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Abstract: 

 
The phenomenon of climate asylum has been a global concern in 

recent years due to the acceleration and exacerbation of its spread 

and the shortcoming of the international legal process, this will lead 

to a real threat to the stability of global human security, as the 

emergence of this phenomenon has produced the so-called climate 
refugee as one of the most vulnerable groups among the victims of 

natural disasters who are forced to leave and abandon their place of 

residence this is because they live under the pressure of many 

climate changes. 

Therefor, the importance of the topic is reflected in the fact that it is 

a new and important topic of contemporary international public law, 
which is researched in trying to frame the phenomenon of climate 

asylum especially in light of the difficulty of controlling the necessity 

of the factors created for it time and place, and the purpose of 

dealing with this topic remain an attempt to remove some am issue 

in the form of a jurisprudential root and as a special international 
practice from a legal point of view in line with the above, the subject 

of the articole will focus the scientific effort. 

To look into the problem: the shortcomings build international legal 

foundations to seek the integration of climate refuges into the 

Geneva convention 1951 to benefit from international protection , it 

will inevitably load to imbalance in ensuring the stability of global 
human security and the threat to the entire human existence.  

Key words: Climate Threat, Climate Refugees, Climate Migration, Weak 

International Protection ,Global Human Security. 
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ئ  ي العالمي قصور الحماية الدولية لالج 
 
ها عىل تهديد األمن اإلنسان  المناخ وتأثير

 

 2 زعموش فوزية

 

 الملخص
ة نظرإ لتسإرع وتفإقم  ي إلسنوإت إألخير

 
ي إنشغإإل عإلميإ خإصة ػ

شكلت ظإهرة إللجوء إلبيئ 
رقعة إنتشإرهإ وقصور إلمعإلجة إلقإنونية إلدولية لهإ، ممإ أدى وسيؤدي مستقبال ؤىل 

ي ؤلستقرإر 
، ذلك أن بروز هذه إلظإهرة أنتج مإ يسم تهديد حقيؼ  ي إلعإلمي

إألمن إؤلنسإن 
 إلفئإت إلمستضعفة من بير  ضحإيإ إلكوإرث إلطبيعية عىل إلسإحة 

إلج   إلمنإخ كأحد أكير
لمغإدرة و إلتخىلي عن محل ؤقإمتهم وسكنإهم تحت ضغط  إلدولية، وإلذين يضطرون
ة إت إلمنإخية إلكثير  .إلتغير
ي كونه موضوعإ جديدإ ومهمإ من موضوعإت إلقإنون لذلك تتجىل أهمية 

 
إلموضوع ػ

ي 
 
ي خإصة ػ

ي محإولة تأطير تحد ظإهرة إللجوء إلبيئ 
 
إلدوىلي إلعإم إلمعإرص و إلذي يبحث ػ

ي 
 
ورة إلعوإمل إلمنشئة لهإ زمإنإ ومكإنإ، لتبؼ  غإية تنإول  ظل صعوبة عدم إلتحكم ػ صير

ي طور إلتشكيل كتأصيل هذإ إلموضوع محإولة ؤلزإلة بعض إلغموض وإل
 
ضبإبية لمسألة ػ

 .فقهي وكممإرسة دولية خإصة من إلنإحية إلقإنونية
ي 
 
وإنسجإمإ مع مإ سبق ذكره، فؤن موضوع إلمقإل سوف يركز إلجهد إلعلمي للبحث ػ
ي إتفإقية جنيف 

 
ؤشكإلية: أن قصور بنإء أسس قإنونية دولية للسغي ؤلدمإج إلج   إلمنإخ ػ

ي ضمإن ؤستقرإر لالستفإدة من إ 1391
 
لحمإية إلدولية، سيؤدي حتمإ ؤىل ؤحدإث خلل ػ

ي إلعإلمي 
 . إألمن إؤلنسإن 

، إلج   إلمنإخ،: الكلمات المفتاحية ي
إلهجرة إلمنإخية، ضعف إلحمإية  إلتهديد إلمنإج 

ي إلعإلمي 
.إلدولية، إألمن إؤلنسإن   

              
 

 المقدمة: 
عىل إلمجتمع إلدوىلي حإليإ، وذلك  و إألكير ؤلحإحإ إلقضية إألكير سخونةهي climate change تعد قضية تغير إلمنإخ

ة، ليس أقلهإ جفإف بعض إألنهإر وغرق أجزإء شإسعة  إت وتدإعيإت مستقبلية خطير نظرإ لمإ يسببه تغير إلمنإخ من تأثير
ي إلعإلم، وغير ذلك ممإ إل ط

 
إقة لنإ به أو مقدرة، ومن ثم من إلمنإطق إلسإحلية وتبدل خريطة منإطق إؤلنتإج إلزرإعي ػ

، وتدق أجرإس إلخطر لتنبيه بأن هذإ  فقد أطلق منظمإت إلبيئة إلدولية صيحة مدوية تحذر من تدهور إلمنإخ إلعإلمي
 .(1، صفحة 5119)عإشور عبد إلطإهر،  إلتدهور يمكن أن تكون له تدإعيإت مروعة

ي من خالل ؤبرإم إتفإقية إألمم إلمتحدة إؤلطإرية بشأن  لذلك ؤتجهت إلجهود 
إلدولية نحو إلتصدي لظإهرة إلتغير إلمنإج 

، وتمثل United Nations Framework Convention on Climate Change in the year 1992 ،1335تغير إلمنإخ سنة
ي أقرت بإلمسؤولية 

كة بير  إلدول وإن كإنت متبإينة ألنهإ ترتبط هذه إؤلتفإقية إلمرجعية إلقإنونية إلدولية إلئ 
إلمشي 

 ظروفهإ إؤلقتصإدية و إؤلجتمإعية.  بقدرإت كل إألطرإف وفقإ
ي عي  برإمج 

ورة ؤتخإذ تدإبير ملموسة لتسيير إلتكيف بشكل مالئم مع إلتغير إلمنإج  فنصت إإلتفإقية إلمذكورة عىل رص 
ي ع

 ن طريق معإلجة ؤنبعإثإت إلغإزإت إلدفيئة. وطنية تتضمن تدإبير للتخفيف من إلتغير إلمنإج 
هي ؤطإرية ؤي ترسم إؤلطإر إلعإم و إلهدف إلمرجو منهإ فقط ،  -شأنهإ شأن جل إؤلتفإقيإت إلبيئية -وبمإ أن هذه إؤلتفإقية

إمإت ي بروتوكول يلحق بهإ يحدد إؤللي  
إمإت محددة ورقمية عىل عإتق إلدول، كإن إل بد من تبئ  وإردة بهإ إل فهي إل تضع ؤلي  

ي مؤتمر أطرإف إؤلتفإقية إلثإلث بمدينة كيوتو إليإبإنية سنة 
 
،حيث تم ؤعتمإد 1331وزمن إلوفإء بهإ، وبإلفعل تم ذلك ػ

إم أوىل  ة ؤلي   ي إبرم فيهإ ليعئ  بتنظيم إلحمإية إلقإنونية للمنإخ لفي 
بروتوكول أطلق عليه بروتوكول نسبة ؤىل إلمدينة إلئ 

ي 5119، وصوإل ؤىل ؤتفإق بإريس بشأن تغير إلمنإخ سنة  5115 ؤىل 5112تمتد من عإم 
 
، هذإ إإلتفإق إلذي يعد تإريخيإ ػ
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ي إنسحبت إلحقإ –مجإل حمإية إلمنإخ، حيث صإدقت عليه جميع إلدول إألعضإء بمإ فيهم إلوإليإت إلمتحدة 
وهو  -إلئ 

ي  ملزم لجميع إلدول إألعضإء. 
 (2-1، إلصفحإت 5112، )بريش 

ي و إلتقليل من آثإره إلمدمرة للبيئة وقتإ طويال من إلمفإوضإت 
إستغرق هذإ إلمسإر إلدوىلي لموإجهة ظإهرة إلتغير إلمنإج 

ي ؤلزإم إلدول برصف إلنظر عن درجة تقدمهإ إؤلقتصإدي بإلتعإون وتكثيف إلجهود من إلحد 
 
وإلتشإور ؤىل حير  إلنجإح ػ

ي إلمقإبل تغإص  نسبيإ عن معإلجة ظإهرة أخرى إل تقل أهمية وخطورة، فقد أدى إؤلحتبإس من تفإقم 
 
إلظإهرة، لكنه ػ

ي منإطق معينة و ؤرتفإع 
 
ي تحرك إلج   إلمنإخ بسبب نشوء ظوإهر متنإقضة جفإف وتصحر ػ

 
إلحرإري دورإ سلبيإ ػ

ي منإطق أخرى، فإلهجرة إلمنإخية 
 
إيد أعدإد إلج   منسوب إلميإه وفيضإنإت وأعإصير ػ ي ؤتسإع مستمر بمإ ينئ   بي  

 
ػ

ي أهمية إلتأطير إلقإنونية لوضعية إلج   إلمنإخ وتحديد حقوقه ووإجبإته 
 
إلمنإخ، لذلك فؤن أهمية موضوع إلمقإل ػ

ط  1395خإصة وإن ؤتفإقية جنيف  ي ش 
وإلخإصة بحمإية إلالجئير  إل تتنإول موضوع إلج   إلمنإخ وإل تعتي  إلتغير إلمنإج 

