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ننت ة بل  أن الالجئ ل يت ت رينف مدن ة للغاين ، ل -و يق   انوني  أساسي -1951تنصُّ ات ا ي  الالجتي  ل ام 

منو ،  ن  يشمل المااجري  البيتيي ؛ إذ ل  يح  ت مي  الحغير المناي ، الناي يم ن  أن ينرةي إلن  األذى أو ال

ا  ومنا إلن  لال ، ل  يح  اةبحراق بأي شبص كالجئ بسبب  را ه من  الج ناق وال ي نان. أس  اةت ا ي 

. ذل 

لن انا  وتحناول هاه المقال   صًصا حقيقي  م  المااجري  الاي  فلبوا اللجوم    مصر ب    نرا ه  من  ب

.بسبب اآل ا  البيتي  لحغير المناخ

الوضن  ت م  المش ل  الرئيس  الح  تواجت ت وي 

إلنننن  القننننانون  للمانننناجري  البيتينننني   نننن  اة حقننننا 

.الم رةا  والح ا يف ذا  الصل 

.. المانننناجرون البيتيننننون
م  يطر إل  آير 

مساب  أول حماي     م وضي  
األم  المحد ف لشرون الالجتي 

م  ياسر. أ

لااى وحاحاالة عاألورومموتااطيةباحأااة ماجساامير فااي برنااام  الدراتااال 

-ياتاية بكالوريوس العلوم السياتية م  ملية ادقم اد والعلاوم الس

.جامعة الياهرة

نا أوننبح تغيننر المننناخ  نناهرف ة يم نن  فننى الطننرق بناننا، كمننا بننا  ببًتننا باهًظننا نحيجنن  اسننحب ام

ننا : اولحغيننر المننناخ تننأ يرا  ب ينن ف بلنن  بنن ف جوانننب  نن  حياتننن. للح نولوجيننا  نن  الو نن  الداضننر بيتيًّ

ا؛  لق  أ َّر بل  الناس إل  من ى كبينر فنال حنركحا  و ا وا حصاةيًّا وسياسيًّ تننقالتا ؛ ممنا واجحمابيًّ

  ومنن  ذلنن ،  ننإن القننانون النن ول  لالجتنني  ة ي حننرق باألشننبا  النناي. ة  انن  بنن و ه إلنن  الاجننرف

.ي رون م  آ ا  تغير المناخ كالجتي 
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أونننننبح تغينننننر المنننننناخ  ننننناهرف 

ة م نننننر منانننننا، وببًتنننننا باهًظنننننا يجنننننب بلننننن  

  ا نسننننان تدملننننت مقابننننل الح نولوجيننننا الحنننن

ولحغيننننر المننننناخ تنننننأ يرا . يحمحنننن  باننننا اآلن

ننن: ب يننن ف بلننن  بننن ف جواننننب  ننن  حياتننننا ا بيتيًّ

ا، وأ ننا وا حصنناةيًّا وسياسننيًّ  َّننر بلنن  واجحمابيًّ

الننننننناس إلنننننن  منننننن ى كبيننننننر فننننننال حننننننركحا  

ح وتنقالتا ؛ مما ة  ا  إل  الاجرف، وأوب

نننننا  قننننن ؛ إذ ي نننننطر انحقنننننالا  لننننني  ةايليًّ

ب نننى النننناس إلننن  ببنننو  الدننن وة بدًثنننا بننن  

غينر مأوى ب يً ا ب  المبافر الح  يسنبباا ت

ومنننن  ذلنننن ،  ننننإن القننننانون النننن ول  . المننننناخ

رون لالجتي  ة ي حرق باألشنبا  الناي  ي ن

  إلن  م  آ ا  تغينر المنناخ كالجتني ، با ضنا 

ذلننن ،  نننإنا  إذا تقننن موا بطلنننب للدصنننول 

م بلننن  اللجنننوم،  سنننيح     نننت بسنننبب بننن 

.اسحي ام بنوة اللجوم

ب م تد ي  الوض  القانون  للمااجري  البيتيي 

إلنن  الم ننرةا  ت منن  المشنن ل  الرئيسنن  الحنن  تواجننت تنن وي  الوضنن  القننانون  للمانناجري  البيتينني   نن  اة حقننا 

