يف بعــض القطاعــات يف اقتصــاد الدولــة املحــور.

وباملقابــل ،هنــاك مجموعــة عنقوديــة دون إقليميــة
وهــي مجموعــة الطليعــة امليالنيزيــة التــي تضــم أربــع

املاضية .ومع ذلك ،إذا احتسبنا نصيب الفرد تتغري الصورة ،ففي
عام  ،2012كانت ساموا وفيجي من بني أكرب عرش دول يف العامل
املهجرين.
من ناحية نسبة عدد َّ
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اقتصاديـاً .وال بـد مـن إدراج هـذه املسـألة يف النقاشـات
الدائـرة حـول كل مـن الهجـرة التكيفيـة الطوعيـة وإعـادة
التوطين إضافـة إىل املسـائل اإلقليميـة املألوفة مثـل حيازة
غير املواطنين األرايض ونفاذهـم لهـا.

الحركيـة لهـا القـدرة عىل التعزيـز الكبري للتنقـل يف املنطقة
وذلـك عـن طريـق تبنـي االتفاقيـات الجديدة التي تسـمح
بالتنقـل املؤقـت أو الدائـم العابـر للحـدود بين شـعوب
منطقـة املحيـط الهـادئ .وقـد يكـون وضـع املواطنين يف
ً
املجموعـة العنقوديـة
حاسما يف تحديـد نطـاق وتـوع
ً
املسـاعدات املقدمـة بعـد وقـوع الكـوارث وعلى وجـه وتتضمـن أطـر الهجـرة يف املنطقـة نطاقـا مـن املسـالك
الخصـوص ،سـيكون ذلـك ً
مهما يف تحديـد درجـة احتـواء التـي ميكـن انتهاجهـا للوصـول إىل اإلقامـة .ويف كثير مـن
املسـاعدات تلـك على مضمونـات للتنقـل العابـر للحـدود .الحـاالتُ ،تنَـح اإلقامـة ألزواج مواطنـي الدولـة املضيفـة
ومعاليهـم .ويف الـدول املضيفـة التـي تسـتضيف مجتمعات
اإلطـار العام القانوين اإلقليمي الحايل
الشـتات ،سـتكون تلـك السياسـة مفيـدة يف تسـهيل الهجرة
يف منطقـة الجـزر التـي تكـون فيهـا الحـدود خطوطـاً عىل التكيفيـة الطوعيـة عبر الزمـن .ومـع ذلـك ،رغـم َّأن الحياة
خارطـة تعبر املسـاحات الشاسـعة يف املحيـط ،يصعـب األرسيـة عبر منطقـة املحيـط الهـادئ تتضمـن يف العـادة
التأثير على الحركـة العابـرة للحـدود .وال متتلـك األطـر شـبكات األرس املمتـدة التـي تعـم املجتمعـات القرابيـة
العاملـة للهجـرة اإلقليميـة الحاليـة أي سياسـات مخصصـة أو القـرى ،فمعظـم سياسـات الهجـرة تفتقـر إىل األحـكام
لتسـهيل الحركـة العابـرة للحـدود اسـتجابة للكـوارث الخاصـة الهادفـة إىل تسـهيل الهجـرة إىل املجموعة األرسية
الطبيعيـة أو تحسـباً لوقـوع الكـوارث املسـتقبلية املرتبطـة األوسـع نطاقـاً.
بالتغير املناخـي.
شـجع فيـه تقديـم آلية سياسـة جديدة
ويف الوقـت الـذي ُي َّ
وفيما بين دول جـزر املحيـط الهـادئ وأقاليمـه ،كانـت للتعامـل مـع الوضع الخاص للمتأثرين بالكـوارث الطبيعية،
هنـاك درجـة مـن منـح االمتيـازات املتبادلـة مـن ناحيـة مـا زالـت آليـات السياسـات الحاليـة قابلـة للتعديـل .ومن
منـح التأشيرات املجانية لألشـخاص فـور وصولهـم بصفتهم املمكـن تعديلهـا للسماح لألشـخاص املتأثريـن بالكـوارث
زائريـن .وهـذا يناقـض مـا يحـدث يف البلـدان املطلـة على الطبيعيـة مبـا فيهـا كـوارث التغير املناخي باتخـاذ القرارات
املحيـط الهـادئ التـي ال متنـح على العمـوم تنـازالً عـن الطوعيـة حـول االنتقـال مـن األماكـن التـي يتسـبب التغري
التأشيرة وال متنـح تأشيرة الدخـول لـدى الوصـول ملواطنـي املناخـي فيهـا بتقويـض حـق اإلقامـة بعيـدة األمـد خاصـة
جـزر املحيـط الهـادئ .وقـد يعني ذلـك َّأن األفـراد أو األرس يف دول املحيـط الهـادئ التـي تتوقـع أكبر معـدالت منـو
الراغبين يف عبـور الحدود بسـبب الكـوارث الطبيعيـة غالباً سـكانية خلال العقـود التالية.
مـا سـيكون أسـهل عليهـم البحـث عـن دولة جزريـة أخرى
بـدالً مـن التوجـه إىل أي مـن البلـدان املطلـة على املحيـط بروس بورسون  bruceburson@me.comعضو يف
هيئة الهجرة والحامية يف نيوزيلندا ومستشار مستقل يف
الهادئ.
شؤون قانون وسياسة الالجئني والهجرة .ريتشارد بيدفورد
وفيما يخـص العمـل ،هنـاك بعـض السمات يف اإلطـار  rdb@waikato.ac.nzبروفيسور رشف يف جامعة وايكاتو
القانـوين الخـايل التـي قـد تحـد مـن فـرص الهجـرة وبروفيسور يف دراسات الهجرة ،جامعة أوكالند للتكنولوجيا.

التكيفيـة الطوعيـة .فالبلـدان يف املحيـط الهـادئ عندمـا
تسـمح بالعمـل فهـي يف أغلـب األحيـان تخضعـه لقوانين
وتعليمات صارمـة بـل قد تذهـب إىل أبعد من هـذا فتضع
رشوطـ ًا تتضمـن العـودة الطوعيـة إىل البلاد األصليـة بعـد
االنتهـاء مـن العمـل .وهـذه السمات مشتركة بين كثير
مـن املنظومـات اإلقليميـة وتؤثـر على قـدرة كثير مـن
تلـك املنظومـات يف االسـتجابة للكـوارث الطبيعية بتسـهيل
الهجـرة العابـرة للحـدود بأسـلوب موقـوت أو مسـتدام

هذه املقالة مقتبسة من دراسة ُن ِّفذت نيابة عن مبادرة نانسن
وعنوانها :املجموعات العنقودية ومحاور الدول :نحو هندسة
إقليمية للهجرة التكيفية الطوعية يف منطقة املحيط الهادئ
(Clusters and Hubs: Toward a Regional Architecture for
)Voluntary adaptive Migration in the Pacific
http://tinyurl.com/Nansen-PacificRegional
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يف  17أكتوبر/ترشين األول  ،2014أقدم محاربو املناخ يف املحيط الهادئ القادمني من جزر املحيط
الهادئ بدعم من مئات األشخاص من أسرتاليا والعامل عىل اعرتاض الطريق أمام مرفأ نيوكاسل الذي
يعد أكرب ميناء لتصدير لفحم الحجري يف العامل ،ساوث ويلز ،أسرتاليا.
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 www.jefftanphotography.comجيف تان
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لن نغرق بل نناضل :نشطاء جزر املحيط الهادئ

حنّا فاير

يكمن للرتكيز عىل الهجرة املستحثة باملناخ بدالً من تخفيف آثارها أن يتعارض مع مطالب السكان بل قد
تدعم تصوراً َّ
بأن عدم صالحية بعض الجزر يف املحيط الهادئ للسكن هو املصري املحتوم لها.

يف نهار  17أكتوبر/ترشين األول  ،2014توجهت إحدى عرشة
سفينة إلحضار حموالتها من الفحم الحجري من نيوكاسل
يف أسرتاليا .لكنَّ سفينة واحدة فقط نجحت يف تلك املهمة،
يف حني أعيدت السفن العرش الباقية خاوية الوفاض َّ
ألن
أهايل جزر املحيط الهادئ ومئات األسرتاليني قرروا مقاومتها
واإلبحار العرتاض طريق السفن بل احتلوا املرفأ باستخدام
زوارق الكاياك وزوارق الكانو التقليدية .وجاءت ردة الفعل
تلك من شبكة منارصة املناخ “ 350باسيفيك” ضمن حملة
منظمة أطلقت عىل نفسها اسم حملة محاريب املناخ يف
املحيط الهادئ التي ظهرت بهدف الربط بني ترصفات صناعة
الوقود األحفوري األسرتايل وآثار التغري املناخي الناتجة عن
سلوك البرش عىل كثري من الجزر يف املحيط الهادئ.

تأثري التغري املناخي املفروغ منه بسبب ارتفاع منسوب مياه
البحر ،فكثري من مجتمعاتها املحلية ترفض االستسالم بل ما
زالت تناضل ملواجهة تلك الظروف .ومام ال شك فيه َّأن هناك
تهديداً كبرياً بتهجري الناس داخلياً أو خارج البالد ،ويف حالة
سكان جزر كارترييت ،بدأ هذا النُّزوح بالفعل .ومع ذلك،
يقع تركيزنا دامئاً عىل إدارة التَّهجري يف البلدان التي نتسبب
يف املخاطرة بها إذ نضع تصوراتنا التنبؤية املس َّبقة َّ
بأن ضياع
املساكن هناك أمر محتوم .ويف الواقع ،مل يوقف محاربو
املناخ يف املحيط الهادئ السفن لتأمني مستقبلهم كالجئني
مناخيني .بل كانوا يطالبون الرشكات املسببة للتلوث والدول
التي ترعاها بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء ترصفاتها الهدامة
بيئياً واتخاذ التدابري التي تحد منها قبل فوات األوان.

وحدت جولة محاريب املناخ يف املحيط الهادئ الناشطني
وقد َّ
من اثنتي عرشة جزيرة مختلفة يف املحيط الهادئ وحصلت
عىل اهتامم وسائل اإلعالم إذ تعقبت الحملة طريق الفحم
األسرتايل من أمكان حفرها إىل الشاطئ .واستهدفت الحملة
أيضاً مكاتب الرشكات واملصارف التي تسهّل عملية توسيع
صناعة الفحم األسرتايل ثم إن عملها باحتالل حاميس دام
مثاين ساعات ملقر اإلدارة العامة لرشكة إيه إن زد التي
تعد كربى الرشكات املستثمرة يف الوقود األحفوري وإدارة
الخدمات الرئيسية لألعامل املرصفية املفتوحة أبوابها أمام
1
كثري من املقيمني يف جزر املحيط الهادئ.

واألمر الثاين يتعلق برواية زيادة الفاقد من األرايض يف جزر
املحيط الهادئ عىل أنه نتيجة حتمية ال مفر منها بسبب
ارتفاع منسوب مياه البحر إذ ترتبط تلك الرواية بالصور
الذهنية التي متثل السكان املتأثرين عىل أنهم ضحايا سلبيون
للتغري املناخي .ويرفض محاربو املناخ يف املحيط الهادئ بكل
قوة هذا املوقف ويعرضون بدالً عنه رؤية لخيارات إيجابية
للمجتمعات املهددة بالتغري املناخي وشعارهم “نحن ال
وتبي الحملة بوضوح رواية راسخة ثقافياً
نغرق بل نناضلّ ”.
تتعلق بالقوة واألهلية والشجاعة التي يبديها الناس أمام
التَّهجري املحتمل.

ما الدرس الذي ميكن تعلمه من
رؤية رجلني شجاعني من جزر
توكيالو وهام يواجهان جربوت
صناعة الفحم األسرتايل يف زورق
الكانوا الخشبي املصنوع يدوياً؟

وثالثاً ،تشجعنا ترصفات محاريب املناخ يف املحيط الهادئ
عىل التفكري مبن نصغي ألصواتهم فيام يخص قضايا التَّهجري
املحتملة املستحثة باملناخ وأين نصغي لتلك األصوات ،إذ
يشري منو حملة  350باسيفيك إىل األهمية املتزايدة التي
تحظى بها شبكات املنارصة يف املجتمع املدين عىل مستوى
القاعدة الشعبية وأنه ال بد من أخذها يف االعتبار.

أوالً ،ميثل ذلك املشهد تحدياً لنا
َّ
يحدونا إىل إعادة النظر يف العالقة القامئة بني التغري املناخي ومع أن حملة محاريب املناخ يف املحيط الهادئ ما زالت يف
والتَّهجري ودول الجزر يف املحيط الهادئ واالعرتاف َّ
بأن دول أيامها األوىل فهي تعرض رسالة عىل مستوى القاعدة الشعبية
ً
الجزر املرجانية املنخفضة وإن كانت تعامل عىل أنها ضحايا وهي رسالة أمل وأهلية وقدرة بدال من الروايات التي تنظر
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إىل التَّهجري السكاين املستحث باملناخ عىل أنه مصري مفروغ حنّا فاير  hannah.fair@ucl.ac.ukمرشحة لنيل
منه .ويذ ّكرنا هؤالء املحاربون أ َّنه ليس الجميع مفقود يف درجة الدكتوراه يف قسم الحغرافيا ،كلية لندن الجامعية.
قارة أوقيانوسيا ّ
وأن العمل امللتزم والفعال تجاه التغري www.geog.ucl.ac.uk.

املناخي قد يعني َّأن الهجرة القرسية الجامعية يف املحيط
الهادئ ال يجب تجاوزها مرور الكرام.

 .1ملزيد من املعلومات حول حملة محاريب املناخ يف املحيط الهادئ ،انظر:
http://world.350.org/pacificwarriors

ساموا :املعارف املحلية وتغري املناخ وتحركات السكان

هيمينا فلوريس-باالسيوس

تهيمن أصوات العلامء واألكادمييني والسياسيني واملامرسني يف مجال التنمية عىل النقاش بشأن تغري املناخ
ومع ذلك فاملعارف املحلية وال ِق َيم واملعتقدات عنارص أساسية إذا ما أردنا معالجة قضية املجتمعات
املترضرة.

وهنـاك أيضـاً آثـار تختلف بالجنـدر نتيجـة محدودية وصول
النسـاء إىل املعلومـات واملـوارد .وإضافـة إىل ذلـك ،اضطـرت
النسـاء يف وضـع الضغـوط البيئيـة إىل الحـد مـن تحركاتهـن
ألنهـن يتولين رعايـة األطفـال وكبار السـن.

يف شمال املحيـط الهـادئ تقـع سـاموا  -التـي يرتكز سـكانها
البالغـة كثافتهم نحو ,190ألف نسـمة يف جزيرتني رئيسـيتني
(سـافاي وأوبولـو)  -وهـي مسـتضعفة بشـدة لتغير املنـاخ
حيـث يوجـد على األقـل  %70مـن سـكانها والبنـى التحتيـة
يف املناطـق السـاحلية املنخفضـة .وتتضـاءل كثافـة قريـة
لوتوفاجـا  -الواقعـة على السـاحل الجنـويب لجزيـرة أوبولـو تقـول امـرأة ( 40عامـاً) “لقد غـادر بعض أفـراد األرسة البلد
 التـي تزيـد على األلـف بقليـل بسـبب معـدالت الهجـرة إىل أمريـكا أو نيوزيلندا أو أستراليا بحث ًا عن املال...مدفوعنيالخارجيـة الكبيرة.
أيضـ ًا بتغير الطقس وسـعي ًا للعمـل ملسـاعدة األرسة ودعمها
لكـن مـا مـن أحـد يهتـم بأمـري وال أحـد يحبنـي وال يحـب
ومـا زالـت الحيـاة يف لوتوفاجـا تسير إىل حـد كبير وف ًقـا أطفـايل أو يرعاهـم .ولـن أتـرك هذا املـكان إال إذا كانت تلك
ألسـلوب “فـاء سـاموا” الـذي يعـد الطريقـة التقليديـة يف إرادة اللـه .لكننـي لـن أغادر”.
سـاموا للحياة وهـو مصطلح جامع يشـمل البنية االجتامعية
للقريـة .وبقيـت هـذه الطريقـة (فـاء سـاموا) قويـة رغـم ومـع َّأن أغلبيـة سـكان لوتوفاجـا يعرفـون مصطلـح “تغير
طـول تعرضهـا للتأثيرات الغربية .فـاألرض ُتتلك و ُتسـتَخدم املنـاخ” ،فليـس واضحـاً لهـم كيفيـة تطبيـق “املعلومـات
وفقـاً لألعـراف السـاموية إذ متثل الهوية والثقافـة واملجتمع .العلميـة” على حياتهـم اليوميـة .وباملقابـل ،هـم على وعي
وتتضمـن اآلليـات العرفية املتبعة ملسـايرة الظروف العصيبة كامـل بالتغيرات الحادثـة يف بيئتهـم وآثـار تغير املنـاخ
شـبكات األمـان العرفيـة حيـث متثـل الحـواالت املاليـة دون على حياتهـم وسـبل كسـب رزقهـم .ويعتمـد بعضهـم على
شـك الـدور الرئيسي إضافـة إىل الهجـرة بغيـة تنويـع مصدر معارفهـم التقليديـة يف تفسير التغيرات الحادثـة يف بيئتهـم
الدخل.
ويعتقـدون َّأن تغير املنـاخ جـزء مـن دورة معينـة يف حين
يربـط آخـرون تغير املنـاخ مبشـيئة اللـه .وعمو ًمـا ،ال يـرى
ومـن الواضـح َّأن التغير املناخـي يؤثـر على النـاس مبختلف سـكان لوتوفاجـا أنفسـهم ضحايـا تغير املنـاخ .ولكنهـم
الطـرق .فالنـاس األكثر معانـاة هـم األكثر اسـتضعافاً يقولـون إنهـم يتعاملـون مـع بيئة متغيرة منذ قـرون وإنهم
كالعائلات التـي ال متتلك القـدرة عىل الوصـول إىل الحواالت تعلمـوا طريقـة التكيـف مع هـذه التغريات ألجيـال وأجيال.
املاليـة أو التي ال تتلقى مسـاعدات الدعـم الكافية من أفراد
األرسة والنـاس مـن حولهـم وعىل األخص منهم النسـاء وكبار لكـنّ سـكان هـذه القريـة بحاجـة ملعرفـة معلومـات بشـأن
رصح رئيـس القريـة ً
قائلا:
السـن ،إذ ال يجـدون سـبي ًال سـوى االعتماد على أنفسـهم .تغير املنـاخ وآثـاره .وقـد ّ
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“ ...نسـمع جميـع هـذه املصطلحات التقنية مـن الحكومة
واآلخريـن ويف املذيـاع ولكننـا بحاجـة للتأكـد مـن َّأننـا
نـدرك املعنـى الحقيقـي لتغري املنـاخ  ...ألن كثير ًا من هذه
املفاهيـم جـزء مـن العمليـات العامليـة عندمـا يكـون مـن
األهميـة مبـكان للسـكان الريفيين مواءمـة مـا يقومـون به
على مسـتوى القريـة على نحـو أفضـل  ...مـع مـا ميكننـا
ً
فعلا فعلـه يف قرانـا”.

ذات يـوم واقعـة مبـارشة على السـاحل ،أمـا اآلن فلا
توجـد سـوى منـازل قليلـة هنـاك .وأحـد تفسيرات
ذلـك انتقـال بعـض السـكان داخـل البلاد حيـث بنيـت
طر ًقـا أفضـل .وأمـا السـبب اآلخـر فإجبـار مجموعـة
مـن األحـداث البيئيـة البطيئـة (مثـل :تـآكل السـواحل)
واألحـداث املفاجئـة (مثـل :كارثـة تسـونامي عام ،2009
وإعصـار إيفـان يف عـام  )2012لالنتقـال داخل ًيـا .بينما
مـا زالـت عائلات قليلـة جـ ًدا تعيـش على السـاحل
بالرغـم مـن كونهـم يعـون املخاطـر املرتبطـة بقـرار
بقائهـم.

ويتوافـر لليافعين واملهاجريـن فـرص أفضـل للحصـول عىل
معلومـات مـن خالل وسـائل اإلعلام والتواصـل االجتامعي
ومـن خلال حملات التوعية بشـأن تغير املنـاخ والحد من
مخاطـر الكـوارث .ويعـي املهاجـرون الذيـن يعيشـون يف االنتقـال الدائـري :يف لوتوفاجـا ،مثـة مـا يشير إىل
الخـارج آثار تغري املناخ يف سـاموا ويدعمـون أفراد عائالتهم حـدوث االنتقـال الدائـري بين القريـة وأبيـا أو الـدول
عنـد حـدوث الكـوارث الطبيعيـة .بيـد أن االحتياجـات املطلـة على املحيـط الهـادئ لتنويـع الدخـل.
املتكاثـرة تزيـد مـن وطـأة األعبـاء على املهاجرين.
الهجـرة مـن الريـف إىل الحضر :بالرغم من ذكر سـكان
وتـراود سـكان القريـة واملهاجريـن مخاوف سياسـية تتعلق القريـة العوامـل االقتصاديـة واالجتامعيـة بوصفهـا
بتغير املنـاخ .ويف إشـارة للعدالـة املناخـي ،ذكـر رئيـس الدوافـع الرئيسـية وراء الهجـرة ،تتأثـر زراعـة الكفـاف
القريـة الـذي يعيـش يف العاصمـة أبيـا:
تأثـ ًرا بال ًغـا بتغير املنـاخ وال توفـر لهـم الدخـل الـكايف.
“ليـس مـن العـدل الشروع يف نقـاش بشـأن تغير املنـاخ الهجـرة خـارج البلاد :يف حالـة الهجـرة إىل نيوزيلنـدا
أو طريقـة التكيـف مـع تغير املنـاخ أو قـدر مسـاهامتك وأستراليا ،متثـل فـرص العمـل والتعليـم وجمـع شـمل
يف املسـؤولية العامليـة عندمـا تكـون مسـاهمتنا يف إحـداث األرسة األسـباب الرئيسـية ملغـادرة البلاد حسـب روايات
متامـا”.
السـكان .وتجـذب الفـرص التـي توفرهـا الـدول األجنبية
املشـكلة ضئيلـة أو حتـى معدومـة ً
اليافعين الذيـن يـرون َّأن الحيـاة يف القريـة تـزداد
تحركات السكان
صعوبـة.
يف حالـة قرية لوتوفاجـا ،تأثرت تحركات السـكان مبجموعة
مـن العوامـل االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئـة على الرغم لتحـركات السـكان الداخليـة  -وإن كانـت داخـل القرية
مـن صعوبـة فصـل عامـل تغير املنـاخ عـن دوافـع الهجـرة  -يـد يف تعديـل البنـى الثقافيـة التقليديـة .ولـكل
األخـرى .وتتخـذ العائلات أو األفـراد قـرارات االنتقـال منطقـة تاريخهـا الخـاص وهـو معنـى يجسـد التراث
داخل ًيـا مـن املناطـق السـاحلية إىل أبيـا مؤقتًـا أو دامئًـا أو الثقـايف .ويف بعـض الحـاالت ،تـؤدي هـذه التحـركات إىل
حتـى إىل خـارج البلاد.
متزيـق األوارص بين العائلـة وأرض املجتمـع وهـو أمـر
يصعـب تضميـده يف املسـتقبل.
واالنتقـال استراتيجية لتنويع دخـل العائلـة وللحصول عىل
فـرص تعليـم وعمـل أفضل ولتوسـيع الشـبكات االجتامعية ومـع َّأن التحـركات السـكانية داخليـة ،وإن كانـت ضمن
وكذلـك لالسـتجابة للتغيرات البيئيـة واملناخيـة .وتحـركات القريـة الواحـدة ،فقـد أدت إىل تغيير البنـى الثقافيـة
السـكان املرتبطـة بتغير املنـاخ يف القرية عىل أربعـة أنواع :التقليديـة .ولـكل منطقـة تاريخهـا الخـاص وهـو معنـى
يجسـد التراث الثقـايف .ويف بعـض الحـاالت ،تـؤدي
االنتقـال داخـل القرية :عىل مـدار العقود األخيرة ،انتقلت هـذه التحـركات إىل متزيـق األوارص بين العائلـة وأرض
كثير مـن العائالت داخل البلاد .وقد كانت قريـة لوتوفاجا املجتمـع وهـو أمـر يصعـب تضميـده يف املسـتقبل.
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أمـا املهاجـرون ،فمـع أنهـم
يحظـون بروابـط قويـة مـع
قريتهـم ألنهـا تزودهـم بحس
الهويـة واالنتماء ،فعليهـم
اآلن أن يوازنـوا بين عاملين
اثنين .ومبقـدور املهاجريـن
الذيـن يعيشـون يف آبيـا أن
يشـاركوا يف حيـاة املجتمـع
بصـورة أكثر تكـراراً أمـا
املهاجـرون الذيـن يعيشـون
يف الخـارج والعائـدون إىل
القريـة فسـيكون ذلـك
األمـر صعبـاً .واملهاجـرون
يتحملـون االلتزامـات التـي
تفرضهـا عليهـم القواعـد
العرفيـة واألرسيـة والقرويـة
ويتوقـع منهـم أن يسـاهموا
يف مسـاعدة أفـراد أرسهـم
املتأثريـن باملشـكات البيئيـة
والكـوارث الطبيعيـة.
وبعيـداً عـن كـون تغير
املنـاخ أمـر حتمـي ،ابتكـر
النـاس استراتيجيات تكيـف
باسـتخدام معارفهـم .ومل
يسـعوا إليجـاد حلـول تهـدف
للتكيـف مـع تغير املنـاخ
■ ■الهجرة اسرتاتيجية تكيف مع تغري املناخ ويجب معالجتها عىل
وحسـب ولكنهم رمـوا إليجاد
مستوى السياسات
حلـول شـاملة تزيـد مرونتهـم يف التعامـل مـع مجموعـة
واسـعة مـن التحديـات .ولكـن تغري املنـاخ بـات اآلن يهدد
الجـذور العميقـة للمعـارف التقليديـة الداعمة لسـبلهم يف ■ ■يجب دمج املعارف التقليدية يف سياسات التكيف مع تغري
املناخ
كسـب الـرزق.
ومـع َّ
أن تحـركات السـكان ليسـت ظاهـرة جديـدة يف ■ ■يجب البدء يف االستجابات السياسية لظاهرة الهجرة ألسباب
لوتوفاجـا ،يعـد تغير املنـاخ حال ًيـا ً
ً
بيئية وتغري املناخ عىل مستوى القرية
مسـاهم قو ًيـا
عاملا

فيهـا .وبنـا ًء على نتائـج الدراسـة التـي أجريـت يف القريـة،
فعلى الصعيـد الوطنـي:

هيمينا فلوريس-باالسيوس

 ximena.flores.palacios@gmail.comمامرسة يف مجال
■ ■مثة حاجة للجمع بني مختلف نظم املعرفة لفهم آثار تغري التنمية وباحثة يف جامعة أوكالند للتكنولوجيا ،نيوزيلندا.
املناخ
www.aut.ac.nz
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“الهجرة بكرامة” عرب الحدود يف كرييباس

كارين إي ماكنامرا

تعدُّ سياسة “الهجرة بكرامة” جز ًءا من اسرتاتيجية كرييباس القومية لالنتقال بعيد األمد.

ميثل نظام هجرة األيدي العاملة عرب الحدود املقرتح من قبل
حكومة كرييبايت مثال عىل االستجابة الحكومية للتغريات
ً
ممثل عىل
املستحثة مناخ ًيا حيث املحور الدميوغرايف
املستوى الفردي أو األرسي.

تتكون كرييباس من  32جزيرة مرجانية متناثرة يف شامل
املحيط الهادئ .ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر صالحية
هذه الجزر املنخفضة للسكن ألمد بعيد ،وسع ًيا للتخطيط
ملواجهة التحديات املستقبلية ،ظهر عدد من السياسات
والربامج الرامية للحد من استضعاف الدولة بسبب تغري
متاحا يف كرييباس خيار الهجرة الداخلية بعيدة
املناخ .وليس ً
األمد املستدامة ألنه ال يوجد ببساطة أرايض مرتفعة لالنتقال
إليها فمعظم الجزر منخفضة بثالثة أمتار عن مستوى سطح
البحر .ولذلك ،حاول قادة البالد توفري فرص جديدة لشعبهم
للهجرة عرب الحدود.

اآلخرين عىل املــدى البعيد وكذلك تعزيز فرص إرجاع
التحويالت النقدية إىل الوطن األم .ويف ضوء الدعم الحكومي
لتغطية التكاليف ،يكمن الجزء الثاين من هذه السياسية يف
تحسني املستويات التعليمية واملؤهالت املهنية التي ميكن
اكتسابها يف كرييباس ليك تضاهي تلك املتاحة يف األماكن
التي قد يهاجر السكان إليها .ويؤمل أن يخلق هذا التدريب
فرصا للهجرة عرب الحدود “بكرامة”
وأنشطة تحسني املهارات ً
والبناء عىل ترتيبات العمل عرب الحدود القامئة.

