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األمماتفاقیةفياألطراف"مؤتمرمن27الـالدورةسُتعقدبمصر،الشیخشرممدینةفي،2022نوفمبر18إلى6منبدایة
اإلطاریةالمتحدةاألمماتفاقیةعلىالموقعةالدولحكوماتقادةالمؤتمرسیحضر".COP27-المناختغیربشأناإلطاریةالمتحدة

ارتفاعإبقاءھدفلمناقشةونشطاءوصحفیون،دولیة،ومنظماتمدني،مجتمعومنظماتوخبراء،وسیاسیون،المناخ،تغیربشأن
المصریةالحكومةأطلقتالمؤتمر،جانبوإلىالمناخ.ألزمةاألسوأالعواقبلتجنبمئویة،درجة1.5بحدودالحرارةدرجات

منوالنجاةالمحتملةالمناخیةالتغیراتمعوالتعاملاالنبعاثاتتقلیلأجلمن"2050مصرفيالمناخلتغیرالوطنیة"االستراتیجیة
1كوارث المناخ.

تضرًراالقاراتأكثرتعدفإنھاعالمیة،منطقةأيفيالكربونانبعاثاتمنكمیةأقلتنتجاإلفریقیةالقارةأنحقیقةمنالرغموعلى
مسؤولةغیرمناخكوارثإفریقیاوتواجھالعالمي،للجنوباالستعماريالنھبمنقرونبعدالمناخ،تغیربآثاراألمریتعلقعندما
عنوالمسؤولةالضارة،البیئیةاالنبعاثاتأكثرفيتتسببالتيالعالم،فياألغنىالدولمعسامٍّتفاعلفيوعالقةكلي،بشكلعنھا

المتحدة،المملكةإلىالمتحدةالوالیاتمناألحفوري،الوقوداستخداممنالغنیةالدولتزیدومؤخراالھائلة،المناخیةالتغیرات
ألستون،فیلیبالمدِقع،بالفقرالمعنيالمتحدةلألممالخاصالمقررقالكماھذا،األوروبي.االتحادإلىوأسترالیا،وكندا،والصین،

2"ھذه ھي حقیقة الفصل العنصري المناخي. سیستخدم األثریاء ثرواتھم لمحاولة البحث عن األمان، وترك الفقراء یحترقون".

البحرسطحمستویاتوارتفاعالغذاءونقصوالتصحرالحرارةدرجاتوارتفاعالمیاهندرةمثلالمناخ،أزماتأنفیھشكالومما
شموًالاألكثرالتحلیلاألوروبیةالمفوضیةأجرت،2017عامففيالقادمة.السنواتفيالنزوحإلىاألشخاصبمالیینستدفع-

والقرنغینیاخلیجیواجھأنالمتوقع"منبشدة،ستتأثراالستوائیةوشبھاالستوائیةإفریقیاأنووجدتالحر،موجاتلمخاطر
یوًما.120و60بینتتراوححارةموجاتعامین،كلالدیمقراطیة،الكونغووجمھوریةوأنغوالالعربیةالجزیرةوشبھاألفریقي

وشبھإفریقیاوسطمنأجزاءفوقعاًما،30كلواحدةمرةیوًما،180منأطولحرارةموجاتھناكتكونأنالمتوقعومن
والحروبالجفافسنواتإنسانیة:كوارثفيالمناخأزماتعواقببالفعلتسببتوالیمن،إفریقیاشرقوفيالعربیة".الجزیرة
ومالیینوالجوعالتغذیةسوءمنیعانونالذینواألطفالالقتلىآالفإلىتؤديالغذائياألمنوانعدامالمواردندرةعنالناجمة

3النازحین داخلیا وخارجیا.

آثاربسببالصومالییننزوحمثلبالفعل،مصرإلىیصلمنومنھمالحدود،عبرإفریقیاشرقودولالیمنمنالنازحونیتنقل
وتسببتاألخیرة،السنواتفيالنیلفیضاناتبسببمصرنحوالسودانمناألشخاصمنأكبرعددونزوحقبل،منالمناختغیر

278500منأكثرعلىوأثرتشخص،100منأكثرمقتلفيسبتمبر،5حتىوحده،العامھذاالسودانفيالنیلفیضانات
4شخص في جمیع أنحاء البالد، ودفعت الكثیر من السودانیین للنزوح داخلیا وخارجیا،

بیاناتتشیر،2022أغسطس31مناعتباًرا
المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

الجئ/ة288,701ھناكأنإلىمصرفي
مسجلون لدیھا، نصفھم من سوریا، والنصف
اآلخر من بالد شرق إفریقیا، مثل إریتریا،

والصومال، وإثیوبیا، وجنوب السودان، وجنسیات
أخرى، وحیث إن الموقع الجغرافي االستراتیجي

لمصر یجعلھا نقطة مھمة (كدولة استقبال أو
عبور) لألشخاص المتنقلین في حاالت األزمات

اإلنسانیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا،
فإنھا تعتبر مقصًدا ھاًما لالجئي المناخ سابقا واآلن

5ومستقبال.

