التشرد البيئي :حركة البشر في عصر التأثير البشري

آالف من المهجّ رين بفعل الفيضانات والنزاع بالقرب من مدينة جوهر ،الصومال في عام 2013
مصدر الص َُور :مِن ص َُور األمم المتحدة ،توبين جونز

التشرد البيئي:
ّ
التن ّقل البشري في عصر التأثير البشري "األنثروبوسين"
التشرد البيئي؟
ما هو
ّ
نحن نعيش في عصر من التن ّقل غير المسبوق :انتقال األفكار والسلع والمال ،والبشر
على نحو مضطرد .فهناك مائتان وخمسون مليون نسمة يعيشون ويعملون خارج
1
مسقط رأسهم .وهناك  750مليون آخرون يهاجرون داخل بلدانهم.
إنّ حجم ووتيرة التن ّقل البشري باإلضافة إلى تعداد سكان العالم الذي من المتوقع أن
تفوق ذروته  9مليارات نسمة في منتصف هذا القرنّ ،
يمثل واقعنا الديمغرافي الجديد.
و ُتعد الهجرة محرّ كا ً شديد األهمية للتنمية والتقدّم ،وتو ِّف ُر الفرصَ لألفراد والعائالت،
وتنشر كذلك األفكار وتربط بين أطراف العالم .غير أن المسألة أثبتت كذلك إثارتها
للخالف على المستوى السياسي.
وفي الوقت ذاته نحن نعيش في عصر يشهد تغيراً بيئيا ً غير مسبوق ،فقد أعادت األنشطة
البشرية تشكيل كوكبنا بعمق كبير حتى أنَّ العلماء باتوا يجدون أننا دخلنا في حقبة
جيولوجية جديدة يص ّنفونها على أنها عصر التأثير البشري "األنثروبوسين".

70

فهناك عوامل تغير بيئية وتدهور بيئي ُتعيد رسم خريطة العالم في أساسها ،مثل
ّ
ويؤثر
التصحّ ر واجتثاث الغابات وتدهور األراضي والتغير المناخي وش ّح المياه.
التدهور البيئي على المكان الذي يستطيع الناس أن يعيشوا فيه وكيف يعيشون فيه.
ويدفع ذلك إلى النزوح البشري والهجرة القسريّة من خالل تهديد حياة الناس وجعل
سبل معيشتهم غير حصينة ،وخصوصا ً أولئك األشد فقراً واألشد ضعفاً.
وفي الوقت ذاته تؤدي النزاعات المسلّحة إلى حركات تدفق أخرى من األشخاص
الفارّ ين من أحداث العنف إما داخل بلدانهم (النزوح الداخلي) أو عبر الحدود الدولية
(الالجئين) .وتشير تحليالت الحروب األهلية على مدى األعوام الـ 70التي مضت إلى
أن  40في المائة منها على األقل ترتبط بالسيطرة المتنازع عليها أو باستخدام الموارد
الطبيعية مثل األراضي والمياه والمعادن أو النفط 2.وبحلول نهاية عام  ،2016كان
هناك ما يزيد عن  65مليون شخص الجئ أو نازح داخليا ً  -وهو عدد يفوق ما سُجّ ل
في أي وقت مضى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،و 128مليون شخص محتاج
4،3
إلى مساعدة إنسانية.

ش ّكلت القضايا البيئية أحد عوامل التحركات السكانية منذ أن غادر البشر أفريقيا ألول
مرّ ة .ولطالما كانت هذه العوامل متنوعة ومعقدة ،مع أنه من المهم إدراك أنّ التدهور
البيئي قد اتخذ ،تاريخيا ً على األقل ،منحى ’تمهيد أرضية‘ النزوح؛ غير أنّ عوامل
أخرى من مواطن الضعف ،مثل الفقر واالفتقار إلى الفُرص ،كثيراً ما تش ّكل الدوافع
األساسية وراء حركة النزوح .وما يختلف اآلن هو أن درجة التدهور البيئي والقدرة
على التنقل تجتمعان معا ً لتشكيل مؤثر من الدفع والسحب قد بلغَ مقياسا ً لم يُعهَد من
5
قبل.