. يب  يح إلحصول عىل صفة إلالج  
ي طور 

 
ي إكير ؤىل موضوع مإزإل ػ

كز هدف تنإول هذإ إلموضوع بإلبحث وإلدرإسة عىل توجيه إؤلهتمإم إلعلمي وإلبحئر يي 
ي تتالءم مع 

ي تعميق إلتأصيل إلفقهي وصوإل ؤىل ؤقرإر إلحمإية إلقإنونية إلدولية إلئ 
 
إلتشكيل وإلظهور للمسإهمة أكير ػ

ي معير  لالنتفإع بهإ يجعله يشعر بأنه تحققت له  خصوصية إلج   إ
ي ؤطإر قإنون 

 
لمنإخ ذلك أن تكريس حقوق إلالج   ػ

، ويقلل من معدل إلخوف و إلحإجة بسبب أزمة إلمنإخ.  ي
 كرإمته ومستوى من إلرفإه ممإ يعزز أمنه إؤلنسإن 

كز عىل بحث إؤلشكإلية وتأسيسإ عىل كل مإ تقدم، و ؤستنإدإ ؤىل ؤتبإع إلمنهج إلتحليىلي فؤن إلتحليل  إلعلمي سوف يي 
ي إتفإقية جنيف 

 
ي بنإء أسس قإنونية دولية للسغي ؤلدمإج إلج   إلمنإخ ػ

 
إلتإلية: فتغإفل إلمجتمع إلدوىلي عن إلمسإهمة ػ

1391  . ي إلعإلمي
ي ضمإن ؤستقرإر إألمن إؤلنسإن 

 
 وإؤلستفإدة من إلحمإية إلدولية، سيؤدي حتمإ ؤىل ؤحدإث خلل ػ

 
ا
ي القانون الدولي المعارصمكا -أول

 
ئ المناخ ف  نة الج 

ي ويتضمن إلموضوع خطإبير  إثنير  منفصلير  يستبعد أحدهمإ
 هنإك إنفصإم ملحوظ بير  حقوق إؤلنسإن وإلتغير إلمنإج 

ي بلغ مجموعهإ 
ت من  59إألخر من إلنإحية إلعملية، ومن عينة إلوثإئق إلمختإرة إلئ  وثيقة ضمت قرإرإت  532وثيقة إختير

هإ من إلتقإرير و إلوثإئق تبير  أن إلجمع بإلمئة منهإ تذكر  52ية إألممية لألمم إلمتحدة و إلمعإهدإت وإإلتفإقيإت وغير
ي و

ي تشير ؤىل إلمهإجرين وإلالجئير  لكن  59إلتغير إلمنإج 
بإلمئة منهإ فقط أسست  5بإلمئة كإنت تتعلق بإلقضإيإ إلئ 

، ومن هنإ يتضح فقدإن إلر  ي وإلهجرة وإلمعإملة إلقإنونية. عالقة بير  إلظإهرتير 
نإنديز،  بط بير  إلتغيير إلمنإج  )خوسيه فير

 (25، صفحة 5119
ي يتأرجح بير  مإ تقدمه  فمسإر إلجهود إلدولية 

ي فيهإ إلج   إلمنإخ بحمإية قإنونية وبؼ 
، لم يحظ  ي مجإل حمإية إلالج  

 
ػ
ي يتالءم أكير مع منظومة حقوق إؤلنسإن 

إلدولية من حمإية عإمة إل تستجيب لخصوصيته وبير  غيإب بنإء قإنون 
 طبيعته. 

ئ المناخ العامة الحماية الدولية مبادئ-1  لالج 

ؤن إتفإقيإت حقوق إؤلنسإن عمومإ وإإلتفإقيإت إلخإصة بإلالجئير  عىل وجه إلخصوص تشكل مصدرإ أسإسيإ يستند ؤليه 
ي كفلتهإ تلك إلموإثيقلحمإية إلالجئير  

،  (115، صفحة 5112)بن سهلة،  وتمكينهم من ممإرسة حقوقهم وحريإتهم إلئ 
لكن هذه إلمنظومة إلقإنونية إلدولية بمستويإتهإ إلعإمة وإلخإصة لم تكفل إلحمإية إلدولية إلمتخصصة لالج   إلمنإخ، 

 لدولية إلعإمة. وإنمإ وفرت له إلحمإية إ
ي ؤطإر إتفإقيإت إلقإنون إلدوىلي يمكنهإ أن توفر حمإية عإمة لالج    

 
بشكل أخر هنإك مبإدئ عإمة رإسخة إستقرت ػ

همإ: مبدأ إلحمإية  ئإلمنإخ، يستند ؤليهإ حإليإ رغم أنهإ لم يتم صيإغتهإ تأسيسإ لحمإية إلج   إلمنإخ، وإهم هذه إلمبإد
 إلشخصية و مبدأ عدم إؤلعإدة إلقرسية. 

 مبدأ الحماية الشخصية-أ

: إؤلعالن إلعإلمي لحقوق إؤلنسإن لسنة   ي هذإ إلصدد هي
 
ي مجإل حقوق إؤلنسإن ػ

 
ؤن إلصكوك إألكير أثإرة لالهتمإم ػ

، حيث تنص إلمإد1322 من إؤلعالن إلعإلمي  5فقرة  12ة ، وهو أول تعبير عإلمي للحقوق متعلقة بجميع أبنإء إلبرس 
ي ذلك بلده

 
ي إلعودة ؤىل بلده"، إلمإدة  لحقوق إؤلنسإن عىل أن " لكل فرد حق مغإدرة أي بلد بمإ ػ

 
تنص عىل  5فقرة  19وػ

ي تغيير جنسيته. كذلك إلعهد إلدوىلي إلخإص بإلحقوق 
 
أنه "إل يجوز تعسفإ حرمإن إي شخص من جنسيته ومن حقه ػ

ي إلمإدتير  1355ية لعإم إلمدنية وإلسيإس
 
ي عدم إلتعرض  1،5،1، إلذي ينص ػ

 
ي إلحيإة، وإلحق ػ

 
: إلحق ػ عىل إلتوإىلي

ي عدم إلحرمإن من سبل إلعيش، إلمإدة 
 
من إلعهد إلدوىلي  2فقرة  15للمعإملة إلقإسية أو إلالؤنسإنية أو إلمهينة، وإلحق ػ

أحد تعسفإ من حق إلدخول ؤىل بلده، بإلمثل إلعهد إلدوىلي إلخإص بإلحقوق إلمدنية وإلسيإسية عىل أنه إل يجوز حرمإن 
ي إلمإدة  1355إلخإص بإلحقوق إؤلقتصإدية و إؤلجتمإعية وإلثقإفية لعإم 

 
ي  11إلذي ينص ػ

 
ي جملة أمور: إلحق ػ

 
تحمي ػ

ي توفر إلحمإية لحقوق إؤلنسإ
ي ذلك ؤحتيإجإت إلغدإء وإلسكن، إلصكوك إألخرى إلئ 

 
ي إلئق بمإ ػ

ي مستوى معيش 
 
ن ػ

بشأن إلقضإء عىل جميع  1313بشأن حقوق إلطفل، ؤتفإقية عإم  1323مجموعإت ؤجتمإعية محددة، هي ؤتفإقية عإم 
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ي عإم 
 
، 5115)خلف،  إتفإقية منظمة إلعمل إلدولية بشأن حقوق إلشعوب إألصلية.  1323أشكإل إلتميير  ضد إلمرأة وػ

 (255صفحة 
 مبدأ عدم اإلعادة القرسية-ب

ي تكون فيهإ حيإتهم أو 
ؤن مبدأ عدم إؤلعإدة إلقرسية إلذي يحظر عودة إلالجئير  بأي شكل من إألشكإل ؤىل بلدإن أو أرإص 

حريإتهم مهددة بسبب عرقهم أو ديإنتهم أو إنتمإئهم ؤىل فئة إجتمإعية معينة أو أرإئهم إلسيإسية هو حجر أسإس إلحمإية 
ي إلمإدة إلدولية، 

 
ي تنص عىل أنه: " إل يجوز ألية دولة متعإقدة أن تطرد إلجئإ أو ترده بأية صورة من  22وهو يتجسد ػ

إلئ 
ي تكون حيإته أو حريته مهددتير  فيهإ بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو ؤنتمإئه ؤىل فئة 

إلصور ؤىل حدود إألقإليم إلئ 
ي تضمنتهإ هذه  ؤجتمإعية معينة أو بسبب أرإئه إلسيإسية"، وإل 

ي أن هذه إلمإدة تعتي  من أهم إلنصوص إلئ 
 
خالف ػ

ي تالحقهم أو 
ي أيدي سلطإت إلدولة إلئ 

 
ي تقدمهإ لالجئير  ضد إلوقوع ػ

إإلتفإقية، ويرجع ذلك ؤىل إلحمإية إلجوهرية إلئ 
ي إلحيإة يعتي  إلخطوة إألولية إألسإسية لمنع قيإم ، فحمإي(192-195، إلصفحإت 5112)بيدكإن،  تضطهدهم

 
ة إلحق ػ

أن يلجأ ؤىل بلد أخر، أمإ ؤذإ مإ كإنت حيإته معرضة للخطر فيسغ جإهدإ  حإإلت إللجوء فؤن آمن إؤلنسإن حيإته مإ كإن له
ي بلد أخر للحفإظ عليهإ، ومن هنإ تظهر أهمية حمإية هذإ إلحق وصيإنته، 

 
لمإ يلعبه من دور مهم ألن يلمس ملج   أمن ػ

ي منع و إستئصإل قيإم حإإلت إللجوء. 
 
