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وبهــذا ،لــن تلغــي املبــادرات املناطقيــة الحاليــة الحاجــة  erikaprs@gmail.comمحامية فدرالية ومؤسسة مشاركة
لتبنــي صــك عاملــي أو سياســة تحــدد املعايــر العامــة الدنيــا لشبكة أمريكا الجنوبية (ريساما) للهجرات البيئية ،الربازيل.
لحاميــة املهجريــن داخليــاً وخارجيــاً ،بــل ســتتيح عنــد
 .1مسودة اتفاقية حامية األشخاص يف حالة وقوع الكوارث
الــرورة النفــاذ إىل املســاعدات الدوليــة ومبقدورهــا أن http://legal.un.org/ilc/reports/2012/english/chp5.pdf
تكــون خطــوة أساســية للمــي نحــو تلــك املعايــر .وبهــذا  .2اقرتحته يف عام  200املركز الدويل للقانون البيئية املقارن ،ومركز البحوث متعددة
املعنــى ،يظهــر التنطيــق ،خاصــة يف أمريــكا الالتينيــة ،عــى أنــه التخصصات يف قانون البيئة والتخطيط العمراين والتنمية الحرضية ،و مركز بحوث حقوق
اإلنسان وغريها وما زال املقرتح قيد املراجعة .مرشوع اتفاقية حول وضع املهجرين
خيــار اســراتيجية ميكنــه توفــر الحــوار املنفتــح بــن الــدول البيئيني( .مايو/أيار http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced )2010
والفاعلــن مــن غــر الــدول .وبذلــك ،ميكنهــا تعزيــز التعــاون Projet de Convention Relative au Statut International des
لتفصيــل سياســات أكــر متاســكاً وأطــرا ً قانونيــة للتعامــل ).DesplacésEnvironnementaux, Second version (May 2010
http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced
مــع اآلثــار املشــركة عــى بلــدان املنطقــة والســاح بتوفــر www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html .3
متاح بالفرنسية واإلسبانية
الحاميــة الفعالــة لهــؤالء املهاجريــن.
ليليانا لريا جوبيلوت  lljubilut@gmail.comأستاذة
برنامج املاجستري والدكتوراه يف القانون يف الجامعة
الكاثوليكية يف سانتوس ،الربازيل .وإيريكا برييس راموس

www.refworld.org/docid/424bf6914.html .4
متاح باإلسبانية أيضاً
 .5إعالن املبادئ حول الحامية الدولية لالجئني .بالربتغالية:
http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR
اإلصدار غري الرسمي باإلنجليزية:
http://tinyurl.com/Declaration-MERCOSUR-En

الضغوط البيئية والتهجري وتحدي حامية الحقوق

روجر زيرت وجيمز مورييس

تســلط دراســات تاريــخ الهجــرة والسياســات الحاليــة يف كينيــا وبنغالديــش وفيتنــام وإثيوبيــا وغانــا الضــوء عــى
ـص عــى حقــوق الجامعــات واألف ـراد ا ُملهجريــن يف أوضــاع الضغــوط البيئيــة وتغــر املنــاخ .فالهجــرة
كيــف ُينـ ُّ
والحقــوق قضيتــان حساســتان يف الــدول التــي تشــتمل عليهــا الدراســة والقـران االثنــن معـاً حساســية خاصــة.

