
56 نرشة الهجرة القرسية 69أزمة املناخ والنزوح: من االلتزامات إىل العمل56

www.fmreview.org/ar/climate-crisis2022 أيار

التنقل  حرية  اتفاقات  تنفيذ  يعيق  ما  كثريا  العملية،  املامرسة 
عدم وجود اإلرادة السياسية الكافية واعتبارات األمن الداخيل 

ومخاوف أخرى، وكذلك التباينات االقتصادية بني الدول.

طرق إىل األمام

ال شك أن اتفاقيات الحركة الحرة ليست حاًل سحرًيا؛ إّنها تقدم 
معرفة  إىل  حاجة  هناك  الواقع،  ويف  تحديات.  وتفرض  فرًصا 
من  مختلفة  ألنواع  القيود،  عن  فضاًل  اإلمكانات،  عن  املزيد 
بتغري  املرتبط  البرشي  التنقل  ملعالجة  التنقل  حرية  اتفاقيات 
ظروف املناخ، باإلضافة إىل كيفية استخدام املجتمعات املتأثرة 
أجل  من  االتفاقيات  ملثل هذه  بالفعل  املناخ  وتغري  بالكوارث 
وميكن  استدامة7.  األكرث  العيش  وسبل  األمان  لتحقيق  السعي 
والثنائية  اإلقليمية  املستويات  عىل  املبذولة  الجهود  بتضافر 
دميومة  وأكرث  أفضل  حلوالً  التنقل  حرية  توفر  أن  والوطنية 

للمجتمعات املترضرة من الكوارث وظروف تغري املناخ.

tamara.wood@unsw.edu.au متارا وود 
زميلة زائرة، مركز كالدور لـ لقانون الالجئني الدويل، جامعة نيو 
ساوث ويلز )UNSW(؛ باحث ما بعد الدكتوراه ، مدرسة هرييت

1. مبادرة نانسن )2015( أجندة حامية النازحني عرب الحدود يف حاالت الكوارث وتغري 
املناخ

 https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2014/08/EN_
Protection_Agenda_Volume_I_-low_res.pdf p9

2. آما فرانسس )2019( »اتفاقيات الحركة الحرة والهجرة الناجمة عن املناخ: دراسة 
حالة كاريبية«

 http://columbiaclimatelaw.com/files/2019/09/FMAs-Climate-Induced-
Migration-AFrancis.pdf

3. انظر املنصة الخاصة بالنزوح بسبب الكوارث )2019( تقرير ورشة عمل أصحاب 
العالقة )القرار( - دور اتفاقيات حرية تنقل األشخاص يف معالجة النزوح الناجم عن 

 الكوارث يف إفريقيا 
https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/free-movement-

stakeholder-workshop-report
4. املرجع السابق

5. انظر متارا وود )2019( دور اتفاقيات التنقل الحر لألشخاص يف معالجة النزوح الناجم 
 عن الكوارث: دراسة ألفريقيا، خاصة الصفحات 22 ، 27

https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2019/06/52846_
PDD_FreeMovement_web-single_compressed.pdf

6. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان )2019(، املبادئ واملبادئ التوجيهية، 
مدعومة بإرشادات عملية، بشأن حامية حقوق اإلنسان للمهاجرين يف حاالت الضعف، 

 الصفحة 9
www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf

7. عىل سبيل املثال، راجع أجندة البحث من أجل النهوض باستجابات القانون والسياسات 
للنزوح والهجرة يف سياق الكوارث وتغري املناخ يف إفريقيا )2021( خصوًصا 3.2.3

https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/research-agenda
See also box on pxx

pxx انظر أيضا صندوق يف

تغري املناخ كواحدة من قضايا حقوق اإلنسان: دور التحقيقات الوطنية يف الفلبني
رينا إس بريموديزو متارا ليجايا جي داماري

أجرت لجنة حقوق اإلنسان يف الفلبني سلسلة من التحقيقات الوطنية لتحري آثار تغري املناخ عىل متتع 
اإلنسان بحقوقه. فحددت اللجنة مجموعة من العقبات والفرص، يتعني ال تزال تواجه قيوًدا يف كسب 

االمتثال الحكومي وغري الحكومي لتوصياتها.