 (39، صفحة 5111)سعد عبد إللطيف جإسم،  ػ

إم ينطبق عىل جميع  ي إنه ؤلي  
، بمعئ  ي إلقإنون إلدوىلي

 
ومع مرور إلوقت أصبح مبدأ عدم إؤلعإدة إلقرسية مبدأ عرفيإ ػ

ي نصت عىل حظر إؤلعإدة إلقرسية إلبلدإن بغض إلنظر ع
ي إؤلتفإقيإت إلمحددة إلئ 

 
مإ ؤذإ كإنت تلك إلبلدإن دوإل أطرإف ػ

ي حإلة عدم مصإدقة
 
ي أنه حئ  ػ

إم بعدم ؤرغإم أي  وهذإ يعئ  ، فؤن يظل يقع عىل عإتقهإ إلي   دولة مإ عىل ؤتفإقية إلالجئير 
،  ذإ من جهةشخص عىل إلعودة ؤىل بلد يمكن أن يوإجه فيه خطر إؤلضطهإد ه  (5115)إلسيد عىلي

ي إتفإقية  من جهة أخرى فؤذإ كإنت دولة موقعة عىل إتفإقية دولية تنص عىل مبدأ عدم إؤلعإدة إلقرسية
 
كم هو إلحإل ػ

وب إلمعإملة أو إلعقوبة إلقإسية أو إلالؤنسإني ه من رص  ي إلمإدة  ةمنإهضة إلتعذيب وغير
 
ي تنص ػ

منهإ  2أو إلمهينة وإلئ 
نه:" إل يجوز ألي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيد أو أن تسلمه ؤىل دولة أخرى أذإ توإفرت لديهإ أسبإب أعىل 

ي خطر إلتعرض للتعذيب"، وغير موقعة عىل إتفإقية جنيف  حقيقية تدعو ؤىل
 
إلخإصة  1391إؤلعتقإد بأنه سيكون ػ

م بتطبيق مبدأ عدم إؤلعإدة إلقرسية. بشؤون إلالجئ ، فؤنهإ تلي    ير 
ي ؤتفإقية إألمم إلمتحدة لالجئير  لكنهإ موقعة عىل إتفإقية منإهضة إلتعذيب  شعىل إلرغم من أن بنغالدي 

 
ليست طرف ػ

وب إلمعإملة أو إلعقوبة إلقإسية أو إلالؤنسإني ه من رص   يعتي  قإنونإ أو إلمهينة ، فؤن حمإية تلك إإلتفإقية لالجئير   ةوغير
إمإتهإ ي  دوليإ عرفيإ وملزمإ لجميع إلدول وبإلتإىلي فؤنهإ ملزمة بموجب كل من إلي  

 
إلتعإهدية وحظر إلقإنون إلدوىلي إلعرػ
ي بإإلضطهإد 

لإلعإدة إلقرسية، بأن إل تعيد أي شخص قرسإ ؤىل مكإن يوجه فيه تهديدإ للحيإة أو يتعرض فيه لخطر حقيؼ 
ه من  وب سوء إلمعإملة. أو إلتعذيب أو غير   (watch, 2017)رص 

ي تيتيونإ ضد حكومة نيوزيلندإ بسبب  
ي قضية أيون 

 
وقد أكدت لجنة إألمم إلمتحدة لحقوق إؤلنسإن عندمإ فصلت ػ

ي عىل أهمية مبدأ عدم إؤلعإدة إلقرسية ورغم أنهإ لم تؤيد 
ة منحه حق إللجوء إلمرتبط بإلتغير إلمنإج  رفض هذه إألخير

إ وجدت أن " إألشخإص إلذين يفرون من بلدإنهم بسبب آثإر تغير دعوى تيتوتإ ألنه لم يثبت تعرضه لخطر وشيك ؤإل أنه
، ؤذ ثبت تعرض حقوقهم إؤلنسإنية للخطر حإل عإدوإ  إلمنإخ وإلكوإرث إلطبيعية إل يجب ؤعإدتهم قرسإ ؤىل بلدهم إألصىلي

 (5151)إلمتحدة، 
ي يوفرهإ قإ

ي إلحمإية إلئ 
 
نون إلدوىلي لحقوق إؤلنسإن بإلنسبة لالج   إلمنإخ عي  إلحدود إلوطنية، لكن هنإك ثغرة وإضحة ػ

ي أثنإء إؤلقإمة، ظروف إلعودة خإصة وإن هذه إلفئة 
تطرح هذه إلثغرة عند إلحديث عىل: قبول إلدخول، إلوضع إلقإنون 

ح حق إللجوء وإل حئ  حق ليس لهإ حق إلدخول ؤىل إلدولة إلمستقبلة، فهو يوفر حمإية محدودة لالج   إلمنإخ ، فال يمن
ي يكون فيهإ نقل إلشخص ؤىل بلده إألصىلي بمثإبة معإملة  إلبقإء، كمإ ينص عىل حق غير مبإش  

ي إألمإكن إلئ 
 
ي إلقبول ػ

 
ػ

ي بحمإية إتفإقية إللجوء ولكن تبؼ   غير ؤنسإنية فالج   إلمنإخ يمكنه أن يتمتع بهذه إلحمإية إلتكميلية
كونه إل يحظ 

 (252، صفحة 5113)بهلول،  له. حمإية غير كإفية 
ئ المناخ-2 ي دولي لالج 

 
 غياب أساس قانون

تب عليه من تحديد إلحمإية إلقإنونية إلوإجبة لألفرإد إلذين ينطبق  ي غإية إألهمية لمإ يي 
 
ؤن تعريف أي مصطلح مسألة ػ

 عليهم إلتعريف. 
ي إلقإنون إلدوىلي إلخإصة بالجئير   1391فمعإهدة 

 
هي إلصك إلدوىلي إلذي يعتي  ؤىل حد إآلن حجر إلزإوية وإلمرجع ػ

ي جميع إلقإرإت فقد نصت هذه إلمعإهدة 
 
ي لكي تشمل إلمعإهدة كل إلالجئير  ػ

ي وإلمكإن 
لالجئير  وإلذي رفع إلقيد إلزمإن 

إلج   إلمنإخ لذلك   ، لكنهإ لم تنص عىل تعريف(222، صفحة 5113وي، )حنطإ عىل إلحقوق وإلوإجبإت إلمقررة لالج   
ي 
 
كإن من إلصعوبة تصور ؤمكإنية إستفإدته من إلحمإية إلدولية إلمقررة ضمن إلقإنون إلدوىلي للمهإجرين، وممإ زإد ػ

ي ؤتجإء إإلهتمإم أكير بحمإية إلبيئة وإلتطلع
 
بفضل ؤبرإم إؤلتفإقية إؤلطإرية لتغير  صعوبة إألمر سير إلجهود إلدولية ػ
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كير  كذلك  1335إلمنإخ سنة
ؤىل بنإء نظإم إقتصإدي دوىلي مستدإم يكفل لدول تحقيق إلتنمية إلمستدإمة، أكير من إلي 

 عىل معإلجة إلوضعية إلقإنونية لنتإئج إلهجرة إلمنإخية. 
ي قانون الدولي للمهاجرين -أ 

 
ئ المناخ ف  صعوبة إدماج الج 

ي ؤتفإقية جنيف  فمن خالل
 
ي سنة 1391تعريف إلالج   ػ

 
وتوكول إؤلضإػ ، فنالحظ أنهمإ ضيق من تعريف 1351وإلي 

ره من  إلالج   فال ينطبق وصف إلالج   ؤإل عىل إألشخإص إلذين يفرون من دولهم أو دول ؤقإمتهم بسبب خوف له مإ يي 
ي إتفإقية  يتمتعون بإلحمإية إلمقررة إلتعرض لإلضطهإد وهؤإلء يسمون إلج   إؤلتفإقية وهم إلوحيدون إلذين

 
 1391ػ

ي تشدد عىل إإلضطهإد إلشخضي أسإس وإلية إلمفوضية ولكن أدخلت عليه 1351وبروتوكول 
، وإل تزإل إلتعريفإت إلئ 

ي 
 
ة ػ ي إلعقود إألخير

 
إيدة ػ مختلف أنحإء إلعإلم، فقد توسعت  معإيير ؤضإفية بإلتدرج ؤلستيعإب تدفقإت إلالجئير  إلمي  

 (.192-195،ص 5113ؤلتفإقيإت إؤلقليمية من مفهوم إلالج   ليشمل حإإلت أخرى أوسع وإشمل ) حنطإوي،بعض إ
ي حإليإ -فؤتفإقية منظمة إلوحدة إؤلفريقية

ي ؤتفإقية  1353للجوء لعإم  -إإلتحإد إؤلفريؼ 
 
ولكنهإ  1391تتبع إلتعريف إلوإرد ػ

لفظ إلج   ينطبق كذلك عىل كل شخص يجد نفسه مضطرإ، تضيف عبإرة تستند ؤىل قدر أكي  من إلموضوعية وهي أن 
ي 
 
، إو سيطرة أجنبية، أو بسبب عدوإن أو بسبب أحدإث تهدد بشكل خطير إألمن إلعإم ػ ي بسبب عدوإن أو إحتالل خإرج 

ي أرضية كلهإ، أو إلبلد إلذي يحمل جنسيته. 
 
