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 والستونالسادسة لدورة ا
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

ــها  ــز حقــوق اإلنــسان ومحايت مــسائل حقــوق   :تعزي
لتحسني التمتع  اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة

       واحلريات األساسية الفعلي حبقوق اإلنسان
 توفري احلماية واملساعدة للمشردين داخليا    

    
 رة من األمني العاممذك    

  
املعـين  املقـرر اخلـاص     يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر                   

ــا،   ــسان للمــشردين داخلي ــاين  حبقــوق اإلن ــشالوكا بي ــة العامــة ، وفقــات  ٦٤/١٤٢  لقــرار اجلمعي
 .١٤/٦ولقرار جملس حقوق اإلنسان 

  

  موجز  
خـالل الفتـرة مـن    املكلف بالوالية  اضطلع هبا    األنشطة الرئيسية اليت  التقرير  هذا   جزيو  

ــه / إىل متــوز٢٠٠٩أغــسطس /آب ــوفر استعراضــا مواضــي  . ٢٠١٠يولي ملــسألة تغــري  يا عكمــا ي
  .املناخ والتشرد الداخلي

  
  

 
  

  *  A/66/150.  
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 مقدمـة  - أوال  
يقدم هـذا التقريـر حملـة عامـة عـن األنـشطة الرئيـسية الـيت اضـطلع هبـا املكلـف بالواليـة                         - ١

وهــو يغطــي األنــشطة الــيت  . ٢٠١١يوليــه /إىل متــوز ٢٠١٠أغــسطس /خــالل الفتــرة مــن آب 
اضطلع هبا املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا، الذي توىل مهامه يف تـشرين               

، واألنــشطة الــيت اضــطلع هبــا ممثــل األمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان    ٢٠١٠نــوفمرب /الثــاين
  .٢٠١٠أكتوبر /يته يف تشرين األولللمشردين داخليا، والتر كالني، الذي انتهت وال

وهـو يقـدم   . ويتضمن التقرير أيضا فرعـا مواضـيعيا عـن تغـري املنـاخ والتـشرد الـداخلي             - ٢
  .١٤/٦ وقرار جملس حقوق اإلنسان ٦٢/١٥٣وفقا لقرار اجلمعية العامة 

  
  والية وأنشطة املقرر اخلاص  -ثانيا   
  والية املقرر اخلاص  -ألف   

، املقـرر اخلـاص مبعاجلـة مـشكلة         ١٤/٦نـسان، مبوجـب قـراره       كلف جملس حقـوق اإل      - ٣
التــشرد الــداخلي املعقــدة، وخباصــة عــن طريــق إدمــاج حقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــا يف    

الـصلة يف منظومـة األمــم املتحـدة، والعمـل علــى تعزيـز االســتجابة       أنـشطة مجيـع اجلهــات ذات  
 لتحسني محاية حقـوق اإلنـسان للمـشردين    الدولية من خالل الدعوة والعمل الدوليني املنسقني   

  .داخليا واحترامها
َعِمل املقرر اخلاص، وفقا لواليته، على تعزيز اتباع هنج قائم على احلقـوق يف معاجلـة     و  - ٤

مسألة التشرد الـداخلي عـن طريـق احلـوار مـع احلكومـات وإدمـاج أنـشطة العمـل والـدعوة يف                 
 املقرر اخلاص أن يعرب عن تقديره للحكومـات الـيت           ويود. األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية   

  .وجهت إليه دعوة لزيارهتا أو شاركت بأي شكل آخر يف واليته
  

  املشاركة القطرية  -باء   
 ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٢ إىل ١٦قــام املقــرر اخلــاص بزيــارة إىل ملــديف يف الفتــرة مــن    - ٥

 فـضال عـن     ٢٠٠٤ثـة تـسونامي عـام       لتقييم احلالة الراهنة لألشخاص الذين تشردوا نتيجـة كار        
ــاخ       ــة وتغــري املن ــه نتيجــة للكــوارث الطبيعي ــداخلي احملتمــل حدوث ــشرد ال ــصلة بالت . القــضايا املت

وَخلُص املقرر اخلاص إىل أن آثار تغري املناخ مثل تآكل السواحل وامللوحة، وارتفـاع منـسوب              
يف العديد من اجلزر ومتـّس      البحر واملزيد من العواصف والفيضانات املتكررة هي آثار ملموسة          
  .حبقوق اإلنسان مثل احلق يف املسكن واملياه املأمونة، وسبل العيش
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وشدد املقرر اخلاص على ضـرورة وضـع تـدابري للتأهـب الحتمـال التـشرد بفعـل تغـري                      - ٦
ويف حــني أثــىن علــى اجلهــود الــيت تبــذهلا  . املنــاخ تقــوم علــى َنْهــجٍ يــستند إىل حقــوق اإلنــسان  

لديفية واملتمثلة يف اعتمادهـا مـؤخرا خطـة العمـل الوطنيـة االسـتراتيجية للحـد مـن                السلطات امل 
خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، أشار إىل أنه من الضروري اآلن وضـع قـانون بـشأن                  
احلد من خماطر الكوارث وإقامة هياكل دعم مؤسسية ممولة متويال كافيـا مـن شـأهنا أن تـضمن                   

  .ة وتعاجل مشكلة التشرد الداخليتنفيذ االستراتيجي
، وجد املقـرر اخلـاص أنـه يف         ٢٠٠٤وفيما يتعلق حبالة ضحايا كارثة تسونامي يف عام           - ٧

 شــخص منــهم يعيــشون يف ظــروف ١ ٦٠٠حــني ّتحقَّــق الكــثري يف معاجلــة وضــعهم، ال يــزال 
لتقريــر صــعبة يف مــآوى مؤقتــة علــى عــدة جــزر، وتتطلــب حالتــهم اهتمامــا عــاجال، وســُيقَّدم ا 

 املتعلـق    وسُيـستخدم التقريـر    ٢٠١٢مارس  / بزيارته، إىل جملس حقوق اإلنسان، يف آذار       املتعلق
 يف اسـتكمال     وسُيـستخدم التقريـر    ٢٠١٢مـارس   /بزيارته، إىل جملس حقوق اإلنـسان، يف آذار       

الفرع املواضيعي هلذا التقرير املتعلق بالتـشرد الـداخلي وتغـري املنـاخ مـن خـالل تـسليط الـضوء                     
  .على حالة معينة من الدول اجلزرية الواطئة

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــام ممثــل األمــني العــام املعــين حبقــوق اإلنــسان             - ٨
 إىل ١٣مــن (جورجيــا : البلــدان التاليــة أمساؤهــا إىل للمــشردين داخليــا، والتــر كــالني، بزيــارة  

 /أيلــــول ١٨  و١٧(نيــــا ؛ وأرمي)A/HRC/16/43/Add.3؛ انظــــر ٢٠١٠ســــبتمرب /أيلــــول ١٦
؛ ٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٣ســـبتمرب إىل / أيلـــول٢٦مـــن (؛ والعـــراق )٢٠١٠ســـبتمرب 

  ).٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٦ إىل ١١من (؛ وهاييت )A/HRC/16/43/Add.1 انظر
ــا      - ٩ ــة أمساؤهـ ــدان التاليـ ــارة البلـ ــدم طلبـــات لزيـ ــه قـ ــرر اخلـــاص واليتـ : ومنـــذ تـــويل املقـ

وقد تلقـى   .  وباكستان وبابوا غينيا اجلديدة والفلبني وكينيا والسودان       ومبياديفوار وكول  كوت
  .٢٠١١سبتمرب /ردا إجيابيا من السودان وكينيا، ويعتزم زيارة كينيا يف أيلول

  
  التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية  -جيم   

نظمـات اإلقليميـة    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، شـارك املقـرر اخلـاص بنـشاط مـع امل                - ١٠
فقـد واصـل املـشاركة البّنـاءة مـع البنـك الـدويل، يف مجلـة جهـات أخـرى،                     . والدولية الرئيـسية  

وخباصة مع وحدته املعنية بالرتاعات واجلرمية والعنف، ومع جلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة الـيت                   
ستقبل واسـتمرار   ناقش معها الـُنهج التنفيذيـة حلمايـة املـشردين داخليـا وجمـاالت التعـاون يف املـ                  

  .دورة احلوار املفتوح السنوية حول القضايا ذات االهتمام املشترك
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وشارك املقرر اخلاص عن كثب مع املنظمات اإلقليمية يف أفريقيـا يف التـرويج التفاقيـة       - ١١
، وتـصديقها  )اتفاقيـة كمبـاال  ( لالحتاد األفريقي حلماية ومساعدة املـشردين داخليـا          ٢٠٠٩عام  

لى الصعيد الوطين، وهي أول صك إقليمي ملزم قانونا يتنـاول علـى وجـه التحديـد                وتنفيذها ع 
ويف هـذا الـسياق، شـارك يف مجلـة أنـشطة          . مسألة توفري احلمايـة واملـساعدة للمـشردين داخليـا         

منها املؤمتر الوزاري األول للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا املعـين باملـساعدة اإلنـسانية      
؛ ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٧ و   ٦لي يف غرب أفريقيا، الذي انعقد يف أبوجا يف يومي           والتشرد الداخ 

وحلقــة عمــل حــول اتفاقيــة كمبــاال خمصــصة ألعــضاء اللجنــة املختــارة التابعــة للربملــان الكــيين    
 يف مومباسـا، كينيـا؛ واالجتمـاع        ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٣واملعنية باملشردين داخليـا، ُعقـدت يف        

عـين خبطـة العمـل املتعلقـة باتفاقيـة كمبـاال لـدول منطقـة شـرق ووسـط                    االستشاري اإلقليمي امل  
، يف كينـشاسا؛ واالجتمـاع االستـشاري        ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢١ و   ٢٠أفريقيا، الذي انعقد يف     

اإلقليمي املعين خبطة العمل املتعلقة باتفاقية كمباال لدول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي،                
  .٢٠١١مارس / آذار١٧ الذي انعقد يف ليلونغوي يف

ــف            - ١٢ ــدين يف جني ــع امل ــات اجملتم ــع منظم ــستمر م ــصال م ــى ات ــرر اخلــاص عل وظــل املق
وهو َيودَّ أن يعرب بوجه خاص عـن تقـديره للـدعم املقـدم لواليتـه مـن                  . ونيويورك ويف امليدان  

شرد  وكليـة لنـدن للعلـوم االقتـصادية، املعـين بالتـ        زخالل املشروع املشترك بـني معهـد بروكينغـ        
وُيقّدر أيضا التعاون القوي مع مركـز رصـد التـشرد الـداخلي حـول خمتلـف القـضايا            . الداخلي

ــا يتعلــــق بأنــــشطة التــــدريب والــــدعوة املتعلقــــة     ذات االهتمــــام املــــشترك، مبــــا يف ذلــــك مــ
  .كمباال باتفاقية
وشارك املقرر اخلاص مع املشروع املـشترك بـني معهـد بروكينغـز وكليـة لنـدن للعلـوم              - ١٣
القتصادية املعين بالتشرد الداخلي، واملعهد الدويل للقانون اإلنساين، ومفوضـية األمـم املتحـدة              ا

لشؤون الالجئني، يف تنظيم الدورة السنوية السابعة املعنية بقانون التشرد الداخلي الـيت ُعقـدت           
 وتــوفر هــذه الــدورة . ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٢ إىل ٧يف ســان رميــو، إيطاليــا يف الفتــرة مــن  

التدريب ملـسؤولني حكـوميني رفيعـي املـستوى مـن خمتلـف أحنـاء العـامل يعملـون علـى مـشكلة                       
 بلـدا مـن البلـدان       ١٤ مـشتركا مـن      ٢١ ٢٠١١وحضر هذه الـدورة يف عـام        . التشرد الداخلي 
  .املتأثرة بالتشرد

ــة حبمايــة وتعزيــز حقــوق       - ١٤ ــة املعني كمــا شــارك املقــرر اخلــاص يف حلقــة العمــل اإلقليمي
ــس ــا، ويف       اإلن ــبحريات الكــربى وشــرق أفريقي ــة ال ــة يف منطق ــوارث الطبيعي ان يف حــاالت الك

املنتدى املعين باتفاقية كمباال الـذي شـارك يف تنظيمـه املـشروع املـشترك بـني معهـد بروكينغـز                      
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وكلية لندن للعلوم االقتصادية املعين بالتشرد الداخلي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية التـابع              
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ١٥امة، والذي انعقد يف كمباال يف الفترة من لألمانة الع

ــة          - ١٥ ــل واملناســبات الدولي ــن احملاف ــد م ــرر اخلــاص يف العدي ــك، شــارك املق إضــافة إىل ذل
األخرى، مبا فيها حمافل ومناسبات تـدخل يف سـياق الفـرع املواضـيعي مـن هـذا التقريـر ومنـها                      

ــدة املــ   ــد املائ ــيت عقــدت يف     علــى وجــه التحدي ــشرد ال ــاخ والت ــتغري املن ــة ب ستديرة للخــرباء املعني
، ومـؤمتر نانـسن املعـين بـتغري        ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٥ إىل   ٢٢بيالجيو، إيطاليا، يف الفترة من      

  .٢٠١١يونيه / حزيران٧ و ٦املناخ والتشرد، الذي انعقد يف أوسلو يف يومي 
  

  ليا يف منظومة األمم املتحدةإدماج منظور حقوق اإلنسان للمشردين داخ  -دال   
ــالتقرير، شــارك املقــ    - ١٦ ــة الدائمــة املــشتركة  خــالل الفتــرة املــشمولة ب رر اخلــاص يف اللجن
ــني ــاج منظــور         ب ــرر اخلــاص إلدم ــا املق ــستند إليه ــيت ي ــسية ال ــّصة الرئي ــّد املن ــيت ُتع الوكــاالت ال

املنظمـات اإلنـسانية    اإلنسان للمشردين داخليـا يف منظومـة األمـم املتحـدة ويف أوسـاط                حقوق
  . األوسع نطاقا

وواصل املقرر اخلاص تعاونـه الوثيـق مـع الكيانـات الرئيـسية يف األمـم املتحـدة، مبـا يف                       - ١٧
ذلــك مفوضــية حقــوق اإلنــسان، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني ومكتــب تنــسيق  

 واالجتماعـات   وقد شارك مع هذه الكيانات من خـالل جلـسات اإلحاطـة           . الشؤون اإلنسانية 
املعقودة يف نيويورك وجنيف ملناقـشة قـضايا حمـددة تتعلـق حبمايـة املـشردين داخليـا ومبجـاالت                    

كما شارك املقرر اخلاص يف عدد من املناسبات واألنشطة الرئيسية اليت نظمتـها تلـك               . التعاون
، وشــارك يف الكيانــات مثــل الــدورات التدريبيــة واملناســبات املتعلقــة بــالترويج التفاقيــة كمبــاال

 للخرباء بشأن تغري املنـاخ والتـشرد الـداخلي ويف العديـد مـن مناسـبات حقـوق                   ةمائدة مستدير 
وتـوفر مفوضـية حقـوق اإلنـسان الـدعم الفـين           . اإلنسان اليت نظمتها مفوضـية حقـوق اإلنـسان        

ويعرب املقرر اخلاص عن تقـديره اخلـاص للـدعم الـذي            . واللوجسيت مع منظومة األمم املتحدة    
  .اصل هذه الكيانات تقدميه له يف أداء واليتهتو
  

  تغري املناخ والتشرد الداخلي: الفرع املواضيعي  -ثالثا   
  مقدمة  -ألف   

وفقا لتقديرات األمم املتحدة، يقدر عدد األشخاص الذين يتشردون داخليـا كـل عـام              - ١٨
ــة خبمـــسني مليـــون شـــخص   ــام .)١(بـــسبب الكـــوارث الطبيعيـ   وحـــده، تـــشرد٢٠١٠ ويف عـ

__________ 
  .www.unocha.org/what-we-do/advocacy/thematic-campaigns/internal-displacement/overviewانظر   )١(  
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 مليون شخص يف اآلونة األخرية مـن جـراء الكـوارث الطبيعيـة املفاجئـة،                ٤٢,٣يقل عن    ال ما
  .)٢( يف املائة منهم بسبب كوارث مرتبطة باملناخ٩٠
أمهية التشرد، وال سيما التشرد الداخلي يف إطار النقاش الدائر حول تغري املناخ باتـت                 - ١٩

وقـد أفـاد الفريـق    . ابري حمـددة للتـصدي هلـا     راسخة وهي تتطلب اآلن وضـع اسـتراتيجيات وتـد         
 أن أحد أكرب اآلثار النامجـة عـن تغـري    ١٩٩٠احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بالفعل يف عام      

 ميكـن أن يكـون     ٢٠٥٠وقـّدر الفريـق أنـه حبلـول عـام           . املناخ قد يكـون علـى اهلجـرة البـشرية         
ملنـاخ مثـل التـصحر وزيـادة نـدرة       مليون شخص تشّردوا بسبب ظواهر ذات صلة بتغري ا         ١٥٠

ومنذ ذلك احلني أضـحى مـن املـسلم بـه عمومـاً، رغـم تفـاوت                 . املياه والفيضانات والعواصف  
التقــديرات، أن آثــار تغــري املنــاخ ســتؤدي بالفعــل إىل حتركــات النــاس علــى نطــاق واســع،           

ــة يف نــصف الكــرة اجلنــويب      مــن ومعظمهــا داخــل حــدود الــدول املتــضررة، وأن الــدول النامي
  .املرجح أن تكون أكثر الدول تضرراً منها

ومن املتوقع أن يكـون ألثـر تغـري املنـاخ عواقـب كـبرية علـى التمتـع حبقـوق اإلنـسان،                         - ٢٠
ويف هـذا الـسياق، ميثـل       ). A/HRC/10/61(وتنفيذ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واألمـن البـشري           
وكانت اجلمعية العامة قـد سـلمت يف        . ناخالتشرد الداخلي حتدياً آخر للتكيف مع آثار تغري امل        

 بأن الكوارث الطبيعية هي سـبب       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٦٢قرارها  
من أسباب التشرد الداخلي، وأعربت عن القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغري املناخ، يتوقـع                

ــداث امل     ــة، وإزاء األحـ ــار الطبيعيـ ــر األخطـ ــاقم أثـ ــؤدي إىل تفـ ــيت    أن تـ ــاخ الـ ــتغري املنـ ــصلة بـ تـ
  .فجأة تنشأ ال

وقد سلَّم مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ بأمهيـة                       - ٢١
واعتمد مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة الـيت       . معاجلة التشرد الناجم عن تغري املناخ     

