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 ــةــــــالمقـــــــدم

في اعقاب الثورة الصناعية حدثت تغييرات مناخية في الطبيعة بصورة اكثر مما 
ىو معتاد كارتفاع درجة حرارة االرض مما ادى الى حدوث الجفاؼ في مناطؽ متعددة 
مف العالـ في حيف توجد فيضانات في مناطؽ اخرى متسببة في غرؽ المدف ونزوح 

الجميدية وحدوث االعاصير والكثير مف  سكانيا فضال عف ذوباف بعض الجباؿ
ت الجيود الدولية الحثيثة لمبحث عف اسباب ىذه أفبد ،التغيرات المناخية المتطرفة

التغييرات ويعتقد اف سبب ىذه التغييرات ىو زيادة انبعاث الغازات المسببة لظاىرة 
مى حياة االحتباس الحراري وخصوصا غاز ثاني اوكسيد الكربوف مما اثر بشكؿ كبير ع

االنساف وبيئتو سواء اكاف التغيير فجائيا اـ بصورة تدريجية مما دفعو لترؾ بيئتو 
ورغـ االىتماـ الدولي بظاىرة االحتباس الحراري ومحاولة الحد مف ، وباعداد ىائمة

مايصطمح  اال انو لـ يتـ التطرؽ في النصوص القانونية الدولية الى معالجة، اثارىا
 البيئي رغـ وجود ىذه الفئة وباعداد ىائمة في الوقت الحالي .  عمى تسميتو بالالجئ
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 همية البحث :أ
تكمف اىمية البحث انو نتيجة لتفاقـ ظاىرة االحتباس الحراري بسبب زيادة 
انبعاث الغازات الدفيئة ومايستتبع ذلؾ مف التغير المناخي الذي يؤثر عمى حياة 

البيئية التي ادت الى نزوح المالييف مف  فحدثت الكثير مف الكوارث، االنساف وبيئتو
االشخاص بعيدا عف مناطؽ سكناىـ دوف اف يتوافر ليـ وضع قانوني يعمؿ عمى 

العمؿ عمى اعادة توطينيـ مما يؤدي الى ضرر اكبر مف وقوع الكارثة أو  حمايتيـ
 نفسيا .

 مشكمة البحث: 
واعد التي تحدد تكمف مشكمة البحث في افتقار نصوص القانوف الدولي الى الق

المركز القانوني لالجئ البيئي وسبؿ حمايتو ومساعدتو بايجاد مفيوـ قانوني ثابت 
لالجئ البيئي، ووضع الحموؿ واالليات الفعالة لمواجية االثار المترتبة عمى نزوح ىؤالء 

 . االشخاص بسبب ظاىرة االحتباس الحراري
 هدف البحث:

لحراري واالثار المترتبة عمييا وتاثيرىا تيدؼ الدراسة لبياف ظاىرة االحتباس ا
بازدياد اعداد الالجئييف البيئييف والبحث في مدى توافر الحماية الدولية ليـ ضمف 

 الجيود الدولية الرامية لمحد مف ظاىرة االحتباس الحراري .
 فرضية البحث:

تقوـ فرضية البحث عمى اساس اف المواثيؽ الدولية تكاد تخمو مف النصوص 
وغياب المعالجة القانونية ليذه الفئة ، تعالج الوضع القانوني لفئة الالجئ البيئيالتي 

 سيؤدي الى تفاقـ اثارىا بشكؿ كبير مما ييدد االمف والسمـ الدولييف .
 منهجية البحث:

 ستقراء النصوص القانونية الدوليةسيتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي في ا
صؿ الى السبؿ الكفيمة بمعالجة الوضع القانوني ذات الصمة بموضوعة البحث لتو 

 لالجئ البيئي .
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 هيكمية البحث:
لغرض االحاطة بموضوعة البحث تـ تقسيمو الى مبحثيف تضمف المبحث االوؿ 
الالجئ البيئي كاثر لظاىرة االحتباس الحراري وتكوف مف مطمبيف االوؿ مفيوـ ظاىرة 

اما المبحث الثاني فقد ، بالالجئ البيئياالحتباس الحراري والمطمب الثاني التعريؼ 
تناوؿ الحماية الدولية لالجئ البيئي مف ظاىرة االحتباس الحراري ضمف مطمبف االوؿ 
الجيود الدولية لمكافحة ظاىرة االحتباس الحراري في حيف اف المطمب الثاني تضمف 

 تقييـ الحماية الدولية لالجئ البيئي.

 املبحث االول

 ر لظبهرة االحتببس احلراريالالجئ البيئي كبث

البحث في ما  البد اوال وقبؿ البحث فيما يصطمح عمى تسميتو بمالجئ البيئي
 وذلؾ وفقا لمتفصيؿ االتي :، المقصود بظاىرة االحتباس الحراري

 املطلب االول
 هفهىم ظبهرة االحتببس احلراري 

حرارة االحتباس الحراري مصطمح مناخي يتمثؿ بارتفاع تدريجي في درجة  
مف الغالؼ الجوي المحيط  الطبقة السفمى القريبة مف سطح االرض )التربوسفير(

 . 1 باالرض

                                                           

تمتػد مػف سػطح االرض حتػى ارتفػاع ، طبقة التربو سػفير : وىػي الطبقػة السػفمية مػف الغػالؼ الغػازي 1
ؼ سػػػػمؾ )التربوسػػػػفير فػػػػي العػػػػروض االسػػػػتوائية عنػػػػو فػػػػي كيمػػػػو متػػػػر .ويختمػػػػ 15-8يتػػػػراوح بػػػػيف 

   = العػػروض الوسػػطى والعميػػا وفػػي ىػػذه الطبقػػة تقػػؿ درجػػة الحػػرارة كممػػا ارتفعنػػا بمعػػدؿ درجػػة واحػػدة
متر ومعظـ التغيرات في الظواىر الجوية تقتصر عمى ىذه الطبقة مف الغالؼ  151مئوية لكؿ = 

 جيف،وثاني اوكسيد الكربوف وغازات اخرى .االوكس، الجوي وىي تحتوي عمى بخار الماء
، 2112، دمشػػػػؽ  -النسػػػػر الػػػػذىبي، الحمايػػػػة الجنائيػػػػة لمبيئػػػػة اليوائيػػػػة، د. محمػػػػد حسػػػػيف عبػػػػد القػػػػوي

 .24ص
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البداية الحقيقية لالىتماـ بارتفاع درجة حرارة االرض بدأت مف قبؿ العالـ 
حيث توصؿ الى اف الفراغ خارج االرض بارد جدا واف ، 1827الفرنسي فوريو عاـ 

الزجاجية مع النباتات في كما تفعؿ البيوت ، مف التجمد الغالؼ الجوي ىو الذي يحمينا
قاـ العالـ االنكميزي )جوف تندؿ( بتحميؿ غازات اليواء لتحديد  1851وفي عاـ ، الشتاء

مف المسؤوؿ عف ظاىرة البيوت الزجاجية ووجد اف الغاز الرئيس ىو غاز ثاني اوكسيد 
اكد اف النشاط  1897عاـ .في حيف اف العالـ السويدي) ارينيوس( في 1الكربوف 

الصناعي يؤدي الى اطالؽ المالييف مف غاز ثاني اوكسيد الكربوف الناتج عف حرؽ 
الغاز الطبيعي ...( مما ادى الى تفاقـ ظاىرة البيوت الزجاجية ، الوقود االحفوري )النفط

وارتفاع درجة حرارة االرض وبذلؾ تحولت ظاىرة البيوت الزجاجية مف ظاىرة طبيعية 
 2ى ظاىرة تنذر بالخطر اصطمح عمى تسميتيا بظاىرة االحتباس الحراري ال

سيتـ تناولو وفقا  ولتحديد مفيـو االحتباس الحراري واالثار المترتبة عميو 
 لمتفصيؿ االتي :

 ماهية االحتباس الحراري: االول الفرع
تعد اشعة الشمس التي تصؿ الى االرض المصدر االساس لمطاقة وتشكؿ 

اليتعدى االشعاع -الغازية )التربوسفير( وسطًا ناقاًل لالشعاع الشمسي  المكونات
الشمسي الواصؿ الى سطح االرض نصؼ الجزء مف البميوف مف جممة االشعاع الذي 

والغازات المكونو لمغالؼ الجوي ىي )غاز ، المتجو الى سطح االرض-تطمقو الشمس
% مف 51مسؤوؿ عف  % مف الغالؼ الجوي وىوco2 55ثاني اوكسيد الكربوف 

%مف الغالؼ الجوي وىو مسؤوؿ ch4 15غاز الميثاف ،، غازات االحتباس الحراري 
%، n2 o 3غاز ثاني اوكسيد النتروجيف ، مف غازات االحتباس الحراري  %11عف 

                                                           

دور غػػػاز ثػػػاني اوكسػػػيد الكربػػػوف النػػػاتج عػػػف حػػػرؽ الػػػنفط فػػػي االحتبػػػاس ، بسػػػاـ محمػػػود مصػػػطفى 1
ص ، 2119، 1العػػػػدد ، 21المجمػػػد ، يفمجمػػػة عمػػػػـو الرافػػػد، الحػػػراري ورفػػػع درجػػػػة حػػػرارة االرض

174. 
 .175-174ص ، المصدر سابؽ 2
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 % مف غازات االحتباس الحراري اضافة الى غازات اخرى كغاز5وىو مسؤوؿ عف 
ليذه الغازات في  1ؾ في ظاىرة االحتباس الحراري (تسيـ كذل cfc5الكمورفموروكربوف 

حالة وجودىا ضمف النسب الطبيعية دور كبير في المحافظة عمى معدؿ مناسب لدرجة 
 33درجة سيميزية وبدونيا لكانت االرض اقؿ مما ىي عميو ب 15حرارة االرض عند 
ة ذات اذ تسمح بمرور االشعة الشمسي،  2 درجة سيميزية 18 -درجة سيميزية اي

ولكنيا تحبس ، الموجات القصيرة والمتوسطة االتية مف الشمس نحو سطح االرض
فوؽ الحمراء الواردة مف سطح االرض نحو أو  ذات الموجات الطويمة االشعة الحرارية

.وىي ظاىرة طبيعية في 3الفضاء الخارجي وتسمى ىذه الظاىرة باالنحباس الحراري 
 الغازات لنسبيا الطبيعية .حيف اف مايحدث االف ىو تجاوز ىذه 

تسيـ االنشطة البشرية بدور كبير في تموث اليواء بزيادة تركيز الغازات الدفيئة 
. وتؤكد الدراسات العممية اف متوسط 4وما ينجـ عف ذلؾ مف ارتفاع درجة الحرارة 

                                                           

اثػر التغييػرات ، خديجػة عبػد الزىػرة حسػيف، د. كاظـ عبػد الوىػاب االسػدي،د. بشػرى رمضػاف ياسػيف 1
، مجمػػة اداب البصػػرة، المناخيػػة العالميػػة فػػي اتجاىػػات منػػاخ محافظػػة ذي قػػار وانعكاسػػاتو الزراعيػػة

 .193ص ، 2111، 51العدد 
مجمػة ، التغيرات المناخية العالميػة، مروج ىاشـ كامؿ الصالحي، د.كاظـ عبد الوىاب حسف االسدي 2

 .11ص  ،2113، ديالي،العدد الستوف
 .118،ص2116،  1طالقاىرة،–دار النيضة العربية ، القانوف الدولي لمبيئة، د. محسف افكيريف 3
 : االسباب الطبيعية الرتفاع درجة حرارة االرض 4
 2315والميالف الحالي  درجة2311درجة عف المعدؿ 115تغير ميالف محور االرض بحوالي +  . أ

وبالتالي يؤثر عمى زاوية تعامد الشمس خالؿ االنقالبيف الصيفي والشتوي كما وتتحكـ في اخػتالؼ 
            طوؿ النيار في الصيؼ والشتاء .

لشػػكؿ االقػػرب الػػى الػػدائرة والػػذي يمػػر تغيػػر مػػدار االرض حػػوؿ الشػػمس مػػف الشػػكؿ البيضػػوي الػػى ا . ب
سػػنة ومػػا ينػػتج عنيػػا مػػف تغيػػر فػػي كميػػة االشػػعاع الشمسػػي الػػذي يصػػؿ الػػى 96111بػػدورة مػػدتيا 

% وتتػػػاثر ىػػػذه الػػػدورة بحركػػػة الكواكػػػب واالجػػػراـ االخػػػرى وكػػػذلؾ تبعػػػا لزحزحػػػة 2االرض بحػػػوالي 
 .القارات 
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لػالرض فػالغيـو تمنػع بعػض اشػعاعات  قوي فػي درجػة اختػراؽ االشػعة لمغػالؼ الجػوي تأثيرلمغيـو  . ت
الموجػػات القصػػيرة الوافػػدة نحػػو االرض كمػػا تمػػتص اشػػعاعات ارضػػية مػػف نػػوع الموجػػات الطويمػػة 
)تحػػت الحمػػراء( الصػػادرة عػػف االرض ممػػا يسػػفر عػػف حجػػب االشػػعة القصػػيرة وامتصػػاص االشػػعة 

 الطويمة .
س باعػػػداد متغيػػػرة ودرجػػػة ) ىػػػي منػػػاطؽ داكنػػػة تظيػػػر عمػػػى سػػػطح الشػػػم  :البقػػػع الشمسػػػية  تػػػأثير . ث

ـ ويتغير  3111o-2111ـ ( بحوالي  o 611حرارتيا اقؿ مف معدؿ درجة حرارة سطح الشمس )
سػػنة .( يػػؤثر عػػدد  22بػػدورة ثنائيػػة أو  سػػنة 11البقػػع الشمسػػية بػػيف ادنػػى واعمػػى خػػالؿ دورة  عػػدد

توىجػػػات  وتظيػػػر حػػػوؿ البقػػػع، البقػػػع الشمسػػػية فػػػي كميػػػة االشػػػعاع الشمسػػػي الواصػػػؿ الػػػى االرض
شمسػية شػديدة تصػػدر عنيػا طاقػة اشػػعاعية ىائمػة الرتفػاع حرارتيػػا عػف درجػة حػػرارة سػطح الشػػمس 

قػد يػؤدي الػى  ممػا، فتصػؿ االرض كميػة اكبػر مػف االشػعاع مػع تزايػد عػدد البقػع الشمسػية، العادية
 . تغير درجة حرارة االرض

االمػر الػذي سػيؤدي ، درجػة حػرارة االرضالدورة الجوية العامة : تتأثر الدورة العامة لمرياح بارتفػاع  . ج
 الى زحؼ المناطؽ المناخية باتجاه الشماؿ مما يفضي الى تغير مناخ الكثير مف االقاليـ .