م ــن املث ــر للدهش ــة فج ــوة الحامي ــة الت ــي يع ــاين منه ــا بالتغـــرات البيئيـــة .ويســـتعرض هـــذا املقـــال أســـباب
ا ُملهجـــرون بفعـــل الكـــوارث البيئيـــة إذا مـــا نظرنـــا إىل ذل ــك.
نط ــاق الحامي ــة ال ــذي يكفل ــه القان ــون ال ــدويل واملح ــي
للمجموع ــات األخ ــرى م ــن ا ُملهجري ــن .وم ــع ذل ــك ،ق ــد ال التهجري والحامية والحقوق
يب ــدو مفهومــاً س ــبب متيي ــز ا ُملهجري ــن ج ــراء آث ــار تغ ــر بوجـــه عـــام ،ينـــدرج تحـــت حاميـــة ا ُملهجريـــن قضايـــا
املن ــاخ (أو األش ــكال األخ ــرى م ــن الضغ ــوط البيئي ــة) ع ــن الســـامة واألمـــن والكرامـــة والحـــد مـــن ظـــروف
“املهاجري ــن قــراً” ال ــذي ينتقل ــون ج ــراء ع ــدة أس ــباب االســـتضعاف إضافـــة إىل تأمـــن أو حاميـــة الحقـــوق
املهجري ــن املع ــرف السياســـية واملدنيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة وكذلـــك
متنوع ــة مم ــن ال ينتم ــون إىل فئ ــات ّ
به ــا أو ،ع ــى العك ــس ،م ــن وج ــدت له ــم آلي ــات حامي ــة حريـــة التنقـــل .وتتصـــادم الضغـــوط البيئيـــة عمومـــاً
خاصـــة ،مثـــل :املبـــادئ التوجيهيـــة للنـــزوح الداخـــي .وتغ ــر املن ــاخ خصوصــاً م ــع التمت ــع به ــذا الق ــدر الواس ــع
1وبالفعـــل ،يف ضـــوء االســـتثناء الـــذي أجرتـــه اتفاقيـــة م ــن الحق ــوق املحلي ــة واملكفول ــة دولي ـاً .وبعب ــارة أخ ــرى،
االتحـــاد األفريقـــي لحاميـــة النازحـــن داخليـــاً يف أفريقيـــا ضـــان الحقـــوق والحاميـــة جـــزء مـــن التحـــدي األكـــر
ومســـاعدتهم لعـــام ( 2009املعروفـــة باســـم اتفاقيـــة أمـــام إدارة عواقـــب التغـــرات البيئيـــة وال ســـيام تغـــر
كامبـــاال) ،2ال وجـــود للصكـــوك أو القواعـــد القانونيـــة املنـــاخ .ونظـــراً لســـيادة اتجاهـــات الهجـــرة الداخليـــة،
الدوليـــة التـــي تتعامـــل عـــى نحـــو خـــاص مـــع حاميـــة ُيركـــز هـــذا املقـــال عـــى االســـتجابات الوطنيـــة.
حق ــوق م ــن ُيع ــزى س ــبب تهج ــره إىل العوام ــل البيئي ــة
أو املناخي ــة .إال أن ال ــدول الت ــي تعنين ــا يف دراس ــتنا ه ــذه فمـــن الناحيـــة العمليـــة ،غالبـــاً مـــا ُيختـــزل خطـــاب
مل تطب ــق تل ــك الصك ــوك ع ــى أوض ــاع التهج ــر املرتبط ــة الحق ــوق إىل الرتكي ــز ع ــى الحق ــوق املادي ــة وحس ــب ع ــى
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حســـاب قضيـــة منـــح الحقـــوق السياســـية التـــي متثـــل
تحديــاً أك ــر بكث ــر .ف ــإذا م ــا نظرن ــا إىل الجان ــب امل ــادي
فق ــط ،ق ــد ُت ــرى الحامي ــة م ــن منظ ــور املس ــاعدة املادي ــة
للتغل ــب ع ــى آث ــار الفيضان ــات وتوف ــر امللج ــأ يف برام ــج
إع ــادة التوط ــن ،ع ــى س ــبيل املث ــال .وه ــذا ه ــو التمثي ــل
امل ــادي لحامي ــة الحق ــوق ال ــذي ُيس ــيطر ع ــى اتجاه ــات
التفكـــر الحاليـــة يف أوضـــاع النـــزوح جـــراء العوامـــل
البيئيـــة .ولكننـــا قـــد نـــرى أيضـــاً حاميـــة الحقـــوق مـــن
منظـــور منظـــم ألن عمليـــة معالجـــة التبايـــن الهيـــكيل
والنظامـــي واملخاطـــر املتضمنـــة يف ظـــروف االســـتضعاف
التـــي تســـببها الكـــوارث وآثـــار الضغـــوط البيئيـــة ،مثـــل:
الحقـــوق يف األرايض أو الحصـــول عـــى التعويضـــات ،إمنـــا
ه ــي عملي ــة سياس ــية يف املق ــام األول م ــا يجعله ــا أك ــر
إشـــكالية.
ويتجاه ــل الرتكي ــز ع ــى الك ــوارث يف الوق ــت نفس ــه آث ــار
البدايـــات البطيئـــة للضغـــوط البيئيـــة ويؤطـــر قضيـــة
وطاملـــا ركـــز الخطـــاب بشـــأن حاميـــة الحقـــوق بـــن النـــزوح يف الحرمـــان املـــادي فقـــط .وهكـــذا ،يتيـــح
املؤسســـات الوطنيـــة املعنيـــة بالتغـــرات البيئيـــة يف ذلـــك التأطـــر املجـــال أمـــام معالجـــة الحقـــوق املاديـــة
الـــدول الخمســـة التـــي متثـــل عينـــات دراســـات الحالـــة كاملســـاعدات الغذائيـــة لكنـــه يهمـــل معالجـــة القضيـــة
عـــى الحقـــوق املاديـــة وتســـتبعد إمكانيـــة توفـــر الحاســـمة املتعلقـــة بالحقـــوق السياســـية .و ُيعتقـــد أن
الحق ــوق السياس ــية .ونق ــرح أن دراس ــات تاري ــخ الهج ــرة بع ــض أس ــباب ذل ــك ترج ــع إىل حقيق ــة أن معالج ــة مث ــل
والسياس ــات الحالي ــة متث ــل الطريق ــة الت ــي ُت ــرى و ُتوض ــع هـــذه االهتاممـــات يتطلـــب حـــل القضايـــا الكامنـــة وراء
بهـــا أنظمـــة سياســـات الهجـــرة وكيفيـــة إدارة حقـــوق اختـــال توزيـــع الســـلطة واملظـــامل التاريخيـــة .ويف مثـــل
الجامعـــات واألفـــراد ا ُملهجريـــن يف أوضـــاع الضغـــوط تل ــك األوض ــاع ،تبق ــى املخ ــاوف بش ــأن حق ــوق م ــن ه ــم
البيئي ــة وتغ ــر املن ــاخ .وهك ــذا ،فبتحلي ــل سياس ــة الهج ــرة عرضـــة ملخاطـــر النـــزوح جـــراء تغـــر املنـــاخ والضغـــوط
والحقـــوق نـــدرك عـــى نحـــو أفضـــل ســـبب عـــدم منـــح البيئيـــة غـــر مطروقـــة غالبـــاً يف األطـــر القانونيـــة
هـــذه الحكومـــات حتـــى اآلن الحقـــوق كاملـــة للنازحـــن واملعايرييـــة الخاصـــة بكينيـــا.
أو املهدديـــن بخطـــر النـــزوح يف هـــذا الســـياق.

