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تقرير ماو

اتم ا تمدة السامن قوق اإلنسان

موجز
يقدم هذا التقرير عمل ا بقلرا لسلح حقلوال اان لان  20/35اللذ لسلف هيله ا سلح
إىل مفوضلليا األمللت اةتاللدم ال للاميا سقللوال اعن للان ن للد لا عللن ال الرامح ي ايللا حقللوال
اعن للان ي اللياال اسرربللا عللا اسللدون النا للا عللن اري الخللا م لتاللل اةنللا والواللا ال زمللا
لتنفيذ خطط التكيف مع ال اةنا والتخفيف من آ ه ،و ن قدم قريرا عن ذلل البالإ إىل
ا سح ي نو ه ال امنا وال ثني .وخيتتت التقرير بتوصيامح مسمواا عدم ة اجلا س القخااي.
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أوالا -مقدمة
 -1يقلدم هللذا التقريلر عمل ا بقلرا لسللح حقللوال اان لان  20/35الللذ لسلف هيلله ا سللح
إىل مفوضلليا األمللت اةتاللدم ال للاميا سقللوال اعن للان ن للد ل ا عللن ال ا لرامح ي ايللا حقللوال
اعن للان ي ا للياال اسررب للا ع للا اس للدون النا للا ع للن اري الخ للا م لتا للل اةن للا اةبا ت للا والبطيئ للا
الظهللو والواللا ال زمللا لتنفيللذ خطللط التكيللف مللع اللل اةنللا والتخفيللف مللن آ ه ،و ن قللدم
قريرا عن ذل الباإ إىل ا سح ي نو ه ال امنا وال ثني.
 -2وقللر لسللح حقللوال اعن للان ،ي ذل ل الق لرا  ،عقللد حسقللا نقللال بللني الللدو امح تنللاول
موضللوح وحقللوال اعن للان و اللل اةنللا  ،واةهللاجرون ،واةشللرنون عللا اسللدون الدوليللاو .وجللرمح
اةناقشا ي  6شرين األول /ربتوبر  ،201٧وقدم قرير موجز عنها إىل ا سح(.)1
 -3وخل ل عللام  ،201٧عللدمح اةفوضلليا ،ابلت للاون مللع اةنصللا اة نيللا ابلتشللرن النللا عللن
الكوا ث ،ا علن اري الخلا م لتالل اةنلا البطيئلا الظهلو و ايلا حقلوال اعن لان لسمهلاجرين
ع ل للا اس ل للدون .وعق ل للدمح اةفوض ل لليا اجتماع ل ل ا لسخ ل لااء ع ل للن ه ل للذا اةوض ل للوح ي  5ش ل للرين األول/
ربتوبر  ،201٧وقدمت و قا رها اجتماعامح إىل ا سح ي نو ه ال اب ا وال ثني(.)2
 -4ولكل للر اةفوضلليا هللا ،اللست ملذربرم شللفويا وااللتبيا ا إىل يللع الللدول األعخللاء
سللتمح هيهمللا م للا ا ا .ووجهللت اةفوضلليا اللا إضللاهيا سللتمح هيهللا م للا امح منظمللامح
نوليا ،ومؤا امح ولنيا م نيا قوال اعن ان ،ومنظمامح من ا تمع اةدين(.)3
 -5و ثْللرمح حسقللا النقللال واة للا امح اةكتوبللا واةشللاو امح والباللوث اة للتقسا هللذا التقريللر
الللذ يتنللاول آ اللل اةنللا عسللى اس لراك البشللر ( ،)4وال ا لرامح ي ايللا حقللوال اعن للان ةللن
ي اون اسدون الدوليا ب بف اري الخا م لتال اةنا  ،وما يت سق بذل ملن التزاملامح اللدول ي
لال حقوال اعن ان .ويشا ك التقرير اةما اامح اجليدم التوضليايا ،وخيتلتت بتوصليامح لدعو إىل
الوهاء ابلتزامامح حقوال اعن ان ي اياال اسراك البشر عا اسدون الناجت عن ال اةنا .

__________

()1
()2
()3

.A/HRC/37/35
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
لساصول عسى م سومامح عن حسقا النقال اليت عقدها ا سح ،واجتماح اخلااء ،واةذربرم الشفويا ،واااتبيان،
واة ا امح ،انظر
www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeAndMigration.aspx

()4

GE.18-06410

(يشا هنا إىل م ا امح صااب اةصساا مب ا ا واااتو).
ا يوجللد ريللف قللانوين عللاة و مصللطساامح متفللق عسيهللا صللف األشللخاص الللذين يتارربللون ي اللياال اللل
اةنا  .ويشا إىل هذه اسرربا عموما ي هذا التقرير بلو اسراك البشر و و واسرربلاو .ويس لت م مصلطست و شلرنو
لوصف اسرربامح اليت ياسف عسيها الطابع الق ر  .ما مصطست وهجرمو هي تخدم لوصف اسرربلا الليت ا ياسلف
عسيها الطابع الق ر  ،لكنها قد ا كون لوعيا متاملا .وملذ ذسربلر األشلخاص ذوو ااالتاقاقامح القانونيلا الليت
شل إىل ذل  .ويشل مصطست ومهاجرو إىل شخص موجلون خلا
حيدنها القانون الدويل ،م ال جئنيَ ،
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.
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اثني ا -آاثر تغررري ا نرراخ علررل ا ررا البشرررو ومررا يتص ر ب ر م ر
حبقوق اإلنسان

ررا ر تتعلررق

تزايللد يللا اللل اةنللا بوصللفه عللام ا ي لا ي اسلراك البشللر  .و فيللد قللديرامح مرربللز
-6
صللد التشللرن الللداخس ن  21.٧مسيللون شللخص ،ي اةتواللط ،شللرنوا ناخسي ل ا رب ل اللنا عسللى
مدى الفرتم  2018-2016ب بف الكوا ث اةر بطا ابلطقح( .)5وا تلواهر بيلا مح مماثسلا عسلى
لوع التشللرن مر بطللان ،وميكللن أل قللام التشللرن
الص ل يد ال للاة بش ل ن التشللرن عللا اسللدون ،لكللن نل َ
الللداخس ن للاعد عس للى وض لليت النطللاال احملتم ل لستش للرن اةتص ل بتاللل اةن للا ( .)6وعس للى وج لله
اخلصوص ،ا ينطبق ال لدن اةلذربو عل ه عسلى اللذين رربلوا ربسيل ا و جز يل ا ب لبف اري الخلا م
لتالل اةنلا البطيئلا الظهللو  ،م ل ا فلاح م للتوى الطت البالر ،ومتسمللت ملوا ن اةيلاه اجلوهيلا ،و اللل
مناط التهطال ،والتصار .ومن اةرجت ن يكون ال لدن الف سل لخشلخاص اللذين ثلرمح قلرا ا ت
ابلتارك ب بف ال اةنا ربا من ذل  .ووجدمح اهليئا اسكوميا الدوليا اة نيا بتالل اةنلا ي
قرير التقييت اخلامح( )٧الذ عد ه ن من ش ن ال اةنا ن يرهع م لتوايمح التشلرن م لتقب ،
و ن ال كان اللذين ربلانوا يفتقلرون إىل اةلوا ن لستخطليط لسهجلرم ربلانوا شلد عرضلا لسظلواهر اجلويلا
القصوى ،ا ايما ي البسدان الناميا ذامح الدخ اةنخفض.
 -٧وجللاء ي قلرا لسللح حقللوال اعن للان  20/35ن لللآل الخللا م لتاللل اةنللا سللا مللن
النتللا عسللى التمتللع الف سل 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
موضللوح قري لرين ا للابقني ق للدمتهما اةفوض لليا إىل ا سللح( .)8وميك للن هل للذه اري ن ق للون اس لراك
البشللر و وقللد يكللون النللاث رب للر عرضللا انتهاربللامح حقللوال اعن للان عنللد مللا ينتقسللون اضللطرا ا
ا اختيا ا(.)9

ألف -العالقة بني تغري ا ناخ وا را البشرو
 -8ال ق للا ب للني ا للل اةن للا واس لراك البش للر م ق للدم .هاا للتنانا إىل إع ل ن نيوي للو ك بش ل ن
ال جئ للني واةه للاجرين ،ق للد يتا للرك الن للاث هل لرابا م للن النزاع للامح اة للساا ،والفق للر ،وان للدام األم للن
الاللذا  ،وااضللطهان ،واع هللاب ،وانتهاربللامح وقللاوزامح حقللوال اعن للان ،واري الخللا م لتاللل
__________

()5

انظر

”Internal Displacement Monitoring Centre, “Global Report on Internal Displacement

 .(Geneva, 2017), p. 3انظر الرابط التايل:
.report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf
من اةهلت م حظلا ن م ظلت اسرربلامح اةتصلسا بتالل اةنلا ملن اةلرجت ن كلون ناخسيلا ،عسلى األقل ي البدايلا.
انظر F. Gemenne, “Migration doesn’t have to be a failure to adapt” in Climate Adaptation Futures
www.internal-displacement.org/global-