يربط العديػد مػف العممػاء بػيف المحيطػات والتيػارات البحريػة وبػيف درجػة حػرارة االرض اذ انيػا عبػارة  . ح
تغيػػػر مسػػػاحة وشػػػكؿ موقػػػع القػػػارات عػػػف نظػػػاـ تكييػػػؼ لػػػالرض اي نظػػػاـ تبريػػػد وتسػػػخيف .وكػػػاف ل

كبيػر فػي تغيػر نمػط التيػارات البحريػة وبالنتيجػة عمػى منػاخ  تأثيروالمحيطات بفعؿ الزحزحة القارية 
ويسػتدؿ العممػاء عمػى ظيػور اعاصػير ، االرض وانعكس ذلؾ وبشكؿ واضػح عمػى التػوازف الحػراري

 دارية وحجـ خسائرىا .في اماكف لـ تظير فييا مف قبؿ كما وتزايدت قوة االعاصير الم
االنفجػػارات البركانيػػة : تػػؤدي البػػراكيف الػػى ارتفػػاع درجػػة الحػػرارة عمػػى المسػػتوى العػػالمي فػػالبراكيف  . خ

( مميوف طف مف الكبريت سنويا في الغالؼ الجػوي فضػال عمػا تطمقػو مػف الغبػار 21تساىـ بنحو )
 الناعـ والمواد االخرى التي تؤثر في ارتفاع درجات الحرارة.

اف االرتفػػػاع الػػػذي تسػػػببو  وجػػػود العديػػػد مػػػف االسػػػباب الطبيعيػػػة الرتفػػػاع درجػػػة حػػػرارة االرض االرغػػػـ 
 =                        العوامؿ الطبيعية طفيؼ قياسا باالرتفاع الناتج عف االنشطة البشرية .

لمجمػد ،ا217العػدد ، مجمػة االسػتاذ، االحتبػاس الحػراري وتغيػر منػاخ االرض، د. سعد جاسـ محمػد=  
 .211،ص 2116، االوؿ

مجمػػة ، التغيػرات المناخيػػة عمػػى كوكػػب االرض واثرىػا فػػي زيػػادة التصػػحر، كػذلؾ حبيػػب فػػارس عبػػد اه
 .63،ص2111، العدد السادس عشر، كمية الماموف
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، 1خالؿ القرف الحالي  درجة مئوية5.8-درجة مئوية 1.4 ارتفاع درجة الحرارة يتراوح
ذلؾ يعود الى استعماؿ االنساف لموقود االحفوري )نفط،فحـ،غاز( كمصدر اساس واف 

لمطاقة واستخداـ غاز الكمورفمور وكاربوف في الصناعات بشكؿ كبير وقد تسبب ذلؾ 
بزيادة الدؼء عمى سطح الكرة االرضية وحدوث مايسمى بظاىرة االحتباس الحراري 

غاز ثاني اوكسيد الكربوف في الغالؼ  نتيجة تغير في نسب الغازات الدفيئة السيما
 411الى ) ( جزء بالمميوف قبؿ الثورة الصناعية275حيث ازداد االخير مف )، الجوي

 .2% عما كاف عميو قبؿ الثورة الصناعية 35جزء بالمميوف حاليًا اي بزيادة 
وبالتالي ترتب عمى ذلؾ التغير في سيالف الطاقة الحرارية مف االرض والييا اذ  

ت كمية االشعة الحمراء النافذة الى الفضاء الخارجي مما يفسر تفاقـ مايسمى بظاىرة قم
اذ يعرؼ  3تموث في النظاـ البيئي أو  االحتباس الحراري وما ينتج عنيا مف تغير

البيولوجية أو  الحراريةأو  اي افساد مباشر لمخصائص العضوية التموث البيئي بانو"
مواد مف شانيا أو  ايداع نفاياتأو  اطالؽأو  بتفريغ، ةواالشعاعية الي جزء مف البيئ

                                                                                                                                                      

تغيػػػر المنػػػاخ العػػػالمي بػػػيف الػػػدوؿ ، كػػػذلؾ :د. رضػػػا عبػػػد الجبػػػار الشػػػمري وحسػػػيف عمػػػي عبػػػد الحسػػػيف
، 2-1 العػػدداف، المجمػػد الحػػادي عشػػر، ضػػررة،مجمة القادسػػية لمعمػػـو االنسػػانيةالمسػػتفيدة منػػو والمت

 .346ص ، 2118
منظمػة االمػػـ المتحػػدة التربيػػة ، دراسػػات حػاالت عػػف تغيػػر المنػاخ والتػػراث العػػالمي، اوغسػتيف كوليػػت 1

 .12، ص2113، والعمـ والثقافة
 books.google.com-A Colette 2013       :كتاب منشور عمى الموقع االلكتروني

 زيادة ثاني اوكسيد الكربوف في الغالؼ الجوي. 2
              https//ar.wikipedia.org//wiki  :عمى الموقع االلكتروني

كيفػػي لمكونػػات البيئػػة واف يقتػػرف ىػػذا التغيػػر أو  لنكػػوف امػػاـ تمػػوث بيئػػي يجػػب اف يحػػدث تغيػػر كمػػي 3
 ف يكوف سبب ىذا التغير ىو بفعؿ االنساف .بحدوث ضرر بيئي، فضال عف ذلؾ يشترط ايضا ا

مجمػػػة ، محمػػػد صػػػديؽ محمػػػد عبداه،الحمايػػػة القانونيػػػة لمبيئػػػة مػػػف التمػػػوث )دراسػػػة تحميميػػػة مقارنػػػة(
 .79،ص2117(،32/السنة الثانية عشرة،عدد)9مجمد ، الرافديف لمحقوؽ
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يحتمؿ االضرار أو  بمعنى اخر تسبب وضعا ضارا، التاثير عمى االستعماؿ المفيد
 .1 بالصحة العامة اوبسالمة الطيور والحشرات واالسماؾ والموارد الحية والنباتات "

ببة لالحتباس الحراري وبذلؾ ادت الثورة الصناعية الى ارتفاع نسبة الغازات المس
)الغازات الدفيئة ( ومف اىميا ثاني اوكسيد الكربوف بسبب استقراره بكميات عالية في 

اف عناصر الطبقة القادرة عمى امتصاص ىذا الغاز مثؿ  السيماالغالؼ الجوي 
الغابات والمحيطات اصبحت في ازمة بيئية حادة لتعرضيا لمتدمير والتمويث وبالتالي 

خاصة عمميات حرؽ  ت غاز ثاني اوكسيد الكربوف بتزايد االنشطة البشريةتزايد كميا
ومف جية اخرى عجز عف ، مف جية2غاز طبيعي (، بتروؿ، الوقود االحفوري )فحـ

وبالتالي  3التعديؿ والموازنة مما ترتب عميو زيادة متوسط حرارة االرض وغالفيا الجوي 
 مف اثار ونتائج مروعة . اختالؿ في التوازف البيئي ومايترتب عمى ذلؾ

 ظاهرة االحتباس الحراري االثار المترتبة عمىلفرع الثاني: ا
اذا لـ يتـ التوازف ومعالجة زيادة انبعاث الغازات الدفيئة وخصوصا غاز ثاني  

 اوكسيد الكربوف في الجو سيؤدي ذلؾ الى تعرض االرض لكوارث قد اليمكف معالجتيا
 الحد مف اثارىا .أو 

 االثار المترتبة عمى ظاىرة االحتباس الحراري ما ياتي : ومف اىـ 
حدوث  التغيير المناخي :يقصد بالتغير المناخي الناتج عف االحتباس الحراري -1

حيث يحدث ، اختالؿ في عناصر المناخ المختمفة مف حرارة ورياح وتساقط امطار
حداث أي وقوع أ، االرض تغير في االنماط المألوفة لتمؾ العناصر عمى سطح

أو  مناخية غير مألوفة مف قبؿ،مثؿ التغير في درجات الحرارة ارتفاعا

                                                           

المػػوارد الطبيعيػػة (،دار  تنميػػة–قػػانوف حمايػػة البيئػػة )مكافحػػة التمػػوث ، د. احمػػد عبػػد الكػػريـ سػػالمة 1
 .77،ص2113- 2112، القاىرة–النيضة العربية 

 .111ص، مصدر سابؽ، د.محسف افكريف 2
مجمػػػػػػة جامعػػػػػػة كػػػػػػربالء ، فاضػػػػػػؿ حسػػػػػػف كطافػػػػػػة الياسػػػػػػري،االحتباس الحػػػػػػراري والمواقػػػػػػؼ الدوليػػػػػػة 3

 .317ص، 2119، انساني، العممية،المجمد السابع،العدد الثاني
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اتجاه وسرعة الرياح،ونوع وكمية التساقط، ، ،تغير في الضغط الجوي1انخفاضا
 .  2ونشاطاتو نساف�الوا البيئة عمى سيئة نتائج اھوالتي يترتب عمي

ي والتغير يوضح المخطط االتي مدى العالقة بيف ظاىرة االحتباس الحرار 
 المناخي ومف ثـ التغير البيئي :

 التغير المناخي
 

 تغير في درجة الحرارة
 

 التغير في الضغط الجوي
 

 التغير في سرعة واتجاه الرياح
 

 التغير في الرطوبة والتساقط
 

 التغير في النظاـ البيئي
 

 التغير في النظاـ البايموجي
 

 1تغير نمط حياة االنساف 
                                                           

دار ، االلتػػػزاـ الػػػدولي بحمايػػػة طبقػػػة االوزوف فػػػي القػػػانوف الػػػدولي، سػػػوقيد.محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف الد 1
 .36،ص2112، القاىرة –النيضة العربية 

، 5مجمػة الحقوؽ،مجمػد ، كذلؾ :د.عدناف عباس النقيب، الحماية الدولية مف ظاىرة االحتبػاس الحػراري
 . 72،ص 2113

المجمػة العراقيػة ، لبيئة في الوطف العربػيالتغير المناخي عمى االنساف وا، خمؼ حسيف عمي الدليمي 2
 .145، ص2111، 2، العدد 2المجمد ، العدد الخاص بالمؤتمر العممي االوؿ، لدراسات الصحراء
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الجميدية :بدات الكتؿ الجميدية بالذوباف وبمعدالت اليمكف تفسيرىا  انحسار الكتؿ -2
، اال وفقا لالثار المترتبة عمى ظاىرة االحتباس الحراري في ضوء التقمبات المناخية

 1.4اذ تتراوح الزيادة المتوقعة في متوسط الحرارة العالمية نياية القرف الحالي بيف 
 4ذا بمغت زيادة الحرارة في الغالؼ الجوي درجة مئوية ولكف ا 5.8درجة مئوية و 

درجات مئوية فانيا ستقضي عمى جميع الكتؿ الجميدية في العالـ .فضال عف ذلؾ 
يؤدي ذوباف الكتؿ الجميدية الى تكويف بحيرات جميدية ويتكوف ضفاؼ ىذه 

وقد ، البحيرات مف ركاـ وخميط مف التراب والحجارة تقذؼ بو الكتؿ الجميدية الذائبة
نيار ىذا الركاـ اذا امتالت البحيرات مما يؤدي الى فيضاف مفاجئ وعنيؼ ينحدر ي

في الودياف مكتسحا ما امامو مما قد يؤثر عمى السكاف والتنوع البيولوجي في 
 .2 منطقة السيوؿ المنحدرة

مف المناطؽ المعرضة لخطر االنحسار السريع لمكتؿ الجميدية في جباؿ 
ط درجة الحرارة منذ سبعينييات القرف الماضي بمقدار درجة اذ ارتفع متوس، الييماليا

درجة مئوية وفقا  1.6الحرارة العالمية البالغ  اي اسرع بمرتيف مف متوسط، مئوية واحدة
 .3 2111/كانوف االوؿ/21لبياف الييئة الحكومية المعنية بتغير المناخ في 

درجة حرارة سطح الماء ظاىرة النينو ىي عبارة عف ظاىرة مناخية تتمثؿ بارتفاع  -3
ومف ثـ رفع درجة حرارة اليواء مما يرفع مف معدالت التبخر وتكاثؼ شديد لمسحب 
وبالتالي زيادة كمية االمطار الساقطة مؤدية لحدوث فيضانات مدمرة وانزالقات 

االكوادور،كولمبيا،بنما،كوستاريكا ونيكاراغوا .في حيف تقؿ ، ارضية كما في بيرو
 .4الشمالي كما في امريكا الشمالية كبير في نصؼ الكرة االرضيةاالمطار الى حد 

                                                                                                                                                      

  .146ص ، المصدر السابؽ 1
 .16ص ،  مصدر سابؽ، اوغستيف كوليت 2

3�IPCC statement on the melting of Himalayan glaciers�،IPCC 

INTERGOVERNMENT PANEL on Climate Chanee�،20/January/2010.  

مجمػػػة اداب ، اتيػػػا البيئيػػػة والحياتيػػػة العامػػػةتأثير ظػػػاىرة النينػػػو و  د. عبػػػد الحسػػػف مػػػدفوف ابػػػو رحيػػػؿ، 4
 .57، ص 2111، 9،االصدار 1المجمد ، الكوفة
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تصاعد قوة االعاصير المدارية بسبب التغير في توزيع الطاقة ومانجـ عنو مف  -4
مما ، اختالؼ في توزيع مناطؽ الضغط الجوي المرتفع والمنخفض في اعماقيا

، سارات لياادى الى زيادة قوتيا التدميرية وضربيا لمناطؽ لـ تكف معروفة كم
الؼ نسمة في  139اذ تسبب في وفاة  1991واوضح مثاؿ ليا اعصار سيرج 

بنغالديش وايضا خسائر الواليات المتحدة االمريكية مف جراء ىبوب االعاصير 
 . 1 1991( بميوف دوالر عاـ 15المدارية والتي بمغت )

ء ادى الى تفاقـ التاثير السمبي بالنظـ البيئية وما يتبع ذلؾ مف شحة بموارد الغذا -5
اليجرات العشوائية لمسكاف ومايتصؿ بذلؾ مف تدمير لحياة المدف المستقبمة 

 .2لممياجريف بتاثير الضغط عمى مرافؽ الحياة المختمفة بالمدف 
المد البحري )سونامي( : اذ اف تغير الجو وبسبب االحتباس الحراري يؤدي ذلؾ  -6

ؿ تحت البحر ورفع طبقة كبيرة مف الى حدوث ظاىرة المد البحري الناتج عف زلزا
االرض تحت البحر ونزوؿ طبقة اخرى مما يتبعو ارتفاع الماء عدة امتار ومف ثـ 
انيياره عمى سطح االرض وقد تحمؿ معيا االمواج صخورا مف حوائط صد 
االمواج قد تزف الواحدة منيا عشروف طنا وتقذؼ بيا لمسافة تصؿ الى عشريف 

تسونامي وامواج البحر العادية اف طاقة االولى تستمد مف  والفرؽ بيف امواج، مترا
حركة االرض والثانية مف الرياح. يكثر حدوث ظاىرة سونامي في منطقة المحيط 
اليادي ويصؿ طوؿ امواج تسونامي اي المسافة بيف قمة الموجة وقاعيا الى مئة 

مواج كيمو متر والزمف بيف موجة واخرى يصؿ الى ساعة كاممة وتصؿ سرعة ا
كيمومتر في الساعة مما يكوف لو نتائج  811تسونامي في المحيط اليادي الى 

 .3 مدمرة

                                                           

 .222ص ، مصدر سابؽ، د. سعد جاسـ محمد 1
 .355مصدر سابؽ،ص ، الحسيفد. رضا عبد الجبار الشمري و حسيف عمي عبد  2
 .113-112ص، مصدر سابؽ، د. محسف افكيريف 3
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 حت واثار ذلؾ عمى ارتفاع مستوى سطارتفاع حرارة مياه البحار والمحيطا -7
العاـ  البحر، الف ارتفاع حرارة المسطحات المائية درجة مئوية واحدة عف المعدؿ

 ـ واثار ذلؾ عمى6معدؿ يؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر ب
احتماالت غرؽ بعض سواحؿ القارات والجزر في البحار والمحيطات كالجزر في 

.كما تـ االشارة الى ذلؾ في قراري الجمعية  1 المحيط اليادي والبحر الكاريبي
وكذلؾ  1987/كانوف االوؿ 11في  42/212القرار رقـ ، العامة لالمـ المتحدة

والمتعمقاف بارتفاع منسوب مياه  1988وف االوؿ//كان6في 43/53القرار رقـ 
واثاره الضارة بالجزر والمناطؽ الساحمية خاصة  البحر نتيجة لالحتباس الحراري
 المناطؽ الساحمية المنخفضة .