عالم يبلغ تعداد س ّكانه تسعة مليارات نسمة ،هناك شخص واحد
ويعني ذلك ،أنه في
ٍ
من بين كل  45شخصا ً يُجبر على الخروج من دياره ألسباب بيئية ،وأنّ هناك مناطق
جُزرية منخفضة قد يتعيّن هجرُها .إنّ تناول مثل عمليات النزوح هذه قد يش ّكل التحدّي
البيئي الذي يميّز القرن الـ.21

إنّ النمو الس ّكاني يدفع بأعداد أكبر من الناس للعيش في مناطق هامشية وضعيفة بيئياً.
فقد بلغ معدل األشخاص النازحين بالفعل من ديارهم  26.4مليون نسمة بسبب الكوارث
الطبيعية كل عام 7.وهذا المعدل يكافئ نزوح شخص واحد لكل ثانية .غير أنه ليس على
ضياع شخصية  -عن عوالم انقلبت
األرقام أن تصيبنا بالخدر .فكل إحصاء منفرد هو قصة
ٍ
وتعليم ضائع.
رص بأبواب موصدة،
رأسا ً على عقب ،وفُ ٍ
ٍ
6

وقد ُتفضي االتجاهات المتشابكة للتغير المناخي والنمو السكاني واالستهالك المتصاعد
ومشاريع البنى التحتية الكبيرة والتدهور البيئي إلى نزوح عدد أكبر من الناس في المستقبل.
وعلى األرجح أن يحدث ذلك خصوصا ً إذا جاءت تلك التوجهات في سياق االستجابات
غير المالئمة من الحكومات والمجتمع الدولي لبناء قدرة البلدان والمجتمعات المحلية على
الصمود أمام هذه التغيرات .ويبلغ العدد الذي يُذكر على نحو أكثر شيوعا ً لألشخاص
5
النازحين ألسباب بيئية بحلول عام  2050ما يقرب من  200مليون نسمة.

لدان ُمختارة 2016-2008
عدد األشخاص
ّ
المهجرين بفعل الفيضانات والعواصف في ُب ٍ
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التشرد البيئي :حركة البشر في عصر التأثير البشري

التشرد البيئي
فهم
ّ
ً
نتيجة
مع أنّ قضية الهجرة غير الشائعة قد اكتسبت أهمية بارزة في السنوات األخيرة
لـ"أزمة الهجرة" في أوروبا ،إالّ أنها ال تش ّكل تحديا ً أوروبيا ً فريداً بأي حال .فمثلما
ركن من أركان العالم يُحتمل أن يتأثر بالتشرّد البيئي.
تحدث الهجرة حول العالم ،فإنّ ك ّل
ٍ
وعلى سبيل المثال ،تفترض النماذج بأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستشهد نمواً في
النزوح مع تسارُع آثار التغير المناخي 11-10.و ُتعد المناطق الساحلية ومناطق الدلتا
ً
ضعيفة أمام ارتفاع منسوب البحر ومكشوفة خصوصا ً أمام
الكبيرة ،والجُزر الصغيرة
األعاصير البحرية .وأما توفالو ،الدولة الجُزرية الصغيرة في المحيط الهادئ ،والتي
تصل أعلى نقطة فيها إلى خمسة أمتار فحسب فوق مستوى سطح البحر ،فقد يتعيّن
إخالؤها بالكامل في األعوام الـ 50المُقبلة ،والمالديف في األعوام الـ 30المُقبلة .وقد
بدأت عدّة دول بالفعل بالتخطيط لترحيل بعض س ّكانها أو جميعهم إلى أماكن أخرى في
نهاية المطاف :ففي عام  2014اشترى رئيس جمهورية كيريباتي ،أنوته تونغ ،قطعة
12
أرض في فيجي بمثابة بوليصة تأمين ضد ارتفاع منسوب مياه البحر.
وفي القارة األفريقية ،في إبّان ذلك ،هناك عدد أكثر من البلدان المتأثرة بالنزوح من أي
قارة أو منطقة أخرى ،وفي عام  2015كانت تستضيف أكثر من  15مليون شخص ت ّم
13
تهجيرهم داخل بلدانهم لعدد من األسباب ،وتشمل تلك المتصلة بالبيئة.
وتوجد أكثر من نصف دول العالم اله ّ
شة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،و ُتع ّد
14،13
ً
عرضة على وجه الخصوص للجفاف الذي يفاقم من خطر ندرة الغذاء.
القارّ ة
عدد األشخاص النازحين بفعل النزاعات والكوارث المتصلة بالطقس من 2012
إلى 2016
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التصنيف ُمهم
هناك مسألة مثيرة للجدل تتعلق بالمُسمّى األنسب لألشخاص النازحين بفعل
التدهور البيئي والتغير المناخي ،مثل "الالجئين البيئيين" أو "المهاجرين البيئيين"
أو "النازحين ألسباب بيئية" .لكنّ األمر ال يتعلّق بالمدلول اللفظي وحسب .فالتعريف
الذي سيحظى بالقبول عموما ً سيكون له مضاعفات حقيقية على التزامات المجتمع
الدولي بموجب القانون اإلنساني وحقوق األشخاص النازحين.
فبعد الحرب العالمية الثانية ،رأى ص ّناع السياسات الدوليين أن مصطلح "الجئ"
يجب أن يُقيّد بـ"الشخص الذي يُخشى أن يتعرض الضطهاد مبرهن ألسباب
تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو االنتماء إلى مجموعة اجتماعية معيّنة او
آراء سياسية ويوجد خارج بلد الجنسية التي يحملها وغير قادر بسبب تلك الخشية
8
أو غير راغب في توفير الحماية له في تلك البالد".
وقد استخدم المدافعون عبارة "الجئين بيئيين" للتعبير عن الحالة المستعجلة
لتلك القضية .غير أن استخدام كلمة "الجئين" لوصف الفارّ ين من الضغوطات
البيئية هو استخدام غير دقيق بموجب القانون الدولي .إنّ معظم األشخاص الذين
أُجبروا على الخروج من مواطنهم بفعل التغير المناخي من المرجّ ح أن يبقوا
داخل حدود بالدهم ،ولكن قد ال تكون هناك إمكانية لعودتهم إلى المناطق التي
9
غمرها ارتفاع منسوب مياه البحر.
وبسبب االفتقار إلى التعريف المالئم جزئياً ،غالبا ً ما تكون حركات انتقال
السكان بسبب عوامل بيئية غير ظاهرة ،وخصوصا ً حين تجري عمليات النزوح
تلك بمرور الوقت .وليس هناك مؤسسة دولية مسؤولة عن جمع البيانات حول
أعداد أولئك النازحين ،ناهيك عن تزويدهم بالخدمات األساسية .وألنهم غير
قادرين على إثبات تعرضهم الضطهاد سياسي في بلدهم األصلي ،فإنهم يسقطون
من اعتبارات القانون اإلنساني الدولي .يستخدم هذا التقرير مصطلح "التشرّ د
البيئي" ،مُقرّ اً بأنه ليس مصطلحا ً مقبوالً بشكل عام ولكن على أمل أن ينقل
االنطباع الدقيق بشكل معقول لظاهرة نزوح السكان القسري المتزايدة المرتبطة
بالتدهور البيئي والتغير المناخي.