ــن     ــرة م ــشرين٢٩عقــدت يف كــانكون يف املكــسيك يف الفت ــاين ت ــوفمرب إىل / الث  كــانون ١٠ن
ــسمرب /األول ــالتكيف  ” ٢٠١٠دي ــق ب ــانكون املتعل ــشرد   )٣(“إطــار ك ــر صــراحة بالت ــذي يق  ال

  .الناجم عن تغري املناخ
وقد دعا مؤمتر األطـراف مجيـع األطـراف إىل تعزيـز العمـل علـى التكيـف وفقـا إلطـار             - ٢٢

ياهتا املـشتركة، وإن كانـت متباينـة،    كانكون املتعلق بالتكيف، مع األخذ بعني االعتبـار ملـسؤول        
وقــدرات كــل منــها وأولوياهتــا اإلمنائيــة احملــددة علــى الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي وأهــدافها     

__________ 
تقـديرات عامليـة لعـامي      : التشرد جراء الكوارث النامجة عن األخطار الطبيعيـة       ”مركز رصد التشرد الداخلي       )٢(  

  .“)من النص اإلنكليزي (١١، الصفحة ٢٠١١يونيه /، حزيران٢٠١٠  و٢٠٠٩
  )٣(  F/CCC/CP/2010/7/Add.1 ١٦-م أ/١، املقرر.  
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وظروفهــا مــن خــالل القيــام، يف مجلــة أمــور، باختــاذ تــدابري لتعزيــز الفهــم والتنــسيق والتعــاون     
ا بــسبب تغــري املنــاخ علــى يتعلــق حبركــات الــرتوح واهلجــرة وإعــادة التــوطني املخطــط هلــ  فيمــا

  .)٤(املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، حسب االقتضاء
ويهدف هـذا التقريـر إىل استكـشاف الـروابط بـني تغـري املنـاخ والتـشرد الـداخلي مـن                        - ٢٣

 بـشأن   ١٩٩٨وهـو يـستند إىل مبـادئ األمـم املتحـد التوجيهيـة لعـام                . منظور حقـوق اإلنـسان    
ك الدوليـة األساسـية حلقـوق اإلنـسان واألطـرف األساسـية لـتغري               والـصكو . )٥(التشرد الداخلي 

ويـسلِّط التقريـر الـضوء، رغـم إنـه غـري شـامل، علـى بعـض املبـادئ                    . املناخ املقترحة حـىت اآلن    
األساسية واملفـاهيم الـضرورية إلثـراء املناقـشة ويلقـي الـضوء علـى التعقيـدات الـيت حتـيط هبـذه                       

الــيت ميكــن أن تفيــد يف توجيــه العمــل يف املــستقبل يف      املــسألة ويقــدم عــدداً مــن التوصــيات     
  .املضمار هذا
ويقتصر نطاق التقرير على التشرد الداخلي، وذلك متشياً مـع بـارامترات واليـة املقـرر                  - ٢٤

كما يتبع التقرير هنجاً يقتصر على هذه املسألة بسبب الروابط الوثيقة بـني تغـري املنـاخ                 . اخلاص
رث الطبيعية فضالً عن صعوبة التمييز املتأصلة بني الكوارث الطبيعيـة           وزيادة تواتر وشدة الكوا   

ونظـراً حملدوديـة صـفحات    . النامجة عن تغري املناخ والكوارث اليت ليست هلا صلة هبذه الظاهرة        
التقرير، فإنه مل يتناول احلالة اخلاصة للدول اجلزرية الواطئة لكنها ستكون حمطّ اهتمـام التقريـر                

 واملتعلـق بزيارتـه     ٢٠١٢مارس  /ملقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان يف آذار       الذي سيقدمه ا  
  .٢٠١١يوليه /إىل ملديف يف متوز

  
  بعض املفاهيم األساسية واملصطلحات  -باء   

يــوفِّر هــذا الفــرع تعــاريف للمفــاهيم األساســية وللمــصطلحات املــستخدمة يف النقــاش   - ٢٥
ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ مصطلح تغري املنـاخ          وُيعرِّف الفري . الدائر حول تغري املناخ   

بفعــل [...] َنجــم عــن تقلــب املنــاخ أو أي تغــري يف املنــاخ حيــصل مبــرور الوقــت ســواء  ”بأنــه 
اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ تركـز علـى وجـه                    غري أن    )٦(“نشاط بشري 

__________ 
  .١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٤(  
  )٥(  E/CN.4/1998/53/Add.2الوثيقة متاحة على املوقع الشبكي. ، املرفق :www2.ohchr.org/english/issues/idp/standards.htm.  
، تقيـيم الرابـع املقـدم مـن الفريـق احلكـومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ                   مسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير ال        )٦(  

  .www.IPCC.ch، متاح على املوقع الشبكي )٢١(الصفحة . موجز لصّناع القرار
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ــتغريات يف املنــاخ الــيت     مباشــرة أو غــري مباشــرة إىل النــشاط  زى بــصورةتعــ”التحديــد علــى ال
  .)٧(“تضاف إىل التقلبات املناخية الطبيعية”واليت “ البشري

ومثة استراتيجيتان أساسيتان للتصدي لألخطـار النامجـة عـن تغـري املنـاخ مهـا التخفيـف                    - ٢٦
يـة إىل التقليـل   ويقصد بالتخفيف يف سياق السياسة املتعلقة بتغري املناخ، التدابري الرام . والتكيف

من مدى االحترار العاملي عن طريـق خفـض مـستويات االنبعاثـات وتثبيـت تركيـزات غـازات                   
ويقصد بتدابري التكيف مع تغري املناخ التعديالت الـيت ُتجـرى يف            . )٨(الدفيئة يف الغالف اجلوي   

ثارهـا والـيت   النظم الطبيعية أو البشرية استجابة حملفزات مناخيـة فعليـة أو متوقعـة أو اسـتجابة آل        
وبعبارة أخرى، هي التدابري اليت تقلل مـن        . )٩(ُتلطف من حدة الضرر أو تستغل الفرص املفيدة       

الضرر وتعزز قدرات اجملتمعات والنظم اإليكولوجية على حتمـل األخطـار واآلثـار النامجـة عـن                 
ف ويستكـشف هـذا التقريـر، علـى وجـه اخلـصوص، تـدابري التكيـ               . تغري املناخ والتكيـف معهـا     

  .املمكنة املوجهة حصراً للتشرد بسبب تغري املناخ
قــدرة نظــام ”واإلشـارات إىل القــدرة علـى التكيــف الـواردة يف هــذا الـسياق تتعلــق بــ        - ٢٧
مجاعة أو جمتمع ُمعرَّض لألخطار على مقاومة آثار األخطـار واسـتيعاهبا واحتوائهـا والتعـايف                 أو

 وتـرد تعـاريف ملـصطلحات أخـرى يف الفـروع            .)١٠(“منها يف الوقـت املناسـب وبطريقـة فعالـة         
  .الالحقة هلذا التقرير

  
  الصورة األكرب  -جيم   

يف حني من املتوقع أن تسفر آثار تغري املناخ حبد ذاهتـا عـن التـشرد ال ينبغـي النظـر إىل                 - ٢٨
فـأثر تغـري    . هذا العامل مبعزل عن الديناميات األوسـع علـى الـصُّعد العـاملي واإلقليمـي والـوطين                

ملناخ وفق ما أبرزته حلقة عمل للخرباء نظمتـها مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني يف                    ا
يتفاعل مـع عـدد مـن االجتاهـات العامليـة الكـربى مثـل النمـو الـسكاين والتحـضر                     . ٢٠١١عام  

السريع وزيادة تنقـل الـسكان، وانعـدام األمـن الغـذائي، ونـدرة امليـاه، وانعـدام األمـن يف جمـال                       

__________ 
  .٢، الفقرة ١، املادة ٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد  جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(  
اإلطاريــــة بــــشأن تغــــري املنــــاخ، معجــــم خمتــــصرات تغــــري املنــــاخ  مقتبــــسة مــــن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة    )٨(  

)http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php.( 

 .املرجع نفسه  )٩(  

األمانة املشتركة بني الوكـاالت والتابعـة لالسـتراتيجية         (استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث          )١٠(  
 .١٠، الصفحة ٢٠٠٩، جنيف، مصطلحات بشأن احلد من خماطر الكوارث، )من الكوارثالدولية للحد 
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األوضـاع االقتـصادية واالجتماعيـة واحلوكمـة      (فضالً عن العوامل احمللية واإلقليمية      . )١١(الطاقة
  .اليت ميكن أن تؤثر يف حجم وأمناط التشرد ويف احللول املمكنة أيضاً) املوجودة مسبقاً

 .)١٢(“مـضاعف لألثـر وُمـسرِّع لـه      ”وميكن القول إن تغري املنـاخ يعمـل بالفعـل مبثابـة               - ٢٩
ثر السليب لـتغري املنـاخ علـى احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية الـذي يـؤدي حبـد                    فإىل جانب األ  

ذاته إىل التشرد، فإن تغري املناخ عدما يتفاعل مع الـضغوط األخـرى ومـع العوامـل االجتماعيـة                   
والسياسية سوف يؤدي إىل تفاقم خطر الرتاعات الذي ميكـن أن يفـضي بـدوره إىل مزيـد مـن                    

تايل أن يتسم التـشرد النـاجم عـن املنـاخ بـصفات سـببية مـضاَعفَة مثـل              ومن املرجح بال  . التشرد
وقـد مت تـسليط الـضوء    . نشوب الرتاعات بسبب التنافس على املوارد أو فقدان أسـباب العـيش         
 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٠مؤخراً على هذه املسائل يف أثناء املناقشة اليت أجراها جملـس األمـن يف               

ملة لتغري املناخ واليت أُشـري خالهلـا إىل أن تغـري املنـاخ مـن شـأنه أن            بشأن التداعيات األمنية احملت   
يفاقم الشواغل األمنية القائمـة أو يـضّخمها أو يـثري شـواغل أمنيـة جديـدة، ال سـيما يف الـدول                

ومــن شــأنه أيــضا أن يزيــد مــن حــدة التــشرد الــداخلي حيــث تتجــه   . اهلــشة والــضعيفة بالفعــل
 التنافس على املوارد الطبيعية احملـدودة مـع مـا ينطـوي عليـه ذلـك       اجملتمعات احمللية إىل مزيد من    

  .)١٣(من مضاعفات عاملية على االستقرار االقتصادي العاملي
وينبغي التمييز بني األحداث املفاجئة واألحـداث بطيئـة الظهـور ألن تـأثري كـل منـهما                  - ٣٠

ل إىل دفــع النــاس إىل فــالكوارث البطيئــة الظهــور متيــ . علــى تنقــل اإلنــسان خيتلــف عــن اآلخــر 
 وهـو اجتـاه     - الـرزق واألمـن الغـذائي والـسالمة          -االنتقال إىل أماكن أخرى حبثاً عن أسـباب         
ــامل      ــن الع ــة م ــزاء خمتلف ــل يف أج ــى بالفع ــم      . جتلّ ــسياق، أن ُترصــد وُتفه ــذا ال ــم يف ه ــن امله وم

فة خاصـة   وهـذا هـو احلـال بـص       . اخلصوصيات اإلقليمية حـول أمنـاط التـشرد وأسـباهبا املختلفـة           
أفريقيــا وآســيا حيــث مــن املتوقــع أن يكــون لــتغري املنــاخ آثــار وخيمــة بــصفة خاصــة علــى      يف

ويف وقت كتابة هذا التقرير، هنـاك مـا يقـدر           . النامية والسكان األشد ضعفاً يف داخلها      البلدان
 مليون شخص يف القرن األفريقي حباجة إىل مـساعدات إنـسانية عاجلـة بـسبب اجلفـاف               ١٢بـ  

ام األمــن الغــذائي اللــذين أحلقــا أضــراراً يف مجلــة بلــدان منــها الــصومال وكينيــا وإثيوبيــا    وانعــد
__________ 

مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الالجـــئني، مـــوجز املـــداوالت الـــيت جـــرت بـــشأن تغـــري املنـــاخ والتـــشرد   )١١(  
ا يف الفتـرة    حصيلة املائـدة املـستديرة للخـرباء املعنيـة بـتغري املنـاخ والتـشرد، املعقـودة يف بيالجيـو، إيطاليـ                      وهو
 .٢، الصفحة ٢٠١١فرباير / شباط٢٥ إىل ٢٢ من

  .املرجع نفسه  )١٢(  
انظــر أيــضاً املناقــشة ). www.un.org/News/Press/docs//2011/sc10332.doc.htm (SC/10322النــشرة الــصحفية   )١٣(  

 مـن   ٦٣ إىل   ٦١؛ والفقـرات    )SC/9000 (٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٧ذات الصلة اليت أجراها جملس األمـن يف         
  .A/HRC/10/6وثيقة جملس حقوق اإلنسان 
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ففي الصومال أسفر مزيج مـن تلـف احملاصـيل بـسبب تعاقـب اجلفـاف،                . )١٤(وأوغندا وجيبويت 
وتــصاعد أســعار املــواد الغذائيــة واالفتقــار إىل املــساعدة الغذائيــة فــضالً عــن الــصراع وانعــدام     

ل احملدود للمنظمات اإلنسانية، أسـفر عـن جماعـة مـن أسـوأ اجملاعـات يف عقـود                األمن، والوصو 
 ماليني شخص يف حاجة ماسة إىل مـساعدة عاجلـة وتـسبّبت يف حـاالت تـشرد                  ٣,٧وضعت  
  .)١٥(النطاق واسعة
ومن أجل التصدي هلـذه التحـديات املتداخلـة وتطـوير اسـتراتيجيات التكيـف الكفيلـة                   - ٣١

 النامجة عن تغري املناخ ال بد من فهم أوسـع وأكثـر مشوليـة هلـذه املـسألة                   مبعاجلة حاالت التشرد  
  .تتجاوز العالقة السببّية اليت تطبق عادة يف حاالت الكوارث املفاجئة

  
  العواقب احملتملة لتغري املناخ على أمناط التشريد  -دال   

 مـن الـتغريات   من املرجح أن حتدث حاالت للتشرد السكاين أو أن تتفاقم نتيجـة عـدد        - ٣٢
  :املختلفة اليت تطرأ على ما حييط بنا من مناخ وبيئة ماديني، من بينها

زيادة اجلفـاف، والتـدهور البيئـي، والكـوارث البطيئـة الظهـور مثـل التـصحر،            )أ(  
  اليت تقوض سبل العيش الزراعية وتقلل من مستوى األمن الغذائي؛

  وزيادة درجة احلموضة يف البحار؛ارتفاع درجات احلرارة يف املياه واهلواء،   )ب(  
تقلص املساحات املغطاة بالثلوج وذوبان اجلليد البحري، مبا يـؤدي، يف مجلـة               )ج(  

ــاطق الــساحلية       ــة الــسكىن يف املن ــؤثر علــى إمكاني ــاه البحــار وي أمــور، إىل ارتفــاع منــسوب مي
  والدول اجلزرية املنخفضة؛

ة بــاألحوال املناخيــة، مــن قبيــل  زيــادة تــواتر وشــدة األخطــار الطبيعيــة املتــصل    )د(  
لـسالمة  لالعواصف املدارية واألعاصري واالهنياالت الطينية والفيضانات، واليت ستـشكل هتديـدا            

  لسكان املتضررين املادية؛البدنية ل

__________ 
ــة     )١٤(   ــة والزراعـ ــدة لألغذيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــاو(منظمـ ــؤرخ  )الفـ ــر الـــصحفي املـ ــوز٢٠، التقريـ ــه / متـ  ٢٠١١يوليـ

)www.fao.org/news/story/en/item/82387/icode/.( 

ـــ       )١٥(   ــاف، املــ ــة واجلفـــ ــة اجملاعـــ ــن حالـــ ــسادس عـــ ــر الـــ ــسانية، التقريـــ ــشؤون اإلنـــ ــسيق الـــ   ؤرخمكتـــــب تنـــ
: ، وهـــــــو متـــــــاح علـــــــى املوقـــــــع الـــــــشبكي التـــــــايل     ٢، الـــــــصفحة ٢٠١١ أغـــــــسطس/  آب٣يف 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA%20Somalia%20Situation%20Report%20No.

