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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون

 2021آذار/مارس  19 -شباط/فرباير  22

 من جدول األعمال  3و 2البندان 

األمم اةتحدة السننننامقة  قوق اإلنسننننان التقرير السننننملوو ة و ننننة  
 وتقارير اة و قة السامقة واألمني العام

تعزيز ومحاية مجقع حقوق اإلنسنان  اةدنقة والسنقاسنقة واصاتينادية 
 واصجتماعقة والثقافقة  مبا يف ذلك ا ق يف التملمقة

حلقة نقاش بشنننننننننحن تعزيز حقوق األانننننننننياه ذوو اإلعااة ومحايت ا يف   
 اةملاخ  سقاق تغري

 تقرير م و قة األمم اةتحدة السامقة  قوق اإلنسان  

 موجز  
، الد   ررر فهدا اس ح عقدد 21/41                                             يقدد  ذد ا الرقرير عم   رقرار س ح وقوا اساندددددددددددددددان   

و قة اقاش رشدددتن يززيز وقوا األشدددياا ذو  اسعارة و ايريا   غدددهاا يخال ادنات   ل  وريا 
إىل مفوضددددهة األمت ادرادس النددددامهة سقوا اسانددددان أن يقد          أيضددددا  الرارزة واألررزني. وط ب اس ح 

وريا الندددددددا غدددددددة واألررزنيت ويزر  ذ ا الرقرير                                                  يقريرا  موجزا  عن و قة النقاش، لهنظر فها اس ح    
 .2020متوز/يولها  8                                                           موجزا  س قة النقاش رشتن وقوا اسانان ويخال ادنات اليت ع قدت   
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 مقدمة -     أوص   

، و قة اقاش رشدتن يززيز وقوا األشدياا 21/41                                  عقد س ح وقوا اساندان، عم   رقرار    -1
 .(1)  ل  وريا الرارزة واألررزني 2020متوز/يولها  8ذو  اسعارة و ايريا   غهاا يخال ادنات   

ويوىل انئب رئهح س ح وقوا اساندددددان رلغدددددة و قة النقاش. وافرراق و قة النقاش ربهان  -2
 سقوا اسانان.أ لق را انئبة مفوضة األمت ادرادس النامهة 

وأاتوق و قة النقاش فرصدددة ل دول وادنظمات الدولهة واالذا من أصدددااح ادملددد اة ادزنهني  -3
                                                                                            دنارشدة ااثرر الند بهة ادبيبة ع ت يخال ادنات   مترا األشدياا ذو  اسعارة مترزا  فز ها  ققوريت ويززيز 

ة. وأيهاق إمكااهة وصول األشياا ذو  وقوريت و ايريا من   ل إجراءات منا هة مراعهة لإلعار
اسعارة إىل و قة النقاش من   ل يوفال البمجة الفورية ر خة اسشدددددددارس الدولهة والزر  النملددددددد  الفور ، 

 غواء   ارفة االجرماع أو ع ت اساباق.

وشددددددددددارل   و قة النقاش رر منخل ادقررس اةاصددددددددددة ادزنهة ققوا األشددددددددددياا ذو  اسعارة،  -4
  رااااين، الف بني، أمالها   (Handicapables)هنا  يفااداس أاه رت ورئهندددددددددددة راراة ذااديكهبارر  رااتل

أ.  ينددددهنات واألغددددراذ ادندددداعد   ر هة اسقوا، جامزة مارخهر، وأغددددراذ ررغدددد  أقا  رندا   وقوا 
عارة   أواندا، اساندددددددان والبهاة، غدددددددهباغدددددددرهان جو وينت ومندددددددوولة الربام    اال ا  الوط  ل و  اس

  يبورا أيوت أويويو.

 اجللسة اصفتتاحقة -      اثنقا   

افرراق انئبة ادفوضة النامهة اجل نة وشد ت ع ت أن والة الاوارئ ادنا هة يوثر   وقوا  -5
  ادائة من   15مجها الناس   مجها أحناء الزامل. وأررزت أن األشددددياا ذو  اسعارة، ال ين يشددددك ون  

أشد ودس يزااون من آرر يخال ادنات رشكر خمر ف و   -أ  ما يقرح من ر هون شيص    -غكان الزامل  
 عن االذت.

والوظق انئبة ادفوضددددددة النددددددامهة أن أا بهة األشددددددياا ذو  اسعارة يزهشددددددون   فقر. فقد  -6
  ملددددددددق اوهاة اسكومهة الدولهة ادزنهة ررخال ادنات إىل أن أفقر الناس يزااون من أغددددددددوأ آرر يخال ادنات 

اثرر الملددددداهة الضدددددارس. وااريق خبندددددارصت فرا الد ر وغدددددبر الزه ، ويزرضددددديت ل رشدددددر ، واجلوع، وا
 راغة   ه هة أجرصا مفوضهة األمت ادرادس سقوا اسانان رشتن يخال ادنات واألشياا ذو  اسعارة، 

، إىل أن الفقر ذو أود (A/HRC/44/30ااظر  )  41/21رناء ع ت ط ب س ح وقوا اساندددددددان   ررار  
  اسعارة اثرر يخال ادنات. ومن ابلزوامر الزناصددددددددر الرئهنددددددددهة اليت يرنددددددددبب   يزري  األشددددددددياا ذو 

األ رى ذنال الرمههز والوصدت. وككن أن يو   الزوامر ادردا  ة ادرملد ة رنوع اجلنح، والندن، والزرا، 
 واجلخرافها، واوجرس، والدين، واجلنح، إىل يزري  األشياا ذو  اسعارة دياطر أررب.

                                      ما يملددنفون من رني األشددياا األرضر يضددررا                                        والوظق أن األشددياا ذو  اسعارة االبا   -7
واالت الاوارئ ومن رني أرر األشددددياا ردرس ع ت اسملددددول ع ت الدعت   واالت الاوارئ. وككن 
أن يوثر الكوار  الابهزهة ادفاجاة، مضر الفهضدداانت واالاهاالت األرضددهة والظواذر اجلوية الشددديدس اليت 

__________ 

-http://webtv.un.org/meetings  :ككن االط ع ع ت شريط الفهديو ادرز ق ق قة النقاش ع ت الرارط الرايل (1)

events/human-rights-council/regular-sessions/watch/panel-discussion-on-climate-

change-14th-meeting-44th-regular-session-human-rights-council-/6170144779001.  

http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regular-sessions/watch/panel-discussion-on-climate-change-14th-meeting-44th-regular-session-human-rights-council-/6170144779001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regular-sessions/watch/panel-discussion-on-climate-change-14th-meeting-44th-regular-session-human-rights-council-/6170144779001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/regular-sessions/watch/panel-discussion-on-climate-change-14th-meeting-44th-regular-session-human-rights-council-/6170144779001


A/HRC/46/46 

3 GE.20-17590 

  الباهاة اسدو ، مضر اريفاع  رجات اسرارس ومندددددددددددروايت غدددددددددددا  ابيق يزيد ويالس وروعيا، واألودا
                                                                                               البار وفقددان الرنوع البهولوج ، ثثالا   االا    إمكدااهدة اسملددددددددددددددول ع ت الخد اء والرخد ية، وادهدا  ادتمواة 
وادرافق الملدددددددددداهة، و دمات الرعاية الملدددددددددداهة واأل وية، والرز هت والردريب، والنددددددددددكن ال ئق، والزمر 

 لننبة لألشياا ذو  اسعارة.ال ئق اب

وشددددد ت انئبة ادفوضددددة النددددامهة ع ت ضددددرورس إشددددرال األشددددياا ذو  اسعارة   اسجراءات  -8
                                                                                         ادرز قة ابدنات، روصددددفيت منددددرفهدين وصددددناع ررار ع ت النددددواء، اظرا  دا يبيب ع ت يخال ادنات من آرر 

األشددددددددددددددياا ذو  اسعارة أاا ينبخ  ل دول أن اال مرناغددددددددددددددبة يوثر فهيت. وأررزت ال جنة ادزنهة ققوا  
يدم  اسعارة ويزمت مراعاصا   غددددددهاغدددددداصا ورراسيا وإجراءاصا ادرز قة ابدنات. وغددددددهكون مجا البهاانت 

 ويملنهفيا ونب اسعارة أغاغها لراقهق ذلك اودف.

يرا ب مشدددددداررة                                                                   واو ذق انئبة ادفوضددددددة النددددددامهة إىل أن اسجراءات ادنا هة الشددددددام ة ل جمها   -9
مفهدس وواعهة وفزالة من جااب األشددددددددددياا ذو  اسعارة وادنظمات اليت متض يت. ويشددددددددددمر ذلك يززيز 
                                                                              دايريت االجرمداعهدة ورددرصت ع ت  مدر يخال ادندات، ابسضدددددددددددددددافدة إىل زاي س الوع    صددددددددددددددفوف عمد ال 

أن يكون ختضدا ي ك اجليو    الاوارئ واجليات الفاع ة   سال ادنداعدس اساندااهة واسئائهة. و ب  
مجها مراو يا سشددددددددددراف األشددددددددددياا ذو  اسعارة، عا يكفر وملددددددددددووت ع ت ادز ومات ومتكهنيت من 
مزاجلة ااثرر الضدددددددددددارس ادبيبة ع ت يخال ادنات   وهاصت الهومهة. والرد، ربر رر شددددددددددد ء، من ضدددددددددددمان 

اغددات واارياء ررنفه ذا. ومن شددتن ذ ا مشدداررريت   عم هات صددنا القرار ذات الملدد ة ردءا ررغددت الندده
الني  القدائت ع ت وقوا اسانددددددددددددددان أن يندددددددددددددديت   اختداذ إجراءات مندا هدة أرضر طموودا وفزدالهدة وأرضر 

 اغردامة   ااية ادااف.