التشرد البيئي
ّ
ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻷﻋوام اﻟـ
 ۷۰اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،ارﺗﺑط ﻣﺎ
ﻻ ﯾﻘل ﻋن  ٪٤۰ﻣن

ﻛوارث طﺑﯾﻌﯾﺔ

اﻟﺗرﻣﯾم
اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻸراﺿﻲ
ﺗﻔوق ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ  50أﻟف ﻛﯾﻠوﻣﺗر
ﻣرﺑّﻊ ﻋﺑر ﺑورﻛﯾﻧﺎ ﻓﺎﺳو،
وﻣﺎﻟﻲ،واﻟﻧﯾﺟر ﯾُﺳﺎھم ﻓﻲ

ﺗﺗوﻗّﻊ
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﺳﺎﻗط
اﻷﻣطﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر وﺷدﯾد ﻣﺗﺳﺑﺑﺎ ً
ﺑﺎﻧزﯾﺎح اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟوﺳطﻰ ،وﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻏرب آﺳﯾﺎ،
وﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ،وﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ،
وﺷرق آﺳﯾﺎ ،وأﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺟُزر
ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت

داﺧل اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.

اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺷﺣﯾﺣﺔ ﺑﺷﻛل
ﻣﺗزاﯾد  -ﻣﺛل اﻷراﺿﻲ ،واﻟﻣﯾﺎه ،واﻷﺧﺷﺎب،
واﻟﻧﻔط ،واﻟﻣﻌﺎدن  -ﻗد ﺗﺧﻠﻖ اﻟﺗوﺗرات
وﺗُﺷﻌل اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن.
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ،ﻗد ﺗﻘود
اﻧﺗزاع اﻷراﺿﻲ
اﻟﺗوﺗرات إﻟﻰ ﻧزاﻋﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ
ﺑﺎﻹﻛراه ﯾزﯾد ﺷﯾوﻋﺎ ً
وﻧزوح ﻗﺳري واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق.
ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔً
ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻌدﯾن ،واﻟﺗﺣطﯾب،
واﻟزراﻋﺔ.