()6

(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”,

()٧
()8
()9
4

.Social Research: An International Quarterly, vol. 81, No. 2 (2014) p. 307
انظر الرابط التايل.www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf :
 A/HRC/32/23و.A/HRC/35/13
انظر  ،A/HRC/37/34الفقرامح .14-12
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اةنللا  ،والك لوا ث الطبي يللا (اللليت قللد يكللون ب خللها مر بط لا بتاللل اةنللا ) ،وعوام ل بيئيللا خللرى،
ومزي من هذه األاباب.
 -9وعسى ذل  ،هإن ديد ع قا اببيا واضاا بلني اري الخلا م لتالل اةنلا والتارربلامح
البشريا قد يكلون صل با .هقلرا امح التالرك ،حلذ عنلد ملا كلون اري الخلا م لتالل اةنلا اللداهع
الللر يح ،قللد للت زم مللع انتهاربللامح اسقللوال ااقتصللانيا وااجتماعيللا وال قاهيللا واةدنيللا وال يااللياو
وقد يكون ال اةنلا  ،ي ب لض سل القلرا امح ،هلو ال لبف و اءهلا و هلو اللذ هاقمهلا .ويلرى
الفريللق اسكللوم الللدويل اة للمل بتاللل اةنللا ن اللل اةنللا قللد يزيللد يخلا بصللو م للل مباشللرم مللن
خطر نشوب نزاعامح عنيفا علن لريلق خلخيت نواهلع النزاعلامح ال نيفلا اةوثقلا وثيقل ا جيلدا ،م ل
الفقلر والصلدمامح ااقتصلانيا( .)10و طلرح سل الت قيلدامح لدايمح رببللم ملام البالوث الكميلا،
وقد ول نون إن اك الصسا بني ال اةنلا واسلراك البشلر  ،إضلاها إىل اري احملتمسلا لستخفيلف
من آ ال اةنا والتكيف م ها عسى اسراك البشر .
 -10ومع ذل  ،ملن الواضلت ن الل اةنلا ي لهت إالهاما رببللا ي اعضلرا قلوال اعن لان
ومللا يتص ل نللا مللن حرربللا بش لريا( .)11ولللآل الخللا م لتاللل اةنللا سللا مللن النتللا عسللى التمتللع
الف س قوال اعن ان .هف عام  2008عسى ابي اة ال ،شا مح التقديرامح إىل ن ملا يقلرب
ملن نصلف اجليللاح ي ال لام ي تملدون ي م يشللتهت عسلى ا متلدهو م اتتخللر خلر ا ابلال ا مللن
اري ال للسبيا النا للا ع للن اللل اةن للا ( .)12وقسل مللد يخ لا ن ا للل اةن للا الليؤثر ث لللا ربب لللا عس للى
ال للكان الللذين ي يشللون نون مللا يكف ل م لن إمللدانامح اةيللاه( .)13ه نللدما يفتقللر النللاث إىل الاللذاء
واةاء و ل ا ملن الخلرو ايمح ال زملا لسبقلاء عسلى قيلد اسيلام ،قلد حيلاولون التالرك ناخسيل ا و علا
اسللدون .ن إن ع للدم اض للط ح اسكوم للامح ابلتخفي للف مللن آ ا للل اةن للا والتكي للف م ه للا ق للد
يكون ناه ا إضاهيا إىل اسلراك وقلد يفلاقت وضلاح ضل ف النلاث لل القلان ين عسلى التالرك .وي
ب ض األحيان ،قد خر دابل التخفيف والتكيلف نف لها السبا ابلتمتلع قلوال اعن لان و لؤن
إىل حرربللا بش لريا( .)14ه سللى اللبي اة للال ،اللفرمح ب للض اةشللا يع الكهروما يللا ومشللا يع الوقللون
األحيا عن عمسيامح إخ ء ق لر  ،ربملا ن النقل اةقلر لسم رضلني للآل الخلا م لتالل اةنلا
ينطو عسى خمالر ج يما متح حقوال اعن ان.
 -11وربان للت اةفوض لليا ال للاميا سق للوال اعن للان رب للدمح ي ن اا للتها ع للن آ ا للل اةن للا
البطيئللا الظهللو و ايللا حقللوال اعن للان لسمهللاجرين عللا اسللدون ،مبللا ي ذلل ن االلامح اسللاامح
اعهراني للا اعقسيمي للا ال لليت ع للد ا ع للن جن للوب آا لليا ،وال للاح  ،وج للز احمل لليط اهل للان  ،و مريك للا
الواطى ،ن اسرربلا علا اسلدون اةتصلسا بتالل اةنلا ياسلف ن نطلو عسلى حرربلامح بلني البسلدان
__________

()10
()11

()12
()13
()14
GE.18-06410

انظر قرير التقييت اخلامح (اساشيا  ٧ع ه).
اعرتهت ب لض اريليلامح الدوليلا سقلوال اعن لان ن الكلوا ث اةر بطلا بتالل اةنلا لدن التمتلع قلوال اعن لان،
وه ل ناهللع مللن نواهللع هجللرم الن للاء .انظللر عسللى اللبي اة للال التوصلليا ال امللا قللت  )2018(3٧لسجنللا اة نيللا
ابلقخاء عسى التمييز ضلد اةلر م بشل ن األب لان اةت سقلا بنلوح اجللنح ي اسلد ملن خطلا الكلوا ث ي الياال الل
اةنا  ،الفقرم .٧4
انظر  ،A/HRC/7/5الفقرم .51
انظر  ،A/HRC/10/61الفقرم .29
انظر .www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdf
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الناميا( .)15و بت الد ااا ن ال اةنا قد يؤن إىل التنقل علا اسلدون .و صلف ،عسلى البي
اة لال ،ربيللف يللؤن التنقل عللا اسللدون وكيفللا التكيللف اسا للا ابلن للبا ةللن يت رضللون لسجفللا
والتصللار ي منطقللا ال للاح ( ،)16ربمللا مبللا مب ابللا االلتجابا َكيجلللف ي الللدول اجلز يللا ي احمللليط
اهلللان اة رض للا لسخط للر ب للبف ا فللاح م للتوايمح البا للر و زاي للد و لللم الظ لواهر اجلوي للا القص للوى
وشد ا(.)1٧
 -12و كش للف البي للا مح اةتاح للا ع للن اسررب للا ع للا اس للدون اةر بط للا ابلك لوا ث الطبي ي للا يخ لا
النطاال احملتم هلذه اسرربا اةت سقا بتال اةنا  ،مع سيط الخوء عسى اساجلا إىل لني عمسيلا
للع البيللا مح .ه سللى اللبي اة للال ،ربانللت مفوضلليا األمللت اةتاللدم لشللؤون ال جئللني قل مللد مح ي
يفرون عا اسدون إىل بسدان لاو م ،ا ايما إثيوبيا
عام  2011ن  290 000صومايل او مل
وربينيا ،ي حني شل التقلديرامح إىل ن رب لر ملن  1.3مسيلون شلخص قلد شلرنوا ناخسيلاو وميكلن
ن ك للون ه للذه اسررب للامح مر بط للا ابجلف للا وا اع للا والنل لزاح اة للتمر وان للدام األم للن وانتهارب للامح
حقوال اعن ان( .)18وابة  ،هيلد ن آا البنا نيشليني انتقسلوا إىل اهلنلد ب لد إعصلا يل ي
عام  .)19(2009و وضت هلذه األم سلا ن اري الخلا م لتالل اةنلا قلد لهت ،ي سلا عوامل ،
ي اسرربا ناخسيا وعا اسدون ،األمر الذ يهدن التمتع قوال اعن ان.

ابء -ا ررا ر ا تعلقررة حبقرروق اإلنسرران الرريت يطرحهررا ا ررا البشرررو النرراج ع ر تغررري
ا ناخ
 -13ربللان لسللح حقللوال اعن للان ذربللر ي قلرا ه  20/35ن اري الخللا م لتاللل اةنللا شللد
وق ل ا عسللى هئللامح ال للكان اللليت للي ص ل ا وضللاع ا هشللا جلمسللا مللن ال وام ل  ،منهللا اجلاراهيللا،
والفقللر ،ونللوح اجلللنح ،وال مللر ،واانتمللاء إىل شل ف صللس و قسيللا ،واألصل القللوم و الوضللع
ااجتمللاع  ،واةول للد و وض للع آخ للر ،واععاق للا .ويطللرح ا للل اةن للا دي للدا وج للونايا ل للكان
اللدول اجلز يلا الصللالم والبسلدان ال للاحسيا اةنخفخلا ،وة يلني مللن النلاث الللذين ي لانون اجلللوح ي
هريقي للا ،ول للدن ا حيص للى مم للن م ي للهموا ي ا للبابه إا قس للي ا ،وم للع ذلل ل ن للدون نف للهت ي
__________

( )15انظلر

B. Mayer, “The International Legal Challenges of Climate-Induced Migration: Proposal for

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

)Policy, vol. 22, No. 3 p. 397 (2011و و
()16
()1٧
()18
()19

6

German Advisory Council on Climate Change, Climate

.Change as a Security Risk (Berlin, 2008), p. 118
انظ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdfو
و World Bank, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal (Washington, D.C.,
.2014), p. 144
انظ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/SlowOnset/A_HRC_37_CRP_4.pdfو
و).Nansen Initiative, “Human Mobility, Natural Disasters and Climate Change in the Pacific (2013
انظر ) .UNHCR Global Report on Somalia (2011انظر الرابط التايل:
.www.unhcr.org/publications/fundraising/4fc880a70/unhcr-global-report-2011-somalia.html
انظر Nansen Initiative, “Climate Change, Disasters, and Human Mobility in South Asia and Indian
.Ocean” (2015), p. 14
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خط للر( .)20ه س للى ا للبي اة للال ،ذرب للرمح منظم للا األم للت اةتا للدم لسطفول للا (اليوني للف) ن رب للر
من  500مسيون لفل ي يشلون ي منلالق ك لر هيهلا الفيخلا مح و 160مسيلو ا ي منلالق يك لر
هيها اجلفا ي انون كروه ا هشا اات نا يا(.)21
 -14و للمل القابسيللا لست ل ثر ض ل ف القللد م عسللى التكيللف ،وقللد كللون وموق يللاو ووشخصللياو
عسل للى ح ل للد ا ل لواء( .)22وق ل للد ل للنجت ع ل للن ش ل للكال مت ل للدنم ومتداخس ل للا م ل للن التميي ل للز وال م ل للاوام
والديناميامح البنيويا وا تم يا اليت ؤن إىل إض ا و باين القلد م والتمتلع ابسقلوال( .)23وميكلن
ل للآل ال للسبيا لتا للل اةن للا ن قس ل م للن الق للد م عس للى التكي للف و للؤثر ي ق للد م الش للخص عس للى
التارك ،واسريا اليت خيتا نا ذل  ،ومدى ض فه قب اهلجرم و ثناءها وب دها .وقد طر القابسيا
لستل ثر خل ل اهلجللرم بصللر النظللر عمللا إذا ربانلت اسرربللا ولوعيللاو م ا .وقللد تفللاقت ب يااللامح
اهلجرم ومراقبا اسدون اليت نطو عسى قيون.
 -15ومع ن ال اةنا يطرح ديدامح هريدم ،هلإن اةخلالر الليت يواجههلا األشلخاص اللذين
هشلا
يتارربون ب بف ال اةنا شبه س اليت يواجهها يع اةهاجرين الذين ي يشون وضاعا مل
والللذين ا ي للتطي ون اةللرو مب للا امح اهلجللرم اريمنللا وال انيللا واةي للو م التكسفللا .هقللد يصللطدمون
بصل وابمح ي مما اللا حقللوقهت للوال عمسيللا اهلجللرم ،وقللد سمين للون الللدخول مللن خل ل نظللت مراقبللا
اس للدون ال قابي للا .وق للد للر اهلج للرم اةه للاجرين لظ للرو عمل ل صل ل با ول ا للتا ل والتهم للي
وانتهاك حقوقهت اعن انيا ،ا ايما إن ربانلت هجلر ت لل نظاميلا .واألهلت ملن ذلل ن ب لض
من يت ثرون رب لر ملن للهت بتالل اةنلا قلد يكونلون حمصلو ين يخلا ي منلالقهت وا ي لتطي ون
مطسق ا الوصول إىل م ا امح اهلجرم(.)24
 -16وم للن اة للرجت عمومل لا ن يواج لله اةه للاجرون ع للا اس للدون ب للبف ا للل اةن للا صل ل وبا ي
اسصللول عسللى احتياجللا ت األااالليا ،م ل الاللذاء واةللاء والرعايللا الصللايا اة مللا وال للكن .و للا
عوام ل خللرى  -م ل قسي ل هللرص الوصللول إىل منشللصمح الرعايللا الصللايا ،وال للسع واخلللدمامح،
وهقللدان شللبكامح األمللان ااجتمللاع  ،واألخطللا اللليت للدن احملللدنامح ااقتصللانيا وااجتماعيللا
لسصاا ،وازناين الت ر لناق مح األمرا  ،والوصت والتمييز  -ؤثر يخا ثلا اسبيا ي الصاا
البدنيا وال قسيا لخشخاص الذين يتارربون ب بف ال اةنا .
__________