الحقوقي ــة الت ــي ج ــاءت به ــا املب ــادئ التوجيهي ــة واملب ــادئ
التوجيهيـــة الوطنيـــة ا ُملقرتحـــة مؤخـــراً بشـــأن أوضـــاع
النازحـــن يف أطرهـــا القانونيـــة الوطنيـــة أو املعياريـــة.
فتبنـــي إطـــاراً شـــام ًال يعنـــي بأوضـــاع النازحـــن ،مثلـــا
ه ــو مق ــرح يف مب ــادرة السياس ــة الوطني ــة وأ َّك ــدت علي ــه
اتفاقيـــة كمبـــاال ،قـــد يكـــون مبثابـــة نقطـــة تحـــول يف
حامي ــة الحق ــوق يف كيني ــا وق ــد ميت ــد ليش ــمل النازح ــن
بفع ــل الك ــوارث البيئي ــة .إال أن املقرتح ــات املحلي ــة ع ــادة
م ــا ترك ــز ع ــى معالج ــة اآلث ــار الفوري ــة للن ــزوح النات ــج
ع ــن االضطراب ــات السياس ــية األخ ــرة ومامراس ــات إع ــادة
إعـــار وإعـــادة تأهيـــل البـــاد الســـلمية والكـــوارث
الطبيعيـــة.