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺛل
واﻟطرق ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ
اﻟﺳدود
ُ
ﯾُﻘدّر أن إﻧﺷﺎء ﺳ ّد
ﻧزوح ھﺎﺋل.
اﻟودﯾﺎن اﻟﺿﯾّﻘﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧد ﻧﮭر
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ
ﯾﺎﻧﻐﺗﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻗد
َ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ،ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻧزوح  ۱٫۳ﻣﻠﯾون ﺷﺧص.
ﺷراء اﻷراﺿﻲ اﻟواﺳﻌﺔ
وﻻ ﯾزال ھﻧﺎك ﻛﺛﯾرون
اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﺑُﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋن
ﯾواﺟﮭون ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ
طرﯾﻖ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻘرار ﺛﺎﻧﯾﺔً.
واﻷﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﺔ ،اﻟﻣﺻﻧّﻔﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ،ﻣن
اﻟﻣرﺟّﺢ أن ﺗﺷ ّﻛل ﺳﺑﺑﺎ ً ﺑﺎرزا ً ﻟﻠﻧزوح ﻓﻲ اﻟ ُﻣﺳﺗﻘﺑل.

 ٪٥۰ﻣن
اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ

 ۱۱۷ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ
ﻗد ﻧزﺣوا ﺑﻔﻌل اﻟﻛوارث
اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻘس ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
.۲۰۱٦-۲۰۱۲

اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣدارﯾﺔ
ﺑﺎﺗت أﻗوى ،وﻣن
اﻟﻣرﺟّﺢ أن ﺗﺳﺑب
دﻣﺎرا ً ﻛﺑﯾراً.

5

ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ھﻲ
ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣّر ﺑﺣﻠول
ﻋﺎم .۲۰٥۰

ﻣن
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻﺑﺢ

اﻟﺟﻔﺎف أﻛﺛر ﺷ ّدةً ،و
وﺗﯾرةً ،وأطول أﻣدا ً
ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.

ﺗﺻﺑﺢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺟﺎﻓﺔ ﻗﺎﺣﻠﺔً أﻛﺛر وأﻗل إﻧﺗﺎﺟﺎ ً ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﺧدام
ﻏﯾر اﻟ ُﻣﺳﺗدام ﻟﻸرض واﻟﻣﯾﺎه ،وﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.
أراض ﺟﺎﻓّﺔ.
ﯾﻌﯾش ﺛُﻠث ﺳ ّﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ
ٍ

أﺟﺑر اﻧﺻﮭﺎر
ﻣﻔﺎﻋل ﺗﺷﯾرﻧوﺑل اﻟﻧووي
إﺧﻼء
ﻋﺎم ۱۹۸٦
َ
وإﻋﺎدة ﺗوطﯾن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل

ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى
ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر

ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﻣن
اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،أُﺟﺑر
 ۱۰ﻣﻼﯾﯾن ﺷﺧص ﻋﻠﻰ
اﻟﻧزوح ﻛل ﺳﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﺑﻧﺎء

ﺗﮭﺟﯾر  ۷٦۱أﻟف
ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺻوﻣﺎل
ﻣﻧذ ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/
ﻧوﻓﻣﺑر .۲۰۱٦

ﯾؤﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻓﻲ أرﺟﺣﯾﺔ وﺗﻛرار وﺷدّة اﻷﺣوال
اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ.
ﻓﺄﺣوال اﻟطﻘس اﻟﺷدﯾدة ﻗد ﺗﺟﻌل
ﺳرﻋﺔ اﻟرﯾﺎح
ﮭﺟّر
اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳُﻛﻧﻰ ،وﺗ ُ ِ
ﻓﻲ اﻟزواﺑﻊ
اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت أو داﺋم.

ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ

اﻟﺳدود وﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻧﻘل

ﻋﻛس اﻟﮭﺟرة
إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج

ﺗﺳﺑب
َ
اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺣﺎد
واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ

اﻟﺣوادث اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﻋن  ۳۳۰أﻟف
ﺷﺧص.

ﻓﻲ ﺟُزر ﺳﻠﯾﻣﺎن،
اﺧﺗﻔت ﺧﻣس ﺟُزر ﻧﺑﺎﺗﺎت
ﺣﯾدﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﺑﺳﺑب
ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر.
واﻧﺗﻘﻠت اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
إﻟﻰ ﺟُزر ﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ أﻋﻠﻰ.