( )20ج للاء ي ح للد التق للديرامح ال لليت للون إىل ع للام  2015ن حن للو  95ي اةا للا م للن التش للرن ال للداخس عس للى م للدى
ال للنوامح ال ديللدم ال للابقا حللدث ي البسللدان الناميللا .انظللر Internal Displacement Monitoring Centre,
 .“Global Estimates 2015: People displaced by disasters” (Geneva, 2015), p. 9انظلر اللرابط التلايل:
www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201507-globalEstimates-2015/20150713-

()21
()22
()23
()24
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.global-estimates-2015-en-v1.pdf
انظلر ).UNICEF, Unless we act now: The impact of climate change on children (New York, 2015
انظر الرابط التايلwww.unicef.org/publications/files/Unless_we_act_now_The_impact_of_climate_ :
.change_on_children.pdf
انظللر  ،A/HRC/37/34الفقلرامح  .15-13انظللر يخل ا ”UNHCR, “Migrants in vulnerable situations
) ،(2017انظر الرابط التايل.www.refworld.org/pdfid/596787174.pdf :
انظر  ،A/HRC/37/34الفقرم .13
شللل اةنظمللا الدوليللا لسهجللرم إىل هللذه اسللاامح مبللا وان للدام اسرربللا الق للر و .انظللر يخل ا D. Ionesco, D.
.Mokhnacheva and F. Gemenne, The Atlas of Environmental Migration (Routledge, 2017), p. 2
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 -1٧وقد يكون األشلخاص اللذين يتارربلون ب لبف الل اةنلا رب لر قابسيلا لستل ثر ملن خل ل
اسواجز اةتزايدم مام اهلجرم الدوليا ،مبلا ي ذلل قرميهلا ،واياالامح اهلجلرم القا ملا عسلى اللرنح،
والقيللون اةفروضللا عسللى اسللدون ،والقيللون اةفروضللا عسللى نخللول اةهللاجرين اللوال ال مل  ،وااهتقللا
إىل م للا امح هجللرم آمنللا ومي للرم ومنتظمللا مللن ج ل ال م ل  ،والت سلليت ،وممل ل األاللرم ،و للوهل
ااحتياجامح اعن انيا.
 -18وعنلدما ي للا األشللخاص اةتخللر ون مللن اللل اةنللا اسللدون الدوليللا بطريقللا للل نظاميللا،
قللد يت رضللون لسطللرن وربللره األجانللف والتمييللز واعقصللاء ااجتمللاع و /و ااضللطهان ،مبللا ي ذلل
زايللد التهديللد اباحتجللاز الت للف  ،واااللتا ل اجلن ل  ،وااقللا ابلبشللر ،وااعتللداء ال نيللف،
واا تصاب ،والت ذيف(.)25
 -19وقد كون اةخلالر اةت سقلا قلوال اعن لان الليت يطرحهلا اسلراك البشلر شلديدم لساايلا
عسللى األشللخاص األرب للر ث لرا بتاللل اةنللا  .ه سللى اللبي اة للال ،يهللدن ش لريد الش ل وب األصللسيا
وهقللدامبا احملتم ل أل اضلليها ومنالقهللا وموا نهللا التقسيديللا بقاءهللا ال قللاي واللب عيشللها التقسيديللا
وحقهللا ي قريللر اةصللل .هالتشللرن ،حللذ بوصللفه االرتا يجيا لستكيللف و ي اللياال النقل اةخطللط
له ،قد يشك ديدا وجونايا لستمتع قوقها ووجونها ابعتبا ها ش وابا.
 -20وابة  ،قد ينفص األلفلال اةهلاجرون و اللذين يهلاجر آاببهلت ب لبف الل اةنلا علن
راثهت ال قاي ويواجهون صل وابمح ي االتالاال ابةلدا ث والرعايلا الصلايا اة ملا والوى ذلل
مللن الخللرو ايمح( .)26هاأللف للال ال جئللون و لللهت مللن األلف للال اةهللاجرين ال للذين فللو ت ه للرص
الت سلليت و /و يتخسللى عللنهت مقللدمو الرعايللا قللد صلليبهت آ اجتماعيللا واقتصللانيا لويسللا األج ل
ويت رضون لإل ال وإااءم اة امسا واااتا ل(.)2٧
 -21وقد ؤن اهلجرم ب بف ال اةنا إىل فاقت ال م اوام اةوجونم صل ا و ك يلف ب لان
التمييز والفقلر اةر بطلا بنلوح اجللنح( .)28وجلاء ي التوصليا ال املا قلت  )2018(3٧لسجنلا اة نيلا
ابلقخاء عسى التمييز ضد اةر م اةت سقا ب ان اسد من خطا الكوا ث اةر بطلا بقخلااي اجلن لني
ي اللياال اللل اةنللا ن اةهللاجرامح رب للر عرضللا لس نللف القللا ت عسللى نللوح اجلللنح ،مبللا ي ذل ل
ااقا ابلبشر و له من شكال التمييلز .وقلد يت رضلن يخلا انتهاربلامح حملدنم سقلوال اعن لان
ب للبف ااهتقللا إىل خللدمامح الصللاا اجلن لليا واعفابيللا والنف لليا الكاهيللا ،إضللاها إىل التمييللز ي
اسصللول عسللى ال م ل والخللمان ااجتمللاع والت سلليت وال للكن والو للق القانونيللا وال دالللا .وقللد
كون اةهاجرامح يخ ا عرضا لست ثر بتالل اةنلا ي منلالق اةقصلد .ضلف إىل ذلل ن القواللف
النمطيا القا ما عسى نوح اجلنح ،وم ؤوليامح األالر اة يشليا ،والقلوانني التمييزيلا ،ونقلص اةلوا ن
ااقتصانيا ،وص وبا اسصول عسى ث اةلال ااجتملاع  ،عوامل رب للا ملا لد ملن قلد م الن لاء
عسى اهلجرم.
__________

()25
()26
()2٧
()28
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انظر  ،A/HRC/37/35الفقرم .٧
انظر  ،A/HRC/35/13الفقرم 2٧و وم ا ا اليوني يف.
م ا ا اليوني يف.
انظر ( Atlas of Environmental Migrationاساشيا  24ع ه) ،ص .90
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 -22واةتخللر ون مللن اللل اةنللا رب للر مللن لللهت ،مبللن هلليهت اةهللاجرون ،لي لوا قللابسني لستل ثر
بطبي تهت وا وزهت ابلخرو م القد م عسى التامل و التل ثل .للذا ،ينبال علدم م لامستهت م امسلا
الخللاااي .ب ل عسللى ال كللح مللن ذل ل  ،نللف ااع لرتا مبللت مب ابللا واللطاء وهللاعسني وقللانم ي
جهللون التصللد لتاللل اةنللا وآ ه ،مبللا ي ذلل مللا يت سللق ابسلراك البشللر  .هفل وإلللا اللندا
لساللد مللن خمللالر الك لوا ث لسفللرتم 2030-2015و ،عسللى اللبي اة للال ،يس للرت ن اةهللاجرين
ي للهمون ي قللد م ا تم للامح احملسيللا وا تم للامح عمومل ا عسللى التامل  ،وميكللن ن كللون م للا ههت
ومه للا ا ت وق للد ا ت مفي للدم ي ص للميت عمسي للا اس للد م للن خط للا الكل لوا ث و نفي للذها .إن متك للني
اةهاجرين اةتخر ين من ال اةنا رب ي هموا ي جهون التخفيف من آ ال اةنا والتكيف
م هللا واااللتفانم منهللا الليتطسف اللد ال الرامح ي ايللا حقللوال اعن للان وضللمان حصللوهلت عسللى
اة سومامح ومشاربتهت ي عمسيامح صنع القرا امح والوصول إىل ال دالا.

اثلث ا -س ررد الثغر ررايف يف محاي ررة حق رروق اإلنس رران يف س ررياق ا رك ررة عر ر ا رردود
ا تصلة بتغري ا ناخ
 -23إن ال ا لرامح ي ايللا حقللوال اعن للان لخشللخاص الللذين ي للاون اسللدون ب للبف اللل
للا علن سللا مللن ال وامل  ،منهللا ال الرامح القانونيلا وال يااللا يا ،مبللا ي ذلل عللدم نفيللذ
اةنلا
االتزامامح اةت سقا قوال اعن ان ،والفهت ل ال سيت لسص مح بني حقوال اعن ان و ال اةنا
واسراك البشر  ،وعدم ربفايا واا التنفيذ لدعت التخفيف من آ ال اةنا والتكيلف م هلا،
مبا ي ذل اهلجرم اريمنا واةنظما وال انيا.

ألف -القانون الردو وأ رر السياسرايف الريت تتنراو علرل وجر التمديرد ا ررا البشررو
و/أو تغري ا ناخ
 -١قانون الالجئني
 -24عسللى الللر ت مللن ن األشللخاص الللذين يتارربللون ي اللياقامح ت سللق ابةنللا قللد يواجهللون
لاال مماثسللا بوصللفهت اجئلني ،هللإن ريللف ال جئلني مبوجللف اا فاقيللا اخلاصلا بوضللع ال جئللني
مش مل
()29
ي للتب د سبيللا مللن ي للاون اسللدون الدوليللا ب للبف اللل اةنللا  .هاا فاقيللا ل مللر ال جل نلله
شللخص خللا بسللد جن لليته و حم ل إقامتلله اة تللان وا ميكنلله ن ي للون ب للبف خللو مللا مللن
ااضللطهان ألاللباب للر بط ابل للرال و الللدين و اجلن لليا و اانتمللاء إىل لموعللا اجتماعيللا م ينللا
و الللر ال ياا ل  .ويبللني هش ل حمللاوامح م لوالمل ربليبللاث و وهللالو اةطالبللا بصللفا ال ج ل ي
ارتاليا ونيوزيسندا ص وابمح اةطالبا ابسمايا من ال اةنا  ،مبوجف القانون الدويل ل جئني(.)30
__________

