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 چکیده
شکلممکزیستییطمحیهامهاجرت است یا)اجباراییچیدهپیهان یاری؛اختی

هاییزهانگیبرمبناینمهاجریبند.دستهیرند(بهخودبگالمللیینبییادائم؛وداخلیاموقت
استونهیرپذنهامکانی،اجتماع-یازعواملاقتصادزیستییطآنانوجداکردنعواملمح

بریدنخستبادروهلهزیستی،یطمحینمهاجرازیتحمایم.لذارژکندیحاصلماییدهفا
نپذیرییبآسیمبنا هیطراحینمهاجرهاییازو حاضر حال در الزامیچشود. آورسند
بهجابجاالمللیینب برخهایییکهاختصاصاً یشنهادپیمحیطزیستیبپردازد،وجودندارد.

کنوانسکرده یتخصوصوضعرد6396یوناندکه اپناهندگان، ینبه توسعه .یابدمنظور
ازآوارگانمحیطزیستیرامدنظرقراریتحمایبرایدجدیونکنوانسیکیهتهیزنیگروه
داده دروضعینایبرایدجدیونکنوانسیهکهتهکندمیاستداللمقالهایناند. یتمنظور،
پکهدولتیفعلیاسیس در عمدتاً قبالودمحدیها پناهندگانوکردنتعهداتخوددر

توف بازنگرکندیحاصلنمیقیآوارگانهستند، تواندیمیزن6396یونواصالحکنوانسی.
دربارهبابمذاکره را تکالمجدد وکلدولتیفحقوقو قبالپناهندگانگشوده در ها

حقوقبشردریبهاجراهاولتتعهددیتشدهکهتقویشنهاد.پیدنمایدموجودراتهدیمرژ
خألموجودراتاتواندیم«یتحمایتمسؤول»ینبهدکتریتباعنای،اضطرارهاییتوضع

.یدجبراننمایقبولحدقابل


داخلی،مهاجرت واژگان کلیدی: آوارگان پناهندگان، اقلیمی، تغییرات زیستی، محیط
 مسؤولیتحمایت
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 یالملل نیب  دهیپد کیبه عنوان  یستیز طیمح مهاجرت
هاحلیبرایانطباقبادگرگونیمحلسکونت،ازدورانباستانبهعنوانراهجابجاییوترک

یامقابلهبااوضاعواحوالنامساعدمطرحبودهاست.درمتونمذهبیبهوجوبمهاجرتبرای

تواندازعواملمساعدنبودنشرایطزندگی،می6تأکیدشدهاست.«جلوگیریازظلمبهنفس»

نژاد،ملیت،نینشأتبگیرد.وضعیتجامعهممکناستشخصرابهواسطهطبیعییاعواملانسا

هایاجتماعیخاص،چنانتحتآزارقرارمذهب،داشتنعقایدسیاسیویاعضویتدرگروه

دهدکهویاجباراًتصمیمبهفرارازسرزمینمحلسکونتخودبگیردونتواندازحمایتسیاسی

بهره حقوقبینمندشدولتمتبوعخود چنینوضعیتیدر عنوانود. پناهندگی»المللبه مورد«

وبرخورداریازحمایت2«حقبرپناهجویی»شناساییقرارگرفتهواسنادمتعددیدرخصوص

اند.تدوینشده9دردورانپناهندگی

.استامادرکناروضعیتسیاسیواجتماعی،قهرطبیعتنیزعاملیبرایجابجاییبشربوده

هاازدورانباستاندرجریانبودهوبعضاًتأثیرمشهودیبرتحوالتسیاسیدرسطحاینجابجایی

کاهششدیددمادرطوالنیجابجاییقبایلبهواسطهاند.تحقیقاتجدیدازسابقهجهانداشته

می حکایت زمین کره نقاط گذاشتهبرخی تأثیر روم امپراتوری سقوط در حتی که اندکنند

(Buntgen, et al., 2011: 578-582جابجایی.)هایاجباریناشیازحوادثمحیطزیستیوبویژه

ناشیازدخالتانساندرشرایطاقلیمیزمین،دردورانمعاصرنیزتأثیرقابلتوجهیدرتحوالت

مللالتواندموردتوجهحقوقبینالمللیداشتهومیسیاسیوتحققاهدافتوسعهدرسطحبین

قرارگیرد.

مسأله هر مانند بینطبعاً حقوق در جهتدیگری و حاکمیتی عالیق سیاسیالملل، گیری

هایفهماینمسألهداشتهباشد.دروضعیتفعلیکهدولتتواندتأثیرزیادیدرشیوههامیدولت

خیازنویسندگان،جویاندارند،بهباوربریافتهسعیدرمحدودکردنسیلمهاجرانوپناهتوسعه

                                                                                                                                                                                                        

آیه6 نساء، قرآنکریم،سوره )ترجمهمهدیالهیقمشه31. درحالیکهظالمبهخود»ای(: جانشانرا آنانکهفرشتگان،
گیرند،ازآنهاپرسندکهدرچهکاربودید؟پاسخدهندکهمادررویزمینمردمیضعیفوناتوانبودیم.فرشتگاناندمیبوده

همچنین«.جایگاهبازگشتیاستگویند:آیازمینخداپهناورنبودکهدرآنهجرتکنید؟!ومأوایایشانجهنماستوآنبد
.62تا1نککتابمقدس)عهدعتیق(،سفرخروج،بابسوم،آیات

 یجهانیحقوقبشر.اعالمیه61(6).نکماده2

(،قابل6311ژانویه96(وپروتکلالحاقی)6396ژوئیه22.بویژه:کنوانسیونسازمانمللمتحدمربوطبهوضعیتپناهندگان)9
هایمجلسشورایاسالمی)قانونالحاقایرانبهکنوانسیونوپروتکلمزبور،مجلسشورایرپایگاهمرکزپژوهشدستیابید

 .http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97439(درنشانیاینترنتی29/9/2999ملی،
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مورد«مهاجرانمحیطزیستی»جدیدیازمهاجرانتحتعنوانتوانانتظارداشتکهدستهنمی

حقوقبین در چارچوبحمایتیجدیدیبرایآنان و گرفته المللتعریفشودشناساییقرار

(Yamatomo and Esteban, 2014: 219مک.)درقبالهارفتاردولتآدامدرتحقیقیکهدرباره

 داده انجام کهQ. from Yamatomo and Esteban, 2014: 219-220)مهاجران است معتقد ،)

حمایتازآوارگانمحیطزیستیمعموالًعواملذیلرامدنظرقرارهابرایتصمیمدربارهدولت

دهند:می

تصمیمارادییااجباریبودنجابجایی:درصورتیکهشخصبدوناجباریااضطرار-الف

 المللینیست؛الظاهر[مستحقحمایتبینبهمهاجرتگرفتهباشد،]علی

جابجاییماهیتمسأله معموالً بهجابجاییشده: هایناشیازحوادثطبیعیوایکهمنجر

هایحمایتیکمتریتغییرسریعشرایط،نسبتبهمواردناشیازتغییراتتدریجیاقلیم،باچالش

 روبروهستند؛

أثیرعواملانسانیدرجابجاییآوارگان:اگرمهاجرینعالوهبرمواجههباعواملمحیطت-پ

باشند، مواردیهمچونتبعیضدربرخورداریازحمایتوامدادرسانیمواجهبوده با زیستی،

 المللیخواهندداشت؛معموالًدسترسیبیشتریبهحمایتوامدادبین

مرزهایبین از اشخاعبور ترکسکونتالمللی: پساز ازصیکه عبور موفقبه خود گاه

االصولتحتحمایتشناختهشدهوعلی6اند،بهعنوانآوارگانداخلیالمللینشدهمرزهایبین

 دولتمتبوعخودقراردارند؛

دولتجهت سیاسی دربارهگیری مهاجرتها معموالً بشردوستانه: و زیستی محیط مسائل

هایاجتماعی(همراهاستودرهایدیگر)ازقبیلفرارازفقروآسیبهمحیطزیستی،باانگیز

دولت موارد میبرخی سعی اقلیمی، تغییرات آثار انکار ضمن انگیزهها اقتصادیکنند های

 آوارگانرابرجستهنمودهوآنانراازحمایتمحرومکنند.

چنانپدیدهپیچیدهوقابلتوجهیرغمقدمتیکهبهدرازایتاریخبشردارد،هممهاجرتعلی

گیرند،معموالًهاتصمیمبهجابجاییمیرسد؛بویژههنگامیکهجمعیتبزرگیازانسانبهنظرمی

پذیریآنهادرمقابلتطوراوضاعکاهشوآسیبتدریجاًتواناییجمعیتدرتأمیننیازهایاولیه

احوال و تدریافزایشمیمروربه به عللیکه نهایتاًجباعثافزایشآسیبیابد. و پذیریشده

ترغیب)یاوادار(بهمهاجرتمی هایاقتصادی)فقروبیکاری(،تواندریشهکند،میاشخاصرا
                                                                                                                                                                                                        
1. Internally Displaced Persons (IDPs). 



79زمستان،16،شمارهبیستمپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 172
 

 

اجتماعی)عدمدسترسیبهآموزش،قطعپیوندهایخانوادگی،نابرابریدرتوزیعثروت(،امنیت

هایمحیطاتیواغتشاشعمومی(یاریشهثبسیاسیوشخصی)خطرمواجههباآزاروتبعیض،بی

 باشند داشته بالیایطبیعی( یا حتیممکناست(Soldberg, 2011: 13)زیستی)تخریباقلیم .

