
من القول إلى الفعل )القواعد اإلرشادية( 

النزوح الناجم عن الكوارث:
كيفيــة الحـد مــن الخطــر،
معــالـجــة اآلثــار وتعــزيـــز
القـــــدرة علـــى التكيـــــف

دليل لتنفيذ إطار سنداي للحد من 
مخاطر الكوارث الهدف  )هـ( 

إصدار املشاورات العامة 2018

 

هذه اإلرشادات هي مجهود من املجتمع الدولي
للحد من مخاطر الكوارث ومكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

دعماً إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015.



من القول إلى الفعل )القواعد اإلرشادية( 

النزوح الناجم عن الكوارث:
كيفيــة الحـد مــن الخطــر،
معــالـجــة اآلثــار وتعــزيـــز
القـــــدرة علـــى التكيـــــف

دليل لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الهدف  )هـ( 

مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
إصدار املشاورات العامة 2018

هذه اإلرشادات هي مجهود من املجتمع الدولي
للحد من مخاطر الكوارث ومكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

دعماً إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2030-2015.

تغطية: املجلس النرويجي لالجئني- أدريان سوربرينانت، أبريل 2017

الغالف: امرأة حتمل اخلشب والنسيج واحلبال الالزمة لبناء خيمتها بعد فرارها من اجلفاف.
مشيت ألربع ساعات،تعبر اجلبال املتاخمة للوادي اجلاف. ولم يتبقى شئ من خرافها الـ200. وبسبب نقص 

الغذاء ، أصبح زوجها اآلن يف املستشفى ، تاركاً لها أطفالهم اخلمسة ترعاهم وحيدة.
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شكر وتقدير

هــذا املبــدأ التوجيهــي هــو نتــاج للمراجعــات األدبيــة واملناقشــات واملســاهمات مــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن، 
وكذلــك اخلبراءاملعينــني املرشــحني مــن قبلمكتــب األمم املتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث خصيصــاً مــن أجــل 

تطويــر إرشــادات دليــل مــن القــول إلــى الفعــل.

يعرب مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن امتنانه لألفراد التاليين 
الذين كانوا جزءًا من مجموعة العمل:

)NRC( نينا بيركالند -  املجلس النرويجي لالجئني
)UNHCR( إيريكا باور- مفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني

)NRC( لينا برين – املجلس النرويجي لالجئني 
)IDMC( بينا ديساي - مركز رصد النزوح الداخلي

هاناانتويسل شابويسات -  استشاري مستقل
 )UNHCR( أمارى جبر اغزيابير - مفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني

IOM لورينزو جوادانو - املنظمة الدولية للهجرة
)PDD(سارة كوتزاو- منهاج النزوح الناجم عن الكوارث

)تورستني كلوزى زيبر- حكومة أملانيا
سيلفي يوسا - استشاري مستقل

IOM داريا مخناشيفا - املنظمة الدولية للهجرة
IOM  يوهان أولوف غونبرغ - املنظمة الدولية للهجرة
IDMC سيلفان بونسير - مركز رصد النزوح الداخلي

 PDDمنهاج النزوح الناجم عن الكوارث - Atle Solberg  أتلي سولبرغ
UNISDR ماركو توسكانو ريفالتا - مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

UNISDR إيرينا زودرو - مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الشكر للمساهمين اإلضافيين:

IDMC مركز رصد النزوح الداخلي ،Vicente Anzellini )فيسنتي أنزيلليني(
فاكوندو تشافىز بنيال Facundo Chávez Penilla ، مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

OHCHR
UNHCR  أندريا ديكروت، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
UNHCR  مارين فرانك، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

غانيس غورون، معهد نيبال لدراسات التنمية
بينيديتا جوالندي، أوكسفام ، جنوب إفريقيا

IOM لويس هوفمان، املنظمة الدولية للهجرة
)ECOWAS( محمد إبراهيم، اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا

IOM دينا يونيسكو، املنظمة الدولية للهجرة
)SADC( كليمنت كالوجنا ، مفوضية التنمية للجنوب األفريقي

بابار خان، الصندوق العاملي للحياة البرية ، باكستان
GNDR اديسو كوسييفي، الشبكة العاملية ملنظمات املجتمع املدني للحد من الكوارث

أنيميش كومار، املكتب اإلقليمي لألمم املتحدة للحد من مخاطر  الكوارثآلسيا واملحيط الهادي
)PDD( منهاج النزوح الناجم عن الكوارث ،Erick Mutshayani إريك موتشياني

IOM املنظمة الدولية للهجرة ،Ileana-Sinziana Puscas )إليانا سينسيانا بوسكاس

3



الترجمة والتعديالت :

)RAED( عماد الدين عدلي – الشبكة العربية للبيئة والتنمية
)RAED( غــــــــــــــــــــــادة أحمدين - الشبكة العربية للبيئة والتنمية
)RAED( إلهــــــــــــــام عفيـــــــــــفي - الشبكة العربية للبيئة والتنمية
)RAED( محمد حسيـــــــــــــــــــن - الشبكة العربية للبيئة والتنمية
)RAED( بهيـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــرو - الشبكة العربية للبيئة والتنمية
)RAED( ســـــــــــــــارة غــــــــــــــــــــــامن - الشبكة العربية للبيئة والتنمية

ــا انتويســل شابويســات ،  ــة الرئيســية هان ــد، والكاتب ــا بيركالن ــل  نين ــى منســقة الدلي ونتوجــه بالشــكر اخلــاص إل
واملؤلفــة الداعمــة ســيلفي يوســا ، وكذلــك إلــى ميســري دليــل الكلمــات يف العمــل مــن مكتــب األمم املتحــدة للحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث، وديــف بــول زرفــاس ، وإيرينــا زودرو.
 

حول هذا اإلصدار االستشاري العام

كان تطويــر دليــل »القــول إلــى العمــل« حــول النــزوح مــن الكــوارث جهــداً تعاونيــاً ، بقيــادة املجلــس النرويجــي 
لالجئــني وبتمويــل مــن احلكومــة األملانيــة ، دعمــاً جلهــود منهــاج النــزوح الناجــم عــن الكــوارث مــن أجــل ضمــان أن 
تشــمل اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث يف املســتقبل النــزوح الناجــم عــن الكــوارث علــى النحــو املبــني يف 
إطارســندايللحد مــن مخاطــر الكــوارث 2015-2030. حيــث تكــون فريــق العمــل مــن، مكتــب وزارة اخلارجيــة 
األملانيــة، مركــز الرصــد للنــزوح الداخلــي )IDMC( ، ومنهــاج النــزوح الناجــم عــن الكــوارث )PDD( ، ووكالــة األمم 

.)UNHCR( ووكالــة األمم املتحــدة لشــئون الالجئــني ، )IOM( املتحــدة للهجــرة

يعــد منهــاج النــزوح الناجــم عــن الكــوارث مبــادرة تقودهــا الدولــة تهــدف إلــى تنفيــذ توصيــات أجنــدة حمايــة 
مبــادرة نانســن ، التــي تقــدم للــدول أدوات ملنــع حــاالت النــزوح الناجــم عــن الكــوارث واالســتعداد واالســتجابة 
ــة.  ــر احلــدود الدولي ــى مــالذ آخــر داخــل دولهــم أو عب ــور عل ــى العث ــاس إل ــا بشــكل أفضــل عندمــا يضطــر الن له
ملعرفــة املزيــد عــن منهــاج النــزوح الناجــم عــن الكــوارث وأجنــدة حمايــة مبــادرة نانســن ، يرجــى زيــارة املوقــع:  

disasterdisplacement.org

ــك  ــك تعليقــات أو مســاهمات للمشــاركة )مبــا يف ذل ــل. إذا كان لدي هــذه هــي النســخة االستشــارية العامــة للدلي
دراســات حالــة إضافيــة أو أمثلــة للممارســات الفعالــة(، فيرجــى إرســالها مــن خــالل النموذج على املوقــع االلكتروني 

)https://www.preventionweb.net( أو االتصــال بنقطــة االتصــال التاليــة:

نينا بريكالند
كبير مستشاري الكوارث وتغير املناخ

املجلس النرويجي لالجئني
nina.birkeland@nrc.no :البريد اإللكتروني

مالحظة: 
عند إرسال مساهماتك ، يرجى تضمني »دليل من القول إلى الفعل اخلاص بالنزوح الناجم عن الكوارث« يف 

عنوان البريد االلكتروني.

4



جدول المحتويات :

I. مقدمة: 
النزوح الناتج عن الكوارث والحد من مخاطره    

1.1 الغرض وهيكل الدليل
1.2 النزوح الناجت عن الكوارث كتحدي يف مجال احلد من مخاطر الكوارث

1.3 نزوح الكوارث وإطار سينداي       

II. النزوح من الكوارث وأولويات إطار سينداي للعمل

2.1 املبادئ التوجيهية ودور أصحاب املصلحة
2.2 األولوية 1: فهم مخاطر الكوارث

2.2.1 تقييم مخاطر النزوح من الكوارث
2.2.2 جمع البيانات وحتليلها بشأن النزوح أثناء االستجابة
2.2.3 جمع وحتليل املعطيات حول النزوح أثناء االسترداد

2.2.4 جمع البيانات وحتليلها على املستويني العاملي واإلقليمي
2.3 األولوية 2: تعزيز إدارة مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث

2.3.1 النزوح يف حاالت الكوارث يف القوانني واللوائح والسياسات العامة
2.3.2 النزوح من الكوارث يف قوانني وسياسات واستراتيجيات وخطط احلد من مخاطر الكوارث

2.3.3  النزوح يف حاالت الكوارث يف منتديات التنسيق الوطنية واملحلية للحد من مخاطر الكوارث
2.3.4 السياسات العامة بشأن منع املستوطنات البشرية يف املناطق املعرضة ملخاطر الكوارث

2.3.5 استراتيجيات وآليات معاجلة مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث على املستويني العاملي واإلقليمي 
2.4 األولوية 3: االستثمار يف احلد من مخاطر الكوارث من أجل املرونة
2.4.1 السياسات والبرامج ملعاجلة احلراك البشري املرتبط بالكوارث

2.4.2 إدراج مخاطر التهجير الناجم عن الكوارث يف استراتيجيات وخطط احلد من مخاطر الكوارث 
2.4.3 السياسات الشاملة وشبكات األمان االجتماعي لتحقيق حلول دائمة

2.4.4 ممارسات التقاسم لبناء القدرة على الصمود واحلد من مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث على 
املستويني العاملي واإلقليمي

2.5  األولوية 4: تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة الفعالة، و«إعادة البناء على نحو أفضل« يف 
مجاالت اإلنعاش والتأهيل وإعادة البناء 

2.5.1 تعزيز املعرفة باملخاطر ونظم اإلنذار املبكر وخطط اإلخالء
2.5.2 معاجلة النزوح  يف خطط التأهب والطوارئ واالستجابة

2.5.3 معاجلة النزوح يف خطط التعايف وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار
2.5.4 االستعداد لالستجابة للنزوح يف حاالت الكوارث والتعايف على املستوى العاملي واإلقليمي

اســتراتيجيات  فــي  الكــوارث  عــن  الناجــم  النــزوح  إدراج  لتقييــم  مراجعــة  قائمــة   .III
الكــوارث مخاطــر  مــن  الحــد  وسياســات 

7

7
8

12

15

18

21

25

29

15

19

22

26

16

20

23

27

32

33

17

20

24

28

32

34

36

38

5



IV. المرفق

3.1.املراجع إلى النزوح الناجم عن الكوارث واحلراك البشري يف إطار سينداي 
3.2 املوارد الرئيسية

3.3 املصطلحات
3.4 الصلة مع الدالئل  األخرى لـ من القول إلى الفعل

3.5 الصلة بالسياسات والعمليات العاملية األخرى
النزوح الناجم عن الكوارث : كيفية احلد من املخاطر والتعامل مع آثارها وتعزيز املرونة

46

46
47
49
51
52
52

6



I. مقدمة:

النزوح الناتج عن الكوارث والحد من مخاطرها

»يتضمــن إطــار ســينداي عــددا مــن التدابيــر املتعلقــة بالتنقــل البشــري والنــزوح واإلخــالء وإعــادة التوطــني يف ســياق 
تعزيــز إدارة مخاطــر الكــوارث واالســتثمار يف املرونــة واالســتعداد. 

ــزوح واإلخــالء  ــرح إطــار ســينداي التنقــل البشــري والن ــة، يقت ــة التشــريعات الوطني ــك وادراكا ألهمي يف ســياق ذل
وإعــادة التوطــني كأولويــة يف تطويــر األدوات املعياريــة ».

1 . 1  الغرض وهيكل الدليل

النــزوح القســري هــو واحــد مــن أكثــر اآلثــار الضــارة والفوريــة للكــوارث، ويف بعــض احلــاالت يحــدث حتــى قبــل 
وقــوع أي خطر،لــذا فــإن تيســير حركــة األشــخاص لتفــادي تعرضهــم حلــاالت مهــددة للحيــاة عــن طريــق اإلجــالء أو 
الترحيــل املخطــط هــو أحــد أكثــر الطــرق فعاليــة للحــد مــن الوفيــات واإلصابــات، غيــر أن االضطــرار إلــى الفــرار 
مــن املنــزل، ال ســيما عندمــا تكــون العــودة غيــر ممكنــة لفتــرة غيــر معلومــة، مييــل إلــى زيــادة االحتياجــات اإلنســانية 

ويعــرض النــاس ملخاطــر متزايــدة مرتبطــة بنزوحهــم، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للكــوارث املســتقبلية. 

يشــكل كل مــن النــزوح ســواء قصيــر أوطويــل األمــد عديــد مــن التحديــات فيمــا يتعلــق بتوفيــر اخلدمــات األساســية 
ــة  ــى التنمي ــر عل ــزوح تؤث ــاع مســتويات الن ــث أن ارتف ــة، حي ــة واجلماعي ــة الفردي والتماســك االجتماعــي والرفاهي
املســتدامة وتقــوض املكاســب اإلمنائيــة علــى نطــاق واســع، ال ســيما إذا لــم يتــم تلبيــة احتياجــات املتضرريــن بشــكل 

كاف.

يعتــرف إطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015-2030 بالنــزوح النــاجت عــن الكــوارث - احلركــة 
ــد مــن الفــرص  ــق مهــم، ويوفــر العدي ــة لألشــخاص املرتبطــني بالكــوارث - كمصــدر قل ــر الطوعي القســرية أو غي
لوضــع أهــداف الســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث )DRR( التــي تقلــل مــن خطــر النــزوح النــاجت عنهــا 
واملعانــاة اإلنســانية ذات الصلــة مبــا يتماشــى مــع الهــدف بــاء، للحــد بشــكل كبيــر مــن عــدد األشــخاص املتضررينمــن 

الكــوارث علــى مســتوى العالــم.

وإن كان ال ميكــن جتنــب النــزوح فــإن إطــار العمــل يحــدد أيًضــا اإلجــراءات الالزمــة للتحضيــر لالســتجابات والتــي 
تقلــل مــن االحتياجــات اإلنســانية املحتملــة وتعــزز قــدرة املتضرريــن علــى التكيــف حتــى يتمكنــوا مــن إيجــاد حــل 
مقبــول لتهجيرهــم، وتعتبــر معاجلــة النــزوح الناجــم عــن الكــوارث أمــراً أساســياً لتحقيــق املبــدأ 19 )ج(، الــذي يقــر 
بــأن إدارة مخاطــر الكــوارث )DRM( تهــدف إلــى حمايــة النــاس وأصولهــم بطــرق حتفــظ وتشــجع جميــع حقــوق 

اإلنســان.

يقــدم هــذا الدليــل إرشــادات عمليــة ملســاعدة الســلطات احلكوميــة علــى دمــج النــزوح الناجــم عــن الكــوارث وأشــكال 
ــة  ــة وشــبه الوطني ــة والوطني ــة يف اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث اإلقليمي التنقــل األخــرى ذات الصل
واملحليــة وفًقــا للهــدف )هــاء( مــن إطــار ســينداي،وذلك ملراجعــة أو تطويــر اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر 
الكــوارث بحلــول عــام 2020. كمــا يقــدم معلومــات أساســية ويســلط الضــوء علــى مختلــف األدوار التــي ميكــن أن 
تؤديهــا إدارة احلــد مــن مخاطــر الكــوارث يف احلــد مــن النــزوح النــاجت عــن الكــوارث واالســتعداد واالســتجابة لــه.

يهدف الدليل يف املقام األول إلى دعم عمل كل من:

ــوارث، وال ســيما وكاالت    ــة إلدارة مخاطــر الك ــة واملحلي ــة وشــبه الوطني ــة والوطني ــة اإلقليمي ــات الفاعل اجله
ــوارث. ــي، واملســتجيبون للطــوارئ يف التصــدي ألخطــار الك ــاع املدن ــوارث، والدف إدارة الك

7



الحكــومات الوطنيــة واإلقلیمیة لضمــان توافق سیاسات تجنب وإدارة النــزوح داخل وعبر الحدود يف جمیع   
القطاعات ذات الصلة.

القانــون وصنــاع السياســات الوطنيــني وشــبه الوطنيينكالبرملانيــني يف تنظيــم إدراج تدابيــر للحــد مــن النــزوح   
الناجــم عــن الكــوارث وإدارتــه.

الســلطات املحليــة املســئولة عــن تخطيــط اســتخدام األراضــي والتنميــة احلضريــة للحــد مــن مواطــن الضعــف   
ــة  ــاجت عــن الكــوارث يف خطــط التنمي ــزوح الن ــزوح، وضمــان إدراج مخاطــر الن ــى الن ــؤدي إل ــي قــد ت والتعــرض الت

املكانيــة.

كمــا قــد جتــد جهــات أخــرى هــذا الدليــل »كلمــات تتحــول إلــى افعــال« مفيــدا، مثــل املنظمــات الدوليــة، واملجتمــع 
املدنــي، واملنظمــات املجتمعيــة، واألكادمييــني.

يحتــوي الدليــل علــى أربعــة أجــزاء. يناقــش األول غــرض املشــروع، ويشــرح ملــاذا يعتبــر النــزوح النــاجت عــن الكــوارث 
حتدًيــا عاملًيــا بشــأن احلــد مــن مخاطــر الكــوارث، ويقــدم ملحــة عامــة عــن كيفيــة معاجلــة إطــار ســينداي لهــذا النــوع 

مــن النــزوح.

ويبــدأ اجلــزء الثانــي مببــادئ توجيهيــة لوضــع األنشــطة يف إطــار أولويــات العمــل األربعــة إلطــار العمــل ذات الصلــة 
باحلــد مــن الكــوارث والتأهــب واالســتجابة لهــا علــى جميــع املســتويات، كمــا يتــم توضيــح املمارســات الفعالــة مــع 

أمثلــة ودراســات احلالــة.

أمــا اجلــزء الثالــث فهــو عبــارة عــن أداة تقييــم تلخــص أهــم األنشــطة للتصــدي للنــزوح نتيجــة الكــوارث يف إطــار 
اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث املحليــة وشــبه الوطنيــة والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة. ويهــدف إلــى 
مســاعدة املســتخدمني علــى حتديــد مــا إذا كانــت هــذه االســتراتيجيات تتماشــى مــع إطــار ســينداي بشــأن النــزوح 

الناجــم عــن الكــوارث، واملســاعدة يف اإلبــالغ عــن مؤشــرات آليــة الرصــد يف ســينداي. 

اجلــزء الرابــع عبــارة عــن ملحــق يقــدم إشــارات محــددة إلــى النــزوح نتيجــة الكــوارث واحلــراك البشــري يف إطــار 
ســينداي، وقائمــة باملــوارد الرئيســية، وســرد للمصطلحــات، وإشــارات مرجعيــة إلــى كلمــات أخــرى إلــى أدلــة عمليــة، 

وعــرض عــام لكيفيــة ارتبــاط النــزوح بالكــوارث مبختلــف أنواعهــا بالسياســات والعمليــات العامليــة.

لــم يتــم تصميــم الدليــل كدليــل إرشــادي شــامل ملعاجلــة مخاطــر النــزوح النــاجت عــن الكــوارث، لــذا يوصــى باملراجــع 
املختــارة للمســتخدمني الذيــن يبحثــون عــن مزيــد مــن اإلرشــادات الفنيــة حــول موضوعــات محــددة، كمــا أنــه 
ال يغطــي كل األنشــطة ذات الصلــة يف إطــار ســنداي بشــكل شــامل،فعلى سبیل المثال، العديــد مــن أنشطة 
ــع  ــه يتب ــك فإن ــة يف المناطــق المعرضة لألخطار ســتحد من أخطــار النزوح، ومــع ذل بناء القدراتفــي مجــال املرون
التخطيــط واإلطــار املنطقــي يف املناطــق التــي يغطيهــا، ممــا يعنــي وجــود درجــة مــن التداخــل بــني بعــض األقســام.

مــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي مراجعــة جميــع أنشــطة إدارة مخاطــر الكــوارث لضمــان تلبيــة االحتياجــات املحــددة 
للفئــات الســكانية الضعيفــة، مبــا يف ذلــك النازحــني أو الذيــن يواجهــون خطــر النزوح،ويجــب أن تســاعد املراجــع 

املتقاطعــة ذات الصلــة مــع هــذا الدليــل »كلمــات تتحــول إلــى افعــال« يف مثــل هــذه التحليــالت.

1 . 2 النزوح الناتج عن الكوارث كتحدي في مجال الحد من مخاطر الكوارث

إن الفــرار مــن املنــزل للهــروب مــن آثــار اخلطــر قــد يعنــي الفــرق بــني احليــاة واملــوت، ولكــن النــزوح مــن الكــوارث - 
الــذي يشــمل عمليــات اإلخــالء ويف بعــض احلــاالت عمليــات الترحيــل املخططــة - ميكــن أن يكــون لــه آثــار إنســانية 
ــر مــن بضعــة  ــدوم أكث ــة األمــد. خاصــة عندمــا ت ــة طويل ــة وقانوني ــة وإداري ــة واقتصادي وخيمــة وعواقــب اجتماعي
أيــام. كمــا ميكــن للنــزوح أن يجعــل نقــاط الضعــف املوجــودة مســبًقا أســوأ ويخلــق مخاطــر جديــدة، مثــل التدهــور 

البيئــي يف املجتمعــات املضيفــة التــي يلجــأ إليهــا النازحــون.

ــم،  ــو يقطــع التعلي ــة، فه ــق البطال ــش ويخل ــر ســبل العي ــة، ويدم ــاة الثقافي ــع واحلي ــزوح يعطــل األســرة واملجتم الن
ويســبب مشــاكل صحيــة ويجعــل الظــروف القائمــة أســوأ، ويقلــل مــن الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية، ويجعــل 
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مــن الصعــب املطالبــة بحقــوق امللكيــة، ويزيــد مــن مخــاوف الســالمة واألمــن، ويزيــد مــن خطــر االجتــار بالبشــر 
ويــؤدي إلــى الفقر،وقــد ال يتمكــن النازحــون مــن احلصــول علــى مســاعدة حكوميــة أو احلصــول علــى تصريــح عمــل 
أو تســجيل أطفالهــم يف املدرســة إذا لــم يتمكنــوا مــن اســتبدال وثائــق الهويــة الشــخصية التــي مت تركهــا أو فقدهــا 

أو تدميرهــا يف الكارثــة.

هنــاك مجموعــات معينــة، مثــل النســاء واألطفــال والشــباب واملســنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص 
ــة خــالل  ــات إضافي ــة حتدي ــى مواجه ــل إل ــني، متي ــات الســكان األصلي ــني ومجتمع ــن والالجئ املهمشــني واملهاجري
مرحلــة االســتجابة واالنتعــاش. فالنســاء واألطفــال، علــى ســبيل املثــال قــد يواجهــون خطــراً أكبــر مــن العنــف القائــم 
علــى نــوع اجلنــس يف مراكــز اإلجــالء املزدحمــة أو أثنــاء البقــاء مــع أســر مضيفة،وقــد يواجــه املســنونصعوبة يف 

ــى التنقــل. ــود عل ــع املســاعدات املســاعدات بســبب القي ــة الطبيةاألساسيةأوتوزي ــى الرعاي الوصــول ال

تــؤدي الكــوارث املفاجئــة يف الوقــت احلالــي إلــى نــزوح 25 مليــون شــخص كل عــام. وهــو مــا يعــادل اضطــرار فــرار 
شــخص مــن منزلــه كل ثانيــة تقريبــاً،وإذا مت تضمــني النــزوح املصاحــب للكــوارث البطيئــة الظهــور مثــل اجلفــاف، 
فــإن الرقــم العاملــي ســيكون أعلــى بكثير،ويحــدث معظــم النــزوح نتيجــة الكــوارث داخــل البلــدان )النــزوح الداخلــي( 

ولكــن يف بعــض احلــاالت يتــم تهجيــر األشــخاص عبــر احلــدود الدوليــة )نــزوح نــاجت عــن كارثــة عبــر احلــدود(.

ومــن املتوقــع أن يــؤدي تغيــر املنــاخ إلــى زيــادة تهجيــر الكــوارث حيــث أن األحــداث املناخيــة القاســية تصبــح أكثــر 
ــو  ــل النم ــل اخلطــر األخــرى مث ــؤدي عوام ــع أيضــا أن ت ــن املتوق ــة، وم ــدان النامي ــراً وشــدة وال ســيما يف البل توات
احلضــري الســريع وغيــر املخطــط لــه، والنمــو الســكاني، والفقــر، والصــراع، وعــدم تطبيــق مبــادئ احلكــم الرشــيد 

والتدهــور البيئــي، إلــى تغذيــة هــذه الظاهــرة وإلــى زيــادة حاجــات املتضرريــن.

معظــم النازحــني يف أعقــاب وقــوع الكــوارث يلجــأون إلــى األســر املضيفــة أو املســاكن املســتأجرة، بــدالً مــن املالجــئ 
أو املخيمــات اجلماعيــة، وتختلــف مــدة النــزوح بشــكل كبيــر تبعــاً لتأثيــر املخاطــر ومرونتهــا مــن النــاس واملجتمعــات 
املتأثــرة. فعلــى ســبيل املثــال يعــود غالبيــة األشــخاص الذيــن مت إجالؤهــم إلــى ديارهــم بعــد بضعــة أيــام أو أســابيع 
ــد  ــرات اخلطــر شــديدة، فق ــت تأثي ــم، ولكــن إذا كان ــاء حياته ــدء يف إعــادة بن ــى الب ــن عل فقــط، ويصبحــون قادري

يســتغرق األمــر شــهوراً أو حتــى ســنوات قبــل إعــادة تهيئــة الظــروف ليســتطيع النــاس العــودة بأمــان واســتدامة.

ويف بعــض احلــاالت، قــد ال يكــون مــن املمكــن أبــدا العــودة، ممــا يعنــي أن خطــط االســتعادة والتعميــر حتتــاج إلــى 
ــن  ــف وأي ــار كي ــم يف اختي ــرام حقه ــوا؛ واحت ــا كان ــم أينم معاجلــة احتياجــات األشــخاص النازحــني وأوجــه ضعفه
يفضلــون التوصــل إلــى حــل دائــم لتشــردهم. بعبــارة أخــرى، يجــب استشــارة النازحــني لضمــان أن تكــون العمليــة 

طوعيــة. مــن املهــم أيضــاً إدراك أن األمــر قــد يســتغرق ســنوات لتحقيــق حــل دائــم.