( )29انظر

J. McAdam, “Climate Change Displacement and International Law: Complementary

 .Protection Standards”, (2011), pp. 12–14انظر الرابط التايل:

www.unhcr.org/protection/globalconsult/4dff16e99/19-climate-change-displacement-

.international-law-complementary-protection.html
( )30انظلر Refugee Appeal No. 72189/2000 (New Zealand); Refugee Review Tribunal Case No.
) ،0907346 (Australiaووإي لوان يتي للول ض للد ال للر يح التنفي للذ ب للوزا م األعم للال التجا ي للا واابتك للا وال مال للا
(حمكما نيوزيسندا ال سيا.)2013 ،
GE.18-06410
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 -25وميكللن ل فاقيللا اة لذربو م ع ل ه ن للوهر اسمايللا لسمتخللر ين مللن اللل اةنللا ي عللدن
حمدون من الظرو  ،منها ما يس  ،ي سا مو  ) ( :عند ما يبسل حرملان ال لسطامح الولنيلا ملن
اسمايا من اري الخا م لتال اةنا حد ااضطهان()31و (ب) عند ما وكف ال سطامح الولنيا
اري ال للسبيا لتاللل اةنللا ي اضللطهان اعللامح و هلران م ينللنيو ( ) عنللد مللا للؤن انتهاربللامح
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
الولنيللا عسللى حنللو يشللك اضللطهانا عسللى اللح حمظللو م ،بللداا مللن الرتربيللز عسللى اري الخللا م
لتال اةنا (.)32
 -26وعسى الص يد اعقسيمل  ،اعتملدمح وا فاقيلا اا لان األهريقل الليت كلت اةظلاهر اخلاصلا
مبش للك مح ال جئ للني ي هريقي للاو وإعل ل ن قرلاجن للا بشل ل ن ال جئ للني ريف للامح واال ل ا ةص للطست
واج و زيد من احتمال انطباال صلفا ال جل واسمايلا عسلى شلخاص شلرنهت الل اةنلا (.)33
و واللع اا فاقيللا صللفا ال جل يللإ شللم األشللخاص الللذين يسخللطرون ،ب للبف حللداث ل مل
ابلنظلام ال للام إخ ل اا ابلال ا ،إىل الباللإ عللن مل ذ خللا بسللدهت األصللس و بسللد جن لليتهت(.)34
وابة ل ل  ،يوا للع اععل ل ن ري للف األش للخاص ال للذين ه للروا م للن بس للدامبت ألن حي للا ت و م للنهت و
حريتهت رضت لستهديد ب بف وانتهاك ج يت سقوال اعن ان و كلرو خسلت ابلنظلام ال لام
إخ اا ابلا او(.)35
 -٢القوانني والسياسايف البيئية
 -2٧يتنللاول قللانون البيئللا حيللا ا ،مبللا هيلله قللانون اللل اةنللا  ،اس لراك البشللر ومللا يتص ل بلله مللن
احتياجامح اسمايا .وحيدن إع ن يو بش ن البيئا والتنميا اةبان األاااليا لسقلانون البيئل اللدويل،
مب للا ي ذل ل اة للؤوليامح اةش لرتربا وإن ربان للت متباين للا ،ومب للد التا للوط ،والت للاون ،واة للؤوليا ق للاه
األجيللال اةقبس للا واسصللول عس للى اة سوم للامح ،واةشللاربا ،والوص للول إىل ال دالللا ،والتنمي للا اة للتداما.
و عيللد ربيللد هللذه اةبللان ي خطللا التنميللا اة للتداما ل للام  2030اللليت ل ى إىل إعمللال حقللوال
اعن للان جلمي للع الن للاث .و للدعو اخلط للا إىل الت للاون ال للدويل م للن ج ل قي للق التنمي للا اة للتداما،
و شم هداها حمدنم بش ن اهلجرم اةنتظما واريمنا وال انيا واة ؤولا ،وربذل ال اةنا .
__________

( )31انظلر

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

Normative Gaps and Possible Approaches”, (2012), pp. 32–34

 .Change:انظللر ال لرابط التللايل:

.www.unhcr.org/4f33f1729.pdf
( )32اةرجع نف ه .انظر يخا UNHCR, “Legal considerations on refugee protection for people fleeing
) .conflict and famine affected countries” (2017انظر الرابط التايل:
.www.refworld.org/docid/5906e0824.html
( )33انظلر B. Havard, “Seeking Protection: Recognition of Environmentally Displaced Persons under
International Human Rights Law”, in Villanova Environmental Law Journal, Vol. XVIII (2007),

pp. 76–77و و
.definition”, in New York University Environmental Law Journal, vol. 6 (2) (1998), p. 497
( )34انظر واا فاقيا اليت كت اةظاهر اخلاصا مبشك مح ال جئني ي إهريقياو ،اةانم .I. 2.
( )35انظر إع ن قرلاجنا بش ن ال جئني ،اةانم ).III (3

J. Cooper, “Environmental Refugees: Meeting the requirements of the refugee
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 -28و تج للد اةبللان الر ي لليا لسقللانون البيئ ل يخ لا ي اا فاقللامح البيئيللا اةت للدنم األل لرا
اةسزم للا ق للانو ا ،م ل ا فاقي للا األم للت اةتا للدم اعلا ي للا بش ل ن ا للل اةن للا  ،وا فاقي للا األم للت اةتا للدم
ةكاهاللا التص للار ي البس للدان ال لليت للاين م للن اجلف للا الش للديد و /و م للن التص للار ،و اص للا ي
هريقيا .و ناول مؤمتر األلرا ي س اا فاقيامح ي ال نوامح األخلم اسراك البشر (.)36
 -29و دعو اا فاقيا اعلا يا ،وبرو وربول ربيو و اةساق نا ،وا فاال اب يح مبوجف اا فاقيا،
الللدول إىل ال م ل م لا وعسللى حل َلدم لستخفيللف مللن ول ل م اللل اةنللا والتكيللف مللع آ ه الخللا م،
الليما آ اللل اةنللا عسللى صللاا البشللر .وإذا ربانللت اا فاقيللا ا تنللاول اهلجللرم ص لراحا ،هللإن
نيباجللا ا فللاال اب ي لح للدعو يللع الللدول إىل اح لرتام حقللوال اةهللاجرين و زيزهللا ومراعا للا عنللد
ا اذها إجراءامح ت سق ابةنا  .ويوهر ال م اجلا ةؤمتر األللرا ي اا فاقيلا وهيئا له الفرعيلا،
مبلا هيهللا هرقللا ال مل اة نيلا ابلنللزوح التاب للا ريليللا وا اللو الدوليلا اة نيللا ابخل للا ر واألضلرا اةر بطللا
بت ثلامح ال اةنا  ،منتلدى ةناقشلا اة لا اةتصلسا مايلا اةشلرنين ب لبف اري الخلا م لتالل
اةن للا  .وربسف للت هرق للا ال م ل والسجن للا التنفيذي للا لآللي للا بوض للع وص لليامح بش ل ن النه للو اةتكامس للا
لتجنف التشرن اةتص بتال اةنا واسد منه والتصد له.
 -30وميكللن ل فاقللامح البيئيللا يخل ا ن مل اةهللاجرين اةتخللر ين مللن اللل اةنللا  .و للرت
اا فاقيللا اخلاصللا لحللا هللرص اسصللول عسللى اة سومللامح عللن البيئللا ومشللاربا 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
ال للي ي بيئ للا م م للا لص للاته و هاه لله ،و رال ل التزام للامح مسزم للا ق للانو ا للر بط ابسص للول عس للى
اة سومل ل للامح واةشل ل للاربا ي صل ل للنع الق ل ل لرا امح والوصل ل للول إىل ال دالل ل للا ي قخل ل للااي البيئل ل للا .وي آذا /
ما ث  ،2018اعتمدمح  24نولا من مريكا ال ينيا ومنطقا البار الكا ييب ا فاق ا مماث ا(.)3٧
 -٣االتااقان العا يان
 -31ي تللا إع ل ن نيوي للو ك مللن ج ل ال جئ للني واةه للاجرين اللل اةن للا والك لوا ث والت للدهو
البيئل نواهلع لسارربلا البشلريا لتوجف الت لاون عسلى التصلد هللا بنلاء عسلى اسقلوال .ههلو يللدعو
إىل إعللدان ا فللاقني عللاةيني  -بش ل ن ال جئللني وبش ل ن اهلجللرم اريمنللا واةنظمللا وال انيللا  -لتولي لد
ايللا
هداهلله ،اللليت شللم إلللا ا لست للاون الللدويل الشللام صللوص اسلراك البشللر  ،مبللا ي ذلل
حقلوال اعن لان .ويلرى األملني ال لام ن اا فلاال اةت سلق ابهلجلرم نلف ن حيمل حقلوال اعن لان
لسجميللع ،و ن رب ل اا ف للاقني نللف ن ي للتجيبا لساقيق للا القا سللا إن اللل اةن للا مللن اة للرجت ن
يللؤن إىل فللاقت الخللاوط ااقتصللانيا والبيئيللا وااجتماعيللا اللليت للدهع إىل اهلجللرم خ ل ل ال قللون
القسيسا القانما( .)38و شا مح اة ملونامح اساليا لك ا فاال صراحا إىل التدهو البيئ و الكوا ث
و اللل اةنللا  .ه سللى اللبي اة للال ،للدعو واة ل مللونم األوىل اة للززمو ل فللاال ال للاة بشل ن اهلجللرم
__________

( )36انظللر عسللى اللبي اة للال اجلللزء ال للاين مللن قريللر م لؤمتر األل لرا عللن نو لله ال ال للا عشللرم ،اة قللونم ي و نوث،
الصني ،من  6إىل  16يسول/ابتما .)ICCD/COP(13)/21/Add.1( 201٧
( )3٧انظ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر https://negociacionp10.cepal.org/9/en/news/latin-america-and-caribbean-adopts-its-first-
.binding-regional-agreement-protect-rights-access
( )38انظر  ،A/72/643الفقرامح  1و 51و.52
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اريمنللا واةنظمللا وال انيللا( )39إىل وضللع خطللط هجللرم مصللمما خصيص لا لتي للل اهلجللرم بوصللفها
اارتا يجيا لستكيف مع التدهو البيئ البط ء الظهو اةر بط ابري الخا م لتال اةنا .
 -٤ات ر القانونية والسياساتية اتخرى ا تصلة اب وضوع
 -32ي كلرو ن م ،قلد مل اا فاقيلا اةت سقلا بوضلع األشلخاص علدمي اجلن ليا الفلا ملين
من اري الخا م لتال اةنا  ،ل مبا ا نطبق عسى احتياجامح م ظت الفا ين من اري الخا م
لتال اةنا و سبمليها(.)40
 -33و للت ن ال ديللد مللن ال مسيللامح ال يااللا يا والصللكوك للل مسزمللا قللانو  ،هإمبللا تنللاول
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
مب للتوى الت هللف لسكلوا ث ،خاصللا ابلن للبا لسفئللامح ال للكانيا الخل يفا .ويتنللاول اعلللا صلراحا
ال اةنا والتشلرن النلا علن الكلوا ث .ويتخلمن مبلان وجيهيلا لدعو إىل زيلز يلع حقلوال
اعن للان و ايتهللا ووضللع اياا للامح مت للقا ي خطللط اللل اةن للا واسللد مللن خطللا الك لوا ث
والتنميا اة تداما.
 -34و للوهر اةنظمللا الدوليللا لسهجللرم ،مللن خ ل ل ااجتماعللامح ال انيللا للالح إنا للا ،منللاا
لسجهون اليت قونهلا اللدول لستصلد لسهجلرم البيئيلا ،مبلا ي ذلل جوانلف مبل قلا ت عسلى حقلوال
اعن للان( .)41ونوقشللت اهلجللرم البيئيللا وعوجلللت مللن خ ل ل عمسيللامح شللاو إقسيميللا عللن اهلجللرم
قان لا نول( .)42وي األملريكتني ،اعتمللد اةلؤمتر ااقسيمل بشل ن اهلجلرم نلللي ا لسمما اللامح الف الللا
لسبسدان األعخاء هيه( ،)43وهو حيدن مبجا قا ما عسى اسقوال إزاء ايا األشخاص الذين ي لاون
اسدون ب بف الكوا ث.
 -35و ناول ل للت مب ل للان م ن ل للن ،وهل ل ل عمسي ل للا ش ل للاو يا قونه ل للا نول و ص ل للااب مص ل للساا
مت للدنون ،دي للدا التش للرن ع للا اس للدون ي ا للياال الكل لوا ث و ا للل اةن للا  .و للدعو خط للا اي للا
اةبان م( ،)44الليت قر لا  109نول ،إىل إنملا النهلو القا ملا عسلى حقلوال اعن لان ي اسلد ملن
خطللا الك لوا ث ،و للدابل التكيللف ،وجهللون التنميللا اة للتداما .و للدعو اخلطللا إىل ح لراك بشللر
مللنظت ،مبللا ي ذل ل والليع نطللاال طبيللق للدابل اسمايللا اعن للانيا وااللتخدام اانتقللال اةخطللط
ربم ذ خل.