 .(553، صفحة 5113)بهلول،  جزء من إلبلد إألصل أو ػ

ي إلثمإنينيإت 1322أمإ ؤعالن قرطإج حول إلالجئير  لسنة 
 
ي أصإبت أمريكإ إلوسظ ػ

إلذي تم ؤقرإره بعد أزمإت إلالجئير  إلئ 
ي قرطإج بكولومبيإ وكمإ  من وإلمرتبطة بإلحروب إألهلية من جإنب ممثىلي حكومإت وفقهإء مرموقير  ومحإمير  

 
إلمنطقة ػ

ي ؤتفإقية  ؤلتفإقية منظمة إلوحدةهو إلحإل بإلنسبة 
 
إؤلفريقية حول إلالجئير  تضمن إؤلعالن تعريف إلالج   إلوإردة ػ

وأضإف ؤليه إلنإس إلذين هربوإ من بلدإنهم" بسبب إلتهديد عىل حيإتهم أو سالمتهم أو حريتهم من إلعنف  1391
إعإت إلدإخلية أو إنتهإكإت حقوق إ ي أو إلي   ؤلنسإن أو أية ظروف أخرى أخلت بشكل خطير إلمعمم أو إإلعتدإء إلخإرج 

، صفحة 5113)بهلول، بإلنظإم إلعإم"، كمإ وضع أيضإ توصيإت لتوفير إلمعإملة إؤلنسإنية وإلحلول إلدإئمة لالجئير  
511). 

ضي كمحور أسإسي ؤلصبإغ إلحمإية كمإ هو جىلي عرفت هذه إلنصوص إلدولية توسيعإ لتعريف مضمون إإلضطهإد إلشخ  
ي أو سيطرة إألجنبية أو نزإعإت دإخلية بمإ يهدد  إلدولية لالج   إلتقليدي بإضإفة مفهوم إلتعرض للعدوإن أو ؤعتدإء خإرج 

إت إلمنإخية كسبب أخر لمنح صفة إلج   منإخ.  ، لكنهإ لم تشير ؤىل ضحإيإ إلكوإرث وإلتغير  حيإة وحرية وسالمة إلالج  
ي تيتوتإ حق إللجوء ؤإل أن إل

مفوضية إلسإمية لألمم إلمتحدة لشؤون إلالجئير  وصفت إلقرإر إلخإص بمنح إلسيد أيون 
ي حمإية إلنإزحير  بسبب تغير إلمنإخ وإلكوإرث 

 
ي ؤشإرة ؤىل أهميته عىل إلمدى إلبعيد ػ

 
ي ػ

وإعتبإره إلج   منإخ بإلتإريج 
( وقإلت أن إألشخإص إلذين يفرون بسبب آثإر إلتغير إلمن ي وتدإعيإت إلكوإرث إلمفإجئة ) مثل إلزإلزل و إألعإصير
إج 

عية للحصول عىل وضع إلج   بموجب  وإلكوإرث ذإت إآلثإر إلتدريجية) مثل إرتفإع منسوب إلميإه( قد تكون دإعوهم ش 
ويشمل ذلك عىل سبيل إلمثإل إل إلحرص، إلحإإلت إلت يتشإبك  أو إألطر إؤلقليمية لالجئير   1391إتفإقية إلالجئير  لعإم 

فيهإ تغير إلمنإخ وإلكوإرث مع إلرصإع وإلعنف، ويدعم قرإر إللجنة هذإ إلتفسير إلمتعلق بأطر إلحمإية إلحإلية ويقر بأن 
وح ي سيإق تغير إلمنإخ وإلي  

 
 (5151)إلمتحدة،  إلقإنون إلدوىلي لالجئير  قإبل للتطبيق ػ

ئ المناخ-ب  بطء الجهود الدولية لحماية الج 
حة لمعإلجة وضعية إلج   إلمنإخ قإنونيإ  ي إلقإنون إلدوىلي نحو إلكيفية إلمقي 

تبإينت وإختلفت آرإء و موإقف فقهإء و بإحئر
 . ي
ي فرضتهإ نتإئج إلتغيير إلمنإج 

 ، وهي مسألة تبير  لنإ إلتحديإت إلئ 
ي إلتكيف مع  -كونه ضيق جدإ  -إلموجود حإليإ بتوسيع ؤطإر إلحمإية إلدولية لالج   فإلبعض يطإلب 

 
ليصبح مرن ػ

، ليشمل إلج   إلمنإخ 1391إلسيإسإت ويسد إلثغرإت إلموجودة إآلن عن طريق تحديث إلتعريف إلموجود بإتفإقية 
ي أسبإب إؤلضطهإد إلخمسة

 
إح إلذي يؤيده إحد أهم إلبإحثير  إلعرب  (252، صفحة 5113بهلول، ) وإعإدة إلنظر ػ

إؤلقي 
ح ؤدخإل تعديالت عىل إتفإقية جنيف إلمتعلقة بحقوق إلالجئير  ؤلدمإج مفهوم ي مجإل حمإية إلبيئة،بقوله نقي 

 
إلالج    ػ

إلمجتمع إلدوىلي مسؤوليتهإ  إلمنإخ ضمن مقتضيإتهإ، خصوصإ و أنهإ تعتي  هجرة قرسية مرتبطة بظروف منإخية يتحمل
ي 
،  بشكل تضإمئ  ي و حلمي

 (95، صفحة 5111)شكرإن 
ب من هذإ إلطرح فقهإء آخرون، يرون ي بإتفإقية  ويقي 

 
ي مضمونه تعريفإ  1391بأنه يمكن ؤلحإق بروتوكول ؤضإػ

 
ليشمل ػ

، و يستند أصحإب هذإ إؤلتجإه عىل  ي و يدرجه ضمن فئة إلالجئير 
ي  إلمنإخ إلج    أن أسإسإلمهإجر إلمنإج 

 
هو أيضإ ػ

 .1391حقيقة إألمر حإلة أغفلتهإ ؤتفإقية 
لفئة إلمهإجرين إلمنإخيير   لتمنح حمإية جمإعية 1391إن ؤتفإقية وعليه فؤن جوهر هذإ إلطرح يتمحور حول تمديد شي

إزيةحمإية إلحقة و ليس  أيبعد حدوث إلكإرثة و ليس قبلهإ،  تنشأ جهإز دوىلي تسند  أنهذه إؤلتفإقية يجب  أن، كمإ إحي 
ي يمكن تصنيف إلمهإجرين منهإ بأنهم 

ة لتحديد إلمنإطق إلجغرإفية إلئ  تحديد  أنكمإ ،منإخإل مهإجروإ ؤليه ؤجرإء إلخي 
ي إؤلستقرإر

 
ي من طرف هذه إؤلتفإقية، يجب إن يتبعه ؤقرإر لهذه إلفئة بحقهإ ػ

طويل إلمدى بدولة  مفهوم إلمهإجر إلبيئ 
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ي تعتي  من إلدول إلمهددة بإلهجرة إلمنإخية 
ي هذه إؤلتفإقية و إلئ 

 
إللجوء، و من جإنب آخر تتعهد إلدول إألطرإف ػ

ي 
 
ي بسبب موقعهإ إلجغرإػ

 
إت إلمنإخية و عدم جعل إلهجرة إلسبيل إلوحيد ، و ػ ي وسعهإ للتأقلم مع إلتغير

 
، بأن تبذل مإ ػ

إت إلمنإخية  هذه إلدول إلدعم إلمإىلي إلالزم لكي تتكيف مع هذه إلمتغير
 (Hodgkinson, 2009, p. 2) إلمقإبل تتلؼ 

من ؤختصإص هيئإت مثل إلمفوضية إلسإمية لالجئير  لألمم إلمتحدة حئ  جإنب أخر من إلفقهإء يميلون ؤىل توسيع 
ي 
 
ي تندرج ضمن ؤختصإصهإ ، مثلمإ حدث ػ

إلنظإم  أن، حيث 5112تمتد حمإيتهإ لتشمل فئإت أخرى غير تلك إلئ 
لكي و من إل موطن لهم،  أو توإجدين خإرج دولهم للمفوضية إلسإمية يحدد ؤختصإصهإ بإألشخإص إلالجئير  إلم إألسإسي 

بموجب قرإر إلجمعية إلعإمة ، وهو إألمر  ؤختصإصتهإ إلالجئير  دإخليإ، تم توسيع  إألشخإص أيضإتشمل هذه إلحمإية 
ي تمنحهإ إألمم إلمتحد أيضإ إلذي يمكنه تطبيقه 