2022أغسطسالشھرياإلحصائيالتقریر-الالجئینلشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیة5
2022سبتمبر09،الفیضاناتالسودان:-ACAPSلـإحاطةمذكرة4
.Germanwatch.2021ینایر2021،25العالميالمناخمخاطرمؤشر3

Democracy،2022أغسطس،29"،المناخيالعنصريالفصل"2 Now/:المناخلتغیرعرضةاألكثرولكنھامسؤولیة،األقلإفریقیا،
DownToEarth،2018مایو28

عربیةنیوزسكاي،2022مایو2050،20المناخلتغیرمصراستراتیجیةتفاصیلدوالر..ملیار324بـ1

1

https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2022/09/Monthly-statistical-Report_August_2022.pdf
https://reliefweb.int/report/sudan/acaps-briefing-note-sudan-floods-09-september-2022
https://reliefweb.int/report/world/global-climate-risk-index-2021
https://www.democracynow.org/2022/8/29/pakistan_national_emergency_floods_climate_1
https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/africa-the-least-responsible-but-most-vulnerable-to-climate-change-60669
https://www.skynewsarabia.com/technology/1523927-%D8%A8%D9%80324-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-2050
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ووفقا للمنظمة الدولیة للھجرة، في أغسطس
الذینالدولیینالمھاجرینعددُیقدر،2022
وتتكونشخص.مالیین9بـمصرفيیعیشون

دولة،133منالمھاجرینمنالمجموعةھذه
4(السودانیةالمجموعاتأكبربینھممن

والیمنیینملیون)1.5(والسوریینمالیین)
(ملیون) واللیبیین (ملیون). تشكل ھذه

الدولیینالمھاجرینمن٪80األربعالجنسیات
6المقیمین حالًیا في البالد.

السیاسات واإلجراءات … یجب العمل على حلول حقیقیة اآلن

وفًقاالعالم،أنحاءجمیعفيوخارجیا،داخلیاالنزوح،علىشخصملیون21.5منیقربماالطبیعیةالكوارثُتجبرعام،كلفي
الحكومیةاللجنةأفادتالكوكب.حرارةارتفاعمعالھجرةتزایدالعلماءویتوقعالالجئین.لشؤونالسامیةالمتحدةاألمملمفوضیة

ملیون143ینزحأنالمرجحمنالقادمة،عاًماالثالثینمدارعلىأنھالعام،ھذاالمتحدة،لألممالتابعةالمناخبتغیرالمعنیةالدولیة
شخص من دیارھم بسبب ارتفاع منسوب میاه البحار، والجفاف، ودرجات الحرارة المرتفعة، وكوارث مناخیة أخرى.

فيإیوائھمتملمنازلھم،شخًصا2926حواليمغادرةفي2020مارسفيوالفیضاناتاألمطارتسببتفقداستثناء،لیستمصر
فيالفیضاناتمنالمتضررینعدداالجتماعيالتضامنوزارةوقدرتوالفیوم،سویفوبنيوالجیزةالقاھرةفيإجالءمركز19

اإلنتاجفيالالحقواالنخفاضالنیلدلتافيبالمناخالمرتبطةالفیضاناتأنكماأسرة).4000(شخصألف20بنحوالبالد
التيالسیناریوھاتكلمتر،0.5بمقدارالبحرسطحمستوىوارتفاعالزراعي،القطاعفيالعملفرصوانخفاضأیضا،الزراعي

2050عامبحلولالمصریینمنمالیین4إلى2مننزوحیمكنأنھإلىتشیرأخرى،ومنظماتللبیئةالمتحدةاألممأجرتھا
7وھجرة الناس من المنطقة الساحلیة إلى مناطق أخرى.

بسببالنزوحعلىُیجَبرونالذینأولئكالمستقِبلة،البلدانلمعظمالمحلیةالسیاساتأوالدوليالقانونیحميالالحالي،الوقتفي
1951لعامالالجئیناتفاقیةبموجبالحمایةعلىالحصوَللھم/ھنیحقالسالمتھم،أوعیشھمسبلعلىیؤثرالذيالمناخ،تغیر

صانعيمنالكثیرونیجادلالعالم.أنحاءجمیعفياللجوءأنظمةلمعظمالفقريالعمودتشكلالتيوھي،1967لعاموبروتوكولھا
والتجاربوالبیاناتالطارئةالسریعةالمناخیةالتغیراتلكنذلك،فيالنظرعلىمبكرازالماالوقتأنالدولوحكوماتالسیاسات

8المعیشیة تفید بعكس ذلك.