%206%2003%20August%202011.pdf.  
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 الرتاعات واالضطرابات االجتماعية، اليت تعزى بشكل مباشـر أو غـري        بنشو  )هـ(  
، والـتغري يف  املتـضائلة  مثـل التنـافس علـى املـوارد الطبيعيـة      مباشر إىل عوامل تتعلق بـتغري املنـاخ،   

أمناط أسباب املعيشة، وزيادة التوترات االجتماعية واحتمـال تركُّـز الفئـات الـسكانية الـضعيفة                
  .يف مناطق من بينها املناطق احلضرية الفقرية

حملـيط بنـا يف زيـادة       ومن املتوقع أن تتسبب التغيريات املذكورة أعاله يف بيئتنا واملنـاخ ا             - ٣٣
التشرد ويف تغيري أمناطه، مع تنقل الناس إىل أماكن، أغلبها داخل بلداهنم، توفر هلم قـدرا أكـرب                  

إعـادة  كـون  تويف بعض احلاالت، على سبيل املثـال عنـدما ال       . من األمن البشري وسبل الرزق    
كز حـضرية مـضغوطة      أو عند جتمُّع املشردين بصورة عفوية يف مرا        ة ناجح ااملخطط هل التوطني  

وقد تصبح بالفعل حاالت التشرد الثانويـة       . بالفعل، قد يترتب على ذلك حدوث تشرد ثانوي       
ــة املوضــوعة للتــصدي      ــة الســتراتيجيات التكيــف غــري الفعال ــة أحــد املنتجــات اجلانبي أو الدوري
حلاالت التشرد األصلية، وأحد عواقـب عـدم التخطـيط مقـدما بـشكل كـاف يف جمـاالت مثـل                     

 للوقـوع حتـت ضـغط       ة وكلـها معرضـ    -ن الغذائي أو التخطـيط احلـضري أو إدارة املـوارد            األم
  .إضايف بسبب اآلثار النامجة عن تغري املناخ

  
  ضرورة اتباع هنج قائم على احلقوق  -هاء   

ــسنوات العديــدة املاضــية، بــدأ النقــ      - ٣٤  ركــز ذيتغــري املنــاخ، الــ  الــدائر حــول  ش ايف ال
شمل البعـدين االجتمـاعي واملتعلـق       يـ تـسع تـدرجييا ل    يلمية واالقتصادية،   على العوامل الع   تقليديا

ــسان  ــارير تبحــث   وقــد أدى ذلــك إىل صــدور كــمٍّ  . حبقــوق اإلن ــد مــن الدراســات والتق  متزاي
جوانب التحديات النامجة عن آثار تغري املنـاخ، والـيت تنـدرج حتـت ختصـصات متعـددة وحتـت          

  .)١٦(حقوق اإلنسان
، إىل مفوضـية األمـم      ٧/٢٣ب جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره         ، طل ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٥

بالتــشاور مــع الــدول واجلهــات املعنيــة األخــرى، أن جتــري املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، 
حملـة  ) A/HRC/10/61(وتقـدم الدراسـة     . دراسة بشأن العالقة بني تغري املنـاخ وحقـوق اإلنـسان          

وق اإلنسان، مبا يف ذلـك تأثريهـا علـى حقـوق بعينـها،      عامة عن آثار تغري املناخ فيما يتعلق حبق     
وعلى الفئات الضعيفة من النـاس والتـشريد القـسري والرتاعـات، وأن تبحـث تـداعيات تـدابري              

واألهـم أهنــا تـبني االلتزامــات الوطنيـة والدوليــة    . االسـتجابة لــتغري املنـاخ علــى حقـوق اإلنــسان   
ان، مبــا فيهــا االلتزامــات املتــصلة باإلعمــال ذات الــصلة مبوجــب القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــس

__________ 
 International Council on Human Rights Policy, Climate Change and Humanانظـر، علـى سـبيل املثـال،      )١٦(  

Rights: A Rough Guide, 2008; and The World Bank, Human Rights and Climate Change: A Review of 

the International Legal Dimensions, Washington, D.C., 2011. 
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التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، والوصـول إىل املعلومـات، واملـشاركة يف              
تـستنري  وختلص الدراسة إىل أنه ينبغي للتدابري املتخذة للتصدي لـتغري املنـاخ أن        . صنع القرارات 

  .أن تستند إليها وباملعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان
 جهـات فاعلـة أخـرى ثـراًء علـى املناقـشة اجلاريـة بـالتركيز علـى حقـوق                     ْتفَضْـ كما أَ   - ٣٦
وباإلضـافة إىل مـا تـشكله آثـار تغـري       ( ).  أو على تـأثري تغـري املنـاخ علـى فئـات معينـة              )١٧(معينة

 سـلبية علـى     املناخ من هتديـد مباشـر للحـق يف احليـاة، فإنـه مـن املتوقـع أن يكـون هلـا تـداعيات                       
، وامليــاه، والــصحة، )A/64/255(، والــسكن )A/HRC/7/5(احلقــوق األساســية املتعلقــة بالغــذاء 

). ٣٨-٢١، الفقــرات A/HRC/10/61(وأن تــؤثر علــى احلــق العــام يف مــستوى معيــشي الئــق   
. )١٨(أبرزت بعض هذه التحليالت الرابطة بني عدم احلصول علـى هـذه احلقـوق والتـشرد                وقد

ري املناخ، فإن املشردين داخليا هم أيضا فئة متنامية من األشخاص الذين يعتـربون              ويف سياق تغ  
ــسية        ــة والنف ــة واالجتماعي ــضارة املادي ــالنظر إىل العواقــب ال معرضــني للخطــر بوجــه خــاص، ب

وتزداد هذه املخاطر من واقع أن آثار تغري املناخ األكثر خطـورة، ومـن              . املرتبطة عادة بالتشرد  
ُيَتَوقَّع أن تؤثر بصورة غري متناسبة على املنـاطق والبلـدان الفقـرية وعلـى الـسكان           بينها التشرد،   

  .)١٩(املستضعفني بالفعل نتيجة للفقر وعوامل أخرى
وينبغي للتدابري املتخذة ملعاجلة أوجه الـضعف املـذكورة وللتـصدي للتحـديات املتعلقـة              - ٣٧

دعومة بنـهج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان           بالتشرد الناجم عن تغري املناخ، أن تكون مستنرية وم        
وقـد أكـدت مبـادئ نانـسن الـيت          . يتم تطبيقـه يف مجيـع مراحـل التـشرد واالسـتجابة للكـوارث             

، ضـرورة اتبـاع     ) أعـاله  ١٥انظـر الفقـرة     (وضعت يف مؤمتر نانسن بشأن تغـري املنـاخ والتـشرد            
جابات التـصدي   مـن الـضروري أن تكـون اسـت        ”وينص املبـدأ األول علـى أنـه         . مثل هذا النهج  

للتشريد املتعلق باملناخ وبالبيئة مـستنرية بقـدر كـاف مـن املعرفـة ومـسترشدة مببـادئ اإلنـسانية                    
  .)٢٠(“األساسية والكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والتعاون الدويل

  

__________ 
، الـيت حتلـل     ٦٠-٤٢، الفقـرات    A/HRC/10/61، و ٢٠-١٨ و ١٤ و   ١١، الفقرات   A/HRC/SF/2010/2انظر    )١٧(  

 .تداعيات آثار تغري املناخ على النساء واألطفال والشعوب األصلية واملشردين داخليا

 .٤٤ و٤٣، الفقرتان A/HRC/13/21 وA/HRC/10/61 وA/64/255وA/HRC/7/5 :على سبيل املثال  )١٨(  

  .، الديباجةUNFCCC/CP/2010/7/Add.1 ؛ و٤٨قرة ، الفA/HRC/16/62 ؛ و٥٤ - ٤٢  و٢، الفقرات A/HRC/10/61انظر   )١٩(  
-http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Whats لالطالع على معلومات عن مؤمتر نانسن وعن املبادئ، انظـر            )٢٠(  

new/news/transcript-of-the-prime-ministers-speech/nansen_principles.html?id=651568.  
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  أمهية إطار حقوق اإلنسان بالنسبة للمشردين داخليا   -واو   
  إطار عاملي    

ــار واســع ا    - ٣٨ ــا يف      مت وضــع إط ــشردين داخلي ــدة امل ــسان لفائ ــوق اإلن ــة حق لنطــاق حلماي
العقدين األخريين، وهو ينطبق صراحة على حاالت الكـوارث الطبيعيـة، وميتـد إىل األشـخاص            

  ).٤٤-٤١  و٢، الفقرات A/HRC/13/21انظر (املشردين بسبب آثار تغري املناخ 
انظـر  (ة حموريـة يف هـذا اإلطـار         وتتبوأ املبادئ التوجيهية بـشأن التـشرد الـداخلي مكانـ            - ٣٩

، وهي تقوم على املعايري الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون             ) أعاله ٦احلاشية  
ولـئن كانـت املبـادئ التوجيهيـة        . اإلنساين الدويل، وبالقياس نفسه، يف القانون الدويل لالجئني       

وانني ملزمـة، والقـت تأكيـدا مـن اجملتمـع      غري ملزمة قانونا يف حد ذاهتا، فإهنا تعيد النص على ق     
وقـد عملـت مبثابـة معيـار        . )٢١(“إطارا دوليـا هامـا حلمايـة املـشردين داخليـا          ”الدويل باعتبارها   

قياســي هــام حلمايــة املــشردين يف ســياقات متنوعــة، مــن بينــها حــاالت الــرتاع، واالنتــهاكات     
  .يةاجلسيمة حلقوق اإلنسان، والكوارث الطبيعية، ومشاريع التنم

ــأهنم      - ٤٠ ــا ب ــشردين داخلي ــة امل ــادئ التوجيهي األشــخاص أو اجلماعــات مــن  ”وتعــرِّف املب
األشــخاص الــذين أُكرهــوا علــى اهلــرب أو علــى تــرك منــازهلم أو أمــاكن إقامتــهم املعتــادة           

اضطروا إىل ذلك، وال سيما نتيجـة أو سـعيا لتفـادي آثـار صـراع مـسلح أو حـاالت عنـف                     أو
 اإلنسان أو كـوارث طبيعيـة أو كـوارث مـن فعـل البـشر، ومل يعـربوا                   عام أو انتهاكات حلقوق   

  .“احلدود الدولية املعترف هبا للدولة
وعملت املبادئ التوجيهية أيضا مبثابة أسـاس لوضـع املزيـد مـن التوجيهـات التنفيذيـة،                   - ٤١

بيعيـة  مثل املبادئ التوجيهية التنفيذية املنقحة بشأن محايـة األشـخاص يف حـاالت الكـوارث الط               
)A/HRC/16/43/Add.5 (  الدائمــــة ملــــشكلة املــــشردين داخليــــا    لولواإلطــــار املتعلــــق بــــاحل 
)A/HRC/13/21/Add.4( ومتثــل . ، وكالمهــا اعتمدتــه اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت

األوىل، بوجه خـاص، تقـدما يف تطبيـق هنـج قـائم علـى حقـوق اإلنـسان يف حـاالت الكـوارث                    
  الت املتصلة اتصاال وثيقا بتغري املناخ بـالنظر إىل الزيـادة يف تـواتر الكـوارث                 أي احلا  -الطبيعية  

  

__________ 
انظر أيـضا   . ١٣٢، الفقرة   )٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة      (٢٠٠٥ القمة العاملي لعام     الوثيقة اخلتامية ملؤمتر    )٢١(  

 .١٠، الديباجة والفقرة ٦٤/١٦٢القرار 
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فاملبــادئ التوجيهيــة، باإلضــافة إىل انطباقهــا علــى ســياقات خمتلفــة، تــوفر    . )٢٢(املتعلقــة باملنــاخ
معــايري حمــددة جلهــود املــساعدة واحلمايــة يف مجيــع مراحــل التــشرد، مبــا يف ذلــك احليلولــة دون  

  .ثناء مرحلة التشرد ذاهتا، ويف سياق البحث عن حلول دائمةالتشرد، وأ
  

  األطر اإلقليمية    
اتفاقيـة  ”مهدت املبـادئ التوجيهيـة كـذلك الطريـق إىل معاهـدة إقليميـة جديـدة، هـي                - ٤٢

وتعــد ). اتفاقيــة كمبــاال (“االحتــاد األفريقــي حلمايــة املــشردين داخليــا يف أفريقيــا ومــساعدهتم  
أول صك ملزم قانونـا يتعلـق حتديـدا حبمايـة املـشردين       ،  ٢٠٠٩مدت يف عام    االتفاقية، اليت اعت  

حتديدا أن ُتتَّخذ تدابري لتوفري احلماية واملساعدة لألشـخاص         ) ٤( ٥وتشترط املادة   . )٢٣(داخليا
الذين تشردوا داخليا بفعل كوارث طبيعية أو من صنع اإلنسان، مبا يف ذلك الكـوارث النامجـة       

، فإن أحـد أهـداف      )أ (٢الوة على ذلك، كما هو منصوص عليه يف املادة          وع. عن تغري املناخ  
االتفاقية احملددة هو اتقاء األسباب اجلذريـة للتـشرد الـداخلي والتخفيـف مـن آثارهـا واحليلولـة                   

، )٢ (٤ويرد شرط الوقاية وختفيف اآلثـار مبزيـد مـن التفـصيل يف املـادة                . دوهنا والقضاء عليها  
ضع نظام لإلنذار املبكر يف مناطق التـشرد احملتملـة، واسـتراتيجيات للحـد          اليت تلزم األطراف بو   

من أخطار الكوارث، وتدابري إلدارة حاالت الطوارئ، باإلضافة إىل تـوفري احلمايـة واملـساعدة               
  .إذا لزم األمر

أمــا الــصكوك اإلقليميــة األخــرى، مثــل الربوتوكــول املتعلــق حبمايــة املــشردين داخليــا      - ٤٣
 بــشأن إدارة الكــوارث ٢٠٠٥ الــذي يطبــق املبــادئ التوجيهيــة، واتفــاق عــام  )٢٤(ومــساعدهتم

واالستجابة يف حاالت الطوارئ التابع لرابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، فهـي تـوفر املزيـد مـن                      
األطر القانونية والسياساتية ملعاجلة التشرد، مبـا يف ذلـك التـشرد النـاجم عـن تغـري املنـاخ، علـى                      

ــصعيد اإلقليمــي  ــ. ال ــة     كم ــة اإلقليمي ــات التنفيذي ــالزم لآللي ــدئيا األســاس ال ــوفر مب ا ميكــن أن ت

__________ 
ــضاعف يف الـــسنوات الــــ       ٢٠٠٨حبلـــول عـــام    )٢٢(   ــوحظ أن عـــدد الكـــوارث قـــد تـ  الـــسابقة، بينمـــا  ٢٠، لـ

انظـر مركـز أنبـاء      . ث كـان متعلقـا باملنـاخ       يف املائة من الكوار    ٩٠ أشارت التقديرات إىل أن      ٢٠١٠ عام يف
: ، علـــــى الـــــرابط“Time to prepare for disasters is now says UN”املتحـــــدة،  األمـــــم

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=29154&Cr=Disaster&Cr1=Climat#e،  ومركــــز رصــــد التــــشرد
  . أعاله٢احلاشية الداخلي، 

، ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢ويف  .  دولة مـن الـدول املوقعـة       ١٥ستصبح اتفاقية كمباال ملزمة مىت صدق عليها          )٢٣(  
  . بلدا١٢بلغ جمموع البلدان اليت صدقت على االتفاقية 

 . يف منطقة البحريات الكربى من ميثاق األمن واالستقرار والتنمية١٢املادة   )٢٤(  
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ــه        ــشرد، وتوجي ــق حبــاالت الت ــرامج التكيُّــف املتعل ــسانية، وب ــساعدات اإلن ــسيق امل ألغــراض تن
  .)٢٥(التمويل املتعلق جبهود التكيف مع تغري املناخ

  
 األطر الوطنية    

ن املبـادئ التوجيهيـة علـى حنـو متزايـد           تخدم العديد من البلـدا    يسعلى الصعيد الوطين،      - ٤٤
، وقــرار اجلمعيــة ١٥، الفقــرة A/HRC/13/21انظــر (طــوير قوانينــه وسياســاته احملليــة مــن أجــل ت

ــة  ــان ٦٤/١٦٢العام ــسن   ). ١٣ و ١٠، الفقرت ــادئ نان ــسلّم مب ــرة  (وت ــر الفق ــاله٣٧انظ )  أع
علــى الــصعيد   املنــاخبأمهيــة املبــادئ التوجيهيــة يف التــصدي للتــشرد الــداخلي النــاجم عــن تغــري 

 إطـارا    تـوفّر  املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي        ”على أن    املبدأ الثامن    وينّص. الوطين
النامجة عن التشرد الـداخلي نتيجـة تغـري املنـاخ           املتصلة باحلماية و  قانونيا سليما ملعاجلة الشواغل     

 املبــادئ وإعماهلــا علــى النحــو شجَّع الــدول علــى كفالــة تنفيــذ هــذهوُتــ. أخــرىبيئيــة وأســباب 
 .“املناسب من خالل التشريعات والسياسات واملؤسسات الوطنية

 الكــوارث وتــرية وقــوعويف ســياق التــشرد الــداخلي النــاجم عــن تغــري املنــاخ وزيــادة     - ٤٥
الطبيعيــة ذات الــصلة، بــات مــن املهــم اآلن، أكثــر مــن أي وقــت مــضى، أن تــنص التــشريعات 

شمل هذه احلاالت جبميع نواحيها، ولـيس فقـط حـاالت التـشرد املتـصل               الوطنية على أحكام ت   
بـشكل خـاص مجيـع      حيثّ  لتكيف  املتعلق با  إطار عمل كانكون     فإنويف هذا الصدد،    . بالنـزاع

لى تعزيـز الترتيبـات املؤسـسية علـى         ع”أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ         
أو حتديــد هــذه الترتيبــات، بغيــة تعزيــز /ب االقتــضاء، بوضــع والــصعيد الــوطين أو القيــام، حــس

مــن ] مبــا يف ذلــك تــدابري التكيــف املتــصلة بالتــشرد  [العمــل املتعلــق بكافــة إجــراءات التكيــف  
 ).٣٢، الفقرة ١٦-م أ/١، املقرر FCCC/CP/2010/7/Add.1 (“التخطيط إىل التنفيذ

  
 خشرد الداخلي يف سياق تغري املنامعاجلة الت  -زاي   

 بـإدارة الكـوارث والوقايـة منـها         املتـصلة يركز هذا الفرع علـى اسـتراتيجيات التكيـف            - ٤٦
.  املساعدة اإلنسانية خالل مرحلة التـشرد نفـسها        وليس على تقدمي  والتوصل إىل حلول دائمة،     

 نتيجـة وسيستلزم التصدي الفعال للتحديات يف جمال حقوق اإلنسان املتصلة بالتشرد الـداخلي             
 نطـاق املـساعدات اإلنـسانية التقليديـة ومنـاذج اإلدارة الـيت           جتـاوز ناخ من اجملتمع الدويل     تغري امل 

علــى حنــو مــا يقتــرح املبــدآن الرابــع واخلــامس مــن مبــادئ و. تأخــذ بنــهج قــائم علــى رد الفعــل
املزيـد مـن    مـن املـرجح أن تـستلزم        معاجلـة التـشرد الـداخلي يف سـياق تغـري املنـاخ              فـإن   نانسن،  

__________ 
 .٦ أعاله، صفحة ١٢مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، احلاشية   )٢٥(  
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ــى  ــز عل ــة       التركي ــات اإلجيابي ــم الرصــد، باإلضــافة إىل االلتزام ــة ونظ ــات املوثوق ــّصر والبيان  التب
 .بالوقاية، وبناء القدرة على التكيف وإجياد حلول دائمة

  
 احلد من أخطار الكوارث والتأهب للكوارث     

اإلطار املفاهيمي للعناصـر الـيت ُينظـر فيهـا          ”ُيعّرف احلد من أخطار الكوارث على أنه          - ٤٧
سـائر  ىن حـد مـن أوجـه الـضعف وأخطـار الكـوارث يف               د البحث يف إمكانيـة التقليـل إىل أ        عند

من اآلثار السلبية لألخطـار وذلـك       ) التخفيف والتأهب (أو احلد   ) منع(اجملتمع، لتجنب   شرائح  
 احلــد مــن أخطــار  يف إطــارسعى وبعبــارة أخــرى، ُيــ.)٢٦(“يف ســياق التنميــة املــستدامة الواســع

ي لعوامل اخلطر الكامنة من أجل احلد من اخلـسائر الـيت ميكـن تفاديهـا يف                 الكوارث إىل التصد  
 وكـثري منـها يـؤثر مباشـرة علـى      -األرواح، باإلضافة إىل اخلسائر يف املمتلكات وسـبل العـيش     

وقــد قــام املــؤمتر العــاملي املعــين باحلــد مــن الكــوارث، الــذي عقــد يف هيوغــو . املــشردين داخليــا
ــرة مــن   ــاير / كــانون الثــاين٢٢ إىل ١٨باليابــان يف الفت ، واضــعاً هــذا اهلــدف نــصب  ٢٠٠٥ين

 دولـة مـن الـدول األعـضاء يف          ١٦٨وقّعـت عليهـا      )٢٧( سـنوات  ١٠عينيه، باعتماد خطة مدهتا     
  .األمم املتحدة

هتا، تتحمــل احلكومــات مــسؤولية حــدويف مواجهــة تزايــد وتــرية الكــوارث الطبيعيــة و   - ٤٨
د مــن التعــرض لألخطــار، وتقليــل أوجــه الــضعف إزاءهــا  اختــاذ إجــراءات وقائيــة معقولــة للحــ 

علــى حنــو مــا أبــرزت  و .)٢٨(وجتنــب اآلثــار الــسلبية النامجــة عنــها أو احلــد مــن هــذه األخطــار   
ــة مــن عواقــب األ ٦٤/١٤٢ العامــة يف قرارهــا ةاجلمعيــ أو التخفيــف مــن خطــار ، ميكــن الوقاي
 الـيت رأت اجلمعيـة أنـه ينبغـي          عرب استراتيجيات احلد من أخطار الكوارث،     بشكل كبري   حدهتا  

وميكــن أن تــشمل االســتراتيجيات الــبىن التحتيــة  . دجمهــا يف سياســات وبــرامج التنميــة الوطنيــة 
املادية، ولكـن ينبغـي أن تـشمل أيـضا تـدابري لبنـاء االسـتجابة اإلنـسانية ونظـم إدارة الكـوارث                       

 املتـضررين  األشـخاص    تعزيـز قـدرة   آليات للمشاركة و  ولوضع  على الصعيدين الوطين واحمللي،     
 . وقدراهتم على التعايف املبكرعلى التكّيف

__________ 
 Living with risk: a global review of disaster“،اسـتراتيجية األمـم املتحـدة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث         )٢٦(  

reduction initiatives”, 2004, p. 17. 