ي إلمنإخ بحيث تشملهم نفس إلحمإية إلقإنونية إلئ 
ة بخصوص إلجئ 

 (Benoit, 2011, p. 400) لالجئير  إلتقليدي

، ؤذ  ي  أنإلضغط عىل إلمجتمع إلدوىلي عن طريق إلقضإء إلدوىلي
إلسبب إلرئيشي ورإء إلهجرة إلمنإخية هو إلتغير إلمنإج 

ي يمكنهإ م
رة من إلتغير إلمنإج  ، فؤن إلدول إلمترص  ي

إلمسؤولية  أسإسقإضإة إلدول إلملوثة عىل إلنإتج عن إلتلوث إلبيئ 
ي نهإية إلمطإف ؤىل ؤقرإر محكمة إلعدل إلدولية بإلمسؤولية إلدولية إلجمإعية

 
ي قد تؤدي ػ

 إلدولية، و هي إلطريقة إلئ 
ي إلمؤدي ؤىل إلهجرة ، غير 

ر إلبيئ  ي إلتغير  ؤثبإتأمل نجإح هذإ إلخيإر ضئيل كون  أنإلمتسببة بإلرص 
 
إلدولة إلمتسببة ػ

ي 
، كمإ  أو إلمنإج  ف  أنإلكإرثة إلبيئية أمر ليس بإلهير  إلتكميىلي  بإإلختصإصدول مثل إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية إل تعي 

 (SJ Tol & Verhayen, 2004, p. 1109 et 1125) لمحكمة إلعدل إلدولية مإ يجعل من فعإلية هذإ إلحل محدودة جدإ
ي إلتإبعة للوكإلة إلدولية للمهإجرين لألمم إلمتحدةأمإ 

ى أن  رئيس فرقة إلهجرة إلبيئة و إلتغير إلمنإج  فتح ؤتفإقية في 
ي و إلوإقغي  إلبيئيير  لتشمل إلمهإجرين  1391

ي حإجة فعلية  لالجئير  سيضعف من إلوضع إلقإنون 
 
إلتقليديير  إلذين هم ػ

إية إلقإنون إلدوىلي بهم، أمإ ؤنشإء ؤتفإقية جديدة خإصة بفئة إلالجئير  إلبيئيير  فؤن هذإ سيتطلب معركة سيإسية لعن
ي حدود دولة إلمهإجر ليست عإبرة للحدود.كمإ  أنطويلة، كمإ 

 
 أنأغلب حإإلت إلهجرة إلمنإخية هي هجرة دإخلية ػ

 هذه إلفئة ئل إلقإنونية و إلمؤسسإتية إلموجودة أصال لفإئدةإلطرح إألنجع بإلنسبة لمهإجري إلمنإخ هو تسخير إلوسإ

(Lonessco, 2009) 
ؤن ؤستمرإر هذإ إلجدل إلفقهي لمدة أطول سوف يؤثر بال شك عىل تفإقم تأثير تنإمي إلهجرة إلمنإخية عىل ضمإن إألمن 

إت إلمنإخية سو  ي إلعإلمي خإصة وإن إلتغير
ي إلعقود إلقليلة إلمقبلة. إؤلنسإن 

 
 ف تتوإصل بشكل أكير حدة ػ

ي العالمي  -ثانيا
 
ي عىل األمن اإلنسان

 أثر التغير المناج 
ي 
ي هي ضمإن رفإه إألشخإص و إلمجتمعإت إلئ 

ي وتقويضه، فإلغإية إألمن إؤلنسإن 
تهدد إلهجرة إلمنإخية إألمن إؤلنسإن 

ي وتغير إلمنإختعيش بهإ، و إلهجرة إلمنإخية هي نتإج ؤنعدإم 
، فإلتحرر من  (551، صفحة 5113)بهلول،  إألمن إؤلنسإن 

ية لعإم  ية إلصإدر عن برنإمج إألمم إلمتحدة للتنمية إلبرس  ي تقرير إلتنمية إلبرس 
 
إلخوف و إلتحرر من إلفإقة كمإ جإء ػ

ي 1332
ي كل  ، أصبح هدف مهدد بآثإر إلتغيير إلمنإج 

 
إر عإبرة للحدود تمس حيإة ووجود إؤلنسإنية ػ ومإ يسببه من أرص 

 أنحإء إلعإلم. 
ي عىل زعزعة إإلستقرإر إلسيإسي وإإلجتمإعي لدول وعىل تهديد نمو إإلقتصإد إلعإلمي أصبح محسوسإ 

فتأثير إلتغير إلمنإج 
 بشكل وإضح . 

 تهديد اإلستقرار السياسي و اإلجتماعي لدول-1
ة عىل  تقريرإ شيإ يقول مضمونه بأنكشفت بريطإنيإ  ظإهرة تغيير إلمنإخ وإفرإزإتهإ إلجإنبية سوف تفرض أوضإعإ خطير

مليون نسمة تحت ظروف معيشية متدهورة بسبب  211وقوع أكير من  إؤلستقرإر إلسيإسي وإإلجتمإعي بعد
 .(1، صفحة 5119)عإشور عبد إلطإهر،  إلجفإف،ؤرتفإع درجإت إلحرإرة، زيإدة عدد إلسكإن وتردي إلنشإط إإلقتصإدي

هإ ؤىل ؤمكإنية إندإلع   من غير
إت منإخية هإئلة و تتمير  بضعف أنظمتهإ إلسيإسية معرضة أكير ي عإنت من تغير

فإلدول إلئ 
 تزيد من تفإقم إلوضعية إلسيإسية وإإلجتمإعية.  حروب أهلية و رصإعإت مسلحة

 الحروب األهلية والرصاعات المسلحةزيادة -أ
ي عىل إلموإرد إلطبيعية

ي وإإلقتصإدي وإلسيإسي  -ؤن تأثير إلتغير إلمنإج 
 
نإ بإلضغط إلديمغرإػ ي تقويض قدرة  -مقي 

 
يسإهم ػ

هإ، وهو مإ يؤدي ؤىل  إلدول عىل تلبية إحتيإجإت موإطنيهإ وتزويدهم بإلموإرد إألسإسية مثل إلغدإء وإلميإه وإلطإقة وغير
ي تحديإ 

ي ؤنهيإرهإ، ومن هنإ قد يمثل إلتغير إلمنإج 
 
ي قد تمتد ؤىل إلتسبب ػ

هشإشة إلدول وتصإعد إلرصإعإت إلدإخلية إلئ 
ي 
عية إلحكومإت، ووفقإ لروبرت مإكلمإن من جإمعة ويلفريد لوريد إلكندية فؤن " إلدول إلئ  إ ؤلستقرإر إلدول وش  خطير

ي بإلفعل من هشإشة سيإسية هي أهم م
رإكز إلمستقبل إلمحتملة للعنف إلمرتبط بإلمنإخ وأحدإث إلهجرة إلقرسية"، تعإن 

ين إألعىل تصنيفإ عىل مؤش  إلدول إلهشة، نجد  ق إألوسط، فمن بير  إلدول إلعرس  ي منطقة إلرس 
 
وتبدو إلمخإطر أعىل ػ

ق إألوسط وجنوب أسيإ وإفريقيإ ي إلرس 
 
ي عرس  دولة ػ

 .(5، صفحة 5113)هإشم،  إثنئ 
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ي أوإئل تسعينيإت 
 
إع وتغير إلمنإخ فقد هوت إلبالد ػ  

ي ترتبط مإبير  إلي 
تمثل إلصومإل نموذجإ كالسيكيإ لدإئرة إلمفرغة إلئ 

وح  ي ؤضعإف مؤسسإت إلدولة، وإجبإر ماليير  إلسكإن عىل إلي  
 
ي جحيم نزإع مسلح ممتد إل يرحم تسبب ػ

 
ي ػ

إلقرن إلمإص 
، ومر هؤإلء بتجإرب مؤلمة من إلجفإف  أو إلهجرة، وإثقإل كإهلهم، إلسيمإ أولئك إلذين يعتمدون عىل إلزرإعة وإلرعي

ي 
ي موسم هطول إألمطإر، وتتوقع منظمإت أممية أن يتسبب إلجفإف إلكإرنر

 
ي بسبب إنخفإض معدإلت إألمطإر ػ

إلكإرنر
ب إلبالد خالل عإم  ي شخص  5113إلذي رص 

ي معإنإة أكير من مليون 
 
من إلجوع إلحإد هم يمثلون نحو خمس عدد سكإن ػ

، وتقول درإسإت أنه يمكن إلتغلب عىل بعض هذه إلمشإكل من خالل توزي    ع أكير كفإءة للميإه، وإستنبإت  إلبلد إلفقير
إع إلمسلح يجعل من هذه سالإلت نبإتية تقإوم إلجفإف  إلحلول حلمإ بعيد إلمنإل لكن ضعف مؤسسإت إلدولة وإلي  

 .(11، صفحة 5113)إإلحمر، 
إت إلمنإخية عىل ؤستقرإر إلدول، أشإرت درإسة شإملة كإنت هي إألوىل من نوعهإ أجرهإ مجموعة من  وحول تأثير إلتغير

