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التقريررر السررنوو  اررو  اتمرر  ا تمرردة السررامن  قرروق اإلنسرران 
 وتقارير ا اوضية السامية واتمني العام

 واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، ا دنية والسياسية
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك ا ق يف التنمية 

ثغرررايف يف محايررة حقرروق اإلنسرران يف سررياق ص رررة ات رر ا  عرر  سرردا ال  
ا دود الدولية وتشردص  بسبب اآلاثر الضارة لتغري ا ناخ، ودع  خطر  

 التكيف والت ايف اليت تضعها البلدان النامية لسد ثغرايف ا ماية

 تقرير ماو  اتم  ا تمدة السامن  قوق اإلنسان  

 موجز  
اللذ  لسلف هيله ا سلح  35/20بقلرا  لسلح حقلوال اان لان  عمل ا يقدم هذا التقرير  

عللن ال اللرامح ي  ايللا حقللوال  إىل مفوضلليا األمللت اةتاللدم ال للاميا سقللوال اعن للان  ن   للد   للاا 
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 مقدمة -أوالا  
الللذ  لسلف هيلله ا سللح  35/20بقلرا  لسللح حقللوال اان لان  يقلدم هللذا التقريلر عملل ا  -1

عللن ال اللرامح ي  ايللا حقللوال  إىل مفوضلليا األمللت اةتاللدم ال للاميا سقللوال اعن للان  ن   للد   للاا 
اعن لللان ي الللياال اسرربلللا علللا اسلللدون النا لللا علللن اري   الخلللا م لتالللل اةنلللا  اةبا تلللا والبطيئلللا 

خطللط التكيللف مللع  اللل اةنللا  والتخفيللف مللن آ  ه، و ن  قللدم  الظهللو  والواللا   ال زمللا لتنفيللذ
 عن ذل  الباإ إىل ا سح ي نو  ه ال امنا وال  ثني.راا  قري
وقللر  لسللح حقللوال اعن للان، ي ذللل  القللرا ، عقللد حسقللا نقللال بللني الللدو امح  تنللاول  -2

الدوليلللاو. وجلللرمح  موضلللوح وحقلللوال اعن لللان و الللل اةنلللا ، واةهلللاجرون، واةشلللرنون علللا اسلللدون
 .(1)، وقدم  قرير موجز عنها إىل ا سح201٧ شرين األول/ ربتوبر  6اةناقشا ي 

،  عللدمح اةفوضلليا، ابلت للاون مللع اةنصللا اة نيللا ابلتشللرن النللا   عللن 201٧وخلل ل عللام  -3
علن اري   الخلا م لتالل اةنلا  البطيئلا الظهلو  و ايلا حقلوال اعن لان لسمهلاجرين  الكوا ث،   اا 

 ين األول/ شلللللر  5لسخلللللااء علللللن هلللللذا اةوضلللللوح ي  علللللا اسلللللدون. وعقلللللدمح اةفوضللللليا اجتماعلللللاا 
 .(2)، وقدمت و قا  رها اجتماعامح إىل ا سح ي نو  ه ال اب ا وال  ثني201٧  ربتوبر

إىل  يللع الللدول األعخللاء   هللا،   اللست ملذربرم شللفويا وااللتبيا ا ولكل    للر  اةفوضلليا   -4
ووجهللت اةفوضلليا  اللا   إضللاهيا  سللتمح هيهللا م للا امح منظمللامح  سللتمح هيهمللا م للا ا ا. 

 .(3)نوليا، ومؤا امح ولنيا م نيا  قوال اعن ان، ومنظمامح من ا تمع اةدين
وبلللا واةشلللاو امح والبالللوث اة لللتقسا هلللذا التقريلللر و ثْللرمح حسقلللا النقلللال واة لللا امح اةكت -5

، وال الللرامح ي  ايلللا حقلللوال اعن لللان ةلللن (4)اللللذ  يتنلللاول آ    الللل اةنلللا  عسلللى اسلللراك البشلللر 
ي اون اسدون الدوليا ب بف اري   الخا م لتال اةنا ، وما يت سق بذل  ملن التزاملامح اللدول ي 

ةما اامح اجليدم التوضليايا، وخيتلتت بتوصليامح  لدعو إىل لال حقوال اعن ان. ويشا ك التقرير ا
 الوهاء ابلتزامامح حقوال اعن ان ي اياال اسراك البشر  عا اسدون الناجت عن  ال اةنا .

__________ 

(1) A/HRC/37/35 . 
  .www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdfانظر  (2)
لساصول عسى م سومامح عن حسقا النقال اليت عقدها ا سح، واجتماح اخلااء، واةذربرم الشفويا، واااتبيان،  (3)

واة ا امح، انظر 
www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeAndMigration.aspx 

   امح  صااب اةصساا مب ا ا واااتو(.)يشا  هنا إىل م ا
ا يوجللد   ريللف قللانوين عللاة   و مصللطساامح متفللق عسيهللا  صللف األشللخاص الللذين يتارربللون ي اللياال  اللل  (4)

و اسراك البشر و  و واسرربلاو. ويس لت م  مصلطست و شلرنو اةنا . ويشا  إىل هذه اسرربا عموما ي هذا التقرير بل
عسيها الطابع الق ر .  ما مصطست وهجرمو هي تخدم لوصف اسرربلا الليت ا ياسلف  لوصف اسرربامح اليت ياسف

عسيها الطابع الق ر ، لكنها قد ا  كون لوعيا متاملا. وملذ ذسربلر األشلخاص ذوو ااالتاقاقامح القانونيلا الليت 
وجلون خلا   حيدنها القانون الدويل، م   ال جئني،  شَل إىل ذل . ويشل مصطست ومهاجرو إىل    شخص م

الدوللا اللليت هللو مللن موالنيهللا  و  عاايهللا،  و هللو، ي حاللا الشللخص عللدو اجلن لليا،    شللخص موجللون خللا   
 الدولا اليت ه  م قط   اه  و حم  إقامته ااعتيانيا.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeAndMigration.aspx
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آاثر تغرررري ا نررراخ علرررل ا ررررا  البشررررو ومرررا يتصررر  بررر  مررر   رررا ر تتعلرررق  -اثنياا  
 حبقوق اإلنسان 

و فيللد  قللديرامح مرربللز  تزايللد   يللا  اللل اةنللا  بوصللفه عللام ا   ي للاا ي اسللراك البشللر .  -6
 صللد التشللرن الللداخس   ن 21.٧ مسيللون شللخص، ي اةتواللط،  شللرنوا ناخسيللاا   ربلل  اللنا عسللى 

 عسلى مماثسلا بيلا مح  تلواهر وا .(5)ب بف الكوا ث اةر بطا ابلطقح 2018-2016مدى الفرتم 
 التشللرن أل قللام وميكللن مر بطللان، التشللرن نللوَع  لكللن اسللدون، عللا التشللرن بشلل ن ال للاة  الصلل يد
. وعسلللى وجللله (6)اةنلللا  بتالللل اةتصللل  لستشلللرن احملتمللل  النطلللاال  وضللليت عسلللى   لللاعد  ن اللللداخس 

ب لبف اري   الخلا م   و جز يلاا  اخلصوص، ا ينطبق ال لدن اةلذربو   عل ه عسلى اللذين  رربلوا ربسيلاا 
ةنلا  البطيئلا الظهللو ، م ل  ا  فلاح م للتوى الطت البالر، ومتسمللت مللوا ن اةيلاه اجلوهيلا، و اللل لتالل ا

 مناط التهطال، والتصار. ومن اةرجت  ن يكون ال لدن الف سل  لخشلخاص اللذين  ثلرمح قلرا ا ت 
ا  ي ابلتارك ب بف  ال اةنا   ربا من ذل . ووجدمح اهليئا اسكوميا الدوليا اة نيا بتالل اةنل

الذ   عد ه  ن من ش ن  ال اةنا   ن يرهع م لتوايمح التشلرن م لتقب ،  (٧) قرير التقييت اخلامح
و ن ال كان اللذين ربلانوا يفتقلرون إىل اةلوا ن لستخطليط لسهجلرم ربلانوا  شلد عرضلا لسظلواهر اجلويلا 

 ايما ي البسدان الناميا ذامح الدخ  اةنخفض.  القصوى، ا
 ن لللآل   الخللا م لتاللل اةنللا   سللا مللن  35/20ي قللرا  لسللح حقللوال اعن للان وجللاء  -٧

النتللا   عسللى التمتللع الف سلل   قللوال اعن للان، مبللا هيهللا اسللق ي اسيللام والاللذاء والصللاا وال للكن 
و قرير اةصل واةاء والتصااح والتنميا. وربانت اري   ال سبيا لتال اةنا  عسى الصلاا واأللفلال 

. وميكلللن هللللذه اري    ن  قلللون اسلللراك (8) قريلللرين الللابقني قلللدمتهما اةفوضللليا إىل ا سلللحموضلللوح 
مللا ينتقسللون اضللطرا اا  ن للان عنللديكللون النللاث  رب للر عرضللا انتهاربللامح حقللوال اعقللد البشللر و و 

 .(9)اختيا اا  ا

 العالقة بني تغري ا ناخ وا را  البشرو -ألف 
إىل إعللل ن نيويلللو ك بشللل ن  البشلللر  م قلللدم. هاالللتناناا ال  قلللا بلللني  الللل اةنلللا  واسلللراك  -8

ال جئلللني واةهلللاجرين، قلللد يتالللرك النلللاث هلللرابا ملللن النزاعلللامح اة لللساا، والفقلللر، وان لللدام األملللن 
الاللذا  ، وااضللطهان، واع هللاب، وانتهاربللامح وقللاوزامح حقللوال اعن للان، واري   الخللا م لتاللل 

__________ 

 ”Internal Displacement Monitoring Centre, “Global Report on Internal Displacementانظر  (5)

(Geneva, 2017), p. 3:انظر الرابط التايل . www.internal-displacement.org/global-

report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf . 
بتالل اةنلا  ملن اةلرجت  ن  كلون ناخسيلا، عسلى األقل  ي البدايلا. من اةهلت م حظلا  ن م ظلت اسرربلامح اةتصلسا  (6)

 F. Gemenne, “Migration doesn’t have to be a failure to adapt” in Climate Adaptation Futuresانظر 

(John Wiley & Sons, 2013), p. 238; and K. Warner and T. Afifi, “Enhancing Adaptation Options 

and Managing Human Mobility: The United Nations Framework Convention on Climate Change”, 

Social Research: An International Quarterly, vol. 81, No. 2 (2014) p. 307.  
 . www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdfانظر الرابط التايل:  (٧)
(8) A/HRC/32/23 وA/HRC/35/13.  
  .14-12، الفقرامح A/HRC/37/34انظر  (9)

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
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بتاللل اةنللا (، وعواملل  بيئيللا  خللرى،  ب خللها مر بطللاا اةنللا ، والكللوا ث الطبي يللا )اللليت قللد يكللون 
 ومزي  من هذه األاباب.

وعسى ذل ، هإن  ديد ع قا اببيا واضاا بلني اري   الخلا م لتالل اةنلا  والتارربلامح  -9
ملا  كلون اري   الخلا م لتالل اةنلا  اللداهع  البشريا قد يكلون صل با. هقلرا امح التالرك، حلذ عنلد

م مللع انتهاربللامح اسقللوال ااقتصللانيا وااجتماعيللا وال قاهيللا واةدنيللا وال يااللياو الللر يح، قللد  للت ز 
وقد يكون  ال اةنلا ، ي ب لض  سل  القلرا امح، هلو ال لبف و اءهلا  و هلو اللذ  هاقمهلا. ويلرى 

بصللو م  للل مباشللرم مللن   يخللاا الفريللق اسكللوم  الللدويل اة للمل بتاللل اةنللا   ن  اللل اةنللا  قللد يزيللد 
، م ل  جيلداا  نزاعامح عنيفا علن لريلق  خلخيت نواهلع النزاعلامح ال نيفلا اةوثقلا  وثيقلاا  خطر نشوب

. و طلرح  سل  الت قيلدامح  لدايمح رببللم  ملام البالوث الكميلا، (10)الفقلر والصلدمامح ااقتصلانيا
وقد  ول نون إن اك الصسا بني  ال اةنلا  واسلراك البشلر ، إضلاها إىل اري   احملتمسلا لستخفيلف 

     ال اةنا  والتكيف م ها عسى اسراك البشر .من آ
ي اعضلرا   قلوال اعن لان اا رببلل   ومع ذل ، ملن الواضلت  ن  الل اةنلا  ي لهت إالهاماا  -10

. ولللآل   الخللا م لتاللل اةنللا   سللا مللن النتللا   عسللى التمتللع (11)ومللا يتصلل  نللا مللن حرربللا بشللريا
ابي  اة ال،  شا مح التقديرامح إىل  ن ملا يقلرب عسى  2008الف س   قوال اعن ان. هف  عام 

مللن  ابلالاا  ملن نصلف اجليللاح ي ال لام ي تملدون ي م يشللتهت عسلى   ا  متلدهو م اتتخللر   خلر اا 
عسلللى اا رببلللل اا   ن  الللل اةنلللا  اللليؤثر  ثلللل   يخلللاا . وقسلللدمل  (12)اري   ال لللسبيا النا لللا علللن  الللل اةنلللا 

ما يفتقللر النللاث إىل الاللذاء . ه نللد(13)ن إمللدانامح اةيللاهال للكان الللذين ي يشللون نون مللا يكفلل  ملل
 و علا  لسبقلاء عسلى قيلد اسيلام، قلد حيلاولون التالرك ناخسيلاا  اء و ل ا ملن الخلرو ايمح ال زملاواة

اسلللدون. ن إن علللدم اضلللط ح اسكوملللامح ابلتخفيلللف ملللن آ    الللل اةنلللا  والتكيلللف م هلللا قلللد 
د يفلاقت  وضلاح  ضل ف النلاث  لل القلان ين عسلى التالرك. وي إىل اسلراك وقل يكون ناه اا إضاهياا 

ابلتمتلع  قلوال اعن لان و لؤن   ب ض األحيان، قد  خر  دابل التخفيف والتكيلف نف لها السباا 
. ه سلللى اللبي  اة لللال،  الللفرمح ب لللض اةشللا يع الكهروما يلللا ومشلللا يع الوقلللون (14)إىل حرربللا بشلللريا

ن النقل  اةقلر  لسم رضلني للآل   الخلا م لتالل اةنلا  األحيا   عن عمسيامح إخ ء ق لر ، ربملا  
 ينطو  عسى خمالر ج يما متح حقوال اعن ان.