ومع ذلك ،ينحرص دور هذه السياسية يف متهيد الطريق
للمستعدين والراغبني بالهجرة وحسب وال يطال جميع
األشخاص وخاصة الضعاف يف مهارات القراءة والكتابة جدًا
أو من يعيشون غال ًبا عىل الكفاف .وبالنظر إىل اقتصار هذا
الخيار الذي يحمي سبل كسب الرزق عىل عدد محدود من
الناس ،تجردت بذلك هذه السياسة من رداء العدل وضامن
خدمة آليات الهجرة الوقائية للجميع عىل حد سواء .وال بد
وقد أصبحت سياسة “الهجرة بكرامة” جز ًءا من اسرتاتيجية يف أي اعتبار إضايف أن ينظر فيام إذا كانت مثل هذه السياسة
كرييباس القومية لالنتقال بعيد األمد .وأول جزء يف هذه ستفيض إىل نتائج إيجابية بعيدة األمد يف كل من البلدان
للمهجرين.
السياسية توفري فرص سياسة “الهجرة بكرامة” جز ًءا من املرسلة واملستقبلة
َّ
اسرتاتيجية كرييباس القومية لالنتقال بعيد األمد للراغبني يف
الهجرة عرب الحدود اآلن ويف املستقبل القريب .والهدف هو كارين إي ماكنامرا karen.mcnamara@uq.edu.au
إرساء قدم مجتمعات املغرتبني يف مختلف الدول املستقبلة محارضة يف كلية الجغرافيا والتخطيط واإلدارة البيئية ،جامعة
لهم ،مثل :أسرتاليا ونيوزيلندا ،ما ميكنهم من دعم املهاجرين كوينزالند www.gpem.uq.edu.au
كارين إ .مكنامارا

زراعة املنغروف يف تاراوا ،عاصمة كرييبايت ،للمساعدة يف حامية الشاطئ من خطر ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف.
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األرض والكوارث والتنقل البرشي يف منطقة جنوب املحيط الهادئ
دانيال فيتسباتريك

تستحق الخصائص التكيفية ملنظومات األرايض العرفية اعرتافاً أكرب يف أطر سياسات التغري املناخي.

تركز األطر العامة للسياسات املتعلقة بالكوارث والتنقل
البرشي عىل دور الحكومات يف االستجابة للتَّهجري وعىل
اآلليات التي تضعها الدولة يف تسهيل عملية االنتقال .ومع
ذلك ،تواجه دول منطقة املحيط الهادئ عدداً من قيود
الحكم يف االستجابة للتنقل البرشي املرتبط بالكوارث وليس
أقل أسبابها َّأن أكرث من  %80من األرض يف معظم بلدان
منطقة املحيط الهادئ تصنَّف عىل أنها أرايض عرفية أي وعندما تترصف الدولة كوسيط يف نقل حقوق األرايض
متلكها مجموعات محلية.
العرفية ال بد من تحديد إجراءات لضامن املوافقة املدروسة
الستمالك الدولة املدروس لألرض لغايات الحد من احتاملية
وهناك نفور من جانب حكومات تلك املنطقة تجاه اختيار ظهور نزاعات مستقبلية حول األرض املقدمة إلعادة التوطني.
أرض عرفية لتكون موقع إعادة التوطني املخطط له أو مأوى وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي تسجيل االتفاقيات التي ُت َربم
مؤقت للنازحني داخلياً وذلك يعود إىل خوف تلك الحكومات لغايات االستحواذ عىل األرايض إلعادة التوطني لدى الهيئات
من نشوء النزاع مع املدعني العرفيني أو الغموض الذي املعنية بتسجيل األرايض يف الدولة املعنية.
يكتنف هوية ماليك األرايض العرفيني .وتفضل معظم دول
منطقة املحيط الهادئ اختيار أرايض الدولة لتكون مواقع وكذلك تستحق سبل الهجرة التكيفية التي اتبعها الناس يف
املأوى املؤقت أو إعادة التوطني املخطط له ليك تتجنب املايض قدراً أكرب من اهتامم الدولة يف إرشاداتها التوجيهية
الحاجة لتوقيع االتفاقيات مع مجموعة املالكني العرفيني .حول إعادة التوطني .ومثال عىل ذلك اإلرشادات التوجيهية
ومع ذلك ،يحد هذا النفور لدرجة كبرية من األرايض املتاحة يف بابوا غينيا الجديدة الخاصة بنقل سكان جزر كارترييت
إلعادة التوطني .فالدولة إذ تختار املوقع بناء عىل الوضع إذ تؤسس تلك اإلرشادات التوجيهية معايري تحديد أولويات
القانوين لألرض قد تحد من إمكانات الوصول إىل بدائل أخرى املساعدات التي يجب أن تتضمن القدرة عىل النقل إىل
أمام األشخاص املعنيني ممن يفضلون الهجرة إىل األماكن أماكن مملوكة من أقاربهم ألمهاتهم أو تخضع إىل سيطرتهم.
التي ميكث فيها أفراد أرسهم أ أقربائهم .فالتنقل ضمن أرض وتستحق الخصائص التكيفي ملنظومات األرايض العرفية بذل
مجموعة عرفية ال يرجح كثرياً أن تثري مشكالت حول األرايض اهتامم أكرب بها يف األطر العامة الناظمة لسياسات الكوارث
مام لو كان التنقل خارج حدود األرايض العرفية .ومن األمثلة وتغري املناخ.
الناجحة نسبياً عن التنقل ضمن األرايض العرفية إعادة
دانيال فيتسباتريك daniel.fitzpatrick@anu.edu.au
التوطني الداخيل للعائالت الساموانية بعد املوجات الزلزالية بروفيسور يف جامعة أسرتاليا الوطنية ،كلية القانون.
املدّية لعام  2009وإعادة التوطني املؤخر ملجتمع ناريكوسو http://law.anu.edu.au
يف فيجي نتيجة التعرية الشاطئية .ويف الوقت نفسه ،تحمل
ُب ِنيت هذه املقالة عىل مراجعة لألرايض والتنقل البرشي والكوارث
إدارة األرايض العرفية إمكانية تهميش النَّازحون داخلياً ممن
الطبيعية يف منطقة جنوب املحيط الهادئ برتتيب من مبادرة
ال تربطهم مع مجموعة ماليك األرايض العرفيني املحليني أي
نانسن بعد االستشارة عىل مستوى منطقة املحيط الهادئ حول
عالقة من عالقات القرىب.
“التنقل البرشي والكوارث الطبيعية والتغري املناخي يف منطقة
األرايض بل قد يق ّوض ذلك القدرة التكيفية ملنظومات األرايض
املهجرين .وإضافة إىل
العرفية للوصول إىل اتفاق مبارش مع َّ
ذلك ،ال يكفي اختيار األرايض التي متلكها الدولة للتغلب
عىل رضورة إجراء االستشارات مع املجتمعات املحلية واتباع
التدابري الالزمة للحد من مخاطر النزاع مع تلك املجتمعات.

أما القواعد القانونية التي تفرض عىل الدولة تويل الدور
الوسيط يف التعامالت الرسمية مع األرايض العرفية فغالباً ما
تخفق يف أن تعكس ضعف القدرات اإلدارية ملعظم دول
منطقة املحيط الهادئ خاصة من ناحية فض النزاعات عىل

املحيط الهادئ” لعام .2013
http://tinyurl.com/Nansen-Pacific-2
يتقدم الكاتب بالشكر الجزيل ملؤسسة زمالة املستقبل
 Future Fellowshipللتمويل الذي قدموه من مجلس البحوث
األسرتايل (.)FT110101065
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إدماج اللدونة يف جنوب آسيا
مي زو ودورين برام

ميكن أن تعزز املجتمعات لدونتها بإدماج إجراءات الحد من املخاطر والتكيف مع تغري املناخ والحد من
الفقر.
يزيد تعقد دوافع تهجري املجتمعات املخاطر املرتبطة
بالكوارث الطبيعية املستقبلية ويفاقم من أوجه
االستضعاف القامئة .وميكن للمجتمعات تقليص استضعافها
بفعل التَّهجري من خالل االستعداد الجيد للكوارث وتغري
املناخ وإذا ما حدث التَّهجري ،تقدر املجتمعات األكرث
لدونة أن تحد من املخاطر املرتبطة بالتهجري عن طريق
ترميم هياكلها ووظائفها األساسية بفعالية أكرث .وتختلف
مقومات لدونة املجتمع من مكان آلخر بحسب الجغرافيا اسرتاتيجيات اللدونة التي تتبعها املجتمعات املحلية
واملناخ واالقتصاد والسكان وهلم جرا .ولكن ببساطة ،كلام غالباً ما تقلص املجتمعات املترضرة من الكوارث مخاطر
التَّهجري بالهجرة .ويحدث ذلك بانتقال أفراد معينني
زادت لدونة املجتمع ،قلت مخاطر التَّهجري وآثاره.
باألرسة إىل املناطق الحرضية أو إىل خارج البالد يف شكل
ويتزايد اإلجامع عىل رضورة إدماج إجراءات اللدونة يف انتقاالت دائرية أو مؤقتة لتنويع أسس أصولهم عن تلك
سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري التي تجلبها لهم الزراعة أو يحصلون عليها يف املناطق
املناخ والحد من الفقر .ويف جنوب آسياُ ،تصنف هذه املترضرة بالكوارث.
القضايا كل عىل حدة و ُيعهد بكل واحدة منها إىل
مؤسسات مختلفة أو إىل أقسام منفصلة داخل املؤسسات ،وتتفاوت مستويات الوعي باملخاطر ومبادرات اللدونة
ونجد أن الفروق املفاهيمية بني الحد من مخاطر الكوارث من مجتمع آلخر .ويف حاالت كثرية ،قد تساعد املامرسات
والتكيف مع تغري املناخ والحد من الفقر عند املجتمعات واملعارف التقليدية يف الحد من املخاطر حتى إن مل تربطها
املعرضة ملخاطر تغري املناخ أكادميية وحسب .وباإلضافة املجتمعات بتغري املناخ .ففي أفغانستان ،عىل سبيل املثال،
إىل ذلك ،يصعب عىل املجتمعات ذات البيئات متعددة متتلك املجتمعات التي سبق لها أن شهدت الفيضانات
املخاطر التعاون مع املنظامت املختلفة التي تعمل أنظمة إنذار مبكرة تعتمد عىل آليات تقاسم املاء حيث
منفصلة وتتبع جداول أعامل متباينة .وقد يؤدي العمل ُيحذر “مرياب” (حق االستفادة من املياه) القرى الواقعة يف
“يف املكاتب املغلقة” ملعالجة هذه القضايا إىل إحداث اتجاه مجرى النهر من احتاملية حدوث فيضانات وشيكة.
تدخالت متناقضة أو ذات نتائج عكسية ويتسبب يف وعىل النقيض من ذلك ،يعوز الالجئون العائدون الوعي
بالفيضانات الرسيعة واسرتاتيجيات االستجابة يف حاالت
ازدواجية الجهود.
الطوارئ ويتكبدون خسائر يف األرواح ويف مخزون الغذاء.
وقد تأسست كثري من هيئات إدارة الكوارث أو أعيد
بنائها يف جنوب آسيا عقب تسونامي املحيط الهندي ويف حني يجب أن تكون الحلول املجتمعية نابعة من
عام  2004إال أنها عمو ًما هيئات إدارية يف املقام األول املجتمع املحيل نفسه وأنه يتعني عىل املجتمعات العمل
تفتقر إىل السلطة واملكانة الالزمتني للتأثري عىل جداول بفاعلية عىل تحديد االحتياجات وأوجه االستضعاف
أعامل التنمية ووضع الخطط .وعىل معظم هيئات إدارة والحلول ،ميكن االستعانة بالتقنيات الحديثة لزيادة
الكوارث الوطنية ودون الوطنية إقناع الوزارات املعنية املعارف الحالية .فعىل سبيل املثال ،ميكن إكامل نظام
بإدماج اسرتاتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الف َّعالة “مرياب” أو تعديله بنرش املعارف والخربات التقنية
ضمن أعاملهم اليومية وتوفري التمويل لها .ويتسبب غياب لتحسني إدارة موارد املياه وخاصة يف أوقات الجفاف.
املوارد والقدرة عىل التأثري يف قصور رؤية هيئات إدارة
الكوارث ملهامها وتتحول تباعًا إدارة الكوارث إىل شكل من
أشكال االستجابة للكوارث .ويجب تعزيز هيئات إدارة
الكوارث هذه ملا لها من قدرة عىل إدماج الحد من مخاطر
الكوارث  -لتجنب تكرار أخطاء املايض  -والتكيف مع تغري
املناخ  -للتنبؤ باآلثار املتوقعة لتغري املناخ والحد منها.
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وتعتمد كثري من اسرتاتيجيات اللدونة املجتمعية عىل تأمني مي زو  m.zhou@praxis-labs.comودورين برام
األصول املوجودة وتنويعها .وباملثل ،عىل الحكومات تنويع  d.braam@praxis-labs.comمديرا مختربات براكسيس
اسرتاتيجيات متويل أنشطة الحد من املخاطر ووضع آليات واالستشاريان الرئيسيان لهاwww.praxis-labs.com .

تقاسم التكاليف.

“الجميع يحب الحياة هنا”

هيامين أبادهياي وإيالن كيلامن وديفيا موهان

يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر مجتمعات جزر الكشادويب .لكن ماذا يحدث عندما يبقى الناس يف تلك
الجزر يحفزهم يف ذلك حس االنتامء واملعتقدات الدينية والهوية؟
يف أغلب األحيانُ ،تظ ِهر الروايات الرسدية العاملية حول آثار
التغري املناخي عىل املجتمعات املحلية يف الجزر عىل أنها
مجتمعات الجئني يف االنتظار .ويخالف هذا الخطاب الشائع
بالذات التصورات املحلية حول التغري املناخي يف الكشادويب
وهي مجموعة من الجزر التي تقع عىل الشاطئ الجنويب
الغريب للهند.

املبارش عىل عمل الع َّبارات التي تلبي الحاجات اليومية
للسكان من طعام ووقــود ونقل بني الجزر .لكنَّ التغري
املناخي مل َّ
يتجل بعد بصورة تهديد للبقاء وال بأنه شكل من
أشكال الخطر عىل سبل كسب الرزق ،فهذه املخاطر مفهومة
لدى غري سكان الجزر أما سكان الجزر أنفسهم فال يدركون
تلك األخطار.

ففي الكشادويب مل يدخل التغري املناخي بعد بالكامل الهجرة أو الشعور باالنتامء

ديفيا موهان

حصيلة املصطلحات التي يفهمها أهل الجزر .ويف السنوات
األخرية املاضية ،الحظ السكان تزايداً يف قوة األمواج “الكبرية”
والفيضانات وشعروا بتغري درجات الحرارة وأمناط هطول
األمطار .وغالباً ما يربط السكان هذه التغريات باملوجات
الزلزالية املدّية التي رضبت املحيط الهندي يف عام 2004
(وليس للتغري املناخي) َّ
ألن املوجات الزلزالية املدّية كانت
حدثاً كبرياً ج ّربوه شخصياً .ومن ناحية أخرى،
حتى إذا الحظ السكان التغريات املحلية فلن
يتمكنوا من ربطها مع التغريات التي تطرأ عاملياً
كالتغري املناخي .فسكان الجزر غري قادرين
عىل تصور ذوبان األنهار الجليدية أو التوسع
الحراري الذين يساهامن يف ارتفاع منسوب
مياه البحر .ونتيجة لذلك االختالف يف التصور،
تتسع الفجوة القامئة بني املخاطر التي يتحدث
عنها مجتمع العلامء واملخاطر التي يتصورها
السكان املعرضون للخطر.

يف الكشادويب ،تتشكل هوية األشخاص باالنتامء إىل الجزر.
وتنترش عبارة “الجميع يحب الحياة هنا” بكرثة عند طرح
السؤال عن احتاملية االنتقال والرحيل من الجزر .ومع َّأن
سكان الجزر يتنقلون بحثاً عن الوظيفة أو التَّعليم ،فهناك
تفضيل قوي بينهم للعودة للعيش بطأمنينة وســام يف
الجزيرة وللمحافظة عىل الروابط االجتامعية فيام بينهم.

بل عىل النقيض من ذلك ،تتخذ مشكلة تعرية
الشواطئ التي تؤثر عىل الع َّبارات املحلية
خطراً بالنسبة لسكان الجزر نظراً ألثرها
منحى ِ
شاطئ الكشادويب يف جزيرة كافارايت
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فاالنتقال طوعياً كان أم قرسياً ميثل تهديداً ملنظومات قيمهم
ومعتقداتهم.
ومتثل النقاشات االعتيادية العامة مصدراً لتبادل املعلومات
والتعاون بني سكان الجزر .وهي منرب للتعبري عن املخاوف
املجتمعية والنتائج مبا فيها الحلول املقرتحة ومع ذلك ،ال
يتصدر النقاش أي إشارة للتغري املناخي .ومع َّأن سكان جزر
الكشادويب معرضون ظاهرياً لخطر التغري املناخي ،قد
يكون لطريقة حياتهم يف الجزيرة فائدة إيجابية عىل التكيف
مع آثار التغري املناخي .وميكن الرتباطهم باملكان ومعارفهم
التقليدية يف إدارة عوامل الضغط البيئية أن تحفزهم عىل
اتباع بعض نشاطات التكيف مع التغري املناخي .ويف أثناء
ذلك ،ميكن استخدام املستوى العايل للعالقات املتبادلة
فيام بني سكان الجزيرة الواحدة وسكان الجزر ككل يف نرش
املعلومات ورفع مستوى الوعي.

أما الهجرة املستحثة بالتغري املناخي ،إن حدثت ،سوف تق ّوض
عىل األرجح الهوية والثقافة املحلية واملعارف التقليدية التي
ميكن أن تفيد يف رفع مستوى لدونة السكان .وال ميكن بأي
شكل من األشكال تقدير الخسارة الكبرية تلك .ومن هنا ،ال
بد من إقامة حوار بنَّاء حول كيفية تعويض خسارة الديار
والثقافة والقيم وال بد من تحديد املعايري الالزمة لتوزيع
املوارد عندما تزداد تحديات تأسيس ماهية الخسارة ومقدار
الرضر.
هيامين أبادهياي Himani.Upadhyay@teri.res.in

وديفيا موهان  divya.mohan@teri.res.inزميالن
مشاركان يف قسم علوم األرض والتغري املناخي يف جامعة
تريي ،نيودلهي ،الهند  www.teriin.orgوإيالن كيلامن
 ilan_kelman@hotmail.comمعيدة يف كلية لندن الجامعية
 www.ucl.ac.ukوزميلة بحث رئيسية يف املعهد الرنويجي
للشؤون الدولية www.nupi.no

بناء القدرة عىل التكيف يف آسام

سومياديب بانريجي ،وسومان بشت ،وبيدهوبهوسان ماهاباترا

نقطة بدء التكيف مع تغري املناخ طويل األجل التكيف مع تغري املناخ قصري األجل والظواهر الشديدة.
وقد ُيعزز اتخاذ قرارات مدروسة أكرث بشأن استخدام التحويالت املالية قدرة األرس املستفيدة من هذه
التحويالت عىل التكيف.
أو يف جميع أنحاء الهند .وتفرض هذه الهجرة الخارجية
للرجال عىل النساء مهام جديدة تتعلق بأنشطة التأهب
للكوارث وباألمن الغذايئ وإدارة امل ـزارع وهي أعباء ال
يكن متأهبات لها غالباً .وال تحظى النساء بفرص الوصول
لألسواق والخدمات اإلرشادية والربامج الحكومية متاثل
تلك التي يحصل عليها الرجال .ولذلك ،تتطلب هجرة
الــرجــال الخارجية اكتساب النساء مــهــارات وقــدرات
تكيف ومعارف جديدة للتعامل مع التحديات الجديدة.

تشهد والية آسام يف شامل رشق الهند فيضانات سنوية
تتسبب يف تهجري السكان وتدمر املحاصيل وتقتل الرثوة
الحيوانية وترض بالبنى التحتية .ويؤدي االعتامد عىل سبل
كسب الرزق من موارد طبيعية يف منطقة تعد أيضاً األقل
تنمية إىل استضعاف األرس املحلية بفعل الفيضانات .وتعد
دائرة اكيمبور التابعة لوالية آسام من بني أسوأ املناطق ترض ًرا
بسبب الفيضانات يف الدولة .وباتت التحويالت املالية عىل
عنرصا حيو ًيا يف دخل األرس يف اكيمبور وميكن أن
نحو متزايد ً
تكون مبثابة آلية متويل محتملة تفي باحتياجات التكيف غري
1
امللباة عند األرس املستفيدة منها.
وتزداد تدفقات التحويالت املالية يف أعقاب الفيضانات التي
تحدث يف هذه املنطقة و ُتستخدم للتزود باملؤن وإعادة
وغال ًبا ،يكون العامل املهاجرون من هذا التقسيم اإلداري بناء سبل كسب الرزق وإصالح املنازل .وترتكز استجابات
الذين يرسلون التحويالت املالية من الذكور ويعملون األرس املستفيدة من هذه التحويالت ملواجهة الفيضانات
يف القطاع غري الرسمي يف املراكز الحرضية داخل آسام يف املقام األول عىل التكيف يف وقت الفيضان (مثل :إيجاد
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مأوى مؤقت للامشية والسكان وتخزين الطعام أو مياه
الرشب) وعىل التعايف مبارشة عقب انتهاء الفيضان .وعالوة
عىل ذلك ،عمليات التأهب للفيضانات غري منظمة و ُيقيدها
الشك يف الثامر التي قد تطرحها بناء القدرة عىل التكيف
عىل مستوى األرسة يف ظل غياب االحتياجات األساسية (مثل:
الغذاء والرعاية الصحية واملــأوى) وقلة حجم التحويالت
املالية ويعوقها كذلك غياب التوعية املالية وإمكانية الوصول
للخدمات املالية  -وخاصة بني النِّساء املستفيدات غالباً
من هذه التحويالت ومديري هذه التحويالت ً -
فضل عن
نقص فهم املدخالت التقنية وصعوبة الوصول إليها بشأن
الطرق املثىل الستثامر التحويالت املالية يف التأهب “منخفض
التكلفة” للكوارث وتنويع سبل كسب الرزق.

التوعية املالية

ويف البحث اإلجرايئ الذي أجراه برنامج املركز الدويل للتنمية
املتكاملة للجبال املعني بالتكيف مع آثار تغري املناخ يف
منطقة الهياماليا بالتعاون مع معهد اإلدارة املتكاملة للموارد
ومنظمة ﺳﻮاﻳﺎم ﺷﻴﻜﺸﺎن ﺑﺮاﻳﻮغ ،تعد النساء املستفيدات
من التحويالت املالية مبثابة “صانعات التغيري” عىل مستوى

األرسة .وتعد التوعية املالية والتدريب عىل التأهب
للفيضانات أدوات تعزيز رأس املال البرشي لألرس املستفيدة
التي يصفها هذا البحث اإلجرايئ بأنها مجموعة ذات مصلحة
خاصة يف املجتمعات الريفية.
ويهدف تدريب التوعية املالية خاصة إىل تعظيم العوائد
املالية وتجنب املرصوفات غري الرضورية ودعم االدخار يف
األرس املستفيدة من التحويالت املالية .ويتضمن التدريب
عىل التأهب للفيضانات تدريب النساء عىل مواءمة التأهب
للفيضانات مع خطط االدخار .وسيبني استثامر التحويالت
املالية يف إجــراءات التأهب للفيضانات عالية األولوية
ومنخفضة التكلفة (مثل :تخزين األغذية يف حاالت الطوارئ،
ومياه الرشب املأمونة ،ومواقد الطهي الجيدة) قدرة األرس
املستفيدة من التحويالت املالية عىل التكيف وهي الخطوة
األوىل عىل طريق تحقيق التكيف الكامل .وتجرى هذه
التدريبات ضمن الخدمات اإلرشادية التي يقدمها منسقي
القرية عىل مستوى املجتمع املحيل إلفــادة األرس (مثل:
االجتامعات املنتظمة والزيارات املنزلية ودعم الوصول إىل
املؤسسات املالية ونرش املعلومات عن خطط الحكومة).
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وبالرغم من أن بعض هذه التدخالت شائعة يف عمليات الحد
من الفقر أو الحد من مخاطر الكوارث أو التنمية ،فعالقتها
بالتكيف والقدرة عىل التكيف والتحويالت املالية جديدة.
حامسا كب ًريا
وقد أظهرت النساء يف األرس املستفيدة املختارة
ً
للتدريب وللخدمات اإلرشادية .وهذا يسلط الضوء عىل َّأن
هاتني النساء يرين  -رمبا ألول مرة  -التأهب للفيضانات
مبثابة نشاط أرسي عميل طويل األمد وال يجب إلقاءه كلية
عىل أكتاف الحكومة واملنظامت غري الحكومية.

الشكر موصول لكل الذين ساعدوا عىل كتابة هذا املقال وهم:
سانجاي شارما من املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال،
ودهاتاريا هوساجراهار من معهد اإلدارة املتكاملة للموارد،
وتيزبري وراجيش باداك والكسميكانت مالفابكار وتشاندران
بوثيوتيل من منظمة ﺳﻮاﻳﺎم ﺷﻴﻜﺸﺎن ﺑﺮاﻳﻮغ ،مدينة بوين،
ووبارثا جيويت داس من منظمة آرانياك ،جواهايت .ويتقدم
املؤلفون أيضاً بالشكر للربوفيسور دومينيك كنيفيتون من
جامعة ساسكس عىل دعمه املتواصل.

أجري هذا البحث يف إطار برنامج التكيف مع آثار تغري املناخ
سومياديب بانريجي
 Soumyadeep.Banerjee@icimod.orgمرشح لنيل درجة يف منطقة الهياماليا .ويُنفذ برنامج التكيف مع آثار تغري املناخ
يف منطقة الهياماليا بالرشاكة بني املركز الدويل للتنمية املتكاملة
الدكتوراة يف جامعة ساسكس ومتخصص يف مجال الهجرة
للجبال مع املركز الدويل ألبحاث املناخ والبيئة يف أوسلو وقاعدة
والسكان ،وسومان بشت Suman.Bisht@icimod.org
بيانات املوارد العاملية يف أريندال بالتعاون مع الرشكاء املحليني
كبري أخصايئ القضايا الجندرية وبيدهوبهوسان ماهاباترا
 Bidhubhusan.Mahapatra@icimod.orgأخصايئ الدراسات وبدعم حكومتي الرنويج والسويد.
االستقصائية ،وجميعهم يعملون لدى املركز الدويل للتنمية
 .1وف ًقا لدراسة مشرتكة بني املركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال ومنظمة آرانياك.
املتكاملة للجبال ،كامتاندو www.icimod.org .