ي ؤفريقيإ، ؤىل وجود عالقإت تإر  5113إلبإحثير  عإم 
 
إر ومخإطر إلرصإعإت إألهلية ػ يخية قوية بير  حول إلعالقة بير  إؤلحي 

ي 
 
ة ػ إر زيإدة كبير

ي تشهد معإدإلت عإلية من إؤلحي 
ي ؤفريقيإ، فقد شهدت إلسنوإت إلئ 

 
إر ػ تصإعد إلحروب إألهلية وإؤلحي 

ي تم حسإبهإ إستنإدإ ؤىل" نموذج إلمنإخ" 
ن ذلك بإلتنبؤإت إلئ  ؤحتمإل نشوب إلحروب ونوهت إلدرإسة ؤىل إنه عندمإ يقي 

ي إلمستقبل، تشير هذه إإلستجإبة إلتإريخية لدرجة إلحرإرة ؤىل ؤرتفإع بنسبة  ؤلتجإهإت درجإت إلحرإرة
 
بإلمئة تقريبإ  92ػ

ي حإإلت إلرصإع إلمسلح بحلول عإم 
 
 (5، صفحة 5113)هإشم،  .5121ػ
 تفاقم التدهور اإلجتماعي  -ب
إع إلمسلح كإهلهم، يقدم مؤش    ي مفإقمة معإنإة إلسكإن إلمدنيير  إلذين يثقل إلي  

 
ي أكير وضوحإ ػ

فدور إلتغير إلمنإج 
ي ؤطإلة 

 
ي ػ

ي إلذي يؤديه إلتغير إلمنإج  إت إلمنإخية صورة ذإت دإللة للدور إلسلئ  جإمعة توتردإم إلعإلمي لتكيف مع إلتغير
إعإت إلمسلحة، يحدد هذإ إلمؤش   ي أمد إلي  

 وفقإ لعوإمل فرعية عدة مدى قدرة إلدول عىل إلتعإطي مع إلتحوإلت إلئ 
إت إلسلبية لتغير إلمنإخ، وليس غريبإ أن   عرضة للتأثير

ترإفق تغير إلمنإخ ويخلص إلمؤش  ؤىل تحديد ثالثير  بلدإ هي إألكير
إعإت إلمسلحة كإلصومإل و  ؤثيوبيإ وإلكونغو إلديمقرإطية  تكون معظم تلك إلبلدإن دوإل ترزح بإلفعل تحت نير إلي  

 (11، صفحة 5113)إإلحمر،  وإلنيجر وتشإد ومإىلي وكذلك إليمن و ميإنمإر
ر إلفقرإء وإألطفإل وكبإر إلسن  إع يترص  ؤذ تفتقر هذه إلبلدإن ؤىل إلقدرة عىل تحمل آثإر تغير إلمنإخ وبفعل ترإكم آثإر إلي  
ي وسوء إلتغذية وإلفقر وكسب إلعيش وإلوقوع فريسة لألمرإض، 

هم وتستمر معإنإتهم من ؤنعدإم إألمن إلغذإن   من غير
أكير

ي وتقول منظمة إألغذية وإلزرإعة إلت
ي إرتفإع مستويإت ؤنعدإم إألمن إلغذإن 

 
إبعة لألمم إلمتحدة )فإو( أن إلسبب إلرئيس ػ

إت إلمنإخية إلعميقة، إلسيمإ  إعإت إلمسلحة وإألزمإت إإلقتصإدية و إلتغير  
ي ثالث عوإمل) قد تتدإخل أحيإنإ( وهي إلي 

 
ػ

ي إلقإ
 
ػ ي إلقإرة إؤلفريقية كرس 

 
ي بعض إلمنإطق ػ

 
ة تشإد وتظهر تقديرإت إلفإو أن موجإت إلجفإف إلطويلة ػ رة أو حول بحير

إوح إآلن حول   219عدد إألشخإص إلذين يعإنون من نقص إلتغذية إرتفع ألول مرة منذ عقد من إلزمإن ؤذ أن إلعدد يي 
 ، ؤن تقلب إلمنإخ ربمإ يرفع منIPCCمليون شخص، فيمإ تظهر تقديرإت إلهيئة إلحكومية إلدولية إلمعنية بتغير إلمنإخ 

 (11، صفحة 5113)إإلحمر،  5191بإلمئة بحلول سنة  51خطر إلجوع وسوء إلتغذية بنسبة 
هإ من حدة إلتدهور    من غير

ي أكير
إت إلمنإخية ورصإعإت مسلحة تعإن  ي تعرف إلتغيير

ي عىل إلبيإن أن إلدول إلئ 
غئ 

ي يطإل أيض
ي إلمستقبل إلقريب. إإلجتمإعي لكن إلتغيير إلمنإج 

 
ة لدول أخرى ػ  إ ويسبب ؤشكإإلت ؤجتمإعية كبير

ي منطقة ف
 
ي ػ ، وإل سيمإ عىل مستوى إلنظإم إؤليكولوج 

ً
ي إلعرإق، فمعإلم إلرصإع عىل إلميإه بدأت تظهر جليإ

 إألهوإز ؼ 
  ةإلكهرومإئيإلجنوبية. فإلبئ  إلتحتية 

ّ
، ؤذ تحد ي ي هذإ إلنظإم إؤليكولوج 

ّ
ي تغذ

ي بظاللهإ عىل إلروإفد إلفرعية إلئ 
هنإك تلؼ 

. و من تدفقإت إلميإه، وتفإقم إلتلوث، وتزيد نسبة إلملوحة ي إلمحىلي ،  وتقّوض إلتنوع إلبيولوج  ي
 لهذإ إلتدهور إلبيئ 

ً
نتيجة

 أزمة مإئ
ً
ي أيضإ

ي تعإن 
رإد ؤىل إلمدن إلئ 

ّ
ح سكإن إلمنطقة بإط ية. أدى هذإ إلوإقع ؤىل زيإدة إلطلب عىل إلميإه إلمستوردة، يي  

، ؤىل ؤنفإق 
ً
إء إلميإه للتعويض عن إلنقص إلحإصل. تنئ     مدإخليهإ مإ إضطر إألش، حئ  تلك إلضعيفة إجتمإعيإ عىل ش 

إفق مع تنإمي إلشعور بإؤلحبإط حيإل إلد
إكمإت إلتدريجية بحدوث إضطرإبإت إجتمإعية، تي  ي كل هذه إلي 

ولة إلمركزية إلئ 
عية عىل نفسهإ  .(5151)يونغ،  تعجز عن توفير أبسط إلخدمإت ألبنإء شعبهإ، وتسغ بشئ  إلوسإئل ؤىل ؤضفإء إلرس 

 إمي تنيعتمد إلعرإق عىل تركيإ وإيرإن لتوفير إلميإه. وكلمإ إزدإد عجز إلحكومة إلعرإقية عن تأمير  إلحإجإت إلمحلية، 
 
ً
 ذلك مع مرور إلوقت ؤىل إندإلع حرب مفتوحة، وهذإ مستبعد نظرإ

ِّ
إنهإ. وإن لم يؤد ة إلتوترإت مع جير

ّ
إحتمإل تصإعد حد

عزع ذلك  إف إلموإرد إلمإئية. وسير  ؤىل ضعف إلقدرإت إلدفإعية إلعرإقية، فسيقّوض فرص إلتعإون إلرإمي ؤىل وقف إستي  
 عىل ذلك، حير  تقّرر كل دولة عىل حدة ؤعطإء إستقرإر إلدول كإفة، ويجعلهإ أكير ت

ً
. عالوة ي

 بمخإطر إلتغيرّ إلمنإج 
ً
رإ
ّ
أث

 ، ي
 من إلتعإون مع بعضهإ إلبعض من أجل تحقيق إلسالمة إؤليكولوجية وإلتجديد إلبيئ 

ً
إألولوية لحإجإتهإ إلمحلية بدال

. ببسإطة، قد تصب ي
ي إلتدهور إلبيئ 

 
ي زعزعة إستقرإرهإ وػ

 
 ػ
ً
ح هذه إلمنطقة غير صإلحة للعيش خالل فهي تسهم فعليإ
 .(5151)يونغ،  إلعقود إلمقبلة
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 تباطؤ نمو االقتصاد العالمي -2 
،أن إلكوإرث  إلعإلمية فيمإ يتعلق بإآلثإر إإلقتصإدية 5151تقرير إلمنتدى إإلقتصإدي إلعإلمي لسنة أوضح   ي

للتغير إلمنإج 
ي شهدهإ عإم 

فت خسإئر ب  5112إلطبيعية إلئ 
ّ
إ لتوقعإت إلوكإإلت إلفيدرإلية، قد تبلغ نسبة  159خل

ً
مليإر دوإلر، ووفق

ي إلوإليإت إلمتحدة وحدهإ 
 
ر إإلقتصإدي إلمرتبط بإلمنإخ ػ % من ؤجمإىلي إلنإتج إلمحىلي بحلول نهإية إلقرن. 11إلرص 

ي إلعإلم بأن يكّبدهم تغير إلمنإخ مإ يقرب من تريليون دوإلر مإ لم يتم إلتدخل شيًعإ  511وتنبأت أكير من 
 
ى ػ كة كي  ش 

إ عىل  ً إ كبير
ً
ي تعتمد عىل  إإلقتصإديإتإلحتوإء إألمر. ويتوقع أن يشكل إرتفإع درجإت إلحرإرة وكثإفة إألمطإر ضغط

إلئ 
 .(5151)ميدإن،  إؤلنتإج إلزرإعي 

إء  ي خإنة إلتحذير من تبإطؤ نمو إإلقتصإد إلعإلمي  تصب توقعإت إلخي 
 
إت  ػ و تحمل إلدول إألقل نموإ لعبء إلتغيير

 إلمنإخية. 

