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دور اتفاقيات التنقل الحّر يف معالجة التنقل بسبب ظروف املناخ
متارا وود

توفر اتفاقيات حرية التنقل فرًصا ألولئك الذين ينتقلون يف حاالت الكوارث وتغري املناخ. ومع ذلك، تربز 
الحاجة إىل مزيد من العمل لجعل حرية التنقل متاحة للمجتمعات املترضرة يف التطبيق العميل.

بني  األشخاص  تنقل  حرية  بشأن  اإلقليمية  االتفاقات  توفر 
الدول آلية ممكنة ألولئك الذين يتنقلون عرب الحدود الدولية 
والبحث  األمان  إىل  للوصول  املناخ  الكوارث وتغري  يف حاالت 
التنقل عموًما  اتفاقيات حرية  وتوفر  بديلة.  عن سبل عيش 
الحدود-  للتنقل عرب  األكرث محدودية  األخرى  لألطر  – خالفا 
تعتمد  والتي   - الالجئني  حامية  أو  العاملة  اليد  هجرة  مثل 
أوسع  وصول  إمكانية  لألهلية،  محددة  معايري  استيفاء  عىل 
البلدان يف منطقة معينة  الحدود ملواطني  للتنقل عرب  بكثري 

)أو منطقة فرعية(.

ومع ذلك، مل ُتطّور حتى وقت قريب، اتفاقيات حرية التنقل 
»للمهاجرين بسبب  الخاصة  االحتياجات  مراعاة  الذهن  ويف 
املناخ«. وبدال من ذلك، نجدها تهدف إىل أن تكون أداة لدفع 
املصالح  أهمية  إن  االقتصادية.  والتنمية  اإلقليمي  التكامل 
السياسية واالقتصادية للدول يف إطار اتفاقيات حرية الحركة 
تعالج  ال  االتفاقات  هذه  مثل  أن  بالرضورة  تعني  اإلقليمية 
عادة املعضالت أو التحديات التي تواجهها املجتمعات املتأثرة 
التطبيقات  ويف  البيئي.  والتدهور  املناخ  وتغري  بالكوارث 
توافر  التنقل  حرية  إىل  الوصول  إمكانية  تعني  قد  العملية، 
الهجرة  لسياسات  تخضع  رمبا  أو  مرهقة  توثيق  متطلبات 
التقييدية للدول كل عىل حدة. وقد يتم تعليق حرية الحركة 
يف املواقف التي تنطوي عىل نزوح واسع النطاق، كتلك التي 

تحصل بعد وقوع كارثة ما.

رشق  يف   )IGAD( للتنمية  الدولية  الحكومية  الهيئة  تقود 
عام  يف  تبنت  فقد  التنقل.  لحرية  تقدميا  أكرث  نهًجا  إفريقيا 
عىل  يحتوي  الذي  الجديد  الحرة  الحركة  بروتوكول   2020
أحكاٍم محددة تضمن دخول وإقامة األشخاص الذين ينتقلون 
الحركة  املناخ. كام يوفر بروتوكول  الكوارث وتغري  يف حاالت 
الحرة التابع للهيئة الحكومية الدولية للتنمية IGAD(( وقفة 
ميكن  فهل  آخر.  مكان  يف  ممكناً  يكون  قد  ما  حول  تأملية 
الحركة اإلقليمية يف مناطق  اتفاقيات حرية  أو تنفيذ  تطوير 
أخرى من أجل تعزيز الفرص للمجتمعات املترضرة من تغري 

األمان وتأمني سبل عيشهم يف  بر  إىل  الوصول  لهم  تتيح  املناخ 
املستقبل؟

الفرص
الفوائد  من  عدد  األشخاص  تنقل  لحرية  اإلقليمية  لالتفاقات 
الرئيسية خاصة عندما يتعلق األمر بتسهيل التنقل عرب الحدود 
األهلية  معايري  إىل  فباإلضافة  املناخ.  وتغري  الكوارث  حاالت  يف 
)لقبولهم( العريضة، فإنها توفر فرص العمل والتجارة واألعامل 
ملن ينتقلون. وبالتايل فهي ميكن أن تسهل لألشخاص املترضرين 
من الكوارث وتغري املناخ فرص الوصول طويل األجل إىل مصادر 

دخل بديلة وسبل عيش أكرث استدامة.

