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الجئو املناخ بني املسؤولية الدولية واملخاطر البيئية

الجئو المناخ بين المسؤولية الدولية والمخاطر البيئية
بالتركيز على منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
عبد الرحمن عاطف أبوزيد *

ملخص:
أصبحت قضايا النزوح الناجم عن تغري املناخ متزايدة يف السنوات األخرية ،وما يزال التعرف
على املتضررين ومحايتهم غري كاف ،حيث ازدادت معدالت التصحر ،واجلفاف ،واألعاصري،
والفيضانات ،وغريها من التغريات املناخية العنيفة باطراد كمقدمات للتغري املناخي ،اليت حيدث
جزء منها بنحو طبيعي كميزان للبيئة ،ومعظمه حيدث بسبب اإلحتباس احلراري والتلوث البيئي،
وهي مشكلة متس مجيع دول العامل ،ولكن الدول النامية هي األكثر تأثراً باألزمات املناخية وذلك
هلشاشة األنظمة االقتصادية والسياسية هبا .وكانت األمم املتحدة قد حددت النشاط املناخي
كأحد أهداف التنمية املستدامة لعام  ،2030ووقعت عدة دول على اتفاقية باريس الختاذ
إجراءات لوقف زيادة معدل درجة احلرارة عاملياً ،ولكن مل تتخذ بعد إجراءات حامسة على الرغم من
طرح بعض االقرتاحات املتعلقة بسياسات تنظيم االنبعاثات أو باهلندسة املناخية؛ ألن اإلجراءات
ستكون مكلفة هي األخرى؛ ويف السطور التالية سنستعرض تداعيات تفاقم مشكلة الجئي املناخ
يف الشرق األوسط وأفريقيا ،مث واقع االلتزام الدويل جتاه تلك القضية احملورية ،وبعدها سنتطرق إىل
التحديات اليت تواجه مشكلة الجئي املناخ ،وأخرياً سنوضح التوصيات الواقعية املتاحة ملواجهة
مشكلة التغري املناخي والجئي املناخ.
الكلمات املفتاحية :الجئو املناخ ،التغري املناخي ،املسؤولية الدولية ،الكوارث الطبيعية،
الدول النامية يف أفريقيا والشرق األوسط.

* باحث مهتم بالشأن السياسي – مصر.
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أوالً :تداعيات تفاقم مشكلة الجئي املناخ يف الشرق األوسط وأفريقيا:
أوضحت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تسجيل أكثر من  6.7مليون حالة نزوح داخلي
جديدة بني كانون الثاين وحزيران  ،2019وقد جنمت هذه احلاالت عن كوارث حدثت جراء
ظواهر جوية هيدرولوجية ،مثل إعصار إيداي يف جنوب شرق أفريقيا ،وإعصار فاين يف جنويب آسيا،
وإعصار هاريكني دوريان يف منطقة البحر الكارييب ،والفيضانات يف إيران والفلبني وإثيوبيا ،ووصل
هذا العدد إىل ما يقرب من  22مليوناً يف  ،2019بعد أن كان  17.2مليون يف عام .2018
وتدهورت حالة األمن الغذائي بشكل ملحوظ يف  2019يف بعض بلدان منطقة القرن األفريقي
الكربى بسبب الظروف املناخية املتطرفة والنزوح والصراع والعنف ،ويف أواخر  ،2019أشارت
التقديرات إىل أن حنو  22.2مليون شخص يعانون انعداماً حاداً يف األمن الغذائي ،وهو ما
يقل بدرجة طفيفة عما كان احلال عليه خالل حالة اجلفاف القاسية واملمتدة يف املدة 2016-
2017؛ وشهد شهر مارس وجزء كبري من نيسان جفافاً استثنائياً سقطت يف أعقابه أمطار غزيرة
وفيضانات غري اعتيادية يف املدة من تشرين األول إىل كانون األول ،كما كان اهلطول الغزير بشكل
غري اعتيادي يف أواخر  2019عامالً يف تفشي اجلراد الصحراوي يف منطقة القرن األفريقي.1
وعلى وفق دراسة «جون وتربري»« ،االقتصاد السياسي للمناخ يف املنطقة العربية» يف عام
 ،2013أدت موجات اجلفاف السابقة على عام  2011لتدمري األراضي الزراعية يف شرق سوريا
اليت ينتفع منها ما ال يقل عن  800ألف شخص وتسببت يف نفوق ما ال يقل عن  % 85من