دوافع مختلطة وأسباب مع َّقدة يف ميكونغ

جيسيكا مارش

تستخدم كثري من املجتمعات املتأثرة بالتغري املناخي منذ مدة الهجرة كأداة للتكيف وملقاومة التحديات
املاثلة أمام سبل كسب أرزاقهم وأمنهم .ومن الواضح َّأن تعزيز الحاميات الحالية املقدمة لجميع املهاجرين
سيكون مفيداً يف سياق التغري املناخي.
يف منطقة امليكونغ الكربى 1هناك ترابط قوي بني تصور من ناحية ارتفاع الديون وانخفاض الدخل وارتفاع انعدام
الناس للتغريات البيئية السلبية والقرارات املتخذة حول األمن الغذايئ والتأثريات السلبية عىل الصحة وانخفاض
الهجرة .ومع ذلك ،من الواضح أيضاً َّأن هناك عوامل أخرى انتاج املحاصيل ك ًام ونوعاً.
ال تقل أهمية بل قد تكون ذات أهمية أكرب يف اتخاذ
القرارات حول الهجرة كام يتضح وجود عالقة متبادلة بني وبانخفاض الدخل يصبح من الصعب عىل املقيمني توفري
العوامل االقتصادية والعوامل البيئية.
املدخرات الالزمة لتدبري أمورهم يف أوقات الشدة يف أثناء
فرتات التقلبات املناخية وشح املياه والتغري البيئي .وحالياً،
ويف قرية ما غاي تشاي هتاوت يف املنطقة الوسطى الجافة تحدث الهجرة الخارجية وغالباً ما تكون إىل البلدات
يف ميامنار ،تتسم الظروف بالجفاف طيلة العام وشح يف املجاورة إضافة إىل بعض األعداد األقل من املهاجرين
هطول األمطار .ويتحدث املقيمون عن معاناتهم من إىل مناطق أبعد ،كنتيجة رئيسية لعدم إتاحة الوظائف
انخفاض معدل هطول األمطار ومن ارتفاع درجات الحرارة والتغريات البيئية واملخاطر الصحية .وذكر عدد ال ُيستهان
العالية .ويشري رشكاء البحوث إيكوديف ومؤسسة التعليم منه من الناس َّأن التغريات البيئية كانت من بني أهم
واإلمناء إىل َّأن التغريات البيئي تؤثر عىل حياة الناس خاصة االعتبارات التي دعتهم للهجرة من القرية يف حني ذكر عدد
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مامثل من األشخاص إىل َّأن فقدان العمل هو السبب بينام ونذهب لحقل األرز للعمل يف وقت الليل .....وأدى ذلك
أشار آخرون إىل أن السبب كان ضعف الدخل املادي.
أيض ًا إىل اضطراب ورديات العمل ما يضطرنا إىل تعديل
إيقاعنا الحيوي .ويف السنوات األخرية......ازداد اضطراب
ولوحظ وجود فجوة كبرية بني األغنياء والفقراء ما يعكس ظروف الطقس”.
تعقيد العوامل املسببة للهجرة والدور املحوري للعوامل
ً
االقتصادية يف قرارات الهجرة .فقد كان الفقر يحد من أما الحاجات األكرث إلحاحا يف املجتمع املحيل ملسايرة
استجابات الناس للتغريات البيئية ،وغالباً ما كان األشخاص التغريات البيئية فقد عرب عنها املقيمون بأنها تتمثل يف
األكرث استضعافاً يف املجتمعات عاجزين عن الوصول إىل الوصول إىل املعلومات املرتبطة بالقضايا البيئية مبا مي ِّكنهم
الهجرة كاسرتاتيجية ملسايرة الظروف.
من الحصول عىل فهم أفضل للتغريات البيئية املتوقعة
واتخاذ القرارات املدروسة عىل ضوئها ،وذكروا من بني
وأشار املجتمع املحيل إىل عدد من الحاجات الرئيسية الحاجات أيضاً توافر الوظائف والتدريب عىل املهارات يف
لتمكينهم من مسايرة التغريات البيئية واآلثار املرتتبة املنزل واملجتمع املحيل.
عليها .وذهب العدد األكرب من املستجيبني إىل أنهم كانوا
بحاجة إىل تنوع أكرب من فرص العمل يف القرية التي ال يجري مركز تنسيق التغري املناخي يف مدينة كانتو دراسات
ترتبط ارتباطاً كبرياً باملوارد الطبيعية والزراعية .وتبعاً للوقوف عىل العتبة التي ال ميكن للناس أن يتحملوا دونها
لذلك ،يرغب الناس يف الحصول عىل وصول
محسن ظروفهم املحلية وينبغي عندنا أن يضمنوا حصولهم
َّ
للقروض واملساعدات الحكومية مبا يتيح لهم البقاء يف عىل حياة جيدة .وتهدف الدراسة إىل التأسيس لخطة
جب الناس يف كانتو
مناطق سكنهم األصلية .والوصول إىل املعلومات عامل معم اجتامعية-اقتصادية للمنطقة بحيث ال ُي َ
أيضاً إذ قال بعض املستجيبني إنهم يرغبون يف الحصول عىل عىل مغادرة ديارهم.
معلومات أكرب حول الهجرة ليك يديروا املخاطر املرتبطة
بها.
ومن املهم جداً بالنسبة الستجابات السياسات للمجتمعات
ً
َّ
املتأثرة بالتغري املناخي أن ال تفرتض تلقائيا أن الهجرة
ويف دلتا ميكونغ يف فيتنام ،يشري رشيك البحث مركز الدامئة هي الحل االسرتاتيجية األنسب أو األكرث طلباً
األبحاث واالستشارات لإلمناء إىل َّأن التغريات البيئية كان للتكيف .وضمن منطقة امليكونغ الكربى ،يتمثل أحد أكرث
لها آثار سلبية عىل صحة الناس املحليني وعىل جودة املياه العوامل الحاسمة يف تقوية التعاون الحقيقي حول القضايا
والرتبة .وقال أغلبية املستجيبني َّإن التغريات البيئية كانت العابرة للحدود املرتبطة بالتغري املناخي والهجرة.
تتسبب يف تردي نوعية الحياة والدخل وسبل كسب الرزق
كام كانت تؤدي إىل تقليص فرص العمل ورفع مستوى جيسيكا مارش  jessicajmarsh@gmail.comكانت منسقة
التغري املناخي و الهجرة لدى شبكة ميكونغ للهجرة ما بني عامي
الديون والحد من اإلمناء االقتصادي.
تقول إحدى املستجيبات ( 55عاماً) وتعمل باملياومة:

.2013-2012

بُن َيت هذه املقالة عىل أساس بحث أجرته شبكة امليكونغ
“ تقوم سبل كسب الرزق للمحليني عىل طول القناة للهجرة ومركز املهاجرين اآلسيويني .البحث الكامل متاح عىل
لكن الفيضانات الرابط التايل:
عىل نوعية مياه الفيضانات وكمياتها
ّ

يف السنوات األخرية لسوء الحظ مل تكن مبستوى الجودة
املتوقع ما نتج عنه قلي ًال من الطمي الرضوري إلنتاج
املحصول الجيد .والحرارة تجعل الوضع غاية يف السوء
لدرجة متنع الجميع من أداء أعاملهم يف الحقل يف فرتات
الصباح املتأخر إىل ما قبل العرص .وعلينا أن نعكس روتني
الحياة اليومية ما يعني أن نبقى يف املنزل طيلة النهار

www.mekongmigration.org/CC-M%20Report%20

Final.pdf
 .1كمبوديا وجمهورية الصني الشعبية (وعىل األخص يف مقاطعة يوننان ومنطقة قوانغيش
ذاتية الحكم لقومية تشوانغ) وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وميامنار وتايلندا
وفيتنام.
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سبب وجيه للتحدث عن “الالجئني املناخيني”
فرانسوا جيمني

أصبح مفهوم “الجئون ألسباب بيئية” أو “الجئون بسبب تغري املناخ” تدريج ًيا من املفاهيم املهجورة لغياب
األساس القانوين له .ولكني أزعم َّأن مثة أسبا ًبا وجيهة تدفعنا الستخدام هذه املصطلحات.
ما زالت صعوبة فصل العوامل البيئية عن دوافع الهجرة
األخــرى 1قامئة وال ميكن إنكار أهميتها بوصفها محر ًكا
للتَّهجري .وقد صار مفهوم “الهجرة ألسباب بيئية” يف
الوقت الحارض سمة مشرتكة يف دراسات الهجرة وانترشت
مجموعة من املشاريع البحثية وورش العمل واملؤمترات
التي تتناول هذا املوضوع انتشا ًرا واس ًعا يف السنوات
األخرية.
يؤيد بعض الجيولوجيني استخدام مصطلح “أنرثوبوسني”
لإلشارة إىل حقبة جيولوجية جديدة تعرف باسم “عرص
اإلنسان” أصبحنا فيها ق َّوة رئيسية للتغيري عىل سطح الكرة
األرضية .وهذا تعريف سيايس مخيف .وهو إشارة أيضاً
للعلوم االجتامعية بأ َّنه ال ميكن تناول العامل  -ويقصد به
التنظيم االجتامعي والسيايس عىل الكرة األرضية -مبعزل
عن الكرة األرضية نفسها .ويجب التعامل مع العامل والكرة
األرضية بوصفهام منظومة عاملية واحدة ولهذا مل يعد
علم الجغرافية السياسية يهتم بالسيطرة عىل األرايض أو
باألرايض والبحار بل أصبح معن ًيا يف املقام األول بالكرة
األرضية ككل .وهكذا ،تحول علم الجغرافية السياسية إىل
علم سياسة الكرة األرضية.
ولكن ميكن رؤية ذلك من منظور مختلف .فعلينا مراعاة
عدم تسييس املواضيع التي قد يتضمنها هذا العلم .وحتى
إن َّ
حل اإلنسان محل عوامل التغيري الطبيعية وصار أداة
التغيري الرئيسية عىل هذا الكوكب فالضحايا الفعليون
لهذه التغريات هم السواد األعظم من البرش وليس من
تسببوا فيها.

طاملا استخدموا الهجرة كمورد للتعامل مع التغريات البيئية.
ونرص عىل أ َّنه ال يجب رؤية املهاجرين كضحايا مسلويب
اإلرادة يتكبدون مثن التغري املناخي ولكنَّهم أشخاص
واسعي الحيلة يف محاوالت تكيفهم .ونزعم َّأن الهجرة قد
تكون اسرتاتيجية تكيف قوية يستخدمها املهاجرون إما
لتنويع مصادر دخلهم أو للتخفيف من وطأة الضغوط
البيئية يف مواطنهم األصلية أو إلرسال حواالت نقدية أو
ببساطة لحامية أنفسهم وعائالتهم من األذى .ورسعان ما
تبنت كثري من املؤسسات واملنظامت هذه الرؤية .حتى َّإن
تلك الرؤية قد شقت طريقها للمفاوضات الدولية بشأن
التغري املناخي .ويف  ،2010تناول إطار كانكون للتكيف
“إجـراءات تعزيز التفاهم والتنسيق والتعاون املرتبطة
برحالت التَّهجري والهجرة املستحثة مناخ ًيا واالنتقال
2
املخطط له (.”)...
وي ّثل ذلك تغي ًريا جذر ًيا بأنه مل تعد الهجرة يف سياق تغري
ُ
املناخ كارثة يجب تجنبها بأي مثن بل أصبحت اسرتاتيجية
يجب تشجيعها وتسهيلها .ومل تعد تحركات الناس نوعًا من
سياسة الهجرة ولكنّها سياسة بيئية ،أي اسرتاتيجية تكيف.
والسؤال الذي يطرح نفسه :ماذا عن أولئك الذين أجربوا
عىل الفرار نتيجة االضطرابات البيئية وكانوا يريدون البقاء
يف مواطنهم األصلية ولكن مل يكن لديهم خيار آخر؟ فقد
نظر لعمليات التهجري تلك كنوع من األرضار الجانبية
التي ميكن معالجتها بإتباع آلية “الخسائر واألرضار” التي
وضعتها املفاوضات بشأن املناخ.

صارت الهجرة املرتبطة بتغري املناخ إجرا ًء ميكننا إتاحته
الهجرة كسلعة
وتسهيله وإدارتــه .وذلك ما نضغط لتحقيقه بوصفنا
مع رواج مفهوم “الهجرة ألسباب بيئية” ،تغريت النظرة مجتمع الباحثني.
إىل الهجرة كقرار املالذ األخري الذي يتخذه الناس بعد نفاد
جميع خيارات التكيف املتاحة لهم يف مواطنهم األصلية .ملاذا خذلنا املهاجرين
وأرص مع غريي من كثري من الباحثني عىل َّأن النظر بعـد التفكير مل ًيـا ،اضطـررت إلدراك أننـا أغفلنـا شـيئًا
للمهاجرين عىل هذا النحو ال يعكس الواقع َّ
وأن املهاجرين يف عمليـة “نـزع رداء الضحيـة” عـن املهاجريـن .فقـد
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اسـتخدمنا التغيرات البيئيـة لتجريـد الهجـرة مـن طابـع
التسـييس ويف سـعينا إلعـداد بحـث ذي صلـة بالسياسـة
سـمحنا للسياسـات فيـه بـأن تطغـى على السياسـة .ويف
إطـار سـعينا للتأكيد على دور املهاجرين بوصفهـم فاعلني،
أغفلنـا مسـؤوليتنا تجاههـم ألننـا البشر أصبحنـا العوامـل
الرئيسـية للتغيير على سـطح الكـرة األرضيـة .وجـاءت
نتيجـة هـذا التغيير أن جعلنـا مواطـن أعـداد متزايـدة من
النـاس على سـطح الكـرة األرضية مكا ًنـا غري صالح للسـكن
على نحـو متزايـد.
الصعوبـة الرئيسـية يف العمـل الجامعـي للتصـدي لتغير
املنـاخ َّأن الـدول الصناعيـة التـي عليها تويل معظـم الجهود
السـاعية لخفـض انبعاثـات الغـازات الدفيئـة هـي تلـك
الـدول األقـل تأثـ ًرا نسـب ًيا بآثـار االحترار العاملـي .وهـذا
يعنـي ضعـف حافـز الـدول الصناعيـة للتصرف يف هـذا
الصـدد وبهـذا أحبطنـا دورنـا بسـبب مصلحتنـا الذاتيـة.

بطريقـة أو بأخـرى أيضـاً فكـرة َّأن تغير املنـاخ شـكل مـن
أشـكال االضطهـاد ضـد أكثر النـاس اسـتضعا ًفا َّ
وأن الهجـرة
املسـتحثة مناخ ًيـا مسـألة سياسـية بالدرجـة األوىل أكرث من
كونهـا قضيـة بيئيـة 3.ولهـذا السـبب وخال ًفـا ملـا ظننـت
(وكتبـت) يف املـايض وبالرغـم مـن الصعوبـات القانونيـة،
اعتقـد أن هذا مسـوغ قـوي جد إلعادة اسـتخدام املصطلح
ألنـه ُيعـ ّرف هذه الهجـرات عىل أنها جـاءت يف املقام األول
نتيجـة االضطهـاد الـذي ألحقنـاه مبـن هـم أكرث اسـتضعافاً.
ويف أبريل/نيسـان  ،2013انهـار مصنـع رانـا بلازا للمالبـس
الجاهـزة يف بنغالديـش مـا أسـفر عـن مقتـل أكرث مـن ألف
عامـل .ويف هـذه اآلونـة ،اسـتوقفني رد الفعل الـدويل تجاه
هـذه الكارثـة فقـد تولـدت احتجاجـات واسـعة النطـاق
ضـد ظـروف العمـل يف هـذه املصانـع وح ّمـل كثير مـن
النـاس رشكات املالبـس مسـؤولية هـذه الكارثـة .وتوقـف
بعضهـم عـن رشاء املالبس مـن رشكات التجزئة يف الشـوارع
الرئيسـية ودعـوا إىل مقاطعتهـا أو طالبـوا بتحسين ظـروف
عمـل عمال مصانـع املالبـس يف بنغالديـش .وكأن النـاس
فجـأة أدركـوا َّأن رشائهـم للمالبـس يؤثـر عىل من يعيشـون
يف الجانـب اآلخـر مـن كوكـب األرض.

وتغير املنـاخ كامـن يف التفاوتـات بين األغنيـاء والفقـراء
والهجـرة هـي الصيغـة التـي تجسـدها هـذه التفاوتـات.
وتفترض النظريـات القدميـة بشـأن الهجـرة َّأن الهجـرة
قـد تكـون وسـيلة لتسـوية هـذه التفاوتـات إال أ َّنهـا ع َر ًضـا
ً
لكـنّ بنغالديـش أيضـا دولـة معرضـة بالدرجـة األوىل لآلثار
عالجـا.
وليسـت ً
املناخيـة حيـث أصبحـت حـركات التَّهجير سـمة شـائعة
إخراج الهجرة من تحت عباءة السياسـة
فعل ًيـا هنـاك .إال َّأن العالقـة التـي ربطـت بني فعـل البعض
ً
يف الصحافـة واملناقشـات العامـة ،كان يطلـق غالبا عىل من ومعانـاة آخريـن عنـد وقـوع مأسـاة مصنـع رانـا بلازا ال
هُ ّجـروا جـراء تغير املناخ “الجئون بسـبب تغير املناخ” .إال نراهـا قامئـة يف حالـة تغري املنـاخ .وهذا مربر لوجود سـبب
َّأن الباحثين القانونيين واملنظمات الدوليـة نزعـوا للتخلي وجيـه واحـد على األقـل السـتخدام مصطلـح “الجئـون
عـن هـذا املصطلـح بزعـم غيـاب األسـاس القانـوين لـه .بسـبب تغير املنـاخ”.
وقـد اتفـق معظـم الباحثين على أ َّنـه مـن املنطقـي عـدم
اسـتخدام املصطلـح واسـتخدام مصطلحـات تحليليـة أكثر فرانسوا جيمني  F.Gemenne@ulg.ac.beكبري الباحثني
ً
بـدل منـه ،مثـل“ :مهاجرون متأثـرون باملنـاخ” أو “االنتقال املعاونني يف الصندوق الوطني للبحث العلمي يف جامعة لييج
يف سـياق تغير املنـاخ” ،الـخ .وقـد كنـت أحـد أولئـك (مركز الحد من الكوارث وإدارة الطوارئ) ومعهد الدراسات
السياسية ،باريس.
الباحثين ،إال أ َّننـي كنـت مخطئًـا.
فبامتناعنـا عـن اسـتخدام مصطلـح “الجـئ بسـبب تغير
املنـاخ” ،جردنـا أيضـاً واقـع هـؤالء املهاجريـن مـن طابعـه
السـيايس .فالعنصر املحـوري الـذي يقـوم عليـه مفهـوم
“الجـئ” هـو االضطهـاد أي لكي يصبـح الشـخص الجـئ
عليـه أن يكـون فـا ًرا مـن االضطهـاد أو خائ ًفـا منـه .وهجـر
يهجـر
اسـتخدام مصطلـح “الجـئ بسـبب تغير املنـاخ” ُ

www.cedem.ulg.ac.be / www.politiquesdelaterre.fr

 .1انظر أوليفيا دون وفرانسوا جيمني “تعريف الهجرة البيئية” ،العدد ( 31ص )10
www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ31/NHQ31.pdf
 .2املادة ( 14و)
 .3كونيسبي ،إم و سيمز أي )2013( .الجئون ألسباب بيئية .قضية تستلزم االهتامم.
لندن ,مؤسسة االقتصادات الجديدة.
)(Environmental Refugees. The case for Recognition.
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تساؤالت حول الحوكمة للمجتمع الدويل
أليكساندر بيتس

أبرزت مبادرة نانسن تساؤالت مهمة حول كيفية تفكري املجتمع الدويل جامعياً يف قضايا التَّهجري والحركة
املرتبطة بالكوارث الطبيعية والتغري املناخي وكيفية تحسني حوكمتها.
ر َّكزت مبادرة نانسن أساساً عىل التَّهجري العابر للحدود يف
سياق الكوارث الطبيعية والتغري املناخي .ومع ذلك ،يف
املامرسة العملية ،تطورت املبادرة واتسع نطاق تركيزها
بأن النظر يف التَّهجري العابر للحدود يتطلب أيضاً
اعرتافاً َّ
التفكري يف النُّزوح الداخيل واألسباب الضمنية للحركة واملنع
واللدونة وخفض مخاطر الكوارث .وباإلضافة إىل ذلك ،كان ومع َّأن التضييق األويل للتأطري أفاد يف تلبية الحاجات
هناك اعرتاف
متنام بالتحديات التي متنع تعريف الخط السياسية والتحليلية يف بداية املبادرة ،يبدو َّأن هناك
ٍ
ً
ً
الفاصل بني التَّهجري والهجرة.
اعرتافا متناميا برضورة وضع التَّهجري العابر للحدود ضمن
سياق مؤسيس أوسع نطاقاً .ومتكنت املبادرة من إبراز
وعززت املبادرة من فهم العوامل الدينامية اإلقليمية القضية عرب نطاق من ميادين السياسات والسياقات
للتَّهجري البيئي ما يكشف أمثلة عن التَّهجري رسيع الوقوع املؤسسية مبا يف ذلك اإلمناء والتغري املناخي والعمل
والعابر للحدود ،وأبرزت التَّهجري العابر للحدود الناتج عن اإلنساين والهجرة وحقوق اإلنسان عىل املستويات الوطنية
وحسنت من فهم الطبيعة واإلقليمية والعاملية .ويف حني تربز املبادرة ال َّثغرات
زلزال هاييتي ،عىل سبيل املثالَّ ،
السببية املع َّقدة املرتبطة بالتحركات بطيئة الحدوث .وكان املعيارية واملؤسسية ،رمبا يكون أفضل وضع للخطوات
لها أثر مبارش وقابل للقياس عىل عمليات السياسات .فعىل القادمة ضمن اإلطار األوسع نطاقاً للحركة اإلنسانية يف
سبيل املثال ،كان االعرتاف بإعالن الربازيل  +30يف قرطاجنة سياق الكوارث الطبيعية والتغري املناخي.
ألثر التغري املناخي عىل التَّهجري العابر للحدود نتيجة
مبارشة من امللحوظات التي قدمتها أمانة مبادرة نانسن 1.هل مبقدور املنظامت الحالية أن تعالج القضية؟
إذن السؤال الذي يطرح نفسه :كيف ميكن أو ينبغي
وهناك تركيز أكرب نطاقاً يصنع خياراً مه ًام حول كيفية تأطري للمجتمع الدويل أن يبني عمله تأسيساً عىل القواعد التي
القضية يف امليض قدماً من مبادرة نانسن .ومن مزايا تضييق أرستها املبادرة؟ مع تطور العمل ،أبرزت املبادرة ثالث
نطاق الرتكيز عىل التَّهجري العابر للحدود أن ذلك يجعل من تحديات أساسية )1 :التمييز بني الداخيل والخارجي و)2
تحديد املشكلة أمراً واضحاً .وقد ذهب كثري من أصحاب التمييز بني الكوارث رسيعة الحدوث وتلك بطيئة الحدوث
املصلحة املعنيني من وجهة نظر الحامية إىل َّأن الحاجة و )3التمييز بني التَّهجري والهجرة .ويف كل واحدة من هذه
األكرب للنقاش املنفتح والرصيح املتعلق بحق العودة يف املجاالت ،توسعت استشارات املبادرة والرتكيز العام لها
سياق العوامل املتغرية للتَّهجري .وبالفعل ،أشار كثري منهم توسعاً تدريجياً .وهنا يبقى السؤال :ما الذي سيأيت بعد
إىل أ َّنه بالنظر إىل تعدد وتعقيد األسباب املرتبطة بالتَهجري ذلك؟
البيئي بطيء الحدوث ،تبقى هناك ثغرة مؤسسية حقيقية
تتمثل يف إيجاد األدوات الجديدة لتوفري الحامية املؤقتة هناك مقاربة واضحة واحدة وهي السؤال حول أي
التفويضات القامئة موجودة واملكان الذي ميكن وضع
وتأشريات الدخول اإلنسانية عىل سبيل املثال.
املشكلة الطارئة يف إطارها .وبالنظر إىل طبيعة القضية،
لكنَّ العيب يف تضييق التأطري الخاص بالتَّهجري العابر يظهر املرشحان األكرث وضوحاً لتبني بعض جوانب “جدول
للحدود يتمثل يف انخفاض أعداد األشخاص الذين يعربون أعامل الحامية” من مبادرة نانسن (التي سوف ُي َ
كشف
الحدود .وباإلضافة إىل ذلك ،تبني االستشارات اإلقليمية يف عنها يف مؤمتر املبادرة النهايئ يف أواخر عام  2)2015وهام
الواقع العميل أن كثرياً من الدول املستقبلة للمهاجرين
أبدت كثرياً من اهتاممها يف نقاش املنع وخفض مخاطر
الكوارث واللدونة أكرث مام أبدته للحامية املرتبطة بالتَّهجري
العابر للحدود.
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مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني واملنظمة الدولية مصفوفة تعقب التَّهجري وأصبح لديها اآلن أيضاً إطار عمل
للهجرة.
حوكمة الهجرة الذي يقدم للحكومات مجموعات األدوات
املعيارية والعملية املطلوبة للسامح للدول لالستجابة الفعالة
4
فمفوضية األمــم املتحدة السامية لالجئني موجودة يف لتحديات التنقالت البرشية املعارصة.
املهجرين يف
مكان ميكنها من تويل املسؤولية إزاء حامية َّ
سياق الكوارث الطبيعية والتغري املناخي .وهي املجموعة ويغطي عمل املنظمة الدولية للهجرة جميع جوانب التنقل
العنقودية العاملية القائدة للحامية وتوفر يف أغلب األحيان البرشي تقريباً يف إطار الكوارث الطبيعية والتغري املناخي
الحامية “لالجئي األمــر الواقع” (وأصــدرت اإلرشــادات وتتمتع أيضاً مبرونة كبرية كمنظمة .لكنَّ التحفظ الوحيد
التوجيهية بشأن الحامية املؤقتة لالجئي األمر الواقع .)3الذي أبداه بعض املع ِّلقون هو َّأن املنظمة الدولية للهجرة
وبإرشاف املفوض السامي أنطونيو غاترز ،مارست مفوضية رغم مشاركتها املتزايدة يف نشاطات الحامية ال تتمتع بوالية
األمم املتحدة السامية لالجئني ضغوطاً لتمثيل دور أكرب يف حامية محددة املالمح بالقدر الذي تتمتع به منظامت أخرى
الكوارث الطبيعية لكنها واجهت مقاومة كبرية من كل من كمفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
الحكومات املانحة والحكومات املضيفة بشأن توسيع والية
َّ
املفوضية رسمياً .ومع ذلك ،تقدم املفوضية كل عام تقريرها ومع أن لكل من املفوضية واملنظمة الدولية للهجرة األدوار
السنوي للجمعية العمومية لألمم املتحدة وتعدُّ اآلن مصادقة الدولية األهم يف االستجابة للنزوح الداخيل وللتَّهجري العابر
الجمعية العمومية عىل ذلك مبنزلة موافقة منها عىل والية للحدود يف سياق الكوارث الطبيعية ،هناك منظامت أخرى
لها مساهامتها يف ذلك املجال .بل كثري من واليات تلك
املفوضية التي حظيت بها بحكم األمر الواقع.
املنظامت وأعاملها وثيقة الصلة مبتابعة مبادرة نانسن.
لكنَّ بعض الناس ين مخاطر يف تسليم القضية بتلك البساطة فالفاعلون اإلمنائيون مبن فيهم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
للمفوضية .فأوالً ،هناك تخوف مام إذا كان لدى مفوضية لهم دور مهم خاصة مبا يتعلق باملنع واللدونة ،بل وضع
األمم املتحدة السامية لالجئني االستطاعة عىل تويل املسؤولية برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ التَّهجري ضمن األجزاء األساسية
وجعلها أولوية من أولوياتها .والتخوف الثاين َّأن األشخاص من اسرتاتيجيته الجديدة .وهناك أيضاً مكتب األمم املتحدة
املهجرين عرب الحدود بسبب الكوارث الطبيعية سوف لتنسيق املساعدات اإلنسانية ورئيسها ومنسق اإلغاثة يف
َّ
يختلفون كثرياً عن فئات الالجئني االعتياديني إذ َّإن معظم حاالت الطوارئ الذي يتوىل مسؤولية تنسيق االستجابات يف
حاالت اللجوء البيئي ناتجة عن الحفاف والقحط املدفوعني بيئات ال ِّنزاعات والكوارث الطبيعية .ومبقدور منسق اإلغاثة
بعوامل بطيئة الحدوث ما يعني تصعيب املشاركة يف تحديد يف حاالت الطوارئ التوجه للممثلني القطريني لألمم املتحدة
الوضع الفردي .وسيتطلب تويل دو ٍر يف هذه الناحية أن لطلب الوصول إىل سلسلة من اآلليات الناعمة مثل إطار
تتجاوز املفوضية طرقها االعتيادية يف العمل.
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.
أما املنظمة الدولية للهجرة فمع أنها تقع خارج منظومة
األمم املتحدة فهي املنظمة الدولية األكرث أهمية والعاملة
عىل قضايا الهجرة .وتتمتع املنظمة مبزايا كبرية نسبياً إذ
تعمل عىل التحرك البرشي وراء التمييز التقليدي الشائع بني
الهجرة والتَّهجري ونرشت بحوثاً كثرية حول هذا املوضوع،
وتشارك املنظمة الدولية للهجرة بنشاط يف حامية الفئات
املهجرة بصقتها املنظمة القائدة املشاركة مع
السكانية
َّ
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني للمجموعة العنقودية
لتنسيق املخيامت وأدارتها وط َّورت إطار العمل التشغييل
ألزمة الهجرات بغية بناء الرشاكات لحامية املهاجرين
املستضعفني العالقني يف األزمة اإلنسانية .وط َّورت مؤخراً

وميثل مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث دوراً
محورياً يف تسهيل تطوير إطار عمل خفض الكوارث فيام بعد
عام  .2015وتتضمن مس َّودة نص إطار عمل سنداي للحد
من مخاطر الكوارث  5 2030-2015إشارات متعددة للتَّهجري
وقد متثل تلك الوثيقة نقطة الرتكيز للجهود املستقبلية
للتعامل مع التغري البيئي كجزء من تخفيض مخاطر الكوارث
الدولية واسرتاتيجيات التأقلم مع التغري املناخي .وكان عمل
اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي وما
زال ميثل منرباً مه ًام ملبادرة نانسن إلثارة موضوع التَّهجري
البيئي يف سياق التغري املناخي .ثم جاءت آلية وارسو الدولية
لتطبيق اتفاقية األمم املتحدة املبدئية حول التغري املناخي
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مطار تاكلوبان ،بعد إعصار هايان ،نوفمرب/ترشين الثاين .2013

بشأن خطة عمل الخسائر واألرضار املرتبطة بآثار التغري
املناخي  20166-2015لتشري إشارة خاصة للتَّهجري البيئي
ورضورة ترسيخ األبحاث يف هذا املجال.
َ
السؤال مفتوحاً حول مدى جاهزة القضية
ويرتك ذلك األمر
لتستوعبها منظومة األمم املتحدة .ورغم القدرات التي يتمتع
بها أولئك الفاعلون ،كان من بني أهم أفكار مبادرة نانسن
االعرتاف بأهمية املبادرات التي تقودها الدول واملبادرات
اإلقليمية املركزة عىل املنظامت باالستفادة من بنية املنارصة
الواقعة خارج منظومة األمم املتحدة.