هابهشکلپنهاندرحیاتیکشخصیاگروهمهاجروجودداشته،برخیازعواملفوق،مدت

یکپدیده بروز ماشهاما فعمحیطزیستینهایتاً هرمهاجرترا توصیفدقیق باشد. کرده ال

هایمحیطزیستیاست.جابجاییهایرایجدرحوزهوضعیتنیازمندشناختدقیقواژه



 تحلیل مفهومی .1
نوشته واسطهدر به خصوصتوصیفاشخاصیکه در نوشتار، این موضوع هایمرتبطبا

انیوجودندارد:شوند،هماهنگیچندگاهخودمیعواملمحیطزیستیمجبوربهترکسکونت

پناهندگاناقلیمی»،«پناهندگانمحیطزیستی»عباراتیازقبیل 6«جابجاشدگانمحیطزیستی»و«

می مختلفمالحظه متون بیگدر نک: )براینمونه شود افشاری، و 6931:636زاده و632،

نگروهازمهاجرتایاجباریبودنتلمیحیبه«جابجاشدگان»توانپذیرفتکهعبارت(.می633

ومانع حاکیازعدمتوافقدرفهموتوصیفمسألهبوده اینتشتتدرتعابیر، اشخاصدارد.

لهمهاجرتمحیطزیستیاززوایایمختلفگردد.عالوهبراینمسأحلمیتوفیقدریافتنراه

نظریه توجه حوزهمورد در مؤسساتفعال و محپردازان مهاجرت، قبیل )از گوناگون یطهای

همینچندوجهیبودن که دارد قرار بشردوستانه( امداد مدیریتبحرانو حقوقبشر، زیست،

(.بهMcAdam, 2009: 1تواندبهچندپارگیبیشتردرمقرراتحاکمبرآنمنجرشود)مسألهمی

توجهوجوددارد:نخست،نادرستبودنکاربردشایستههرروی،درکاربرداینعبارات،دونکته

جابجایی«پناهندگانمحیطزیستی»عبارت بالیایطبیعیو بینجابجاییناشیاز تمایز دوم، ؛

ناشیازتغییراتاقلیمی.


 «پناهنده»پرهیز از کاربرد عنوان  .1-1

«پناهنده»درسیاقبحثحاضرتعبیردقیقینیست؛چراکه«پناهندگانمحیطزیستی»عبارت

بهدقتتعریف6396(،درقالبکنوانسیونTerm of Artوقی)بهعنوانیکاصطالحمتداولحق

ها(تابعقواعدعمومیمتعاقبدولتشدهوفهمآن)باارجاعبهمعنایعادیعباراتمتنورویه
                                                                                                                                                                                                        
1. Environmental Refugees, Climate Refugees, Environmentally Displaced People. 
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معاهداتمی تفسیر 6باشد)نکبند بند 9و ماده کنوانسیونحقوقمعاهدات)وین:96)ب(

ملل6313 سازمان عالی کمیساریای .) عبارات پناهندگان، امور در محیط»متحد پناهندگان

«زیستی پناهندگاناقلیمی»یا نادرستوگمراه« داندوازکاربرداینعباراتپرهیزکنندهمیرا

(.بااینحالکمیساریاتوجهنمودهکهمشخصاًدرمواردیUNHCR, 2011a: 4 Para. 8کند)می

آنکهدولتمحلی،آگاهانهوعامدانه،بهمنظورتنبیهیابهحاشیهقربانیانبالیایطبیعیبهدلیل»که

عضویتدرگروه مذهب، ملیت، دالیلی]نژاد، به بنا جمعیتی، هایاجتماعیراندنیکگروه

جلوگیریکند آنان به امدادرسانی از سیاسی[ عقاید داشتن خاصیا مشمول« جمعیتی چنین

(.UNHCR, 2009a: 9-10«)گیرندحمایتکنوانسیونقرارمی

،یعنیاستفادهازاینعبارتدرجاییکه«پناهنده»کمیساریامعتقداستکاربردنادرستعبارت

میجامعه نگرفته، نظر شود؛حقوقیبرایآندر پناهندگان باعثتضعیفرژیمحمایتاز تواند

 وضعیت شناسایی مجرد به حاضر حال در که پناهندگی»رژیمی یکشخ« قالببرای در ص،

 6396کنوانسیون کنوانسیون قالب در اختیارنامه6313یا قالب در یا و آفریقا وحدت سازمان

(Mandateکمیساریا،مجموعه)هارابرایویتضمینمیمشخصیازحق(کندUNHCR, 2009b: 9.)

 عبارت کاربرد نفی در که دیگری زیستی»دلیل محیط پناهندگان می« مدلاقامه ولشود،

طبقتعریفیکهکنوانسیون پناهنده»ازعبارت6396سیاسیواجتماعیآناست: ارائهکرده،«

)ازقبیلنقضحقوقبشر،تهدیدحیاتوآزادی،یاشکلی«آزار»فرضبرایناستکهنوعیاز

درمعرضیکازبرخوردتبعیض را همیندهدوبهواسطهقرارمی«ترسموجه»آمیز(پناهنده

،ویتوانیاتمایلبهقرارگرفتندرچترحمایتیدولتمتبوعخودراندارد)نک«ترسازآزار»

(.بهاینترتیبعبارت91-6921:99؛همچنین:کیهانلو،6396کنوانسیون99)الف(وماده6ماده

لتتوانددالعالوهبرآنکهبهلحاظحقوقیعبارتدقیقینیست،می«پناهندگانمحیطزیستی»

ساکنان که است آن از حاکی میدانی تحقیقات برخی باشد. داشته هم نادرستی سیاسی

هایتغییراتاقلیمیدرمعرضجابجاییقراردارندوهمچنیندولتهاییکهبهواسطهسرزمین

احساسمی که چرا عبارتندارند؛ این به اقبالی اشخاص، این عنوانمتبوع به شناسایی کنند

قیمت،قربانیانمنفعلتواندمآالًآنانرابهعنوانشهرونددرجهدوم،نیرویکارارزانمی«پناهنده»

مشارکت از را آنان کند؛ معرفی حیات ملزومات تأمین در ناتوان و آینده به امید بدون و

شرافتمندانهبهعنواناعضایفعالجامعهمحرومنمایدوکرامتانسانیآنانرادرمعرضتهدید

(.Yamatomo and Esteban, 2014: 225-226اردهد)قر
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گروهیکمسأله توصیفحقوقیِ عواملمحیطزیستیبسیاراساسیدر بهواسطه هاییکه

شوند،یافتنعواملیاستکهبتوانبراساسآنمابینمهاجرینیکهصرفاًدرپیارتقایجابجامی

گاهبهناگزیرازوضعیتنامساعدسکونتوضعیتاقتصادیومعیشتخودهستندواشخاصیکه

توانتصدیقکردکنند،تمایزقائلشد.درموردتغییراتتدریجیشرایطاقلیمی،میخودفرارمی

هایاقتصادیوشخصیدارندگیرند،انگیزههاییکهدرمراحلاولیهتصمیمبهمهاجرتمیگروه

نامناسببودنمحلسکونتخودبهواسطهشوند،هاییکهدرمراحلپایانیجابجامیوگروه

اینمراحلمی تمام علتجابجاییدر هستند. ایناقدام به مسائلمحیطزیستیناچار به تواند

لحاظنظریمی به هرچند، ساکنیناینمناطقممکناستتاارتباطیابد؛ که توانفرضکرد

بیایندوسطحپایینت تغییرشرایطکنار همتحملمدتیبتوانندبا استانداردهایزندگیرا ریاز

ازطرفدیگر،جابجاییمی پذیریباتواندبهمثابهیکتصمیمراهبردیبهمنظورانطباقکنند.

شرایطزندگیاشخاصتلقیشود؛بنابرایندرموردهرفردممکناستمحاسباتگوناگونبه

موردنظرکشورهایابتداییوسادهتواندازتصویرتصمیماتمتفاوتیمنجرشود.لذاوضعیتمی

ترباشد.یافته،بسیارپیچیدهتوسعه


 تمایز میان مهاجران محیط زیستی و آوارگان ناشی از تغییرات اقلیمی .2-1

گروهIOMالمللیمهاجرت)سازمانبین شاملاشخاصیا مهاجرینمحیطزیستیرا هایی(

زیستبودهطبهتغییراتناگهانییاتدریجیمحیطدالیلموجهیکهمربوبهواسطه»داندکهمی

شرایطزندگیآنانمی بهوتأثیرنامناسبیبرحیاتیا اجباریا به بهطوردائم، یا موقتاً گذارد،

خارجازکشورخودنقلمکانگاهاختیار،سکونت وبهجاییدرداخلیا ترکنموده شانرا

(.IOM, 2014: 5«)کنندمی

م که میچنان واسطهالحظه به کسانیکه تعریففوقمیان تغییراتناگهانیمحیطشود،

شوند،تمایزیقائلنیست.ذکرایننکتهمفیدزیستیوتغییراتتدریجیشرایطاقلیمیجابجامی

شوند،ازقبیلزلزلهومسکونیظاهرمیاستکهبسیاریازبالیایطبیعیکهدفعتاًدریکمنطقه

آتشف اقلیمکرهفوران در دخالتانسان ارتباطیبا هیچگونه سویدیگرشان، از زمینندارند.