وربانلللت اةفوضلللليا ال للللاميا سقللللوال اعن للللان  ربللللدمح ي ن االلللتها عللللن آ    اللللل اةنللللا   -11
البطيئللا الظهللو  و ايللا حقللوال اعن للان لسمهللاجرين عللا اسللدون، مبللا ي ذللل  ن االلامح اسللاامح 

انيلللا اعقسيميللللا الللليت  عللللد ا علللن جنللللوب آاللليا، وال للللاح ، وجلللز  احمللللليط اهللللان ، و مريكللللا اعهر 
الواطى،  ن اسرربلا علا اسلدون اةتصلسا بتالل اةنلا  ياسسلف  ن  نطلو  عسلى حرربلامح بلني البسلدان 

__________ 

   ع ه(. ٧)اساشيا   قرير التقييت اخلامحانظر  (10)
اعرتهت ب لض اريليلامح الدوليلا سقلوال اعن لان  ن الكلوا ث اةر بطلا بتالل اةنلا   لدن التمتلع  قلوال اعن لان،  (11)

( لسجنلللا اة نيلللا 2018)3٧وهللل  ناهلللع ملللن نواهلللع هجلللرم الن لللاء. انظلللر عسلللى الللبي  اة لللال التوصللليا ال املللا  قلللت 
نح ي اسلد ملن  خطلا  الكلوا ث ي الياال  الل ابلقخاء عسى التمييز ضلد اةلر م بشل ن األب لان اةت سقلا بنلوح اجلل

 . ٧4اةنا ، الفقرم 
 .51، الفقرم A/HRC/7/5انظر  (12)
 . 29، الفقرم A/HRC/10/61انظر  (13)
 . www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdfانظر  (14)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
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التنقل  علا اسلدون. و صلف، عسلى البي   . و  بت الد ااا  ن  ال اةنا  قد يؤن  إىل(15)الناميا
يللؤن  التنقلل  عللا اسللدون وكيفللا التكيللف اسا للا ابلن للبا ةللن يت رضللون لسجفللا   ال، ربيللفاة لل

، ربملللا  مبلللا مب ابلللا االللتجابا َ كيجللللف ي اللللدول اجلز يلللا ي احملللليط (16)والتصلللار ي منطقلللا ال لللاح 
اهللللان  اة رضلللا لسخطلللر ب لللبف ا  فلللاح م لللتوايمح البالللر و زايلللد و للللم الظلللواهر اجلويلللا القصلللوى 

 .(1٧)وشد ا

  يخلللاا و كشلللف البيلللا مح اةتاحلللا علللن اسرربلللا علللا اسلللدون اةر بطلللا ابلكلللوا ث الطبي يلللا  -12
النطاال احملتم  هلذه اسرربا اةت سقا بتال اةنا ، مع   سيط الخوء عسى اساجلا إىل   لني عمسيلا 

ي لشلللؤون ال جئلللني قلللدمل مح  لللع البيلللا مح. ه سلللى الللبي  اة لللال، ربانلللت مفوضللليا األملللت اةتالللدم 
إثيوبيا  ايما اصومايل او  يفرملون عا اسدون إىل بسدان لاو م،  000 290 ن  2011 عام

و وميكلن مسيلون شلخص قلد شلرنوا ناخسيلاا  1.3وربينيا، ي حني  شل التقلديرامح إىل  ن  رب لر ملن 
 ن  كلللون هلللذه اسرربلللامح مر بطلللا ابجلفلللا  وا اعلللا والنلللزاح اة لللتمر وان لللدام األملللن وانتهاربلللامح 

. وابة  ،  هيلد  ن آا  البنا نيشليني انتقسلوا إىل اهلنلد ب لد إعصلا   يل  ي (18)ال اعن انحقو 
. و وضت هلذه األم سلا  ن اري   الخلا م لتالل اةنلا  قلد   لهت، ي  سلا عوامل ، (19)2009عام 

 وعا اسدون، األمر الذ  يهدن التمتع  قوال اعن ان.  ي اسرربا ناخسياا 

ا تعلقررة حبقرروق اإلنسرران الرريت يطرحهررا ا رررا  البشرررو النرراج  عرر  تغررري ا  ررا ر  -ابء 
 ا ناخ
 ن اري   الخللا م لتاللل اةنللا   شللد  35/20ربللان لسللح حقللوال اعن للان ذربللر ي قللرا ه  -13

هشللا جلمسللا مللن ال واملل ، منهللا اجلاراهيللا،   وضللاعاا  وق للاا عسللى هئللامح ال للكان اللليت   للي   صلل ا 
ل مللر، واانتمللاء إىل شلل ف  صللس   و  قسيللا، واألصلل  القللوم   و الوضللع والفقللر، ونللوح اجلللنح، وا

ل لللكان  وجلللونايا  ااجتملللاع ، واةوللللد  و    وضلللع آخلللر، واععاقلللا. ويطلللرح  الللل اةنلللا   ديلللداا 
اللدول اجلز يلا الصللالم والبسلدان ال للاحسيا اةنخفخلا، وة يلني مللن النلاث الللذين ي لانون اجلللوح ي 

، وملللع ذلللل  نلللدون  نف لللهت ي صلللى مملللن م ي لللهموا ي  الللبابه إا قسلللي ا  هريقيلللا، ول لللدن ا حي

__________ 

 B. Mayer, “The International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal forانظلر   (15)

an International Legal Framework”, in Columbia Journal of International Environmental Law and 

Policy, vol. 22, No. 3 p. 397 (2011)و و German Advisory Council on Climate Change, Climate 

Change as a Security Risk (Berlin, 2008), p. 118.  
و www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdfانظللللللللللللللللللللللللللللللر  (16)

 ,.World Bank, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal (Washington, D.Cو

2014), p. 144 . 
و www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdfانظللللللللللللللللللللللللللللللر  (1٧)

  .Nansen Initiative, “Human Mobility, Natural Disasters and Climate Change in the Pacific (2013)و
. انظر الرابط التايل: UNHCR Global Report on Somalia (2011)انظر  (18)

www.unhcr.org/publications/fundraising/4fc880a70/unhcr-global-report-2011-somalia.html . 
 Nansen Initiative, “Climate Change, Disasters, and Human Mobility in South Asia and Indianانظر  (19)

Ocean” (2015), p. 14.   

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/4fc880a70/unhcr-global-report-2011-somalia.html
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. ه سللللى اللللبي  اة للللال، ذربللللرمح منظمللللا األمللللت اةتاللللدم لسطفولللللا )اليوني للللف(  ن  رب للللر (20)خطللللر
ي منلالق يك لر  مسيلو ا  160مسيون لفل  ي يشلون ي منلالق  ك لر هيهلا الفيخلا مح و 500 من

 . (21)ا ياهشا اات ن هيها اجلفا  ي انون كروهاا 
و  للمل القابسيللا لستلل ثر ضلل ف القللد م عسللى التكيللف، وقللد  كللون وموق يللاو ووشخصللياو  -14

ملللللن التمييلللللز وال م لللللاوام  . وقلللللد  لللللنجت علللللن  شلللللكال مت لللللدنم ومتداخسلللللا(22)عسلللللى حلللللد الللللواء
. وميكلن (23)والتمتلع ابسقلوال والديناميامح البنيويا وا تم يا اليت  ؤن  إىل إض ا  و باين القلد م

للللآل   ال لللسبيا لتالللل اةنلللا   ن  قسللل  ملللن القلللد م عسلللى التكيلللف و لللؤثر ي قلللد م الشلللخص عسلللى 
التارك، واسريا اليت خيتا  نا ذل ، ومدى ض فه قب  اهلجرم و ثناءها وب دها. وقد  طر  القابسيا 
 لستل ثر خلل ل اهلجللرم بصللر  النظللر عمللا إذا ربانلت اسرربللا ولوعيللاو  م ا. وقللد  تفللاقت ب يااللامح

 اهلجرم ومراقبا اسدون اليت  نطو  عسى قيون.
ومع  ن  ال اةنا  يطرح  ديدامح هريدم، هلإن اةخلالر الليت يواجههلا األشلخاص اللذين  -15

يتارربون ب بف  ال اةنا   شبه  س  اليت يواجهها  يع اةهاجرين الذين ي يشون  وضاعاا هشمللا 
ريمنللا وال انيللا واةي للو م التكسفللا. هقللد يصللطدمون والللذين ا ي للتطي ون اةللرو  مب للا امح اهلجللرم ا

ن للون الللدخول مللن خلل ل نظللت مراقبللا  بصلل وابمح ي مما اللا حقللوقهت لللوال عمسيللا اهلجللرم، وقللد ميس
اسلللدون ال قابيلللا. وقللللد   لللر  اهلجللللرم اةهلللاجرين لظللللرو  عمللل  صلللل با ول الللتا ل والتهمللللي  

ل نظاميلا. واألهلت ملن ذلل   ن ب لض وانتهاك حقوقهت اعن انيا، ا ايما إن ربانلت هجلر ت  ل
ي منلالقهت وا ي لتطي ون   يخلاا من يت ثرون  رب لر ملن  للهت بتالل اةنلا  قلد يكونلون حمصلو ين 

 .(24)مطسقاا الوصول إىل م ا امح اهلجرم
 ن يواجللله اةهلللاجرون علللا اسلللدون ب لللبف  الللل اةنلللا  صللل وبا ي  وملللن اةلللرجت عموملللاا  -16

ااالليا، م لل  الاللذاء واةللاء والرعايللا الصللايا اة  مللا وال للكن. و للا اسصللول عسللى احتياجللا ت األ
م لل   قسيللل  هلللرص الوصللول إىل منشلللصمح الرعايلللا الصللايا، وال لللسع واخللللدمامح،  -عواملل   خلللرى 

وهقلللدان شلللبكامح األملللان ااجتملللاع ، واألخطلللا  الللليت  لللدن احمللللدنامح ااقتصلللانيا وااجتماعيلللا 
ي الصاا  اسبياا اا  ثل   يخاا  ؤثر  - را ، والوصت والتمييزلسصاا، وازناين الت ر  لناق مح األم

  البدنيا وال قسيا لخشخاص الذين يتارربون ب بف  ال اةنا .