الثروة احليوانية ،وتسبب ذلك يف نزوح سكان املناطق الريفية للبحث عن فرص للعمل يف املدن
الكربى وقاموا بتأسيس حزام من التجمعات العشوائية اليت حتيط باملدن الكربى مثل محاة ومحص
ودرعا وهو ما أسهم يف تفجر الصراع يف سوريا عقب استخدام نظام األسد للقوة العسكرية
ضدهم؛ ويف منطقة دارفور بالسودان ،اخنفاض معدل سقوط األمطار بنسبة  % 30وتراجع اإلنتاج
الزراعي بنسبة  % 70وارتفاع متوسط درجات احلرارة السنوي مبعدل  1.5درجة؛ مما أدى لتفجر
 - 1املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية « .تقرير صادر عن وكاالت متعددة يسلط الضوء على تزايد عالمات وآثار تغري املناخ يف
الغالف اجلوي واليابسة واحمليطات»  10 ،مارس .2020
بيان-صحفي/تقرير-صادر-عن-وكاالت-متعددة-يسلط-الضوء-علىhttps://public.wmo.int/ar/media/-
تزايد-عالمات-وآثار-تغري-املناخ-يف-الغالف
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الصراع بني القبائل الرعوية والقبائل العاملة بالزراعة نتيجة الصراع على مراعي املاشية.

2

وتتضح أمهية املوارد لدى التنظيمات اإلرهابية يف سعي تنظيم داعش للسيطرة على سدود
الفلوجة واملوصل يف العراق ،ومناطق زمار وسنجار وربيعة ،هبدف التحكم يف مياه هنري دجلة
والفرات يف العراق واملوارد املائية يف سوريا فضالً عن السيطرة على املناطق اخلصبة القابلة للزراعة يف
الدولتني؛ وأكدت دراسة أعدها أرون سيان صادرة عن معهد السالم األمريكي يف يونيو ،2011
إىل أن نشأة تنظيم «بوكو حرام» يف نيجرييا ترجع إىل التحوالت البيئية وتغري املناخ ،حيث ارتبط
تأسيس «مروي حممد» لتنظيم بوكو حرام يف الثمانينيات بانتشار ضحايا األزمات البيئية يف نيجرييا
وافتقادهم للطعام واملأوى واالحتياجات املعيشية األساسية ،ويف مرحلة تالية استفاد تنظيم بوكو
حرام من هجرة  200ألف مزارع تشادي إىل نيجرييا عقب موجات اجلفاف والتصحر يف تشاد،
3
حيث قام بتجنيد عدد كبري من النازحني التشاديني ضمن مقاتليه.
وحذر البنك الدويل قبل عدة أعوام من أن منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من بني أكثر
األماكن على األرض عرضة للخطر نتيجة الرتفاع منسوب مياه البحر ،والسيما املناطق الساحلية
املنخفضة يف مصر وتونس وليبيا وقطر واإلمارات والكويت ،كما توقع أن يتعرض عشرات املاليني
يف املنطقة لضغط نقص املياه حبلول عام  ،2025وشح املياه نتيجة اجلفاف سيؤدي بدوره إيل زيادة
الضغط على موارد املياه اجلوفية وإيل قلة احملاصيل الزراعية؛ مما سينعكس على اقتصاد هذه الدول،
وعلى عائدات احملاصيل الزراعية والسياحة ،وعلى معدالت البطالة والنزوح السكاين والصحة.4
ثانياً :واقع االلتزام الدويل بالنسبة لقضية املناخ:
تطور االهتمام العاملي بالبيئة بدءاً من قمة األرض (ستوكهومل  )1972اليت نتج عنها قيام
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بإنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومهمته العناية بشؤون البيئة
ومرورا بربوتوكول كيوتو  ،1997الذي
والتعاون الدويل يف جمال محاية البيئة اإلنسانية بوجه عامً ،
حدد هدفاً عاماً أمام الدول الصناعية لتخفيض انبعاثات ثاين اكسيد الكربون بنسبة  % 2.5عن
 -2حممد عبداهلل يونس“ .كيف تسبب تغري املناخ يف أزمات الشرق األوسط؟” ،مدونات البنك الدويل 12 ،أكتوبر .2015
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/climate-change-conflict-mena
 -3املرجع السابق.