دریاچهپدیده آب میزان کاهش دریا، سطح آمدن باال قبیل از وهایی بارندگی کاهش ها،

ایوطبیعیشرایطآبوهواییبهوقوعبپیوندندچرخشدورهزائی،ممکناستدرادامهبیابان

هایصنعتیانساناتفاقافتادهاست.بعضاًمتداولاستفعالیتاتیباشندکهبهواسطهتغییریانتیجه
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 نک: مثال عنوان )به شوند بررسی یکدیگر از وضعیتمتمایز دو این  Yamatomo andکه

Esteban, 2014: 228.)6المللیمهاجرت،دراینمقالهازعبارتبااینحالبهپیرویازسازمانبین

شود.برایاینمنظوراستفادهمی«ینمحیطزیستیمهاجر»

پایشجابجاییداخلی» جابجایی2«مرکز عواملآمار هواییو عواملآبو از هایناشی

(قابلمشاهده6ایازایناطالعاتدرنمودار)شناختیرابهتفکیکارائهکردهکهخالصهزمین

است:
 

شناختی جابجاشدگان محیط زیستی به تفکیک عوامل آب و هوایی و زمین - 1نمودار    

 (NRC( و سازمان امور پناهندگی نروژی )IDMC)به نقل از مرکز پایش جابجایی داخلی )



 های محیط زیستی: تحلیل مفهومی مهاجرت .2
 های مهاجران محیط زیستی انگیزه. 1-2

 نقل به پیشتر که چنان دولتآداممکاز عواملیکه از یکی شد، حمایتازاشاره در ها

ایاستکهبهجابجاییجمعیتمنجرشده:هنگامیکهازکنند،ماهیتمسألهمهاجرینلحاظمی

بالیایطبیعی» نوعاًسخنگفتهمی9«مهاجرتناشیاز یکچندعاملمحدودو معموالً شود،

تو و زلزله قبیلسیلو از درفانسهمگین، اما باعثجابجاییجمعیتگردیده؛ هایموسمی،
                                                                                                                                                                                                        

ایکوچکمذکوربرجابجاییمربوطبهباالآمدنآبدریاوتغییراتالگوهایبارندگیازکشورهایجزیرهسندگانینو.6
برایاینمنظوراستفادهکردهClimate-Change Displace Persons«)آوارگاناقلیمی»تمرکزنمودهوازعبارت )

.است
2 Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) 
3. Disaster-induced Displacement. 
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تغییراتاقلیمی»خصوص مجموعه6«مهاجرتناشیاز باعثشده، عواملتدریجاً اندکهایاز

تضمینحیاتشرافتمندانهوتأمینامنیتانسانیمهاجریندرمبدأ،ناممکنیابسیاردشوارشود.

توانندبهبروزیاتشدیدبالیایطبیعیهماقلیم،میتردیدینیستکههمینتغییراتتدریجیدر

تفکیکمیانایندو2بیانجامند. اینپرسشقابلطرحاستکهازمنظرحقوقیوعملیاتی، اما

حالتچهتأثیریااهمیتیدارد؟

نمی واقع تمامیمهاجرتبه توان نوعاً مهاجرتاجباری»هایمحیطزیستیرا از« فارغ و

اقتصادیمحسوبکرد؛حتیبایدتصدیقنمودکهدربسیاریموارد،مهاجرینمحیطهایانگیزه

درزیستیانگیزه فرارازبالیایطبیعیهمدارند: تغییراتاقلیمییا هایدیگریبهجزتطبیقبا

 عمده2162سال شد، مواجه خشکسالی با آفریقا مرکزی مناطق گروهکه از هایمهاجرین

دیگر:دردرنبودخشکسالینیزمهاجرتآنهاقابلانتظاربود.بهعنواننمونهعشایریبودندکه

کهباچندینموردتوفانشندرایاالتمتحدههمراهبودو6391هایقحطیورکوددههسال

 کشاورزان )اوکالهماآسیبزیادیبه کرد Dust-Bowl Yearsوارد حدود از911،111(، نفر

بهواسطهایفرنیکالبهاوکالهماساکنان مهاجرتکردند؛امااکثرمهاجرینکسانیبودندکهاوالً

طبقه از ثانیاً و نداشتند محلسکونتخود پیوندیبا زمین، بر ونداشتنحقوقمالکانه جوان

 :Park, 2011هایارتباطاتاجتماعیودارایتمکنمالیبودند)کرده،برخوردارازشبکهتحصیل

اندازبرایپیشرفتشخصیدرمقصد،حقوقمالکانهبراموالغیرمنقولوداشتنچشم(.نداشتن8

هایشخصرابرایمهاجرتتقویتکند.تواندانگیزهنوعاًمی

رابطه وجود مفسریننسبتبه از اینترتیببرخی به معلولیبین تغییراتمحیط»علتو

زیستی تردیدنگریستهوحتیاسا«مهاجرت»و« با انکارمی، آنرا ازساً ایندسته ظاهراً کنند.

هایمحیطزیستی)اعمازتغییراتتدریجیوکنندکهپدیدهمنتقدینبهطورضمنیفرضمی

سریع(،بهعنوانیکعاملتأثیرگذاردرمهاجرت،بایدمنفکازعواملاقتصادیواجتماعیو
                                                                                                                                                                                                        
1. Climate Change-induced Displacement. 

اکسیدکربندراتمسفرزمینبهنحوهایبشر،غلظتدیعلمیاینتوافقوجودداردکهدراثرفعالیت.عموماًدرمیانجامعه2
(2161واحددرمیلیوندرسپتامبر111واحددرمیلیوندرقرنهفدهم،بهبیشاز221هاست)ازحدودچشمگیریافزایشیافت

(،بهتسریعدرافزایشIPCC«)الدولیتغییراتاقلیمیهیأتبین»علمیوطبقگزارشتحلیلیواینامر،بنابهاجماعجامعه
هایخشکسالیوتغییردرالگوهایشدندورهبادها،تکراروطوالنیهاوگردسطحآبدریاها،افزایششدتوسرعتتوفان

است) »Pachauri and Reisinger, 2008بارندگیمنجرشده المللیدرخصوصتغییراتآبوعلمیبینکنگره(.
یآزادبیشازتوانانتظارداشتکهسطحآبدریاهاویکم،میبینیکردهکهتاپایانقرنبیستپیش2113درسال«هوایی

می قبیلتووالو،کریباتیوبینیکردکهبعضیکشورهایجزیرهتوانپیشیکمترباالترازسطحفعلیباشد. از ایکنونی،
(.Park, 2011: 8زمینحذفخواهندشد)مالدیو،دراینصورتبهطورکلیازنقشه
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و«مهاجرت»علتومعلولیمیانوانرابطه(،تابتQ. from Aviso, 1999: 4سیاسیبررسیشود)

رابطه«زیستمحیط» انحصاریعلّیلزوماًحاکیازراتصدیقکرد؛ایندرحالیاستکهاوالً
علت میبودن شواهد مبنای بر ثانیاً بانیست؛ مقابله در جوامع ناتوانی که کرد تصدیق توان

یافتگیساختارهایبهدلیلضعفوعدمتوسعههایناشیازتغییراتمحیطزیستی،اتفاقاًآسیب

سیاسیاست) اقتصادیو بهسختیمی6(؛IOM, 2009: 209اجتماعی، ثالثاً توانمهاجرتیراو

توانجمعیتمهاجریراتصورکردکههیچارتباطیبهعواملانسانینداشتهباشد:بهندرتمی

ایراترککردهباشندکهتاپیشازبروزعههایمحیطزیستی،جامیافتکهتنهابهعلتپدیده

هایامنیتانسانیرابرایآنهافراهمکردهاست.تضمینتغییراتمحیطزیستی،تمامیشاخصه

حوزه در تهدیدها با بهداشتوامنیتانسانیشاملمقابله تغذیه، قبیلاقتصاد، هایمختلفاز

رهایی»اتسیاسیاست؛کهمجموعاًبهزیست،حیاتفردی،حیاتجمعیوحیسالمت،محیط

 ,UNDPشود)(منجرمیFreedom from Want«)رهاییازنیاز»(وFreedom from Fear«)ازترس

(.6931زادهوافشاری،؛همچنین:بیگ3 :1994

براینمبنایکچالشاساسیدربحثحقوقآوارگانمحیطزیستی؛تعییناجباریبودنیا

رایندیاستکهبهترکمحلسکونتمنجرشدهاستالبتهبدونشکتعییناختیاریبودنف

مرزدقیقبینایندوموردهموارهآساننبودهومستلزمدرنظرگرفتنمالحظاتمتعددیاست

می تبدیل دشوار و پیچیده امری به را مهاجرت بودن اختیاری یا اجباری توصیف کندکه

(Yamatomo and Esteban, 2014: 221همیندشواریدرتوصیفممکناستیکیازدالیل.)

آوارگانمحیطزیستیتلقیریزییککنوانسیونبینمثبتبرایطرح المللیبرایحمایتاز

اماچنانکهاشارهشد،مهاجرتمحیطزیستیازیکمنطقهممکن2(.McAdam, 2011: 14شود)

ترشدنشرایطزندگی،بهامریاجباریاسختاستدرابتدافرایندیاختیاریبودهوبهمرورب

البتهدرتمامیمواردممکناستمهاجرینعالوهبرگریختنازتغییراتاقلیمیدر تبدیلشود.

