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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة واألربعون

 15 حزيران/يونيه - 3 متوز/يوليه 2020

 من جدول األعمال 3و 2البندان 
األمررا اةتةرردة السررامقة إلقرروق اإلنسرران التقريررر السررملوو ة و ررة 

 وتقارير اة و قة السامقة واألمني العام

تعزيز ومحاية مجقع حقوق اإلنسان، اةدنقة والسقاسقة واالقتصادية 
 واالجتماعقة والثقافقة، مبا يف ذلك اإلق يف التملمقة

دراسررة يلقلقررة تتملرراوز تعزيررز ومحايررة حقرروق األارر ا  ذوو اإلعاقررة يف   
 سقاق تغري اةملاخ

 تقرير م و قة األما اةتةدة السامقة إلقوق اإلنسان  

 موجز  
. وتُبَلة    هةذا 41/21تقدَّم هذه الدراسة  الحليييية  عمةبق اقةرار حيةق حقةوا ا ن ةان  

وغخهةةةا مةةةن الحقريةةةر  تر تاةةةخ النةةةاخ عيةةة  األاةةة اا توا ا عامةةة ي والحزامةةةا  وم ةةة وليا  الةةةدول 
اجلها  الفاعي    ميدان حقوا ا ن ان   عبمحها مبا مت حتديده مةن ُهةش اةامي  لن ةور ا عامة ي 

 والمارسا  اجليدة اليت جرى عرُضها. وُُيحم الحقرير ابسحنحاجا  وتوصيا .
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 مقدمة -أوالا  

الةةةذا طيةةةب ليةةةه ا يةةةق إ   21/41يقةةةدَّم هةةةذا الحقريةةةر عمةةةبق اقةةةرار حيةةةق حقةةةوا ا ن ةةةان  -1
مفوضةةةي  األمةةةم الحلةةةدة ال ةةةامي  )قةةةوا ا ن ةةةان ابالفوضةةةي ذ أن ملةةةرا  ابلحشةةةاور مةةة  توا الصةةةيل  

عامةة  العنيةة   دراسةة  حتييييةة  تحنةةاول العبمةة  القائمةة  مةةا اةة  تاةةخ النةةاخ واةة  متحةة  األاةة اا توا ا 
 الكامل والفعيي حبقومهم.

  عمَّمت الفوضي  عي  الدول األعضةاء مةذكرة اةفوي  واسةحبيا ق 2019 ب/أغ طق  30و   -2
طالب ق منها تقدمي إسهاماهتا. واتصيت الفوضي  أيضاق اذوا مصيل   خرين  من اينهم من مةا  دولية  

ومةةةد اسُداةةةد   إهةةةاز هةةةذه الدراسةةة   وم س ةةةا  وطنيةةة  )قةةةوا ا ن ةةةان وهي ةةةا  مةةةن ا حمةةة  الةةةد .
 .ذ1ابابل امها  الواردة من توا الصيل  ومن الشاورا  معهم

وتبلة  الفوضةةي    هةةذه الدراسةة   تر تاةةخ النةاخ عيةة  األاةة اا توا ا عامةة  ومةةا يحصةةل  -3
ا   تلة  هبا من الحزاما  وم  وليا  الدول وغخها من اجلها  الفاعي    ميدان حقوا ا ن ان  مبة 

 .ذ2ابالعناصر اليت تكّون هجاق إزاء سياسا  تاخ الناخ اامبق لن ور ا عام  ومائماق عي  حقوا ا ن ان
وتقدم أمثي  عي  المارسا  اجليدة وختحم احوصيا  حمددة ليولاء ابللحزامةا  الحعيقة  حبقةوا ا ن ةان  

 وا ا عام     سياا تاخ الناخ.ول سيما اللحزاما  الحصي  حبقوا ا ن ان لألا اا ت

 آاثر تغري اةملاخ على األا ا  ذوو اإلعاقة -اثنقاا  

وهةةي  ملةة  عةةن الحفاعةةل اةة  األاةة اا توا    . ذ 3اب تشةةمل ا عامةة  حموعةة  محنوعةة  مةةن العاهةةا   -4
وهو ما يعةوا    . ذ 4اب العاها  وا)واجز الوامفي   مثل القوالب النمطي  والوصم وألوان الحليز  وا)واجز البي ي  

  واألاةةة اا الهمشةةةون  قاليةةةةاق   . ذ 5اب مشةةةاركحهم الكاميةةة  والفعالةةة    ا حمةةة  عيةةة  مةةةدم ال ةةةاواة مةةة  غةةةخهم 
أو عيةةة  أا صةةةعيد  خةةةر  كاألاةةة اا توا ا عامةةة      أو اجحماعيةةةاق   أو سياسةةةياق   أو م س ةةةياق   امحصةةةادايق  أو 

 . ذ 6اب معرضون اصف  خاص  لألتى ا بب  تر تاخ الناخ الضارة 

حاخ الناخ أ ر مباار وغخ مباار عي  متح  اجلمي  لعيياق اطائف  واسع  من حقوا ا ن ان. ول -5
مةةن  -الةةذين يقةةدَّر عةةددهم مبييةةار اةة ا   ليةة  أ ةةاء العةةا   -ومةةد يعةةا  األاةة اا توو ا عامةة  

لعيةةةة  سةةةةبيل الثةةةةال   .ذ7ابذ/314/71Aتيةةةة  اعتر عيةةةة   ةةةةو دحيةةةةف وأكثةةةةر حةةةةدة مةةةةن غةةةةخهم ابان ةةةةر 

__________ 

 www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/Persons :لي  ا سةةهاما  محةةاى عيةة  الةةراا  ذ1اب
WithDisabilities.aspx. 

  هةةذا الحقريةةر  تكةةون ا اةةارا  إ  ا عامةة  ولقةةاق ليحعريةةف الةةوارد   اتفاميةة  حقةةوا األاةة اا توا ا عامةة :  ذ2اب
"تنحش ا عام  عن الحفاعل ا  األا اا توا العاها  وا)واجز الوامفي  والبي ي  اليت تعةةوا مشةةاركحهم الكاميةة  

 ".والفعال    ا حم  عي  مدم ال اواة م  اعخرين

  محاى عي  هذا الراا :  ”?New Earth Disability, “Why climate change and disability ذ3اب
https://wid.org/2018/09/25/ned-intro/.  

اشةةةان ال ةةةاواة وعةةةدم  ذ2018اب6ان ةةةر اتفاميةةة  حقةةةوا األاةةة اا توا ا عامةةة   الديباجةةة   والحعييةةةق العةةةام رمةةةم  ذ4اب
 الحمييز الصادر عن اليجن  العني  حبقوا األا اا توا ا عام .  

 اتفامي  حقوا األا اا توا ا عام   الديباج . ذ5اب
 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and ذ6اب

Vulnerability, synthesis report, summary for policymakers. 

 . World Health Organization (WHO) and the World Bank, World Report on Disability (2011), p. 29 ذ 7اب 

https://wid.org/2018/09/25/ned-intro/
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األاةةة اا توا ا عامةةة  هةةةم مةةةن أكثةةةر الف ةةةا  تضةةةرراق   حةةةال  الطةةةوار   إت ت ةةةجَّل   صةةةفولهم 
معةةدل  اعةةحبل ووليةةا  أعيةة  مةةن تيةة  الةةيت ت ةةجَّل ضةةمن ل ةةا  أخةةرى مةةن النةةا   وهةةم   الومةةت 

لكوارث الطبيعي  نف ه من أمل الف ا  مدرة عي  ا)صول عي  الدعم   حال  الطوار . ومن اان ا
الفاج   واألحداث البطي   ا)دوث أن ت  ر اشدة عي  إمكاني  حصول األا اا توا ا عام  عية  
الاةةةذاء والحاذيةةةة   وميةةةاه الشةةةةرب الامونةةةة  وخةةةدما  ا صةةةةلاى  وخةةةةدما  الرعايةةة  الصةةةةلي  واألدويةةةة   

 ئق.والحعييم والحدريب  وال كن البئق  وعي  إمكاني  حصوهلم عي  العمل الب

وتعيش غالبي  األا اا توا ا عام    لقر  وهةذا وامة  اة يّف   اتفامية  حقةوا األاة اا  -6
توا ا عامةة . ويحومةة  الفريةةق ا)كةةومي الةةدوري العةة  احاةةخ النةةاخ أن ي ةةل أاةةد النةةا  لقةةراق يعةةانون مةةن 

وع و تر ضةةارة أسةوأ  تر تاةةخ النةاخ ا ةةبب لقةةدان الةدخل ولةةرا ك ةب العةةيش  وا ةةبب الحشةرد واجلةة 
اصةلحهم. وككةن أن تة دا عوامةل الحمييةز الحعةددة والحداخية  الحصةي  انةوع اجلةنق أو ال ةن أو الحشةةرد 

النحمةةاء إ  أحةةد الشةةعوب األصةةيي  أو مركةةز األمييةة  إ  ااةةحداد ال ةةاطر احملدمةة  ابألاةة اا توا  أو
 .ذ8ابا عام  الذين يعانون من  تر تاخ الناخ ال يبي 

 ةةراق لحضةةرر األاةة اا توا ا عامةة  مةةن تاةةخ النةةاخ أكثةةر مةةن غةةخهم  وجةةب إاةةراكهم   ون -7
العمل الناخي. لمن اان مشاركحهم أن تحيح اختةات إجةراءا  مناخية  مصةمم  خصيصةاق لعاجلة  اةواغل 

قةوا األا اا توا ا عامة  حتديةداق  الحصةي  ابعتر الضةارة لحاةخ النةاخ. وككيفةن الةنهش القةائم عية  ح
ا ن ان  عي  النلةو احملةدد   الفةرع الحةاري مةن هةذا الحقريةر  األاة اَا توا ا عامة  اوصةفهم عوامةل 
تايةةخ مةةن أجةةل الحصةةدا لةة تر الضةةارة لحاةةخ النةةاخ   حيةةاهتم اليوميةة . وإتا مةةا أُاعةةد األاةة اا توو 

احلديةد تةدااخ ا)ةد مةن  ا عام  عن عميي  صن  القرار  لإن تل  سيجعيهم غخ مادرين عية  ال ةامه 
ال ةةاطر وتةةدااخ الحكيةةف الةةيت ككةةن أن تكةةون لعالةة  ابلن ةةب  لألاةة اا توا ا عامةة  والةةيت ككةةن أن 

ويشةةةةّكل األاةةةة اا توو ا عامةةةة  ل ةةةة  غةةةةخ محجان ةةةة  تا  محطيبةةةةا  محنوعةةةة   .ذ9ابينّفةةةةذوها هنف ةةةةهم
عامة  مناسةب ق أيضةاق لعمةوم ذ ومد تكةون ألضةل المارسةا  مةن حية  إدمةار من ةور ا A/71/314 ابان ر

 .ذ10ابال كان  مما ي اعد عي  تفادا اعض أسوأ  تر تاخ الناخ

 الصةة -ألف 
مةةن اةةان تاةةخ النةةاخ أن يفةةامم أوجةةه عةةدم ال ةةاواة القائمةة    حةةال الصةةل  والرعايةة  الصةةلي  الةةيت   -8

ن اعتر الصةةلي  النالةة   يحعةةرهل هلةةا األاةة اا توو ا عامةة   ومةةد تكةةون معةةا ة األاةة اا توا ا عامةة  مةة 
ومةةةد تكةةةون لةةةرا    . ذ 11اب عةةةن تاةةةخ النةةةاخ أاةةةد مةةةن معةةةا ة غةةةخهم ا ةةةبب إضةةةرار تاةةةخ النةةةاخ ابلةةةن م الصةةةلي  

األاة اا توا ا عامةة  أمةةل   ا)صةول عيةة  الرعايةة  الصةلي  مةة  مةةا لةذل  مةةن نحةةائش صةلي  أسةةوأ مقارنةة   
__________ 

 See Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming of 1.5ºC. An IPCC Special ذ8اب

Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-industrial levels and Related Global 

Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the 

Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty, ch. 5, p. 

479 (2018) . 
 See Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett and Amy Hilleboe, Toward Resilience: a Guide to ذ9اب

Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation (Rugby, Warwickshire, Practical Action 

Publishing Ltd., 2013). 

