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مهاجران محیط زیستی در حقوق بینالملل :از ابهام مفهومی تا فقدان
چارچوب حقوقی
ساسان مدرس سبزواری - 1سید محمد قاری سیدفاطمی

2

دریافت -1931/11/11 :پذیرش1931/1/21 :

چکیده

یچیدهای (اجباری یا اختیاری؛
یط زیستی ممکن است شکلهای پ 
مهاجرتهای مح 

یزههای
.دستهبندیمهاجرینبرمبنایانگ 
ینالمللی)بهخودبگیرند 
موقتیادائم؛وداخلییاب 
نهامکانپذیراستونه

یطزیستیازعواملاقتصادی-اجتماعی،
آنانوجداکردنعواملمح 
دروهلهنخستبایدبر

یطزیستی،
یکند.لذارژیمحمایتازمهاجرینمح 
یدهایحاصلم 
فا 
یازهای مهاجرین طراحی شود .در حال حاضر هیچ سند الزامآور
یبپذیری و ن 
مبنای آس 
ینالمللی کهاختصاصاًبهجابجاییهای محیطزیستیبپردازد،وجودندارد.برخی پیشنهاد
ب 
کردهاندکهکنوانسیون  6396در خصوصوضعیت پناهندگان،بهاین منظورتوسعهیابد.

یهیککنوانسیونجدیدبرایحمایتازآوارگانمحیطزیستیرامدنظرقرار
گروهینیزته 
یه کنوانسیون جدید برای این منظور،دروضعیت
میکند کهته 
مقاله استدالل 
دادهاند.این 

کهدولتهاعمدتاًدرپی محدود کردنتعهداتخوددرقبالپناهندگانو

سیاسی فعلی 
یتواند
یکند.بازنگری واصالحکنوانسیون  6396نیز م 
آوارگانهستند،توفیقی حاصلنم 
دولتهادرقبالپناهندگانگشودهوکل
مجددرادرباره حقوقوتکالیف  

بابمذاکره 

ولتهابهاجرایحقوقبشردر
رژیم موجودراتهدیدنماید.پیشنهادشدهکهتقویتتعهدد 
یتواند خألموجودراتا
یتهای اضطراری ،باعنایت بهدکترین «مسؤولیت حمایت» م 
وضع 
حدقابلقبولیجبراننماید.


واژگان کلیدی :مهاجرت محیط زیستی ،تغییرات اقلیمی ،پناهندگان ،آوارگان داخلی،
مسؤولیتحمایت
s.modarress@gmail.com
.6دانشجویدکتریحقوقبینالمللدانشگاهشهیدبهشتی(نویسندهمسئول)
.2استادحقوقبشردانشگاهشهیدبهشتیm-fatemi@sbu.ac.ir
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مهاجرت محیط زیستی به عنوان یک پدیده بینالمللی
جابجاییوترکمحلسکونت،ازدورانباستانبهعنوانراهحلیبرایانطباقبادگرگونیها
یامقابلهبااوضاعواحوالنامساعدمطرحبودهاست.درمتونمذهبیبهوجوبمهاجرتبرای
«جلوگیریازظلمبهنفس»تأکیدشدهاست 6.مساعدنبودنشرایطزندگی،میتواندازعوامل
نینشأتبگیرد.وضعیتجامعهممکناستشخصرابهواسطهنژاد،ملیت،

طبیعییاعواملانسا
مذهب،داشتنعقایدسیاسیویاعضویتدرگروههایاجتماعیخاص،چنانتحتآزارقرار
دهدکهویاجباراًتصمیمبهفرارازسرزمینمحلسکونتخودبگیردونتواندازحمایتسیاسی
دولتمتبوع خود بهرهمندشود.چنینوضعیتیدر حقوقبینالمللبهعنوان«پناهندگی» مورد
شناساییقرارگرفتهواسنادمتعددیدرخصوص«حقبرپناهجویی» 2وبرخورداریازحمایت
تدوینشدهاند.

دردورانپناهندگی9
امادرکناروضعیتسیاسیواجتماعی،قهرطبیعتنیزعاملیبرایجابجاییبشربوده است.
اینجابجاییهاازدورانباستاندرجریانبودهوبعضاًتأثیرمشهودیبرتحوالتسیاسیدرسطح
اند.تحقیقاتجدیدازسابقه طوالنیجابجاییقبایلبهواسطه کاهششدیددمادر


جهانداشته
برخی نقاط کره زمین حکایت میکنند که حتی در سقوط امپراتوری روم تأثیر گذاشتهاند
).جابجاییهایاجباریناشیازحوادثمحیطزیستیوبویژه

(Buntgen, et al., 2011: 578-582
ناشیازدخالتانساندرشرایطاقلیمیزمین،دردورانمعاصرنیزتأثیرقابلتوجهیدرتحوالت
تواندموردتوجهحقوقبینالملل

سیاسیوتحققاهدافتوسعهدرسطحبینالمللیداشتهومی
قرارگیرد.
طبعاً مانند هر مسأله دیگری در حقوق بینالملل ،عالیق حاکمیتی و جهتگیری سیاسی
تواندتأثیرزیادیدرشیوهفهماینمسألهداشتهباشد.دروضعیتفعلیکهدولتهای

دولتهامی

یافتهسعیدرمحدودکردنسیلمهاجرانوپناهجویاندارند،بهباوربرخیازنویسندگان،


توسعه
.6قرآنکریم،سورهنساء،آیه( 31ترجمهمهدیالهیقمشهای)«:آنانکهفرشتگان،جانشانرادرحالیکهظالمبهخود
اندمیگیرند،ازآنهاپرسندکهدرچهکاربودید؟پاسخدهندکهمادررویزمینمردمیضعیفوناتوانبودیم.فرشتگان


بوده
گویند:آیازمینخداپهناورنبودکهدرآنهجرتکنید؟!ومأوایایشانجهنماستوآنبدجایگاهبازگشتیاست».همچنین
نککتابمقدس(عهدعتیق)،سفرخروج،بابسوم،آیات1تا.62
.2نکماده(61)6اعالمیهیجهانیحقوقبشر.
.9بویژه:کنوانسیونسازمانمللمتحدمربوطبهوضعیتپناهندگان(22ژوئیه)6396وپروتکلالحاقی(96ژانویه،)6311قابل
رپایگاهمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی(قانونالحاقایرانبهکنوانسیونوپروتکلمزبور،مجلسشورای

دستیابید
ملی)2999/9/29،درنشانیاینترنتی.http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97439
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نمیتوانانتظارداشتکهدسته جدیدیازمهاجرانتحتعنوان«مهاجرانمحیطزیستی»مورد

شناسایی قرار گرفته و چارچوب حمایتی جدیدی برای آنان در حقوق بینالملل تعریف شود
رفتاردولتها درقبال

آدامدرتحقیقیکهدرباره 


).مک
(Yamatomo and Esteban, 2014: 219
مهاجران انجام داده from Yamatomo and Esteban, 2014: 219-220

 ،)(Q.معتقد است که

هابرایتصمیمدربارهحمایتازآوارگانمحیطزیستیمعموالًعواملذیلرامدنظرقرار


دولت
میدهند:

الف-ارادییااجباریبودنجابجایی:درصورتیکهشخصبدوناجباریااضطرار تصمیم
بهمهاجرتگرفتهباشد[،علیالظاهر]مستحقحمایتبینالمللینیست؛

ماهیتمسألهایکهمنجربهجابجاییشده:معموالًجابجاییهایناشیازحوادثطبیعیو

تغییرسریعشرایط،نسبتبهمواردناشیازتغییراتتدریجیاقلیم،باچالشهایحمایتیکمتری
روبروهستند؛
پ-تأثیرعواملانسانیدرجابجاییآوارگان:اگرمهاجرینعالوهبرمواجههباعواملمحیط
زیستی،بامواردیهمچونتبعیضدربرخورداریازحمایتوامدادرسانیمواجهبودهباشند،
معموالًدسترسیبیشتریبهحمایتوامدادبینالمللیخواهندداشت؛
عبور از مرزهای بینالمللی :اشخاصی که پس از ترک سکونتگاه خود موفق به عبور از
مرزهایبینالمللینشدهاند،بهعنوانآوارگانداخلی 6شناختهشدهوعلیاالصولتحتحمایت

دولتمتبوعخودقراردارند؛
جهتگیری سیاسی دولتها درباره مسائل محیط زیستی و بشردوستانه :معموالً مهاجرت

هایدیگر(ازقبیلفرارازفقروآسیبهایاجتماعی)همراهاستودر

محیطزیستی،باانگیزه
برخی موارد دولتها ضمن انکار آثار تغییرات اقلیمی ،سعی میکنند انگیزههای اقتصادی
آوارگانرابرجستهنمودهوآنانراازحمایتمحرومکنند.
مهاجرتعلیرغمقدمتیکهبهدرازایتاریخبشردارد،همچنانپدیدهپیچیدهوقابلتوجهی

رسد؛بویژههنگامیکهجمعیتبزرگیازانسانهاتصمیمبهجابجاییمیگیرند،معموالً

بهنظرمی
کاهشوآسیبپذیریآنهادرمقابلتطوراوضاع

تواناییجمعیتدرتأمیننیازهایاولیهتدریجاً
افزایشمییابد.عللیکه به تدریجباعث افزایشآسیبپذیری شدهو نهایتاً

واحوالبهمرور 
کند،میتواندریشههایاقتصادی(فقروبیکاری)،


اشخاصراترغیب(یاوادار)بهمهاجرتمی
1. Internally Displaced Persons (IDPs).

