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نحو اتفاقية إقليمية حول التَّهجري البيئي؟

إيريكا بايريس راموس وفريناندو دي ساليس كافيدون-كابديفييل وليليان ياماموتو وديوغو أندريوال سرياغيو

ينبغي توسيع نطاق الجهود املبذولة بشأن التوصل إىل إبرام اتفاقية إقليمية حول الهجرة يف أمريكا
الجنوبية من أجل االعرتاف بصفة املهجرين املناخيني وحاميتهم.
يؤثـر التغير املناخـي على منـوال الكـوارث وشـدتها كام يسـبب
عمليـات التدهـور البيئـي بطيئـة الحـدوث ،وتفاقـم املخاطـر
وأوجـه االسـتضعاف املوجـودة مـن قبل1.ففـي الفترة مـا بين
عامـي  2000و 2015هُ ِّجـ َر حـوايل مثانين مليـون شـخص أو
ُأخ ُلـوا مـن منازلهـم يف سـياق الكـوارث الطبيعيـة يف أمريـكا
نجـاح
الجنوبية2.ونظـراً ملـا حققتـه املنتديـات اإلقليميـة مـن
ٍ
وتقـدم يف السـنوات األخيرة يف مجـال الهجـرة ،أصبحـت تتمتـع
اآلن بوضـع يسـمح لهـا باملشـاركة يف حـوا ٍر بشـأن التنقـل
البشري يف سـياق التغير املناخـي والكـوارث مـا قـد يـؤدي إىل
فهـم أفضـل ،وإدارة طويلة
اتسـاق املبـادرات الوطنيـة ،وتحقيق ٍ
املهجريـن ألسـباب بيئيـة
األجـل للتَّهجير ،واالعتراف باألشـخاص َّ
وحاميتهـم يف جميـع أنحـاء املنطقـة.

وقـد شـارك ممثلـون رفيعـو املسـتوى مـن كلٍ مـن السـوق
املشتركة الجنوبيـة (مريكوسـور) واتحـاد دول أمريـكا
الجنوبيـة (أوناسـور) عـام  2016يف الحـوارات األقاليميـة
مثـل حـوار اتحـاد دول أمريـكا الجنوبيـة (أوناسـور)-
السـوق املشتركة الجنوبيـة (مريكوسـور) حـول حقـوق
اإلنسـان للمهاجريـن ،والتعـاون اإلنسـاين وحـوار السـوق
املشتركة الجنوبيـة (مريكوسـور) حـول حقـوق اإلنسـان
للمهاجريـن :األزمـة اإلنسـانية وكارثـة األمـن الغـذايئ يف
العـام نفسـه .ومما أمثـرت عنـه هـذه الحـوارات الوصـول
إىل اتفـاق بضرورة وضـع وتنفيـذ صكـوك إلدارة املخاطـر
وإقامـة تعـاون إنسـاين للمضي قدمـاً نحـو حاميـة حقـوق
اإلنسـان للمهاجريـن وذلـك على املسـتوى اإلقليمـي4.

املنتديات واملبادرات القامئة

ويعمـل مؤمتـر أمريـكا الجنوبيـة املعنـي بالهجـرة على
وضـع سياسـات بشـأن الهجـرة الدوليـة وعالقتهـا بعمليتـي
الدمـج واإلمنـاء على الصعيـد اإلقليمـي .ويف عـام ،2015
وسـع مؤمتـر أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة نطاق عمله ليشـمل
َّ
’الهجـرة ،والبيئـة ،والتغير املناخـي‘ .ومـن هنـا ،يسـتطيع
مؤمتـر أمريـكا الجنوبيـة للهجـرة اآلن إتاحـة مسـاحة مهمة
للتنسـيق بين املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة لتعزيـز
قضيـة الهجـرة البيئيـة واعتماد اتفاقيـة بذلـك يف املنطقـة
باإلضافـة إىل املواءمـة بين املبـادرات الوطنيـة القامئـة.
ويف عـام  ،2016وعلى ضـوء النتائـج التـي توصـل إليهـا
تقريـر قدمتـه شـبكة عمـل أمريـكا الجنوبيـة حـول أنـواع
الهجـرة البيئيـة إىل السـكرتري الفنـي 5 ،وافـق مؤمتـر أمريـكا
الجنوبيـة للهجـرة على إجـراء دراسـة بشـأن العالقـة بين
التغير املناخـي ،والبيئـة ،والهجـرة كما وافـق أيضـاً على
تنفيـذ ورشـات عمـل تدريبيـة إقليميـة مشتركة حـول هذا
املوضوع6 .