__________ 

ي اةا للللا مللللن التشللللرن الللللداخس  عسللللى مللللدى  95 ن حنللللو  2015جللللاء ي  حللللد التقللللديرامح اللللليت   للللون إىل عللللام  (20)
 ,Internal Displacement Monitoring Centreال للنوامح ال ديللدم ال للابقا حللدث ي البسللدان الناميللا. انظللر 

“Global Estimates 2015: People displaced by disasters” (Geneva, 2015), p. 9. التلايل اللرابط انظلر :
www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-

global-estimates-2015-en-v1.pdf . 
. UNICEF, Unless we act now: The impact of climate change on children (New York, 2015)انظلر  (21)

 _www.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climateانظر الرابط التايل: 

change_on_children.pdf . 
 ”UNHCR, “Migrants in vulnerable situations يخللاا . انظللر 15-13، الفقللرامح A/HRC/37/34انظللر  (22)

  .www.refworld.org/pdfid/596787174.pdf، انظر الرابط التايل: (2017)
 .13، الفقرم A/HRC/37/34انظر  (23)
 .D. Ionesco, D  يخللاا اسرربللا الق للر و. انظللر   شللل اةنظمللا الدوليللا لسهجللرم إىل هللذه اسللاامح  مبللا وان للدام (24)

Mokhnacheva and F. Gemenne, The Atlas of Environmental Migration (Routledge, 2017), p. 2.  

file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-global-estimates-2015-en-v1.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_%20change_on_children.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_%20change_on_children.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_%20change_on_children.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/596787174.pdf
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وقد يكون األشلخاص اللذين يتارربلون ب لبف  الل اةنلا   رب لر قابسيلا لستل ثر ملن خل ل  -1٧
ياالامح اهلجلرم القا ملا عسلى اللرنح، اسواجز اةتزايدم  مام اهلجرم الدوليا، مبلا ي ذلل  قرميهلا، وا

والقيللون اةفروضللا عسللى اسللدون، والقيللون اةفروضللا عسللى نخللول اةهللاجرين اللوال ال ملل ، وااهتقللا  
إىل م للا امح هجللرم آمنللا ومي للرم ومنتظمللا مللن  جلل  ال ملل ، والت سلليت، وممل  لل  األاللرم، و لللوهل 

 ااحتياجامح اعن انيا. 
 ون مللن  اللل اةنللا  اسللدون الدوليللا بطريقللا  للل نظاميللا، ما ي للا األشللخاص اةتخللر وعنلد -18

قللد يت رضللون لسطللرن وربللره األجانللف والتمييللز واعقصللاء ااجتمللاع  و/ و ااضللطهان، مبللا ي ذللل  
 زايللد التهديللد اباحتجللاز الت  للف ، واااللتا ل اجلن لل ، وااقللا  ابلبشللر، وااعتللداء ال نيللف، 

 . (25)واا تصاب، والت ذيف
اسلراك البشلر  شلديدم لساايلا  كون اةخلالر اةت سقلا  قلوال اعن لان الليت يطرحهلا  وقد -19

األشللخاص األرب للر  ثللراا بتاللل اةنللا . ه سللى اللبي  اة للال، يهللدن  شللريد الشلل وب األصللسيا عسللى 
وهقللدامبا احملتملل  أل اضلليها ومنالقهللا وموا نهللا التقسيديللا بقاءهللا ال قللاي واللب  عيشللها التقسيديللا 

ي  قريللر اةصللل. هالتشللرن، حللذ بوصللفه االلرتا يجيا لستكيللف  و ي اللياال النقلل  اةخطللط وحقهللا 
 .لستمتع  قوقها ووجونها ابعتبا ها ش وابا  وجونايا  له، قد يشك   ديداا 

وابة  ، قد ينفص  األلفلال اةهلاجرون  و اللذين يهلاجر آاببهلت ب لبف  الل اةنلا  علن  -20
صل وابمح ي االتالاال ابةلدا ث والرعايلا الصلايا اة  ملا والوى ذلل   راثهت ال قاي ويواجهون 

. هاأللفلللال ال جئلللون و للللهت ملللن األلفلللال اةهلللاجرين اللللذين  فلللو ت هلللرص (26)ملللن الخلللرو ايمح
 عللنهت مقلللدمو الرعايللا قللد  صلليبهت آ   اجتماعيلللا واقتصللانيا لويسللا األجللل  الت سلليت و/ و يتخسللى

  .(2٧)سا واااتا لويت رضون لإل ال وإااءم اة ام
وقد  ؤن  اهلجرم ب بف  ال اةنا  إىل  فاقت ال م اوام اةوجونم  صل ا و ك يلف  ب لان  -21

( لسجنلا اة نيلا 2018)3٧. وجلاء ي التوصليا ال املا  قلت (28)التمييز والفقلر اةر بطلا بنلوح اجللنح
كوا ث اةر بطلا بقخلااي اجلن لني ابلقخاء عسى التمييز ضد اةر م اةت سقا  ب ان اسد من  خطا  ال

ي اللياال  اللل اةنلللا   ن اةهللاجرامح  رب للر عرضلللا لس نللف القلللا ت عسللى نللوح اجللللنح، مبللا ي ذلللل  
انتهاربلامح حملدنم سقلوال اعن لان   يخلاا ااقا  ابلبشر و له من  شكال التمييلز. وقلد يت رضلن 

الكاهيللا، إضللاها إىل التمييللز ي ب للبف ااهتقللا  إىل خللدمامح الصللاا اجلن لليا واعفابيللا والنف لليا 
اسصلللول عسلللى ال مللل  والخلللمان ااجتملللاع  والت سللليت وال لللكن والو  لللق القانونيلللا وال داللللا. وقلللد 

عرضا لست ثر بتالل اةنلا  ي منلالق اةقصلد.  ضلف إىل ذلل   ن القواللف   يخاا  كون اةهاجرامح 
والقلوانني التمييزيلا، ونقلص اةلوا ن  النمطيا القا ما عسى نوح اجلنح، وم ؤوليامح األالر اة يشليا،

ملا  لد ملن قلد م الن لاء اا ااقتصانيا، وص وبا اسصول عسى   ث اةلال ااجتملاع ، عوامل  رب لل 
  عسى اهلجرم.

__________ 

 .٧، الفقرم A/HRC/37/35انظر  (25)
  ف.يو وم ا ا اليوني 2٧، الفقرم A/HRC/35/13انظر  (26)
  ف.يم ا ا اليوني  (2٧)
  .90 ع ه(، ص  24)اساشيا  Atlas of Environmental Migrationانظر  (28)
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واةتخللر ون مللن  اللل اةنللا   رب للر مللن  لللهت، مبللن هلليهت اةهللاجرون، لي للوا قللابسني لستلل ثر  -22
سى التامل   و التل ثل. للذا، ينبال  علدم م لامستهت م امسلا بطبي تهت وا   وزهت ابلخرو م القد م ع

الخللاااي. بللل  عسللى ال كلللح مللن ذلللل ، نللف ااعلللرتا   مبللت مب ابلللا واللطاء وهلللاعسني وقلللانم ي 
للندا   جهللون التصللد  لتاللل اةنللا  وآ  ه، مبللا ي ذللل  مللا يت سللق ابسللراك البشللر . هفلل  وإلللا  ا 

و، عسللى اللبي  اة للال، يس للرت   ن اةهللاجرين 2030-2015لساللد مللن خمللالر الكللوا ث لسفللرتم 
عسللى التاملل ، وميكللن  ن  كللون م للا ههت  ي للهمون ي قللد م ا تم للامح احملسيللا وا تم للامح عمومللاا 

ومهلللا ا ت وقلللد ا ت مفيلللدم ي  صلللميت عمسيلللا اسلللد ملللن  خطلللا  الكلللوا ث و نفيلللذها. إن متكلللني 
هون التخفيف من آ    ال اةنا  والتكيف اةهاجرين اةتخر ين من  ال اةنا  رب  ي هموا ي ج

م هللا واااللتفانم منهللا الليتطسف اللد ال اللرامح ي  ايللا حقللوال اعن للان وضللمان حصللوهلت عسللى 
  اة سومامح ومشا ربتهت ي عمسيامح صنع القرا امح والوصول إىل ال دالا.

  ركرررة عررر  ا ررردوديف سرررياق اسرررد الثغررررايف يف محايرررة حقررروق اإلنسررران  -اثلثاا  
 ا تصلة بتغري ا ناخ

إن ال الللرامح ي  ايلللا حقلللوال اعن لللان لخشلللخاص اللللذين ي لللاون اسلللدون ب لللبف  الللل  -23
اةنلا    للا علن  سللا مللن ال وامل ، منهللا ال اللرامح القانونيلا وال يااللا يا، مبللا ي ذلل  عللدم  نفيللذ 

عن ان و ال اةنا  االتزامامح اةت سقا  قوال اعن ان، والفهت  ل ال سيت لسص مح بني حقوال ا
واسراك البشر ، وعدم ربفايا واا   التنفيذ لدعت التخفيف من آ    ال اةنا  والتكيلف م هلا، 

 مبا ي ذل  اهلجرم اريمنا واةنظما وال انيا.

القانون الردو  وأ رر السياسرايف الريت تتنراو  علرل وجر  التمديرد ا ررا  البشررو  -ألف 
 و/أو تغري ا ناخ

 الالجئنيقانون  -١ 
عسللى الللر ت مللن  ن األشللخاص الللذين يتارربللون ي اللياقامح  ت سللق ابةنللا  قللد يواجهللون  -24

مشلاالمل مماثسللا بوصللفهت اجئلني، هللإن   ريللف ال جئلني مبوجللف اا فاقيللا اخلاصلا بوضللع ال جئللني 
نلله . هاا فاقيللا   للرمل  ال جلل   (29)ي للتب د   سبيللا مللن ي للاون اسللدون الدوليللا ب للبف  اللل اةنللا 

شلللخص خلللا   بسلللد جن للليته  و حمللل  إقامتللله اة تلللان وا ميكنللله  ن ي لللون ب لللبف خلللو  ملللا  ملللن 
ااضللطهان ألاللباب  للر بط ابل للرال  و الللدين  و اجلن لليا  و اانتمللاء إىل لموعللا اجتماعيللا م ينللا 

اةطالبلللا بصلللفا ال جللل  ي  ويبلللني هشللل  حملللاوامح ملللوالمل ربليبلللاث و وهلللالو  و اللللر   ال يااللل .
 .(30)يا ونيوزيسندا ص وابمح اةطالبا ابسمايا من  ال اةنا ، مبوجف القانون الدويل ل جئني ارتال

__________ 

 J. McAdam, “Climate Change Displacement and International Law: Complementaryانظر  (29)

Protection Standards”, (2011), pp. 12–14 :انظر الرابط التايل .
www.unhcr.org/protection/globalconsult/4dff16e99/19-climate-change-displacement-

international-law-complementary-protection.html.  
 .Refugee Appeal No. 72189/2000 (New Zealand); Refugee Review Tribunal Case Noانظلر  (30)

0907346 (Australia)وإيلللوان  يتيلللول ضلللد اللللر يح التنفيلللذ  بلللوزا م األعملللال التجا يلللا واابتكلللا  وال ماللللا، و 
  (.2013)حمكما نيوزيسندا ال سيا، 

http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/4dff16e99/19-climate-change-displacement-international-law-complementary-protection.html
http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/4dff16e99/19-climate-change-displacement-international-law-complementary-protection.html
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وميكلللن ل  فاقيلللا اةلللذربو م  عللل ه  ن  لللوهر اسمايلللا لسمتخلللر ين ملللن  الللل اةنلللا  ي علللدن  -25
يبسل  حرملان ال لسطامح الولنيلا ملن  عند ماحمدون من الظرو ، منها ما يس ، ي  سا  مو : ) ( 
 وكف ال سطامح الولنيا  عند ماو )ب( (31)اسمايا من اري   الخا م لتال اةنا  حد ااضطهان

 للؤن  انتهاربللامح  عنللد مللااري   ال للسبيا لتاللل اةنللا  ي اضللطهان  اعللامح  و  هللران م ينللنيو ) ( 
  ج يما سقوال اعن ان  و نزاعامح م ساا   ا عن  ال اةنا  إىل هرا  الناث بناء عسى خو 

ما  ملن ااضلطهان. وي  سل  اسلاامح،  رربلز اسمايلا عسلى  ه ال/ قصلل ملن جانلف ال لسطامح 
الرتربيلللز عسلللى اري   الخلللا م ملللن  عسلللى  الللح حمظلللو م، بلللداا  الولنيلللا عسلللى حنلللو يشلللك  اضلللطهاناا 

  .(32)اةنا  لتال
اةظلاهر اخلاصلا وعسى الص يد اعقسيمل ، اعتملدمح وا فاقيلا اا لان األهريقل  الليت  كلت  -26

مبشلللك مح ال جئلللني ي  هريقيلللاو وإعللل ن قرلاجنللللا بشللل ن ال جئلللني   ريفلللامح وااللل ا ةصللللطست 
. (33)واج و  زيد من احتمال انطباال صلفا ال جل  واسمايلا عسلى  شلخاص شلرنهت  الل اةنلا 

و واللع اا فاقيللا صللفا ال جلل   يللإ  شللم  األشللخاص الللذين يسخللطرون، ب للبف  حللداث  لل مل 
. (34)، إىل الباللإ عللن ملل ذ خللا   بسللدهت األصللس   و بسللد جن لليتهتابلاللاا  ام ال للام إخلل اا ابلنظلل

وابة للل ، يوالللع اععلللل ن   ريلللف األشلللخاص الللللذين هلللروا ملللن بسللللدامبت ألن حيلللا ت  و  مللللنهت  و 
حريتهت   رضت لستهديد ب بف وانتهاك ج يت سقوال اعن ان  و كلرو   خسلت ابلنظلام ال لام 

  .(35)وابلااا  إخ اا 

 القوانني والسياسايف البيئية -٢ 
، مبللا هيلله قللانون  اللل اةنللا ، اسللراك البشللر  ومللا يتصلل  بلله مللن يتنللاول قللانون البيئللا  حيللا ا  -2٧

احتياجامح اسمايا. وحيدن إع ن  يو بش ن البيئا والتنميا اةبان  األاااليا لسقلانون البيئل  اللدويل، 
ربانلللت متباينلللا، ومبلللد  التالللوط، والت لللاون، واة لللؤوليا قلللاه مبلللا ي ذلللل  اة لللؤوليامح اةشلللرتربا وإن  

األجيلللال اةقبسلللا واسصلللول عسلللى اة سوملللامح، واةشلللا ربا، والوصلللول إىل ال داللللا، والتنميلللا اة لللتداما. 
اللليت   لل ى إىل إعمللال حقللوال  2030و عيللد  ربيللد هللذه اةبللان  ي خطللا التنميللا اة للتداما ل للام 

اخلطلللا إىل الت لللاون اللللدويل ملللن  جللل   قيلللق التنميلللا اة لللتداما، اعن لللان جلميلللع النلللاث. و لللدعو 
 حمدنم بش ن اهلجرم اةنتظما واريمنا وال انيا واة ؤولا، وربذل   ال اةنا .  و شم   هداهاا 

__________ 

 W. Kälin and N. Schrepfer, “Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate انظلر (31)

Change: Normative Gaps and Possible Approaches”, (2012), pp. 32–34 :انظللر الللرابط التللايل .
www.unhcr.org/4f33f1729.pdf . 