172

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالبیستم،شماره،16زمستان79


اجتماعی(عدمدسترسیبهآموزش،قطعپیوندهایخانوادگی،نابرابریدرتوزیعثروت)،امنیت
سیاسیوشخصی(خطرمواجههباآزاروتبعیض،بیثباتیواغتشاشعمومی)یاریشههایمحیط

زیستی (تخریب اقلیم یا بالیای طبیعی) داشته باشند )2011: 13

 .(Soldberg,حتی ممکن است

برخیازعواملفوق،مدتهابهشکلپنهاندرحیاتیکشخصیاگروهمهاجروجودداشته،
اما بروز یک پدیده محیط زیستی نهایتاً ماشه مهاجرت را فعال کرده باشد .توصیف دقیق هر
هایرایجدرحوزهجابجاییهایمحیطزیستیاست.


وضعیتنیازمندشناختدقیقواژه

 .1تحلیل مفهومی
در نوشتههای مرتبط با موضوع این نوشتار ،در خصوص توصیف اشخاصی که به واسطه
عواملمحیطزیستیمجبوربهترکسکونتگاهخودمیشوند،هماهنگیچندانیوجودندارد:

عباراتیازقبیل«پناهندگانمحیطزیستی»«،پناهندگاناقلیمی»و«جابجاشدگانمحیطزیستی»6
در متون مختلف مالحظه میشود (برای نمونه نک :بیگزاده و افشاری 632 ،636: 6931 ،و
.)633میتوانپذیرفتکهعبارت«جابجاشدگان»تلمیحیبهاجباریبودنمهاجرتاینگروهاز
اشخاصدارد.اینتشتتدرتعابیر،حاکیازعدمتوافقدرفهموتوصیفمسألهبودهومانع
گردد.عالوهبراینمسألهمهاجرتمحیطزیستیاززوایایمختلف


حلمی
توفیقدریافتنراه
مورد توجه نظریهپردازان و مؤسسات فعال در حوزههای گوناگون (از قبیل مهاجرت ،محیط
زیست ،حقوقبشر،مدیریتبحران وامدادبشردوستانه)قراردارد که همین چندوجهی بودن
مسألهمیتواندبهچندپارگیبیشتردرمقرراتحاکمبرآنمنجرشود(.)McAdam, 2009: 1به
شایستهتوجهوجوددارد:نخست،نادرستبودنکاربرد

هرروی،درکاربرداینعبارات،دونکته

عبارت«پناهندگانمحیط زیستی»؛دوم ،تمایز بینجابجاییناشیاز بالیای طبیعیو جابجایی
ناشیازتغییراتاقلیمی.

 .1-1پرهیز از کاربرد عنوان «پناهنده»

عبارت«پناهندگانمحیطزیستی»درسیاقبحثحاضرتعبیردقیقینیست؛چراکه«پناهنده»
بهعنوانیکاصطالحمتداولحقوقی(،)Term of Artدرقالبکنوانسیون6396بهدقتتعریف
شدهوفهمآن(باارجاعبهمعنایعادیعباراتمتنورویه متعاقبدولتها)تابعقواعدعمومی

1. Environmental Refugees, Climate Refugees, Environmentally Displaced People.
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تفسیر معاهدات میباشد (نک بند  6و بند ( 9ب) ماده  96کنوانسیون حقوق معاهدات (وین:
 .)6313کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،عبارات «پناهندگان محیط
کنندهمیداندوازکاربرداینعباراتپرهیز


رانادرستوگمراه
زیستی»یا«پناهندگاناقلیمی»
میکند(.)UNHCR, 2011a: 4 Para. 8بااینحالکمیساریاتوجهنمودهکهمشخصاًدرمواردی

که«قربانیانبالیایطبیعیبهدلیلآنکهدولتمحلی،آگاهانهوعامدانه،بهمنظورتنبیهیابهحاشیه
راندنیک گروهجمعیتی ،بنابهدالیلی[نژاد،ملیت،مذهب،عضویت درگروههای اجتماعی
خاص یا داشتن عقاید سیاسی] از امدادرسانی به آنان جلوگیری کند» چنین جمعیتی مشمول
حمایتکنوانسیونقرارمیگیرند»(.)UNHCR, 2009a: 9-10

کمیساریامعتقداستکاربردنادرستعبارت«پناهنده»،یعنیاستفادهازاینعبارتدرجاییکه
جامعه حقوقی برای آن در نظر نگرفته ،میتواند باعث تضعیف رژیم حمایت از پناهندگان شود؛

رژیمی که در حال حاضر به مجرد شناسایی وضعیت «پناهندگی» برای یک شخص ،در قالب
کنوانسیون  6396یا در قالب کنوانسیون  6313سازمان وحدت آفریقا و یا در قالب اختیارنامه
)کمیساریا،مجموعهمشخصیازحقهارابرایویتضمینمیکند(.)UNHCR, 2009b: 9

(Mandate
دلیل دیگری که در نفی کاربرد عبارت «پناهندگان محیط زیستی» اقامه میشود ،مدلول
سیاسیواجتماعیآناست:طبقتعریفیکهکنوانسیون 6396ازعبارت«پناهنده»ارائهکرده،
فرضبرایناستکهنوعیاز«آزار»(ازقبیلنقضحقوقبشر،تهدیدحیاتوآزادی،یاشکلی
دهدوبهواسطه همین


قرارمی
ازبرخوردتبعیضآمیز)پناهندهرادرمعرضیک«ترسموجه»

«ترسازآزار»،ویتوانیاتمایلبهقرارگرفتندرچترحمایتیدولتمتبوعخودراندارد(نک
ماده(6الف)وماده99کنوانسیون6396؛همچنین:کیهانلو.)91-99:6921،بهاینترتیبعبارت
«پناهندگانمحیطزیستی»عالوهبرآنکهبهلحاظحقوقیعبارتدقیقینیست،میتواندداللت
سیاسی نادرستی هم داشته باشد .برخی تحقیقات میدانی حاکی از آن است که ساکنان
سرزمینهاییکهبهواسطه تغییراتاقلیمیدرمعرضجابجاییقراردارندوهمچنیندولتهای
متبوع این اشخاص ،اقبالی به این عبارت ندارند؛ چرا که احساس میکنند شناسایی به عنوان
میتواندمآالًآنانرابهعنوانشهرونددرجهدوم،نیرویکارارزانقیمت،قربانیانمنفعل
«پناهنده» 
و بدون امید به آینده و ناتوان در تأمین ملزومات حیات معرفی کند؛ آنان را از مشارکت
شرافتمندانهبهعنواناعضایفعالجامعهمحرومنمایدوکرامتانسانیآنانرادرمعرضتهدید
قراردهد(.)Yamatomo and Esteban, 2014: 225-226
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یکمسأله بسیاراساسیدرتوصیفحقوقیِگروههاییکهبهواسطهعواملمحیطزیستی
جابجامیشوند،یافتنعواملیاستکهبتوانبراساسآنمابینمهاجرینیکهصرفاًدرپیارتقای
وضعیتاقتصادیومعیشتخودهستندواشخاصیکهبهناگزیرازوضعیتنامساعدسکونتگاه
خودفرارمیکنند،تمایزقائلشد.درموردتغییراتتدریجیشرایطاقلیمی،میتوانتصدیقکرد

گیرند،انگیزههایاقتصادیوشخصیدارند


هاییکهدرمراحلاولیهتصمیمبهمهاجرتمی

گروه
هاییکهدرمراحلپایانیجابجامیشوند ،بهواسطه نامناسببودنمحلسکونتخود


وگروه
ناچار به این اقدام هستند .علت جابجایی در تمام این مراحل میتواند به مسائل محیط زیستی
ارتباطیابد؛ هرچند ،به لحاظنظریمیتوانفرض کرد کهساکنین اینمناطقممکن است تا
مدتیبتوانندباتغییرشرایطکناربیایندوسطحپایینتریازاستانداردهایزندگیراهمتحمل
تواندبهمثابهیکتصمیمراهبردیبهمنظورانطباقپذیریبا


کنند.ازطرفدیگر،جابجاییمی
شرایطزندگیاشخاصتلقیشود؛بنابرایندرموردهرفردممکناستمحاسباتگوناگونبه
ابتداییوسادهموردنظرکشورهای

تصمیماتمتفاوتیمنجرشود.لذاوضعیتمیتواندازتصویر
یافته،بسیارپیچیدهترباشد.