كثريا يف بلداننا العربية” ،يب يب سي عربية 23 ،أكتوبر .2019
 - 4ريل طباش“ .التغري املناخي :ملاذا جيب أن نقلق منه ً
متاح على الرابط التايلhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-50000024 :
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مستواها يف عام  ،1990وحيت اتفاق باريس للمناخ ،الذي مت توقيعه يف نيسان  ،2016وكان
أول اتفاق عاملي بشأن املناخ ،حيث هدف إىل مواجهة االحتباس احلراري وخفض االنبعاثات
الدفيئة ،وقد مت وفقاً هلذا القرار ختصيص مئة مليار دوالر سنوياً مساعدات مناخية للدول النامية،
أخريا مؤمتر مراكش حول املناخ عام  2016وشاركت فيه  196دولة هبدف متابعة املفاوضات
و ً
5
واحملاور املختلفة التفاق باريس .
لكن املشكلة تكمن يف أن األمر مرتوك للبلدان لتتحدد األهداف اخلاصة بكل منها
فيمايتصل بانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة ،وتبقي املساعدات املالية للبلدان النامية هبدف
إجراء إصالحات يف جمال الطاقة أمراً اختيارياً؛ وإن حجر الزاوية يف إتفاقية باريس -املتعلق بالنسبة
املؤية خلفض االنبعاثات عرب مدة زمنية معينة -يواجه مشكلة أن احلكومات قليلة التحكم فيما
يصدر من إنبعاثات ،وغالباً ما تراوغ يف التزاماهتا عندما يتبني أهنا مكلفة؛ ويف ظل أنه حدث خفض
لالنبعاثات يف عدد من البلدان املتقدمة ،لكنه مل يكن بالقدر الكايف ،لتحييد التأثري الناجم عن
مقدارا جتاوز امجايل اخلفض بني
زيادة االنبعاثات يف البلدان النامية ،والصني وحدها اضافت وحدها ً
 1990و ،2009وأسهمت بعض الدول املتقدمة أيضاً يف زيادة االنبعاثات ومن بينها أسرتاليا
وكندا وسويسرا.6
وبالنسبة لالجئي املناخ ،فعلى الرغم من أن امليثاق العاملي لالجئني ،الذي تبنته اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف هناية  2018يقر بأن العوامل املناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إىل تزايد
حركات اللجوء ،إال أنه ال يوجد حىت اآلن تعريف متفق عليه عاملياً أو ملزم قانونياً ملصطلح «الجئو
املناخ» الذي تتناوله األوساط اإلعالمية والسياسية7؛ وقد جتاوزت بعض الصكوك اإلقليمية ،مثل
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  1969بشأن اجلوانب احملددة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا
وإعالن قرطاجنة بشأن الالجئني لعام  ،1984التعريف الضيق التفاقية جنيف .يقرون بأن احلماية
الدولية قد تكون ضرورية لألحداث اليت «ختل بالنظام العام بنحو خطري»؛ وبالتايل توفر احلماية
- 5هويدا عبد العظيم عبداهلادي “ .اجتاهات التطور العاملي يف االقتصاد األخضر” ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،213اجمللد
 ،53ملحق البيئة والتنمية املستدامة ،يوليو  .2018ص.28
 - 6يورغ سوروس“ .إعادة النظر يف النظام الدويل اجلديد” ،عامل املعرفة العدد  ،480اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
ص.ص.227-228:
 - 7حميي الدين حسني “ .مهاجرو املناخ :هل األسباب املناخية كافية لنيل حق اللجوء؟” 19 ،يوليو .2017
shorturl.at/ctJT9
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للنازحني بسبب الظروف املصاحبة للكوارث.8
وحىت يف ظل وجود العديد من القوانني اإلنسانية اليت تنطبق على املهاجرين بغض النظر عن
األسباب ،إال أن معظمها غري ملزم وكثري من الدول ال تعرتف هبا ،كما أنه ال يوجد اتفاقية دولية
تنظم حق األفراد من ضحايا تغريات املناخ باهلجرة وعبور احلدود إىل البلدان أكثر أمناً والبقاء فيها،
فيما يعرف بالفجوة القانونية ،حيث يثار تساؤل بشأن الدول واجلزر املعرضة للغرق متاماً؛ وبالتايل
االختفاء من على وجه األرض ،فضالً عن مدى إمكانية القانون الدويل تنظيم احلقوق االقتصادية
هبذه البلدان أو اجلزر فضالً عن قضايا السيادة.