__________

()39
()40
()41
()42
()43
()44
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انظر الرابط التايل.https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdf :
انظر S. Park, “Climate Change and the Risk of Statelessness: The Situation of Low-Lying Island
 ،States”, (2011), p. 3انظر الرابط التايل .www.unhcr.org/4df9cb0c9.pdf :انظر يخا “Protecting
”( People Crossing Bordersاساشيا  32ع ه) ،ص .34-32
انظلر عسلى البي اة لال www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/council/94/
.MC_INF_288.pdf
انظر .www.iom.int/inter-state-consultation-mechanisms-migration
انظل ل للر ال ل ل لرابط التل ل للايلhttps://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2016/11/PROTECTION- :
.FOR-PERSONS-MOVING-IN-THE-CONTEXT-OF-DISASTERS.pdf
انظ ل ل ل ل ل ل للر ال ل ل ل ل ل ل لرابط الت ل ل ل ل ل ل للايلhttps://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION- :
.AGENDA-VOLUME-1.pdf
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 -36و للت يللا الصللكوك اة لذربو م آنفللا ،هإمبللا ا للوهر ايللا شللامسا ةللن ي للاون اسللدون ي
اياال ال اةنا  .ولذل  ،هإن القانون الدويل سقلوال اعن لان يلنص عسلى لوهل اسمايلا و وجيله
طوير الصكوك اجلديدم والقا ما و ف لها.

ابء -تطبيررق القررانون الرردو قرروق اإلنسرران مر أجر محايررة ات ر ا
ا دود يف إ ار التصدو لآلاثر الضارة لتغري ا ناخ

الر ي يعر ون

 -3٧ي اللياال اسرربللا عللا اسللدون النا للا عللن اللل اةنللا  ،يللوهر القللانون والقواعللد واة للايل
الدولي للا سق للوال اعن للان اعل للا األرب للر للواا ومرون للا ومتا للو ا ح للول اعن للان سماي للا ي للع
اةه للاجرين ال للذين ي يش للون وض للاع ا هش للا ،مب للن ه لليهت اةتخ للر ون م للن ا للل اةن للا  .هكل ل الن للاث
صللااب حقللوال ،وربل الللدول صللدقت عسللى واحللدم عسللى األقل مللن اة اهللدامح الدوليللا سقللوال
اعن للان( .)45هم اه للدامح حق للوال اعن للان ،م ل ل ال ه للد ال للدويل اخل للاص ابسق للوال ااقتص للانيا
وااجتماعيللا وال قاهيللا وال هللد الللدويل اخلللاص ابسقللوال اةدنيللا وال ياالليا ،فللر التزامللامح عسللى
يللع الللدول ابح لرتام حقللوال اعن للان و ايتهللا وإعماهلللا لسجميللع نون متييللز .زن عسللى ذل ل ن
والتزامللامح حقللوال اعن للان وم ايلهللا ومبان هللا ميكللن ن رشللد و قللو عمسيللا وضللع ال يااللامح
عسى الص يد الدويل واعقسيم والولمل ي لال ال اةنا و.
 -38وحللدنمح مفوضلليا األمللت اةتاللدم ال للاميا سقللوال اعن للان ي اللا سها الر ي للا بش ل ن
حقوال اعن ان و ال اةنا ( )46مبجلا قا ملا عسلى اسقلوال إزاء ال مل اةنلاخ  .ونعلت اللدول إىل
التخفيف من حدم ال اةنا ومنلع آ ه ال لسبيا عسلى حقلوال اعن لان وضلمان اة لاءلا والنفلاذ
إىل اللب اانتصللا مللن األض لرا اللليت ساللق قللوال اعن للان نتيجللا لتاللل اةنللا  .وي ال للياال
احمل للدن لسال لراك البش للر  ،ال للذ ميك للن ن يخ للع الن للاث ي ك للرو حمفوه للا ابةخ للالر ،م للن اةه للت
اعاهاب ي فصي االتزامامح اةت سقا قوال اعن ان.
 -39وإذا ربان األشخاص الذين ي اون اسدون بف اري الخا م لتال اةنلا يق لون خلا
هئا وال جئنيو احملدنم مبوجف القانون وليح لديهت إمكانيا خرى لسملرو علا اهلجلرم اريمنلا
و اةنظما و ال انيا ،همن األ يا مبكان ضمان احرتام حقوقهت اعن انيا و ايتها وإعماهلا(.)4٧
وق للد سق للى لس للح حق للوال اعن للان م للؤخرا اةب للان واع ش للانامح ال مسي للا اةتص للسا ماي للا حق للوال
اعن للان لسمه للاجرين ال للذين ي يش للون وض للاع ا هش للا ،اةقدم للا م للن الفري للق ال امل ل اة للمل ق للوال
اعن للان واة للاوام ب للني اجلن للني الت للابع لسفري للق ال للاة اة للمل ابهلج للرم ،ال للذ ش للا ك اةفوض لليا
ال للاميا سق للوال اعن للان ي ا للته( ،)48وهل ل للاز اي للا حق للوال اعن للان ال لليت حي للق جلمي للع
اةهاجرين الذين ي يشلون وضلاع ا هشلا ،مبلن هليهت اةتخلر ون ملن الل اةنلا  ،التمتلع نلا ،إضلاها
إىل ا ها اة يا يا.
__________

( )45ي ا موح ،صدال  133بسدا عسى رب ر من  10من س اة اهدامح .انظر
 ،Ratificationانظر الرابط التايل.http://indicators.ohchr.org/ :
( )46انظر الرابط التايل:

OHCHR, Status of

.www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf
( )4٧انظر  ،A/HRC/37/34الفقرم .8
(.A/HRC/37/34/Add.1 )48
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 -40و سق ل ل اةفوضل لليا الخل للوء ،ي ال للا سها الر ي ل للا بش ل ل ن حقل للوال اعن ل للان و ال للل اةنل للا
واهلجرم( ،)49عسى االتزاملامح واة لؤوليامح ي ميلدان حقلوال اعن لان الليت قلع عسلى علا ق اللدول
و لها من اجلهامح اة ؤولا اليت تصدى لتادايمح اسراك البشر ب بف ال اةنا .
 -41وبايا اامت ال لتس االتزامامح ،ينبا لسدول ن ي ر اهلجرم الكرميا جلميع اةهاجرين،
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
الرعاي للا الص للايا والخ للمان ااجتم للاع والت س لليت وال م ل ال للق .ربم للا تخ للمن التم ل ابةب للد
األااا ل اةتم ل ي عللدم اععللانم الق لريا ،و للرو الطللرن اجلمللاع  ،إضللاها إىل اسللق ي اسريللا
وال ل ما الشخصلليا ووحللدم األاللرمو وضللمان مصللال الطفل الفخللسى .وينبال لسللدول ن نشل
آليامح مناابا خمن ن يتمتع يع اةهاجرين الذين حيتاجون إىل ايا حقوال اعن لان واللذين
ا ي تطي ون ال ونم إىل بسدامبت ب بف ال اةنا بوضع قانوين حقيق .
 -42واللدول مسزملا ابسمايلا ملن التشللرن ألنله يهلدن التمتلع الف سل بك لل ملن اسقلوال مبوجللف
ال هلد الللدويل اخللاص ابسقللوال ااقتصلانيا وااجتماعيللا وال قاهيلا وال هللد اللدويل اخلللاص ابسقللوال
اةدنيا وال ياايا .ولذل ينبا لسدول ن اجل األاباب الكامنلا الليت قلا النلاث عسلى التالرك
مللن خ ل ل ال ل إىل التخفيللف الطمللوح مللن حللدم اللل اةنللا وهق ل ا ألهللدا ا فللاال اب يللح.
ول اللتمرا ي اسللد مللن خطللر التشللرن النللاجت عللن اللل اةنللا  ،ينبال لسللدول ن للتخدم للدابل
كيف ه الا ،مبا هيها ما يت سق ابلكوا ث ،والظواهر اجلويا القصوى ،وال مسيامح البطيئا الظهو .
وينبال لسجهللون الراميللا إىل م اجلللا األاللباب اجلذ يللا لستشللرن ي اللياال اللل اةنللا ن ل ى إىل
ايللا اسقللوال و رالليا نظللت اسمايللا ااجتماعيللا واسللد مللن خمللالر الك لوا ث والت للر هلللا وزاينم
القد م عسى التكيف.
 -43إن علدم التمييللز واة للاوام مبللدآن ااالليان مللن مبللان حقللوال اعن للان يللرنان ي ال هللد
الدويل اخللاص ابسقلوال ااقتصلانيا وااجتماعيلا وال قاهيلا وال هلد اللدويل اخللاص ابسقلوال اةدنيلا
وال ياالليا و يللع صللكوك حقللوال اعن للان ،مبللا هيهللا ا فاقيللا القخللاء عسللى يللع شللكال التمييللز
ض للد اة للر م وا فاقي للا القخ للاء عس للى ي للع ش للكال التميي للز ال نص للر  .إن ا للل اةن للا  ،بت ل ثله للل
اةتنااف ي اةهمشني ص  ،يهدن التزامامح الدول اةت سقا ب دم التمييز واة اوام .وللذل نلف
ن راع الدول خمتسف احتياجامح األهران األرب ر ثرا بتال اةنا وقد ا ت وقابسيا ت لست ثر.
 -44وحريللا التنقل  ،مبللا هيهللا التنقل ب يللدا عللن اةنللالق اةت ل ثرم بتاللل اةنللا  ،حللق ااال وقللد
ي لمت لخهلران وا تم للامح احملسيلا بتجنللف اري الخلا م لتاللل اةنلا وزاينم القللد م عسلى التامل .
ويكفل ال هلد اللدويل اخللاص ابسقلوال اةدنيللا وال يااليا حقلوال يلع األشلخاص ي ماللان م
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