زيادة في تكرار وشدة الظواىر الجوية المتطرفة كالفيضانات والجفاؼ وما ينجـ  -8
اف تظؿ مناطؽ غرب اسيا والشرؽ  يتوقع عمماء المناخ -عف ذلؾ مف خمؿ بيئي 

االوسط في عموميا جافة قميمة االمطار باستثناء المناطؽ الساحمية المرتفعة التي 
مع ارتفاع درجة الحرارة والتبخر بشكؿ  ستشيد ارتفاعا بسيطا في معدؿ امطارىا

شماال  o 35-25عاـ اما االقطار العربية والتي تقع مابيف خطي عرض 
 2لمطري عمييا بشكؿ عاـ .فسينخفض اليطوؿ ا

تزايد االمراض المعدية في العالـ في مناطؽ جديدة لـ تكف موبوءة حيث يسيـ  -9
االحتباس الحراري في زيادة معدؿ انتشار ىذه االمراض واالوبئة مثؿ المالريا 
والتيفوئيد والكوليرا والحمى الصفراء والتياب السحايا وامراض التسمـ الغذائي 

ىجرة الحشرات والدواب الناقمة ليا مف اماكنيا في الجنوب نحو كالسمومنيا بسبب 
 اذ يزداد نشاط ناقالت االمراض مفالشماؿ بسبب الرطوبة ونقص مياه الشرب. 

                                                           

 .71مصدر سابؽ، ص ، حبيب فارس عبداه 1
 .47،ص2114عماف،–المكتبة الوطنية ، القانوف الدولي لحماية البيئة، كذلؾ:د. غساف الجندي  
 .223د. سعد جاسـ، مصدر سابؽ، ص  2
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 . 1حشرات وقوارض مع ارتفاع درجات الحرارة 
فقد ، إف التغير الحراري ستكوف لو أثار سيئة عمى البيئة وما تتضمنو مف أحياء -11

 إلىى اھاذ قد تتعرض بعض مف، يطة توزيع النبات والحيوافيحدث تغير في خر 
 المائية االحياء مف أنواعا أف الخبراء أكد اوالنباتات،وقد الطيور سواء، االنقراض

انقراض بسبب التغيرات المناخية  الى ستتعرض نوع 211 الى 111 مابيف تتراوح
، ؽ والدببة القطبية الحيوانات التي تعيش في المناطؽ الباردة،مثؿ البطري خصوصا

كما ستختفي أنواع مختمفة مف النباتات لعدـ نموىا فضال عف انقراض مايعادؿ 
 .2% مف الحيوانات البرية 41

ولجميع االسباب السالفة الذكر تاثير مباشر ومتفاقـ عمى حياة االنساف ومايتصؿ 
السباب الى وقد ادت ىذه ا، 3بيا مف الحاجة الى بيئة سميمة فضال عف موارد الغذاء

ظيور مايصطمح عمى تسميتو في ادبيات القانوف الدولي بػ)الالجئ البيئي ( كظاىرة 
مميوف الجئ بحموؿ عاـ  211تنذر بالخطر انسانيا ودوليا اذ يتوقع اف يكوف ىناؾ 

.وسوؼ نحدد وفقا لممطمب الثاني مالمقصود بالالجئ البيئي نتيجة لظاىرة 21514
 االحتباس الحراري .

 ب الثبنياملطل
 التعريف ببلالجئ البيئي

 انية موغمة في القدـ، اقترنت لدىالمفيـو العاـ لظاىرة المجوء بانيا ظاىرة انس اف
                                                           

 .19ص، مصدر سابؽ، وج ىاشـ كامؿ الصالحيد.كاظـ عبد الوىاب حسف االسدي و مر  1
 .154ص، مصدر سابؽ، خمؼ حسيف عمي الدليمي 2
مميونػػا اضػػطروا بالفعػػؿ لمنػػزوح بسػػبب مشػػكالت مرتبطػػة بتػػدمير البيئػػة تراوحػػت بػػيف ت كػػؿ  21قػػدر اف نحػػو  3

تغيػرات أثػػرت ذلػؾ عمػى مػوارد الغػػذاء،وذكر اف مثػؿ ىػذه ال تػػأثيرتمػوث امػدادات المياه.و ، االراضػي الزراعيػة
 بالفعؿ عمى مالييف في منطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي اليند واسيا.

         :منشػػورة عمػػى الموقػػع االلكترونػػي مقالػػة، عمػػـو البيئػػة، الالجػػئ البيئػػي ظػػاىرة خمفتيػػا الكػػوارث البيئيػػة بػػالمالييف
            yomgedid.kenanaonline.com  

 .197ص ، مصدر سابؽ، خروفد.كاظـ عبد الوىاب وا 4
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ايا كانت االسباب التي ، االنساف بمشاعر الخوؼ والرغبة في اليروب الى مكاف امف
ظاىرة اجتماعية .وقد ازدادت ىذه الأو  اقتصاديةأو  تدفعو لذلؾ سواء اكانت سياسية

بشكؿ كبير خالؿ الحرب العالمية االولى والثانية ومابعدىا اذ اشتدت في االربعينييات 
والخمسينييات مف القرف الماضي وعمى اثر ذلؾ ازداد االىتماـ الدولي بيذه الظاىرة مف 
خالؿ عقد االتفاقيات واالعالنات الدولية مع تشريع العديد مف القوانيف الداخمية لمعالجة 

وبالفعؿ تـ ابراـ اتفاقية ، ظاىرة والعمؿ عمى تقميؿ اعداد الالجئيف وضماف حقوقيـىذه ال
التي كانت حجر االساس التفاقيات اقميمية تنظـ الوضع  1951لالجئيف  جنيؼ

القانوني لالجئيف داخؿ اقاليـ الدوؿ االطراؼ مثؿ اتفاقية الالجئيف في افريقيا عاـ 
ـ المجوء المشترؾ في اوربا . وبالتالي فاف ونظا 1984واعالف كارتا فينا  1969

مصطمح الالجئ قد تـ تداولة مف بدايات القرف العشريف لالشارة الولئؾ االشخاص 
ثـ توسع المصطمح ليشمؿ كؿ شخص يفر مف ، الذيف يفروف مف ديارىـ بسبب الحرب

لفئة االنتماء أو  الديفأو  دولتو التي يحمؿ جنسيتيا لتعرضو لالضطياد بسبب العرؼ
مف االتفاقية الخاصة بوضع  2اجتماعية اذ تـ تعريؼ الالجئ وفقا لممادة االولى الفقرة 

بانو ) كؿ شخص وبسبب خوؼ لو مايبرره مف التعرض لالضطياد 1951الالجئيف 
ارائو السياسية خارج بمد أو  انتمائو الى فئة اجتماعيةأو  دينو اوجنسيتوأو  بسبب عرقو

أو  اليرغب بسبب ذلؾ الخوؼ اف يستظؿ بحماية ذلؾ البمد .أو  جنسيتو، واليستطيع
ويوجد خارج بمد اقامتو المعتادة السابؽ نتيجة مثؿ تمؾ  كؿ شخص اليممؾ جنسية

 ( . اليرغب بسبب ذلؾ الخوؼ اف يعود لذلؾ البمدأو  ،االحداث واليستطيع
 اسيةنخمص مما تقدـ اف الذي يدفع الشخص اعاله الى المجوء يكوف السباب سي

 1951قومية ويخضع المجوء االنساني الى احكاـ اتفاقية الالجئيف أو  دينيةأو 
 .1967والبرتوكوؿ الممحؽ بيا لعاـ 
ف سبب لجوئيـ الى دوؿ اخرى غير موطنيـ االصمي يرجع إاما الالجئ البيئي ف

 الى التغييرات البيئية التي يصعب معيا البقاء في الدولة .وبالتالي فيـ ال يخضعوف
الحكاـ اتفاقية الالجئيف لكونيا قد ذكرت اسبابا المجوء حصرا بالعوامؿ العرقية والدينية 
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والقومية واالجتماعية والسياسية ولـ يتـ ذكر العامؿ البيئي ضمف تمؾ االسباب. 
وبالتالي فانو عمى الرغـ مف اف تعبير الالجى يشير لمشخص الذي يحصؿ عمى 

فاف المفيوـ القانوني  1951اقية الالجئيف لعاـ الوضع القانوني بحسب مفيوـ اتف
لالجئ البيئي يختمؼ عف المفيوـ القانوني لمجوء السياسي وغيره مف انواع المجوء التي 
ينص عمييا القانوف الدولي .فالالجئ البيئي ىو الشخص الذي ينتقؿ مف مقر سكناه 

والذي اقتصرنا فيو عمى  التعديؿ الجيولوجيأو  التبدؿ البيئيأو  بفعؿ التغير المناخي
نوع واحد وىو االحتباس الحراري عمى ضوء ماتـ ايراده سابقا .ولتحديد ما المقصود 

 تي :سنتناولو وفقا لمتفصيؿ اآل، بالالجئ البيئي
 تعريف الالجئ البيئي: الفرع االول

الالجئ البيئي مف المصطمحات الحديثة نسبيا اذ لـ يكف معروفا مف قبؿ. ظير  
لالجئ البيئي الوؿ مرة في سبعينيات القرف الماضي بواسطة العالـ البيئي مصطمح ا

 .World watch  "1)ليستر براوف ( مؤسس منظمة "
 توجد عدة تعاريؼ لالجئ البيئي يمكف ايرادىا وفقا لما يأتي : 
(  UNEPتـ تعريؼ الالجئيف البيئييف في تقرير برنامج االمـ المتحدة لمبيئة ) 
العضو التدريسي في الجامعة المصرية ضمف -قبؿ عصاـ حناوي مف  1985عاـ 

قسرا لترؾ مناطقيـ أو  " بانيـ ) الذيف اضطروا طوعا -بحثو " الالجئوف البيئيوف
 نع البشر متصمة بالبيئة وادت الىمف صأو  وديارىـ بسبب احداث واضطرابات طبيعية

 . 2 تيديد وجودىـ (
                                                           

مػػف قبػػؿ المػػزارع واالقتصػػادي ليسػػتر بػػراوف وىػػي اوؿ مؤسسػػة بحثيػػة مسػػتقمة  1974منظمػػة تاسسػػت عػػاـ  - 1
دة قامػػت بعػػدة ابحػػاث بيئيػػة تحػػت رعايػػة برنػػامج االمػػـ المتحػػ، مكرسػػة لتحميػػؿ االىتمامػػات البيئيػػة العالميػػة

رسػػػالة ، ي لالجػػػئ البيئػػػي فػػػي القػػػانوف الػػػدولي العػػػاـنعػػػـ حمػػػزة عبػػػد الرضػػػا حبيب،الوضػػػع القػػػانون، لمتنميػػػة 
             .عمى الموقع االلكتروني :54ص، 2112جامعة الشرؽ االوسط،–كمية الحقوؽ ، ماجستير

 https://meu.edu.jo/libraryTheses/58b2ba0d42fbc_1.pdf 
، مجمػة الكوفػػة، والحمػوؿ المقترحػػة اشػكالية الالجئػػيف البيئيػيف فػي القػػانوف الػدولي، د. حسػاـ عبػد االميػػر خمػؼ 2

 .317ص 2116. 27العدد 
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 عرؼ الالجئيف البيئييف بانيـ 1993مايرز  في حيف اف الفقيو البريطاني نورماف
"االشخاص الذيف اليمكنيـ الحصوؿ عمى حياة امنو في اماكف معيشتيـ اليومية بسبب 

 . 1 الجفاؼ وتاكؿ التربة وغيرىا مف المشاكؿ البيئية"
مجموعات مف أو  الشخص ”:المنظمة الدولية لميجرة فقد عرفت الالجئ البيئي بػ

اب تتعمؽ بتغيرات متالحقة ومفاجئة في البيئة تؤثر بالسمب األشخاص يجبروف ألسب
 عمى حياتيـ وظروؼ معيشتيـ، عمى ترؾ منازليـ، ويختاروف القياـ بذلؾ بصورة مؤقتة

 .2دائمة، ويتحركوف داخؿ البالد وخارجا( أو 
 المكاف مغادرة عمى أجبروا الذيف البيئييف بأنو "أولئؾ كما يمكف تعريؼ الالجئيف

أو  طبيعية السباب ( البيئي بسبب االختالؿ دائمةأو  مؤقتة بصفة فيو عيشوفي الذيف
 .3"معيشتيـ ظروؼ جدي عمى بشكؿ أثرتأو  وجودىـ بالخطر تيدد والتي )إنسانية
، كما تعرؼ مسودة المعاىدة الخاصة بالالجئيف البيئييف بانيـ ) االفراد الطبيعيف 

تدريجي في بيئتيـ بما يؤثر عمى أو  االسر والسكاف الذيف يواجيوف اضطراب حاد
في المدى، االماكف المعتادة أو  ظروؼ معيشتيـ واجبارىـ عمى المغادرة بشكؿ طارئ

 4لمحياة ويؤدي الى اعادة توطينيـ واعادة تسكينيـ"
وفقا لمتعاريؼ اعاله يؤيد الباحث التعريؼ الذي اوردتو المنظمة الدولية لميجرة 

 وذلؾ لالسباب االتية :
                                                           

 .317المصدر السابؽ .ص  1
جامعػة  -مجمػة الدراسػات و البحػوث امجتماعيػة”رؤية سوسػيولوجية،…اليجرة البيئية”األزىر ضيؼ، 2

 :عمى الموقع االلكتروني .133ص.، 2115سبتمبر ، الوادي
 www univ-eloued.dz/rers/images/pdf/L092015130.pdf ا 

-2116، جامعػػػة بغػػػداد –كميػػػة القػػػانوف ، المجػػػوء البيئػػػي فػػػي القػػػانوف الػػػدولي، النػػػدوة العمميػػػة الثالثػػػة3
 :. عمى الموقع االلكتروني  2117

colaw.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=1717 
نقػال عػف د. حسػاـ ، 2115، جامعػة ليمػوج الفرنسػية، مشروع اتفاقية الوضع الدولي لالجئيف البيئػيف 4

 .329ص ، مصدر سابؽ، عبد االمير خمؼ
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مف أو  سواء اكانت طبيعية و تعريؼ شامؿ لكؿ االضطرابات والكوارث البيئيةان -1
 صنع االنساف والتي تضطر االشخاص الى ترؾ اماكف معيشتيـ .

