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انعدام الجنسية والتَّهجي البيئي  
جييس كونيل

يتعرض األشخاص منعدمو الجنسية إىل قدر أكرب من خطر التَّهجري ويقل احتامل حصولهم عىل املساعدات، 
ومن جهة أخرى، يزيد التَّهجري البيئي )عىل األخص مع الهجرات املتكررة( من خطر تعرضهم ألن يصبحوا 

منعدمي الجنسية.

وغريهم  الجنسية  منعدمو  يقيم  األحيان،  أغلب  يف 
من  كبرية  درجة  تواجه  مناطق  يف  املواطنني”  “غري  من 
يكون  أن  دون  املناخي  التغري  آلثار  التعرض  مخاطر 
العوائق  ومن  آثــاره.  من  للحد  كبرية  خيارات  لديهم 
الجنسية  منعدمي  األشخاص  دعم  تحسني  أمام  املاثلة 
عىل  قدرته  ناحية  من  خاصة  املناخي  التغري  سياق  يف 
والالزمة  بها  املوثوق  البيانات  ندرة  التَّهجري  يف  التسبب 
مزيد  إلجراء  رضورة  وهناك  املناسبة.  االستجابات  إلثراء 
لالستضعاف  املحتملة  النقاط  عىل  للوقوف  األبحاث  من 
البيئي  التَّهجري  ظروف  يف  الجنسية  انعدام  عن  الناتجة 
النواحي  ومن  املناخي.  والتغري  للكوارث  األخرى  واآلثار 

البحث: من  مزيداً  تتطلب  التي 

 درجة تأثري العوامل البيئية  يف تهجري األشخاص منعدمي  ■
الهجرة.  عىل  تحفيزهم  أو  الجنسية 

التي  ■ والعوائق  السياقات  مختلف  يف  الحركة  هذه  طبيعة 
عن  البحث  عند  الجنسية  منعدمو  األشخاص  يواجهها 

املساعدات.

تلقي  ■ عند  الجنسية  منعدمي  لألشخاص  املحتمل  اإلقصاء 
تلقي  عند  أو  الكوارث  وقوع  بعد  اإلنسانية  املساعدات 

والدعم.  املناخ  التكيف مع  متويل 

جعل  ■ يف  يساهم  البيئي”  “التَّهجري  كان  إذا  ما  تحديد 
الجنسية. منعدمي  الناس 

به  معرتف  غري  املرء  يصبح  أن  الجنسية  بانعدام  وُيعنى 
هناك  أنَّ  ر  وُيقدَّ قوانينها.  مبوجب  دولة  أي  يف  كمواطن 
الجنسية  منعدمي  من  شخص  مليون   11 عن  يقل  ال  ما 
القادرين  غري  ذلك من  أكرب من  أعداد  العامل، وهناك  يف 
املناسبة  الثبوتية  الوثائق  إثبات جنسيتهم من خالل  عىل 
األبحاث  من  قليل  ُيجَر سوى  ومل  املناسب.1  التسجيل  أو 

الجنسية  السكانية من منعدمي  الفئات  تأثر  حول كيفية 
وماليزيا  وميامنار  بنغالديش  مثل  بلدان  يف  املقيمني 
مواطنني”   “كغري  صفته  تأثري  وكيفية  البيئي  بالتغري 
املناخي”  و”التمويل  الخدمات  عىل  حصولهم  عىل 
سبل  من  ذلك  وغري  واإلنسانية  اإلمنائية  واملساعدات 
من  استشفائها  يف  املجتمعات  ملساعدة  املقدمة  الدعم 

املناخي.  التغري  مع  التكيف  تسهيل  أو  الكوارث 

مأوى  يف  واملهاجرين  الجنسية  معدومو  يقيم  ما  غالباً 
مؤقت و”غري قانوين” يف بيئات ضعيفة هي األكرث تعرضاً 
هذه  تعاين  ذلك،  إىل  وباإلضافة  البيئية.  لآلثار  جغرافياً 
للتَّهجري  تتعرض  إذ  خاص  استضعاف  من  املجموعات 
القانوين  وضعهم  ضعف  بسبب  سيام  ال  واإلمنايئ  البيئي 
أو  تعويض  أي  دون  أماكنهم  من  “إخراجهم”  وسهولة 
دعم. وهناك أيضاً دليل يشري إىل أنَّ انعدام الجنسية أو 
اإلقامة بصفة املهاجر )الرشعي أو غري الرشعي( يف أماكن 
الوصول  من  ب  يصعِّ كالكوارث  البيئية  بالعمليات  متأثرة 

إىل خدمات الدعم. 