9



قــد حتــدث أشــكال أخــرى مــن احلــراك البشــري - وهــو مصطلــح يشــمل النــزوح القســري، والهجــرة الطوعيــة، 
والتخطيــط املزمــع اســتجابةً للمخاطــر وتدهــور البيئــة، أو توقعــاً لهــا. ويشــمل ذلــك املخاطــر املتكــررة املنخفضــة 
ــار النــاس الهجــرة لتجنــب مثــل هــذه  ــا مبــرور الوقت،وقــد يخت ــة النــاس تدريجًي الكثافــة التــي تقضــي علــى مرون
املواقــف وضغوطــات بيئيــة أخــرى، أو قــد يكونــون جــزءاً مــن عمليــة نقــل مقــررة مســتوطنة كاملــة إلــى مــكان أكثــر 
أماًنــا وأقــل تعرًضــا. وقــد يحــدث هــذا قبــل أو بعــد حــدوث النــزوح، ولكــن يف كلتــا احلالتــني مــن املهــم التأكيــد علــى 
ــة، فقــد تشــكل نزوحاًقســرياً،وقد يصبــح أشــخاص آخــرون شــعوباً محاَصــرة،  ــة غيــر طوعي ــه إذا كانــت العملي أن

أشــخاص يريــدون االنتقــال لكنهــم غيــر قادريــن علــى القيــام بذلــك.

قــد يكــون للنــزوح النــاجت عــن الكــوارث آثــار ســلبية علــى األشــخاص غيــر النازحــني أيًضــا، ويشــير مصطلــح 
»املجتمعــات املتأثــرة بالنــزوح« أيضــاً إلــى أولئــك الذيــن يســتضيفون النازحــني، حيــث توفر األسر والمجتمعات 
تــآكل  إلی  والتي قد تؤدي  الخدماتــاالجتماعیة األساسیة،  إلی  الوصول  والغذاء، وتتشارك يف  المأوى  المضیفة 
قدرتهــا علی التعامل مع األخطار المستقبلیة، وجتــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أنــه يف بعــض األحيــان قــد تســتفيد 

املجتمعــات املضيفــة مــن وجــود النازحــني مــن حيــث رأس املــال االجتماعــي والعمالــة.

ولكــي تكــون اجلهــود املبذولــة مــن أجــل احلــد مــن مخاطــر الكــوارث واملســاعدات اإلنســانية فعالــة، يجــب أن تعالــج 
مخاطــر وآثــار نــزوح الكــوارث، وعنــد القيــام بذلــك يجــب أن يدركــوا أن األشــخاص الذيــن نزحــوا بالفعــل بســبب 
كــوارث أو صراعــات ســابقة مبــا يف ذلــك الالجئــني، واملجتمعــات التــي تســتضيفهم مييلــون إلــى امتــالك قــدرة أقــل 

مــن نظرائهــم يف عمــوم الســكان للتعامــل مــع آثــار الكــوارث وإدارة مخاطــر الكــوارث يف املســتقبل.
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11

فهم الحراك البشري المرتبط باألخطار والكوارث وتغير المناخ

تؤثــر املخاطــر والكــوارث وتغيــر املنــاخ علــى حــركات النــاس بطــرق مختلفــة، ويشــير مصطلــح »احلــراك البشــري« 
يف هــذا الســياق إلــى ثالثــة أشــكال محــددة للحركــة: النــزوح والهجــرة والترحيــل املخطــط.

ُيســتخدم النــزوح كمصطلــح وصفــي بــدالً مــن وضــع قانونــي، لتحديــد احلــركات اإلجباريــة أو غيــر الطوعيــة التــي 
قــد حتــدث داخــل بلــد مــا أو عبــر احلــدود الدوليــة وترتبــط عــادة بالنــزاع، ولكنهــا تنطبــق أيًضــا علــى احلــركات 
اإلجباريــة املرتبطــة بالكــوارث املفاجئــة والبطيئــة الظهــور )نــزوح نــاجت عــن كارثــة(. وُيطلــق علــى األشــخاص 
الذيــن يفــرون داخــل بلدانهــم اســم »النازحــني داخلًيــا« )IDP(، كمــا ويشــير النــزوح النــاجت عــن كارثــة عبــر احلــدود 
إلــى التحــركات القســرية بــني الــدول، وألن النــاس مييلــون إلــى التحــرك عندمــا يتــم إجالؤهــم لتجنــب التعــرض 
للمخاطــر، فــإن اإلخــالء يعتبــر عــادة شــكالً مــن أشــكال النــزوح وإن كان عــادة مــا يكــون قصيــر األجــل. عندمــا يكــون 
النازحــون غيــر قادريــن علــى إعــادة بنــاء حياتهــم وســبل عيشــهم لفتــرة طويلــة مــن الوقــت، يشــار إليهــم علــى أنهــم 
.)OCHA]، 2017] يعيشــون يف نــزوح مطــول )كســر اجلمــود، مكتــب األمم املتحــدة لتنســيق الشــئون اإلنســانية

ميكــن فهــم عمليــات الترحيــل املخطــط لهــا إمــا كحركــة قســرية أو طوعيــة حســب الظــروف. »يف بعــض احلــاالت، 
ســيبدأ األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى مجموعــات مــن األشــخاص يف االنتقــال املخطــط لــه ويعكــس مســتوى 
حتملهــم للمخاطــر. ويف حــاالت أخــرى، ســتقرر الــدول أنــه يجــب نقــل األشــخاص مــن أجــل ســالمتهم وحمايتهــم، 
علــى الرغــم مــن أنهــم قــد يعارضــون الترحيــل املزمــع. يف جميــع أنــواع النقــل املزمــع، تكــون الفــروق بــني احلركــة 
ــا مــا. ميكــن القــول إن جميــع أولئــك الذيــن يشــاركون يف عمليــة الترحيــل  »القســرية« و »الطوعيــة« متييزيــة نوًع
ســيتم إجبارهــم علــى التحــرك بقــوى خارجــة عــن ســيطرتهم - كــوارث وتغيــر بيئــي، مبــا يف ذلــك آثــار تغيــر املنــاخ 
)إرشــادات حــول حمايــة النــاس مــن الكــوارث والتغيــر البيئــي مــن خــالل االنتقــال املخطــط، معهــد بروكينغــز، جــورج 

UNHCR]، 2015، p.6]  تــاون( – )جامعــة جــورج تــاون ووكالــة األمم املتحــدة لالجئــني

ــة أو  ــم ألضــرار بالغ ــارة أخــرى تعرضــت منازله ــة – أوبعب ــن أصبحــوا بــال مــأوى بســبب كارث ــاس الذي معظــم الن
دمــرت - وأصبحــوا نازحــني أيًضــأ سيتشــاركون العديــد مــن نفــس نقــاط الضعــف واالحتياجــات التــي يعانــي منهــا 
كل النازحــون والتــي قــد تتطلــب مــآوي طــوارئ ومالبــس وغــذاء وميــاه ومــواد غيــر غذائيــة ومســاعدة يف إعــادة 
البنــاء، غيــر أن األشــخاص الذيــن ال مــأوى لهــم ليســوا بالضــرورة نازحــني، إذا لــم يفــروا مــن منازلهــم، ممــا أدى إلــى 
احتياجــات محــددة للتشــرد )الصكــوك الوطنيــة بشــأن النــزوح الداخلــي، مشــروع بروكينغــز - LSE بشــأن النــزوح 
الداخلــي، 2013، الصفحــات 66-65(. وقــد تشــمل هــذه االحتياجــات صعوبــة يف الوصــول إلــى اخلدمــات 
األساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم بســبب العقبــات اإلداريــة غيــر املقيمــة وصعوبــة إيجــاد فــرص عمــل يف 

موقــع جديــد وعــدم تلقــي معلومــات عــن املواعيــد النهائيــة للتأهــل للمســاعدة يف إعــادة البنــاء.

آما أن الشــخص املشــرد ليس بال مأوى بالضرورة، ولكنعدد املنازل التي مت تدميرها يســتخدم لتقدير التهجيرات 
املتوســطة إلــى الطويلــة املــدى املرتبطــة بكــوارث مفاجئــة يف حالــة عــدم وجــود بيانــات أخــرى أكثــر حتديــداً )أنظــر 

القسم 2.2.1(.

الهجــرة تشــير إلــى احلــركات الطوعيــة يف الغالــب. قــد يختار الناس االنتقال ألنهميتأثــرون أو يتعرضــون لألخطــار 
والتدهــور البيئي، وقــد يشــكل ذلــك اســتراتيجية إيجابية إلدارة املخاطريجــب أن تدعمهــا اســتراتيجياتوخطط 
ــن يشــاركون يف هجــرة  ــك الذي ــم أولئ ــرون واملهاجــرون مبــن فيه ــب املهٌج ــث يلع ــوارث، حي احلــد مــن مخاطــر الك
عمالــة مؤقتــة ومخصصــة دوراً هامــاً يف احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى الصمــود مــن خــالل الدعــم 
املالــي واملعــارف واملهــارات اجلديــدة التــي ينقلونهــا إلــى مجتمعاتهــم األصليــة. ويشــار إلــى التحــركات التــي يقــوم 
بهــا النــاس يف محاولــة لبنــاء قدرتهــم علــى الصمــود وقدرتهــم علــى التكيــف مــع املخاطــر البطيئــة التوقيــت والتغيــر 

البيئــي علــى أنهــا الهجــرة كتكيــف.

غالبــا مــا يكــون مــن الصعــب التمييــز بــني النــزوح والهجــرة حيــث قــد ال يكــون واضحــاً للوهلــة األولــى علــى ســبيل 
املثــال، مــا إذا كان الشــخص الــذي يتــرك منطقــة متضــررة مــن الزلــزال بحًثــا عــن عمــل بعــد شــهر مــن وقوعــه هــو 
شــخص نــازح أو مهاجــر عمالــي، ونتيجــة لذلــك عــادة مــا ُينظــر إلــى احلــراك البشــري علــى أنــه يســير علــى طــول 
سلســلة متصلــة يف الغالــب إلــى احلركــة القســرية الســائدة. ومــع ذلــك، فــإن الفئــات مفيــدة يف حتديــد االحتياجــات 
ونقــاط الضعــف املختلفــة للســكان. هــذا وقــد ال يتمكــن األشــخاص اآلخــرون مــن االنتقــال بالرغــم مــن الرغبــة يف 
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القيــام بذلــك، وقــد يضطــرون للبقــاء يف موقــع متأثــر أو معــرض للخطــر. ويشــار إلــى هــؤالء النــاس باســم الســكان 
املحاصرين.

قــد تتغيــر حركــة النــاس ونقــاط ضعفهــم مبــرور الوقــت، حيــث أن مــا يبــدأ عنــد اإلخــالء قــد يتطــور إلــى نــزوح 
ثانــوي - يتــم إجبــاره علــى االنتقــال إلــى مــكان آخــر - النــزوح املطــول أو حتــى مــا يســمى بالنــزوح الدائــم، حيــث ال 
يســتطيع النــاس العــودة إلــى مكانهــم األصلــي. إن املخاطــر البطيئــة والتغيــر البيئــي الــذي يدفــع النــاس يف البدايــة 
إلــى الهجــرة طواعيــة قــد يجعــل التســوية األصليــة غيــر صاحلــة للســكن يف نهايــة املطــاف، ممــا يــؤدي إلــى النــزوح 

الدائــم للمجتمــع.

1 . 3  نزوح الكوارث وإطار سينداي

يهــدف إطــار ســينداي إلــى احلــد بشــكل كبيــر مــن مخاطــر الكــوارث مــن خــالل ســبعة أهــداف عامليــة تتصــدى 
ــدف  ــات األساســية. يحــدد اله ــة، وتعطــل اخلدم ــن، واخلســارة االقتصادي ــات، وعــدد األشــخاص املتضرري للوفي
)بــاء( هــدف احلــد بشــكل كبيــر مــن عــدد األشــخاص املتأثريــن بالكــوارث علــى مســتوى العالــم بحلــول عــام 2030، 

كمــا حددتهــا مجموعــة عمــل دوليــة مــن اخلبــراء بأنهــم: 

»املتضــررون بشــكل مباشــر هــم الذيــن عانــوا مــن إصابــات أو أمــراض أو آثــار صحيــة أخــرى؛ الذيــن مت إجالؤهــم 
أو نزوحهــم أو نقلهــم أو عانــوا مــن ضــرر مباشــر ملــوارد رزقهــم وأصولهــم االقتصاديــة والبدنيــة واالجتماعيــة 

ــة«. ــة والبيئي والثقافي

مت التأكيــد علــى العالقــة بــني احلــد مــن مخاطــر الكــوارث والنــزوح مــن الكــوارث مــن قبــل رئيــس املنبــر العاملــي 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث لعــام 2017 يف كانكــون، املكســيك، والــذي ذكــر أن:

»ينبغــي أن يضــع تطويــر اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث منظــورات إقليميــة وعابــرة للحــدود وأن 
يتضمــن أحكامــا تهــدف إلــى منــع النــزوح الناجــم عــن الكــوارث واحلــد مــن مخاطــر مخاطرهــا، وكذلــك 

معاجلــة احتياجــات احلمايــة للنازحــني وتشــجيع احللــول الدائمــة للنــزوح«.

وللوصــول إلــى األهــداف مــن الضــروري أن تكــون جميــع االســتراتيجيات والتدخــالت يف مجــال احلــد مــن مخاطــر 
الكــوارث مســئولة بصــورة كافيــة عــن مخاطــر النــزوح وآثارهــا ومواطــن ضعــف األشــخاص النازحــني واملجتمعــات 
املتأثــرة بالنــزوح، ويحــدد إطــار ســينداي مجموعــة مــن األنشــطة للحــد مــن الكــوارث والتأهــب واالســتجابة لهــا، 
ســواء داخــل البلــدان أو عبــر احلــدود الدوليــة )انظــر املرفــق األول(. وتشــمل األنشــطة تعزيــز التعــاون العابــر 
ــاجت عنهــا« مــن  ــزوح الن ــة للكــوارث والن ــزح و«ضمــان االســتجابة الســريعة والفعال للحــدود للحــد مــن مخاطــر الن

خــالل تدابيــر مثــل التدريبــات علــى اإلخــالء والتدريــب علــى أنظمــة الدعــم علــى أســاس املناطــق.

ويســلط اإلطــار الضــوء أيضــاً علــى تطويــر السياســات العامــة بشــأن نقــل »املســتوطنات البشــرية يف املناطــق 
املعرضــة خلطــر الكــوارث« كتدبيــر وقائــي أو تكيفــي محتمــل، ويســلّم باحلاجــة إلــى »إيجــاد حلــول دائمــة يف مرحلــة 
ــى نطــاق أوســع،  ــن بشــكل يتناســب مــع الكــوارث«. وعل مــا بعــد الكــوارث لتمكــني مســاعدة األشــخاص املتضرري
ــود  ــز صم ــوارث لتعزي ــج ملعاجلــة احلــراك البشــري الناجــم عــن الك ــاد سياســات وبرام ــى »اعتم ــك عل يشــجع ذل
األشــخاص املتضرريــن ورفاهيــة املجتمعــات املضيفــة«. وتعــد األنشــطة األخــرى ذات األولويــة، مثــل إدارة املعلومــات 
والتخطيــط احلضــري وتخطيــط اســتخدام األراضــي، هــي أيضــا ذات أهميــة كبيــرة للتصــدي ملخاطــر وآثــار النــزوح 

الناجــم عــن الكــوارث، ولكــن الصلــة ال تظهــر صراحــة.

كمــا يــدرك إطــار ســينداي أن جنــاح احلــد مــن مخاطــر الكــوارث مرتبــط بالتنميــة املســتدامة واجلهــود العامليــة 
ملكافحــة اآلثــار الســلبية لتغيــر املنــاخ مــن خــالل اتفاقيــة باريس،واتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ 
)UNFCCC(. وباملثــل تقــر أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام 2013 )SDGs( بــأن احلــد مــن مخاطــر الكــوارث
DRR هــو حجــر الزاويــة يف التنميــة املســتدامة،وكذلك يســاعد دمــج احلــد مــن مخاطــر النــزوح يف اجلهــود األوســع 



للحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف تعزيــز الترابــط بــني التنميــة اإلنســانية. 

وتتطلــب االســتجابة الشــاملة ملخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث، مبــا يف ذلــك النــزوح عبــر احلــدود، التعــاون 
بــني مجموعــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة يف مختلــف املجــاالت، مبــا يف ذلــك التخطيــط احلضــري واخلدمــات 
األساســية واملســاعدة اإلنســانية وإدارة الهجــرة وحقــوق اإلنســان وتغيــر املنــاخ وحمايــة البيئــة والتنميــة املســتدامة 

)انظــر املرفــق الرابــع(.
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ما أهمية أن يتصدى الحد من مخاطر الكوارث لحاالت الكوارث؟

إن تدابيــر احلــد مــن مخاطــر الكــوارث التــي مت تصميمهــا وتنفيذهــا بشــكل جيــد تلعــب دوراً هامــاً يف احلــد 
مــن النــزوح النــاجت عــن الكــوارث واملعانــاة اإلنســانية وتفاديهــا.

تقيــس تدابيــر النجــاح يف احلــد مــن مخاطــر الكــوارث املــدة التــي يتــم فيهــا نقــل النــاس عندمــا يكــون النــزوح 
أمــراً ال ميكــن جتنبــه، كمــا هــو احلــال عندمــا يتــم إجالؤهــم إلبعادهــم عــن طريــق األذى ويســاعد نظــام احلــد 
مــن مخاطــر الكــوارث علــى ضمــان حــدوث النــزوح بطريقــة كرميــة حتمــي حقــوق املتضرريــن دون تعريضهــم 

ملخاطــر أخــرى تتعلــق باألمــن والســالمة، وذلــك مــن خــالل عمليــة نقــل مقــررة جيــدة التخطيــط.

مييــل النازحــون إلــى أن يكونــوا أكثــر عرضــة للخطــر ويتعرضــون ملســتويات أعلــى مــن مخاطــر الكــوارث، مبــا 
ــم التعامــل مــع احتياجاتهــم بشــكل كاٍف.  ــم يت ــوي إذا ل ــر الثان ــات والفقــر والتهجي ــات واإلصاب ــك الوفي يف ذل
ــى  ــروا عل ــر رســمية، ال ســيما إذا أجب ــة أو هامشــية أو غي ــر مأهول ــى مســتوطنات غي ــا يلجــأون إل ــراً م وكثي
الفــرار عــدة مــرات. كمــا أنهــم مييلــون فقــط إلــى القــدرة علــى العثــور علــى عمــل غيــر رســمي منخفــض األجــر، 
وغالبــاً مــا يكــون ذلــك يف ظــروف غيــر آمنــة مــع قــدر ضئيــل أو منعــدم مــن احلمايــة الوظيفيــة أو احلمايــة 

االجتماعيــة.

إن العواقــب االقتصاديــة واالجتماعيــة للتشــرد املطــول تعــوق قــدرة البلــد علــى حتقيــق أهدافــه اإلمنائيــة 
الشــاملة إلــى حــد كبيــر. إن التأهــب املصمــم بعنايــة للمســاعدة يف االســتجابة واإلنعــاش يســاعد األشــخاص 
ــا بالنســبة  ــاء تهجيرهــم يف أقــرب وقــت ممكــن، أم ــم وإنه ــاء حياته ــى إعــادة بن ــن شــردتهم الكــوارث عل الذي
لألشــخاص النازحــني داخلًيــا، ميكــن أن تتــم هــذه العمليــة يف مناطقهــم األصليــة أو موقعهــم احلالــي أو جــزء 
آخــر مــن البــالد. وبالنســبة لألشــخاص النازحــني مــن الكــوارث عبــر احلــدود، فــإن هــذا يعنــي عــادًة إيجــاد حــل 

يف بلدهــم األصلــي، ولكــن يف ظــروف اســتثنائية قــد يحــدث يف بلدهــم املضيــف.

توفــر البيانــات التــي مت جمعهــا بشــأن النــزوح الناجــم عــن الكــوارث كجــزء مــن احلــد مــن مخاطــر الكــوارث، 
وأنشــطة التأهــب واالســتجابة واإلنعــاش قاعــدة أدلــة حيويــة للتصــدي ملخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث 
وهــي تســتخدم إلبــالغ تقييمــات املخاطــر واألثــر، ونظــم اإلنــذار املبكــر، وخطــط التأهــب واالســتجابة، 
ــاخ  ــر املن ــن تغي ــف م ــود التخفي ــة، وخطــط اســتخدام األراضــي، وجه والتدخــالت اإلنســانية، وخطــط التنمي

ــوق اإلنســان. ــز حق ــة، وإدارة الهجــرة، وتعزي ــه، واإلدارة البيئي ــف مع والتكي
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I I. النزوح من الكوارث وأولويات إطار سينداي للعمل

ــوارث يف إطــار ســينداي أحــد السياســات املهمــة لوضــع سياســة احلــد مــن  ــاجت عــن الك ــزوح الن ــر إدراج الن يعتب
مخاطــر الكوارث،وهنــاك عــدد قليــل فقــط مــن اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارثDRR التــي متــت 
ــل  ــن أشــكال التنق ــا أو أنشــطة محــددة حــول هــذه املســألة وغيرهــا م ــت أهداًف ــا مســبًقا أو تضمن اإلشــارة إليه

البشــري ذات الصلــة.

2 . 1 المبادئ التوجيهية ودور أصحاب المصلحة

يبــدأ نهــج مجتمــع بأكملــه للحــد مــن مخاطــر الكــوارث حــني تبــدأ الشــراكة بدعــم وتوجيــه مــن يواجهــون مخاطــر 
الكــوارث مباشــرة، مــع االعتــراف بــأن لديهــم القــدرة علــى املســاهمة يف مرونــة مجتمعاتهــم فيمــا يتعلــق بجهــود 
التمكــني واملشــاركة، ويدعــو إطــار ســينداي إلــى »إيــالء اهتمــام خــاص لألشــخاص املتضرريــن بشــكل غيــر متناســب 
مــع الكــوارث، وخاصــة األكثــر فقــراً«، والتــي ميكــن القــول إنهــا تشــمل األشــخاص النازحــني. كمــا أن احلــد مــن 
مخاطــر الكــوارث )DRR( هــو املفتــاح لفهــم إدراك املجتمعــات للمخاطــر التــي قــد تختلــف عــن تقييمــات احلكومــة.

يحــدد اإلطــار املهاجريــن علــى وجــه اخلصــوص، لكــن النازحــني اآلخريــن - مبــن فيهــم الالجئــني وطالبــي اللجــوء 
والنازحــني الهاربــني مــن النــزاع - ميكــن أن تكــون املجتمعــات واملجتمعــات املتضــررة مــن التشــرد املعرضــة خلطــر 
النــزوح مســاهمني نشــطني وإيجابيــني يف تخطيــط احلــد مــن مخاطــر الكــوارث. وتعتبــر هــذه املشــاركة، وال ســيما 
علــى املســتوى املحلــي، عنصــراً أساســياً يف ضمــان أن تــؤدي جهــود احلــد مــن مخاطــر الكــوارث إلــى احلــد مــن 

مواطــن الضعــف والتعــرض للمخاطــر واملخاطــر علــى نحــو فعــال »مــع تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا«.

الدوليــة  املنظمــات  مــن  املتحــدة وغيرهــا  املحليــة، ووكاالت األمم  املحليــة واملجتمعــات  الســلطات  مت حتديــد 
واإلقليميــة، واالحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )IFRC(، واملنظمــات غيــر احلكوميــة، 
واملنظمــات املجتمعيــة، والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة كجهــات معنيــة رئيســية يف دعــم الــدول يف الوفــاء 

ــار النــزوح الناجــم عــن الكــوارث. مبســئوليتها األساســية للتصــدي ملخاطــر وآث

2 . 2 األولوية 1: فهم مخاطر الكوارث

يؤكــد إطــار ســينداي علــى احلاجــة إلــى ضمــان أن »إدارة مخاطــر الكــوارث« تعتمــد علــى فهــم مخاطــر الكــوارث 
يف جميــع أبعادهــا مــن حيــث القــدرة والتعــرض لألشــخاص واألصــول واخلصائــص اخلطــرة والبيئــة »إلثــراء 

التقييمــات والوقايــة والتخفيــف، وتدابيــر االســتعداد واالســتجابة«.

لبنــاء هــذا الفهــم مــن حيــث مخاطــر النــزوح مــن الكــوارث هنــاك حاجــة إلــى أنظمــة مناســبة جلمــع وحتليــل وتبــادل 
البيانــات حــول النــزوح، حيــث تكــون البيانــات مطلوبــة قبــل حــدوث النــزوح لتقييــم مخاطــر حدوثهــا؛ وخــالل الكارثــة 
لتحديــد عــدد النازحــني ومواقعهــم واحتياجاتهــم ونواياهــم مــن حيــث احللــول الدائمــة؛ ومــع مــرور الوقــت ملراقبــة 
أوضــاع النازحــني واملجتمعــات املتأثــرة بالنــزوح، مبــا يف ذلــك تقدمهــم نحــو حلــول دائمــة وتقييمــات تعرضهــم 

وقابليــة التعــرض للمخاطــر املســتقبلية.

مــن املفتــرض أن تكــون جميــع البيانــات مصنفــة حســب العمــر واجلنــس واحلالــة الصحيــة، وينبغــي أن حتــدد 
تلــك البيانــات باحتياجــات محــددة أخــرى، مبــا يف ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومجموعــات الســكان األصليــني 
واألقليــات. يجــب أن تكــون األدوات والنظــم املســتخدمة جلمــع وحتليــل البيانــات قابلــة للتشــغيل املتبــادل لتســهيل 

املشــاركة والتبــادل واملقارنــة.
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 2 . 2 . 1  تقييم مخاطر النزوح من الكوارث

يتــم تعريــف مخاطــر النــزوح يف حــاالت الكــوارث علــى أنهــا احتمــال أن يحــدث النــزوح علــى نطــاق معــني خــالل فترة 
زمنيــة محــددة كنتيجــة لوقــوع حــدث خطــر. واملتغيــرات الثالثــة هــي نــوع وشــدة اخلطــر املعنــي، وتعــرض النــاس 
لــه. لقــد تضاعفــت مخاطــر النــزوح النــاجت عــن الكــوارث أربعــة أضعــاف منــذ الســبعينيات، ويرجــع ذلــك إلــى حــد 

كبيــر إلــى زيــادة التعــرض مــن دون حــدوث انخفــاض مماثــل يف القابليــة للتأثــر.