توسعه

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

سازمان بینالمللیمهاجرت ()IOMمهاجرینمحیط زیستی را شاملاشخاصیاگروههایی
طبهتغییراتناگهانییاتدریجیمحیطزیستبوده

بهواسطهدالیلموجهیکهمربو

میداندکه«

وتأثیرنامناسبیبرحیاتیاشرایطزندگیآنانمیگذارد،موقتاًیابهطوردائم،بهاجباریابه

اختیار،سکونتگاهشانراترکنمودهوبهجاییدرداخلیاخارجازکشورخودنقلمکان

میکنند»(.)IOM, 2014: 5

چنان که مالحظه میشود ،تعریف فوق میان کسانی که به واسطه تغییرات ناگهانی محیط
زیستیوتغییراتتدریجیشرایطاقلیمیجابجامیشوند،تمایزیقائلنیست.ذکرایننکتهمفید

استکهبسیاریازبالیایطبیعیکهدفعتاًدریکمنطقهمسکونیظاهرمیشوند،ازقبیلزلزلهو
فوران آتشفشان ،هیچگونه ارتباطی با دخالت انسان در اقلیم کره زمین ندارند .از سوی دیگر
پدیدههایی از قبیل باال آمدن سطح دریا ،کاهش میزان آب دریاچهها ،کاهش بارندگی و

بیابانزائی،ممکناستدرادامه چرخشدورهایوطبیعیشرایطآبوهواییبهوقوعبپیوندند
اتیباشندکهبهواسطهفعالیتهایصنعتیانساناتفاقافتادهاست.بعضاًمتداولاست

یانتیجهتغییر
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که این دو وضعیت متمایز از یکدیگر بررسی شوند (به عنوان مثال نک :

Yamatomo and

بااینحالبهپیرویازسازمانبینالمللیمهاجرت،دراینمقالهازعبارت

6.)Esteban, 2014: 228
برایاینمنظوراستفادهمیشود.

«مهاجرینمحیطزیستی»
«مرکز پایش جابجایی داخلی» 2آمار جابجاییهای ناشی از عوامل آب و هوایی و عوامل
زمینشناختیرابهتفکیکارائهکردهکهخالصهایازایناطالعاتدرنمودار()6قابلمشاهده
است:

نمودار  - 1جابجاشدگان محیط زیستی به تفکیک عوامل آب و هوایی و زمینشناختی
(به نقل از مرکز پایش جابجایی داخلی ( )IDMCو سازمان امور پناهندگی نروژی ()NRC



 .2مهاجرتهای محیط زیستی :تحلیل مفهومی
 .2-1انگیزههای مهاجران محیط زیستی

مکآدام اشاره شد ،یکی از عواملی که دولتها در حمایت از
چنان که پیشتر به نقل از  
کنند،ماهیتمسألهایاستکهبهجابجاییجمعیتمنجرشده:هنگامیکهاز

مهاجرینلحاظمی
سخنگفتهمیشود،معموالًیکچندعاملمحدودونوعاً

«مهاجرتناشیازبالیایطبیعی» 9
سهمگین ،از قبیل سیل و زلزله و توفانهای موسمی ،باعث جابجایی جمعیت گردیده؛ اما در
مذکوربرجابجاییمربوطبهباالآمدنآبدریاوتغییراتالگوهایبارندگیازکشورهایجزیرهایکوچک

.6نویسندگان 
تمرکزنمودهوازعبارت«آوارگاناقلیمی»()Climate-Change Displace Personsبرایاینمنظوراستفادهکرده
است.
)2 Internal Displacement Monitoring Center (IDMC
3. Disaster-induced Displacement.
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6
،مجموعهایازعواملتدریجاًباعثشدهاندکه

خصوص«مهاجرتناشیازتغییراتاقلیمی»

تضمینحیاتشرافتمندانهوتأمینامنیتانسانیمهاجریندرمبدأ،ناممکنیابسیاردشوارشود.
اقلیم،میتوانندبهبروزیاتشدیدبالیایطبیعیهم

تردیدینیستکههمینتغییراتتدریجیدر 
بیانجامند 2.امااینپرسشقابلطرحاستکهازمنظرحقوقیوعملیاتی،تفکیکمیانایندو
حالتچهتأثیریااهمیتیدارد؟
به واقع نمیتوان تمامی مهاجرتهای محیط زیستی را نوعاً «مهاجرت اجباری» و فارغ از
انگیزههایاقتصادیمحسوبکرد؛حتیبایدتصدیقنمودکهدربسیاریموارد،مهاجرینمحیط

زیستیانگیزههایدیگریبهجزتطبیقباتغییراتاقلیمییافرارازبالیایطبیعیهمدارند:در
سال  2162که مناطق مرکزی آفریقا با خشکسالی مواجه شد ،عمده مهاجرین از گروههای
درنبودخشکسالینیزمهاجرتآنهاقابلانتظاربود.بهعنواننمونه دیگر:در

عشایریبودندکه
هایقحطیورکوددهه  6391کهباچندینموردتوفانشندرایاالتمتحدههمراهبودو


سال
آسیب زیادی به کشاورزان اوکالهما وارد کرد (Years

 ،)Dust-Bowlحدود  911،111نفر از

ساکناناوکالهما به کالیفرنیا مهاجرتکردند؛امااکثرمهاجرینکسانیبودندکهاوالًبهواسطه
نداشتن حقوق مالکانه بر زمین ،پیوندی با محل سکونت خود نداشتند و ثانیاً از طبقه جوان و
تحصیلکرده،برخوردارازشبکههایارتباطاتاجتماعیودارایتمکنمالیبودند( Park, 2011:


حقوقمالکانهبراموالغیرمنقولوداشتنچشماندازبرایپیشرفتشخصیدرمقصد،

.)8نداشتن
نوعاًمیتواندانگیزههایشخصرابرایمهاجرتتقویتکند.
به این ترتیب برخی از مفسرین نسبت به وجود رابطه علت و معلولی بین «تغییرات محیط
زیستی»و«مهاجرت»،باتردیدنگریستهوحتیاساساًآنراانکارمیکنند.ظاهراًایندستهاز
کنندکهپدیدههایمحیطزیستی(اعمازتغییراتتدریجیو


منتقدینبهطورضمنیفرضمی
سریع)،بهعنوانیکعاملتأثیرگذاردرمهاجرت،بایدمنفکازعواملاقتصادیواجتماعیو
1. Climate Change-induced Displacement.
هایبشر،غلظتدیاکسیدکربندراتمسفرزمینبهنحو


علمیاینتوافقوجودداردکهدراثرفعالیت
.2عموماًدرمیانجامعه
چشمگیریافزایشیافتهاست(ازحدود221واحددرمیلیوندرقرنهفدهم،بهبیشاز111واحددرمیلیوندرسپتامبر)2161
هیأتبینالدولیتغییراتاقلیمی»(،)IPCCبهتسریعدرافزایش

واینامر،بنابهاجماعجامعه علمیوطبقگزارشتحلیلی«
بادها،تکراروطوالنیشدندورههایخشکسالیوتغییردرالگوهای

سطحآبدریاها،افزایششدتوسرعتتوفانهاوگرد
علمیبینالمللیدرخصوص تغییراتآبو

کنگره 

بارندگیمنجر شدهاست(«.)Pachauri and Reisinger, 2008
ویکم،میتوانانتظارداشتکهسطحآبدریاهایآزادبیشاز


بینیکردهکهتاپایانقرنبیست
هوایی»درسال  2113
پیش
بینیکردکهبعضیکشورهایجزیرهایکنونی،ازقبیلتووالو،کریباتیو


توانپیش
یکمترباالترازسطحفعلیباشد.می
مالدیو،دراینصورتبهطورکلیازنقشهزمینحذفخواهندشد(.)Park, 2011: 8
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سیاسیبررسیشود(،)Q. from Aviso, 1999: 4تابتوانرابطه علتومعلولیمیان«مهاجرت»و

محیطزیست»راتصدیقکرد؛ایندرحالیاستکهاوالًرابطه علّیلزوماًحاکیازانحصاری

«
بودن علت نیست؛ ثانیاً بر مبنای شواهد میتوان تصدیق کرد که ناتوانی جوامع در مقابله با
بهدلیلضعفوعدمتوسعهیافتگیساختارهای

آسیبهایناشیازتغییراتمحیطزیستی،اتفاقاً 

اجتماعی،اقتصادیوسیاسیاست()IOM, 2009: 209؛ 6وثالثاً بهسختیمیتوانمهاجرتیرا
تصورکردکههیچارتباطیبهعواملانسانینداشتهباشد:بهندرتمیتوانجمعیتمهاجریرا
عهایراترککردهباشندکهتاپیشازبروز
یافتکهتنهابهعلتپدیدههایمحیطزیستی،جام 
تغییراتمحیطزیستی،تمامیشاخصههایامنیتانسانیرابرایآنهافراهمکردهاست.تضمین
امنیت انسانی شامل مقابله با تهدیدها در حوزههای مختلف از قبیل اقتصاد ،تغذیه ،بهداشت و
سالمت،محیطزیست،حیاتفردی،حیاتجمعیوحیاتسیاسیاست؛کهمجموعاًبه«رهایی

ازترس»()Freedom from Fearو«رهاییازنیاز»()Freedom from Wantمنجرمیشود( UNDP,

؛همچنین:بیگزادهوافشاری.)6931،

1994: 3
براینمبنایکچالشاساسیدربحثحقوقآوارگانمحیطزیستی؛تعییناجباریبودنیا
اختیاریبودنفرایندیاستکهبهترکمحلسکونتمنجرشدهاستالبتهبدونشکتعیین
مرزدقیقبینایندوموردهموارهآساننبودهومستلزمدرنظرگرفتنمالحظاتمتعددیاست
که توصیف اجباری یا اختیاری بودن مهاجرت را به امری پیچیده و دشوار تبدیل میکند
(.)Yamatomo and Esteban, 2014: 221همیندشواریدرتوصیفممکناستیکیازدالیل
مثبتبرایطرحریزییک کنوانسیونبینالمللیبرای حمایتازآوارگانمحیط زیستیتلقی
شود(2.)McAdam, 2011: 14اماچنانکهاشارهشد،مهاجرتمحیطزیستیازیکمنطقهممکن
اسختترشدنشرایطزندگی،بهامریاجباری