منالرغمعلىاالقتصادیة،باألسبابمدفوعونأنھمعلىإفریقیاشمالوبقیةمصرمثلدولمنالمھاجرین/اتإلىعادةُینظركما
بالنسبةالزراعیة.األراضيوتآكلالتصحرمثلالمناخیةبالتغیراتمرتبطةاألخیرةالسنواتفيالخارجیةالھجرةأنحقیقة

القواربرحالتاتخاذتضمنلوحتىالسیئة،الخیاراتمنسلسلةمنأفضلالھجرةقراریبدوقدالبلدان،ھذهفيلألشخاص
9الخطرة عبر البحر األبیض المتوسط   ومحاولة عبور الحدود األوروبیة المحصنة.

المناختغیراتمعالناميالعالمتكیفدعمفيإداریارائدةأنھاعلىلنفسھاالمصریةالسلطاتتسوقالماضیة،الشھورمدارعلى
بالرسالةالسیسي،عبدالفتاحالمصري،الرئیسیقولواإلجراءات.السیاساتمستوىعلىتماما،ذلكعكسالحقیقةلكنالجدیدة،

سيديواشنطنالعربيالمركز،2022سبتمبر،إفریقیاوشمالاألوسطالشرقفيوالھجرةالمناختغیر9
Rice،2022أكتوبر13"؟،المناخ"الجئيحمایةیمكنناكیف8 University's Baker Institute for Public Policy

/األحمروالھاللاألحمرالصلیبلجمعیاتالدولياالتحاد،2021ینایر23،المفاجئةللفیضاناتالطارئةالعمللخطةالنھائيالتقریرمصر:7
الھولندیةالخارجیةالشؤونوزارة،2018یونیو،مصرالمناختغیرملف

7،دولة133منشخصمالیین9إلىمصرفيیعیشونالذینالدولیینللمھاجرینالحاليالعددمصرفيللھجرةالدولیةالمنظمةتقدر6
2022أغسطس

2

https://arabcenterdc.org/resource/climate-change-and-migration-in-the-middle-east-and-north-africa/
https://www.bakerinstitute.org/research/how-can-we-protect-climate-refugees
https://reliefweb.int/report/egypt/egypt-flash-floods-emergency-plan-action-epoa-final-report-dref-n-mdreg015
https://www.government.nl/binaries/government/documenten/publications/2019/02/05/climate-change-profiles/Egypt.pdf
https://egypt.iom.int/news/iom-egypt-estimates-current-number-international-migrants-living-egypt-9-million-people-originating-133-countries
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یمكنناالوجوديتھدیدضدالوحدةإلظھارفرصةھوCOP27أنبشدة"أعتقد"،27"كوبلقمةاإللكترونيللموقعاالفتتاحیة
التغلب علیھ إال من خالل العمل المتضافر والتنفیذ الفعال".

نزوحھمالمحتملالمناخ"تغیر"الجئيالستقبالاستعدادأواستجابةخطةلدیھامصرأنیبدوالحیثكثیرا،اآلمالرفعیمكنال
تضمنمحلیةتشریعاتلدیھالیستمصراآلن،حتىأخرى.لدولمصرمنأومجاورة،بلدانمنالحدودعبرأومصر،داخل
االحتیاجاتتلبیةعلىالقدرةعدمجانبإلىوالمھاجرین/ات،اللجوءوملتمسي/اتالالجئین/اتتجاهالدولیةااللتزاماتتنفیذ

وضماناتالحمایةظروفغیابمعالمتنقلیناألشخاصتجاهاإلنسانحقوقبانتھاكاتحافلسجللدیھامصرفإناألساسیة،
العدالة، ھذه األمور وأكثر تجعل تحقیق العدالة المناخیة أمًرا بعید المنال.

حقوق النازحین داخل مصر أو عبر حدودھا في السنوات األخیرة

غیاَبفإناألخیرة،السنواتفياللجوءطالبي/اتمناآلالفومئاتالدولیین،المھاجرین/اتمالییناستقبلتقدمصرأنحینفي
تغیرمعباستمرارتتغیروإداریةأمنیةلقراراتحیاتھموإخضاعوالمھاجرین/ات،الالجئین/اتحیاةتنظمالتيالوطنیةالتشریعات

بالمواثیقكاٍفبشكلتلتزمالالمصریةالسلطاتأنكمااالستقرار.منضئیلقدرولوتوفرمعھیستحیُل-السیاسیةاإلرادة
العملعلىالجئینبإجبارتقومحیثقسرا،النازحینحقوقوخاصةاإلنسانبحقوقیتعلقفیماعلیھاالموقعةالدولیةوالمعاھدات

توفیرعدمظلفيالمھینة،أوالالإنسانیةأوالقاسیةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغیرهللتعذیبوتعرضھمأجر،دونمن
االتجاروضحایاالمصحوبینغیرالمھاجرینواألطفالالنساءمنلإلنتھاكاتتعرضااألكثرللفئاتالعدالةتحقیقسبلأوالحمایة
بالبشر.