ﺗوﺟد ﻣﻌظم اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ
وﻋﻧد دﻟﺗﺎ ﻣﺻﺑﺎت اﻷﻧﮭﺎر
اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ
ﺳﺑل ﻋﯾﺷﮭم.
ﺗﻛونُ اﻟﻣدن اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
واﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﺟُزر اﻟﺻﻐﯾرة
ﺿﻌﯾﻔﺔ أﻣﺎم اﻟﻔﯾﺿﺎن ،وأﻣواج
وﺗﺣول ﺷﻛل ﺧط
اﻟﻌواﺻف،
ّ
اﻟﺷﺎطﺊ ،وﺗد ّﺧل اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ ﺑﻔﻌل ارﺗﻔﺎع ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر.

ﺗﺟد دراﺳﺔ ﻷﻧﻣﺎط اﻟﮭﺟرة
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﻋﺎم ۱۹۷۰
إﻟﻰ ﻋﺎم  ۲۰۰۰أن اﻟﻧﺎس ﯾﻧﺗﻘﻠون
ﺑﻌﯾدا ً ﻋن اﻷراﺿﻲ اﻟﺟﺎﻓﺔ
اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺟﻔﺎف
اﻟﮭﺎﻣﺷﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎطﻖ
ّ
اﻟﻣﻌرض
ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ
ّ
ﻟﻠﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟزواﺑﻊ اﻟﺑﺣرﯾﺔ.

تقرير آفاق األمم المتحدة للبيئة لعام 2017

اﻟطﻠب واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

ﺗدھور اﻷراﺿﻲ،
واﻟﺗﺻﺣر ،واﻟﺟﻔﺎف
ّ

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣوادث اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة أن
ﻣﻠوﺛﺔً ،وأن
ﺗﺧﻠّف ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﱠ
 150أﻟف
ﺗُﺟﺑر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ھﺟر دﯾﺎرھم
ﺷﺧص ﺑﺳﺑب
واﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﺧر.
اﻟﺗﺳرب اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ
ﻓﺎﻵﺛﺎر اﻟﺻﺣﯾﺔ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﻣن ﻣﺣطﺔ ﻓوﻛوﺷﯾﻛﻣﺎ ﻟﻠطﺎﻗﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ
اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ،وﻻ ﺗزال
اﻟﻣدى ﻟﻠﺣوادث اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗد
ﻋودﺗﮭم واﺳﺗﯾطﺎﻧﮭم
ﺗﻌﻘّد ﻋودﺗﮭم اﻟداﺋﻣﺔ.
ﻣﺟددا ً ﻏﯾرﻣؤﻛدة.
ﻧزح
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التشرد البيئي :حركة البشر في عصر التأثير البشري
كما أن أمريكا الشمالية غير محصّنة من تأثيرات التشرّ د البيئي .ففي عام  2016كان
س ّكان ذراع اليابسة "آيل دي جان شارل" في لويزيانا أول "مهاجرين مناخيين" في
الواليات المتحدة يتل ّقون أمواالً لترحيلهم إلى أماكن جديدة .وكانت المنحة البالغة 48
مليون دوالر أمريكي جزءاً من مليار دوالر أمريكي تهبها وزارة اإلسكان والتنمية
الحضَ رية في كانون الثاني/يناير  2016لمساعدة المجتمعات المحلية عبر  13والية
على التكيّف مع التغير المناخي من خالل بناء السدود وأنظمة التصريف وحواجز
15
نهرية أقوى.

العالم بالتغيرات البيئية العالمية .وقد استغرق المشروع مدة سنتين وشارك فيه أكثر من
ّ
 350خبيراً وجهة صاحبة مصلحة من أكثر من  30بلداً
وغطى مواضيع تتراوح بين
العوامل الديمغرافية والتطور االقتصادي وعلم البيئة 16.وقد كشف مشروع االستبصار
جوانب غير متوقعة ،وخصوصا ً في ما يتعلّق بمنافع الهجرة ،إلى جانب إيالء أهمية
جديدة إلى التخطيط الجيد للتكيّف في الموضع حيثما أمكن ،واالنسحاب المدار جيداً
من المواقع المهددة ،وخطط إعادة التوطين ذات الممارسات الفُضلى في المجتمعات
المحلية المُضيفة.

لكن الصورة مع ّقدة .فالجماعات األكثر ضعفا ً غالبا ً ما تفتقر إلى الوسائل أو الطرق المرتبطة
التي تسمح لها باالنتقال ،وقد ُتحاصر في مكانها .ويعتمد آخرون ،مثل الرعاة ،على الهجرة
الموسمية بمثابة استراتيجي ٍة لتأمين سبل العيش .وفي أثناء ذلك فإنّ ترحيل السكان إلى أماكن
جديدة لمواجهة خطر معيّن مثل تدهور كبير في األراضي قد يعمل بمثابة صمّام تنفيس ،بما
يقلل الضغوط البيئية على ال ُنظم اإليكولوجية اله ّشة ،ولكنه يؤدي بالتالي إلى "تصدير" أثرهم
16
البيئي إلى أماكن أخرى.

