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)الرباط 20 ،ماي (2016

ورقة تقديمية

دفعت التغيرات المناخية على المستوى العالمي بالساكنة األكثر ھشاشة للھجرة وإختيار مناطق آمنة
لالستقرار ھربا من تبعات الجفاف ،ندرة المياه ،ارتفاع نسبة الملوحة في األراضي الصالحة للزراعة
وكذا الفيضانات واألعاصير .وتقف ھذه الكوارث الطبيعية وراء تزايد ھجرة العديد من األشخاص
خاصة في السنوات األخيرة ،وذلك بغية حماية أنفسھم من الھالك وتحسين وضعيتھم االجتماعية
واالقتصادية.
وقد أثارت "مجموعة الخبراء البيحكومية حول تطور المناخ" ) (GIECسنة  ،1990انتباه المنتظم
الدولي إلى أن التغيرات المناخية ستجبر الماليين من العائالت على الھجرة سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
وعليه حصل إجماع على المستوى الدولي حول ضرورة توفير الحماية لھؤالء "المھاجرين المناخيين"
خالل قمة المناخ بباريس " ،"COP21حيث تم إدراجھم ضمن ديباجة اتفاقية باريس وأعطيت األولوية
إلحداث فريق عمل لدراسة تحديات الھجرة المناخية.
من جھة أخرى ال يجب االقتصار على العالقة السببية بين التغيرات المناخية والھجرة ،فھذه األخيرة
ظاھرة معقدة وأسبابھا عديدة ومتشعبة منھا ما ھو اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي وديموغرافي وغيرھا.
وأمام ھذا التعقيد يطرح إشكال قدرة الحكومات على احتواء الھشاشة البيئية وبالتالي قدرة النصوص
القانونية الحالية على ضبط إشكالية الھجرة والمناخ وإيجاد حلول مناسبة لھا .كما يمكن الجزم بأن إنجاح
أي تدخل لن يتم إال في إطار رؤية شاملة تضم العناصر المرتبطة بالوقاية وإستباق الحلول وخلق إطار
للتعاون الدولي.
وفي ھذا السياق ،تنظم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الھجرة ،يوم  20ماي 2016
بالرباط ،ندوة دولية حول "الھجرات المناخية :اتجاھات وھانات".

تھدف ھاته الندوة إلى الوقوف على الفھم الصحيح لمفھوم الھجرة المناخية والعالقة بين التغيرات
المناخية وظاھرة الھجرة ،بإإلضافة إلى خلق نقاش لمواجھة ھذه اإلشكالية خاصة وأن المغرب يحضر
لورش كبير وھو قمة  COP22في نونبر  2016بمراكش.
جلسات موضوعاتية
الجلسة األولى :ستتمحور باألساس حول اتجاھات الھجرة الدولية والجھوية والوطنية مع تسليط الضوء
على انعكاسات ومخاطر التغيرات المناخية على الھجرة ،والمبادرات القائمة على المستوى الجھوي
والوطني للتكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية مع األخذ ھذا العامل بعين االعتبار في
تدبير الھجرات.
الجلسة الثانية :ستتناول الشق القانوني خاصة دور االتفاقيات الدولية حول حرية التنقل بين البلدان خالل
الكوارث الطبيعية وكذا قمة  COP21التي عقدت بباريس في تعزيز حماية "المھاجرين المناخيين".