االحتجازعلىتنطويأغلبھاغامضةممارساتفيحدودھاعلىسنویااألشخاصآالفبتوقیفالمصریةاألمنقواتوتقوم
رعایةودونإنسانیةغیراحتجازظروفوفيرسمي،غیربعضھاسیئة،احتجازمقارِّفيواألطفالوالنساءللرجالالتعسفي
لشؤونالمتحدةلألممالسامیةالمفوضیةمعالتواصلمنللحرماناللجوءملتسمي/اتمنالمحتجزون/اتیتعرضنفسیة.أوصحیة

علیھمُیخشىلدولقسرااللجوءملتمسي/اتبترحیلالمصریةالسلطاتتقومذلكوفوقاللجوء،التماسطلباتوتسجیلالالجئین،
10فیھا من التعرض لخطر القتل والتعذیب واالختفاء والسخرة.

دونقسراُتھجرھمبلالمحتمل،المناختغیرأوالنزاعاتبسببالنزوحمنلمواطنیھاالحمایةتوفرالالدولةفإنلذلكباإلضافة
وسكانماسبیرو،مثلثوسكانسیناء،وسكانللنوبیین،تھجیرمنحدثمامثلحقیقیة،تعویضاتأوخیاراتودونإنذارسابق

دمر،2020ویولیو/تموز2013أواخر"بینالمثال:سبیلعلىالوراق.جزیرةسكانمعیحدثماوأیضابالقاھرة،النیلعوامات
ومنعوأفسد،الجیش،جرفكماالعریش.منطقةفيجوالتھاأحدثكانمنازل،معظمھامبنى،12,350عنیقلالماالجیش

وفقا."،2016منتصفمنذمعظمھاالزراعیة،األراضيمنفدانا)14,300(نحوھكتارآالف6عنیقلالماإلىالوصول
2021.11مارسفياإلنسان"لحقوقسیناء"مؤسسةمعباالشتراكووتش"رایتس"ھیومنمنظمةنشرتھلتقریر

معاركسنواتمنذالجزیرةأھاليیخوضالوراق،جزیرةوفي
بإجالئھماألمنیةبقواتھاالدولةتقومحیثالدولة،معمستمرة

أجلمنوأراضیھم،منازلھم،إخالءعلىوإجبارھمقسًرا
حیازةرغمضخم،استثماريمشروعإلىالجزیرةتحویل
تبرروالمنازل.األراضيتلكملكیةثبوتأوراقمنھمالكثیر
على"القضاءمثلبحججلمواطنیھاالقسريالتھجیرمصر

بینماالتھریب"،و"منعاإلرھاب"علىو"القضاءالعشوائیات"
فياألشخاصوتھجیرالھدمعملیاتأنعدیدةتقاریروجدت
فيالسكانتھجیرعملیاتوأنتجنبھا،یمكنكانسیناء

قانونیة.غیربصورةكانتعالیةاستثماریةقیمةذاتالمناطق

ووتشرایتسھیومن،2021مارس/آذار17،محتملةحربجرائمسیناءفيالواسعةالھدمعملیاتمصر:11

فيالالجئینمنصة،2022أغسطس,8،مصرمناإلریترییناللجوءوطالباتلطالبيالقسريوالترحیلالتعسفياالحتجازحقائق:تقریر10
2021مصرفياإلنسانحقوقتقریر-والعملاإلنسانوحقوقالدیمقراطیةمكتب•األمریكیةالخارجیةوزارة/مصر
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https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097
https://rpegy.org/editions/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a/
https://eg.usembassy.gov/ar/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-2021/
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12تستمر السلطات المصریة في ممارسة جمیع أشكال التھجیر القسري بحق المواطنین مخالفة القوانین المحلیة والدولیة.

ذلكمخالفةویعتبروأشكالھ"،صورهبجمیعللمواطنینالتعسفيالتھجیر"حظرعلى2014لعاممصردستورمن63المادةتنص
منلمجموعةالقانونيوغیرالقسري"اإلخالءبأنھالقسريالتھجیراإلنسانيالدوليالقانونیعّرفكمابالتقادم".تسقطال"جریمة

األفراد والسكان من األرض التي یقیمون علیھا".