وفي الوقت الذي كان مشروع االستبصار يُجري فيه البحوث ،كانت الحكومتان النرويجية
والسويسرية تديران حملة مبادئ حول توجيه االستجابات تجاه التحديات المعقدة الناتجة
عن نزوح السكان في سياق التغير المناخي وغيره من األخطار البيئية 19.وتطورت هذه
الحملة في نهاية المطاف إلى مبادرة نانسِ ن ثم أُصلحت إلى المنبر المَعني بالتشرّد البيئي.
تتكون مهمة المنبر من تنظيم توافُق اآلراء حول حقوق النازحين بسبب الكوارث والتغير
المناخي وحمايتهم عبر الحدود 20.ومنذ بدايات القرن الحادي والعشرين كانت المنظمة
21
ً
شعبة خاصة مكرّسة للهجرة والتغير المناخي.
الدولية للهجرة تعمل في القضية وأنشأت
ً
وفي عام  ،2016أسست جامعة لييج في بلجيكا رسميا مرصد هوغو ليكون أول وحدة
22
أكاديمية ُتعنى بموضوع الهجرة البيئية.

ومن المهم التذ ّكر أيضا ً أن النزوح في حد ذاته قد يكون يحمل آثاراً بيئية ،مسببا ً
التدهور البيئي الذي قد يُطيل حالة الطوارئ اإلنسانية أو يجعل العالقات تسوء أكثر
مع المجتمعات المحلية المُضيفة .إنّ التعمير غير النظامي أو مخيمات الالجئين غير
ّ
المنظمة قد تش ّكل ضغطا ً على األراضي والمياه ومصادر الطاقة والغذاء الشحيحة.
ويمكن لمثل تلك األوضاع أن تقوّ ض خدمات النظام اإليكولوجي ،وأن تؤدي إلى
مخاطر صحية بسبب التخلّص غير المالئم من النفايات ،وأن تضع األشخاص
18،17
النازحين في موضِ ع تنافس مع المجتمعات المحلية.

مؤسسية
حلول
َّ
لقد ارت َقت قضية التشرّد البيئي األجندة السياسية ،وجذبت انتباه ص ّناع السياسات
واألكاديميين والمجتمع اإلنساني .في عام  ،2011نشر مكتب حكومة المملكة المتحدة
للعلوم نتائج مشروع االستبصار ،وهو دراسة لكيفية ّ
تأثر حركات انتقال الس ّكان حول
مقطع :االستبصار  -الهجرة والتغ ّير البيئي العالمي

وصلة الفيديو © https://www.youtube.com/watch?v=zt0UJU0aAVg :المكتب الحكومي للعلوم GO-Science
مصدر الصورة :آالف من النازحين بفعل الفيضان في كاب هايتيان ،هايتي ،من صور األمم المتحدة  /لوغان آباسي
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باتت قضايا الهجرة والنزوح ُتدرج بصورة متزايدة في االتفاقيات الدولية لعام 2015
التي ُتحدد مقداراً كبيراً من اإلطار اإلنمائي لألعوام الـ 15المُقبلة .وتشمل أهداف
ّ
منظم وآمِن
التنمية المُستدامة التزاما ً بـ’تيسير الهجرة وتن ّقل األشخاص على نحو
23
ومُنتظِ م ومُتسم بالمسؤولية‘ كجزء من الهدف  10للحد من عدم المساواة .ويُنشئ
إطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث إطاراً عالميا ً للحد من خطر الكوارث والخسارة
في األرواح وسبل العيش والصحة ،ويهدف إلى الحد أساسا ً من عدد النازحين عالميا ً
بحلول عام  2030.24وقد دُمجت قضايا الهجرة رسميا ً في اتفاق باريس المعتمد
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مع إنشاء مجموعة العمل
وفقا ً آللية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ
25
لوضع مقاربات من أجل منع النزوح بفعل التغير المناخي وتقليله ومعالجته.