كينيا

بنغالديش

أســـفر تقســـيم الهنـــد عـــام  1974ومـــا تبعهـــا مـــن
حـــرب نتجـــت عـــن اســـتقالل بنغالديـــش يف  1972عـــن
اضطرابـــات شـــعبية كبـــرة .وحاليـــاً ،يقيـــم ماليـــن مـــن
البنغالديش ــيني يف الهن ــد ،وق ــد هاج ــر كث ــر منه ــم ف ــراراً
م ــن املناط ــق الس ــاحلية الهش ــة بيئيــاً يف الجن ــوب الغ ــريب
مـــن البـــاد ومـــن املجتمعـــات النهريـــة التـــي تـــررت
مـــن تـــآكل ضفـــة النهـــر 3 .ولكـــن الســـلطات ال تعـــرف
إطالقـــاً بوجـــود مثـــل هـــذه الجامعـــات.

ُتس ــيس مس ــائل الهج ــرة والن ــزوح يف كيني ــا بش ــدة ج ــراء
ارتباطه ــا الش ــديد بقضاي ــا امت ــاك األرايض وع ــدم التكاف ــؤ
يف توزي ــع الحق ــوق واملظ ــامل االجتامعي ــة .وتع ــود ه ــذه
القضايـــا إىل العهـــد االســـتعامري ومامرســـات الطـــرد
واإلخ ــاء (أي الهج ــرة القرسي ــة) الت ــي اتبعته ــا والتنمي ــة
غ ــر املتكافئ ــة .واش ــتملت تل ــك املامرس ــات ع ــى العن ــف
والنـــزوح فـــراراً مـــن النـــزاع عقـــب االنتخابـــات التـــي
أجريـــت يف  1992و 1997و .2007وصـــار هـــذا املـــراث
ا ُملحـــدد لكيفيـــة معالجـــة النـــزوح يف األوضـــاع الخاصـــة وتجعـــل هـــذه األحـــداث موضـــوع انتقـــال الســـكان
قضيـــة حساســـة يف الخطـــاب الوطنـــي .وبالرغـــم مـــن
بتغـــر املنـــاخ والضغـــوط البيئيـــة.
انتشـــار رحـــات النـــزوح التاريخيـــة والحاليـــة وظهـــور
ويكفـــل الدســـتور الكينـــي قـــدراً مـــن حاميـــة حقـــوق مصطلحـــات ،مثـــل“ :الجـــئ ألســـباب بيئيـــة” أو “ضحايـــا
النازحـــن .ومـــع ذلـــك ،ناضلـــت كينيـــا إلدمـــاج املبـــادئ تغ ــر املن ــاخ” يف الوثائ ــق الرس ــمية ببنغالدي ــش ،مل تنض ــم
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بنغالديـــش إىل اتفاقيـــة عـــام  1951وال يوجـــد تعريـــف
قانـــوين للنازحـــن ومل تدخـــل املبـــادئ التوجيهيـــة يف
القانـــون املحـــي.
ويف املقابـــل ،تشـــتمل الخطـــط والسياســـات الحكوميـــة
الت ــي تعال ــج آث ــار التغ ــرات البيئي ــة بن ــداً يقت ــر ع ــى
معالجـــة إجـــراءات تخفيـــف آثـــار الكـــوارث وآليـــات
اإلغاثـــة واالستشـــفاء ،أي أنـــه بنـــد ُيعالـــج االحتياجـــات
املاديـــة وحســـب وليـــس لحاميـــة الحقـــوق األساســـية.
ومـــا زالـــت حقـــوق النازحـــن أو ا ُملحتمـــل نزوحهـــم يف
أوقـــات الضغـــوط البيئيـــة وتغـــر املنـــاخ يف طريقهـــا
لكســـب اعـــراف رصيـــح بهـــا يف اإلطـــار الدســـتوري
ً
فضـــا عـــن غيـــاب آليـــات تعريـــف الحقـــوق
والقانـــوين
التـــي ينتظرهـــا النازحـــون الدامئـــون وكيفيـــة حاميـــة
هـــذه الحقـــوق .ومـــن املفارقـــات أن القصـــص القدميـــة
التـــي تـــرد أحـــداث الهجـــرة القرسيـــة يف البـــاد مل
ُتول ــد الرغب ــة يف معالج ــة قضاي ــا “الن ــزوح” و”النازح ــن”
بطريقـــة أكـــر عمقـــاً.