ثالثاً :التحديات اليت تواجه حل مشكلة الجئي املناخ:

 أصعوبة اثبات السبب املؤدي للتدهور البيئي:إن العدالة التصحيحية تتطلب عالقة سببية بني اخلطأ األساس الذي يُطلب إصالحه
والضرر الذي يتعرض له الضحايا ،ويف حالة اهلجرة بسبب املناخ ،سيكون من الضروري إنشاء
سلسلة سببية ،تربط انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف البلدان املتقدمة ،واآلثار البيئية مثل
اجلفاف ،والفيضانات ،أو ارتفاع مستوى سطح البحر يف البلدان النامية ،وقرارات اهلجرة .وقد
يكون من الصعب حتديد الشرط األول للصلة بني االنبعاثات والتأثريات البيئية يف البلدان النامية.
وقد ال يكون التأثري البيئي مثل اجلفاف أو الفيضانات ناجتاً عن انبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة
بالبشر .قد تكون هناك أسباب متعددة للفيضانات أو اجلفاف ،مبا يف ذلك السياسات البيئية
التقليدية ،وسياسات استخدام األراضي يف البلدان النامية ،حيث إنه من الصعب إثبات أن
االنبعاثات جاءت من العامل املتقدم الختالط الغازات الدفيئة بنحو موحد.9

8- Elizabeth Ferris, “Climate Change, Migration, Law and Global Governance”,
44N.C. J. Int’l L. & Com. Reg.427 (2019). p: 433-444.
https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol44/iss3/3
9- Katrina Wyman. “Responses to Climate Migration”, Harvard Environmental
Law Review, Vol.37. P: 193.
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ب -االصطدام مع العديد من مجاعات الضغط واملصاحل يف الدول الصناعية الكربى:
تتطلب إجراءات احلد من االنبعاثات ،اختاذ إجراءات مكلفة اقتصادياً على مسار التحول
حنو الطاقة النظيفة ،وزيادة الضرائب على بعض الصناعات وعمليات التعدين ،مثل استخراج
النفط والفحم؛ وصناعة الوقود األحفوري مدعومة من مجاعات مصاحل راسخة يف دوائر صنع القرار
الدويل ،وأي حترك جاد حنو التحول إىل الطاقة اخلضراء سيصطدم هبذه اجلماعات ذات الصلة
بشركات عمالقة ودول اقتصادها يعتمد على النفط ،وكثرياً ما يُلمح الرئيس األمريكي ،دونالد
عب يف حزيران  2017عن رفضه
ترامب ،إىل الضرورات االقتصادية كمحرك لسياساته البيئية؛ فقد ّ
لوقوف أي شيء يف طريق النهوض باالقتصاد األمريكي وتوفري الوظائف لألمريكيني؛ منتقداً فرض
االتفاقية لقيود مالية واقتصادية على بالده ،يف الوقت الذي ال تُبدي فيه االتفاقية مثل هكذا حزم
جتاه الصني واهلند على اعتبار أهنما مصنفتان من الدول النامية اليت ال يرتتب عليها -مبوجب
امات مالية كما يرتتب على الدول املتقدمة مثل أمريكا.10
االتفاقية -التز ٌ
ج -ارتفاع خماطر االستثمار يف أفريقيا وكثري من الدول النامية:
من أهم حتديات االستدامة البيئية يف افريقيا والعديد من دول الشرق األوسط ،ارتفاع خماطر
االستثمار يف العديد من دول تلك املنطقة نتيجة لعدم االستقرار السياسي ،ويف هذا اإلطار أطلق
البنك الدويل مشروع التوسع الشمسي منذ عام  ،2015الذي جيعل البنك الدويل ضامنًا لشراء
احلكومات للطاقة النظيفة املولدة من مشروعات القطاع اخلاص يف حمال الطاقة الشمسية ،بينما