المللیهیأتبین»2111مبدأ،درجستجویشرایطاقتصادیبهتردرمقصدهمباشند.گزارشسال
                                                                                                                                                                                                        

درشرایطبروزتغییراتمحیطزیستیومواجههباقهرطبیعت،دهدکه(نشانمیIOMالمللیمهاجرت).گزارشسازمانبین6
 Oliver-smith and(.همچنیننکIOM, 2009: 296-97احتمالمهاجرتافرادمحروموفقیرهموارهبیشتراست)

Shen, 2009: 9).) 

المللیبرایحمایتازکنوانسیونبینریزییکفوق،بنابهدالیلدیگر،باطرحآدامدرمقاله.البتهالزمبهذکراستکهمک2
هاراجلبکندوبدوناینحمایتدولتتواندحمایتگستردهآوارگانمحیطزیستیمخالفومعتقداستچنینسندینمی

ایباایناوصاف،بیشازآدام،فعالیتترویجیبرایمعاهدهکند.بهنظرمکواجرایگسترده،مآالًکمکیبهحلمسألهنمی
 طلبیسیاسیاست.آنکهگامیحقوقیجهتحمایتازآوارگانمحیطزیستیباشد،متأثرازمنفعت
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تغییراتآبوهوایی بیانگرآناستکهدرطیق« آثارویاقتصادعواملمجموعرنجاری،

تواندباعثشودکهپایداریوثباتلوازمحیاتدربرخیمناطقجهانییمیهواوآبراتییتغ

(.IPCC, 2007: 707ازمیانبرود)

مهاجرتمی به منجر که عواملی میان تفکیکقطعی ترتیب بحثبدین در بویژه شوند،

حقوقیبرایحطرح بیریزیمکانیسم البته ناممکنو ظاهراً آوارگان، نظرمایتاز اهمیتبه

دریکمنطقهمی رسد.برایمثالهنگامیکهتوفانوسیلبادرجاتضعیفومتوسط،مکرراً

گرددوکندوباعثاختاللدرفعالیتکشاورزیوآسیببهتواناقتصادیجمعیتمیبروزمی

توانچنینجمعیتمهاجریرابهعنوانکند،آیامیاجرتمیمآالًوبهتدریجآنانراناچاربهمه

واسطه به صرفاً چنینجمعیتیرا آیا محیطزیستیشناساییکرد؟ انگیزهآوارگان هایداشتن

المللیمحرومنمود؟تمرکزصرفبرروییکعاملوانکارکردناقتصادیبایدازحمایتبین

انگیزه )بویژه دیگر اقتصاعوامل نتیجههای همان به دقیقاً آوارگان(، کشورهایدی مطلوب

ریزیچارچوبحقوقیفراگیربرایحمایتازشود:یعنیممانعتازطرحیافتهمنجرمیتوسعه

(.Yamatomo and Esteban, 2014: 222اند)هایاقلیمیآوارهشدهتنشاشخاصیکهبهواسطه

بالیایطبیعی)دفعتاً(ازاشخاصیکهبهواسطهبهلحاظعملیاتی،تفاوتچندانیمیانحمایت

مجبوربهجابجاییشدند،وجودندارد.حداقلمییابهواسطه توانبرتغییراتاقلیمی)تدریجاً(

هایاقلیمی،درستمانندبروزدفعیبالیایاینموضعصحهگذاشتکهتناوبوتکرارپدیده

قهراناممکنکند.بنابراینهردلیلیکهبرایحمایتزندگیدریکمنطتواندادامهطبیعی،می

و حمایت برای شود، اقامه طبیعی بالیای از ناشی آوارگان به مادی امدادرسانی و حقوقی

امدادرسانیبهآوارگانناشیازتغییراتاقلیمیهمصادقاست.

طرح برای راهاما چارچوبحقوقی، توسعحلریزی است: طرح قابل مختلفی دامنهههای

 بالیایطبیعیو6396شمولکنوانسیون ناشیاز آوارگان به خصوصوضعیتپناهندگان( )در

 مکانیسم از استفاده اقلیمی؛ منظور6«حمایتتکمیلی»تغییرات به جدیدی کنوانسیون تدوین ؛
                                                                                                                                                                                                        

(یکاصطالحجاافتادهدرترمینولوژیحقوقینیستوبستهبهComplementary Protection.مفهومحمایتتکمیلی)6
مترادف میمورد، برده کار به مفهوم این به اشاره برای دیگری می–شودهای قبیل این از به فرعی»توان «حمایت

(Subsidiary Protection بشردوستانه»(، )حمایت »Humanitarian Protection یا موقت»(، «حمایت
(Temporary Protectionدر که است اشخاصی بازگرداندن منع به اشاره تکمیلی، حمایت از منظور کرد. اشاره )

یگنجند،امابههرحالدالیلموجهیبرایعدمتمایلبهبازگشتداشته،ویااعادهنمی6396چارچوبتعریفکنوانسیون
آنانبهمبدأممکناستباعثتهدیدحیاتیاآزادیآنهاگردد.برایتوضیحبیشتررکبه:

R. Mandal, (2005), “Protection Mechanisms Outside of the 1951 Convention 
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ازطرفدیگربایدتوجهداشت، طراحینظامحقوقیاختصاصیبرایآوارگانمحیطزیستی.

واسطههنگامی یکدولتبه نتواندکه آشوبداخلی، جنگو یا طبیعی بالیای با مواجهه

بهعنواندوفاکتو،مسؤولیتحمایتازاتباعخودراایفاکند،ایناشخاصممکناستبهصورت

(.Park, 2011: 14اشخاصفاقدتابعیتمحسوبشوند)

نشانمی دراحمایتبیندهدکهمسألهمجموعاینموارد آوارگانمحیطزیستی، لمللیاز

المللیبرایحمایتریزییککنوانسیونبینرسدطرحقراردارد.بهنظرمی«برزخحقوقی»نوعی

المللیحقوقبشروتواندنشانگریکتغییرپارادایمدرنظامبینازاینآوارگانومهاجران،می

تضمینحیاتشرافتمنداچارچوب فراموشنههایحمایتیمعطوفبه نباید البته باشد. یانسان

هااستوباتوجهبهسازوکارهایخطیرینیازمندعزمسیاسیدولتکردکهطیچنینمرحله

کهمشارکتنامتوازن«مسؤولیتمشترکومتمایز»زیست)بویژهرژیمحقوقمحیطشدهشناخته

طلبمیدولت درحلمسائلمشترکرا پشتیبانیدولها ازچارچوبهایتوسعهتکند(، یافته

بین میحقوقی)کنوانسیون نظر، مورد تعیینالمللی( عنوانیکعاملضروریو به کنندهتواند

معرفیشود.


 های محیط زیستی بر مبنای فاصله از مبدأ تفکیک مهاجرت .2-2

میجابجایی همچنین را زیستی محیط مبدأهای از مهاجرین که مسافتی مبنای بر توان

تقسیمپیموده مرزهایسرزمینییکاند، جابجاییدرون سطحمحلی، جابجاییدر بندیکرد:

(.Displacement Solutions, [No Date]:16-17المللی)اییابینکشور،وجابجاییدرسطحمنطقه

هریکازاینفرم هایحقوقیوسیاسیمتفاوتیروبروخواهدهایجابجایی،باچالشمشخصاً

درمواردجابجاییمحلیوجابجاییداخلی،مسؤولیتحمایتوتضمینحقوقآوارگانبود .

بهعهده باعمدتاً بااینفرضکهقوانینداخلیدولتمتبوعآوارگان،نوعاً دولتمحلیاست.

المللیحقوقبشرسازگاراست،دراینحالتتنهاالزموکافیاستکهدولتاستانداردهایبین

هاوامتیازاتعامقانونداخلیراتضمینکند.هاوتضمینخورداریآوارگانازحقمحلیبر

خط حاضر حال در برخیکشورها آوارگانمشیالبته خاصبرایحمایتاز قوانین و ها

بهعنوانمثالداخلیتدوینکرده قانونیبهاینمنظورتصویب2162درسالایکنپارلماناند.
                                                                                                                                                                                                        
(Complementary Protection)”, Legal and Protection Research Series (PPLA/2005/02), 
Department of International Protection, UNHCR, Geneva – retrieved from: 
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/435df0aa2/9-protection-mechanisms-
outside-1951-convention-complementary-protection.html, p. 2 Paras. 4-5 
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(.دولتافغانستانهمدرسالIDMC, 2014کماکانمعطلباقیماندهاست)کرد،کهاجرایآن

،6تهیهوتصویبنموده«مشیملیدرخصوصآوارگانداخلیخط»سندیراتحتعنوان2169

هایبروزاینپدیدهدرافغانستانبهعنوانیکیازریشه«بالیایطبیعی»صریحبهکهدرآناشاره

(.دولتافغانستاناذعانکردهکهطبقتعهداتیکهبهAfghan IDP Policy: 14شود)مالحظهمی

(بهعهدهدارد،مسیرامنبرای6311هایالحاقی)(وپروتکل6313هایژنو)موجبکنوانسیون

جمعیت یا افراد فرارعبور محلسکونتخود بالیایطبیعیاز ]...[ از فرار منظور به هاییکه

تأمینخومی )کنند، نمود ضرورتAfghan IDP Policy 2013: 30 Para (h)اهد به همچنین .)