ا ا أو  انونيًّ ا بالميًّ ج  لال ، ة يوج  ونحي. والح ا يف ذا  الصل ؛ إذ إن المااجري  البيتيي  فير م حرق با  حاليًّ

ا ج أي إجرام حال  لدماي  المااجري  البيتيي  أو تقني  أوضنابا  بنن ما ي نرون من  كنوا ث تغينر المنناخ إلن  ين

حينا الحن ينا، يقنف 1951، وب   سب   بقوة م  ةينول ات ا ين  الالجتني  ل نام 2022    بام . بل انا  األولي 

.القانون ال ول  بل  الدياة تجاه إض ام الشربي  بل  وض  المااجري  البيتيي  أمام القانون

ون   نن  الوا نن ، أ بحنن  اةت ا ينن  أناننا فيننر  ّ النن   نن  مواجانن  م  ننل  هنناه األيننام المح لقنن  بالوضنن  القننان

شنبص "،  نالالجئ هنو 1951وو ًقنا ةت ا ين  بنام . ل شبا  الاي  ي رون م  بل انا  بسبب آ ا  تغير المنناخ

باب فير  اة  أو فير  افب    ال وةف إل  بل ه األونل  بسنبب ينوق لنت منا يبنر ه من  الح نر  لالضنطااة ألسن

 ننمي  ولنن  يننح  ت". تح لنند بننال رق أو النن ي  أو الجنسنني  أو اةنحمننام إلنن   تنن  اجحمابينن  م يننن  أو  أي سياسنن 

.كوا ث تغير المناخ، الح  يم   أن ترةي إل  األذى أو المو ،    أس  اةت ا ي 
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ذا هنناا، وإ. لننال ، لنن  يننح  اةبحننراق بننأي شننبص كالجننئ بسننبب  ننرا ه منن  الج نناق وال ي ننانا  ومننا إلنن  ذلنن 

شا ه أف لنا ت ريف المااجر و ًقا للمنظم  ال ولي  للاجرف،  سوق ن  ك أن المااجر مصطلح شامل، ت  إن

انون لب م  نطا ت البا  ولي  م  شنأنت إنشنام أي ون    انونين  ج ين ف، كمنا لن  ينح  ت ري نت بموجنب القن

ا . ال ول ، وهو فير مقبول بالميًّ

حنناة، الشننبص النناي ينحقننل ب يننً ا بنن  م ننان إ امحننت الم "وُي ننرَّق المانناجر، و ًقننا للمنظمنن  ال ولينن  للاجننرف، 

".سوام ةايل بل  ما أو ببر ح وة ةولي ، بش ل مر   أو ةائ ، وألسباب محنوب 
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فنننننننننننننامى 1لننننننننننننناا،  نننننننننننننإن الح رينننننننننننننف

ي وة يشننننمل أي تصنننننيف وي حقننننر إلنننن  أ

يني ، وض   انون  ملنام للماناجري  البيت

بلن  الاي  يم   ببساف  ترحيلا  من  ال

  الح  لجأوا إلياا بسبب ب م وجنوة وضن

، ة توجنن  حماينن.  ننانون  مدنن ة   ومنن   َنن َّ

.ةولي  للمااجري  البيتيي 

مناخ مد ةف َيُ   م و  األم  المحد ف السام  لشرون الالجتي  أن ناوم األشبا  بناًم بل  تأ يرا  تغير ال

هنناا وتُ ننرِّق الم وضنني  .  نن  إفننا  الننناوم النن ايل -للم وضنني 2(SOPs)و ًقننا  جننراما  الحشننغيل الموحنن ف -

ننا ي  وتاننح  الم وضنن. السننامي  ل منن  المحدنن ف لشننرون الالجتنني  هننرةم األشننبا  بلنن  أنانن  نننازحون ةايليًّ

.بارةم األشبا ، وتو ر لا  ب ى الب ما 
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ال ال   بي  تغير المناخ وت ابياتت