 . See John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a literature review” (April 2017) ذ 10اب 
 Inter-Agency Standing Committee. Guidelines: Inclusion of Persons with Disabilities in ذ 11اب 

Humanitarian Action (2019)  . 
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ااخهم وتل  ا بب حموع  من العوامل اهليكيي   من اينها الوصم وا مصاء الجحمةاعي والفقةر والحشةريعا   
 ذ. A/73/161 لحيبي  اححياجاهتم ابان ر  وال ياسا  الحمييزي  ومي  اخلدما  والربامش الصمم  خصيصاق 

وتزيد اعتر الضارة لحاخ الناخ من تفامم ا)واجز البي ي  والوامفي  وال س ي  الةيت تعةدهل حةق  -9
األا اا توا ا عام    الصل . لمن اان أحداث تاخ النةاخ أن ختيّةف أ ةراق مبااةراق عية  حةال  

اشةةان الصةةل  العامةة   مثةةل سةةوء الحاذيةة  واألمةةراهل غةةخ العديةة  ا صةةاا  وةةروى وأن تزيةةد مةةن الشةةواغل 
. واب ضةةةال  إ  تلةةة   يعطةةةل ذ12ابذ/23/32A/HRCوأمةةةراهل اجلهةةةاز الحنف ةةةي واألمةةةراهل العديةةة  ابان ةةةر 

تاةةخ النةةاخ ن ةةم ا)مايةة  الجحماعيةة  وخةةدما  الرعايةة  الصةةلي  األساسةةي   مةة  مةةا مةةد  ةةرّه تلةة  مةةن 
ومن ال ائل األخرى اليت تض  األا اا توا ا عامة   .وا ا عام عوامب وخيم  عي  األا اا ت

  وض  غخ مة ا  ليمةا يحعيةق  تر تاةخ النةاخ عةدُم وجةود تةدااخ لضةمان إمكانية  الوصةول والةدخول 
إ  البي   الادي   واسح دام وسائل النقل  وا)صول عي  العيوما  والتصال   مبا ليها تكنولوجيا  

 .ذ14ابذ13ابيوما  والتصال   وغخ تل  من الرالق واخلدما  الفحوح  أو الحولرة لعام  النا ون م الع

ومةةد تةةة دا ال ةةواهر اجلويةةة  البالاةة  الشةةةدة إ  تعطيةةل تةةةوالر خةةدما  الرعايةةة  الصةةلي  وإمكانيةةة    -10
ويحةةةةا ر األاةةةة اا توو ا عامةةةة  أكثةةةةر مةةةةن غةةةةخهم مبةةةةا حتد ةةةةه    . ذ 15اب ا)صةةةةول عييهةةةةا  ول سةةةةيما   األرايف 

الكوارث من  تر ضةارة  وهةم أكثةر عرضة  خلطةر الةو  واجلةرى وا صةاا  اعاهةا  إضةالي  ا ةبب اسةحبعادهم  
  محنةاول    . وكثةخاق مةا ل تكةون ذ 16اب اشكل عام من وضة  سياسةا  وخطة  واةرامش ا)ةد مةن دةاطر الكةوارث 

 . ذ 17اب عيوماُ  والحلذيرا  الحعيق  حبال  الطوار  األا اا توا ا عام  ال 

ويعحمةةةد العديةةةد مةةةن األاةةة اا توا ا عامةةة  عيةةة  األجهةةةزة ال ةةةاعيفدة الةةةيت تعةةةزز الو ةةةائف  -11
البدني   اوسائل منها متكينهم من ال م  أو الن ر اشكل ألضل ومن الحنقةل. وكثةخاق مةا تُفَقةد أو تحيةف 

مما يدك األا اا توا ا عام  دون م ةاعدة محكييّففة . ول تكةون  خبل الكوارث األجهزُة ال اعيفدة 
هةةذه األجهةةزة عةةادةق مةةن ضةةمن مةةا يةةحم توزيعةةه مةةن مةةواد ا غا ةة   وإن ُوّزعةةت  لإهةةا مةةد ل تقةةوم اةةنفق 

 .ذ18ابالو ائف اليت تولرها األجهزة الفقودة

__________ 

 See also Sébastien Jodoin, Nilani Ananthamoorthy and Katherine Lofts, “A disability rights ذ12اب

approach to climate governance”, Ecology Law Quarterly, vol. 47, No. 1; John Twigg and others, 

“Disability and climate resilience: a literature review”; and Alyssa Gutnik and Marcie Roth, 

“Disability and climate change: how climate-related hazards increase vulnerabilities among the 

most at risk populations and the necessary convergence of inclusive disaster risk reduction and 

climate change adaptation” (2018).  

 اشان إمكاني  الوصول. ذ2014اب2اليجن  العني  حبقوا األا اا توا ا عام   الحعييق العام رمم  ذ13اب

 See Sébastien Jodoin, Nilani Ananthamoorthy and Katherine Lofts, “A disability rights approach ذ 14اب 

to climate governance” . 
 .الرج  نف ه ذ15اب

  .15ا عام  والحنمي   الصفل  إدارة الش ون المحصادي  والجحماعي   تقرير  ذ16اب

 See Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Building Disability-inclusive ذ 17اب 

Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress of the Incheon Strategy (United Nations 

publication, Sales No. E.18.II.F.4)  . 

 .  الرج  نف ه ذ18اب
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كثةةةةر لةةةةاكثر خلطةةةةر واألاةةة اا توو ا عامةةةة   ول سةةةةيما مةةةةنهم الن ةةةةاء والفحيةةةا   معرضةةةةون أ -12
العنةةةةف  مبةةةةا ليةةةةه العنةةةةف أو السةةةةحابل أو ا يةةةةذاء اجلن ةةةةي    حةةةةال  الطةةةةوار  وخاصةةةة ق   مةةةة وا 

. و  اعةةض البيةةدان  تقيّةةد ن ةةمت مةةن العحقةةدا  احملاليف ةة  حركةةَ  الن ةةاء توا  ا عامةة   مبةةا   ذ19ابالطةةوار 
نهن الكةةةةوث ليهةةةةا أ نةةةةاء حةةةةال  تلةةةة  تقريةةةةُر َمةةةةن ككيفةةةةن أن ي ةةةةاعيفد   إجبئهةةةةن واألمةةةةاكن الةةةةيت ككةةةة 

 .ذ20ابالطوار   مما يزيد من خطر تعرُّضهن لألتى ا بب اعتر الضارة لحاخ الناخ

 األمن الغذائي -ابء 

يعةةوا تاةةخ النةةاخ ابلفعةةل مةةدرَة اعةةض ا حمعةةا  احملييةة  عيةة  إطعةةام نف ةةها  لكيمةةا ارتفعةةت  -13
ذ. وسةةي  ر اافةةاهل إنحةةار A/HRC/31/52ابان ةةر درجةةا  ا)ةةرارة  كيمةةا زاد عةةدد األاةة اا الحضةةررين 

األغذي  سيباق عي  األا اا الةذين يعيشةون   لقةر ابلفعةل  مبةن لةيهم األاة اا توو ا عامة  الةذين 
ومةن الحومةة  أن يةة دا تاةخ النةةاخ إ  تفةةامم نقةةا  .ذ21ابمةن األرجةةح أن يعيشةةوا   لقةر أكثةةر مةةن غةةخهم

عي  سبل ك ب الشاري  الزراعي   أيضاق  األغذي  وسوء الحاذي    أاد مناطق العا  لقراق  وأن ي  ر سيباق 
عية  نوعية  حيةاة النةا    أاةد ا حمعةا  احمليية  لقةراق  الةيت  وا حمعي . ومن الرجح أن ي  ر تل  سيباق 

 ا اا توا ا عام  من ألرادها عددهم   غخها.يفوا عدد األ

وم  ارتفاع درجا  ا)رارة وتزايد تواتر ال واهر اجلوي  الشديدة  سيكون لحاخ الناخ أ ر سييب  -14
عي  إنحاجي  احملاصيل والثروة ا)يواني  ومصائد األمساك وتراي  األحياء الائي   ومن مث عي  توالر األغذي  

ذ. ومن الحوم  أن ي دا تاخ النةاخ إ  ا)ةد مةن جةودة األغذية   وتقييةل تةوالر اليةاه  A/70/287ابان ر 
وأن  عل ختزين األغذي  أصعب ا بب الطقةق ا)ةار ابالرجة  نف ةهذ. ومةد يحةا ر ا)صةول عية  الاةذاء 

النةاجم ابألضرار اليت تيلق ااي  احملاصيل واهلياكل األساسي   كما مد يحا ر احةدمخ سةبل ك ةب العةيش 
. ومن الحوم  أن ي دا تاخ الناخ إ  زايدة آتكل األمن الاةذائي وإطالة  ذ22ابعن األحوال اجلوي  القاسي 

ةةق نقةةا األغذيةةة  ذ23ابأمةةد الفقةةر وإنشةةائه  ول سةةةيما   النةةاطق ا)ضةةري  و  اةة ر اجلةةةوع النااةة   . وييليف
 .ذ24ابمما ييلقه ابل كان كال  وسوء الحاذي  األتى عادةق ابألا اا توا ا عام  وهُسرهم أكثر

__________ 

اشةةةةان الن ةةةةاء والفحيةةةةا  توا  ا عامةةةة  الصةةةةادر عةةةةن اليجنةةةة  العنيةةةة  حبقةةةةوا  ذ2016اب3ان ةةةةر الحعييةةةةق العةةةةام رمةةةةم  ذ19اب
األاةةةة اا توا ا عامةةةة ي ولعيةةةة  منقةةةةذا البصةةةةر والحاهيةةةةل والبلةةةةوث لةةةةذوا الححياجةةةةا  اخلاصةةةة   "ا عامةةةة  

 امي  لإلعامةة " ابتشةةرين الثةةا /والكةةوارث والحمكةة : أدلةة  مةةن البلةةوث النوعيةة    اةةر مش ليحاهةةب ليكةةوارث الشةة 
 ,Sightsavers and Disabled Rehabilitation and Research Association, “Disabilityذ. 2015نةةولمرب 

disasters and empowerment: evidence from qualitative research in a disability inclusive disaster 

preparedness programme” (November 2015) . 
 ان ر رااط  منقذا البصر والحاهيل والبلوث لذوا الححياجا  اخلاص   "ا عام  والكوارث والحمك ". ذ20اب

 See John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a literature review”; and ذ21اب

Department of Economic and Social Affairs, Disability and Development Report, p. 2.  

 See Sébastien Jodoin, Nilani Ananthamoorthy and Katherine Lofts “A disability rights approach to ذ22اب

climate governance” . 
 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and ذ23اب

Vulnerability . 
 See Sébastien Jodoin, Nilani Ananthamoorthy and Katherine Lofts “A disability rights approach to ذ24اب

climate governance” . 
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 السكن الالئق -جقا 
يةةةةةةةة  ر تاةةةةةةةةخ النةةةةةةةةاخ عيةةةةةةةة  حقةةةةةةةةوا األاةةةةةةةة اا توا ا عامةةةةةةةة    ال ةةةةةةةةكن البئةةةةةةةةق ابان ةةةةةةةةر  -15

A/HRC/10/61 ذ. ويةةة  ر ارتفةةةةاع م ةةةحوى سةةةةطح البلةةةةر والفيضةةةا   ال ةةةةاحيي  عيةةة  النةةةةا  واهلياكةةةةل
األساسي    الناطق ال احيي  الن فض  والدول اجلزري  الصاخة النامي  وغخها من اجلزر الصاخة. ومةن 
عوامبةةه إعةةادة تةةوط  الشةةعوب وا حمعةةا  احملييةة   وهةةو مةةا حةةدث ابلفعةةل   كةةل مةةن منطقةة  القطةةب 

ذ. كمةةةةةا أن ال ةةةةةحوطنا    الةةةةةدلحا  A/HRC/10/61شةةةةةماري و  الةةةةةدول اجلزريةةةةة  الن فضةةةةة  ابان ةةةةةر ال
الض م  الن فضة  معرضة  لي طةر اوجةه خةاا  وهةو مةا أكةده تضةرُُّر مبية  األاة اا والنةازل مةن 
الفيضا   خبل ال ةنوا  األخةخة ابالرجة  نف ةهذ. ومةد يعةيش األاة اا توو ا عامة  مةن الشةعوب 

يي    مناطق معرض  اشكل خةاا خلطةر  تر تاةخ النةاخ  مثةل النةاطق ال ةاحيي  واحملةي  اهلةاد  األص
ذ. وخبل حةال  E/C.19/2013/6والقطب الشماري  وهم عرض  اشكل كبخ )ال  الطوار  ابان ر 