وأشددددددددددددددارت إىل أمض دة مضدر ئوذغ ادايبدااددذدا   رنخ  ي ، الد   رع رددرس ع ت الركهف يراع   -10
                                                          انت، ووو د الدعت   سال عمالة األشدددددددددياا ذو  اسعارة وآلهات اسكت اسعارة   مواجية الفهضدددددددددا

الشددام ة ل جمها. ويشددمر ذ ا النموذغ، ال   اف يا ادنظمة اسئائهة الدولهة ابلرزاون ما ادنظمة ا  هة 
سماية   ع ت منددروى األغددر ادزهشددهة واسرمزات ا  هة واددن                                        اال اسكومهة اااي أوانيناين رندرا، جيو ا  

 األشياا ذو  اسعارة من  مر وطتس يخال ادنات.

ع ت مشروع   اهبال يرز ق إب ارس خماطر الكوار          أيضا  وغ اق انئبة ادفوضة النامهة الضوء   -11
ينف   ادنظمة اال اسكومهةخل "منظمة اساندددددددددددددااهة واس ماغ". وأشدددددددددددددرل ذ ا ادشدددددددددددددروع ادنظمات ا  هة 

 صدنا القرار والروعهة   اسرمزات ا  هة، فضد  عن يقههت جوااب الضدزف لألشدياا ذو  اسعارة  
والقدرات. ورد اغددددددددددددددرزااق ال جان ا  هة س ارس الكوار  رر ك النرائ    وضددددددددددددددا  اط عمر الختاذ 
يدارال الرتذب والريفهف. وارهجة ل لك، أصدباق اسرمزات ا  هة أرضر ردرس ع ت الملدمو  ومت متكني 

ذو  اسعارة. و  إثهورها، اب ر مشدددروع ييدف إىل زاي س مقاومة اجلفاف من جااب مبا رس   األشدددياا
اايو ل رنمهة الرعوية إىل مزاجلة الوصت وأ ى إىل يخهال   ادوارف جتا  األشياا ذو  اسعارة، مما عزز 

 إ ماجيت   اسرما.

ز لة،  ب إشددرال اسرما ر ا و ب وأشددارت إىل أاا لك  يكون اسجراءات ادرز قة ابدنات ف -12
  زاي س يوضدددددده  ذلك   (19-                                                        أال ي بل أود   ف الررب. ورد أغدددددديمق جائاة فالوس روروان )روفهد

من   ل رشدددف أوجا عد  ادنددداواس القائمة  ا ر مجها اسرمزات، وينددد هط الضدددوء ع ت الروارط رني 
ناء رشددكر أفضددر من   ل الرملددمهت صدداة اسانددان وصدداة الكورب. وشددد ت ع ت ضددرورس إعا س الب

الشدددددددددددددامر ويقدا وز  اسوافز االررملدددددددددددددا ية، ور لك اسغدددددددددددددكان والبنهة الرارهة،    ر مراعاس مبا ئ 
                                                                                الرملدددددمهت الشدددددامر. و ب أن مم  الرملدددددمهت الشدددددامر ويفهد األشدددددياا ال ين اغدددددر ضدددددزفوا، عن فهيت 
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مهة إىل إعمال مجها وقوا اسانددددان، عا األشددددياا ذوو اسعارة، ع ت أن يزمر ع ت يززيز اجليو  الرا
   ذلك اسق   رهاة آمنة واظهفة وصاهة ومنردامة.

و  اةرا ،  عق انئبة ادفوضددددة النددددامهة الدول إىل ضددددمان ر ل جيو  يشددددمر اسعارة ويقو   -13
 ع ت اسقوا   إطار ايفارهة األمت ادرادس اسطارية رشتن يخال ادنات.

 حلقة الملقاشموجز  -      اثلثا   

 افرر  رئهح س ح وقوا اسانان و قة النقاش و عا ادشاررني فهيا إىل اس الء ربهاانصت. -14

 مسامهات أعضاء ال ريق -ألف 

ذررت ادقررس اةاصددددة أن االوبار الزاد  ذو أود الريديدات الرئهنددددهة اليت يواجييا البشددددرية  -15
األشددددياا ذو  اسعارة. وشددددد ت ع ت أن األشددددياا والوظق أاا يوثر ع ت حنو اال مرناغددددب    

ذو  اسعداردة    ار ربال من الرزر  ل ننددددددددددددددهددان   وداالت الاوارئ والكوار  الابهزهددة والرشددددددددددددددر  
الددا    واوجرس رنددددددددددددددبدب اسواجز اوهك هدة مضدر عدد  إمكدااهدة الوصددددددددددددددول والفقر. وع ت الرات من ذد   

رجة ربالس عن ادنارشات ادرز قة هب ا ادوضوع، رما أن اسقهقة، فإن األشياا ذو  اسعارة اائبون رد
األ رهات شدداهاة عن ااثرر ادبيبة ع ت يخال ادنات   وقوريت. وأردت الدراغددة الرا ه هة اليت أجرصا 
ادفوضدددددددددهة الندددددددددامهة سقوا اساندددددددددان رشدددددددددتن وقوا األشدددددددددياا ذو  اسعارة   غدددددددددهاا يخال ادنات 

(A/HRC/44/30)  لرمههز والوصددددددت ذ  الزناصددددددر الرئهنددددددهة اليت  د  رهفهة ثثر األشددددددياا أن الفقر وا
                                                                                      ذو  اسعددارددة ررخال ادندددات. وككن أن يو   الرمههز ادرزدددد  األوجددا وادرزدددد  اجلوااددب إىل زاي س يزر   
رز  األشددددددياا ذو  اسعارة لسرر الندددددد بهة لرخال ادنات، مما مد من الرمرا ققوريت. وككن أن مد 

بار الزاد  من إمكااهة وملددددددددددددول األشددددددددددددياا ذو  اسعارة ع ت الخ اء الكا  وادها  والملددددددددددددرف االو
                                  أن يزيد من النزوح واوجرس، فضددد   عن         أيضدددا  الملدددا  والملددداة والندددكن ال ئق والزمر ال ئق. وككن  

 زاي س خماطر الكوار  الابهزهة.

إطار غددددهندا  ل اد من خماطر الكوار   والوظق ادقررس اةاصددددة أاا ابلرات من إوراز يقد      - 16
                                                                        ، فإن االغدرجاابت لرخال ادنات وواالت الاوارئ لهندق م هند رس وال شدام ة. و  مزظت  2030- 2015ل فبس  

اساالت، مل ير ق األشددياا ذوو اسعارة مز ومات   أشددكال ينددير الوصددول إلهيا رشددتن رهفهة ادشدداررة  
درجوا    اط عمدر الاوارئ. وذد ا مدا يزر  وهداصت ل يار، ع ت حنو                                   اسجراءات ادرز قدة ابدندات ومل يد  

من والة اجلائاة الراذنة. و  ذ ا الندددهاا، يواجا األشدددياا ذوو اسعارة ااقااع اةدمات                  ما يرضددد  ج ها  
عن يوفال األجيزس ادناعدس وادزهنات                                                                  األغاغهة، مضر الرعاية الملاهة و دمات الدعت وإعا س الرتذهر، فض   

اليت يزرمددد ع هيددا وهدداس الكضال منيت، عددا   ذلددك أجيزس الرنفح. وع وس ع ت ذلددك، يرزر  أثندداء ودداالت  
 الاوارئ النناء والفرهات ذوات اسعارة ةار الزنف القائت ع ت اوع اجلنح ردرجة أررب. 

وأرددت ادقررس اةداصددددددددددددددة أن ايفدارهدة وقوا األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة ذ  اسطدار الروجهي   -17
منيا ع ت الدول األطراف أن يضدددددددمن   11عدا  اغدددددددرجاابت شدددددددام ة لرخال ادنات. ورد فرضدددددددق ادا س س

 اية وغدددددددددد مة األشددددددددددياا ذو  اسعارة   واالت اةار، عا   ذلك واالت الاوارئ اسانددددددددددااهة 
 -نات  والكوار  الابهزهة. وو   ادا س  ور أغددداغددد    ضدددمان ايندددا   ورس الندددهاغدددات ادرز قة ررخال اد

ابلشدددددددددددددمول ل جمها. ورد ألزمق االيفارهة الدول  ن  -من الوراية والرياهط إىل االغدددددددددددددرجارة والرقههت  
يرشدددددداور عن رضب ما األشددددددياا ذو  اسعارة وأن يشددددددرريت رملددددددورس فز هة   صددددددنا القرارات ادرز قة 

يززز ذلك االلرزا  رفضدددددددددددر ابدندددددددددددائر اليت يوثر   وهاصت، عا   ذلك اسجراءات ادرز قة ابدنات. ورد 
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ادندددددردامة، وايفاا ابريح رشدددددتن يخال ادنات، وإطار غدددددهندا  ل اد من خماطر الكوار   أذداف الرنمهة
 ، والقرارات اليت اعرمدت عوجب ايفارهة األمت ادرادس اسطارية رشتن يخال ادنات.2030-2015 ل فبس

ارة شددددددددام ة رائمة ع ت اسقوا إزاء يخال والوظق ادقررس اةاصددددددددة أن ذنال واجة إىل اغددددددددرج -18
ادنات من أجر ينفه  ي ك االلرزامات. و ب االعباف جبمها األشددددددددياا، عن فهيت األشددددددددياا ذوو 
اسعداردة، روصددددددددددددددفيت أصدددددددددددددداداح وقوا، و دب إزالدة مدا مول  ون إ مداجيت من وواجز، مضدر الرمههز. 