هایها،ونیزبرنامهزیرساختهایهشداراولیه،مدیریتکاهشریسک،توسعهبینیسیستمپیش

رسانیبهآوارگانجهتبازگشت،دسترسیبهحقوقونیازهایاولیهوبازسازیجوامعوکمک

(.Afghan IDP Policy 2013, :31-32, Paras. (a) and (e)دهاست)تأمینمعیشتآناناشارهش

مسأله ایرانچارچوبقانونیحاکمبر قالبدوسنداساسیدر در بالیایطبیعی، با مقابله

سند است. هایکلیمصوبمقاممعظمرهبریدرخصوصپیشگیریوسیاست»تدوینشده

سوانحطبیعیوحوادث آماده2«غیرمترقبهکاهشخطراتناشیاز بر سازیمسؤوالنومردم،

«هایجویواقلیمیسوانحطبیعیوحوادثغیرمترقبهبویژهخطرزلزلهوپدیده»برایمقابلهبا

ماده همچنین است. کرده تأکید کشور»6ی مدیریتبحران سازمان تشکیل قانون )مصوب«

اثرعواملطبیعییاانسانی...بهطورناگهانیدر»معادلشرایطیدانستهشدهکه«بحران»،9(6921

انسانیوغیرقابلکنترلبهوجودآمدهوموجبایجادمشقتوسختیبهیکمجموعهیاجامعه

می گردد اشاره...«. دوسندفوق، هیچیکاز در جابجاییجمعیت»صریحیبه » آوارگان»یا

ایجادمشقتوسختیبهیکمجموعهیاجامعه»شود.بااینحالاشارهبهنمیمالحظه«داخلی

انسانی می« همچنینماده نیزشاملشود. سازمان2تواندجابجاییجمعیترا اخیرالذکر، قانون

کهسیاست موظفکرده وخطمدیریتبحرانکشوررا هایاجراییمربوطبهمراحلمشیها
                                                                                                                                                                                                        
1.Government of Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Refugees and Repatriation 
(2013), “National Policy on Internally Displaced Persons”, 25 November 2013 
(hereinafter: Afghan IDP Policy), text retrieved from: http:// morr.gov. 
af/Content/files/National%20IDP%20Policy%20-%20FINAL%20-%20English(1).pdf. 

سند2 سوانحطبیعیوحوادثسیاست». کاهشخطراتناشیاز رهبریدرخصوصپیشگیریو هایکلیمصوبمقام
ل:،قابلدستیابیدرپایگاهاینترنتیسازمانمدیریتبحرانکشوربهنشانیذی«غیرمترقبه

http://www.ndmo.ir/Content/media/image/2016/01/2687_orig.pdf. 
9 اسالمی، شورای )مجلس کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون مرکز6921. اینترنتی پایگاه در دستیابی قابل )

هایمجلسشورایاسالمیبهنشانیذیل:پژوهش
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134208. 
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مقابچهارگانه آمادگی، بازسازیوبازتوانی(مدیریتبحران)شاملپیشگیری، تهیهوبه6له، را

تازمانتهیه بهموضوعنامهایننوشتار،قانونیاآیینهیأتوزیرانتقدیمکند. ایکهاختصاصاً

جابجاییجمعیتیاآوارگانداخلیپرداختهباشد،بهتصویبنرسیدهاست.

شاملعبورمهاجرینازمرزهایبینجابجایی میالمللیهستنهاییکه بهطورویژه توانندد،

بین حقوق توجه مطالعهمورد پساز لذا بگیرند. قرار محیطالملل وضعیتآوارگان اجمالی

المللدرموضوعهایحقوقبینهاوچالشزیستیدرقوانینداخلی،درقسمتبعدبهچارچوب

شود.فوقپرداختهمی



 های حقوقی ها و چالش چارچوب .3
 ای حقوقیه تحلیل چالش .1-3

بینطرحمسأله مسألهریزییکچارچوبحقوقی به اختصاصاً محیطالمللیکه آوارگان

هایاخیربههایمختلفرادردههزیستیبپردازد،موضوعیاستکهتوجهصاحبنظراندررشته

تعریفواژگانمربوطبهاینخودجلبکردهاست.بااینحالکماکانحتیاتفاقنظردرباره

المللیفراگیریدرخصوصتعیینوضعیت،شناساییحقوقوزهحاصلنشدهوهیچسندبینح

مسؤولیتدولت تعیین و جابجایی دوران سازماناشخاصدر و جوامع بینها، درهای المللی

تضمینحمایتازمهاجرانمحیطزیستی، حمایتازآوارگانمحیطزیستیوجودندارد.نتیجتاً

حقوقایناشخاصوتکالیفدولتدرغیابسندیکه بهامریمشخصاً برشمردهباشد، را ها

شود.برانگیزتبدیلمیچالش

موافقتنامه تودیعاسنادتصویببهمرحله2169تغییراتآبوهوایی)پاریس: با (کهاخیراً

درمقدمهاجراییرسیده،شاملهیچمقرره ذعانشدهکهتوافقنامهاایدراینبارهنیست.صرفاً

بایستدربررسیمسألههایعضومیمشترکبشریتاستودولتتغییراتاقلیمییکدغدغه»

حقوقبشر،حقبرسالمت،حقوقمردمانتغییراتاقلیمی،نسبتبهایفایتعهداتخوددرحوزه

یپذیر،کودکان،اشخاصدارایمعلولیت،اشخاصدارایآسیبنیمهاجربومی،جوامعمحلی،

در2«.نسلیاهتمامورزندخاص،حقبرتوسعه،برابریجنسیتی،توانمندسازیزنانوبرابریمیان

)مادهپیش ترتیباتبینپیش9نویستوافقنامه که بود شده پیشنهاد الدولیخاصیبراینویس(
                                                                                                                                                                                                        

 (.6921قانونتشکیلسازمانمدیریتبحرانکشور)2ماده.نک6

2. Paris Agreement on Climate Change (2015), Preamble – retrieved from: http:// unfccc.int/ 
files/ essential_background/ convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. 
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6،هایناشیازتغییراتاقلیمیتأسیسگرددهاوجابجاییایجادهماهنگیدرموضوعمهاجرت

کهاینعبارتازمتننهاییحذفشدهاست.بااینحالدرسندنهاییکنفرانسپیشنهادشدهکه

جابجاییتوصیهجهتاتخاذرهیافتمنسجمبرایحلمسألهارائه»یکگروهکاریبهمنظور

تأثیراتمخربتغییراتاقلیمی ناشیاز می2تأسیسشود.« کاریبتواند،انتظار گروه که رود

ارتقاوتضمینحقوقبشر،هاجهتهمکاریدرحوزهحداقلبرمبنایتعهداتموجوددولت»

بارهفراهمآوردکهآثارتغییراتاقلیمی)ازقبیلآبوهوایتریرااینهاواطالعاتدقیقداده

تخریبمنابعطبیعیوباالآمدنسطحآبنامساعد،ازدسترفتنابزارمعیشتمردمبهواسطه

(.Thomas, 2016«)شودپذیرمیهایآسیبدریا(بهچهنحووتاچهمیزانباعثجابجاییجمعیت
توسعهدربارهمتحدمللسازمانکنفرانسمصوب«دستورکارنوینشهرسازی»درمتننهایی

9هبیتات)داریپایشهر اکتبر اکوادور، اشاره9(2161، تنها مسأله، به تغییرامختصری تآثار

می چشم به بشر اسکان بر نمودهاقلیمی اذعان کشورها سران خورد. که شهریدر»اند مراکز

بویژهدرکشورهایتوسعه مشخصهسراسرجهان، غالباً هاییدارندکهتأسیساتوساکنانیافته،

تاینمراکزرابهطورویژهدربرابرآثارمخربتغییراتاقلیمیوسایرسوانحطبیعیومخاطرا

آسیب فعالیتبشر... از میناشی مطلب1«سازدپذیر چنین حق وجه هیچ به تلمیحکوتاه این .

اسکانمللمتحد(،سند)یکیازمقاماتارشدبرنامهسیلوئدنکند.بهتعبیرایراادانمیپیچیده

رودکهرنمیهایناشیازتغییراتاقلیمینکردهوانتظاایبهجابجایینهاییکنفرانسهیچاشاره

کهاکثردولتبتواندازعهده9کنفرانسهبیتات چرا هایعضومللاینتهدیدجهانیبرآید،

(Q. from Lieberman, 2016اند)متحدهنوزچنینخطریراجدینگرفته

وتنوعانگیزه هاییکهمتعاقبحوادثمحیطهایاشخاصوجمعیتپیچیدگیاینپدیده
                                                                                                                                                                                                        
1. Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, 2nd Session (Part 
Twelve), Paris, 5 December 2015, Conclusions on Draft Paris Agreement, Doc. No. 
FCCC/ADP/2015/L.6 (See p. 11), text retrieved from: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/278/26/pdf/G1527826.pdf?OpenElement. 
2. Conference of the Parties to UN Framework Convention on Climate Change, Twenty-first 
Session (COP21), 12 December 2015, Adoption of the Paris Agreement, Doc. No. 
FCCC/ADP/2015/L.9 (see p. 7, Para. 50), text retrieved from: https://unfccc.int/
resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf. 
3. UN Conference on Sustainable Urban Development, Habitat III (October 2016). 
4. Habitat III, The New Urban Agenda (Agreed Draft, 10 September 2016), Retrieved 
from: https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/, see Para. 63 

بهتبعیضدولتتوجهویژه»البتهالزمبهذکراستکهدربندهایدیگراینسند،اشاراتیبه هاوآزارهایپیشروی]...[ها
هابهتضمینحقوقبشرورفتارانسانیباپناهندگان،آوارگانداخلیوتعهددولت»(و21)بند«پناهندگانوآوارگانداخلی