استدرابتدافرایندیاختیاریبودهوبهمرورب
تبدیلشود.البتهدرتمامیمواردممکناستمهاجرینعالوهبرگریختنازتغییراتاقلیمیدر
هیأتبینالمللی

مبدأ،درجستجویشرایطاقتصادیبهتردرمقصدهمباشند.گزارشسال«2111
)نشانمیدهدکهدرشرایطبروزتغییراتمحیطزیستیومواجههباقهرطبیعت،

.گزارشسازمانبینالمللیمهاجرت(IOM

6
احتمالمهاجرتافرادمحروموفقیرهموارهبیشتراست(.)IOM, 2009: 296-97همچنیننک Oliver-smith and
).)Shen, 2009: 9
کنوانسیونبینالمللیبرایحمایتاز

فوق،بنابهدالیلدیگر،باطرحریزییک

آدامدرمقاله


.البتهالزمبهذکراستکهمک
2
دولتهاراجلبکندوبدوناینحمایت
آوارگانمحیطزیستیمخالفومعتقداستچنینسندینمیتواندحمایتگسترده 
آدام،فعالیتترویجیبرایمعاهدهایباایناوصاف،بیشاز


کند.بهنظرمک
واجرایگسترده،مآالًکمکیبهحلمسألهنمی
آنکهگامیحقوقیجهتحمایتازآوارگانمحیطزیستیباشد،متأثرازمنفعتطلبیسیاسیاست.
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تغییراتآبوهوایی»بیانگرآناستکهدرطیقرنجاری،مجموع عوامل اقتصادی و آثار
تغییراتآبوهواییمیتواندباعثشودکهپایداریوثباتلوازمحیاتدربرخیمناطقجهان
ازمیانبرود(.)IPCC, 2007: 707
بدین ترتیب تفکیک قطعی میان عواملی که منجر به مهاجرت میشوند ،بویژه در بحث
طرحریزی مکانیسم حقوقی برای حمایت از آوارگان ،ظاهراً ناممکن و البته بیاهمیت به نظر

میرسد.برایمثالهنگامیکهتوفانوسیلبادرجاتضعیفومتوسط،مکرراًدریکمنطقه

کندوباعثاختاللدرفعالیتکشاورزیوآسیببهتواناقتصادیجمعیتمیگرددو


بروزمی
اجرتمیکند،آیامیتوانچنینجمعیتمهاجریرابهعنوان

مآالًوبهتدریجآنانراناچاربهمه
آوارگان محیط زیستی شناسایی کرد؟ آیا چنین جمعیتی را صرفاً به واسطه داشتن انگیزههای
اقتصادیبایدازحمایتبینالمللیمحرومنمود؟تمرکزصرفبرروییکعاملوانکارکردن

عوامل دیگر (بویژه انگیزههای اقتصادی آوارگان) ،دقیقاً به همان نتیجه مطلوب کشورهای
شود:یعنیممانعتازطرحریزیچارچوبحقوقیفراگیربرایحمایتاز


یافتهمنجرمی

توسعه
هایاقلیمیآوارهشدهاند(.)Yamatomo and Esteban, 2014: 222

اشخاصیکهبهواسطه 
تنش

ازاشخاصیکهبهواسطهبالیایطبیعی(دفعتاً)

بهلحاظعملیاتی،تفاوتچندانیمیانحمایت
یابهواسطه تغییراتاقلیمی(تدریجاً)مجبوربهجابجاییشدند،وجودندارد.حداقلمیتوانبر

اینموضعصحهگذاشتکهتناوبوتکرارپدیدههایاقلیمی،درستمانندبروزدفعیبالیای

تواندادامه زندگیدریکمنطقهراناممکنکند.بنابراینهردلیلیکهبرایحمایت

طبیعی،می
حقوقی و امدادرسانی مادی به آوارگان ناشی از بالیای طبیعی اقامه شود ،برای حمایت و
امدادرسانیبهآوارگانناشیازتغییراتاقلیمیهمصادقاست.
اما برای طرحریزی چارچوب حقوقی ،راهحلهای مختلفی قابل طرح است :توسعه دامنه
شمول کنوانسیون ( 6396در خصوص وضعیت پناهندگان) به آوارگان ناشی از بالیای طبیعیو
تغییرات اقلیمی؛ استفاده از مکانیسم «حمایت تکمیلی»6؛ تدوین کنوانسیون جدیدی به منظور
.6مفهومحمایتتکمیلی()Complementary Protectionیکاصطالحجاافتادهدرترمینولوژیحقوقینیستوبستهبه
مورد ،مترادفهای دیگری برای اشاره به این مفهوم به کار برده میشود – از این قبیل میتوان به «حمایت فرعی»
(« ،)Subsidiary Protectionحمایت بشردوستانه» ( ،)Humanitarian Protectionیا «حمایت موقت»
( )Temporary Protectionاشاره کرد .منظور از حمایت تکمیلی ،اشاره به منع بازگرداندن اشخاصی است که در
گنجند،امابههرحالدالیلموجهیبرایعدمتمایلبهبازگشتداشته،ویااعادهی

چارچوبتعریفکنوانسیون 6396نمی
آنانبهمبدأممکناستباعثتهدیدحیاتیاآزادیآنهاگردد.برایتوضیحبیشتررکبه:
R. Mandal, (2005), “Protection Mechanisms Outside of the 1951 Convention
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طراحینظامحقوقیاختصاصیبرایآوارگانمحیطزیستی.ازطرفدیگربایدتوجهداشت،
هنگامی که یک دولت به واسطه مواجهه با بالیای طبیعی یا جنگ و آشوب داخلی ،نتواند
مسؤولیتحمایتازاتباعخودراایفاکند،ایناشخاصممکناستبهصورتدوفاکتو،بهعنوان
اشخاصفاقدتابعیتمحسوبشوند(.)Park, 2011: 14
حمایتبینالمللیازآوارگانمحیطزیستی،در

دهدکهمسأله 


مجموعاینمواردنشانمی
ریزییککنوانسیونبینالمللیبرایحمایت


رسدطرح
نوعی«برزخحقوقی»قراردارد.بهنظرمی
تواندنشانگریکتغییرپارادایمدرنظامبینالمللیحقوقبشرو

ازاینآوارگانومهاجران،می
چارچوبهای حمایتی معطوف به تضمین حیات شرافتمندانهی انسان باشد .البته نباید فراموش
کردکهطیچنینمرحله خطیرینیازمندعزمسیاسیدولتهااستوباتوجهبهسازوکارهای

حقوقمحیطزیست(بویژهرژیم«مسؤولیتمشترکومتمایز»کهمشارکتنامتوازن

شده
شناخته 

هایتوسعهیافتهازچارچوب

دولتهادرحلمسائلمشترکراطلبمیکند)،پشتیبانیدول 
ت

حقوقی (کنوانسیون بینالمللی) مورد نظر ،میتواند به عنوان یک عامل ضروری و تعیینکننده
معرفیشود.


 .2-2تفکیک مهاجرتهای محیط زیستی بر مبنای فاصله از مبدأ

جابجاییهای محیط زیستی را همچنین میتوان بر مبنای مسافتی که مهاجرین از مبدأ

پیمودهاند ،تقسیمبندی کرد :جابجایی در سطح محلی ،جابجایی درون مرزهای سرزمینی یک

کشور،وجابجاییدرسطحمنطقهاییابینالمللی(.)Displacement Solutions, [No Date]:16-17

مشخصاًهریکازاینفرمهایجابجایی،باچالشهایحقوقیوسیاسیمتفاوتیروبروخواهد
بود.درمواردجابجاییمحلیوجابجاییداخلی،مسؤولیتحمایتوتضمینحقوقآوارگان
عمدتاًبهعهده دولتمحلیاست.بااینفرضکهقوانینداخلیدولتمتبوعآوارگان،نوعاًبا
استانداردهایبینالمللیحقوقبشرسازگاراست،دراینحالتتنهاالزموکافیاستکهدولت

هاوتضمینهاوامتیازاتعامقانونداخلیراتضمینکند.