بناء قدرة األمم واجملتمعات علـى مواجهـة الكـوارث، الـذي اعتمـد              : ٢٠١٥-٢٠٠٥ترة  إطار عمل هيوغو للف     )٢٧(  
 ).٢، الفصل األول، القرار Corr.1 و A/CONF.206/6(يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث 

  )٢٨(  A/HRC/10/61 زامــات ، الديباجــة؛ انظــر أيــضاً مناقــشة الت٦٤/١٦٢؛ قــرار اجلمعيــة العامــة ٧٤-٧٢، الفقــرات
احملكمـة األوروبيـة    قدمـة مـن     تفـسريات امل   ال الدول بالتقليل من أوجـه الـضعف وأخطـار الكـوارث، مبـا يف ذلـك               

 ,Conceptualising climate-induced displacement”, by Walter Kälin, in J. McAdam (ed)“حلقـوق االنـسان يف   

Climate Change and Displacement: Multidisciplinary Perspectives, Oxford, 2010, pp. 82 and 83. 
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ــل إىل أدىن حــد مــن        - ٤٩ ــة يف التقلي ــة األمهي ــذار املبكــر أن تكــون بالغ ــات اإلن وميكــن آللي
غري أن التحليل األويل للمجاعة ومـا نـتج         . األضرار واخلسائر يف األرواح، وكذلك من التشرد      

رغـم تنبـؤ    يـبني أنـه   ٢٠١١أغـسطس  /يوليـه وآب / متـوز عنها من تشرد يف الصومال يف شهري 
، أي منـذ وقـت مبكـر، حبـصول       ٢٠١٠نـوفمرب   /شبكة نظـم اإلنـذار املبكـر منـذ تـشرين الثـاين            

 لنــداءات هــات املاحنـة ، ومل تكــن اسـتجابة اجل ٢٠١١يوليـه  /كارثـة، مل ُتعلـن اجملاعــة حـىت متــوز   
أن انعـدام األمـن وعـدم إمكانيـة إيـصال           رغـم   و .)٢٩(التمويل اليت أطلقتها األمم املتحـدة كافيـة       

املساعدات اإلنسانية يفاقمان الصعوبات يف حالة الصومال، فإن هذه احلالـة األخـرية باإلضـافة               
إىل اجلفاف الذي يؤثر على البلدان اجملاورة قد كشفا عن وجود صعوبات منهجية من جانـب                

باقي لإلنـذارات املبكـرة مـن       يف االسـتجابة بـشكل اسـت      علـى حـد سـواء       الدول واجملتمع الدويل    
أجل منع وقوع الكوارث أو احلد من آثارهـا الـسلبية علـى الـسكان، حـىت يف حالـة الكـوارث               

ويـدلّ هـذا علـى أن اآلليـات التقنيـة مثـل أنظمـة اإلنـذار املبكـر           . البطيئة الظهور مثـل اجملاعـات     
 تـدابري التأهـب واحلـد مـن     ة الـيت تنفـذ  بجيب أن تقترن باإلرادة السياسية وبنظم اإلدارة املستجي       

  .تدابري التكيف يف الوقت املناسبأخطار الكوارث وغريها من 
، مثل التـشريعات    للتأهبقانونية  وباإلضافة إىل نظم اإلنذار املبكر، ميكن وضع تدابري           - ٥٠

قبـل وقـوع    والسياسات الوطنية، وغريها من التدابري حلماية حقوق اإلنسان للمـشردين داخليـا       
وميكـن أن تـشمل   .  بغيـة احلـد مـن اآلثـار الـسلبية الـيت ُيحتمـل أن تتمثـل يف التـشرد             الكوارث،

ــى وحــدة األســرة و    ــاظ عل ــدابري للحف ــها  ت ــادة ملّ مشل ــات    (إع ــال خــالل عملي ــبيل املث ــى س عل
ــرب  ، )اإلجــالء ــذي ُيعت ــر ال ــائق     األم ــة، وضــمان اســتبدال الوث ــساهم يف احلماي عــامال أساســيا ي

وميكن أن تشمل أيضا تدابري حلمايـة املـساكن         . سريعة ومبسطة الشخصية من خالل إجراءات     
 وحفظهـا مـن مكـان       واألراضي وحقوق امللكيـة مـن خـالل تـسجيل سـندات ملكيـة األراضـي               

؛ وآليــات لتــسوية منازعــات امللكيــة عقــب وقــوع كارثــة؛ واالحتياطــات الالزمــة لــضمان آمــن
 علــى أســاس نــوع اجلــنس مــثالً( مــن الكــوارث علــى حنــو غــري متييــزي اإلغاثــةتنفيــذ مبــادرات 

  .)٣٠()السن أو العرق أو
  

__________ 
  )٢٩(  The Economist, 30 July-5 August 2011, p. 32        ؛ مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، التقريـر الـسادس عـن حالـة

 .٤، ص ٢٠١١أغسطس / آب٣اجملاعة واجلفاف، 

  )٣٠(  Walter Kälin, “A human rights-based approach to resilience building” ، قُدم يف مؤمتر نانسن بشأن تغري املناخ
: متــاح علــى املوقــع  . ٢، ص ٢٠١١يونيــه / حزيــران٧-٥والتــشرد يف القــرن احلــادي والعــشرين، أوســلو،     

atwww.brookings.edu/papers/2011/0606_disasters_human_rights_kaelin. 
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  التشرد الداخلي والتقليل إىل أدىن حد من آثاره السلبية  حدوث منع    
وجيــب أال يــتم . وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة، فــإن التــشرد جيــب أن يبقــى املــالذ األخــري   - ٥١

ه ألغـراض مـشروعة مـع    اللجوء إليه إال عند عدم توافر أي بدائل أخرى، وينبغي االضطالع بـ  
  .)٣١(تأمني ما يكفي من الضمانات القانونية واإلجرائية

علـى الـسلطات املعنيـة، قبـل اختـاذ أي           ”على أنه يـتعني     ) ١ (٧ املبدأ التوجيهي    وينّص  - ٥٢
قرار يقضي بتشريد أشخاص، أن تعمل على استطالع كافـة البـدائل املمكنـة لتجنـب التـشريد              

 كافـة التـدابري لإلقـالل إىل أقـصى حـد مـن              فينبغـي اختـاذ   جد بدائل   إذا مل تو  ” وعلى أنه    “كلية
اسـتراتيجيات التكيــف ذات الــصلة  أن تــشمل وبالتــايل، ينبغـي  . “التـشريد ومــن آثـاره الــضارة  

ت التشرد والتقليل منها إىل أقصى حـد،        حاالبالتشرد احملتمل أيضاً استثمارات وتدابري لتفادي       
  .حيثما يكون ذلك ممكنا

د حــىت اآلن علــى محايــة يالكــثري مــن االهتمــام يف جمــال احلمايــة مــن التــشر تركّــز وقــد  - ٥٣
، النـاجم عـن االنتـهاكات    )٦املبـدأ التـوجيهي    (“التعـسفي ”األفراد أو اجلماعات من التشريد      

الفعلية حلقـوق اإلنـسان مـن جانـب الدولـة أو غريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة، علـى سـبيل املثـال                          
د كــأداة للعقوبــة اجلماعيــة أو إلنفــاذ سياســات الــتطهري العرقــي، أو يف عنــدما ُيــستخدم التــشري

 .حاالت مشاريع التنمية الواسعة النطاق اليت ال تربرها مصلحة اجلمهور العليا والغالبة

ت التشرد النامجة عن تغـري املنـاخ، مثـل التـنقالت نتيجـة الكـوارث                حاالغري أن بعض      - ٥٤
يـد مـن التركيـز علـى االلتزامـات اإلجيابيـة مـن جانـب الـدول،                  البطيئة الظهور، قـد تـستلزم املز      

ــدويل،     ــة واجملتمــع ال ــدعم مــن اهليئــات اإلقليمي ــدابري   ســتباقاالبب  والتخطــيط مــسبقاً واختــاذ الت
 ،وهتديــد حقــوق اإلنــسان التــشريد  املــرجح أن تــؤدي إىلالالزمــة لتفــادي الظــروف الــيت مــن  

ــذه الظــروف    أو ــن حــدة ه ــف م ــذا  . التخفي ــد ه ــة   ويع ــائي لكفال ــدور الوق ــوفري الال ظــروف ت
بتجنــب  حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احلقــوق املتــصلة مبــستوى معيــشي الئــق يــسمح املواتيــة

محايــة حقــوق اإلنــسان معيــار  وعلــى صــعيدي احلكومــات والــدول، هــو معيــار اإلدارة تــشردال
يب بعدم التدخل يف جمـال      االلتزام السل وليس على    على االلتزامات واإلجراءات اإلجيابية،      القائم

 .حقوق اإلنسان
__________ 

ــان   )٣١(    :Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacementانظــر أيــضا . ٧ و ٩املبــدآن التوجيهي

Annotations ، يل، اجلمعيـة األمريكيـة للقـانون الـدو    ؛ و٣٠ و ٢٧نسخة منقحة، صStudies in Transnational 

Legal Policy, No. 38 (2008) .مــن التــشرد  ُترجــى اإلشــارة إىل أن عبــارة احلمايــة مــن التــشرد تعــين احلمايــةو
ابري الـيت  مـن حـدوث التـشرد يتـضمن التـد     وأن املنـع  )  قسري تفرضه الـسلطات ديأمر أو تشرمن أي (التعسفي  

 إىل  منـع املـشّردين مـن اهلـروب أو االنتقـال           أبـدا    تسعى إىل التخفيـف مـن حاجـة الـسكان إىل االنتقـال، ولـيس              
 .مكان آخر
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قـدرات للكـشف    الوستحتاج اإلدارة املسؤولة، من أجل الوفاء بالتزاماهتـا، إىل تطـوير              - ٥٥
لمساءلة لـضمان   ل وحاالت التشرد يف وقت مبكر، ووضع آليات         الكوارثعن احتمال وقوع    

ــدابري   ــاذ ت ــةللاخت ــشاء نظــم أ   يف جمــايل متابع ــة، وإن ــة واحلماي ــشاور   الوقاي ــة للت ــر فعالي ــى  كث عل
الصعيدين احمللي واإلقليمـي علـى حنـو يـسمح مبـشاركة الـسكان املتـضررين يف اختـاذ القـرارات                    

ــوعلــى وجــه اخلــصوص، قــد   . املتعلقــة مبــستقبلهم   مــشكلة التــشرد احملتمــل يف  معاجلــةستلزم ت
للحــد مــن حــاالت الكــوارث البطيئــة الظهــور أن ُتتخــذ، باإلضــافة إىل تــدابري التكيــف البيئــي   

 صعيد، تدابري ملعاجلة طائفة واسعة مـن القـضايا االجتماعيـة علـى الـ              ) التربة مثل حتاتّ (التدهور  
ث أشــكال بديلــة اوميكــن أن تــشمل تــدابري وقائيــة مثــل التنويــع االقتــصادي، واســتحد . احمللــي

مناسـبة  سبل العيش، ومعاجلـة القـضايا املتعلقـة بـإدارة املـوارد الطبيعيـة وإنـشاء شـبكات                تأمني  ل
 .للضمان االجتماعي ملعظم الشرائح الضعيفة من السكان

 اآلثـار الـضارة   ، بتحليـل  على سبيل املثال،املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاءقام  وقد    - ٥٦
ونتيجـة لألثـر الـذي     .)٣٢(لتغريات املناخية احلادة على سبل العيش واألمـن الغـذائي  اليت ختلّفها ا  

 وهـو أثـر مت  تغـري املنـاخ علـى اإلنتـاج الزراعـي يف البلـدان الناميـة علـى وجـه اخلـصوص،               خيلّفه  
ستشهد األسواق تقلباً كما سيتعرض املاليني من السكان خلطر هتديـد حقهـم يف   توثيقه جيدا،  

باإلضـافة   ،)٣٣(وقد يكون من الضروري معاجلة وإعادة تقييم أساليب اإلنتاج الزراعـي           . الغذاء
فالبحوث اليت ُتجرى والقـرارات الـيت ُتتخـذ    .  املساعدة اإلنسانية يف جمالحتياجاتالاإىل تلبية   

فيما يتعلق بالنـهج الزراعيـة وغريهـا مـن التـدابري لـضمان األمـن الغـذائي وإدارة املـوارد سـوف                      
  .تؤثر تأثريا عميقا على أمناط التشرد

، مـن املـرجح أن   جملدي اختاذهـا عندما يكون من غري اوعندما ال ُتتخذ تدابري وقائية أو     - ٥٧
ت عقالنيـة ُتتخـذ     اسـتجابا هـي   استباقية من جانب الـسكان، و     عمليات انتقال   حيصل تشرد أو    

، وضـــمان مجـــع البيانـــات عمليـــات االنتقـــال هـــذهومـــن املهـــم توقـــع  .)٣٤(تكيـــفبغـــرض ال
 ملواجهـة   للـتمكن مـن االسـتعداد     وذلـك    )٣٥(ل الرصد يف مثل هذه احلـاالت      اواالضطالع بأعم 

__________ 
ــر   )٣٢(   ــرة A/HRC/7/5انظـ ــان A/HRC/7/5/Add.2، و ٥١، الفقـ ــة  و. ١٥ و ١١، الفقرتـ ــضا جلنـ ــر أيـ ــوق انظـ  احلقـ

، )١١املـادة   (عـن احلـق يف الغـذاء الكـايف          ) ١٩٩٩ (١٢االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، التعليـق العـام رقـم            
 .٢٧-٢٥، الفقرات A/HRC/10/61و  ؛٢٨الفقرة 

 خطـة مارشـال   ’خبري من األمم املتحدة يف جمـال الغـذاء يـدعو إىل             : قمة كانكون املعنية بالغذاء   ”بيان صحفي،     )٣٣(  
 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩، “‘لزراعةمن أجل اء خضرا

، متاحـة   )٢٠٠٩ (تقرير موجز عن السياسات املتعلقة باهلجرة وتغري املناخ والبيئة        انظر املنظمة الدولية للهجرة،       )٣٤(  
  .www.iom.int/envigعلى 

 .٣٩ أعاله، الفقرة ١٢ املالحظة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  )٣٥(  
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لنتائج السلبية، مبا يف ذلـك اخلـسائر يف األرواح أو املمتلكـات وخطـر التـسبب بعـدم اسـتقرار                  ا
  . حددىن إىل أ هذه النتائجوتقليل، يف املناطق املضيفة

عـد احلـد مـن أخطـار الكـوارث          ويف حالة التشرد الداخلي نتيجة الكوارث املفاجئـة، يُ          - ٥٨
التـشرد أو احلـد مـن       ني ملنـع حـدوث      ن أساسـي  يصر عنـ  كّيـف ووضع تدابري لبناء القدرة علـى الت      

ومن املهم أيضا ضمان بذل جهود اإلنعاش املبكر وإعادة البناء يف أقرب فرصـة ممكنـة                . عواقبه
  حـىت اآلن لاألمـر شـكّ  غـري أن هـذا   .  الظـروف تقتـضيه حىت ال يـدوم التـشرد لفتـرة أطـول ممـا           

ــة الع      ــراف الفاعل ــى األط ــتعني عل ــهجيا ي ــسيا ومن ــديا رئي ــسانية    حت ــساعدة اإلن ــال امل ــة يف جم امل
ــة، وكـــذلك ا ــتراتيجيات والتنميـ ــه يف اسـ  التـــشردذات الـــصلة بـ التكيـــف لـــدول، التـــصدي لـ

  .اعتمدهتا اليت
ــانكون     - ٥٩ ــل كــ ــار عمــ ــسلم إطــ ــا ويــ ــق بــ ــاون  املتعلــ ــز التعــ ــة إىل تعزيــ لتكيف باحلاجــ

ــدويل ــنُّ     الـ ــع الـ ــدف وضـ ــة، هبـ ــربات الوطنيـ ــدرات واخلـ ــها أن ُهوالقـ ــيت ميكنـ ــن  ج الـ ــل مـ  تقلـ
واألضرار املرتبطة بآثار تغري املناخ، سواء يف حـاالت الكـوارث املفاجئـة أو الكـوارث                 اخلسائر

  .)٣٦(البطيئة الظهور
باحلــد مــن تتعلــق أنــشطة وجــه التحديــد إىل  علــى شري أن اإلطــار يــواألهــم مــن ذلــك  - ٦٠