 UNHCR, “Legal considerations on refugee protection for people fleeing  يخاا اةرجع نف ه. انظر  (32)

conflict and famine affected countries” (2017) :انظر الرابط التايل .
www.refworld.org/docid/5906e0824.html.  

 B. Havard, “Seeking Protection: Recognition of Environmentally Displaced Persons underانظلر  (33)

International Human Rights Law”, in Villanova Environmental Law Journal, Vol. XVIII (2007), 

pp. 76–77و وJ. Cooper, “Environmental Refugees: Meeting the requirements of the refugee 

definition”, in New York University Environmental Law Journal, vol. 6 (2) (1998), p. 497.  
 . .I. 2انظر واا فاقيا اليت  كت اةظاهر اخلاصا مبشك مح ال جئني ي إهريقياو، اةانم  (34)
  .III (3)انظر إع ن قرلاجنا بش ن ال جئني، اةانم  (35)

http://www.unhcr.org/4f33f1729.pdf
http://www.refworld.org/docid/5906e0824.html
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ي اا فاقللامح البيئيللا اةت للدنم األلللرا    يخللاا و تج للد اةبللان  الر ي لليا لسقللانون البيئلل   -28
ا فاقيلللا األملللت اةتالللدم اعلا يلللا بشللل ن  الللل اةنلللا ، وا فاقيلللا األملللت اةتالللدم ، م للل  اةسزملللا قلللانو ا 

ةكاهالللا التصلللار ي البسلللدان الللليت   لللاين ملللن اجلفلللا  الشلللديد و/ و ملللن التصلللار، و اصلللا ي 
 .(36) هريقيا. و ناول مؤمتر األلرا  ي  س  اا فاقيامح ي ال نوامح األخلم اسراك البشر 

اعلا يا، وبرو وربول ربيو و اةساق نا، وا فاال اب يح مبوجف اا فاقيا،  و دعو اا فاقيا -29
للَدم لستخفيللف مللن وللل م  اللل اةنللا  والتكيللف مللع آ  ه الخللا م،  الللدول إىل ال ملل  م للاا وعسللى ح 
الليما آ    اللل اةنللا  عسللى صللاا البشللر. وإذا ربانللت اا فاقيللا ا  تنللاول اهلجللرم صللراحا، هللإن 

ح  لللدعو  يلللع اللللدول إىل احلللرتام حقلللوال اةهلللاجرين و  زيزهلللا ومراعا لللا عنلللد نيباجلللا ا فلللاال اب يللل
ا اذها إجراءامح  ت سق ابةنا . ويوهر ال م  اجلا   ةؤمتر األللرا  ي اا فاقيلا وهيئا له الفرعيلا، 

 بطللا مبلا هيهللا هرقللا ال ملل  اة نيلا ابلنللزوح التاب للا ريليللا وا اللو الدوليلا اة نيللا ابخل للا ر واألضللرا  اةر 
بت ثلامح  ال اةنا ، منتلدى ةناقشلا اة لا   اةتصلسا  مايلا اةشلرنين ب لبف اري   الخلا م لتالل 
اةنلللا . وربسفلللت هرقلللا ال مللل  والسجنلللا التنفيذيلللا لآلليلللا بوضلللع  وصللليامح بشللل ن النهلللو  اةتكامسلللا 

 لتجنف التشرن اةتص  بتال اةنا  واسد منه والتصد  له.
 ن  ملل  اةهللاجرين اةتخللر ين مللن  اللل اةنللا . و  للرت    يخللاا البيئيللا  وميكللن ل  فاقللامح -30

اا فاقيللا اخلاصللا  لحللا هللرص اسصللول عسللى اة سومللامح عللن البيئللا ومشللا ربا اجلمهللو  ي ا للاذ 
القرا امح بش مبا والوصول إىل ال دالا ي اة ا   اةت سقا نا )ا فاقيا آ هوث(  ق رب  شخص ي 

 ملللا لصلللاته و هاهللله، و راللل  التزاملللامح مسزملللا قلللانو ا  لللر بط ابسصلللول عسلللى ال لللي  ي بيئلللا م 
 اة سوملللللللامح واةشلللللللا ربا ي صلللللللنع القلللللللرا امح والوصلللللللول إىل ال داللللللللا ي قخلللللللااي البيئلللللللا. وي آذا /

 . (3٧)مماث ا  نولا من  مريكا ال  ينيا ومنطقا البار الكا ييب ا فاقاا  24، اعتمدمح 2018 ما ث

 ياناالتااقان العا  -٣ 
ي تلللا إعللل ن نيويلللو ك ملللن  جللل  ال جئلللني واةهلللاجرين  الللل اةنلللا  والكلللوا ث والتلللدهو   -31

البيئل  نواهلع لسارربلا البشلريا   لتوجف الت لاون عسلى التصلد  هللا بنلاء عسلى اسقلوال. ههلو يللدعو 
د لتوليلل - بشلل ن ال جئللني وبشلل ن اهلجللرم اريمنللا واةنظمللا وال انيللا -إىل إعللدان ا فللاقني عللاةيني 
لست للاون الللدويل الشللام   صللوص اسللراك البشللر ، مبللا ي ذللل   ايللا  اا  هداهلله، اللليت  شللم  إلللا

حقلوال اعن لان. ويلرى األملني ال لام  ن اا فلاال اةت سلق ابهلجلرم نلف  ن حيمل  حقلوال اعن لان 
لسجميلللع، و ن ربللل  اا فلللاقني نلللف  ن ي لللتجيبا لساقيقلللا القا سلللا إن  الللل اةنلللا  ملللن اةلللرجت  ن 
يللؤن  إىل  فللاقت الخللاوط ااقتصللانيا والبيئيللا وااجتماعيللا اللليت  للدهع إىل اهلجللرم خلل ل ال قللون 

. و شا مح اة وملنامح اساليا لك  ا فاال صراحاا إىل التدهو  البيئ   و الكوا ث (38)القسيسا القانما
 للاة  بشلل ن اهلجللرم  و  اللل اةنللا . ه سللى اللبي  اة للال،  للدعو واة للوملنم األوىل اة للز زمو ل  فللاال ال

__________ 

انظلللر عسلللى الللبي  اة لللال اجللللزء ال لللاين ملللن  قريلللر ملللؤمتر األللللرا  علللن نو  للله ال ال لللا عشلللرم، اة قلللونم ي  و نوث،  (36)
  (.ICCD/COP(13)/21/Add.1) 201٧ يسول/ابتما  16إىل  6الصني، من 

-https://negociacionp10.cepal.org/9/en/news/latin-america-and-caribbean-adopts-its-firstانظلللللللللللللللللللللللللللللر  (3٧)

binding-regional-agreement-protect-rights-access.  
  .52و 51و 1، الفقرامح A/72/643انظر  (38)

https://negociacionp10.cepal.org/9/en/news/latin-america-and-caribbean-adopts-its-first-binding-regional-agreement-protect-rights-access
https://negociacionp10.cepal.org/9/en/news/latin-america-and-caribbean-adopts-its-first-binding-regional-agreement-protect-rights-access
https://negociacionp10.cepal.org/9/en/news/latin-america-and-caribbean-adopts-its-first-binding-regional-agreement-protect-rights-access
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لتي لللل اهلجلللرم بوصلللفها  إىل وضلللع خطلللط هجلللرم مصلللمما خصيصلللاا  (39)اريمنلللا واةنظملللا وال انيلللا
 اارتا يجيا لستكيف مع التدهو  البيئ  البط ء الظهو  اةر بط ابري   الخا م لتال اةنا .

 اب وضوع ا تصلة اتخرى ات ر القانونية والسياساتية -٤ 
 ن م، قلد  مل  اا فاقيلا اةت سقلا بوضلع األشلخاص علدمي  اجلن ليا الفلا ملين ي كلرو   -32

من اري   الخا م لتال اةنا ،  ل  مبا ا  نطبق عسى احتياجامح م ظت الفا ين من اري   الخا م 
 . (40)لتال اةنا   و  سبمليها

، هإمبلللا  تنلللاول و  لللت  ن ال ديلللد ملللن ال مسيلللامح ال ياالللا يا والصلللكوك  لللل مسزملللا قلللانو  -33
جوانلف هاملا ملن اسلراك البشلر  ي الياال  الل اةنلا . ويهلد  إللا  الندا  لسالد ملن خمللالر 
الكوا ث إىل اسد بد جلا رببللم ملن خملالر الكلوا ث، و لدعيت حوربملا خملالر الكلوا ث، واا  قلاء 

صللراحا  مب للتوى الت هللف لسكللوا ث، خاصللا ابلن للبا لسفئللامح ال للكانيا الخلل يفا. ويتنللاول اعلللا 
 ال اةنا  والتشلرن النلا   علن الكلوا ث. ويتخلمن مبلان   وجيهيلا  لدعو إىل   زيلز  يلع حقلوال 
اعن لللان و ايتهلللا ووضلللع اياالللامح مت لللقا ي خطلللط  الللل اةنلللا  واسلللد ملللن  خطلللا  الكلللوا ث 

 والتنميا اة تداما. 
اا ح إنا  لللا، منلللا و للوهر اةنظملللا الدوليلللا لسهجلللرم، ملللن خلل ل ااجتماعلللامح ال انيلللا  لللال -34

لسجهون اليت  قونهلا اللدول لستصلد  لسهجلرم البيئيلا، مبلا ي ذلل  جوانلف مبل  قلا ت عسلى حقلوال 
. ونوقشللت اهلجللرم البيئيللا وعوجلللت مللن خلل ل عمسيللامح  شللاو  إقسيميللا عللن اهلجللرم (41)اعن للان

مما اللامح الف الللا لس . وي األمللريكتني، اعتمللد اةلؤمتر ااقسيملل  بشلل ن اهلجلرم نلللي ا (42)قان لا نول
عسى اسقوال إزاء  ايا األشخاص الذين ي لاون  قا ماا  ، وهو حيدن مبجاا (43)لسبسدان األعخاء هيه

 اسدون ب بف الكوا ث.
و ناولللللللت مبللللللان م  ن للللللن، وهلللللل  عمسيللللللا  شللللللاو يا  قونهللللللا نول و صللللللااب مصللللللساا  -35

التشلللرن عللللا اسلللدون ي اللللياال الكلللوا ث و اللللل اةنلللا . و للللدعو خطلللا  ايللللا  مت لللدنون،  ديللللداا 
نول، إىل إنملا  النهلو  القا ملا عسلى حقلوال اعن لان ي اسلد ملن  109، الليت  قر لا (44)اةبان م

 خطللا  الكللوا ث، و للدابل التكيللف، وجهللون التنميللا اة للتداما. و للدعو اخلطللا إىل حللراك بشللر  
نطللاال  طبيللق  للدابل اسمايللا اعن للانيا وااللتخدام اانتقللال اةخطللط   مللنظت، مبللا ي ذللل   والليع

 ربم ذ  خل. 
__________ 

  .https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdfانظر الرابط التايل:  (39)
 S. Park, “Climate Change and the Risk of Statelessness: The Situation of Low-Lying Islandانظر  (40)

States”, (2011), p. 3 :انظر الرابط التايل ،www.unhcr.org/4df9cb0c9.pdf خاا  ي. انظر “Protecting 

People Crossing Borders”  34-32 ع ه(، ص  32)اساشيا.  
 /www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94انظلر عسلى البي  اة لال  (41)

MC_INF_288.pdf.  
  .www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migrationانظر  (42)
-https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2016/11/PROTECTION انظلللللللر اللللللللرابط التلللللللايل: (43)

FOR-PERSONS-MOVING-IN-THE-CONTEXT-OF-DISASTERS.pdf . 
-https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTIONانظلللللللللللللللر اللللللللللللللللرابط التلللللللللللللللايل:  (44)

AGENDA-VOLUME-1.pdf.  