عقدت الجمعيّة العامّة لألمم المتحدة لعام  2016اجتماعا ً رفيع المستوى لجمع توافُق
آراء دولي حول تناول التحدي المتنامي للهجرة الدولية وتدفق الالجئين المتزايد .وقد
اعتمد االجتماع إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين 26.ويشمل اإلعالن
ملحقين :األول عبارة عن إطار لالستجابة الشاملة لالجئين .الثاني هو خارطة طريق
نحو إنجاز االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية ،المُراد تقديمها
27
العتمادها في مؤتمر حكومي دولي حول هذه القضية في عام .2018

فيديو :كيف يؤ ّثر التغير المناخي على النزوح البشري

وصلة الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=a2nTq67So3U :
مصدر الصورة :غراند ديسالين ،هايتي في أعقاب اإلعصار توماس ،من صور األمم المتحدة/
اليونيسف /ماركو دورمينو ،م َّ
ُرخصة بموجب َنسب المُص َّنف  -غير تجاري  -منع االشتقاق 2.0

© مفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين UNHCR

التغير المناخي ودوافع الهجرة
القرار بالهجرة أو البقاء مدفوع إلى حد كبير بمجموعة من العوامل المحرّ كة .التغير المناخي العالمي يؤثر كذلك على التفاعالت المعقدة لهذه الدوافع وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة في اتخاذ القرار.
ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ/اﻷﺳر اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ،
اﻟﺟﻧس ،اﻟﺳّن ،اﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻟﺛروة ،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
اﻟﺗﻔﺿﯾﻼت ،اﻟﻌرﻗﯾﺔ ،اﻟدﯾن ،اﻟﻠﻐﺔ

اﻟﮭﺟرة
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻐﺎدرة

اﻟدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻷُﺳرة/اﻷﻗﺎرب

اﻟﻧزوح
اﻹﺟﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎدرة

اﻟدواﻓﻊ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ
ﺣﺟم/ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎن،
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ،
اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣرض

اﻟﻘرار

أﺛراﻟﺗﻐﯾراﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ

ﻋﺎﻟق
ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎدرة

دواﻓﻊ ﺑﯾﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻌرّض ﻟﻠﺧطر ،ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ،
ﻣﺛل اﻷراﺿﻲ،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺳﻛن،
أﻣن اﻟﻐذاء/اﻟطﺎﻗﺔ/اﻟﻣﯾﺎه

اﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓُرص اﻟﺗوظﯾف،
اﻟدﺧل/اﻷﺟور/اﻟرﻓﺎه،
أﺳﻌﺎر اﻟﻣُﻧﺗﺟﯾن
)ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ(،
أﺳﻌﺎر اﻟﻣُﺳﺗﮭﻠﻛﯾن

اﻟﺑﻘﺎء
ﱡ
ﺗدﺧل اﻟﻌواﺋق و ِﺟﮭﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾراﻹطﺎر
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ/اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
رواﺑط اﻻﻏﺗراب ،وﻛﺎﻻت اﻟﺗوظﯾف ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ

المصدر :مقتبس من إطار المفاهيم لدوافع الهجرة وتأثير التغير المناخي ،المعتمد في مشروع االستبصار من حكومة المملكة المتحدة

16

ﻏﯾر ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻘﺎء
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اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز/اﻻﺿطﮭﺎد،
اﻟﺣَ وﻛﻣﺔ/اﻟﺣرﯾﺔ،
اﻟﻧزاع/اﻧﻌدام اﻷﻣن،
ﺣواﻓز اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت،
اﻹﺟﺑﺎراﻟﻣُﺑﺎﺷر

اﻟﮭﺟرة
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التشرد البيئي :حركة البشر في عصر التأثير البشري

التشرد البيئي
التعامل مع
ّ
تتشابك مسائل التدهور البيئي وسوء اإلدارة مع الدوافع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
للنزوح .وعلينا أن نفهم هذه العوامل المع ّقدة وأن نتناولها بصور ٍة أوضح .وإالّ ،فما َلم نتعامل
مع مواطن الضعف البيئية على المدى الطويل فسوف يُصبح نزوح أعداد هائلة من الناس
كل سنة هو وضعُنا ’الطبيعي الجديد‘.
للمجتمع البيئي دور مهم يلعبه في خلق الوعي بدوافع الهجرة اإليكولوجية؛ وتعزيز قدرة
المجتمعات والبلدان على تحمّل الصدمات والتغير البيئي؛ والمساعدة في التخطيط إلعادة
توطين المجتمعات المحلية التي من المحتمل أن تنزح بفعل تغير بيئي ال يمكن تفاديه.
إنّ التشرّ د البيئي ليس مجرّ د تح ٍد سياسي .فكما ُتظهر الحال في األهوار العراقية ،من
المهم التفكير في هذه القضية بمثابة تح ٍّد بيئي .إنّ مقياس النزوح المستقبلي الممكن
تحت سيناريوهات تغير مناخي معتدل يعني أنّ العوامل البيئية واإلنسانية والمعنية
بالنزوح ال بُد أن تعمل معا ً لبناء قدرة الناس على الصمود في عالم متغيّر.
مقطع :هؤالء األمريكان قد ُيصبحون "الجئين مناخيين".