 .ذ25ابعمن الطوار   مد متن  ا)واجز البي ي  األا اا توا ا عام  من الوصول إ  البجئ واألماكن ا

وكثخاق مةا يواجةه األاة اا توو ا عامة  عقبةا    العثةور عية  منةازل ي ةهل الةدخول إليهةا   -16
ومةةةد يةةة دا تاةةةخ النةةةاخ إ  ا ضةةةرار أكثةةةر احةةةوالر ال ةةةكن البئةةةق. وكثةةةخاق مةةةا يكةةةون األاةةة اا الةةةذين 

حقةال ليعةيش إ  منةاطق يعيشون   لقر أمل مدرة عي  الحكيف  لب تكون لديهم مثبق القدرة عية  الن
ول خيةةار أمةةام العديةةد مةةن األاةة اا  مبةةن لةةيهم  .ذ26ابأمةةل عرضةة ق أو عيةة  ا)صةةول عيةة  سةةكن جيةةد

األا اا توو ا عام   سوى النحقال إ  األحياء الفقةخة   ا)واضةر وال ةحوطنا  غةخ الرمسية  وانةاء 
إ  أن مييار اة ا يعيشةون  ذ. وتذهب الحقديرا A/HRC/10/61م وا هلم   مناطق خطرة ابان ر 

ابلفعل   أحياء لقخة   ا)واضر  أو   سفوى تبل هش   أو عي  ضفاف أهار معرض  ألن تامرها 
الفيضةةا    حيةة  يةةزداد تعرضةةهم ليحضةةرر مةةن ال ةةواهر الناخيةة  الشةةديدة ابالرجةة  نف ةةهذ. و  األحيةةاء 

تفةة  معةةدل  ا صةةاا  ابألمةةراهل  وصةةعواب    الفقةةخة  ل تحةةولر اهلياكةةل األساسةةي  ول اخلةةدما   وتر 
ا)صول عي  الياه الامون  والرالق الصلي . وتشكل هذه البي ا  حواجز مضاَعف  تعدهل األاة اا 

 .ذ27ابتوا ا عام 

 اةاء والصرف الصةي -داز 

  ل ةةا  يفةةامم تاةةخ النةةاخ الضةةا  ا)ةةاري عيةة  الةةوارد الائيةة  ويزيةةد مةةن ا جهةةاد الةةائي ابلن ةةب -17
ذ. ومةةا الفيضةةا   والهيةةارا  األرضةةي  واألمطةةار الشةةديدة A/HRC/10/61البيةة  مةةن النةةا  ابان ةةر 

والعواصةةةف الداريةةة  وارتفةةةاع م ةةةحواي  سةةةطح البلةةةر وا جهةةةاد ا)ةةةرارا إل  تر  لةةة  عةةةن تاةةةخ النةةةاخ 
امم عوامةةةل اخلطةةةر سةةةيكون ه خهةةةا خطةةةخاق عيةةة  اهلياكةةةل األساسةةةي  وخةةةدما  الصةةةرف الصةةةلي  ممةةةا يفةةة 

وتشةةةةحد هةةةةذه اعتر ابلن ةةةةب  لألاةةةة اا توا ا عامةةةة   الةةةةذين يواجهةةةةون ابلفعةةةةل حةةةةواجز  .ذ28ابالقائمةةةة 
وسةةيزيد تاةةخ النةةاخ مةةن  .ذ29اباجحماعيةة  وامحصةةادي    ا)صةةول عيةة  اليةةاه ألغةةراهل الشةةرب وا صةةلاى

__________ 

 See CBM, “Saving lives and leaving no one behind. The Gaibandha model for disability-inclusive ذ25اب

disaster risk reduction” (2018). 

 David Dodman and David Satterthwaite, “Institutional capacity, climate change adaptationان ةةر  ذ26اب

and the urban poor”, IDS Bulletin, vol. 39, No. 4 (September 2008). 

 .”See John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a literature review ذ 27اب 
 .  الرج  نف ه ذ28اب

 See Sébastien Jodoin, Nilani Ananthamoorthy and Katherine Lofts “A disability rights approach to ذ29اب

climate governance” . 
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طا  األمطار وتراكما  وهي اافاهل ت ام -حدة العوامل الرئي ي  وراء حدوث نقا الياه واجلفاف  
الثيور وارتفاع درجا  ا)رارة وارتفاع م حواي  سطح البلر. ومن اةان هةذه العوامةل أن تضةر ابلةن م 
ا يكولوجيةةة  ليميةةةاه العذاةةة  وأن تةةة دا إ  تةةةدهور إمةةةدادا  اليةةةاه  مبةةةا ليهةةةا اليةةةاه البزمةةة  لبسةةةحهبك 

 .ذ30ابالبشرا وليزراع 
قةةةةر هةةةةم األكثةةةةر عرضةةةة  خلطةةةةر عةةةةدم ا)صةةةةول عيةةةة  اليةةةةاه  واألاةةةة اا الةةةةذين يعيشةةةةون   ل -18
سيما منهم األاة اا توو ا عامة  الةذين تعدضةهم ابلفعةل عقبةا    ا)صةول عية  اليةاه الامونة   ول

ليشةةةةرب والن الةةةة  الش صةةةةي  وا صةةةةلاى  مبةةةةا   تلةةةة  الرالةةةةق تا  الصةةةةي . وال ةةةةبب   تلةةةة  تعةةةةذُّر 
النةةاجُم   كثةةخ مةةةن األحيةةان عةةن عةةدم كفايةةة  الةةوارد الاليةة   واللحقةةةار حصةةول األسةةر العيشةةي  عييهةةةا  

 .ذ31ابعموماق إ  وسائل ا)صول إليها   البي ا  العام 

 ُسبل كسب العقش والعمل الالئق -هاء 

ي دا نقا لرا ا)صول عي  الحعييم أو انعدامها  والوامةُف والمارسةا  الحمييزية  والعوامةل  -19
الجحماعيةةة  والمحصةةةادي  إ  ارتفةةةاع م ةةةحواي  البطالةةة  والعمالةةة  النامصةةة    صةةةفوف األاةةة اا توا 

 36وعي  الصعيد العالي  تبيغ ن ب  العمال  إ  ال كان ابلن ب  لألا اا توا ا عام   .ذ32ابا عام 
 .ذ33ابتوا ا عامةةة    الائةةة  ابلن ةةةب  لألاةةة اا غةةةخ 60  الائةةة    الحوسةةة . اينمةةةا تبيةةةغ هةةةذه الن ةةةب  

وتُفامم  تر تاخ الناخ ا)واجَز اليت تعدهل األا اا توا ا عام    عا  العمل  عية  سةبيل الثةال  
عندما تُفَقةد لةرا العمةل ا ةبب اعتر المحصةادي  ليكةوارث الناخية  أو عنةدما  عةل ا جهةاد ا)ةرارا 

لبي ةةي عيةة  العمةةال الهمشةة  أكثةةر مةةن غةةخهم  ومةةن . وكثةةخاق مةةا يةة  ر الحةةدهور اذ34ابالعمةةل اليةةدوا خطيفةةراق 
 .ذ35اباينهم األا اا توو ا عام 

وسح  ر ال واهر البطي   ا)دوث عي  سبل العيش الزراعي . ويحعةرهل األاة اا توو ا عامة   -20
من الشعوب األصيي   وهم منحجون زراعيون صاار  خلطةر لقةدان إمكانية  العةيش ال ةحقل ا ةبب  تر 

اخ الةيت تقةةّوهل ا نحةةار الزراعةي وابلحةةاري سةبل عيشةةهم. ومةةد تحةا ر مصةةائد األمسةاك وسةةبل عةةيش تاةخ النةة 
صةةيادا األمسةةاك ابلحاةةخا    درجةةا  ا)ةةرارة وا)موضةة    احمليطةةا   مبةةا يةة دا إ  هجةةرة األرصةةدة 

لفعةل   ال مكي  أو حىت إ  اهيارها. وتحعا م اعتر عي  األا اا توا ا عام   وهم الهمشون اب
 .ذ36ابميدان العمل والعرضون عتر صلي  ضارة ا بب تاخ الناخ ت  ر عي  مدرهتم عي  العمل

__________ 

 . See United Nations Environment Programme, “Climate change and human rights” (December 2015) ذ 30اب 

 See John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a literature review”; and ذ 31اب 

Department of Economic and Social Affairs, Disability and Development Report, p. 119 . 
ان ةةةر مةةةوجز ال ياسةةةا  لن مةةة  العمةةةل الدوليةةة   "األاةةة اا توو ا عامةةة    مرحيةةة  انحقاليةةة  عادلةةة  إ  امحصةةةاد  ذ32اب

 ,International Labour Organization (ILO) policy briefذ.  2019من فض الكراون" ابتشرين األول/أكحوار 

“Persons with disabilities in a just transition to a low-carbon economy” (October 2019) . 
 Department of Economic.  119ل   الصةةف    تقريةةر ا عامةة  والحنميةة  إدارة الشةة ون المحصةةادي  والجحماعيةة    ان ةةر   ذ 33اب 

and Social Affairs, Disability and Development Report, p. 152 .   
ان ةةر من مةة  العمةةل الدوليةة   "األاةة اا توو ا عامةة    مرحيةة  انحقاليةة  عادلةة  إ  امحصةةاد مةةن فض الكراةةون".  ذ34اب

ILO, “Persons with disabilities in a just transition to a low-carbon economy” . 
 ILO, “The employment impact ofان ةةر من مةة  العمةةل الدوليةة   "أ ةةر الحكيةةف مةة  تاةةخ النةةاخ عيةة  العمالةة .  ذ35اب

climate change adaptation. Input document for the G20 Climate Sustainability Working Group” 

(August 2018).  ذ2018الفريق العامل الع  ابسحدام  الناخ" اب ب/أغ طق. 

ان ةةر من مةة  العمةةل الدوليةة   "األاةة اا توو ا عامةة    مرحيةة  انحقاليةة  عادلةة  إ  امحصةةاد مةةن فض الكراةةون".  ذ36اب
ILO, “Persons with disabilities in a just transition to a low-carbon economy” 
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 تملّقل البشر -واو 

ي ةةهم تاةةخ النةةاخ   ال ةةواهر اجلويةة  البالاةة  الشةةدة  الةةيت كانةةت أحةةد األسةةباب الرئي ةةي  وراء  -21
2018مييةةون اةة ا ليعةةيش   مكةةان  خةةر   عةةام  28انحقةةال 

 غةةخ أن القةةدرة عيةة  اهلجةةرة كثةةخاق  .ذ37اب
ر عية  اهلجةرة تكون رهناق احولر الوارد والقدرة عي  الحنقلي ومد يكةون أكثةر الف ةا  هتميشةاق غةخ مةاد ما

ذ. أمةا الةذين A/HRC/31/52ليضطر إ  البقاء   أمةاكن معرضة  ألضةرار  لة  عةن تاةخ النةاخ ابان ةر 
أو عةةةةرب ا)ةةةةدود  لقةةةةد يحةةةةاجون إ  اايةةةة  دوليةةةة  )قةةةةوا ا ن ةةةةان أو  ينحقيةةةةون أو يهةةةةاجرون  داخييةةةةاق 

ورة اةب اةبكا  اجحماعية  لبج  . ويحعرهل األا اا توو ا عام  خلطر الح يي عنهم   اي   محده
 .ذ38ابأو ابكا  دعم عندما ينحقل ألراد أسرهم أو ححمعاهتم احمليي  ا بب  تر تاخ الناخ

ومةةد تعةةدهل األاةة اَا توا ا عامةة  الةةذين ككةةنهم الحنقةةل صةةعواب  تحعيةةق ابلحنقةةل وا)اجةة   -22
. وت  ر اهلجرة  مبةا ذ39ابصول إليهاإ  األجهزة ال اعدة ووسائل النقل وا مام  واخلدما  اليت ي هل الو 

هلةةةا مةةةن ه ةةةخ كبةةةخ عيةةة  الرلةةةاه النف ةةةي والجحمةةةاعي جلميةةة  النةةةا   عيةةة  الرلةةةاه النف ةةةي والجحمةةةاعي 
. وابلن ةب  ألول ة  الةذين  ةرَبون عية  الاةادرة  مةد  يةب ذ40ابلألا اا توا ا عام  أكثةر مةن غةخهم