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/%20MC_INF_288.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/%20MC_INF_288.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/%20MC_INF_288.pdf
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2016/11/PROTECTION-FOR-PERSONS-MOVING-IN-THE-CONTEXT-OF-DISASTERS.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2016/11/PROTECTION-FOR-PERSONS-MOVING-IN-THE-CONTEXT-OF-DISASTERS.pdf
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2016/11/PROTECTION-FOR-PERSONS-MOVING-IN-THE-CONTEXT-OF-DISASTERS.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
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و  للت   يللا الصللكوك اةللذربو م آنفللا، هإمبللا ا  للوهر  ايللا شللامسا ةللن ي للاون اسللدون ي  -36
اياال  ال اةنا . ولذل ، هإن القانون الدويل سقلوال اعن لان يلنص عسلى  لوهل اسمايلا و وجيله 

 وك اجلديدم والقا ما و ف لها. طوير الصك

تطبيررق القررانون الرردو   قرروق اإلنسرران مرر  أجرر  محايررة ات رر ا  الرر ي  يعرر ون  -ابء 
 ا دود يف إ ار التصدو لآلاثر الضارة لتغري ا ناخ

ي الللياال اسرربلللا علللا اسلللدون النا لللا علللن  الللل اةنلللا ، يلللوهر القلللانون والقواعلللد واة لللايل  -3٧
حللللول اعن للللان سمايللللا  يللللع  اا ومرونللللا ومتاللللو  ن للللان اعلللللا  األرب للللر  للللواا الدوليللللا سقللللوال اع

اةهلللاجرين اللللذين ي يشللللون  وضلللاعاا هشلللا، مبللللن هللليهت اةتخللللر ون ملللن  الللل اةنللللا . هكللل  النللللاث 
 صللااب حقللوال، وربلل  الللدول صللدقت عسللى واحللدم عسللى األقلل  مللن اة اهللدامح الدوليللا سقللوال 

م لللل  ال هللللد الللللدويل اخلللللاص ابسقللللوال ااقتصللللانيا  . هم اهللللدامح حقللللوال اعن للللان،(45)اعن للللان
وااجتماعيللا وال قاهيللا وال هللد الللدويل اخلللاص ابسقللوال اةدنيللا وال ياالليا،  فللر  التزامللامح عسللى 
 يلللع اللللدول ابحلللرتام حقلللوال اعن لللان و ايتهلللا وإعماهللللا لسجميلللع نون متييلللز. زن عسلللى ذلللل   ن 

كللن  ن  رشللد و قللو  عمسيللا وضللع ال يااللامح والتزامللامح حقللوال اعن للان وم ايلهللا ومبان هللا مي
 عسى الص يد الدويل واعقسيم  والولمل ي لال  ال اةنا و. 

وحلللدنمح مفوضللليا األملللت اةتالللدم ال لللاميا سقلللوال اعن لللان ي  الللا سها الر ي لللا بشللل ن  -38
إىل عسلى اسقلوال إزاء ال مل  اةنلاخ . ونعلت اللدول  قا ملاا  مبجلاا  (46)حقوال اعن ان و ال اةنا 

التخفيف من حدم  ال اةنا  ومنلع آ  ه ال لسبيا عسلى حقلوال اعن لان وضلمان اة لاءلا والنفلاذ 
إىل اللب  اانتصلللا  ملللن األضللرا  الللليت  سالللق  قللوال اعن لللان نتيجلللا لتاللل اةنلللا . وي ال لللياال 

و  حمفوهلللا ابةخلللالر، ملللن اةهلللت احمللللدن لسالللراك البشلللر ، اللللذ  ميكلللن  ن يخلللع النلللاث ي كلللر 
 هاب ي  فصي  االتزامامح اةت سقا  قوال اعن ان. ااع
وإذا ربان األشخاص الذين ي اون اسدون بف   اري   الخا م لتال اةنلا  يق لون خلا    -39

هئا وال جئنيو احملدنم مبوجف القانون وليح لديهت    إمكانيا  خرى لسملرو  علا اهلجلرم اريمنلا 
. (4٧)مبكان ضمان احرتام حقوقهت اعن انيا و ايتها وإعماهلا  و اةنظما  و ال انيا، همن األ يا

اةبلللان  واع شلللانامح ال مسيلللا اةتصلللسا  مايلللا حقلللوال راا وقلللد  سقلللى لسلللح حقلللوال اعن لللان ملللؤخ
اعن لللان لسمهلللاجرين اللللذين ي يشلللون  وضلللاعاا هشلللا، اةقدملللا ملللن الفريلللق ال امللل  اة لللمل  قلللوال 

ع لسفريلللق ال لللاة  اة لللمل ابهلجلللرم، اللللذ   شلللا ك اةفوضللليا اعن لللان واة لللاوام بلللني اجلن لللني التلللاب
، وهلللل   للللاز  ايللللا حقللللوال اعن للللان اللللليت حيللللق جلميللللع (48)ال للللاميا سقللللوال اعن للللان ي   اللللته

اةهاجرين الذين ي يشلون  وضلاعاا هشلا، مبلن هليهت اةتخلر ون ملن  الل اةنلا ، التمتلع نلا، إضلاها 
  إىل  ا ها اة يا يا.

__________ 

 OHCHR, Status ofمن  س  اة اهدامح. انظر  10عسى  رب ر من  بسداا  133ي ا موح، صدال  (45)

Ratification :انظر الرابط التايل ،http://indicators.ohchr.org/.  
انظر الرابط التايل:  (46)

www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf.  
 .8، الفقرم A/HRC/37/34انظر  (4٧)
(48) A/HRC/37/34/Add.1.  

http://indicators.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf
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اةفوضللللليا الخلللللوء، ي  الللللا سها الر ي لللللا بشللللل ن حقلللللوال اعن لللللان و الللللل اةنلللللا  و سقللللل   -40
، عسى االتزاملامح واة لؤوليامح ي ميلدان حقلوال اعن لان الليت  قلع عسلى علا ق اللدول (49)واهلجرم

 و لها من اجلهامح اة ؤولا اليت  تصدى لتادايمح اسراك البشر  ب بف  ال اةنا .
تزامامح، ينبا  لسدول  ن  ي ر اهلجرم الكرميا جلميع اةهاجرين، وبايا اامت ال لتس  اال -41

مبن هيهت اةتخر ون من  ال اةنا ، و ن  سيب احتياجا ت احملدنم ي للال  ايلا حقلوال اعن لان. 
و شم  ااحتياجامح من اسمايا اةياه والتصااح والاذاء الكاي وال لكن ال  لق واسصلول عسلى 

ان ااجتملللاع  والت سللليت وال مللل  ال  لللق. ربملللا  تخلللمن التم للل  ابةبلللد  الرعايلللا الصلللايا والخلللم
األاااللل  اةتم للل  ي علللدم اععلللانم الق لللريا، و لللرو الطلللرن اجلملللاع ، إضلللاها إىل اسلللق ي اسريلللا 
وال لل ما الشخصلليا ووحللدم األاللرمو وضللمان مصللال الطفلل  الفخللسى. وينبالل  لسللدول  ن  نشلل  

يع اةهاجرين الذين حيتاجون إىل  ايا حقوال اعن لان واللذين آليامح مناابا  خمن  ن يتمتع  
 ا ي تطي ون ال ونم إىل بسدامبت ب بف  ال اةنا  بوضع قانوين حقيق .

واللدول مسزملا ابسمايلا ملن التشللرن ألنله يهلدن التمتلع الف سلل  بك لل ملن اسقلوال مبوجللف  -42
وال قاهيلا وال هللد اللدويل اخلللاص ابسقللوال ال هلد الللدويل اخللاص ابسقللوال ااقتصلانيا وااجتماعيللا 

اةدنيا وال ياايا. ولذل  ينبا  لسدول  ن   اجل األاباب الكامنلا الليت قلا النلاث عسلى التالرك 
ألهلللدا  ا فلللاال اب يلللح.  ملللن خللل ل ال للل   إىل التخفيلللف الطملللوح ملللن حلللدم  الللل اةنلللا  وهقلللاا 

نللا ، ينبالل  لسللدول  ن   للتخدم  للدابل ول اللتمرا  ي اسللد مللن خطللر التشللرن النللاجت عللن  اللل اة
 كيف ه الا، مبا هيها ما يت سق ابلكوا ث، والظواهر اجلويا القصوى، وال مسيامح البطيئا الظهو . 
وينبالل  لسجهللون الراميللا إىل م اجلللا األاللباب اجلذ يللا لستشللرن ي اللياال  اللل اةنللا   ن   لل ى إىل 

اسللد مللن خمللالر الكللوا ث والت للر  هلللا وزاينم  ايللا اسقللوال و رالليا نظللت اسمايللا ااجتماعيللا و 
 القد م عسى التكيف.

إن علدم التمييللز واة للاوام مبللدآن  ااالليان مللن مبللان  حقللوال اعن للان يللرنان ي ال هللد  -43
الدويل اخللاص ابسقلوال ااقتصلانيا وااجتماعيلا وال قاهيلا وال هلد اللدويل اخللاص ابسقلوال اةدنيلا 

اعن للان، مبللا هيهللا ا فاقيللا القخللاء عسللى  يللع  شللكال التمييللز وال ياالليا و يللع صللكوك حقللوال 
ضلللد اةلللر م وا فاقيلللا القخلللاء عسلللى  يلللع  شلللكال التمييلللز ال نصلللر . إن  الللل اةنلللا ، بتللل ثله  لللل 
اةتنااف ي اةهمشني  ص ، يهدن التزامامح الدول اةت سقا ب دم التمييز واة اوام. وللذل  نلف 

 بتال اةنا  وقد ا ت وقابسيا ت لست ثر.راا ياجامح األهران األرب ر  ث ن  راع  الدول خمتسف احت
عللن اةنللالق اةتللل ثرم بتاللل اةنللا ، حللق  ااالل  وقللد  وحريللا التنقلل ، مبللا هيهللا التنقلل  ب يللداا  -44

ي لمت لخهلران وا تم للامح احملسيلا بتجنللف اري   الخلا م لتاللل اةنلا  وزاينم القللد م عسلى التاملل . 
ل هلد اللدويل اخللاص ابسقلوال اةدنيللا وال يااليا حقلوال  يلع األشلخاص ي ماللان م    ويكفل  ا

بسد، مبا ي ذل  بسدامبت، والتارك  ريا واختيا  مكان إقامتهت ناخ  بسد ما، ملا ناملت إقلامتهت 
 هيه قانونيا. وينبا   ايا  سل  اسقلوال، وا نلوز  قييلدها إا إذا للزم األملر سمايلا األملن اللولمل

__________ 

انظر الرابط التايل:  (49)
www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Key_Messages_HR_CC_Migration.pdf.  
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.  ضلف (50)لسدولا  و النظلام ال لام  و الصلاا ال املا  و األخل ال  و حقلوال اريخلرين  و حلريتهت
إىل ذل   ن ال هد الدويل اخلاص ابسقوال اةدنيا وال ياايا ينص عسلى وجلوب علدم حرملان    

 مهاجر ي  ى إىل ال ونم إىل بسده من حقه ي ذل     فا.
يل اخلللاص ابسقللوال اةدنيللا وال ياالليا اسللق ي مللن ال هللد الللدو  ٧و 6و خللمن اةللانلن  -45

اسيام وي عدم الت ر  لسم امسا  و ال قوبا القاايا  و ال إن انيا  و اةهينلا. ونلف عسلى اللدول 
عدم إعانم اةهاجرين الذين قد يت رضون ة   هذه األوضاح  و انتهاربامح خطللم  خلرى سقلوال 

دابل   للمت بللدخول األشللخاص و/ و متتنللع عللن إعللانم . وينبالل   ن  نظللر ي ا للاذ  لل(51)اعن للان
األشخاص إىل اةنالق اةتخر م من  ال اةنا . والدول مسزما ابلتقيد ابةبلد  األااال  اةتم ل  ي 
علللدم اععلللانم الق لللريا  يلللإ  لللوهر اسمايلللا اةناالللبا جلميلللع ملللن خيخللل ون لوايتهلللا القخلللا يا  و 

الل   ن متتنللع عللن إعللانم األشللخاص إىل منللالق حيللإ يوجللد الليطر ا الف سيللا. وهللذا ي للمل  نلله ينب
 احتمال رببل  ن  دن اةخالر اةتصسا بتال اةنا  حقوال اعن ان. 