ال یمكن فصل تغیر المناخ عن العدالة وحقوق اإلنسان، وخاصة حقوق الفئات األكثر ضعفا

حقوققضایاویراعيیتفھمسیاقظلفيیتمأنیجبلكنمطلوب،العالمفيللبیئةالضارةاالنبعاثاتخفضعلىالعملإن
اإلنسان.بحقوقالكاملالتمتععلىكبیًراتأثیًرایؤثرالمناختغیربأنأقرقداإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممجلسكاناإلنسان.
تھدیدأنكماالعالم".أنحاءجمیعفيوالمجتمعاتللشعوبالمدىوبعیدفورًیاتھدیًدا"یشكلالمناختغیرتأثیرأنالمجلسوأوضح

تقییًداأكثرسیاساتتبنيأوالجمعیات،وتكوینالتعبیرحریةمثلوالسیاسیةالمدنیةالحقوقالنتھاككمبررُیستخدمقدالمناختغیر
ھذهجمیعبحقھمتحدثالذیناللجوء،وطالبيوالمھاجرینالالجئینمثلمجموعاتخاص،وبشكلضعفا،األكثرالمجموعاتضد

13االنتھاكات بالفعل داخل مصر.

للحریاتالمصریةالسلطاتقمعظلفي"27"كوبفيالفعالةالمشاركة

علىأمنیةوتضییقاتومستمر،مسبوقغیرممنھجاقمعاومجموعاتأفرادااإلنسانحقوقعنالمدافعون/اتیواجھعدیدةلسنوات
تعسفيواعتقالوترھیبأمنیةبتھدیداتمقترنةوالبحثي،الحقوقيالعملتجرممستحدثةتشریعاتمنظومةخاللمنعملھم/ھن،

واعتداءاترسمیةوغیررسمیةبقراراتالسفرمنتعسفيومنععادلةغیرومحاكماتقضائيوتحرشوتعذیبقسريوإخفاء
الخیریة،الجمعیاتمئاتوأغلقتالرائدةالحقوقیةالمنظماتأصولالمصریةالسلطاتجّمدتوأیضا،العامة.األماكنفيجسدیة

الحكومیةغیرللمنظماتاألجنبيالتمویلوحظرتالجمعیات،تكوینحریةمنتقوضقوانینوفرضتممتلكاتھا،وصادرت
المعلوماتتداولحریةوتقییدبالمنظمات،والعامالتالعاملینواعتقلتوالحقتالحیاة،مدىالسجنإلىتؤديقدبعقوبةالمستقلة

14صحفي.موقع100منأكثرمنھمإلكترونيموقع500منألكثرحجبمع

تسجیلیمكنھمالحیثمضاعفة،وتضییقاتانتھاكاتوالمھاجرین/اتالالجئین/اتحقوقعنالمدافعون/اتیواجھذلك،إلىإضافة
القسري،والترحیلواالعتقالبالتھدیدمواجھتھموتتمالمصریة،السلطاتحددتھالذيالرسمياإلطارداخلوتجمعاتھمأنشطتھم

حقوقمنظماتمعالتواصلأومجتمعاتھمتواجھالتيالمشاكلعنالتحدثبعدماألمنیةاألجھزةمنمستمربشكلترھیبھمویتم
التظاھرمناألشخاصومنعمجتمعاتھمأصواتبإسكاتاللجوءمجتمعاتلقادةأمنیةتعلیماتإصدارویتموالدولیة،المحلیةاإلنسان
العاممنإبریلفيالواردةالنظامیة،غیرالھجرةبمكافحةالخاص2016لسنة82قانونتعدیالتأنكماغضبھم.عنتعبیرا

15الحالي، تجرم من یقومون بتقدیم خدمات أو مساعدات للمھاجرین غیر النظامیین.

المشاركةتودالتيالمحلیةوالمجتمعاتالمدني،المجتمعمنظماتأمامللغایةصعباتحدیاالمصریةالسلطاتممارساتتشكللذلك:
تعمدتفقدبالفعل؛مقیدةأصبحتالمؤتمرفيالفعالةالمشاركةأنكمااالنتقامیة.األعمالمنخوفا"،27األطرافبـ"مؤتمر
أغلبمستبعدًةالمؤتمر،فيللمشاركةبالتسجیللھاالمسموحالمصریةالحكومیةغیرالمنظمات"انتقاء"المصریةالسلطات

16المنظمات التي تنتقد الحكومة، وذلك من خالل عملیة تسجیل سریة ووفق معاییر اختیار غیر معلنة.