وصةةةول  لضةةةبق عةةةن اححمةةةال لقةةةدان اةةةبكا  الةةةدعم النحقةةةال معةةةه حتةةةداي  تحعيةةةق ابلحنقةةةل وإمكانيةةة  ال
 .ذ41ابالش صي البالا  األمهي   الذا ي  ر ادوره عي  الرلاه النف ي والجحماعي

وابلن ب  لألا اا توا ا عام   كثةخاق مةا تكةون إمكانيةا  إعةادة الحةوط  حمةدودة. ويحةار  -23
تةةةةولخ م ةةةةاعدين ا صةةةةي  ومعةةةةدا  طبيةةةة  العديةةةةد منهةةةةا إ  نُ ةةةةم دعةةةةم يصةةةةعب نقيهةةةةا  مةةةةن ليحهةةةةا 

وحيوا   خدمي . وتشكل سياسا  اهلجرة الحمييزي  حتدايق  خر من الحلداي  اليت تعدهل األا اا 
 .ذ42ابتوا ا عام  عندما يحعيق األمر ابهلجرة إ  ايدان أخرى

هنررش اررامل ةملاررور اإلعاقررة وقررائا علررى حقرروق اإلنسرران   اء اإلجررراءا   -اثلثاا  
 ة  اةملاخق

 اإلطار اةعقارو والسقاسايت -ألف 

يةةة  ر تاةةةخ النةةةاخ عيةةة  متحةةة  توا ا عامةةة  الفعيةةةي حبقةةةوا ا ن ةةةان  مبةةةا ليهةةةا ا)ةةةق   ا)يةةةاة  -24
والصةةل  والاةةةذاء واليةةةاه وخةةدما  الصةةةرف الصةةةلي وال ةةكن والعمةةةل البئةةةق والحنميةة . وتيةةة  ا)قةةةوا 

 ياسي   والعهد الةدوري اخلةاا اب)قةوا المحصةادي  مكرس    العهد الدوري اخلاا اب)قوا الدني  وال
والجحماعية  والثقاليةة   واتفاميةة  حقةةوا الطفةةل  واتفاميةة  القضةاء عيةة  ليةة  أاةةكال الحمييةةز ضةةد الةةرأة  
واتفاميةة  حقةةوا األاةة اا توا ا عامةة . وعيةة  الةةدول أيضةةاق الحزامةةا  مانونيةة   حةةىت مبوجةةب القةةانون 

__________ 

 .Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement (2019) ذ37اب

 See Mary Keogh and Maria Gonzalez, “Climate change: this century’s defining issue. The 4 P’s ذ38اب

for inclusion of persons with disabilities within climate change plans: personal, programmes, 

policy and political” (2020); and John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a 

literature review”. 
 .  ”See John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a literature review ذ39اب
 .  ”See Mary Keogh and Maria Gonzalez, “Climate change: this century’s defining issue ذ 40اب 
 .  ”Ibid. and John Twigg and others, “Disability and climate resilience: a literature review ذ 41اب 
 See Sébastien Jodoin, Nilani Ananthamoorthy and Katherine Lofts “A disability rights approach to ذ42اب

climate governance” . 
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ذ سياسةةا  مناخيةة  اةةامي  لإلعامةة  متّكةةن األاةة اا توا ا عامةة  عةةن الةةدوري )قةةوا ا ن ةةان  احنفيةة 
طريةةق كفالةة  مشةةاركحهم الكاميةة  والفعالةة    العمةةل النةةاخي عيةة  ليةة  ال ةةحواي . ومةةن اةة  األدوا  
العدة حديثاق اليت تكّمل هذا النت من القانون الدوري )قوا ا ن ان  البادُ  الحوجيهي  ليجنة  الدائمة  

ك  اةة  الوكةةال  العنيةة  ادمةةار األاةة اا توا ا عامةة    العمةةل ا ن ةةا  واسةةداتيجي  األمةةم الشةةد 
الحلةةةدة  دمةةةار من ةةةور ا عامةةة . ويةةةرد   هةةةذا اجلةةةزء مةةةن الحقريةةةر عةةةرهلت لعةةةدد مةةةن الصةةةكوك القانونيةةة  

 ام .وال ياسي  اليت ينباي السدااد هبا   وض  ا جراءا  الناخي  الشامي  لن ور ا ع

 ات اققة حقوق األا ا  ذوو اإلعاقة -1 

ت كد اتفامي  حقوا األا اا توا ا عامة  حةدداق أن جلمية  األاة اا توا ا عامة  ا)ةق     -25
  توجيهيةاق   الحمح  ومي  حقوا ا ن ةان وا)ةراي  األساسةي  عية  مةدم ال ةاواة مة  غةخهم. وهةي تةولر إطةاراق 

ا عام   ومن ضمنها اناء وسةائل ليحصةدا الشةامل لحاةخ النةاخ    لإلجراءا  تا  الصي  ابألا اا توا 
والقدرة عي  الصمود   وجهه. والباد  العام  النصوا عييها   التفامي  تبّ  هجاق مائمةاق عية  حقةوا  
ا ن ةةان ومبنيةةاق عيةة  عةةدم الحمييةةز والشةةارك  الكاميةة  والفعالةة  وا دمةةار   ا حمةة  وتكةةال  الفةةرا وإ حةة   

 . ذ 43اب الوصول وال اواة ا  اجلن    ليما يحعيق ابلقدرة عي  الصمود أمام تاخ الناخ 

وال ةةةاواة وعةةةةدم الحمييةةةةز مبةةةةد ن أساسةةةةيان وحقةةةان مبوجةةةةب القةةةةانون الةةةةدوري )قةةةةوا ا ن ةةةةان  -26
 3ويقعةةةان   صةةةةميم التفاميةةة . ومبوجةةةةب التفاميةةة   يشةةةةار إليهمةةةا اوصةةةةفهما مبةةةدأين عةةةةاّم    الةةةةادة 

. وأّكد  اليجن  العني  حبقوا األا اا توا ا عام     تعييقهةا العةام 5صفهما حقَّ    الادة واو 
اشةان ال ةاواة وعةدم الحمييةز  أن ال ةاواة وعةدم الحمييةز مدااطةان مة  الكرامة  ا ن ةاني .  ذ2018اب6رمم 

مةةن التفاميةة   وهةةو أساسةةي  ذ3اب5و 2والحةةزاُم الةةدول احةةولخ ترتيبةةا  تي ةةخي  معقولةة  مكةةرَّ    الةةادت  
 ابلن ب  لضمان متح  األا اا توا ا عام  حبقومهم عي  مدم ال اواة م  غخهم.

وتيةزم التفامية  الةدوَل األطةراف ااةراك األاة اا توا ا عامة  النشةي  وابلحشةاور معهةةم    -27
ومبوجةب التفامية   يُعةدف اب)ةق  صن  القرار اشان ال ائل اليت ت  ر عي  حياهتم  مبا ليها تاخ الناخ.

  كمةا يُعةدف ابلشةارك  اوصةفها م ةال  جامعة . 3  الشارك  الفعالة  ابعحبةاره مبةدأ عامةاق مبوجةب الةادة 
ومةةدمت اليجنةة  العنيةة  حبقةةوا األاةة اا توا ا عامةة  مزيةةداق مةةن الحوجيةةه اشةةان ا)ةةق   الشةةارك    

اشةةان مشةةارك  األاةة اا توا ا عامةة    تنفيةةذ التفاميةة  ورصةةدها  مبةةن  ذ2018اب7تعييقهةةا العةةام رمةةم 
. 3-33و 3-4الن ما  الةيت متةثيهم  حةىت ليمةا يحعيةق ابلةادت  ليهم األطفال توو ا عام   من خبل 

من التفامي  ا)اج  إ  تولخ العيوما  اصيغ مي رة  وهو أمر أساسي ليحمك  من  21وتحناول الادة 
الشةةةارك    العمةةةل النةةةاخي ونشةةةر إنةةةذارا  الطةةةوار  مةةة  تةةةولخ العيومةةةا  الحعيقةةة  ابلكةةةوارث الطبيعيةةة  

 وار .وحال  الط

ا)ةةق    9مةةن التفاميةة  ليمةةا تحنةةاول الةةادة  3وأُدرجةت إمكانيةة  الوصةةول كمبةةدأ عةةام   الةةادة  -28
إمكاني  الوصول عي  وجه الحلديد. وعرّلت اليجن  العني  حبقوا األا اا توا ا عام     تعييقها 

بق لحمكةة  األاةة اا اشةةان إمكانيةة  الوصةةول  إمكانيةةَ  الوصةةول ههةةا اةةر  م ةة  ذ2014اب2العةةام رمةةم 
توا ا عامةةةة  مةةةةةن العةةةةيش ال ةةةةةحقل والشةةةةارك  الكاميةةةةة  وعيةةةةة  مةةةةدم ال ةةةةةاواة   ا حمةةةة . وحةةةةةق ليةةةةة  

 19  الادة  األا اا توا ا عام    العيش اصورة م حقي  و  الندمار   ححمعهم احمليي مكر 
العيش ال حقل وا دمار   ا حم   اشان    ذ2017اب5من التفامي . وتكر  اليجن    تعييقها العام رمم 

ابأذ "احةدام الكرامة  الحاصةي  ليفةرد وحقةه   العحمةاد عية  3أن الباد  العام  لبتفامي   مبوجب الةادة 
__________ 

: ان ةةر  عيةة  سةةبيل الثةةال  ايةةان القةةرر اخلةةاا العةة  حبقةةوا األاةة اا توا ا عامةة   الحةةاى عيةة  هةةذا الةةراا  ذ43اب
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16163. 
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ابرذ "الشةةةارك  الكاميةةة  والفعالةةة  وا دمةةةار   ا حمةةة "  هةةةي   حةةةد تاهتةةةا 3نف ةةةه واسةةةحقبله" والةةةادة 
 دمةةار   ا حمةة . وحةةق الشةة ا   الحنقةةل  العةةرَّهل لي طةةر اوجةةه أسةا  ا)ةةق   العةةيش ال ةةحقل وا

 من التفامي . 20خاا   سياا تاخ الناخ ابلن ب  لألا اا توا ا عام   مكرَّ    الادة 

  مةةن التفاميةة  حةةال  اخلطةةر وحةةال  الطةةوار  ا ن ةةاني   الةةيت تنشةةئ الحزامةةاق   11وتحنةةاول الةةادة   -29
حبمايةةة  األاةةة اا توا ا عامةةة    حةةةال  اخلطةةةر وتقةةةدم مةةةدخبق لبسةةةحجااب     عيةةة  الةةةدول األطةةةراف 

ا ن اني  مائماق عي  حقوا ا ن ان. وهذا ا)كم أساسي ألجل ضةمان أن تكةون اةرامش وسياسةا  تاةخ  
 . ذ 44اب عن الوماي  والح طي  والحصدا  اامي  لألا اا توا ا عام  مشولق  ماق   الناخ  لضبق 

وت ةيم اليجنة  العنيةة  حبقةوا األاةة اا توا ا عامة  هن  تر تاةةخ النةاخ ت ةةهم   تفةامم عةةدم   -30
ذ. وتوصةةي  CRPD/C/AUS/CO/2-3ال ةةاواة وضةةعف ا)ةةال   صةةفوف األاةة اا توا ا عامةة  ابان ةةر  

خ وهن تضةعه  اليجن  هن ملعل الدول إدماَر من ور ا عام  جزءاق مةن سياسةاهتا واراحهةا الحعيقة  احاةخ النةا 
ذ  وهن  CRPD/C/PAN/CO/1و   CRPD/C/GTM/CO/1   CRPD/C/HND/CO/1  صةةةةةةةةيبها ابان ةةةةةةةةةر  

ذ و  تنفيةةذ الحكيةةف مةة   CRPD/C/COL/CO/1تةةدمش األاةة اا توا ا عامةة    اسةةداتيجياهتا ابان ةةر  
ذ. ومةةةةد  CRPD/C/BOL/CO/1و   CRPD/C/SYC/CO/1تاةةةخ النةةةةاخ وا)ةةةد مةةةةن دةةةةاطر الكةةةوارث ابان ةةةةر  

مبوجب معاهةدا  حقةوا ا ن ةان  يجن     ايان مشدك أصدرته م  أرا  هي ا  أخرى منشاة  حذر  ال 
  مةن أن عةدم اختةات إجةراءا  مناخية  مةد يشةكل انحهاكةاق  2019مبل انعقةاد مة متر ممة  العمةل النةاخي لعةام  