ادرا بدات ا دد س لألشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة أن ردد ل ني  ادرزدد  اجلواادب الد   يف د    االعربدار   وال
يشدددمر ادنددداءلة ومجا البهاانت ادملدددنفة وندددب اسعارة واالذا من فاات الرزريف. ويرا ب ذ ا الني  
ادشدددداررة النشدددداة والرشدددداور اجلد  ما األشددددياا ذو  اسعارة   عم هة الرياهط لإلجراءات ادرز قة 

رارات. و دب  عت األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة ومتكهنيت من ابدندات وعم هدات االغددددددددددددددرزرا  واختداذ الق
أن         أيضددا  ادشدداررة الكام ة روصددفيت عوامر يخهال   عم هات الوراية من يخال ادنات والرملددد  لا. و ب  

عن إ راغ مزايال                                                                    ي ضددددددددمن إمكااهة الوصددددددددول غددددددددواء إىل األمارن أو ادز ومات أو االيملدددددددداالت، فضدددددددد   
إمكااهة الوصددددددددول    اط ما رزد الاوارئ وجيو  اسعمار. وذررت أن مجها ذ   الردارال يندددددددديت   

 وردرس ع ت الملمو .                     رناء سرما أرضر مشوال  

و عق ادقررس اةاصدددددة إىل االعباف  ن يخال ادنات وآرر  النددددد بهة انجتان عن ررارات رشدددددرية.  -19
، فرصدددددة سعا س البناء رشدددددكر أفضددددر، 19-ا فهيا ي ك اليت طروريا جائاة روفهد                 وذه تت الرادايت، ع

وإعا س النظر   القرارات وجز يا شدددددددددام ة ومندددددددددردامة. ومضدددددددددق رائ ة إن ل رزاون الدويل  ورا ذاما   
اجليو  الوطنهة الرامهة إىل ضددددددددمان وقوا مجها األشددددددددياا، عن فهيت األشددددددددياا ذوو اسعارة. والرد 

                                              والدول م قهدس ابلرزامات  ولهة رضدمان عد  يرل أ    -يت صت اجلمها من اغدرجاابت شدام ة  ل مشدك ة ال
أوددددد   ف الررددددب. و رمددددق ابلقول إن اسكومددددات وادنظمددددات الدددددولهددددة ومنظمددددات اسرما ادددددد  
ومنظمات األشدددياا ذو  اسعارة  ب أن يرزاون من أجر  قهق اغدددرجارة لرخال ادنات يكون شدددام ة 

        ة وقا .ومنردام

وشددددد ت النددددهدس  ينددددهنا   رهااا ال   أ لق را عن طريق الفهديو ع ت أن الف بني شددددديدس  -20
الضددددزف إزاء آرر يخال ادنات، مما  ز يا مملدددددر ر ق دزظت األشددددياا ذو  اسعارة   الب د. وردمق 

يوفر   2009خال ادنات لزا   اةاوط الزريضددة لنددهاغددات الدولة ادرز قة ررخال ادنات، مشددالس إىل أن رااون ي
اسطار ال ز  س ماغ الركهف ما يخال ادنات   اةاط والربام  اسكومهة، ما مراعاس األشدددددياا ذو  

                       اجدا  شدددددددددددددددام   وردائمدا  ع ت   2010اسعداردة. وأاتح ردااون الف بني ل ادد من خمداطر الكوار  وإ ارصدا لزدا   
بط ع ت اوهاات اسكومهة ا  هة إاشددداء مكايب  اصدددة اسرما ا    إزاء الرتذب ل كوار ، وهث اشددد 

هبا ل اد من خماطر الكوار  وإ ارصا، وصددددهااة  اط عمر   هة رشددددتن يخال ادنات. وأاشدددد  صددددندوا 
هبدف متوير   2014م هون  والر أمريك (   عا     20رقاء النددددكان ال   يب م رهمرا ر هون رهزو )ووايل  

 قدرس ع ت الركهف ما يخال ادنات   الب دايت.مشاريا طوي ة األجر لبناء ال

وشدددروق الندددهدس  يندددهنا ابلرفملدددهر عم يا   سال الدعوس لضدددمان اسد من خماطر الكوار   -21
من اغدددددبايهجهة إاشدددددهون من أجر "إوقاا اسق" لفائدس   7وإ ارصا عا يشدددددمر اسعارة،   إطار اودف 
وأشدددارت إىل أن األشدددياا ذو  اسعارة واالذت   .(2)ا ئاألشدددياا ذو  اسعارة   آغدددها وا هط او

من الفاات الضددددددددزهفة مزرضددددددددون أرضر ةار الوفاس واسصددددددددارة وإعارات إضددددددددافهة ارهجة ل غددددددددربزا  من 
إىل أن إع انت اةدمة الزامة يملدر         أيضا  غهاغات و اط وررام  اسد من خماطر الكوار . وأشارت  

__________ 

مندرمدس من جتارح ينفه  عقدين مررالهني لألشدياا ذو  اسعارة   آغدها وا هط اوا ئ،   اغدبايهجهة إاشدهون (2)
اليفارهة وقوا األشياا    2006                                              ، فض   عن اعرما  اجلمزهة الزامة الرارخي    عا   2012-2003و  1993-2002

 ذو  اسعارة.
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ال ككن لألشددددياا ذو  اسعارة الوصددددول إلهيا. وابسضددددافة إىل   رضال من األوهان  شددددكال ولخات  
ذلك، ال يكون خمارغ الاوارئ واد ج  وادرافق  الهة من اسواجز   الخالب األعت. وشدددد ت الندددهدس 
 يندددددددددهنا ع ت أن ادشددددددددداررة ادنرظمة لألشدددددددددياا ذو  اسعارة   الرتذب ساالت الاوارئ واالذا من 

الكوار  ع ت الملددزهد ا    وع ت منددروى ادقاطزات ككن أن متنا أو يق ر إىل يدارال اسد من خماطر  
أ ىن ود من ادياطر واألضدرار عندما يقا الكوار . ومن شدتن رر من البنهة الرارهة ادا ية وادز ومايهة 

 اليت يرضمن مبا ئ الرملمهت الزا  أن  نن من الن مة ومن فرا البقاء ع ت رهد اسهاس.

وظق الندهدس  يندهنا أن مكرب األشدياا ذو  اسعارة   الف بني يززز ختاهط اسد من وال -22
خماطر الكوار  الشدددامر لإلعارة، وينف  يدارال لدعت األشدددياا ذو  اسعارة   االغدددرجارة ل كوار . 

رب وينف  ابارظا  أاشدداة يرم  إىل زاي س مشدداررة األشددياا ذو  اسعارة    اية البهاة. ورد اظت مك
الدفاع ادد    ت  عوية رشددددددددددتن الرتذب ل كوار  الشددددددددددامر لألشددددددددددياا ذو  اسعارة   ادناقة، 
                                                                                وشدددددك ق موشدددددرات  اية البهاة جزءا من أفضدددددر ادمارغدددددات   ذهاات اسكت ا   . وأ اشددددداق راعدس 

ثناء رهاانت لألشدددددددددياا ذو  اسعارة رخر  يهندددددددددال الرزرف ع هيت ويقدا االغدددددددددرجارة ادناغدددددددددبة وت أ
                                                                                        الكوار  الابهزهددة. وأ اهاددق ابس ح الوط  ادز  ابسعددارددة وإ ارس الرعددايددة االجرمدداعهددة والرنمهددة ميمددة 
وضدا غدهاغدات رشدتن ادندائر ادرملد ة ابسعارة، عا   ذلك عن طريق متكني األشدياا ذو  اسعارة. 

ينزير النددددهاغددددات والربام    و  اةرا ، أردت النددددهدس  ينددددهنا الرزاميا عندددداعدس جيو  الروعهة لضددددمان
ادرز قة ققوا األشدددددددياا ذو  اسعارة   غدددددددهاا يخال ادنات إىل مندددددددروى القواعد الشدددددددزبهة من أجر 

 متكني مجها أصااح ادمل اة ادزنهني من ادشاررة ادنرنالس.