وكان الدافــع الرئيســي وراء التعــرض األكبــر هــو النمــو احلضــري الســريع وغيــر املخطــط الــذي يركــز النــاس يف 
املناطــق املعرضــة للخطــر يف البلــدان الناميــة. ومــن بــني القــوى الدافعــة األخــرى احلوكمــة الضعيفــة أو الفاســدة 
التــي تســمح أو حتــى تشــجع االســتيطان يف املناطــق اخلطــرة، والصــراع والعنــف، ممــا يقلــل مــن قــدرة النــاس علــى 
مواجهــة املخاطــر.. ومــن املتوقــع أن تصبــح األخطــار املرتبطــة بالطقــس أكثــر تكــراراً وحيويــة نتيجــة لتغيــر املنــاخ، 
ممــا يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الضعــف والنــزوح. كمــا يزيــد االســتخدام املتزايــد لعمليــات اإلجــالء املنقــذة للحيــاة 

مــن خطــر النــزوح النــاجت عــن الكــوارث.

كمــا أن الدافــع الرئيســي خلطــر النزوحيــؤدي إلــى مخاطــر الكــوارث بشــكل أعــم، لذلــك فــإن الفهــم اجليــد لــألول 
يجعــل أيضــا تدابيــر للحــد مــن هــذه األخيــرة أكثــر فعاليــة. يشــمل نــوع املعلومــات الالزمــة لتقييــم مخاطــر النــزوح 

الناجــم عــن الكــوارث مــا يلــي:

بيانــات عــن حــاالت النــزوح املرتبطــة بالكــوارث الســابقة، مبــا يف ذلــك مــكان نشــأة النازحــي، ومــدة التشــرد   
وحــوادث النــزوح املتكــرر والطيــران العابــر للحدود..وتســتخدم البيانــات التاريخيــة حــول النــزوح أو عــدد املنــازل 

املدمــرة أو املتضــررة بشــدة يف بعــض األحيــان كمؤشــر بديــل للنــزوح علــى املــدى املتوســط إلىالطويــل.

ــة..   ــر احلــدود الدولي ــك عب ــوارث، مبــا يف ذل ــر الك ــات غي ــل يف أوق ــي ألمنــاط التنق ــل تاريخــي وحقيق حتلي
وتعكــس أمنــاط النــزوح يف حــاالت الكــوارث يف كثيــر مــن األحيــان معــدل التنقــل يف األوقــات العاديــة، مبــا يف ذلــك 

دوران املســافات الصغيــرة والهجــرة ملســافات أطــول. تســاعد هــذه املعلومــات يف حتســني خرائــط املخاطــر.

تخطيــط اســتخدام األراضــي وخطــط التنميــة احلضريــة وتقييــم التدهــور لتحديــد املناطــق املعرضــة للمخاطر   
والهيــاكل التــي قــد تصبــح غيــر آمنــة للتســوية البشــرية.

األحداث    أو  الحجم  والصغیرة  المتكــررة  للمخاطــر  المعرضة  الجغرافیة  والمناطــق  السكان  عن  معلومات 
النزوح. إلی  وتؤدي  الزمن  عبر  الصمود  علی  القدرة  من  تحد  التي  البطیئة 

تحدید المناطــق التي یمكــن أن تكــون عرضة لنزوح الكــوارث عبر الحدود والمجتمعات الحدودیة الضعیفة   
للمخاطــر. المعرضة 

اإلســقاطات واالجتاهــات اخلاصــة بتأثيــرات تغيــر املنــاخ، والنمــو احلضــري، والفقــر، والنمــو الســكاني،   
وتدهــور البيئــة علــى حركــة البشــر.

ــل األشــخاص    ــزوح.. حيــث ميي ــى مــن مخاطــر الن ــي يحتمــل أن تواجــه مســتويات أعل ــم املجموعــات الت تقيي
الذيــن يعيشــون يف فقــر أو يف مســتوطنات غيــر رســمية، أو جماعــات مهمشــة، إلــى مواجهــة خطــر أكبــر للنــزوح 
ألنهــم عرضــة ملخاطــر أكثــر ألســباب مرتبطــة بســكنهم الضعيــف، ونقــص فــرص العمــل الالئــق، والشــبكات 
االجتماعيــة املحــدودة والتمييــز. وقــد يواجــه املهاجــرون - وال ســيما أولئــك الذيــن لديهــم وضــع هجــرة غيــر 

نظامــي - واألشــخاص النازحــون بالفعــل، مخاطــر أكبــر للنــزوح.

مخاطــر النــزوح حســب مــا تــراه املجتمعــات الضعيفــة واملهمشــة ألن هــذه قــد تختلــف عــن التقييمــات الرســمية   
مبــا يف ذلــك النــزوح مــن الكــوارث يف تقييمــات املخاطــر
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تضمين النزوح الناتج عن الكوارث في تقييمات المخاطر

ــام 2012  ــرة لع ــات املتأث ــاً واملجتمع ــح واملســاعدة لألشــخاص النازحــني داخلي ــا اخلــاص باملن ــون كيني ــص قان ين
والــذي ينطبــق علــى كل مــن الكــوارث والنزاعــات، علــى إنشــاء نظــام للرصــد واإلبــالغ يف املناطــق التــي يكــون فيهــا 

النــاس عرضــة خلطــر النــزوح.

يف املــادة 5 )4(: تنشــئ احلكومــة آليــة للوقايــة مكلفــة مبراقبــة املناطــق التــي يســكنها أشــخاص معرضــون خلطــر 
النــزوح، واإلبــالغ الــدوري عــن احلالــة يف هــذه املناطــق، وإصــدار اإلنــذار املبكــر ألمــني مجلــس الــوزراء ورئيــس 

اللجنــة التخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات بشــأنها. منــع النــزوح الداخلــي.

تتضمــن املبــادئ التوجيهيــة لتقييــم املخاطــر ورســم اخلرائــط يف املفوضيــة األوروبيــة إلدارة الكــوارث »النــزوح 
الدائــم« كأثــر بشــري حيــث إن جميــع الــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي مدعــوة الســتخدام املبــادئ التوجيهيــة 

كأســاس لتحليالتهــا الوطنيــة ملخاطــر الكــوارث.

أطلــق مركــز رصــد النــزوح الداخلــي )IDMC( »منــوذج مخاطــر النــزوح العاملــي للكــوارث« يف عــام 2017. وهــو 
إجــراء احتمالــي فريــد، هدفــه الرئيســي هــو استكشــاف كيفيــة معاجلــة النــزوح الداخلــي مــن خــالل تقييــم احتمــال 
حدوثــه يف املســتقبل. يســتخدم النمــوذج املســاكن املدمــرة كوكيــل لتقديــر اإلزاحــة املتوســطة والطويلــة األجــل، ولكــن 

نتيجــة لذلــك ال يغطــي ذلــك املصاحبــة لعمليــات اإلجــالء 

 2 . 2 . 2  جمع البيانات وتحليلها بشأن النزوح أثناء االستجابة

ومبجــرد أن يتشــرد النــاس بســبب الكارثــة، فــإن جمــع البيانــات وحتليلهــا أمــران ضروريــان لتحديــد مواقعهــم 
واحتياجاتهــم وإعالمهــم باالســتجابة.

وقــد يحــدث هــذا كجــزء مــن عمليــات تتبــع النــزوح، وتقييــم األضــرار واخلســائر، وتقييمــات األثــر البيئــي أو تقييــم 
اإلنعــاش البشــري واالحتياجــات.
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يشمل نوع املعلومات التي يجب جمعها ما يلي:

عــدد النازحني - أو يف حالة عــدم وجــود هــذه املعلومات–عــدد املنازل التي مت تدميرهــا حيــث يجــب جمــع   
املعلوماتبشــكل مثالــي حــول الظــروف العائلية واملجتمعية واحلالة الصحية وأسباب املعيشة والوضــع الثقايف 

والوضــع الســكني قبــل الكارثــة –ســواء إن كانــوا مــالكاً أو مســتأجرين أو محتلــني غيــر نظاميــني.

   designated الموقع: یحضر معظم النازحین المأوى مع العائلة أو األصدقاء، بداًل من المخیمات والمالجئ
المعینة رسمیاً، مما یجعل من الصعب حتديدهــم. وقدينتقلونعدةمراتخالملرحلةاالســتجابةللوصوإللىاملأو
متثــل  فإنهــا  ىواملساعداتاإلنسانيةوفرصكسبالرزق،علىســبيالملثالعندماحتدثإقامةمطولةمعأحداملضيفني 

ضغوًطــا ماليــة أو اجتماعيــة.

االحتياجات وأوضاع الضعــف اخلاصة باملهجريــن: يوجدلــدى النازحــني احتياجات ونقاط ضعــف قــد ال   
يحدثهــا ســكان آخــرون متضــررون. وقــد يشــمل ذلــك االفتقــار إلــى املــأوى، وفــرص كســب الــرزق املحــدودة، 
ــد مــن األخطــار،  ــى املســاعدة أو اخلدمــات األساســية، والتعــرض ملزي ــق الالزمــة للوصــول إل ونقــص الوثائ
واالنفصــال األســري، والتمييــز، واملخاطــر املتزايــدة للعنــف القائــم علــى نــوع اجلنــس واالجتــار بالبشــر، 

ــاب شــبكات الدعــم. ــة والضعــف االجتماعــي أو غي ــار النفســية االجتماعي واآلث

النوايــا املتعلقــة باحللــول الدائمــة: يســاعد ذلــك علــى ضمــان احتــرام الــدول حلــق النازحــني يف التوصــل   
إلــى حــل طوعــي )انظــر أيضــاً األقســام 2-2-3 و2-3-5 و3-4-2(.

البيانــات علــى مســتوى املجتمــع املحلــي: تســاعد هــذه التقييمــات، التــي تشــمل التأثيــرات غيــر املباشــرة   
والطويلــة األجــل، علــى حتديــد احتياجــات النازحــني ومضيفيهــم.

 2 . 2 . 3  جمع وتحليل المعطيات حول النزوح أثناء االسترداد

غالبــاً مــا ُيفتــرض أن النازحــني يعــودون إلــى ديارهــم بســرعة بعــد وقــوع الكارثــة، لكــن هــذا ال يحــدث دائماً،فقــد 
ــد حــدث واســع  ــم، خاصــة بع ــق حــل دائ ــم وحتقي ــاء حياته ــادة بن ــى ســنوات إلع ــى شــهور أو حت ــر إل ــاج األم يحت
النطــاق.. يجــب جمع وحتليلالبياناتالطوليــة خالل مرحلــة االستعادة وإعادة التأهيــل وإعادة اإلعمار لتحديــد ما 

إذا كانالنازحــون أو مضيفوهــم يحتاجــون إلــى مســاعدة محــددة حتــى يتمكنــوا مــن حتقيــق حــل دائــم.

 تتضمن املعلومات التي يجب جمعها بانتظام ما يلي:

املوقــع واالحتياجــات مبــرور الوقــت: يشــمل ذلــك عــدد النازحــني الذيــن عــادوا إلــى أماكنهــم األصليــة، والعــدد   
الــذي انتقــل مــن مــكان اللجــوء األولــي إلــى مــكان جديــد، وكيــف تتغيــر احتياجــات النــاس مــع تشــرد النــزوح.

تقييــم الظــروف يف األماكــن أو املنشــأ: قــد يشــمل ذلــك إجــراء دراســات اســتقصائية لتقييــم إمكانيــة الوصــول   
ــد مــا إذا  ــرزق وتصــورات األشــخاص النازحــني مــن أجــل حتدي إلــى اخلدمــات األساســية وفــرص كســب ال

كانــت العــودة اآلمنــة واملســتدامة ممكنــة.

النوايــا املتعلقــة باحللــول الدائمــة: قــد تتغيــر تفضيــالت األشــخاص النازحــني مبــرور الوقــت مــع تطــور   
الظــروف.

الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية: ويشــمل ذلــك التعليــم علــى جميــع املســتويات، والرعاية الصحية، واإلســكان   
اآلمــن، والعالجــات القانونيــة لقضايا األراضــي واملمتلكات.

احلصــول علــى املســاعدة يف االســتعادة: قــد يبقــى بعــض النازحــني بســبب تعرضهــم لعوائــق إداريــة أو قانونيــة   
للحصــول علــى املســاعدة.

املؤشرات االجتماعية االقتصادية: يجــب أن يتممقارنةاعــداد النازحنيمــع مســتضيفيهمفي نطــاق التجمــع   
ــك أن تغطــي حالة العمالة والدخــل، واإلسكان،واألصــول  الســكاني األكثرتضــرراً مــن الكــوارث، وينبغي كذل
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ــة، والتمييز، وانتشار العنــف، كمــا  ــة والعقلي االجتماعية والرأســمالية، وااللتحاق باملــدارس، والصحة البدني
ينبغــي مقارنــة هــذه املعلومــات بتلــك الــواردة مــن مجموعــات مراقبــة مــا قبــل الكــوارث.

ــن  ــدود م ــر الح ــوارث عب ــن الك ــج ع ــزوح النات ــأن الن ــة بش ــات الفعال ــادل الممارس تب
ــن ــادرة نانس ــة مب ــة حماي ــالل خط خ

متــت املصادقــة علــى جــدول أعمــال مبــادرة نانســن غيــر امللزمــة حلمايــة األشــخاص النازحــني عبــر احلــدود يف 
ســياق الكــوارث وتغيــر املنــاخ، والــذي يعــرف بشــكل أكثــر بســاطة بجــدول أعمــال احلمايــة، مــن قبــل أكثــر مــن 100 

حكومــة يف املشــاورات العامليــة ملبــادرة نانســن يف جنيــف يف أكتوبــر 2015.

يتــم جمــع جدوألعمــال املمارســات الفعالــة مــن الــدول واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف جميــع أنحــاء العالــم، اســتناًدا 
إلــى خبراتهــا يف االســتجابة للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود، وإدارة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن 

ــدان املنشــأ لتجنبهــا. الكــوارث يف بل

2 .2 . 4 جمع البيانات وتحليلها على المستويين العالمي واإلقليمي

كمــا أن تبــادل املعلومــات حــول مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث أمــر مهــم علــى املســتوى العاملــي واإلقليميولــدى 
الــدول خبــرة قّيمــة يف جمــع وحتليــل البيانــات حــول نــزوح الكــوارث، واإلخــالء، وإعــادة التخطيــط املخطــط لهــا 
.. وكذلــك الهجــرة التــي قــد تكــون مفيــدة لآلخريــن ممــن يخططــون أو ينقحــون قوانينهــم وسياســاتهم وخططهــم 
الوطنيــة.. ونظــًرا ألن نزوح الكــوارث عبر الحدود یمیل إلی الحدوث داخل األقالیم، فإن المعلومات علی المستوى 
الوطني تساعد أیضاً علی إثراء تحلیل إقلیمي للمخاطــر والتقییمات والخرائط لتحدید المناطــق التي تتعرض 

لخطــر النزوح عبر الحدود.

يجب أن تعمل املنابر اإلقليمية والعاملية لتحقيق هذه الغاية على:

ــة للتشــغيل    وضــع بروتوكــوالت إقليميــة وعامليــة جلمــع البيانــات وحتليلهــا باســتخدام منهجيــة موحــدة وقابل
البينــي لتحديــد وتســجيل النــزوح التاريخــي والكــوارث يف الوقــت الفعلــي، ســواء علــى املســتوى الداخلــي أو 

عبــر احلــدود.

إدمــاج البيانــات والتحليــالت املتعلقــة بنــزوح الكــوارث أو املرتبطــة بهــا يف النظــم اإلقليميــة والعامليــة ملعاجلــة   
اإلنــذار املبكــر والتأهــب والتخطيــط للطــوارئ، مبــا يف ذلــك عمليــات اإلغاثــة.

ــن  ــدود م ــر الح ــوارث عب ــن الك ــج ع ــزوح النات ــأن الن ــة بش ــات الفعال ــادل الممارس تب
ــن ــادرة نانس ــة مب ــة حماي ــالل خط خ

متــت املصادقــة علــى جــدول أعمــال مبــادرة نانســن غيــر امللزمــة حلمايــة األشــخاص النازحــني عبــر احلــدود يف 
ســياق الكــوارث وتغيــر املنــاخ، والــذي يعــرف بشــكل أكثــر بســاطة بجــدول أعمــال احلمايــة، مــن قبــل أكثــر مــن 100 

حكومــة يف املشــاورات العامليــة ملبــادرة نانســن يف جنيــف يف أكتوبــر 2015.

يتــم جمــع جدوألعمــال املمارســات الفعالــة مــن الــدول واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف جميــع أنحــاء العالــم، اســتناًدا 
إلــى خبراتهــا يف االســتجابة للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود، وإدارة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن 

ــدان املنشــأ لتجنبهــا. الكــوارث يف بل
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الموارد األساسية بشأن النزوح من الكوارث وفهم 
مخاطر الكوارث

 CCCM( Camp Management( املجموعة العاملية لتنسيق املعسكرات وإدارة املخيمات
Toolkit،2015

)IOM( مصفوفة تتُبع النزوح - املنظمة الدولية للهجرة

ــي  ــزوح الداخل ــاس املخاطــر ومعاجلــة محركاتهــا - مركــز رصــد الن ــزوح املرتبطــة بالكــوارث: قي مخاطــر الن
NRC(،2015( املجلــس النرويجــي لالجئــني / )IDMC(

مؤشــرات احللــول الدائمــة - مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان للنازحــني داخلًيــا، واخلليــة 
املشــتركة لتنميــط األشــخاص النازحــني داخليــا )JIPS(، قيــد التنفيــذ

IDMC التقرير العاملي حول النزوح الداخلي، النشرة السنوية لـ

JIPS،2014،إرشادات لتحديد مالمح النزوح احلضري

إرشــادات حــول حمايــة النــاس مــن الكــوارث والتغييــر البيئــي مــن خــالل االنتقــال املخطــط - معهــد بروكينغــز، 
جامعــة جورجتــاون ومفوضيــة األمم املتحــدة الســامية لشــئون الالجئــني، 2015

JIPS مجموعة األدوات األساسية

ــاون،  ــي - جورجت ــر البيئ ــوارث والتغيي ــة األشــخاص مــن الك ــط إعــادة التوطــني حلماي ــع األدوات: تخطي مرب
املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــئون الالجئــني، 2017

2 . 3 األولوية 2: تعزيز إدارة مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث

یجب إدراج التدابیر الرامیة إلی الحد من مخاطــر النزوح يف الكــوارث والرد علی التهجيــر النــاجت عــن الكــوارث 
وتعزیز قدرة النازحین من الكــوارث علی الصمود ضمن اجلهــود األوسع لتضمین الحد من مخاطــر الكــوارث يف 
القوانین واألنظمة والسیاسات ذات الصلة. تعــد االســتراتيجيات واخلطــط والسياســات األخــرى الوطنيــة واملحليــة 
ــد الناجــم عــن الكــوارث  للحــد مــن مخاطــر الكــوارث أيضــا أدوات أساســية لضمــان تنســيق االســتجابات للتهدي

والتكامــل معهــا.

 2 .3 . 1 النزوح في حاالت الكوارث في القوانين واللوائح والسياسات العامة

ــح  ــني واللوائ ــن القوان ــوارث ضم ــج وتنســيق احلــد مــن مخاطــر الك ــى دم ــة إل ــود الرامي ــي أن تتضمــن اجله وينبغ
والسياســات العامــة جلميــع القطاعــات تدابيــر للحــد مــن مخاطــر النــزوح يف حــاالت الكــوارث، واالســتجابة لتهجيــر 
الكــوارث وتعزيــز صمــود النازحــني بســبب الكــوارث. لضمــان االتســاق يف جــداول األعمــال، قــد تشــمل القوانــني 
والسياســات ذات الصلــة تلــك التــي تتنــاول تغيــر املنــاخ، والتنميــة االقتصاديــة، والتعليــم، والعمالــة، والصحــة، 

واإلســكان، وحقــوق اإلنســان، والعمــل اإلنســاني، وإدارة اســتخدام األراضــي، والهجــرة والتخطيــط احلضــري.

ينبغي للقوانني واللوائح والسياسات الوطنية واملحلية ذات الصلة:

النظر يف نزوح الكوارث وتعیین القیادة المؤسسیة والسلطة ومخصصات الموازنة علی النحو المطلوب.  

التوفيــق بــني الصكــوك القانونيــة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالنــزوح الناجــم عــن الكــوارث، مبــا   
يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي.
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النزوح الناجم عن الكوارث في القوانين والسياسات واالستراتيجيات

النزوح الناجم عن الكوارث واتفاقية كمباال

ــة  ــى نطــاق واســع باســم اتفاقي ــة عل ــاً، املعروف ــة ومســاعدة النازحــني داخلي ــة االحتــاد األفريقــي حلماي إن اتفاقي
كمبــاال، ملزمــة ألحــزاب الــدول وتتنــاول التهجيــر الداخلــي املرتبــط بالصــراع والكــوارث. أحــد األحــكام الرئيســية 
لالتفاقيــة هــو االلتــزام بتحديــد األدوار واملســئوليات بوضــوح فيمــا يتعلــق بحمايــة ومســاعدة األشــخاص النازحــني 

داخليــا. كمــا تتضمــن املــادة الرابعــة أحكاًمــا محــددة للكــوارث:

»تضــع الــدول األطــراف أنظمــة لإلنــذار املبكــر، يف ســياق نظــام اإلنــذار املبكــر القــاري، يف مناطــق النــزوح 
املحتمــل، ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والتأهــب حلــاالت الطــوارئ والكــوارث 

وإدارتهــا ، وتوفيــر احلمايــة واملســاعدة الفوريــة عنــد الضــرورة لالشــخاص النازحــني داخليــاً.«

ورقة استراتيجية الحد من الفقر

ــوارث، مبــا  ــر ملعاجلــة احتياجــات النازحــني بســبب الك ــي تدابي ــة مال ــة لدول ــن هــذه اإلســتراتيجية التنموي تتضم
يف ذلــك مــن خــالل إعــادة التوطــني )تقريــر التقييــم حــول تعميــم وتنفيــذ احلــد مــن مخاطــر الكــوارث يف غــرب 

أفريقيــا، اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا، 2016 ، صفحــة 64 ، ملزيــد مــن املعلومــات ، انظــر

Http://www.ecowas.int/ecowas-experts-move-for-stronger-disaster-
management-infrastructure-and-policy-framework

والمســنين  لألطفــال  المتكاملــة  للحمايــة  المشــترك  الوطنــي  البروتوكــول 
والكــوارث الكــوارث  حــاالت  فــي  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص 

يضــع هــذا البروتوكــول البرازيلــي مبــادئ توجيهيــة لضمــان تلبيــة احتياجــات املجموعــات التــي تعانــي مــن نقــاط 
ضعــف محــددة ، مبــا يف ذلــك وقــت نزوحهــا بســبب الكــوارث.

Gilgit-Baltistan 2017 استراتيجية التكيف مع تغير المناخ وخطة العمل لـ

وتشــمل هــذه االســتراتيجية وخطــة العمــل إجــراءات شــاملة ومبــادئ توجيهيــة بشــأن الهجــرة املناخيــة كتدبيــر هــام 
للتكيــف للمجتمعــات اجلبليــة العاليــة املتأثــرة بالكــوارث يف باكســتان.

ــتراتيجيات  ــات واس ــن وسياس ــي قواني ــوارث ف ــن الك ــزوح م 2 .3 . 2 الن
وخطــط الحــد مــن مخاطــر الكــوارث

يشــير إطــار ســينداي إلــى أهميــة اعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة ومحليــة للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث عبــر األطــر الزمنيــة املختلفــة، مــع األهــداف واملؤشــرات واألطــر الزمنيــة، بهــدف منــع حــدوث املخاطــر 

واحلــد مــن املخاطــر احلاليــة وتعزيــز االقتصاد،واحلالــة االجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة ».

لتغطيــة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكوارث والتأثيرات املالِئمة، ينبغي أن تقوم قوانني وسياســات واســتراتيجيات 
وخطــط احلــد مــن مخاطــر الكــوارث الوطنية واملحليــة مبا يلي:

إدراج مراجــع وإجــراءات محددةللحــد من مخاطرنــزوح الكــوارث، والتصــدي لهــا وتعزيــز قــدرة النازحــني   
ملواجهتهــا، كمــا ينبغــي أن تتضمــن االســتراتيجيات واخلطــط بيانــات خــط األســاس واألهــداف واملؤشــرات 

واألطــر الزمنيــة لرصــد التقــدم املحــرز يف تنفيــذ التدابيــر.

أن تتــم مراجعتهــا لضمــان التوافــق مــع الصكــوك القانونيــة الوطنيــة أو اإلقليميــة أو الدوليــة التــي تتنــاول نــزوح   
الكــوارث، مثــل املبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي والقوانــني والسياســات الوطنيــة بشــأنه وأشــكال 



التنقــل البشــري األخــرى ذات الصلــة.

حتديــد األدوار واملســؤوليات املتعلقــة بالتصــدي للكــوارث وأشــكال التنقــل البشــري األخــرى ذات الصلــة   
لتيســير التنســيق، وضمــان حصــول الســلطات املعينــة علــى الســلطة القانونيــة واإلداريــة والقــدرة املؤسســية 
الكافيــة. فالســلطات املحليــة، علــى ســبيل املثــال، قــد حتتــاج إلــى ترخيــص ملســاعدة األشــخاص الذيــن 

ــل. ــوري والطوي ــدى الف ــى امل ــوارث عل شــردتهم الك

ضمــان املــوارد املاليــة والبشــرية الكافيــة للوفــاء باملســئوليات املحــددة. تعتمــد مخصصــات التنميــة وإعــادة   
اإلعمــار عــادة علــى الســكان املقيمــني، وال يؤخــذ يف االعتبــار وجــود النازحــني واخلدمــات املحليــة املطلوبــة 

ملســاعدتهم يف التوصــل إلــى حلــول دائمــة )انظــر القســم 2.3.4(.

إدراج مبــادرات لبنــاء القــدرات لضمــان أن يكــون لــدى املســئولني عــن احلــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى جميــع   
املســتويات، وعلــى املســتوى املحلــي علــى وجــه اخلصــوص، معرفــة كافيــة عــن النــزوح الناجــم عــن الكــوارث، 

مبــا يف ذلــك األطــر القانونيــة ذات الصلــة واملمارســات الفعالــة.

ضمان المشاركــة الهادفــة للنازحین من الكــوارث والمجتمعات المتأثرة بالنزوح وأولئك المعرضین لخطــر   
النازحین.  الخاصة بمخاطــر  والخطــط  القوانین واالستراتیجیات  النزوح يف تصمیم 

النزوح من الكوارث والحد من مخاطر الكوارث في فانواتو

 )VCCDRRP( 2030 تدعــو سياســة فانواتــو للتغيــر املناخــي واحلــد مــن مخاطر الكوارث للفترة مــن 2016 إلى
إلــى توفيــر »دعــم خــاص للنازحــني داخليــاً« )القســم 7.6.1( ووضــع »سياســة وطنيــة بشــأن إعــادة التوطــني 
والنــزوح الداخلــي« )القســم 7.6.6(. وبنــاًء علــى هــذا اإلطــار، تقــوم احلكومــة بوضــع سياســة وطنيــة بشــأن تغيــر 
ــول الدائمــة لألشــخاص النازحــني داخليــاً يف فانواتــو،وإذا  املنــاخ والنــزح الناجمعــن الكــوارث بهــدف تيســير احلل
ــاخ  ــر املن ــزوح املرتبــط بتغي ــره فســتكون هــذه هــي أول سياســة شــاملة ملنطقــة املحيــط الهــادئ بشــأن الن مت متري
والكــوارث التــي تتضمــن أيًضــا تدابيــر احلــد مــن مخاطــر الكــوارث. وتســعى إلــى حمايــة النــاس يف كل مرحلــة مــن 

مراحــل دورة اإلزاحــة ، وتشــجع الهجــرة اآلمنــة واملــدارة بشــكل جيــد كاســتراتيجية للتكيــف.