والمعقدةدخولبمحدداتمقیدة"27"كوبمؤتمرفترةخاللللتظاھرالمخصصةالخضراءللمنطقةالتسجیلفإنالوقت،نفسفي
أمنیةوتشدیداتإلجراءاتإضافةالمصریین،لعموممتاحةغیرأنھاكمامطالبھم،عنالمشاركینتعبیرفيالكاملالحقتضمن

اإلنسانحقوقلدراساتالقاھرةمركز،2022سبتمبر28،مصرفياإلنسانحقوقوأزمةالمناخلتغیرالمتحدةاألمممؤتمر16
مصرفيالالجئینمنصة،2022مارس,18یومیة،وإشكالیاتقانونيطرقمفترقالنظامیة:غیروالھجرةالعقوباتتغلیظ15
، ملف لـ"ھیومن رایتس ووتش"قمع المجتمع المدني في مصر14

فبرایر17،إنسانبحقوقالتمتععلىیؤثرالمناختغیر/الدولیة.العفومنظمة،2020أغسطس3،اإلنسانوحقوقوالعدالةالمناختغیر13
اإلنسانلحقوقالسامیةالمّتحدةاألمممفوضّیة،2015

Al-Monitor،2022أغسطس27،تنمويمشروعأجلمنالنیلجزیرةسكانتطردالقاھرة12

4

https://cihrs.org/cop27-and-the-human-rights-crisis-in-egypt/
https://rpegy.org/editions/%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85/
https://www.hrw.org/ar/tag/egypt-crackdown-civil-society
https://www.amnesty.nl/actueel/climate-change-justice-and-human-rights
https://www.ohchr.org/ar/stories/2015/02/climate-change-impacts-enjoyment-human-rights#:~:text=%D9%88%D8%A3%D9%82%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A3%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C%20%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.
https://www.al-monitor.com/originals/2022/08/cairo-evicts-nile-island-residents-development-project
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وإضافةالمصریینللمواطنینالحركةحریةفيالحقمنالحرمانتتضمنللمؤتمر،المضیفةالشیخ،شرممدینةفيصارمة
خاللمھولبشكلالمدینةداخلباإلقامةالخاصةالُكلفةارتفاعمعالمدینة،داخلاألجرةسیاراتفيتسجیلوأجھزةمراقبةكامیرات

الالجئینمعتعملالتيالمجموعاتأوالمحلیونوالنشطاءالسكانُكلفتھتحملیستطیعالالذياألمروھوالمؤتمر،فترة
األسابیعخاللالمصریة،الحقوقیةالمنظماتبتوثیقھاقامتالتيالواسعةاالعتقالحمالتأیضاذلكإلىیضافوالمھاجرین،

أمننیابةأمامقضایاذمةعلىقسراالمختفینبعضوظھورالمحافظات،وبعضالقاھرةفيالشوارعفيتوقیفاتشملتالماضیة،
17الدولة العلیا على خلفیة الدعوة لتظاھرات خالل فترة مؤتمر المناخ.

،2022أكتوبر31یومففيأیضا،للخطرمعرضةالمؤتمرلحضورمصرخارجمنالقادمینالنشطاءسالمةأنذلك،مناألسوأ
كمینقبلمنلحظي،مكاریوسالحقوقيالمحاميوصدیقھراجاجوبال،آجیتالھنديالبیئيالناشطالمصریةاألمنقواتاعتقلت

260لمسافةاألقدام،علىمشًیاالسویسإلىالقاھرةمنالبیئةلقضایاللدعایةرحلتھخاللالقاھرة--شرقالعبورمدینةشوارعبأحد
علىالحصولعدمبتھمةساعة24عنیزیدماواحتجزتھالشیخ،شرمفيالمناخمؤتمرانعقادمكانإلىللوصولكیلومتًرا،

آلجیتوالشرابالطعامتقدیمعنامتنعالمصري"األمنفإناإلعالم،لوسائل"راجاجوبال"قالھلماووفقاالفتة.لرفعأمنيتصریح
إخالءقبلتصریح"،بدونالفتةرافًعاالقاھرةشوارعفيیسیرأنھیعترفوھوبالفیدیوالشرطةضابطوصورهساعة27لمدة

18سبیلھ.