انيا قد ذكرت اف الكوارث البيئية قد تبدا بصورة تدريجية كظاىرة التصحر  -2
نتائج ومنيا ماتكوف مفاجئة كالفيضانات والبراكيف وىذا مف ضمف ال، والجفاؼ

 . المترتبة عمى التغير المناخي لظاىرة االحتباس الحراري
اف التعريؼ الوارد لـ يقتصر عمى المجوء الدولي وانما تمت االشارة الى حالة  -3

النزوح بسبب التغييرات البيئية وبذلؾ ربط التعريؼ بيف كؿ مف اليجرة البيئية 
 يا وفقا لممطمب التالي .الداخمية واليجرة البيئية الدولية . والتي سيتـ دراست

 تطور الهجرة البيئية الداخمية الى لجوء: الفرع الثاني
اليجرة البيئية الداخمية ىي احدى انواع اليجرات القديمة حيث تتـ بصورة طوعية 

بحثا عف شروط  واليجرة الى اماكف اخرى داخؿ دولتيـ بمغادرة االفراد الماكف سكناىـ
يعاني مف مشاكؿ بيئية .اما الالجئ البيئي فيو افضؿ لمعيش الف موطنو االصمي 

 .1 يجبر عمى مغادرة دولتو مف اجؿ انقاذ نفسو واليروب مف الخطر البيئي
عقد المؤتمر المعني بالبيئة والتنمية والمسمى بمؤتمر قمة  1992في عاـ  

االرض في ريودي جانيرو حيث تـ تحديد اربعة مف النظـ االيكموجية اليشة والميددة 
 الدمار وىي :ب
 المناطؽ المعرضة لمتصحر الشديد  -1
 المناطؽ التي ٌازيمت منيا الغابات  -2
 المناطؽ الساحمية - 3
 2الجزر المسطحة المناطؽ المنخفضة في المحيط اليندي والمحيط اليادي - 4

يعاني االشخاص في الدوؿ الواقعة في جزر صغيرة والجزر االخرى والذيف  
 المناطؽ القريبة مف السواحؿ المكشوفةأو  عرضة لمفيضاناتيعيشوف في المناطؽ الم

                                                           

 . 135ص ،  مصدر سابؽ، د. االزىر ضيؼ 1
 .1992/حزيراف /يونيو 14-3ريودي جانيرو ، بالبيئة والتنمية تقرير االمـ المتحدة المعني 2
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المناطؽ الجافة مف الفقر النسبي الفعمي وعدـ القدرة عمى االستجابة الى المخاطر أو 
فالتغير البيئي قد ييدد سبؿ العيش وفي ىذه الحالة تصبح اليجرة ىي االستجابة  البيئية

 . 1التقميدية لذلؾ
عظميا داخمية وحماية الدولة يمكف اف توجد لكنيا غير اف اليجرة البيئية تكوف م

وبالتالي فاف النازحيف داخؿ ، عاجزة في مواجية الكوارث البيئية المفاجئة أو  كافية
غير مشموليف باي حماية دولية حتى واف كانت الدولة متضررة وذلؾ 2بمدانيـ االصمية 

ذي يمنع التدخؿ في شؤوف الدولة عمى اساس احتراـ القانوف الدولي والسيادة الوطنية ال
 .3 ما يسمى بالمياجر البيئي الداخميأو  وحماية النازحيف البيئييف

اف اليجرات البيئية قد تكوف مف الضخامة في اليجرات الداخمية دوف اف تستطيع 
الدولة المتضررة اف توفر حال فعاال. لذلؾ سيكوف مف الصعب اف تحصؿ الضحية 

الحماية الدولية .اذ اف زيادة اليجرة الداخمية يؤدي الى زيادة  المتنقمة في بمدىا عمى
الضغط عمى مصادر المياه ووسائؿ النقؿ وزيادة التموث وتكويف النفايات فضال عف 

 مصادر العيش. مف االمثمة عمى ذلؾ :
قد يرتفع عدد السكاف الذيف يعيشوف في السيوؿ في المناطؽ الحضرية شرؽ اسيا  -

 .2161مميوف بحموؿ عاـ  67-45الى  2111مميوف في  18مف 
 في جنوب وسط اسيا. 2161مميوف بحموؿ  59-35مالييف الى  4مف  -

                                                           

، النيػائي تقريػر المشػروع، التحػديات المسػتقبمية والفػرص –اليجرة والتغيػر البيئػي العػالمي ، فورسايت 1
 روني:. عمى الموقع االلكت8،ص2111، لندف–المكتب الحكومي لمعمـو ، ممخص تنفيذي

http://www.bis.gov.uk 
تػػػـ تعريػػػؼ النػػػازح اسػػػتنادا لمفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المبػػػادئ التوجيييػػػة الصػػػادرة مػػػف االمػػػـ المتحػػػدة بشػػػاف  2

اضػػػطروا لمغػػػادرة أو  مجموعػػػة االشػػػخاص الػػػذيف اجبػػػرواأو  بانػػػو الشػػػخص) 1996النػػػازحيف عػػػاـ 
أو  مػػػف اجػػػؿ تجنػػػب اثػػػار النػػػزاع المسػػػمحأو  امػػػاكف اقػػػامتيـ المعتػػػادة نتيجػػػةأو  منػػػازليـ واوطػػػانيـ
 مف صنع االنساف والذيف لـ يعبروا حدود البالد المعترؼ بيا دوليا(.أو  الكوارث الطبيعية

 .316ص ، مصدر سابؽ، د. حساـ عبد االمير خمؼ 3

http://www.bis.gov.uk/
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 1جنوب شرؽ اسيا  2161مميوف 49-35الى  2111مالييف في  7مف  -
 يشترؾ مع ما اسميناه بالمياجر البيئي الداخميأو  البيئي وفقا لما تقدـ فاف النازح

مف صنع أو  النزوح في حالة الكوارث الطبيعيةأو  سبب المجوء في الالجئ البيئي
كظاىرة االحتباس الحراري والتي يترتب عمييا تغييرات بيئية تجعؿ مف غير  االنساف

 .2الممكف االستمرار في البقاء ضمف ىذه البيئة 
اال اف االختالؼ الجوىري بينيما يكمف في كوف النازح يبقى ضمف حدود اقميـ 

خاضعا لمحماية القانونية التي توفرىا لو دولتو فضال عف تقديـ وبالتالي يبقى  دولتو
المساعدات االنسانية الدولية حيث اشارت مفوضية االمـ المتحدة لشؤؤف الالجئيف الى 
تقديـ المساعدة االنسانية والمادية الدولية ليـ بموجب قرارات الجمعية العامة ومنيا 

والذي طمب فيو مف المفوضية  31/11/1976( الصادر في 31/35القرار المرقـ )
 . تقديـ المساعدة ليس لالجئيف فقط وانما النازحيف ايضا

وبازدياد اعداد النازحيف يؤدي ذلؾ الضغط عمى كؿ المرافؽ الحيوية في الدولة 
مميوف مياجر ىجرة داخمية في  741مما يدفعيـ الى اليجرة الدولية حيث وجد اف 

 .3 2111مياجر ىجرة دولية عاـ مميوف  211و 2111-2111االعواـ 
ىذا في حالة قدرتيـ عمى اليجرة الدولية لكونيا مكمفة وتحتاج الى راس ماؿ مما 
يضطرىـ لمبقاء والتعرض الى خطر الكوارث البيئية الناشئة عف التغير المناخي لعدـ 

 . 1قدرتيـ عمى اليجرة 
                                                           

 .11مصدر سابؽ،ص، فورسايت 1
تعريػػؼ لجنػػة القػػانوف الػػدولي التابعػػة لمجمعيػػة العامػػة لالمػػـ المتحػػدة فػػي دورتيػػا السػػتيف الكارثػػة" انيػػا  2

 صػحتيـأو  حدوث خمؿ خطير في حياة مجتمع ما يشػكؿ تيديػدا كبيػرا وواسػع النطػاؽ لحيػاة البشػر
ناجما عػف حػادث اـ عػف سػبب طبيعػي اـ عػف نشػاط  ذلؾ الخمؿلمبيئة سواء اكاف أو  ممتمكاتيـأو 

بشػػري وسػػواء احػػدث بصػػورة مفاجئػػة اـ تطػػور نتيجػػة عمميػػات طويمػػة االجػػؿ . لكػػف يسػػتثنى منيػػا 
   النزاع المسمح "

 .13ص، نعـ حمزة عبد الرضا حبيب .مصدر سابؽ
 .8ص ، مصدر سابؽ، فورسايت 3
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 وبالتالي يمكف تقسيـ الالجئ البيئي وفقا لما ياتي :
ازح مؤقتا بسبب اجياد بيئي مفاجئ كالزالزؿ واالعاصير وغالبا مايعودوف الى الن  -1

 اماكنيـ بعد انتياء الكارثة .
النازحوف بصورة دائمة نتيجة لوجود تغير بيئي دائـ يحدث في مناطؽ سكنيـ  -2

 بحيرات اصطناعية. أو  المعتادة مما يضطرىـ لتركو كبناء سدود
كارثة بيئية تدريجية تؤثر في حياة الشخص  النازحوف بصورة دائمة بسبب حدوث -3

ومصدر رزقو وسبؿ العيش التي يعتمدوف عمييا فيبحثوف عف اماكف افضؿ 
 . 2ويتركوف بيئتيـ 

اي اف اليجرة البيئية الداخمية ستتحوؿ تدريجيا الى ىجرة بيئية دولية وىذا مايجب 
لبيئي .والذي يؤكد ما اخذه ايضا بنظر االعتبار عند تحديد المركز القانوني لالجئ ا

 ندعو اليو العديد مف امحصاءات منيا :
يظير باف الكوارث  1998( لعاـ UNEPاحصاء برنامج االمـ المتحدة لمبيئة ) -

مميوف شخص عمى مغادرة منازليـ السباب بيئية  25البيئية اجبرت اكثر مف 
والذي تزداد  كالزالزؿ والفيضانات االعاصير تسونامي....الخ مما تـ ذكره سابقا

  .3حدتو بازدياد وتفاقـ ظاىرة االحتباس الحراري
 31بمغ مايزيد عف  2112عدد المياجريف البيئييف حسب تقرير اليونسكو عاـ  -

مميوف بحموؿ عاـ  211مميوف مياجر .ويتوقع الخبراء اف يزداد العدد ليصؿ الى 
 .4بال ماوى نتيجة لكوارث بيئية  2151

                                                                                                                                                      

ر كاترينػا مػف اليجػرة بشػكؿ اسػتباقي بينمػا ظمػت الجماعػات تمكف االثرياء فػي نيػواولينز اثنػاء اعصػا 1
لجئوا الى مالجئ مؤقتػة ومالجػئ أو  محدودة الدخؿ واالشخاص االقؿ حظا في التعميـ في منازليـ

    الطػػػػوارئ الخطػػػػرة عمػػػػى االرجػػػػح فػػػػي مرحمػػػػة مابعػػػػد الكارثػػػػة وتػػػػاثروا عمػػػػى نحػػػػو غيػػػػر متناسػػػػب .
 .11ص، المصدر السابؽ

 .25ص ، مصدر سابؽ، رضا حبيبنعـ حمزة عبد ال 2
 .316ص ، مصدر سابؽ، د. حساـ عبد االمير خمؼ 3
 .135ص ، د. االزىر ضيؼ،مصدر سابؽ 4
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ئمة لالجئييف البيئييف اال انو لـ يتـ االعتراؼ ليذه الفئة ورغـ ىذه االعداد اليا
وضع قانوني وىذا يخالؼ الواقع العممي الذي يدؿ عمى حدوث أو  باي حماية دولية

تغيرات بيئية تؤثر عمى حياة االنساف وحقو في البقاء حيا عمى نحو ماسيتـ ايضاحة 
 وفقا لممبحث الثاني .

 املبحث الثبني     
 دوليت لالجئ البيئي هن ظبهرة االحتببس احلراري احلوبيت ال

نبيت الدراسات التي نشرت في اوائؿ السبعينيات الى االثار طويمة االجؿ 
كما اكد ذلؾ العديد مف قرارات الجمعية العامة ، المحتممة لظاىرة االحتباس الحراري

لقرار ،وا1987/كانوف االوؿ عاـ 11في  42/212 كالقرار لمنظمة االمـ المتحدة
وقد قاـ الفريؽ  وغيرىا الكثير مف القرارات . 1988/كانوف االوؿ 6في  43/53

الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بتقديـ عدة تقارير تؤكد اف التغير المناخي يحدث 
ومالو مف اثار خطيرة عمى حياة  1بسبب االنبعاثات الناتجة عف االنشطة البشرية 

ا لـ يتـ معالجتيا . ولتحديد مدى توافر الحماية الدولية لمالجئ االنساف ونتائج تتفاقـ اذ
 البيئي مف ظاىرة االحتباس الحراري سنتناوليا وفقا لمتفصيؿ االتي : 

 املطلب االول
 2اجلهىد الدوليت ملكبفحت ظبهرة االحتببس احلراري

                                                           

 WMOتـ تشكيؿ الفريؽ الحكومي المعني بػالتغير المنػاخي بالتعػاوف بػيف منظمػة االرصػاد العالميػة  1
 1992قيػػة المنػػاخ لسػػنة اجيػػزة اتفا وىػػو لػػيس جيػػاز مػػف،  UNEPوبرنػػامج االمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة 

نػاخ واثػاره لكنو يقـو بالتقييـ العممي واالقتصادي واالجتماعي والدراسات والبحوث المتعمقة بتغير الم
الحمايػػػة الدوليػػػة لمبيئػػػة مػػػف ظػػػاىرة ، سػػػالفة طػػػارؽ عبػػػد الكػػػريـ الشػػػعالف، فػػػي كػػػؿ انحػػػاء العػػػالـ 

 . 22،ص2113، ة القانوفكمي–جامعة بغداد ، رسالة ماجستير منشورة، االحتباس الحراري
 االحتباس الحراري وفقا لماياتي :يمكف تصنيؼ الدوؿ المنتجة لغازات  2

طػػػف 5111اواُل:الػػػدوؿ الصػػػناعية وفػػػي مقػػػدمتيا الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة اذ يفػػػرز الفػػػرد االمريكػػػي )
كما يربػػػي طػػػف سػػػنويا(.، 1.5سػػػنويا( مػػػف المموثػػػات الغازيػػػة بينمػػػا المعػػػدؿ المقبػػػوؿ لمفػػػرد عالميػػػا )
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 دةحبدأت االستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية األمـ المت
 وقد وضعت ىذه االتفاقية، 1992امطارية بشأف تغير المناخ في ريو دي جانيرو عاـ 

اطار العمؿ الذي ييدؼ إلى تثبيت مستوى الغازات الدفيئة في الغالؼ الجوي وذلؾ 
بيدؼ تجنب "التدخالت الخطيرة الناشئة عف األنشطة بشرية". وقد وصؿ عدد األطراؼ 

                                                                                                                                                      

مميػػوف طػػف ( مػػف غػػازات االحتبػػاس الحػػراري مػػف االمعػػاء 26مميػػوف (بقػػرة تطمػػؽ ) 21الفرنسػػيوف )
 13مصػفى نفطػي ) 12مميوف طػف ( مػف البػراز كمػا تنفػذ المصػافي النفطيػة فػي فرنسػا مػف  12و)

مميػػار طػػف سػػنويا( مػػػف  3مميػػوف طػػف سػػنويا( .فػػي حػػيف اف الغػػالؼ الجػػػوي يسػػتطيع امتصػػاص )
 . حتباس الحراريغازات اال