ملزيد من املعلومات ، انظر

http://www.nab.vu/vanuatu-climate-change-and-disaster-risk-reduction-
2030-policy-2016

2 . 3 . 3  النــزوح فــي حــاالت الكــوارث فــي منتديــات التنســيق الوطنيــة 
والمحليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث

ــع  ــى جمي ــن أصحــاب املصلحــة عل ــف م ــي تتأل ــوارث الت ــن مخاطــر الك ــة لتنســيق احلــد م ــات القوي ــد املنتدي وتع
املســتويات أساســية لدعــم نهــج شــامل للقطاعــات للحــد مــن مخاطــر النــزوح مــن الكــوارث، واالســتجابة لتهجيــر 
 DRR الكــوارث وتعزيــز صمــود النازحــني بســبب الكــوارث. يجــب علــى منتديــات التنســيق احلكوميــة، مثــل منصــات

الوطنيــة واملحليــة، القيــام مبــا يلــي:

النظــر يف تعیین مرتكــز تنسیق أو رئیس مخصص لمعالجة نزوح الكــوارث، بما يف ذلك الحد من المخاطــر   
القائمة والمستقبلیة واالستجابة للتشرد الجدید وســيؤدي القيــام بذلــك إلــى القيــام بــدور تنســيقي مهــم 
لتنفيــذ االســتراتيجيات عــن طريــق ربــط أنشــطة مختلــف اجلهــات احلكوميــة املســئولة عن مســاعدة النازحني 
بســبب الكــوارث خــالل مرحلتــي االســتجابة وإعــادة اإلعمــار. كمــا سيســاعد علــى ضمــان إدراج اعتبــارات 
النــزوح يف حــاالت الكــوارث بشــكل عــام يف تخطيــط أنشــطة احلــد مــن مخاطــر الكــوارث وأنشــطتها، علــى 

ســبيل املثــال مــن خــالل سياســة التنقــل البشــري املرتبطــة بالكــوارث )انظــر القســم 4-3-2(.

22



النظــر يف إنشــاء مجموعــة عمــل مشــتركة بــني الوزارات،وقــد تكــون هــذه الهيئــة مناســبة لوضــع اســتراتيجيات   
ــول دائمــة  ــي تهــدف إلــى حتقيــق حل ــر خطــط االســتجابة للكــوارث الت ــزوح، أو تطوي للحــد مــن مخاطــر الن

وجتنــب النــزوح املطــول..

تعيــني أدوار واضحــة للجهــات الفاعلــة العامــة واخلاصــة، وضمــان مشــاركتها ذات مغــزى. وقــد يشــمل ذلــك   
ســلطات تخطيــط األراضــي واإلدارة، وســلطات الهجــرة، واجلهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاني وحقــوق 
ــاب العمــل،  ــة، ومنظمــات العمــال وأرب ــات البيئي ــاخ، والكيان ــر املن اإلنســان،واملتخصصني يف التكيــف مــع تغي

وممثلــي األشــخاص النازحــني بســبب الكــوارث والذيــن يواجهــون خطــر النــزوح.

ملخاطــر    لالســتجابة  واملحــددة  زمنيــاً  املحــددة   )SOPs( القياســية  التشــغيل  إجــراءات  وتطبيــق  تطويــر 
فعالــة. ممارســة  يف  تضعهــا  النزوح،واســتكمالهابآليات 

متكــني الســلطات املحليــة مــن تنســيق أنشــطة التخطيــط واالســتجابة بالتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة   
املجتمعيــة. واملنظمــات 

2 . 3 . 4 السياســات العامــة بشــأن منــع المســتوطنات البشــرية فــي 
المناطــق المعرضــة لمخاطــر الكــوارث

يقــر إطــار ســينداي بأنــه قــد تكــون هنــاك حاجــة لسياســات عامــة محــددة ملعاجلــة »منــع أو إعــادة التوطــني، حيثمــا 
أمكــن، للمســتوطنات البشــرية يف املناطــق املعرضــة خلطــر الكــوارث«. عندمــا يتــم اســتنفاد اخليــارات األخــرى، قــد 
يكــون الترحيــل املخطــط لــه هــو الطريقــة األكثــر فاعليــة إلنقــاذ األرواح واحلــد مــن مخاطــر اإلزاحــة. قــد يكــون 
ــا بعــد حــدوث النــزوح يف الكــوارث إذا اعتبــر مــكان املنشــأ غيــر آمــن للســكن، أو قــد يكــون تدبيــراً وقائيــاً  مطلوبً
للحــد مــن ضعــف األشــخاص الذيــن يعيشــون يف مناطــق معرضــة ملخاطــر عاليــة مــن مخاطــر الكــوارث، مثــل تلــك 
التــي تشــكلها االنهيــارات األرضيــة، واالنهيــارات الثلجيــة، والعواصــف املوســمية، أو التغيــر البيئــي أو التدهــور 

البطــيء.

يعتبــر االنتقــال املخطــط بشــكل عــام املــالذ األخيــر نظــراً للتحــدي الكبيــر املتمثــل يف احلفــاظ علــى رفاهيــة النــاس 
وكرامتهــم وســبل عيشــهم وتراثهــم الثقــايف وحقوقهــم يف جميــع مراحــل العمليــة. يجــب أن تتضمــن القوانــني 

واللوائــح والسياســات املتعلقــة بالنقــل املخطــط لــه والتــي تعتبــر ضروريــة بســبب الكــوارث والتغييــر البيئــي:

اإلقــرار بــأن االنتقــال املخطــط لــه هــو عمليــة معقــدة وطويلــة األجــل تتطلــب تنســيًقا قوًيــا ومتســًقا والتزاًمــا   
باملــوارد عبــر الــوكاالت احلكوميــة علــى جميــع املســتويات

التأكــد مــن أن الدولــة لديهــا »أســباب قهريــة وأدلــة قويــة وأســاس قانونــي ســليم« للقيــام بعمليــة إعــادة   
التخطيــط املخطــط لهــا بطريقــة تضمــن حقــوق اإلنســان للمتضرريــن

تضمــني معلومــات ذات مغــزى وآليــات تشــاور جلميــع املجتمعــات املتضــررة، مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن يتنقلــون   
وكذلــك الذيــن يقيمــون يف منازلهــم وأولئــك الذيــن يف منطقــة إعــادة التوطــني، يف جميــع مراحــل التخطيــط 

والتنفيــذ حلمايــة حقوقهــم وأصولهــم

تضمــني التدابيــر والعمليــات التــي تعكــس االختالفــات بــني االنتقــال املرتقــب والتخطيــط املخطــط لــه بعــد   
الكــوارث.
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االنتقال المجتمعي المخطط له استجابة لتغير المناخ

ــت  ــد وضع ــة ، وق ــاخ وتدهــور البيئ ــر املن ــار تغي ــب آث ــال لتجن ــة يف فيجــي االنتق ــات املحلي ــن املجتمع ــرر عــدد م ق
احلكومــة خطوًطــا إرشــادية لدعمهــا يف تخطيــط عمليــة االنتقــال اخلاصــة بهــا. يتضمــن الدليــل مجموعــة واســعة 
مــن املوضوعــات، مبــا يف ذلــك تقييــم مــا إذا كان النقــل ضرورًيــا، وحتديــد املوقع املناســب وآليات التشــاور املناســبة.

يف باكســتان، انتقــل مجتمــع غولكــني اجلبلــي يف جيلجيت-بالتســتان بالفعــل اســتجابة لتغيــر املنــاخ. وحدد أعضاؤها 
موقعــاً آمنــاً خــارج قريتهــم مــن خــالل عمليــة تشــاورية وتشــاركية بعــد أن أبلغتهــم الــوكاالت اإلنســانية عــن تزايــد 
خطــر حــدوث فيضــان مــن البحيــرة اجلليديــة )GLOF(. أجــرت املنظمــات غيــر احلكوميــة تقييمــات لألخطــار 
ورســم خرائــط لهــا، ووضعــت خطــة الســتخدام األراضــي يف املوقــع اجلديــد، وأقامــت احلكومــة املحليــة الطــرق 

واملــدارس والبنيــة التحتيــة للــري.

2 . 3 . 5 اســتراتيجيات وآليــات معالجــة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن 
الكــوارث علــى المســتويين العالمــي واإلقليمــي

تعــد اســتراتيجيات وآليــات التعــاون العامليــة واإلقليميــة وشــبه اإلقليميــة للحــد مــن مخاطر الكوارث أدوات تنســيقية 
هامــة ملعاجلــة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث الوطنيــة املشــتركة وعبــر احلــدود، قــد تكــون االســتراتيجيات 

اإلقليميــة وشــبه اإلقليميــة والثنائيــة واتفاقــات املســاعدة املتبادلــة وآليــات التعــاون:

تضمــني خطــط وقوانــني وسياســات محــددة للحــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود   
وتلبيــة احتياجــات النازحــني عبــر احلــدود، وينبغــي مواءمتهــا مــع أدوات أوســع، مثــل السياســات واالتفاقــات 
اإلقليميــة املتعلقــة بحريــة احلركــة وحقــوق النازحــني والتنميــة املســتدامة واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث 

والتغيــر املناخــي والعمــل اإلنســاني.

تســهيل تبــادل املعلومــات، وتبــادل املمارســات اجليــدة، وتطويــر آليــات التعــاون والبروتوكــوالت واملبــادئ   
الكــوارث الداخليــة وعبــر احلــدود،  الناجــم عــن  النــزوح  لبنــاء املرونــة واحلــد مــن مخاطــر  التوجيهيــة 

واالســتجابة ملــا ال ميكــن جتنبــه.

تنســيق االســتعداد والتخطيــط للطــوارئ لتلقــي املســاعدة، وحتقيــق حلــول دائمــة للنازحــني عبــر احلــدود   
بســبب الكــوارث.

معالجة الهجرة الدولية المرتبطة بالكوارث في أمريكا الوسطى

وتتنــاول اخلطــة اإلقليميــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )2014-2019(، التــي مت تطويرهــا حتــت قيــادة مركــز 
الكــوارث الطبيعيــة يف أمريــكا الوســطى )CEPREDENAC(، مخــاوف مــن أن يواجــه  تنســيق الوقايــة مــن 
»املهاجــرون« الدوليــون نتيجــة للكــوارث. ميكــن أن يؤخــذ مصطلــح »املهاجــرون« ليشــمل األشــخاص النازحــني عبــر 
احلــدود بســبب الكــوارث ، والذيــن ال يتــم االعتــراف بهــم عــادة كفئــة قانونيــة مبوجــب قوانــني الهجــرة الوطنيــة أو 

اإلقليميــة أو الدوليــة.
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الموارد األساسية بشأن النزح الناجم عن الكوارث 
وتقوية إدارة مخاطر الكوارث

معاجلــة النــزوح الداخلــي: إطــار عمــل للمســئولية الوطنيــة - مشــروع بروكنجــز - بيــرن حــول النــزوح الداخلــي، 
أبريل 2005

جــدول أعمــال حلمايــة األشــخاص النازحــني عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث وتغيــر املنــاخ - مبــادرة نانســن، 
2015

مشروع مواد بشأن حماية األشخاص يف حاالت الكوارث - جلنة األمم املتحدة للقانون الدولي، 2016

لقانــون والتنظيــم الفعــال للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: تقريــر متعــدد البلــدان - برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائي 
)UNDP( واالحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمر والهــالل األحمر، 2014

إرشــادات بشــأن حمايــة النــاس مــن الكــوارث والتغيــر البيئــي مــن خــالل االنتقــال املخطــط - بروكينغــز، 
جورجتــاون ومفوضيــة األمم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني، 2015

املبــادئ التوجيهيــة حلمايــة املهاجريــن يف البلــدان التــي تعانــي مــن الصــراع أو الكــوارث الطبيعيــة - املهاجــرون 
MICIC(، 2016( يف البلــدان التــي متــر بأزمــات

ــزوح  ــل لتطويرهــا - مشــروع Brookings-LSE بشــأن الن ــي: دلي ــزوح الداخل ــة بشــأن الن الصكــوك الوطني
الداخلــي، 2013

حمايــة األشــخاص النازحــني داخليــاً: دليــل للقانــون وصانعــي السياســات - مشــروع بروكنغــز - بيــرن حــول 
ــي، 2008 ــزوح الداخل الن

حمايــة األشــخاص الذيــن يتنقلــون عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث: دليــل للممارســات الفعالــة للبلــدان 
األعضــاء يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة - املؤمتــر اإلقليمــي حــول الهجــرة، 2016

ــاون،  ــي - جورجت ــر البيئ ــوارث والتغيي ــة األشــخاص مــن الك ــط إعــادة التوطــني حلماي ــع األدوات: تخطي مرب
املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، 2017

املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي - األمم املتحدة، 1998

2 . 4 األولوية 3: االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث 
من أجل المرونة

ــاء مرونــة جميــع األشــخاص املعرضــني للمخاطــر، واحلــد  ــا يف بن يلعــب احلــد مــن مخاطــر الكــوارث دورا مركزي
منهاوالتــي ســتجبرهم علــى الفــرار مــن آثارهــا، فالسياســات الشــاملة وشــبكات األمــان االجتماعــي التــي تهــدف 
إلــى القضــاء علــى الفقــر، علــى ســبيل املثــال، تســاهم يف احلــد مــن املخاطــر اإلجماليــة التــي ســتؤدي إلــى نــزوح 

األشــخاص بســبب الكارثــة.

ومــع ذلــك فــإن التحليــل التفصيلــي مطلــوب لفهــم كيفيــة دمــج التعــرض والضعــف واملرونــة للتأثيــر علــى متــى وكيــف 
يتحــرك النــاس اســتجابة لألخطــار ومخاطــر الكــوارث، إن فهــم األســباب واألمنــاط واالنعكاســات ألشــكال مختلفــة 
ــني  ــالغ قوان ــى إب ــزوح والهجــرة والتخطيــط املزمــع - املرتبطــة باملخاطــر يســاعد عل مــن احلــراك البشــري - الن
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وسياســات وبرامــج وخطــط احلــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى نحــو أفضــل.

يناقــش اجلــزء األول مــن هــذا القســم العناصــر التــي ميكــن تضمينهــا يف سياســة محــددة للتعامــل مــع احلــراك 
البشــري املرتبــط بالكــوارث. ولكــن ليــس لــكل بلــد القــدرة أو احلاجــة لوضــع سياســة منفصلــة، لذلــك فــإن بقيــة 
القســم يحــدد أنشــطة وبرامــج بنــاء القــدرة علــى التكيــف التــي ميكــن دمجهــا يف اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر 

الكــوارث.

2 . 4 . 1 السياسات والبرامج لمعالجة الحراك البشري المرتبط بالكوارث

ينــص إطــار ســينداي علــى أن االســتثمار يف احلــد مــن مخاطــر الكــوارث )DRR( فعــال مــن املهــم تشــجيع »تبنــي 
السياســات والبرامــج التــي تعالــج احلــراك البشــري الناجــم عــن الكــوارث لتعزيــز صمــود األشــخاص املتضرريــن 
ومقاومــة املجتمعــات املضيفــة، وفًقــا للقوانــني والظــروف الوطنيــة ». تســاعد السياســات والبرامــج املحــددة للقيــام 
بذلــك يف ضمــان اســتجابة فعالــة ومنســقة عبــر الكيانــات احلكوميــة علــى جميــع املســتويات ومــع أصحــاب املصلحــة 

اآلخريــن.

من الناحية املثالية، ستدمج جميع اجلوانب التي يغطيها هذا الدليل، مبا يف ذلك:

اســتعراض القوانــني والسياســات الوطنيــة ذات الصلــة بالتنقــل البشــري لضمــان إدماجهــا يف نهــج احلــد مــن   
مخاطــر الكــوارث، وأنهــا تتســق مــع الصكــوك القانونيــة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك املبــادئ 

التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي والهجــرة وحقــوق اإلنســان وقانــون الالجئــني.

حتليــل األمنــاط التاريخيــة واحلاليــة واملتوقعــة حلركــة البشــر املرتبطــة بالكــوارث ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار   
ــد الســكان واملناطــق  ــة لتحدي ــم، مسترشــدين باألدل ــة له ــات املضيف ــون واملجتمع ــن يتحرك ــك الذي ــى أولئ عل

ــة. اجلغرافيــة ذات األولوي

حتديــد واضــح لــأدوار واملســئوليات املتعلقــة بالنــزوح مــن الكــوارث، والهجــرة والترحيــل املخطــط، وآليــات   
إلستشــارة األشــخاص املتضرريــن، مبــا يف ذلــك املجتمعــات املضيفــة.

تخصيــص املــوارد الالزمــة علــى جميــع املســتويات اإلداريــة وعبــر جميــع القطاعــات ذات الصلــة لدعــم بحــوث   
السياســات وتطويرهــا وتنفيذهــا.

تدابير ملعاجلة احلراك البشري قبل وقوع الكارثة، مثل:  

o  إجــراءات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث املســتهدفة، وشــبكات األمــان االجتماعــي وبرامــج حتســني ســبل 
العيــش ألولئــك الذيــن يعانــون مــن مخاطــر النــزوح املرتفعــة والكــوارث املحصــورة. وقــد ينطــوي ذلــك علــى 

ــة. ــة والريفي ــة احلضري ــط التنمي ــزوح الناجــم عــن الكــوارث يف تخطي إدراج مخاطــر الن

o دعــم الهجــرة لبنــاء القــدرة علــى مواجهــة املخاطــر املســتقبلية واخلــروج مــن املناطــق اخلطــرة، قــد يشــمل 
هــذا التدريــب علــى املهــارات وأولويــة الوصــول إلــى فــرص العمــل يف اخلــارج.

o دعم االنتقال املخطط له كآلية أخيرة لنقل الناس من طريق األذى.

التدابير التي يجب اتخاذها بعد وقوع الكارثة، مثل:  

o تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة للنازحني واملجتمعات املضيفة واملهاجرين والسكان املحاصرين.

o مساعدة النازحني واملجتمعات املضيفة على حتقيق حلول دائمة )انظر القسم 2.4.3(.

o دعم االنتقال املخطط له كآلية أخيرة لألشخاص غير القادرين على العودة إلى موطنهم األصلي.

ــب  ــى التدري ــم عل ــز حصوله ــن خــالل دعــم ســبل عيشــهم وتعزي ــود م ــى الصم ــدرة النازحــني عل ــز ق o تعزي
وفــرص العمــل الرســمية ودعــم تطويــر األعمــال. وقــد يشــمل ذلــك أيًضــا الهجــرة إلــى اخلــارج وبنــاء قــدرة 

املجتمعــات املضيفــة.

وميكــن صياغــة ومراقبــة هــذه السياســات أو البرامــج مــن قبــل جهــة وصــل أو فريــق عمــل معنــي بالنــزوح الناجــم 
عــن الكــوارث ضمــن هيــكل تنســيق للحــد مــن مخاطرهــا )انظــر القســم 2.3.3(.
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التصدي للنزوح الداخلي المرتبط بالكوارث وتغير المناخ في بنجالديش

اعتمــدت بنجالديــش اســتراتيجيتها الوطنيــة بشــأن إدارة الكــوارث والتهجيــر الداخلــي الناجــم عــن تغيــر املنــاخ يف 
عــام 2015. وهــي تطبــق التكيــف مــع تغيــر املنــاخ، واســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث واســتراتيجيات 
التنميــة للتصــدي لهــذه الظاهــرة. وتهــدف املقاربــة املســتندة إلــى احلقــوق إلــى حتويــل املنظــور التقليــدي املوجــه 

لــدى احلكومــة نحــو إدارة النــزوح بشــكل أكثــر اســتباقية وشــمولية. تتمثــل األهــداف العامــة لإلســتراتيجية يف:

أوالً. وضع أساس مشترك ومتماسك الجتاهات السياسات وخطط العمل على الصعيدين الوطني واملحلي.

ثانيــا. اعتمــاد كل مــن التدابيــر الوقائيــة والتكيفيــة للحــد مــن النــزوح الداخلــي الناجــم عــن الكــوارث ذات الصلــة 
باملنــاخ.

ــة  ــة وكرميــة وكامل ــة مــن أجــل عــودة وإعــادة توطــني آمن ــة مواتي ــق بيئ ــة خلل ــر برامــج قطاعي ــه تطوي ــا. توجي ثالث
.CIIDPsًللـــنازحني داخليــا

رابعــاً. ضمــان إدارة فعالــة والوصــول إلــى االســتحقاقات ؛ وتعزيــز فــرص كســب الــرزق والتنميــة البشــرية الشــاملة 
ملبــادرات CIIDP كجــزء مــن برامــج التنميــة الشــاملة حلكومــة حكومــة بنغالديــش.

2 . 4 .2  إدراج مخاطــر التهجيــر الناجــم عــن الكــوارث فــي اســتراتيجيات 
وخطــط الحــد مــن مخاطــر الكوارث

تهــدف إدارة احلــد مــن مخاطــر الكــوارث للتعريــف بجميــع أشــكال مخاطــر الكــوارث مبــا يف ذلــك خطــر النــزوح. 
ــة واخلدمــات واإلســكان للحــد مــن التعــرض للمخاطــر  ــة التحتي ــر العامــة لتحســني جــودة البني ــذ التدابي إن تنفي
والتصــدي لهــا مــن خــالل إعــادة التهيئــة والتطويــر القائــم علــى املخاطــر هــو الطريقــة األساســية للحــد مــن مخاطــر 

اإلزاحــة أيًضــا.

عنــد تقييــم الضعــف مــن املهــم اخلــذ يف االعتبــار األشــخاص الذيــن يحتمــل أن يواجهــوا خطــًرا أكبــر للنــزوح 
وكذلــك أولئــك الذيــن يواجهــون مســتويات عاليــة مــن مخاطــر الكــوارث بشــكل عاموهــم األشــخاص الذيــن يعيشــون 
يف مســتوطنات غيــر رســمية أو غيــر نظاميــة أو هامشــية واملهاجريــن واألشــخاص الذيــن نزحــوا مــن قبــل بســبب 

النزاعــات أو الكــوارث، مبــا يف ذلــك الالجئــني، مييلــون إلــى النــزوح أكثــر مــن عامــة الســكان )انظــر القســم 1-2-2(.

عنــد حتديــد املجموعــات الســكانية الضعيفــة قــد تشــمل تدابيــر احلــد مــن مخاطــر النــزوح يف إطــار أنشــطة احلــد 
مــن مخاطرهــا األوســع نطاقــا مــا يلــي:

حتليــل املجــاالت عاليــة اخلطــورة لتحديــد مــا إذا كانــت تدابيــر احلــد مــن مخاطــر الكــوارث للحــد مــن التعــرض   
والضعــف وجتنــب النــزوح مجديــة، أو مــا إذا كان مــن املمكــن تســهيل اإلخــالء أو التخطيــط إلعــادة التوطــني.

تطويــر برامــج هادفــة لبنــاء القــدرة علــى حتمــل الصدمــات للذيــن يعانــون مــن مســتويات عاليــة مــن مخاطــر   
النــزوح الناجــم عــن الكــوارث ملواجهــة األحــداث الضــارة مــن خــالل التخطيــط للتنميــة وبرامــج شــبكة األمــان 

االجتماعــي والتدابيــر الراميــة إلــى حمايــة ســبل العيــش واألصــول اإلنتاجيــة.

االعتــراف الرســمي باملســتوطنات غيــر الرســمية أو الهامشــية لضمــان إدراجهــا يف االســتراتيجيات واخلطــط   
املحليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث

حتديــد املناطــق املناســبة لالنتقــال املخطــط لــه باســتخدام تخطيــط اســتخدام األراضــي وأدوات إدارة التنميــة   
الريفيــة وخطــط التنميــة احلضريــة وتقييمــات التدهــور البيئــي.

إدراج األشــخاص الذيــن شــردتهم الكــوارث واملهاجــرون وغيرهــم ممــن يواجهــون مســتويات عاليــة مــن مخاطــر   
النــزوح الناجــم عــن الكــوارث يف عمليــات تخطيــط وتنفيــذ عمليــات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث، ال ســيما 

علــى املســتوى املحلــي

توصيــل معلومــات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث DRR باللغــات املختلفــة التــي يفهمهــا املهاجــرون واملشــردون ومــن   
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خــالل القنــوات التــي ميكنهــم الوصــول إليهــا بســهولة

وضــع برامــج لدعــم الهجــرة الطوعيــة مــن املناطــق التــي تواجــه مخاطــر الكــوارث، مبــا يف ذلــك التغيــر والتدهــور   
البيئــي، أو املخاطــر البطيئــة الظهــور أو املخاطــر الصغيــرة املتكررة،وقــد تكــون الهجــرة لبنــاء القــدرة علــى 
الصمــود واحلــد مــن مخاطــر النــزوح مــن الكــوارث قصيــرة األجــل أو موســمية أو دائمــة، وقــد تكــون داخليــة 

أو عبــر احلــدود.

ــى مــكان آمــن    ــة بشــكل خــاص إل ــات الضعيف ــل املجتمع ــر لنق أحــكام إلجــراء النقــل املخطــط لــه كملجــأ أخي
مــع اخلدمــات األساســية الضروريــة - مبــا يف ذلــك البنيــة التحتيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم - اإلســكان 
اآلمــن، ودعــم إعــادة تأســيس ســبل العيــش والنقــل، ويجــب أن تكــون أي عمليــة مــن هــذا النــوع استشــارياً 

وقائمــة علــى احلقــوق ويجــب أن تشــارك جميــع املجتمعــات املتأثــرة )انظــر القســم 2.3.4(.

الحد من النزوح من خالل القوانين والسياسات

تسهيل الهجرة الطوعية في المحيط الهادئ

وللتغيــر املناخــي آثــار هامــة علــى ســكان جــزر املحيــط الهــادئ ، الذيــن يقيــم العديــد منهــم يف املناطــق الســاحلية 
ويعتمــدون علــى املــوارد الطبيعيــة لكســب رزقهــم ورفاههــم. وتوفــر االتفاقــات الثنائيــة القائمــة بــني الــدول اجلزريــة 
ــدا وأســتراليا، فــرص  ــو ونيوزيلن ــدة وتوفال ــا اجلدي ــا غيني ــاورو وباب ــاس ون ــك كيريب يف املحيــط الهــادئ مبــا يف ذل
هجــرة العمالــة املوســمية لســكان اجلــزر مــن خــالل مخططــات جيــدة اإلدارة. توفــر هــذه املصــادر مصــادر دخــل 

بديلــة ، وتخفــف الضغــط علــى البيئــة وتســهل نقــل املعرفــة واملهــارات.