وشددددددد  النددددددهد جو وين،   رهااا ال   أ ىل را عرب الفهديو، ع ت أن زاي س يزر  األشددددددياا   - 23
  اسعارة اثرر يخال ادنات ينبا   ااية ادااف من اسواجز االررملددددددددددددا ية واالجرماعهة والنددددددددددددهاغددددددددددددهة  ذو 

ادرزد س اليت يزوا مشدددددداررريت الكام ة   اسرما. ورال إن األشددددددياا ذو  اسعارة عا س ما يكواون من  
ملول ع ت الرز هت والرعاية الملاهة                                                             رني أرضر الفاات صمهشا    اسرما ا    ويواجيون يفاوات    فرا اس 

                                                                                        والزمر والنقر واال ذلك من الندددد ا واةدمات األغدددداغددددهة. ورضالا  ما ص مر وقوريت ووجيات اظرذت عند  
                                                                                        ر ورس اجليو  ادرز قددة ابلركهف ما ادنددات واالغددددددددددددددرجددارددة ل كوار . واظرا  الازدددا  إمكددااهددة الوصددددددددددددددول إىل  

                                            ثة واسازاش، ي قاغدددددددددد  األشددددددددددياا ذوو اسعارة مزدالت  االيملدددددددددداالت   واالت الاوارئ وجيو  اساا 
وفهات مريفزة رشددددددددكر اال مرناغددددددددب ما االذت   ل األودا  اجلوية القاغددددددددهة اليت يخ ييا  اذرس يخال  
ادنات. ويشددددددددددزر هب   الرادايت أرضر ما يشددددددددددزر النددددددددددكان   الب دان النامهة ورااعات النددددددددددكان ادرتثرس  

 النن.  النناء واألر هات اسثنهة والشزوح األص هة واألطفال وربار    شكال الرمههز ادردا  ة، مضر 

وردال النددددددددددددددهدد جو وين إن الددول م زمدة ابعرمدا  وينفهد  يددارال ل ريفهف من آرر يخال ادندات  -24
والركهف مزدا، عدا مول  ون آرر يخال ادندات ع ت األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة ويق در من أثرذدا. ويرزني 

  األولويدة سقوا األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة   رراسيدا ادرزدد س األطراف والضندائهدة ع ت الددول أن يزا
ل رموير وادنددددددددداعدس   سال يخال ادنات. وعوجب القااون الدويل واالبهة النظت القااواهة ا  هة   الزامل، 

اغدددددات يرزني ع ت اسكومات اوبا  و اية وإعمال وقوا األشدددددياا ذو  اسعارة عند وضدددددا النددددده
 والربام  ادرز قة ابدنات وينفه ذا ورصدذا ويقههميا.

و دب أن يكفدر الددول يززيز الزمدر ادندا   لكرامدة األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة ومزداجلدة أوجدا  -25
                                                                                         عد  ادنددددداواس االجرماعهة القائمة. فز ت غدددددبهر ادضال، أغددددديت ياوير منظومات النقر اجلماع  إغدددددياما  

ت    ف  اابزددارت الكررون من النددددددددددددددهددارات   أجزاء رضالس من الزددامل، ولكن ذد   ادنظومدا         جوذراي  
يبقت   رضال من األوهان اال مراوة لألشددددددددددددددياا من ذو  اسعارة اسررهة أو البملددددددددددددددرية. وابلرات من 
الرزامات الدول الواضدددددددددداة إبشددددددددددرال األشددددددددددياا ذو  اسعارة ويززيز وقوريت ع ت الملددددددددددزهد الدويل، 
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تن يخال سرما ذو  اسعارة لهندددددددددددق لا جية متضه هة   غدددددددددددهاا ايفارهة األمت ادرادس اسطارية رشددددددددددد  فإن
ادنات، وذو الرزا  واضدد  انرا من ايفارهة وقوا األشددياا ذو  اسعارة. ووث النددهد جو وين س ح 

 وقوا اسانان وأعضاء  ع ت  عت إاشاء ذ   اجلية الرمضه هة.

ومن   ل متكني األشدددددددددددددديدداا ذو  اسعددارددة، واأل دد  ققوريت وأفكددارذت ور اذت رملددددددددددددددورس  -26
                                                         لقددائت ع ت وقوا ادزورني إىل إ ددا  و ول منددا هددة ي مح ذ وى فاددات جددديدددس، ككن أن يقو  الني  ا

أوغددددا من النددددكان. ومن شددددتن ضددددمان إمكااهة الوصددددول إىل منظومات النقر اجلماع  أن يفهد طائفة 
واغدددزة من ادندددرزم ني. واظت اسا ار ادبكر اليت ككن الوصدددول إلهيا مفهدس لزمو  الندددكان، إذ ككنيا 

من  ار وشددددددهك. و رت النددددددهد  -غددددددواء من ذو  اسعارة أو من اال ذو  اسعارة    -أن   ر الناس  
جو وين ابلقول إادا ينبخ  االعباف ابألشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة روصددددددددددددددفيت عوامدر يخهال ككنيت يقددا 
منددددددددددددداهات رهمة   اجليو  الرامهة إىل  ههد أثر الكررون والرتر ت ما روربنا ادرخال. واألشدددددددددددددياا ذوو 

إذ يرزني ع هيت ابغددددددددددددددرمرار إ دا  و ول ل رمرا ابلزه    عدامل مل  - رباء   ادروادة واالرركدار اسعداردة 
يكن مملددددددمما وت   األصددددددر. و ب ع ت اسرمزات   مجها أحناء الزامل أن يواجا أزمة ادنات ابلرزاون 

 ما األشياا ذو  اسعارة من أجر  قهق منات آمن وثمني منرقبر شامر ل جمها.

وأ لق النددددددهدس أويو ربهان،   رغددددددالة ابلفهديو ور خة اسشددددددارس، ابغددددددت الراالف الدويل ادز   -27
                                                                                    رقضدددددااي اسعارة، ال   يزد  اال ا  الوط  ل و  اسعارة   أواندا عضدددددوا فها. وأررزت أن األشدددددياا 

رارهر اليت يزب  ذو  اسعارة مزرضدددددددددددددون رشددددددددددددددس دياطر الرتثالات النددددددددددددد بهة لرخال ادنات، مما يزيد الز
وملدددووت ع ت اةدمات األغددداغدددهة ويزرضددديت رشدددكر اال مرناغدددب لندرس ادها ، واازدا  األمن الخ ائ ، 
واةنددددائر االررملددددا ية، والزنف القائت ع ت اوع اجلنح، والنددددكن اال ال ئق، وااقااع  دمات الدعت، 

طزة راغددهندد    أواندا أ ى إىل                                                           والرشددريد القنددر . وردمق مضاال  من فهضددان ار  ورا وديضا   مقا
 يشريد األشياا ذو  اسعارة فتصباوا ر  متوى.

وأردت النددددهدس أويوو أن آرر يخال ادنات موزعة اجرماعها، وأاا يربا ئط أوجا عد  ادندددداواس  -28
القائمة أصددددددددددد    اسرمزات اليت متهز ضدددددددددددد األشدددددددددددياا ذو  اسعارة رارا رضالس ومرزد س اجلوااب. 

شدددددددددددددديداا ذوو اسعداردة اال ممض ني   مزظت ال جدان ادزنهدة ررخال ادندات أو اسدد من خمداطر الكوار . واأل
وأشددددارت إىل اسرملدددداء االجرماع ، واسرمان من اسقوا، واازدا  اسماية القااواهة، روصددددفيا األغددددباح 

األغددباح اجل رية   الرئهنددهة دا يقاغددها ذوالء األشددياا من مملدداعب. و ب أن يزاغ و ول يخال ادنات
ل ظ ت االجرماع  والرمههز وعد  ادنددددددددداواس اليت يوثر   األشدددددددددياا ذو  اسعارة. ويوفر ايفارهة وقوا 

ادرز قة قاالت اةار وواالت الاوارئ اساندددددددددددااهة،   11األشدددددددددددياا ذو  اسعارة، عا   ذلك ادا س  
 يوجهيات وإرشا ات   ذ ا الملد .

اليفارهة يوفر إرشددددا ات لملددددهااة غددددهاغددددات شددددام ة لإلعارة   سال وذررت النددددهدس أويو أن ا -29
ادرز قة ابلرزاون   32الزمر ادنا   ومتكني األشدياا ذو  اسعارة روصدفيت عوامر يخهال. وينص ادا س  

الددويل ع ت يددارال مقبودة الختداذ ا  ردائت ع ت وقوا اساندددددددددددددددان يكون  ور  الفر  جلزدر اسجراءات 
ات فزدالدة، أ  عن طريق مزداجلدة األغددددددددددددددبداح اجلد ريدة ل ريمه  واسرملددددددددددددددداء، ويززيز الزددالدة ادرز قدة ابدند 

 االجرماعهة وادشاررة والرشاور اسديني، والرملد  ل رمههز.

وا ررمق الندددددددهدس أويو م وظاصا رزر  عد  من الروصدددددددهات ابغدددددددت الراالف الدويل ادز   -30
بخ  ل دول األطراف   االيفارهة ووراالت األمت ادرادس رقضددددااي اسعارة وأعضددددائا. وأردت ع ت أاا ين

وأصدددددددااح ادملددددددد اة ادزنهني أن يكفر وظر الرشدددددددريزات الواضددددددد  جلمها أشدددددددكال الرمههز القائت ع ت 
اسعارة واسرمان من البيهبات الرهندددددددددالية ادزقولة، رخهة الروصدددددددددر إىل ادنددددددددداواس ادوضدددددددددوعهة. و عق إىل 

ذو  اسعارة، عن فهيت األطفال، وإشراريت الفز   من   ل ادنظمات   الرشاور النشط ما األشياا
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اليت متض يت،   مجها عم هات صددددددددددددنا القرار ادرز قة عنا يخال ادنات والريفهف من آرر ، وذلك ابلنظر، 
ع ت غدددبهر ادضال،   متضهر األشدددياا ذو  اسعارة    وائر اسد من خماطر الكوار  ع ت الملدددزهدين 

  و ون الوط  ع ت ود غددددددواء. ومن األمور اساية ينفه  اسموعة الكام ة من االلرزامات ادرز قة الوط
إبمكدددااهدددة الوصددددددددددددددول عوجدددب االيفدددارهدددة، عدددا   ذلدددك مدددا يرز ق منيدددا رركنولوجهدددات واظت ادز ومدددات 

 وااليملاالت   سال يخال ادنات، وفر  يدارال جزائهة فزالة ع ت عد  االمرضال.