ثانيًا:الدوؿ النامية المنتجة لمػنفط والغػاز والتػي تطالػب بتعويضػات ماليػة مقابػؿ خفػض انتاجيػا لضػعؼ 
 . مقابؿ تحوليا الى مصادر الطاقة البديمةأو  اقتصادياتيا

 ثالثِا: الػدوؿ المػدمرة لمغابػات خاصػة المداريػة منيػا اذ دمػر خػالؿ تسػعيينيات القػرف الماضػي مػا مقػداره
%مف غابات العالـ ( اذ تمتص الغابػات المداريػة ثػاني اوكسػيد الكربػوف مػف الغػالؼ الجػوي  2.4)

بمػػا يعػػادؿ منبعثػػات الواليػػات المتحػػدة وتعػػادؿ قيمتػػو الماليػػة المسػػاعدات الماليػػة لمػػدوؿ الناميػػة وفقػػا 
 . السعار الكربوف

.وىػي   حػراري والتػدمر البيئػة الممتصػةرابعًا: الدوؿ القيمة وىي الدوؿ التػي التنػتج غػازات االحتبػاس ال
 عمى نوعيف :

بينمػا يعػاني  2111دوؿ تتعرض لمجفاؼ والفيضانات .فقد تعرضت موزنبيؽ الػى فيضػاف كبيرعػاـ  -1
% مػػف سػػكاف االرض مػػف نػػدرة االمطػػار ونقػػص الميػػاه فانخفضػػت كميػػة التسػػاقط فػػوؽ الباديػػة 41

 811عػاني فػي ىػذه الػدوؿ مايقػارب %مػف المعػدؿ وي97بحػدود  2111-1997السورية لممدة مف 
% مػف 6مميوف شخص اي حوالي  3.2مميوف شخص مف سوء التغذية وتحصد االمراض المعدية 

 الوفيات سنويا .
 3الدوؿ التػي تحصػد المموثػات الجويػة مػف الػدوؿ المجػاورة ليػا والتػي يقػدر عػدد ضػحياىا سػنويا بػػ) -2

 مميوف شخص(
، مصػػدر السػػابؽ، خديجػػة عبػد الزىػػرة حسػيف، ضػػاف ياسػيفد.بشػرى رم، د. كػاظـ عبػػد الوىػاب االسػػدي

 . 197 -196ص 
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. 1طرفا 196 إلى 1994/ آذار  21خمت حيز التنفيذ في الموقعة عمى االتفاقية التي د
اعتمد مؤتمر األطراؼ في دورتو الثالثة بروتوكوؿ  1997وفي ديسمبر/كانوف األوؿ 

كيوتو التفاقية األمـ المتحدة امطارية بشأف تغير المناخ الذي بموجبو التزمت الدوؿ 
يؽ أىداؼ تخفيض الصناعية والدوؿ في مرحمة التحوؿ القتصاديات السوؽ بتحق

االطراؼ المدرجة في المرفؽ األوؿ  وقد وافقت ىذه الدوؿ المعروفة باسـ .2االنبعاثات
% 5لالتفاقية االطارية، بتخفيض اجمالي انبعاثات ستة مف غازات الدفيئة بمتوسط 

. ىذا وقد دخؿ بروتوكوؿ كيوتو 21123-2113في الفترة مف  1991 دوف مستويات
 . ويتضمف4طرفا 192ووقع عميو لحد اآلف  2115 براير/شباطف 16حيز التنفيذ في 

 28)2115برتوكوؿ كيوتو الممحؽ باتفاقية االمـ المتحدة االطارية بشاف تغير المناخ 
  مادة (.

يتضمف برتوكوؿ كيوتو الممحؽ باتفاقية االمـ المتحدة االطارية بشاف تغير المناخ 
 مجموعتيف مف االلتزامات:2115
 تزامات والتي تتكفؿ بيا جميع دوؿولى عبارة عف عدد مف االلالمجموعة األ 

                                                           

االلتػػزاـ الػػدولي بحمايػػة البيئػػة مػػف التمػػوث عمػػى ضػػوء القػػانوف الػػدولي ، د. صػػالح محمػػود بػػدر الػػديف 1
 .71-71،ص2116، القاىرة–دار النيضة العربية ، لمبيئة وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية

مف المؤتمرات المؤكدة عمى حماية البيئة مف ظاىرة االحتبػاس الحػراري وحػث توالت بعد ذلؾ الكثير  2
الػػػػػدوؿ عمػػػػػى االلتػػػػػزاـ بتنفيػػػػػذ اتفاقيػػػػػة كيوتػػػػػو،ومف ىػػػػػذه المؤتمرات:المػػػػػؤتمر الػػػػػدولي التاسػػػػػع لمبيئػػػػػة 

،مػػػػػػػؤتمر بػػػػػػػالي 2115،مػػػػػػػؤتمر مػػػػػػػونت  كنػػػػػػػدا 2114،مػػػػػػػؤتمر بػػػػػػػوينس ايػػػػػػػرس 2113)ميالنػػػػػػػو(
 .2119مؤتمر بولندا ، ناخي،مؤتمر بانكوؾ لمتغيرات الم2117

مجمػػة ميسػػاف ، ىاشػػـ كػػاظـ صبيخي،سياسػػات الػػدوؿ الصػػناعية واثرىػػا فػػي ظػػاىرة االحتبػػاس الحػػراري
 .131-128ص، 2111، المجمد العاشر،العدد الثامف عشر، لمدراسات االكاديمية

لتي نص عمييػا الحد مف تغير المناخ باستخداـ االليات المرنة ا، د.بشير جمعة عبد الجبار الكبيسي 3
، 2111، مجمػػػػة جامعػػػػة االنبػػػػار لمعمػػػػـو القانونيػػػػة والسياسػػػػية،العدد االوؿ، 1997برتوكػػػػوؿ كيوتػػػػو 

 .3ص
 .122ص ، د. محسف افكيريف .مصدر سابؽ 4
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فتتحمميا الدوؿ المتقدمة عف الدوؿ النامية ىذه  األعضاء، وأما المجموعة الثانية
 االلتزامات.. وىي كالتالي:

قياـ الدوؿ المتقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب مختمفة .)ويعتبرغاز  .1
و المسؤوؿ األوؿ عف ىذا التموث المناخي بنسبة تقارب ثاني أوكسيد الكربوف ى

( مف برتوكوؿ كيوتو . وبامضافة إلى كؿ مف 3الخمسيف بالمئة وفقا لنص المادة )
غاز الميثاف وغاز النتروز )غاز الضحؾ( والمركبات الكربونية الفمورية 

وفقا  بريت (المركبات الكربونية الفمورية المشبعة وسادس فموريد الك، الييدروجينية
 (.8/ الفقرة 2لنص المادة )

المحافظة عمى المسطحات الخضراء وزيادتيا كالغابات والتي تعد كمستودع ليذه  .2
خراج األوكسجيف ألىؿ األرض  .1الغازات، عف طريؽ امتصاصيا وا 

إقامة بحوث لدراسة نسب انبعاث ىذه الغازات، وسمبياتيا، ومشاكميا سواء أكانت  .3
 ية.اقتصادية أـ اجتماع

في مجاالت التطوير و التعميـ لبرامج تدريب وتوعية الناس في مجاؿ تغير  التعاوف .4
 المناخ بيدؼ التقميؿ مف ىذه الغازات الضارة.

 العمؿ عمى إنتاج وتطوير تقنيات صديقة لمبيئة. .5
تتعيد الدوؿ المتقدمة بتمويؿ وتسييؿ أنشطة نقؿ التكنولوجيا منيا إلى الدوؿ  .6

 .2النامية والفقيرة 
تتعيد الدوؿ المتقدمة بدعـ جيود الدوؿ النامية وبطيئة النمو في مجاالت مواجية  .7

 . اآلثار السمبية لمتغير المناخي والتعايش معيا
وث البيئي بمورد اقتصادي عف وقد أدخمت االتفاقية آليات تيدؼ لربط التم

 :طريؽ

                                                           

 .89ص، مصدر سابؽ، سالفة طارؽ عبد الكريـ الشعالف 1
 .91د.غساف الجندي،مصدر سابؽ،ص 2
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مف الغازات حيث أف لكؿ منشأة صناعية الحؽ بحصة محددة 1تجارة االنبعاثات -1
المنبعثة، فإذا تعدتيا تحتـ عمييا شراء حصص إضافية مف مصانع أخرى أطمقت 
غازات أقؿ مما يحؽ ليا. وعميو يمكف لممنشات التي اقتصدت في كمية الغاز 
المسموح ليا إطالقيا ببيع الحصص التي ال تحتاجيا وتحقيؽ أرباح مف وراء ذلؾ) 

ؿ امتحاد األوروبي (. ما يؤدي بالتالي وقد بدأ االتجار بحصص االنبعاث في دو 
 .2إلى عدـ الزاـ الدولة المشترية بخفض كميات الغازات المنبعثة مف أرضيا

تشجع االتفاقية عمى إقامة مشاريع بيئية بيف الدوؿ الموقعة، فقد أوجدت آلية تدعى  -2
 .3آلية النمو الصناعي النظيؼ

يع بيئية داخؿ دولة نامية كمشاريع توليد استثمار الدوؿ الصناعية أمواليا في مشار  -3
الطاقة مف مصادر متجددة، إضافة لمترتيبات والتدابير المتعمقة بحماية الغابات في 

 .4الدوؿ النامية
 -في طريؽ تنفيذه وىي: ورغـ اىمية برتوكوؿ كيوتو اال انو توجد عدة عقبات

بع كمية الغازات المنبعثة اواًل/ انسحاب امدارة األمريكية مف االتفاقية، عمما أف ر 
في العالـ تنطمؽ مف الواليات المتحدة األمريكية. وسبؽ لواشنطف أف وافقت عمى 
االتفاقية تحت إدارة كمينتوف لكنيا لـ تصادؽ عمييا. وفي عيد بوش عادت وأعمنت 

 .5 انسحابيا منيا
، وفي ثانيا/في الدوؿ التي تقؼ عمى عتبة التصنيع مثؿ الصيف واليند والبرازيؿ

المرحمة األولى أعفت االتفاقية ىذه الدوؿ مف خفض نسبة الغازات المنبعثة بسبب 
محدوديتيا مقارنًة بالدوؿ الصناعية. إال أف صناعاتيا آخذت بالتطور وانبعاثاتيا تزدادد 

                                                           

 . 2115ممحؽ باالتفاقية االطارية لتغير المناخ ( مف برتوكوؿ كيوتو ال17وفؽ المادة ) 1
 ،287ص ، مصدر سابؽ، د.بشير جمعو عبد الجبار الكبيسي 2
 . 2115( مف برتوكوؿ كيوتو الممحؽ باالتفاقية االطارية لتغير المناخ 12وفؽ المادة ) 3
 .318ص ، مصدر سابؽ، فاضؿ حسف كطافة الياسري 4
 .71ص، صدر سابؽم، د. صالح محمد محمود بدر الديف 5
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ويجب اف تشترؾ ببذؿ الجيود لتقميؿ انبعاث الغازات المسببة لظاىرة االحتباس 
 .1الحراري

ف االتفاقية لـ تصؿ لتقميص إجباري لالنبعاثات الغازية المسببة لظاىرة إوبالتالي ف
 .2تحديد جدوؿ زمني صاـر لمتفاوض بشأف ىذا الموضوعأو  االحتباس الحراري

. بعد ذلؾ ُينتظر أف تبدأ 2112تنتيي المرحمة األولى مف اتفاقية كيوتو عاـ 
منبعثة ونذكر أنو عقد مؤتمر مرحمة جديدة بيدؼ الوصوؿ إلى نسبة أقؿ مف الغازات ال

نيروبي وتوجو إلى مراجعة اتفاقية كيوتو ما أثار مخاوؼ الدوؿ النامية مف مطالبات 
 . بتقميص كبير في كمية امنبعاثات الغازية ما قد ينعكس سمبا عمى النمو االقتصادي

 12/12/2115اخ في وصمت األطراؼ في االتفاقية امطارية بشأف تغير المن
إلى الموافقة العاّمة بشأف االتفاؽ الجديد لحماية الكّرة األرضية مف  3باريس في مؤتمر

غازات الدفيئة. ويفرض االتفاؽ الجديد عمى جميع الدوؿ التخفيؼ مف االنبعاثات بحموؿ 
درجتيف  دوف درجة الحرارة العالمية امبقاء عمى ارتفاع متوسط بما يكفؿ 2121عاـ 

                                                           

 .89ص، مصدر سابؽ، سالفة طارؽ عبد الكريـ الشعالف 1
 .89-88ص، المصدر السابؽ 2
  بػيف بػاريس الفرنسػية دوليػة اقػيـ فػي العاصػمة وقمػة مؤتمر ىو ) )مؤتمر باريس بشأف تغير المناخ 3

اتفاقيػة  فػي مؤتمر األطػراؼ مف 21خة ويعتبر ىذا المؤتمر النس .2115 ديسمبر 11ونوفمبر  31
مػػػػف الػػػػدوؿ الحاضػػػػرة فػػػػي  11، وكػػػػذلؾ النسػػػػخة األمػػػػـ المتحػػػػدة المبدئيػػػػة بشػػػػأف التغيػػػػر المنػػػػاخي

كػػػؿ سػػػنة، المشػػػاركيف فػػػي ىػػػذا المػػػؤتمر يجتمعػػػوف مقػػػرار  .التفاقيػػػة كيوتػػػو اجتماعػػػات األطػػػراؼ
تغيػر منػاخي »درجة فقط. ىذه االتفاقية تقػر بوجػود  2ؿ االحترار العالمي إجراءات بيدؼ الحد مف

 مصػػدره امنسػػاف، ويعطػػي لمبمػػداف الصػػناعية األسػػبقية فػػي تحمػػؿ مسػػؤولية مكافحػػة ىػػذه الظػػاىرة.
مف المقرر أف ينتيػي المػؤتمر باتفػاؽ  .مطار باريس لو بورجيو ىذه القمة الدولية ستقع في معرض

درجػات  2فػي حػدود  االحترار العػالمي دولي حوؿ المناخ، ينطبؽ عمى كؿ الدوؿ، بيدؼ الحد مف
   .2121ومف المقرر أف يحؿ االتفاؽ محؿ بروتكوؿ كيوتو الذي سينتيي العمؿ بو سنة 

ؽ بػاريس لممنػاخ والتقػدـ التػاريخي الػذي حققػة،عمى الموقػع تمخيص اتفػا، الدبموماسية الفرنسية -
   https://www.diplomaticgouv.fr//paris             االلكتروني :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.diplomaticgouv.fr/paris
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 لعاـ بروتوكوؿ كيوتويتقاسـ  العصر الصناعي . وبذلؾمئويتيف فوؽ مستويات ما قبؿ 
االحتباس الحراري مع االتفاقية ىدفيا النيائي المتمثؿ في تثبيت انبعاث غازات 1997
 عند مستوى يحوؿ دوف حدوث تداخؿ خطير مع النظاـ المناخي. الغالؼ الجويفي 

 .2121تى تدخؿ حيز النفاذ في عاـ يويورؾ حفي ن 2116تـ تنفيذ االتفاقية في إبريؿ 
أسفر مؤتمر باريس عف نص اتفاؽ نيائي بعد أسبوعيف مف المفاوضات المكثفة  