ويكف  ال هد الدويل اخلاص ابسقوال اةدنيا وال ياايا وصكوك  خرى سقوال اعن ان  -46
 امللا. وينبالل   ن  شللم  جلميللع النللاث اسللق ي اسصللول عسللى اة سومللامح واةشللا ربا ي الشللؤون ال

اعجلللراءامح والقلللرا امح الللليت  تخلللذها الدوللللا بشللل ن اسلللراك البشلللر  و الللل اةنلللا  اةشلللا ربا اهلانهلللا 
وينبال   ن  كلون عمسيلا صلنع القلرا امح شلفاها ومتكلن اةتخلر ين.   اا.واة تنلم ألرب لر النلاث  خلر 

، عسللى الللدول  ن  صلل  وعللن القللرا امح  و اعجللراءامح اللليت  للؤثر عسللى حقللوال الشلل وب األصللسيا
 عع ن األمت اةتادم بش ن حقوال الش وب األصسيا. عسى مواهقتها اسرم اة بقا اة تنلم وهقاا 

وميكن  ن ي تجيف النق  اةخطط له ري    ال اةنلا  اةتوق لا بنقل  األهلران وا تم لامح  -4٧
. وملن  جل  (52)الخرو م القصلوىعن اةنالق  ل اريمنا. لكن ا ينبا  ه   ذل  إا عند  ب يداا 

احرتام اسلق ي ال لكن مبوجلف ال هلد اللدويل اخللاص ابسقلوال ااقتصلانيا وااجتماعيلا وال قاهيلا 
و ايتلله وإعماللله، عسللى الللدول  ن متتنللع عللن عمسيللامح اعخلل ء الق للر  و ن  ملل  منهللا، وذللل  

 ن يشلللم  النقللل   بخلللمان  ن  كلللون إعلللانم التلللولني قا ملللا عسلللى حقلللوال اعن لللان. ربملللا ينباللل 
اةخطللط للله مشللا ربا  يللع اةتخللر ين مشللا ربا لديللا وم للتنلم، مبللن هلليهت اةهللاجرون وا تم للامح 

 احملسيا اة تقب سا واسفاظ عسى م توايمح م يشتهت ال ابقا.
ي تسزم ال هد الدويل اخلاص ابسقلوال اةدنيلا وال يااليا وصلكوك  خلرى سقلوال  اا،و خل  -48

 يع الناث إىل ال دالا، مبا ي ذل  اب  اانتصا  الف الا. ويت لني عسلى  اعن ان  ي ل وصول
الللدول  ن  للوهر آليللامح ه الللا  ملل  حقللوال اعن للان مللن األضللرا  النا للا عللن اري   الخللا م لتاللل 
اةنللا  وعللن التخفيللف مللن آ    اللل اةنللا  والتكيللف م هللا، وجللا  سلل  األضللرا . وهللذا  مللر ابللل  

ن الللذين ياسللف   للذمل  وصللوهلت إىل ال دالللا ب للبف الظللرو  اللليت يواجهومبللا قبلل  األ يللا لسمهللاجري
__________ 

 وضات السجنا اة نيا  قوال اعن ان  ن  يا قيون نف  ن  كون مت قا مع االتزامامح الدوليا اةت سقلا  قلوال  (50)
( بشلل ن وضللع األجانللف 1986)15السجنللا اة نيللا  قللوال اعن للان، الت سيللق ال للام  قللت اعن للان لسدولللا. انظللر 
  .8مبوجف ال هد، الفقرم 

  ربدمح آليامح حقوال اعن ان  ن حظر اععانم الق ريا مطسق مبقتخى القانون الدويل سقوال اعن ان.  (51)
 Brookings Institution, Georgetown University and UNHCR, “Guidance on Protecting Peopleانظلر  (52)

from Disasters and Environmental Change through Planned Relocation” (2015) :انظلر اللرابط التلايل .
www.refworld.org/docid/596f15284.html.  

http://www.refworld.org/docid/596f15284.html
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اهلجلللرم و ثناءهلللا وب للللدها. ونلللف  ن  كللللون اللللدول م للللؤولا علللن م للللا تها ي اعضلللرا   قللللوال 
اعن للان بالللض النظلللر علللن مكلللان وقوعهلللا. ربمللا ينباللل   ن  شلللم  اة لللاءلا اةؤا لللامح التجا يلللا 

 الللباب  الللل اةنلللا   و انتهكلللت حقلللوال اعن لللان ي الللياال  واجلهلللامح الفاعسلللا الللليت  الللهمت ي
 إجراءامح التخفيف والتكيف اليت ا ذ ا. 

 وسائ  التناي  ا تعلقة ابلتكيف مع تغري ا ناخ والت ايف م  حدت  تعبئة -جي  
يبللني التاسيلل  ال للابق  ن  اللل اةنللا  يللدهع اسرربللا عللا اسللدون، و ن ااشللخاص اةتلل ثرين  -49

بتاللل اةنللا  يواجهللون خمللالر هريللدم ي لللال حقللوال اعن للان لللوال  للرربهت، و ن القللانون الللدويل 
 سقوال اعن ان يوهر اسمايا األرب ر ه اليا. ربما  ن   بئا واا   التنفيذ الف ال لستكيف مع  ال

ةنللع التشللرن وضللمان  ايللا حقللوال اعن للان   يخللاا اةنللا  والتخفيللف مللن حد لله  مللر ابللل  األ يللا 
 لخشخاص اةتارربني ب بف  ال اةنا .

والت بئا الفرنيا واجلماعيا لسموا ن جلا األضرا  اةتوق ا عسى حقوال اعن ان النا لا علن  -50
. وينبال   ن  خلا  اة لاعدم (53)حقوال اعن ان  ال اةنا  ه  ي حد ذا ا التزام من التزامامح

الدوليا لستخفيف من آ    ال اةنا  والتكيف م ها إىل االتزامامح القا ما، وينبا    بئتهلا عسلى 
مببلللان  حقلللوال  ةبلللد  اة لللؤوليامح اةشلللرتربا وإن ربانلللت متباينلللا. وعمللل ا   الللاث اعنصلللا  ووهقلللاا 

دم اةت سقللا ابةنللا  رباهيللا وه الللا وشللفاها، وينبالل  اعن للان ذامح الصللسا، ينبالل   ن  كللون اة للاع
إنا  لللا ملللن خللل ل عمسيلللامح  شلللا ربيا وم لللؤولا و لللل متييزيلللا، وينباللل   ن  فيلللد ملللن هلللت ي  ملللح 

  اساجا إليها، مبن هيهت األشخاص اةتارربون.
إن مي للللاال األمللللت اةتاللللدم، وال هللللد الللللدويل اخلللللاص ابسقللللوال ااقتصللللانيا وااجتماعيللللا  -51
اهيلللا، وا فاقيلللا األملللت اةتالللدم اعلا يلللا بشللل ن  الللل اةنلللا ، وإعللل ن اسلللق ي التنميلللا، والللا ر وال ق

الصكوك، مبا هيها  س  اةت سقا مب ايل ال م  الدوليا،   زز عند قراء لا قلراءم  اعيلا ربلون اللدول 
ال زملللا  الت لللاون و  بئلللا والللا   التنفيلللذ  قلللع عسيهلللا التزاملللامح ي للللال حقلللوال اعن لللان  تم للل  ي

لخمان ا ما وربراما  يع األشخاص، مبن هيهت ملن ي لاون اسلدون ب لبف اري   الخلا م لتالل 
اةنلللا . وينباللل  هللللذه اجلهلللون  ن  لللرتم اةبلللان  األاااللليا لس لللدل اةنلللاخ ، مبلللا ي ذلللل  التزاملللامح 

 ال اةقبسا.األلرا   مايا حقوال األشخاص اةتخر ين  رب ر من  لهت جراء  ال اةنا  واألجي
التخفيللف مللن آ    اللل اةنللا  والتكيللف م هللا ل للد  نفيللذ  واةهللت هللو  ن  للوهل واللا   -52

ال ارامح القا ما ي لال اسمايا ي توجف  رب ر من لرن   بئلا اةلوا ن اةاليلا. هالتكنولوجيلا، عسلى 
ابسقللللوال  اللللبي  اة للللال، والللليسا لستنفيللللذ  كت لللل    يللللا ابلاللللا. ومبوجللللف ال هللللد الللللدويل اخلللللاص

ااقتصللانيا وااجتماعيللا وال قاهيللا، حيللق لكلل  هللرن التمتللع بفوا للد ال سللت و طبيقا لله. وينبالل   طللوير 
التكنولوجيللامح الف الللا لستخفيللف مللن آ    اللل اةنللا  والتكيللف م هللا و وزيللع هللذه التكنولوجيللامح 

إىل  قلدو اللدعت   ديلداا ي إلا  آليا  ي ل التكنولوجيا ي ا فاال اب يح الليت  لدعو  عاناا   وزي اا 
 إىل البسدان الناميا.

__________ 

لت بئللا  و اعيللاا  ابسقللوال ااقتصللانيا وااجتماعيللا وال قاهيللا الللدول إىل ال ملل  هللرنايا  يللدعو ال هللد الللدويل اخلللاص (53)
  .و صيص  قصى قد  من اةوا ن اةتاحا ععمال اسقوال ااقتصانيا وااجتماعيا وال قاهيا  د نياا 
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ي للال متويل   بسيلون نوا  النوايا  100وابعضاها إىل نعلوم البسلدان اةتقدملا إىل   بئلا  -53
 نشللطا مواجهللا  اللل اةنللا  لتسبيللا احتياجللامح البسللدان الناميللا،  تاللدث خطللا عملل   نيللح  اباب 

علن منهجيلامح شلفاها لإلبل   علن متويل    يخلاا لتنميلا الصان م عن اةؤمتر الدويل ال الإ لتمويل  ا
 نشطا مواجها  ال اةنا و ونق  التكنولوجيا لستصد  لتالل اةنلا و وبنلاء القلد امح، مبلا ي ذلل  
زاينم هلللرص اسصلللول عسلللى متويللل   نشلللطا مواجهلللا  الللل اةنلللا و وا  لللاال ال ياالللامح ي خمتسلللف 

البيلا مح لتوجيله ال ياالامح القا ملا عسلى األنللا.  جوانف التنميلا اة لتداماو و  لني عمسيلا  لع
إىل التموي  لستصد  لتال اةنا  والقد م عسلى مواجهلا الكلوا ث،  ويدعو بر م  األنشطا  ديداا 

وعداللللا التوزيلللع بلللني متويللل  التخفيلللف والتكيلللف، و وجيللله متويللل   نشلللطا مواجهلللا  الللل اةنلللا  حنلللو 
عسلى   يلا  للوهل   يخللاا اةشلرتربا وإن ربانللت متباينلا. ويشلدن  ةبللد  اة لؤوليا البسلدان الخل يفا وهقلاا 

قنللوامح آمنلللا ومنصلللفا لستالللوي مح، ويلللدعو إىل الت لللاون اللللدويل ربللل   كلللون اهلجلللرم آمنلللا ومنظملللا 
 وعانيا مع ااحرتام الكام  سقوال اعن ان.

اليندا ، ، وخطا عم   نيح  اباب، وإللا  2030و رتابط خطا التنميا اة تداما ل ام  -54
، و  طلل  موقللع الصللدا م سقللوال اعن للان، وذللل  لت بئللا مهمللاا  نوليللاا  وا فللاال اب يللح، ومت لل  التزامللاا 

خمتسلف والا   التنفيلذ ملن  جلل  التخفيلف ملن آ    الل اةنللا  والتكيلف م هلاو و شلجيع اهلجللرم 
 للرتك     حللد  اريمنللا واةنظمللا وال انيللاو واسللد مللن  خطللا  الكللوا ثو والتنميللا اة للتداما اللليت ا

 خسف الرربف.
وةلللا ربلللان ال هلللد اللللدويل اخللللاص ابسقلللوال اةدنيلللا وال يااللليا، وإعللل ن اسلللق ي التنميلللا،  -55

اةت سقللا  قللوال اعن للان  كفلل  جلميللع النللاث اسللق ي اةشللا ربا اسللرم والنشللطا  واللا ر الصللكوك
يذ  لدابل التخفيلف ملن آ   واهلانها واة تنلم ي الشؤون ال اما، همن اةهت  ن  كون واا    نف

 لرم ل مسيلامح صلنع القلرا امح اة لتنلم والقا ملا عسلى اةشلا ربا. هالنلاث   ال اةنلا  والتكيلف م هلا
افلللاز عمللل  منلللاخ  ه لللال، بطلللرال منهلللا، عنلللد  هلللت عوامللل  التايلللل الللليت نلللف متكينهلللا ملللن  جللل 

ربرامللللا. ويتطسللللف ذللللل  ب لللل ما و  الخللللرو م، حريللللا ا للللاذ قللللرا امح التنقلللل  الللللذ  ينبالللل   ن يكللللون
التمكلللني وجلللون مؤا لللامح وعمسيلللامح شلللفاها وشلللامسا، إضلللاها إىل قياالللامح نقيقلللا وي اةتنلللاول 
انب للا مح  للازامح الدهيئللا، و اللل اةنللا  وآ  ه ي لللال حقللوال اعن للان. وي للد وجللون م للا امح 

امح، إضاها إىل ا  ىن عنه. و  د اةشا ربا ي صنع القرا   منتظما رباهيا لستارك عا اسدون شرلاا 
ل د ال الرامح  حا اا راا  صد آ    ال اةنا  واالتزامامح اةت سقا به واات راضها والتاقق منها،  م

ي اسمايا من خ ل الت بئا الف الا لواا    نفيذ التخفيف من آ    ال اةنلا  والتكيلف م هلا. 
بلللان  التوجيهيلللا لتنفيلللذ ا فلللاال ن إن انملللا  حقلللوال اعن لللان، مبلللا هيهلللا حقلللوال اةهلللاجرين، ي اة

(، يتليت هرصلا لسم لاعدم عسلى الت بئلا الف اللا لسملوا ن ال زملا لتلدابل اب يح )قيد التفلاو  حاليلاا 
 .(54)التخفيف من آ    ال اةنا  والتكيف م ها اليت  م  األشخاص اةتارربني