فيتنام

مـــا زالـــت الســـمة الســـياقية الســـائدة التـــي ُتشـــكل
رس ــم السياس ــات الوطني ــة الفيتنامي ــة املتعلق ــة بحق ــوق
الجامعـــات النازحـــة بســـبب الضغـــوط البيئيـــة املحـــرك
املحيـــط بتشـــغيل اقتصادهـــا املخطـــط لـــه مركزيـــاً .ومل
تتوق ــف نتائ ــج تأس ــيس الحكوم ــة الفيتنامي ــة االش ــراكية
يف الســـبعينات عنـــد إعـــادة تشـــكيل املنظمـــة السياســـية
واالقتصادي ــة بالدول ــة وحس ــب ،ب ــل تضمن ــت انتق ــال م ــا
يناه ــز  7 .6ملي ــون ف ــرد (و ُيحتم ــل أن يكون ــوا أك ــر م ــن
ذل ــك بكث ــر) ب ــن عام ــي  1976و 1985فض ـ ً
ـا ع ــن جع ــل
تنظي ــم الهج ــرة املك ــون األس ــايس لالقتص ــاد املخط ــط ل ــه
مركزيـــاً.

ويف ظـــل هـــذه الظـــروف ،ال مجـــال لقبـــول املناهـــج
التـــي تدعـــو ملراعـــاة الحقـــوق الفرديـــة أو الســـتامع
خط ــاب ع ــن أهمي ــة حامي ــة ه ــذه الحق ــوق .وتوصل ــت
الحكومـــة أخـــراً لتفســـر مصطلـــح “النـــزوح” عـــى أنـــه
عمليـــة رد فعـــل غـــر منضبطـــة مـــا يتناقـــض مـــع
اســـراتيجياتها االســـتباقية التـــي تدعـــم رحـــات االنتقـــال
وسياســـات الهجـــرة املنظمـــة التـــي أدت النتقـــال قرابـــة
 6.6مليـــون فـــرد (نحـــو  %8مـــن الســـكان) بـــن عامـــي
 2004و .2009وال وج ــود ملصطلح ــات الن ــزوح أو إع ــادة
التوطـــن يف وثائـــق الحكومـــة السياســـاتية ولكننـــا نجـــد

أن الحكوم ــة تفض ــل أك ــر اس ــتخدام مصطل ــح “االنتق ــال”
م ــا ُيضي ــق نط ــاق امكاني ــة تطبي ــق املب ــادئ التوجيهي ــة.
وتنعكـــس رؤيـــة الدولـــة يف رحـــات الهجـــرة العفويـــة
غ ــر املخط ــط له ــا يف تغيي ــب املهاجري ــن غ ــر املس ــجلني
ع ــن نظ ــام الدول ــة وه ــذا ه ــو س ــبب ع ــدم إث ــارة قضي ــة
الحقـــوق بهـــا.
ومـــع ذلـــكُ ،يتوقـــع زيـــادة معـــدل الهجـــرة يف البـــاد
وارتفـــاع عـــدد املهاجريـــن غـــر النظاميـــن عـــى نحـــو
ملحـــوظ يف ظـــل ازيـــاد الضغـــوط البيئيـــة واالقتصاديـــة.
ويف ه ــذا الس ــياق ،تطب ــق الدول ــة نظ ــام إع ــادة توط ــن
مـــدروس يســـتفيد منـــه عـــدد كبـــر مـــن األرس التـــي
تعي ــش حاليــاً يف املناط ــق الت ــي ت ــزداد احتاملي ــة تعرضه ــا
للفيضانـــات يف دلتـــا امليكونـــغ .وهكـــذا ،صـــار تغـــر
املن ــاخ يف فيتن ــام اتجاهــاً تنمويــاً ولكن ــه لي ــس اهتاممــاً
إنس ــانياً سياس ــياً والس ــيام عن ــد مقارنته ــا بال ــدول األخ ــرى
الخاضع ــة للدراس ــة .وم ــع تضيي ــق النط ــاق بش ــدة ع ــى
إمكانيـــة املشـــاركة السياســـية يف الدولـــة ،يبقـــى الرتكيـــز
عـــى تقديـــم الحقـــوق املاديـــة واســـتبعاد الحقـــوق
السياســـية متامـــاً.