لعةةةداف  للحزامةةةا  الةةةدول مبوجةةةب القةةةانون الةةةدوري )قةةةوا ا ن ةةةان. وأاةةةرز  اليجةةةان   البيةةةان ضةةةرورة ا 
 . ذ 45اب ابألا اا توا ا عام  اصفحهم عوامل تايخ واركاء أساسي    العمل الناخي 

 ات اققة األما اةتةدة اإلطارية بشأن تغري اةملاخ -2 

ولقةةةةاق لديباجةةةة  اتفةةةةاا ابريةةةةق  ينباةةةةي ليةةةةدول األطةةةةراف أن حتةةةةدم الحزاماهتةةةةا   حةةةةال حقةةةةوا  -31
 عامةةة   وأن تعززهةةةا وتن ةةةةر ليهةةةا  عنةةةدما تكةةةون اصةةةةدد ا ن ةةةان  مبةةةا ليهةةةا حقةةةةوا األاةةة اا توا ا

الحصةةدا لحاةةخ النةةاخ. وتحطةةرا سي ةةي  مةةن القةةرارا  العحمةةدة   إطةةار اتفاميةة  األمةةم الحلةةدة ا طاريةة  
اشان تاخ الناخ إ  األا اا توا ا عام   مبا ليها مرارا  تحعيق ابلحمك  والحكيف واناء القدرا  

 .ذ46ابلشارك  والرؤي  الشدك    حال تاخ الناخواخل ائر واألضرار وا

مةن التفامية  ا طارية   أمةر مة متر األطةراف هن أحةد  6و  ار مش عمل الدوحة  اشةان الةادة  -32
أهداف الحعييم هو الحشجي  عي  إدخال الحايةخا  البزمة  لحعزيةز الحنمية  ال ةحدام  وإعةداد األاة اا 

ر تاةخ النةاخ. وأكةد  مةن جديةد ضةرورة إاةراك األاة اا توا ا عامة  توا ا عام  ليحكيف م   ت
وأاةةار  عيةة  وجةةه الحلديةةد إ  األاةة اا توا ا عامةة  مةةن اةة  توا  6  األنشةةط  الحصةةي  ابلةةادة 

. وأاار  اهلي   الفرعية  ليحنفيةذ إ  ضةرورة إاةراك األاة اا توا ا عامة  افعالية    ذ47ابالصيل  ليها
__________ 

 ان ر ايان القررة اخلاص  العني  حبقوا األا اا توا ا عام . ذ44اب

 &www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998 :محةةاى عيةة  هةةذا الةةراا  ذ45اب
LangID=E.  

اةةةة اا توا   ومركةةةةز القةةةةانون البي ةةةةي الةةةةدوري  "حقةةةةوا األInclusivaحيةةةةق الكنةةةةدي  توا ا عامةةةة   واةةةةرك   ذ46اب
ا عامةة    سةةياا اتفاميةة  األمةةم الحلةةدة ا طاريةة  اشةةان تاةةخ النةةاخ: األطةةر الدوليةة  تا  الصةةي  وملميةة  القةةرارا  

 Inclusiva and Centreذ. 2019ابالةةيت اعحمةةدهتا األطةةراف   اتفاميةة  األمةةم الحلةةدة ا طاريةة  اشةةان تاةةخ النةةاخ" 

for International Environmental Law, “The rights of persons with disabilities in the context of the 

UN Framework Convention on Climate Change: relevant international frameworks and 

compilation of decisions adopted by the parties to the UNFCCC” (2019). 

 .FCCC/SBI/2012/L.47ان ر  ذ47اب

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E
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وأُاةةةَخ إ  تلةةة  أيضةةةاق   اخحصاصةةةا  السةةةحعراهل الوسةةةي   6األنشةةةط  الضةةةطَي  هبةةةا مبوجةةةب الةةةادة 
 و  إعةةبن ليمةةا الةةوزارا اشةةان الحعيةةيم والحوعيةة   أكةةد مةة متر .ذ48ابلةةرب مش عمةةل الدوحةة    ومةةت لحةةق

األطراف من جديد أمهي  مشارك  عام  النا   وأمهي  ا)صول عي  العيوما  والعارف من أجل وض  
سياسا  لعال  إزاء تاخ الناخ  وا)اجة  إ  إاةراك توا الصةيل   مبةن لةيهم األاة اا توو ا عامة   

  .ذ49اب  تنفيذها

اتبةاع هةش مةائم عية  الشةارك     اج  م متر األطةراف عية 2018و  تقرير جلن  الحكيف لعام  -33
والسةةةحفادة مةةةن مةةةدخب  توا الصةةةيل   مبةةةن لةةةيهم األاةةة اا توو ا عامةةة     الح طةةةي  ليحكيةةةف 

. و  سةةياا تن ةيم العمييةة  ا)كومية  الدوليةة  و  إطةار رؤيةة  مشةدك  ليعمةةل الحعةاو  الطويةةل ذ50ابوتنفيةذه
أيضةةاق اب)اجةة  إ  مشةةارك  توا الصةةيل   مبةةن  األجةةل  سةةّيمت اهلي ةة  الفرعيةة  ليحنفيةةذ ومةة متر األطةةراف

ومن جديد أكد م متر األطراف كةذل     مقةرره  .ذ51ابليهم األا اا توو ا عام   عي  نطاا واس 
اشةةان نحةةائش أعمةةال الفريةةق العامةةل ال صةةا العةة  ابلعمةةل الحعةةاو  الطويةةل األجةةل مبوجةةب التفاميةة   

ومد أعيد   .ذ52ابألا اا توا ا عام    أنشط  اناء القدرا "أمهي  "العداف ادور واححياجا  ... ا
 .ذ53اباشان اناء القدرا  مبوجب التفامي  2011هكيد تل    مقرر عام 

و  ُهُش الحصدا لي  ائر واألضرار الرتبط   تر تاخ الناخ   البيدان النامي  العرض  اصف   -34
لقدرهتا عي  الحكيف  أمر م متر األطةراف اب)اجة  إ  مزيةد مةن  خاص  ل تر الضارة لحاخ الناخ تعزيزاق 

العمةةةل لةةةزايدة الفهةةةم واخلةةةربة   اخل ةةةائر واألضةةةرار. وأاةةةخ عيةةة  وجةةةه الحلديةةةد إ  اعتر الضةةةارة لحاةةةخ 
الناخ  و تره عي  الشرائح الضعيف  من ال كان  مبن ليهم توو ا عام   وإ  الفوائد اليت تعود هبا ُهُش 

 .ذ54اب ائر واألضرار عي  تي  الشرائحاخل

: نحةةائش عمةةل اعنةةوان "اتفامةةا  كةةانكون 2010و  القةرر الصةةادر عةةن مةة متر األطةةراف   عةةام  -35
الفريق العامل ال صا الع  ابلعمل الحعاو  الطويل األجل مبوجب التفامي "  أحا  م متر األطةراف 

وابلعةداف الةوارد ليةه هن الشةرائح ال ةكاني  الضةعيف  ابلفعةل  4/10عيماق اقرار حيق حقةوا ا ن ةان 
 .ذ55ابتر الضارة لحاخ الناخنحيج  عوامل دحيف   مبا ليها ا عام   هي األاد ه را ابع

 2030يويل عاةملا: خطة التملمقة اةستدامة لعام  -3 

. وأهةداف 2030تحجي  مباد  ومعايخ حقوا ا ن ان اقةوة   خطة  الحنمية  ال ةحدام  لعةام  -36
 13الحنميةة  ال ةةحدام  مدااطةة  ويحطيةةب حتقيةةق أا منهةةا اختةةاَت إجةةراءا  مناخيةة  لعالةة    إطةةار اهلةةدف 

  إطةار العديةد مةن األهةةداف  خاصةاق  ذ. ويةوَ  األاة اا توو ا عامة  اهحمامةةاق A/HRC/41/26ان ةر اب
ابالحعيةةيم اجليةةدذ  مةةدعوةق إ   4ا منائيةة . لعيةة  سةةبيل الثةةال  َتكةةون الةةدول األعضةةاء    إطةةار اهلةةدف 

م والحدريب الهة . ضمان ال اواة ا  اجلمي   مبن ليه األا اا توو ا عام     ا)صول عي  الحعيي
ابالعمل البئق والنمو المحصاداذ ا)اجةَ  إ  "حتقيةق العمالة  الكامية   8من اهلدف  5-8وحتدد الااي  

__________ 

 .FCCC/CP/2015/10/Add.3و FCCC/SBI/2013/20ان ر  ذ48اب

 .FCCC/CP/2014/L.1/Rev.1ان ر  ذ49اب

 .FCCC/CP/2018/10/Add.1ان ر  ذ50اب

 .FCCC/CP/2010/7/Add.1و FCCC/SBI/2011/7ان ر  ذ51اب

 .FCCC/CP/2011/9/Add.1ان ر  ذ52اب

 .FCCC/CP/2011/9/Add.2ان ر  ذ53اب

 .FCCC/CP/2012/8/Add.1ان ر  ذ54اب

 .FCCC/CP/2010/7/Add.1ان ر  ذ55اب
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... األاةةةة اا توا ا عامةةةة ". و  إطةةةةار  والنحجةةة  وتةةةةولخ العمةةةةل البئةةةةق ليجميةةةة  ... مبةةةةا   تلةةةة  ل
الجحمةةاعي والمحصةةادا وال ياسةةي  ااةةض ابا)ةةد مةةن أوجةةه عةةدم ال ةةاواةذ  يعةةزَّز ا دمةةار  10اهلةةدف 

ابالةةةةدن وا حمعةةةةا  احملييةةةة   11الن ةةةةر عةةةةن العديةةةةد مةةةةن العوامةةةةل مةةةةن ليحهةةةةا ا عامةةةة . ويشةةةةمل اهلةةةةدف 
ال ةةحدام ذ ضةةماَن ا)صةةول عيةة  ال ةةكن البئةةق واخلةةدما  والنقةةل  وتةةولخ إمكانيةة  وصةةول اجلميةة  إ  

ا عامة . وخحامةاق  يُطيةب إ  الةدول األعضةاء    األماكن اخلضةراء والعامة   ول سةيما لألاة اا توا
من الدعم إ  البيدان النامي   ابالشراكا  العالي  من أجل الحنمي  ال حدام ذ  أن تقدم مزيداق   17اهلدف 

 من أجل اناء القدرا  اارهل إ ح  البيا   الصنف   مبا   تل  ح ب ا عام .

 (2030-2015الكوارث ) طار سملداو للةد من خماطر  -4 

تعزيةةز حقةةوا ا ن ةةان واايحهةةا مةةن اةة  البةةاد  الحوجيهيةة   طةةار سةةنداا ليلةةد مةةن أخطةةار  -37
ذ  الذا يدعو إ  إدمار من ور ا عام    لي  ال ياسا  والمارسا   وإ  2030-2015الكوارث اب

إ حةةة  إمكانيةةة  الوصةةةول  وتصةةةنيف البيةةةا   ح ةةةب ا عامةةة . ومةةةن ال ةةةّيم اةةةه   ا طةةةار أمهيةةة  متكةةة  
األا اا توا ا عام  من ميادة وتعزيز ُهش السحجاا  وا نعاش وإعادة الحاهيل وا عمار اليت تكةون 

ح  ليجمي   م  ت يي  الضوء عي  الراحل الثبث األخخة اوصةفها لرصةا " عةادة البنةاء عية   ةو محا
ألضةةل". ويُعةةرَّف األاةة اا توو ا عامةة  ومن مةةاهُتم ههةةم توو مصةةيل  ابلاةةو األمهيةة    تقيةةيم دةةاطر 

الحصةةميم الكةوارث و  تصةةميم وتنفيةةذ خطةة  مصةةمم  خصيصةةاق هخةةذ   العحبةةار محطيبةةا  مثةةل مبةةدأ 
العالي ليجمي . وضمن إطةار سةنداا  يُطيةب إ  ا)كومةا  أن تن ةر  مة  األاة اا توا ا عامة  

   رسم ال ياسا  واخلط  ووض  العايخ وتنفيذها.