انعدام  بني  املعقد  للتفاعل  مثال  عىل  العثور  وميكن 
الزلزالية  املوجات  أعقاب  يف  البيئي  والتَّهجري  الجنسية 
وتقدر   .2004 عام  الهندي  املحيط  رضبت  التي  املّدية 
معدوم  طفل  مليون  يقارب  ما  هناك  أنَّ  املصادر  بعض 
أطفال  من  منهم  وكثري  تايالندا  يف  يعيشون  الجنسية 
مع  العاملة  املحلية  املنظامت  أما  ميامنار.  مهاجري 
هناك  أنَّ  فتقدر  الكارثة  وقوع  بعد  املحلية  املجتمعات 
127 ألفاً و714 شخصاً مهاجراً من ميامنار كانوا يعيشون 
يف  املدية  باملوجات  تأثراً  األكرث  الخمس  املقاطعات  يف 
)أي  منهم  فقط   22504 إنَّ  املنظامت  وتقول  تايالندا، 
التايالندية  السلطات  لدى  مسجلني  كانوا   )%81 من  أقل 
وإنَّ كثرياً من املهاجرين مل يكونوا مؤهلني للحصول عىل 
املّدية  الزلزالية  املوجات  تلت  التي  الرسمية  املساعدات 

القانوين.  معرفة وضعهم  لعدم  نظراً 
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قامئة  عــىل  الجنسية  منعدمو  األشــخــاص  يوضع  وال 
املجتمعات  دعــم  إىل  الرامية  الجهود  يف  ــات  ــوي األول
املناخي.  التغري  مع  للتكيف  أو  الكوارث  من  لالستشفاء 
الحكومات  خالل  من  املناخية  التمويالت  مُتَّر  ما  وعادة 
تأثراً  األكرث  األفراد  إىل  مبارشة  إرسالها  من  بدالً  الوطنية 
للتأهل  محتماًل  رشطاً  الجنسية  عىل  الحصول  يجعل  ما 
النظر يف األشخاص  للحصول عىل الدعم. وعدا عن مسألة 
آثار  من  الحد  اسرتاتيجيات  بعض  يف  الجنسية  منعدمي 
جوهري  بحث  أي  يوجد  ال  أنَّه  يبدو  البيئية،  الظواهر 

الجنسية  وانعدام  البيئية  العمليات  بني  يربط   حالياً 
الدول  واختفاء  املناخي  بالتغري  املتعلق  العمل  باستثناء 

املنخفضة.  الجزرية 
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دور للتقايض االسرتاتيجي
ماثيو سكوت

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

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

عرب الوقت وهكذا.  

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

املضيفة.  الدول  التزامات  نطاق 

عليها  التغلب  ميكن   )التي  التحديات  إىل  وباإلضافة 
هناك  نفسه،  القانون  يفرضها  التي  األحيان(  بعض  يف 
املحامون  يحدد  مل  إذا  تظهر  قد  للحامية”  أخرى  “ثغرة 
لألرضار  التعرض  خطر  يف  األفراد  تضع  قد  التي  القضايا 
األصلية.1  بلدانهم  إىل  عودتهم  عند  بالكوارث  املرتبطة 

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

بها. الالجئني املعرتف  فئات 

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

الدولية.2

وثانياً، تتيح املبادرة الفرصة لرفع الوعي العام. فقد كانت 
التغطية اإلعالمية للحاالت املذكورة آنفا أساسية مع ظهور 
الدولية واملحلية. املقاالت الصحفية يف عدد من الصحف 

بعض  يضيف  أن  االسرتاتيجي  للتقايض  ميكن  وثالثاً، 
الظاهرة.  عىل  للرتكيز  الــدول  عىل  السياسية  الضغوط 
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