خورداریآوارگانازحق
محلیبر
مشیها و قوانین خاص برای حمایت از آوارگان
البته برخی کشورها در حال حاضر خط 
داخلیتدوینکردهاند.بهعنوانمثالپارلمان کنیا درسال 2162قانونیبهاینمنظورتصویب

(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-mechanismsoutside-1951-convention-complementary-protection.html, p. 2 Paras. 4-5
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کرد،کهاجرایآن کماکانمعطلباقیماندهاست(.)IDMC, 2014دولتافغانستانهمدرسال
خطمشیملیدرخصوصآوارگانداخلی»تهیهوتصویبنموده،6
2169سندیراتحتعنوان« 
کهدرآناشارهصریحبه«بالیایطبیعی»بهعنوانیکیازریشههایبروزاینپدیدهدرافغانستان

مالحظهمیشود(.)Afghan IDP Policy: 14دولتافغانستاناذعانکردهکهطبقتعهداتیکهبه
موجبکنوانسیونهایژنو()6313وپروتکلهایالحاقی()6311بهعهدهدارد،مسیرامنبرای
عبور افراد یا جمعیتهایی که به منظور فرار از [ ]...بالیای طبیعی از محل سکونت خود فرار
میکنند ،تأمین خواهد نمود ()IDP Policy 2013: 30 Para (h


 .)Afghanهمچنین به ضرورت

هایهشداراولیه،مدیریتکاهشریسک،توسعه زیرساختها،ونیزبرنامههای

پیشبینیسیستم

بازسازیجوامعوکمکرسانیبهآوارگانجهتبازگشت،دسترسیبهحقوقونیازهایاولیهو

تأمینمعیشتآناناشارهشدهاست().)Afghan IDP Policy 2013, :31-32, Paras. (a) and (e
درایران چارچوبقانونی حاکمبرمسأله مقابله بابالیایطبیعی ،درقالبدوسنداساسی
تدوینشدهاست.سند«سیاستهایکلیمصوبمقاممعظمرهبریدرخصوصپیشگیریو
2
،برآمادهسازیمسؤوالنومردم

کاهشخطراتناشیازسوانحطبیعیوحوادث غیرمترقبه»

برایمقابلهبا«سوانحطبیعیوحوادثغیرمترقبهبویژهخطرزلزلهوپدیدههایجویواقلیمی»
تأکید کرده است .همچنین مادهی « 6قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» (مصوب
«،9)6921بحران»معادلشرایطیدانستهشدهکه«دراثرعواملطبیعییاانسانی...بهطورناگهانی
وغیرقابلکنترلبهوجودآمدهوموجبایجادمشقتوسختیبهیکمجموعهیاجامعه انسانی

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

نمیشود.بااینحالاشارهبه«ایجادمشقتوسختیبهیکمجموعهیاجامعه
مالحظه  

داخلی»
انسانی» میتواندجابجایی جمعیترا نیزشاملشود.همچنینماده 2قانون اخیرالذکر،سازمان
مشیهایاجراییمربوطبهمراحل
هاوخط 

مدیریتبحرانکشورراموظفکردهکهسیاست
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.
سیاستهای کلی مصوب مقام رهبری در خصوص پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث

 .2سند «
غیرمترقبه»،قابلدستیابیدرپایگاهاینترنتیسازمانمدیریتبحرانکشوربهنشانیذیل:
http://www.ndmo.ir/Content/media/image/2016/01/2687_orig.pdf.
 .9قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مجلس شورای اسالمی )6921 ،قابل دستیابی در پایگاه اینترنتی مرکز
پژوهشهایمجلسشورایاسالمیبهنشانیذیل:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134208.
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چهارگانه مدیریتبحران(شاملپیشگیری،آمادگی،مقابله،بازسازیوبازتوانی) 6راتهیهوبه
نامهایکهاختصاصاًبهموضوع
هیأتوزیرانتقدیمکند.تازمانتهیه ایننوشتار،قانونیاآیین 

جابجاییجمعیتیاآوارگانداخلیپرداختهباشد،بهتصویبنرسیدهاست.
جابجاییهاییکهشاملعبورمهاجرینازمرزهایبینالمللیهستند،بهطورویژهمیتوانند

مورد توجه حقوق بینالملل قرار بگیرند .لذا پس از مطالعه اجمالی وضعیت آوارگان محیط
هایحقوقبینالمللدرموضوع

زیستیدرقوانینداخلی،درقسمتبعدبهچارچوبهاوچالش
فوقپرداختهمیشود.


 .3چارچوبها و چالشهای حقوقی
 .3-1تحلیل چالشهای حقوقی

طرحریزی یک چارچوب حقوقی بینالمللی که اختصاصاً به مسأله آوارگان محیط
مسأله  

هایمختلفرادردهههایاخیربه

زیستیبپردازد،موضوعیاستکهتوجهصاحبنظراندررشته
خودجلبکردهاست.بااینحالکماکانحتیاتفاقنظردرباره تعریفواژگانمربوطبهاین

وزهحاصلنشدهوهیچسندبینالمللیفراگیریدرخصوصتعیینوضعیت،شناساییحقوق

ح
اشخاص در دوران جابجایی و تعیین مسؤولیت دولتها ،جوامع و سازمانهای بینالمللی در
حمایتازآوارگانمحیطزیستیوجودندارد.نتیجتاًتضمینحمایتازمهاجرانمحیطزیستی،
درغیابسندیکه مشخصاًحقوقایناشخاصوتکالیفدولتهارابرشمردهباشد،بهامری
برانگیزتبدیلمیشود.


چالش
موافقتنامه تغییراتآبوهوایی(پاریس)2169:کهاخیراًباتودیعاسنادتصویببهمرحله
اجراییرسیده،شاملهیچمقررهایدراینبارهنیست.صرفاًدرمقدمه توافقنامهاذعانشدهکه
بایستدربررسیمسأله


هایعضومی

مشترکبشریتاستودولت
تغییراتاقلیمییکدغدغه

«
تغییراتاقلیمی،نسبتبهایفایتعهداتخوددرحوزهحقوقبشر،حقبرسالمت،حقوقمردمان

،کودکان،اشخاصدارایمعلولیت،اشخاصدارایآسیبپذیری

بومی،جوامعمحلی،مهاجرین
خاص،حقبرتوسعه،برابریجنسیتی،توانمندسازیزنانوبرابریمیاننسلیاهتمامورزند»2.در

پیشنویس) پیشنهاد شده بود که ترتیبات بینالدولی خاصی برای
پیشنویس توافقنامه (ماده   9

.6نکماده2قانونتشکیلسازمانمدیریتبحرانکشور(.)6921
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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ایجادهماهنگیدرموضوعمهاجرتهاوجابجاییهایناشیازتغییراتاقلیمیتأسیسگردد6،
کهاینعبارتازمتننهاییحذفشدهاست.بااینحالدرسندنهاییکنفرانسپیشنهادشدهکه
توصیهجهتاتخاذرهیافتمنسجمبرایحلمسأله جابجایی

ارائه 
یکگروهکاریبهمنظور« 
ناشی از تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی» تأسیس شود 2.انتظار میرود که گروه کاری بتواند،
هاجهتهمکاریدرحوزه ارتقاوتضمینحقوقبشر،

«حداقلبرمبنایتعهداتموجوددولت
تریرااینبارهفراهمآوردکهآثارتغییراتاقلیمی(ازقبیلآبوهوای

دادههاواطالعاتدقیق
نامساعد،ازدسترفتنابزارمعیشتمردمبهواسطه تخریبمنابعطبیعیوباالآمدنسطحآب

پذیرمیشود»(.)Thomas, 2016


هایآسیب
دریا)بهچهنحووتاچهمیزانباعثجابجاییجمعیت
دربارهتوسعه

درمتننهایی«دستورکارنوینشهرسازی»مصوبکنفرانسسازمانمللمتحد
شهری پایدار (هبیتات  ،9اکوادور ،اکتبر  ،9)2161تنها اشاره مختصری به مسأله آثار تغییرات
اقلیمی بر اسکان بشر به چشم میخورد .سران کشورها اذعان نمودهاند که «مراکز شهری در
سراسرجهان،بویژهدرکشورهایتوسعهیافته،غالباًمشخصههاییدارندکهتأسیساتوساکنان

اینمراکزرابهطورویژهدربرابرآثارمخربتغییراتاقلیمیوسایرسوانحطبیعیومخاطرات
ناشی از فعالیت بشر ...آسیبپذیر میسازد» .1این تلمیح کوتاه به هیچ وجه حق چنین مطلب
ایراادانمیکند.بهتعبیردنلوئیس(یکیازمقاماتارشدبرنامهاسکانمللمتحد)،سند


پیچیده
رنمیرودکه

ایبهجابجاییهایناشیازتغییراتاقلیمینکردهوانتظا


نهاییکنفرانسهیچاشاره
اینتهدیدجهانیبرآید،چراکهاکثردولتهایعضوملل

بتواندازعهده 

کنفرانسهبیتات 9
متحدهنوزچنینخطریراجدینگرفتهاند()Q. from Lieberman, 2016

پیچیدگیاینپدیدهوتنوعانگیزههایاشخاصوجمعیتهاییکهمتعاقبحوادثمحیط

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-ddsny.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
البتهالزمبهذکراستکهدربندهایدیگراینسند،اشاراتیبه«توجهویژه دولتهابهتبعیضهاوآزارهایپیشروی[]...
تعهددولتهابهتضمینحقوقبشرورفتارانسانیباپناهندگان،آوارگانداخلیو

پناهندگانوآوارگانداخلی»(بند)21و«
خورد.بااینحالاشاره مستقیمیبهجابجاییمحیطزیستیمالحظه


)ونظایراینعباراتبهچشممی
مهاجرین(»...بند22
نمیشود.
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بجاییمیگیرند،باعثمیشودکهتدوینچارچوبحقوقیاختصاصیبرای

