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وال يوضع األشــخــاص منعدمو الجنسية عــى قامئة حالياً يربط بني العمليات البيئية وانعدام الجنسية
األولــويــات يف الجهود الرامية إىل دعــم املجتمعات باستثناء العمل املتعلق بالتغري املناخي واختفاء الدول
لالستشفاء من الكوارث أو للتكيف مع التغري املناخي .الجزرية املنخفضة.
وعادة ما ُ َّتر التمويالت املناخية من خالل الحكومات
ً جييس كونيل  jessieconnell@gmail.comزميل مشارك
ا
الوطنية بدالً من إرسالها مبارشة إىل األفراد
األكرث تأثر يف مركز السياسات اإلمنائية يف جامعة أسرتاليا الوطنية يف
ً
ً
ما يجعل الحصول عىل الجنسية رشطا محتمال للتأهل بنغالديشhttps://devpolicy.crawford.anu.edu.au/ .
للحصول عىل الدعم .وعدا عن مسألة النظر يف األشخاص
منعدمي الجنسية يف بعض اسرتاتيجيات الحد من آثار  .1انظر نرشة الهجرة القرسية العدد “ )٢٠٠٩( ٣٢عديم الجنسية”.
www.fmreview.org/ar/statelessness
الظواهر البيئية ،يبدو أ َّنه ال يوجد أي بحث جوهري

دور للتقايض االسرتاتيجي

ماثيو سكوت

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

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

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

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

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

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

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

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

درجة الدكتوراه يف كلية الحقوق ،جامعة لند ،السويد.

www.law.lu.se
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