بغطاء2013عاممنذوالتظاھراتالتجمعاتلمنعمشددةإجراءاتالمصریةالحكومةفیھتفرضالذيالوقتفيھذاكلیحدث
استخداماألمنلقواتأتاحالذيالقانونوالتعبیر،الرأيحریةقمعبھدفوالتجمعاتالتظاھرتنظیمقانوناستخدامعبرقانوني،

المصریینآالفاعتقالفيوتسببأدلة،وبدونمطاطةباتھاماتفیھاالمشاركینوحبسالسلمیة،االحتجاجاتلفضالمفرطةالقوة
تنظیممنوالمھاجرین/اتاللجوءوملتسمي/اتالالجئین/اتمحاوالتقمعفيأیضاالسلطاتاستخدمتھكمااألخیرة،السنواتفي
٢٠٢٠.19أكتوبرفيالسودانیینوالالجئین٢٠١٩یولیوفياإلریتریینالالجئینمعحدثمامثلآرائھم،عنللتعبیرفعالیاتأي

ھل الضغط من أجل تمویل "الخسائر واألضرار" حل كاٍف؟

الدولمنتعویضاتلنیلالمناخیة،الكوارثبسببفادحةاقتصادیةخسائرمنعانتالتيالعالمي،الجنوببلدانمطالباتزادت
أنحاءفيومتسارعمضطردبشكلالمناختغیرعلىساعدتالتيبالبیئة،المضرةالعمالقةاالقتصادیةاألنشطةعنالمسؤولة
".27"كوبمؤتمرأعمالجدولقمةعلىواألضرار""الخسائرحولالنقاشوأصبحاألرض،

المھمةالقضیةھذهمعالجةفيقدًماوالمضيالقیادةإلظھارمًعاالعملإلىنحتاجاألطراف،لمؤتمروالعشرینالسابعةالدورة"في
الخسائرمعالجةإلىالحاجةأمسفيھيالتيللبلدانتمویلإلیجاد...مبتكرةطریقةبإیجاداألمریتعلقعندماسیماالللغایة،

الدورةلرئیسالخاصالممثلالمجد،أبووائلقالالسنوي."،اإلجماليالمحليناتجھامنكبیرجزءعلىتقضيأضرارالفوریة،
20المناخ.لمؤتمر27

الدولوقفضرورةعلىالتشدیدیجبولكنعادل،أمرھولكوكبنااألكبرالمناخیةاألضرارعنالمسؤولةالدولتدفعأنحقیقة
عنالمحاسبةمنلإلفالتمقبوالأوكافیالیسالخسائرتمویلأنعلىالتأكیدیجبكماالمناخ،أزمةتعمقالتيلممارساتھاالغنیة
جیدبشكلالتمویلاستخدامضمانمدىوھوالمھم،السؤالعنواألضرارالخسائرتمویلفصلیمكنوالالبیئة.تلویثجرائم

آثارجانبإلىمھولةإنسانحقوقأزماتمنتعانيالتيالدولمنوالعدیدمصر،حالةفيالمناخ؟،تغیروأضرارآثارلمعالجة
اإلنسان،حقوقوانتھاكاتالفاسدةالممارساتعلىوالمحاسبةوالمساءلةالمراقبةآلیاتغیابظلفيخاصةالمناخیة،التغیرات

وأن المجتمع المدني المصري مستبعد من المشاركة الفعالة أو العمل باستقاللیة دون الخوف من االستھداف والمالحقة.

رویترز،2022سبتمبر،COP27فيواألضرار""الخسائرأولویاتتحدیدعلىمصرتعمل20

الدولیة.العفومنظمة،2013نوفمبر25،األمنلقواتالعنانیطلقالجدیدالتظاھرقانونمصر:19
Assenna،2019یولیو21،سلمیةمظاھرةخاللإریترًیاالجًئا40عنیقلالماالمصریةالشرطةاعتقلت
العفومنظمة،2020نوفمبر4،االعتقالوعملیاتبالعنفووِجھتلطفلالوحشيالقتلعلىالسودانیینوالالجئینالمھاجریناحتجاجاتمصر:
الدولیة

درج،2022نوفمبر2،المصري!األمناعتقلنيالمناخقمةإلىطریقيفيراجاجوبال:آجیتالبیئيالناشط18

،2نوفمبر،»،COP27«المناخقمةمعبالتزامنالتظاھردعواتخلفیةعلىالموسعةواالعتقالالقمعحمالتتدینحقوقیةمنظماتمصر:17
الشخصیةللحقوقالمصریةالمبادرة،2022

5

https://www.reuters.com/business/environment/egypt-working-prioritize-loss-damage-cop27-2022-09-28/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://archive.assenna.com/egyptian-police-have-detained-at-least-40-eritrean-refugees-during-peaceful-demonstration/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2020/11/egypt-protests-by-sudanese-migrants-and-refugees-over-brutal-killing-of-a-child-met-with-violence-and-arrests/
https://daraj.com/100011/
https://eipr.org/press/2022/11/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86