__________

( )49انظر الرابط التايل:
.www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Key_Messages_HR_CC_Migration.pdf
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لسدولا و النظلام ال لام و الصلاا ال املا و األخل ال و حقلوال اريخلرين و حلريتهت( .)50ضلف
إىل ذل ن ال هد الدويل اخلاص ابسقوال اةدنيا وال ياايا ينص عسلى وجلوب علدم حرملان
فا.
مهاجر ي ى إىل ال ونم إىل بسده من حقه ي ذل
 -45و خللمن اةللانلن  6و ٧مللن ال هللد الللدويل اخلللاص ابسقللوال اةدنيللا وال ياالليا اسللق ي
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
اعن للان( .)51وينبال ن نظللر ي ا للاذ لدابل للمت بللدخول األشللخاص و /و متتنللع عللن إعللانم
األشخاص إىل اةنالق اةتخر م من ال اةنا  .والدول مسزما ابلتقيد ابةبلد األااال اةتم ل ي
ع للدم اعع للانم الق لريا ي للإ للوهر اسماي للا اةناا للبا جلمي للع م للن خيخ ل ون لوايته للا القخ للا يا و
الليطر ا الف سيللا .وهللذا ي للمل نلله ينبا ل ن متتنللع عللن إعللانم األشللخاص إىل منللالق حيللإ يوجللد
احتمال رببل ن دن اةخالر اةتصسا بتال اةنا حقوال اعن ان.
 -46ويكف ال هد الدويل اخلاص ابسقوال اةدنيا وال ياايا وصكوك خرى سقوال اعن ان
جلميللع النللاث اسللق ي اسصللول عسللى اة سومللامح واةشللاربا ي الشللؤون ال امللا .وينبا ل ن شللم
اعج لراءامح والق لرا امح ال لليت تخ للذها الدول للا بش ل ن اس لراك البش للر و ا للل اةن للا اةش للاربا اهلانه للا
واة تنلم ألرب لر النلاث خلر ا .وينبال ن كلون عمسيلا صلنع القلرا امح شلفاها ومتكلن اةتخلر ين.
وعللن الق لرا امح و اعج لراءامح اللليت للؤثر عسللى حقللوال الش ل وب األصللسيا ،عسللى الللدول ن ص ل
عسى مواهقتها اسرم اة بقا اة تنلم وهقا عع ن األمت اةتادم بش ن حقوال الش وب األصسيا.
 -4٧وميكن ن ي تجيف النق اةخطط له ري ال اةنلا اةتوق لا بنقل األهلران وا تم لامح
ب يدا عن اةنالق ل اريمنا .لكن ا ينبا ه ذل إا عند الخرو م القصلوى( .)52وملن جل
احرتام اسلق ي ال لكن مبوجلف ال هلد اللدويل اخللاص ابسقلوال ااقتصلانيا وااجتماعيلا وال قاهيلا
و ايتلله وإعماللله ،عسللى الللدول ن متتنللع عللن عمسيللامح اعخ ل ء الق للر و ن م ل منهللا ،وذل ل
بخ للمان ن ك للون إع للانم الت للولني قا م للا عس للى حق للوال اعن للان .ربم للا ينبال ل ن يش للم النقل ل
اةخطللط للله مشللاربا يللع اةتخللر ين مشللاربا لديللا وم للتنلم ،مبللن هلليهت اةهللاجرون وا تم للامح
احملسيا اة تقبسا واسفاظ عسى م توايمح م يشتهت ال ابقا.
 -48و خلا ،ي تسزم ال هد الدويل اخلاص ابسقلوال اةدنيلا وال يااليا وصلكوك خلرى سقلوال
اعن ان ي ل وصول يع الناث إىل ال دالا ،مبا ي ذل اب اانتصا الف الا .ويت لني عسلى
الللدول ن للوهر آليللامح ه الللا مل حقللوال اعن للان مللن األضلرا النا للا عللن اري الخللا م لتاللل
اةنللا وعللن التخفيللف مللن آ اللل اةنللا والتكيللف م هللا ،وجللا سل األضلرا  .وهللذا مللر ابلل
األ يللا لسمهللاجرين الللذين ياسللف ل مللذ وصللوهلت إىل ال دالللا ب للبف الظللرو اللليت يواجهومبللا قب ل
__________

( )50وضات السجنا اة نيا قوال اعن ان ن يا قيون نف ن كون مت قا مع االتزامامح الدوليا اةت سقلا قلوال
اعن للان لسدولللا .انظللر السجنللا اة نيللا قللوال اعن للان ،الت سيللق ال للام قللت  )1986(15بش ل ن وضللع األجانللف
مبوجف ال هد ،الفقرم .8
( )51ربدمح آليامح حقوال اعن ان ن حظر اععانم الق ريا مطسق مبقتخى القانون الدويل سقوال اعن ان.
( )52انظلر Brookings Institution, Georgetown University and UNHCR, “Guidance on Protecting People
) .from Disasters and Environmental Change through Planned Relocation” (2015انظلر اللرابط التلايل:
.www.refworld.org/docid/596f15284.html
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اهلج للرم و ثناءه للا وب للدها .ون للف ن ك للون ال للدول م للؤولا ع للن م للا تها ي اعضل لرا ق للوال
اعن للان باللض النظللر عللن مكللان وقوعهللا .ربمللا ينبا ل ن شللم اة للاءلا اةؤا للامح التجا يللا
واجلهللامح الفاعسللا اللليت اللهمت ي اللباب اللل اةنللا و انتهكللت حقللوال اعن للان ي اللياال
إجراءامح التخفيف والتكيف اليت ا ذ ا.

جي  -تعبئة وسائ التناي ا تعلقة ابلتكيف مع تغري ا ناخ والت ايف م حدت
 -49يبللني التاسيل ال للابق ن اللل اةنللا يللدهع اسرربللا عللا اسللدون ،و ن ااشللخاص اةتل ثرين
بتاللل اةنللا يواجهللون خمللالر هريللدم ي لللال حقللوال اعن للان ل لوال لرربهت ،و ن القللانون الللدويل
سقوال اعن ان يوهر اسمايا األرب ر ه اليا .ربما ن بئا واا التنفيذ الف ال لستكيف مع ال
اةنللا والتخفيللف مللن حد لله مللر ابل ل األ يللا يخ لا ةنللع التشللرن وضللمان ايللا حقللوال اعن للان
لخشخاص اةتارربني ب بف ال اةنا .
 -50والت بئا الفرنيا واجلماعيا لسموا ن جلا األضرا اةتوق ا عسى حقوال اعن ان النا لا علن
ال اةنا ه ي حد ذا ا التزام من التزامامح حقوال اعن ان( .)53وينبال ن خلا اة لاعدم
الدوليا لستخفيف من آ ال اةنا والتكيف م ها إىل االتزامامح القا ما ،وينبا بئتهلا عسلى
ا للاث اعنص للا ووهق ل ا ةب للد اة للؤوليامح اةش لرتربا وإن ربان للت متباين للا .وعم ل ا مبب للان حق للوال
اعن للان ذامح الصللسا ،ينبا ل ن كللون اة للاعدم اةت سقللا ابةنللا رباهيللا وه الللا وشللفاها ،وينبا ل
إنا للا مللن خ ل ل عمسيللامح شللاربيا وم للؤولا و للل متييزيللا ،وينبا ل ن فيللد مللن هللت ي مللح
اساجا إليها ،مبن هيهت األشخاص اةتارربون.
 -51إن مي للاال األم للت اةتا للدم ،وال ه للد ال للدويل اخل للاص ابسق للوال ااقتص للانيا وااجتماعي للا
وال ق اهيللا ،وا فاقيللا األمللت اةتاللدم اعلا يللا بش ل ن اللل اةنللا  ،وإع ل ن اسللق ي التنميللا ،واللا ر
الصكوك ،مبا هيها س اةت سقا مب ايل ال م الدوليا ،زز عند قراء لا قلراءم اعيلا ربلون اللدول
قللع عسيهللا التزامللامح ي لللال حقللوال اعن للان تم ل ي الت للاون و بئللا واللا التنفيللذ ال زمللا
لخمان ا ما وربراما يع األشخاص ،مبن هيهت ملن ي لاون اسلدون ب لبف اري الخلا م لتالل
اةنللا  .وينبا ل هلللذه اجلهللون ن للرتم اةبللان األااالليا لس للدل اةنللاخ  ،مبللا ي ذل ل التزامللامح
األلرا مايا حقوال األشخاص اةتخر ين رب ر من لهت جراء ال اةنا واألجيال اةقبسا.
 -52واةهللت هللو ن للوهل واللا نفيللذ التخفيللف مللن آ اللل اةنللا والتكيللف م هللا ل للد
ال ارامح القا ما ي لال اسمايا ي توجف رب ر من لرن بئلا اةلوا ن اةاليلا .هالتكنولوجيلا ،عسلى
ا للبي اة للال ،وا لليسا لستنفي للذ كت ل ل ي للا ابلا للا .ومبوج للف ال ه للد ال للدويل اخل للاص ابسق للوال
ااقتصللانيا وااجتماعيللا وال قاهيللا ،حيللق لكل هللرن التمتللع بفوا للد ال سللت و طبيقا لله .وينبا ل طللوير
التكنولوجيللامح الف الللا لستخفيللف مللن آ اللل اةنللا والتكيللف م هللا و وزيللع هللذه التكنولوجيللامح
وزي ا عاناا ي إلا آليا ي ل التكنولوجيا ي ا فاال اب يح الليت لدعو ديلدا إىل قلدو اللدعت
إىل البسدان الناميا.
__________