منوذج للتنسيق؟

وراء خيار إعطاء منظمة واحدة املسؤولية القيادية ،هناك
عدة خيارات آلليات التنسيق يف هذا املجال .الخيار األول:
سيكون تحسني التعاون املشرتك بني مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة .وللمنظمة الدولية
للهجرة ميزة نسبية يف مجال الهجرة وعىل الجانب العميل،
أما ميزة املفوضية فتظهر يف مجال التَّهجري عىل جانب
الحامية .وتحسنت العالقات بني املنظمة الدولية للهجرة
ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني كثرياً خالل السنوات
األخــرة وعملتا معاً بفعالية يف سياقات مختلفة كام يف
برنامج اإلخالء اإلنساين يف ليبيا عام  .2011الخيار الثاين :آلية
أوسع نطاقاً عرب الهيئات تتعلق بالتنقل البرشي والكوارث
الطبيعية تتمتع برئاسة تناوبية ورمبا تدعمها أمانة عامة
صغرية .ومن مزايا هذا النوع من اآلليات أ َّنه يبقي املوضوع
مثاراً عىل طاولة النقاش ويضمن استمرار مشاركة نطاق
من املنظامت يف نقاش املوضوع ومنها عىل سبيل املثال

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومكتب األمم املتحدة للحد
من مخاطر الكوارث واتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن
التغري املناخي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم
املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية .الخيار الثالث قد
يكون وحدة للدعم املشرتك مع األمانة العامة املشرتكة بني
الهيئات التي سوف تخضع للمساءلة املبارشة لقيادة الدولة.
واستُخ ِدم هذا النموذج يف عمليات أخرى كاملؤمتر الدويل
حول الالجئني يف أمريكا الوسطى إذ عملت ألجله أمانة
عامة مشرتكة بني مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إقليمياً من سان خوسيه بهدف
تنسيق البحث عن حلول مستدامة لالجئي أمريكا الوسطى
يف أعقاب الحرب الباردة.
وهناك إقرار عام َّأن املوضوع ما زال يتطلب وجود “رائد”
املنارصة ورفع الوعي بني املنظامت الدولية والحكومات
اإلقليمية .ومن األرجح أن يكون ذلك مه ًام نظراً لكرب أعداد
الفاعلني واملنتديات ومجاالت النقاش التي يجب التعامل
ضمنها مع التنقل البرشي يف سياق التغري املناخي.
ومن الدروس التي تظهر من النجاح النسبي لعملية بناء
منظومة لدعم الحقوق اإلنسانية للنازحني داخلياً عىل سبيل
املثال َّأن األف ـراد يستحقون االهتامم .وبدعم من معهد
بروكنغز ومجموعة صغرية من الدول الداعمة ،كان لكل
من روبرتا كوهني وفرانسيس دينغ دور حاسم يف تعبئة
املعارف واملنارصة حول هذا املوضوع .وساهمت ريادتهام
لهذا املوضوع بصورة كبرية يف إيجاد منصب املمثل الخاص
لألمني العام لألمم املتحدة (الذي أصبح اآلن املقرر الخاص)
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ر .روكامورا

لحقوق اإلنسان للنازحني داخلياً باإلضافة إىل إنشاء اإلطار
العام املؤسيس لحامية النَّازحني داخلياً .وميكن لهذا الدور
أن يكون من ضمن منظمة أو قد يكون دوراً جديداً أو جزءاً
من دور حايل.

السياسات واملؤسسات باإلضافة إىل الوضع الرفيع لدوره
يف السياسة العاملية .ومن ناحية العيوب ،فأهمها َّأن إنشاء
هذا الدور قد يعتمد عىل الدعم عايل املستوى من األمني
العام وبتوسيعه سيعتمد عىل دعم الحكومات الرئيسية يف
منظومة األمم املتحدة مع وجود ممثل خاص لألمني العام
لألمم املتحدة لشؤون الهجرة (حالياً بيتز ساذرالند) الذي
تركز واليته حالياً عىل املوضوعات وثيقة الصلة بالعمل
كاملهاجرين يف األزمات والتفكري يف مستقبل حوكمة الهجرة
العاملية ككل.

أفكار ختامية

وضعت مبادرة نانسن موضوع التَّهجري البيئي عىل جدول
األعامل العاملي وط َّورت فهم املوضوع من خالل أعاملها
االستشارية اإلقليمية والدراسات التي أجرتها .وسوف ينتج
عنها “جدول األعامل” لتقديم اإلرشادات التوجيهية حول
كيف ميكن للدول عىل وجه الخصوص تحسني مستوى
استجابتها للتحديات الناشئة .ومع ذلك ،ما زالت هناك بعض
التساؤالت املهمة .ويتسم هذا املجال بالتعقيد ليس بسبب
وجود الثغرات املعرفية فحسب بل ألنه ميس أيضاً عدداً من
مختلف مجاالت السياسات ومستويات الحوكمة .ويف هذه
املرحلة ،ال يتمثل التحدي الرئييس بالخروج بأجوبة قطعية،
بل يف بناء بنى مرنة ميكنها االستمرار يف تطوير الفهم وتأطري
الفضية مع ضامن أن ال يقع املحتاجون للحامية الطولية
بغض النظر عن السبب يف الهوامش الفاصلة بني الواليات
املؤسسية القامئة.

ومن االحتامالت املمكنة إنشاء اإلجراءات الخاصة ملجلس
باملهجرين
حقوق اإلنسان 7املرتبطة بحقوق اإلنسان الخاصة
َّ
يف سياق الكوارث الطبيعية والتغري املناخي (رمبا املقرر
باملهجرين يف سياق الكوارث
الخاص لحقوق اإلنسان الخاصة
َّ
الطبيعية والتغري املناخي) .ومع ذلك ،عادة ما تكون قدرات
اإلجراءات الخاصة محدودة ما مل يكن هناك مؤسسة داعمة
قوية لها أو قدرة عىل الوصول إىل أمانة عامة .ويقع املوضوع
أيضاً بني واليات مختلفة حالية لإلجراءات الخاصة لحقوق
اإلنسان الخاصة بالنَّازحني (حالياً تشالوكا بياين) ومقرر
حقوق اإلنسان الخاصة باملهاجرين (فرانسوا كريباو) والخبري
املستقل للبيئة (جون نوكس) .وبدي ًال عن ذلك ،ميكن النظر
يف والية حالية وتوسيعها .فعىل سبيل املثال ،سوف يحني
موعد تجديد والية املقرر الخاص لحقوق اإلنسان الخاصة
بالنَّازحني داخلياً يف عام  .2016لكنَّ إدراج “عبور الحدود”
قد يحتمل أن يو ّلد مقاومة ويخاطر بزيادة أعباء الوالية.

بُن َيت هذه املقالة جزئياً عىل دراسة أخرى أجرتها حكومتا
الرنويج وسويرسا اللتان يتقدم املؤلف لهام بخالص الشكر
ُعب عن رأي الكاتب
والتقدير .جميع ما ورد يف هذه املقالة ي ِّ
فقط.

وهناك احتامل آخر قد يتمثل يف إنشاء منصب املمثل الخاص
(أو املستشار الخاص) لألمني العام لألمم املتحدة .وتتمثل
الفائدة يف الخروج من اإلطار العام لإلجراءات الخاصة يف
أنها مت ّكن من الرتويج للقضية عىل نطاق أوسع كقضية متس
حقوق اإلنسان .فمن جهة املزايا ،يفيد املمثل الخاص لألمني
العام لألمم املتحدة يف إضفاء الرشعية عىل العمل عرب حقوق

 .1انظر مقالة كارلوس مالدونادو كاستيلو ،صفحة .91-89
 .2املسودة متاحة عىل الرابط التايل
www2.nanseninitiative.org/global-consultations/
 .3انظر مقالة فولكر تورك ،صفحة 15-17
 .4انظر مقالة ويليام اليس سوينغ صفحة
www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_ .5
Reduction_2015-2030.pdf
 .6املجال السادس http://unfccc.int/resource/docs/2014/sb/eng/04.pdf
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/ .7

أليكساندر بيتس alexander.betts@qeh.ox.ac.uk

مدير مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد.

www.rsc.ox.ac.uk
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الكوارث والتَّهجري
متغي
يف مناخ ِّ
لقد جاء هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية بتمويل كريم من االتحاد األورويب وإدارة مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني حول “التغري املناخي والتَّهجري :بناء
قاعدة من األدلة وتجهيز الدول باألدوات واإلرشادات الالزمة للعمل”.
“الكوارث والتغري املناخي والتَّهجري :أدلة من أجل العمل” مرشوع متعدد الرشكاء
ميوله االتحاد األورويب ويتمثل هدفه الرئييس يف التصدي للثغرة القانونية املرتبطة
بالتَّهجري العابر للحدود يف سياق الكوارث والتغري املناخي .ويجمع املرشوع
خربات ثالثة رشكاء مميزين وهم مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومركز
رصد النُّزوح الداخيل يف املجلس الرنويجي لالجئني ومبادرة نانسن ويسعى إىل
تحقيق األهداف التالية:
 ١رفع مستوى فهم الدول والجهات الفاعلة يف املجتمع الدويل إزاء التَّهجري
املرتبط بالكوارث والتغري املناخي.
 ٢تجهيزها للتخطيط لعمليات نقل السكان وإدارتها بأسلوب يراعي الحامية
ويحرتم حقوق اإلنسان
 ٣رفد الدول وغريها من الجهات الفاعلة باألدوات واإلرشادات التوجيهية
لحامية األشخاص العابرين للحدود الدولية بسبب الكوارث مبا فيها الظواهر
املرتبطة بالتغري املناخي.
وعىل وجه الخصوص ،تسعى النشاطات املنفذة ضمن إطار املرشوع إىل املساهمة
يف مبادرة نانسن التي متثل عملية تشاورية تقودها الدول وتتجه من القاعدة إىل
الرأس بهدف بناء اإلجامع حول بناء جدول أعامل الحامية الذي يعالج حاجات
املهجرين العابرين للحدود يف سياق الكوارث وآثار التغري املناخي.
َّ
ومن النشاطات األخرى:
نظمت مــبــادرة نانسن خمس جــوالت تشاورية عابرة للحكومات يف
مناطق املحيط الهادي وأمريكا الوسطى ومنطقة القرن األفريقي الكربى
وجنوب رشق آسيا وجنوب آسيا ما ساهم يف إطــاق جولة تشاورية

عاملية يف جنيف/سويرسا حول جــدول أعــال الحامية .وصاغت مبادرة
نانسن أيضاً أوراق ـاً خلفية ووزعت مهام إعداد البحوث الالزمة ملعالجة
الثغرات املعرفية املرتبطة بالكوارث والتغري املناخي والتنقالت البرشية
ضمن كل منقطة .ملزيد من املعلومات يرجى زيــارة موقع املبادرة
www.nanseninitiative.org
عمت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني برنامج مبادرة نانسن ونشاطاتها
ووضعت اإلرشادات التوجيهية املبدئية الخاصة بالنقل املخطط له يف سياق
الكوارث والتغري املناخي بالرشاكة مع معهد بروكنغز وكلية معهد الخدمات
الخارجية لدراسة الهجرة الدولية يف جامعة جورج تاون  .وتستضيف مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني أيضاً األمانة العامة للمجموعة االستشارية حول
التغري املناخي والتحركات البرشية التي تقدم املعلومات ومدخالت عملية
اتفاقية األمم املتحدة املبدئية بشأن التغري املناخي .ملزيد من املعلومات يرجى
زيارة الصفحة التالية www.unhcr.org/pages/49e4a5096.html
قدم مركز رصد النزوح/املجلس الرنويجي لالجئني الدعم ملبادرة نانسن
بإنتاج تقديرات كمية وإسقاطات للتَّهجري املــايض واملستقبيل املرتبط
بالكوارث والتغري املناخي ما كشف حجم التَّهجري الكبري ونطاق املخاطر
التي يفرضها التهجري يف املستقبل .وباإلضافة إىل ذلك ،قدم مركز رصد
النُّزوح الداخيل يف املجلس الرنويجي لالجئني تحليالت عميقة أبرزت مخاطر
املهجرين
الحامية والفرص املتاحة لتفعيل العمل إزاء منع التَّهجري وحامية َّ
وتحقيق الحلول الدامئة لهم.ملزيد من املعلومات يرجى زيارة الصفحة التالية
 www.nrc.no/?aid=9137078و كذلك
www.internal-displacement.org/publications?Theme=Disasters

الكوارث والتَّغري
املناخي والتَّهجري

أدلة إثباتية من أجل العمل

يأيت هذا املرشوع بتمويل من االتحاد األورويب مبساهامت إضافية من
حكومتي الرنويج وسويرسا.
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موضوع مصغر حول تشويه األعضاء التناسلية لألنثى واللجوء يف أوروبا
مقدمة املحررين

لقد أضحى موضوع تشويه األعضاء التناسلية لألنثى مسألة ُي َ
حشدُ لها الخصوص ونرشنا هذا املوضوع املصغر بالتعاون مع مكتب أوروبا يف
يف جهود املنارصة وتحدياً قانونياً ضمن بعض املجتمعات التي متارسه مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني .ومع ذلك ،ال يخفى عىل أحد
وخارجها خاصة يف البلدان التي ُقدَّر ملواطنيها أن يتعايشوا مع تلك َّأن مضمونات هذا املوضوع تتجاوز حدود أوروبا.
املامرسة التي ُينظر إليها اآلن عىل أنها إساءة لحقوق الفتيات والنساء
جميع مقاالت هذا املوضوع املصغر متاحة أيضاً (باللغة
وانتهاكاًلحقوقهن.
ومن خالل هذا املوضوع املصغر الذي يغطيه هذا العدد من نرشة

اإلنجليزية) ضمن ملف منفصل بنسق  PDFعىل الرابط التايل

www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/FGM.pdf

الهجرة القرسية ،نعالج بعض القضايا املتصلة مبامرسة تشويه األعضاء ولالطالع لليها باللغات الفرنسية واإلسبانية
التناسلية لألنثى وعالقتها مع اللجوء .وقد اقتضت الرضورة واخرتنا والعربية ،يرجى زيارة الصفحة التالية

www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters.pdf

أن نض ِّمن هذا العدد بعض املواد املتعلقة مبامرسة تشويه األعضاء ثم الضغط عىل التبويب اللغوي املناسب .ونحثكم عىل استخدام
التناسلية لألنثى ذاتها .ووقع الرتكيز عىل اللجوء يف أوروبا عىل وجه هذه املادة ونرشها عىل نطاق واسع.
يتضمن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى جميع العمليات التي
تنطوي عىل اإلزالة الجزئية أو الكلية لألعضاء التناسلية األنثوية
الخارجية أو إلحاق أرضار أخرى باألعضاء التناسلية األنثوية
ألسباب تقليدية أو ثقافية أو دينية .ومبعنى آخر ،إجراء العملية
ألسباب غري طبية.
جميع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ضارة وغال ًبا ما
تكون العواقب أكرث سو ًءا كلام كانت العملية أكرث عن ًفا.
وقد يكون كذلك للعوامل األخرى ،مثل :العمر والحالة االجتامعية،
تأث ًريا عىل خطورة العواقب.
ويُجرى تشويه األعضاء التناسلية لألنثى غال ًبا للفتيات تحت
سن الخامسة عرش ،وأحيا ًنا تخضع له أيضاً البالغات والنِّساء
املتزوجات.
و ُتجرى العملية يف أغلب األحيان بأدوات بدائية ودون تخدير مع
تقييد الفتاة أو املرأة.

وتعاين معظم من يخضن تجربة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
من أمل شديد ونزيف .ومن بني املضاعفات الصحية األخرى:
الصدمة والصدمة النفسية واألمـراض املعدية واحتباس البول
واإلرضار مبجرى البول وفتحة الرشج وأحيا ًنا املوت.
وال يعني “إضفاء الطابع الطبي” عىل تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى  -بأن ُتجرى العملية عىل يد مختصني صحيني مدربني ً
بدل
من املامرسني التقليديني  -جعلها بالرضورة أقل خطورة.

مقتبس من املذكرة التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني بشأن مطالبات الالجئني املتعلقة بتشويه
األعضاء التناسلية لألنثى (مايو/أيار )2009
www.refworld.org/docid/4a0c28492.html

(باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية)

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى :حالة من قضايا اللجوء يف أوروبا

فيديال نوفاك-أيرونز

تشري التقديرات إىل أن ما يقارب  %71من اإلناث املتقدمات بطلب اللجوء يف االتحاد األورويب من البلدان
التي متارس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى هن من الناجيات من هذه املامرسة التقليدية املؤذية وقد حان
الوقت لقبول أن يخضع ذلك األمر يخضع ملزيد من التمحيص والتدقيق كام يتطلب استجابة أكرث اهتامماً.
قدرت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني َّأن  18500من أصل
 25855امرأة وفتاة من طالبي اللجوء يف االتحاد األورويب من بلدان
متارس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف األرباع الثالثة األوىل من
عام  2014قد يكنّ من الناجيات من تشويه األعضاء التناسلية

لألنثى املعروف بختان اإلناث أي ما ميثل  %71تقريباً من معدل
انتشار مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف منظومات اللجوء
يف االتحاد األورويب .وتتضمن أهم البلدان التي تنتمي إليها تلك
النسوة والفتيات كل من أريترييا ونيجرييا والصومال وغينيا وإثيوبيا
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ومعظمها تشهد انتشاراً كبرياً جداً ملعدالت تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى 1.وتفضح هذه األرقام زيف النظرة الشائعة جداً حول أن
املامرسة ليست ذات أهمية إطالقاً يف منظومة اللجوء وال تؤهل
طالبة اللجوء للحصول عىل استجابة ورعاية خاصتني.
هناك عدد من التصورات املغلوطة بشأن تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى التي قد متثل عوائق أمام تلبية حاجات الحامية الخاصة
ونقاط االستضعاف التي تالزم النساء والفتيات .فكثري من العامني
يف منظومات اللجوء األوروبية ليسوا عىل دراية باملامرسة املذكورة
ومن الشائع أن نسمع أو نقرأ آراء تفيد َّأن تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى ليس مشكلة للنساء ألنه جزء من ثقافاتهن َّ
وأن اآلباء
واألمهات املتعلمني ينبغي أن يكونوا قادرين عىل حامية بناتهن من
تلك املامرسة وأن الفتيات املراهقات والشابات اللوايت مل يتعرضن
لذلك أكرب سناً من أن يتعرضن للخطر ّ
وأن املامرسة التي يزداد إضفاء
الطابع الطبي لها إمنا هي إجراء بسيط ال يرتتب عليه أي عواقب
وخيمةَّ 2
وأن النساء ينبغي ببساطة أن يرفضن مامرسة عمل “القطع”
وأن ميارسن تلك املهنة كام مارستها أمهاتهن من قبل.

األفضل حول تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وال بد من أن تتضمن
تلك البيانات أعداد الناجيات من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
اللوايت تلقني املساعدة يف مراكز اللجوء األوروبية باإلضافة إىل عدد
طلبات اللجوء التي تتضمن قضايا تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.
لكن التقديرات تشري إىل َّأن منظومات اللجوء يف االتحاد األورويب
تتلقى بضعة آالف من الطلبات يف العام الواحد املبنية مبارشة عىل
أساس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ما يشري مجدداً إىل َأن هذا
األساس ال ميكن إهامله عند النظر يف طلبات اللجوء .وباإلضافة إىل
ذلك ،تتسم طلبات اللجوء تلك بالتعقيد وتتضمن مختلف نواحي
املخاطر.
“هربت من بلدي نظراً لالضطهاد الذي خضعت له بسبب نشاطي
ضد مامرسة االستئصال 3وملشاركتي السياسية للرتويج لحقوق املرأة”.
4
حليامتو باري

وباإلضافة إىل الناشطات والنشطاء املضطهدين بسبب آرائهم
والتزامهم للقضاء عىل مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف
بلدانهم األصلية و/أو التهديد املتصور إزاء املعتقدات الدينية ،تلقت
وتستمد كثري من هذه التصورات املغلوطة أصولها من غياب الوعي الدول األعضاء يف االتحاد األورويب لطلبات اللجوء من:
الالزم حول البعد الجندري عام ًة ودوره يف هذه املامرسة التقليدية
الضارة وكذلك لها أصول يف محدودية أو انعدام معرفة املامرسة ■ ■النساء والفتيات (غري املصحوبات ببالغني أو املنفصالت عن ذويهن)
ممن يسعني إىل الحامية من التعرض لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى
واختالفاتها من إقليم آلخر وتبعاتها التي تستمر مدى الحياة .وغالباً
سواء أكن قادمات مبارشة من بلدان متارس تشويه األعضاء التناسلية
ما يقود ذلك إىل ظهور افرتاضات غري صحيحة بشأن أشكال االضطهاد
لألنثى أم يعشن يف أوروبا تحت خطر التعرض لتشويه األعضاء
التي تسبب خوفاً لتلك النساء والفتيات واملخاطر التي قد واجهنها يف
التناسلية لألنثى عند عودتهن لبلدانهن األصلية.
حالة العودة إىل الوطن ،وكذلك تظهر افرتاضات غري صحيحة بشأن
الحامية التي تستحقها تلك الفئة والتدخالت املحددة التي تحتجنها ■ ■النِّساء والفتيات اللوايت خضعن لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى
خالل إجراءات اللجوء (وبعد ذلك يف حالة التوطني يف أوروبا) ومنع
ويسعني للحامية من التعرض مجدداً لالستئصال أو الختان الفرعوين
أو ترميم البظر 5عند الزواج (مبا يف ذلك زواج األطفال )6أو عند الوالدة.
املامرسة من مجتمعات املنفى يف أوروبا.

طلبات اللجوء املعقدة

يف األرباع الثالثة األوىل من عام  ،2014متثلت أهم الدول التي تلقت

■ ■اآلباء واألمهات الذين يطالبون بالحامية الدولة لحامية بناتهن من
التعرض لتشويه أعضائهن التناسلية.

طلبات اللجوء من النساء والفتيات القادمات من بلدان متارس تشويه ■ ■النساء الخاضعات لضغوط من العائلة واملجتمع لكنهن يرفضن أن
األعضاء التناسلية لألنثى يف كل من أملانيا والسويد وفرنسا وسويرسا
يصبحن “خاتنات” يف بلدانهن األصلية.

واململكة املتحدة وهولندا وإيطاليا وبلجيكا والرنويج باإلضافة إىل
الدامنارك التي دخلت القامئة تلك مؤخراً.

■ ■النساء اللوايت خضعن لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى (غالبا أثناء
وجودهن يف أوروبا) ويخشني من التعرض الستئصال أعضائهن
التناسلية فور العودة إىل بالدهن.

والحقيقة أن عدداً قلي ًال من الدول تجمع املعلومات بناء عىل األسس
التي تقدم فيها طلبات اللجوء يحد من قدرتها عىل تحقيق فهم وعندما يفر أفراد املجتمعات من بالدهم فهم يحرضون معهم
أفضل لدرجة تأثري تلك الظاهرة .فيجب إذن أن تضع منظومات تقاليدهم وعاداتهم التي قد تتضمن املامرسات التقليدية املؤذية
اللجوء األوروبية من ضمن أولوياتها رضورة جمع البيانات اإلحصائية ومنها تشويه األعضاء التناسلية لألنثى .ووراء منظومة اللجوء ،علينا
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أن نتعلم كيفية العمل مع املجتمعات املنفية يف أوروبا املامرسة
لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى ملنع تلك املامرسة يف أوروبا .وميكن
الحصول عىل دروس مستفادة من التقدم املحرز يف البلدان األصلية
خاصة فيام يخص كيفية تغيري مامرسة تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى للمعايري االجتامعية للمجتمعات املامرسة لها ومشاركة
املجتمعات ومتكني النساء والفتيات والرجال أيضاً ،شيبهم وشبابهم،
للسعي نحو حث املجتمعات املعنية للتخيل عن تلك املامرسة.
“إنها مريعة ومؤملة نفسياً وعاطفياً وجسدياً .أمتنى لو أن ذلك مل
يحدث يل .فام حدث يل ال ميكن تغيريه وال ميكن له أن يختفي.
7
وسيبقى األمل يصاحبني مدى الحياة( ”.أفراح أحمد)
فيديال نوفاك-أيرونز  novakfa@unhcr.orgمسؤولة رئيسية
لإلمناء (الحامية) يف مركز التعلم العاملي التابع ملفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني  www.unhcr.orgمع جزيل الشكر
لكل من زوا كامبيليا وجيسيكا دافيال ،مقيمتان يف مكتب
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ألوروبا عىل مساعدتهام
يف جمع بيانات عام .2014
مصطلحات تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

بادئ ذي بدء ،كان يُطلق عىل العملية عامة “ختان اإلناث” ولكن
حظى مصطلح “تشويه األعضاء التناسلية لألنثى” بالدعم منذ
أواخر السبعينات لتميزه جل ًيا عن ختان الذكور وللتأكيد عىل
خطورة هذه العملية ورضرها.
ومنذ أواخر التسعينيات ،استخدمت أيضاً مصطلحا “برت األعضاء
التناسلية األنثوية” و”تشويه/برت األعضاء التناسلية لألنثى” ويرجع
ذلك جزئ ًيا لالستياء من املدلوالت السلبية لكلمة “تشويه” عىل

 .1انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( :)2014أمل ال يحتمل :تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى واللجوء يف االتحاد األورويب -تحديث إحصايئ.
 www.refworld.org/pdfid/5316e6db4.pdfملزيد من املعلومات حول عمل مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى انظر
www.unhcr.org/pages/5315def56.html
(Too Much Pain: Female Genital Mutilation & Asylum in the European
)Union - A Statistical Update
 .2انظر مقالة فولدز صفحة 82-83
 .3االستئصال :نوع من أنواع تشويه األعضاء التناسلية لألنثى (يُستخدم يف فرنسا لإلشارة
إىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عموماً)
 .4يف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( :)2014أمل ال يحتمل -أصوات الالجئات
()Too Much Pain – the Voices of Refugee Women
www.youtube.com/watch?v=pW3TFcLIXiw
 .5الختان الفرعوين :يقصد به العمل الجراحي الذي يزيل الجزء الخارجي من األعضاء
التناسلية لألنثى وتخييط الفرج .ترميم البظر :هو الجراحة الرتميمية للندبة الباقية بعد
الختان الفرعوين.
 .6يساء فهم زواج األطفال يف منظومة اللجوء إذ يُخلط يف أغلب األحيان بينه وبني الزواج
“املخطط له دون موافقة املخطوبة” (وهذا النوع مقبول ثقافياً) بدالً من فهمه عىل أنه
إخضاع الفتاة لدور جندري استسالمي .وبهذا املعنى ،مياثل غرض هذا املامرسة مع تشويه
األعضاء التناسلية لألنثى .وتنترش مامرسات تزويج األطفال عامة يف بعض البلدان.
 .7ناشطة مناهضة لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى ،يف مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني ( )2014أمل ال يحتمل-أصوات الالجئات
()Too Much Pain – the Voices of Refugee Women

الناجني وألنه جزئ ًيا مثة دليل عىل َّأن استخدام مصطلح “تشويه”
قد يُنفر املجتمعات التي متارس تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
ما قد يُعيق عملية التغيري االجتامعي.