 ، يف حتمـل املخـاطر     املـشاركة والتـأمني البـالغ الـصغر،       واألخطار، وبناء القـدرة علـى التكيـف،         
الكوارث بــوالتنويـع االقتــصادي، فــضالً عــن احلاجــة إىل معاجلـة تــدابري إعــادة التأهيــل املرتبطــة   

  .)٣٧(البطيئة الظهور
  

  نقل السكّان    
أحيانا نقـل الـسكّان مـن منـاطق حمفوفـة باملخـاطر أو معّرضـة           يكون من الضروري    قد    - ٦١

 .)٣٨(يطــاق ال يف منطقــة مــا أمــرا  العــيشعــل  جتملواجهــة كارثــة بطيئــة الظهــور للكــوارث، أو 
الـسكّان  تـوطني   احلكومـة   تعيـد   وعندما حيدث تشّرد دون أن تكون هناك حالة طوارئ، كـأن            

  .استباقيا، يلزم توفري ضمانات الحترام احلقوق الفردية

__________ 
  )٣٦(  FCCC/CP/2010/7/Add.1 ٢٦ و ٢٥، الفقرتان ١٦-م أ/١، املقرر.  

 ).ج(و ) ب (٢٨املرجع نفسه، الفقرتان   )٣٧(  

مثة فرق بني حاالت إعادة التوطني املخطط هلا وبني حاالت اإلجـالء وحـاالت التـشرد التلقـائي الـيت حتـدث             )٣٨(  
 .يف حاالت الطوارئ
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ــوجيهي    - ٦٢ ــدأ الت ــوع،    ) ٣ (٧ويتــضّمن املب ــة مــن هــذا الن عــددا مــن الــضمانات اإلجرائي
.  أعــاله٥٢واملــذكورة يف الفقــرة ) ١ (٧ الــواردة يف املبــدأ التــوجيهي شــتراطاتاالجانــب  إىل
يلزم أن يكون هناك قرار حمدد صـادر عـن الـسلطة املعنيـة يف الدولـة؛ ويلـزم تزويـد املـشّردين                       و

ــه       ــع املعلومــات املتعلّقــة بأســباب وإجــراءات نقلــهم وباملكــان الــذي ســينقلون إلي ــا جبمي داخلي
وعــالوة علــى . حــصلون عليــه؛ ويلــزم التمــاس موافقتــهم احلــّرة املــستنريةوبــالتعويض الــذي سي

ــساء، يف إدارة         ــيهم الن ــن ف ــضّررين، مب ــسعى إىل إشــراك املت ــسلطات أن ت ــى ال ــك، جيــب عل ذل
 وكفالة احترام حقّهم يف التماس سـبل االنتـصاف الفّعالـة، مبـا يف ذلـك                 طنيوإعادة الت وختطيط  

  .قراراتإتاحة اجملال إلعادة النظر يف ال
 األفراد أو اجملتمعات مـشاركة املتـضّررين بفعاليـة          إعادة توطني وجيب أن تكفل خطط       - ٦٣

إعــادة يف مجيــع القــرارات، مبــا يف ذلــك القــرارات املتــصلة مبكــاهنم اجلديــد وبتوقيــت وطرائــق    
 ويف كثري من احلاالت يكون من املسائل احملورية، والصعبة غالباً، مـسألة مـدى قـدرة               . التوطني

وجيـب أن تراعـي خطـط    .  الـرزق والتعويـضات  كسباملشّردين على احلصول على األراضي و   
 كذلك عوامل أخـرى كقـضايا اهلويـة اجملتمعيـة والعرقيـة والثقافيـة، واحتمـاالت                 إعادة التوطني 

مـن قبيـل عـدم التوافـق أو التـوّترات مـع             ) موجـودة مـن قبـل يف الغالـب        (أن تكون هناك أمـور      
ــة  ــات احمللي ــستقبلهم اجملتمع ــيت ست ــة      .  ال ــدابري مراعي ــضروري اّتخــاذ ت ــن ال ــا يكــون م ــا م وغالب

حيـث سـيزيد   (الحتياجات وشواغل اجملتمعات احمللية املستقبلة، ومـن ذلـك قـدرهتا االسـتيعابية           
، واختـاذ تـدابري     )الضغط على مواردها الطبيعية وغريها من املوارد واخلدمات اجملتمعيـة وخالفـه           

تعزيـز  علـى   وهذا يستلزم العمل مع مجيـع األطـراف         . يام جبهود الوساطة  معّززة لالندماج، والق  
  .إلعادة التوطنيواملستقبلة على السواء بالدعم الالزم احمللية جملتمعات املشردين واالثقة وإمداد 

كــون أمــرا ضــروريا يف بعــض األحيــان، احملليــة ت اجملتمعــات إعــادة تــوطنيوصــحيح أن   - ٦٤
 علـى   إعادة التـوطني  وغالبا ما تنطوي خطط ومواقع      . دوما املالذ األخري  ظلّ  ت ينبغي أن    اأهن إال

فمثال قد تتسّبب الشواغل املتعلقـة بالتعويـضات    . تؤدي إىل عدم جناحها   عدد من املشاكل اليت     
 حـىت حتـدث   إعـادة توطينـها   خلطـط   احملليـة وفقدان السكن وسبل العـيش يف مقاومـة اجملتمعـات        

يف حــاالت أخــرى، تكمــن املــشكلة يف املــسافة بــني املــوقعني   و.  كارثــة تعــصف هبــامأســاة أو
ويف بعــض األحيــان، قــد يتــسبب عــدم إيــالء االعتبــار الــوايف ألمهيــة عنــصر  . األصــلي واجلديــد

وكـثريا مـا يكـون هـذا        . )٣٩(املوقع يف عودة املـشّردين إىل منطقتـهم األصـلية احملفوفـة باملخـاطر             

__________ 
، “االنتقـال مـن االسـتجابة اإلنـسانية إىل اتقـاء الكـوارث            : اطر احلـضرية  املخـ ”تقرير مؤمتر ويلتون بارك عن        )٣٩(  

 .٢٠١٠نوفمرب /الثاين  تشرين٢٥-٢٢
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. ئية الـيت تنـشأ يف املنـاطق احلـضرية علـى سـبيل املثـال               احلال بالنسبة إىل املستوطنات العشوا     هو
ففي كثري من هذه احلاالت يعود الناس إىل مستوطناهتم هذه، ذلك أهنم جيـدون قيمـة عاليـة يف                
القــرب مــن مركــز املدينــة، ومــن مــصدر رزقهــم، ومــن الــشبكات اجملتمعيــة واالجتماعيــة الــيت   

  .)٤٠( بالنسبة إىل الفئات الضعيفةأقاموها، فهي تشكّل مصدرا حّيويا للدعم، وخاصة
ويف الدول اجلزريـة الواطئـة، غالبـا مـا يبـدي الـسكّان الـذين طاملـا قطنـوا جـزرا معّينـة                          - ٦٥

ــة مــن مــوقعهم األصــلي، حــىت إذا توّجــب       ــة يف االنتقــال كمجموعــة والبقــاء علــى مقرب الرغب
 يف سـياقات    إعادة التـوطني  املنطبقة على    املبادئ   ميكن أن توفر  و. )٤١(انتقاهلم إىل جزيرة أخرى   

، توجيهــات قّيمــة ُيــسترشد هبــا يف وضــع  إمنائيــةأخــرى، كحــاالت اإلخــالء املرتبطــة مبــشاريع  
  ).A/HRC/4/18 انظر( اليت متليها آثار تغّير املناخ بإعادة التوطنياملعايري واإلجراءات اخلاصة 

  
  الُبعد املتعلّق باهلجرة إىل احلضر    

ش، الـذي يرجـع بعـضه إىل تغّيـر املنـاخ، مـن العوامـل الرئيـسية                  يعّد تضاؤل سـبل العـي       - ٦٦
الدافعة يف اّتجـاه زيـادة معـّدالت اهلجـرة مـن الريـف إىل احلـضر، وأغلـب هـذه اهلجـرة يكـون                         

ــشاشة         إىل ــشية باهل ــسم الظــروف املعي ــث تّت ــشوائية حي ــستوطنات ع ــرية وم ــاء حــضرية فق أحي
)A/HRC/10/61   املائة من سكان العامل اليوم يف منـاطق          يف ٥٠ويعيش أكثر من    ). ٣٧، الفقرة 

ويعــيش ثلــث ســكّان . حــضرية، ومعظمهــا يقــع يف دول منخفــضة الــدخل ومتوســطة الــدخل  
يف مستوطنات عـشوائية وأحيـاء فقـرية ذات ظـروف هـّشة، وهـو               ) بليون نسمة (احلضر هؤالء   

، ٢٠٣٠ل عـام    وتفيـد التقـديرات أنـه حبلـو       . )٤٢(ما يزيد من شّدة تـأثرهم باألزمـات اإلنـسانية         
 يف املائـة مـن سـكّان احلـضر سـيقطنون          ٨٠سيتجاوز تعداد سكان احلضر مخسة باليـني، و أن          

تـــسارع ”ويـــشري اخلـــرباء إىل أنـــه يف آســـيا وأفريقيـــا،  . )٤٣(بلـــدات ومـــدنا يف العـــامل النـــامي 
ــا مــا يهــاجرون      النمــّو ــا الــذين غالب احلــضري بــسبب تزايــد أعــداد الالجــئني واملــشّردين داخلي
  .)٤٤(“املدن إىل

__________ 
 .املرجع نفسه  )٤٠(  

 .٢٠١١يوليه /لوحظ هذا خالل زيارة املقرر اخلاص إىل ملديف يف متوز  )٤١(  

 .١ أعاله، الصفحة ٤٠تقرير مؤمتر ويلتون بارك، احلاشية   )٤٢(  

 .هاملرجع نفس  )٤٣(  

 . املرجع نفسه  )٤٤(  
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فيجدر إذن التعامل مع البعد احلضري للتشّرد الناجم عن تغّير املنـاخ كاعتبـار رئيـسي                 - ٦٧
منائية الوطنية املتوسطة األجل والطويلـة األجـل، ويف تـدابري           يتعّين مراعاته يف االستراتيجيات اإل    

ــة    ــشّرد احملتمل ــة إىل معاجلــة حــاالت الت ــف الرامي ــزم إكــساب املــ  . التكّي ــد يل ــدا مــن  وق دن مزي
ويف الوقـت ذاتـه، يلـزم لتقلـيص تـدفقات      .  الستيعاب تدفّقات البشر احملتملة  “القابلية للتمّدد ”

  .اهلجرة غري املخطّطة إىل احلضر أن يتّم التصّرف بشكل أفضل حيال حاالت التشّرد احملتملة
 املخـاطر   فالتدفّقات غري املخطّطة الـيت تتجـه صـوب املنـاطق احلـضرية تولّـد عـددا مـن                    - ٦٨

 “عـدمي الـصفة   ” حالة املشّردين داخليا تزيـد احتمـاالت أن يكـون املـرء              ونظرا إىل أن  . احملتملة
، فإن أوجـه عـدم     “غري مدون يف الوثائق   ”، أو   “غري مدرج يف القوائم   ” أو   “غري مسّجل ” وأ

نظـرا  فاملـشّردون داخليـا،    .)٤٥(املساواة اليت كانت قائمة قبـل وقـوع الكارثـة قـد تتعـّزز بعـدها       
، غالبا ما تكـون فرصـهم يف احلـصول علـى املـوارد وأسـباب العـيش أقـل                 الكوهنم وافدين جدد  

من غريهم، وغالبا ما يقيمون يف املناطق الفقرية ويكونون ضحايا حمتملني للعنـف احلـضري يف                
وكغريهم من الفقراء الذين يقطنون األحياء الفقرية، قد ُيـضطرون إىل الـسكن يف              . هذه املواقع 

، فُتهــّدد ســالمتهم البدنيــة   )٤٦(اكن حمفوفــة باملخــاطر كاملنــاطق الواطئــة ومــدافن القمامــة     أمــ
  .ويواجهون خطر فقدان املسكن والتشّرد من جديد

تركّــز املــوارد واألصــول واخلــدمات يف املــدن أمــر قــد يــؤّدي يف   ”وأفــاد اخلــرباء بــأن   - ٦٩
. )٤٧(“ف أكثـر تـدمريا للقـدرات      ذاته إىل كون آثـار الكـوارث والنــزاعات وأحـداث العنـ             حّد

ولذا التفت جمتمع املساعدة اإلنسانية ومتخّصصو التخطيط العمراين إىل آثار تغّيـر املنـاخ علـى                 
املناطق احلضرية على وجه التحديد، مع التركيز على التفاوت املتنامي يف درجات الـضعف يف               

سـتجابة اإلنـسانية إىل وضـع    املناطق احلضرية، وحتّديات السكن، وضرورة نقل التركيـز مـن اال     
  .)٤٨(استراتيجيات وقاية من الكوارث ختّص املناطق احلضرية حتديدا

__________ 
 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

وكـذلك فـإن اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، الـيت تتنـاول هـذه القـضية مـن خـالل                          . املرجع نفسه   )٤٨(  
ملنـاطق احلـضرية، قـد اعترفـت باحلاجـة إىل تعزيـز             فريقها املرجعـي املعـين بالتـصدي للتحـديات اإلنـسانية يف ا            

اسـتراتيجية اللجنـة الدائمـة املـشتركة        انظـر   . جهود االستجابة اإلنسانية حلاالت الطوارئ يف املراكز احلضرية       
 .٢٠١٠ ،مواجهة التحديات اإلنسانية يف املناطق احلضرية: بني الوكاالت
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  تغّير املناخ على التشّردآثار تدابري التخفيف من تبعات احلّد من     
ــدابري للتخفيــف مــن       - ٧٠ ــد اّتخــاذ ت ــع عن ــار مــن املتوقّ ــل االســتثمار يف   آث ــاخ، مث ــر املن تغّي

  املنـشأ أو إنتـاج الوقـود الزراعـي    ) ثل الطاقة الكهرمائية وطاقة الريـاح     م(التكنولوجيات النظيفة   
أو مشاريع احلفاظ على الغابات أو إصالح األهوار، أن يتسبب هذا أيضا يف حدوث حـاالت                

  .تشّرد داخلي مبستويات عالية
نـاخ  لحق تـدابري التـصّدي آلثـار تغّيـر امل         وقد اعترف اجملتمع الدويل بأنه من الوارد أن تُ          - ٧١

بالبعض آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، وبأنه سيلزم تقدمي الدعم، مبا يف ذلـك التزويـد باملـال                 
وتنميـة قـدرات التكّيـف    ” والتكنولوجيا وبناء القدرات، لتقليص هذه اآلثار إىل احلـّد األدىن و      

ضمانات الـيت   غـري أن الـ    . )٤٩(“لدى اجملتمعات واالقتصادات املتأثرة سلبا بتدابري التصّدي تلك       
 اليت تؤثّر يف كـثري      -دف إىل منع حدوث التشّرد نتيجة لتدابري التخفيف من آثار تغّير املناخ             هت

 أو إىل تقليــل هــذا التــشّرد إىل احلــّد األدىن -مــن احلــاالت علــى الــسكان األصــليني واألقليــات 
  . تزال ضعيفة ال

فــاظ علــى الغطــاء احلرجــي الــيت وبــرامج احلاملنــشأ يف إنتــاج الوقــود الزراعــي تتجلّــى و  - ٧٢
انطوت يف بعض األحيان على التعّدي على حقـوق الـشعوب األصـلية يف مـا يتعلـق بأراضـيهم                    
وثقافاهتم التقليدية، أمثلة لتدابري التخفيف من آثار تغّير املنـاخ الـيت قـد ُتحـدث عواقـب سـلبية                     

توجيهيــة الــيت ُوضــعت وقــد ُوّجهــت انتقــادات للمبــادئ ال. )٥٠(وتتــسّبب يف التــشريد القــسري
ــة الواســعة      ــة يف ســياق املــشاريع اإلمنائي حــىت اآلن مــن جانــب اجلهــات الفاعلــة يف جمــال التنمي

ذلك بعض املشاريع اليت تدعم استخدام الطاقـة النظيفـة كالـسدود الكهرمائيـة،               يف النطاق، مبا 
 حقوق اإلنسان علـى     إلخفاقها يف تقليل معّدالت التشّرد إىل احلّد األدىن وتطبيق معايري          وذلك
  .)٥١(الوايف النحو
علـى معـايري حمـّددة جيـب اسـتيفاؤها      ) ٣) (١ (٧و ) ج (٦ املبدآن التوجيهيـان نّص  يو  - ٧٣

 يف غـري سـياقات الطـوارئ، كـأن يكـون األمـر متعلقـا                متوقعـة عندما تكون هنـاك حالـة تـشّرد         
ــعة ال      ــة الواس ــشاريع اإلمنائي ــاله وبامل ــذكورة أع ــف امل ــدابري التخفي ــاقبت ــدابري  . نط ــياق ت ويف س

__________ 
ــادة  ٣؛ وانظــر أيــضا الفقــرة  ١٦-م أ/١ملقــرر  مــن ا٨٩، الفقــرة FCCC/CP/2010/7/Add.1انظــر   )٤٩(   ، ٢ مــن امل

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤والفقرة 

وكــذلك منعــت . E/C.19/2008/13 مــن الوثيقــة ٤٥؛ والفقــرة A/HRC/10/61 مــن الوثيقــة ٦٨-٦٦الفقــرات   )٥٠(  
جملتمعـات احملليـة يف     برامج احلفاظ على الغطاء احلرجي حدوث التشرد يف بعض األحيان مـن خـالل إشـراك ا                

 .املشروع عن كثب، وكذلك من خالل محاية اجملتمعات احمللية من مشاريع الصناعات الزراعية

 . يف ما يتعلق مبشاريع السدود الكبريةA/64/255 من الوثيقة ٤٧انظر الفقرة   )٥١(  
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التخفيف من آثار تغري املناخ، سيكون من املهم تقدير حجم التشّرد الذي قد يـنجم عـن هـذه                   
التدابري، وتعزيز املبادئ التوجيهية، وتطبيق املعايري الواردة يف املبـادئ التوجيهيـة وتطبيـق النـهج        

  .القائم على احلقوق
  
  ناخاحللول الدائمة للتشرد يف سياق تغري املْ

نظــرا للمــدى املتوقــع للتــشرد النــاجم عــن آثــار تغــري املنــاخ، ستــستلزم اســتراتيجيات       - ٧٤
التكيف اختاذ تدابري ليس للتخفيف من اآلثار اإلنسانية املباشرة ومعاناة الناس فحسب، ولكـن               