 إرتفاع الدين العام العالمي وانخفاض الناتج المحىلي العالمي -أ
ي كإنت قد وصلت  13أدت جإئحة كوفيد

ي إلموإرد إلعإمة إلئ 
 
ؤىل مرحلة من إلهشإشة بإلفعل قبل وقوع ؤىل ترإجع حإد ػ

بإلمئة من ؤجمإىلي إلنإتج إلمحىلي هذإ  111إألزمة، ويتوقع صندوق إلنقد إلدوىلي إرتفإع إلدين إلعإم إلعإلمي ؤىل مإ يزيد عىل 
نقطة مئوية عىل أسإس سنوي مقإرن وستحتإج بلدإن عديدة مستقبال ؤىل تخفيف أعبإء ديونهإ  13إلعإم أي بأكير من 

لإلستجإبة لألزمة بنجإح وتنفيذ إستثمإرإت فعإلة لحمإية إقتصإديإتهإ من تغيير إلمنإخ، وإل يزإل إلبنيإن إلمإىلي إلدوىلي 
ي يصل فيهإ إلدين إلسيإدي ؤىل مستويإت إل يمكن إؤلستمرإر 

ي إلوقت إلحإرص  ؤىل نظإم فعإل لموإجهة إلحإإلت إلئ 
 
يفتقر ػ

ي تحملهإ لذلك يتعير  ؤيجإد إلسبل 
 
ي إإلقتصإديإت إلنإميةػ

 
ي مع أزمة إلدين إلقإدمة ػ  إلالزمة للتعإمل بشكل منهج 

 .(21-53، إلصفحإت 5151)أولري    خ، 
أن إلكوإرث إلطبيعية شعإن مإ قد تؤدي ؤىل ؤنهيإر إإلقتصإد، وتتعإيش إلبلدإن إلمعرضة  13إتضح من جإئحة كوفيد  

لمخإطر إلمنإخ مع هذه إإلحتمإلية منذ زمن طويل بإلفعل، ومإ لم يتم إلقيإم بإجرإءإت فورية وجهود منسقة من إجل 
ي إإلستثمإرإت إلهإدفة ؤىل 

 
ة ػ إلتخفيف من تغيير إلمنإخ و إلتأقلم معه ، سيجد عدد إكي  من إلبلدإن تحقيق زيإدة كبير

ي تعد بمنأى عن هذه إلمخإطر لن يكون بمقدورهإ 
ي حإلة أزمة دإئمة، وبإلنسبة للبلدإن إلقليلة إلمحظوظة إلئ 

 
نفسه ػ

وس كوفيد  ي توإجه إلبلدإن إألخرى، كمإ أن إنتشإر فير
لحدود، ستستشعر جميع عي  إ 13حمإية نفسهإ من إلمشكالت إلئ 

)أولري    خ،  بلدإن إلعإلم بتدإعيإت تغير إلمنإخ إلسيمإ من خالل زيإدة أعدإد إلمهإجرين بسبب إلكوإرث وتغير إلمنإخ
 . (21-53، إلصفحإت 5151
ي  -ب

 تأثر إقتصاد الدول النامية بالتغيير المناج 
ي يونيو/ جوإن 

 
إ ؤىل مإ ، 5113ػ ي بنإء إلصالبة، مشير

 
إقر صندوق إلنقد إلدوىلي أهمية إستثمإر إلبلدإن إلمعرضة للكوإرث ػ

يؤدي ؤليه من إنخفإض إلخسإئر إلمتوقعة، وتحسن إآلدإء إإلقتصإدي وتحسن إستمرإرية إلخدمإت إلعإمة، لكنه أقر رغم 
ي متنإول كثير 

 
نإمج ذلك بأن هذه إإلستثمإرإت لكن تكون عىل إألرجح ػ من إلبلدإن إلمعرضة لخطر إلكوإرث، ووفقإ لي 

إوح بير  
ي إإلقتصإديإت إلنإمية قد يكلف مإ يي 

 
 211مليإر دوإلر و 95إألمم إلمتحدة للبيئة، فؤن إلتكيف مع تغيير إلمنإخ ػ

ي ؤىل ثالثة أضعإف إلتمويل إلمتإح حإليإ5121مليإر دوإلر بحلول 
-52، إلصفحإت 5113)سيميسإن،  ، أو مإبير  ضعؼ 

59). 
ي صندوق إلنقد إلدوىلي عإم 

 
إء إقتصإديون ػ ي ورقة عمل أعدهإ خي 

 
رتب هؤإلء إلبإحثون إلبلدإن حسب ؤحتمإلية  5113وػ

ين عإمإ حئ  نهإية  ضإ للكوإرث بلد معر  22ويحدد إلبإحثون أكير من  5111تحملهإ لكإرثة طبيعية إستنإدإ ؤىل بيإنإت عرس 
، بينمإ تتصدر إلقإئمة جزر مإرشإل،  ي ي إلمحيط إلهإدئ أو إلكإريئ 

 
ة أو منخفضة إلدخل ػ ويجدون أن معظمهإ بلدإن صغير

يإ، وسإنت لوسيإ ويتضح من إلدرإسة أن إلكوإرث إلطبيعية مثل إلجفإف  سإنت فنسنت،غرينإدين، و توفإل، ميكرونير 
ي كثير من إلحإإلت خسإئر تصل قيمتهإ ؤىل  وإلفيضإنإت و إألعإصير يمكنهإ أن تسبب

 
بإلمئة من ؤجمإىلي إلنإتج  91ػ

ين عإمإ إلمإضية، فقد  ر، مع وجود عالمإت عىل تزإيد تكرإر إلكوإرث وأحجإمهإ عىل مدى إلعرس  إلمحىلي للبلد إلمترص 
ي غرينإدإ عإم 

 
إلمحىلي ووصلت تكإليف بإلمئة من ؤجمإىلي إلنإتج  122ؤىل  5112وصلت تكإليف مإ دمره ؤعصإر إيفإن ػ

ي دومينكإن عإم 
 
)سيميسإن،  بإلمئة ممإ يعكس إلحجم إلصغير نسبيإ ؤلقتصإدي إلبلدين 511ؤىل  5111ؤعصإر مإريإ ػ

 .(59-52، إلصفحإت 5113
ي بسهولة من فوإجع ألمت بهإ بهذإ إلحجم، و 

 
ة إل يسعهإ إلتعإػ يخلص إلبإحثون ؤىل أن إقتصإديإت فإلبلدإن إلصغير

ي إلمتوسط نمو أقل بنسبة 
 
ي كل عإم ػ

 
بإلمئة من إلبلدإن غير معرضة للكوإرث  1إلبلدإن إلمعرضة للكوإرث تحقق ػ

ي من هذه إلفوإجع، ويتضح من إلدرإسة أن تغيير إلمنإخ قد 
 
بسبب حإجتهإ ؤىل تحويل مسإر إلموإرد وتوجيههإ ؤىل إلتعإػ

ي ظل إلركود إؤلقتصإدي وترإجع إؤليرإدإت تتحمل إلبلدإن يؤدي ؤىل إتسإع 
 
ي إلنمو بمقدإر ثالث أضعإف وػ

 
إلفجوة ػ

-52، إلصفحإت 5113)سيميسإن،  إلمعرضة للكوإرث عىل عإتقهإ دينإ عإمإ أعىل بكثير من إلبلدإن غير إلمعرضة للكوإرث
59). 
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 خاتمة
إألهمية بإلنسبة لضمإن حقوق إألجيإل إلحإلية و إلمقبلة من مختلف هذه إلورقة إلبحثية موضوعإ بإلغ  إستعرضت

ي تهدد حقوقهم ،ممإ
إت إلمنإخية إلئ  إمإ أكير إلمجتمع إلدوىلي  يفرض عىل إلتغير  فإلتطور ،بإلدرإسة وإلبحث وإلتحليل إلي  

ي وتحولهإ لظإهرة  و إلمستمر  إلمرصود 
لظإهرة عإلمية عإبرة للحدود، كإن نتإجهإ ظهور فئة جديدة من إلج   إلتغير إلمنإج 

،وهو صنف من إلجئير  يفتقر ي ؤطإر إتفإقية جنيف لعإم  إلمنإخ مغإيرة لالجئير  إلتقليديير 
 
حإليإ ألي حمإية قإنونية ػ

، ممإ إحدث فرإغإ قإنونيإ دوليإ خإصة وإن إلوثيقة إلدولية إل 1391 ي مإدتهإ إألوىل أن و إلخإصة بحمإية إلالجئير 
 
ف ػ تعي 
ي هو سبب أخر لالنتقإل وعبور إلحدود يبيح لالج   إلمنإخ إإلستفإدة من إلحمإية إلدولية. 