كانوف األوؿ/ديسمبر، تـ توقيع ىذا  12بيف العشرات مف الوفود الدولية. وفي يوـ 
حاربة بمدًا. واعتبر ىذا االتفاؽ انتصارًا في جيود م 197االتفاؽ التاريخي مف قبؿ 

 2التغير المناخي ألنو يتضمف "تقييمًا لمتوسط درجات الحرارة العالمية بأقؿ كثيرًا مف 
درجة مئوية فوؽ المستويات التي كانت سائدة في فترة ما قبؿ الثورة الصناعية، كما 

درجة مئوية، وينص االتفاؽ عمى  1.5يوصي بمواصمة العمؿ لموصوؿ بالمتوسط إلى 
تقدير التزاماتو في ىذا االتجاه كؿ خمس سنوات. المسألة  أف عمى كؿ بمد إعادة

الوحيدة التي يمكف اعتبارىا سمبية في ىذا االتفاؽ ىي أف التقييـ األوؿ لف يكوف إجباريًا 
 2125.1إال بعد عاـ 

كما حدد اتفاؽ باريس كذلؾ ىدفًا آخر وىو الوصوؿ إلى مستوى صفري مف 
االنبعاثات مف المصادر الصناعية مف جية  االنبعاثات وذلؾ لتحقيؽ التوازف بيف

وعمميات االمتصاص الطبيعي لالنبعاثات الحرارية خالؿ النصؼ الثاني مف القرف 
 . 2الواحد والعشريف

: مف انبعاثات الغازات 55بمدًا يمثموف  55وبعد أف صادؽ ما ال يقؿ عف 
تشريف  4يذ في المموثة عمى ما جاء في اتفاؽ باريس، دخؿ ىذا االتفاؽ حيز التنف

 .21163الثاني/نوفمبر عاـ 

                                                           

 . 2115أ( اتفاقية باريس لممناخ -1/ؼ2المادة ) 1
 .2115( اتفاقية باريس لممناخ 1/ؼ4المادة) 2
 .2115( اتفاقية باريس لممناخ 1/ؼ21المادة ) 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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نصت ديباجة اتفاقية باريس لتغير المناخ عمى "إف الطابع العالمي لتغير المناخ  
يتطمب التعاوف عمى أوسع نطاؽ ممكف مف جميع البمداف ومشاركتيا في إستجابة دولية 

منيا االجتماعية فعالة ومناسبة، وفقا لمسؤولياتيا المشتركة ولكف المتباينة وقدرات كؿ 
 .»وظروفيا االقتصادية

وبيذا نجد اف اتفاقية باريس جعمت توزيع العبئ المالي عمى الدوؿ االطراؼ 
بشكؿ مفتوح بمعنى اف تساىـ كؿ دولة وبما يتالئـ مع قدراتيا وظروفيا الوطنية .كما 

تغير ( الى امر جديد لـ تتضمنو االتفاقيات االخرى المختصة بال2/ؼ9تطرقت المادة )
لألطراؼ االخرى مف غير الدوؿ المتقدمة اف تقدـ المساعدة  المناخي: وىو انو يمكف

المالية بشكؿ طوعي. ويعد ذلؾ تغيرا جذريا في تحديد االلتزامات بيف الدوؿ النامية 
أو  والدوؿ المتقدمة .اذ كانت الدوؿ التي تصنؼ عمى انيا نامية ال تقدـ دعـ مادي

ؿ االخرى اذ انيا مف وجية نظر القانوف الدولي ىي احؽ مساعدة مف اي نوع لمدو 
بمساعدة نفسيا .اما ىذه االتفاقية فانيا تنظر نظرة مستقبمية بعيدة فالدوؿ التي تكوف 
نامية اليـو وتحتاج لممساعدة يمكف اف تتقدـ ويصبح بامكانيا تقديـ المساعدة لغيرىا 

ي عمى الدوؿ النامية عمى .لذلؾ فرض ىذا النص باف المساعدة تكوف بشكؿ طوع
عكس الدوؿ المتقدمة فالمساعدة المالية مفروضة عمييا قانونا بموجب االتفاقية وفقا 

 . 2116مف اتفاقية باريس لتغير المناخ  11،و9111لممواد 
تيدؼ اتفاقية باريس لممناخ إلى احتواء االحترار العالمي ألقؿ مف درجتيف، عمى 

يا المعمنة بعد مرور خمس سنوات، إضافة إلى األىداؼ أف تتـ إعادة النظر في أىداف
 : التالية

لتمكيف  2151% حتى عاـ 71-%41تقميص انبعاث الغازات الدفيئة مف  -1
 . 1االشجار والتربة والمحيطات امتصاصيا بشكؿ طبيعي

                                                           

 .2115( اتفاقية باريس لمتغير المناخي 2/ؼ5المادة) 1
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تمكيف الدوؿ الغنية مف مساعدة الدوؿ الفقيرة بتزويدىا بتمويالت لمساعدتيا عمى  -2
تغير المناخي الناتج عف ظاىرة االحتباس الحراري ومساعدتيا لالنتقاؿ التاقمـ مع ال

 .1الى مصادر الطاقة المتجددة
النقص الكبير في نص االتفاقية والذي واجو انتقادات واسعة كانت خموه تمامًا 
مف عبارات "الوقود األحفوري" و"النفط" و"الفحـ" في الوقت الذي تعتبر فيو ىذه 

: مف االنبعاثات 65رئيسي لتغير المناخ وىي مسؤولة كذلؾ عف الصناعات السبب ال
 .العالمية لغازات الدفيئة

 املطلب الثبني
 تقيين احلوبيت الدوليت للالجئ البيئي

تناولنا في المطمبيف السابقيف الجيود الدولية لمكافة ومعالجة التغير المناخي 
الجيود الدولية عممت عمى الناتج عف ظاىرة االحتباس الحراري وقد وجدنا اف اغمب 

كما تـ ، تخفيؼ نسبة االنبعاثات لمغازات الدفيئة كوسيمة لمحد مف التغير المناخي
االشارة الى تقديـ المساعدات الدولية لمحد والتخفيؼ مف االثار الناتجة عف االحتباس 

 الحراري وكذلؾ التكيؼ مع التغييرات المناخية .
الدولية السابقة الذكر اي اشارة الى الالجئ ولكف لـ تتضمف اي مف االتفاقيات 

غير مباشرة رغـ زيادة االعداد واف كاف حؿ مشكمة ظاىرة أو  البيئي بصورة مباشرة
االحتباس الحراري يعتبر جزء مف الحؿ الزمة الالجئ البيئي ولكف ىذا في منظور 

، تنذر بالخطرالمستقبؿ البعيد في حيف اف االعداد المتزايدة لالجئيف البيئييف بدات 
 31بمغ مايصؿ الى  2112فحسب تقرير لميونسكو اف عدد الالجئيف البيئييف لسنة 

 .2 2151مميوف شخص بحموؿ عاـ  211ى مميوف نسمة ويتوقع اف يصؿ ىذا العدد ال
 ونعتقد باف السبب الذي يدفع الدوؿ الى عدـ االعتراؼ بالالجئ البيئي ىو :

                                                           

 .2115( اتفاقية باريس لمتغير المناخي 9المادة ) 1
 .133ص ، مصدر سابؽ، الضيؼ د. االزىر 2
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لبيئية الناشئة عف ظاىرة االحتباس الحراري ىي اف اغمب اليجرات بسبب الكوارث ا -1
وذلؾ عمى اساس اف تعريؼ اليجرة البيئية يقصد بو )مختمؼ ، ىجرات داخمية

االسباب البيئية المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب بالمغادرة الدائمة لمسكاف مف 
ف اغمب اذ اف اليجرة الدولية تعد مكمفة اقتصاديا خصوصا ا، 1مناطقيـ االصمية (

الدوؿ المعرضة لظاىرة االحتباس الحراري تكوف محدودة الدخؿ . ومصطمح 
الالجئ يشير الى الشخص الذي يكوف في وضع مازوـ السباب بيئية وعابرا لحدود 

 . 2دولتو 
وقد بينا وفقا لممبحث االوؿ المطمب الثاني اىمية االخذ بنظر االعتبار اليجرة 

 ركز القانوني لالجئ البيئي.الداخمية البيئية في تحديد الم
اف االعتراؼ الدولي بمركز قانوني لالجئ البيئي سيمـز الدوؿ بالعديد مف  -2

االلتزامات كتوفير البيئة المناسبة والتغذية والتعميـ والعديد مف الحقوؽ االنسانية 
 ومايستتبع ذلؾ مف ارىاؽ الدوؿ اقتصاديا واجتماعيا .

جة لكوارث بيئية يتـ التعامؿ معيا عف طريؽ اغمب حاالت المجوء التي تنشا نتي -3
.اذ توجد عدة عقبات في مواجية المساعدات 3رغـ عدـ كفايتيا، المساعدات الدولية

 االنسانية يمكف اجماليا بما يأتي :

                                                           

 .135ص ، مصدر سابؽ، د. االزىر ضيؼ 1
السػػػػنة ، مجمػػػػة رسػػػػالة الحقػػػػوؽ، لالجئػػػػيف البيئيػػػػيفالحمايػػػػة الدوليػػػػة ، د. صػػػػالح جبيػػػػر البصيصػػػػي 2

 .27،ص2114، العدد الثاني، السادسة
 2113مػػػف خػػػالؿ المجنػػػة الدائمػػػة المشػػػتركة بػػػيف الوكػػػاالت فػػػي اذار  عرفػػػت منظمػػػة االمػػػـ المتحػػػدة 3

المسػاعدات االنسػانية بانيػا "معونػة تقػدـ لسػكاف متضػرريف يقصػد بيػا فػي المقػاـ االوؿ السػعي الػى 
ويتعػيف اف يكػوف تقػديـ المسػاعدات ، رواح والتخفيؼ مف معاناة السكاف المتضرريف باالزمةانقاذ اال

 االنسانية وفقا لممبادئ االنسانية ومبدأي الحياد والنزاىة"
المساعدات االنسػانية دراسػة فػي ضػوء القػانوف الػدولي  ،د. حيدر كاظـ عبد عمي و قاسـ ماضي حمزة

، 2116، العػػدد الثػػاث /السػػنة الثامنػػة، عمػػـو القانونيػػة والسياسػػيةمجمػػة المحقػػؽ الحمػػي لم، االنسػػاني
 .364ص
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أحد الشروط الرئيسية ، موافقة الدولة المنكوبة عمى قبوؿ المساعدات امنسانية تعد  -�أ
لػدوؿ األخػرى والمنظمػات الحكومية وغير الواجب الحصوؿ عمييا مف قبػؿ ا

الحكومية لتقديـ المساعدة امنسانية، كونو يمثؿ احتراما لسيادة الدولة المعنية 
ولوال ىذه  وتجسيدًا لمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ دوف موافقتيا.

رئيسي في فممموافقة دور ، الموافقة لشكمت ىذه األنشطة خرقًا لمبدأ عػدـ التدخؿ
رفضيا في حػاالت الكػوارث وقد أكد ذلؾ قراري أو  قبوؿ المساعدة امنسانية

عاـ  142/61و 1991عاـ 182/46 الجمعية العامة لألمـ المتحدة المػرقميف
بالتزاـ الدوؿ المساعدة بالنزاىة والحياد وعدـ التدخؿ بالشؤوف الداخمية  2115

اي بضرورة احتراـ السيادة ، رات بيذا الصددلمدولة المتضررة ويوجد الكثير مف القرا
امقميمية والوحدة الوطنية لمدولة واف تقديـ المساعدات امنػسانية مػشروط بموافقة 
الدولة المتضررة وال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ أف يكوف ىناؾ قرار يفػرض عمػى 

رور قوافؿ يجبر غيرىا عمى مأو  الدولػة المتضررة قبوليا بالمساعدة امنسانية
 .1امغاثة عبػر أراضػييا 

مف االمثمة عمى ، قمة التنسيؽ بيف الجيات المانحة والدولة المستقبمة لممساعدات -�ب
 واندونسيا ذلؾ انو عمى الرغـ مف الجيود المبذولة بيف حكومتي سيريالنكا

اال اف اجراءات التخميص  2114الستيعاب عمميات االغاثة في احداث تسونامي 
لمعقدة وقفت حائال دوف وصوؿ المساعدات الى المتضرريف في الوقت الكمركي ا
كما اف جزء مف المساعدات بقي في عيدة الجمارؾ االندونيسية حتى ، المناسب
 .2 2116 مطمع

اذ اف الكثير مف المتضرريف يموتوف بسبب ، خر وصوؿ المساعدات االنسانيةأت -�ت
 .3تاخر المساعدات البسبب الكارثة نفسيا 

                                                           

 .373ص، مصدر السابؽال 1
 .15ص، مصدر سابؽ، نعـ حمزة عبد الرضا حبيب 2
 .19ص ، المصدر السابؽ 3
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ما تقدـ لـ يتـ االعتراؼ الدولي بفئة الالجئيف البيئييف الى االف رغـ االعداد وفقا ل
اليائمة والمتزايدة .ولكف ذلؾ لـ يمنع مف وجود العديد مف الدراسات واالبحاث والجيود 

 الدولية اليجاد الحموؿ ليذه االزمة ومف االمثمة عمى ذلؾ :
ناشدت بضرورة االعتراؼ  2115/حزيراف /23في  اواًل: ليموج)جامعة فرنسية (

 )بانشاء والمطالبة بوضع دولي لالجئيف البيئييف لضماف ىذه الحماية لكؿ الالجئيف "
وتبعا ليذا النداء تـ اعداد مشروع االتفاقية بشاف الوضع الدولي لمنازحيف البيئييف 

الذي يصؼ ضحايا التغيرات البيئية لتضـ جميع الحاالت وتـ تعريؼ  2118عاـ 
أو  االسر والسكاف الذيف يواجيوف اضطراب حاد، ح البيئي بانيـ "االفراد الطبيعييفالناز 

 تدريجي في بيئتيـ بما يؤثر عمى ظروؼ معيشتيـ واجبارىـ عمى المغادرة بشكؿ طارئ
 في المدى االماكف المعتادة لمحياة ويؤدي الى اعادة توطينيـ واعادة تسكينيـ "أو 

الحياة واالبقاء عمييا مف تاثير الكوارث البيئية  يؤكد مشروع االتفاقية عمى حؽ
 1. عمييا

نجد اف مشروع االتفاقية قد استخدـ مصطمح النازح البيئي بدال مف الالجئ 
ونحف نؤيد ىذا االتجاه الف ظاىرة االحتباس الحراري ظاىرة ذات ضرر عمى ، البيئي

اشتراؾ جميع الدوؿ  العالـ اجمع واليقتصر تاثيرىا عمى دولة دوف اخرى مما يتطمب
ما أو  بوضع حؿ ليذه االزمة ومنع تفاقميا وبما اف اليجرة البيئية غالبا ماتكوف داخمية

صطمح عمى تسميتيا بالنزوح عمى اعتبار اف المتضرر اليعبر الحدود الدولية لدولتو ي
لذلؾ نرى اف يتـ تسمية المتضرر بيئيا والذي يضطر الى ترؾ مكاف سكناه السباب 
بيئية سواء اكاف ىجرتو داخمية اـ دولية اف يسمى بالنازح البيئي حتى يشمؿ جميع 

ي حاؿ االعتراؼ الدولي بمركز قانوني لممتضرر الحاالت ويحظى بالحماية الدولية ف
 بيئيا نتيجة لظاىرة االحتباس الحراري .