مبوجب  واإلقامة  بالدخول  املتعلقة  املرنة  القوانني  تسهل  وقد 
اتفاقيات التنقل الحر ما يعرف بالهجرة »الدائرية« عرب الحدود، 
بني  األمام  وإىل  الخلف  إىل  االنتقال  للناس  يتيح  الذي  األمر 
البلدان املجاورة حسب ما متليه الظروف حينئذ. فيمكن أن يتيح 
هذا لبعض الناس فرصة البقاء يف املنزل، يف حني يسعى آخرون 

للحصول عىل فرص عمل وسبل عيش بديلة.

جديدة  فرًصا  تخلق  أن  املؤقتة  أو  الدائرية  للهجرة  ميكن 
لكسب الرزق، وأن تدعم التنمية االقتصادية، وأن تبني القدرة 
السامح  خالل  من  املستقبلية  املخاطر  وجه  يف  الصمود  عىل 
للمهاجرين بإرسال الحواالت املالية والعودة إىل الوطن باملعرفة 
ميزة  فهذه  حديًثا1.  اكتسبوها  التي  واملهارات  والتكنولوجيا 
أخرى التفاقيات حرية التنقل متتاز بها عىل تأشريات أو آليات 
الحامية اإلنسانية أو الدولية األخرى التي عادة ما تكون »طريقة 
الوضع  إنهاء  إىل  املنشأ  بلد  إىل  العودة  تؤدي  حيث  واحدة«، 
القانوين يف بلد املقصد، أوميكن أن تخلق صعوبات يف الدخول 

مجددا يف املستقبل.

لقد تم استخدام اتفاقيات حرية التنقل خالل موسم األعاصري - 
يف منطقة البحر الكاريبي- ملنح إقامة قصرية األجل وإعفاءات 
من الوثائق والوصول إىل أسواق العمل األجنبية للنازحني2. أما يف 
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غرب إفريقيا، حيث يؤثر تغري املناخ عىل أمناط التنقل التقليدية، 
فكثريًا ما يستخدم العامل والرعاة ترتيبات حرية التنقل من أجل 

الوصول إىل املياه واملراعي وسبل العيش البديلة3.

الحكومية  الهيئة  وضعته  الذي  الحرة  الحركة  بروتوكول  يوفر 
الدولية للتنمية )IGAD( لعام 2020 مثااًل واعًدا ملا قد يكون 
ممكًنا مع بذل املزيد من الجهود الصادقة لجعل حرية التنقل 
املناخ.  الكوارث وتغري  ينتقلون يف حاالت  الذين  متاحة ألولئك 
التطبيق  بعد يف  يظهر  مل  الربوتوكول  تأثري  أن  من  الرغم  وعىل 
العميل، فإن اعتامده يعد بحد ذاته إنجازًا مهاًم يف منطقة تواجه 
حركة تنقل واسعة النطاق بسبب األخطار املتداخلة، مبا يف ذلك 

الجفاف والفيضانات وأعامل العنف والنزاعات.

وميكن إدراج أحكام محددة لتسهيل التنقل بسبب الكوارث أو 
إما عن  أماكن أخرى،  التنقل يف  اتفاقيات حرية  املناخ يف  تغري 
اتفاقيات  إبرام  أو عن طريق  القامئة  االتفاقيات  تعديل  طريق 
أو بروتوكوالت إضافية أو تكميلية. وقد اقرتح ممثلون من عدة 
العالقة  ألصحاب  عمل  ورشة  يف   - إفريقيا  غرب  يف  حكومات 
)القرار( لعام 2019 حول دور اتفاقيات حرية التنقل يف معالجة 
النزوح الناجم عن الكوارث يف إفريقيا - فكرة تطوير بروتوكول 
لدول  االقتصادية  للمجموعة  الحرة  الحركة  لربوتوكوالت  إضايّف 

غرب إفريقيا )إيكواس( 4.