 إلتغيير إلمنإج 
،و إستمرإر إنعدإم حمإية   ي تغير إلطبيعة إلقإنونية لالجئير 

 
فال جدإل أن تأخر إلجهود إلدولية إلستيعإب هذإ إلتطور ػ

طبيعية مؤكدة إلحدوث، قد يسإعد عىل خلق مشإكل دولية تؤثر بشكل محسوس  ثإر ظإهرةدولية لالج   إلمنإخ من آ
 . ي إلعإلمي

 عىل ضمإن إألمن إؤلنسإن 
 :  و وعليه جإءت نتإئج موضوع إلمقإل كمإ يىلي

وضعية  إستفإدة إلج   إلمنإخ من إلحمإية إلدولية إلتقليدية لالج   وهي حمإية عإمة إل تستجيب ؤىل خصوصية -1
 طبيعة حقوقه. و  إلالج   

ي  -5
ي مجإل حمإية إلالج   بإستحدإث نظإم قإنون 

 
رغم أهمية تجربة إلمجتمع إلدوىلي إلممتدة ألكير من سبعون سنة ػ

ؤىل جإنب  1351وتطويرهإ بإصدإر بروتوكول إلحق لهإ عإم  1395لالج   عن طريق ؤصدإر إتفإقية جنيف لعإم 
منظمإت إلدولية إلحكومية وغير إلحكومية إلمكلفة بضمإن صدور إتفإقيإت ؤقليمية و ؤعالنإت دولية، و قيإم إل

إف بالج   إلمنإخ كالج   يستحق إلحمإية إلدولية  حمإيته، ؤإل أنهإ تجربة ي إإلعي 
 
عىل أهميتهإ لم تسإهم بعد ػ

 إلخإصة به. 

ي تهدف ؤىل عىل أهمية إلتقإرير -2
تعميق إلنقإش  وإلبيإنإت إلصإدرة عن إلمؤتمرإت إلمنظمإت إلدولية و إؤلقليمية إلئ 

ي وصوإل ؤىل تحديد إلخطوإت إلمنإسبة لموإجهة
، ؤإل  حول مخإطر إلتغير إلمنإج  ي

و إلتأقلم مع هذإ إلتحدي إلمنإج 
 إلخطإب إلدوىلي إلدإعي ؤىل

ي نفس إلوقت فجوة و فرإغ وإضح بير 
 
خطورة و آثإر إلتغير  ؤىل مدى إإلنتبإه أنهإ تظهر ػ

ي و تجسيد إإلهتمإم بضمإن حق
. إلمنإج   وق هذه إلفئة من إلالجئير 

ة   -2 ية خإصة خالل في  ي إلعإلم رفع من إلتكلفة إلمإدية و إلبرس 
 
،ممإ 5113-5111تسإرع حدوث إلكوإرث إلطبيعية ػ

إيد ي إلعإلمي بي  
 إلمنإخية وعدد إلج   إلمنإخ.  إلهجرة أدي ؤىل تزإيد مخإطر تهديد إألمن إؤلنسإن 

إحإت من إجل محإولة إلتعإمل مع ؤحدى نتإئجإلموضوع، فقد تم  و إنسجإمإ مع نتإئج ظإهرة إلتغير  تقديم بعض إإلقي 
ي وهي إلج   إلمنإخ. 

 إلمنإج 

ي إلتفإقية جنيف إلخإصة بإلالجئير  لعإم  -1
حتمية إلتوجه إلجدي نحو ؤدمإج تعريف إلج   إلمنإخ ضمن إلبنإء إلقإنون 

ي موحد يضم كل فئإت  1391
، ويتوج سغي خدمة لهدف ؤقرإر نظإم قإنون 

مجهود فقهإء إلقإنون إلدوىلي  و إلالجئير 
ي 
 
.  ػ إف بهم لضمإن حقوق هذإ إلصنف من إلالجئير   إإلعي 

ؤدمإج تعريف إلج   إلمنإخ كذلك ضمن إلنظإم إألسإسي لمفوضية إألمم إلمتحدة إلسإمية لرعإية شؤون إلالجئير   -5
ي مجإل إلتكفل و تقديم إل

 
. وذلك من إجل إإلستفإدة من خدمإتهإ ػ ي

 مسإعدإت إؤلنسإنية، بشكل قإنون 

إنتهإج نفس إلمعإملة إلقإنونية لالج   إلمنإخ عىل مستوى إإلتفإقيإت إلدولية إؤلقليمية إنسجإمإ وخدمة لمسإر  -2
 إلجهود إلدولية. 

كة بير   -2
ي مسؤولية مشي 

إلعمل عىل ؤقرإر حمإية دولية تستجيب لخصوصية إلج   إلمنإخ، فإلتعإمل مع إلتغير إلمنإج 
.  جميع  إلدول تستدعي إلتضإمن وإلتعإون إلدوىلي

 

 المراجع

ي 
دإد إلجمعة 5151إخبإرإإلمم إلمتحدة .)جإنؼ   ، من5151(.تإري    خ إإلسي 

https://news.un.org/ar/story/2020/01/1047871 
موك، إلعرإق: مركز 5111إسحإر سعد عبد إللطيف جإسم. ) . إلير ي

(. ضمإن حقوق إلالجئير  ضمإنة لمفهوم إإلمن إإلنسإن 
 درإسإت إلالجئير  وإلنإزحير  وإلهجرة إلقرسية. 

ي بلقإسم. )
(. إلحمإية إلدولية لموإجهة ظإهرة إإلحتبإس إلحرإري. سيدي بلعبإس، إلجزإئر: جإمعة جيالىلي 5112بريش 

 ليبإس. 
ي )
ي وإوجبإته تجإه إلدولة إلمضيفة. جيل حقوق إؤلنسإن 5112بن سهلة. عىل ثإن 

 (. حقوق إلالج   إإلنسإن 
 حقوق إإلنسإن. بإتنة، إلجزإئر: جإمعة بإتنة. (. إلج   إلمنإخ من منظور 5113بهلول. زكية )
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ي إلقإنون إل5112بيدكإن.نور إلدين )
 
. إلعلوم إلسيإسية وإلقإنون. (. مبدأ إؤلعإدة إلقرسية لالجئير  ػ  دوىلي

، و حلمي كمإل. ) ي
ي من منظور 5111إلحسير  شكرإن 

حقوق إإلنسإن. جيل إلدرإسإت إلسيإسية وإلعالقإت (. إلتغير إلمنإج 
 إلدولية . 
. وهرإن، إلجزإئر: 5113)حنطإوي.بوجمعة   إلفقه إؤلسالمي وإلقإنون إلدوىلي

(. إلحمإية إلدولية لالجئير  درإسة مقإرنة بير 
 جإمعة وهرإن. 
( . حة. مجلة إلكوفة . 5115خلف حسإم عبد إإلمير ي إلقإنون إلدوىلي وإلحلول إلمقي 

 
 (. ؤشكإلية إلالجئير  إلبيئير  ػ

نإنديز. مإريإ ) . مركز درإسة إلالجئير  5119خوسيه فير ي وإلقإنون إلدوىلي
 (. إلالجئون وإلتغير إلمنإج 

 ، يف )سبتمي  . ش  ، 5115إلسيد عىلي دإد إلسبت سبتمي  ، من 5151(. تإري    خ إإلسي 
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/issue21/OverviewOfRefugeeRights.aspx?articleID=

1118 
 ، ي بنإء إلصالبة. إلتمويل وإلبيئة . 5113سيميسإن بوب. )ديسمي 

 
 (. إإلستثمإر ػ

 ، . إلتمويل وإلتنمية . 5151فولز أولري    خ. )سبتمي  ي إإلخرص 
 
ي إلتعإػ

 
 (. إؤلستثمإر ػ

ي إو 5113إللجنة إلدولية للصليب إإلحمر. )
 
إعإت، تغير إلمنإخ يفإقم من معإنإة إلمدنيير  ػ  

قإت (. تغير إلمنإخ وإلي 
ي . 
 إلحروب. ؤنسإن 

ي 5151ميدإن.شيمإء )
 
: إلمستقبل لألبحإث 5151(. إلمخإطر إلخمسة إإلكير تهديدإ لإلقتصإد إلعإلمي ػ ي . إبو ظئ 

 وإلدرإسإت. 
ي مرص. مجلة إسيوط للدرإسإت إلبيئية5119ندى عإشور عبد إلطإهر. )

 
إت إلمنإخية وآثإرهإ ػ   .(. إلتغير

ي إلعإلم. إلمستقبل لألبحإث 5113هإشم. عزة )
 
إت إلمنإخية عىل قضإيإ إلرصإع ػ (. بيئإت حإضنة:كيف تؤثر إلتغير

 وإلدرإسإت إلمتقدمة . 
 ، ق إ5151يونغ.مإيكل )إلجمعة نوفمي  ي منطقة إلرس 

 
ي ػ

إت إلسيإسية للتدهور إلبيئ  إلوسط. )إلزإرد، إوليفيإ، (. إلتإثير
 إلمحإور(
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