ولـئن كـان االنتقـال أو الفـرار إىل        . أيضا إلهناء حاالت التـشرد مـن خـالل إجيـاد حلـول دائمـة              
ن أكثر أمنا ميكـن أن يـوفرا االرتيـاح املؤقـت، فمـن املثبـت متامـا أن حـاالت التـشرد ذات                        مكا

تكاليـة، وتـؤدي إىل تـوترات      الوتوجـد حالـة مـن ا      ،  األمد الطويل تفاقم أوجه الـضعف القائمـة       
اجتماعيــة، وتفــضي عمومــا إىل عــدد مــن التحــديات اخلطــرية يف جمــاالت احلمايــة واملــساعدة     

  .إلنساناإلنسانية وحقوق ا
خميمـات   داخليا أن يعيشوا يف مـستوطنات أو      ميكن للمشردين   ،  ويف كثري من احلاالت     - ٧٥

مكتظة، وهو مـا يفـرز عـددا مـن الـشواغل اإلضـافية، مبـا يف ذلـك الـشواغل املتعلقـة بالـسالمة                 
؛ وعامـل اجلـذب املتعلـق بتقـدمي املـساعدة يف            الشخصية، وال سـيما العنـف اجلنـسي واجلنـساين         

ات؛ وواقع أن املخيمات قـد تطيـل بقـاء حالـة تلقـي املـساعدات اإلنـسانية لفتـرة طويلـة              املخيم
وبارتفاع مستويات التـشرد يف سـياق تغـري         . جدا على حساب اإلنعاش املبكر واحللول الدائمة      

املناخ، ستصبح احلاجة امللحة إىل إجياد حلول طويلة األمد للسكان املتضررين وجتنـب أوضـاع           
، ضـرورة أمنيـة     طـة حبـاالت التـشرد الـيت طـال أمـدها           ميش وعـدم االسـتقرار املرتب     التقلقل والته 

  .وطنية ورمبا إقليمية
جيــب عليهــا أن تــوفر ، ومــن أجــل جنــاح تــدابري التكيــف الــيت تعــاجل التــشرد الــداخلي    - ٧٦

استراتيجيات تتوخى إجياد حلول دائمة يف شكل العودة أو االندماج احمللي أو التوطن يف جـزء              
غري أنه يـرجح أن يكـون التوصـل إىل حلـول دائمـة يف سـياق تغـري املنـاخ أكثـر           .  من البلد  آخر

وقد جتمع هذه االستراتيجيات بني عدد من احللـول، مبـا يف            . تعقيدا وأقل ثباتا أو أحادي البعد     
ذلك عمليات االنتقال املومسية أو املؤقتة، أو احللول اليت تشمل االستمرارية يف املكان األصـلي               

علـى سـبيل املثـال، يعـود جـزء مـن األسـرة إىل               (إضافة إىل االندماج يف جزء خمتلف من الـبالد          
ومـن  ). املكان األصلي بصفة دائمة أو على أساس مـومسي، بينمـا يعمـل املعيـل يف مكـان آخـر                   

مث ينبغــي أن تكــون االســتراتيجيات الــيت تعــاجل التــشرد الــداخلي مرنــة مبــا فيــه الكفايــة لتــشمل  
 ســيناريوهات التكيــف اإلنــساين، وتــضمن أن تــستند احللــول الدائمــة إىل املوافقــة وتــدعم شــىت
  .احلرة والواعية
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ــة مــن         - ٧٧ ــادئ التوجيهي ــول دائمــة يف املب ــة بإجيــاد حل ــايري واإلرشــادات املتعلق ــوفَّر املع وت
طــار علـى أنـه ميكـن اعتبـار أن احللــول     إلويـنص هـذا ا  .  ويف إطـار احللـول الدائمـة   ٣٠إىل  ٢٨
عنــدما ال يــصبح لــدى املــشردين داخليــاً أي احتياجــات حمــددة للحمايــة ’’ائمــة قــد حتققــت الد

دهم وعندما يكون مبقـدورهم التمتـع حبقـوق اإلنـسان دون متييـز              يواملساعدة يف ما يتصل بتشر    
  ).٨، الفقرة A/HRC/13/21/Add.4( ‘‘ناتج عن تشريدهم

يتمثل أحد هذه العوامل يف ضـمان     و. وهناك عدد من العوامل يفضي إىل حلول دائمة         - ٧٨
انتقال يف وقت مبكر من مرحلة تقدمي املساعدات اإلنسانية إىل اإلنعـاش املبكـر وإعـادة البنـاء،             
مما يسمح للمشردين داخليا بالعودة إىل أماكنهم األصلية وإعـادة بنـاء حيـاهتم يف أقـرب وقـت                   

 املـساعدات اإلنـسانية والتنميـة     بأمهيـة ضـمان أن تعـزز   مت التـسليم  و. ممكن بعـد وقـوع الكارثـة      
ــساعدة         ــدمي امل ــة بتق ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــة الطــوارئ يف املب ــة حال ــن بداي أحــدمها األخــرى م

ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة بقـ ــة املـــساعدات اإلنـــسانية  . ٤٦/١٨٢اإلنـــسانية، املرفقـ إال أن مواءمـ
ــة،       ــت صــعبة يف املمارس ــاش والتنميــة كان ــة األجــل لإلنع ــداف الطويل ــار أن شــىت  واأله  باعتب

وتــزداد الــصعوبات يف . اجلهــات الفاعلــة تطبــق معــايري واعتبــارات خمتلفــة يف جمــاالت نــشاطها  
غـري أن  . احلاالت اليت لـيس لـدى احلكومـات الوطنيـة فيهـا اسـتراتيجية واضـحة طويلـة األجـل               

هـات  الزيادات املتوقعة يف تواتر وشدة الكوارث املفاجئة، جتعل من الضروري حتسني قـدرة اجل         
ــدمي          ــني األهــداف املرتبطــة مبراحــل تق ــى ســد الفجــوة ب ــة عل ــة والدولي ــة والوطني ــة احمللي الفاعل

  .املساعدات اإلنسانية واإلنعاش وإعادة البناء
وتشمل العوامل األخرى اليت تؤدي إىل إجياد حلـول دائمـة إعـادة إنـشاء االقتـصادات                   - ٧٩

علـى الـذات يف اجملتمعـات احملليـة املتـضررة           وأسباب املعيـشة احملليـة، وهـو مـا يـشجع االعتمـاد              
ويعزز مشاركتها يف مجيع األنشطة، من إيصال املساعدات اإلنسانية إىل املشاركة مع اجلهـات              

ويف حالــة التــوطن أو االنتقــال، تكــون االســتراتيجيات ذات الــصلة بــاألرض  . الفاعلــة اإلمنائيــة
ــهج اجمل      ــا تكــون الن ــشة ضــرورية، كم ــباب املعي ــسكن وأس ــي احتياجــات    وال ــيت تراع ــة ال تمعي

ــستقبلة كــذلك   ــة امل ــات     . اجملتمعــات احمللي ــداخلي وضــع آلي ــشرد ال ــادة الت ــضا زي ــستلزم أي وست
للتصدي للتحديات والتوترات اليت ميكـن أن حتـدث يف العالقـة مـع اجملتمعـات احملليـة املـستقبلة                    

  .يف ما يتعلق باالندماج
التكيــف  املــشردين جــزءا مــن خطــط    وينبغــي أن تــشكل احللــول الدائمــة للــسكان      - ٨٠

والــربامج احملليــة والوطنيــة لبنــاء القــدرات، وأن تكــون مدعومــة بــاألموال املتاحــة     )٥٢(الوطنيــة
__________ 

ــارات    )٥٢(   ــر اإلشــ ــة انظــ ــع خطــــط التكيــــف ال   املرجعيــ ــق بوضــ ــا يتعلــ ــدعم يف مــ ــق والــ ــة يف إىل الطرائــ وطنيــ
FCCC/CP/2010/7/Add.1 ١٦ و ١٥و ) أ (١٤، الفقرات ١٦-م أ/١، املقرر.  
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غـري أن   . وينبغي أن تشكل أيضا جزءا من خطط التنميـة الوطنيـة          . لإلنفاق على تدابري التكيف   
ميكــن أن يــستفيد الــسكان بعــض تبعــات تغــري املنــاخ قــد تــؤثر يف أنــواع احللــول الدائمــة الــيت   

ويف حالة أنواع معينة من الكـوارث البطيئـة الظهـور، علـى سـبيل املثـال، قـد                   . املتضررون منها 
ويـربز هــذا احلاجـة إىل استكــشاف شــىت   . تـشكل العــودة بـديال صــاحلا يف املـستقبل املنظــور    ال

مــن أجــل اخليــارات املمكنــة يف وقــت مبكــر ودجمهــا ضــمن خطــط التنميــة والتكيــف الوطنيــة،  
ويف . تقليل اآلثار االجتماعية واإلنسانية النامجة عن التشرد الـداخلي العفـوي والواسـع النطـاق              

، حيث تصبح الظـروف غـري صـاحلة         ئةطالوااحلاالت القصوى، مثل حالة بعض الدول اجلزرية        
 لسكن البشر، قد يتعني أيضا استكشاف احللول الدائمة مـن خـالل اجلهـود التعاونيـة اإلقليميـة       
والدولية، اليت قد متهد الطريق لوضع معايري وخيارات جديـدة، مبـا يف ذلـك عمليـات الترحيـل                  

  .عرب احلدود
  

  مشاركة األشخاص املتضررين وحقوقهم اإلجرائية  - حاء  
حتتــل احلقــوق اإلجرائيــة لألشــخاص املتــضررين مكانــا بــالغ األمهيــة يف ســياق التــشرد     - ٨١

عد علـى ضـمان احتـرام حقـوق اإلنـسان والقيـام باسـتجابة          وهـي تـسا   . الناجم عن تغـري املنـاخ     
أكثــر فعاليــة ألوجــه ضــعف حمــددة، وتعزيــز متكــني األشــخاص املتــضررين وكــذلك االســتفادة  

ويف الواقع، تعتمد مرونة الفرد واجملتمـع احمللـي إىل حـد كـبري علـى مـدى                  . الكاملة من قدراهتم  
شــراكهم يف اختــاذ القــرارات الــيت تــؤثر يف  متكــني املــشردين داخليــا مــن التكيــف مــع التغــيري وإ 

وتـــشمل احلقـــوق اإلجرائيـــة، يف مجلـــة أمـــور، الوصـــول إىل املعلومـــات، والتـــشاور   . حيـــاهتم
  .واملشاركة الفعالة يف عمليات اختاذ القرارات، واالستفادة من سبل االنتصاف الفعالة

ن أجـل ضـمان مـشاركة       ومن املهم ضمان تطبيق آليات املساءلة واآلليات اإلجرائية م          - ٨٢
 ٣٠ و ٢٨  و٧وتــنص املبــادئ التوجيهيــة  . )٥٣(الــسكان املتــضررين يف مجيــع مراحــل التــشرد 

على توفري حقوق إجرائية حمددة للمشردين داخليا يف ما يتعلق بالوقاية مـن التـشرد فـضال عـن                   
وينبغــي أيــضا  . وإجيــاد حــل دائــم  إعــادة التــوطني  تقــدمي ضــمانات ملــشاركتهم يف عمليــات    

القائمــة علــى مجتمعــات احملليــة املــضيفة واملــستقبلة أن تــشارك يف كــثري مــن هــذه العمليــات   لل
  .)٥٤(املشاركة والتشاور

__________ 
ــة     )٥٣(   ــة العام ــرار اجلمعي ــرة ٦٤/١٦٢انظــر ق ــصفحات A/ARC/16/43/Add..5؛ و ٧، الفق  ١٥ و ١٤ و ١١، ال

  .٣٣ و ٢٦ و
شردون داخليـا علـى حنـو عفـوي،     تشري تسمية اجملتمعات احمللية املضيفة إىل اجملتمعات احملليـة الـيت فـر إليهـا املـ            )٥٤(  

بينما تـشري تـسمية اجملتمعـات احملليـة املـستقبلة إىل اجملتمعـات احملليـة الـيت ُوطّـن فيهـا النـازحون أو نقلـوا إليهـا                   
 .بطريقة متعمدة أو خمططة
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باحلاجة إىل دعم تـدابري التكيـف الـيت تتـسم بأهنـا             املتعلق بالتكيف   كانكون   ويقر إطار   - ٨٣
ــة ’’ ــة لقطريــ ــفافية كاملــــةوذات  تــــشاركيةلفــــوارق اجلنــــسانية واملنحــــى ومراعيــ ..]  [.شــ

، املقــرر FCCC/CP/2010/7/Add.1(‘‘ الفئــات واجملتمعــات احملليــة املعرضــة للتــأثر باحلــسبان  وتــضع
كذلك باحلاجة إىل اختاذ تدابري لتعزيـز الفهـم والتعـاون           اإلطار  ويقر  ). ١٢، الفقرة   ١٦-م أ /١

اء  بــسبب تغــري املنــاخ، واحلاجــة إىل إجــر  ااملخطــط هلــإعــادة التــوطني يف مــا يتعلــق بالتــشرد و 
لتكيـف، مبـا يف ذلـك يف مـا يتعلـق بالتبعـات االجتماعيـة واالقتـصادية                  للتـأثر و  القابلية  تقييمات  

وديباجـة اجلـزء    ) و(و  ) ب (١٤الفقرتـان   (خليارات التكيف مع تغـري املنـاخ وتـدابري التـصدي            
أحــدمها اآلخــر فهمــا املبــادئ التوجيهيــة وإطــار احللــول الدائمــة  بينمــا تكّمــل  و.) هــاء-ثالثــا 

يف يــوفران توجيهــات أكثــر حتديــدا وتفــصيال بــشأن املعــايري املتعلقــة حبقــوق املــشردين داخليــا    
  .املشاركة وحبقوقهم اإلجرائية

  
  أطر التعاون الدويل  - طاء  

ويف . تتحمل الدولة املسؤولية الرئيسية عن محاية ومساعدة املـشردين داخـل حـدودها              - ٨٤
 الدوليـة املـشتركة، يف سـياق التـشرد النـاجم عـن تغـري        املسؤوليةبأيضا  مت اإلقرار   نفس الوقت،   

وحيثمـا تكـون قـدرات      . البلـدان الفقـرية   واملناخ والعبء غري املتناسب املفـروض علـى املنـاطق           
الدولــة ومواردهــا غــري كافيــة، ينبغــي أن يــساعد التعــاون الــدويل والــشراكات يف دعــم تكلفــة  

) ٨٧، الفقـرة  A/HRC/10/61(حقـوق اإلنـسان     ويتماشى هذا مع معايري ومبادئ      . تدابري التكيف 
لتكيف، الــذي يــدعو األطــراف إىل تعزيــز إجــراءات  املتعلــق بــاوهــو مثبــت يف إطــار كــانكون  

التكيــف، مــع مراعــاة مــسؤولياهتا املــشتركة وإن كانــت متباينــة وقــدراهتا، فــضال عــن أولوياهتــا 
  .)١٤، الفقرة ١٦-م أ/١، املقرر FCCC/CP/2010/7/Add.1(وظروفها 

) و (١٤لتكيف يف الفقـــرة املتعلـــق بـــا يقـــر إطــار كـــانكون  ، وبــشكل أكثـــر حتديـــدا   - ٨٥
باحلاجــة إىل التعــاون الــوطين واإلقليمــي والــدويل يف مــا يتعلــق باســتراتيجيات التكيــف ملعاجلــة   

ــذي، وهــو التعــاون وإعــادة التــوطنيقــضايا التــشرد واهلجــرة   ــيح الفــرص لعقــد  ال  ميكــن أن يت
ــدة الــيت تيــسر وتــدعم   االتفاقــات ووضــع امل ، مبــا يف ذلــك خــارج  حتركــات النــاسعــايري اجلدي

  . الوطنية عندما يكون ذلك ضروريامحدوده
اليت تتخذها فرادى الدول وتتجـاوز      اإلجراءات  واستفيد من تغري املناخ يف بلورة تأثري          - ٨٦

ال يعـرف حـدودا     نـاخ   فـتغري امل  . الدولة لتؤثر يف حقوق الناس واجملتمعات احمللية يف أحنـاء العـامل           
وهناك حاجة بالتايل إىل نظم فعالـة للتعـاون الـدويل وإىل احلكـم احمللـي               . بني الدول أو األجيال   

الذي يتحلى باملسؤولية من أجل التصدي له مبا يتماشى مـع التزامـات حقـوق اإلنـسان ودعـم                   
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نـاخ، مـن قبيـل      تغـري امل  استراتيجيات التكيف من أجل التعامل مع شىت التحديات اليت يطرحها           
  .على اجملتمع الدويل ككل يف جمال حقوق اإلنسانالتشرد، 
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  التوصيات  - رابعا  
  هنج قائم على حقوق اإلنساناتباع 
وتعزيـز مجيـع اإلجـراءات، علـى        إلثراء  ينبغي اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان          - ٨٧
الـداخلي املتعلـق    عد احمللي واإلقليمـي والـوطين والـدويل، مـن أجـل التـصدي للتـشرد                 الُص

وتوفر املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي، واليت تقوم على معـايري يف            . بتغري املناخ 
الـدويل  قـانون   ال، وبالقيـاس، يف      الـدويل  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين       

 مــن خــالل الالجــئني، إطــارا قانونيــا ســليما ينبغــي للــدول أن تنفــذه علــى الــصعيد الــوطين
  .التشريعات والسياسات واملؤسسات

  
  تدابري التكيف والتخفيف

 أن تكــون تــدابري التكيــف اخلاصــة مبواجهــة التــشرد النــاتج عــن تغــري املنــاخ ينبغــي  - ٨٨
شــاملة مــن حيــث طبيعتــها حبيــث تتــضمن احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وإدارهتــا؛ وتــشمل     

تـوطني،  العـادة  إلخمططـا هلـا    نـه؛ وعمليـات  استراتيجيات استباقية ملنع التشرد أو التقليل م   
عند االقتضاء، وهجرة داخلية استباقية مىت كان ذلك مستندا إىل سياسات وطنيـة سـليمة               

وجيـب  . ؛ وإجيـاد حلـول دائمـة   الظهورستخدم كآلية للمواجهة يف حالة الكوارث بطيئة   وُي
 اإلنـسان، وتـشمل   أن تكون هذه التدابري منسجمة مع االلتزامات الدولية يف جمال حقـوق  