ثانيًا/ دراسة استرالية مف قبؿ )ىود جكينسوف وشركائو بيرتوف و اندرسوف ويانج 
حيث اقترحوا اتفاقية جديدة متعمقة ب)النازحيف بسبب التغير المناخي (  2111في عاـ 

                                                           

 .329ص ، مصدر سابؽ، د. حساـ عبد االمير خمؼ 1
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عي واالقميمي بالسكاف المعرضيف لمخطر كما تتضمف تعريؼ وىي تتيح االعتراؼ الجما
نزوح دائـ محمي،نزوح داخمي ، مرف يقوـ عمى ست فئات مف النازحيف )نزوح مؤقت

 . 1نزوح مؤقت اقميمي ودولي ( ، نزوح بيف القارات دائمي، نزوح دائمي اقميمي، دائـ
 زح البيئي .وبذلؾ فمشروع االتفاقية االسترالي ايضا استعمؿ مصطمح النا
النازح البيئي يعد أو  رغـ اف وضع اتفاقية دولية لمعالجة الوضع القانوني لمالجئ

الحؿ االمثؿ ليذه االزمة اال اننا نجد انو ستقؼ العقبات التي تـ ايرادىا سابقا بوجو 
االنضماـ لمثؿ ىذه االتفاقيات والدليؿ عمى ذلؾ ىو عدـ اقرار مشاريع االتفاقيات الى 

 لحالي.الوقت ا
:  2111( لمؤتمر االطراؼ في كانكوف في كانوف االوؿ 16ثالثًا/ الدورة )

نجحت االطراؼ في ابراـ اتفاؽ ورد فيو الوؿ مرة مسالة اليجرة المناخية في قرار 
رسمي لمؤتمر االطراؼ ضمف اطار تعزيز اجراءات التكيؼ المعتمدة حيث تضمنت 

  -المناخية والتي تنص عمى اف :( فقرة )و( اشارة الى اليجرة 14المادة )
مع  كانكوف )يدعو جميع االطراؼ الى تعزيز اجراءات التكيؼ وفقا الطار-14

واالولويات واالىداؼ ، مسؤولياتيا المشتركة واف كانت متباينة وقدرات كؿ منيا مراعاة
 لالضطالع بجممة امور منيا مايمي :، والظروؼ االنمائية الوطنية واالقميمية المحددة

)و( تدابير تعزيز التفاىـ والتنسيؽ والتعاوف فيما يتعمؽ بحركات النزوح واليجرة 
عمى المستوى الوطني واالقميمي  المخطط ليا بسبب تغير المناخ 2واعادة التوطيف

 . 1(  والدولي حسب االقتضاء

                                                           

 .342ص ، مصدر سابؽ، حساـ عبد االمير خمؼ 1
    ويؿ الالجئيف مف بمد المجوء الى دولة ثالثة راغبة في قبوليـ عمى اساس دائـالتوطيف اي تح 2 
 تكوف العادة التوطيف ثالث وظائؼ : 2111(  LII) 91وفقا لتوصية المجنة التنفيذية رقـ  
 حػريتيـأو  اداة لحماية الالجئيف االفػراد الػذيف يواجيػوف فػي بمػد المجػوء خطػرا محػتمال عمػى حيػاتيـ -1

 غير ذلؾ أو  صحتيـأو  ـسالمتيأو 
 مجموعات اكبر مف الالجئيف أو  حؿ دائـ العداد -2
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رغـ اف ىذه المرة االولى التي يدرج فييا مسالة اليجرة والمجوء البيئي بسبب 
المناخي في وثيقة رسمية لكف ىذه المادة التتضمف اي التزامات قانونية فيما التغير 

 اجراءات اعادة التوطيف .أو  تسييؿ اليجرة الدوليةأو  يتعمؽ بحؽ االقامة لمنازحيف
 فضال عف الكثير مف البحوث والدراسات والمناشدات ضمف ىذا المضمار .

فاف تحديد الوضع القانوني لمشكمة ، واليجاد حؿ ليذة االزمة وفؽ راينا المتواضع
النازح البيئي ال يكوف اال ضمف االتفاقيات الدولية ذاتيا لمكافحة ظاىرة أو  الالجئ

لكي اليكوف العمؿ مرتيف ولضماف عمؿ دولي ، االحتباس الحراري والتغير المناخي
ييا مشترؾ لمكافحة ظاىرة االحتباس الحراري والتغير المناخي واالثار المترتبة عم

 كالالجئ البيئي .
( مف اتفاقية باريس 2/ؼ7ووفقا لما تقدـ نقترح اف يتـ تعديؿ نص المادة )

 المعنية بتغير المناخ وظاىرة االحتباس الحراري التي تنص عمى :
"تقرر االطراؼ باف التكيؼ يشكؿ تحديا عالميا يواجو الجميع ولو 2( /ؼ7ـ)

وانو عنصر اساسي في االستجابة ، ودولية ابعاد عالمية ودوف وطنية ووطنية واقميمية
العالمية الطويمة االجؿ لتغير المناخ ومساىمة رئيسية فييا لحماية البشر وسبؿ العيش 
والنظـ االيكولوجية، أخذة في اعتبارىا االحتياجات الممحة والفورية لمبمداف النامية 

 ". خاالطراؼ القابمة لمتأثر بوجو خاص باالثار الضارة لتغير المنا
 فتكوف بعد التعديؿ :

                                                                                                                                                      

 الية لتقاسـ االعباء والمسؤوليات بيف الدوؿ .  -3
حمايػػة االشػػخاص الػػذيف ىػػـ موضػػع اىتمػػاـ المفوضػػية برنػػامج ، مػػدخؿ الػػى الحمايػػة الدوليػػة لالجئيػػيف

سػػػامي لالمػػػـ المتحػػػدة لشػػػؤوف دائػػػرة الحمايػػػة الدوليػػػة فػػػي مكتػػػب المفػػػوض ال،  1التعمػػػيـ الػػػذاتي 
 تروني:.عمىا لموقع االلك168،ص2115//اب1، الالجئييف

www.unhcr.org/ar/5358c81d2.html 
/تشػريف  29تقرير مؤتمر االطراؼ عف دورتو السادسة عشرة التي عقدت في كانكوف في الفتػرة مػف  1

 . 2111كانوف االوؿ  11لثاني الى ا
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"تقرر االطراؼ باف التكيؼ يشكؿ تحديا عالميا يواجو الجميع ولو 2( /ؼ7ـ)
وانو عنصر اساسي في االستجابة ، ابعاد عالمية ودوف وطنية ووطنية واقميمية ودولية

العالمية الطويمة االجؿ لتغير المناخ ومساىمة رئيسية فييا لحماية البشر وسبؿ العيش 
االيكولوجية، اخذة في اعتبارىا االحتياجات الممحة والفورية لمبمداف النامية  والنظـ

خصوصا فيما يتعمؽ  االطراؼ القابمة لمتاثر بوجو خاص باالثار الضارة لتغير المناخ
االسر والسكاف الذيف ، البيئييف وىـ االفراد الطبيعيف بايجاد الحموؿ لفئة النازحيف

جي في بيئتيـ بما يؤثر عمى ظروؼ معيشتيـ واجبارىـ تدريأو  يواجيوف اضطراب حاد
تدريجي والعمؿ عمى اعادة توطينيـ في بيئة صحية أو  عمى مغادرتيا بشكؿ طارئ

 سميمة ".
اي انو يعتبر مف ضمف التكيؼ مع التغير المناخي الذي نصت عميو اتفاقية 

الالجئ أو  لمنازح االعتراؼ بالوضع القانوني باريس لمتغير المناخي كيدؼ مف اىدافيا
البيئي والعمؿ عمى اعادة توطنييـ .وبالتالي وفقا لنص ىذه المادة فضال عف نصوص 

( التي تتضمف معنى التكيؼ والتخفيؼ مف االضرار البيئية 1111119كؿ مف المواد )
وتقديـ المساعدات المالية والتكنولوجية مف قبؿ ، الناشئة عف ارتفاع درجات الحرارة

دمة لتعزيز قدرات الدوؿ النامية واالكثر تعرضا لمتغييرات المناخية لتعزيز الدوؿ المتق
قدرتيا عمى التكيؼ .نضمف بذلؾ اعتراؼ دولي مف قبؿ الدوؿ االطراؼ في االتفاقية 
بوجود فئة النازح البيئي والعمؿ عمى اعادة توطينيـ وتوفير مستمزماتيـ وابقائيـ عمى 

 قيد الحياة في بيئة سميمة .
لؾ نصؿ الى ىدفيف في آف واحد تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة عف طريؽ وبذ

وفي نفس الوقت الى ، الصناعة النظيفة ...الخأو  العديد مف االليات كتجارة االنبعاثات
اف نصؿ ليذا اليدؼ يتـ العمؿ عمى الحد مف آثار االحتباس الحراري بالعمؿ المشترؾ 

ئي قانونيًا وتوفير الحماية الدولية ليا ضمف االتفاقيات النازح البيأو  باحتواء فئة الالجئ
 الدولية المعنية باالحتباس الحراري والتغير المناخي .
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 الخاتمة

حاولنا ضمف بحثنا المتواضع ايجاد ابسط الحموؿ والتي يمكف االستجابة ليا مف 
ئ قبؿ المجتمع الدولي لالعتراؼ بوضع قانوني محدد لما يصطمح بتسميتو بالالج

 -. وقد توصمنا الى : النازح البيئيأو  البيئي

  اواًل/ النتائج

االحتباس الحراري مصطمح مناخي يتمثؿ بارتفاع تدريجي في درجة حرارة الطبقة  -1
  مف الغالؼ الجوي المحيط باالرض السفمى القريبة مف سطح االرض )التربوسفير(

% 55يشكؿ  co2لكربوف الغازات المكونو لمغالؼ الجوي ىي )غاز ثاني اوكسيد ا  -2
غاز ،، % مف غازات االحتباس الحراري 51مف الغالؼ الجوي وىو مسؤوؿ عف 

مف غازات  %11%مف الغالؼ الجوي وىو مسؤوؿ عف ch4 15الميثاف 
%، وىو مسؤوؿ عف n2 o 3غاز ثاني اوكسيد النتروجيف ، االحتباس الحراري 

 خرى كغاز% مف غازات االحتباس الحراري اضافة الى غازات ا5
ليذه الغازات  تسيـ كذلؾ في ظاىرة االحتباس الحراري ( cfc5الكمورفموروكربوف 

في حالة وجودىا ضمف النسب الطبيعية دور كبير في المحافظة عمى معدؿ 
درجة سيميزية وبدونيا لكانت االرض اقؿ مما  15مناسب لدرجة حرارة االرض عند 

في حيف اف مايحدث االف ،  يميزيةدرجة س 18 -درجة سيميزية اي 33ىي عميو ب
 ىو تجاوز ىذه الغازات لنسبيا الطبيعية .

تسيـ االنشطة البشرية بدور كبير في تموث اليواء بزيادة تركيز الغازات الدفيئة   -3
 وما ينجـ عف ذلؾ مف ارتفاع درجة الحرارة حيث ازداد غاز ثاني اوكسيد الكربوف

جزء بالمميوف حاليًا اي  411الى ) اعية( جزء بالمميوف قبؿ الثورة الصن275مف )
% عما كاف عميو قبؿ الثورة الصناعية . بسبب استقراره بكميات عالية 35بزيادة 

في الغالؼ الجوي خصوصا اف عناصر الطبقة القادرة عمى امتصاص ىذا الغاز 
وتؤكد  ،عرضيا لمتدمير والتمويثمثؿ الغابات والمحيطات في ازمة بيئية حادة لت
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-درجة مئوية 1.4 ات العممية اف متوسط ارتفاع درجة الحرارة يتراوح مابيفالدراس
 . خالؿ القرف الحالي درجة مئوية5.8

اذا لـ يتـ التوازف ومعالجة زيادة انبعاث الغازات الدفيئة وخصوصا غاز ثاني  -4
اوكسيد الكربوف في الجو سيؤدي ذلؾ الى تعرض االرض لكوارث قد اليمكف 

ظاىرة ، وانحسار الكتؿ الجميدية ، مف اثارىا كالتغير المناخيالحد أو  معالجتيا
 النينو ... الخ .

كاف لزيادة وتفاقـ ظاىرة االحتباس الحراري وماترتب عميو مف نتائج كارثية تاثيرا  -5
كبيرا عمى حياة االنساف وبيئتو مما ادى الى ظيور مايصطمح عمى تسميتو في 

يئي ( كظاىرة تنذر بالخطر انسانيا ودوليا اذ ادبيات القانوف الدولي بػ)الالجئ الب
 .  2151مميوف الجئ بحموؿ عاـ  211يتوقع اف يكوف ىناؾ 

الالجئ البيئي يمجأ الى دوا اخرى غير موطنو االصمي السباب بيئية والتي   -6
يصعب معيا البقاء في الدولة وبالتالي فيـ ال يخضعوف الحكاـ اتفاقية الالجئيف 

ذكرت اسبابا المجوء حصرا بالعوامؿ العرقية والدينية والقومية  لكونيا قد 1951عاـ 
  واالجتماعية والسياسية ولـ يتـ ذكر العامؿ البيئي ضمف تمؾ االسباب.

االسر والسكاف الذيف ، يمكف تعريؼ الالجئ البيئي بانيـ "االفراد الطبيعيف  -7
يشتيـ تدريجي في بيئتيـ بما يؤثر عمى ظروؼ معأو  يواجيوف اضطراب حاد

في المدى، االماكف المعتادة لمحياة ويؤدي أو  واجبارىـ عمى مغادرة بشكؿ طارئ
  الى اعادة توطينيـ واعادة تسكينيـ"

ف اليجرة البيئية تكوف معظميا داخمية وحماية الدولة يمكف اف توجد لكنيا غير إ  -8
نية غير عاجزة في مواجية الكوارث البيئية المفاجئة والمساعدات االنساأو  كافية

وبالتالي فاف النازحيف داخؿ بمدانيـ ، كافية وتعتمد عمى موافقة الدولة المتضررة
غير مشموليف باي حماية دولية حتى واف كانت الدولة متضررة وذلؾ  االصمية

عمى اساس احتراـ القانوف الدولي والسيادة الوطنية الذي يمنع التدخؿ في شؤوف 
 . ما يسمى بالمياجر البيئي الداخميأو  الدولة وحماية النازحيف البيئييف
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 الالجئ البيئي يشترؾ مع ما اسميناه بالمياجر البيئي الداخميأو  البيئي اف النازح -9
 مف صنع االنسافأو  النزوح في حالة الكوارث الطبيعيةأو  في سبب المجوء

والتي يترتب عمييا تغييرات بيئية تجعؿ مف غير ، كظاىرة االحتباس الحراري
ال اف االختالؼ الجوىري بينيما ، إكف االستمرار في البقاء ضمف ىذه البيئةالمم

يكمف في كوف النازح يبقى ضمف حدود اقميـ دولتو،في حيف اف الالجئ البيئي 
  يعبر الحدود الرسمية لدولتو.