سبل العيش وبناء المرونة لتجنب النزوح

يهــدف االســتثمار يف العمالــة اخلضــراء بشــكل عــام إلــى زيــادة مرونــة البنيــة التحتيــة العامــة واخلاصــة احليويــة من 
خــالل حتســني نظــم الــري واحلفــاظ علــى التربــة وامليــاه وتدابيــر الســيطرة علــى الفيضانــات مثــل أنظمــة الصــرف 
وحمايــة املســارات النهريــة والنقــل الريفــي وإدارة الغابــات وغيرهــا مــن التدابيــر. كمــا تســاعد األعمــال اخلضــراء 
يف تقليــل احلــراك البشــري الناجــم عــن الكــوارث وتوفيــر فــرص العمــل للمجتمعــات ذات املســتويات األعلــى مــن 
مخاطــر الكــوارث. املســاعدة يف االنتقــال إلــى املحاصيــل املقاومــة للملوحــة يف املناطــق التــي تواجــه زيــادة ملوحــة 

امليــاه ، علــى ســبيل املثــال ، تســاعد أولئــك املعرضــني خلطــر النــزوح علــى التكيــف

2 . 4 . 3 السياســات الشــاملة وشــبكات األمــان االجتماعــي لتحقيــق 
حلــول دائمــة

عندمــا ال ميكــن جتنــب النــزوح، ميكــن أن تســاعد االســتثمارات يف تدابيــر احلــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى 
املــدى الطويــل يف تعزيــز قــدرة النازحــني علــى الصمــود مــن خــالل متكــني ومســاعدة »األشــخاص املتأثريــن بشــكل 
غيــر متناســب بالكــوارث« لتحقيــق حلــول دائمــة يف مرحلــة مــا بعــد الكــوارث، وباإلضافــة إلــى السياســات الشــاملة 
وشــبكات األمــان االجتماعــي، قــد تكــون هنــاك حاجــة أيضــاً إلــى اتخــاذ تدابيــر هادفــة لتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة 

للنازحــني لتحقيــق هــذه الغايــة.

ــاش  ــا يف خطــط اإلنع ــوارث وإدماجه ــة كجــزء مــن االســتجابة للك ــر باملســاعدة املقدم ــط هــذه التدابي ــي رب وينبغ
ــد  ــذ العدي ــر فعالة يجــب تنفي ــار )انظــر القســم 2.5.3(، ولكي تكون هــذه الدابي ــل وإعــادة اإلعم وإعــادة التأهي
مناألشــطة الضرورية لتحقيقاحللــول الدائمــة يف مرحلــة اإلنعاشــكجزء من االستثمارات الكبيــرة للحد منمخاطــر 

الكوارثوقــد تشــمل هــذه األنشــطة:

ــن يعيشــون يف    ــك الذي ــر احلــدود وأولئ ــا وعب ــزوح النازحــني داخلي ــان ن وضــع أحــكام قانونيــة وسياســية لضم
مســتوطنات مؤقتــة مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم واخلدمــات األساســية األخــرى لغيــر 

املقيمــني.
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وضــع تدابيــر مســبقة الســتبدال الوثائــق القانونيــة املفقــودة أو املدمــرة للحــد مــن العقبــات اإلداريــة التــي   
يواجههــا املشــردون يف الوصــول إلــى املســاعدة واخلدمــات األساســية، ودخــول ســوق العمــل واحلصــول علــى 

تعويضــات عــن ممتلكاتهــم التالفــة أو املدمــرة

ــر    ــة وتقــدمي اخلدمــات وإدارة اســتخدام األراضــي تدابي ضمــان أن تتضمــن أحــكام التمويــل اخلاصــة بالتنمي
لتكييــف مخصصــات امليزانيــة االســتثمار لتعكــس مســتويات ســكان مــا بعــد الكــوارث، مبــا يف ذلــك النازحــون 

مقارنــة بالســكان العاديــني قبــل وقــوع الكارثــة.

تســخير دور المغتربيــن والمهاجريــن فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى 
د لصمو ا

يلعــب املهَجــرون واملهاجــرون دوراً مهمــاً يف احلــد مــن مخاطــر الكــوارث والتأهــب واالنتعــاش عبــر الدعــم الــذي 
يرســلونه إلــى مجتمعاتهــم املحليــة. ففــي أعقــاب كارثــة تســونامي يف املحيــط الهنــدي، قامــت حكومــات البلــدان 

املتضــررة بتعبئــة مســاهمات ماليــة وعينيــة كبيــرة، مبــا يف ذلــك اخلبــرات الفنيــة، مــن مجتمعــات الشــتات.

كمــا لعبــت منظمــات التضامــن الدوليــة بقيــادة مجتمعــات املهاجريــن دورا هامــا يف دعــم مشــاريع احلــد مــن 
مخاطــر الكــوارث والتأهــب يف بلدانهــا األصليــة )الهجــرة والتنميــة والكــوارث الطبيعيــة: رؤى مــن تســونامي املحيــط 

ــة ، 2016( . ــة للهجــرة، 2007؛ أطلــس الهجــرة البيئي الهنــدي، املنظمــة الدولي

أكــدت دراســة أجريــت عــام 2017 حــول الهجــرة والتكيــف أن التحويــالت املاليــة ونقــل املعــارف واملهــارات مــن 
ــي تضــررت مــن الكــوارث أو املعرضــني لهــا قــد  ــى عائالتهــم ومجتمعاتهــم يف املناطــق الت ــن والشــتات إل املهاجري

. )WWF-ICIMOD، 2017( ســاهمت يف بنــاء قدرتهــا علــى التكيــف

سد االستجابة للكوارث واالنتعاش للنازحين في الفلبين

 دمــر إعصــار هايــان، املعــروف محليــا باســم يوالنــدا، أجــزاء كبيــرة مــن الفلبــني وشــرد أربعــة ماليــني شــخص يف 
عــام 2013 ، ممــا تطلــب مــن احلكومــة تنســيق جهــود اســتجابة طويلــة األجــل ومعقــدة. ولتشــجيع االســتمرارية 
وجتنــب الثغــرات يف املســاعدة أثنــاء االنتقــال مــن االســتجابة ، قامــت بتكييــف نظــام املجموعــة اإلنســانية املشــترك 
بــني الــوكاالت )IASC(، املنظــم حســب القطــاع، لتنســيق عمليــة االنتعــاش علــى املــدى الطويــل مــع اجلهــات الفاعلــة 

يف مجــال التنميــة. كمــا يضمــن ذلــك حتديــد األدوار واملســئوليات بوضــوح.

2 . 4 . 4 ممارســات التقاســم لبنــاء القــدرة علــى الصمــود والحــد مــن 
العالمــي  الكــوارث علــى المســتويين  الناجــم عــن  النــزوح  مخاطــر 

واإلقليمــي

ينبغي الترويج جلميع األنشطة ودعمها على املستويني العاملي واإلقليمي من خالل:  

تبــادل املمارســات الفعالــة وضمــان االتســاق عبــر النظــم والقطاعــات واملنظمــات يف مجــاالت تشــمل التنميــة   
املســتدامة واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث والتكيــف مــع تغيــر املنــاخ وإدارة الهجــرة وحقــوق اإلنســان

تطوير وتبادل البحوث حول مخاطر النزوح من الكوارث  

تنســيق االســتخدام الفعــال لــألدوات والنظــم واملــوارد اإلقليميــة وشــبه اإلقليميــة والثنائيــة لتعزيــز قــدرة   
ــوارث  ــزوح الناجــم عــن الك ــة خطــر الن ــى مواجه ــة عل ــات املحلي ــدان واملجتمع ــة والبل املناطــق شــبه اإلقليمي

الداخليــة واخلارجيــة.
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إطــار التنميــة المســتدامة فــي المحيــط الهــادئ: نهــج متكامــل للتصــدي لتغيــر 
2030-FRDP) 2017) المنــاخ وإدارة مخاطــر الكــوارث

اعتمــدت منطقــة جــزر املحيــط الهــادئ مبــادئ توجيهيــة طوعيــة يف عــام 2016 لدعــم اجلهــود الراميــة إلــى تعزيــز 
القــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر املنــاخ والكــوارث. يــدرك البرنامــج الوطنــي للتنميــة أن التنميــة املســتدامة هــي محــور 

هــذا الهــدف وتضــع توصيــات ملعاجلــة حــراك البشــر، مبــا يف ذلــك:

إدمــاج جوانــب التنقــل البشــري، عنــد االقتضــاء، مبــا يف ذلــك تعزيــز قــدرة احلكومــات واإلدارات علــى حمايــة 
األفــراد واملجتمعــات املعرضــة لتغيــر املنــاخ والتهجيــر مــن الكــوارث والهجــرة، مــن خــالل سياســات وإجــراءات 

وطنيــة مســتهدفة، مبــا يف ذلــك سياســات االنتقــال وإعــادة هجــرة اليــد العاملــة )ص. 15(

دعــم حمايــة األفــراد واملجتمعــات األكثــر تعرضــاً للتهجيــر والتغيــر املناخــي مــن خــالل السياســات الوطنيــة 
واإلقليميــة املســتهدفة واخلطــط اإلقليميــة للهجــرة العماليــة، عنــد االقتضــاء )ص 17(.

توقــع االســتعداد والتهجيــر يف املســتقبل مــن خــالل دمــج قضايــا التنقــل البشــري يف برامــج االســتعداد 
..)p.23( ملواجهــة الكــوارث واالســتجابة لهــا واإلنعــاش
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الموارد األساسية حول النزوح الناجم عن الكوارث واالستثمار في الحد 
من مخاطر الكوارث

جــدول أعمــال حلمايــة األشــخاص النازحــني عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث وتغيــر املنــاخ - مبــادرة نانســن، 
2015

ــف - املنظمــة  ــى التكي ــدرة عل ــوارث والق ــة للهجــرة للحــد مــن مخاطــر الك ــة الدولي ملخــص ألنشــطة املنظم
الدوليــة للهجــرة لعــام 2013

 ،JIPS مؤشــرات احللــول الدائمــة - مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان للنازحــني داخليــاً و
قيــد التنفيــذ

إرشــادات بشــأن حمايــة النــاس مــن الكــوارث والتغيــر البيئــي مــن خــالل االنتقــال املخطــط - بروكينغــز، 
جورجتــاون ومفوضيــة األمم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني، 2015

 MICIC، - املبــادئ التوجيهيــة حلمايــة املهاجريــن يف البلــدان التــي تعانــي مــن الصــراع أو الكــوارث الطبيعيــة
2016

املبــادئ التوجيهيــة بشــأن وصــول الالجئــني وغيرهــم مــن النازحــني قســرا إلــى ســوق العمــل - منظمــة العمــل 
ILO(،2016( الدوليــة

دليل حماية األشخاص النازحني داخلياً - مجموعة احلماية العاملية، 2010

املبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية بشــأن حمايــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة - اللجنــة الدائمــة 
املشــتركة بــني الــوكاالت، 2011

املهاجــرون واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث: ممارســات الدمــج - MICIC، املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومجلــس 
أوروبــا، 2016

ــزوح  ــل لتطويرهــا - مشــروع Brookings-LSE بشــأن الن ــي: دلي ــزوح الداخل ــة بشــأن الن الصكــوك الوطني
الداخلــي، 2013

حمايــة األشــخاص النازحــني داخليــاً: دليــل للقانــون وصانعــي السياســات - مشــروع بروكنغــز - بيــرن حــول 
ــي، 2008 ــزوح الداخل الن

ــاون،  ــي - جورجت ــر البيئ ــوارث والتغيي ــة األشــخاص مــن الك ــط إعــادة التوطــني حلماي ــع األدوات: تخطي مرب
املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، 2017

31



 2 . 5 األولويــة 4: تعزيــز التأهــب للكــوارث مــن أجــل االســتجابة الفعالة، 
ــل  ــاش والتأهي ــاالت اإلنع ــي مج ــل« ف ــو أفض ــى نح ــاء عل ــادة البن و«إع

وإعــادة البنــاء

التأهــب للكــوارث هــو مفتــاح التخفيــف مــن تأثيــر النــزوح علــى الســكان املتضرريــن عندمــا ال ميكــن جتنبــه. ويؤكــد 
إطــار ســينداي علــى أهميــة االســتعدادات املنتظمــة للكــوارث واالســتجابة واالنتعــاش، مثــل تدريبــات اإلخــالء 
وإنشــاء نظــم الدعــم علــى أســاس املناطــق لضمــان االســتجابة الســريعة والفعالــة للنــزوح »مبــا يف ذلــك الوصــول 
إلــى املــأوى اآلمــن والغــذاء األساســي وإمــدادات اإلغاثــة األخرى،مبــا يتناســب مــع االحتياجــات املحليــة. كمــا تســهم 

تدابيــر بنــاء مرونــة النازحــني بســبب الكــوارث يف قدرتهــم علــى التوصــل إلــى حلــول دائمــة خــالل فتــرة التعــايف.

2. 5. 1 تعزيز المعرفة بالمخاطر ونظم اإلنذار المبكر وخطط اإلخالء

يحتــاج األشــخاص املعرضــون خلطــر النــزوح إلــى معرفــة املخاطــر املحتملــة التــي يواجهونهــا إذا أرادوا اتخــاذ 
قــرارات مســتنيرة حــول كيفيــة احلــد مــن التعــرض خلطــر النــزوح والضعــف جتاهــه. تســاعد معلومــات املخاطــر 
واإلنــذارات املبكــرة النــاس علــى جتنــب النــزوح. فعندمــا حتــدث مخاطــر بطيئــة مثــل اجلفــاف، علــى ســبيل املثــال، 
ــة مــن املحاصيــل  ــة املحتمل ــذارات املبكــرة للنــاس باتخــاذ قــرارات للتخفيــف مــن اخلســائر االقتصادي تســمح اإلن
ــة باملخاطــر يف  ــزوح. كمــا يســاهم حتســني املعرف ــم مــن الن ــدوره قــد مينعه املدمــرة أو املاشــية املفقــودة، وهــذا ب

ــد إصدارهــا. ــرات اإلخالءعن ــال بتحذي ضمــان االمتث

يجب أن تتضمن إجراءات التوعية باملخاطر وأنظمة اإلنذار املبكر وخطط اإلجالء ما يلي:

رصــد مخاطــر النــزوح، والتأكــد مــن أن اإلنــذارات املبكــرة حتــدد إمكاناتهــا والتأكــد مــن اعتبارهــا يف جميــع   
املكونــات األربعــة ألنظمــة اإلنــذار املبكــر.

التأكــد مــن إبــالغ الســكان املعرضــني للخطــر بشــكل كامــل ويف الوقــت املناســب، واســتهدافهم بتدابيــر لتعزيــز   
نظــم اإلنــذار املبكــر.

إدراج مخاطــر النــزوح  يف معلومــات التوعيــة باملخاطــر املجتمعيــة ومعاجلــة االعتبــارات العمليــة التــي ميكــن   
أن تــؤدي إلــى مخاطــر محتملــة، مثــل احلاجــة إلــى حمــل الوثائــق القانونيــة وتأمــني األصــول اإلنتاجيــة التــي 

يتــم تركهــا وإحضــار األدويــة األساســية

حتســني قــدرة الســلطات املحليــة علــى إجــالء النــاس، ألنهــم عــادة هــم مــن أوائــل املســتجيبني للتدخــل يف   
حــاالت الكــوارث ولديهــم معرفــة بالســياق املحلــي واملجتمعــات املحليــة املتضــررة.

التأكــد مــن أن خطــط اإلخــالء تتضمــن أحكاًمــا حتــى يتمكــن األشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــات يف   
اخلــروج، مثــل كبــار الســن أو ذوي اإلعاقــة أو األطفــال، مــن القيــام بذلــك بطريقــة آمنــة ويف الوقــت املناســب 

وبأجــواء كرميــة

تضمــني التقييمــات لتحديــد متــى تكــون العــودة آمنــة وأن تغطــي خطــط طــوارئ األشــخاص النازحــني لفتــرات   
ــد  ــم تع ــة ل ــم األصلي ــم ألن مناطقه ــودة بشــكل دائ ــى الع ــم عل ــة عــدم قدرته ــد اإلخــالء، وإحتمالي ــة بع طويل
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ــة  ــة مبثاب ــول الدائمــة البديل ــه بشــأن احلل ــل هــذه احلــاالت، يجــب أن يكــون التوجي صاحلــة للســكن. يف مث
ــة )انظــر القســمني 2.4.4 و 2.3.3(. ــة مــن مراحــل التخطيــط ملــا بعــد الكارث مرحل

2. 5. 2 معالجة النزوح  في خطط التأهب والطوارئ واالستجابة

ــني والسياســات واالســتراتيجيات  ــب القوان ــى جان ــة بانتظــام، إل تعــد خطــط التأهــب للكــوارث والطــوارئ املحدث
والبرامــج، ضروريــة للحــد مــن مخاطــر وتأثيــرات النــزوح الناجــم عــن الكــوارث ولضمــان االســتجابة الفعالــة 

لهــا )انظــر اإلطــار، القســم 1-2(. يجــب عليهــم:

إشراك األشخاص املعرضني خلطر النزوح والذين سبق أن تسببت الكوارث يف نزوحهم.  

وضــع خطــط ســيناريو تســتبق آثــار مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك تغيــر املنــاخ، والنمــو   
الســكاني، والتنميــة احلضريــة، وتدهــور البيئــة، والنــزاع والفقــر بشــأن احلــراك البشــري الناجــم عــن الكوارث 

يف املســتقبل، وآثارهــا علــى جهــود االســتجابة والتعــايف.

اســتخدام نظــم إدارة املعلومــات القابلــة للتشــغيل املتبــادل لتحديــد ومتابعــة حتــركات النازحــني بســبب الكــوارث   
وتطــور احتياجاتهــم وقدراتهــم مــع مــرور الوقــت.

ضمــان وجــود قوانــني وسياســات حلمايــة األراضــي واملمتلــكات واألصــول اإلنتاجيــة األخــرى أثنــاء النــزوح. قــد   
تكــون هنــاك حاجــة لهــذه القوانــني للحمايــة ضــد الســرقة واالحتــالل، واســتبعاد األراضــي واملمتلــكات التــي 

تعتبــر مهجــورة.

ــم    ــل الدائ ــزوح، وللتنق ــة للن ــع مؤقت ضمــان القوانــني والسياســات التــي تخصــص األراضــي الســتخدامها كمواق
املحتمــل يف حــال لــم تعــد أماكــن املنشــأ صاحلــة للســكن.

النظــر يف إمكانية النزوح عبراحلــدود، الذي يغطــي كل مــن التدفقــات اخلارجية إلى بلــد مجاور وتدفقــات   
األشخاص الذيــن يهربــون مــن الكــوارث يف اخلارج. يجــب أن يتــم اإلدارك يف اخلطــط بــأن مثــل هــذه 
احلــركات لهــا آثــار علــى قانــون الهجــرة وقانــون الالجئــني املحتمــل، كمــا يجــب أن تغطــي التعــاون مــع الــدول 

ــة. ــى مســتوى احلكومــة املحلي ــك عل املجــاورة، مبــا يف ذل

النظر يف إمكانية النزوح املطول. إن مدةالنزوح تنطوي على آثار منحيث احلاجة إلى املأوى االنتقالي،والدعم   
املكثــف للمعيشة،والوصــول إلى الرعاية الصحية والتعليــم والدعــم النفسي االجتماعي. قــد تصبــح اإلزاحــة 

ممتــدة لعــدة أســباب منهــا:

o أن الكارثة جعلت بعض املناطق غير صاحلة للسكن.

o أن العديــد مــن إعــادة اإلعمــار والتعــايف يســتغرق عــدة أشــهر أو حتــى ســنوات، خاصــة بعــد الكارثــة 
الشــديدة

o قد يتم فصل املجتمعات وتقطع العالقات.

o قد يواجه النازحون عقبات إدارية يف الوصول إلى املساعدة.

o قــد يحتــاج البعــض، مثــل املســنني وربــات البيــوت املعيــالت واملهاجريــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إلــى دعــم 
إضــايف إذا أرادوا حتقيــق حــل دائــم.

التأكــد مــن أن املســاعدات املقدمــة للنازحــني تشــمل املــأوى اآلمــن واألغذيــة وإمــدادات اإلغاثــة غيــر الغذائيــة؛   
الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية؛ احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة، مبــا يف ذلــك الصحــة العقليــة والدعــم 
النفســي االجتماعــي؛ احلصــول علــى التعليــم؛ دعــم ســبل كســب العيــش وتقــدمي املشــورة القانونيــة والتمثيــل 

حلــل مشــكلة اإلســكان واألراضــي وامللكيــة وغيرهــا مــن القضايــا املرتبطــة بنزوحهــم.

بدء برامج التوظیف والسبل المعیشیة يف أقرب وقت ممكــن لتجنب االعتماد علی المعونة وتراجع مرونة   
النازحین، ولمنع تكــرار النزوح. وينبغــي تكييــف هــذه البرامــج مــع كل موقــع لتلبيــة االحتياجــات الفوريــة 

والطويلــة األجــل.
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ضمــان أن تغطــي برامــج وآليــات املســاعدة االحتياجــات املحــددة للفئــات املهمشــة علــى وجــه اخلصــوص، مبــا   
يف ذلــك كبــار الســن والنســاء واألطفــال والشــباب واألســر التــي يرأســها فــرد واحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

ومجتمعــات الســكان األصليــني واملهاجريــن واألشــخاص الذيــن ُشــردوا ســابقا والفئــات املهمشــة األخــرى.

ضمــان عــدم اســتبعاد آليــات املســاعدة والتوزيــع للنازحــني بــدون وثائــق مثــل جــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة   
وشــهادات امليــالد والــزواج وســندات امللكيــة والشــهادات األكادمييــة التــي رمبــا تكــون قــد ُتركــت أو فقــدت أو 

دمــرت.

توفیر مساعدة مســتهدفة للنازحین خارج مناطــق المخیمات، والعائالت المضیفة والمجتمعات األكثــر تضررًا   
من النازحین. وينبغــي إداراك أن اســتضافة النازحــني قــد تخلــق احتياجــات إنســانية إضافيــة، وميكــن لهــذه 

املســاعدات أن تعمــل علــى تهدئــة التوتــرات املحتملــة بــني النازحــني ومضيفيهــم.

التنســيق عــن كثــب بــني اإلغاثــة الطارئــة وبرامــج إعــادة التأهيــل والتنميــة لضمــان إســهامها بقــدر اإلمــكان   
يف تعزيــز مرونــة النازحــني. قــد ترتبــط برامــج الغــذاء مقابــل العمــل، علــى ســبيل املثــال، ببرامــج تنميــة ســبل 

العيــش علــى املــدى الطويــل اســتناداً إلــى حتليــالت الســوق.

ــؤات المخاطــر المحددة    ــؤ. بناء علی تنب ــى التنب ــم عل ــل القائ ــل التموي تطبيــق مناهــج التأهــب االســتباقية، مث
مسبًقا، ینبغي تفعیل تمویل خفض المخاطــر والتأهــب يف مرحلة مبكــرة لتمكــني السلطات الحكــومیة من 
تنفیذ إجراءات مستهدفة، بالتنسیق الوثیق مع المنظمات اإلنسانیة، لتقلیل النزوح المحتمل وغیره من اآلثار 

السلبیة قبل وقوع كارثة.

تخطيط استخدام األراضي وتوقع نزوح الكوارث

يتضمــن إطــار االســتجابة الوطنيــة للكــوارث لعــام 2013 يف نيبــال إعــداد وحفــظ املســاحات املفتوحــة لالســتخدام 
يف حالــة وقــوع كارثــة لتوفيــر مــأوى آمــن للنازحــني، وهــي ممارســة تعــرف باســم األعمــال املصرفيــة لألراضــي. 
وقــد اســُتخدمت هــذه األماكــن فيمــا بعــد خــالل اســتجابة احلكومــة لزلــزال عــام 2015 ، الــذي أدى إلــى نــزوح مــا 

يقــدر بنحــو 2.8 مليــون شــخص )اســتراتيجية املنظمــة الدوليــة للهجــرة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث ص .16(.

  2 . 5 . 3  معالجــة النــزوح فــي خطــط التعافــي وإعــادة التأهيــل وإعادة 
اإلعمار

ــل وإعــادة  ــايف وإعــادة التأهي ــول دائمــة يف خطــط التع ــى إيجــاد حل يجــب دمــج إجــراءات مســاعدة النازحــني عل
اإلعمــار، مــع االعتــراف بهــا كمجموعــة متضــررة بشــكل غيــر متناســب وذات احتياجــات خاصــة قــد تواجــه حتديات 

يف الوصــول إلــى اخلدمــات وفوائــد برامــج التنميــة وإعــادة اإلعمــار.

مــن املهــم التأكيــد علــى أن حتقيــق حــل دائــم ال ميكــن مســاواته بالعــودة إلــى الوطــن. ومــن املفهــوم بشــكل أفضــل 
أن القيــام بذلــك هــو عمليــة إعــادة توطــني النازحــني تدريجياإلــى أن ال يعــود لديهــم احتياجــات تتعلــق بنزوحهــم. 
ويشــمل ذلــك اســتعادة إمكانيــة احلصــول علــى فــرص كســب العيــش واإلســكان والرعايــة الصحيــة والتعليــم التــي 

فقدوهــا عنــد النــزوح، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز قدرتهــم علــى التكيــف مــع األخطــار املســتقبلية.

إن العمليــات التــي تهــدف إلــى حتقيــق حلــول دائمــة تكــون أكثــر جناًحــا عندمــا تشــارك مجموعــة نشــطة مــن 
ــن النازحــني بنشــاط. ــر تضــرراً م ــع األكث ــة واملجتم ــون النازحــني واألســر املضيف ــن ميثل أصحــاب املصلحــة الذي

لــدى األشــخاص النازحــني داخليــا ثالثــة خيــارات للحلــول الدائمــة مــن حيــث املوقــع. ميكنهــم اختيــار إعــادة بنــاء 
حياتهــم يف مكانهــم األصلــي، أو مــكان نزوحهــم أو جــزء آخــر مــن البــالد. وتعــرف هــذه باســم العــودة واالندمــاج 
املحلــي واالســتيطان يف أماكــن أخــرى. بالنســبة لألشــخاص النازحــني عبــر احلــدود بســبب الكــوارث، عــادة مــا يتــم 
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حتقيــق حلــول دائمــة يف بلدهــم األصلــي، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد حتــدث يف بعــض احلــاالت يف البلــد الــذي فــروا 
إليــه، أو بشــكل اســتثنائي، بلــد ثالــث.