اةلللوا ن لتاقيلللق  ي   بئلللا اا  لللؤن  نو   يخلللاا ويخلللا  إىل ذلللل   ن اةؤا لللامح التجا يلللا  -56
األهدا  الدوليا اةتصسا ابلتخفيف من آ    الل اةنلا  والتكيلف م هلا، واسلراك البشلر . ه سلى 

من ا فاال اب يح األللرا  إل  فيلز و ي لل مشلا ربا القطلاح اخللاص  6ابي  اة ال،  دعو اةانم 
رباهيلا و تخلذ  لدابل ي التخفيف من آ    الل اةنلا . وينبال  لسلدول عند لذ  ن  لد   ضلما مح  

__________ 

ل الللللللللللللللللتزانم ملللللللللللللللللن اة سوملللللللللللللللللامح علللللللللللللللللن إن ا  حقلللللللللللللللللوال اعن لللللللللللللللللان ي اةبلللللللللللللللللان  التوجيهيلللللللللللللللللا، انظلللللللللللللللللر  (54)
www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/UNFCCC.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/UNFCCC.aspx
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مللع  ه اللا سمايللا حقلوال اعن للان ملن األضللرا  الليت   للببها مؤا لامح األعمللال التجا يلا، متاشللياا 
ةؤا لامح  التزاما ا مبوجف اةبان  التوجيهيا بشل ن األعملال التجا يلا وحقلوال اعن لان. وينبال 

تكيلف م هلا، ملع احلرتام األعمال  ن  شا ك مب ؤوليا ي جهون التخفيف من آ    ال اةنلا  وال
 . ربام ا   حقوال اعن ان احرتاماا 

 ة يضاحياإلا مارسايف اجليدة  -رابعاا  
الليت  شلجع عسلى اعيخلاحيا ي سط التاسي  التايل الخوء عسى ب ض اةما اامح اجليلدم  -5٧

ا باح مبل  يقلوم عسلى اسقلوال إزاء  لدايمح اسلراك البشلر  الليت يطرحهلا  الل اةنلا  والليت حلدن ا 
 م ا امح  صااب اةصساا و وث مفوضيا األمت اةتادم ال اميا سقوال اعن ان. 

وا بلللد لوربلللاامح األملللت اةتالللدم واللللدول و صلللااب اةصلللساا اريخلللرين ملللن بلللذل جهلللون  -58
ا ة اجلللا التقللالع اة قللد بللني حقللوال اعن للان، واسللراك البشللر ، و اللل اةنللا . ويتخللمن اجلللزء  اعيلل

مللن جهللون  صللااب اةصللساا اةت للدنين لوضللع األلللر القانونيللا و لللر  ال الللإ مللن هللذا التقريللر عللدناا 
ا ال ياالامح اللليت  مل  األشللخاص اللذين ي للاون اسلدون ي اللياال  الل اةنللا . وقلد  سنشللئت اةنصلل

، ةتاب للا  عمللال مبللان م  ن للن و نفيللذ ، اللليت  للديرها الللدول(55)اة نيللا ابلتشللرن النللا   عللن الكللوا ث
جللدول  عماهلللا اةت سللق ابسمايللا. و للد  اةنصللا إىل  للدعيت  ايللا اةشللرنين عللا اسللدون ي اللياال 

 حلاامح الكلوا ث الكوا ث، مبا ي ذل  الكوا ث اةر بطلا اث    الل اةنلا ، ومنلع خملالر التشلرن ي
 و اسللد منهلللا. و شللم  اجلهلللون األخللرى ألصلللااب اةصلللساا اةت للدنين، عسلللى اللبي  اة لللال، إللللا  

عسى حقوال اعن لان  قا ماا  التنميا القان م عسى التام  ي منطقا احمليط اهلان ، الذ  ي تمد مبجاا 
اة رهلا ال اةيلا  شلرارباو وو(56)ويتخمن  وجيهامح حمدنم  تص  ابسد من  خطا  الكوا ث واهلجرم

  .(5٧)بش ن اهلجرم والتنمياو، اليت   هت ي   ني ههت حمدنامح حرربا البشر
وميكللن ل مسيللامح  قللدو التقللا ير والب  للامح الدوليللا ي اللياال اا فاقيللا اعلا يللا ولسللح  -59

ي وضلللع ال ياالللامح  هاملللاا  اا حقلللوال اعن لللان وهيئلللامح م اهلللدامح حقلللوال اعن لللان  ن  لللؤن  نو 
لنيلا اةتصلسا  قللوال اعن لان واسلراك البشللر  و الل اةنلا  و صللدها واات راضلها. ه سلى اللبي  الو 

م ا ا قب   162ي اا فاقيا اعلا يا من  ص   م ا ا م تزما حمدنم ولنياا  33اة ال، َوثقت 
 . وملن اةؤالف  ن البالوث  شلل(58)مؤمتر األللرا  اسلان  وال شلرين نوعلاا ملا ملن  نلواح اسلراك

__________ 

  ./https://disasterdisplacement.orgانظر  (55)
 Pacific Community, Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, Pacificانظلر  (56)

Islands Forum Secretariat, United Nations Development Programme, United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction and the University of the South Pacific, Framework for Resilient 

Development in the Pacific: An Integrated Approach to Address Climate Change and Disaster 

Risk Management, 2017–2030, (Suva, 2016) :انظلر اللرابط التلايل .https://pacificclimatechange.net/ 

sites/default/files/documents/FRDP_2016_Resilient_Dev_pacific.pdf.  
  ./www.knomad.orgانظر  (5٧)
 IOM, “Migration in the Intended Nationally Determined Contributions and Nationallyانظر  (58)

Determined Contributions” (2016) :انظر الرابط التايل ،
www.environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/MECC%20Infosheet%20INDCs%20and

%20NDCs_14Sep2016_for%20web.pdf.  

https://disasterdisplacement.org/
https://pacificclimatechange.net/%20sites/default/files/documents/FRDP_2016_Resilient_Dev_pacific.pdf
https://pacificclimatechange.net/%20sites/default/files/documents/FRDP_2016_Resilient_Dev_pacific.pdf
https://pacificclimatechange.net/%20sites/default/files/documents/FRDP_2016_Resilient_Dev_pacific.pdf
http://www.knomad.org/
http://www.environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/MECC%20Infosheet%20INDCs%20and%20NDCs_14Sep2016_for%20web.pdf
http://www.environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/MECC%20Infosheet%20INDCs%20and%20NDCs_14Sep2016_for%20web.pdf
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إىل  ن عدن الدول اليت  سخممل ن ب  ا ا إىل اا فاقيا اعلا يا إشا امح إىل حقوال اعن ان  و إىل 
اري   الخا م لتال اةنا   ثناء ااات راضلامح الدو يلا الشلامسا  سلح حقلوال اان لان اةت سقلا نلا 

م اهللدامح حقللوال ي  عمللال هيئللامح   يخللاا . وكهللر  اللل اةنللا  واسللراك البشللر  (59) يخللاا حمللدون 
، 3٧. و قدم السجنا اة نيا ابلقخلاء عسلى التمييلز ضلد اةلر م، ي  وصليتها ال املا  قلت (60)اعن ان

 وجيهللامح واضللاا بشلل ن التللدابل ال زمللا سمايللا حقللوال اةهللاجرامح اةتخللر امح مللن  اللل اةنللا . 
امح االت را  هيئلامح ومن ش ن ا باح مب  مت ق إزاء اسراك البشر  اةتص  بتالل اةنلا  ي عمسيل

اة اهللدامح والب  للامح اةقدمللا مبوجللف اا فاقيللا اعلا يللا  ن ي للهت ي زاينم ه اليللا  صللد اري   
 اةت سقا ابلدول. و  ني اااتجاابمح وزاينم  طوير االتزامامح القانونيا ذامح الصسا

وعسللللى الصلللل يد الللللولمل، وضلللل ت ب للللض الللللدول آليللللامح مللللنت اسمايللللا لسمتخللللر ين مللللن  -60
نوللللا االللتخدمت  50. وقلللد حلللدنمح مبلللان م  ن لللن  رب لللر ملللن (61)كلللوا ث النا لللا علللن البيئلللاال

اسطتها التقديريا ي قخااي اهلجرم والصكوك اليت  نص عسيهلا  شلري ا ا الولنيلا لقبلول اةتخلر ين 
 -. ه وي را، عسى ابي  اة ال،  خذ ي ااعتبا  األوضاح البيئيلا وااجتماعيلا (62)من الكوا ث

تملل  و (63)  رضللهت لسخطللر ب للبف عللون ت إىل بسللدامبت األصللسيا ااقتصللانيا لتللوهل اسمايللا ةللن حيس
، صلراحا إىل اهلجلرم 2013ل لام  3٧0و شا مح نوللا بوليفيلا اةت لدنم القوميلامح، ي قانومبلا  قلت 

ا النظلر إىل الناقا عن  ال اةنا  وإىل ضرو م  ايا اةهاجرين ي  شري ا ا الولنيا. ولفتت آيرلنلد
 ن نعمها اةايل لساد من  خطا  الكوا ث ي الدول اة رضا لتال اةنا  واألشكال األخرى ملن 
نعللللت التكيللللف لت زيللللز قللللد م األاللللر اة يشلللليا الفقلللللم واألاللللر الخلللل يفا عسللللى التاملللل  ي للللتهد  

 . (64)األاباب الكامنا و اء اسرربا اةتصسا بتال اةنا 
ا االرتا يجيامح التخفيلف ملن آ    الل اةنلا  الليت  رربلز عسلى و ربدمح اليوني ليف نعمهل -61

. (65)الطف  عسى الص يد الولمل، واةكا ف الولنيا اة نيا بتال اةنا  واسد من  خطلا  الكلوا ث
و برزمح ال ديد ملن اة لا امح األخلرى ال ياالامح واعجلراءامح اةت سقلا ابلتخفيلف ملن آ    الل 

د مللن  خطلا  الكلوا ث. ووصلفت ربللواب جهونهلا الراميلا إىل اسلد مللن اةنلا  والتكيلف م هلا، واسل

__________ 

 Mary Robinson Foundation, “Climate Justice: Incorporating Human Rights into Climateانظر  (59)

Action” (May 2016) :انظر الرابط التايل ،www.mrfcj.org/wp-

content/uploads/2016/05/Incorporating-Human-Rights-into-Climate-Action-Version-2-May-

2016.pdf.  
 Center for International Environmental Law and Global Initiative for Economic, Social andانظلر  (60)

Cultural Rights, “Synthesis Note on the Concluding Observations and Recommendations on 

Climate Change Adopted by UN Human Rights Treaty Bodies” :انظلللر الللللرابط التللللايل ،
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2018/01/HRTBs-synthesis-report.pdf.  

 م ا ا من جام ا بلن ومنظما احملامني الدوليا.  (61)
. انظلر اللرابط Nansen Initiative, Global Consultation Conference Report (Geneva 2015), p. 16انظلر  (62)

-www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATIONالتلللللللللللللللللللللللللللللللايل: 

REPORT.pdf.  
 م ا ا اوي را. (63)
 م ا ا آيرلندا. (64)
 .فياليوني  م ا ا (65)

http://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2016/05/Incorporating-Human-Rights-into-Climate-Action-Version-2-May-2016.pdf
http://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2016/05/Incorporating-Human-Rights-into-Climate-Action-Version-2-May-2016.pdf
http://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2016/05/Incorporating-Human-Rights-into-Climate-Action-Version-2-May-2016.pdf
http://www.mrfcj.org/wp-content/uploads/2016/05/Incorporating-Human-Rights-into-Climate-Action-Version-2-May-2016.pdf
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2018/01/HRTBs-synthesis-report.pdf
http://www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATION-REPORT.pdf
http://www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATION-REPORT.pdf
http://www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATION-REPORT.pdf
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. وملع  ن هلذه (66)اةخطلط لله واالت انم اللنظت البيئيلا إعلانم التلولني  خطا  الكلوا ث ملن خل ل
 اجلهون قد ا  تناول اسراك البشر  صراحا، هإمبا قد  د من خمالر التشرن.