  جراءا  العمل اةعجَّل للدوز اجلزرية الصغرية الملامقة )مسار ساموا( -5 

  الصةاخة النامية  أمهيةَ  إاةراك طائفة  واسةع  مةن يربز م ار طرائق العمل العجي  ليدول اجلزرية  -38
توا الصةيل   مبةةن لةةيهم األاةة اا توو ا عامة     اختةةات إجةةراءا  لعالةة  ليمةا يحعيةةق ابلنةةاخ. وي كةةد 
عيةة  ضةةرورة الحصةةدا لرتفةةاع معةةدل  البطالةة    صةةفوف األاةة اا توا ا عامةة  ويةةدعو إ  تنميةة  

عةةةن دعةةةم انحقةةةاهلم مةةةن  م الشةةةاري  والهةةةارا  الهنيةةة   لضةةةبق مهةةةارا  األاةةة اا توا ا عامةةة    تن ةةةي
الحعيةةةيم األساسةةةي إ  الحعيةةةيم الثةةةانوا ومةةةن الدرسةةة  إ  العمةةةل. والطيةةةوب   م ةةةار سةةةاموا هةةةو تعزيةةةز 
اهلياكل األساسي  الحعييمي  لألا اا توا ا عام  وحت   صلحهم وعدم الحمييز   حقهةم  وكةذل  

الحنميةةة  الصةةةناعي  الشةةةةامي  ليجميةةة  وال ةةةحدام   مةةة  مشةةةارك  األاةةةة اا توا تعزيةةةز الحعةةةاون الةةةدوري و 
ا عامةةة  وتعزيةةةز لرصةةةهم   العمةةةل. ويُيةةةزم هةةةذا ال ةةةار ال س ةةةا  احعزيةةةز الح طةةةي  ليطةةةوار  والحاهةةةب 
ليكةةوارث والسةةحجاا  هلةةا  واحعزيةةز إغا ةة  األاةة اا توا ا عامةة    حةةال  الطةةوار . وتيقةة  الةةدعم 

 -تبةةذهلا الةةةدول اجلزريةة  الصةةةاخة الناميةة  لعاجلةةة  أوجةةه عةةةدم ال ةةاواة اهليكييةةة  والجحماعيةةة  اجلهةةوُد الةةةيت 
المحصةةادي   وكةةذل  اجلهةةود البذولةة  لكاللةة  الحمييةةز الحةةداخل الةةذا يةة  ر عيةة  الن ةةاء والفحيةةا   مبةةن 

يةةا   الصةةنف  ح ةةب لةيهن توا  ا عامةة . و  اخلحةةام  تيَقةة  الةةدعَم اجلهةةود الراميةة  إ  حت ةة  لةة  الب
 ا عام  عي  الصعيد الوط .

 اإلطار التشغقلي لملهٍش اامل لإلعاقة وقائا على حقوق اإلنسان -ابء 

ي ةةححب  اتبةةاع هةةٍش إزاء تاةةخ النةةاخ اةةامل لإلعامةة  ومةةائم عيةة  حقةةوا ا ن ةةان اختةةاَت إجةةراءا   -39
لية  الراحةل. وتعحمةد ا جةراءا  مناخي  تشمل األا اا توا ا عام  وختض  ليم اءل  أمةامهم   

الفعالةة  الحعيقةة  احاةةخ النةةاخ   هاحهةةا عيةة  مةةا يحبعةةه ا حمةة  هسةةره مةةن ُهةةش. ويعةة  األخةةذ هبةةذا الةةنهش 
 إدماَر حقوا ا ن ان وا عام  إدماجاق كامبق   ا جراءا  الحعيق  ابلناخ من خبل ما ييي:



A/HRC/44/30 

GE.20-05919 14 

 إلعام  ومائم عي  حقوا ا ن ان إزاء تاخ الناخ ما ييي:من الباد  الرئي ي  لَنهش اامل ل -40

إدمةةةار البةةةاد  والعةةةةايخ ال ةةةحمدة مةةةةن القةةةانون الةةةدوري )قةةةةوا ا ن ةةةان  ل سةةةةيما  ابأذ 
ا عةةةبن العةةةالي )قةةةوا ا ن ةةةان  واتفاميةةة  القضةةةاء عيةةة  ليةةة  أاةةةكال الحمييةةةز ضةةةد الةةةرأة وغخهةةةا مةةةن 

     لي  ال ياسا  والربامشيالعاهدا  األساسي  )قوا ا ن ان

مشةةارك  األاةة اا توا ا عامةة  ودحيةةف من مةةاهتم الحمثيييةة  مشةةارك ق نشةةط  وحةةرة  اببذ 
 وهادل   عي  لي  م حواي  صن  القرار والعملي

 زايدة مدرا  األا اا توا ا عام  والن ما  اليت متثيهم ومتكيُنهمي ابرذ 

 ا توا ا عام    العمل الناخييال اواة وعدم الحمييز ا  األا ا ابدذ 

اي ةةا  ي ةةهل الةةدخول إليهةةا ومحاحةة  ليجميةة  اب ضةةال  إ  إمكانيةة  ا)صةةول عيةة   ابهذ 
 العيوما  والتصال ي

زايدة وعي واضعي ال ياسا  وا)رك  الناخي  ابححياجا  األا اا توا ا عام   ابوذ 
 ومدراهتمي

 الراعي  لححياجا  األا اا توا ا عام ي اختات القرارا  البني  عي  األدل  و  ابزذ 

الحعةةاون الةةدوري  اوسةةائل منهةةا تعب ةة  الةةوارد لةةدعم النهةةوهل اةةنهش مةةائم عيةة  حقةةوا  ابىذ 
 ا ن ان ومراٍع لإلعام    العمل الناخي.

وككن حتقيق هذا ا دمار اب)را عي  اسحشارة األا اا توا ا عام  والن ما  الحنوع   -41
م   وضةةة  خطةةة  العمةةل الحعيقةةة  ابلنةةةاخ وعيةةة  إدمةةاجهم   السةةةحجااب  ا ن ةةةاني  لةةة تر الةةيت متةةةثيه

الضارة النال  عن تاخ الناخ. و ب أن تحاى لألا اا توا ا عام  وليمن ما  اليت متثيهم الشارك  
الهةم جةداق أيضةاق اصورة حدي    العمل الناخي وصن  القرار  مبا   تل  تورّي الناصب القيادي . ومةن 

اتباع هش لعال تا م ارين يكفل أن تكون لي  المارسا  اامي  ليجمي   م  تولخ دعم ي حهدف 
األا اا توا ا عام  حتديداق حيثما يكون تل  مطيوابق. وينباي أن تب  المارسا  الشامي  ليجمي  

 لفعال. مدرة األا اا توا ا عام  عي  الصمود والحكيف اواسط  الحمك  ا

و ب أن تحاى لألا اا توا ا عام  إمكاني  ا)صول عي  العيوما  والهةارا  والعةارف  -42
الضروري  كي يدركوا أهم معنيون  تر تاخ الناخ ويعرلوا كيف يحصرلون ملاهها. والحوعي  واناء القدرا  

عيةة   ةةو ألضةةل تاةةَخ النةةاخ  أمةران حامسةةان لكةةي يفهةةم األاةة اا توا ا عامةة  والن مةةا  الةةيت متةةثيهم
والعمةةل النةةاخي والح طةةي   دارة الكةةوارث. وككةةن انةةاء القةةدرة عيةة  الصةةمود اواسةةط  كفالةة  ا)قةةوا 
والقدرا   اليت تولر ليضةعفاء القةدرة عية  الفعةل ألجةل الحكيةف. وينباةي لألاة اا توا ا عامة  أن 

قةةدرة عيةة  الصةةمود  اينمةةا مةةد تحةةيح هلةةم يضةةطيعوا اةةدور نشةة    ليةة  مراحةةل اةةرامش وسياسةةا  انةةاء ال
 ا)ماي  الجحماعي  لرصاق لحعزيز القدرة عي  الصمود أمام تاخ الناخ.

وضةةةةماُن أن تكةةةةون العيومةةةةا  والحعيةةةةيم واهلياكةةةةل األساسةةةةي  واخلةةةةدما    حةةةةال  الطةةةةوار   -43
لقةانون متشةيا مة  مبةدأا اامي  ومحاح  جلمية  النةا   مبةن لةيهم األاة اا توو ا عامة   أمةرت يُيةزم اةه ا

ال اواة وعدم الحمييز. ويف ح النحقاُل العادل  ادكيزه عي  ا دمار الجحمةاعي والقضةاء عية  الفقةر  
ا ال لزايدة لرا العمل الحاح  لألا اا توا ا عامة  إ  أمصة  حةد. وككةن حتقيةق تلة  اوسةائل 

لعمال  اخلضراء  لضب عن ضمان أن تعزز العقوُد منها تولخ إمكاني  تنمي  الهارا  اخلضراء وخدما  ا
 .ذ56اباخلضراء والو ائف اخلضراء إدماَر توا ا عام 

__________ 

 . ”See ILO, “Persons with disabilities in a just transition to a low-carbon economy ذ56اب
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كمةةا أنةةه ل اةةد مةةن الحوعيةة  كةةي تزيةةد معرلةة  عامةة  ال ةةكان ابل ةةائل الحصةةي  اب عامةة  ول اةةد مةةن   -44
العونة  ابححياجةا  ومةدرا     مكاَلل  الوصم. ول يقل عن تل  أمهي ق تعزيُز معرل  العةامي    حةال تقةدمي 

األا اا توا ا عام  الذين كثخا ما يحم ملاهيهم   مراحل السحجاا  البكرة )ال  الطوار  و ةدون  
 صعواب    ا)صول عي  اخلدما  وال اعدة  مثل إعادة الحاهيل والنحجا  ال اعيفدة.  

ف من  تره هكثر النا  عرض  لة تر و ب أن يهحم متويل تاخ الناخ والحكيف معه والح في -45
الضارة لحاخ الناخ  مبةن لةيهم األاة اا توو ا عامة . وينباةي أن تحضةمن ال ياسةا  والةربامش الوطنية  
ليحاهب والح طي  والسةحجاا  )ةال  الطةوار  معةايخ وم اةرا  تشةاييي  ضةما ق  دمةار األاة اا 

ا ن ان والشامل لن ور ا عام  اختات مرارا  م ةحنخة  توا ا عام . ويحطيب النهش القائم عي  حقوا
ومبنيةة  عيةة  األدلةة   وهةةو مةةا يعحمةةد أيضةةا ق عيةة  تةةوالر البيةةا  . وتفحقةةر مع ةةم البيةةدان حةةةىت اعن إ  
ايةةا   مصةةنف  عةةن األاةة اا توا ا عامةة . و ةةب أن تُعةةر األهةةداف وال اةةرا  والاةةااي  والحقةةارير 

وضوى ابألا اا توا ا عام   وأن تحضمن ايا   مصنف  ح ب نوع ا عام . الحعيق  احاخ الناخ ا
ويَيزم تعزيز ن م العيوما  ول  البيا   عي  الصعيد الوط  وجعيها مائم  عي  الشةارك   كمةا ينباةي 
 اسح دام تقييما  ال اطر والقدرا  الشامي  ل ائل ا عام  من أجل حتديد حال  العمل الرئي ي . 

ومتشياق م  اللحزامةا  الدولية  القائمة  ومة  مبةدأ ال ة ولي  الشةدك  رغةم تباينهةا  ينباةي ليةدول  -46
أن ملمةة  الةةوارد وأن تحقاسةةم اخلةةربا  مةةن خةةبل الحعةةاون الةةدوري مةةن أجةةل انةةاء القةةدرا  وتعزيةةز العمةةل 

باةةةي ليةةةدول  لةةةدى ميامهةةةا النةةةاخي الشةةةامل   البيةةةدان وا حمعةةةا  األكثةةةر تضةةةرراق مةةةن تاةةةخ النةةةاخ. وين
  ال ياسا  والشاري  الحصةي  احاةخ  اذل   أن تكفل مراعاة حقوا األا اا توا ا عام  منهجياق 

الناخ. ويحطيب إعمال حق األا اا توا ا عام    الحنمية  اعحمةاَد هةش مةائم عية  حقةوا ا ن ةان 
ل    الحنمي  والحوزي  العادل لا ينةحش عنهةا مةن إزاء ا عام  يدم وي مح مبشاركحهم النشط  وا)رة واهلاد

 منال   مبا ليها الحطورا  الحكنولوجي   وادماجهم   ا حم  عي  مدم ال اواة م  غخهم.