مقتبس من “التخلص من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى” ملنظمة
الصحة العاملية :بيان مشرتك بني الوكاالت” ،ص ،22 .منظمة الصحة
العاملية (.)2008

http://whqlibdoc.who.int/
publications/2008/9789246596447_ara.pdf?ua=1

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى :التحديات التي تواجه طالبات اللجوء
واملسؤولني الرسميني

كريستني فالماند

عىل سلطات اللجوء يف االتحاد األورويب وضع إجراءات أفضل تساعد عىل تلبية احتياجات املستضعفات
وتقديم الحامية الخاصة للنساء والفتيات الاليت خضن تجربة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى أو يحتمل
تعرضهن لهذا الخطر.
تستكشف عملية اللجوء ما إذا كانت طالبة اللجوء تواجه
خو ًفا مرب ًرا من االضطهاد عىل ضوء أساس واحد أو أكرث من
أسس اتفاقية عام  1951بشأن وضع الالجئني أو تواجه خط ًرا
حقيق ًيا من التعرض لرضر جسيم .ومثة عدد من األسباب التي

تجعل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى باع ًثا لطلب اللجوء.
فهي شكل من أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
خصوصا ،وتنتهك أيضاً
وشكل من أشكال اضطهاد األطفال
ً
مبدأ عدم التمييز (ألنها ترض بالنساء والفتيات فقط) وتهدر
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حق الطفلة يف حاميتها ضد املامرسات الضارة بصحتها .وينتج وقد يساعد ذلك النِّساء عىل إدراكهن بأنهن ضحايا للعنف
عن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عواقب مبارشة وطويلة وأن ذلك مرب ًرا وجيهًا لطلب اللجوء .وميكن أن يساعدهن
األجل ولهذا ُيعد شك ًال من أشكال االضطهاد املستمر ورض ًبا ذلك أيضاً عىل منع تعرض بقية أفراد أرسهن لعملية تشويه
ً1
من التعذيب أيضا.
األعضاء التناسلية لألنثى .وس ُيعدهن فهم إجراءات اللجوء
لرسد روايتهن والتحدث بشأن العنف الذي شهدنه.
وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى نوع من االضطهاد القائم
عىل الجندر مبوجب اتفاقية الالجئني لعام  1951وميكن عزوه إرساء الحقائق وتقييم املصداقية
إىل أسس رأي سيايس ما أو إىل االنتامء لفئة اجتامعية معينة أو ستقابل سلطة اللجوء طالبات اللجوء لجمع الحقائق ذات
ملعتقدات دينية .ويرد تشويه األعضاء التناسلية لألنثى كمثال الصلة املتعلقة بشهادتهن وتقييم مدى مصداقية طلباتهن،
لالضطهاد بسبب االنتامء لجامعة اجتامعية معينة يف توجيه ولكن غالباً ما تجهل طالبات اللجوء الهدف وراء هذه املقابلة.
ً
جسيم” يف سياق وقد تواجه الناجيات من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
االتحاد األورويب للتأهيلُ 2ويثل أيضاً “رض ًرا
التأهيل للحصول عىل الحامية الثانوية مبوجب املادة  15يف معوقات إضافية تعرقل تواصلهن ،مثل :االنزعاج من مناقشة
توجيه االتحاد األورويب للتأهيل 3.ومع ذلك ،تواجه الناجيات هذا املوضوع وكشف الستار عن هذه التجربة املؤملة والرغبة
من تجربة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى (أو املعرضات لها) يف إخفاء التجارب املشينة وعدم الثقة يف ممثيل السلطة.
تحديات إجرائية كثرية إلثبات وقائع رواياتهن والحصول عىل وتعيق الصدمات النفسية/عدم املعرفة أيضاً اإلفصاح عن
4
الحامية.
معلومات بهذا الصدد .ويجري التواصل مع مقدمة الطلب من
ً
خالل عدسة اللغة والثقافة و ُيستعان غالبا مبرتجمني يعرقل
االستقبال واملعلومات
وجودهم كذلك قص الروايات.
عىل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب تحديد طالبات اللجوء
املستضعفات يف مرحلة مبكرة ولكن يصعب تحديد بعض وال توجد رضورة لجمع األدلة إذا جاءت الشهادة عامة مرتابطة
أوجه االستضعاف .وعادة ،تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ومتسقة .إ َّال َّأن بعض سلطات اللجوء تطلب أدلة مادية
خط أحمر تعزف كثري من الناجيات منه عن التحدث بشأنه ،وتستشهد بعدم تعاون طالبات اللجوء إذا ما عجزن عن تقديم
فضال عن أ َّنهن ال يدركن أحيا ًنا أ َّنه نوع من العنف ضد ما ُيثبت صحة شهاداتهن .وعمو ًما ،تواجه ضحايا االضطهاد
النساء وال يدركن كذلك آثار تشويه األعضاء التناسلية لألنثى القائم عىل الجندر صعوبة بالغة يف تقديم أدلة عىل ما تعرضن
عىل صحتهن العقلية والبدنية .ومن املامرسات املوحدة يف له من اضطهاد .وقد يكون الفحص الطبي أو التقرير النفيس
كثري من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب إخضاع طالبات مفيدًا يف إثبات التعرض للعنف الجنيس أو الصدمات النفسية
اللجوء ملقابلة طبية إذ متثل فرصة لطرح أسئلة عىل النساء ولكنه ليس ً
دليل يؤهل الشخص لوضع الالجئ .ويخف عبء
القادمات من دول يشيع فيها ختان اإلناث بشأن تشويه إحضار دليل إذا ما كانت طالبة اللجوء ضحية ألعامل اضطهاد
األعضاء التناسلية لألنثى .بيد أن ذلك يتطلب وجود متخصصني سابقة وإذا ما كانت الضحية (ذكـراً كان أم أنثى) تنتمي
ومدربني يف مراكز االستقبال وتزويدهم مبعلومات وافية عن لجامعة مستضعفة .ومع ذلك ،يجب تطبيق مبدأ اإلفادة من
موطن طالبات اللجوء وخلفيتهن العرقية 5.وتستخدم بعض الشك بترصف يف حالة النِّساء والفتيات الناجيات من خطر
الدول أدوات خاصة الكتشاف مؤرشات االستضعاف ،مثل :تشويه األعضاء التناسلية لألنثى أو املحتمل تعرضهن له.
“استبيان الحامية” الذي يستخدم حالياً يف بعض الدول
6
األعضاء ،مثل :فرنسا وبلغاريا وهولندا.
وعند تقييم مدى املصداقية ،يجب أن يتفحص متخذ القرار
الظروف الفردية والسياقية لطالبة اللجوء .فقد يستنتج
ومن املهم تزويد طالبات اللجوء مبعلومات عن عملية اللجوء موظف اللجوء أن طالبة اللجوء قادرة عىل حامية طفلتها من
بلغة يفهمنها نظراً أل َّنها عملية جديدة عىل معظمهن وبالغة تعرضها لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى إن عادت إىل وطنها
التعقيد .ويجب أيضاً إعالمهن بالجوانب الخاصة املتعلقة إال َّأن تلك الرؤية تتجاهل حقيقة انتامء هذه الفتاة ملجتمع
بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى والسيام حظرها يف الدولة َّ
وأن والدتها ليست قادرة بالرضورة عىل حامية طفلتها من مثل
املضيفة وعواقب تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل الصحة .هذه املامرسات التقليدية الضارة.
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غير مصحوبـة ببالغين بطلـب اللجـوء لهـذا السـبب ،على
معلومات عن موطن طالب اللجوء
يجب تقييم احتياجات طالبة اللجوء عىل أساس فردي سـلطات اللجـوء التأكـد مـن مالءمـة اإلجراءات وأسـاليب
يف ضوء املعلومات املوضوعية املتاحة عن موطنها .ويعد إجـراء املقابلـة وتقييـم املصداقيـة لهـذه الطفلـة.
معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف موطن
طالبة اللجوء مؤرش غاية يف األهمية وتشتمل “معلومات ويف بعـض الـدول (مثـل فرنسـا) ،عندمـا تتقـدم أرسة
عن موطن طالبة اللجوء” أيضاً عىل معلومات بشأن توفري بطلـب الحصـول على الحاميـة الدولية بسـبب خوفها من
حامية الدولة للنِّساء الاليت يخفن من احتاملية تعرض تعـرض طفلتهـا لتشـويه األعضـاء التناسـلية لألنثـى ،متنـح
فتياتهن لخطر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى .فإذا كان الحاميـة للفتـاة فقـط .ويف مثـل هـذه الحـاالت ،تفترض
القانون يحظر مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى سـلطات اللجـوء أن ال سـبب رشعيـاً يخـول الوالديـن
يف موطن طالبة اللجوء ،يجب تقييم مدى تطبيق هذا بطلـب اللجـوء ألنفسـهم ألن معارضتهـم لهـذه املامرسـة
القانون عمل ًيا .وهنا يأيت السؤال الذي يطرح نفسه :هل لـن تعرضهـم أنفسـهم لالضطهـاد أو ألذى خطير .بيـد أن
من املمكن أن متارس إحدى الناجيات تشويه األعضاء الوحـدة األرسيـة ومصالح الطفلـة الفضىل مبادئ أساسـية
التناسلية لألنثى طل ًبا للجوء؟ وهل ستتعامل الرشطة بجد يف قانـون اللجـوء وحقـوق اإلنسـان الدوليـة واإلقليميـة
وينبغـي إعطاؤهـا األولويـة يف طلبـات اللجـوء املتعلقـة
إذا ما طلبت امرأة حامية ابنتها؟
بتشـويه األعضـاء التناسـلية لألنثـى حيـث الهدف األسـمى
وميكن جمع معلومات عن موطن طالبة اللجوء من مصادر حاميـة النسـاء والفتيات مـن التعـرض لالضطهاد أو األذى
مختلفة (حكومية وغري حكومية) سواء كانت متعلقة الجسـيم.
باألطفال أو بالبعد الجندري ،ويلتزم املكتب األورويب
كريستني فالماند
لدعم اللجوء بتحسني هذه الجوانب ويضع كذلك برنامج
christine.flamand@intact-association.org
8
تدريبي بشان الجندر وفنيات عقد املقابالت للجامعات مستشارة قانونية ومديرة جمعية إينتاكت.
املستضعفة.
www.intact-association.org
ومع ذلك ،إذا مل تتطابق الوقائع املرسدة مع املعلومات
املتوفرة عن موطن طالبات اللجوء فهذا ال يدحض يف حد
ذاته مصداقية طالبة اللجوء كلي ًة .ويتعلق ذلك عىل وجه
الخصوص بقضية إعادة الختان (إعادة البرت يف يوم آخر)،
فهذا موضوع محظور الحديث بشأنه أكرث من العملية
األوىل التي تجري فيها تشويه األعضاء التناسلية لألنثى،
لكنَّ غياب أي ذكر لهذه املامرسة يف املعلومات املتاحة عن
موطن طالبات اللجوء ال يعني تكذيب روايتهن بشأنها.
وتنظر بعض سلطات اللجوء إىل إمكانية نقل مقدمات
طلبات اللجوء إىل جزء آخر من دولتهن حيث متارس
عملية تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل نطاق أقل .ويف
هذه الحاالت ،من املهم تحديد ما إذا كان هذا البديل آمنًا
7
ومناس ًبا وسهل املنال ومعقول.

خصوصا والوحدة األرسية
اضطهاد األطفال
ً

مثلما ذكرنـا سـاب ًقا ،تشـويه األعضـاء التناسـلية لألنثـى شـكل
خصوصا .وإذا مـا تقدمت طفلة
مـن أشـكال اضطهاد األطفـال
ً

 .1مانفريد نواك ( 15يناير/كانون الثاين )2008تقرير املقرر الخاص بشأن التعذيب
ورضوب املعاملة أو العقاب األخرى القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
www.refworld.org/pdfid/47c2c5452.pdf
(Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or
)degrading treatment or punishment
 .2حيثية رقم http://tinyurl.com/EU-QualificationDirective 30
 .3منوذج تكمييل للحامية ضد التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ال يرتبط بأسس
االضطهاد الخمسة الواردة يف اتفاقية الالجئني لعام .1951
 .4يشتمل تقرير 2012للتحليل املقارن لطلبات اللجوء الجندرية يف تسع دول أعضاء يف
االتحاد األورويب عىل مجموعة من أمثلة املامرسات الجيدة السيئة) انظر
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/
dv/asylum_claims_/asylum_claims_en.pdf
 .5انظر ,عىل سبيل املثال ,الدورة التدريبية اإللكرتونية “م ًعا للقضاء عىل تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى”www.uefgm.org/ :
www.irct.org/our-work/our-projects/protect-able.aspx http://protect- .6
able.eu/resources/
 .7انظر املذكرة التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني بشأن مطالبات
الالجئني املتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لألنثى مايو/أيار( )2009الجزء ج.
www.refworld.org/docid/4a0c28492.html
()Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation
(غري متاح باللغة العربية)
 .8جمعية إينتاكت ( )INTACTمركز قانوين ذو خربة ويعمل يف قضايا تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى والهجرة القرسية وجرائم الرشف.
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إضفاء الطابع الطبي عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

بيري فولدز وفريدريك مارتس

يجب استنكار «»إضفاء الطابع الطبي» عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى لسببني هام :أولهام َّأن ذلك
يتسبب تلقائياً بالرضر وثانياً أنه يخالف األساس األخالقي للمهنة الطبية.
ُيعنى بإضفاء الطابع الطبي عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
املعروف بالختان العمل الطبي الذي يؤديه األطباء أو غريهم من
كوادر املهنة الطبية .وهذه ظاهرة ليست جديدة وال تخفى عىل
أحد .فقد درجت العادة يف التقاليد عىل أداء األطباء أو كوادر
الرعاية الصحية لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف مختلف
البلدان يف رشق أفريقيا خاصة يف مرص والسودان وأريترييا
والصومال .ومؤخراً ،بدأت الظاهرة تظهر يف غرب أفريقيا
حيث تتزايد أعداد أعضاء سلك التمريض والقابالت القانونيات
و ّ
الولدات واألطباء والجراحني يف ساحل العاج ومايل وبقية دول
املنطقة الجنوبية يف أفريقيا ممن يزاولون تلك املامرسة .وتحدد
وجود عدد من العيادات التي متارس تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى يف كل من كينيا وغينيا.
ومثل هذه املامرسات عادة ما تكون مدفوعة األجر بل قد تكون
مكلفة يف بعض األحيان عىل ذريعة توفري «جودة عالية» أو
اتباع أساليب تراعي السالمة .بل حتى يف أوروبا ،هناك بعض
املامرسني ممن عرضوا مناذج «تراعي السالمة» لتشويه األعضاء
التناسلية لألنثى ومامرسة قطع الحد األدىن من األعضاء التناسلية
وذلك امتثاالً للتقاليد.
وتتالزم هذه الظاهرة بازدياد مع اجراءات اللجوء التي تتضمن
نظرة الخرباء غري الطبيني (كمسؤويل اللجوء) ملنح إضفاء الطابع
الطبي عىل أنها إجراء بسيط ما يعني بالنسبة لهم أن تشويه
األعضاء التناسلية لألنثى ال ميثل اضطهاداً (خالفاً لتشويه األعضاء
التناسلية لألنثى «األشد» املتبع تقليدياً) .ومع ذلك ،تشري خربتنا
التي امتدت  25عاماً من عالج تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
وتطبيبه والتدخالت الجراحية املقصود منها إصالح الرضر الذي
يخلفه تشويه األعضاء التناسلية لألنثى إىل تحقق فهم مفصل
حول واقع وأثر «إضفاء الطابع الطبي» وال يوجد يشء يدفعنا
للرتدد يف استنكار هذه املامرسات.

ما يسمى باملامرسات املوافق عليها طبياً التي يؤديها املزاولون
التقليديون 1.وتبني يف الخالصة املبارشة والحتمية من َّأن إضفاء
الطابع الطبي كان عام ًال فظيعاً ومؤثراً يف حالة تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى بالنسبة للغالبية العظمى من الحاالت.
تتألف مامرسة القطع الشعائرية من قطع القسم األكرب أو
األصغر من حشفة البظر بإجراء قطع نظيف نوعاً ما ميتد إىل
درجة معني نحو رأس جسم البظر .ويدرك مامرسو تشويه
األعضاء التناسلية لألنثى التقليديون متاماً الحد األقىص الذي
ميكنهم قطعه خاصة من ناحية النزيف ويفهمون َّأن الطفلة
التي يجرون عليها تشويه األعضاء التناسلية لألنثى إن ماتت أثناء
املامرسة لن تفيد سمعتهم ولن تساعد يف استقطاب زبائن جدد.
ونتيجة لذلك ،تكمن املفارقة يف أنهم بذلك يتجنبون املساس
بجذع األعصاب لحاميتها عىل أساس أن اإلرضار بها سوف يؤدي
إىل فتح األوعية الدموية ما يؤدي يف نهاية املطاف إىل نزف
خارج عن السيطرة .وينطبق األمر ذاته عىل الشفرين الصغرين
والنسيج املهبيل الذين يصعب الوصول إليهام يف حالة الفتاة
املر َّوعة الخاضعة للمامرسة.
ومع ذلك ،يتمكن املزاولون من خالل تطبيق التخدير املوضعي
أو العام من إجراء القطع دون عائق عىل جسد مفتوح يف وضع
الراحة .واألسوء من ذلك أن الطبيب أو الجراح أو مزاول مهنة
الرعاية الصحية يعلم كيفية منع النزف وهذا ما يتغلب عىل
عوائق وجود األوعية الدموية الرئيسية وميكنه بذلك املبالغة
بالقطع كام الحظنا .وباإلضافة إىل ذلك ،تزداد قدرة املامرسة يف
قطع املزيد من العضو إذا كان املامرس جراحا أو طبيب نسائية
دون أي مخاطرة نظراً ملعرفته بذلك العضو يف الجسد .وبذلك،
كانت الحاالت املضفى عليها الطابع الطبي املؤداة من قبل
املتخصصني هي األكرث استعصا ًء عىل اإلصالح.

مخالفة قواعد األخالق

مامرسة تسبب الرضر تلقائياً
ال ينبغي استخدام الطب ألغراض مؤذية ضارة بل متثل مامرسات
ً
لقد أجرينا جراحة ترميمية عىل النساء اللوايت خضعن يف السابق العمل الطبي إزاء الشخص دون موافقته ورغام عنه جرمية
إىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ومتكنا من مقارنة تبعات يعاقب عليها القانون .وإضفاء الطابع الطبي عىل تشويه األعضاء
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التناسلية لألنثى ما هو إال مخالفة صارخة لقواعد األخالق وتؤثر ثقتهن فيهم بل تلك مامرسة ترضب عرض الحائط أخالقيات
عىل مجتمع الرعاية الصحية بالكامل وتشوهه .وتاريخياً ،نتج املهنة الطبية وترض مبصالح املجتمع.
عن أي موقف آخر مامرسة مروعة مثل التجارب املعمولة خالل
الهولوكوست أو خالل جلسات التعذيب املطولة .واألمر ذاته بيري فولدز  pifoldes@gmail.comوفريدريك
ينطبق عىل الدعم الطبي للمامرسات املؤذية كتشويه األعضاء مارتس  frederique.martz@gmail.comيعمالن يف
معهد سانت جينيسك ،سانت جريمني أن الي ،فرنسا.
التناسلية لألنثى.
وعىل مدار  25عاماً املاضية ،ساعدنا الطب يف فهم حقيقة
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وتبعات تلك املامرسة .ويجب
أن يساعد هذا الفهم الجديد يف خدمة حاجات النساء .ويجب
تجريم الطبيب أو مقدم الرعاية الذي ميارس تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى عىل أنها جرمية بحق النساء اللوايت يضعن

www.institutensantegenesique.org

 .1جمعنا البيانات من دراسة ما يزيد عىل  250حالة من حاالت تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى املضفى عليها الطابع الطبي (املنفذة يف فرنسا) .وباإلضافة إىل ذلك ،متكنا من
خالل إجراء املقابالت مع مزاويل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى التقليديني من الحصول
عىل فهم واضح ملامرساتهم ومتكنا من دراسة الحاالت الجراحية لـ  4500حالة (جميعها
خضعت لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى) من فهم الطبيعة الفيزيولوجية العالجية
لتشويه األعضاء التناسلية لألنثى.

اتفاقية اسطنبول :معاهدة جديدة وأداة جديدة
إليز بيتيتباس وجوانا نيليس

تقدم اتفاقية اسطنبول الجديدة أداة قوية لضامن أكرث فعالية لحامية طالبي اللجوء املواجهني لخطر
االضطهاد القائم عىل الجندر وخطر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل وجه الخصوص.
تعد اتفاقية املجلس األورويب حول منع ومحاربة العنف ضد
املرأة والعنف األرسي املعروفة أيضاً باتفاقية اسطنبول بأنها أول
اتفاقية أوروبية مخصصة تحديداً للتعامل مع العنف ضد النساء
مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لألنثى .فتشويه األعضاء
التناسلية لألنثى ميثل تهديداً للنساء والفتيات يف جميع أنحاء
العامل مبا فيها أوروبا ،وهذه حقيقة بقيت مخفية غري معرتف
بها ملدة طويلة.
(أساتو ديالو ،ناجية من تشويه األعضاء التناسلية لألنثى هربت
من غينيا لحامية ابنتيها من تلك املامرسة وهي حالياً نشطة يف
وبدخول االتفاقية حيز النفاذ عام  ،2014أصبحت وثيقة مناهضة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف بلجيكا).
ملزمة قانوناً عىل الدول األعضاء الذين يطلب منهم ترسيع
تدابري املنع لحامية النساء والفتيات املتأثرات مبامرسة تشويه الحامية الدولية مبوجب اتفاقية اسطنبول
األعضاء التناسلية لألنثى وتقديم الدعم لهن أو حامية الفتيات تستند اتفاقية اسطنبول عىل التزامات حقوق اإلنسان الدولية
والنساء املعرضات لخطر تلك املامرسة وذلك بغية ضامن فعالية القامئة ومن هنا تعرتف بوضوح َّ
بأن النِّساء والفتيات اللوايت
التحقيقات املراعية لألطفال واملالحقة القضائية بذلك الخصوص .يعانني من العنف القائم عىل الجندر ميكنهن السعي وراء
وتتضمن هذه االلتزامات إدخال التحسينات عىل مجال إجراء الحامية يف دولة أخرى إذا أخفقت دولتهن يف منع االضطهاد
أو توفري الحامية الكافية واالنتصاف الفعال .وتدعو اتفاقية
تحديد صفة اللجوء بالنسبة لطالبي اللجوء.
إسطنبول إىل رفع مستوى حساسية الجندر يف إجراءات تحديد
“ما أذكر من املقابلة َّأن الشخص الذي استقبلني مل يظهر أنه صفة الالجئني وتلزم الدول األعضاء باتخاذ التدابري الترشيعية
يصدقني .وصحيح َّأن بعض الناس يغادرون بلدانهم ألسباب وغري الترشيعي لضامن االعرتاف َّ
بأن العنف القائم عىل الجندر
ً
اقتصادية لكنّني عندما أخرب أحدهم “إنني ببساطة ال أريد املامرس ضد النِّساء ميثل أساساً مقبوال للتقدم بطلب اللجوء.
أن تتعرض بنايت ملامرسة قطع العضو التناسيل” فأريد منه أن
يغري رؤيته .يف أوروبا عندما تقع الطفلة أرضاً وتنكرس ذراعها
يف امللعب ،يأيت الجميع ملساعدتها .أريد أن أرى رد الفعل ذاته
عندما أتحدث عن فتاة صغرية معرضة لخطر تشويه عضوها
التناسيل”.
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ويختلف االعـراف الحايل بوضع الالجئني للنِّساء والفتيات
املعرضات لخطر االضطهاد القائم عىل الجندر من دولة ألخرى
اختالفاً كبرياً .وهناك عدة أسباب ميكن أن ُيعزى لها ذلك
االختالف منها غياب القوانني الرصيحة واإلرشــادات الوطنية
وعدم كفاية األحكام القانونية للدعم والخدمات األخرى.
وباإلضافة إىل ذلك ،تنظر بعض الدول إىل العنف القائم عىل
الجندر عىل أنه “أمر خاص” ،وعندما ُيرتكب العنف يف املجال
الخاص ،قد يكون من الصعب إثباته ما يثري مشكالت املصداقية
1
لطالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم عىل أساس الجندر.
تقدم اتفاقية اسطنبول الجديدة أداة قوية لضامن أكرث فعالية
لحامية طالبي اللجوء املواجهني لخطر االضطهاد القائم عىل
الجندر وخطر تشويه األعضاء التناسلية لألنثى عىل وجه
الخصوصُ 2.يط َلب إىل الدول األعضاء:

النِّسـاء على وعـي بأنهـن قد خضعن ملامرسـة تشـويه األعضاء
التناسـلية لألنثـى خاصـة إذا ُطبقـت عليهـن املامرسـة يف سـن
مبكـرة وإذا كانـت أسـس هربهـن مـن بلداهـن األصليـة غير
متعلقة مبامرسـة تشـويه األعضاء التناسـلية لألنثى .وقد تراجع
النِّسـاء مختصي الرعايـة الصحيـة للشـكوى مـن مضاعفـات
طويلـة األجـل ناتجـة عـن تشـويه األعضـاء التناسـلية لألنثـى
ومـع ذلـك قـد ال يعين ّأن هـذه املضاعفـات إمنـا هـي نتيجـة
لتلـك املامرسـة .وهنـاك رضورة أيضاً ملعالجة التبعات النفسـية
اب ال َكـ ْر ِب التَّايل
التـي قـد تتضمن الخوف مـن الجامع و ْاض ِطـر ُ
3
لل َّر ْضـح والقلـق واالكتئـاب وفقـدان الذاكرة.
تكويـن ظـروف اسـتقبال وخدمـات الدعـم املراعيـة للجنـدر
لطالبـي اللجـوء (املادة  ،60الفقرة  :)3وفقاً التفاقية اسـطنبول،
يرتتـب على الـدول األعضاء أن تؤسـس لعملية خاصـة بتحديد
صفـة الالجـئ بحيـث تكـون مراعيـة للحساسـيات الثقافيـة
وتضمـن عـدم مواجهـة النِّسـاء والفتيـات ملزيـد مـن الوصـم
بالعـار فـور صولهـن لبلدان املقصـد وتضمن بيئـة داعمة تتيح
للنِّسـاء اإلفصاح عـن املعلومات الالزمة .وعلى وجه الخصوص،
يجـب أن تتضمـن اإلجـراءات املراعيـة للجنـدر مـا ييل:

ضامن تفسري مـر ٍاع للجندر لكل أساس من أسس اتفاقية
الالجئني لعام ( 1951املادة  ،60الفقرة  :)2كام يغلب الحال يف
حالة االضطهاد القائم عىل الجندر ،هناك توجه العتبار تشويه
األعضاء التناسلية لألنثى عىل أنه يقع ضمن أساس االنتامء إىل
جامعة اجتامعية خاصة وأن ذلك يطغى عىل أي أسس أخرى.
ويعني ذلك َّأن اآلباء واألمهات الذين يرفضون تعرض بناتهم ■ ■أحكاماً حول املعلومات املتعلقة بجوانب الجندر إلجراء طلب
اللجوء.
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى قد ُيد َرجون تحت مظلة
الرأي السيايس .وباملثل ،عندما تكون تلك املامرسة معتربة عىل
أنها مامرسة دينية وترفض املرأة أو الفتاة يف الترصف وفقاً ■ ■الفرصة يف الحصول عىل مقابلة شخصية للمرأة مبعزل عن زوجها/
رشيكها دون حضور أي من أفراد أرستها (خاصة األطفال).
لتفسريات دينها إذ متتنع عن إخضاع نفسها أو بناتها ملامرسة
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى فقد ينطبق عليها مبدأ الخوف
■ ■الفرصة أمام النِّساء لذكر حاجاتهن املستقلة للحامية واألسس
املس َّوغ من التعرض لالضطهاد ألسباب دينية.
تكويـن ظـروف اسـتقبال وخدمـات الدعـم املراعيـة للجنـدر

املتعلقة بالجندر التي تقود إىل طلب منفصل للحامية الدولية.