تقدم وكالة ضمان االستثمار التابعة جملموعة البنك الدويل تأمينًا سياسيًا يف حالة اندالع احلروب،
أو صراعات أو اضطرابات مدنية ،ومن الدول املستفيدة من هذا املشروع يف إفريقيا :زامبيا،
والسنغال ،ومدغشقر ،وإثيوبيا.11

-10اسرتاتيجيات التفكري« ،دبلوماسية املناخ :مابني احلواجز القانونية واحلسابات األحادية» 13 ،أغسطس .2020
https://strategiecs.com/ar/analyses/climate-diplomacy-between-legal-barriersand-one-sided-interests
 -11مسر الباجوري « .البيئة والتنمية املستدامة ..خربات مصر وافريقيا» ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،213اجمللد  ،53ملحق
البيئة والتنمية املستدامة ،يوليو  .2018ص.32
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د -اختالف الرؤى:
يتضح كيف أن اثنتني من أهم اجلهات الفاعلة يف جمال تغيري املناخ ختتلفان يف وجهة نظرهم
حول كيفية حتديد وضع الجئي املناخ ،حيث إن تعريف املشكلة لألمم املتحدة مشل كالً من
النزوح القسري والطوعي ،يف حني أن تعريف املشكلة يف االحتاد األورويب يتماشي مع فئة التهجري
القسري ،ويرجع ذلك إىل السمات األساسية للمنظمات ،حيث يؤثر حجم عضوية املنظمات يف
اختاذ القرارات وحتديد التوجهات واملواقف ،فرمبا متيل األمم املتحدة إيل وضع نفسها بشكل أكثر
اخلاصة بالجئي املناخ ،بنحو أكرب من االحتاد األورويب ،حيث أهنا تضم 193
حيادية يف القضايا ّ
عضواً مقارنة باالحتاد األورويب املكون من  28دولة؛ وبالتايل يتوجب على األمم املتحدة ان تأخذ
العديد من اآلراء املختلفة يف احلسبان ،وإن حق الفيتو (االعرتاض) من قِبَل الدول أعضاء جملس
األمن قد يؤدي إىل عدم االستجابة بنحو فعال يف قضايا حساسة مثل الجئي املناخ.12
ه  -االنتقائية يف مساعدة الدول املأزومة:
نشرت منصة  Ensiaاإلعالمية -اليت تركز على احللول وتقدمي تقارير عن التغريات يف
كوكب األرض ومنها التغريات املناخية -بالتعاون مع جريدة اجلارديان يف حزيران  ،2017تقريراً
بعنوان« :التغري املناخي لن يؤثر على اجلميع بشكل متسا ٍو» ،ومت تسليط الضوء فيه على أكثر
سبعة مناطق يف العامل متوقع أن تتفاقم فيها أزمة املناخ ،والكوارث الطبيعية ،وهي :منطقة موريكا
بإسبانيا ،ومنطقة داكا بإندونيسيا ،ومنطقة مفامفا بإندونيسيا ،ومنطقة لوجنريبني بالنرويج ،ومنطقة
مانواس اليت تقع يف الربازيل ،ومدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية ،ومدينة مانيال بالفلبني.13
وكانت تلك التقارير مبنزلة إنذار مبكر يدعو الدول املتقدمة والكربى لتبين حلول استباقية
حتد من تلك األزمات املناخية أو أن تقلل منها إىل حدها األدىن ،إال أننا وجدنا عدم االهتمام
بالدول املأزومة والسيما النامية مثلما مت االهتمام بالدول املتقدمة أو اليت على صلة مباشرة هبا
ومصاحل متصلة ،وظهر ذلك يف عدم وصول مساعدات حقيقية لإلغاثة من الكوارث للدول املأزومة
12- Moa Berglund. “Refugees, Migrants or Displaced People?”, Uppsala
Universität, November 2018, P: 30.