زیستیتصمیمبهجا
اینموضوع،بهامریدشوارتبدیلشود.همانطورکهدرقسمتهایپیشیناشارهشد،بهندرت
میتوانمهاجرینییافتکهجزفرارازحوادثمحیطزیستیوآثارتغییراتاقلیمی،هیچگونه

انگیزهدیگریبرایمهاجرتنداشتهباشند.درموردتغییراتتدریجیشرایطاقلیمی،ایناختالط

انگیزههاآشکارتراست؛اماحتیدرموردتغییراتسریعناشیازبحرانهایطبیعیکهدفعتاًباعث

شوند،هموارهمیتوانعواملدیگریازقبیلعدم

تهدیدعلیهحیاتومعیشتیکجمعیتمی
تحققشاخصهایتوسعهوضعفدرتوانمندسازیجوامعبرایمقابلهبابحرانرابهعنوانعلت
جابجایی مشاهده کرد .وجود فقر ،شورشها و ناآرامیها ،مخاصمات مسلحانه ،ویژگیهای
مردمشناختی و تنشها و منازعات تاریخی و ضعف در حکمرانی ،همگی میتوانند زمینه

هایفردییادستهجمعیباشندکهیکحادثهمحیطزیستیتنهاماشهآنرافعالکرده


جابجایی
است.بررسیوتحلیلکیفیدادههاتوسطکارشناسان()Q. from UNFCCC, 2016حاکیازآن

استکهعواملزیربهترتیببیشتریننقشرادرفراهمکردنزمینهمهاجرتهایمحیطزیستی
بهعهدهدارند:
شدتوتکرارپذیریحوادثآبوهوایی؛
کمبودمنابعآب؛
حاصلخیزنبودنزمینبرایتأمینمعیشتجمعیتمحلی؛
فقدانامنیتغذایی؛
غیرقابلسکونتبودنمناطقساحلی؛
امکانبروزمنازعاتناشیازرقابتبرسرمنابعمحدود.
مهاجرترافعالکردهاند

،بروزسیلوتوفان،مهمترینعواملیبودهکهماشه 

درسال2169
(بهترتیببا91و91درصد).درحدوددهدرصدمواردنیز(بویژهدرآفریقا،خاورمیانهوهند)،
بروزمنازعاتوبالیایطبیعیعاملمهاجرتبودهاست(.)UNFCCC, 2016بااینحالدرتمامی
زیستندارند(عدمتأمینشاخصهایامنیت

اینحالتها،عواملیکهلزوماًارتباطیبهمحیط
انسانیوحکمرانیمطلوب)زمینهایرافراهمکردهاندکهتوانمندیجمعیتانسانیرابرایمقابله

باتنشهایاقلیمیوسوانحمحیطزیستیکاهشدادهاست.
گونهشناسی مهاجرتهای محیط زیستی ،از وجود یک تفاوت عینی میان مهاجرتهای
یتنمیکند.معموالًتعییناینکهدوره جابجاییدقیقاًاز

اجباریومهاجرتهایاختیاریحکا
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پذیرنیست.بااینحالدستهبندی


چهزمانیآغازودرچهزمانیپایانیافته،بهسهولتامکان
آوارگانبراساسمسافتیکهازمحلسکونتتامقصدطیکردهاند(جابجاییدرسطحمحلی،

عالوه،میتوانمیان


رسد.به
جابجاییداخلی،جابجاییبینالمللی)امرینسبتاًسادهتربهنظرمی

مهاجرتهایناشیازبالیاوسوانحدفعیومهاجرتهایناشیازتغییراتتدریجینیزتمایزقائل
شدکهبهنظرنویسندگاناینمقاله،اینتفکیکتأثیرچندانیدرنظامحقوقیحمایتازآوارگان
محیطزیستینخواهدداشت.
سازمانبینالمللیمهاجرت()IOMچنیناظهارنظرنمودهکهدروضعیتجابجاشدگانناشی

ازحوادثدفعیوتغییراتتدریجیمحیطزیستیوهمچنیناقداماتالزمبرایایندوگروه،
احتماالًتفاوتهاییوجوددارد(.)IOM, 2014: 46البتهوجودتفاوتقابلانکارنیست؛اماعوامل
محیط زیستی در یک طیف از سرعتها و شدتهای مختلف ،میتوانند منجر به مهاجرت
متفاوتونهبایکپدیدهدوحالتی()Dichotomy؛بلکهبایک

جمعیتشوند.یعنینهبادوپدیده

مواجههستیم،کهبهطورکلیبرمسؤولیتدولتهابهحمایتو

ده حائزدرجات مختلف 
پدی 
پذیریآنان)داللتمیکند؛امریکه


هاونیازهاوآسیب
امدادرسانیبهاشخاص(برمبنایحق
المللعمومیمیباشد.6یادآور

یادآورمضامینکلیدکترین«مسؤولیتحمایت»درحقوقبین
میشودکهبهتعبیرکوفیعنان،دبیرکلاسبقسازمانمللمتحد،کمبودمنابع(بویژهمنابعآب

هایاجتماعیوسیاسیرابهنحوغیرقابلپیشبینی

میتواندتنش
تخریبمحیطزیست« 

شیرین)و
وضرورتداردکهرهیافتهایسنتیبانظربهچالشهایامنیتی

وبالقوهخطرناک،افزایشدهد»
جدید،موردبازنگریقرارگیرند(.)Annan, 2000, p. 44
،نماینده دبیرکلسازمانمللمتحددرامورآوارگان

بهنظرمیرسدقرائتیکهوالتر کالین

داخلی،ازصورتمسألهدارد،باآنچهفوقاًپیشنهادشدهقرابتبیشتریدارد.کالینپنج«سناریو»ی
)رابرشمردهکهمیتوانندبهشکلمستقیمیاغیرمستقیم،

مختلف(Q. from UNHCR, 2009b: 3
باعثجابجاییجمعیتهایانسانیشوند:

حوادثآبوهوایی(سیل،تندباد/گردباد/توفانهایشدیدموسمی،جریانهایآبرُفتی)؛
تعیینمناطقیتوسطدولتهابهعنوانمناطقپرخطربرایزیستانسان؛
هاییکهبهتدریجشکلگرفتهوتشدیدمیشوند(ازقبیل


زیستوبحران
فرسایشمنابعمحیط
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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کاهشمنابعآب،بیابانزائی،افزایشغلظتنمکدرمناطقساحلیوغیره)؛
باالآمدنسطحآبوغرقشدنجزایرکوچک؛
رواجمنازعاتوخشونتبهواسطه کاهشمنابعحیاتی(ازقبیلآب،زمینوغذا)دراثر
تغییراتاقلیمی.
کالیناشارهمیکندکهدرهریکازاینحالتها،جمعیتجابجاشدهممکناستبهداخلیا
بیرونازفضایسرزمینیکشورمحلسکونتخودنقلمکانکنند.البتهممکناستدرمراحل
اولیه،احتمالعبورازمرزهایبینالمللیکمترباشد.امابههرحالبایدبهوضعیتخاصکسانیکه
بهواسطهیعواملمحیطزیستیناچاربهترککشورمتبوعیاکشورمحلسکونتخودشدهوبه
علتادامهداشتنخطربحرانمایلیاقادربهبازگشتنیستند،توجهشود(.)UNHCR, 2009b: 3
بهتعبیردیگر،بهنظرمیرسدآنچهدرتعیینچارچوبحقوقیحمایتازآوارگانمحیط

زیستیاهمیتتعیینکنندهدارد،علتمهاجرتنیست؛بلکه مقصدمهاجرت است.براینمبناکه

مهاجرینمآالًدرداخلیاخارجازسرزمینکشورمتبوعخودمأویبجویند،حقوقبینالملل
پاسخهایمتفاوتیبهنیازهایحمایتیومادیآنانخواهدداد.


 .3-2چارچوبهای حقوق بینالملل مرتبط با مهاجرتهای محیط زیستی

*کنوانسیون6396درخصوصوضعیتپناهندگان
اشخاصیکهبهواسطه عواملمحیطزیستیجابجامیشوند،حتیاگرموفق(یاناچار)شوند

المللیعبورکردهوبهکشورهایمجاوریابهنقطهایدردوردستمهاجرت


کهازمرزهایبین
کنند ،طبق تعریف کنوانسیون  6396در خصوص وضعیت پناهندگان ،مشمول عنوان «پناهنده»
راشخصیمیداندکه«بهواسطه یکترسموجهاز

گیرند.ماده  6کنوانسیون«پناهنده»


قرارنمی
عواملنژادی،مذهبی،ملیتی،عضویتدرگروههایاجتماعییاداشتنعقاید

اینکهبهواسطه 

سیاسی،درمعرضآزارقراربگیرد،خارجازکشورمتبوعخودقرارداردونمیتواندیابراساس

چنانترسینمیخواهدکهخودراتحتحمایتدولتمتبوعشقراردهد.»...
اینتعریف(وتأکیدآنبروجود«آزار»مرتبطباعواملپنجگانه)،محصولفضایذهنیو
سیاسیپسازجنگجهانیدوماستوتوسعهوتفسیرآننیزعمدتاًدرفضایجنگسرداتفاق
افتادهاست.کتابچهکمیساریادرخصوص«آیینهاومعیارهایحاکمبرتعیینوضعیتپناهندگی»
(،)UNHCR, 2011bهیچگونهاشارهایبهقربانیانسوانحطبیعیوتغییراتاقلیمینکردهاست.بنا
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بهتعریففوق،برایآنکهبتوانمهاجرینمحیطزیستیرابهعنوان«پناهنده»شناساییکرد،
الزماستکهاوالًاینمهاجرینخارجازکشورمتبوعخودباشند؛ثانیاًتغییراتاقلیمیبهعنوان
«آزار»تلقیشودوثالثاًاین«آزار»بهنحویباعواملپنجگانه(نژاد،مذهب،ملیت،عضویتدر
گروههایاجتماعیخاص،عقایدسیاسی)ارتباطداشتهباشد.

