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الالجئون والتغي املناخي والقانون الدويل
ماريا حوسيه فينانديز

كيف ميكن لفئة “الجئي املناخ” أن تلقى االهتامم ضمن القانون الدويل يف القرن الواحد والعرشين؟
إذا سـلَّمنا بوجـود ظاهـرة التغـري املناخـي التـي يتسـبب 
بهـا البـرش، ال ميكننـا أن ننكـر املضمونـات الواضحـة لهـا 
عـىل حقـوق اإلنسـان. لكـنَّ األمر الـذي ما زال غـري واضح 
كيفيـة ودرجـة وصـف تأثـريات الغـري املناخـي عـىل أنهـا 
متثـل انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان باملعنى القانـوين البحت.  
رغـم  املنـاخ”  “الجئـو  اسـمه  شـيئاً  يـرى  ال  فالقانـون 
االسـتخدام الكبـري لذلـك املصطلـح  ألن القضايـا املناخيـة 
والبيئيـة ال تقـع ضمـن تعريف الالجـئ يف اتفاقية الالجئني 

لعـام 1951.

 ومـع ذلـك، ميكـن تطبيـق مبـدأ عـدم اإلعـادة القرسيـة 
عـىل الحـاالت التـي ال يوجـد فيهـا أمـل معقـول بعـودة 
فالتغـري  حياتهـم.  تهـدد  التـي  األوضـاع  إىل  املهاجريـن 
مضاعـف  عنـرص  أنـه  عـىل  لـه  ينظـر  مـا  غالبـاً  املناخـي 
واالقتصاديـة  االجتامعيـة  الظـروف  سـياق  يف  للمخاطـر 
والبيئيـة القامئـة مسـبَّقاً التـي متثـل عنـارص أساسـية مـن 
عنـارص الخطـر لـكل مجتمـع محـيل. ومـع أنَّه مـن املمكن 
يف  الشـديد  الفقـر  يواجهـون  الـذي  األفـراد  إنَّ  القـول 
بلدانهـم األصليـة قـد يخضعون للتسـويغ ذاته عىل أسـاس 
فهمنـا لوجـود مسـائل هيكليـة واقتصادية ضمنيـة تتجاوز 
“املسـؤولية”  تظهـر  فهنـا  األفـراد،  هـؤالء  سـيطرة  نطـاق 
عـىل أنهـا عنـرص حيـوي يف هـذا اإلطـار إضافـة إىل أهميـة 
عنـرص التوافـق عـىل سـبب التغـري املناخـي. فنحـن نعيش 
يف وضـع عاملـي يعـومل فيـه كل يشء حتـى التلـوث وحيـث 
نطـاق  عـن  الخارجـة  املسـؤولية  تأسـيس  فيـه  يصعـب 

لبلـد مـا.  االختصـاص اإلقليمـي 

والتغـري  اإلنسـان  حقـوق  بـني  ملحـوظ  انفصـام  وهنـاك 
منفصلـني  اثنـني  خطابـني  املوضـوع  ويتضمـن  املناخـي. 
يسـتبعد أحدهـام اآلخـر مـن الناحيـة العملية. ومـن عينة 
الوثائـق املختـارة التـي بلـغ مجموعهـا 65 وثيقـة اختـريت 
مـن 294 وثيقـة ضمـت قـرارات الجمعيـة العمومية لألمم 
املتحـدة واملعاهـدات واالتفاقيـات وغريهـا مـن التقاريـر 
والوثائـق، تبـني أن 23% منهـا تذكـر التغـري املناخـي و%25 
كانـت تتعلـق بالقضايـا التي تشـري إىل املهاجرين والالجئني 

لكـنَّ 6% منهـا فقـط أسسـت عالقـة بـني الظاهرتـني.

والهجرة  املناخي  التغري  بني  الربط  فقدان  يتضح  هنا  ومن 
واملعاملة القانونية لتلك الفئة من الالجئني. وكذلك الصكوك 
القانونية املتاحة لنا حالياً وكثري منها صيغ قبل بضع سنني 
ال تنظر يف الجوانب التي تثري الجدل اليوم يف حني ال تؤدي 
اإلعالن  )مثل  ثانوية  تكون صكوكاً  أن  عدا عن  دوراً  غريها 
الدولية  واتفاقاتها  املتحدة  لألمم  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
واتفاقية الحد من ظاهرة انعدام الجنسية وإعالن قرطاجنة 
إزاء  الدول  مسؤولية  تعريف  يجعل  وهذا  الالجئني(.  حول 

التغري املناخي واحداً من أكرث القضايا تعقيداً.