ظنر       بل  الرف  م  ب م الداج  إلن  الحغطين  القانونين  للماناجري  البيتيني  من  وجان  ن

.اةبحبا القانون ال ول ،  إن بال   تغير المناخ وتش باتت كبيرف بما ي    ألياها   

لدصول بل  وم  ذل ، ة يدد للنازحي  الدصول بل  الدماي  ال ولي ، وة تُقيَّ  فلباتا  للجوم أو   اياه  ل

ند كمنا ة تُ . اةن ماج المدل ، أو إباةف الحقسي  الطوب ، أو إبناةف الحنوفي   ن  بلن   النث: حلول ةائم ، مثل طبَّ

 وة إجننراما  الحشننغيل الموحنن ف الباونن  بالم وضنني  وة القننواني  ال ولينن  بلنن  األشننبا  النناي  ي بننرون حنن

  بلن ه  المااجري  البيتيي  لبطر كبير    كلٍّ م-باةفً -وي ر  هاا الوض  . بالةه  بل  أساس تغير المناخ

.األول  وبل  اللجوم، بسبب آ ا  تغير المناخ

ةمننر  المنننازل، وهنن ة  حينناف الننناس، و حلنن  2022إذ أةى تغيننر المننناخ  نن  السننوةان إلنن   ي ننانا   نن  يونيننو 

وبنالنظر إلن  3.جننوب كرة نان، والنينل األبنيى، وكسنال، ووةين  فنرب ةا  نو : ال ثيري ،    منافد ب ين ف منانا

 ف ، بانن  هناه المننافد من  نن (األنشط  الرئيس  للس ان هن  الا ابن  والدصناة)ت ر   طاع الا اب  بش ف 

.لسوةانالغاام؛ مما أةى إل  وراع بل  الغاام تدول إل  وراع  بل  بسبب الطبي   ال يموفرا ي  القبلي  ل

رَّ  هنناا و نن  حننال ت نن. ومنن  ذلنن ،  ننإن الصننراع لنن  ي نن  بسننبب  بيلنن  م يننن ، ول نن  بسننبب ال ي ننان وآ ننا ه

ا ةت ا ي  ،  سيح  اةبحراق بت كالجئ و قً (ال رق)الشبص لالضطااة والدرمان م  الط ام بسبب القبيل  

خ ةون وم  الواضح تماًما أن القانون ال ول  و انون الالجتي  يح نامالن من  ال ال ن  بني  تغينر المننا. 1951بام 

بلنن  وبالحننال ، يح نني . مداولنن  حننل السننبب الننرئي ، وهننو بنن م القنن  ف بلنن  فلننب اللجننوم بسننبب ال ي ننانا 

لرواب  لملم الشبص المح ر  أن يبافر بدياتت بالبقام    الم ان ن ست حح  يح  تدقيد واح  أو ا ني  م  ا

.فلب لجوم  وي وملموس
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م  ل  المااجر البيت  ويطر الحرحيل والمو 

ب ن  تن مير منالنت، ولن  ي ن  2022باًمنا،  نرَّ من  ال ي نانا   ن  يونينو 22ماا ع سوةان  يبلغ من  ال منر 4"نوم"

حقنر وب ن ها، بَبنر الدن وة إلن  مصنر بْبنر أسنوان؛ حينث ي . بإم انت ال منل كمناا ع ب ن  أن جنرَّق ال ي نان أ ضنت

-ونين ممن  لن يا  يل ين   ان-إل  أي وض   انون     مصر، ونصندت أ نراة الجالين  السنوةاني   ن  مصنر " نوم"

وهننو ةجننئ بيتنن ،" نننوم"إن . ب نن م فلننب اللجننوم  نن  مصننر، ألنننت ي حقننر إلنن  أسننباب فلننب اللجننوم الم حننرق باننا

 وة إل  الوض  القانون     مصر، ألنت بَبر الد" نوم"وي حقر . 1951ت ريف فير موجوة    ات ا ي  الالجتي  ل ام 