إن غالبيــة النازحــني بســبب الكــوارث يعــودون إلــى منازلهــم بســرعة نســبية، لكــن هــذا ليــس دائمــاً هــو احلــال دومــاً، 
وال يجــب إجبارهــم أبــداً علــى العــودة دون موافقتهــم. قــد ال تكــون العــودة آمنــة بســبب مخاطــر األخطــار املســتمرة 
أو املســتقبلية، أو ألن البنيــة التحتيــة واخلدمــات األساســية ليســت يف مكانهــا الصحيــح. يف مثــل هــذه احلــاالت، 
أو عندمــا يكــون احتمــال إعــادة تأســيس حياتهــم أفضــل يف مــكان مختلــف، قــد يعتبــر النازحــون االندمــاج املحلــي 
أو التســوية يف مــكان آخــر أكثــر اخليــارات قابليــة للتطبيــق لتحقيــق حــل دائــم. وقــد يقــررون باملثــل العــودة يف وقــت 

الحــق عندمــا تتحســن الظــروف. وقــد تتغيــر نواياهــم مــن حيــث احللــول الدائمــة علــى مــدى فتــرة نزوحهــم.

وبالتالــي، قــد تكــون هنــاك حاجــة التخــاذ تدابيــر هادفــة لضمــان متكــن النازحــني مــن الوصــول إلــى الســكن اآلمــن 
وفــرص العمــل وكســب الــرزق والرعايــة الصحيــة والتعليــم واخلدمــات األساســية األخــرى حيثمــا اختــاروا متابعــة 
ــة، علــى ســبيل املثــال، إلــى  حــل دائــم. قــد يحتــاج هــؤالء غيــر القادريــن أو غيــر الراغبــني يف العــودة لفتــرة طويل
مســاعدة مخصصــة يف الوصــول إلــى العمــل وســبل العيــش ألنهــم قــد ال ميلكــون املهــارات الالزمــة أو الشــبكات 

االجتماعيــة ملوقعهــم احلالــي.

قــد تتأثــر العائــالت املضيفــة واملجتمعــات املحيطــة بهــا بشــكل غيــر مكافــئ  باحلــراك البشــري الناجــم عــن 
الكــوارث، ال ســيما تلــك التــي تســتضيف النازحــني لفتــرات طويلــة وبالتالــي يواجهــون مصاريــف إضافيــة ومصاعــب 
ــى املــدى الطويــل إلــى إجهــاد اخلدمــات االجتماعيــة وغيرهــا مــن  إضافيــة. كمــا قــد يــؤدي تواجــد النازحــني عل
اخلدمــات املحليــة وإربــاك ســوق العمــل. قــد يكــون لهــا أيًضــا تأثيــرات ســلبية علــى البيئــة املحيطــة واملــوارد 

ــة. الطبيعي

يجب أن تقوم خطط وبرامج التعايف والتأهيل وإعادة اإلعمار مبا يلي:

إدمــاج االســتراتيجيات الشــاملة لتحقيــق احللــول الدائمــة، التــي أعــدت بالتشــاور مــع الســكان النازحــني   
ــارات النازحــني  ــرم خي ــة وأن حتت ــات طوعي ــون العملي ــان أن تك ــزوح  لضم ــن الن ــر تضــررا م ــع األكث واملجتم

ونواياهــم )انظــر القســم 4-3-2(

اســتخدام الُنهــج القائمــة علــى املناطــق لتطويــر شــبكات األمــان االجتماعــي، وحمايــة ســبل العيــش وضمــان   
الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم بطــرق تلبــي االحتياجــات املحــددة جلميــع املتضرريــن مــن النــزوح، 

مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفئــات واملجموعــات الضعيفــة واملهمشــة.

تلبيــة االحتياجــات املحــددة لأســر املضيفــة مــن خــالل دعــم إضــايف، مبــا يف ذلــك املســاعدات اإلنســانية   
والتدابيــر املاليــة مثــل اإلعفــاءات الضريبيــة

شــمول املســتوطنات املؤقتــة للنازحــني يف إطــار اجلهــود املبذولــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة علــى   
الصمــود يف األجلــني القصيــر واملتوســط والطويل،معاالعترافبإمكانيةالتشــرد.

إنشــاء وتعزيــز شــراكات التوظيــف العامــة واخلاصــة، وتوفيــر املهــارات والتدريــب اللغــوي علــى أســاس حتليــل   
الســوق للمســاعدة يف مضاهــاة األشــخاص النازحــني باحتياجــات أصحــاب العمــل املحليــني وتســهيل إدماجهــم 
يف ســوق العمــل املحليــة. وقــد يكــون ذلــك مطلوبًــا، علــى ســبيل املثــال، للرعــاة واملزارعــني والعاملــني الزراعيني 

النازحــني إلــى املناطــق احلضريــة، أو النازحــني داخلًيــا الذيــن كانــوا يعتمــدون يف الســابق علــى الصيــد.

وضــع برامــج لالســتثمار ومبــادرات اإلنعــاش االقتصــادي والتنميــة املحليــة للنازحــني مــن أجــل تعزيــز توظيفهــم   
وظــروف عملهــم الالئقــة وإعــادة إدماجهــم اجتماعيــاً واقتصاديــاً.

معاجلة اآلثار السلبية املحتملة للنزوح على البيئة واملوارد الطبيعية لتجنب ظهور مخاطر جديدة.  
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2 . 5 . 4  االســتعداد لالســتجابة للنــزوح فــي حــاالت الكــوارث والتعافــي 
علــى المســتوى العالمــي واإلقليمي

توفــر هيــاكل وبروتوكــوالت التنســيق العامليــة واإلقليميــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث فرصــاً مفيــدة لتقاســم 
املمارســات الفعالــة والــدروس املســتفادة بشــأن اإلعــداد واالســتجابة للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث علــى املســتوى 
الوطني،وأيضــاً النــزوح عبــر احلــدود. وبالنظــر إلــى أن هــذا األخيــر يحــدث عــادة داخــل املناطــق، فمــن األفضــل 

ــاع نهــج متماســك. ــرة لضمــان اتب ــر املنطقــة املتأث تنســيق االســتجابات عب

كمــا يشــجع إطــار ســينداي علــى تطويــر وتعزيــز »ُنهــج إقليميــة وآليــات تشــغيلية منســقة إلعــداد وضمــان االســتجابة 
الســريعة والفعالــة للكــوارث يف احلــاالت التــي تتجــاوز قــدرات التكيــف الوطنيــة«.

هياكل التنسيق العاملية واإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث لديها القدرة على:

ضمــان اتبــاع نهــج متماســك إلجــراء تقييمــات وإصــدار معلومــات عــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث   
الداخليــة واخلارجيــة يف أنظمــة اإلنــذار املبكــر الوطنيــة واإلقليميــة

دعــم تبــادل املمارســات الوطنيــة الفعالــة والــدروس املســتفادة يف االســتجابة للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث،   
ــة. ــدان املنطق ــني بل ــا ب ــر ملوائمــة هــذه املمارســات واإلجــراءات فيم ــر احلــدود، واعتمــاد تدابي ــك عب مبــا يف ذل

تعزيــز وضــع ُنهــج إقليميــة للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث، مبــا يف ذلــك عبــر احلــدود، مــن خــالل خطــط الطــوارئ   
واالســتجابة الثنائيــة أو اإلقليميــة، واألدلــة التشــغيلية، والتدريــب، ومتاريــن املحــاكاة.

أمثلة على التعاون اإلقليمي للتحضير واالستجابة للنزوح الناجم عن الكوارث

أمریكا الشمالیة والوسطی: بعد ورشة عمل استضافها المؤتمر اإلقلیمي للهجرة ، قامت الدول األعضاء بتطویر 
دلیل عام 2016 لمشاركــة خبراتهــا يف االستجابة الحتیاجات المهــاجرین والنازحین عبر الحدود يف أعقاب 
الكــوارث. بعنــوان حمايــة األشــخاص الذيــن يتنقلــون عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث: دليــل للممارســات الفعالــة 
للــدول األعضــاء يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ، مت اســتخدامه يف أغســطس 2017 كأســاس ملمارســة 
املحــاكاة عبــر احلــدود التــي أجرتهــا حكومتــا كوســتاريكا وبنمــا للتحضيــر للتهجيــر املحتمــل للكــوارث عبــر احلــدود 

واالتفــاق علــى طــرق التعــاون خــالل أي اســتجابة.

أوروبــا: ُنشــر يف عــام 2013 »أداة التقييــم الذاتــي ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا« التابعــة لــألمم املتحــدة 
مــن أجــل زيــادة التأهــب لآلثــار املترتبــة علــى األزمــات عبــر احلــدود. وهــي تشــمل أســئلة متنوعــة عــن »النازحــني 
اخلارجيــني الناجمــني عــن الكــوارث الطبيعيــة«. ملســاعدة البلــدان علــى حتديــد مــا إذا كانــت مســتعدة بشــكل كاف 
ــن قــد يفــرون خــارج  ــك الذي ــن تســببت الكــوارث بنزوحهــم يف اخلــارج، وملســاندة أولئ الســتقبال األشــخاص الذي

حدودهــم بعــد وقــوع كارثــة يف املنــزل.

مجتمع شرق أفریقیا: یتضمن قانون خفض وإدارة مخاطــر الكــوارث يف جماعة شرق أفریقیا لعام 2013 أحكاماً 
بشأن االستجابة لنزوح الكــوارث تنــص املــادة 13 علــى مــا يلــي:

13 )1( يعامــل األشــخاص النازحــون داخليــاً وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لعــام 1998 بشــأن النــزوح الداخلــي 
واتفاقيــة االحتــاد األفريقــي لعــام 2009 بشــأن حمايــة ومســاعدة النازحــني داخليــاً

13 )2( متنح الدول الشريكة الدخول واإلقامة املؤقتة ملواطني دولة شريكة أخرى تأثرت بالكوارث.

ــة الشــريكة املضيفــة مــن  ــرة بالكــوارث مســؤولية التعــاون مــع الدول ــة الشــريكة املتأث 13 )3( تتحمــل الدول
أجــل عــودة مواطنيهــا.

13 )4( تقوم الدول الشريكة، قدر اإلمكان ، بتيسير إعادة تنظيم األسرة وتعقبها.
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املــوارد األساســية بشــأن النــزوح الناجــم عــن الكــوارث وتعزيــز التأهــب لهــا مــن أجــل االســتجابة الفعالــة و 
ــل وإعــادة اإلعمــار ــى نحــو أفضــل« يف التعــايف وإعــادة التأهي ــاء عل »إعــادة البن

جــدول أعمــال حلمايــة األشــخاص النازحــني عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث وتغيــر املنــاخ - مبــادرة نانســن، 
2015

ــل خطــوة بخطــوة -  ــة: دلي ــوارث الطبيعي ــات والك ــد األزم ــة بع ــات املحلي ــة واملجتمع مســاعدة األســر املضيف
االحتــاد الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 2012

كســر اجلمــود: احلــد مــن النــزوح الداخلــي املطــول كنتيجــة جماعيــة – مكتبــاألمم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية، 
2017

إدارة أدوات مخيم - مجموعة CCCM العاملية، 2015

ملخــص ألنشــطة املنظمــة الدوليــة للهجــرة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث واملرونــة - املنظمــة الدوليــة للهجــرة، 
2013

مصفوفة تتبع النزوح - املنظمة الدولية للهجرة

 ،JIPS مؤشــرات احللــول الدائمــة - مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان للنازحــني داخليــاً و
قيــد التنفيــذ

إرشــادات بشــأن حمايــة النــاس مــن الكــوارث والتغيــر البيئــي مــن خــالل االنتقــال املخطــط - بروكينغــز، 
جورجتــاون ومفوضيــة األمم املتحــدة الســامية لشــئون الالجئــني، 2015

دليل حماية األشخاص النازحني داخلياً - مجموعة احلماية العاملية، 2010

إطار احللول الدائمة للنزوح الداخلي - اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، 2010

املبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية بشــأن حمايــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة - اللجنــة الدائمــة 
املشــتركة بــني الــوكاالت، 2011

املبــادئ التوجيهيــة بشــأن وصــول الالجئــني وغيرهــم مــن النازحــني قســرا إلــى ســوق العمــل - منظمــة العمــل 
الدوليــة، 2016

االســتراتيجيات املشــتركة لدعــم احللــول الدائمــة للنازحــني داخليــاً والالجئــني الذيــن عــادوا إلــى بلدهــم 
األصلــي - مجموعــة اإلنعــاش املبكــر، 2016

دليــل MEND: دليــل شــامل للتخطيــط لعمليــات اإلخــالء اجلماعــي يف الكــوارث الطبيعيــة )نســخة جتريبيــة( 
- مجموعــة CCCM العامليــة، 2014

املهاجــرون يف احلــد مــن مخاطــر الكــوارث: ممارســات الدمــج - MICIC، املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومجلــس 
أوروبــا، 2016

إدارة اســتمرارية األعمــال متعــددة املخاطــر: دليــل للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة - منظمــة العمــل الدوليــة، 
2011

حمايــة األشــخاص الذيــن يتنقلــون عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث: دليــل للممارســات الفعالــة للبلــدان 
األعضــاء يف اآلليــة اإلقليميــة - آليــة التنســيق اإلقليميــة، 2016

مربــع األدوات: تخطيــط إعــادة التوطــني حلمايــة األشــخاص مــن الكــوارث والتغييــر البيئــي – جــورج تــاون، 
ــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، 2017 ــة للهجــرة ومفوضي املنظمــة الدولي

املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي - األمم املتحدة، 1998
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I I I. قائمة مراجعة لتقييم إدراج النزوح 
الناجم عن الكوارث في استراتيجيات 

وسياسات الحد من مخاطر الكوارث

قائمــة املراجعــة التاليــة هــي للمســاعدة يف تقييــم مــا إذا كانــت اســتراتيجية احلــد مــن مخاطــر الكــوارث تتماشــى 
ــاره، وتعزيــز صمــود  بالكامــل مــع إطــار ســينداي مــن حيــث احلــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث وآث
ــل،  ــة للقســم الثانــي مــن هــذا الدلي ــن الرئيســية والفرعي النازحــني بســبب الكــوارث. مت تنظيمهــا لتعكــس العناوي

حيــث ميكــن العثــور علــى مــوارد تقنيــة ومعلومــات أكثــر تفصيــالً.

1. فهم مخاطر الكوارث

بيانــات النــزوح مطلوبــة قبــل حــدوث النــزوح لتقييــم مخاطــر حدوثــه، خــالل الكارثــة لتحديــد عــدد النازحــني 
وموقعهــم واحتياجاتهــم ونواياهــم مــن حيــث احللــول الدائمــة، ومــع مــرور الوقــت ملراقبــة أوضــاع النازحــني 
واملجتمعــات املتأثــرة بالنــزوح، مبــا يف ذلــك التقــدم نحــو احللــول الدائمــة لتعرضهــم ملخاطــر الكــوارث يف املســتقبل.

مــن املفتــرض أن تكــون جميــع عمليــات جمــع البيانــات وحتليلهــا مصنفــة حســب العمــر واجلنــس واحلالــة الصحيــة، 
وينبغــي أن حتــدد االحتياجــات اخلاصــة للفئــات الضعيفــة بشــكل خــاص، مبــا يف ذلــك األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
والســكان األصليــون واألقليــات. ويجــب أن تكــون أدوات وأنظمــة جمــع وحتليــل البيانــات قابلــة للتشــغيل املتبــادل 

لتســهيل تبــادل ومشــاركة املعلومــات املتعلقــة بالنــزوح.

تشــمل اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى املســتوى الوطنــي ودون الوطنــي واملحلــي مــا 
يلــي:

1 . 1 تقييم مخاطر النزوح من الكوارث استنادًا إلى:
1( بيانات النزوح التاريخية.

2( أمناط التنقل غير الكارثي، مبا يف ذلك عبر احلدود الدولية.
3( تقييمات استخدام األراضي لتحديد املناطق املعرضة للخطر.

4( توقعات احلراك البشري املرتبط بتغير املناخ، والتحضر، والفقر، والنمو السكاني، والتدهور البيئي.
5( تقييــم املجموعــات التــي يحتمــل أن تواجــه مســتويات عاليــة مــن مخاطــر النــزوح، مثــل أولئــك الذيــن يعيشــون 

يف فقــر أو يف مســتوطنات غيــر رســمية، والنازحــون بالفعــل واملهاجــرون.

1 . 2 جمع بيانات النزوح وتحليلها خالل االستجابة لتوفير:
1( عدد النازحني، أو يف غياب هذه املعلومات، عدد املنازل املدمرة.

2( مكان النازحني
3( احتياجاتهم ونقاط ضعفهم اخلاصة بالنزوح

4( نواياهم فيما يتعلق باحللول الدائمة.
5( تقييمات على مستوى املجتمع
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ــع إدراك  ــي، م ــرة التعاف ــالل فت ــا خ ــزوح وتحليله ــات الن ــع بيان 1 .3 جم
أن األمــر قــد يســتغرق عــدة أشــهر أو حتــى ســنوات حتــى يتمكــن 

ــر: ــة، لتوفي ــول دائم ــى حل ــل إل ــن التوص ــون م النازح
1( مكان واحتياجات النازحني مبرور الوقت.

2( تقييمات متى تكون أماكن املنشأ آمنة ولهم فرصة للحصول على اخلدمات األساسية وفرص كسب الرزق.
3( نوايا النازحني من حيث احللول الدائمة، والتي ميكن أن تتغير مبرور الوقت.

4( حصولهم على اخلدمات العامة واملساعدة للتعايف يف موقعهم احلالي
5( املؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تقــارن بــني النازحــني واألســر املضيفــة وبــني الســكان األكثــر تضــرراً 

مــن الكــوارث.
تضمن استراتيجيات احلد من مخاطر الكوارث على املستويني العاملي واإلقليمي ما يلي:

1 . 4  تســتخدم منصــات عالميــة وإقليميــة وشــبه إقليميــة لتســهيل 
جمــع وتحليــل البيانــات المتعلقــة بالنــزوح، بمــا فــي ذلــك النــزوح عبــر 

الحــدود، مــن خــالل الجهــود الراميــة إلــى:
)1( وضــع بروتوكــوالت إقليميــة أو عامليــة مــع منهجيــات موحــدة لتحديــد وتســجيل النــزوح التاريخــي والكــوارث يف 

الوقــت الفعلــي، ســواء علــى املســتوى الداخلــي أو عبــر احلــدود.
)2( دمــج البيانــات والتحليــالت املتعلقــة بالنــزوح الناجــم عــن الكــوارث يف األنظمــة اإلقليميــة والعامليــة لإلنــذار 

املبكــر والتأهــب واالســتجابة.
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2. تعزيز إدارة مخاطر الكوارث إلدارتها

يجــب أن يتــم تضمــني تدابيــر احلــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث، واالســتجابة لــه، وتعزيــز صمــود 
النازحــني بســبب الكــوارث، يف القوانــني والتنظيمــات والسياســات ذات الصلــة. االســتراتيجيات الوطنيــة واملحليــة 
احلــد مــن مخاطــر الكــوارث واخلطــط والسياســات األخــرى هــي أيضــا أدوات أساســية لضمــان اتبــاع نهــج 

واســتجابة منســقني.

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية:

. 1 دمــج وتنســيق مناهــج مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث   2
وعبــر القوانيــن واللوائــح والسياســات العامــة ذات الصلــة فــي جميــع 

ــالل: ــن خ ــات م القطاع
1( تعيني القيادة املؤسسية والسلطة ومخصصات امليزانية للنزوح الناجم عن الكوارث

2( مراجعــة القوانــني والسياســات واالســتراتيجيات ذات الصلــة لضمــان االتســاق مــع الصكــوك القانونيــة املحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي.

2 . 2 دمــج مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث فــي اســتراتيجيات 
وقوانيــن وسياســات الحــد مــن مخاطــر الكــوارث الوطنيــة والمحليــة 

مــن خــالل:
1( إدراج مراجــع وتدابيــر محــددة، مصحوبــة ببيانــات خــط األســاس، واألهــداف واملؤشــرات واألطــر الزمنيــة 

لرصــد التقــدم املحــرز.
2( ضمان االتساق مع الصكوك القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية التي تعالج النزوح الناجم عن الكوارث

3( حتديد األدوار واملسؤوليات.
4( تخصيص املوارد املالية والبشرية الالزمة للوفاء بها.

5( مبا يف ذلك مبادرات بناء القدرات ملسئولي احلد من مخاطر الكوارث على جميع املستويات.
6( ضمــان املشــاركة الفعالــة للنازحــني واملجتمعــات املتأثــرة بالنــزوح وأولئــك املعرضــني خلطــر النــزوح يف تصميــم 

قوانــني واســتراتيجيات وخطــط احلــد مــن مخاطــر الكــوارث.

2 . 3 معالجــة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث فــي منتديــات 
ومنابــر التنســيق الوطنيــة والمحليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن 

خــالل:
1( النظر يف اشتراط نقطة مركزية أو قيادة محددة و / أو إنشاء فريق عامل مشترك بني الوزارات.

2( تعيني أدوار واضحة للجهات الفاعلة العامة واخلاصة وضمان مشاركتها الفعالة.
بالتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة  3( متكــني الســلطات املحليــة مــن تنســيق أنشــطة التخطيــط واالســتجابة 

املجتمعيــة. واملنظمــات 

البشــرية  المســتوطنات  منــع  بشــأن  عامــة  سياســات  وضــع   4  .  2
ــال  ــك االنتق ــي ذل ــا ف ــوارث، بم ــر الك ــة لمخاط ــق المعرض ــي المناط ف

المخطــط لــه كخيــار أخيــر مــن خــالل:
1( االعتــراف بــأن النقــل املخطــط لــه عمليــة معقــدة وطويلــة األجــل تتطلــب تنســيقاً قويــاً والتزامــاً باملــوارد عبــر 

الــوكاالت احلكوميــة علــى جميــع املســتويات.
2( ضمــان أن يكــون لــدى الدولــة »أســباب قاهــرة، وأدلــة قويــة، وأســاس قانونــي ســليم« للقيــام بنقــل مخطــط لــه 

بطــرق تضمــن حقــوق اإلنســان لألشــخاص املتضرريــن.
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3( تضمــني معلومــات ذات مغــزى وآليــات تشــاور جلميــع املجتمعــات املتضــررة، مبــا يف ذلــك أولئك الذيــن يتحركون، 
واملقيمــني وراءهم، واملجتمع املســتلم.

4( تضمــني التدابيــر والعمليــات التــي تعكــس االختالفــات بــني إعــادة التوطــني املخطــط لهــا مســبقاًوما بعــد 
الكارثــة.

تضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على المستويين العالمي واإلقليمي ما 
يلي:

2 . 5 يتــم اســتخدام هــذه االســتراتيجيات وآليــات التعــاون كأدوات 
تنســيق لمعالجــة مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث الوطنيــة 

المشــتركة وعبــر الحــدود مــن خــالل:
1( وضــع خطــط وقوانــني وسياســات محــددة للحــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود وتلبيــة 

احتياجــات النازحــني عندمــا يكونــون نازحــني عبــر احلــدود
2( تســهيل تبــادل املعلومــات، وتقاســم املمارســات اجليــدة، وتطويــر آليــات التعــاون والبروتوكــوالت واألدلــة لبنــاء 
القــدرة علــى الصمــود واحلــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث، الداخليــة واخلارجيــة علــى حــد ســواء، 

والــرد علــى مــا ال ميكــن جتنبــه.
3( تنســيق االســتعداد والتخطيــط للطــوارئ لتلقــي ومســاعدة النازحــني عبــر احلــدود مــن الكــوارث ومســاعدتهم 

علــى التوصــل إلــى حلــول دائمــة.
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3. االستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل المرونة

ــل  ــع األشــخاص املعرضــني للمخاطــر وتقلي ــة جمي ــاء مرون ــاً يف بن يلعــب احلــد مــن مخاطــر الكــوارث دوراً مركزي
مخاطــر إجبارهــم علــى الفــرار للتهــرب مــن تأثيــرات اخلطــر أو اإلجهــاد البيئــي. يســاعد فهــم األســباب واألمنــاط 
واآلثــار املترتبــة علــى أشــكال مختلفــة مــن احلــراك البشــري - النــزوح والهجــرة والتخطيــط املعتــزم - املرتبطــة 
ــان  ــوارث، وضم ــن مخاطــر الك ــج احلــد م ــني وسياســات واســتراتيجيات وخطــط وبرام ــالغ قوان باألخطــار يف إب
تضمــني اســتراتيجيات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث تدابيــر محــددة للحــد مــن مخاطــر النزوحالناجــم عــن الكــوارث 

وتعزيــز صمــود النازحــني بســبب الكــوارث.

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني ودون الوطني والمحلي:

الناجــم  البشــري  للحــراك  للتصــدي  وبرامــج  سياســات  وضــع   1  .  3
ــك  ــي ذل ــا ف ــن، بم ــخاص المتضرري ــود األش ــز صم ــوارث وتعزي ــن الك ع
جميــع  دمــج  خــالل  مــن  مثاليــة  المضيفة،بطريقــة  المجتمعــات 

الدليــل. يغطيهــا  التــي  الجوانــب 

3 . 2 الحــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث كجــزء مــن 
مــن خــالل: الكــوارث  مــن مخاطــر  للحــد  الواســعة  الجهــود 

)1( حتليــل املناطــق عاليــة املخاطــر لتحديــد جــدوى تدابيــر احلــد مــن مخاطــر الكــوارث للحــد مــن التعــرض 
والهشاشــة وجتنــب النــزوح.

ــة مــن مخاطــر  ــون مــن مســتويات عالي ــن يعان ــى املقاومــة ألولئــك الذي ــاء القــدرة عل )2( وضــع برامــج هادفــة لبن
النــزوح الناجــم عــن الكــوارث

)3( االعتــراف رســمياً باملســتوطنات غيــر الرســمية أو الهامشــية لضمــان إدراجهــا يف االســتراتيجيات واخلطــط 
املحليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

ــة مــن  ــون مســتويات عالي ــوارث واملهاجــرون وغيرهــم ممــن يواجه )4( تضمــني األشــخاص النازحــني بســبب الك
ــى املســتوى  ــوارث، ال ســيما عل ــذ احلــد مــن مخاطــر الك ــط وتنفي ــوارث يف تخطي ــزوح يف حــاالت الك مخاطــر الن

ــي. املحل
)5( إبــالغ معلومــات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث باللغــات التــي يفهمهــا املهاجــرون والنازحــون ومــن خــالل القنــوات 

التــي ميكنهــم الوصــول إليهــا بســهولة
)6( القيــام بعمليــة إعــادة التوطــني املخطــط لهــا كملجــأ أخيــر لنقــل املجتمعــات الهشــة بشــكل خــاص إلــى مــكان 

آمــن.