املناخ  تغري  اإلنسان يف حاالت  أهمية حامية حقوق  تزايد  مع 
والكوارث التي يسببها املناخ، ميكن للمؤسسات الوطنية لحقوق 
حقوق  قضايا  تحري  يف  دورًا  تأخذ  أن   )NHRIs( اإلنسان 
لحقوق  املستقلة  اللجنة  تؤدي  الفلبني،  يف  ورصدها.  اإلنسان 

اإلنسان الفلبينية )CHRP( هذا الدور. 

 )CHRP( الفلبينية  اإلنسان  حقوق  حامية  لجنة  أجرت  وقد 
تأثري  يف  للتحقيق  وذلــك  املناخ،  تغري  حول  وطنًيا  تحقيًقا 
السالم  منظمة  كانت  حيث  اإلنسان،  حقوق  عىل  املناخ  تغري 
األخــرض)Greenpeace( هي من قامت بدور مقدم االلتامس 
الرئييس نيابة عن املجتمعات املترضرة من تغري املناخ1. فجمع 
كيفية  يف  بحًثا  املترضرة  املجتمعات  من  شهادات  التحقيق 

تأثري التغريات املرتبطة باملناخ عىل مساكنهم وأراضيهم، وذلك 
بهدف الوصول إىل سبل العيش واملوارد الطبيعية، والتمتع العام 
مستوى  ارتفاع  التغيريات  هذه  شملت  وقد  اإلنسان.  بحقوق 
سطح البحر وارتفاع درجات حرارة األرض واملحيطات، باإلضافة 
إىل األحداث املدمرة مثل إعصار هايان)Haiyan( يف عام 2013. 
اإلنسان  حقوق  حامية  لجنة  أجرت  فقد  ذلك،  عىل  وعالوة 
الفلبينية )CHRP( تحقيًقا وطنًيا بشأن حالة حقوق اإلنسان 

لألشخاص النازحني داخلًيا. 

التحقيقات-  هذه  خالل  من   -CHRP اللجنة  حددت  وقد 
تغري املناخ عىل أنه عامل يساهم يف زيادة تعرض املجتمعات 
من  مزيد  خلق  أي   - اإلنسان  حقوق  النتهاكات  املترضرة 

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
mailto:tamara.wood@unsw.edu.au
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2014/08/EN_Protection_Agenda_Volume_I_-low_res.pdf%20p9
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http://columbiaclimatelaw.com/files/2019/09/FMAs-Climate-Induced-Migration-AFrancis.pdf
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الذين  لــألشــخــاص  الضعف 
اإلنسانية  حقوقهم  تتعرض 
ألولئك  أو  االنــتــهــاك،  لخطر 
األشخاص غري املحميني فعليا2. 
التحقيقات  هذه  هدفت  وقد 
السياسات  صانعي  إرشاك  إىل 
حقوق  لقضايا  االستجابة  يف 
باملناخ،  املتعلقة  ــان  ــس اإلن
الــنــزوح  ملنع  ــرق  ط ــجــاد  وإي
معالجته.  أو  املناخ  عن  الناجم 
أعضاء  مــن  األدّلـــة  وُتجمع 
املجتمع املحيل واملجتمع املدين 
وتشكل  املساندة،  والجامعات 
جنب  إىل  جنًبا   - ــة  األدّل هذه 

مع مدخالت الخرباء األكادمييني- أساس األسئلة التي ُتطرح عىل 
جلسات  ُتجرى  كام  التحقيق.  إجراء  أثناء  السياسات  صانعي 
االستامع مع األطراف التي تقدم معلومات تحت القسم، حيث 
ميكن أن يكون أي بيان غري مثبت بالدليل أساسا لتقديم شكوى 

الحنث باليمني.

كام أن التحقيقات الوطنية مهمة من حيث أنها مكلفة برصد 
ثم  ومن  اإلنسان،  بحقوق  الدولية  اللتزاماتها  الدولة  امتثال 
تقديم توصيات إىل الكونغرس بشأن التدابري التي تحّسن حامية 
حقوق اإلنسان وتعززها. أما يف سياق عمليات النزوح املتعلقة 
الجهات  دعوة  عىل  قــادرًا   CHRP برنامج  كان  فقد  باملناخ 
الحكومية الفاعلة واستجوابها )أيًضا تحت القسم( حول القضايا 
الرئيسية املتعلقة بالنزوح الناجم عن املناخ، وقد شمل ذلك – 
من بني أمور أخرى-  قضايا مثل - عدم الجاهزية، ومحدودية 
اآلليات ملعالجة اآلثار عىل املستوى املحيل، ومشاركة الرشكات 

الخاصة الكربى. 