.ةون جوازا  س ر أو و ائد؛ لال  ة يسحطي  إو ا  تصريح إ ام     مصر

الحرحينل مرهل لطلب اللجوم    مصر، ألنت ي حقر إل  أي و ائد وم ر  لبطر" نوم"م  الناحي  المثالي ،  إن 

يح  فيننر مرهننل للدصننول بلنن  وضنن  الالجننئ القننانون ، وسنن" نننوم"ول نن  منن  الناحينن  ال نينن ،  ننإن . إلنن  السننوةان

ا  نن  فويًلنن" ننوم"اةبحنراق بننت  قن  كطالننب لجننوم، ألن فلبنت ة يننن  ج تدنن  أحن  أسنن  اةت ا ين ، ولنن  يم ننث 

ائننت إلنن  و نن  حننال ت رضننت لالضننطااة ةنحم. بننالةه ب نن  ال ي ننان، ولنن  يح ننر  للصننرابا  القبلينن  أو ال ر ينن 

بجاننب برق النوب ، وه   بيل  فير بربي     السوةان ت رض  لالضطااة م   بائنل أينرى: أ لي  بر ي ، مثل

م ننت الد وم ،  ربما يرةي ذل  إل  حرمانت م  المساب ف الح  تق ماا الد ومن  ل شنبا   ن  منطقحنت، وي

.ر تالحق م بطلب للدصول بل  اللجوم    مصر، وسُي حرق بت كالجئ لح رضت لالضطااة بسبب ب

راع بلن     الوا  ، يرةي تغير المناخ إل  ال  ي  م  المجابا  ال ا  ي  وال قر؛ مما يرول    النااين  إلن  الصن

. الموا ة بسبب ن  ف الغاام والمام

جيس ماجات 
ممثل  الم وضي     الصومال

المجحم ننننا  ال نننن ي   هنننن  األكثننننر 

ك ت رً ا م  آ ا  أزم  المناخ؛ مما يحنر

ال  يننن  مننن  ال نننائال  بننن ون حمايننن  

5.وياي  م  الناوم
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  والدننرب إن الصننومال بلنن   قيننر  نن  القننرن ا  ريقنن  تننأ َّر بشنن ف بال سنناة السياسنن

؛     يونينو من  ال نام 2022، وت رَّ  ألزم  تغير المناخ    بام 1991األهلي  منا بام 

، ن سننت، شننا  الصننومال موجنن  ج نناق فيننر مسننبو   نحيجنن  موسنن   اشننل ل مطننا 

. تسبب     ح وث جوع ومر  وناوم كا   

ا بلن  ونحيج  لال ،  قَ  الناس ماشيحا  ومداونيلا ، وجنابوا ححن  المنو ، و ناتلو

 نام، و   ُأجبنر الصنوماليون بلن  ال نرا   نقناذ حيناتا ؛  مننا ب اين  ال. المام والط ام

ألننف مننواف  منننازلا   سننًرا، بسننبب الج نناق ومسننحوى الجننوع 800فنناة  أكثننر منن  

المسحشنننري بننني  بننن ة مننننا ، والننناي مننن  المنننرجح أن يحصننناب  مننن  يمسننن  ماليننني  

6.شبص إل  ما يقرب م  سب   ماليي  شبص    األشار المقبل 

 جننل وننومال  يبلننغ منن  ال مننر " ببن ي"

باًمننا،  ننرَّ منن  الصننومال إلنن  مصننر، 25

و نن  يننا   حلنن  مميحنن  لنن يول مصننر 

بشنننن ل فيننننر  ننننانون  ببننننر السننننوةان، 

حينث بسبب الج اق    بل ه األونل ؛

. 2022ضرب الج اق  ريحت    يونيو 

 أين  النناس يح نو ون": "بب ي"و ال 

جوًبا حح  المو ، و أي  أح  أون  ائ 

ُيقَحننننننل  نننننن  أ نننننننام البدننننننث بنننننن  مننننننام 

".  للشرب

مجننننرة شننننبص منننن  بنننني  " ببنننن ي"إن 

غينر ال  ي  م  ضدايا اآل ا  المميحن  لح

المننناخ  نن  الصننومال؛ حيننث أ ننر  ننن  ف

ًبا الميننناه وتاكنننل الحربننن  والج ننناق سنننل

بلننننننننن  سنننننننننبل بنننننننننيش اآلةق مننننننننن  

مثننننل -الصننننوماليي  النننناي  ي حمنننن ون 

بشنننن ل أساسنننن  بلنننن  هنننناه -"ببنننن ي"