  .تقدمي املساعدة اإلنسانية واحلماية إىل األشخاص املتأثرين خالل مرحلة الرتوح
وجيب أن تشمل الصناديق املختلفة اخلاصة بالتكيف مع تغري املنـاخ دعمـا لتـدابري                 - ٨٩

أن تـدعم اجلهـود     وينبغي هلا   . التكيف ذات الصلة بالتشرد الداخلي الناتج عن تغري املناخ        
وينبغـي أن   .  تبذهلا احلكومات الوطنية يف هذا الصدد فضال عن إشـراك اجملتمـع احمللـي              اليت

تعتمد آليات التمويل هنجا شامال فيما يتعلق بتدابري التكيف ذات الصلة بالتشرد، يتراوح 
 تتــبىن أنإجيـاد حلــول دائمـة علــى النحـو املفــصل أعـاله، و    مرحلــة الوقايـة إىل  مرحلــة مـن  

وينبغـي أن   .  بالتشرد القـسري وعمليـات إعـادة التـوطني املخطـط هلـا             ضمانات فيما يتعلق  
التطــورات املعياريــة يف تكــون هــذه اآلليــات مواكبــة للبحــوث ذات الــصلة ومتــسقة مــع    

  .اجملال هذا
وينبغي تعزيز تدابري احلد من خماطر الكوارث والتأهب هلا  من أجـل منـع حـاالت                   - ٩٠

مر ضروري وال سيما يف ضوء الكـوارث املفاجئـة          وهذا أ . تشريد األشخاص أو احلد منها    
 واألشــد فتكــا، فــضال عــن العواقــب اإلنــسانية الوخيمــة للكــوارث البطيئــة شــيوعااألكثــر 
وينبغـي للـنظم والقـوانني    . كاجلفاف، وكالمهـا بـسبب اآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ           الظهور  
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تند إىل حقـوق اإلنـسان      والسياسات الوطنية اخلاصة بإدارة الكوارث، أن تتضمن هنجا يس        
وأن تشدد على بناء القدرات واملشاركة على الـصعيد احمللـي أو علـى مـستوى اجملتمعـات                  
احمللية  وينبغي هلا الرجوع إىل املعايري املطبقة على التشرد الـداخلي يف حالـة عـدم إمكانيـة                   

تراتيجيات درج تدابري إدارة الكوارث يف خطـط التنميـة الوطنيـة واسـ            وينبغي أن تُ  . هتفادي
  .التكيف مع تغري املناخ

وينبغي النـهوض بآليـات تعزيـز االخنـراط واملـشاركة وتـدعيم قـدرات احلكومـات                   - ٩١
 دورا  ؤالءهلـ  حيـث إن  ،  احمللية واجملتمعات احمللية واجملتمع املـدين والقطـاع اخلـاص ودعمهـا           

تــضمن مــشاركة وينبغــي أن ت. فعــاال يف التــصدي بكفــاءة للتحــديات املتعلقــة بــتغري املنــاخ 
  .اجملتمع احمللي أولئك األكثر عرضة للخطر

العمليـة  ويرحب املقرر اخلاص بأهداف التخفيف من آثار تغري املناخ الـيت حـددهتا         - ٩٢
بـذل مزيـد مـن      علـى    ويـشجع    ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ       املنبثقة من   

ثـار تغـري املنـاخ سـيؤدي أيـضا إىل خفـض       اجلهود يف هذا الصدد، نظرا ألن التخفيف من آ   
  .أعداد املشردين داخليا من جراء تغري املناخ

  
  املعرفة والتوجيه واملعلومات

لتعزيــز املعرفــة يف جمــال التــشرد املــرتبط بــتغري  مــن األمــور الــضرورية اختــاذ تــدابري  - ٩٣
تعلــق املاملنــاخ وجيــب أن يــتم ذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن، وفقــا لتوصــية إطــار كــانكون    

إجـراء   أن يـشمل ذلـك       بوجيـ . ١٦-م أ /١املقـرر    )FCCC/CP/2010/7Add.1(بالتكيف،  
 ينبغي أن تكون مستندة إىل مشاورات مـع         واليت،  حبوث بشأن نطاق هذا التشرد وحجمه     

  .تعددة التخصصاتاجلهود املاجملتمعات احمللية املتأثرة واجلهود املشتركة بني الوكاالت و
املرتبطـة بـتغري    الظهـور   بطيئـة   الاصـة لفهـم حـاالت الكـوارث         ويلزم بذل جهود خ     - ٩٤

 هلـا   نياملناخ واالستجابة هلا بشكل أفضل، وذلك لتجنب املعاناة البشرية والتشرد املصاحب          
  .احلد منهما أو
ــزوح األشــخاص        - ٩٥ ــة ن ــشأن إمكاني ــضا إجــراء أحبــاث ب ــشجع أي ــشاريع جــراء وي م

وينبغـي  .  معه، كتلك اليت تعزز الطاقة النظيفةاملناخ والتكيفتغري آثار التخفيف من حدة  
أن تستكشف هذه األحباث نطاق عمليات الرتوح من هذا القبيل وطبيعتها، باإلضـافة إىل              
اختاذ مزيد من اإلجراءات اليت قد تكون ضرورية لضمان حقوق اإلنسان اخلاصة بأولئـك       

التـشرد  املتعلقـة ب  جيهيـة   املشردين من جـراء هـذه املـشاريع، وذلـك متـشيا مـع املبـادئ التو                
  .الداخلي واملعايري واملبادئ التوجيهية األخرى السارية يف جمال حقوق اإلنسان
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وينبغي وضع املزيـد مـن التوجيهـات فيمـا يتعلـق باحلـاالت الـيت تعتـرب فيهـا إعـادة                        - ٩٦
وينبغـي أن تـستند هـذه التوجيهـات     . توطني السكان أمرا ضروريا بسبب آثار تغـري املنـاخ   

تعني يـ تـوفر الـضمانات الـيت تكفـل حقـوق األشـخاص الـذين        أن  الدروس املـستفادة، و    إىل
وينبغــي علــى وجــه اخلــصوص تنــاول قــضايا التعــويض وحقــوق امللكيــة    . إعــادة توطينــهم

اجملتمـع احمللـي واهلويـة الثقافيـة، وسـبل العـيش وتقـدمي الـدعم             هويـة   واحلقوق اإلجرائيـة، و   
  .للمجتمعات املستقبلة

ي تعزيز آليات الرصد العاملية اخلاصة بالتشرد الداخلي هبدف أن تشمل كال   وينبغ  - ٩٧
ذات الــصلة بــتغري املنــاخ، وبغــرض    الظهــور  بطيئــة الكــوارثمــن الكــوارث املفاجئــة و  

  . املتصل بظاهرة تغري املناخللتشرداملساعدة على حتديد النطاق العام 
ي للتـشرد بفعـل آثـار تغـري         وجيب إجراء املزيـد مـن البحـوث بـشأن البعـد احلـضر               - ٩٨

املناخ وتعزيز االستجابات العملية، وذلك لتناول الطابع املميز ملواطن الـضعف يف املنـاطق              
غـري املخطـط هلـا إىل احلظـر         احلضرية وما تتميز به من طاقات والزيـادة احملتملـة يف اهلجـرة              

  .ثريهافاجئة، ومدى تأالظهور والكوارث املالنامجة عن تزايد الكوارث بطيئة و
وينبغــي وضــع توجيهــات حمــددة للــدول األعــضاء بــشأن كيفيــة ضــمان أن يؤخــذ    - ٩٩

التشرد يف االعتبار يف النقاش الدائر حول تغري املناخ، وبـشأن املقـاييس املعياريـة والوثـائق                 
 اآلثــار املترتبــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان والــديناميات األوســع ، وبــشأناإلرشــادية املتاحــة
  .احلضرإىل األمن واهلجرة   عن تغري املناخ، من قبيل تأثريه علىللتشرد الناجم

  
  التعاون واملساعدة

ــة واألطــر       - ١٠٠ ــة والوطني ــدرات احمللي ــز الق ــدويل لتعزي ــدعم ال ــادة ال ــة حاجــة إىل زي  مث
وسـيكون هـذا    . ملعاجلة التـشرد النـاجم عـن آثـار تغـري املنـاخ            الرامية  والسياسات  القانونية  

لتكيف، املتعلـق بـا   من إطار كـانكون     ) و (١٤، والتنفيذ الكامل للفقرة     التعاون واملساعدة 
ضــروريا لــدعم الــدول يف اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة الحتــرام ومحايــة وإعمــال حقــوق 

  .األشخاص املتأثرين وفقا اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
ملـساءلة والتنفيـذ،     جمـال ا   يفومن أجل حتقيق نتائج ملموسة وإنشاء هياكـل أقـوى            - ١٠١

ــة        ــستويات اإلقليمي ــى امل ــربامج عل ــسياسات وال ــذ ال ــى تنفي ــز عل ــادة التركي ــتعني اآلن زي ي
وهــذا يتطلــب تعزيــز اإلجــراءات والــدعوة يف احملافــل اإلقليميــة  . والوطنيــة ودون الوطنيــة

بـتغري  والوطنية املعنية باختاذ تدابري حمددة للتكيـف مـن أجـل التـصدي للتـشرد ذي الـصلة                   
  .على الصعيدين الداخلي واإلقليمي، املناخ
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ودور اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف تناول الشواغل اإلنـسانية العامـة      - ١٠٢
والقضايا اخلاصة بالتشرد املرتبطة بتغري املناخ والدفاع عنها هو دور حموري وجيب تعزيزه             

ية بتغري املنـاخ ومـشاركتها يف املنتـديات         عن طريق وسائل من بينها جهود فرقة عملها املعن        
العامليــة الرئيــسية للــسياسات مــن قبيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغّيــر املنــاخ  
واملدخالت التقنية علـى املـستويات اإلقليميـة والوطنيـة ودون الوطنيـة لبنـاء القـدرة علـى                   