بدأت االستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية األمـ المتحدة  -11
تـ  1997وفي عاـ  1992غير المناخ في ريو دي جانيرو عاـ امطارية بشأف ت

تبع ذلؾ العديد مف المؤتمرات التي انتيت ، اقرار برتوكوؿ كيوتو لمتغير المناخي
 . 2115باقرار اتفاقية باريس لمتغير المناخي 

مع االتفاقية ىدفيا النيائي المتمثؿ في تثبيت 1997 لعاـ بروتوكوؿ كيوتويتقاسـ  
عند مستوى يحوؿ دوف  الغالؼ الجويانبعاث غازات االحتباس الحراري في 
في  2116تـ تنفيذ االتفاقية في إبريؿ  حدوث تداخؿ خطير مع النظاـ المناخي.
 . 2121نيويورؾ حتى تدخؿ حيز النفاذ في عاـ 

ري اي لـ تتضمف اي مف االتفاقيات الدولية المعالجة لظاىرة االحتباس الحرا  -11
غير مباشرة رغـ زيادة االعداد واف كاف أو  اشارة الى الالجئ البيئي بصورة مباشرة

حؿ مشكمة ظاىرة االحتباس الحراري يعتبر جزء مف الحؿ الزمة الالجئ البيئي 
ولكف ىذا في منظور المستقبؿ البعيد في حيف اف االعداد المتزايدة لالجئيف 

قرير لميونسكو اف عدد الالجئيف البيئييف لسنة فحسب ت، البيئييف بدات تنذر بالخطر
 211مميوف نسمة ويتوقع اف يصؿ ىذا العدد الى  31بمغ مايصؿ الى  2112

 . 2151مميوف شخص بحموؿ عاـ 
وجود العديد مف الدراسات واالبحاث التي تتطمع الى المعالجة القانونية لفئة -12

ولية لمعالجة الوضع القانوني الالجئ البيئي وصمت الى وضع مشاريع التفاقيات د

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A
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لفئة الالجئ البيئي واف مشاريع ىذه االتفاقيات واف كانت تمثؿ الحؿ االمثؿ اال انو 
 توجد العديد مف العقبات في طريؽ اقرارىا . 

 ثانيًا/ االقتراحات

 توصمنا في بحثنا الى جممة مقترحات يمكف اجماليا وفقا لالتي :

اال باالعتراؼ دوليا بيذه الفئة  البيئي التكوف الخطوة االولى لحؿ ازمة الالجئ -1
والعمؿ معا لمعالجتيا قانونيا وذلؾ عف طريؽ تكثيؼ الدراسات والبحوث العممية 

 التي تعمؿ لمعالجة ىذه االزمة .
دعـ المساعدات االنسانية الدولية وتذليؿ العقبات التي تقؼ دوف ايصاليا في  -2

وتنظيـ ، يؼ مف شدة مبدأ السيادة الوطنيةكتخف، الوقت المناسب لممتضرريف بيئيا
 اجراءات التعامؿ مع الكوارث البيئية ضمف القوانيف الوطنية .

اف تتضمف المساعدات المالية المقدمة مف الدوؿ االطراؼ في اتفاقية باريس  -3
الغراض التكيؼ والتخفيؼ مف اضرار تغير المناخ انشاء صندوؽ  2115لممناخ 

 البيئييف . مالي لغرض دعـ الالجئيف
النازح البيئي ال يكوف اال ضمف أو  اف تحديد الوضع القانوني لمشكمة الالجئ -4

لكي ، االتفاقيات الدولية ذاتيا لمكافحة ظاىرة االحتباس الحراري والتغير المناخي
اليكوف العمؿ مرتيف ولضماف عمؿ دولي مشترؾ لمكافحة ظاىرة االحتباس 

المترتبة عمييا كالالجئ البيئي .لذا نقترح اف يتـ الحراري والتغير المناخي واالثار 
( مف اتفاقية باريس المعنية بتغير المناخ وظاىرة 2/ؼ7تعديؿ نص المادة )

 االحتباس الحراري التي تنص عمى :

"تقرر االطراؼ باف التكيؼ يشكؿ تحديا عالميا يواجو الجميع ولو 2( /ؼ7ـ)
وانو عنصر اساسي في االستجابة ، ودوليةابعاد عالمية ودوف وطنية ووطنية واقميمية 

العالمية الطويمة االجؿ لتغير المناخ ومساىمة رئيسية فييا لحماية البشر وسبؿ العيش 
والنظـ االيكولوجية، أخذة في اعتبارىا االحتياجات الممحة والفورية لمبمداف النامية 

 ". االطراؼ القابمة لمتأثر بوجو خاص باالثار الضارة لتغير المناخ
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 فتكوف بعد التعديؿ :

"تقرر االطراؼ باف التكيؼ يشكؿ تحديا عالميا يواجو الجميع ولو 2( /ؼ7ـ)
وانو عنصر اساسي في االستجابة ، ابعاد عالمية ودوف وطنية ووطنية واقميمية ودولية

العالمية الطويمة االجؿ لتغير المناخ ومساىمة رئيسية فييا لحماية البشر وسبؿ العيش 
االيكولوجية، اخذة في اعتبارىا االحتياجات الممحة والفورية لمبمداف النامية والنظـ 

خصوصا فيما يتعمؽ  االطراؼ القابمة لمتاثر بوجو خاص باالثار الضارة لتغير المناخ
االسر والسكاف الذيف ، البيئييف وىـ االفراد الطبيعيف بايجاد الحموؿ لفئة النازحيف

ي في بيئتيـ بما يؤثر عمى ظروؼ معيشتيـ واجبارىـ تدريجأو  يواجيوف اضطراب حاد
تدريجي والعمؿ عمى اعادة توطينيـ في بيئة صحية أو  عمى مغادرتيا بشكؿ طارئ

 سميمة ".

مف ضمف التكيؼ مع التغير المناخي الذي نصت عميو اتفاقية  يعداي انو 
الالجئ أو  نازحاالعتراؼ بالوضع القانوني لم باريس لمتغير المناخي كيدؼ مف اىدافيا

 البيئي والعمؿ عمى اعادة توطنييـ. 



ىالحراريىاالحتباسىظاهرةىمنىالبوئيىللالجئىولوةالدىالحماوةىتأمون

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

233 

 المصادر
 اواًل/ الكتب 

دار  (،تنميػػة المػػوارد الطبيعيػػة–التمػػوث  قػػانوف حمايػػة البيئة)مكافحػػة، د. احمػػد عبػػد الكػػريـ سػػالمة -1
 .2113- 2112، القاىرة–النيضة العربية 

التمػوث عمػى ضػوء القػانوف الػدولي االلتزاـ الدولي بحماية البيئػة مػف ، د. صالح محمود بدر الديف -2
 .2116، القاىرة–دار النيضة العربية ، لمبيئة وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية

 .2114عماف،–المكتبة الوطنية ، القانوف الدولي لحماية البيئة، د. غساف الجندي  -3
 .2116، 1طالقاىرة،–د. محسف افكيريف،القانوف الدولي لمبيئة،دار النيضة العربية -4
 .  2112، دمشؽ -النسر الذىبي، الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية، د. محمد حسيف عبد القوي -5
دار ، االلتػػزاـ الػػدولي بحمايػػة طبقػػة االوزوف فػػي القػػانوف الػػدولي، د.محمػػد عبػػد الػػرحمف الدسػػوقي -6

 .2112، القاىرة –النيضة العربية 
 ثانيا/ الرسائل واالطاريح 

رسػػالة ، الحمايػػة الدوليػػة لمبيئػػة مػػف ظػػاىرة االحتبػػاس الحػػراري، الفسػػالفة طػػارؽ عبػػد الكػػريـ الشػػع -
 . 2113، كمية القانوف–جامعة بغداد ، ماجستير منشورة

 ثالثًا/ البحوث والدوريات 
دور غػػاز ثػػاني اوكسػػيد الكربػػوف النػػاتج عػػف حػػرؽ الػػنفط فػػي االحتبػػاس ، بسػػاـ محمػػود مصػػطفى -1

 . 2119، 1العدد ، 21المجمد ، الرافديفمجمة عمـو ، الحراري ورفع درجة حرارة االرض
الحػػد مػػف تغيػػر المنػػاخ باسػػتخداـ االليػػات المرنػػة التػػي نػػص ، د.بشػػير جمعػػة عبػػد الجبػػار الكبيسػػي -2

، مجمػػػػة جامعػػػػة االنبػػػػار لمعمػػػػـو القانونيػػػػة والسياسػػػػية،العدد االوؿ، 1997عمييػػػػا برتوكػػػػوؿ كيوتػػػػو 
2111 . 

مجمػػة ، وكػػب االرض واثرىػػا فػػي زيػػادة التصػػحرالتغيػػرات المناخيػػة عمػػى ك، حبيػػب فػػارس عبػػد اه -3
 .2111، العدد السادس عشر، كمية الماموف

مجمػة ، اشػكالية الالجئػيف البيئيػيف فػي القػانوف الػدولي والحمػوؿ المقترحػة، حساـ عبػد االميػر خمػؼ -4
 .2116، 27العدد ، الكوفة

فػي ضػوء القػانوف المساعدات االنسػانية دراسػة  ،ـ د. حيدر كاظـ عبد عمي و قاسـ ماضي حمزة -5
، العػػدد الثػػاث /السػػنة الثامنػػة، مجمػػة المحقػػؽ الحمػػي لمعمػػـو القانونيػػة والسياسػػية، الػػدولي االنسػػاني

2116 . 



ىى(9102لعامى)ا(/92(/العددى)8لمجلدى)/امجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةىوالسواسوة

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

232 

المجمػػة ، التغيػػر المنػػاخي عمػػى االنسػػاف والبيئػػة فػػي الػػوطف العربػػي، خمػػؼ حسػػيف عمػػي الػػدليمي  -6
 . 2111، 2، العدد 2المجمد ، العدد الخاص بالمؤتمر العممي االوؿ، العراقية لدراسات الصحراء

تغيػػػر المنػػػػاخ العػػػػالمي بػػػػيف الػػػػدوؿ ، د. رضػػػا عبػػػػد الجبػػػػار الشػػػػمري وحسػػػيف عمػػػػي عبػػػػد الحسػػػػيف -7
، 2-1العػػدداف، المجمػػد الحػػادي عشػػر، المسػػتفيدة منػػو والمتضػػررة،مجمة القادسػػية لمعمػػـو االنسػػانية

2118 . 
،المجمػد 217العػدد ، الستاذمجمة ا، االحتباس الحراري وتغير مناخ االرض، د. سعد جاسـ محمد -8

 .2116، االوؿ
السػػػنة ، مجمػػػة رسػػػالة الحقػػػوؽ، الحمايػػػة الدوليػػػة لالجئػػػيف البيئيػػػيف، د. صػػػالح جبيػػػر البصيصػػػي -9

 .2114، العدد الثاني، السادسة
مجمػػة اداب ، د. عبػػد الحسػػف مػػدفوف ابػػو رحيؿ،ظػػاىرة النينػػو وتاثيراتيػػا البيئيػػة والحياتيػػة العامػػة -11

 .2111، 9صدار ،اال1المجمد ، الكوفة
، 5مجمػة الحقوؽ،مجمػد ، د.عدناف عباس النقيب، الحماية الدولية مف ظاىرة االحتبػاس الحػراري -11

2113. 
مجمػػػػة جامعػػػػة كػػػػربالء ، فاضػػػػؿ حسػػػػف كطافػػػػة الياسػػػػري،االحتباس الحػػػػراري والمواقػػػػؼ الدوليػػػػة -12

 . 2119، انساني، العممية،المجمد السابع،العدد الثاني
اثػػػر ، خديجػػػة عبػػػد الزىػػػرة حسػػػيف، ، د. بشػػػرى رمضػػػاف ياسػػػيفد. كػػػاظـ عبػػػد الوىػػػاب االسػػػدي -13

مجمػة اداب ، التغييرات المناخية العالمية في اتجاىات مناخ محافظة ذي قار وانعكاسػاتو الزراعيػة
 . 2111، 51العدد ، البصرة

، التغيػرات المناخيػة العالميػة، مػروج ىاشػـ كامػؿ الصػالحي، د.كاظـ عبد الوىاب حسف االسػدي -14
 .2113، ،العدد الستوفمجمة ديالي

مجمػػة ، محمػد صػديؽ محمػد عبداه،الحمايػة القانونيػة لمبيئػػة مػف التمػوث )دراسػة تحميميػة مقارنػة( -15
 .2117(،32/السنة الثانية عشرة،عدد)9مجمد ، الرافديف لمحقوؽ

مجمػػػة ، ىاشػػـ كػػػاظـ صبيخي،سياسػػػات الػػػدوؿ الصػػػناعية واثرىػػا فػػػي ظػػػاىرة االحتبػػػاس الحػػػراري -16
 . 2111، المجمد العاشر،العدد الثامف عشر، االكاديمية ميساف لمدراسات

 رابعا / الوثائق القانونية 
 قرارات الجمعية العامة لمنظمة االمـ المتحدة . -1
 .1992/حزيراف /يونيو 14-3ريودي جانيرو ، بالبيئة والتنمية تقرير االمـ المتحدة المعني -2
 .1996لنازحيف عاـ ف اأيية الصادرة مف االمـ المتحدة بشالمبادئ التوجي -3
 . 2115 برتوكوؿ كيوتو الممحؽ باالتفاقية االطارية لتغير المناخ  -4



ىالحراريىاالحتباسىظاهرةىمنىالبوئيىللالجئىولوةالدىالحماوةىتأمون

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

233 
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 :ـمخــــصــالمـ
 الصػناعية الثػورة اعقػاب فػي البشػرية االنشطة عف الناشئة الغازية االنبعاثات دتأ

 بزيػادة وخصوصا، باالرض المحيط الجوي لمغالؼ المكونة الغازات نسبة في التغير الى
 الحراري االحتباس بظاىرة مايسمى تفاقـ الى ادى مما الكربوف اوكسيد ثاني غاز انبعاث
 ذلػؾ يسػتتبع ومػا، الطبيعػي المعدؿ عف االرض حرارة درجة ارتفاع الى بدورىا ادت التي
 الحيػة وغيػر الحيػة مكوناتػو بكػؿ الحيػاة نظػاـ عمػى بػدوره ؤثريػ الػذي المنػاخي التغير مف
 فظيػرت، ىائمػة وباعػداد لتركيػا دفعػو ممػا وبيئتػو االنسػاف حيػاة عمى سمبا اثر قد وبذلؾ.

 انػػػو اال االعػػػداد زيػػػادة ورغػػػـ، البيئػػػي بػػػالالجئ تسػػػميتيا عمػػػى اصػػػطمح جديػػػدة فئػػػة بػػػذلؾ
 الراميػػة الدوليػػة الجيػػود رغػػـ الفئػػة ليػػذة القػػانوني الوضػػع تعػػالج قانونيػػة نصػػوص التوجػػد
 .اثارىا مف والتخفيؼ الحراري االحتباس ظاىرة مف لمحد
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ABSTRACT : 

Gas emissions from human activities following the industrial 

revolution led to a change in the proportion of gases forming the 

atmosphere around the earth, especially by increasing the 

emission of carbon dioxide, which exacerbated so-called global 

warming, which in turn led to global warming than normal and the 

consequent Of climate change, which in turn affects the system of 

life with all its components, living and non-living. It has had a 

negative impact on the life of man and his environment, which 

prompted him to leave and in a huge number, and thus emerged a 

new category, which was called the environmental refugee, and 

despite the increase in numbers, Very legal texts dealing with the 

legal status of this category despite international efforts to curb 

global warming and mitigate its effects. 