( )53يللدعو ال هللد الللدويل اخلللاص ابسقللوال ااقتصللانيا وااجتماعيللا وال قاهيللا الللدول إىل ال م ل هللرنايا و اعي ل ا لت بئللا
و صيص قصى قد من اةوا ن اةتاحا ععمال اسقوال ااقتصانيا وااجتماعيا وال قاهيا د نيا.
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 -53وابعضاها إىل نعلوم البسلدان اةتقدملا إىل بئلا  100بسيلون نوا النوايا ي للال متويل
نشللطا مواجهللا اللل اةنللا لتسبيللا احتياجللامح البسللدان الناميللا ،تاللدث خطللا عم ل نيللح اباب
الصان م عن اةؤمتر الدويل ال الإ لتمويل التنميلا يخل ا علن منهجيلامح شلفاها لإلبل علن متويل
نشطا مواجها ال اةنا و ونق التكنولوجيا لستصد لتالل اةنلا و وبنلاء القلد امح ،مبلا ي ذلل
زاينم ه للرص اسص للول عس للى متويل ل نش للطا مواجه للا ا للل اةن للا و وا للاال ال ياا للامح ي خمتس للف
جوانف التنميلا اة لتداماو و لني عمسيلا لع البيلا مح لتوجيله ال ياالامح القا ملا عسلى األنللا.
ويدعو بر م األنشطا ديدا إىل التموي لستصد لتال اةنا والقد م عسلى مواجهلا الكلوا ث،
وعدالللا التوزيللع بللني متوي ل التخفيللف والتكيللف ،و وجيلله متوي ل نشللطا مواجهللا اللل اةنللا حنللو
البسلدان الخل يفا وهقلا ةبللد اة لؤوليا اةشلرتربا وإن ربانللت متباينلا .ويشلدن يخلا عسلى يلا للوهل
قن لوامح آمنللا ومنصللفا لستاللوي مح ،ويللدعو إىل الت للاون الللدويل رب ل كللون اهلجللرم آمنللا ومنظمللا
وعانيا مع ااحرتام الكام سقوال اعن ان.
 -54و رتابط خطا التنميا اة تداما ل ام  ،2030وخطا عم نيح اباب ،وإللا اليندا ،
وا فللاال اب يللح ،ومت ل التزامل ا نوليل ا مهمل ا ،و طل موقللع الصللدا م سقللوال اعن للان ،وذلل لت بئللا
خمتسلف والا التنفيلذ ملن جل التخفيلف ملن آ الل اةنللا والتكيلف م هلاو و شلجيع اهلجللرم
اريمنللا واةنظمللا وال انيللاو واسللد مللن خطللا الك لوا ثو والتنميللا اة للتداما اللليت ا للرتك حللد
خسف الرربف.
 -55وةللا ربللان ال هللد الللدويل اخلللاص ابسقللوال اةدنيللا وال ياالليا ،وإع ل ن اسللق ي التنميللا،
واللا ر الصللكوك اةت سقللا قللوال اعن للان كف ل جلميللع النللاث اسللق ي اةشللاربا اسللرم والنشللطا
واهلانها واة تنلم ي الشؤون ال اما ،همن اةهت ن كون واا نفيذ لدابل التخفيلف ملن آ
ال اةنلا والتكيلف م هلا لرم ل مسيلامح صلنع القلرا امح اة لتنلم والقا ملا عسلى اةشلاربا .هالنلاث
هللت عوام ل التاي للل اللليت ن للف متكينهللا مللن ج ل افللاز عم ل منللاخ ه للال ،بط للرال منهللا ،عن للد
الخ للرو م ،حري للا ا للاذ قل لرا امح التنقل ل ال للذ ينبال ل ن يك للون ب ل ل ما وربرام للا .ويتطس للف ذلل ل
التمك للني وج للون مؤا للامح وعمسي للامح ش للفاها وش للامسا ،إض للاها إىل قياا للامح نقيق للا وي اةتن للاول
انب للا مح للازامح الدهيئللا ،و اللل اةنللا وآ ه ي لللال حقللوال اعن للان .وي للد وجللون م للا امح
منتظما رباهيا لستارك عا اسدون شرلا ا ىن عنه .و د اةشاربا ي صنع القرا امح ،إضاها إىل
صد آ ال اةنا واالتزامامح اةت سقا به واات راضها والتاقق منها ،مرا حا ا ل د ال الرامح
ي اسمايا من خ ل الت بئا الف الا لواا نفيذ التخفيف من آ ال اةنلا والتكيلف م هلا.
ن إن انمللا حقللوال اعن للان ،مبللا هيهللا حق للوال اةهللاجرين ،ي اةبللان التوجيهي للا لتنفيللذ ا ف للاال
اب يح (قيد التفلاو حاليلا) ،يتليت هرصلا لسم لاعدم عسلى الت بئلا الف اللا لسملوا ن ال زملا لتلدابل
التخفيف من آ ال اةنا والتكيف م ها اليت م األشخاص اةتارربني(.)54
 -56ويخ للا إىل ذل ل ن اةؤا للامح التجا ي للا يخ لا للؤن نو ا ي بئ للا اة لوا ن لتاقي للق
األهدا الدوليا اةتصسا ابلتخفيف من آ الل اةنلا والتكيلف م هلا ،واسلراك البشلر  .ه سلى
ابي اة ال ،دعو اةانم  6من ا فاال اب يح األللرا إل فيلز و ي لل مشلاربا القطلاح اخللاص
ي التخفيف من آ الل اةنلا  .وينبال لسلدول عند لذ ن لد ضلما مح رباهيلا و تخلذ لدابل

__________

( )54ل ال ل ل ل ل ل ل للتزانم م ل ل ل ل ل ل ل للن اة سوم ل ل ل ل ل ل ل للامح عل ل ل ل ل ل ل للن إن ا حق ل ل ل ل ل ل ل للوال اعن ل ل ل ل ل ل ل للان ي اةبل ل ل ل ل ل ل للان التوجيهي ل ل ل ل ل ل ل للا ،انظ ل ل ل ل ل ل ل للر
.www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/UNFCCC.aspx
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ه اللا سمايللا حقلوال اعن للان ملن األضلرا الليت للببها مؤا لامح األعمللال التجا يلا ،متاشلليا مللع
التزاما ا مبوجف اةبان التوجيهيا بشل ن األعملال التجا يلا وحقلوال اعن لان .وينبال ةؤا لامح
األعمال ن شا ك مب ؤوليا ي جهون التخفيف من آ ال اةنلا والتكيلف م هلا ،ملع احلرتام
حقوال اعن ان احرتاما ربام ا.

رابعا -ا مارسايف اجليدة اإليضاحية
 -5٧ي سط التاسي التايل الخوء عسى ب ض اةما اامح اجليلدم اعيخلاحيا الليت شلجع عسلى
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.
 -58وا ب للد لورب للاامح األم للت اةتا للدم وال للدول و ص للااب اةص للساا اريخل لرين م للن ب للذل جه للون
اعيلا ة اجلللا التقللالع اة قللد بللني حقللوال اعن للان ،واسلراك البشللر  ،و اللل اةنللا  .ويتخللمن اجلللزء
ال الللإ مللن هللذا التقريللر عللدنا مللن جهللون صللااب اةصللساا اةت للدنين لوضللع األلللر القانونيللا و لللر
ال ياالامح اللليت مل األشللخاص اللذين ي للاون اسلدون ي اللياال الل اةنللا  .وقلد سنشللئت اةنصلا
اة نيللا ابلتشللرن النللا عللن الك لوا ث( ،)55اللليت للديرها الللدول ،ةتاب للا عمللال مبللان م ن للن و نفيللذ
جللدول عماهلللا اةت سللق ابسمايللا .و للد اةنصللا إىل للدعيت ايللا اةشللرنين عللا اسللدون ي اللياال
الكوا ث ،مبا ي ذل الكوا ث اةر بطلا اث الل اةنلا  ،ومنلع خملالر التشلرن ي حلاامح الكلوا ث
و اسللد منهللا .و شللم اجلهللون األخللرى ألصللااب اةصللساا اةت للدنين ،عسللى اللبي اة للال ،إلللا
التنميا القان م عسى التام ي منطقا احمليط اهلان  ،الذ ي تمد مبج ا قا م ا عسى حقوال اعن لان
ويتخمن وجيهامح حمدنم تص ابسد من خطا الكوا ث واهلجرم()56و ووشلراربا اة رهلا ال اةيلا
بش ن اهلجرم والتنمياو ،اليت هت ي ني ههت حمدنامح حرربا البشر(.)5٧
 -59وميكللن ل مسيللامح قللدو التقللا ير والب للامح الدوليللا ي اللياال اا فاقيللا اعلا يللا ولسللح
حقللوال اعن للان وهيئللامح م اهللدامح حقللوال اعن للان ن للؤن نو ا هام لا ي وضللع ال يااللامح
الولنيلا اةتصلسا قللوال اعن لان واسلراك البشللر و الل اةنلا و صللدها واات راضلها .ه سلى اللبي
اة الَ ،وثقت  33م ا ا م تزما حمدنم ولني ا ي اا فاقيا اعلا يا من ص  162م ا ا قب
مؤمتر األللرا اسلان وال شلرين نوعل ا ملا ملن نلواح اسلراك( .)58وملن اةؤالف ن البالوث شلل

__________

( )55انظر .https://disasterdisplacement.org/
( )56انظلر Pacific Regional Environment Programme, Pacific

Pacific Community, Secretariat of the

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, 2016انظلر اللرابط التلايل:

https://pacificclimatechange.net/

.sites/default/files/documents/FRDP_2016_Resilient_Dev_pacific.pdf
( )5٧انظر .www.knomad.org/
( )58انظر IOM, “Migration in the Intended Nationally Determined Contributions and Nationally
) ،Determined Contributions” (2016انظر الرابط التايل:
www.environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/MECC%20Infosheet%20INDCs%20and

.%20NDCs_14Sep2016_for%20web.pdf
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خمن ب ا ا إىل اا فاقيا اعلا يا إشا امح إىل حقوال اعن ان و إىل
إىل ن عدن الدول اليت س مل
اري الخا م لتال اةنا ثناء ااات راضلامح الدو يلا الشلامسا سلح حقلوال اان لان اةت سقلا نلا
حمللدون يخ ل ا( .)59وكهللر اللل اةنللا واس لراك البشللر يخ ل ا ي عمللال هيئللامح م اهللدامح حقللوال
اعن ان( .)60و قدم السجنا اة نيا ابلقخلاء عسلى التمييلز ضلد اةلر م ،ي وصليتها ال املا قلت ،3٧
وجيهللامح واضللاا بش ل ن التللدابل ال زمللا سمايللا حقللوال اةهللاجرامح اةتخللر امح مللن اللل اةنللا .
ومن ش ن ا باح مب مت ق إزاء اسراك البشر اةتص بتالل اةنلا ي عمسيلامح االت را هيئلامح
اة اهللدامح والب للامح اةقدمللا مبوجللف اا فاقيللا اعلا يللا ن ي للهت ي زاينم ه اليللا صللد اري
و ني اااتجاابمح وزاينم طوير االتزامامح القانونيا ذامح الصسا اةت سقا ابلدول.
 -60وعس للى الصل ل يد ال للولمل ،وضل ل ت ب للض ال للدول آلي للامح م للنت اسماي للا لسمتخ للر ين م للن
الك لوا ث النا للا ع للن البيئ للا( .)61وق للد ح للدنمح مب للان م ن للن رب للر م للن  50نول للا اا للتخدمت
اسطتها التقديريا ي قخااي اهلجرم والصكوك اليت نص عسيهلا شلري ا ا الولنيلا لقبلول اةتخلر ين
من الكوا ث( .)62ه وي را ،عسى ابي اة ال ،خذ ي ااعتبا األوضاح البيئيلا وااجتماعيلا -
ااقتصللانيا لتللوهل اسمايللا ةللن سحيتم ل رضللهت لسخطللر ب للبف عللون ت إىل بسللدامبت األصللسيا()63و
و شا مح نوللا بوليفيلا اةت لدنم القوميلامح ،ي قانومبلا قلت  3٧0ل لام  ،2013صلراحا إىل اهلجلرم
الناقا عن ال اةنا وإىل ضرو م ايا اةهاجرين ي شري ا ا الولنيا .ولفتت آيرلنلدا النظلر إىل
ن نعمها اةايل لساد من خطا الكوا ث ي الدول اة رضا لتال اةنا واألشكال األخرى ملن
نع للت التكي للف لت زي للز ق للد م األا للر اة يش لليا الفق لللم واألا للر الخل ل يفا عس للى التامل ل ي للتهد
األاباب الكامنا و اء اسرربا اةتصسا بتال اةنا (.)64
 -61و ربدمح اليوني ليف نعمهلا االرتا يجيامح التخفيلف ملن آ الل اةنلا الليت رربلز عسلى
الطف عسى الص يد الولمل ،واةكا ف الولنيا اة نيا بتال اةنا واسد من خطلا الكلوا ث(.)65
و برزمح ال ديد ملن اة لا امح األخلرى ال ياالامح واعجلراءامح اةت سقلا ابلتخفيلف ملن آ الل
اةنلا والتكيلف م هلا ،واسلد مللن خطلا الكلوا ث .ووصلفت ربللواب جهونهلا الراميلا إىل اسلد مللن
__________

( )59انظر

Mary Robinson Foundation, “Climate Justice: Incorporating Human Rights into Climate

) ،Action” (May 2016انظر الرابط التايل:

www.mrfcj.org/wp-

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

.2016.pdf
( )60انظلر Center for International Environmental Law and Global Initiative for Economic, Social and
Cultural Rights, “Synthesis Note on the Concluding Observations and Recommendations on