تضـم الكتلـة دون اإلقليميـة للسـوق املشتركة الجنوبيـة
(مريكوسـور) منتـدى متخصصـاً يف الهجـرة مسـؤوالً عـن دراسـة
آثـار الهجـرة ويهدف تطوير اللوائـح التنظيميـة واالتفاقيات .وال
تشير اتفاقية اإلقامة للسـوق املشتركة الجنوبية (مريكوسـور) يف
املهجرين
عـام  2002بشـأن حرية تنقل األشـخاص إىل األشـخاص َّ
ألسـباب بيئيـة على وجـه التحديد ولكـن ميكن تكييفها لتسـهيل
تنقلهـم إىل البلـدان األخـرى يف املنطقـة كما هـو مقترح يف
استراتيجية االتحـاد األورويب بشـأن التكيـف مـع التغيرات
املناخية3.وقـد أدرك أعضـاء املنتـدى املتخصـص يف الهجرة وجود
للمهجريـن بسـبب الكـوارث ،ويف عـام
ثغـرات يف توفير حلـول
َّ
ُ 2012د ِع َيـت الـدول األعضـاء يف السـوق املشتركة الجنوبيـة
(مريكوسـور) واتحـاد دول أمريـكا الجنوبيـة (أوناسـور) لالعرتاف
بظاهـرة الهجـرة بسـبب املخاطـر الطبيعيـة (الهجـرة ’البيئيـة‘)
والسـتحداث بروتوكول يسـتهدف الذين يهاجرون ألسـباب بيئية.
ويتمثـل أحـد أهـداف املنظمـة اإلقليميـة العابـرة للحكومات يف
اتحـاد دول أمريـكا الجنوبية (أوناسـور) يف التعاون ملنع الكوارث
والتغيرات املناخيـة باإلضافـة إىل منـع الهجـرة .كما تعمـل هذه
املنظمـة على التمهيـد إلقامـة مواطنـة يف أمريـكا الجنوبية التي
باإلضافـة إىل ضامنهـا الوصـول إىل مجموعـة كبيرة مـن الحقـوق
تسـهل أيضـاً إدارة التنقلات العابـرة للحـدود ضمـن املنطقـة يف
سـياق التغيرات املناخيـة والكوارث.

وأخيراً ،قـدم برنامـج إعـادة التوطين التضامنـي اإلقليمـي
واستراتيجيات أخـرى ُط ِر َح ْ
ـت يف خطـة عمـل املكسـيك
لعـام  2004حلـوالً مسـتدامة للتهجير مـن خلال برنامـج
تأشيرات الدخـول اإلنسـانية وحصـص إعـادة التوطين
وكلهـا استراتيجيات ميكـن تطبيقهـا أيضـاً على األزمـات
التـي تسـببها التغيرات املناخيـة والكـوارث .وأوصـت
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خطـة عمـل الربازيـل لعـام  2014بإخضـاع تدابير الحاميـة
املنصـوص عليهـا يف ترشيعـات الهجـرة واللجـوء إىل التقييم
على ضـوء إفادتهـا لالسـتجابة للتنقلات العابـرة للحـدود
التـي تسـببها التغيرات املناخيـة والكـوارث الطبيعيـة.
ونظـراً لوجـود فـراغ يف القانـون الـدويل بشـأن التَّهجير
البيئـي ،مـن الضروري تأسـيس معايير دنيـا للحاميـة على
املسـتويني اإلقليمـي والوطنـي .وسـوف يـؤدي التوصـل إىل
تنسـيق أفضـل
اتفـاق إقليمـي حـول التَّهجير البيئـي إىل
ٍ
بين الهجـرة وخفـض مخاطـر الكـوارث وسياسـات التغير
املناخـي يف املنطقـة مـا يسـمح بالتنسـيق بين املبـادرات
والصكـوك املختلفـة املتعلقـة بنظـام موحـد لالعتراف
والحاميـة .ومـع ذلـك ،ينبغـي إرشاك جميـع األطـراف
املعنيين يف إبـرام هـذه االتفاقيـة وعلى وجـه التحديـد
املهجريـن أو املعرضين لخطـر
املجتمعـات واألشـخاص
َّ
التَّهجير.

تحديات وفرص مسـتقبلية
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البيئيـة أو إدراج بروتوكـول محـدد ضمـن اإلطـار العـام
لالتفاقيـة اإلقليميـة حـول الهجـرة ً
حلا فعـاالً .وال ينبغـي
قصر االتفاقيـة أو الربوتوكـول على قضيـة االسـتقبال فقـط
بـل ينبغـي أن تتنـاول االتفاقيـة أيضـاً حاميـة األشـخاص
هجريـن ألسـباب بيئيـة ،ودمجهـم ،وعودتهـم يف ظـل
ا ُمل َّ
ظـروف السلامة وصـون الكرامـة ،وأن تقـدم االتفاقيـة
حلـول مسـتدامة بـدالً مـن االسـتجابات قصيرة األمـد.
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منسـق وإجماع.
أمـا عـن مبـادرة مواطنـة أمريـكا الجنوبيـة فتسـاهم
إسـهاماً كبيراً يف قضيـة حريـة التنقـل يف املنطقـة التـي
هجريـن ألسـباب بيئيـة .ومـع
تسـهل عمليـة اسـتقبال ا ُمل َّ
هجريـن .وعىل أرض
للم َّ
ذلـك ،فهـي ال توفـر حاميـة شـاملة ُ
الواقـع ،وإذا ُق ِّدمـت مقرتحـات مـن أجـل إبـرام اتفاقيـة
إقليميـة عامـة حـول الهجـرة فينبغـي أن تتضمـن قضيـة
الهجـرة ألسـباب بيئيـة لكـن مـن املحتمـل فـرض قيود عىل
واملعمـق للقضيـة يف اتفاقيـة الهجـرة
التنظيـم املفصـل
َّ
العامـة .وقـد يكـون اعتماد اتفاقيـة إقليميـة حـول الهجرة
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