يف  باملناخ،  املتعلقة  تلك  أو  بالكوارث،  الخاصة  األحكام  توفر 
االتفاقيات اإلقليمية أرضية متينة ملزيد من التعاون بني الدول، 
احتياجات  لتلبية  الثنايئ،  املستوى  و/أو  اإلقليمي  املستوى  عىل 
أولئك الذين ينتقلون. ومع ذلك، فهذه ليست الطرق الوحيدة 
للمجتمعات  فائدة  وأعظم  سهولة  أكرث  التنقل  حرية  لجعل 
دعم  ميكن  العامل،  من  كثرية  أجزاء  ففي  املناخ.  بتغري  املتأثرة 
االتفاقيات  مثل  حجاًم،  أصغر  برتتيبات  اإلقليمية  االتفاقيات 
املناطق  سكان  لتحركات  التوثيق  متطلبات  لتخفيف  الثنائية 
الدول  لتلك  توفر  فهذه  دول.  ثالث  أو  دولتني  بني  الحدودية 
تلبية  يف  دقة  أكرث  للحدود  عابرة  ترتيبات  اعتامد  يف  املرونة 
مناطق  يف  املناخ  تغري  بسبب  والحركة  الكوارث  ديناميكيات 
معينة أو لفئات سكانية محددة. كام أن العمل االنفرادي من 
التي  الوطنية  للترشيعات  يكون  فقد  أيضا.  مهم  الدول  جانب 
متنح أولوية الوصول إىل ترتيبات حرية التنقل بعد وقوع كارثة 
بتغري  املتأثرين  للسكان  اإلجرائية  املتطلبات  التنازل عن  أو  ما، 

املناخ، تأثري إيجايب كبري يف التطبيق العميل.

التحديات
التنقل  حرية  اتفاقيات  تطوير  ملواصلة  واضحة  فرص  هناك 
عىل  املنال  سهلة  لجعلها  وذلك  نواقصها  واستكامل  اإلقليمية 
نحو أكرب لألشخاص الذين ينتقلون يف حاالت تغري ظروف املناخ. 
التنمية  يف  الحركة  حرية  اتفاقيات  أصول  تشكل  ذلك،  ومع 
االقتصادية وعمليات تحرير السوق حواجز هائلة أمام التبني - 
واسع النطاق - لحرية الحركة كحل للمخاوف اإلنسانية كالتنقل 

البرشي املرتبط بتغري ظروف املناخ.

الحامية،  ألغراض  ر  ُتَطوَّ مل  التنقل  حرية  اتفاقيات  ألن  ونظرًا 
الذين ينتقلون قد تكون  فإن ضامنات حقوق اإلنسان ألولئك 
أو )رمبا( غري موجودة. فقد ال تتضمن - عىل سبيل  محدودة 
القرسية  اإلعادة  من  الحامية  التنقل  حرية  اتفاقيات   - املثال 
ألولئك املعرضني لخطر تعرضهم لرضر جسيم يف املنزل. ال بل 
قد يتم تعليق اتفاقيات حرية التنقل يف مواقف معينةألسباب 
أو  العام  النظام  أو  القومي  باألمن  املثال-  سبيل  عىل  تتعلق- 
أن  نجد  النظرية،  الناحية  فمن  الالجئني5.  تدفق  بعملية  حتى 
حقوق اإلنسان )ألولئك الذين يتنقلون( محمية ابتداء مبوجب 
للتطبيق برصف  قابلة  أخرى  أو وطنية  إقليمية  أو  دولية  أطر 
النظر عن إدراجها )أو عدم إدراجها( يف اتفاقيات حرية التنقل. 
لكن عند التطبيق العميل، غالًبا ما يكون تطبيق معايري حقوق 
ويف  جيًدا6.  مفهوم  غري  املستضعفني  املهجرين  عىل  اإلنسان 
اتفاقيات  غائبة، ضمن  أو  محدودة،  فيها  تكون  التي  الحاالت 
حرية التنقل، قد يؤدي ذلك إىل تقويض معايري املعاملة املناسبة 

ألولئك الذين ينتقلون.

التحديات  التنقل ال تأخذ يف الحسبان  اتفاقيات حرية  كام أن 
حاالت  يف  يتنقلون  الذين  أولئك  يواجهها  قد  التي  العملية 
الذين تم تهجريهم قرساً.  أولئك  املناخ، خاصة  الكوارث وتغري 
يف  مبا   - املالية  واملتطلبات  الوثائق  تلبية  عبء  يستبعد  فقد 
ذلك وثائق السفر ورسوم التصاريح أو إثبات السفر - األشخاص 
األكرث عرضة للكوارث وتغري املناخ. إن مجرد الحصول عىل جواز 
األشخاص  بالنسبة ملاليني   - أخرى  وثيقة سفر صالحة  أو  سفر 
يف جميع أنحاء العامل الذين يعيشون دون أي دليل قانوين عىل 

هويتهم، هو أمر بحد ذاته صعب للغاية.

أخريًا، من األمور املبدئية أن ترتك اتفاقيات حرية التنقل للدول 
الفردية سلطة تقديرية كبرية لتحديد التزاماتها أو تشكيلها فيام 
يتعلق بتسهيل الدخول واإلقامة ملواطني الدول املجاورة. ففي 
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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
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