إثيوبيا

اس ــتغلت حكوم ــة دي ــرج ( )1991-1976موج ــة الجف ــاف
الكـــرى التـــي رضبـــت البـــاد يف الثامنينيـــات مـــرراً
الس ــراتيجيات إع ــادة توط ــن واس ــعة النط ــاق وعنيف ــة (يف
الواق ــع ،قرسي ــة) .ومب ــا أن اله ــدف األس ــايس م ــن مث ــل
هـــذه االســـراتيجيات مقاومـــة جهـــود قـــوات املتمرديـــن
بـــدالً مـــن تأمـــن ُســـبل العيـــش للمترضريـــن مـــن
الجفـــاف ،صـــار االنطبـــاع الدائـــم الشـــك الشـــعبي يف أن
تك ــون برام ــج االنتق ــال طريق ــة س ــوية ملعالج ــة املش ــاكل
البيئيـــة .ونتيجـــة لذلـــك ،اتجهـــت الحكومـــة الحاليـــة
للرتكيـــز عـــى توفـــر اإلغاثـــة للمناطـــق التـــي تعـــاين
الضغ ــوط البيئي ــة وع ــى تحوي ــل ُس ــبل العي ــش لتقلي ــص
الظـــروف امللزمـــة لالنتقـــال يف املقـــام األول .واهتمـــت
هـــذه الجهـــود بتقديـــم الســـلع املاديـــة التـــي ارتبـــط يف
الواقـــع توفريهـــا باالمتثـــال لدولـــة الحـــزب الواحـــد.
وال تس ــتخدم الحكوم ــة مصطل ــح “النازح ــون” وال تطب ــق
املبــادئ التوجيهيــة .ومــع أن إثيوبيــا مــن الــدول املوقعــة
عـــى اتفاقيـــة كمبـــاال ،رضبـــت الحكومـــة االتفاقيـــات
الدولي ــة بش ــأن حق ــوق اإلنس ــان ع ــرض الحائ ــط ،وذل ــك
دلي ــل ع ــى إخفاقه ــا يف الوف ــاء بالتزاماته ــا تج ــاه مواطنيه ــا
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الظروف غري املواتية املتزايدة يف األرايض األثيوبية املرتفعة توفر سياقاً لتأطري الجهود اإلمنائية حرصاً من ناحية الحقوق املادية.

م ــا يق ــوض ادعاءاته ــا برشعيته ــا .ويج ــب التعام ــل م ــع
العنــارص اإليجابيــة للحاميــة االجتامعيــة املوســعة املقدمــة
لجمي ــع املهاجري ــن ،يف إثيوبي ــا ،مب ــن يف ذل ــك املس ــتجيبون
للضغـــوط البيئيـــة ،وللجهـــود الســـاعية لضـــان الرفـــاه
امل ــادي له ــم؛ فتأس ــيس ه ــذه الحق ــوق املادي ــة ق ــد ي ــأيت
بش ــدة ع ــى حس ــاب الحق ــوق السياس ــية.

يومنـــا هـــذا بشـــدة باملحـــددات السياســـية والتاريخيـــة
االســـتعامرية ومـــا بعـــد االســـتعامرية وترشبهـــا النســـيج
االجتامعـــي واالقتصـــادي الغـــاين مـــا جعلهـــا أقـــل
حساســـية بكثـــر مـــن الناحيـــة السياســـية عـــا هـــو
الح ــال يف كيني ــا وإثيوبي ــا ،ع ــى س ــبيل املث ــال .وهك ــذا،
فهـــي ليســـت ذات أهميـــة سياســـية تذكـــر.

غانا

ويركـــز الخطـــاب يف غانـــا عـــى جعـــل إصـــاح الضغـــوط
البيئي ــة م ــن األولوي ــات االجتامعي ــة واالقتصادي ــة به ــدف
تحقيـــق األهـــداف املســـتدامة للتنميـــة الوطنيـــة بـــدالً
مـــن الرتكيـــز عـــى نـــزوح الســـكان .ويف هـــذا الشـــأن،
ميك ــن الق ــول َّ
إن غان ــا تتبن ــى اس ــتجابة تنموي ــة وليس ــت
اســـتجابة إنســـانية.