لطالبـي اللجـوء (املـادة  ،60الفقـرة  :)3يتطلـب تحديـد أي ■ ■إجراء املقابالت املراعية للجندر مع األطفال عىل أن يجري
املقابالت متخصصون متدربون مبساعدة مرتجم فوري مؤهل
اسـتجابة مطلوبـة لحاجـات النسـاء املتأثرات مبامرسـة تشـويه
عند اللزوم.
األعضاء التناسـلية لألنثـى من ناحية االسـتقبال املراعي للجندر

تطبيـق تدابير ملعالجـة العوائـق القانونيـة واالجتامعيـة التـي

قـد متنـع النِّسـاء والفتيـات مـن الوصـول إىل خدمـات الصحية ■ ■إتاحة إمكانية تعبري صاحب الطلب عن اختياره لجنس مجري
املقابلة واملرتجم الفوري.
الحيويـة وغريهـا مـن الخدمـات .فالقيود املفروضـة عىل حرية

الحركـة يف مـكان االحتجـاز قـد متنـع النِّسـاء مـن الوصـول إىل

خدمـة الرعايـة الصحيـة املتخصصـة أو الخدمات االستشـارية■ ■ .إضفاء مزيد من التفاصيل يف اإلرشادات التوجيهية الجندربية
حول تناول القضاء لطلبات اللجوء والتدريب عليها لضامن
ومـن هـذه العوائـق العائـق اللغـوي وعـدم توفير املرتجمين
تنفيذها.
الفوريين األكفيـاء غير املنحازيـن واختالفات طرق فهـم األمور

الصحيـة والنظـر لهـا .وقـد ال تكون بعـض طالبـات اللجوء من
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تصوير لورنزو كوالنتوين ،الصورة من حقوق الشبكة األوروبية للقضاء عىل مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.
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احـرام مبدأ عدم اإلعــادة القرسية (املــادة  :)61ينشأ عن
االتفاقية التزام بحامية الضحايا من اإلناث من العنف بغض
النظر عن وضع إقامتهن .وبهذا الخصوص ،برتتب عىل الدول أن
تضمن عدم إعادة النِّساء املحتاجات للحامية إىل أي بلد حيث
تكون حياتهن يف خطر أو حيث ُيحتمل خضوعهن للتعذيب أو
للمعاملة غري اإلنسانية أو العقاب املحطني بالكرامة .ويجب أن www.coe.int/conventionviolence
ميتد هذا االلتزام ليشتمل عىل اإلساءات ايت ميارسها األفراد الذين
يؤبدون مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى يف ظل حكومة جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبتني فقط
تعب بالرضورة عن السياسة الرسمية ملجلس أوروبا.
تشارك يف هذه املامرسة أو تخفق يف التعامل الحصيف مع تلك وال ّ
املامرسة أو منعها أو رد اعتبار ضحية اإلساءة.
 .1منظمة مساعدة اللجوء (اململكة املتحدة) وآخرون ( )2012مطالب اللجوء املرتبطة

إليز بيتيتباس  info@endfgm.euكانت ملدة ليست
بعيدة مديرة املنارصة والشبكات يف الشبكة األوروبية
4
إلنهاء مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
 www.endfgm.euوجوانا نيليس johanna.nelles@coe.int
رئيسة وحدة العنف ضد املرأة يف املديرية العامة ملجلس أوروبا

الخامتة

متنح اتفاقية اسطنبول األمل نحو تغري حقيقي يف كيفية حامية
النِّساء والفتيات من العنف القائم عىل الجندر .وسوف يساعد
الرصد والتقييم الرسميان لهذه االلتزامات الجديدة املفروضة
عىل الحكومات املصادقة عىل املعاهدة يف تسليط مزيد من
الضوء عىل ما ُيتَّخذ من اجراءات ملنع تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى ومناهضته ،ما يجعل من الرصد والتقييم املذكورين
عنرصين مهمني يف ضامن وفاء الدول مبسؤولياتها يف ضامن
السالمة الجسدية والنفسية والجنسية للنِّساء كافة.
وتتيح اتفاقية اسطنبول للدول األعضاء أيضاً فرصة فريدة
من نوعها يف رفع الصمت املحيط مبامرسة تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى يف أوروبا .و ُيؤ َمل أن متارس منظامت املجتمع
املدين والربملانات الوطنية دورها الرقايب (وكالهام مسموح لهام
باملساهمة يف رصد تطبيق االتفاقية) لضامن دعم الدول األعضاء
للنِّساء مثل أيساتو يف تحقيق حلمهن بأن يكنَّ جزءاً من آخر
جيل خضع ملامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.
مامرسة واعدة

هولندا :يف عام  ،2011وضعت الحكومة الهولندية وثيقة رسمية بعنوان
“بيان معارضة ختان اإلنــاث” ملساعدة اآلباء واألمهات عىل مقاومة
الضغوط املفروضة عليهم عند زيارتهم لبلدانهم األصلية .وتسلط
الوثيقة الضوء عىل العواقب الصحية املرتتبة عىل مامرسة تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى وترشح األحكام القانونية الهولندية ذات الصلة بها.
وتقدم مراكز الرعاية الصحية لألطفال وأطباء املدارس نسخاً من الوثيقة
لآلباء واألمهات.
www.pharos.nl/documents/doc/pp5056verklaring-uk-2011_definitief.pdf
أملانيا :يف عام  ،2013أدخلت الحكومة األملانية خدمة الخط الساخن
املجانية الوطنية 08000116016لتقدم املشورة عند الطلب لضحايا
جميع أشكال العنف ضد املرأة مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية
لألنثى .ويقوم عىل هذه الخدمة  60مستشاراً مدرباً إذ يقدمون الدعم

بالجندر يف أوروبا :تحليل مقارن للقانون والسياسات واملامرسات بالرتكيز عىل النِّساء يف
تسع دول أعضاء يف االتحاد األورويب ،ص .41
(Gender related asylum claims in Europe: A comparative analysis of law,
)policies and practice focusing on women in nine EU Member States
http://tinyurl.com/EU-Gender-asylum-claims-2012
 .2للحصول عىل إرشادات مفصلة حول ماهية االلتزامات املفروضة مبوجب اتفاقية
اسطنبول فيام يخص مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وكيفية ترجمة تلك
االلتزامات إىل مامرسات عىل أرض الواقع ،انظر املجلس األورويب ومنظمة العفو الدوية
( )2014اتفاقية املجلس األورويب حول منع العنف ضد النساء ومناهضته .أداة إلنهاء
تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ،ستارسبورغ
http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool
 .3جمعية تنظيم األرسة اإليرلندية ( )2011الصحة الجنسية واللجوء دليل العاملني مع
النِّساء طالبات اللجوء يف إيرلندا
(Sexual health and asylum. Handbook for people working with women
)seeking asylum in Ireland
 http://tinyurl.com/IFPA-2011-Asylum-handbookمتاح باللغة اإلنجليزية فقط.
 .4الشبكة األوروبية للقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية لألنثى منظمة أوروبية جامعة
أنشأتها إحدى عرشة منظمة غري حكومية وطنية لضامن استمرارية عمل صناع القرار
األوربيني واتساقه وشموليته من أجل القضاء عىل مامرسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى
وأشكال العنف األخرى ضد النساء والفتيات .وتتمثل رؤيتها يف عامل ُتكن فيه النِّساء
والفتيات ويخلو من جميع أشكال العنف القائم عىل الجندر  -وخاصة تشويه األعضاء
التناسلية لألنثى  -حيث تصبح أصواتهن مسموعة وحيث يتمتعن بحقوقهن ويتخذن
قرارات مدروسة يف حياتهن .ومبادئ احرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني
وتعزيزهام جوهر هذا العمل.

مع الحفاظ عىل الرسية يف  15لغة عىل مدار الساعة وكل يوم من أيام
السنة .www.hilfetelefon.de/en/about-us.html
اململكة املتحدة :يف عام  ،2008أصــدرت رشطة العاصمة يف لندن
إجراءات العمل املعيارية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى التي
تقدم إحاطة ألفراد الرشطة حول تشويه األعضاء التناسلية لألنثى وتصف
لهم اإلج ـراءات املطلوب تبنيها يف حالة تعرض الفتاة لخطر تشويه
خضعن
األعضاء التناسلية لألنثى أو يف حالة النساء البالغات اللوايت ُأ ِ
سابقاً لتلك املامرسة .وهدفت اإلجراءات املعيارية املذكورة إىل التأكد
من حامية هذه الفئة من الفتيات والنساء وتقديم الدعم لهن باإلضافة
إىل توفري األدلة األفضل لتحريك قضايا املالحقة القانونية واستصدار أوامر
الحاميةwww.londonscb.gov.uk/fgm/ .
ملزيد من األمثلة ،يرجى زيارة الصفحة التالية
http://tinyurl.com/CoE-AI-2014-Istanbul-Conv-tool
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تغيري املواقف يف فنلندا تجاه تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

سايدو محمد وسولومي تيشومي

هناك نساء الجئات سابقات يعملن اآلن كمربيات محرتفات ضمن مجتمعات املهاجرين والالجئني يف فنلندا
للتعامل مع عنرص الجهل بأثر ودرجة تأثري تشويه العضو التناسيل لألنثى.
يهدف مرشوع العصبة الفنلندية لحقوق املرأة الكاملة إىل
منع تعريض أي فتاة تعيش يف فنلندا إىل تشويه عضوها
التناسيل يف فنلندا أو إخراجها لذلك الغرض .وبالحديث عن
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى من منظور حقوق
اإلنسان والعدالة والصحة ،نركز عىل تغيري املواقف يف
املجتمعات املتأثرة ونركز أيضاً عىل توعية املهاجرين واملهنيني
والطالب حول املجاالت املختلفة كالرعاية الصحية ورفاه
األطفال والرعاية النهارية.
ويف هذه األيام ،هناك اعرتاف عاملي َّ
بأن تشويه/قطع األعضاء
التناسلية لألنثى مامرسة تنتهك حقوق اإلنسان كغريه من
أشكال العنف وأنها اعتداء عىل كرامة النساء والفتيات
وسالمتهن ومساس مببدأ املساواة .وإضافة إىل َّأن كثرياً من
اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية تح ِّرم هذه املامرسة فهي
أيضاً مج َّرمة يف عدد من الــدول .وحققنا واحــداً من أول
أهدافنا عام  2012عندما نرشت فنلندا خطة العمل الوطنية
ملنع تشويه األعضاء التناسلية للنساء والفتيات ()2016-2012
وكانت لنا مشاركة يف إعداد محتويات خطة عمل واليوم
نرصد تطبيقها ونضغط عىل السلطات للوفاء مبسؤولياتهم.

يف العقد األول من القرن الواحد والعرشين ،كان الحديث
عن تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى أمراً صعباً للغاية
يف املجتمع الصومايل الفنلندي لكنَّ تغرياً كبرياً جداً حصل يف
املواقف منذ ذلك الحني .واليوم ،يبدي الرجال والنِّساء رغبة يف
مناقشة تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى عىل املأل ويتخذ
معظمهم موقفاً قوياً معارضاً لتلك املامرسة .فهم ال يريدون
لبناتهم أن يخضعن لتلك املامرسة عدا عن أن الشباب يرغبون
بالزواج من النساء غري املختتنات .وقال أحد املشاركني الذكور يف
إحدى ندواتنا َّإن تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى ال ينتهك
حقوق النساء فحسب بل ينتهك حقوق الرجال أيضاً.

فالنساء والفتيات اللوايت ُأخضعن ملامرسة تشويه/قطع األعضاء
التناسلية لألنثى يجدن أنفسهن اآلن يف وضع جديد إذ ينتقلن
إىل فنلندا أو أي مكان آخر يف أوروبــا ال ُيــارس فيه تشويه
األعضاء التناسلية لألنثى .وما كان طبيعياً من الناحية الثقافية
يف بلدانهن األصلية فجأة أصبح غري طبيعي يف بلد املهجر ما
يجعل لقاءهن باملختصني كموظفي الرعاية الصحية الفنلنديني
قد ال يتسبب لهم بالتوتر والخوف فحسب بل بالشعور بالذل
أيضاً .وكثري من النساء اللوايت تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية
يحاولن تجنب الكشف من قبل اختصاصيي األمراض النسائية.
واثنتان من مستشارينا الجئتان من الصومال وإثيوبيا وأصبحتا ورسدت إحدى النساء ممن عانني من أحد أشد أنواع تشويه/
األن من املحرتفني يف حمالت رفع الوعي.
قطع األعضاء التناسلية لألنثى  2القصة التالية إجابة عىل سؤالها
حول اختصاصيي األمراض النسائية:

سايدو

اسمي سايدو محمد جئت إىل فنلندا طلباً للجوء من الصومال
عام  .1992ويف عام  ،2001بينام كنت أعمل ممرضة ،حرضت
دورة تدريب املدربني للمهاجرين واملهاجرات وقدمت الدورة
ضمن مرشوع املرأة الكاملة 1.ودار موضوع التدريب حول
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى مع الرتكيز عىل العواقب
الصحية لهذه املامرسة وعالقتها بحقوق املــرأة وحقوق
اإلنسان .ومع أ َّنني مل أكن مدركة لتلك الظاهرة ،أعطتني
الدورة التدريبية أدوات جديدة للتعامل مع املوضوع وبدأت
بعدها التطوع يف مجتمعي لنرش املعلومات حول تشويه/
قطع األعضاء التناسلية لألنثى.

”لقد كانت أسوء تجربة مرت عيل يف حيايت .سألني الطبيب
برعب” :بحق الله ما الذي حدث لك!” وكانت تلك زياريت األوىل
واألخرية لطبيب النسائية!”

سولومي

اسمي سولومي تيشومي جئت إىل فنلندا كالجئة عام  .1995مل
أكن عىل دراية بانتشار مامرسة تشويه/قطع األعضاء التناسلية
لألنثى يف بلدي أثيوبيا بل صدمت جداً وحزنت ملا رأيت يف أحد
األفالم الوثائقية التي عرضها التلفزيون الفنلندي حول املوضوع.
كنت أعلم بوجود تلك املامرسة لكنني مل أعلم كم من الفتيات
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والنساء مينت نتيجة لذلك .وخالل رحلتي القادمة لوطني ،قررت
أن أستكشف املوضوع ،وبالفعل اكتشفت َّأن تلك املامرسة مل
تكن فحسب مامرسة مقبولة ثقافياً يف أثيوبيا بل كانت ظاهرة
ُتارس يف أماكن أقرب يل مام كنت أتخيل إذ مست أقرب الناس
إيل من جارايت وقريبايت ممكن كن ضحايا لتلك املامرسة .لقد
غريت الحقيقة حيايت ومنذ ذلك الحني وأنا أعمل يف مناهضة
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى.
ومنذ أن عملت يف مرشوع املرأة الكاملة أصبحت مدركة ألن:
■ ■الناس الذين عانوا من هذه املامرس أو كانوا هم من أجراها إمنا
هم ضحايا لتقليد مؤ ٍذ بل بالكاد يكون لديهم وعي مبا يفعلون
أو يحدث لهم.
■ ■تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى تجربة شخصية صادمة
يتطلب التعامل معها انتهاج أقىص درجات الرعاية والرسية.
■ ■تأسيس الثقة الشخصية مع األفراد والجامعات هي الخطوة األوىل
من خطوات التخلص من هذه املامرسة.

التي أخربته أن أمه كانت تخطط إلجراء تشويه/قطع األعضاء
التناسلية لألنثى عىل ابنته الصغرى .فام كان من الرجل إال أن
ن ّبه زوجته وحدثها باملعلومات التي تعلمها حول تشويه/قطع
األعضاء التناسلية لألنثى فتوجهت املرأة بدورها إىل أمه وأقنعتها
بالعدول عن إجراء عملية القص عىل الفتاة .واآلن تعيش األرسة
كلها يف فنلندا ونجت الفتاة من تشويه أعضائها التناسلية.

الخامتة

بصفتنا مهنيون لدينا خرباتنا الطويلة يف العمل عىل مناهضة
تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى وبصفتنا نساء لدينا خربة
مبارشة يف الهجرة القرسية ،نؤمن بشدة َّأن التدريب املنتظم
حول مساوئ تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى والحقوق
املرتبطة بذلك يجب أن تقدم لجميع الالجئني الذين ُيع َتزَم
نقلهم .فقد أخربنا عدد من الالجئني القادمني إىل فنلندا أنهم
تعمدوا إخضاع بناتهن ملامرسة تشويه األعضاء التناسلية يف
مخيامت الالجئني ألنهم كانوا يعلمون َّأن هذه املامرسة غري
مقبولة يف وطنهم الجديد .وهذا األمر ميكن منعه بل يجب
منعه .وإضافة لذلك ،يجب إجراء التدريب يف البلد املستقبل
مبارشة بعد وصول الالجئني بحيث يقدم التدريب باللغة األصلية
للقادمني الجدد.

■ ■كل حالة يجب التعامل معها عىل حدة مع االنتباه إىل عدة عوامل
مثل الخلفيات الثقافية أو التعليمية لألشخاص.
ويف كال الوضعني ،ينبغي إقامة مجموعات النقاش لالجئني
■ ■دور ”األشخاص الرئيسيني” مهم جداً وهؤالء األشخاص هم من
يشارك يف مجمعاتنا ويلتزم بالحديث عن اآلثار السلبية لتشويه/
قطع األعضاء التناسلية لألنثى يف مجتمعاتهم وشبكاتهم األرسية.

كام ينبغي إطالق الربامج الالزمة لتغيري املواقف عىل مستوى
القاعدة الشعبية وكذلك الجلسات االستشارية لكل واحد عىل
حدة .فبتلقي األشخاص للمعلومات وحصولهم عىل فرصة يف
التفكري بخرباتهم التي مروا بها ضمن جامعات األنداد سيصبحون
ممكنني حتى يف الظروف الصعبة .وعندما يصبحون ممكنني
سوف يستمرون يف إحداث التغيري يف مجتمعاتهم.

ويف املجموعات ،ميكن للمرء أن يشاهد ويقيس التغريات يف
املواقف إزاء تشويه/قطع األعضاء التناسلية لألنثى .وعقب
سلسلة من النقاشات الفردية لبناء الثقة ،نظم مجموعات سايدو محمد وسولومي تيشومي مستشارتان
منفصلة من النِّساء والرجال .ثم بعد أن نشعر أن املشاركني لدى العصبة الفنلندية لحقوق اإلنسان
جاهزون نجمع الرجال والنِّساء من األصل ذاته ،كام ننظم www.ihmisoikeusliitto.fi/english
مجموعات تضم مشاركني من مختلف األعـراض والديانات saido.mohamed@ihmisoikeusliitto.fi
والثقافات .وهدفنا تغيري املواقف من خالل النقاشات خطوة solomie.teshome@ihmisoikeusliitto.fi
بخطوة.
 .1وقع اختيار مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل مرشوع املرأة الكاملة كمثال
ومن خالل واحد من “األشخاص الرئيسيني” لدينا ،التقيت بأحد
الالجئني األثيوبيني حديثي الوصول وكانت زوجته وبناته ما زلن
يف أثيوبيا .وعندما عرف أن املامرسة ما زالت متبعة روتينياً
يف املحيط الحرضي يف بلده ،سارع إىل التواصل مع زوجته

للمامرسات التشاركية الجيدة .انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ()2014
التحدث من أجلنا سامع أصوات الالجئني  -رحلة نحو التمكني
(Speaking for Ourselves. Hearing Refugee Voices - a Journey towards
)Empowerment
www.refworld.org/docid/537afd9e4.html
 .2النمط الثالث املعروف أيضاً باسم الختان الفرعوين.
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عملية قرطاجنة 30 :عا ًما من االبتكار والتضامن

كارلوس مالدونادو كاستيلو

تتيح الذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة عام  1984الفرصة لتفحص إنجازات عملية قرطاجنة وخصائصها
املميزة التي تجعلها رائدة.
قبـل عشر سـنوات ،كنـت أكتـب عـن عمليـة قرطاجنـة
 ،20+وطاملـا فكـرت مل ًيـا يف مسيرة أمريـكا الالتينيـة
ومنطقـة البحـر الكاريبـي يف مجـال حاميـة الالجئين منـذ
إعلان قرطاجنـة عـام  1984.1وكنـت أبحـث عـن العنـارص
املشتركة بين جميـع عمليـات قرطاجنـة التذكاريـة التـي
أنتجـت إعالنـات إقليميـة مهمـة 2باإلضافـة إىل أهـم
العنـارص الفريـدة يف كل منهما .وجـاء هـذا التفكير يف
الوقـت املناسـب عنـد ختـام الذكـرى الثالثين التـي انتهـت
باعتماد إعلان الربازيـل وخطـة عملـه 3مـن قبـل  28دولة وتـدرك جميـع اإلعالنـات أيضـاً أهميـة تعـاون املجتمـع
و 3أقاليـم يف أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي .الـدويل وتشـدد على مبـادئ التضامـن والتعـاون وتقاسـم
املسـؤولية على املسـتوى اإلقليمـي .ويف هـذا اإلطـار الـذي
ومـن العنـارص املشتركة اسـتمرار تأكيـد الـدول املشـاركة ُيحمـل املنطقـة املسـؤولية األوىل ،تنشـأ مسـاعي التعـاون
منـذ  1984على رضورة تعزيـز نظـام الحاميـة الدوليـة الـدويل وتلقـى ترحي ًبـا.
لالجئين واملهجريـن ومنعدمـي الجنسـية عـن طريـق
االهتمام بثالثـة محـاورً :
أول ،مركزيـة مبـدأ “منـارصة ومـن املثير لالهتمام أننـا نالحـظ عنرصيـن مشتركني
حقـوق اإلنسـان” 4،وثان ًيـا ،موثوقيـة الصكـوك الدوليـة آخريـن .األول ،الطبيعـة املفتوحـة والحرصيـة والشـاملة
املعنيـة بالالجئين ومنعدمـي الجنسـية ،وثال ًثـا ،التقارب بني التـي تتسـم بهـا الحـوارات بين الحكومـات واملجتمـع
القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان وقانـون الالجئين الدويل املـدين (مبـا فيهـا ،األوسـاط األكادمييـة) واملنظمات الدولية
والقانـون الـدويل اإلنسـاين والتكامـل بينهـم .واألهـم مـن واإلقليميـة املعنيـة .والثـاين ،قـدرة املنطقـة على توليـد
ذلـك أن أصبـح لهـذا الدفـاع عـن مبـدأ الحاميـة الدوليـة أفـكار مبتكـرة ومقرتحـات ف َّعالـة تسـاهم يف إيجـاد حلـول
مـكان ملمـوس يف أكثر البيئات العامليـة تزمتًا عىل اإلطالق .لالجئين واملهجريـن يف أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر
وعلاوة على ذلـك ،تؤكـد جميـع اإلعالنـات اإلقليميـة عىل
رضورة إيجـاد حلـول دامئـة أو مسـتدامة بـأن صدقـت
على مناهـج واقعيـة ومرنـة مـع التشـديد على َّأن الحلول
املسـتدامة ال تتـأىن إال يف إطـار مـن السلام واحترام حقوق
اإلنسـان .وكنتيجـة طبيعيـة ،تؤكد جميـع اإلعالنات رصاحة
أو ضمنًـا على َّأن الالجئين واملهجريـن أطـراف أساسـية يف
إرسـاء أسـس السالم.

إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  1984صك تاريخي إقليمي
معني بالالجئني وقد ساهم يف توسيع تعريف الالجئ يف أمريكا
الالتينية واقرتاح مناهج جديدة لتلبية االحتياجات اإلنسانية
لالجئني واملهجرين بروح من التضامن والتعاون.
املادة الثالثة ( ... :)3يتضمن تعريف أو مفهوم الالجئ املوىص
باستخدامه يف املنطقة – إىل جانب عنارص اتفاقية عام 1951
وبروتوكول  - 1976الالجئني الذين فروا من بالدهم بسبب تعرض
حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العنف املعمم أو
العدوان األجنبي أو النزاعات الداخلية أو االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان أو أي ظروف أخرى تحدث اضطرا ًبا يف النظام
العام.

ويف الذكرى الثالثني إلعالن قرطاجنة ،اجتمعت حكومتا أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف الربازيل من  3-2ديسمرب/
كانون األول  .2014وانتهى االجتامع بتصديق  28دولة وثالثة
أقاليم يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عىل إعالن
الربازيل (إطار التعاون والتضامن اإلقليمي لتعزيز الحامية الدولية
لالجئني واملهجرين ومنعدمي الجنسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي) وخطة العمل (خارطة طريق مشرتكة لتعزيز
إجـراءات الحامية وتعزيز الحلول املستدامة لشؤون الالجئني
واملهجرين ومنعدمي الجنسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي يف إطار من التعاون والتضامن).
إعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  22 ،1984نوفمرب/ترشين
الثاين www.unhcr.org/45dc19084.html ،1984
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الكاريبـي مسـاهمة ملموسـة وجعلهـا أيضاً مجاالً للدراسـة قرطاجنـة  30+الدعـوة للقضـاء على انعـدام الجنسـية
يف املناطـق األخـرى بالعـامل وأدوات ميكـن اسـتخدامها بحلـول  ،2024ووضـع برنامـج النتقـال األيـدي العاملـة
هنـاك.
( ُيسـمى أيضـاً “الحـل الرابـع”) ،واالتفاق عىل تحسين فهم
العواقـب اإلنسـانية ،مثـل :التَّهجير ،للعنـف الناتـج عـن
وعلى سـبيل املثـال ،بـدأ املؤمتـر الـدويل املعنـي بالالجئين الجرميـة الدوليـة املنظمـة واالسـتجابة لهـا.
يف أمريـكا الوسـطى 5يف  1989نتيجـة لعمليـة قرطاجنـة ما
فتـح الطريـق أمـام طـرح مبـادرات رياديـة ،مثـل :حوارات وامتـازت قرطاجنـة  30+بأكبر عمليـة استشـارية على
املنتـدى اإلقليمي املعنـي بالالجئات والعائـدات واملهجرات اإلطلاق منـذ  1984بـأن عقـدت أربعـة اجتامعـات دون
التـي مكنـت آراء النسـاء يف عمليـات البحـث عـن حلـول إقليميـة وحـدث ختامـي وزاري يف الربازيل حظى مبشـاركة
دامئـة 6.ومهـد ذلك أيضـاً السـبيل لالعرتاف بحقوق النسـاء جميـع حكومـات أمريكا الالتينيـة ومنطقة البحـر الكاريبي
يف الحصـول على الوثائـق الشـخصية وامتلاك األرايض تقري ًبـا والحكومـات املراقبـة األخـرى والالجئين والنَّازحين
ومتكينهـن مـن تنظيـم حركاتهـن لتعزيـز العـودة الطوعيـة داخل ًيـا ومنعدمـي الجنسـية والهيئـات الدوليـة واإلقليميـة
إىل الوطـن.
وأكثر مـن  150منظمـة غير حكوميـة وممثلين لألوسـاط
األكادمييـة.

العنـارص املميزة يف عملية قرطاجنة

خصوصـا بتعريفـه
يتميـز إعلان قرطاجنـة لعـام 1984
ً
املوسـع لالجئين [انظر املربـع النيص] الذي كان ً
صـكا ً
مهم
يف حاميـة الجئـي أمريـكا الوسـطى يف الثامنينيـات ومـا زال
كذلـك عنـد آالف الالجئين يف املنطقـة والقـارات األخـرى.

وقرطاجنـة تلخيـص لقدرة شـبة القـارة بأرسها االسـتيعابية
ورغبتهـا يف إجـراء تحليـل دوري للتحديـات اإلنسـانية
التـي تنتظرنـا يف املسـتقبل وألزمـة الالجئين والنَّازحين
داخل ًيـا ومنعدمـي الجنسـية الحاليـة يف املنطقـة لتسـلح
نفسـها بصـك سـيايس مشترك ومبـادئ توجيهيـة (مـن
خلال اإلعلان) وبآليـات التنسـيق والتعـاون واالسـتجابة
(مـن خلال خطـة العمـل) لتلبيـة احتياجـات الحاميـة
واالحتياجـات اإلنسـانية التـي ُحـددت على نحـو تعـاوين.
وال يوجـد مثـل هـذا املنتـدى يف أي قـارة أخـرى.

ويعـد إعالن مكسـيكو لعـام ( 2004قرطاجنـة  )20+فريدًا
لثالثـة أسـباب .أوالً ،رافـق هـذا اإلعلان خطـة عمـل ،ثان ًيا،
اشـتملت خطـة العمـل على ثالثـة برامـج مبتكـرة لوضـع
حلـول مسـتدامة أدت إىل االحتفـاء الشـديد مببـادئ
التضامـن واملسـؤولية املشتركة مـن خلال برامجهـا “مـدن
التضامـن” و”إعـادة توطين التضامن” و”حـدود التضامن”،
وثال ًثـا ،توسـيع نطـاق املشـاورات ليضـم ثالثـة اجتامعـات
دون إقليميـة أضفـت مزيـدا مـن الرشعيـة على العمليـة.

كارلوس مالدونادو كاستيلو  maldonca@unhcr.orgأحد
موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني الذين شاركوا
يف عام  1994يف الذكرى العارشة إلعالن قرطاجنة بشأن الالجئني
والذي نسق دور املفوضية يف عمليات قرطاجنة  +20وقرطاجنة
www.unhcr.org .+30

ولعـل إعلان سـان خوسـيه (قرطاجنة  )10+أقـل اإلعالنات
اإلقليميـة شـهرة وتوثي ًقـا بالرغـم مـن رؤيتـه النافـذة يف
وضـع مجموعـة مبادئ بشـأن النُّزوح الداخيل قبل سـنوات
مـن صياغـة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقة بالنـزوح الداخيل.