لألشخاص  الحامية  مينح  قانوين  أي صك  غياب  إىل  وبالنظر 
بعض  يرى  البيئية،  العوامل  أو  املناخي  بالتغري  املهجرين 
الحالة.  لهذه  إصدار صك جديد مخصص  الناس رضورة يف 
وليك تحقق االستجابة املرجوة أكرب قدر من الفعالية، يجب 
إطار  ضمن  املناخي  بالتغري  املرتبطة  التنقالت  يف  تنظر  أن 
واسع لحقوق اإلنسان. ويف عام 2010، ُعرَضت نسخة ثانية 
ليموز،  جامعة  من  مختصون  صاغها  التي   2008 ملسودة 
لهذا  وتعد تلك النسخة واحدة من أكرث االقرتاحات اكتامالً 
الحامية  بني  ما  تجمع  ألنها  قيِّمة  مساهمة  التاريخ.1 وهي 
ونسبة  املكاين  القرب  عنرص  وُتدمج  واملسؤولية  واملساعدة 
مبدأ  عىل  أيضاً  الضوء  وتسلط  التمييز  ونبذ  والتأثر  التأثري 

املسؤوليات املشرتكة واملتاميزة يف آن واحد. 

عملية  تواجه  عليها  التغلب  ميكن  ال  حالياً  عوائق  وهناك 
باإلرادة  العوائق  تلك  بعض  ويرتبط  التأسيس التفاق دويل 
السياسية. ففي السنوات األخرية، تضاعفت أعداد املنتديات 
الدولية التي تبحث يف األمور املناخية والبيئية لكن أياَ منها 
تبنى  لو  حتى  ذلك،  ومع  ملزمة.  حلول  عنه  يتمخض  مل 
املجتمع الدويل تلك االتفاقية املطلوبة، نتوقع أن املصادقة 
عليها لن يكتمل إىل الدرجة التي نرجوها وهذا ما سيؤدي 

إىل إضعافها.

من  يكن  مل  إن  الصعب  من  سيكون  الحايل،  الوقت  ويف 
املستحيل تحقيق إجامع عاملي عىل قضية تحركات السكان 
من  سيكون  ذلك،  غىل  وباإلضافة  املناخي.  والتغري  الدولية 
ما  الذي  الدائر  الجدل  الدويل  القانون  إىل  ننقل  أن  الخطر 
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زال أصاًل يثري الخالفات يف املجال العلمي، واألسوأ من ذلك 
الكيانات  تعديل  إىل  تقود  سوف  تلك  االنتقال  عملية  أن 
التي  العيوب  رغم  حالياً،  تنشط  زالت  ما  التي  القانونية 
تعرتيها، يف حامية الالجئني. وأي تغيري عىل األنظمة النافذة 
قد يعرض للخطر التقدم املحرز حتى اآلن يف أوائل سنوات 
)وفقاً  الالجئني  عدد  ازداد  فقد  والعرشين.  الواحد  القرن 
للتعريف الحايل( يف السنوات األخرية ما يعني أن مضاعفة 
هذا العدد لن يكون ذا فائدة ترجى إذا مل ُيرتَجم عىل أرض 
األشخاص  وكرامة  اإلنسان  حقوق  وضع  تحسني  يف  الواقع 

املتأثرين.

ومن ناحية أخرى، سوف يؤدي تقييد حامية املتأثرين بالتغري 
املناخي إىل تهميش املتأثرين بالظواهر الجيولوجية البيئية 
والتغريات التي تطرأ عليها )سواء أكانت تلك التغريات ناتجة 
للنقاش  محوراً  يكون  قد  ما  وهذا  ال(  أم  البرش  فعل  عن 
حقوق  ناحية  من  وليس  املسؤوليات  ناحية  من  القانونية 

اإلنسان. 