3 . 3 االســتثمار فــي السياســات الشــاملة وشــبكات األمــان االجتماعــي 
كجــزء مــن الجهــود الراميــة إلــى التوصــل إلــى حلــول دائمــة فــي 

مرحلــة مــا بعــد الكارثــة مــن خــالل:
)1( وضــع أحــكام قانونيــة وسياســية لضمــان متكــن النازحــني مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم 

واخلدمــات األساســية األخــرى كغيــر مقيمــني
ــي  ــة الت ــات اإلداري ــن العقب ــرة للحــد م ــودة أو املدم ــة املفق ــق القانوني ــر مســبقة الســتبدال الوثائ )2( وضــع تدابي
يواجههــا النازحــون يف الوصــول إلــى املســاعدة واخلدمــات األساســية، ودخــول ســوق العمــل واحلصــول علــى 

تعويضــات عــن املمتلــكات التالفــة أو املدمــرة.
)3( ضمــان أن يشــمل التمويــل ألغــراض التنميــة وتقــدمي اخلدمــات وإدارة اســتخدام األراضــي تدابيــر لتكييــف 
مخصصــات امليزانيــة ومســتويات االســتثمار لتعكــس ســكان مــا بعــد الكــوارث، مبــا يف ذلــك النازحــني، بــدالً مــن 

الســكان العاديــني قبــل وقــوع كارثــة.
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تضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على المستويين العالمي واإلقليمي ما يلي:

3 . 4 تعــزز وتدعــم اآلليــات العالميــة واإلقليميــة تدابيــر لبنــاء المرونــة 
والحــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث مــن خــالل:

)1( تقاســم املمارســات الفعالــة وضمــان االتســاق عبــر النظــم والقطاعــات واملنظمــات العاملــة يف مجــاالت التنميــة 
املســتدامة واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث والتكيــف مــع تغيــر املنــاخ وإدارة الهجــرة وحقــوق اإلنســان وغيرهــا.

)2( تنســيق االســتخدام الفعــال لــألدوات والنظــم واملــوارد اإلقليميــة ودون اإلقليميــة والثنائيــة لتعزيــز قــدرة املناطق 
دون اإلقليميــة والبلــدان واملجتمعــات املعرضــة خلطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود.
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4.تعزيــز التأهــب للكــوارث مــن أجــل االســتجابة الفعالــة، و »إعــادة 

البنــاء بشــكل أفضــل« فــي التعافــي وإعــادة التأهيــل وإعــادة البنــاء

إن التأهــب للكــوارث مــن أجــل االســتجابات والتعــايف الفعــال هــو مفتــاح التخفيــف مــن آثــار النــزوح علــى الســكان 
املتضرريــن عندمــا ال ميكــن جتنبــه. يؤكــد إطــار ســينداي علــى أهميــة االســتعدادات املنتظمــة للكــوارث واالســتجابة 
والتعــايف، مبــا يف ذلــك مترينــات اإلخــالء والتدريــب وإنشــاء نظــم الدعــم علــى أســاس املناطــق لضمــان االســتجابة 
الســريعة والفعالــة لنــزوح. التدابيــر الراميــة إلى تعزيــز قــدرة النازحــني بســبب الكــوارث على الصمــود تســاعدهم 

علــى حتقيــق حلــول دائمــة أثنــاء التعــايف.

4 . 1 تعزيز معرفة المخاطر ونظم اإلنذار المبكر واإلجالء عن طريق:
1( رصد خطر النزوح والتأكد من أن التحذيرات املبكرة حتدد االحتماالت حلدوثه.

ــز  ــى تعزي ــة إل ــر الرامي ــزوح واســتهدافهم بشــكل كامــل يف التدابي 2( ضمــان إبــالع الســكان املعرضــني خلطــر الن
نظــم اإلنــذار املبكــر.

3( تضمــني مخاطــر النــزوح يف معلومــات التوعيــة باملخاطــر املجتمعيــة، ومعاجلــة االعتبــارات العمليــة التــي قــد 
تــؤدي إلــى مخاطــر محتملــة أثنــاء النــزوح علــى املــدى الطويــل.

4( تعزيز قدرة السلطات املحلية على إجالء األشخاص من املناطق املعرضة للكوارث.
ــات يف  ــون صعوب ــد يواجه ــن ق ــن م ــى يتمك ــا حت ــن أحكاًم ــن أن خطــط اإلخــالء واملســاعدات تتضم ــد م 5( التأك
ــة ويف الوقــت املناســب  ــام بذلــك بطريقــة آمن ــار الســن أو ذوي اإلعاقــات أو األطفــال، مــن القي ــل كب اخلــروج، مث

ــة كرميــة. وبطريق
6( تضمــني التقييمــات لتحديــد متــى تكــون العــودة آمنــة، وخطــط الطــوارئ يف حالــة أن يصبــح األشــخاص نازحــني 

لفتــرات طويلــة بعــد اإلخــالء أو أنهــم غيــر قادريــن علــى العــودة بشــكل دائــم إلــى منازلهــم.

4 . 2 معالجــة النــزوح فــي خطــط التأهــب والطــوارئ واالســتجابة مــن 
خــالل:

1( وضــع خطــط ســيناريو تســتبق آثــار مجموعــة واســعة مــن العوامــل، مبــا يف ذلــك تغيــر املنــاخ والنمــو الســكاني 
والتنميــة احلضريــة وتدهــور البيئــة والنزاعــات والفقــر عــن احلــراك البشــري الناجــم عــن الكــوارث يف املســتقبل، 

وآثارهــا علــى جهــود االســتجابة واالســتعادة.
2( اســتخدام نظــم إدارة املعلومــات القابلــة للتشــغيل املتبــادل لتحديــد ومتابعــة حتــركات النازحــني بســبب الكــوارث 

وتطــور احتياجاتهــم وقدراتهــم مــع مــرور الوقــت.
3( ضمــان وجــود قوانــني وسياســات حلمايــة األراضــي واملمتلــكات واألصــول اإلنتاجيــة األخــرى التــي ُتركــت أثنــاء 

النــزوح.
4( ضمــان قيــام القوانــني والسياســات بتخصيــص األراضــي الســتخدامها كمواقــع مؤقتــة للتهجيــر وإمكانيــة 

االنتقــال الدائــم يف حــال لــم تعــد أماكــن إقامــة األشــخاص صاحلــة للســكن.
5( استكشــاف إمكانــات النــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود، التــي تشــمل كال التدفقــات إلــى بلــد مجــاور 

وتدفــق األشــخاص الذيــن يفــرون مــن الكــوارث يف اخلــارج.
6( التخطيــط للنــزوح املطــول، مــع إدراك أن طــول فتــرة النــزوح قــد يكــون لــه آثــار للحاجــة إلــى املــأوى االنتقالــي، 

ودعــم أوســع لكســب العيــش واحلصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والدعــم النفســي االجتماعــي.
7( ضمــان تقــدمي املســاعدة للنازحــني يشــمل املــأوى اآلمــن؛ اإلمــدادات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة؛ الوصــول 
إلــى اخلدمــات األساســية؛ احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة، مبــا يف ذلــك الصحــة العقليــة والدعــم النفســي 
االجتماعــي؛ احلصــول علــى التعليــم؛ دعــم ســبل كســب العيــش وتقــدمي املشــورة القانونيــة والتمثيــل حلــل مشــكلة 

اإلســكان واألراضــي وامللكيــة وغيرهــا مــن القضايــا املرتبطــة بنزوحهــم.
8( البــدء يف برامــج التوظيــف وســبل كســب العيــش يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد النــزوح، وضمــان تلبيــة احتياجــات 

األشــخاص النازحــني الفوريــة والطويلــة األجــل.
9( ضمــان أن تكــون برامــج وآليــات املســاعدة مســئولة عــن االحتياجــات املحــددة لفئــات معينــة مــن الســكان 

النازحــني
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10( ضمــان تقــدمي املســاعدة وآليــات التوزيــع تتضمــن مــؤن لألشــخاص النازحــني الذيــن يفتقــرون إلــى الوثائــق 
املهمــة.

11( تقــدمي املســاعدة الهادفــة للنازحــني الذيــن يعيشــون خــارج املخيمــات، واألســر املضيفــة لهــم واملجتمعــات 
ــزوح. ــر تضــرراً مــن الن األكث

ــة  ــاء مرون ــة لضمــان إســهامها يف بن ــل والتنمي ــة وبرامــج إعــادة التأهي ــة الطارئ ــب بــني اإلغاث 12( التنســيقعن كث
النازحــني.

13( تطبيق أساليب التأهب االستباقية، مثل التمويل القائم على التنبؤ.

4 . 3  معالجــة النــزوح فــي خطــط التعافــي والتأهيــل وإعــادة اإلعمــار 
مــن خــالل:

1( دمــج االســتراتيجيات الشــاملة لتحقيــق احللــول الدائمــة، التــي وضعــت بالتشــاور مــع الســكان النازحــني 
واملجتمعــات املحليــة املتضــررة مــن النــزوح علــى نطــاق واســع لضمــان أن تكــون العمليــات طوعيــة وأن حتتــرم 

خيــارات النازحــني ونواياهــم.

ــش  ــة ســبل العي ــان االجتماعــي، وحماي ــر شــبكات األم ــى أســاس املناطــق لتطوي ــة عل ــج القائم 2( اســتخدام النه
وضمــان الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم بطــرق تلبــي االحتياجــات املحــددة جلميــع املتضرريــن مــن 

النــزوح، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للفئــات واملجموعــات الضعيفــة أو املهمشــة.

3( تلبيــة االحتياجــات املحــددة لألســر املضيفــة مــن خــالل تقــدمي دعــم إضــايف، مثــل املســاعدة اإلنســانية والتدابير 
املاليــة مثــل اإلعفــاءات الضريبية.

4( تضمــني املســتوطنات املؤقتــة للنازحــني يف إطــار اجلهــود املبذولــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث وبنــاء القــدرة 
ــر واملتوســط والطويل،معاالعترافباحتمااللنزوحاملطــول. ــدى القصي ــى امل ــى الصمــود عل عل

5( إنشــاء وتعزيــز شــراكات التوظيــف العامــة واخلاصــة، وتوفيــر املهــارات والتدريــب اللغــوي علــى أســاس حتليــل 
الســوق للمســاعدة يف مضاهــاة احتياجــات النازحــني مــن أصحــاب العمــل املحليــني وتســهيل اندماجهــم يف ســوق 

العمــل املحليــة.

6(  تطويــر برامــج االســتثمار ومبــادرات اإلنعــاش االقتصــادي والتنميــة املحليــة للنازحــني مــن أجــل تعزيــز توظيفهــم 
وظــروف عملهــم الالئقــة وإعــادة إدماجهــم اجتماعيــاً واقتصادياً.

تضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث على المستويين العالمي واإلقليمي ما يلي:

ــيق  ــة للتنس ــة واإلقليمي ــوالت العالمي ــاكل والبروتوك ــد الهي 4 . 4 ُتع
القائــم علــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث االســتجابات والتعافــي فــي 

حــاالت الكــوارث عــن طريــق:

1( ضمــان اتبــاع نهــج متســق إلجــراء تقييمــات وإصــدار معلومــات عــن مخاطــر النــزوح الداخلــي وعبــر احلــدود يف 
أنظمــة اإلنــذار املبكــر الوطنيــة واإلقليميــة.

2( دعــم تبــادل املمارســات الوطنيــة الفعالــة والــدروس املســتفادة يف االســتجابة للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث، مبــا 
يف ذلــك عبــر احلــدود، واعتمــاد تدابيــر ملوائمــة هــذه املمارســات واإلجــراءات فيمــا بــني بلــدان املنطقــة.

3( تعزيــز وضــع ُنهــج إقليميــة لنــزوح بســبب الكــوارث، مبــا يف ذلــك عبــر احلــدود، مــن خــالل خطــط الطــوارئ 
ــات املحــاكاة. ــب، وعملي ــة التشــغيلية، والتدري ــادئ التوجيهي ــة، واملب ــة أو اإلقليمي واالســتجابة الثنائي
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IV. المرفقات

4 . 1 المراجع إلى النزوح الناجم عن الكوارث والحراك البشري في إطار 
سينداي

يغطــي إطــار ســينداي مجموعــة واســعة مــن األنشــطة للتحضيــر واالســتجابة ملخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث، 
ســواء داخــل البلــدان أو عبــر احلــدود الدوليــة. يشــرح هــذا امللحــق مراجعــه اخلاصــة بالنــزوح الناجمعــن الكــوارث 
ــني فقــط، لكــن األمم املتحــدة  ــر اإلطــار فقــط األشــخاص النازحــني بشــكل مباشــر مرت واحلــراك البشــري. يذك
حتددهــم علــى أنهــم مدرجــون بــني املتأثريــن أو املتأثريــن بشــكل غيــر مكافــئ بالكــوارث، ومثــل املهاجريــن، فهــم 

أصحــاب املصلحــة املعنيــني يف آليــات وعمليــات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث.

المراجع إلى النزوح الناجم عن الكوارث والحراك البشري في إطار سينداي

الفقرة 4: باإلضافة إلى ذلك، بني عامي 2008 و 2012، نزح 144 مليون شخص بسبب الكوارث.

الفقــرة 7: مــع االعتــراف بالــدور الرائــد والتنظيمــي والتنســيقي الــذي تضطلــع بــه احلكومــات، ينبغــي لهــم 
ــة  ــال والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاق ــم النســاء واألطف ــني، مبــن فيه ــع أصحــاب املصلحــة املعني ــل م ألعم
والفقــراء واملهاجــرون والشــعوب األصليــة واملتطوعــون ومجتمــع املمارســني وكبــار الســن يف تصميــم وتنفيــذ 

ــر. السياســات واخلطــط واملعايي

الفقــرة 18 )ب(: احلــد بشــكل كبيــر مــن عــدد األشــخاص املتأثريــن عامليــا بحلــول عــام 2030، بهــدف خفــض 
متوسط الرقمالعامليلكلمائةألففيالعقد 2020 - 2030 مقارنةبالفترة 2015-2005.

ــا  ــات. كم ــع املجتمع ــني جمي ــط ب ــوارث وجــود شــراكة وتراب ــب احلــد مــن مخاطــر الك ــرة 19 )د(: يتطل الفق
اهتمــام خــاص لألشــخاص  إيــالء  مــع  التمييزيــة،  وامليســرة وغيــر  الشــاملة  واملشــاركة  التمكــني  يتطلــب 

املتضرريــن بشــكل غيــر متكافــئ بســبب الكــوارث، ال ســيما األكثــر فقــراً.

الفقــرة 27 )ح(: متكــني الســلطات املحليــة، حســب االقتضــاء، مــن خــالل الوســائل التنظيميــة واملاليــة للعمــل 
والتنســيق مــع املجتمــع املدنــي واملجتمعــات املحليــة والشــعوب األصليــة واملهاجريــن يف إدارة مخاطــر الكــوارث 

علــى املســتوى املحلــي.

الفقــرة 27 )ك(: صياغــة سياســات عامــة، حيثمــا ينطبــق ذلــك، تهــدف إلــى معاجلــة قضايــا الوقايــة أو 
إعــادة التوطــني، حيثمــا أمكــن، للمســتوطنات البشــرية يف املناطــق املعرضــة خلطــر الكــوارث، رهنــا بالقوانــني 

الوطنيــة والنظــم القانونيــة.

الفقــرة 28 )د(: تعزيــز التعــاون العابــر للحــدود لتمكــني السياســات والتخطيــط لتنفيــذ النهــج القائمــة علــى 
النظــام اإليكولوجــي فيمــا يتعلــق باملــوارد املشــتركة، مثــل داخــل أحــواض األنهــار وعلــى طــول اخلطــوط 
ــر. ــاء والتهجي ــك مخاطــر الوب ــى الصمــود واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث، مبــا يف ذل ــاء القــدرة عل الســاحلية، لبن

الفقــرة 30 )ي(: تعزيــز تصميــم وتنفيــذ سياســات شــاملة وآليــات شــبكة األمــان االجتماعــي، مبــا يف ذلــك مــن 
خــالل إشــراك املجتمــع املحلــي، وإدماجهــا يف برامــج تعزيــز ســبل العيــش، واحلصــول علــى خدمــات الرعايــة 
الصحيــة األساســية، مبــا يف ذلــك صحــة األم والوليــد والطفــل والصحــة اجلنســية واإلجنابيــة واألمــن الغذائــي 
والتغذيــة والســكن والتعليــم، نحــو القضــاء علــى الفقــر، إليجــاد حلــول دائمــة يف مرحلــة مــا بعــد الكارثــة 

ولتمكــني ومســاعدة األشــخاص املتضرريــن بشــكل غيــر متكافــئ بســبب الكــوارث.

الفقــرة 30 )ل(: تشــجيع اعتمــاد السياســات والبرامــج التــي تعالــج احلــراك البشــري الناجــم عــن الكــوارث 
لتعزيــز صمــود األشــخاص املتضرريــن ورفاهيــة املجتمعــات املضيفــة، وفقــا للقوانــني والظــروف الوطنيــة.
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الفقــرة 33 )أ(: إعــداد أو مراجعــة السياســات واخلطــط والبرامــج املتعلقــة بالتأهــب للكــوارث الطارئــة 
ــاخ وتأثيرهــا  ــر املن ــع إشــراك املؤسســات ذات الصلة،والنظــر يف ســيناريوهات تغي ــا بشــكل دوري م وحتديثه
علــى مخاطــر الكــوارث، وتيســير مشــاركة، حســب االقتضــاء، جميــع القطاعــات وأصحــاب املصلحــة املعنيــني.

ــات التأهــب واالســتجابة والتعــايف بصــورة منتظمــة يف حــاالت الكــوارث، مبــا  ــز عملي الفقــرة 33 )ح(: تعزي
يف ذلــك مترينــات اإلخــالء، والتدريــب وإنشــاء نظــم الدعــم علــى أســاس املناطــق، بهــدف ضمــان االســتجابة 
الســريعة والفعالــة للكــوارث والنــزوح النــاجت عنهــا، مبــا يف ذلــك الوصــول إلــى املــأوى اآلمن،واملــواد الغذائيةاأل

ساسيةوإمداداتاإلغاثةغيــر الغذائية،حسباالحتياجات املحليــة.

الفقــرة 33 )ط(: تعزيــز التعــاون بــني مختلــف املؤسســات والســلطات املتعــددة وأصحــاب املصلحــة املعنيــني 
ــى  ــك بالنظــر إل ــال التجارية،وذل ــة املتضــررة واألعم ــات املحلي ــك املجتمع ــع املســتويات، مبــا يف ذل ــى جمي عل

الطبيعــة املعقــدة واملكلفــة إلعــادة البنــاء بعــد الكــوارث، بتنســيق مــن الســلطات الوطنيــة.

الفقــرة 33 )ي(: تعزيــز إدمــاج إدارة مخاطــر الكــوارث يف عمليــات التعــايف والتأهيــل بعــد الكــوارث، وتســهيل 
الربــط بــني اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل والتنميــة، واســتخدام الفــرص خــالل مرحلــة التعــايف لتطويــر القــدرات 
التــي تقلــل مــن مخاطــر الكــوارث علــى املــدى القصيــر، املتوســط، والطويــل، مبــا يف ذلــك وضــع تدابيــر 
مثــل  تخطيــط اســتخدام األراضــي، وحتســني املعاييرالهيكليــة وتقاســم اخلبــرات واملعــارف، واالســتعراضات 
بعدالكــوارث والــدروس املســتفادة ودمــج إعــادة اإلعمــار بعــد الكــوارث يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
املســتدامة باملناطــق املتأثــرة. وينبغــي أن ينطبــق هــذا أيضــا علــى املســتوطنات املؤقتــة لألشــخاص النازحــني 

بســبب الكــوارث.

الفقــرة 33 )م(: تعزيــز قــدرة الســلطات املحليــة علــى إجــالء األشــخاص الذيــن يعيشــون يف املناطــق املعرضــة 
للكوارث.

الفقــرة 36 )أ( )6(: يســاهم املهاجــرون يف قــدرة املجتمعــات علــى الصمــود، وميكــن أن تكــون معارفهــم 
ومهاراتهــم وقدراتهــم مفيــدة يف تصميــم وتنفيــذ احلــد مــن مخاطــر الكــوارث.

4 . 2 الموارد الرئيسية

المــوارد المتعلقــة بالنــزوح الناجــم عــن الكــوارث وأشــكال الحــراك 
البشــري ذا الصلــة

ــي،  ــزوح الداخل ــرن حــول الن معاجلــة النــزوح الداخلــي: إطــار عمــل للمســئولية الوطنيــة - مشــروع بروكنجــز - بي
أبريــل 2005

جدول أعمال حلماية األشخاص النازحني عبر احلدود يف سياق الكوارث وتغير املناخ - مبادرة نانسن، 2015

مســاعدة األســر املضيفــة واملجتمعــات املحليــة بعــد األزمــات والكــوارث الطبيعيــة - دليــل خطــوة بخطــوة - االحتــاد 
الدولــي جلمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 2012

كسر اجلمود: احلد من النزوح الداخلي املطول كنتيجة جماعية - مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية، 2017

مجموعة أدوات إدارة املخيم- مجموعة CCCM العاملية 2015

ملخص ألنشطة املنظمة الدولية للهجرة للحد من مخاطر الكوارث واملرونة - املنظمة الدولية للهجرة، 2013

مخاطر النزوح املرتبطة بالكوارث: قياس املخاطر ومعاجلة محركاتها - مركز األنشطة اإلقليمية والنزاعات، 2015

مصفوفــة تتبــع النــزوح، املنظمــة الدوليــة للهجــرة مشــروع مــواد بشــأن حمايــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث - 
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جلنــة األمم املتحــدة للقانــون الدولــي، 2016

مؤشــرات احللــول الدائمــة - مقــرر األمم املتحــدة اخلــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان للنازحــني داخليــاً و JIPS، قيــد 
التنفيــذ

ــي  القانــون والتنظيــم الفعــال للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: تقريــر متعــدد البلــدان - برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ
ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، 2014 واالحتــاد الدولــي جلمعي

IDMC التقرير العاملي حول النزوح الداخلي - التقرير السنوي لشركة

JIPS،2014 - إرشادات لتحديد مالمح النزوح احلضري

إرشــادات حــول حمايــة النــاس مــن الكــوارث والتغييــر البيئــي مــن خــالل االنتقــال املخطــط - بروكينغــز، جامعــة 
جورجتــاون، ومفوضيــة األمم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني، 2015

املبادئ التوجيهية بشأن وصول الالجئني وغيرهم من النازحني قسرا إلى سوق العمل - منظمة العمل الدولية، 2016

MICIC، 2016 - املبادئ التوجيهية حلماية املهاجرين يف البلدان التي تعاني من الصراع أو الكوارث الطبيعية

دليل حماية األشخاص النازحني داخليًا - مجموعة احلماية العاملية، 2010

إطار احللول الدائمة للنزوح الداخلي - اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، 2010

املبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية بشــأن حمايــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة - اللجنــة الدائمــة املشــتركة 
بــني الــوكاالت، 2011

JIPS مجموعة األدوات األساسية

االســتراتيجيات املشــتركة لدعــم احللــول الدائمــة للنازحــني داخليــًا والالجئــني الذيــن عــادوا إلــى بلدهــم األصلــي - 
مجموعــة التعــايف املبكــر، 2016

دليــل MEND: دليــل شــامل للتخطيــط لعمليــات اإلخــالء اجلماعــي يف الكــوارث الطبيعيــة )نســخة جتريبيــة( - 
مجموعــة CCCM العامليــة، 2014

املهاجرون يف احلد من مخاطر الكوارث: ممارسات الدمج - وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2017

إدارة استمرارية األعمال متعددة املخاطر: دليل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة - منظمة العمل الدولية، 2011

الصكــوك الوطنيــة بشــأن النــزوح الداخلــي: دليــل لتطويرهــا - مشــروع Brookings-LSE بشــأن النــزوح الداخلــي، 
2013

احلل التدريجي إلطار حاالت النزوح - املنظمة الدولية للهجرة، 2016

حمايــة األشــخاص النازحــني داخليــًا: دليــل للقانــون وصانعــي السياســات - مشــروع بروكنغــز - بيــرن حــول النــزوح 
الداخلــي، 2008

حمايــة األشــخاص الذيــن يتنقلــون عبــر احلــدود يف ســياق الكــوارث: دليــل للممارســات الفعالــة للبلــدان األعضــاء يف 
اآلليــة اإلقليميــة - آليــة التنســيق اإلقليميــة، 2016

صنــدوق األدوات: تخطيــط إعــادة التوطــني حلمايــة األشــخاص مــن الكــوارث والتغيــر البيئــي – جــورج تــاون واملنظمــة 
الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، 2017

املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي - األمم املتحدة، 1998
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3.3 المصطلحات

الكــوارث: »عطــل خطيــر يف أداء مجتمــع مــا علــى أي نطــاق بســبب أحــداث خطــرة تتفاعــل مــع ظــروف التعــرض 
والهشاشــة والقــدرة، ممــا يــؤدي إلــى واحــد أو أكثــر مــن العوامــل التاليــة: اخلســائر البشــرية واملاديــة واالقتصاديــة 

والبيئيــة. اآلثــار »

النــزوح الناجــم عــن الكــوارث: »احلــاالت التــي يضطــر فيهــا النــاس أو يجبــرون علــى مغــادرة منازلهــم أو أماكــن 
إقامتهــم املعتــادة نتيجــة لكارثــة أو لتجنــب أثــر خطــر طبيعــي فــوري ومتوقــع. وينتــج هــذا النــزوح مــن حقيقــة أن 
األشــخاص املتأثريــن )Ii( يتعرضــون إلــى )ii( خطــر طبيعــي يف حالــة يكونــون فيهــا )iii( ضعفــاء للغايــة ويفتقــرون 
إلــى القــدرة علــى حتمــل آثــار ذلــك اخلطــر. إنهــا آثــار األخطــار الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك اآلثــار الضــارة لتغيــر املنــاخ، 
التــي قــد تطغــى علــى املرونــة أو القــدرة التكيفيــة للمجتمــع أو املجتمــع املتأثــر، ممــا يــؤدي إلــى كارثــة قــد تــؤدي 
إلــى النــزوح. قــد يتخــذ النــزوح الناجــم عــن الكــوارث شــكل رحلــة عفويــة، وهــو أمــر يتــم إخالئــه أو تنفيــذه مــن قبــل 
الســلطات أو عمليــة إعــادة تخطيــط غيــر طوعيــة مخطــط لهــا. ميكــن أن يحــدث مثــل هــذا النــزوح داخــل بلــد مــا 

)النــزوح الداخلــي(، أو عبــر احلــدود الدوليــة )النــزوح عبــر احلــدود بســبب كارثــة(. »

ــد  ــة، ولكــن »ق ــى األخطــار الطبيعي ــادرة نانســن عل ــة مب ــوارد يف جــدول أعمــال حماي ــف ال  ويقتصــر هــذا التعري
ــل احلــوادث  ــع اإلنســان مث ــن صن ــل م ــة عــن عوام ــوارث الناجم ــى الك ــل عل ــن تبدي ــزم م ــا يل ــع م ــق أيضــاً م ينطب

الصناعيــة الواســعة النطــاق«.

مخاطــر الكــوارث: »اخلســائر املحتملــة يف األرواح أو اإلصابــات أو األصــول املدمــرة أو التالفــة التــي ميكــن أن 
حتــدث يف نظــام أو مجتمــع معــني يف فتــرة زمنيــة محــددة، قــد مت حتديدهــا بشــكل احتمالــي باعتبارهــا دالــة علــى 

املخاطــر والتعــرض والهشاشــة والقــدرة«

ــى مغــادرة مــكان إقامتهــم ألســباب وظــروف مختلفــة  النازحــون بســبب الكــوارث: »األشــخاص الذيــن يضطــرون إل
بســبب خطــر أو كارثــة ».