اإلنسانوحقوقالقسريوالنزوحالمناختغیرتقاطعات":27"كوب

توصیات

منأعمقبشكلالمناختغیراتعلىالعملبدءویجبحقیقیة،مناخیةعدالةإلىنصلحتىعلیھالعملیتطلبمماالكثیرھناكإن
لذلك،الدولي.أواإلقلیميأوالمحليالمستوىعلىسواءكافة،األفرادحقوقوضمانالعدالة،وتحقیقاإلنسان،حقوقمنظور

توصي "منصة الالجئین في مصر":

":27"كوبفيالمشاركینوالنشطاءوالمجموعاتالدولیةوالمنظماتالدولحكوماتعلى

والتشریعاتالدولیةاالتفاقیاتداخلسیاسات،علىالعملوبدءوحقوقھم/ھنالمناخبنازحياالعترافعلىالعمل●
الوطنیة، تضمن إلزام الدول بحقوقھم/ھن.

حقوقأزمةعنوالحدیث"،27"كوبمؤتمروخارجداخلالمشاركة،منومنعواحرمواالذینلھؤالءاألصوات،رفع●
اإلنسان في مصر وأھمیة معالجتھا.

ضدالممنھجةالقمععملیاتعنالفوريوالتوقفاإلنسان،حقوقتجاهالتزاماتھاالحترامالمصریةالسلطاتعلىالضغط●
المواطنین والمھاجرین ومنظمات المجتمع المدني، واحترام حق التعبیر عن الرأي.

طلب اإلفراج عن كل معتقلي/ات الرأي والمدافعین/ات عن حقوق اإلنسان المحتجزین تعسفیا في مصر.●
معالالحقةواالتفاقیاتالسابقة،التمویلاتفاقیاتجمیععلىمستقلةومراقبةدوریةمراجعةآلیاتوجودعلىالعملیجب●

ھذهخاللمناإلنسانحقوقانتھاكعدمیضمنبمامصر،فیھابمااإلنسان،حقوقضدانتھاكاتترتكبالتيالحكومات
االتفاقیات.

على الحكومة المصریة:

تعدیلعلىوالعملالمتنقلین،األشخاصوحقوقاإلنسانبحقوقالمتعلقةواإلقلیمیةالدولیةوالمواثیقبالمعاھداتااللتزام●
القوانین الوطنیة لتشمل اإلقرار بااللتزامات الدولیة واإلقلیمیة المفروضة على مصر.

اللجوءملتمسي/اتعنالفوريواإلفراجاللجوء،وملتمسي/اتلالجئین/اتالقسريالترحیلعملیاتعنالتوقف●
العشوائیةاالعتقاالتعنوالتوقفاللجوء،التماسإلجراءاتوصولھموتسھیلالنظامیة،غیرالھجرةبسببالمحتجزین

التي تستھدف طالبي/ات اللجوء.
تشریعاتعلىوالعملمالحقة،أواستھدافدونالبالدداخلالحركةبحریةاللجوءوملتمسي/اتلالجئین/اتالسماح●

تتیح الحصول على وثائق سفر لالجئین/ات داخل نظام اللجوء المصري.
وتعویضالسابقةالقسرياإلجالءعملیاتفيوالتحقیقالسكان،منالملكیةونزعالقسريالتھجیرعنالفوريالتوقف●

المتضررین/ات بشكل عادل ومنصف.
التوقف عن تجریم عمل المدافعین/ات عن حقوق األشخاص المتنقلین ووضع حد للمالحقة والترھیب الموجھ ضدھم/ھن.●
النشرقضایافياألشخاصسجنعنوالتوقفمصر،فيالمحجوبةاإللكترونیةالمواقععنالقانونيغیرالحجبرفع●

والتعبیر.
والمحامینوالنشطاءوالباحثینالكتابمنالرأيومعتقلي/اتالسیاسیینالسجناءعنالمشروطوغیرالفورياإلفراج●

ضدالقضایاجمیعوإغالقالتعسفي،السفرحظرورفعالسلمي،نشاطھمبسببالمحتجزیناإلنسانحقوقعنوالمدافعین
المدافعین/ات عن حقوق اإلنسان وإسقاط جمیع االتھامات الموجھة ضدھم.

لعملیاتحدووضعأمنیة،مالحقاتأومضایقاتدونعملھاوضمانالمدني،المجتمعمنظماتأصولتجمیدإلغاء●
الترھیب ومضایقة العاملین بمنظمات المجتمع المدني.

أوقیودبدونوبعده،المؤتمرانعقادفترةأثناءالمواطنینوغیرللمواطنینالتظاھروحقالرأيعنالتعبیرحقضمان●
أعمال انتقامیة.

اإلفراج عن األشخاص الذین تم اعتقالھم خالل األسابیع الماضیة على خلفیة دعوات التظاھر وإسقاط التھم عنھم.●
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