لغان ــا تاري ــخ طوي ــل يف اس ــتضافة الالجئ ــن م ــن املنطق ــة.
ويف العـــر االســـتعامري ،كـــرت مامرســـات مصـــادرة
األرايض وم ــا نت ــج عنه ــا م ــن التهج ــر الق ــري وانتق ــال
الس ــكان .وم ــع وج ــود بع ــض رح ــات الن ــزوح الداخ ــي
“القـــري” العرضيـــة وصغـــرة النطـــاق وقلـــة عـــدد
الالجئ ــن يف غان ــا ،ترتب ــط رح ــات االنتق ــال الداخلي ــة يف
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وال يعنـــي هـــذا إنـــكار أن الهجـــرة يف حـــد ذاتهـــا مـــن
القضايـــا الضاغطـــة عـــى الدولـــة .ففـــي غانـــا تجـــد
الهجـــرة مـــن الريـــف إىل الحـــر ،ونزاعـــات املزارعـــن
والرعـــاة عـــى املناطـــق التـــي متـــر مبرحلـــة انتقاليـــة،
والتدهـــور البيئـــي يف شـــال جنـــوب الصحـــراء الكـــرى
وجنـــوب الســـاحلية االســـتوائية الناتـــج عـــن رحـــات
الن ــزوح ،واالع ــراف املتصاع ــد باآلث ــار املحتمل ــة للضغ ــوط
ـــرز
البيئيـــة وتغـــر املنـــاخ عـــى انتقـــال الســـكان .و ُي ِ
الن ــزوح “بس ــبب” التده ــور البيئ ــي يف املناط ــق الش ــالية
مـــن البـــاد ويف الحـــزام الســـاحيل بالفعـــل مشـــكلة مـــا
إذا كانـــت حقـــوق املترضريـــن حاليـــاً ســـتكون محميـــة
وكيفيـــة إجـــراء ذلـــك.

و ُيعـــزز مـــن مقاومـــة التعامـــل مـــع سياســـية الهجـــرة
وسياســـاتها عـــزوف هـــذه الـــدول عـــن معالجـــة قضايـــا
حق ــوق اإلنس ــان جنبــاً إىل جن ــب م ــع املظاه ــر املختلف ــة
آللي ــات س ــوء الحك ــم به ــا .ويظه ــر ذل ــك جليــاً يف ع ــدم
رغبـــة الـــدول عينـــات دراســـات الحالـــة هـــذه يف وضـــع
أطـــر قانونيـــة ومعياريـــة تحمـــي حقـــوق املهاجريـــن
عمومـــاً والنازحـــن بفعـــل الضغـــوط البيئيـــة خصوصـــاً.