میتوان مفصالً به این پرسشها پرداخت که آیا عواملی محیط زیستی ،به خودی خود

میتوانند«آزار» تلقیشوند،یااینکه«آزار»بایدالزاماًیکفاعلانسانیداشتهباشد؟آیابین

حالتیکهپدیدهمحیطزیستیمستقیماًحیاتمردمراتهدیدکند،وحالتیکهلوازممعیشتآنان

راازبینبردهباشد،تفاوتیوجوددارد؟رژیمانتسابمسؤولیتدراینحالتچهوضعیتیدارد:
آیا مسؤولیت خسارات وارده به آوارگان ،به عهده دولت متبوع آنها است که در توسعه
یافتهصنعتیکهبا
هایتوسعه 

هاوتوانمندسازیجمعیتکوتاهیکردهیابهعهده 
دولت

زیرساخت
اند؟آیابینحالتیکهپدیدهیمحیط


تشدیدتغییراتاقلیمیشده
تولیدگازهایگلخانهایباعث 

زیستییااقلیمی،تمامیابخشبزرگیازجمعیتیککشورراتحتتأثیرقراردادهباشدو
حالتیکهآثارآنصرفاًمحدودبهبخشخاصیازجمعیتشدهباشد،تفاوتیوجوددارد؟اگر
اینبخشازجمعیت،یکویژگیخاص(مثالًنژادییامذهبی)نسبتبهمابقیجمعیتداشته
باشند،چطور؟
پاسخاجماعیودقیقیبهپرسشهایفوقوجودندارد(برایبحثتفصیلیدراینخصوص
).امادراینبارهاتفاقنظروجودداردکهاگر

نکYamatomo and Esteban, 2014: 231-233
زیرساختها(قبلازحادثه محیطزیستی)یادراعطای

دولتمحلیدرتوانمندسازیوتوسعه 

محیطزیستی)،بهنحوتبعیضآمیزعملکند،یا

حمایتوامدادرسانیبهآوارگان(بعدازحادثه

راندنیکگروهجمعیتیداشتهباشد،اینعملکردتبعیضآمیز

ازاینطریققصدتنبیهیابهحاشیه

میتواندمصداق«آزار»بهمفهوممذکوردرکنوانسیونمحسوبشود(.)UNHCR, 2009a: 9-10

درباره مهاجرینمحیط

درغیراینمورد،ظاهرعباراتحاکیازآناستکهکنوانسیون 6396
زیستیقابلاعمالنیستوبهعالوه،کمیساریانسبتبهاستفادهازعنوان«پناهندگانمحیطزیستی»
کنندهمیداند.


اردواینواژهراگمراه
برایایناشخاصنظرمساعدیند
برخی دولتها و سازمانهای غیردولتی پیشنهاد کردهاند که یک پروتکل یا سند متمم به
کنوانسیون  6396الحاق شود و تعریف مندرج در ماده  6کنوانسیون را به این منظور مورد
بازنگری قرار دهد (دولت مالدیو در سال  2111و دولت بنگالدش در سال  2113چنین
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پیشنهادهاییرامطرحکردهاند–بهنقلاز.)Yamatomo and Esteban, 2014: 234-235کمیساریا

معتقداست«هرگونهابتکاریدرراستایبازنگریدرتعریفموجود،عمالًراهرابرایمذاکرهی
رسد.بهعالوه،در


نظرنمی
مجدددربارهیتماممتنکنوانسیونبازمیکند،کهچندانموجهبه

فضایسیاسیموجود،اینمذاکراتممکناستبهپایینآمدنسطحاستانداردهایحمایتاز
پناهندگانمنجرشود،وکلرژیمحمایتیموجودرادرمعرضتهدیدقراردهد»(

UNHCR,

.)2009b: 9

*اصولراهنمایحمایتازآوارگانداخلی
در خصوص جابجاییهای داخلی ،چارچوبهای حقوقی موجود امیدوارکنندهتر از اسناد
مربوطبهپناهندگانهستند.اصولراهنمایمربوطبهآوارگان داخلیکهدرسال 6332توسط
کمیسیون(سابق)حقوقبشرموردپذیرشقرارگرفته(

UN Commission on Human Rights,

ینخصوصبهشمارمیرود،تعریفنسبتاًموسعی

کنندهحقوقعرفیدرا
)1998وعمدتاًتدوین 
از آوارگان داخلی ارائه نموده است .مطابق بند دوم عبارات مقدماتی اصول راهنما ،آوارگان
اشخاصیاگروههاییهستندکهبهزوریابهاجبار،بویژهبهعلتِ،یابرایاجتنابازآثار

داخلی«
مخاصمات مسلحانه ،وضعیتهای خشونت گسترده ،نقض حقوق بشر ،یا حوادث طبیعی و
مصنوعی ،ناچار به ترک یا فرار از محل سکونت عادی خود شده و از هیچ مرز شناختهشده
المللیعبورنکردهاند».مالحظهمیشودکهعللبروزجابجاییاجباریدرتعریفآوارگان


بین
وضعپناهندگانگستردهتربودهوبه

داخلی،مشخصاًازعللمذکوردرکنوانسیون6396راجعبه
«حوادثطبیعییامصنوعی»6نیزدرآنتوجهشدهاست.
درعینحالتعریفمندرجدراصولراهنما،افرادیراکهموفق(یاناچار)بهعبورازمرزهای
اند،دربرنمیگیرد.همچنینبراساسمعنایعادیواژه»حوادث»،اشخاصیکهنه


المللیشده

بین
تغییراتوبالیایدفعی،بلکهبهواسطه تغییراتتدریجیشرایطاقلیمیناچاربهترک

بهواسطه 
اند،دراینتعریفنمیگنجند(.)IOM, 2014: 28


محلسکونتخودشده
یکسندغیرالزامآور

درکنار نقاطضعفوقوت فوق،بایداشارهکردکهاصولراهنما
شودودولتها میتوانندازآنبرایمنسجمکردنسیاستهاوقوانینداخلیخود

محسوبمی
آوریکههمزمانبهحالتهایمختلفو


المللیالزام

شود،سندبین
استفادهکنند.لذامشاهده  
می

1. Natural or man-made Disasters.
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نیازهایمختلفآوارگانمحیطزیستیبپردازد،درحالحاضروجودندارد.امااینبدانمفهوم
نیست که آوارگان و مهاجران محیط زیستی ،از حقهای عامی که به موجب سایر حوزههای
گیرد،بیبهرهباشند.


المللبهافرادانسانیتعلقمی

حقوقبین

نتیجهگیری :مختصات چارچوب حقوقی مطلوب برای حمایت از مهاجران محیط
زیستی
لتهایمختلف و
چنان که اشارهشد،سندبینالمللی الزامآورو جامعیکههمزمانبه حا 
نیازهای گوناگون مهاجرین محیط زیستی بپردازد ،وجود ندارد .در جدول ذیل مقایسهای بین
مهمترین سندهای مرتبط با موضوع جابجایی اشخاص و جمعیتهای انسانی در وضعیتهای
بحرانیارائهشدهاست:


جدول -1مقایسه بین اسناد از حیث ارتباط آنها با مهاجرتهای محیط زیستی

مقایسه از حیث
نام سند
مقصد مهاجران
صرفاً مهاجرینی که از
کشور متبوع (یا در
کنوانسیون6396
صورتی که فاقد تابعیت
درخصوصوضع
هستند ،از کشور محل
پناهندگان
سکونت) خود خارج
شدهاند.


صرفاً مهاجرینی که از
کشور متبوع (یا در
کنوانسیون6313
صورتی که فاقد تابعیت
سازمانوحدت
هستند ،از کشور محل
آفریقا
سکونت) خود خارج
شدهاند.


مقایسه از حیث انگیزهی
مهاجران (عوامل مهاجرت)
ترس از آزار بر مبنای نژاد،
مذهب ،ملیت ،عضویت در
گروههای اجتماعی خاص ،یا

داشتنعقایدسیاسی
عدم اشاره به مهاجران محیط
زیستی
ترس از آزار بر مبنای نژاد،
مذهب ،ملیت ،عضویت در
گروههای اجتماعی خاص ،یا

داشتنعقایدسیاسی
فرارازتجاوزخارجی،اشغال،
خارجی،یاوضعیتهایی

سلطه 

کهباعثاختاللجدیدرنظم
عمومیمیشوند

عدم اشاره صریح به مهاجرین
محیطزیستی

مقایسه از حیث
الزامآور بودن

بینالمللی
معاهده 

الزامآور


منطقهای
معاهده 

الزامآور
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اصولراهنمادر
خصوص
آوارگانداخلی
()6332

مهاجرینی که ناچار به
ترکمحلسکونتخود
شدهولیموفقبهعبوراز
بینالمللی
مرزهای
نشدهاند.