النازحني أنفسهم  النزوح. وهــم يشملون  المجتمع المتأثر بالنزوح: تتحمل المجتمعات المتأثرة بالنزوح عواقب 
النازحون السابقون. التي ينخرط فيها  العودة واملناطق  واملجتمعات املضيفة واملجتمعات املحلية يف مناطق 

ــق باألخطــار  ــزوح فيمــا يتعل ــر عــن خطــر الن خطــر النــزوح: »كمــا هــو احلــال مــع مخاطــر الكــوارث، ميكــن التعبي
والتعــرض والضعــف:

احتماليــة وشــدة وطبيعــة اخلطــر أو مجموعــة مــن املخاطــر التــي حتــدث مبــرور الوقــت. وفقــا ألفضــل األدلــة   
العلميــة، مــن املتوقــع أن حتدثالتغيــرات املناخيــة تغيــراً يف التقلبــات الطبيعيــة يف الطقــس ويجعــل بعــض 

األخطــار أكثــر حــدة ومتكــررة.

تعــرض النــاس ومنازلهــم وممتلكاتهــم ومصــادر رزقهــم لألخطــار قبــل وقــوع الكارثــة وأثنــاء وبعــد نزوحهــم يف   
فتــرة انتقالهــم مــن مــكان إلــى آخــر.

قابلية األفراد للهشاشة والتأثراملسبق بأثر املخاطر قبل وأثناء وبعد نزوحهم.  

احللــول الدائمــة: »يتــم التوصــل إلــى حــل دائــم عندمــا ال يكــون لــدى األشــخاص النازحــني داخليــاً أي احتياجــات 
محــددة للحمايــة واملســاعدة ترتبــط بنزوحهــم وميكنهــم التمتــع بحقوقهــم اإلنســانية دون متييــز بســبب نزوحهــم. 
وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل: إعــادة اإلدمــاج املســتدامة يف مــكان املنشــأ )العــودة( ؛ االندمــاج املحلــي املســتدام 
يف املناطــق التــي يلجــأ فيهــا النازحــون داخليــاً )االندمــاج املحلــي( ؛ التكامــل املســتدام يف جــزء آخــر مــن البــالد 

)االســتيطان يف مــكان آخــر بالبلــد(. »

اإلخــالء: شــكل مــن أشــكال النــزوح الناجــم عــن الكــوارث يعــرف بـــ: »نقــل األشــخاص واملمتلــكات مؤقًتــا إلــى أماكــن 
أكثــر أماًنــا قبــل أو أثنــاء أو بعــد وقــوع حــدث خطــر مــن أجــل حمايتهــم. 

مالحظــة: تشــير خطــط اإلخــالء إلــى الترتيبــات املوضوعــة ســلًفا لتمكــني نقــل األشــخاص واألصــول بشــكل مؤقــت 
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ــا إلعــادة  ــر. قــد تتضمــن خطــط اإلخــالء خطًط ــاء أو بعــد وقــوع حــدث خطي ــل أو أثن ــا قب ــر أماًن ــى أماكــن أكث إل
األشــخاص الذيــن مت إجالؤهــم وخيــارات اإليــواء يف املــكان ».

»اإلخــالء هــو التحــرك الســريع للنــاس بعيــًدا عــن التهديــد املباشــر أو الكارثــة املباشــرة إلــى مــكان آمــن للمــأوى. 
ويتميــز عــادًة بإطــار زمنــي قصيــر، مــن ســاعات إلــى أســابيع، وفيــه يتعــني ســن إجــراءات الطــوارئ مــن أجــل إنقــاذ 

األرواح والتقليــل مــن التعــرض لــألذى. قــد تكــون عمليــات اإلخــالء إلزاميــة، أو نصــح بهــا، أو تلقائيــة. »

املجتمــع املضيــف: »مجتمــع يســتضيف أعــداًدا كبيــرة مــن األشــخاص ... النازحــني، عــادة يف املخيمــات أو مدمجــني 
بشــكل مباشــر يف املنازل«.

ــن مــن األزمــة.  ــاة الســكان املتضرري ــف معان ــاذ األرواح وتخفي ــى إنق ــي تســعى إل ــة الت املســاعدة اإلنســانية: »املعون
يجــب تقــدمي املســاعدة اإلنســانية وفقــاً للمبــادئ اإلنســانية األساســية لإلنســانية والنزاهــة واحليــاد. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، تســعى األمم املتحــدة إلــى تقــدمي املســاعدة اإلنســانية مــع االحتــرام التــام لســيادة الــدول. ميكــن تقســيم 
املســاعدات إلــى ثــالث فئــات - املســاعدة املباشــرة، واملســاعدة غيــر املباشــرة ودعــم البنيــة التحتيــة - التــي لديهــا 

درجــة متناقصــة مــن االتصــال

ــام 2011 بكانكــون  ــاخ لع ــر املن ــة بشــأن تغي ــة األمم املتحــدة اإلطاري احلــراك البشــري: يحــدد إطــار عمــل اتفاقي
إطــار عمــل التكيــف »النــزوح الناجــم عــن التغيــر املناخــي، والهجــرة وإعــادة التوطــني املخطــط لهــا«. يســتخدم هــذا 

الدليــل املصطلــح دون إشــارة خاصــة إلــى الظواهــر املرتبطــة بتغيــر املنــاخ.

الهجرة: الحتــركات البشرية »التي هــي يف الغالــب طوعية من حيــث أن الناس  ال يزال لديهمالقــدرة على االختيار 
بني خيارات واقعية مختلفة«.، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكــون قرارهــم متخــذ بحريــة كاملــة.

ــى قيــد  ــم مــع التغيــرات يف البيئــة اخلارجيــة مــن أجــل البقــاء عل الهجــرة كـــتكيف: قــرار بالهجــرة »مأخــوذ للتأقل
ــة« ــة معين ــار، وحتســني الظــروف املعيشــية يف بيئ ــه لهــذه اآلث ــاة بأقــل ضــرر ميكــن مواجهت احلي

االنتقــال املخطــط لــه: قــد يكــون أو ال يكــون شــكالً مــن أشــكال النــزوح يف حــاالت الكوارث،وذلــك يعتمــد مــا إذا 
كانــت احلركــة طوعيــة. وهــي »عمليــة مخططــة يتنقــل فيهــا األشــخاص أو مجموعــات األشــخاص أو يســاعدون على 
االبتعــاد عــن منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم املؤقتــة، ويتــم تســكينهم يف موقــع جديــد، ويتــم تزويدهــم بوسائلتســاعدهم 
يف إعــادة بنــاء حياتهــم.و يتــم تنفيــذ اعــادة التوطــني املخطــط لهــا حتــت ســلطة الدولــة، ويتــم داخــل احلــدود 
الوطنيــة، ويتــم القيــام بــه حلمايــة النــاس مــن املخاطــر واآلثــار املرتبطــة بالكــوارث والتغيــر البيئــي، مبــا يف ذلــك 

آثــار تغيــر املنــاخ. ميكــن تنفيــذ هــذا النقــل املخطــط علــى مســتوى الفــرد واألســرة و / أو املجتمــع »

التنســيق: »عمليــة تعاونيــة جلمــع املعلومــات توفــر بيانــات مفصلــة ومقارنــة حــول حــاالت النــزوح. یمکن أن 
تکون نتائج التنسیق: 1( إبالغ برنامــج البرمجة المشترکة،2( استخدامکا للدعوة والمتويــل من أجل تحسین 
االستجابة،3( اإلطالع الفعال لتطــویر السیاسات، و 5( إعطاء حلول طــویلة األجل للنازحین. تبعــاً لالحتياجــات 
التشــغيلية، يقــدم التنميــط بيانــات ســكانية مفصلــة بحســب العمــر واجلنــس واملوقــع والتنــوع. كمــا ميكــن أن يوفــر 
حتليــل املعلومــات املواضيعيــة الــذي يتــم احلصــول عليــه مــن خــالل التقــاط ومعاجلــة البيانــات الكميــة والنوعيــة 

علــى حــد ســواء ».

ــه الــدول نيابــة عــن  احلمايــة: أي »إجــراء إيجابــي، ســواء كان أو لــم يكــن يســتند إلــى التزامــات قانونيــة، تقــوم ب
األشــخاص النازحــني بســبب الكــوارث أو األشــخاص الذيــن قــد يتعرضــون للنــزوح، وذلــك بهــدف احلصــول علــى 
االحتــرام الكامــل حلقــوق الفــرد وفًقــا للخطابــات والهيئــات القانونيــة املعنيــة، وهــي قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون 

اإلنســاني الدولــي وقانــون الالجئــني ».

ــى  ــدرة عل ــم الق ــون لديه ــن اتخــاذ خطــوات أو ال يك ــا األشــخاص النازحــني م ــع فيه النــزوح املطــول: حــاالت »مُين
اتخــاذ خطــوات لفتــرات طويلــة مــن الوقــت للتقليــل تدريجيــا مــن ضعفهــم وفقرهــم وتهميشــهم وإيجــاد حــل دائــم«.

املرونــة: »قــدرة النظــام أو املجتمــع الــذي تعــرض للمخاطــر ملقاومــة أو امتصــاص أو اســتيعاب أو التكيــف مــع أو 
ــى واســتعادة  ــك احلفــاظ عل ــار اخلطــر يف الوقــت املناســب وبطريقــة فعالة،يتضمــن ذل ــل أو التعــايف مــن آث حتوي
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ــاكل والوظائــف األساســية مــن خــالل إدارة املخاطــر. » الهي

االســتجابة: »اإلجــراءات املتخــذة مباشــرة قبــل وقــوع الكارثــة أو أثناءهــا أو بعدهــا مباشــرة مــن أجــل إنقــاذ 
األرواح، واحلــد مــن اآلثــار الصحيــة، وضمــان الســالمة العامــة، وتلبيــة احتياجــات املعيشــة األساســية لألشــخاص 

املتضرريــن«.

الهشاشــة: »الظــروف التــي حتددهــا العوامــل أو العمليــات املاديــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تزيــد 
مــن قابليــة تأثــر الفــرد أو املجتمــع أو األصــول أو األنظمــة باملخاطــر«.

4 . 4 الصلة مع الدالئل  األخرى لـ من القول إلى الفعل:

يســلط هــذا القســم الضــوء علــى األنشــطة فيالدالئــل  األخــرى لـــ مــن القــول إلــى الفعــل ذات الصلــة للحــد مــن 
مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث وتعزيــز قــدرة النازحــني علــى مواجهــة الكــوارث، علــى الرغــم مــن أن األدلــة 

قــد تشــير بشــكل مباشــر إلــى النــزوح الناجــم عــن الكــوارث.

الصلة مع الدالئل  األخرى لـ من القول إلى الفعل

إعادة البناء بشكل أفضل في التعافي وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار

ينبغــي تعزيــز قــدرة األشــخاص الذيــن النازحــني بســبب الكــوارث ملســاعدتهم علــى التوصــل إلــى حلــول دائمــة يف 
مرحلــة مــا بعــد الكارثــة، واحلــد مــن مخاطــر النــزوح الناجــم عــن الكــوارث يف املســتقبل، يف عمليــات تطويــر إطــار 
االســتعادة. يجــب أن تكــون نقــاط االتصــال حــول نــزوح الكــوارث واملجتمعــات املتأثــرة بالكــوارث جــزًءا مــن عمليــات 
تقييــم وتطويــر إطــار مــا قبــل ومــا بعــد اإلنعــاش لضمــان إدراج اســتجابات هادفــة وفعالــة ألوجــه الضعــف املحــددة 

لألشــخاص النازحــني بســبب الكــوارث واملجتمعــات املضيفــة.

دليل موجز عن تصميم وتطبيق تمارين المحاكاة

ومتثــل عمليــات املحــاكاة أداة مفيــدة لضمــان إعــداد جهــود االســتجابة علــى نحــو مالئــم للتصــدي ملجموعــة متنوعــة 
مــن ســيناريوهات النــزوح يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك احلاجــة إلــى اإلجــالء والتحــركات عبــر احلــدود 
واحلــاالت التــي ال يتمكــن فيهــا النازحــون مــن العــودة إلــى منازلهــم لفتــرات طويلــة. ميكــن اســتخدام الدليــل لتطويــر 

متاريــن محــاكاة وطنيــة أو ثنائيــة أو إقليميــة.

تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة الفعالة

بالتخطيــط املســبق واألنظمــة املناســبة، ميكــن آلليــات االســتعداد للكــوارث أن تســاعد يف جتنــب أو تقليــل العديــد 
مــن نقــاط الضعــف والتحديــات املحــددة التــي مييــل األشــخاص الذيــن تســببت الكــوارث يف نزوحهــم واملجتمعــات 
ــة مــا بعــد الكارثــة. تســهم حتليــالت األثــر والضعــف،  املضيفــة إلــى مواجهتهــا خــالل االســتجابة الفوريــة ومرحل
ــر  ــق اســتجابة أكث ــزوح يف حتقي ــرة بالن ــات والتدخــالت الهادفــة للمجتمعــات املتأث ــد مالمــح البيان ــن حتدي ومتاري

فاعليــة، وجهــود أطــول أجــالً للتوصــل إلــى حلــول دائمــة أثنــاء التعــايف.

التقييم الوطني لمخاطر الكوارث

وتعتبــر مثــل هــذه التقييمــات أدوات مهمــة لتحديــد املجموعــات الســكانية أو املناطــق اجلغرافيــة التــي تواجــه 
مســتويات عاليــة مــن مخاطــر النــزوح يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك التأثيــرات املتوقعــة لتغيــر املنــاخ. وللتصــدي 
ملخاطــر التهجيــر، يجــب أن تتضمــن التقييمــات: أمنــاط التنقــل غيــر الكارثــة، مبــا يف ذلــك عبــر احلــدود الدوليــة ؛ 
تقييــم اســتخدامات األراضــي لتحديــد املناطــق املعرضــة للخطــر ؛ توقعــات حلركــة اإلنســان املرتبطــة بتغيــر املنــاخ، 
ــي يحتمــل أن تواجــه مســتويات  ــم املجموعــات الت ــي؛ وتقيي ــو الســكاني والتدهــور البيئ ــر، والنم والتحضــر، والفق
عاليــة مــن مخاطــر النــزوح، مثــل أولئــك الذيــن يعيشــون يف فقــر أو مســتوطنات غيــر رســمية، والنازحــني بالفعــل 

واملهاجريــن
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نقاط االتصال الوطنية والمنصات الوطنية والمنصات المحلية للحد من مخاطر الكوارث

ينبغــي أن تراعــي منصــات احلــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى جميــع املســتويات إدراج نقــاط االتصــال املعنيــة بالنزوح 
الناجــم عــن الكــوارث، واألفرقــة العاملــة واملجتمعــات املتأثــرة بالنــزوح. وهــي أيضــا آليــات مهمــة لتحديــد األدوار 
واملســؤوليات واملــوارد لتيســير االســتجابات الشــاملة للنــزوح يف حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك عبــر احلــدود، والتــي 
لهــا آثــار علــى مجموعــة واســعة مــن األطــر القانونيــة الوطنيــة واجلهــات الفاعلــة احلكوميــة مثــل موظفــي الهجــرة 

وحقــوق اإلنســان.

4 . 5 الصلة بالسياسات والعمليات العالمية األخرى

ويعتــرف إطــار ســينداي بــدور املنصــة العامليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث واملنصــات اإلقليميــة للحــد مــن مخاطــر 
الكــوارث باعتبــاره »آليــات للتماســك عبــر جــداول األعمــال والرصــد واملراجعــات الدوريــة لدعــم هيئــات حوكمــة 
األمم املتحــدة«. يبــرز اجلــدول أدنــاه اإلشــارات إلــى نــزوح الكــوارث واحلــراك البشــري وأهميتهــا يف السياســات 

والعمليــات الدوليــة الرئيســية التــي تقودهــا الدولــة.

العمليــات والسياســات العالميــة وأهميتهــا لمخاطــر النــزوح الناجــم 
عــن الكــوارث

)MICIC( مبادرة المهاجرين في الدول في أزمة

الــدول يف أزمــةMICIC املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة وغيــر امللزمــة حلمايــة  وضعــت مبــادرة املهاجريــن يف 
املهاجريــن يف البلــدان التــي تعانــي مــن الصــراع أو الكــوارث الطبيعيــة. تتضمــن املبــادئ التوجيهيــة ممارســات 
فعالــة للــدول وغيرهــا مــن أجــل معاجلــة نقــاط الضعــف املحــددة واحتياجــات ومســاهمات املهاجريــن عنــد إدارة 
مخاطــر النــزوح مــن الكــوارث، وعنــد وضــع السياســات والبرامــج املتعلقــة باحلــراك البشــري الناجــم عــن الكــوارث. 
كمــا يوجــد لــدى املبــادرة  أدوات لبنــاء القــدرات للبلــدان التــي تســتقبل وتســتضيف املهاجريــن املتأثريــن بالكــوارث.

)micicinitiative.iom.int(

)PDD( منهاج النزوح الناجم عن الكوارث

 ،Nansen تنفيــذ أجنــدة احلمايــة غيــر امللزمــة اخلاصــة مببــادرة PDDيدعــم منهــاج النــزوح الناجــم عــن الكــوارث
والتــي أقرتهــا أكثــر مــن 100 حكومــة يف عــام 2015. يقــدم جــدول األعمــال للــدول مجموعــة أدوات للتصــدي 
للنــزوح الناجــم عــن الكــوارث عبــر احلــدود مــن خــالل تقــدمي أمثلــة علــى املمارســات الفعالــة لالســتجابة عندمــا 
ال نســتطيع جتنبهــا، ومقاييــس إلدارة املخاطــر يف بلــدان املنشــأ. كمــا يســاهم املنهــاج يف تطويــر وتنفيــذ العمليــات 
الدوليــة واإلقليميــة التــي تتنــاول النــزوح الناجــم عــن الكــوارث، ويدعــم تطويــر متاريــن اإلرشــاد واملحــاكاة ويعمــل 

)disasterdisplacement.org( .كمنصــة لتبــادل املعرفــة والدعــوة

)RCPs( العمليات التشاورية اإلقليمية بشأن الهجرة

جتمــع هــذه الــدول الــدول واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة يف بعــض احلــاالت للحــوار غيــر الرســمي 
وتبــادل املعلومــات حــول قضايــا الهجــرة ذات االهتمــام املشــترك والقلــق املشــترك. وقــد مت اســتخدامها ملناقشــة 
ــات  ــدرات وحلق ــاء الق ــى بن ــب عل ــوارث، والتدري ــر احلــدود والهجــرة املرتبطــة بالك ــزوح عب ــة بالن ــا املتعلق القضاي
ــة  ــا املنظمــة الدولي ــا، وتدعمه ــة يف كل منطقــة تقريب ــر ملزمــة. توجــد نقــاط املراقب العمــل، ووضــع إرشــادات غي

للهجــرة ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون الالجئــني واملركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة.

www.iom.int/regional-consultative-processes-migration
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أجندة اإلنسانية

مت تبنــي جــدول أعمــال اإلنســانية يف قمــة األمم املتحــدة اإلنســانية العامليــة لعــام 2016. إنهــا خطــة مــن خمــس 
نقــاط توضــح التغييــرات الالزمــة للتخفيــف مــن املعانــاة واحلــد مــن املخاطــر وتقليــل التعــرض للخطــر علــى نطــاق 
عاملــي. تتضمــن املســئولية األساســية 3، عــدم تــرك أي شــخص وراءهــا، التزامــات محــددة مــن قبــل الــدول وغيرهــا 
مــن الــدول ملعاجلــة النــزوح والهجــرة. وتشــمل هــذه التدابيــر احلــد مــن النــزوح الداخلــي بنســبة 50 يف املائــة بحلــول 
عــام 2030، والوقايــة واالســتعداد للنــزوح عبــر احلــدود املرتبــط بالكــوارث وتغيــر املنــاخ مــن خــالل تعزيــز وتنفيــذ 
جــدول أعمــال حمايــة مبــادرة نانســن. كمــا التزمــت الــدول باملشــاركة يف اجلهــود الراميــة إلــى دعــم الهجــرة اآلمنــة 

)agendaforhumanity.org( .واملنظمة والنظاميــة

)UNFCCC( اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

أقــر مؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ بأثــر تغيــر املنــاخ علــى احلــراك 
البشــري. دعــا مؤمتــر األطــراف الســادس عشــر يف عــام 2010 إلــى »تدابيــر لتعزيــز التفاهــم والتنســيق والتعــاون 
 COP21 فيمــا يتعلــق بالنــزوح النــاجت عــن التغيــر املناخــي والهجــرة والترحيــل املخطــط« )الفقــرة 14 [و[(. أنشــأت
ــة  ــج املتكامل ــات للنه ــة »لوضــع توصي ــة وارســو الدولي ــزوح يف إطــار آلي ــة بالن ــل املعني ــة العم يف عــام 2015 فرق
لتفــادي وتقليــل ومعاجلــة النــزوح املتصــل باآلثــار الضــارة لتغيــر املنــاخ. فرقــة العمــل التكميليــة، تســتفيد مــن أعمــال 
ــات ذات  ــك املنظم ــاخ، وكذل ــر املن ــة األمم املتحــدة بشــأن تغي ــراء املوجــودة يف اتفاقي ــرق اخلب ــة وف ــات املعني الهيئ

الصلــة وهيئــات اخلبــراء خــارج االتفاقيــة، وتشــركها، حســب االقتضــاء«.

unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_(
)committee/items/9978.php

اتفاقات عالمية بشأن الالجئين والمهاجرين )قيد التنفيذ(

كجــزء مــن إعــالن نيويــورك لعــام 2016، وافقــت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة علــى تطويــر اثنني مــن التعاقدات 
العامليــة، التــي تعهــدت الــدول بتبنيهــا يف عــام 2018. تهــدف هــذه االتفاقيــات إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان لالجئني 
واملهاجريــن، ودعــم الــدول التــي تنقــذ وتلقــي اســتضافة أعــداد كبيــرة منهــم. يقــر إعــالن نيويــورك بــأن تغيــر املنــاخ 

والكــوارث والعوامــل البيئيــة األخــرى تدفــع النــاس إلــى التحــرك، واحلاجــة إلــى مســاعدة الضعفــاء بينهــم.

وتنظــر الــدول أيضــا يف وضــع مبــادئ توجيهيــة غيــر ملزمــة ومبــادئ توجيهيــة طوعيــة بشــأن معاملــة املهاجريــن يف 
حــاالت الضعــف، والتــي قــد تشــمل الكــوارث. وقــد أدت هــذه العمليــة أيضــاً إلــى دعــوات لتشــجيع »دمــج الهجــرة يف 
تنفيــذ األُُطــر الدوليــة وكذلــك يف اخلطــط واالســتراتيجيات اإلقليميــة والوطنيــة واملحليــة بشــأن احلــد مــن مخاطــر 

الكــوارث، واملرونــة، والتأهــب، والتخفيــف والتكيــف« وتشــجيع الهجــرة باعتبارهــا اســتراتيجية التكيــف.
)/refugeesmigrants.un.org( 

)UNHRC( مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

يؤكــد قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان الصــادر يف يونيــو / حزيــران 2017 علــى »احلاجــة إلــى مواصلــة تنفيــذ إطــار 
ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2015-2030، املعتمــد يف مؤمتــر األمم املتحــدة العاملــي الثالــث للحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث، وإشــاراته إلــى حقــوق اإلنســان«، خاصــة فيمــا يتعلــق حقــوق »املهاجريــن واألشــخاص النازحــني 

عبــر احلــدود الدوليــة يف ســياق اآلثــار الســلبية لتغيــر املنــاخ«.

كمــا مت رفــع احلاجــة إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص النازحــني داخلًيــا بســبب الكــوارث بشــكل دائــم 
مبوجــب تفويــض املمثــل اخلــاص لــألمم املتحــدة املعنــي بالنازحــني داخلًيــا واملقــرر اخلــاص لــألمم املتحــدة املعنــي 
بحقــوق اإلنســان للنازحــني داخلًيــا، والذيــن يقدمــون تقاريرهــم إلــى جلنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لــألمم املتحــدة 
) مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنسان( كمــا ُنشــرت عــدة تقاريــر وتوجيهــات تشــغيلية بشــأن النــزوح الناجــم عــن 
الكــوارث، وأجريــت زيــارات ميدانيــة يف إطــار هــذه الواليــة، بدعــم مــن مفوضيــة األمم املتحــدة الســامية حلقــوق 

.)OHCHR( اإلنســان

A / HRC / 35 / L.32: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/(
)OpenElement؟PDF/G1716792.pdf/92/167/G17
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أجندة حضرية جديدة

تضــع أجنــدة األمم املتحــدة احلضريــة اجلديــدة لعــام 2016 معاييــر عامليــة للتنميــة احلضريــة املســتدامة 
التــي تســعى إلــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة والتصــدي لتغيــر املنــاخ. ويعترف بضرورة احترام حقوق 
الالجئني واملهاجرين والنازحني بحيث ميكنهم تقدمي مساهمات إيجابية للمجتمع من خالل تدابير مثلضمانفرص 
ــط  ــزوح املرتب ــات اإلجــالء القســري والن ــع عملي ــا يشــجع وضــع السياســات ملن العملالالئقوالكســب املعيشية. كم

ــرة واملســتوطنات العشــوائية. ــاء الفقي ــة األحي ــى ترقي ببرامــج ترمــي إل
)habitat3.org/the-new-urban-agenda(

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

وتقــر خطــة األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة لعــام 2030 بــأن الكــوارث األكثــر تكــرارا وتكــرارا واألزمــات 
اإلنســانية والتهجيــر املرتبطــني بهــا تهــدد بعكــس املكاســب اإلمنائيــة، حيــث يشــكل تغيــر املنــاخ حتديــات أكبــر يف 
املســتقبل. كمــا یعترف بأن النازحین واملهاجرينهــم معرضون للخطــر بشكل خاص ویجب تمكينكــم، خاصة أولئك 

الذین یعیشون يف المناطــق المتضررة من حاالت الطــوارئ المعقدة.

ــة  ــان املعامل ــى ضم ــة، واحلاجــة إل ــن يف التنمي ــة للمهاجري ــرف خطــة عــام 2030 باملســاهمات اإليجابي ــا تعت كم
اإلنســانية لــكل مــن املهاجريــن والنازحــني. وتشــمل أهــداف التنميــة املســتدامة 1.5 و 11.5 و 13.1، التــي 
تتنــاول بنــاء املرونــة للحــد مــن اآلثــار التنمويــة للكــوارث وتغيــر املنــاخ، مؤشــرات ُتقــاس لــكل 100.000 مــن أجــل 
عــدد األشــخاص املتأثريــن بشــكل مباشــر بالكــوارث، مبــا يف ذلــك أولئــك الذيــن مت إجالؤهــم وتهجيرهــم ونقلهــم.

)sustainabledevelopment.un.org(

54



MAIN OFFICE
9-11 Rue de Varembé
CH1202, Geneva - Switzerland

www.unisdr.org

هذه اإلرشادات هي مجهود من املجتمع الدولي
للحد من مخاطر الكوارث ومكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث


