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التنقل البرشي، حقوق اإلنسان والحامية الدولية: االستجابة ألزمة املناخ
مادلني جارليك وإيزابيل ميشال

عرب  النزوح  حاالت  يف  الدولية  القانونية  الحامية  خيارات  مجموعة  لالجئني  السامية  املفوضية  تناقش 
الحدود الناجمة عن تأثريات تغري املناخ. وتؤكد أيضا الحاجة إىل تبني نهج أوسع ملعالجة قضايا التنقل 

البرشي.

البيئي  والتدهور  املوارد  وشح  والعنف  الرصاع  قضايا  ترتاكم 
مواقف صعبة  لتخلق مبجموعها  والبطيئة  املفاجئة  واألحداث 
للغاية تتطلب التعاون من القطاعات الفاعلة والجهات املعنية 
يف كل مجاالت السياسة ورشائح املجتمع.  وهذه السيناريوهات 
الدولية  الحدود  الناس  يعرب  حيث  خصوصيتها  ولها  معقدة 
ويطلبون  للعيش،  وأفضل  أماًنا  أكرث  مناطق  نحو  التحرك  أثناء 
الحامية الدولية يف البلدان املجاورة. فام هي األحكام املوجودة 
يف قانون الالجئني الدويل وغريه من القوانني املعمول بها لتوفري 
الحامية الدولية كلام دعت الحاج لذلك؟ وما هي االسرتاتيجيات 
للتنقل  فعالية  أكرث  استجابة  تعزز  أن  ميكن  التي  واملقاربات 
الدويل،  والقانون  اإلنسان  حقوق  مع  يتوافق  مبا  البرشي1، 

ولتطبق بطرق تتجنب الثغرات يف قوانني الحامية؟

تقييم أحكام الحامية القانونية الدولية وخياراتها

أصدرت مفوضية األمم املتحدة لالجئني )UNHCR( يف ترشين 
األول من عام 2020 االعتبارات القانونية الخاصة بها واملتعلقة 
بدعاوى الحامية الدولية املقدمة يف حاالت اآلثار السلبية لتغري 
وأصحاب  الدول  إىل  إرشادات  وّفرت  حيث  والكوارث،  املناخ 
الشأن اآلخرين2. ويشري هؤالء إىل أن األشخاص الذين ُيجربون 
عىل عبور الحدود الدولية يف مثل هذه الحاالت قد يندرجون، 
عام  اتفاقية  مبوجب  الالجئ  تعريف  تحت  الحاالت،  بعض  يف 
الوحدة  منظمة  اتفاقية  أو  الالجئني،  بوضع  املتعلقة   1951
ملشاكل  املحددة  الجوانب  تحكم  التي   1969 لعام  األفريقية 
الالجئني يف أفريقيا، أو إعالن قرطاجنةلعام 1984 بشأن الالجئني 
يف األمريكتني. وعندما تكون الدولة غري راغبة يف توفري الحامية 

أو غري قادرة عليها، فقد يكون لدى ضحايا العنف خوف مربر 
للحامية  موجبة  أسباب  كلها  وهذه   – لالضطهاد  التعرض  من 

الدولية لالجئني مبوجب اتفاقية عام 1951.

مؤسساتها  الدولة  هياكل  تكون  عندما  ذلــك،  عىل  وعــالوة 
الرصاع،  مع  الطبيعية  األخطار  تتفاعل  ضعيفة،  الحكومية 
وتؤدي إىل مخاطر تسبب الرضر- مبا يف ذلك املجاعة - للسكان 
الذين يعتمدون عىل املوارد الطبيعية يف كسب عيشهم. وتشري 
 UNHCR االعتبارات القانونية ملفوضية األمم املتحدة لالجئني
إىل أنه قد ينشأ يف مثل هذه الحاالت خوف مربر من االضطهاد، 
ُحرموا  الذين  األفراد  أو  للجامعات  اتفاقية عام 1951  مبوجب 
من الحصول عىل املساعدة عىل أساس التمييز املرتبط بالعرق 
أو الطبقة االجتامعية أو املجموعة االجتامعية أو الرأي السيايس. 
التوترات  زيادة  إىل  أيًضا  املناخ  لتغري  الضارة  اآلثار  تؤدي  وقد 
والعرقية،  االجتامعية  االنقسامات  وإىل  الدينية،  أو  السياسية 
األمر الذي يؤدي إىل االضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين 
أو الجنسية، أو االنتامء إىل مجموعة اجتامعية محددة، أو تبني 

رأٍي سيايسٍّ معنٍي.

للحاالت  ِخالًفا  أنه  عىل  الضوء  القانونية  االعتبارات  وتسلط 
املتأثرين  األشخاص  فإن   ،1951 عام  اتفاقية  فيها  تطبق  التي 
بتغري املناخ والكوارث الذين يعيشون يف إفريقيا أو األمريكتني 
التعريف األوسع لالجئني  أيًضا الجئني مبوجب  اعتبارهم  ميكن 
 Cartagena كارتاخينا  وإعالن   1969 لعام   OAU اتفاقية  يف 
يؤدي  عندما  جدا  ظاهر  بشكل  هذا  ويحصل   .1984 لعام 
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وقوع  إىل  والكوارث  املناخ  تغري 
أحداث أو حصول ظروف »تزعزع 
ما  خطري«،  بشكل  العام  النظام 
عن  البحث  إىل  الناس  يضطر 
عام،  وبشكل  الحدود3.  عرب  مالذ 
بعد  ــة،  ــدول ال تكون  أن  يجب 
إظهار  عىل  قــادرة  كارثة،  وقوع 
معالجة  يف  ورغبتها  امكانياتها 
املساعدة  وتقديم  الكارثة  تأثري 
لتحقيق االستقرار يف أرسع وقت 
عىل  األمــر  يكن  مل  وإذا  ممكن. 
ينهار  الشاكلة، خاصة عندما  تلك 
لذلك، يضطر  نتيجة  العام  النظام 
املغادرة  إىل  املترضرون  األشخاص 
وطلب الحامية يف بلد آخر، حيث 
هذه  مبوجب  الجئني  بصبحون 

الصكوك اإلقليمية4.

لالجئني  املتحددة  األمم  ملفوضية  القانونية  االعتبارات  وتنص 
تكون رضورية  قد  الدولية  الحامية  أن  كذلك عىل   UNCHR
أيًضا، مبا يف ذلك مبدأ عدم  عىل أساس قانون حقوق اإلنسان 
اإلعادة القرسية. فإذا نزح شخص ما يف حاالت تغري املناخ أو 
لرضر  بالتعرض  حقيقًيا  خطرًا  الشخص  هذا  وواجه  الكوارث 
جسيم عند عودته، فقد يصبح هذا الشخص محمًيا من اإلبعاد 
أقرت   ،2020 عام  ويف  القرسية.  اإلعــادة  عدم  مبدأ  مبوجب 
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف القضية الشهرية 
 )Teitiota vs. New Zealand( الخاصة بتيتيوتا ضد نيوزيلندا
تشكل  أن  ميكن  والكوارث  املناخ  لتغري  السلبية  اآلثار  أن   ،5

تهديًدا خطريًا للتمتع بالحق يف الحياة -عىل سبيل املثال- بسبب 
الصالحة للرشب.  املياه  الصالحة للسكن أو شح  نقص األرايض 
التي مل  البلدان  مهاًم بشكل خاص يف  املنطق  يكون هذا  وقد 
توقع عىل الصكوك اإلقليمية أو الدولية لالجئني، ولكن عندما 
يكون يوّفر قانون حقوق اإلنسان األساس لاللتزام مبنح الحامية 

الدولية.

بأن   UNHCR لالجئني  املتحدة  األمم  مفوضية  من  واعرتاًفا 
القانون الدويل لالجئني لن يكون مالمئًا إال يف حاالت محدودة 
القانونية  االعتبارات  سلطت  والــكــوارث،  املناخ  تغري  من 
بتدقيق  اللجوء  سلطات  قيام  رضورة  عىل  الضوء  للمفوضية 

بالحامية  شخص  فيه  يطالب  مكان  أي  يف  بعناية  تطبيقاتها 
الدولية يف مثل هذه الحاالت. ويتحتم تطبيق هذا بشكل خاص 
عندما تكون الضغوطات املسببة له مثل الرصاع أو العنف أو 
بالنسبة  أما  املنشأ.  بلد  األخرى سائدة يف  التوترات  أو  التمييز 
الالجئ، فقد تكون  املؤهلني للحصول عىل وضع  للنازحني غري 
األشكال التكميلية للحامية الدولية مالمئة مبوجب قانون حقوق 
اإلنسان. وقد سلطت إرشادات املفوضية الضوء أيًضا عىل القيمة 
املحتملة للحامية املؤقتة وعىل ترتيبات اإلقامة كذلك6، مبا فيها 
ضامن الوصول إىل األمان فور وقوع الكارثة، عندما تكافح الدول 
املترضرة لالستجابة يف الوقت الذي قد يكون مواطنوها مجربين 

عىل البحث عن مأوى يف الخارج.

لالجئني  املتحدة  األمم  القانونية ملفوضية  االعتبارات  تهدف  ال 
تهدف  وإمنا  الدولية،  الحامية  معايري  توسيع  إىل   UNHCR
للقانون  الصحيح  التفسري  حول  إرشــادات  توفري  إىل  باألحرى 
الدويل يف الظروف املعارصة. فهم مل يشريوا رصاحة إىل مصطلح 
“الجئي املناخ”، الذي ال يظهر  يف الصكوك الدولية، وميكن أن 
يخلق انطباًعا مضلاًل يفيض إىل استحداث فئة قانونية جديدة 
االعتبارات  استهدفت  لقد  قانونية جديدة.  التزامات  اقرتاح  أو 
القانونية توفري األساس ملزيد من العمل لدعم التوجيه الشامل 
يف املستقبل، ومعالجة األسئلة القانونية األخرى والسيناريوهات 
الواقعية، من خالل البحث عن أمناط النزوح ومامرسات الدولة 

والفقه القانوين.

الالجني  لشئون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  النيجرييون  الالجئون  يعمل  لذا،  الحرجية.  الغابات  إزالة  عمليات  الكامريون  يف  ميناواو  إقليم  يواجه 

)UNHCR( ورشكائها، وهم رشكة الخياة الربّية و LWF لزراعة 20 ألف شجرة.
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كيفية  ذلك  ويشمل  البحث،  من  مزيد  إىل  حاجة  إذا  هناك 
تأثري تغري املناخ والتدهور البيئي والكوارث عىل النظام العام، 
وكيف يؤدي ذلك إىل حصول النزوح؟ وهذا من شأنه أن يساعد 
 OAU اتفاقية  يف  الواردة  لالجئني  اإلقليمية  املعايري  تفسري  يف 
فحص  ويجب  تطبيقها.  ثّم   ،  Cartagenaقرطاجنة وإعالن 
املناخ  تغري  حاالت  يف  تظهر  قد  التي  املختلفة  املخاطر  مناذج 
يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  زوايا  من  والكوارث  البيئي  والتدهور 
ذلك الطرق التي تتأثر بها حقوق الجامعات واألفراد املختلفة، 
للحامية  الحاجة  نشوء  إىل  ذلك  يؤدي  أن  ميكن  كيف  وكذلك 
الدولية. هناك حاجة أيًضا إىل تحليل كيفية ارتباط ظهور عدم 
املساواة والتوترات داخل املجتمع والتمييز بني البرش باتفاقية 
التمييز يف تخفيف مخاطر  عام 1951. وعالوة عىل ذلك، فإن 
والتكيف ودعم املجتمعات املترضرة يستحق املزيد من البحث. 
تظهر يف طلبات  الظواهر  كانت هذه  إذا  ما  تقييم  وسيساعد 
اللجوء، ودراسة كيفية ظهورها، وكيفية تعامل السلطات معها، 
يف تطوير املزيد من اإلرشادات لصانعي القرار، وكذلك تطوير 

السياسات والقوانني عىل نطاق أكرث شمولية.

أشكال أوسع للتنقل البرشي وتغري املناخ والكوارث

بعيدا عن أولئك الذين يحتاجون إىل الحامية الدولية، قد ينتقل 
مرتبطة  قاسية  ظروًفا  يواجهون  عندما  األشخاص  من  العديد 
بتغري املناخ، خاصة عندما تؤثر هذه الظروف عىل سبل عيشهم 
أو حصولهم عىل الحقوق بطرق ذات تأثريات بعيدة املدى وال 
أو  بلدان أخرى مؤقًتا  ُيقَبل بعضهم فقط يف  رجعة فيها. وقد 
العديد منهم لن يتم قبولهم يف تلك  عىل أسس متييزية، لكن 
هذه  مثل  يف  الحدود  عرب  يتنقلون  الذين  يفتقر  وقد  الدول. 
أو  الدولية  املعايري  تعكس  التي  العالج  ضامنات  إىل  الحاالت 
الحق يف البقاء يف ظروف آمنة. وتتطلب تلبية احتياجات هؤالء 
السكانية  التحركات  بهذه  املتأثرة  الدول  ومساعدة  األشخاص 
مجموعة أوسع من السياسات واالستجابات واألدوات العملية، 
للجهات  القانونية وتتسق معها. وميكن  املقاربات  تكمل  التي 
األمم  مفوضية  ذلك  مبا يف  الحكومية،  وغري  الحكومية  الفاعلة 
املتحدة لشؤون الالجئني واملجتمع املدين واألكادمييني، املساهمة 
والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  عىل  املناقشات  يف 
وذلك بالبناء عىل العمل الجاري بالفعل يف مختلف املنتديات.

من املحتمل أن يشمل هذا النهج األوسع تجاه التنقل البرشي 
القدرة  وبناء  املترضرة،  املجتمعات  يف  الجاهزية  تعزيز  تدابري 
عدم  ورغم  التكيف.  املخاطر، ومتكني  وتخفيف  املقاومة،  عىل 

الضعف  نقاط  جميع  معالجة  يف  وحدها  التدابري  هذه  كفاية 
املجتمعات  تقوية  يف  تساعد  أن  ميكن  فإنها  االحتياجات،  أو 

واألفراد، وتقّلل الضغط أو متنعه من أجل التحرك.

تحظى عمليات إعادة التوطني املخطط لها، استناًدا إىل مبادئ 
الناس  إلبعاد  ممكنة  كوسيلة  متزايد  باهتامم  اإلنسان،  حقوق 
عن األذى ولتجنيبهم النزوح بشكل استباقي7. وتتمحور عملية 
بدورها  تنطوي  التي  املصالح  لها عىل  املخطط  التوطني  إعادة 
إعادة  سيتم  التي  البرشية  للتجمعات  الكاملة  املشاركة  عىل 

توطينها، ال سيام عند استنفاد الخيارات األخرى.

وتعتمد التوجيهات ومجموعات األدوات 8التي طورتها مفوضية 
الدولة  خربات  عىل  ورشكاؤها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
واملجتمع، وتهدف إىل دعم مواصلة تطوير اسرتاتيجيات إعادة 

التوطني الوطنية واملحلية املخطط لها.

كوسيلة  األشخاص  لهجرة  الفرص  من  ملزيد  أيًضا  حاجة  هناك 
تحمل  أو  الطوعي،  التنقل  تعني  الهجرة  ومثل هذه  للتكيف. 
السياق،  هذا  ويف  االختيار.  من  درجة  األقل  عىل  ثناياها  يف 
مثل  العادية،  الهجرة  مسارات  استخدام  لألشخاص  ميكن 
أو  فئات  تتوفر  رمبا  أو  الدراسة،  أو  العمل  تأشريات  برامج 
الحاالت  يف  الناس  من  ملجموعات  معينة  تأشريات  مسارات 
غري املستقرة، أو تلك املتأثرة بالكوارث أو تغري املناخ. فيمكن 
حدوث  منع  يف  أيًضا  تكيف  كاسرتاتيجية  الهجرة  تساعد  أن 
النزوح. ويتوخى االتفاق العاملي بشأن الهجرة اآلمنة واملنظمة 
والنظامية )GCM( مسارات الهجرة املنتظمة كام يتبنى طرًقا 
أخرى ملساعدة األشخاص الذين ينتقلون يف حاالت تغري املناخ 
املتحدة  األمم  مفوضية  وتعمل  والكوارث.  البيئي  والتدهور 
 - للهجرة  املتحدة  األمم  شبكة  مع رشكاء يف  الالجئني،  لشؤون 
للهجرة  العاملي  امليثاق  تنفيذ  يف  الدول  بدعم  املكلفة  الهيئة 
من  الحد  بهدف  الهجرة  بشأن  والعمل  التفكري  تعزيز  عىل   -

مخاطر النزوح وحرمان اإلنسان من حقوقه .

كام تقوم املنصة الخاصة بالنزوح بسبب الكوارث )PDD( بدوٍر 
فاعٍل يف تسليط الضوء عىل االحتياجات ودعم تطوير املعرفة 
الكوارث.  عن  الناجم  النزوح  حول  السياسات  اتساق  وتعزيز 
عرب  املرشدين  األشخاص  حامية  أعامل  جدول  تنفيذ  ويعد 
نانسن  أعامل  )جدول  املناخ  وتغري  الكوارث  سياق  الحدود يف 
مجموعة  وجود  ومع  املنصة.  تلك  عمل  صميم  يف   )Nansen

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis
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الخاصة  املنصة  تصبح  املناخ،  تغري  ملعالجة  متخصصة  عمل 
املزيد  لتسهيل  مثايل  الكوارث PDD يف وضع  بسبب  بالنزوح 
التنقل  تحديات  سلسلة  ملعالجة  الفعالة  الوسائل  اختبار  من 
النزوح  ذلك  يف  مبا  والكوارث،  املناخ  بتغري  املرتبطة  البرشي 
الداخلية  التوطني  إعادة  وعمليات  الهجرة،  حركات  وكذلك 
املخطط لها، ودعم مرونة مقاومة املخاطر وتخفيفها والتكيف 

يف تلك األوضاع.

املتحدة  األمم  اتفاقية  لتفعيل  الداعم  املؤسيس  اإلطار  ضمن 
العمل  فرقة  تعد   ،)UNFCCC( املناخ  تغري  بشأن  التأطريية 
الخسائر  بشأن  الدولية  وارسو  آلية  من  جزًءا  بالنزوح  املعنية 
)وأقرتها  توصيات  هذه  العمل  فرقة  أصدرت  وقد  واألرضار9. 
املناخ  تغري  بشأن  التأطريية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف 
يف 2018( بشأن املقاربات املتكاملة لتجنب اآلثار السلبية لتغري 
املناخ وتقليلها ومعالجتها. ويبني عمل فريق العمل عىل أطر 
عمل السياسات الرئيسية واملنتديات، مبا يف ذلك امليثاق العاملي 
 Sendai سنداي  وإطار   ،  GCM و   ،  )GCR( الالجئني  بشأن 
بشأن الحد من مخاطر الكوارث، وكذلك املنصة الخاصة بالنزوح 

.PDD بسبب الكوارث

سياق  يف  النزوح  حول  والحوار  البحث  من  للمزيد  ودعــاًم 
التنقل البرشي األوسع، نظمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني باملشاركة مع آخرين سلسلة ورش عمل يف عام 2021 
النزوح  ملعالجة  بحوث وسياسات  أعامل  »تطوير جدول  حول 
إفريقيا«. وقد تم  املناخ يف  الكوارث وتغري  والهجرة يف حاالت 
تحديد أولويات البحث حول النزوح والهجرة املرتبطة بالكوارث 
وتغري املناخ يف إفريقيا. وهدفت السلسلة أيًضا إىل فتح الفرص 

للباحثني اإلقليميني وإىل رفع نربة أصوات املترضرين10.

الطريق اىل األمام

الكلامت  من  العديد  تحويل  يف  الرئييس  التحدي  يكمن 
الواقع  أرض  عىل  أفعال  إىل  الورق  عىل  املكتوبة  وااللتزامات 
وإىل نتائج إيجابية عىل حياة األشخاص املترضرين. وبينام يجب 
والهجرة،  النزوح  بني  والواقعية  القانونية  بالفروق  االعرتاف 
فإن الروابط العملية تطفو عىل السطح يف حاالت تغري املناخ 
منسقة  استجابات  وجود  إىل  ملحة  حاجة  وهناك  والكوارث. 
عن  النظر  بغض  مصانة،  للجميع  اإلنسان  حقوق  أّن  لضامن 
الحالة، وأنه - وفًقا ألهداف التنمية املستدامة - ال يتخلف أحد 

عن الركب يف ذلك املقصد.

تعمل  أن  البرشي  للتنقل  متكاملة  مناهج  تطوير  ويتطلب 
الدول ووكاالت األمم املتحدة والهيئات غري الحكومية الدولية 
املناقشات يف  وتجري  مًعا.  اآلخرين  القرار  وأصحاب  والوطنية 
سياق رسيع وآمن بشكل متزايد. ويتعنيَّ عىل الجهات الفاعلة 
لالستجابة  وتجاربها  وخرباتها  املتخصصة  تفويضاتها  ر  ُتسخِّ أن 
ًعا للحاجة إىل تنفيذ تدابري ملموسة ملعالجة التنقل  للنزوح. وتوقُّ
يف السياقات املحلية واألكرث اتساعا، فإن عىل تلك الجهات أن 
التشغيلية  والقيود  املحدودة  واملوارد  القدرة  احتياجات  تلّبي 
والسياسية يف تلك السياقات. وعىل حد تعبري أقل البلدان منواً 
يف COP26:«ليست األجيال القادمة فقط يف خطر« - فالتحدي 
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