و عا الراالف الدويل ادز  رقضددااي اسعارة وأعضددا   الدول األطراف ووراالت األمت ادرادس  -31
وأصددددااح ادملدددد اة ادزنهني إىل أن يضددددمن مراعاس النددددهاغددددات ادرز قة ررخال ادنات سقوا وآراء النندددداء 

ملددددددددددت ادكفوفني، والفرهات ذوات اسعارة واالها من الفاات ادمض ة متضه  انرملددددددددددا، مضر األشددددددددددياا ال
واألشددددددددياا ذو  اسعارة ال ذنهة، واألشددددددددياا ذو  اسعارات النفنددددددددهة االجرماعهة، واألشددددددددياا 
ادملدددددددددددارني ابلروود، واألشدددددددددددياا ذو  اسعارة من أرناء الشدددددددددددزوح األصددددددددددد هة. وينبخ  إ ماغ وقوا 

نات. وع وس ع ت األشددددددددددددددياا ذو  اسعارة   مجها اسجراءات اسئائهة، عا فهيا ي ك ادرز قة ررخال اد
ذلك، فإن رناء ردرات األشدددياا ذو  اسعارة وادنظمات اليت متض يت أمر واغدددت. وي ز  ر ل مزيد من 
اجليو  سشدددرال األشدددياا ذو  اسعارة   الرز هت ادرز ق ررخال ادنات، ورصدددد أثر يخال ادنات   وقوا 

 ف أود عن الررب رندددبب ااثرر األشدددياا ذو  اسعارة، ويقدا يوجهيات واضددداة لضدددمان عد  خت
 الضارس لرخال ادنات.

 مملااشة حتاورية  -ابء 

  ل ادنارشددة الرااورية، أ ىل عدا  ت ممض و اال ا  األوروو وأرمهنها وأذررهجان )ابغددت وررة   - 32
، عا   ذلك  ر دان عد  االحنهاز( ورنخ  ي  )ابغدت اسموعة األغداغدهة ادزنهة ققوا اساندان ويخال ادنات 

الف بني وفههق ان (، وروررهنا فاغدددو )ابغدددت سموعة الدول األفريقهة(، وشددده  ، والملدددني، ورواب، وإروا ور،  
وفهج ، وفن ندا )ابغدددت الدائرل، إغدددرواها، أينددد ندا، اليفها، لهروااها، النروي ، الندددويد(، وإادواهندددها، إيران  

ت شدددده  ، إروا ور، اوايهماال، رنما، أورواوا (، انورو  اسغدددد مهة(، الزراا، ادكنددددهك )ابغدددد   - )مجيورية  
البولهفارية(،    -   )ابغددددددددت سموعة من الب دان(، ابرنددددددددران، اهبال، النددددددددنخال، غددددددددالالهون، فنزوي  )مجيورية 

 وفههق ان  )ابغت راراة أمت جنوح شرا آغها(. 

خل راراة مجاعة البااب يوونا ممض و ادنظمات الوطنهة والدولهة واال اسكومهة الرالهة        أيضددددددددددددا  ويك ت   -33
ابغدددت شدددبكة القدرس ادندددردكة(، وصدددندوا الدفاع         أيضدددا  الضالث والزشدددرون، مررز القااون البها  الدويل )

القااو  ساملدددددددددداف رورب األر ، وجلنة وقوا اسانددددددددددان   اهوزي ندا، وادزيد الدويل ل مندددددددددداواس رني 
 اجلننني ومتكني ادرأس.

 ر اس الء ربهاانت ع ت الدول األعضددددداء الرالهةخل رويندددددواان، رولهفها ورندددددبب ضدددددهق الورق، يز -34
لهشدددددددددددددديت، جزر مدارشدددددددددددددددال، جورجهدا، اهداان، فدااوايو، فراندددددددددددددددا،  - ادرزدد س القومهدات(، يهمور -) ولدة  
ان ، رار، روغدددددددددددددراريكا، مملدددددددددددددر، ادخرح، ادم كة الزررهة الندددددددددددددزو ية، ادم كة ادرادس لربياااها  فههق

 .(3)ذولندا الزظمت وأيرلندا الشمالهة، انمهبها،

                                                                               ول نددددددبب افنددددددا، مل ي دل ربهان أ  من ادزيد الزاد  ل مها  والبهاة والملدددددداة ومنظمة شددددددباح  -35
 .(3)اجلنوح

__________ 

 س ح وقوا اسانان. البهاانت اليت ي قريا األمااة مراوة ع ت ادورا الشبك  اةارج  (3)
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رر الندددد بهة ادبيبة ع ت يخال ادنات   مترا األشددددياا ذو  اسعارة                      وشددددد   ادرك مون ع ت ااث -36
ققوا اساندددددددان، عا   ذلك من   ل اريفاع مندددددددروى غدددددددا  البار، وينقر البشدددددددر، والفهضددددددداانت، 
والكوار  الابهزهة، وادرس ادها ، وفقدان األراض  الزراعهة، والرتثالات ع ت الملاة وغبر الرزا. ويو   

ادنات إىل زاي س يقوي  اجليو  الرامهة إىل القضددداء ع ت الفقر و قهق الرنمهة ادندددردامة، وهث آرر يخال  
 يزه    الفقر االبهة األشياا ذو  اسعارة ال ين يقدر عد ذت رب هون شيص.

                                                                               وأررزت ادنارشدددة أن يخال ادنات، وإن ران يشدددكر صديدا  وجو اي  جلمها األشدددياا، فإاا يوثر  -37
ال مرناغدبة   األشدياا ذو  اسعارة. ورد أ ى يخال ادنات إىل يفارت أشدكال الرمههز ادرزد س رملدورس ا

وادردا  ة اليت يواجييا األشياا ذوو اسعارة. ويقا ع ت عايق مجها الدول منوولهة ضمان أن يدعت 
ا اسانددان، عا   إجراءاصا وغددهاغدداصا ادرز قة ابدنات وقوا اسانددان جلمها الناس. و ب إعمال وقو 

ذلك اسق   ادها  والرز هت واسملدددددددول ع ت ادز ومات، جلمها األشدددددددياا، عن فهيت األشدددددددياا ذوو 
ع ت ضدرورس  اية اددافزني عن وقوا         أيضدا  اسعارة، وىت ال يري ف أود عن الررب. وجرى الرشدديد  

 اسانان البهاهة.

غددات الريفهف من آرر يخال ادنات والركهف و عا ادرك مون الدول إىل ضددمان أن يكون غددها -38
                                                                               مزا ع ت مجها ادنددددددروايت شددددددام ة متاما  جلمها األشددددددياا ذو  اسعارة، عن فهيت األطفال وادنددددددنون 
د  ع ت                                                                                          والننددداء وأرناء األر هات والشدددزوح األصددد هة واألشدددياا ال ين يزهشدددون   الب دان النامهة. وشددد 

د  ع ت الدور ال   يو يا ضددددددددددرورس متكني األشددددددددددياا ذو  اسعارة روصدددددددددد                                                فيت عوامر يخهال، رما شدددددددددد 
 األشياا ذوو اسعارة   يوفال و ول مبركرس ل ريفهف من آرر يخال ادنات والركهف مزا.

وإن رااق رد زا ت من يفارت والة األشددددددياا ذو    19-وذرر ادرك مون أن جائاة روفهد -39
                                        ع ت أاا فرصددددددة العرما  ا    ومبا رات جديدس         أيضددددددا                                               اسعارة اوشددددددة أصدددددد  ، فإاا ينبخ  أن ي نظر إلهيا  

دكافاة يخال ادنات    ر  اية األشددددددددددددددياا ذو  اسعارة. والرمرا ابسق   رهاة صدددددددددددددداهة واسق   
 الملاة  ور أغاغ    ذ ا الملد .

 وأشدددار ادرك مون إىل أههة ينفه  األطر الدولهة ذات الملددد ة، عا   ذلك إطار غدددهندا  ل اد -40
، وأذدداف الرنمهدة ادنددددددددددددددرددامدة، وايفدارهدة األمت ادراددس اسطداريدة 2030-2015من خمداطر الكوار  ل فبس  

رشددددددددتن يخال ادنات، واغددددددددبايهجهة األمت ادرادس س ماغ منظور اسعارة. ومن شددددددددتن ايباع ا  رائت ع ت 
   قهق أذداف الرنمهة      ا  أيضدددد اسقوا وشددددامر دنددددائر اسعارة   اسجراءات ادرز قة ابدنات أن يندددديت 

 ادنردامة.