واآلن ،يسير إعلان الربازيـل لعـام  2014على الطريـق
الـذي رسـم لـه يف إعلان مكسـيكو الشـتامله على خطـة
عمـل طموحـة للمـدة مـا بين  .2024-2015ويغطـي عمل
أحـد برامجـه دول منطقـة البحـر الكاريبـي اإلحـدى عرشة
بوصفهـا أعضـاء كاملي العضويـة يف العمليـة ألول مـرة.
ومـن بين العنـارص األخـرى الجديـرة بالذكـر التـي متيـز

www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .1
 .2إعالن سان خوسيه بشأن الالجئني واملهجرين 7 ،ديسمرب/كانون األول :1994
 ،www.refworld.org/docid/4a54bc3fd.htmlوإعالن مكسيكو وخطة العمل
لتعزيز الحامية الدولية لالجئني يف أمريكا الالتينية 16 ،نوفمرب/ترشين الثاين : 2004
 ،www.refworld.org/docid/424bf6914.htmlوإعالن برازيليا بشأن حامية الالجئني
ومنعدمي الجنسية يف األمريكيتني 11 ،نوفمرب/ترشين الثاين 2010
www.refworld.org/docid/4cdd44582.html
 .3إعالن الربازيل وخطة العمل 3 ،ديسمرب/كانون األول 2014
www.refworld.org/docid/5487065b4.html
 .4مبدأ أن تُفرس القوانني وتُطبق بأفضل األساليب التي تحرتم حقوق اإلنسان للفرد.
www.refworld.org/publisher/CIREFCA.html .5
http://tinyurl.com/FOREFEM .6
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اإلتجار بالبرش الستغالل أعضائهم

فالدميري ماكيه

االتجار بالبرش للحصول عىل أعضائهم جرمية جديدة عابرة للحدود أخفقت يف جذب اهتامم دويل كاف.

أقـــرت لجنـــة األمـــم املتحـــدة ملنـــع الجرميـــة زرع األعضـــاء .وأمـــا الشـــكل الثالـــث فاإلتجـــار
والعدالـــة الجنائيـــة يف جلســـتها الثالثـــة والعرشيـــن باألعضـــاء البرشيـــة مبفهومـــه الضيـــق أي االنتقـــال
التـــي انعقـــدت يف مايو/أيـــار  2014قـــراراً قدمتـــه غ ــر امل ــروع لألعض ــاء البرشي ــة نفس ــها ب ــن ال ــدول.
روســـيا البيضـــاء بعنـــوان “منـــع االتجـــار باألعضـــاء
البرشيـــة واالتجـــار بالبـــر بغـــرض نـــزع األعضـــاء ومـــا أثـــار هـــذا التحـــدي العابـــر للحـــدود تنامـــي
ومكافحتهـــا” .وقـــد ك ّلـــف القـــرار مكتـــب األمـــم صناعـــة زرع األعضـــاء البرشيـــة يف جميـــع أنحـــاء
املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات والجرميـــة بإجـــراء العـــامل .بيـــد أن ظهـــور جرميـــة االتجـــار باألعضـــاء
دراســـة موســـعة بشـــأن هـــذه القضيـــة وإعـــداد البرشيـــة مل يـــأت نتيجـــة هـــذه الصناعـــة يف حـــد
تقري ــر ُيق ــدم للجن ــة يف  2016س ــع ًيا لتحس ــن فه ــم ذاته ــا ولك ــن بس ــبب الثغ ــرة املتزاي ــدة ب ــن الطل ــب
أبعـــاد هـــذه الجرميـــة مـــا سيســـاعد عـــى وضـــع عـــى األعضـــاء البرشيـــة والعـــرض الرشعـــي لهـــا.
فعالـــة للتصـــدي لهـــا.
سياســـات َّ
ومثلـــا هـــو حـــال جميـــع النَّشـــاطات الرسيـــة،
وال يوجـــد مفهـــوم موحـــد عامل ًيـــا لجرميـــة االتجـــار نطـــاق االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة غـــر معـــروف
باألعض ــاء البرشي ــة وال حت ــى أداة عاملي ــة ذات صل ــة بدقـــة .وقـــد أجريـــت محاولـــة ملعرفـــة املزيـــد عـــن
ملزمـــة قانون ًيـــا .وغيـــاب هذيـــن العاملـــن ال يعنـــي هـــذا النشـــاط يف  2004عندمـــا أقـــرت الجمعيـــة
مـــع ذلـــك عـــدم أهميـــة هـــذه الجرميـــة .ولكنّـــه العام ــة لألم ــم املتح ــدة ق ــرا ًرا بش ــأن “من ــع االتج ــار
إشـــارة إىل كـــون هـــذه الجرميـــة ظاهـــرة جديـــدة باألعضـــاء البرشيـــة ومكافحتـــه وتجرميـــه” .ولكـــن،
رصح تقريـــر تـــالٍ قدمـــه األمـــن العـــام لألمـــم
يخط ــو املجتم ــع ال ــدويل خطوات ــه األوىل ع ــى طري ــق ّ
محاولـــة فهـــم نطاقهـــا.
املتحـــدة بـــأن الـــدول األعضـــاء مل تقـــدم معلومـــات
كافيـــة بشـــأن هـــذه القضيـــة مـــا جعـــل تحـــدي
تـــأيت هـــذه الجرميـــة عـــى ثالثـــة أشـــكال .أولهـــا ،االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة غـــر مستكشـــف إىل
بينـــا االتجـــار بالبـــر بغـــرض نـــزع األعضـــاء حـــد بعيـــد .ومـــع ذلـــك ،يف ضـــوء غيـــاب البيانـــات
شـــكل مـــن أشـــكال االتجـــار بالبـــر مثلـــا نـــص الرســـمية الكافيـــة ،توجـــد معلومـــات كثـــرة بشـــأن
بروتوكـــول بالريمـــو ملكافحـــة االتجـــار بالبـــر لعـــام االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة مـــن مصـــادر غـــر
 ،2000يتنام ــى إدراك أ َّن ــه أيضــاً رضب ــا م ــن االتج ــار رســـمية .و ُيزعـــم أن االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة
باألعضـــاء البرشيـــة .وثانيهـــا مـــا ُيعـــرف باســـم بغ ــرض زرع األعض ــاء البرشي ــة ُيث ــل  %10م ــن جمي ــع
“ســـياحة زرع األعضـــاء” 1.و ُيقصـــد بهـــذا ســـفر ح ــاالت زرع األعض ــاء البرشي ــة يف الع ــامل و ُينت ــج م ــا
الشـــخص املســـتفيد غال ًبـــا (وليـــس
حـــرا) مـــن يصـــل إىل  1.2مليـــار دوالر أمريـــي مـــن العائـــدات
ً
2
إح ــدى ال ــدول املتقدم ــة إىل ال ــدول النامي ــة حي ــث غـــر املرشوعـــة ســـنو ًيا.
يخض ــع هن ــاك لعملي ــة زرع أعض ــاء برشي ــة اش ــريت
مـــن املانحـــن املحليـــن .ويف ضـــوء ذلـــك ،ال يعنـــي اآلليات الدولية
االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة مجـــرد نقـــل األعضـــاء عام ــة ،يتب ــع املجتم ــع ال ــدويل أس ــلوب حظ ــر أنش ــطة
ولكن ــه انتق ــال األش ــخاص م ــن االقتص ــادات النامي ــة زرع األعض ــاء البرشي ــة .ومبعن ــى أخ ــر ،تحظ ــر ال ــدول
والناشـــئة إىل االقتصـــادات الغنيـــة يف شـــكل االتجـــار رشاء األعضـــاء البرشيـــة وبيعهـــا .ويف املقابـــل ،تقـــوم
بالبـــر بغـــرض نـــزع األعضـــاء ثـــم ترحيلهـــم مـــن هـــذه الصناعـــة عـــى التـــرع الطوعـــي وا ُملحســـن
ال ــدول الغني ــة إىل ال ــدول النامي ــة يف ش ــكل س ــياحة باألعضـــاء حيـــث يصبـــح زرع األعضـــاء البرشيـــة -
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املبنـــي عـــى اعتبـــارات أخالقيـــة وأدبيـــة  -مـــر ًرا
عندم ــا يك ــون عم ـ ً
ـا تطوع ًي ــا للت ــرع باألعض ــاء ألن ــه
يف معظـــم الحـــاالت يجمـــع بـــن أنـــاس تربطهـــم
عالقـــة وثيقـــة فعليـــة.

أساســـا افـــراض َّ
أن كل
االفرتاضيـــة” الـــذي يعنـــي ً
مواطـــن يف الدولـــة يقبـــل التـــرع بأعضائـــه مـــا مل
يعل ــن رصاح ــة رفض ــه له ــذا .ثان ًي ــا ،غي ــاب تعري ــف
متفـــق عليـــه دول ًيـــا ملصطلـــح “االتجـــار باألعضـــاء
البرشيـــة” .ثال ًثـــا ،يجـــب وضـــع وثيقـــة شـــاملة
جدي ــدة تعال ــج أس ــباب االتج ــار باألعض ــاء البرشي ــة
وعواقبـــه .ومبعنـــى أخـــر ،يجـــب أن تضـــع هـــذه
األداة أحكا ًم ــا لتجري ــم االتج ــار بالب ــر له ــذا الغ ــرض
وكذلـــك االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة ،ففـــي حـــن
تجــرم كثــر مــن الــدول فعل ًيــا رشاء األعضــاء البرشيــة
تحـــت مظلـــة ســـلطانها القضـــايئ املحـــي ،ال يجـــرم
س ــوى ع ــدد قلي ــل جــ ًدا م ــن ال ــدول رشاء مواطنيه ــا
األعضـــاء البرشيـــة مـــن خـــارج حدودهـــا.

وتحظ ــر كذل ــك “اتفاقي ــة حق ــوق اإلنس ــان والط ــب
األحيـــايئ” وبروتوكولهـــا اإلضـــايف لعـــام 2002
التـــي توصـــل إليهـــا مجلـــس أوروبـــا رشاء األعضـــاء
البرشيـــة وبيعهـــا .ويعمـــل كذلـــك مجلـــس أوروبـــا
ع ــى اعت ــاد “اتفاقي ــة مناهض ــة االتج ــار باألعض ــاء
البرشي ــة” الت ــي تؤك ــد ع ــى الحاج ــة لوج ــود وثيق ــة
دوليـــة ملزمـــة قانون ًيـــا تتنـــاول حرص ًيـــا جرميـــة
االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة.

ويجـــب ابتـــكار وســـيلة جديـــدة لتعـــزز التعـــاون
الـــدويل يف هـــذه القضيـــة تعزيـــزًا ال ُيســـتهان بـــه
وخاصـــة يف مجـــاالت مثـــل :تســـليم املجرمـــن
ومص ــادرة األص ــول والعائ ــدات واملس ــاعدة القانوني ــة
املتبادل ــة .وأخ ــراً ،سيس ــاهم وض ــع وثيق ــة جدي ــدة
لهـــدف تعزيـــز التوعيـــة العامـــة بشـــأن أهميـــة
وهـــب األعضـــاء البرشيـــة باإلضافـــة إىل التهديـــد
الـــذي تشـــكله جرميـــة االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة.

وقـــد خـــرج منهـــج الحظـــر مـــن عبـــاءة مبـــادئ
منظمـــة الصحـــة العامليـــة التوجيهيـــة بشـــأن زرع
الخاليـــا والنُســـج واألعضـــاء البرشيـــة لعـــام .1991
إال أنهـــا ليســـت مبـــادئ ملزمـــة وال تخضـــع جميـــع
ال ــدول له ــا .و ُيع ــد إع ــان اس ــطنبول بش ــأن االتج ــار
باألعضـــاء وســـياحة زرع األعضـــاء أداة أخـــرى غـــر
ملزمـــة جـــاءت نتيجـــة أحـــد املؤمتـــرات الدوليـــة يف
.2008

وبتوقـــع إجـــراء دراســـة عـــن االتجـــار باألعضـــاء
البرشيـــة مـــن املقـــرر أن يصدرهـــا مكتـــب األمـــم
املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات والجرميـــة ،اســـتهلت
روســـيا البيضـــاء مناقشـــة بشـــأن قضيـــة وضـــع أداة
عامليـــة ملزمـــة قانون ًيـــا ملكافحـــة االتجـــار باألعضـــاء
البرشي ــة يف أواخ ــر  2014يف ال ــدورة الس ــابعة ملؤمت ــر
ال ــدول األط ــراف يف اتفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ملكافح ــة
الجرميـــة املنظمـــة عـــر القوميـــة الـــذي عقـــد يف
فيين ــا ويف نيوي ــورك ع ــى هام ــش ال ــدورة السادس ــة
فالدميري ماكيه وزير خارجية روسيا البيضاء .وميكن التواصل معه
والتســـعني للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة.

ويف ح ــن يق ــع االتج ــار بالب ــر بغ ــرض ن ــزع األعض ــاء
تح ــت مظل ــة “بروتوك ــول بالريم ــو ملكافح ــة االتج ــار
بالب ــر” املل ــزم قانون ًي ــا ،ال تخض ــع كل م ــن س ــياحة
زرع األعضـــاء واالتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة لهـــذا
الربوتوكــول .وإدراج هــذه الجرميــة إىل جانــب االتجــار
بالبـــر مـــن شـــأنه التأكيـــد عـــى الحاجـــة لتغطيـــة
مجـــال االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة متا ًمـــا ويعكـــس
كذلـــك تعقيداتـــه.

واألســـاس املنطقـــي لوضـــع أداة جديـــدة محتملـــة
مبنـــي عـــى ثالثـــة محـــاورً ،
أول :الحاجـــة ملعالجـــة
الســـبب الرئيـــي وراء االتجـــار باألعضـــاء البرشيـــة
وهـــو النقـــص الحـــاد يف ســـوق األعضـــاء البرشيـــة
ويتـــأىت ذلـــك بالبنـــاء عـــى منـــاذج اقتنـــاء األعضـــاء
الوطنيـــة الناجحـــة ،مثـــل :نظـــام “املوافقـــة

عىل الربيد اإللكرتوينiravelichko@gmail.com :

 .1ال يجب الخلط بني سياحة زرع األعضاء والسفر بهدف زرع األعضاء البرشية فاألخري
نشاط رشعي.
 .2إمييل كييل (“ )2013أزمة االتجار باألعضاء البرشية الدولية :حلول معالجة جذور
القضية” ،تقرير صادر عن مجلة كلية الحقوق بجامعة بوسطن
(International Organ Trafficking Crisis: Solutions Addressing the Heart of
the Matter).
http://tinyurl.com/Kelly2013-organ-trafficking
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الشاي َّ
املحل والسجائر :طعم حياة الالجئني يف األردن

رنا ب .خوري

بني الالجئني يف األردن ،ميثل امللل الناتج عن القيود املفروضة عىل التنقل والعمل ومشاعر التهميش مصدراً
ال تخطئه العني من مصادر الهم والحزن.

تسلط وسائل اإلعالم الضوء يف تقاريرها عن الالجئني السوريني
عىل معاناتهم اإلنسانية أو عىل لدونتهم املثرية لإلعجاب.
وكال املقاربتني مفهومتان وواقعيتان لكنّ ما ينقص هذين
املنظورين هو عرض ما يحدث يف الحياة اليومية .وامللل إمنا
هو مرور األيام دون عمل أي يشء أكرث من الحنني للاميض
والخوف مام يخبئه املستقبل .ومع َّأن رتابة الحياة الهادئة
يقطعها صخب التلفاز أو الجريان واألطفال ،فبالكاد ما تكرس
تلك النشاطات امللل .ومهام بلغ الضجيج ذاك فهيهات أن
يحل محل الحصول عىل عمل أو رعاية محصول زراعي أو
التخطيط ملستقبل األطفال.
فالناس اعتادوا عىل التخطيط خاصة بشأن عودتهم إىل
ديارهم .وهنا ،أخربين أحد كبار السن “عندما جئنا كنا نعتقد
َّأن مكوثنا لن يزيد عىل عرشة أيام ”.وتقول أخرى إ ّنها كانت
تعتقد إنها كانت واقعية إذ ظنت أنها لن متكث “أكرث من
شهرين” .لكنَّ الشهرين امتدا إىل سنتني كام تحول التخطيط
إىل انتظار .ثم تصبح لفافات التبغ طريق كثري منهم “لحرق”
َّ
املحل ،يذيبون
الدقائق وقضاء الوقت .وبكأس الشاي
كربياءهم وطموحهم وإميانهم باملستقبل.
وال يعني الرتكيز عىل امللل يف التَّهجري اإلشارة إىل َّأن الالجئني
السوريني يف وضع كبري من الراحة لدرجة تجعلهم يستمتعون
بامتياز الضجر وامللل .بل العكس هو الصحيح .إذ ُيعد امللل
نتاجاً للقيود املفروضة عىل حريتهم يف الحركة والحصول عىل
العمل ومشاعر التهميش.

الالجئون السوريون من تلبية متطلباتهم املعيشية الرئيسية،
يعتمد كثري منهم ممن يقطنون يف املدن عىل املساعدات
الخاصة .ففي إربد ،زرت إحدى العامرات الشققية التي
تؤوي عائالت “الشهداء” الثوار الذين قضوا يف الحرب إذ
يدفع أجور سكنهم مدة ستة أشهر أحد املتربعني السوريني
املقيمني يف السعودية .وهناك يف املقابل غريهم ممن اعتمدوا
عىل مدخراتهم التي قد تكون بحوزتهم أو املال الذي حصلوا
عليه مقابل بيعهم ملمتلكاتهم قبل مغادرة سوريا أو من
بيعهم للمجوهرات التي كانت حيل زينة نسائهم .ويتلقى
آخرون املال من أفراد األرسة الذين يعيشون يف أماكن بعيدة
غالباً يف دول الخليج العريب .لكنَّ جميع هذه املوارد بدأت
تنضب بعد أربع سنوات من بدأ األزمة.

القيود

ال يبدي الناس اهتامماً كبرياً يف االعتامد املطلق عىل
املساعدات دون غريها حتى لو كان مبقدورهم الحصول
عليها .وهكذا ،يسعى كثري منهم للمخاطرة بالعمل إذ تفرض
الحكومة قيوداً مانعة لهذه الفئة من السكان من االنخراط
بالعمل يف البالد ما يجعل عملهم ينحرص يف القطاع غري
النظامي .وقد التقيت امرأة توسلت إىل زوجها أن تغادر
العائلة املخيم وبعد ذلك اضطرت إىل إرسال أبنائها للعمل يف
مواقع اإلنشاءات ليك تتمكن العائلة من سداد أجور سكنهم
الجديد .لكنَّها رسعان ما بدأت تسمع عن الحمالت التي
تنفذها الرشطة عىل العاملة غري النظامية وترحيل من متسك
بهم إىل سوريا .فاضطرت منذ ذلك الحني إىل إبقاء أبنائها
يف املنزل .وهناك رجل غريها يعيش يف ضواحي َّ
عمن وكان
يلتحق بأي عمل غريب ميكن أن يحصل عليه حتى لو كان
ذلك يعني عدم حصوله يف بعض األحيان عىل أجره العادل.
وانهارت أمر أخرى وهي ترسد قصة ابنها الذي اضطر يف
نهاية األمر إىل العودة إىل سوريا للعمل “ألنه ال يشء له هنا”.
مضيفة أنه “رسعان ما استُش ِهد”.

ومن بني كل عرشة أردنيني ،هناك الجئ واحد من سوريا .ومن
بني أكرث من  600ألف الجئ سوري مسجل يف األردن ،يقل
معدل السوريني املقيمني يف املخيامت عن واحد إىل خمسة.
وهذا ما يجعل أكرث من نصف مليون الجئي يعيشون يف
املناطق الحرضية يف وسط البالد وشاملها .وتلقى السوريون
املساعدات الغذائية والرعاية الصحية والتَّعليم يف املدارس
الحكومية ،لكنَّ تلك املساعدات ُخفضت مؤخراً لحد من وحرية الحركة والتنقل مقيدة أيضاً بطرق عــدة وإن
ال َك َرم الذي لقوه يف السنوات األوىل من اللجوء .وليك يتمكن كانت أقل رسمية .فال يستطيع الجميع االستفادة من
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /جارد كوهلر

وهكذاُ ،يق َّيد الناس يف مساكنهم
وشققهم الــصــغــرة املكتظة
بالعائالت الكبرية .يف حني يتسم
الجو خــارج البيت بالخطر
والغالء وعدم الرتحيب .ومقارنة
بالرجال الذين يرتادون املسجد
ألداء الصلوات الخمسة كل يوم،
ال تجد النساء مثل هذا املتنفس
إذ يقضني الوقت بإعداد وجبة
الطعام التالية .أمــا األطفال
فيتهيجون بعد قضاء بضع
ساعات يف املدرسة التي متثل
بذلك رحمة لهم.

عائلة سورية يف شقة يف مدينة الرمثا ،األردن ،فرباير/شباط .2014

مكرمة السامح ألطفال الالجئني بدخول املدارس الحكومة
األردنية ويعود السبب يف ذلك يف بعض األحيان صعوبة
منط املواصالت الالزمة إليصال األبناء والبنات إىل املدارس.
وبالفعلُ ،ي ّثل ارتفاع تكاليف املواصالت التظلم الرئييس
الذي عرب عنه الالجئون ما يجعلهم يبقون أبنائهم وبناتهم
وتعب امرأة أخرى
البالغني واألطفال يف البيت عىل حد سواءّ .
عن مخاوفها عىل سالمة بناتها وع ّفتهن ما يدفعها إىل تركهن
يف البيت بينام تسمح للذكور بالذهاب إىل املدرسة.
وهناك سبب آخر للتهميش الذي يتمثل يف شيوع الشعور
مبعاملة الناس لهم عىل أنهم غرباء يف املجتمع .ونظراً لتنوع
التفاعالت بني األف ـراد الالجئني واألردنيني ،تنوعت أيضاً
انطباعاتهم .فقد أظهر بعضهم االمتنان لبعض جريانهم أو
رعاتهم األردنيني ممن قدموا لهم املساعدة ،يف حني أظهر
بعضهم اآلخر امتنان للحكومة للسبب ذاته .وحتى بالنسبة
ملن يشعر منهم بزيادة توتر العالقات بينه وبني مضيفيه،
فكثري منهم يتفهم ذلك بسبب الوضع الذي ال يحسد عليه
لبلد صغري فقري يف موارده وجدوا أنفسهم فيه .ويف الوقت
نفسه ،هناك غريهم ممن يشعر أنه غري مرغوب به فيلقي
االتهام بدوره عىل األردنيني بأنهم عنرصيون أو كساىل أو
جشعون.

وهــنــاك أيــض ـاً مــصــادر أخــرى
للرحمة .فالحياة االجتامعية تستمر حتى لو كانت مخلخلة.
فالناس يستمدون مشاعر الرىض واألمن من التعارف مع عدد
من الجريان واألقارب ومن العيش يف وسط تسوده األعراف
والتقاليد ذاتها .ويحدث التزاوج بني الالجئني من القرية ذاتها
من سوريا ويأتون بأطفال لهذا العامل .وها هي امرأة ُتظ ِهر يل
صوراً لحفل زفاف ابنتها يف إربد وكان غالبية املدعوين الذين
بلغ عددهم  300من الالجئني من بلدتها درعا.
لقد عرضت يل هذه الصور عىل هاتفها املحمول الذيك
ومثل هذه األجهزة متثل خطوطاً حيوية للتواصل مع العامل
الخارجي خاصة مع الداخل السوري .كام تأيت هذه الهواتف
بأخبار مح َّدثة ومقاطع الفيديو الخاصة باعتداءات الصواريخ
واإلصابات اليومية التي تقع هناك .ومع الفراغ الذي يخيم
عىل وقت الالجئني والخوف الكبري الذي يعشعش يف عقولهم،
تصبح هذه األجهزة مصدراً للمعلومات يف أغلب األحيان.
وقد ذكر يل رجل يف مخيم الزعرتي كيف علم ّأن بيته يف
سوريا تدمر بالكامل يف هجوم صاروخي إذ أرسل له جاره
عىل الهاتف الذيك هناك صورة للركام الذي بقي بعد دمار
بيته .ومل يبد عليه أي تأثر وهو يرسد قصته بل كان يضع
لفافة التبغ يف يده األوىل ويصب يل كأس الشاي َّ
املحل بيده
سجانتهم.
الثانية .فأمساة الالجئني ذاتها أصبحت ّ

وإذا كشفنا الغطاء عن تلك الطبقات من القيود املفروضة رنا ب .خوري  rbkhoury@u.northwestern.eduطالبة يف
وحالة التهميش التي يتعرض لها الالجئون الكتشفنا منط مستوى الدكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة نورثويسرتن

الحياة اليومية التي تصل إىل درجة امللل الذي ال يطاق.

www.ranakhoury.com
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انعدام الثقة بني الالجئني والدولة عىل الحدود التايلندية-البورمية

كارين هارغرايف

ال بد من منح االعتبار الالزم ملوضوع انعدام الثقة بني الالجئني ودولتهم األصلية يف املقاربات املؤسسية
إلعادة لالجئني املوجودين عىل الحدود التايلندية-البورمية وكذلك يف السياقات األخرى لالجئني يف العامل.
هناك 1.وهذه النتائج تشري إىل َّأن املؤسسات إذا رغبت يف حامية
مبدأ طوعية العودة وإذا رغبت يف الوقت نفسه برؤية الالجئني
يعودون طوعاً إىل بالدهم ،فيجب بذل مزيد من الجهود التي
تتجاوز مجرد ضامن الظروف ا ُملح ِرتمة لحقوق اإلنسان يف بورما.
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب ضامن َّأن الالجئني يرغبون بالفعل
بالعودة.

يف عام  ،2011عقب تشكيل حكومة مدنية شكلية يف بورما ،بدأت
وسائل اإلعالم املحلية التايالندية بنقل تقارير عن إشعاعات
تفيد َّأن مسؤولني يف الحكومة التايالندية كانوا يناقشون خططاً
بإعادة ما يقارب  100ألف الجئ من بورما تستضيفهم تايلندا
يف مخيامت عىل أراضيها .وبعد أربع سنوات يف عام  ،2015رغم
استمرار الشائعات حول إعادة الالجئني وانخفاض املساعدات
املقدمة للمخيامت الواقعة عىل الحدود التايلندية-البورمية ،مل
فهناك كثري من األسباب التي تدعو الالجئني يف هذا السياق
تبدأ بعد عمليات العودة املنظمة.
إىل مقاومة العودة حتى لو حدث هناك تغيري سيايس كبري
ومن عدة نواح ،هذه حقيقة يحب الرتحيب بها .لكنَّ العمل يف بورما ومن تلك األسباب عىل سبيل املثال ال الحرص تحسن
اإلصالحي يف بورما مل يكتمل بعد ،ويف كثري من الحاالت ،ما زالت األوضاع االقتصادية يف تايلندا وطول الوقت النسبي الذي قضوه
الظروف التي أدت إىل فرار الالجئني قامئة .وهذا يعني َّأن البدء يف املخيامت .ومع ذلك ،هناك أمر مهم وحاسم يتمثل يف َّأن
املهجرين من بورما ما زالوا يشعرون بقدر كبري من عدم الثقة
بعملية العودة يف األوضاع الراهنة من األرجح أنها سوف تضع
َّ
العائدين يف خطر التعرض النتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان .بالحكومة البورمية ،وطبيعة انعدام الثقة ذاتها بني الالجئني
ومع ذلك ،حتى لو كان التغيري السيايس الكبري يف بورما أمراً ميكن والدولة هي ما يشري إىل َّأن التغيري السيايس إن حدث لن يكون
التوصل إليه ،يبقى هناك حاجز آخر يعيق نجاح عمليات إعادة يف حد ذاته كافياً لجعل الجئي بورما يختارون العودة طوعاً
الالجئني املستقبلية ،وتحديداً انتشار شعور انعدام الثقة بني منهم.
الالجئني يف املنفى إزاء الحكومة البورمية.
وقد نرشت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف عام 2012
إطاراً للعودة الطوعية :الجئو ميامنار يف تايلندا .ولقي التشجيع
املؤسيس لبدء العودة كام تصورها الناس انتقادات واسعة من
كل من املجتمع املدين َح َسن التنظيم يف بورما واملنظامت غري
الحكومية الدولية التي ركزت عىل َّأن الظروف يف بورما مل تصبح
بعد مناسبة إلطالق عملية إعادة الالجئني عىل نطاق واسع.
ومنذ ذلك الوقت ،ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
تؤكد باستمرار عىل َّأن العمليات الحالية مل تتجاوز مرحلة ما
قبل التخطيط َّ
وأن املعيار املؤسيس للتطوع سوف يبقى املعيار
املتبع ولن ُي َّس أبداً يف أي عملية من عمليات العودة.