المننننوا ة الطبي ينننن  للبقننننام بلنننن   ينننن 

.الدياف
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ومننننن  ذلننننن ، تحنننننأ ر إ ريقينننننا بشننننن ل ينننننا  مننننن  تغينننننر المنننننناخ، بسنننننبب نقنننننص البنيننننن  الحدحيننننن ، 

طني  حيناف وا حقا ها إل  الح نولوجيا المحق م  للحنبر باناه الظنواهر، والد ن  الرشني  القناة  بلن  تب

  لقن   قن  آةق األشنبا  حيناتا  لني   قن  بسنبب الظنواهر الناجمن  بن. الناس وحلاا وإنقاذهنا

رةي  نن  تغيننر المننناخ، ول نن  أيً ننا بسننبب ا تبننافا  بمسننحويا  مبحل نن  منن  المجابنن  وال قننر الحنن  تنن

.النااي  إل  وراع بل  الموا ة بسبب ن  تاا

الحغطي  القانوني  للمااجري  البيتيي  ل  تَُ   ترً ا

ا ، وتاكنل الج ناق، وال ي نان: تسبَّب تغير المناخ، الاي ضرب أجااًم كثيرف م  ال ال ،  ن   نواهر سنيت ، مثنل

. الحرب ، وإزال  الغابا 
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نا وببنر الدن وة ب ن  أن  قن وا األمنل  ن   نروق م يشني  أ  نل  ن  بلن  انا  وي طر الناس إل  الناوم ةايليًّ

ً ا كالجتي  األولي  بسبب  اهرف تغير المناخ، وم  ذل  يظل القانون ال ول  مقي  الي ي ؛ إذ ة ي حرق با  أب

اةسنح اةف من  بيتيي  ي رون م  ال وا ث البيتي  الح  ت ر  حياتا  للبطر    بل انا  األولي ، وة يم نا 

.حماي  بل انا  األولي   نقاذ حياتا 

 ر  إن م انوم اةبحنراق القنانون  بنالالجتي  يحمثنل  ن  أن ال نوةف إلن  بلن  المنشنأ سنح

ل  الماناجر البيتن  إذا بناة إلن  بلن ه األونسيواجاتحياف الشبص للبطر، وهو ما ي اةل البطر الاي 

وبلينننت، لننن  تَُ ننن  الدمايننن  القانونيننن  واةبحنننراق . المح نننر  مننن  الظنننواهر الناجمننن  بننن  تغينننر المنننناخ

 نقنناذ كالجتني  ترً ننا، بنل وننا ا ضنرو ف-النناي  لن يا  يننوق حقيقن  منن  ال نوةف-بالماناجري  البيتيني  

.حياف المااجري  بقوف القانون

، يجنب أن ي نون 2022الُمن قن   ن  مصنر  ن  ننو مبر ،(COP27)و   ضوم مرتمر األمن  المحدن ف لحغينر المنناخ 

لمنرتمر، إض ام الشربي  بل  وض  المااجري  البيتيي     بل  اللجوم بل   أس األولويا     ج ول أبمنال ا

ألن هاه الحدركا  كان  ناجم  ب  كنوا ث تغينر المنناخ، كمنا يان ق هناا األمنر إلن  مرابناف األبن اة الاائلن  من  

.المااجري  الاي  يصلون إل  مصر سنويًّا ها بي  م  كوا ث تغير المناخ
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3OCHA, Sudan: Floods - Jun 2022, Relief web, FL-2022-000277-SDN, August 2022, available at: 
https://reliefweb.int/disaster/fl-2022-000277-sdn
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الاوامش

156