()61
()62
()63
()64
()65
GE.18-06410

” ،Climate Change Adopted by UN Human Rights Treaty Bodiesانظ للر الل لرابط الت للايل:
.http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2018/01/HRTBs-synthesis-report.pdf
م ا ا من جام ا بلن ومنظما احملامني الدوليا.
انظلر  .Nansen Initiative, Global Consultation Conference Report (Geneva 2015), p. 16انظلر اللرابط
الت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للايلwww.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATION- :
.REPORT.pdf
م ا ا اوي را.
م ا ا آيرلندا.
م ا ا اليوني يف.
19

A/HRC/38/21

خطا الكلوا ث ملن خل ل إعلانم التلولني اةخطلط لله واالت انم اللنظت البيئيلا( .)66وملع ن هلذه
اجلهون قد ا تناول اسراك البشر صراحا ،هإمبا قد د من خمالر التشرن.
 -62وسو لسهجللرم ي ال ديللد م للن البسللدان عس للى مبللا شللك م للن شللكال التكي للف مللع ا للل
اةنا ( .)6٧هف ربينيا ،دعو خطا ال م الولنيا لتال اةنا  ،عسى ابي اة ال ،إىل إجراء لوث
عن اهلجلرم بوصلفها آليلا حمتمسلا لستصلد لتالل اةنلا  .وعسلى بسلدان اةقصلد يخل ا ن لؤن نو ا
ي هللذا الصللدن .ومللن ش ل ن التوصل إىل ا فاقللامح ثنا يللا بش ل ن اهلجللرم مللع البسللدان اة رضللا لتاللل
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
اة للال ،ا فاقللامح ثنا يللا عللدم ميكللن ن ي لر اسلراك البشللر بوصللفه االرتا يجيا لستكيللف مللع اللل
اةنللا ( .)68و وجللد ا فاقللامح مماثسللا بللني عللدن مللن الللدول اجلز يللا الصللالم ي منطقللا احمللليط اهلللان
وبسدان م ارتاليا ونيوزيسندا والواايمح اةتادم األمريكيا.
 -63وقد نطبلق اةبلان التوجيهيلا الليت وضل تها اةفوضليا ي للال اسمايلا اةؤقتلا و ر يبلامح
البق للاء( )69ي ح للاامح الكل لوا ث و ا للل اةن للا  ،و ق للدم اةفوض لليا وجيه للامح عام للا لس للدول بشل ل ن
اا للتخدام الت ش للامح أل لرا إن للانيا و ر يب للامح اسماي للا اةؤقت للا سماي للا اةش للرنين ع للا اس للدون،
مبللا ي ذل ل ب للبف اللل اةنللا والك لوا ث( .)٧0ونعم ل ا اعتمللان للدابل اسمايللا عسللى الص ل يدين
الللولمل واعقسيمل  ،للت اةفوضلليا مما اللامح جيللدم مللن بسللدان ي مريكللا ال ينيللا قللد نطبللق ي
حاامح الكوا ث(.)٧1
 -64و دعت اةنظما الدوليا لسهجرم انتها مب قا ت عسى حقوال اعن ان إزاء اسراك البشر
ب بف ال اةنا من خ ل ايااا ا و وثها و د يبا ا و نشطتها التنفيذيا .وقلد نتجلت علدنا
مللن األنوامح اةتصللسا قللوال اعن للان و اللل اةنللا واهلجللرم ،مبللا ي ذلل بوابللا اهلجللرم البيئيللا اللليت
ه مب ابا قاعدم م ا ( .)٧2و رهع س اجلهون و لها م توى الوع ابل قا بني اهلجرم و الل
اةنللا لتوجيلله اخليللا امح ال يااللا يا( .)٧3و قللدم اةشللا يع اعقسيميللا لسمنظمللا الدوليللا لسهجللرم يخلا
نعم ل لا مباش ل لرا ل ل لزاينم ق للد م ال للدول اجلز ي للا ي احمل لليط اهل للان عس للى إنا م آ ا للل اةن للا عس للى
__________

()66
()6٧
()68
()69
()٧0
()٧1
()٧2
()٧3
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م للا ا ربللوابو انظللر يخ ل ا م للا ا ربري لليان آا ل اللليت صللف يللا اة للا
واسفاظ عسى اب ال ي التقسيديا من ج ال م اةناخ الف ال.
م ا ا من جام ا بلن ومنظما احملامني الدوليا.
اةرجع نف ه.
انظر الرابط التايل.www.refworld.org/docid/52fba2404.html :
م للا ا مفوض لليا األم ل لت اةتا للدم ال للاميا سق للوال اعن للان .انظ للر يخ ل لا اةفوض لليا“Legal considerations” ،
(اساشيا  32ع ه).
انظر www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/
.Proteccion/Buenas_Practicas/9234
انظر .www.environmentalmigration.iom.int/
انظل ل ل للر www.environmentalmigration.iom.int/migration-environment-and-climate-change-evidence-
.policy-meclep
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اهلجللرم( )٧4و شللجيع اعنا م اة للتداما لخ اض ل ي اةنللالق اة رضللا لسهجللرم ي للرب هريقيللا مللن
خ ل آليامح متوي مبتكرم(.)٧5
 -65و للت اةفوضلليا قا مللا ابةما اللامح الواعللدم اةت سقللا ابهلجللرم ي مبللان الفريللق ال للاة
اة للمل ابهلجللرم والتوجيلله ال مسل بشل ن ايللا حقللوال اعن للان لسمهللاجرين الللذين ي يشللون وضللاع ا
هشللا ،وه ل ل مللدث هللذه القا مللا ابنتظللام( .)٧6و شللم هللذه التللدابل ،عسللى اللبي اة للال ،عم ل
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
لريللق التكيللف مللع اللل اةنللا  ،األمللر الللذ ي للمت لسمتخللر ين ن يبق لوا عسللى اضلليهت عنللدما
ميكنهت ه ذل مان.

خامسا -توصيايف
 -66البم ررول ال رريت أجرو ررا ا اوض ررية ،عل ررل النم ررو ا رروجز يف التملير ر الس ررابق ،ثر ر
اتسرراا السررلي لعرردد مر التوصرريايف ا لموسررة( .)٧٧وينبغررن للمكومررايف واجلهررايف اتخرررى
صاحبة ا صلمة فع ما يلن:
اختاذ إجراءايف موحة للت ايف م حدة تغري ا نراخ وفقرا التاراق ابريرس
()
م أج منع تااق آاثره وتقليص دوره بوصا دافع ا إىل ا را البشرو؛

(ب) ضررمان اح رعام مجيررع حقرروق اإلنسرران ر يع ر ون ا رردود يف سررياق تغررري
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؛
(ن) االمتنرراع ع ر إعررادة ا هرراجري إىل أقررالي متضررررة م ر تغررري ا نرراخ و تعررد
قررادرة علررل ترروفري أسررباهل العرري هلر  ،والتمسررك اب برردأ اتساسررن ا تمثر يف عرردم اإلعررادة
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؛
(هل) أتكيررد العالقررة بررني تغررري ا نرراخ وحقرروق اإلنسرران وا ررا البشرررو ،مبررا يف
ذلك م خال االععاف أبن تغري ا ناخ يشك أحد اتسباهل اليت تردفع البشرر إىل التنقر
وسببا حمتمالا لالنضمام إىل االتااقايف العا ية؛
__________

()٧4
()٧5
()٧6

()٧٧
GE.18-06410

انظر
.manage-impacts-climate-change-migration-pccm
انظر www.environmentalmigration.iom.int/projects/west-africa-promoting-sustainable-land-
.management-migration-prone-areas-through-innovative
 .A/HRC/37/34/Add.1انظر يخا
.www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VulnerableSituations.aspx
انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeAndMigration.aspx
www.environmentalmigration.iom.int/projects/enhancing-capacity-pacific-island-countries-
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(و) التصرردو لتررتثري تغررري ا نرراخ علررل التمتررع نميررع حقرروق اإلنسرران عر ريررق
زايدة فعاليررة ترردابري التكيررف الرريت تعررود ابلاائرردة علررل الائررايف اتكثررر ضررعا ا ،وتيسررري ا ركررة
اآلمنررة والطوعيررة ،والتقلي ر إىل أد حررد م ر التمركررايف القس ررية ،مبررا يف ذلررك م ر خررال
تدعي نظ الضمان االجتماعن؛
(ز) تعبئة مجيع الوسائ الالزمة لتناي تدابري فعالة للت ايف م آاثر تغري ا ناخ
والتكيف معها م أج سد الثغرايف يف محاية حقوق اإلنسان للمتضرري م تغري ا ناخ؛
(ح) تيسري اندماج ا هاجري تسباهل تتعلق بتغري ا ناخ يف اجملتمعايف ا ضرياة،
وتسوية وضعه القانوين ودخوهل أسواق العم ؛
(ط) ا شاركة اجملدية والاعالة وا ستنرية جلميع ات ا  ،وال سيما النساء ،يف
عملي ررايف ص ررنع القر ررار ا تص ررلة بتغ ررري ا ن رراخ وا ر ررا البش رررو أم ررا ابلنس رربة لأل ر ر ا
واجملتمعايف احمللية ا شرردة عر أراضريها وسرب عيشرها التقليديرة بسربب تغرري ا نراخ ،فينبغرن
كينها إىل أقصرل حرد نكر مر اختراذ قررارايف بشرتن مسرتقبلها ،وضرمان اسرتمرار حصروهلا
علل اتراضن وا وارد وسب العي التقليدية؛
( ) إ الع الناا مبا يكان علل آاثر تغري ا ناخ الضارة القائمة واحملتملرة مر أجر
تعزيز اختاذ قرارايف مستنرية ودع حقه يف ختطي وإدارة حركته وتيسري وصوهل إىل العدالة؛
(ك) سررد الثغ ررايف يف البيرراخيف م ر خررال مجررع بيرراخيف مصررناة تتعلررق برردوافع
ا ر ررا البش رررو؛ وتقي رري آاثر تغ ررري ا ن رراخ والعمر ر ا ن رراخن عل ررل حق رروق اإلنس رران؛ وتعبئ ررة
اجملتمعايف احمللية لقياا اآلاثر الضارة لتغري ا ناخ وتوليد ا عرفة؛
(ل) ت رردعي دور اهليئ ررايف واالتااقي ررايف واجلماع ررايف االقتص ررادية اإلقليمي ررة يف من ررع
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؛
(م) تعزيز أنشطة الرصد واالستعرا والدع التقين م قب آليرايف حقروق اإلنسران
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؛
(ن) االلتزام إبدماج حقوق اإلنسان وا را البشرو ،إضرافة إىل تغرري ا نراخ أو
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 اتمر ا تمرردة قرروق اإلنسرران ،خاصررة االسررتعرا
الدورو الشام ؛ وا ر علل أن تست دم فرقة العمر ا عنيرة ابلنرزول التابعرة آلليرة وارسرو
الدولية هن ا قائما علل ا قوق إزاء ا را البشرو؛
(ث) تاعي مبادئ الاريق العرا ن ا عرين ابهل ررة وتقرد توجيهرايف عمليرة بشرتن
محاية حقوق اإلنسان للمهاجري ال ي يعيشون أوضاعا صشة
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