ما زالت القوانني مل تلحظ بعناية حقيقة التهديد الذي يشكله 
التعامل مع  تغري املناخ عىل متتع األنسان بحقوقه. وقد جرى 
التصدي آلثار تغري املناخ والتكيف معه من خالل قانون تغري 
املناخ لعام 2009، وقانون الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها 
الترشيع  أن  تظهر  للقانون  الدقيقة  القراءة  لكن   .2010 لعام 
الجوانب  من  بدالً  والتنظيمية  الهيكلية  الكفاءة  عىل  يركز 
املترضرة،  للمجتمعات  املعيشة  نوعية  تحسني  مثل  الجوهرية 
الهادفة للمجتمعات يف صنع القرار. ومل يكن هناك  واملشاركة 

تناول ملعايري حقوق اإلنسان، كاالمتثال لالتفاقيات الدولية. كام 
 CHRP لجنة  عىل  يجب  أخرى  رئيسية  قضية  هناك  تزال  ال 
الرئيسية.  توصياتها  تنفيذ  متابعة  صعوبة  وهي  أال  معالجتها، 
األمر  القضائية،  املالحقة  بصالحيات  تتمتع  CHRPال  فلجنة  

الذي يحد من قدرتها عىل إلزامية التعاون مع توصياتها. 

يف الوقت الذي كان تكليف CHRP هو تحري تأثري تغري املناخ 
يغطي  NHRIsال  تكليف  كان  بحقوقه،  اإلنسان  متتع  عىل 
األعامل التجارية الخاصة؛ فبإمكانهم تقديم توصيات للرشكات 
الكربى ولكن ال ميكنهم مطالبتهم باالمتثال لهذه التوصيات. فال 
قيد  اإلنسان جانًبا  التجارية وحقوق  األعامل  بني  العالقة  تزال 

التطور يف نظام حقوق اإلنسان.

يف ظل هذه التحديات، ال تزال لجنة CHRP تحقق واليتها من 
املجتمع  منظامت  مع  قدمية  ورشاكات  جديدة  خالل رشاكات 
املدين واملنظامت غري الحكومية واألوساط األكادميية، وحتى مع 
املنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت الحكومية الدولية. 
الجوانب  يف  الخربة  تقدم  البيئية  املدين  املجتمع  فمنظامت 
العلمية لتغري املناخ، بينام تساعد مجموعات تقديم الخدمات 
املناخ  تغري  تأثريات  ملعالجة  املجتمعات  تنظيم  يف  األرض  عىل 
عىل املستوى املحيل. وتساعد مشاركة هذه املجموعات برنامج 
CHRP يف منارصته مع الحكومة، وكذلك يف عرض القضية يف 
الوطنية  للمؤسسات  العاملي  التحالف  مثل  الدولية  املنصات 
ومنتدى  الهادئ،  واملحيط  آسيا  ومنتدى  اإلنسان،  لحقوق 
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف جنوب رشق آسيا. وقد 

يعتمد الصيادون من جزيرة بانتايان يف الفلبني عىل املوارد الطبيعية يف معيشتهم. لذا، فهم يتأثرون بظروف تغري املناخ أكرث من غريهم.
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أعربت هذه املنتديات - عىل مدى السنوات الخمس املاضية - 
عن اهتاممها ليس فقط بدعم جهود املساندة املتعلقة بحامية 
حقوق اإلنسان يف سياق الكوارث املرتبطة باملناخ، ولكن أيًضا 
يف دمج األنشطة التي تتحرى انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة 

باملناخ يف برامجها التي تركز عىل املناخ. 

وتعّد املنارصة الترشيعية أمرا حاسام أيًضا يف زيادة ترسيخ آليات 
املناخ  تغري  إدراج  الحكومة عىل  إجبار  للمساعدة يف  املساءلة 
كقضية من قضايا حقوق اإلنسان. وهناك– ال شك- حاجة إىل 
 CHRPلذا، رمبا يكون ارشاك القامئة.  القانونية  األطر  مراجعة 
داخل  املناخ  تغري  مع  والتكيف  التصدي  هياكل  يف  كمراقب 
قائم عىل حقوق  نهج جديد  اتباع  مفيد يف  أمر  الحكومة هو 
بجدية يف  النظر  أيًضا  يتوجب  للمناخ. كام  لالستجابة  اإلنسان 
إطار قانوين منفصل لحامية النازحني داخلًيا، مبا يف ذلك أولئك 

الذين نزحوا بسبب اآلثار املرتبطة باملناخ.

ميكن  لكن  بــه،  القيام  يتعني  ــذي  ال الكثري  هناك  ــزال  ي ال 
للتحقيقات الوطنية يف النزوح املرتبط باملناخ وحقوق اإلنسان 
أن توفر خطوة أوىل جيدة نحو بيئة ذات حامية قانونية أقوى 

للمجتمعات املترضرة. 

reinna.chr@gmail.com رينا إس بريموديز 
الرئيس)ة(

tljdamary.chr@gmail.com متارا ليجايا جي داماري

مساعدة حامية IDP )االشخاص النازحني داخليا(

مركز األزمات والنزاع والحامية اإلنسانية، لجنة حقوق اإلنسان 
يف الفلبني

1. لجنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، »تحقيق وطني بشأن تغري املناخ«
https://chr.gov.ph/nicc-2/

2. تم التوثيق من لجنة حقوق اإلنسان بالفلبني للتحقيق الوطني بشأن حقوق اإلنسان 
للنازحني داخلًيا جلسات استامع فيساياس، 21-22 ترشين األول 2021.

تطبيق قانون الالجئني يف إفريقيا وأمريكا الالتينية: الكوارث وتغري املناخ والنظام 

العام
كليو هانسن-لوهري

عندما تكون آثار تغري املناخ والكوارث مقلقة عىل نحو خطري للنظام العام يف إفريقيا أو أمريكا الالتينية، 
فإن أولئك الذين ُيجربون عىل الفرار عرب الحدود قد يصبحون الجئني. ومع ذلك، يتعني القيام باملزيد من 

العمل ملساعدة صانعي القرار عىل تطبيق تعريفات إقليمية لالجئني يف هذا السياق.

»الالجـئ«  تعريـف  الالتينيـة  وأمريـكا  إفريقيـا  وسـعت  لقـد 
الـذي اسـتخدم يف اتفاقيـة عـام 1951 املتعلقة بوضـع الالجئني 
ليشـمل مفهـوم الالجـئ: األشـخاص الذيـن فـروا مـن أحـداث 
معينـة، مبـا يف ذلـك األحـداث أو الظـروف التـي تهـدد النظـام 
املوسـعة يف  التعريفـات  وتوجـد هـذه  بشـكل خطـري.  العـام 
اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة OAU لعـام 1969 التـي 
تحكـم الجوانـب املحددة ملشـاكل الالجئـني يف أفريقيـا وإعالن 
قرطاجنـة Gartagena لعـام 1984 الخـاص بالالجئني يف أمريكا 

الالتينيـة1.

ونتيجـة لذلـك، فإنـه يحـق لطالبـي اللجـوء الذيـن أُجـربوا عىل 
العـام   النظـام  يف  خطـري  اضطـراب  بسـبب  بلدانهـم  مغـادرة 
املطالبـة قانونيـا بالحصـول عـىل حاميـة الالجئـني يف 48 دولـة 

أفريقيـة و 14 دولـة يف أمريـكا الالتينيـة. والسـؤال هو: هل 
ميكـن أن يحـدث اضطـراب خطـري يف النظـام العـام يتعلـق 
املوسـعة  التعريفـات  ألغـراض  والكـوارث،  املنـاخ  بتغـري 

لالجئـني؟

املوسـعة  النعريفـات  بالفعـل  الـدول  بعـض  لقـد طبقـت 
املرشديـن يف  الالتينيـة عـىل  وأمريـكا  أفريقيـا  لالجئـني يف 
سـياق تغـري املنـاخ والكـوارث. وكان ذلـك – حيثـام حدث- 
عـىل أسـاس تأثـري الكارثـة عـىل النظـام العـام. فلقـد تـم - 
مـن  الفاريـن  بالصوماليـني  االعـرتاف  املثـال-  سـبيل  عـىل 
الجفـاف، وانعـدام األمـن الغـذايئ، واملجاعـة، والعنـف، يف 
التعريـف  عامـي 2011-2012 كالجئـني يف كينيـا مبوجـب 
فقـد  الالتينيـة،  أمريـكا  ويف  إفريقيـا.  يف  لالجئـني  املوسـع 
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