ونظایراینعباراتبهچشممی22)بند...«نمهاجری اینحالاشاره( با مستقیمیبهجابجاییمحیطزیستیمالحظهخورد.
 شود.نمی
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شودکهتدوینچارچوبحقوقیاختصاصیبرایگیرند،باعثمیبجاییمیزیستیتصمیمبهجا

هایپیشیناشارهشد،بهندرتاینموضوع،بهامریدشوارتبدیلشود.همانطورکهدرقسمت

توانمهاجرینییافتکهجزفرارازحوادثمحیطزیستیوآثارتغییراتاقلیمی،هیچگونهمی

نداشتهباشند.درموردتغییراتتدریجیشرایطاقلیمی،ایناختالطدیگریبرایمهاجرتانگیزه

هایطبیعیکهدفعتاًباعثهاآشکارتراست؛اماحتیدرموردتغییراتسریعناشیازبحرانانگیزه

توانعواملدیگریازقبیلعدمشوند،هموارهمیتهدیدعلیهحیاتومعیشتیکجمعیتمی

ضعفدرتوانمندسازیجوامعبرایمقابلهبابحرانرابهعنوانعلتهایتوسعهوتحققشاخص

شورش فقر، وجود کرد. مشاهده ناآرامیجابجایی و ویژگیها مسلحانه، مخاصمات هایها،

تنشمردم و میشناختی همگی حکمرانی، در ضعف و تاریخی منازعات و زمینهها توانند

آنرافعالکردهمحیطزیستیتنهاماشهکهیکحادثهجمعیباشندهایفردییادستهجابجایی

(حاکیازآنQ. from UNFCCC, 2016هاتوسطکارشناسان)است.بررسیوتحلیلکیفیداده

هایمحیطزیستیمهاجرتاستکهعواملزیربهترتیببیشتریننقشرادرفراهمکردنزمینه

بهعهدهدارند:

 وهوایی؛شدتوتکرارپذیریحوادثآب

 کمبودمنابعآب؛

 حاصلخیزنبودنزمینبرایتأمینمعیشتجمعیتمحلی؛

 فقدانامنیتغذایی؛

 غیرقابلسکونتبودنمناطقساحلی؛

 امکانبروزمنازعاتناشیازرقابتبرسرمنابعمحدود.

اندمهاجرترافعالکرده،بروزسیلوتوفان،مهمترینعواملیبودهکهماشه2169درسال

درصد(.درحدوددهدرصدمواردنیز)بویژهدرآفریقا،خاورمیانهوهند(،91و91)بهترتیببا

(.بااینحالدرتمامیUNFCCC, 2016بروزمنازعاتوبالیایطبیعیعاملمهاجرتبودهاست)

ارتباطیبهمحیطاینحالت عواملیکهلزوماً تأمینشاخصها، ایامنیتهزیستندارند)عدم

اندکهتوانمندیجمعیتانسانیرابرایمقابلهایرافراهمکردهانسانیوحکمرانیمطلوب(زمینه

هایاقلیمیوسوانحمحیطزیستیکاهشدادهاست.باتنش

مهاجرتگونه مهاجرتشناسی میان عینی تفاوت یک وجود از زیستی، محیط هایهای

تعییناینکهدورهیتنمیهایاختیاریحکااجباریومهاجرت ازکند.معموالً جابجاییدقیقاً
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بهسهولتامکان زمانیآغازودرچهزمانیپایانیافته، اینحالدستهچه با بندیپذیرنیست.

اند)جابجاییدرسطحمحلی،آوارگانبراساسمسافتیکهازمحلسکونتتامقصدطیکرده

جابجاییبین سادهالمجابجاییداخلی، امرینسبتاً بهتربهنظرمیللی( میرسد. توانمیانعالوه،

هایناشیازتغییراتتدریجینیزتمایزقائلهایناشیازبالیاوسوانحدفعیومهاجرتمهاجرت

شدکهبهنظرنویسندگاناینمقاله،اینتفکیکتأثیرچندانیدرنظامحقوقیحمایتازآوارگان

دداشت.محیطزیستینخواه

(چنیناظهارنظرنمودهکهدروضعیتجابجاشدگانناشیIOMالمللیمهاجرت)سازمانبین

ازحوادثدفعیوتغییراتتدریجیمحیطزیستیوهمچنیناقداماتالزمبرایایندوگروه،

امل(.البتهوجودتفاوتقابلانکارنیست؛اماعوIOM, 2014: 46هاییوجوددارد)احتماالًتفاوت

 زیستی سرعتمحیط یکطیفاز شدتدر و مختلفها میهای مهاجرت، به منجر توانند

کیبا(؛بلکهDichotomyدوحالتی)متفاوتونهبایکپدیدهجمعیتشوند.یعنینهبادوپدیده

بهحمایتومواجههستیم،کهبهطورکلیبرمسؤولیتدولتمختلفدرجاتحائزدهیپد ها

؛امریکهکندپذیریآنان(داللتمیهاونیازهاوآسیبانیبهاشخاص)برمبنایحقامدادرس

مسؤولیتحمایت»یادآورمضامینکلیدکترین یادآور6باشدالمللعمومیمیدرحقوقبین« .

شودکهبهتعبیرکوفیعنان،دبیرکلاسبقسازمانمللمتحد،کمبودمنابع)بویژهمنابعآبمی

بینیهایاجتماعیوسیاسیرابهنحوغیرقابلپیشتواندتنشمی»زیستتخریبمحیطشیرین(و

هایامنیتیهایسنتیبانظربهچالشوضرورتداردکهرهیافت«وبالقوهخطرناک،افزایشدهد

(.Annan, 2000, p. 44جدید،موردبازنگریقرارگیرند)

نظرمی به نمایندهنیکالوالتررسدقرائتیکه امورآوارگان، دبیرکلسازمانمللمتحددر

ی«سناریو»داخلی،ازصورتمسألهدارد،باآنچهفوقاًپیشنهادشدهقرابتبیشتریدارد.کالینپنج

توانندبهشکلمستقیمیاغیرمستقیم،(رابرشمردهکهمیQ. from UNHCR, 2009b: 3مختلف)

شوند:هایانسانیباعثجابجاییجمعیت

 هایآبرُفتی(؛هایشدیدموسمی،جریانحوادثآبوهوایی)سیل،تندباد/گردباد/توفان

 هابهعنوانمناطقپرخطربرایزیستانسان؛تعیینمناطقیتوسطدولت

شوند)ازقبیلهاییکهبهتدریجشکلگرفتهوتشدیدمیزیستوبحرانفرسایشمنابعمحیط
                                                                                                                                                                                                        
1. General Assembly Resolution 60/1, 2005 World Summit Outcome, A/Res./60/1 (24 
October 2005) available at, http://undocs.org/A/RES/60/1, (See Paras. 138-139).  
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 زائی،افزایشغلظتنمکدرمناطقساحلیوغیره(؛کاهشمنابعآب،بیابان

 باالآمدنسطحآبوغرقشدنجزایرکوچک؛

اثررواجمنازعاتوخشونتبهواسطه زمینوغذا(در کاهشمنابعحیاتی)ازقبیلآب،

تغییراتاقلیمی.

ها،جمعیتجابجاشدهممکناستبهداخلیاالتکندکهدرهریکازاینحکالیناشارهمی

البتهممکناستدرمراحل بیرونازفضایسرزمینیکشورمحلسکونتخودنقلمکانکنند.

المللیکمترباشد.امابههرحالبایدبهوضعیتخاصکسانیکهاولیه،احتمالعبورازمرزهایبین

کشورمتبوعیاکشورمحلسکونتخودشدهوبهیعواملمحیطزیستیناچاربهترکبهواسطه

(.UNHCR, 2009b: 3علتادامهداشتنخطربحرانمایلیاقادربهبازگشتنیستند،توجهشود)

بهنظرمی تعبیردیگر، تعیینچارچوبحقوقیحمایتازآوارگانمحیطبه رسدآنچهدر

است.براینمبناکهمقصدمهاجرتنیست؛بلکهعلتمهاجرتکنندهدارد،زیستیاهمیتتعیین

حقوقبین متبوعخودمأویبجویند، خارجازسرزمینکشور درداخلیا المللمهاجرینمآالً

 هایمتفاوتیبهنیازهایحمایتیومادیآنانخواهدداد.پاسخ



 های محیط زیستی الملل مرتبط با مهاجرت های حقوق بین چارچوب .2-3

 پناهندگانتیخصوصوضعدر6396ونیکنوانس*

شوند،حتیاگرموفق)یاناچار(شوندعواملمحیطزیستیجابجامیاشخاصیکهبهواسطه

ایدردوردستمهاجرتالمللیعبورکردهوبهکشورهایمجاوریابهنقطهکهازمرزهایبین

طبقتعریف پناهندگانتیوضعخصوصدر6396کنوانسیونکنند، مشمولعنوان «پناهنده»،

یکترسموجهازبهواسطه»داندکهراشخصیمی«پناهنده»کنوانسیون6گیرند.مادهقرارنمی

هایاجتماعییاداشتنعقایدعواملنژادی،مذهبی،ملیتی،عضویتدرگروهاینکهبهواسطه

اندیابراساستوسیاسی،درمعرضآزارقراربگیرد،خارجازکشورمتبوعخودقرارداردونمی

...«.خواهدکهخودراتحتحمایتدولتمتبوعشقراردهدچنانترسینمی

مرتبطباعواملپنجگانه(،محصولفضایذهنیو«آزار»اینتعریف)وتأکیدآنبروجود

سیاسیپسازجنگجهانیدوماستوتوسعهوتفسیرآننیزعمدتاًدرفضایجنگسرداتفاق

«هاومعیارهایحاکمبرتعیینوضعیتپناهندگیآیین»کمیساریادرخصوصکتابچهافتادهاست.