13- John Vidal. “Climate Change will not affect everyone equally”, Ensia, June
23, 2017. Available at: http://edge.ensia.com/hot-spots/
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يف افريقيا وغرب آسيا ،وذلك مقارنة بالدول املتقدمة املعرضة لألخطار املناخية ،فلم يتم إيالء
اهتمام مطلوب من اجملتمع الدويل لدول اليمن ،والسودان ،والصومال ،ووسط أفريقيا ،والفلبني،
وإندونيسيا ،وذلك على عكس دول مثل أسرتاليا ،والنرويج ،وأسبانيا.
رابعاً :توصيات حلل مشكلة الجئي املناخ:
1 .1تقرتح منظمة العفو الدولية إصالحاً يف الطريقة اليت تتقاسم خالهلا الدول املسؤولية عن
الالجئني؛ يقوم على استحداث نظام يستخدم معايري مالئمة وموضوعية تضع تصور عن
نصيب كل دولة يف استضافة الالجئني ،ومن مث ،ينبغي استخدام هذه املعايري يف التعامل
مع األبعاد اجلوهرية ألزمة اللجوء العاملية القائمة ،ويركز على بعدين ،مها :إعادة توطني
الالجئني ،والتخفيف من ِحدة الضغط على الدول املضيفة اليت تستقبل أعداداً كبرية جداً
من الالجئني؛ حيث جيب أن تكون مسامهات كل دولة متناسبة مع قدرهتا على استيعاب
الالجئني ومساندهتم ،باستخدام عوامل مثل إمجايل الناتج احمللي ومتوسط دخل الفرد ،وعدد
السكان ،ومعدالت البطالة ،وغريها من العوامل اليت تؤثر على قدرة البلد على استضافة
الالجئني وادماجهم.14
2 .2إحدى الطرق املبتكرة لتشجيع الشباب يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا على االخنراط
أكثر يف قضية التغري املناخي هي عرب إجياد طريقة لربطها بالتحديات اليت يواجهوهنا ،حيث
ستساعد ريادة األعمال اخلضراء ،على سبيل املثال :يف التخفيف من البطالة وتسريع النمو
االقتصادي ،إذ إن تثبيت الطاقة املتجددة يف املنازل والتحول إىل املركبات الكهربائية من شأنه
أن يساعد األسر على التعامل مع تكاليف الكهرباء والوقود والتدفئة املرهقة ،والتحول حنو
مصادر متجددة على املستوى الوطين من شأنه أن يساعد على حتسني أمن الطاقة وخفض
15
تكاليف توليد الكهرباء وتشجيع االستثمار األجنيب يف موارد الطاقة احمللية.