اجتناب از آثار مخاصمات
مسلحانه ،نقض حقوق بشر،
سندغیرالزامآور،

خشونت گسترده ،حوادث
کنندهحقوق
تدوین 
طبیعییامصنوعی
عرفی،موردپذیرش
عدماشارهبهجابجاییناشیاز
دولتها

تغییرات تدریجی در شرایط
اقلیمی



پیشنهادهای دیگری در خصوص تهیهی یک کنوانسیون خاص برای «وضعیت بینالمللی
جابجاشدگانمحیطزیستی»()CIDCE, 2010یایککنوانسیونخاصبرای«اشخاصجابجاشده
)مطرحشدهاست.بااینحالدیدگاههای

بهواسطه تغییراتاقلیمی»(Hodgkinson et al, 2010
یتمهیدکنوانسیونبرایمهاجرینمحیطزیستیوجوددارد:مکآدام

مخالفنیزدرمقابلایده
معتقداستکههیچیکازپیشنهادهایموجود،نتوانستهبهمسألهمهاجرینمحیطزیستی،همزمان

درسطحمحلیوداخلیوبینالمللیبپردازد.ویاشارهمیکندکهیکیازچالشهایپیشروی
تدوین کنوانسیون برای مهاجرین محیط زیستی ،این است که همواره عالوه بر عوامل محیط
زیستی ،انگیزههای اقتصادی -اجتماعی نیز بر مهاجرت تأثیر میگذارند و لذا برقراری ارتباط
مستقیممیانمهاجرتوعواملمحیطزیستیتقریباًغیرممکناست(.)McAdam, 2011: 26البته
گروهیدیگرازنظریهپردازانمعتقدندکهصرفناممکنبودنجداسازیانگیزههایاقتصادیاز

عواملمحیطزیستی،مانعیدرتهیهیکنوانسیونبرایحمایتازمهاجرینمحیطزیستیتلقی

نمیشود (and Esteban, 2014: 238-239


 .)Yamatomoبا این حال حداقل در این مورد توافق

وجود دارد که در حال حاضر دولتها از اراده سیاسی برای تدوین اسناد جدید و توسعه
سازوکارهایحمایتیبرخوردارنیستند.
درنبودسندالزامآوریکهمشخصاًبه حقوقمهاجرینمحیطزیستیوتکالیفدولتهادر

وضعیتهایمختلفپرداختهباشد،میتوانبهمقرراتوموازینحقوقبشردراینخصوص

رسد،مشابهاستداللیکهدیوانبینالمللیدادگستریدررأیمشورتیجواز


تکیهکرد.بهنظرمی
کاربردسالحهایهستهای()ICJ, 1996: 226()6331ورأیمشورتیدیوارحائلدرسرزمینهای
)درخصوصرابطه میانحقوقبشروحقوقبشردوستانهدر

فلسطینی(ICJ, 2004: 136()2111
زمانمخاصمهمسلحانهارائهکرده،درخصوصرابطهمیانحقوقبشروحقوقمهاجریندرزمان
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جابجایینیزقابلتصوراست.بهنظردیواناجرایحقوقبشردرزمانمخاصمهومشخصاًاجرای
)،جزدرحدودماده  1میثاق،معلقنمیشود.برای

میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی(6311
تعییناینکهچهمواردیدرشرایطاضطرار(مطابقماده  1میثاقحقوقمدنیوسیاسی)مجاز
میتوانبهمقرراتحقوقبشردوستانهمراجعهکرد
هستند،بهعنوانقاعدهخاص( )Lexspecialis

).ازسویدیگردیواندرتفسیرماده  2میثاقحقوقمدنیوسیاسی،

(ICJ, 1996: 240, Para. 25
اشارهکردهکهدولتهاچهدرفضایسرزمینی،وچهحتیدرخارجازآن،موظفهستندکه

حقوقو تضمینهایمیثاقرا درباره افرادی که«تحتصالحیت» آنهاقرارمیگیرند ،رعایت
کنند(.)ICJ 2004: 178-180, Paras. 106-111
اگراجرایحقوقبشردرزمانجنگ(جزدرحدودماده  1میثاقحقوقمدنیوسیاسی)
متوقف نمیشود ،همین حکم به طریق اولی در وضعیتهای متضمن حوادث طبیعی و
مهاجرتهای ناشی از عوامل محیط زیستی یا تغییرات اقلیمی نیز صادق است .از سوی دیگر
هاموظفبهتضمینحقوقمدنیوسیاسیدرخصوصتمامیافرادتحتصالحیتشان


دولت
هستند؛لذاچهدرموردیکهآوارگاندرسرزمینکشورمتبوعشانقراردارند(اعمازاینکه

جابجاییآنهاناشیازحوادثدفعییاتغییراتتدریجیشرایطاقلیمیباشد)وچهدرموردیکه
به واسطه عوامل محیط زیستی ناچار به فرار به فضای سرزمینی سایر کشورها میشوند،
هاوحمایتهاینظامبینالمللیحقوقبشربرخوردارشوند.


االصولبایدازتضمین

علی
باتوجهبهشمولعاممقرراتحقوقبشروعدمامکاندستهبندیمهاجرینمحیطزیستیبر

مبنای عوامل و انگیزههایی که باعث مهاجرت آنان شده و نقص آشکار در نظامهای حمایتی
خاصمهاجرین(باارجاعبهاسنادمربوطبهحقوقپناهندگانوآوارگانداخلی)،برایطراحی
چارچوبحقوقیمطلوبجهتحمایتازمهاجرینمحیطزیستیبایدبرحقهایمهاجرینو
تکالیفدولتهادروضعیتخاصبحرانهایآبوهواییوتغییراتاقلیمیتکیهکرد.بهبیان
ومقتضیاتآندرچارچوبحقوقبشر(احترامبهحقوقهمهیافراددر

دیگر،مفهوم«حمایت»
همهزمانها)،میتواندخألهایحمایتیموجوددرنظامحقوقیپناهندگانوحقوقبشردوستانهرا
پرکند.
در مقابل ،به عنوان یک اصل اساسی در نظام حقوقی بینالمللی ،دولتها نیز از اختیار
صالحدیدیحاکمیتیبرایکنترلمرزهایخودبرخوردارهستندومیتوانندازورودمهاجرین

بهفضای سرزمینیشان جلوگیریکنند .دراینجااینپرسشباقیمیماندکهآیا تعهدبه عدم
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اعاده ،6که یکی از مبانی حقوق مهاجرین و پناهندگان به شمار میرود و مطابق آن دولتها
تواننداشخاصرابهسرزمینیبازگردانندکهحیاتیاآزادیشاندرمعرضتهدیدقراردارد،2


نمی
درخصوصمهاجرینمحیطزیستینیزقابلاعمالخواهدبود؟
درپاسخبهاینپرسشوپرسشهایمشابه،بایدبهعنوانیکاصلکلیدرنظرداشتکه
چارچوبحقوقیمطلوببرایحمایتازآوارگانمحیطزیستی،میبایستبرمبنای«رهاییاز

ترس» و «رهایی از نیاز» 9طراحی شود .غایت این چارچوب حقوقی باید حمایت از حقوق و
کاهشآسیبپذیریاشخاصمتأثرازعواملمحیطزیستیباشدوماهیتعواملمحیطزیستیو

انگیزهایکهآنانرابهمهاجرتسوقداده،صرفاًمیتواندازحیثعملیاتیدارایاهمیتتلقی

یکحادثه محیطزیستیناچاربهجابجایی

شود.مشخصاًنیازهایمهاجرینیکهدفعتاًبهواسطه 
شدهاند،متفاوتازنیازهایکسانیاستکهدرپیتغییراتدرازمدتشرایطاقلیمیتصمیمبه

کنند.اماآنچهبرایجامعه حقوقی

اندوایننیازهاپاسخهایمتفاوتیراطلبمی

مهاجرتگرفته
اهمیتدارد،ایناستکهرابطهمستقیمی بین«حق»« ،نیاز» و «مسؤولیت» برقرارشود.دراین
دنبرخیگرههایباقیماندهدربحثحاضر

تحلیل،دکترینمسؤولیتحمایتمیتواندبهگشو
کمککند.



1. Non-refoulement.
درخصوصحقوقپناهندگان،مادهی 19کنوانسیونچهارمژنو(،)6313

اصلمنعاعادهدرمادهی 99کنوانسیون  6396

2
)ومادهی 61کنوانسیونمقابلهباناپدیدشدن اجباری()2111موردتصریحقرارگرفته

مادهی 9کنوانسیونمنعشکنجه(6321

است.دولتهاصریحاًایناصلرابهعنوانبخشیازحقوقعرفیبینالمللیپذیرفته،ودرموقعیتهایمختلفالتزامخودرابه

آناعالمکردهاند.مجمععمومینیزآنراموردتأییدقراردادهاست(نکبندچهارمقطعنامه91/621مجمععمومی،مصوب

62دسامبر.)2116
3. Freedom from Fear, Freedom from Want.
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