مبلللا شلللك  ملللن  شلللكال التكيلللف ملللع  الللل و سو  لسهجلللرم ي ال ديلللد ملللن البسلللدان عسلللى   -62
. هف  ربينيا،  دعو خطا ال م  الولنيا لتال اةنا ، عسى ابي  اة ال، إىل إجراء  لوث (6٧)اةنا 

 اا  ن  لؤن  نو   يخلاا عن اهلجلرم بوصلفها آليلا حمتمسلا لستصلد  لتالل اةنلا . وعسلى بسلدان اةقصلد 
يللا بشلل ن اهلجللرم مللع البسللدان اة رضللا لتاللل ي هللذا الصللدن. ومللن شلل ن التوصلل  إىل ا فاقللامح ثنا 

اةنا   ن ي لاعد عسلى  ي لل اسرربلا اريمنلا واةنظملا وال انيلا، شلريطا  ا  نطلو  هلذه اا فاقلامح 
عسى متييز و ن متت   ل لتزامامح الدوليا ي لال حقوال اعن ان. هقد  برمت إيطاليا، عسى البي  

ر اسللراك البشللر  بوصللفه االلرتا يجيا لستكيللف مللع  اللل اة للال، ا فاقللامح ثنا يللا عللدم ميكللن  ن  ي لل
. و وجللد ا فاقللامح مماثسللا بللني عللدن مللن الللدول اجلز يللا الصللالم ي منطقللا احمللليط اهلللان  (68)اةنللا 

 وبسدان م    ارتاليا ونيوزيسندا والواايمح اةتادم األمريكيا.
اسمايلا اةؤقتلا  و  ر يبلامح  وقد  نطبلق اةبلان  التوجيهيلا الليت وضل تها اةفوضليا ي للال -63

ي حللللاامح الكللللوا ث و اللللل اةنللللا ، و قلللدم اةفوضلللليا  وجيهللللامح عامللللا لسللللدول بشلللل ن  (69)البقلللاء
ايلللا اةشلللرنين علللا اسلللدون، االللتخدام الت شللللامح أل لللرا  إن لللانيا و ر يبلللامح اسمايلللا اةؤقتلللا سم

اسمايلللا عسللى الصللل يدين  بلاعتملللان  للدا . ونعمللاا (٧0)ذللل  ب لللبف  اللل اةنلللا  والكللوا ث ي مبللا
واعقسيملل ،   للت اةفوضلليا مما اللامح جيللدم مللن بسللدان ي  مريكللا ال  ينيللا قللد  نطبللق ي  الللولمل

 .(٧1)حاامح الكوا ث
و دعت اةنظما الدوليا لسهجرم انتها  مب  قا ت عسى حقوال اعن ان إزاء اسراك البشر   -64

  يبا ا و نشطتها التنفيذيا. وقلد  نتجلت علدناا ب بف  ال اةنا  من خ ل ايااا ا و وثها و د
مللن األنوامح اةتصللسا  قللوال اعن للان و اللل اةنللا  واهلجللرم، مبللا ي ذللل  بوابللا اهلجللرم البيئيللا اللليت 

. و رهع  س  اجلهون و لها م توى الوع  ابل  قا بني اهلجرم و الل (٧2)ه  مب ابا قاعدم م ا  
  يخللاا . و قللدم اةشللا يع اعقسيميللا لسمنظمللا الدوليللا لسهجللرم (٧3)ااةنللا  لتوجيلله اخليللا امح ال يااللا ي

لللللزاينم قللللد م الللللدول اجلز يللللا ي احمللللليط اهلللللان  عسللللى إنا م آ    اللللل اةنللللا  عسللللى  مباشللللراا  نعمللللاا 

__________ 

م لللا ا ربري للليان آاللل  الللليت  صلللف   يلللا اة لللا   التقسيديلللا واالللت انم اللللنظت البيئيلللا   يخلللاا م لللا ا ربلللوابو انظلللر  (66)
 واسفاظ عسى اب  ال ي  التقسيديا من  ج  ال م  اةناخ  الف ال.

 م ا ا من جام ا بلن ومنظما احملامني الدوليا.  (6٧)
 اةرجع نف ه. (68)
  .www.refworld.org/docid/52fba2404.htmlانظر الرابط التايل:  (69)
 ”Legal considerations“اةفوضلللليا،   يخللللاا ت اةتاللللدم ال للللاميا سقللللوال اعن للللان. انظللللر األملللل مفوضلللليا م للللا ا (٧0)

   ع ه(. 32)اساشيا 
 /www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentosانظر  (٧1)

Proteccion/Buenas_Practicas/9234.  
 ./www.environmentalmigration.iom.intانظر  (٧2)
-www.environmentalmigration.iom.int/migration-environment-and-climate-change-evidenceانظلللللللللر  (٧3)

policy-meclep.  

file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.refworld.org/docid/52fba2404.html
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php%3ffile=fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9234
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php%3ffile=fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9234
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/migration-environment-and-climate-change-evidence-policy-meclep
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/migration-environment-and-climate-change-evidence-policy-meclep
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/migration-environment-and-climate-change-evidence-policy-meclep
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و شللجيع اعنا م اة للتداما لخ اضلل  ي اةنللالق اة رضللا لسهجللرم ي  للرب  هريقيللا مللن  (٧4)اهلجللرم
  .(٧5)رمخ ل آليامح متوي  مبتك

و  للت اةفوضلليا قا مللا ابةما اللامح الواعللدم اةت سقللا ابهلجللرم ي مبللان  الفريللق ال للاة   -65
اة للمل ابهلجللرم والتوجيلله ال مسلل  بشلل ن  ايللا حقللوال اعن للان لسمهللاجرين الللذين ي يشللون  وضللاعاا 

عملل  . و شللم  هللذه التللدابل، عسللى اللبي  اة للال، (٧6)هشللا، وهلل   للدملث هللذه القا مللا ابنتظللام
منظما األمت اةتادم لخ ذيا والز اعا )الفاو( ة اجلا األاباب اجلذ يا لسهجرم وبناء القد م عسلى 
مواجها الصراعامح عن لريق   زيز انت ال ااقتصانامح احملسيا الز اعيا والاذا يا، مبا ي ذل  علن 

ما  اضلليهت عنللدلريللق التكيللف مللع  اللل اةنللا ، األمللر الللذ  ي للمت لسمتخللر ين  ن يبقللوا عسللى  
  ميكنهت ه   ذل   مان.

 توصيايف -خامساا  
البمرررول الررريت أجرورررا ا اوضرررية، علرررل النمرررو ا ررروجز يف التمليررر  السرررابق،  ثررر   -66

وينبغررن للمكومررايف واجلهررايف اتخرررى  .(٧٧)اتسرراا السررلي  لعرردد مرر  التوصرريايف ا لموسررة
 صاحبة ا صلمة فع  ما يلن:

التاراق ابريرس  للت ايف م  حدة تغري ا نراخ وفقراا اختاذ إجراءايف  موحة  ) ( 
 إىل ا را  البشرو؛ م  أج  منع تااق  آاثره وتقليص دوره بوصا  دافعاا 

ضرررمان احرررعام مجيرررع حقررروق اإلنسررران  ررر  يعررر ون ا ررردود يف سرررياق تغرررري  )ب( 
 ا ناخ وإعماهلا وتعزيزصا ومحايتها؛

تش يع وتوسيع مسارايف آمنة ومنتظمة وميسرة للمرا  البشررو بصرورة كر رة  ) ( 
 حتعم حقوق ا تضرري  م  تغري ا ناخ وحتميها، مبا يف ذلك م  خال  آليايف محاية حمددة؛

االمتنرراع عرر  إعررادة ا هرراجري  إىل أقررالي  متضررررة مرر  تغررري ا نرراخ و  تعررد  )ن( 
والتمسررك اب برردأ اتساسررن ا تمثرر  يف عرردم اإلعررادة قررادرة علررل ترروفري أسررباهل العرري  هلرر ، 

القسرية ومراعاة االلتزامايف الدولية اتخرى ا تعلقة حبقوق اإلنسران مر  أجر  تروفري ا مايرة 
 لأل  ا  ال ي  ال يستطيعون العودة إىل دايرص  بسبب تغري ا ناخ؛

شرررو، مبررا يف أتكيررد العالقررة بررني تغررري ا نرراخ وحقرروق اإلنسرران وا رررا  الب )هل( 
ذلك م  خال  االععاف أبن تغري ا ناخ يشك  أحد اتسباهل اليت تردفع البشرر إىل التنقر  

 إىل االتااقايف العا ية؛نضمام لال حمتمالا  وسبباا 

__________ 

-www.environmentalmigration.iom.int/projects/enhancing-capacity-pacific-island-countriesانظر  (٧4)

manage-impacts-climate-change-migration-pccm.  
-www.environmentalmigration.iom.int/projects/west-africa-promoting-sustainable-landانظر  (٧5)

management-migration-prone-areas-through-innovative.  
(٧6) A/HRC/37/34/Add.1 يخاا . انظر  

www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx.  
  .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeAndMigration.aspxانظر  (٧٧)

file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/projects/enhancing-capacity-pacific-island-countries-manage-impacts-climate-change-migration-pccm
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/projects/enhancing-capacity-pacific-island-countries-manage-impacts-climate-change-migration-pccm
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/projects/enhancing-capacity-pacific-island-countries-manage-impacts-climate-change-migration-pccm
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/projects/west-africa-promoting-sustainable-land-management-migration-prone-areas-through-innovative
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/projects/west-africa-promoting-sustainable-land-management-migration-prone-areas-through-innovative
file:///C:/Users/benjamin.schachter/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I4Z1AFM1/www.environmentalmigration.iom.int/projects/west-africa-promoting-sustainable-land-management-migration-prone-areas-through-innovative
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeAndMigration.aspx
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التصرردو لتررتثري تغررري ا نرراخ علررل التمتررع نميررع حقرروق اإلنسرران عرر   ريررق  )و( 
، وتيسررري ا ركررة علررل الائررايف اتكثررر ضررعااا زايدة فعاليررة ترردابري التكيررف الرريت تعررود ابلاائرردة 

اآلمنررة والطوعيرررة، والتقليرر  إىل أد  حرررد مررر  التمركررايف القسررررية، مبرررا يف ذلررك مررر  خرررال  
 تدعي  نظ  الضمان االجتماعن؛

تعبئة مجيع الوسائ  الالزمة لتناي  تدابري فعالة للت ايف م  آاثر تغري ا ناخ  )ز( 
 يف محاية حقوق اإلنسان للمتضرري  م  تغري ا ناخ؛والتكيف معها م  أج  سد الثغرايف 

تيسري اندماج ا هاجري  تسباهل تتعلق بتغري ا ناخ يف اجملتمعايف ا ضرياة،  )ح( 
 وتسوية وضعه  القانوين ودخوهل  أسواق العم ؛

ا شاركة اجملدية والاعالة وا ستنرية جلميع ات  ا ، وال سيما النساء، يف  )ط( 
عمليررررايف صررررنع القرررررار ا تصررررلة بتغررررري ا نرررراخ وا رررررا  البشرررررو  أمررررا ابلنسرررربة لأل رررر ا  
واجملتمعايف احمللية ا شرردة عر  أراضريها وسرب  عيشرها التقليديرة بسربب تغرري ا نراخ، فينبغرن 

مر  اختراذ قررارايف بشرتن مسرتقبلها، وضرمان اسرتمرار حصروهلا  كينها إىل أقصرل حرد نكر  
 علل اتراضن وا وارد وسب  العي  التقليدية؛ 

إ الع الناا مبا يكان علل آاثر تغري ا ناخ الضارة القائمة واحملتملرة مر  أجر   ) ( 
 دالة؛تعزيز اختاذ قرارايف مستنرية ودع  حقه  يف ختطي  وإدارة حركته  وتيسري وصوهل  إىل الع

سررد الثغرررايف يف البيرراخيف مرر  خررال  مجررع بيرراخيف مصررناة تتعلررق برردوافع  )ك( 
ا ررررا  البشررررو؛ وتقيررري  آاثر تغرررري ا نررراخ والعمررر  ا نررراخن علرررل حقررروق اإلنسررران؛ وتعبئرررة 

 اجملتمعايف احمللية لقياا اآلاثر الضارة لتغري ا ناخ وتوليد ا عرفة؛
ماعرررايف االقتصرررادية اإلقليميرررة يف منرررع تررردعي  دور اهليئرررايف واالتااقيرررايف واجل )ل( 

ا را  البشرو ا رتب  بتغري ا ناخ وا د من  والتصدو ل   وذلك علل سربي  ا ثرا ، مر  خرال  
 تعزيز أ ر ا ماية اإلقليمية عند عدم وجود التزام دو  بقبو  ا تضرري  م  تغري ا ناخ؛ 

تعزيز أنشطة الرصد واالستعرا  والدع  التقين م  قب  آليرايف حقروق اإلنسران  )م( 
بشتن مستلة ا ركة ع  ا ردود ا تصرلة بتغرري ا نراخ، مبرا يف ذلرك عر   ريرق إ ررا  جملرس حقروق 

 اإلنسان وآليايف اإلجراءايف اخلاصة التابعة ل ، وصيئايف معاصدايف حقوق اإلنسان؛
نسان وا را  البشرو، إضرافة إىل تغرري ا نراخ أو االلتزام إبدماج حقوق اإل )ن( 

اآلاثر الضارة لتغري ا ناخ، يف التقارير الو نية ذايف الصلة ا قدمة إىل اتااقية اتمر  ا تمردة 
اإل اريررة بشررتن تغررري ا نرراخ وإىل آليررايف اتمرر  ا تمرردة  قرروق اإلنسرران، خاصررة االسررتعرا  

فرقة العمر  ا عنيرة ابلنرزول التابعرة آلليرة وارسرو الدورو الشام ؛ وا ر  علل أن تست دم 
 علل ا قوق إزاء ا را  البشرو؛ قائماا  الدولية هن اا 

توجيهرايف عمليرة بشرتن تقرد  تاعي  مبادئ الاريق العرا ن ا عرين ابهل ررة و  )ث( 
  محاية حقوق اإلنسان للمهاجري  ال ي  يعيشون أوضاعاا صشة 

    