(UNHCR, 2011bهیچگونهاشاره،)ایبهقربانیانسوانحطبیعیوتغییراتاقلیمینکردهاست.بنا
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بهعنوان برایآنکهبتوانمهاجرینمحیطزیستیرا پناهنده»بهتعریففوق، شناساییکرد،«

تغییراتاقلیمیبهعنوانالزم اینمهاجرینخارجازکشورمتبوعخودباشند؛ثانیاً استکهاوالً

این«آزار» بهنحویباعواملپنجگانه)نژاد،مذهب،ملیت،عضویتدر«آزار»تلقیشودوثالثاً

هایاجتماعیخاص،عقایدسیاسی(ارتباطداشتهباشد.گروه

پرسشمی این به مفصالً خودتوان خودی به زیستی، محیط عواملی آیا که پرداخت ها

آزار»توانندمی » اینکه یا آزار»تلقیشوند، بین« باشد؟آیا یکفاعلانسانیداشته بایدالزاماً

محیطزیستیمستقیماًحیاتمردمراتهدیدکند،وحالتیکهلوازممعیشتآنانحالتیکهپدیده

یوجوددارد؟رژیمانتسابمسؤولیتدراینحالتچهوضعیتیدارد:راازبینبردهباشد،تفاوت

عهده به آوارگان، به وارده خسارات مسؤولیت توسعهآیا در که است آنها متبوع دولت

صنعتیکهبایافتههایتوسعهدولتهاوتوانمندسازیجمعیتکوتاهیکردهیابهعهدهزیرساخت

یمحیطاند؟آیابینحالتیکهپدیدهتشدیدتغییراتاقلیمیشدهایباعثتولیدگازهایگلخانه

باشدو داده تحتتأثیرقرار را بخشبزرگیازجمعیتیککشور یا تمام اقلیمی، زیستییا

حالتیکهآثارآنصرفاًمحدودبهبخشخاصیازجمعیتشدهباشد،تفاوتیوجوددارد؟اگر

نژادییامذهبی(نسبتبهمابقیجمعیتداشتهاینبخشازجمعیت،یکویژگیخاص )مثالً

باشند،چطور؟

هایفوقوجودندارد)برایبحثتفصیلیدراینخصوصپاسخاجماعیودقیقیبهپرسش

دراینYamatomo and Esteban, 2014: 231-233نک اما اگر(. اتفاقنظروجودداردکه باره

)قبلازحادثهزیرساختدولتمحلیدرتوانمندسازیوتوسعه دراعطایها محیطزیستی(یا

آمیزعملکند،یامحیطزیستی(،بهنحوتبعیضحمایتوامدادرسانیبهآوارگان)بعدازحادثه

آمیزراندنیکگروهجمعیتیداشتهباشد،اینعملکردتبعیضازاینطریققصدتنبیهیابهحاشیه

(.UNHCR, 2009a: 9-10وممذکوردرکنوانسیونمحسوبشود)بهمفه«آزار»تواندمصداقمی

مهاجرینمحیطدرباره6396درغیراینمورد،ظاهرعباراتحاکیازآناستکهکنوانسیون

«پناهندگانمحیطزیستی»عالوه،کمیساریانسبتبهاستفادهازعنوانزیستیقابلاعمالنیستوبه

داند.کنندهمیاردواینواژهراگمراهبرایایناشخاصنظرمساعدیند

سازمانبرخیدولت و کردهها بههایغیردولتیپیشنهاد متمم سند یکپروتکلیا که اند

 ماده6396کنوانسیون در تعریفمندرج و شود مورد6الحاق منظور این به را کنوانسیون

 سال در مالدیو )دولت دهد قرار بنگالد2111بازنگری دولت و سال در چنین2113ش
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(.کمیساریاYamatomo and Esteban, 2014: 234-235بهنقلاز–اندپیشنهادهاییرامطرحکرده

یهرگونهابتکاریدرراستایبازنگریدرتعریفموجود،عمالًراهرابرایمذاکره»معتقداست

بهنظرنمیکند،کهچندانموجهبهیتماممتنکنوانسیونبازمیمجدددرباره دررسد. عالوه،

فضایسیاسیموجود،اینمذاکراتممکناستبهپایینآمدنسطحاستانداردهایحمایتاز

درمعرضتهدیدقراردهد وکلرژیمحمایتیموجودرا )پناهندگانمنجرشود، »UNHCR, 

2009b: 9.) 



 یازآوارگانداخلتیحمایاصولراهنما*

خصوصجابجایی دادر چارچوبهای امیدوارکنندهخلی، موجود حقوقی اسنادهای از تر

توسط6332داخلیکهدرسالمربوطبهپناهندگانهستند.اصولراهنمایمربوطبهآوارگان

 ,UN Commission on Human Rightsکمیسیون)سابق(حقوقبشرموردپذیرشقرارگرفته)

رود،تعریفنسبتاًموسعیینخصوصبهشمارمیحقوقعرفیدراکننده(وعمدتاًتدوین1998

 داخلیاز عباراتمقدماتیآوارگان دوم بند مطابق است. نموده راهنماارائه آوارگاناصول ،

هاییهستندکهبهزوریابهاجبار،بویژهبهعلتِ،یابرایاجتنابازآثاراشخاصیاگروه»داخلی

وضعیت مسلحانه، گستمخاصمات خشونت وهای طبیعی حوادث یا بشر، نقضحقوق رده،

شده محلسکونتعادیخود از فرار ترکیا به ناچار شناختهمصنوعی، هیچمرز از شدهو

اندالمللیعبورنکردهبین شودکهعللبروزجابجاییاجباریدرتعریفآوارگانمالحظهمی«.

تربودهوبهوضعپناهندگانگستردهراجعبه6396داخلی،مشخصاًازعللمذکوردرکنوانسیون

نیزدرآنتوجهشدهاست.6«حوادثطبیعییامصنوعی»

،افرادیراکهموفق)یاناچار(بهعبورازمرزهایاصولراهنمادرعینحالتعریفمندرجدر

نه،اشخاصیکه«حوادث«گیرد.همچنینبراساسمعنایعادیواژهاند،دربرنمیالمللیشدهبین

تغییراتتدریجیشرایطاقلیمیناچاربهترکتغییراتوبالیایدفعی،بلکهبهواسطهبهواسطه

 (.IOM, 2014: 28گنجند)اند،دراینتعریفنمیمحلسکونتخودشده

 کردکه بایداشاره قوتفوق، نقاطضعفو کنار در آوریکسندغیرالزاماصولراهنما

هاوقوانینداخلیخودتوانندازآنبرایمنسجمکردنسیاستمیهاشودودولتمحسوبمی

هایمختلفوآوریکههمزمانبهحالتالمللیالزامشود،سندبینمیاستفادهکنند.لذامشاهده
                                                                                                                                                                                                        
1. Natural or man-made Disasters. 
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نیازهایمختلفآوارگانمحیطزیستیبپردازد،درحالحاضروجودندارد.امااینبدانمفهوم

مه و آوارگان حقنیستکه از محیطزیستی، حوزهاجران موجبسایر به هایهایعامیکه

بهرهباشند.گیرد،بیالمللبهافرادانسانیتعلقمیحقوقبین



گیری: مختصات چارچوب حقوقی مطلوب برای حمایت از مهاجران محیط  نتیجه

 زیستی
سندبین شد، اشاره حاالمللیالزامچنانکه همزمانبه جامعیکه و هایمختلفولتآور

ذیلمقایسه جدول در ندارد. وجود مهاجرینمحیطزیستیبپردازد، ایبیننیازهایگوناگون

جمعیت اشخاصو جابجایی موضوع با مرتبط سندهای وضعیتمهمترین در انسانی هایهای

بحرانیارائهشدهاست:


 های محیط زیستی نها با مهاجرتمقایسه بین اسناد از حیث ارتباط آ-1جدول 

 نام سند
مقایسه از حیث 
 مقصد مهاجران

ی  مقایسه از حیث انگیزه
 مهاجران )عوامل مهاجرت(

مقایسه از حیث 
 آور بودن الزام

6396کنوانسیون
درخصوصوضع

پناهندگان

از که مهاجرینی صرفاً
در )یا متبوع کشور
تابعیت فاقد که صورتی
محل کشور از هستند،
خارج خود سکونت(

اند.شده

نژاد، مبنای بر آزار از ترس
در عضویت ملیت، مذهب،

یاگروه خاص، اجتماعی های
 داشتنعقایدسیاسی

محیط مهاجران به اشاره عدم
زیستی

المللیبینمعاهده
آورالزام

6313کنوانسیون
سازمانوحدت

آفریقا

از که مهاجرینی صرفاً
در )یا متبوع کشور

تابعیتصورتی فاقد که
محل کشور از هستند،
خارج خود سکونت(

اند.شده

نژاد، مبنای بر آزار از ترس
در عضویت ملیت، مذهب،

یاگروه خاص، اجتماعی های
 داشتنعقایدسیاسی

فرارازتجاوزخارجی،اشغال،
هاییخارجی،یاوضعیتسلطه

کهباعثاختاللجدیدرنظم
 شوندعمومیمی

اشاره مهاجرینعدم صریحبه
محیطزیستی

ایمنطقهمعاهده
آورالزام
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اصولراهنمادر
خصوص

آوارگانداخلی
(6332)

به ناچار که مهاجرینی
ترکمحلسکونتخود
شدهولیموفقبهعبوراز

بین المللیمرزهای
اند.نشده

مخاصمات آثار از اجتناب
بشر، حقوق نقض مسلحانه،

 گسترده، حوادثخشونت
 یمصنوعاییعیطب

عدماشارهبهجابجاییناشیاز
 شرایطتدریجیتغییرات در
اقلیمی

آور،سندغیرالزام
حقوقکنندهتدوین

عرفی،موردپذیرش
هادولت



خصوصتهیه در دیگری پیشنهادهای خاصبرای یککنوانسیون بین»ی المللیوضعیت

اشخاصجابجاشده»انسیونخاصبرای(یایککنوCIDCE, 2010«)جابجاشدگانمحیطزیستی

بااینحالدیدگاهHodgkinson et al, 2010«)تغییراتاقلیمیبهواسطه های(مطرحشدهاست.