و  حالةة  ال ةةواهر اجلويةةة  البالاةة  الشةةدة والكةةةوارث الطبيعيةة   ينباةةي أن ينطةةةوا مبةةدأ "إعةةةادة  -47
لباد   ال اكن واهلياكل األساسي  اطريق  اامي  ليجمي   ولقاق  البناء عي   و ألضل" عي  إعادة اناء

الحصةةةميم العةةةالي. وي ةةةححب  تلةةة  تصةةةميَم منحجةةةا  واي ةةةا  واةةةرامش وخةةةدما  متّكةةةن ليةةة  النةةةا  مةةةن 
 اسح دامها  إ  أمص  حد ممكن  دون ا)اج  إ  تكييف أو تصميم مح صا.

 اةمارسا  اجلّقدة -رابعاا  

الحلييةةل الحةةاري الضةةوء عيةة  اعةةض المارسةا  اجليةةدة  الةةيت جةةرى تبّينهةةا مةةن م ةةامها  يُ ةي   -48
توا الصيل  ومن حبوث م حقي  صادرة عن مفوضي  حقةوا ا ن ةان  ألغةراهل تعزيةز العمةل النةاخي 

 الشامل لن ور ا عام  والقائم عي  حقوا ا ن ان.

حمددة عي  موان  وسياسةا  حميية  محصةي   وأدرر عدد من توا الصيل    م امهاهتم أمثي ق  -49
احاةةخ النةةاخ وإدمةةار من ةةور ا عامةة . لفةةي األردن  يكفةةل مةةانون حقةةوا األاةة اا توا ا عامةة  اي ةة  
تشريعي  خالية  مةن العوائةق لألاة اا توا ا عامة  تقةوم عية  تكةال  الفةرا وال ةاواة وعةدم الحمييةز  

و  اهلند  أدرجت اهلي   الوطني   دارة الكوارث   مشروع   .ذ57ابحىت ليما يحعيق اب)ماي  من تاخ الناخ
مبادئهةةا الحوجيهيةة  الحعيقةة  اب عامةة  والكةةوارث ا)اجةةَ  إ  إنشةةاء وكالةة  وطنيةة  ليكةةوارث مكرسةة   دارة 

__________ 

 See www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx for all ذ57اب

contributions. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx
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ورصةةد إدمةةار األاةة اا توا ا عامةة    خطةة  عمةةل إدارة دةةاطر الكةةوارث وتاةةخ النةةاخ وإ  الحن ةةيق 
إسةةةبانيا  يكفةةةل القةةةانون الحعيةةةق ابلن ةةةام الةةةوط  ليلمايةةة  الدنيةةة  الدكيةةةز الشةةةامل عيةةة  و   .ذ58ابمعهةةةا

األاةة اا توا ا عامةة   اوسةةائل منهةةا إدرار إاةةارا  حمةةددة إ  حصةةول اجلميةة  عيةة  ليةة  مةةا ككةةن 
 ا)صول عييه من معيوما .

مخ ةة  إجةةراءا  اسةةداتيجي   2017و  كةةواب  تحضةةمن خطةة  الدولةة  لواجهةة  تاةةخ النةةاخ لعةةام  -50
َتشةةمل ليُعهةةا األاةة اا توا ا عامةة . ويُيةةزم توجيةةه رئةةيق حيةةق الةةدلاع الةةوط  ليلةةد مةةن الكةةوارث 
احقةةةةةدمي معيومةةةةةا  عةةةةةن الحةةةةةدااخ الح ةةةةةذة )مايةةةةة  األاةةةةة اا توا ا عامةةةةة . ويقحضةةةةةي كةةةةةذل  إعةةةةةداد 

ا توا ا عامةةة  وتةةةوجيههم اشةةةان ا)ةةةد مةةةن دةةةاطر الكةةةوارث ومشةةةوهلم  طةةة  ا جةةةبء  كمةةةا األاةةة ا
يقحضي إ ح  وحدا  الاوى وال اعدة لألا اا توا ا عام    الكوارث وحال  الطوار . وتربيفز 

ي   مة  اخلط  الوطني  ليحكيف م  تاخ الناخ   كولومبيا أمهي  حتييل تدااخ الحكيف اواسط  ُهش تفاضي
 مراعاة من ورا  األا اا توا ا عام .

لحنفيةةةذ السةةةداتيجي  الوطنيةةة  )مايةةة  حقةةةوا    2019-2017ومةةةن اةةة  انةةةود خطةةة  العمةةةل ليفةةةدة   -51
ا ن ان   أرمينيا اسحعراهُل القانون الحعيق حبماية  ال ةكان   حةال  الطةوار   الةراد اةه تةولخ ال ةاعدة  

ا ا عامةةة    حةةةال  الطةةةوار . وخيصةةةت البلةةةوث الحعيقةةة  ابل ةةةاطر  ا ن ةةةاني  الكاليةةة  لألاةةة اا تو 
إ  أن مةن    2030وأوجه الضعف اليت ت حند إليها اخلط  الوطني  البتفي  ليحكيف م  تاخ الناخ حىت عةام  

 الرجح أن ي  ر تاخ الناخ عي  الف ا  الضعيف  اجحماعياق  مبا ليها ل   األا اا توا ا عام . 

رب ميثةةةاا لةةةخو  الحعيةةةق انقةةةات األاةةة اا توا ا عامةةة    حةةةال  الكةةةوارث حمةةةورايق   ويُعحةةة  -52
السداتيجي  الوطني  ا يطالي   نقات األا اا توا ا عام    الكوارث وحال  الطوار . وهو يربز 

   الضعف. ا)اج  إ  اتباع هش محعدد األاعاد يراعي عي  النلو الواجب دحيف أنواع ا عام  ودرجا

ليمةةةةةا ركةةةةةز  م ةةةةةامها  أخةةةةةرى عيةةةةة  ال ياسةةةةةا  والةةةةةربامش واألنشةةةةةط  النفَّةةةةةذة ليمةةةةةا يحعيةةةةةق  -53
اب جراءا  الناخي  الشامي  لإلعام . ومد وضعت هي   الصل  العام  ال ةويدي  اةر مش عمةل ليحكيةف 

رَر األاة اا توو م  الناخ يدد حال  العمل تا  الصي  ليعمل   حال الصل  وتاخ الناخ. ويُةد
ا عام  ابعحبارهم ل   معرض  اوجه خاا ليمشاكل الصلي  أو الولاة الرتبطة  ابرتفةاع درجةا  ا)ةرارة. 
و  ال ةةةةةيفادور  اةةةةةذلت جلنةةةةة  الصةةةةةل  الحقنيةةةةة  الشةةةةةدك  اةةةةة  األاةةةةة اا توا ا عامةةةةة  جهةةةةةودا لحبةةةةة ُّ 

ألخطار والكوارث البي ي . وألجل الححياجا  احملددة لألا اا توا ا عام  كجزء من اسحعداداهتا ل
إنشاء هياكل م س ي  لزايدة تعميم الحكيف م  تاخ الناخ  يةدَّد البعةد اجلن ةا  وا عامة  وتاةخ النةاخ 
اوصفها م ائل اامي  لعدة مطاعا    إطار اخلط  ا منائي  الوطني  الحوسط  األجل   غا   وسحعمَّم 

 .ذ59ابجل عي  م حوى القاطعا   اخلط  ا منائي  الحوسط  األ

وتح ةةةةذ لنينةةةةدا تةةةةدااخ لضةةةةمان إمكانيةةةة  الةةةةدخول إ  صةةةةفلا  ا ندنةةةةت الةةةةيت حتحةةةةوا عيةةةة   -54
معيوما  عن تاخ النةاخ. وأعةد  وزارة النقةل والتصةال  الفنيندية  اةري  ليةديو اياة  ا اةارة وكحااة ق 

الذا أعّده الفريق ا)كةومي  مناخ محاخ الحقرير اخلاا عن الابف اجلوا ليمليطا  والحربيد   عن 
  الةةذا تةةديره الن مةة  الفنينديةة  غةةخ ا)كوميةة  Verneri.netالةةدوري العةة  احاةةخ النةةاخ. ويحضةةمن الومةة  

Kehitysvammaliitto . م ما دصصاق لحاخ الناخ ايا  واضل   

__________ 

 ان ر م امه  ال س   الوطني  )قوا ا ن ان   اهلند.   ذ58اب

 See Salley Alhassan and Wade L. Hadwen, “Challenges and opportunities for mainstreaming ذ 59اب 

climate change adaptation into WaSH development planning in Ghana”, International Journal of 

Environmental Research and Public Health, vol. 14, No. 7 (July 2017) . 
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ا حمةة  الةةد  أيضةةاق وتضةةطي  وكةةال   اعةة  لألمةةم الحلةةدة ومن مةةا  دوليةة  ومن مةةا  مةةن  -55
ادور حاسم   تعزيز العمل الناخي الشامل لن ور ا عام . ويدد ار مش األمم الحلدة ا منائي نطاا 
مشةةروٍع لبنةةاء مةةدرة األاةة اا توا ا عامةة  عيةة  الحكيةةف ابلاةةداك مةة  وكالةة  الحنميةة  الدوليةة  الحااعةة  

حعداداق لشةةةروع أكةةةرب   إطةةةار صةةةندوا الحكيةةةف   ليةةةولاي  الحلةةةدة   كخيبةةةا  وتوناةةةا ولةةةانواتو اسةةة 
إندوني يا وابك حان وانابديش و ييند والفيب  وكمبوداي ونيبال. و  ال يفادور  امدحت جلن  القطاع 
الحقةة  لبيةةو  الشةةباب  اةةدعٍم مةةن من مةة  األمةةم الحلةةدة ليطفولةة  اباليوني ةةيفذ ومن مةةا  األاةة اا 

 منها ضمان مشول األا اا توا ا عام  واايحهم أ ناء الكوارث.توا ا عام   خطَ  عمل الااي  

والاايةةة  مةةةن منةةةوتر غايبانةةةدا   اةةةنابديش انةةةاء مةةةدرٍة عيةةة  الصةةةمود اةةةامي  لإلعامةةة    وجةةةه  -56
الفيضةةا    مةة  تةةدخب  عيةة  م ةةحوى األسةةر العيشةةي  وا حمةة  احمليةةي والبيةةداي  مةةن جانةةب الن مةة  

  احةدااخ انةاء الثقة   ابلحعةاون مة  الن مة  غةخ ا)كومية  احمليية  غةااي أو اين كنةدرا. ا منائي  الدولي  العني
و م  النموتر ا  كل من دعم عمال  األا اا توا ا عام  و ليا  ا)كم الشامي  لن ور ا عام   

ومامةةةت من مةةة  كةةةخ إنةةةداي  .ذ60ابحرصةةةاق عيةةة  أل يقةةة  األاةةة اا توا ا عامةةة  حتةةةت وطةةةاة تاةةةخ النةةةاخ
ادكيب مض ا  يدوي  مرتفع  ككن لألا اا توا ا عام  الوصول إليها لضمان اسةحمرار تشةاييها 

و  اورتوريكةةةو  تقةةةوم م س ةةة  إييةةةي ابنةةةاء مةةةاوى م ةةةحدام وي ةةةهل الوصةةةول إليةةةه  .ذ61ابأ نةةةاء الفيضةةةا  
 .ذ62اب حقبللفائدة لألا اا توا ا عام  اسحعدادا لألعاصخ والكوارث   ال

ومن خبل ار مش "ساح  البقاء"   النيجر  تعمل الن م  ا منائي  الدولي  العني  احدااخ اناء  -57
الثقةة  ومن مةة  كاركةةارا غةةخ ا)كوميةة  جنبةةا إ  جنةةب مةة  األاةة اا توا ا عامةة  وأسةةرهم وححمعةةاهتم 

جةةةل الحصةةةدا ليةةةرايى العاتيةةة  اةةةزرع احملييةةة  اايةةة  توليةةةد القةةةدرة عيةةة  الصةةةمود. ويةةةحم إنشةةةاء منةةةاخ حميةةةي أل
األاجار الكثيف  لح ييش ا)دائق الةيت تنةحش اخلضةروا  والفواكةه ألغةراهل الطعةام والبية   وتةولخ العيةف 
ليمااةي  وا)طةةب. و  دلحةا النيجةةر  مةّدم الصةةندوا العةالي ليمةةنح اخلضةراء الةةدعم ألاة اا مةةن توا 

حعيقةةةة   تر تاةةةةخ النةةةةاخ واعتر ال ةةةةام  لبن ةةةةكااب  ا عامةةةة    دعةةةةوهتم إ  إاةةةةراكهم   ا)ةةةةوارا  ال
و  إ يوايا  تناول مشروع لزايدة مقاوم  اجلفاف من جانب مبادرة تنمي  الرعاة   .ذ63ابالنفطي  وحرا الااز

 .ذ64اب  غايو م الَ  الوصم الرتب  اب عام   مما أحدث تايخاق   الوامف داخل ا حم  احمليي

   وتوصقا استملتاجا -خامساا  

 االستملتاجا   

األار ا  ذوو اإلعاقرة أكثرر عر ررة مرن لرريها للتآررر مررن آاثر تغرري اةملراخ وذلررك  ن  -58
ويشرركل ال قررر والتمققررز والوصرررا  بسرربب جمموعررة متملوعررة مررن العوامررل االجتماعقررة واالقتصررادية 

ن العوامررل ومررن اررأ عملاصررر رئقسررقة تررى ر علررى تعرررو األارر ا  ذوو اإلعاقررة  اثر تغررري اةملرراخ 
__________ 

 مه  من م  العمل الدولي .ان ر م ا ذ60اب

 See Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett and Amy Hilleboe, Toward Resilience: a Guide to ذ61اب

Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation (Rugby, Warwickshire, Practical Action 

Publishing Ltd., 2013). 