وتقتـــر حاميـــة الحقـــوق يف أوضـــاع الضغـــوط البيئيـــة
ع ــى الحق ــوق املادي ــة يف املق ــام األول ،مث ــل :مح ــاوالت
إرجـــاع ُســـبل العيـــش وخطـــط إعـــادة التوطـــن .وقـــد
أت ــاح ذل ــك للحكوم ــات باالع ــراف باالحتياج ــات املادي ــة
وحس ــب بالت ــوازي م ــع إحب ــاط التح ــدي البني ــوي ملن ــح
وم ــع ذل ــك ،م ــا زال ــت قضاي ــا الهج ــرة والن ــزوح ليس ــت الحقـــوق السياســـية ،مثـــل :التمكـــن والحـــق يف صناعـــة
ج ــزءاً م ــن االهتامم ــات الحقوقي ــة وال يوج ــد يف القوان ــن الق ــرارات الالزم ــة لخط ــط إع ــادة التوط ــن واملش ــاركة يف
واآلليـــات التـــي تتنـــاول هجـــرة الســـكان منهجيـــة وضعهـــا.
لحاميـــة هـــذه الحقـــوق .ويف حالـــة النازحـــن جـــراء
املخاطـــر والكـــوارث الطبيعيـــة ،مثـــة بنـــود يف القانـــون وبالنظ ــر إىل اإلن ــكار الس ــيايس املس ــتمر للهج ــرة والن ــزوح
ً
الوطنـــي إلدارة الكـــوارث لعـــام  1996ميكـــن تطويرهـــا بوصفهـــا تحديـــاً سياســـياً واجتامعيـــاً
فضـــا عـــن
أساســـاً لتغطـــي حـــاالت النازحـــن بفعـــل األحـــداث ذات الهشاشـــة السياســـية التـــي تعـــزز مـــن عزوفهـــم عـــن
البدايـــات البطيئـــة ،مثـــل :تغـــر املنـــاخ ،مـــا يرجعنـــا توف ــر اس ــتجابات ممنهج ــة وهيكلي ــة لحامي ــة الحق ــوق،
إىل أحـــكام املنظمـــة الوطنيـــة إلدارة الكـــوارث يف هـــذا فاآلمـــال املعقـــودة عـــى احتامليـــة حاميـــة حقـــوق
الصـــدد .إال أنـــه ال يوجـــد مـــا ُيشـــر إىل رغبـــة غانـــا يف النازحـــن بفعـــل الظـــروف البيئيـــة أو املناخيـــة املتغـــرة
تطبيـــق القواعـــد التـــي جـــاءت بهـــا املبـــادئ التوجيهيـــة ضعيفـــة .و ُيشـــر التحليـــل محدوديـــة الجهـــود الراميـــة
فض ـ ً
ـا ع ــن توقيعه ــا ع ــى اتفاقي ــة كامب ــاال دون التصدي ــق لتبن ــي “املب ــادئ التوجيهي ــة” ،وأن ــه حت ــى يف ح ــال تبنيه ــا
عليهـــا.
ال تره ــق الحكوم ــات نفس ــها يف محاول ــة تطبيقه ــا .ومث ــل
هـــذه املشـــكلة لـــن ُتحـــل بـــن ليلـــة وضحاهـــا يف ظـــل
ومـــن جهـــة أخـــرى ،فبوصـــف غانـــا
عضـــو يف الجامعـــة أوضـــاع تغـــر املنـــاخ.
ٌ
االقتصادي ــة ل ــدول غ ــرب أفريقي ــا ،مل تنض ــم إىل املب ــادرات
اإلقليمي ــة بش ــأن الهج ــرة الت ــي تدع ــم ع ــى نح ــو وثي ــق روجر زيرت  roger.zetter@qeh.ox.ac.ukاستاذ فخري و
حري ــة انتق ــال الس ــكان والت ــي تع ــد آلي ــة مهم ــة يف ظ ــل جيمز مورييس  morrissey.james1@gmail.comكان
تفاق ــم الضغ ــوط البيئي ــة ع ــى جن ــوب الصح ــراء الك ــرى إىل مدة قصرية مسؤول األبحاث يف مركز دراسات الالجئني
www.rsc.ox.ac.uk
يف جمي ــع أرج ــاء املنطق ــة.

الخالصات
استند هذا املقال إىل بحث مولته مؤسسة جون دي وكاثرين يت
س ــاهمت أح ــداث الهج ــرة العرضي ــة التاريخي ــة والوس ــط ماك آرثر.
الس ــيايس املعق ــد ال ــذي تت ــم في ــه رح ــات الهج ــرة وع ــدم John D and Catherine T MacArthur Foundation
الرغبـــة يف التعامـــل مـــع الهجـــرة بوصفهـــا جـــزءاً مـــن
www.idpguidingprinciples.org .1
السياس ــية العام ــة يف تش ــكيل خلفي ــة ع ــزوف الحكوم ــات http://tinyurl.com/KampalaConvention .2
ع ــن وض ــع أط ــر سياس ــية تعال ــج بفاعلي ــة اآلث ــار الحالي ــة  .3انظر مقاالت صديقي ص  21وبوزي ص 22
واملســـتقبلية لنـــزوح الســـكان املرتبطـــة بتغـــر املنـــاخ
والضغ ــوط البيئي ــة وتع ــد تفس ــراً لذل ــك.
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