آدامیتمهیدکنوانسیونبرایمهاجرینمحیطزیستیوجوددارد:مکمخالفنیزدرمقابلایده

مهاجرینمحیطزیستی،همزمانمسألهیکازپیشنهادهایموجود،نتوانستهبهمعتقداستکههیچ

هایپیشرویکندکهیکیازچالشالمللیبپردازد.ویاشارهمیدرسطحمحلیوداخلیوبین

عواملمحیط بر عالوه همواره استکه این برایمهاجرینمحیطزیستی، تدوینکنوانسیون

انگیزه اقتصادیزیستی، می-های مهاجرتتأثیر بر نیز ارتباطاجتماعی برقراری لذا و گذارند

غیرممکناست) (.البتهMcAdam, 2011: 26مستقیممیانمهاجرتوعواملمحیطزیستیتقریباً

هایاقتصادیازپردازانمعتقدندکهصرفناممکنبودنجداسازیانگیزهگروهیدیگرازنظریه

مانعیدرتهیه مهاجرینمحیطزیستیتلقییکنوانسیونبرایحمایتازعواملمحیطزیستی،

)نمی توافقYamatomo and Esteban, 2014: 238-239شود اینمورد اینحالحداقلدر با .)

دولت حاضر حال در که دارد ارادهوجود از توسعهها و جدید اسناد تدوین برای سیاسی

سازوکارهایحمایتیبرخوردارنیستند.

بهدرنبودسندالزام هادرحقوقمهاجرینمحیطزیستیوتکالیفدولتآوریکهمشخصاً

میوضعیت باشد، اینخصوصهایمختلفپرداخته در توانبهمقرراتوموازینحقوقبشر

جوازالمللیدادگستریدررأیمشورتیرسد،مشابهاستداللیکهدیوانبینتکیهکرد.بهنظرمی
یهانیسرزمدرحائلوارید(ورأیمشورتیICJ, 1996: 226()6331ی)اهستهیهاسالحکاربرد

میانحقوقبشروحقوقبشردوستانهدر(درخصوصرابطهICJ, 2004: 136()2111ی)نیفلسط

میانحقوقبشروحقوقمهاجریندرزمانمسلحانهارائهکرده،درخصوصرابطهزمانمخاصمه
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وقبشردرزمانمخاصمهومشخصاًاجرایجابجایینیزقابلتصوراست.بهنظردیواناجرایحق

شود.برایمیثاق،معلقنمی1(،جزدرحدودماده6311المللیحقوقمدنیوسیاسی)میثاقبین

میثاقحقوقمدنیوسیاسی(مجاز1تعییناینکهچهمواردیدرشرایطاضطرار)مطابقماده

وانبهمقرراتحقوقبشردوستانهمراجعهکردتمی(pecialisLexsخاص)هستند،بهعنوانقاعده

(ICJ, 1996: 240, Para. 25ازسویدیگردیواندرتفسیرماده.)میثاقحقوقمدنیوسیاسی،2

هاچهدرفضایسرزمینی،وچهحتیدرخارجازآن،موظفهستندکهاشارهکردهکهدولت

تضمین دربارهحقوقو هایمیثاقرا تصالحیتتح»افرادیکه می« قرار رعایتآنها گیرند،

(.ICJ 2004: 178-180, Paras. 106-111کنند)

میثاقحقوقمدنیوسیاسی(1اگراجرایحقوقبشردرزمانجنگ)جزدرحدودماده

نمی وضعیتمتوقف در اولی طریق به حکم همین وشود، طبیعی حوادث متضمن های

عواملمحیطزیمهاجرت سویدیگرهایناشیاز از صادقاست. نیز تغییراتاقلیمی ستییا

شانهاموظفبهتضمینحقوقمدنیوسیاسیدرخصوصتمامیافرادتحتصالحیتدولت

شانقراردارند)اعمازاینکههستند؛لذاچهدرموردیکهآوارگاندرسرزمینکشورمتبوع

یشرایطاقلیمیباشد(وچهدرموردیکهجابجاییآنهاناشیازحوادثدفعییاتغییراتتدریج

واسطه میبه کشورها سایر سرزمینی فضای به فرار به ناچار زیستی محیط شوند،عوامل

المللیحقوقبشربرخوردارشوند.هاینظامبینهاوحمایتاالصولبایدازتضمینعلی

هاجرینمحیطزیستیبربندیمباتوجهبهشمولعاممقرراتحقوقبشروعدمامکاندسته

انگیزه نظاممبنایعواملو در نقصآشکار و شده باعثمهاجرتآنان هایحمایتیهاییکه

خاصمهاجرین)باارجاعبهاسنادمربوطبهحقوقپناهندگانوآوارگانداخلی(،برایطراحی

رینوهایمهاجچارچوبحقوقیمطلوبجهتحمایتازمهاجرینمحیطزیستیبایدبرحق

هایآبوهواییوتغییراتاقلیمیتکیهکرد.بهبیانهادروضعیتخاصبحرانتکالیفدولت

یافراددرومقتضیاتآندرچارچوبحقوقبشر)احترامبهحقوقهمه«حمایت»دیگر،مفهوم

نهراتواندخألهایحمایتیموجوددرنظامحقوقیپناهندگانوحقوقبشردوستاها(،میزمانهمه

پرکند.

بین حقوقی نظام در اساسی یکاصل عنوان به مقابل، دولتدر اختیارالمللی، از نیز ها

توانندازورودمهاجرینصالحدیدیحاکمیتیبرایکنترلمرزهایخودبرخوردارهستندومی

فضایسرزمینی اینپرسشباقیمیبه اینجا در تعهدبهشانجلوگیریکنند. آیا عدمماندکه
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می6اعاده شمار به پناهندگان مبانیحقوقمهاجرینو از یکی که دولت رود، مطابقآن هاو

،2شاندرمعرضتهدیدقرارداردتواننداشخاصرابهسرزمینیبازگردانندکهحیاتیاآزادینمی

درخصوصمهاجرینمحیطزیستینیزقابلاعمالخواهدبود؟

هایمشابه،بایدبهعنوانیکاصلکلیدرنظرداشتکهدرپاسخبهاینپرسشوپرسش

رهاییاز»بایستبرمبنایچارچوبحقوقیمطلوببرایحمایتازآوارگانمحیطزیستی،می

ترس » نیاز»و حقوقو9«رهاییاز غایتاینچارچوبحقوقیبایدحمایتاز طراحیشود.

تیباشدوماهیتعواملمحیطزیستیوپذیریاشخاصمتأثرازعواملمحیطزیسکاهشآسیب

میانگیزه تواندازحیثعملیاتیدارایاهمیتتلقیایکهآنانرابهمهاجرتسوقداده،صرفاً

بهواسطه نیازهایمهاجرینیکهدفعتاً محیطزیستیناچاربهجابجایییکحادثهشود.مشخصاً

تغییراتدرازمدتشرایطاقلیمیتصمیمبهاند،متفاوتازنیازهایکسانیاستکهدرپیشده

حقوقیکنند.اماآنچهبرایجامعههایمتفاوتیراطلبمیاندوایننیازهاپاسخمهاجرتگرفته

مستقیمیبین رابطه ایناستکه «حق»اهمیتدارد، نیاز»، » مسؤولیت»و این« در برقرارشود.

هایباقیماندهدربحثحاضردنبرخیگرهتواندبهگشوتحلیل،دکترینمسؤولیتحمایتمی

کمککند.





                                                                                                                                                                                                        
1. Non-refoulement. 

ماده2 در ماده6396کنوانسیون99یاصلمنعاعاده ژنو)19یدرخصوصحقوقپناهندگان، (،6313کنوانسیونچهارم
(موردتصریحقرارگرفته2111اجباری)کنوانسیونمقابلهباناپدیدشدن61ی(وماده6321کنوانسیونمنعشکنجه)9یماده

هایمختلفالتزامخودرابهالمللیپذیرفته،ودرموقعیتهاصریحاًایناصلرابهعنوانبخشیازحقوقعرفیبیناست.دولت
می،مصوبمجمععمو621/91اند.مجمععمومینیزآنراموردتأییدقراردادهاست)نکبندچهارمقطعنامهآناعالمکرده

(.2116دسامبر62
3. Freedom from Fear, Freedom from Want. 
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