وأوجز ادرك مون الردددددارال ال زمددددة دزدددداجلددددة ااثرر ادبيبددددة ع ت يخال ادنددددات   األشدددددددددددددديدددداا  -41
                                                                              اسعددداردددة، عدددا   ذلدددك يقههت خمددداطر ادندددات، والني   اجلدددامزدددة والشدددددددددددددددددام دددة س ارس اديددداطر، و عت  ذو 

أههة يبا ل ادمارغدات اجلهدس والدروس ادندرفا س   سال         أيضدا  والروعهة ورناء القدرات. وأررزوا   الرضقهف
                                                                               يززيز و اية وقوا اساندددددددان لألشدددددددياا ذو  اسعارة   غدددددددهاا يخال ادنات. وشدددددددد   ادرك مون ع ت 

يز القدرس ع ت الدور اسهو  ل رزاون والشدددددددددددددرارات الدولهني، وع ت اساجة إىل ادنددددددددددددداعدس من أجر يزز 
                 الركه ف والرامر.

                                                                     وشدددددددددد   ادرك مون ع ت أههة إشدددددددددرال األشدددددددددياا ذو  اسعارة   اغدددددددددبايهجهات الرياهط  -42
والرتذب واالغدددرجارة من أجر الرملدددد  لرخال ادنات و قهق الرنمهة الشدددام ة وادندددردامة. وينبخ  ضدددمان 

ذو  اسعارة وادنظمات اليت متض يت وإشدددددرال ادشددددداررة الفزالة وادندددددرنالس واسدية من جااب األشدددددياا  
ذدد   اجليددات   اسجراءات ادرز قددة ابدنددات، عددا   ذلددك صددددددددددددددنا القرارات والروعهددة فهمددا يرز ق ققوا 

 الفاة. ذ  
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ويرزر  الننددددددددددددددداء والفرهددات ذوات اسعددارددة ألشددددددددددددددكددال مرزددد س ومرقدداطزددة من الرمههز. وأررز  -43
 ومات ع ت حنو منملددددددف من   ل اظت اسا ار ادبكر الشددددددام ة. ادرك مون ضددددددرورس اسملددددددول ع ت ادز

ومن الزوامر الرئهندهة اليت ينديت   زاي س ادياطر اليت يرزر  وا األطفال ذوو اسعارة اقص ادز ومات 
                                                                                      وادوار    األشدكال ادهند رس واد ئمة لألطفال. و  ذ ا الملدد ، أشدار ادرك مون إىل ررار س ح وقوا 

، ال    عا فها اس ح إىل ايباع ا  شدددامر ومركامر ومراع ل منظور اجلنندددا  وشدددامر 21/41ن  اساندددا
 لإلعارة إزاء غهاغات الركهف ما يخال ادنات والريفهف من آرر .

وأررز ادرك مون آلهدات األمت ادراددس سقوا اساندددددددددددددددان ابعربدارذدا  دافدر لروطهدد منددددددددددددددروايت  -44
قوا اسانان ويخال ادنات، عا   ذلك ما يرز ق منيا ققوا األشياا ذو  الاموح ادزززس   سايل و

اسعارة. وع ت غددددددددددددبهر ادضال، ككن ل روصددددددددددددهات ادقدمة إىل الدول اةاضددددددددددددزة ل غددددددددددددرزرا    إطار 
االغددددددرزرا  الدور  الشددددددامر أن يززز اجيا إزاء الركهف ما يخال ادنات والريفهف من آرر  واسد من 

ل عربارات اجلننددددددددددددااهة واسعارة. وااثلهات اليت لدييا عم هات            ومراعها                    ار  لهكون شددددددددددددام   خماطر الكو 
يشددددددددددداورية شدددددددددددام ة ذ  إودى الوغدددددددددددائر لرنفه  ذلك االلرزا . وأرد ادرك مون ع ت الدور ال   يو يا 

 قوا اسانانادك فون روالايت   إطار اسجراءات اةاصة     هر ااثرر ادبيبة ع ت يخال ادنات   و
رر   سال واليرا. و عا رز  ادرك مني إىل اغدددددرادا  والية   إطار اسجراءات اةاصدددددة خمملدددددملددددة 

 سقوا اسانان ويخال ادنات.

وشددددددددد  عدس مرك مني ع ت اساجة إىل مجا رهاانت عن آرر يخال ادنات   وقوا اسانددددددددان،  -45
ات ذات الملدد ة مضر اوع اجلنح، وذو أمر ميت من ويملددنهف البهاانت ونددب اسعارة واالذا من ادرخال 

ا         أيضدددا  أجر وضدددا الندددهاغدددات والربام  ع ت حنو فزال. ولوو                                        أن من شدددتن البهاانت ادوثورة أن ي وغددد 
 النقاش الزا  ويو   إىل مشاررة اسرما ادد  مشاررة مفهدس    اية وقوا اسانان ويززيزذا.

 ماغ وقوا األشددددياا ذو  اسعارة   القوااني والنددددهاغددددات  وأرد عد  من ادرك مني أههة إ  - 46
  إطار ايفارهة األمت ادرادس اسطارية                                                                 والربام  الوطنهة ادرز قة ابدنات، عا   ذلك ادناهات ا د س وطنها  

                                                                                  رشددددددتن يخال ادنات. وارب ح أن من شددددددتن اغددددددرادا  جية مزبف هبا ريها  متضر األشددددددياا ذو  اسعارة  
نظمات ادمض ة وت   ايفارهة األمت ادرادس اسطارية رشتن يخال ادنات أن ينيت    عت وقوا اسانان  واد 

و نددددددني رناء القدرات لرززيز وقوا األشددددددياا ذو  اسعارة   غددددددهاا يخال ادنات. وينبخ  أن يرضددددددمن  
كهف مزا والقدرس ع ت  مر آرر   صدنا يق متوير ادنات والرموير ادرز ق ابلريفهف من آرر يخال ادنات والر 

مبدأ          أيضا                                                                                        اجا  شام   لإلعارة. و  غهاا ايفارهة األمت ادرادس اسطارية رشتن يخال ادنات، أررز ادرك مون  
الركنولوجها إىل الب دان النامهة ورناء   عن اساجة إىل اقر                                           ادندددددددوولهات ادشدددددددبرة وإن رااق مرباينة، فضددددددد   

 لب دان ادزرضة روجا  اا لسرر الضارس لرخال ادنات. ردراصا، وال غهما ا 

وغددددددد ط ادرك مون الضدددددددوء ع ت ادمارغدددددددات اجلهدس ادرز قة عشددددددداررة األشدددددددياا ذو  اسعارة   - 47
وإ ماجيت   اسرما، وع ت اسجراءات ادرز قة ابدنات القائمة ع ت اسقوا. ومن األمض ة ع ت ادمارغدددات  

ر األوروو ال   ييدف إىل  وير االررملددددا ات واسرمزات حنو منددددارات إئائهة  ادارووة االيفاا األ ضدددد 
                                                                                        ايدس منا ها  ويرندددت ابلكفاءس   اغدددريدا  ادوار  وهث ال ي بل أود   ف الررب. ويضدددمنق إجراءات  
                                                                                     الزمر ادزج ر ل دول اجلزرية الملدددددخالس النامهة )مندددددار غددددداموا( عدس إشدددددارات إىل وقوا األشدددددياا ذو   

عددارددة. واعرمدددت روينددددددددددددددواان اغددددددددددددددبايهجهددات ل ريفهف من آرر يخال ادنددات مضددر يوزيا البدد ور ادقدداومدة  اس 
ل جفاف، اليت اغددددددددرفا ت منيا النندددددددداء روجا  اا، عن فهين النندددددددداء ذوات اسعارة. ومش ق مندددددددداهة  

ا الوطنهة لرخال ادنات                                            اجا  شددام   س ارس ادياطر، ويضددمنق اغددبايهجهري   2019                           إروا ور ا د س وطنها  لزا   
األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة ردإوددى الفادات ذات األولويدة. و  إاددواهنددددددددددددددهدا،    2025إىل    2012ل فبس من  

رشددتن  اة    2019/70 رشددتن األشددياا ذو  اسعارة وال ئاة اسكومهة ررت   2016/8يضددمن القااون ررت  
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رس وادفملددددددد ة وندددددددب الا ب لفائدس  الزمر الوطنهة ادرز قة ابألشدددددددياا ذو  اسعارة يوفال اسماية ا                                   دهنددددددد 
األشدددددددددددياا ذو  اسعارة   أورات الكوار . و  غدددددددددددالالهون، أاشدددددددددددت رااون األشدددددددددددياا ذو  اسعارة  

، اعرمدت راراة أمت جنوح شددددرا  2018جلنة وطنهة يزع ابألشددددياا ذو  اسعارة. و  عا     2011 لزا  
يزمهت مراعاس وقوا األشددددياا    :2025لزا   آغددددها اةاة الرئهنددددهة لرمكني راراة أمت جنوح شددددرا آغددددها 

  سدال يزمهت مراعداس وقوا    2025ذو  اسعداردة، اليت صددف إىل اغددددددددددددددركمدال و قهق ر يدة الرارادة لزدا  
 األشياا ذو  اسعارة   مجها الررائز الض   جلماعة راراة أمت جنوح شرا آغها. 