إحياء األهوار العراقية
في الخمسينيات من القرن العشرين كانت األهوار في وادي الرافدين
أراض طبيعية شاسعة يقطن فيها نصف مليون من
جنوبي العراق تش ّكل
ٍ
الس ّكان يُعرفون باسم المعدان ،أو عرَ ب األهوار .وكانوا يعيشون في قرى
منعزلة تتكون من منازل قصبيّة ويزرعون األرُز ويربّون جواميس الماء
إلعالة أنفسهم.
ولكن ابتدا ًء من السبعينيات من القرن العشرين ،تعرّ ضت األهوار إلى
ً
نتيجة لبناء سد عند منبع النهر وبسبب أعمال الزراعة واستكشاف
التدمير
النفط والعمليات العسكرية ،وبشكل مباشر أكثر بسبب التجفيف المتعمّد
لألراضي الرطبة على يد صدام حسين كإجراء انتقامي من االنتفاضات
الشعبية ضد النظام في عام  .1991وبحلول عام  ،2003فُقدت ما نسبته
 90في المائة من أراضي األهوار ولم يبقَ فيها سوى  20ألف شخص من
المعدان .ويُقدّر عدد المعدان الذين فرّ وا إلى مخيمات الالجئين في إيران
بـ  100ألف شخص ،مع نزوح  100ألف شخص آخرين داخليا ً في العراق
في عام َّ ،2001
دق برنامج األمم المتحدة للبيئة ناقوس الخطر بسبب فناء
األهوار التي عادت محنتها تحت بؤرة الضوء في االهتمام الدولي .وفي
أعقاب حرب العراق عام  ،2003أطلق برنامج األمم المتحدة للبيئة مشروعا ً
للمساعدة في إعادة إحياء األهوار وبناء قدرات ص ّناع القرار وعرض تقنيات
سليمة بيئيا ً ورصد حالة األهوار .وقد تبع ذلك مشرو ٌع مشترَ ك مع منظمة
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في عام  2009لدعم تسمية
األهوار كأحد مواقع التراث العالمي .واشتمل المشروع على وضع خطة
إدارية تعكس الخصائص التاريخية والثقافية والبيئية والمائية واالجتماعية
واالقتصادية الفريدة للمنطقة.

فيديو :وصلة الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=TicvZPYuFfg :
مصدر الصورة :شيشماريف ،آالسكا ،تقديم المحمية الوطنية لجسر بيرنغ البريَ ،نسب المُص َّنف  2.0عام
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ومنذ عام  2003بدأت األهوار بالتعافي ،مع أن الجفاف والسد المبني عند
منبع النهر والنزاع المتواصل قد أعاقت جميعها التقدم في العملية .وقد أخذ
عشرات اآلالف من جماعات المعدان بالعودة إلى ديار أسالفهم .وفي تموز/
وبدعم من برنامج األمم المتحدة للبيئة ،قُيّد تصنيف األهوار
يوليو ،2016
ٍ
كأول موقع تراث عالمي مختلط ثقافيا ً وطبيعيا ً في الشرق األوسط.

2017 تقرير آفاق األمم المتحدة للبيئة لعام
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2014
أطلق برنامج األمم المتحدة للبيئة عام  2016سلسلة نشرتِه السنوية الجديدة ،آفاق جديدة
 قضايا ناشئة ذات اهتمام بيئي .يُعرّف التقرير ويقدّم نظرة متفحصة لمجموعة واسعةمن القضايا البيئية الناشئة التي تتطلب اهتماما ً وعمالً من الحكومات والجهات صاحبة
المصلحة وص ّناع القرار إلى جانب الجمهور ك ُكل .يُقدّم العدد األول ،آفاق جديدة ،2016
ّ
الست التالية.
القضايا الناشئة
•

القطاع المالي :دعام ُة التقدّم في التنمية المُستدامة

•	األمراض الحيوانية التي تصيب اإلنسان :خطوط غير واضحة ألمراض
طارئة وصحة النظام اإليكولوجي
•

اللدائن الدقيقة :مشكلة في السلسلة الغذائية

•

الخسارة والتلف :آثار التغير المناخي على ال ُنظم اإليكولوجية التي ال يمكن تفاديها

•

الكأس السامّة :تراكم السموم في المحاصيل في عصر التغير المناخي

•

حالة االستهالك غير االعتيادي :المتاجرة غير المشروعة في الحيوانات الحية
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