للمشكلة  تعريف  إليجاد  تسمح  ال  الحالية  الظروف  ولعل 
التي ما زال الغموض يحيط بها. فال بد من إيجاد تعريف 

بعدي للوضع القانوين لهؤالء املهاجرين لتأسيس ما إذا كان 
خصائصها  لها  كجامعة  بآخر  أو  بشكل  متييزهم  باإلمكان 

املنفردة عن غريها.

اإلقليمية  الحلول  املقاربة، سوف تكون  تأسيس هذه  وفور 
للسري  تفضياًل  األكرث  املنحى  املؤسسة  األطراف  ثنائية  أو 
العمل  ذلك  وسيعني  املسألة.  هذه  مع  التعامل  يف  قدماً 
التي سوف  الحلول  املتأثرة حول استحداث  الحكومات  مع 
ووضع  املكان  يف  الحاالت  مع  التعامل  إجراءات  تتضمن 
بخفض  حقيقي  التزام  يصاحبها  التي  التكيف  اسرتاتيجيات 
انبعاثات التلوث. ومع أنَّ االستجابة اإلقليمية من هذا النوع 
قد ال تبدو بالطموح املطلوب، فستمثل الخطوة األوىل نحو 

بذل مزيد من الجهود الدولية واسعة النطاق.

  mjfernandez84@live.com.ar ماريا حوسيه فينانديز
خريجة العالقات الدولية يف الجامعة الكاثوليكية يف سالتا، 

 www.ucasal.edu.ar األرجنتني

1.  مرشوع التفاقية حول الوضع الدويل لألشخاص املهّجرين بسبب العوامل البيئية.
 http://tinyurl.com/CIDCE-Environmental-displaced

التهجي كنتيجة لسياسات الحد من آثار التغي املناخي
سارة فيجيل

الحيوي، الوقود  استخدام  مثل:  أيضاً،  الخرضاء”  و”الحلول  املناخ  تغري  آثار   من  الحد  سياسات   تتسبب 
يف التَّهجري. 

أدت آثــار تغــري املنــاخ الحاليــة واملتوقعــة إىل ظهــور 
موجــة مــن سياســات الحــد مــن اآلثــار التــي قــد تضيــف 
مزيــًدا   - الحســنة  دوافعهــا  مــن  بالرغــم   - بدورهــا 
ــتضعاًفا  ــات اس ــرث الجامع ــىل أرايض أك ــوط ع ــن الضغ م
الناميــة.  املجتمعــات  يف  واجتامعًيــا  وبيئًيــا  اقتصادًيــا 
الراميــة  السياســات  دعــوة  يف  ذلــك  أمثلــة  وتتجــىل 
ــعة  ــاحات واس ــالك مس ــوي إىل امت ــود الحي ــاج الوق إلنت
مــن األرايض يف بــالد الجنــوب مــا يهــدر حقــوق الســكان 
بأكملهــا.  مجتمعــات  تهجــري  يف  ويتســبب  املحليــني 
ــن  ــري م ــدر كب ــة ق ــة لرشعن ــاخ ذريع ــري املن ــذ تغ وُيتخ
مثــل عمليــات التملــك هــذه. ومــن أمثلــة تســليع هــذه 
الطبيعــة: املوازنــات الكربونيــة والســياحة البيئيــة وإنتــاج 

ــتثامرات  ــدو اس ــلط مؤي ــني يس ــوي. ويف ح ــود الحي الوق
األرايض تلــك الضــوء عــىل عوائدهــا اإليجابيــة، يشــري 
املعارضــون - الذيــن يــرون هــذه األفعــال نوًعــا مــن 
االســتيالء عــىل املــوارد الطبيعيــة ألغــراض بيئيــة 1 أو 
ــدات  ــرضاء” - إىل التهدي ــاحات الخ ــىل املس ــتيالء ع “االس
املختلفــة التــي تفرضهــا مثــل هــذه املامرســات عــىل 
البيئــة واألمــن الغــذايئ املحــيل وســبل كســب الــرزق 

التقليديــة.2 

ــمى  ــا ُيس ــز م ــوي يف تحفي ــمية دو حي ــات الرس وللسياس
“طفــرة الوقــود الحيــوي”. وقــد ضّمــن االتحــاد األورويب 
ــا  ــم أهداًف ــرى يف أولوياته ــدة ودول أخ ــات املتح والوالي
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