وطرح ادرك مون عد ا من األغا ة ا د س ع ت أعضاء و قة النقاش. وران من رني ذ   األغا ة   - 48
ذو  اسعارة مشددددددداررة رام ة    ما ي  خل )أ( أين ذ  الضخرات الرئهندددددددهة اليت  ول  ون مشددددددداررة األشدددددددياا 

وفزدالدة   الزم هدات الزدادهدة لرخال ادندات  ورهف ككن الغددددددددددددددبايهجهدة األمت ادراددس س مداغ منظور اسعداردة  
)ح( مدا ذ  ادمدارغددددددددددددددات اجلهددس   سدال    ت                                               ادزرمددس ودديضدا  أن يندددددددددددددداعدد ع ت يضددددددددددددددههق ذد   الفجوات  

)غ( رهف ككن س ح وقوا اسانددددددددان أن يدعت    ت رة  اسجراءات ادرز قة ابدنات الشددددددددام ة دنددددددددائر اسعا 
ايباع ا  شدددددددامر دندددددددائر اسعارة ورائت ع ت وقوا اساندددددددان   غدددددددهاغدددددددات يخال ادنات، عا   ذلك    

) ( مددا ذ  اةاوات الرددالهددة اليت ككن أن يريدد ذددا األمت ادرادددس و وودا   ت ادفدداوضدددددددددددددددات ادرز قددة ابدنددات  
)ه( رهف ككن سعمال اسق    ت  ت وقوا اسانددان   الرملددد  لرخال ادنات  األعضدداء لبغدده  ا  رائت ع 

)و( ما ذ     ت   الرنمهة أن ينددددديت   يززيز و اية وقوا األشدددددياا ذو  اسعارة   غدددددهاا يخال ادنات  
دنات مزاجلة  ادمارغات ا  هة أو اسر همهة أو الزادهة الشام ة دنائر اسعارة اليت يزاغ راريقة يزاواهة يخال ا 

 فزالة، وال غهما   أعقاح الكوار  الابهزهة  

 الردود واةالحظات اخلتامقة -جقم 

رزد ادنارشددة الرااورية، أاتح رئهح س ح وقوا اسانددان ل مشدداررني   و قة النقاش فرصددة  -49
 اس الء ع وظات  رامهة.

نراغ الرئهنددددددددددد  ال     ص إلها والوظق ادقررس اةاصدددددددددددة   م وظاصا اةرامهة أن االغدددددددددددر -50
االجرماع ذو أن اسجراءات ادرز قة ابدنات  ب أن يكون رائمة ع ت وقوا اسانان. و ب أن يكون 
ذ   اسجراءات، عندما يرز ق األمر ابألشدددياا ذو  اسعارة، مرماشدددهة ما ايفارهة وقوا األشدددياا 

و  اسعددارددة وإ مدداجيت. ولراقهق إ مدداغ ذو  اسعددارددة، اليت متضددر أع ت مزددايال سمددايددة األشدددددددددددددديدداا ذ
األشدددددددياا ذو  اسعارة وإاشددددددداء ااثلهات ال زمة   ذ ا الملدددددددد ، أردت ادقررس اةاصدددددددة أههة ينفه  
األطر واالغددددددددددددبايهجهات الدولهة ذات الملدددددددددددد ة، عا   ذلك إطار غددددددددددددهندا  ل اد من خماطر الكوار  

فارهة األمت ادرادس اسطارية رشدددددددددددددتن يخال ادنات، ، وأذداف الرنمهة ادندددددددددددددردامة، واي2030-2015 ل فبس
واغددبايهجهة األمت ادرادس س ماغ منظور اسعارة. وشددد ت ع ت ضددرورس مزاجلة األغددباح اجل رية لرتثال 
يخال ادنات اال ادرناغددددددددددددددب ع ت األشددددددددددددددياا ذو  اسعارة، فضدددددددددددددد  عن ثثال ازعة الرنقهص من رهمة 

ادندداواس ادرزد س اجلوااب، عا   ذلك ي ك ادرز قة ابلنددن واوع   األشددياا رنددبب اسعارة وأوجا عد 
ومراعاس االعربار الواجب ل رجارح ادزهشدة، مضر جتارح أرناء الشدزوح األصد هة   اجلنح وأغدباح أ رى،

 واألشياا ال ين يزهشون   الدول اجلزرية الملخالس النامهة.

ويرا ب الزمر ادنا   الشددامر ل جمها مشدداررة اشدداة، وهث أشددارت ادقررس اةاصددة إىل أن  -51
  مجها أعماوا،          فز ها                                                                    الدول م زمة ابلرشدددداور ما منظمات األشددددياا ذو  اسعارة وإشددددراريا إشددددرارا   

قة                                                                                 وفقا  اليفارهة وقوا األشدددددددددياا ذو  اسعارة. ولك  يكون الندددددددددهاغدددددددددات الزامة واسجراءات ادرز  
ابلركهف ما يخال ادنات والريفهف من آرر  شدددددام ة لألشدددددياا ذو  اسعارة، ينبخ  ر ل جيو  مررزس 
لددعت األشدددددددددددددديداا ذو  اسعداردة   غددددددددددددددهداا اسجراءات ادرز قدة ابدندات. ومن أجدر يق هص الفجوس   



A/HRC/46/46 

GE.20-17590 12 

رزاون الدويل إمكااهة الوصددددول،  عق ادقررس اةاصددددة إىل  نددددني الرصددددد، والبهاانت ادملددددنفة، وجيو  ال
لك  يزكح وارا األشدددددددياا ذو  اسعارة. ومن الضدددددددرور  إجراء اغدددددددرزرا  لإلجراءات اليت اخت ت 

                                                                                    ربر  ل اوول  ون أن يملددددددددددب  ادوار  ادالهة أو الرقنهة أو البشددددددددددرية وواجز جديدس أما  األشددددددددددياا  من
 اسعارة. ذو 

ة وقوا األشدددددددياا ذو  وأرد الندددددددهد جو وين أن أذت شددددددد ء ككن أن يفز ا الدول سماي -52
اسعارة   غدددهاا يخال ادنات ذو اسد من اابزارت الكررون. وأررز ضدددرورس ينفه  الدول الرزاماصا عوجب 

رراديد ومزاجلة الزقبات اليت         أيضدددددددددددددا  ايفارهة وقوا األشدددددددددددددياا ذو  اسعارة. ورال إن الدول م زمة  
يخال ادنات والريفهف من وديا، ومتكني يزب  غددددددددبهر ادندددددددداواس فهما يرز ق رنددددددددهاغدددددددداصا ل ركهف ما  
 األشياا ذو  اسعارة من وضا ي ك النهاغات وينفه ذا.

وفهما يرز ق ابدمارغدددددددات اجلهدس، أشدددددددار الندددددددهد جو وين إىل أن الدول ينبخ  أن يندددددددرند إىل  -53
الرملددددمهت الزا  اةربس الواغددددزة ادراوة   أوغدددداط اجليات ادزنهة ابسعارة فهما يرز ق إبمكااهة الوصددددول و 

ع ت أههة إاشددددداء  ائرس         أيضدددددا  والنقر والرز هت ورصدددددا ع ت زاي س متكني األشدددددياا ذو  اسعارة. وأرد  
خمملدددملدددة لألشدددياا ذو  اسعارة   ايفارهة األمت ادرادس اسطارية رشدددتن يخال ادنات. وشدددد  ع ت أن 

رهدة. وينبخ  أن صددف  ادة إبمكدان الددول أن يضددددددددددددددا  ادة عمدر س مداغ اسعداردة   إطدار ي دك االيفدا
أن يشدددددبط مجا         أيضدددددا  إ ماغ اسعارة إىل ضدددددمان يهندددددال الوصدددددول ل مفاوضدددددات ادرز قة ابدنات. وينبخ   

رهاانت عن رهفهة ثثر األشدددددياا ذو  اسعارة ررخال ادنات وما إذا رااوا يشددددداررون   الرملدددددد  لا وما 
 ق ابسقوا الرشدددددداررهة وادوضددددددوعهة ل و  ذ  النددددددبر إىل ذلك. وينبخ  أن يرضددددددمن اةاة عناصددددددر يرز

 اسعارة، فض  عن رناء القدرات.

                                                                          و  اةرا ، شددد  النددهد جو وين ع ت أن اغددرادا  مقرر  اا ي ك  ف روالية ينملددب  ع ت  -54
وقوا اسانددددددددان ويخال ادنات ككن أن يندددددددداعد ع ت مزاجلة أوجا البارط ادزقدس رني وقوا اسانددددددددان 

د من الفزالهة، ال غددددهما رنددددبب طبهزة يخال ادنات الشددددام ة لزدس رااعات. واربح إ راغ ويخال ادنات عزي
 وقوا األشياا ذو  اسعارة ضمن والية ذ ا ادقرر اةاا.