 ان ر م امه  من الن م  الدولي   عادة الحاهيل عن اعد. ذ62اب

 See CBM, “Technical brief for the post-2015 consultation process: disability, sustainable ذ63اب

development and climate change”. 

 See CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific, “Disability inclusive ذ64اب

disaster risk management. Voices from the field and good practices” . 
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اةتداخلة اةتعلقة بملوع اجلملس والعمر واألصل العرقي واجلغرافقا واهلجرة والدين واجلملس أن تعرِّو 
بعض األا ا  ذوو اإلعاقة ة اطر أكر  تتترب علرى تعر رها لرلاثر الآرارة الملامجرة عرن تغرري 

ا وترررملقلها اةملررراخ، مبرررا فقهرررا ا اثر علرررى صرررةتها وأمرررملها الغرررذائي وسررركملها وسررربل كسرررب عقشررره
 وحصوهلا على اةاء ووسائل اإلصةاح 

وتكتسرري مراعرراة احتقاجررا  األارر ا  ذوو اإلعاقررة أنقررة ابلغررة عملررد ا رراذ  جررراءا   -59
وسرقمّكن اتبراع هنرش ارامل  فعالة يف جماز اةملراخ ومملعراا ألن ي راقا تغرري اةملراخ أوجرا عردم اةسراواة 

قررررري، وسررررقمملع التمققررررز يف حقهررررا و عررررل لإلعاقررررة األارررر ا  ذوو اإلعاقررررة بصرررر تها عوامررررل تغ
 اإلجراءا  اةملاخقة أكثر فعالقة 

ومررن واجررب مجقررع الرردوز  ررمان أن يررتم  جراءااُبررا اةتعلقررة ابةملرراخ حقرروق  اإلنسرران وأن   -60
يمقها وتُعملها للجمقع، بوسائل مملها  دماج حقوق األا ا  ذوو اإلعاقة يف القوانني والسقاسا   

وتقتآررري ا اثر الآرررارة لتغرررري اةملررراخ علرررى اترررع األاررر ا  ذوو اإلعاقرررة    اةتعلقرررة ابةملررراخ  والررر امش  
 ال علي حبقوقها ا اذ   جراءا  مملاخقة عاجلة وقائمة على اإلقوق وااملة لذوو اإلعاقة  

 التوصقا  اةوجهة  ىل الدوز ولريها من ذوو اةصلةة  

 لإلعاقةاةتطلبا  الرئقسقة للعمل اةملاخي الشامل   

يملبغي للدوز ولريها من ذوو اةصلةة اةعملقني الققام مبا يلي يف مجقع اإلجراءا  اةتعلقة  -61
 ابةملاخ وعملقا  صملع القرار:

ا رراذ  جررراءا  أكثررر طموحرراا يف  طررار الت  قررف مررن آاثر تغررري اةملرراخ والتكقررف  ابأذ 
 على األا ا  ذوو اإلعاقة؛ معها للةد من آاثر تغري اةملاخ على مجقع األا ا ، وال سقما

 مان مشاركة األا ا  ذوو اإلعاقرة واةملامرا  الرث ارثلها مشراركة هادفرة  اببذ 
  ومستملرية وفعالة يف الت  قف من آاثر تغري اةملاخ والتكقف معا على مجقع اةستواي ؛

تعزيرررز قررردرا  األاررر ا  ذوو اإلعاقرررة علرررى التصررردو لتغرررري اةملررراخ بآرررمان  ابرذ 
اةعلوما  عن تغري اةملاخ وآاثره، ومبشاركتها يف عملقا  صملع القرار ذا  الصرلة، حصوهلا على 

 وتعزيز محايتها االجتماعقة وقدرابا على الصمود يف وجا تغري اةملاخ 

 تعزيز اإلجراءا  اةملاخقة الشاملة لإلعاقة يف  طار ات اققة األما اةتةدة اإلطارية بشأن تغري اةملاخ  

ة األما اةتةدة اإلطارية بشرأن تغرري اةملراخ، يملبغري للردوز ولريهرا مرن ذوو مبوجب ات اقق -62
 اةصلةة ا اذ تدابري يف  طار اهلقئا  والعملقا  ذا  الصلة توخقاا ةا يلي:

  مان الت  قف والتكقف الشاملني لذوو اإلعاقة والقائمني على اإلقوق؛ ابأذ 

ماعررا  ات اققررة األمررا اةتةرردة  ررمان تقسررري الوصرروز والرردخوز  ىل أمرراكن اجت اببذ 
 اإلطارية بشأن تغري اةملاخ واة او ا  ذا  الصلة؛

مراعرررراة حقرررروق األارررر ا  ذوو اإلعاقررررة يف القرررررارا  الررررث سررررقت ذها مررررىار  ابرذ 
األطراف يف ات اققة األما اةتةدة اإلطارية بشأن تغري اةملاخ مستقبالا، اشقا مع االلتزاما  الملاائة 

 والقانون الدويل إلقوق اإلنسان؛عن ات اق ابريس 

رررة لوار ا  ذوو اإلعاقررة يف اة او ررا  اةتعلقررة  ابدذ  الملارر يف  نشرراء دائرررة مملاصِّ
 ابةملاخ؛
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دعا التملوع وتعقني أا ا  من ذوو اإلعاقة يف تشركقال  الوفرود الوطملقرة  ىل  ابهذ 
 تغري اةملاخ؛العملقا  الث تتا يف  طار ات اققة األما اةتةدة اإلطارية بشأن 

دعا بملاء قدرا  األا ا  ذوو اإلعاقة حر  يتراح هلرا أقصرى قردر نكرن مرن  ابوذ 
 فر  التعبري عن آرائها وح  تزيد  قتها وتتةسن مهاراابا الت او قة  ىل أقصى حد 

اكني األا ا  ذوو اإلعاقة ابعتبارها فاعلني اقتصاديني واجتماعقني ويف جمايل حقروق اإلنسران   
 واةملاخ

كوسررقلة لتمكررني األارر ا  ذوو اإلعاقررة ابعتبررارها فرراعلني اقتصرراديني واجتمرراعقني ويف  -63
جمايل حقوق اإلنسان واةملاخ، وبص تها عماالا وأصةاب عمل، وتعزيزاا لقدراابا على التغلب على 

 تغري اةملاخ، يملبغي للدوز ولريها من ذوو اةصلةة الققام مبا يلي:

اةسررراواة يف اإلقررروق وتكرررافى ال رررر  لواررر ا  ذوو اإلعاقرررة يف سررروق تعزيررز  ابأذ 
 العمل؛

تعزيررررز التعلررررقا والترررردريب اةهررررا لوارررر ا  ذوو اإلعاقررررة، يف جمرررراال  مملهررررا  اببذ 
 اةسائل اةتصلة ابلتملمقة اةستدامة والتدهور البقئي وتغري اةملاخ؛

أمررراكن العمررررل  رررمان تقسرررري وصررروز األاررر ا  ذوو اإلعاقرررة  ىل اةررردار  و  ابرذ 
  ودخوهلا  لقها؛

 ارررراأل األاررر ا  ذوو اإلعاقرررة ابعتبرررارها جرررزءاا ال يتجرررزأ مرررن عملقرررة تملمقرررة  ابدذ 
 االقتصاد األخآر اجلديد 

 تعزيز اويل اةملاخ الشامل لإلعاقة  

حرصررراا علرررى اسرررت ادة البلررردان والشرررعوب األكثرررر تآررررراا مرررن تغرررري اةملررراخ مرررن األمرررواز  -64
اخ وعلررى  دمرراج حقرروق اإلنسرران و دمرراج مملاررور اإلعاقررة بصررورة مملهجقررة يف اةرصررودة لتغررري اةملرر 

هقاكل اإلكا وعملقا  اةوافقة على اةشاريع وتمل قذها، ويف آلقا  اةشاركة العامة، يملبغي للدوز 
 ولريها من ذوو اةصلةة الققام مبا يلي:

  جراء تقققما  سابقة والحقة لو ر على حقوق اإلنسان؛ ابأذ 

تقرير عن تمل قذ السقاسا  الشاملة ةملارور اإلعاقرة طرواز دورة اةشرروع، ع و  اببذ 
 استملاداا  ىل مىارا  كمقة ونوعقة؛

و ررع توجقهررا  إلجررراء مشرراورا  أصررةاب اةصررلةة الشرراملة ةملاررور اإلعاقررة  ابرذ 
 وتقسري مشاركة اةملاما  الث اثل األا ا  ذوو اإلعاقة 

 حسب اإلعاقة  ايدة توافر البقاان  اةصملَّ ة  

لتةسررني فهررا ا اثر اةتبايملررة لتغررري اةملرراخ علررى حقرروق اإلنسرران ابلملسرربة لوارر ا  ذوو  -65
 اإلعاقة، يملبغي للدوز ولريها من ذوو اةصلةة الققام مبا يلي:

مجرررع البقررراان  اةصرررمّل ة مرررع  يرررالء عملايرررة خاصرررة إلالرررة اإلعاقرررة وتقاطعاابرررا مرررع  ابأذ 
 اين واألصل اإل ا؛خصائص مثل السن والبعد اجلملس

 و ع مىارا  خاصة حبالة اإلعاقة؛ اببذ 
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 رسا خريطة  اثر تغري اةملاخ على ال قر واألا ا  ذوو اإلعاقة؛ ابرذ 

يديد اجملاال  ذا  األولوية لدعا األار ا  ذوو اإلعاقرة وتعزيرز فرصرها يف  ابدذ 
 اإلصوز على االستةقاقا  

 ة و ساءة معاملتها يف حاال  الطوارئمملع التمققز يف حق األا ا  ذوو اإلعاق  

تصدايا للتمققز واإليذاء اللذين ميارسان على األا ا  ذوو اإلعاقة يف سقاق الكروارث  -66
الطبقعقرررة ومملعررراا هلمرررا، يملبغررري للررردوز ولريهرررا مرررن ذوو اةصرررلةة أن تشرررجع علرررى تصرررمقا ا طررر  

ارث وتمل قذِّها على حنو يراعري والسقاسا  اإلنسانقة وخط  مكافةة اهلجرة واإلد من خماطر الكو 
  مملاور اإلعاقة 

 تعزيز العمل اةملاخي الشامل ةملاور اإلعاقة يف مملتداي  أخرى ذا  صلة  

عملررد تصرررمقا السقاسررا  واإلجرررراءا  اةتعلقررة بتغرررري اةملرراخ، يملبغررري للرردوز ولريهرررا مرررن ذوو   -67
االجتماعقرة وأأو حقروق اإلنسران، أو مرا يملا،رهرا،  اةصلةة اةعملقني العمل مع الو ارا  اةعملقة ابلشىون  

 من أجل الملهوو ابلعمل اةملاخي الشامل ةملاور اإلعاقة  

ويملبغرري للرردوز ولريهررا مررن ذوو اةصررلةة اةعملقررني أن يواصررلوا التأكقررد يف جملررس حقرروق  -68
تجرزأ اإلنسان على  رورة احتام و عماز حقوق األا ا  ذوو اإلعاقرة ابعتبرار ذلرك جرزءاا ال ي

من العمل اةملاخي ال عاز، يف  طرار ات اققرة األمرا اةتةردة اإلطاريرة بشرأن تغرري اةملراخ، ويف ا افرل 
 األخرى ذا  الصلة، مثل اةملتدى السقاسي الرفقع اةستوى اةعا ابلتملمقة اةستدامة 

    