3 .3من املهم متتع مهاجري تغري املناخ بإمكانية الوصول إيل احملاكم واملساعدة القانونية على مستوي
 - 14منظمة العفو الدولية“ .التصدي لألزمة العاملية لالجئني :من التملص عن املسؤولية إيل تقامسها” ،اكتوبر ،2016
ص.ص.69-70 :
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4049052016ARABIC.PDF
 - 15بنديل العيسي« .ملاذا اليهتم شباب املنطقة يف مكافحة التغري املناخي» ،مؤسسة فريدريش ايربت16 ،ابريل .2020
shorturl.at/qsX47
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مسا ِو ملواطين الدول املضيفة ،حبيث يكون لديهم وسيلة لتعزيز حقوقهم والدفاع عنها إذا لزم
األمر ،فمن خالل التأكيد على اعتبارات حقوق اإلنسان وأخذها يف احلسبان يف أثناء اختاذ
السياسات ،حتسن االحرتام املؤسسي واجملتمعي حلقوق الالجئني ومنهم الجئي املناخ ،ومن
املهم هنا اإلشارة إىل أنه بعد اعتماد إعالن نيويورك لألمم املتحدة بشأن الالجئني واملهاجرين
يف كانون األول  ،2016أصدرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني النسخة النهائية من
االتفاق العاملي املقرتح بشأن الالجئني ،وتسعى هذه الوثيقة إيل توفري أساس لتقاسم األعباء
واملسؤوليات بنحو ميكن التنبؤ به ومنصف بني مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وعىي
الرغم من أن االتفاق ليس ملزماً قانوناً ،إال أنه ميثل اإلرادة السياسية للمجتمع الدويل ككل
لتعزيز التعاون والتضامن مع الالجئني والبلدان املضيفة املتضررة.16
4 .4إن البلدان النامية يلزمها أن تزود بنحو أفضل بدعم دويل منسق ومطرد و ٍ
كاف من أجل احلد من
خماطر الكوارث ،والسيما البلدان األقل منواً والدول اجلزرية ،والبلدان األفريقية والبلدان متوسطة
الدخل اليت تواجه حتديات خاصة ،من طريق القنوات الثنائية واملتعددة األطراف ،بعدة سبل منها
تعزيز الدعم التقين واملايل ،ونقل التكنولوجيا بشروط ميسرة وتفضيلية وعلى النحو املتفق عليه
بني الطرفني لتطوير قدراهتا وتعزيزها ،فضالً عن تعزيز فرص استفادة الدول من تبادل املعارف
واملعلومات عرب اآلليات القائمة ،وإدماج تدابري احلد من خماطر الكوارث يف برامج املساعدة
اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية يف القطاعات املعنية بالبيئة وحتسني مستوى املعيشة.
كل من الدول النامية والدول املتقدمة يتضرران من مشكلة التغري
5 .5إشاعة ثقافة عاملية توضح أن ً
املناخي والجئي املناخ ،وأنه يقع على عاتق الدول الكربي واملتقدمة أن حتاول انتشال الدول
املأزومة بالكوارث الطبيعية واملناخية من عثرهتا ،وخاصة الدول األوروبية حيث إهنا تربطها
«مسؤولية تارخيية» جتاه أفريقيا -يف إشارة إىل احلقبة االستعمارية للدول األفريقية ،-ويؤكد
وزير التنمية األملانية «غريد مولر» أن الدول املتقدمة تتحمل مسؤولية تغري املناخ بشكل خاص،
مشدداً على ضرورة مساعدة سكان الدول املتأثرة بالتغري املناخي؛ لكي يكون هلم مستقبل يف
وطنهم األصلي ،حيث إن احلل األفضل إليقاف اهلجرة هو «العدالة االجتماعية العاملية».
16- Thea Philip. “Climate Change Displacement and Migration: An Analysis of The
Current International Legal Regime’s Deficiency, Proposed Solutions and A Way
Forward for Australia”, Melbourne Journal of International Law, Vol 19, P: 23-24.
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 6 .6تبين هنج متعدد األبعاد بصدد الوصول للحد األدىن من املخاطر على نازحي التغريات
املناخية ،وميكن أن ترتاوح حلول هذه العملية بني التغيري يف ممارسات اهلجرة ،مثل :أنظمة
التأشريات ،ووضع تدابري محاية تقوم على حقوق اإلنسان ،واألهم من ذلك تفعيل خطة منسقة
بني احلكومات الوطنية واملؤسسات واجلهات املعنية يف إطار موحد جيمع خرباء من خمتلف
اجملاالت وأيضاً التنسيق بني احلكومات وبعضها.
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