                                                                            وأردت الندهدس أويوو سد ا    م وظاصا اةرامهة ع ت أههة إشدرال األشدياا ذو  اسعارة  -55
ادرز قة ررخال ادنات. وشددددددددد ت ع ت ضددددددددرورس يزاون اسكومات ما   عم هة اختاذ القرارات واسجراءات  

أصدددددااح ادملددددد اة، عا   ذلك منظمات األشدددددياا ذو  اسعارة، ل اد من ااثرر ادبيبة ع ت يخال 
ادنات   األشدددددددياا ذو  اسعارة. ولراقهق ذلك، ي ز  ختملدددددددهص اعرما ات رافهة   ادهزااهة ووضدددددددا 

   مجها الدوائر.        فز ها                         اا ذو  اسعارة إ ماجا  آلهات ل رصد وإ ماغ األشي

إىل ممارغددة جهدس لرززيز وقوا األشددياا ذو  اسعارة   غددهاا يخال   وأشددارت النددهدس أويو -56
ادنات   أواندا، وهث يضددددت االجرماعات الشدددديرية ادرز قة ابسد من خماطر الكوار  ممض ني وكومهني 
وآ رين عن منظمات اسرما ادد  واألشدياا ذو  اسعارة. ومكنق ي ك ادمارغدة األشدياا ذو  

عن وضددا                                                                      رة الفزالة   ادنارشددات ادرز قة رريفهف ااثرر الندد بهة لرخال ادنات، فضدد   اسعارة من ادشددار 
اةاط والنددددددهاغددددددات. وأررزت أن ذ   ادمارغددددددة ككن أن يزرمدذا الدول وغددددددائر أصددددددااح ادملدددددد اة 

ا فدة لخر  مزداجلدة الضخرات القدائمدة   سدال اس مداغ   الزم هدات الددولهدة والوطنهدة ويززيز ادشدددددددددددددددارردة اود 
وإ ماغ األشدددياا ذو  اسعارة. وا ررمق الندددهدس أويوو ر مريا ابلقول إن الربام  وادشددداريا الشدددام ة 
ل جمها غددرفهد مجها األشددياا ذو  اسعارة وأاا ينبخ  إشددرال األشددياا ذو  اسعارة   الزم هات 

 ع ت مجها ادنروايت.

 وا اسانان ادنارشة.وعقب اد وظات اةرامهة، ا ررت انئب رئهح س ح وق -57
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 التوصقات -       رابعا   

                                                                            ادم اةتكلمون عددا  من التوصننننقات أ ملاء اةملااشننننةإ ودعوا  هن اتاال لإل اننننام  ل عااة  -58
واائم على ا قوق يف جمال العم  اةملاخي  واننننننننددوا على  ننننننننرورة اصع ا  ابألاننننننننياه ذوو 

ي قف من آاثر تغري اةملاخ والتكقف اإلعااة بوصنننن  م عوام  تغقري يسنننن مون يف توجق  و رانننناد الت
                                                                            مع إ وأوصنننوا تن ت درم  نننمن األولقات األانننياه ذوو اإلعااة واةملظمات ال  نثل م يف صنننملع 

تن         أيضننا                                                                            القرار بشننحن تغري اةملاخ على مجقع اةسننتوشت مشننارية فعلقة ومسننتملرية وم قدةإ واع    
اةتعلقننة بملظم اإلنننلار اةاكر ال   كن اجل ود اةاننلولننة يف جمننال  مكننانقننة الوصنننننننننننول  مثنن  تلننك 

الوصننننننننول  لق ا  م قدة لعموم السننننننننكانإ وأبرش اةتكلمون أن األاننننننننياه ذوو اإلعااة خ اء يف 
يتعني علق م ابسنننتمرار   اد حلول للتمتع ابلعق  يف عا    يكن مينننمما  م   اةرونة واصبتكار   ذ

ة يف اةملااشنننننننننات الرامقة  هن و نننننننننع يف األصننننننننن إ ومن انننننننننحن  انننننننننرا  األانننننننننياه ذوو اإلعاا
 اصس اتقجقات الالشمة للمرونة واصبتكار أن يك   فعالقة تلك ا لول ومملاسات ا لألهدا إ

ويملاغي بننلل اجل ود من أجنن  التمل قننل الكننامنن  صلتزامننات النندول ابانناذ  جراءات مملنناخقننة  -59
اصت نااقنات واأل ر وال امإل   انائمنة على ا قوق واننننننننننناملنة ةسنننننننننننائن  اإلعناانة  مبنا يف ذلنك يف   نار

الدولقة القائمةإ وأاننننري على وج  التحديد  هن التزامات ذات صننننلة وردت يف ات اق ابريس بشننننحن 
   2030- 2015تغري اةملاخ  وأهدا  التملمقة اةستدامة  و  ار سقملداو للحد من أخطار الكوارث لل  ة  

اةتحدة إلدمام مملظور اإلعااة  وات ااقة واسننن اتقجقة  نشنننقون  ومسنننار سننناموا  واسننن اتقجقة األمم  
حقوق األانننننننننياه ذوو اإلعااةإ وأبرش اةتكلمون أن اإلرانننننننننادات ال  توفرها تلك الينننننننننكو  

يف معاجلة األسااب اجللرية لآلاثر غري اةتملاساة اة تاة على تغري اةملاخ يف األاياه         أيضا  ستس م  
 ذوو اإلعااةإ

                                                ابلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسنننان  أن تطاق لجا  انننامال    ويملاغي للدول  من أج  الوفاء -60
ةسننائ  اإلعااة يف اطقا السننقاسننات وال امإل واإلجراءات اةتعلقة ابةملاخ وتمل قلها واسننتعرا نن اإ 
ويملاغي رصننننننننننند اعاثر اة تانة على تغري اةملناخ يف حقوق األانننننننننننيناه ذوو اإلعناانة ومجع الاقنا ت 

 أج   رااد وتوجق  عملقة و ع السقاسات اةتعلقة ابةملاخإوتيملق  ا حسب اإلعااة من 

ويملاغي أن يكون اةكل ون ابة نننام مسننننننننننمولني عن ج ودهم اةتعلقنننة ابةملننناخ أمنننام مجقع   - 61
األاننننننننننيناه ذوو اإلعناانة يف مجقع اةراحن   وأن يك لوا  م  مكنانقنة الوصننننننننننول  هن اصتيننننننننننناصت 

يننننننننندو لآلاثر الضنننننننننارة لتغري اةملاخإ وتشنننننننننم  اخلطوات  واةعلومات واألماين  بغقة نكقمل م من الت 
العملقنة لتعزيز بملناء اندرات األاننننننننننيناه ذوو اإلعناانة واةملظمنات اةمثلنة  م فقمنا يتعلق بتغري اةملناخ  

       ود عقت  توفري التثققف والتوعقة بشحن تغري اةملاخ بيورة ااملة للجمقع وبشك  يس   الوصول  لق إ 
اليننننمود  بسننننا    ا ماية اصجتماعقة لألاننننياه ذوو اإلعااة وتطوير ادرهتم على الدول  هن تعزيز  

يعقشنون يف أو نال هشنة   ممل ا تقدمي جمموعات من ا وافز اصاتينادية يسنت قد ممل ا األانياه اللين 
 وتوفر ا ماية  م يف ظ  العم  على المل وض حبقوق اإلنسان يف الوات ن س إ 

وتوفري   19- عادة الاملاء بشنننك  أفضننن  بعد جائحة يوفقدواننندد اةتكلمون على  نننرورة   -62
نظم أيثر اوة تكون اادرة على اصسننننننتجابة للحاصت اةعقدة  والوصننننننول  هن أيثر اةملسننننننقني اا  
غريهم عن  ريق تمل قل مادأ التينننننننننمقم العام  مبا يشنننننننننم  ا ماية اصجتماعقة واإلسنننننننننكان والاملقة 

الققام بللك  من اخل ات اةتاحة يف أوسننننننننننا  اجل ات                                       التحتقةإ واا  ح أن تسننننننننننت قد الدول  لد 
 اةعملقة ابإلعااة وأن تزيد من نكني األاياه ذوو اإلعااةإ
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جعت اعلقات الدولقة لتموي  اةملاخ على اتاال لإل انننننننام  ةسنننننننائ  اإلعااةإ ودعا  -63                                                                         واننننننن 
انننننننياه ذوو اةتكلمون  هن أن  سننننننند التعاون والشنننننننرايات الدولقان على لو أفضننننننن  وااع األ
وص سنننننننننقما   -اإلعااة  وانننننننننددوا على  نننننننننرورة نق  التكملولوجقا  هن الالدان الملامقة وبملاء ادراهتا  

 الالدان اةعر ة بوج  خاه لآلاثر الضارة لتغري اةملاخإ

ويملاغي أن تكون اجل ود اةالولة يف   ار ات ااقة األمم اةتحدة اإل ارية بشنننحن تغري اةملاخ  -64
ائمة على ا قوق  ويملاغي  اتحة  مكانقة الوصننننول  هن اة او ننننات ال   رو يف انننناملة ل عااة وا

سننننننقاق هلا اصت ااقةإ وصنننننندر نداء من أج   نشنننننناء دائرة عيننننننيننننننة لألاننننننياه ذوو اإلعااة 
جعت الدول على و نننننننننع خطة عم  إلدمام ذوو                                                                             واةملظمات اةمثلة  م يف   ار اصت ااقة  واننننننننن 

                                           أن تن درم حقوق األاننننننننننيناه ذوو اإلعناانة يف القوانني         أيضنننننننننننا  يملاغي اإلعناانة يف   نار اصت نااقنةإ و 
 إ                                                                                    والسقاسات وال امإل الو ملقة اةتعلقة ابةملاخ  مبا يف ذلك اةسامهات احملددة و ملقا  مبوجب اصت ااقة 

وذير أن آلقات األمم اةتحدة  قوق اإلنسنان تضنطلع بدور م م ابعتاارها فاف  لتو قد  -65
ةعزشة القائمة على حقوق اإلنسننننننان يف جمال تغري اةملاخ  مبا يف ذلك ما يتعلق مسننننننتوشت الطموح ا

حبقوق األاننننننننننياه ذوو اإلعااةإ ودعا عدة متكلمني  هن اسننننننننننتحداث وصية يف   ار اإلجراءات 
 اخلاصة عيية  قوق اإلنسان وتغري اةملاخإ
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