ملاذا علينا أن نأخذ مشكلة انعدام الثقة بجدية؟

اتسمت حالة انعدام الثقة مبوقف تبناه األفراد عىل أنه استجابة
عقالنية للخطر ،خاص ًة بتوفري وسيلة لحاميتهم إزاء التبعات
2
الكارثية التي قد تحدث إذا ما وضعوا ثقتهم يف املكان الخطأ.
ويف حالة الالجئ يف املنفى ،نرى انعدام الثقة تجاه دولة الالجئ
أساساً لالستجابة العقالنية للخطر الذي ينطوي عليه استمرار
تجديد التعامالت مع تلك الدولة .ومع ذلك ،هناك صفة مثرية
لالهتامم مالزمة النعدام الثقة وهي أ َّنه حتى لو كانت حالة
انعدام الثقة تو َّلدت عن أسباب عقالنية ،فقد تتسم أيضاً
بصفات غري عقالنية يف الوقت نفسه ألنها إن تبناها الشخص
فستصبح العدسة التي ينظر فيها للتطورات الالحقة ويفرسها.
ولذلك ،غالباً ما تأخذ ظاهرة انعدام الثقة شك ًال غري عقالين بل
معززاً ذاتياً ما يص ّعب إزاحتها من أذهان الناس.

واملشكلة الحقيقية تكمن يف معيار “الطوعية” هذا بحد ذاته.
ففي عام  ،2013أشار مسح أعدته لجنة الجئي كارين إىل َّأن
َّ
نسبة ال تتجاوز  %27من الالجئني يف مخيم ثام هني سوف وهذا األمر وحده يشري إىل أنه يف حالة الالجئني عىل الحدود
يعودون إىل بورما يف حالة إعادة السالم واالستقرار السيايس التايلندية-البورمية ،قد ال يكفي التغري السيايس بحد ذاته مهام
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كان كبرياً إىل نبذ إعادة الثقة وتحفيز الرغبات الطوعية يف
العودة بني الالجئني .وعليه ،تتطلب عملية تسهيل العودة
منا أن نتفاعل مبارشة مع مواقف انعدام الثقة لدى الالجئني
والتعامل معها واالعرتاف بوجود جذور عقالنية لتلك
املواقف ويحب أيضاً االعرتاف (حيث كان مناسباً) َّأن إعادة
التفاوض حول هذه املواقف ستحتاج إىل وقت طويل وجهد
كبري.
ومع ذلك ،ال تعرض األطر املؤسسية للعودة كثرياً من
اإلرشادات املبارشة حول إدارة هذه القضية الشائكة الخاصة
بانعدام الثقة بني الالجئني والدولة .ويف دليل العودة
الطوعية الذي نرشته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
عام  ،1996ال يوجد أكرث من ثالث حاالت ُتذ َكر فيها كلمة
“الثقة” يف ذلك الدليل يقع الرتكيز الخاص بالثقة عىل العالقة
ما بني الالجئني واملفوضية وغريها من مصادر املعلومات ،فال
يوجد أي اعتبار ممنوح للثقة بني الالجئني والثقة .ويف دليل
العودة ونشاطات اإلدماج الذي نرشته املفوضية عام ،2014
ُذ ِكرت كلمة “الثقة” ثالث مرات لكنها تبدي الثقة من ناحية
الحكومة (إعادة بناء الثقة بالسلطات املحلية واملؤسسات
العامة) ،ومع ذلك ،يأيت ذلك هذه الكلمة يف حاالتها الثالث
مبا يتعلق باإلدماج وليس بالعودة .ويبدو َّأن مقاربة مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني تتجه إىل َّأن الثقة يف الدولة
تصبح موضوعاً يوجب التعامل معه فور عودة الالجئني إىل
بلدهم األصيل .لكن ،ليس من مثة اقرتاح مبارش َّ
بأن انعدام
الثقة بني الالجئني والدولة قد ميثل عقبة أمام العودة بحد
ذاتها أو أنه أمر يستحق االعتبار قبل العودة.

ومع ذلك ،يخفق هذا الرتكيز عىل بناء الثقة املشاعرية فال
يحيط بالطبيعة املعقدة ملواقف انعدام الثقة التي يشعر
بها الالجئون قبل العودة .وتتضمن فكرة بناء الثقة َّأن الحل
يتمثل يف جعل الالجئني واعني وعياً كافياً بالحقائق املوضوعية
للقضية من خالل النشاطات املوىص بها كالحمالت اإلعالمية
والزيارات التي يجرونها من مبدأ “اذهب وانظر ما هناك”
والضامنات القانونية .إال َّأن هذا الرتكيز يتجاهل الطريقة
التي تؤثر فيها انعدام الثقة بصفتها موقفاً منفص ًال عن
“فقدان الثقة املشاعرية” عىل الطريقة التي ميكن تفسري
“الحقائق” بها.

إعادة التفاوض حول انعدام الثقة

لدرجة ما ،رمبا ميكن عزو هذا الخلل يف السياسة إىل حقيقة
َّأن التعامل مع العقبة املعقدة النعدام الثقة يتطلب إعادة
التفاوض حول املواقف الشخصية الكبرية ،وال شك َّأن ذلك
من املهام الصعبة .ومع ذلك ،هناك بعض االسرتاتيجيات
املبارشة التي ميكن تنفيذها لتشجيع الالجئني عىل إعادة
النظر يف شعور انعدام الثقة لديهم إزاء دولتهم األصلية.
ويف حني ال متثل هذه الجهود ُمقاربات جديدة فهي ميكن
أن تتمتع بأهمية اسرتاتيجية جديدة كجزء من الرتكيز عىل
انعدام الثقة بني الالجئني والدولة.
وتتضمن االسرتاتيجيات ما ييل:
■ ■استنكار رمزي من الدولة األصلية النتهاكات حقوق اإلنسان
السابقة ويتضمن ذلك االستنكار آليات إعادة االعتبار

كلتا الوثيقتني تتضمنان تلميحاً باحتامل وجود عقبات ■ ■إتاحة قنوات منخفضة املخاطر لتحقيق التعاون بني الالجئني
والدولة قبل العودة (كالتصويت خارج القطر).
من هذا القبيل لكنَّ الكلمة املستخدمة يف تلك الوثيقتني

باإلنجليزية هي  Confidenceوهي تعني الثقة املشاعرية

من ناحية املشاعر الداخلية التي تنتاب املرء تجاه شخص ■ ■تأسيس دور للهيئات التي تحظى بثقة الالجئني (كلجان
الالجئني عىل سبيل املثال) يف التفاوضات حول العودة.
آخر أو مؤسسة ما وال ترقى الكلمة إىل “الثقة” االئتامنية أي

 Trustمبعنى وضع الثقة اليقينية يف شخص ما أو مؤسسة

ما .ويف دليل العودة لعام  ،1996هناك  22إشارة لبناء الثقة ■ ■توفري القنوات الخاصة بالالجئني من األقليات واملجموعات
العرقية املضطهدة سابقاً لضامن التمثيل الحقيقي لهم يف
املشاعرية باآلخر ونصف تلك اإلشارات تشري إىل الكيفية
3
حكومة بلدهم األصلية.
التي ميكن لالجئني يف املنفى قبل رجوعهم أن يبنوا الثقة

املشاعرية يف الوضع يف بلدهم األصلية ومستقبل التعامل
معهم .ويف دليل العودة واإلدماج لعام  ،2004ثلث اإلشارات وإذا كنا ،كام تشري مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
“لبناء الثقة اليقينية” تنظر إىل بناء الثقة قبل العودة بهذا ما زلنا يف مرحلة “االستعداد” لعودة مستقبلية محتملة من
الحدود التايلندية-البورمية ،فينبغي لالستعداد أن يتضمن
املعنى أيضاً.
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خطوات إلقامة القواعد إلعادة التفاوض عىل انعدام الثقة بني ما يستحق أن يعرتف صانعوا السياسات به ويبدون له كل
الالجئني والدولة .عندها ،قد تصبح العودة الطوعية ممكنة اهتامم.
فيام لو جعلها اإلصالح السيايس خياراً يحرتم الحقوق.
كارين هارغرايف  karen.hargrave@gmail.comتخرجت
عام  2014من برنامج ماجستري دراسات اللجوء والهجرة
وهذه املشكلة ليست محصورة عىل سياق الحدود القرسية يف مركز راسات الالجئني /جامعة أكسفورد ،وهي حالياً
التايلندية-البورمية .فالدارس لهذه القضية ميكنه أن يتبني َّ
أن مستشارة للبحوث عىل الحدود التايلندية-البورمية.

املؤسسات الدولية إذ تبدي رغبتها يف اختزال أوضاع الالجئني
املطولة أثناء االلتزام مبعايري العودة الطوعية ،فهي يف الوقت
نفسه تفتقر إىل اإلطار املمكن للتعامل املتامسك مع انعدام
الثقة بني الالجئني والدولة كتحد للعمليات .وعىل الفاعلني
املؤسسيني االعرتاف َّ
بأن تبنيهم للمبدأ الطوعي يف العودة
يعني تبنيهم ألهمية األفكار التي تحيق بالالجئني ومشاعرهم
ومواقفهم الخاصة بتحركاتهم املستقبلية .وانعدام الثقة
بني الالجئني والدولة إمنا هي واحدة من هذه املواقف بل
هي من األمور التي متثل عائقاً حقيقياً أمام العودة وهذا

 .1انظر سو إيه نا (“ )2013مسح الالجئني  -معظمهم ال يريد العودة إىل بورما”
http://karennews.org/2013/07/refugee-survey-most-do-not-want-to-goback-to-burma.html
)(Refugee survey – most do not want to go back to Burma
 .2انظر هاردين ر (محرر) (“ )2004انعدام الثقة ( ،)Distrustنيويورك ،مؤسسة راسل
ساغ ،انظر عىل وجه الخصوص مقاالت راسل هاردين ورودريك كرامر وديبورا الرسون.
 .3انظر هارغرايف ك (“ )2014اإلعادة من منظار قائم عىل الثقة :عالقات الثقة بني
الالجئني والدولة حول الحدود التايلندية-البورمية وما وراءها” ،مركز دراسات الالجئني/
سلسلة العمل رقم 104
(Repatriation though a trust-based lens: Refugee-state trust relations on the
Thai-Burma border and beyond) http://tinyurl.com/Hargrave-trust

الحيوانات والهجرة القرسية
بيريز برين وكايتلني كلتي-هابر

املهجرين التي
يرتبط األذى الواقع عىل الحيوانات نتيجة التَّهجري القرسي لألشخاص ارتباطاً وثيقاً مبعاناة َّ
تحدد درجة ذلك األذى أيضاً.

نادراً ما تذكر التقارير شيئاً عن األثر الضار للهجرة القرسية
عىل حياة الحيوانات .ومع َّأن دراسة وضع حياة الحيوانات
أمر مهم بحد ذاته ،هناك أسباب كثرية تركز عىل البرش
تستدعي النظر يف آثار الهجرة القرسية عىل الحيوانات.
ويذهب التصنيف العام املقبول للحيوانات بوصفها من
املنافع التي يتمتع بها اإلنسان عىل اعتبار أنها “مصاحبات
للبرش” ومنها املوايش والحيوانات الربية وغريها ،ويحدد
هذا التصنيف شكل وطريق معاملة الحيوانات حسب
الثقافة السائدة ،وهذا يعني َّأن فهم املواقف الثقافية إزاء
الحيوانات أمر رضوري للوقوف عىل آثار الهجرة القرسية
عىل الحيوانات .فاألثر العاطفي الجسيم الواقع عىل بعض
املهجرين ،عىل سبيل املثال ،يزداد سوءاً يف بعض األحيان
َّ
املهجرين للتخيل عن حيواناتهم املصاحبة
ار
ر
اضط
بسبب
َّ
لهم وحيواناتهم الداجنة بأعداد كبرية .ويف أغلب األحيان ،ال
يجد األشخاص املتأثرون كثرياً من الوقت والخيارات لرتتيب
أوضاع الحيوانات التي يرعونها .فاإلطار الزمني للتهجري قد

يكون غامضاً يف البداية ويحيق به املجهول ،ما يدفع الناس
لالعتقاد أ َّنهم سيرتكون حيواناتهم املعتمدة عليهم مدة
قصرية من الزمن ميكن التعامل معها ،ثم رسعان ما يتبني لهم
َّأن العودة محظورة أو خطرة أو مستحيلة .ويف املقابل ،ال
ُيسمح للناس املغادرة مع حيواناتهم عند وقوع كوارث غري
متوقعه أو عندما تزيل الحكومة السكان من أماكنهم أو عند
هروب الناس من بالدهم إىل بالد أخرى عرب الحدود الدولية.
ونتيجة لذلك ،قد يكون مصري الحيوانات أن ُتربط داخل
الساحات أو البيوت أو االسطبالت أو ُترتك يف مراعي مسيجة
هجر وترتك لتهيم عىل وجهها يف الشوارع الخالية
أو قد ُت َ
من الناس أو يف األبنية املهجورة .وقد تنضم الحيوانات
املهجورة سواء أكان ذلك يف املناطق الحرضية أم الريفية إىل
فئات الحيوانات الوحشية أو قد تشكل مجموعة من تلك
الحيوانات بحد ذاتها .وبالنسبة لكثري من تلك الحيوانات،
املوت هو املصري نتيجة نقص مياه الرشب أو الجوع أو تفيش
األمراض أو تعرضها لإلصابات.
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املهجرين الالجئون عىل الحياة الربية بالصيد لغايات االستهالك البرشي
أما الحيوانات الداجنة فقد يذبحها الجائعون من َّ
خاصة يف يف الحاالت التي تضعف فيها املساعدات أو التجارة.
اإلنسانية .ومثال ذلك ،الفتوى التي أصدرها علامء الدين
السوريني يف أكتوبر/ترشين األول  2013إذ سمحوا مبوجبها وتزداد وطأة هذه العوامل عند إقامة مستوطنات الالجئني يف
املحميات كام حدث يف عام  1994عندما أعيد نقل الالجئني
للمهجرين السوريني بأكل القطط والكالب.
َّ
الروانديني إىل حديقة فريوانجا الوطنية ،ويسلط ذلك
املهجرة مع الناس
الحيوانات َّ
الضوء عىل تضارب جهود الداعني لحامية الرثوة الحيوانية
ُي َ
ُ
هجرين عىل ومامرسات عامل حقوق اإلنسان .وعىل مستوى العامل ،هناك
نظر إىل معظم الحيوانات التي تهاجر مع امل َّ
ً
أنها مصدر للطعام و/أو العمل .فغالبا ما تحمل الحيوانات  34منطقة محددة عىل أنها “بؤر” للتنوع الحيوي التي تتسم
املهجرين مع أمتعتهم ومقتنياتهم وهذا ما بارتفاع مستويات التنوع الحيوي والوضع املهدد ملنظوماتها
عىل ظهورها َّ
الحمل واالحتكاك املطول البيئية املتكاملة خاصة فيام يتعلق باألنواع الحيوية املهددة.
يوقع عليهم اإلصابات نتيجة ِ
مع حموالتها .وباإلضافة إىل ذلك ،غالباً ما تفتقر تلك وقد حدثت أكرث من  %90من النزاعات املسلحة الرئيسية
الحيوانات إىل مصادر الغذاء وماء الرشب خاصة يف املناخ بني عامي  1950و 2000يف البلدان التي تضمن بؤراً للتنوع
الجاف .وتبعاً لذلك ,،متوت كثري من الحيوانات نتيجة الحيوي وأكرث من  %80منها وقعت مبارشة ضمن مناطق تلك
اإلجهاد أو الحرمان يف أثناء الهجرة1.
البؤر 2.ويف يومنا هذا ،يقع تأثري كبري جداً عىل بؤر التنوع
الحيوي يف القرن األفريقي وحوض البحر األبيض املتوسط
وال يجد كثري من الناس الذين أصبحوا فقراء بسبب بسبب تهجري الناس وغريها من الظواهر التي يتسبب بها
التَّهجري القرسي الذي تعرضوا له القدر عىل الوصول إىل اإلنسان.
لقاحات لحيواناتهم .وباإلضافة إىل توتر السفر وضعف
املوارد الصحية العالجية ،تصبح الحيوانات عرضة لألمراض ووفقاً لجايسون مري ،املدير التنفيذي ملنظمة حيوانات لبنان
ثم تنقل تلك األمراض ملخيامت الالجئني وتنرش األمراض غري الحكومية ،م ّثل تدفق الالجئني السوريني تحدياً أمام قدرة
بني الحيوانات املحاذية لحدود املناطق التي ميكث فيها املنظمة عىل سن قوانني الرفق بالحيوان التي متثل الحاجة
الالجئون .وميثل هذا األمر مشكلة حقيقية حالياً للمزارعني لها رضورة قصوى .وبعدم وجود مثل هذه القوانني يف لبنان،
اللبنانيني وحيواناتهم َّ
ألن الالجئني السوريني الهاربني تنترش اإلساءة للحيوانات انتشاراً كبرياً وتزدهر تجارة األنواع
إىل لبنان أحرضوا معهم آالفاً من املاشية غري املحصنة الحيوية املهددة ضمن الحدود اللبنانية .وهذا مجرد توضيح
صحياً من ماعز وخرفان وأبقار فلم يتمكنوا من إعطائها بسيط حول التكلفة العالية للعنف املامرس عىل الحيوانات
املطاعيم الالزمة نظراً لألزمة السورية ما يهدد االستقرار وتعقيد طبيعته التي متس عدة قطاعات معاً نتيجة الهجرة
االقتصادي للمزارعني اللبنانيني وبقائهم .ويف أغسطس/آب القرسية.
 ،2013ن َّفذت وزارة الزراعة اللبنانية برنامج طوارئ لتوزيع بيريز برين  beirne@maine.eduبروفيسور علم
املطاعيم سعياً منها لكبح انتشار األوبئة املحتملة .ويف ظل االجتامع والدراسات القانونية وكايتلني كلتي-هابر
عدم توثيق ومالحظة األمراض التي تؤثر عىل الحيوانات يف  caitlin.huber@maine.eduباحثة يف دراسات اإلنسان
أغلب األحيان ،تصبح هذه األمراض أكرث إيالماً للحيوانات والحيوان وكالهام يعمالن يف جامعة ماين الجنوبية.
املتأثرة بل قد تنقل املرض للحيوانات الوحشية ما قد يهدد www.maine.edu
 .1جويل أندرتسيجيوسيك ( )2013الحرب :الحيوانات يف أعقاب التهجري يف :نوسييال
مجتمع الحيوانات األصلية املوجودة يف البالد.
املهجرين يف
وباإلضافة إىل ذلــك ،مع إقامة مخيامت
َّ
املناطق التي مل يكن البرش يستخدمونها سابقاً ،فقد يؤدي
ذلك إىل حرمان الحيوانات الربية من املوئل الرضوري
للصيد واملكأل والهجرة والتكاثر .وقد ترتدى نوعية األرايض
املحيطة باملخيامت نتيجة التصحر والتعرية وقد يتعدى

وأنتوين ج ،وكولني سالرت وجودي ك س بينتيل (محررون) ،الحيوانات والحرب .النهام ،دار
لكسنغتون بوكس للنرش.
(War: Animals in the Aftermath’, in Nocella, Anthony J, Colin Salter and
)Judy K C Bentley (eds.), Animals and War
 .2هانسون وآخرون (“ )2009الحرب يف يؤر التنوع الحيوي” ،مجلة بيولوجيا حامية
األحياء .املجلد  ،23العدد  /3صص 587-578
()Warfare in Biodiversity Hotspots
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2009.01166.x/
abstract
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البرشية) محارضة إليزابيث كولسون السنوية لهذا العام بعنوان “الرباءة:
بروفيسور مشارك جديد :د .توم سكوت-سميث
عُ ِّي د .توم سكوت-سميث أستاذاً مشاركاً لدراسات استيعاب املفهوم السيايس” .ملزيد من املعلومات وللتسجيل يرجى زيارة الصفحة
الالجئني والهجرة القرسية يف مركز دراسات الالجئني ويبدأ التالية www.rsc.ox.ac.uk/Colson2015
عمله فيه من شهر سبتمرب/أيلول  .2015وكان آخر منصب مؤمتر اإلبداع اإلنساين 2015
تواله د .توم سكوت-سميث أن عمل يف جامعة بريستول  18-17يوليو/متوز  ،2015كلية كيبيل ،أكسفورد
محارضاً يف السياسة يف كلية علم االجتامع والسياسة يستضيف مرشوع اإلبداع اإلنساين يف مركز دراسات الالجئني مؤمتره لعام 2015
والدراسات الدولية .وتنصب اهتامماته البحثية يف اإلغاثة حول اإلبداع اإلنساين بالرشاكة مع القمة اإلنسانية العاملية .وسيكون محور
الدولية وأثرها عىل حياة الالجئني بالرتكيز عىل قطاعي التغذية واإليواء.
املؤمتر لهذا العام “تيسري اإلبداع” .فنظراً الستمرار االهتامم والحوار الدائرين
حول اإلبداع اإلنساين ،يُدعَى املشاركون الستكشاف التحديات التي تواجه عملية
محارضة إليزابيث كولسون السنوية 2015
إيجاد بيئة ممكنة لإلبداع اإلنساين .ومتهيداً للقمة اإلنسانية العاملية ،سيكون
األربعاء  10يونيو/حزيران  2015الساعة الخامسة مسا ًء ،أكسفورد
الرتكيز الرئييس للمؤمتر عىل استكشاف ما ميكن أن نفعله لتمكني اإلبداع من
تقدم الربوفيسورة مرييام تيكتني (أستاذة مشاركة يف علم اإلنسان يف الكلية املجتمعات املتأثرة وألجلها .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الصفحة التالية
الجديدة للبحوث االجتامعية ومديرة مشاركة ملعهد زولبريغ للهجرة والتنقالت www.oxhip.org/2014/11/hip2015-cfp/

إذا وجدت َّأن هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية مثري لالهتامم فهال طلبنا منك أو من منظمتك دعم إنتاج األعداد
القادمة منها أو نرشها؟ يرجى التفكري يف تقديم الدعم مهام كان قلي ًال؟ نقرتح أن يكون الدعم بقيمة  30جنيهاً إسرتلينياً
( 46دوالراً أمريكياً) لألفراد و 50جنيهاً إسرتلينياً ( 75دوالراً أمريكياً) للمؤسسات .يرجى زيارة صفحتنا عىل اإلنرتنت
الخاصة بتقديم الدعم عىل الرابط التايل .www.fmreview.org/ar/online-giving

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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مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة
يف عامي 2014-2015

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

• CAFOD • Danish Refugee Council • European Union
Henry Luce Foundation • ISIM, Georgetown University
• Islamic Relief Worldwide • Luxembourg Ministry of
Foreign Affairs • John D and Catherine T MacArthur
Foundation • Mohammed Abu-Risha • Norwegian
Ministry of Foreign Affairs • Norwegian Refugee
Council/Internal Displacement Monitoring Centre • Oak
Foundation • Open Society Justice Initiative • Oxfam
• Regional Development and Protection Programme
• Swiss Agency for Development and Cooperation/
Swiss Cooperation Office - Afghanistan • Swiss Federal
Department of Foreign Affairs • UN-Habitat • UNHCR
• • UNOCHA• US Conference of Catholic Bishops
Women’s Refugee Commission • World Relief

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

تقديم الحلول القامئة عىل االحرتام

كولني سوان والرئيس ألربت ب ناكوين وستانيل توم

تعد القبائل التي تتعيش يف أالسكا الشاطئية ولويزانا يف
الواليات املتحدة األمريكية بعضاً من أكرث املجتمعات تعرضاً
لخطر التَّهجري املبارش نتيجة آثار التغري املناخي كارتفاع
منسوب مياه البحر وذوبان الجليد الدائم وغري ذلك من
التغريات البيئية التي يتسبب بها البرش نتيجة العمليات
االجتامعية التاريخية واإلمناء غري املستدام .ويف التسعينيات،
بدأت شعوب كيفالينا يف أالسكا تالحظ تغرياً تدريجياً يف
الظروف البيئية وأمناط الطقس التي أدت إىل تغريات يف
هجرة األحياء الربية وانخفاض منسوب جليد البجر وارتفاع
درجات الحرارة .وتكيف الناس مع تلك الظروف وأصبحوا
أكرث تيقظاً يف مالحظاتهم يك ال تفوتهم فصول الصيد .وهنا
بدأت النقاشات تثار يف املجتمع املحيل حول االحتباس
الحراري العاملي ومع ذلك ،رغم الجهود االستباقية املبذولة
حالياً لنقل املجتمع ،مل تقدم أي جهة وعوداً بتمويل االنتقال
وراء مرحلة التخطيط والتصميم للمرشوع.
ومنذ السبعينيات واملجلس التقليدي يف نيوتوك ،وهي قرية
أخرى يف أالسكا ،برصد التعرية الزاحفة ألرضهم ويبحث
عن سبل الحد من تلك الظاهرة .وخلصت تلك الجهود إىل
استنتاج أن ما من مفر أمام الناس من االنتقال من القرية
نظراً لعدم وجود أي إجراء بديل إلبقائهم يف املكان الحايل
بخفض آثار الظروف املناخية بتكلفة معقولة .ومع َّأن
االنتقال بدأ بالفعل ،واجه املجلس القبيل عوائق عدة متثلت
يف غياب آليات السياسات والتمويل وما زال تنفيذ خطة
االنتقال أمراً غري أكيد.

ويف حني عملت مجتمعات مثل كيفالينا ونيوتوك وآيل دي
جان تشارلز جي ًال بعد جيل عىل إعادة النقل ،واجهت
جهودهم عوائق يف كل خطوة ألسباب أهمها عدم وجود
البنى املؤسسة والحكومية الالزمة ملساعدتهم يف عملية
االنتقال .ولتحريك الجهود إىل األمام ،عىل ضوء شح املوارد،
التقى قادة القبائل مبمثلني عن الحكومة املحلية وحكومة
الوالية والحكومة الفدرالية وتحدثوا يف منابر واجتامعات
رفيعة املستوى وعرضوا مسائلهم يف مقابالت عن طريق
وسائل اإلعالم يف شتى أنحاء العامل.
وبتأسيس العالقات التعاونية  1والبدء بتنفيذ العمليات لدعم
املجتمعات يف انتقالها ،ينبغي لقادة القبائل واملجتمعات
الذين عملوا جي ًال بعد جيل عىل هذه الجهود أن يكونوا
هم من يقود العملية للمساعدة عىل ضامن عدم املساس
بحقوق املجتمعات وسيادتها الثقافية .وال بد من أن يكون
إدخال املنظومات املعرفية املتنوعة مبا فيها عمليات صنع
القرار التقليدية يف قلب عملية االنتقال بأكملها .وال بد أيضاً
من فعل ذلك كله بعدالة واحرتام لتجنب تحويل عملية
اإلنتاج املشرتك للتخطيط والتنفيذ إىل مسار آخر غري مسارها
املطلوب.

كولني سوان  swancolleen@gmail.comمنسق
املرشوعات ملجلس مدين كيفالينا ،والرئيس ألربت ب
ناكوين  whitebuffaloa@netscape.netرئيس قبيلة
آيل دي دجان تشارلز ورئيس مجلسها القبيل ،وستانيل توم
 stanley_tom2003@yahoo.comاملدير القبيل ملجلس
وهناك تجارب أخرى متر بها القبائل يف جنوب رشق لويزيانا .نيوتوك التقليدي.

فعىل سبيل املثال ،تعيش قبيلة آيل دي جان تشارلز جزيرة
تتقلص مساحتها وتعاين من ارتفاع نسبي يف منسوب البحر يتقدم كاتبو املقالة بجزيل الشكر إىل جويل مالدونادو وروبني
ما يزيد من وقع آثار العواصف واألعاصري وقسوة التغريات برونني وكريستينا بيتريسون عىل دعمهم يف إخراج هذه املقالة.
البيئية نتيجة اتباع مامرسات استخراجية غري مستدامة.
 .1منها عىل سبيل املثال ورشة عمل أصوات مرتفعة وهي مجتمع من قادة السكان
وبغياب أي خيارات أخرى للتكيف يف املكان وإدراكاً لرضورة األصليني وخرباء بيئيني معنيني بالسكان األصليني وغري األصليني والطالب واملهنيني العلميني
اتخاذ السكان لإلجراءات االستباقية إذا أرادوا الحفاظ عىل من شتى أنحاء الواليات املتحدة األمريكية.
www.mmm.ucar.edu/rising-voices-home
سيادتهم الثقافية ومل شمل مجتمعهم املترشذم ،بدأ املجلس
القبيل بالعمل عىل االنتقال .ووضع خطة ملجتمع مبني عىل
الطاقة املتجددة واملستدامة كنموذج إلعادة النقل التي
يقودها املجتمع املتأثر ،وكام الحال بالنسبة لكيفالينا ،مل يجد
املجلس القبيل التمويل وال الدعم الحكومية لفعل ذلك.
بيت مغمور مبياه الفيضانات يف جزيرة دي جان تشارلز بعد إعصار إيزاك.2012 ،
جويل مالدونادو
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