  . بتغري املناخاألنشطة العملية وتدابري التكيف اخلاصةاملرونة وتكثيف 
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	11 - وشارك المقرر الخاص عن كثب مع المنظمات الإقليمية في أفريقيا في الترويج لاتفاقية عام 2009 للاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا (اتفاقية كمبالا)، وتصديقها وتنفيذها على الصعيد الوطني، وهي أول صك إقليمي ملزم قانونا يتناول على وجه التحديد مسألة توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا. وفي هذا السياق، شارك في جملة أنشطة منها المؤتمر الوزاري الأول للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعني بالمساعدة الإنسانية والتشرد الداخلي في غرب أفريقيا، الذي انعقد في أبوجا في يومي 6 و 7 تموز/يوليه 2010؛ وحلقة عمل حول اتفاقية كمبالا مخصصة لأعضاء اللجنة المختارة التابعة للبرلمان الكيني والمعنية بالمشردين داخليا، عُقدت في 23 أيار/مايو 2011 في مومباسا، كينيا؛ والاجتماع الاستشاري الإقليمي المعني بخطة العمل المتعلقة باتفاقية كمبالا لدول منطقة شرق ووسط أفريقيا، الذي انعقد في 20 و 21 أيار/مايو 2011، في كينشاسا؛ والاجتماع الاستشاري الإقليمي المعني بخطة العمل المتعلقة باتفاقية كمبالا لدول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الذي انعقد في ليلونغوي في 17 آذار/مارس 2011.
	12 - وظل المقرر الخاص على اتصال مستمر مع منظمات المجتمع المدني في جنيف ونيويورك وفي الميدان. وهو يَودَّ أن يعرب بوجه خاص عن تقديره للدعم المقدم لولايته من خلال المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم الاقتصادية، المعني بالتشرد الداخلي. ويُقّدر أيضا التعاون القوي مع مركز رصد التشرد الداخلي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة التدريب والدعوة المتعلقة باتفاقية كمبالا.
	13 - وشارك المقرر الخاص مع المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم الاقتصادية المعني بالتشرد الداخلي، والمعهد الدولي للقانون الإنساني، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تنظيم الدورة السنوية السابعة المعنية بقانون التشرد الداخلي التي عُقدت في سان ريمو، إيطاليا في الفترة من 7 إلى 12 حزيران/يونيه 2011. وتوفر هذه الدورة التدريب لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم يعملون على مشكلة التشرد الداخلي. وحضر هذه الدورة في عام 2011 21 مشتركا من 14 بلدا من البلدان المتأثرة بالتشرد.
	14 - كما شارك المقرر الخاص في حلقة العمل الإقليمية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية في منطقة البحيرات الكبرى وشرق أفريقيا، وفي المنتدى المعني باتفاقية كمبالا الذي شارك في تنظيمه المشروع المشترك بين معهد بروكينغز وكلية لندن للعلوم الاقتصادية المعني بالتشرد الداخلي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة، والذي انعقد في كمبالا في الفترة من 15 إلى 17 حزيران/يونيه 2011.
	15 - إضافة إلى ذلك، شارك المقرر الخاص في العديد من المحافل والمناسبات الدولية الأخرى، بما فيها محافل ومناسبات تدخل في سياق الفرع المواضيعي من هذا التقرير ومنها على وجه التحديد المائدة المستديرة للخبراء المعنية بتغير المناخ والتشرد التي عقدت في بيلاجيو، إيطاليا، في الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011، ومؤتمر نانسن المعني بتغير المناخ والتشرد، الذي انعقد في أوسلو في يومي 6 و 7 حزيران/يونيه 2011.
	دال - إدماج منظور حقوق الإنسان للمشردين داخليا في منظومة الأمم المتحدة
	16 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك المقرر الخاص في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي تُعدّ المنصّة الرئيسية التي يستند إليها المقرر الخاص لإدماج منظور حقوق الإنسان للمشردين داخليا في منظومة الأمم المتحدة وفي أوساط المنظمات الإنسانية الأوسع نطاقا. 
	17 - وواصل المقرر الخاص تعاونه الوثيق مع الكيانات الرئيسية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وقد شارك مع هذه الكيانات من خلال جلسات الإحاطة والاجتماعات المعقودة في نيويورك وجنيف لمناقشة قضايا محددة تتعلق بحماية المشردين داخليا وبمجالات التعاون. كما شارك المقرر الخاص في عدد من المناسبات والأنشطة الرئيسية التي نظمتها تلك الكيانات مثل الدورات التدريبية والمناسبات المتعلقة بالترويج لاتفاقية كمبالا، وشارك في مائدة مستديرة للخبراء بشأن تغير المناخ والتشرد الداخلي وفي العديد من مناسبات حقوق الإنسان التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان. وتوفر مفوضية حقوق الإنسان الدعم الفني واللوجستي مع منظومة الأمم المتحدة. ويعرب المقرر الخاص عن تقديره الخاص للدعم الذي تواصل هذه الكيانات تقديمه له في أداء ولايته.
	ثالثا - الفرع المواضيعي: تغير المناخ والتشرد الداخلي
	ألف - مقدمة
	18 - وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يقدر عدد الأشخاص الذين يتشردون داخليا كل عام بسبب الكوارث الطبيعية بخمسين مليون شخص(). وفي عام 2010 وحده، تشرد ما لا يقل عن 42.3 مليون شخص في الآونة الأخيرة من جراء الكوارث الطبيعية المفاجئة، 90 في المائة منهم بسبب كوارث مرتبطة بالمناخ().
	19 - أهمية التشرد، ولا سيما التشرد الداخلي في إطار النقاش الدائر حول تغير المناخ باتت راسخة وهي تتطلب الآن وضع استراتيجيات وتدابير محددة للتصدي لها. وقد أفاد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالفعل في عام 1990 أن أحد أكبر الآثار الناجمة عن تغير المناخ قد يكون على الهجرة البشرية. وقدّر الفريق أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يكون 150 مليون شخص تشرّدوا بسبب ظواهر ذات صلة بتغير المناخ مثل التصحر وزيادة ندرة المياه والفيضانات والعواصف. ومنذ ذلك الحين أضحى من المسلم به عموماً، رغم تفاوت التقديرات، أن آثار تغير المناخ ستؤدي بالفعل إلى تحركات الناس على نطاق واسع، ومعظمها داخل حدود الدول المتضررة، وأن الدول النامية في نصف الكرة الجنوبي من المرجح أن تكون أكثر الدول تضرراً منها.
	20 - ومن المتوقع أن يكون لأثر تغير المناخ عواقب كبيرة على التمتع بحقوق الإنسان، وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والأمن البشري (A/HRC/10/61). وفي هذا السياق، يمثل التشرد الداخلي تحدياً آخر للتكيف مع آثار تغير المناخ. وكانت الجمعية العامة قد سلمت في قرارها 64/162 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 بأن الكوارث الطبيعية هي سبب من أسباب التشرد الداخلي، وأعربت عن القلق إزاء عوامل معينة، من قبيل تغير المناخ، يتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أثر الأخطار الطبيعية، وإزاء الأحداث المتصلة بتغير المناخ التي لا تنشأ فجأة.
	21 - وقد سلَّم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأهمية معالجة التشرد الناجم عن تغير المناخ. واعتمد مؤتمر الأطراف في دورته السادسة عشرة التي عقدت في كانكون في المكسيك في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 ”إطار كانكون المتعلق بالتكيف“() الذي يقر صراحة بالتشرد الناجم عن تغير المناخ.
	22 - وقد دعا مؤتمر الأطراف جميع الأطراف إلى تعزيز العمل على التكيف وفقا لإطار كانكون المتعلق بالتكيف، مع الأخذ بعين الاعتبار لمسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها وأولوياتها الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي وأهدافها وظروفها من خلال القيام، في جملة أمور، باتخاذ تدابير لتعزيز الفهم والتنسيق والتعاون فيما يتعلق بحركات النزوح والهجرة وإعادة التوطين المخطط لها بسبب تغير المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء().
	23 - ويهدف هذا التقرير إلى استكشاف الروابط بين تغير المناخ والتشرد الداخلي من منظور حقوق الإنسان. وهو يستند إلى مبادئ الأمم المتحد التوجيهية لعام 1998 بشأن التشرد الداخلي(). والصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والأطرف الأساسية لتغير المناخ المقترحة حتى الآن. ويسلِّط التقرير الضوء، رغم إنه غير شامل، على بعض المبادئ الأساسية والمفاهيم الضرورية لإثراء المناقشة ويلقي الضوء على التعقيدات التي تحيط بهذه المسألة ويقدم عدداً من التوصيات التي يمكن أن تفيد في توجيه العمل في المستقبل في هذا المضمار.
	24 - ويقتصر نطاق التقرير على التشرد الداخلي، وذلك تمشياً مع بارامترات ولاية المقرر الخاص. كما يتبع التقرير نهجاً يقتصر على هذه المسألة بسبب الروابط الوثيقة بين تغير المناخ وزيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية فضلاً عن صعوبة التمييز المتأصلة بين الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث التي ليست لها صلة بهذه الظاهرة. ونظراً لمحدودية صفحات التقرير، فإنه لم يتناول الحالة الخاصة للدول الجزرية الواطئة لكنها ستكون محطّ اهتمام التقرير الذي سيقدمه المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012 والمتعلق بزيارته إلى ملديف في تموز/يوليه 2011.
	باء - بعض المفاهيم الأساسية والمصطلحات
	25 - يوفِّر هذا الفرع تعاريف للمفاهيم الأساسية وللمصطلحات المستخدمة في النقاش الدائر حول تغير المناخ. ويُعرِّف الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ مصطلح تغير المناخ بأنه ”أي تغير في المناخ يحصل بمرور الوقت سواء نَجم عن تقلب المناخ أو [...] بفعل نشاط بشري“() غير أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تركز على وجه التحديد على التغيرات في المناخ التي ”تعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري“ والتي ”تضاف إلى التقلبات المناخية الطبيعية“().
	26 - وثمة استراتيجيتان أساسيتان للتصدي للأخطار الناجمة عن تغير المناخ هما التخفيف والتكيف. ويقصد بالتخفيف في سياق السياسة المتعلقة بتغير المناخ، التدابير الرامية إلى التقليل من مدى الاحترار العالمي عن طريق خفض مستويات الانبعاثات وتثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي(). ويقصد بتدابير التكيف مع تغير المناخ التعديلات التي تُجرى في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة لمحفزات مناخية فعلية أو متوقعة أو استجابة لآثارها والتي تُلطف من حدة الضرر أو تستغل الفرص المفيدة(). وبعبارة أخرى، هي التدابير التي تقلل من الضرر وتعزز قدرات المجتمعات والنظم الإيكولوجية على تحمل الأخطار والآثار الناجمة عن تغير المناخ والتكيف معها. ويستكشف هذا التقرير، على وجه الخصوص، تدابير التكيف الممكنة الموجهة حصراً للتشرد بسبب تغير المناخ.
	27 - والإشارات إلى القدرة على التكيف الواردة في هذا السياق تتعلق بـ ”قدرة نظام أو جماعة أو مجتمع مُعرَّض للأخطار على مقاومة آثار الأخطار واستيعابها واحتوائها والتعافي منها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة“(). وترد تعاريف لمصطلحات أخرى في الفروع اللاحقة لهذا التقرير.
	جيم - الصورة الأكبر
	28 - في حين من المتوقع أن تسفر آثار تغير المناخ بحد ذاتها عن التشرد لا ينبغي النظر إلى هذا العامل بمعزل عن الديناميات الأوسع على الصُّعد العالمي والإقليمي والوطني. فأثر تغير المناخ وفق ما أبرزته حلقة عمل للخبراء نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2011. يتفاعل مع عدد من الاتجاهات العالمية الكبرى مثل النمو السكاني والتحضر السريع وزيادة تنقل السكان، وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وانعدام الأمن في مجال الطاقة(). فضلاً عن العوامل المحلية والإقليمية (الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة الموجودة مسبقاً) التي يمكن أن تؤثر في حجم وأنماط التشرد وفي الحلول الممكنة أيضاً.
	29 - ويمكن القول إن تغير المناخ يعمل بالفعل بمثابة ”مضاعف للأثر ومُسرِّع له“(). فإلى جانب الأثر السلبي لتغير المناخ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي يؤدي بحد ذاته إلى التشرد، فإن تغير المناخ عدما يتفاعل مع الضغوط الأخرى ومع العوامل الاجتماعية والسياسية سوف يؤدي إلى تفاقم خطر النزاعات الذي يمكن أن يفضي بدوره إلى مزيد من التشرد. ومن المرجح بالتالي أن يتسم التشرد الناجم عن المناخ بصفات سببية مضاعَفَة مثل نشوب النزاعات بسبب التنافس على الموارد أو فقدان أسباب العيش. وقد تم تسليط الضوء مؤخراً على هذه المسائل في أثناء المناقشة التي أجراها مجلس الأمن في 20 تموز/يوليه 2011 بشأن التداعيات الأمنية المحتملة لتغير المناخ والتي أُشير خلالها إلى أن تغير المناخ من شأنه أن يفاقم الشواغل الأمنية القائمة أو يضخّمها أو يثير شواغل أمنية جديدة، لا سيما في الدول الهشة والضعيفة بالفعل. ومن شأنه أيضا أن يزيد من حدة التشرد الداخلي حيث تتجه المجتمعات المحلية إلى مزيد من التنافس على الموارد الطبيعية المحدودة مع ما ينطوي عليه ذلك من مضاعفات عالمية على الاستقرار الاقتصادي العالمي().
	30 - وينبغي التمييز بين الأحداث المفاجئة والأحداث بطيئة الظهور لأن تأثير كل منهما على تنقل الإنسان يختلف عن الآخر. فالكوارث البطيئة الظهور تميل إلى دفع الناس إلى الانتقال إلى أماكن أخرى بحثاً عن أسباب - الرزق والأمن الغذائي والسلامة - وهو اتجاه تجلّى بالفعل في أجزاء مختلفة من العالم. ومن المهم في هذا السياق، أن تُرصد وتُفهم الخصوصيات الإقليمية حول أنماط التشرد وأسبابها المختلفة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في أفريقيا وآسيا حيث من المتوقع أن يكون لتغير المناخ آثار وخيمة بصفة خاصة على البلدان النامية والسكان الأشد ضعفاً في داخلها. وفي وقت كتابة هذا التقرير، هناك ما يقدر بـ 12 مليون شخص في القرن الأفريقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب الجفاف وانعدام الأمن الغذائي اللذين ألحقا أضراراً في جملة بلدان منها الصومال وكينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي(). ففي الصومال أسفر مزيج من تلف المحاصيل بسبب تعاقب الجفاف، وتصاعد أسعار المواد الغذائية والافتقار إلى المساعدة الغذائية فضلاً عن الصراع وانعدام الأمن، والوصول المحدود للمنظمات الإنسانية، أسفر عن مجاعة من أسوأ المجاعات في عقود وضعت 3.7 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة وتسببّت في حالات تشرد واسعة النطاق().
	31 - ومن أجل التصدي لهذه التحديات المتداخلة وتطوير استراتيجيات التكيف الكفيلة بمعالجة حالات التشرد الناجمة عن تغير المناخ لا بد من فهم أوسع وأكثر شمولية لهذه المسألة تتجاوز العلاقة السببيّة التي تطبق عادة في حالات الكوارث المفاجئة.
	دال - العواقب المحتملة لتغير المناخ على أنماط التشريد
	32 - من المرجح أن تحدث حالات للتشرد السكاني أو أن تتفاقم نتيجة عدد من التغيرات المختلفة التي تطرأ على ما يحيط بنا من مناخ وبيئة ماديين، من بينها:
	(أ) زيادة الجفاف، والتدهور البيئي، والكوارث البطيئة الظهور مثل التصحر، التي تقوض سبل العيش الزراعية وتقلل من مستوى الأمن الغذائي؛
	(ب) ارتفاع درجات الحرارة في المياه والهواء، وزيادة درجة الحموضة في البحار؛
	(ج) تقلص المساحات المغطاة بالثلوج وذوبان الجليد البحري، بما يؤدي، في جملة أمور، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار ويؤثر على إمكانية السكنى في المناطق الساحلية والدول الجزرية المنخفضة؛
	(د) زيادة تواتر وشدة الأخطار الطبيعية المتصلة بالأحوال المناخية، من قبيل العواصف المدارية والأعاصير والانهيالات الطينية والفيضانات، والتي ستشكل تهديدا للسلامة البدنية للسكان المتضررين المادية؛
	(هـ) نشوب النزاعات والاضطرابات الاجتماعية، التي تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى عوامل تتعلق بتغير المناخ، مثل التنافس على الموارد الطبيعية المتضائلة، والتغير في أنماط أسباب المعيشة، وزيادة التوترات الاجتماعية واحتمال تركُّز الفئات السكانية الضعيفة في مناطق من بينها المناطق الحضرية الفقيرة.
	33 - ومن المتوقع أن تتسبب التغييرات المذكورة أعلاه في بيئتنا والمناخ المحيط بنا في زيادة التشرد وفي تغيير أنماطه، مع تنقل الناس إلى أماكن، أغلبها داخل بلدانهم، توفر لهم قدرا أكبر من الأمن البشري وسبل الرزق. وفي بعض الحالات، على سبيل المثال عندما لا تكون إعادة التوطين المخطط لها ناجحة أو عند تجمُّع المشردين بصورة عفوية في مراكز حضرية مضغوطة بالفعل، قد يترتب على ذلك حدوث تشرد ثانوي. وقد تصبح بالفعل حالات التشرد الثانوية أو الدورية أحد المنتجات الجانبية لاستراتيجيات التكيف غير الفعالة الموضوعة للتصدي لحالات التشرد الأصلية، وأحد عواقب عدم التخطيط مقدما بشكل كاف في مجالات مثل الأمن الغذائي أو التخطيط الحضري أو إدارة الموارد - وكلها معرضة للوقوع تحت ضغط إضافي بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ.
	هاء - ضرورة اتباع نهج قائم على الحقوق
	34 - في السنوات العديدة الماضية، بدأ النقاش الدائر حول تغير المناخ، الذي ركز تقليديا على العوامل العلمية والاقتصادية، يتسع تدريجيا ليشمل البعدين الاجتماعي والمتعلق بحقوق الإنسان. وقد أدى ذلك إلى صدور كمٍّ متزايد من الدراسات والتقارير تبحث جوانب التحديات الناجمة عن آثار تغير المناخ، والتي تندرج تحت تخصصات متعددة وتحت حقوق الإنسان().
	35 - وفي عام 2008، طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 7/23، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن تجري بالتشاور مع الدول والجهات المعنية الأخرى، دراسة بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان. وتقدم الدراسة (A/HRC/10/61) لمحة عامة عن آثار تغير المناخ فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك تأثيرها على حقوق بعينها، وعلى الفئات الضعيفة من الناس والتشريد القسري والنزاعات، وأن تبحث تداعيات تدابير الاستجابة لتغير المناخ على حقوق الإنسان. والأهم أنها تبين الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الالتزامات المتصلة بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والوصول إلى المعلومات، والمشاركة في صنع القرارات. وتخلص الدراسة إلى أنه ينبغي للتدابير المتخذة للتصدي لتغير المناخ أن تستنير بالمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وأن تستند إليها.
	36 - كما أَضْفَتْ جهات فاعلة أخرى ثراءً على المناقشة الجارية بالتركيز على حقوق معينة() أو على تأثير تغير المناخ على فئات معينة( ). وبالإضافة إلى ما تشكله آثار تغير المناخ من تهديد مباشر للحق في الحياة، فإنه من المتوقع أن يكون لها تداعيات سلبية على الحقوق الأساسية المتعلقة بالغذاء (A/HRC/7/5)، والسكن (A/64/255)، والمياه، والصحة، وأن تؤثر على الحق العام في مستوى معيشي لائق (A/HRC/10/61، الفقرات 21-38). وقد أبرزت بعض هذه التحليلات الرابطة بين عدم الحصول على هذه الحقوق والتشرد(). وفي سياق تغير المناخ، فإن المشردين داخليا هم أيضا فئة متنامية من الأشخاص الذين يعتبرون معرضين للخطر بوجه خاص، بالنظر إلى العواقب الضارة المادية والاجتماعية والنفسية المرتبطة عادة بالتشرد. وتزداد هذه المخاطر من واقع أن آثار تغير المناخ الأكثر خطورة، ومن بينها التشرد، يُتَوَقَّع أن تؤثر بصورة غير متناسبة على المناطق والبلدان الفقيرة وعلى السكان المستضعفين بالفعل نتيجة للفقر وعوامل أخرى().
	37 - وينبغي للتدابير المتخذة لمعالجة أوجه الضعف المذكورة وللتصدي للتحديات المتعلقة بالتشرد الناجم عن تغير المناخ، أن تكون مستنيرة ومدعومة بنهج قائم على حقوق الإنسان يتم تطبيقه في جميع مراحل التشرد والاستجابة للكوارث. وقد أكدت مبادئ نانسن التي وضعت في مؤتمر نانسن بشأن تغير المناخ والتشرد (انظر الفقرة 15 أعلاه)، ضرورة اتباع مثل هذا النهج. وينص المبدأ الأول على أنه ”من الضروري أن تكون استجابات التصدي للتشريد المتعلق بالمناخ وبالبيئة مستنيرة بقدر كاف من المعرفة ومسترشدة بمبادئ الإنسانية الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي“().
	واو - أهمية إطار حقوق الإنسان بالنسبة للمشردين داخليا 
	إطار عالمي

	38 - تم وضع إطار واسع النطاق لحماية حقوق الإنسان لفائدة المشردين داخليا في العقدين الأخيرين، وهو ينطبق صراحة على حالات الكوارث الطبيعية، ويمتد إلى الأشخاص المشردين بسبب آثار تغير المناخ (انظر A/HRC/13/21، الفقرات 2 و 41-44).
	39 - وتتبوأ المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي مكانة محورية في هذا الإطار (انظر الحاشية 6 أعلاه)، وهي تقوم على المعايير الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبالقياس نفسه، في القانون الدولي للاجئين. ولئن كانت المبادئ التوجيهية غير ملزمة قانونا في حد ذاتها، فإنها تعيد النص على قوانين ملزمة، ولاقت تأكيدا من المجتمع الدولي باعتبارها ”إطارا دوليا هاما لحماية المشردين داخليا“(). وقد عملت بمثابة معيار قياسي هام لحماية المشردين في سياقات متنوعة، من بينها حالات النزاع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والكوارث الطبيعية، ومشاريع التنمية.
	40 - وتعرِّف المبادئ التوجيهية المشردين داخليا بأنهم ”الأشخاص أو الجماعات من الأشخاص الذين أُكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار صراع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة“.
	41 - وعملت المبادئ التوجيهية أيضا بمثابة أساس لوضع المزيد من التوجيهات التنفيذية، مثل المبادئ التوجيهية التنفيذية المنقحة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية (A/HRC/16/43/Add.5) والإطار المتعلق بالحلول الدائمة لمشكلة المشردين داخليا (A/HRC/13/21/Add.4)، وكلاهما اعتمدته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وتمثل الأولى، بوجه خاص، تقدما في تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية - أي الحالات المتصلة اتصالا وثيقا بتغير المناخ بالنظر إلى الزيادة في تواتر الكوارث 
	المتعلقة بالمناخ(). فالمبادئ التوجيهية، بالإضافة إلى انطباقها على سياقات مختلفة، توفر معايير محددة لجهود المساعدة والحماية في جميع مراحل التشرد، بما في ذلك الحيلولة دون التشرد، وأثناء مرحلة التشرد ذاتها، وفي سياق البحث عن حلول دائمة.
	الأطر الإقليمية

	42 - مهدت المبادئ التوجيهية كذلك الطريق إلى معاهدة إقليمية جديدة، هي ”اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم“ (اتفاقية كمبالا). وتعد الاتفاقية، التي اعتمدت في عام 2009، أول صك ملزم قانونا يتعلق تحديدا بحماية المشردين داخليا(). وتشترط المادة 5 (4) تحديدا أن تُتَّخذ تدابير لتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص الذين تشردوا داخليا بفعل كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان، بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وعلاوة على ذلك، كما هو منصوص عليه في المادة 2 (أ)، فإن أحد أهداف الاتفاقية المحددة هو اتقاء الأسباب الجذرية للتشرد الداخلي والتخفيف من آثارها والحيلولة دونها والقضاء عليها. ويرد شرط الوقاية وتخفيف الآثار بمزيد من التفصيل في المادة 4 (2)، التي تلزم الأطراف بوضع نظام للإنذار المبكر في مناطق التشرد المحتملة، واستراتيجيات للحد من أخطار الكوارث، وتدابير لإدارة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة إذا لزم الأمر.
	43 - أما الصكوك الإقليمية الأخرى، مثل البروتوكول المتعلق بحماية المشردين داخليا ومساعدتهم() الذي يطبق المبادئ التوجيهية، واتفاق عام 2005 بشأن إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، فهي توفر المزيد من الأطر القانونية والسياساتية لمعالجة التشرد، بما في ذلك التشرد الناجم عن تغير المناخ، على الصعيد الإقليمي. كما يمكن أن توفر مبدئيا الأساس اللازم للآليات التنفيذية الإقليمية لأغراض تنسيق المساعدات الإنسانية، وبرامج التكيُّف المتعلق بحالات التشرد، وتوجيه التمويل المتعلق بجهود التكيف مع تغير المناخ().
	الأطر الوطنية

	44 - على الصعيد الوطني، يستخدم العديد من البلدان المبادئ التوجيهية على نحو متزايد من أجل تطوير قوانينه وسياساته المحلية (انظر A/HRC/13/21، الفقرة 15، وقرار الجمعية العامة 64/162، الفقرتان 10 و 13). وتسلّم مبادئ نانسن (انظر الفقرة 37 أعلاه) بأهمية المبادئ التوجيهية في التصدي للتشرد الداخلي الناجم عن تغير المناخ على الصعيد الوطني. وينصّ المبدأ الثامن على أن ”المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي توفّر إطارا قانونيا سليما لمعالجة الشواغل المتصلة بالحماية والناجمة عن التشرد الداخلي نتيجة تغير المناخ وأسباب بيئية أخرى. وتُشجَّع الدول على كفالة تنفيذ هذه المبادئ وإعمالها على النحو المناسب من خلال التشريعات والسياسات والمؤسسات الوطنية“.
	45 - وفي سياق التشرد الداخلي الناجم عن تغير المناخ وزيادة وتيرة وقوع الكوارث الطبيعية ذات الصلة، بات من المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تنص التشريعات الوطنية على أحكام تشمل هذه الحالات بجميع نواحيها، وليس فقط حالات التشرد المتصل بالنـزاع. وفي هذا الصدد، فإن إطار عمل كانكون المتعلق بالتكيف يحثّ بشكل خاص جميع أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ”على تعزيز الترتيبات المؤسسية على الصعيد الوطني أو القيام، حسب الاقتضاء، بوضع و/أو تحديد هذه الترتيبات، بغية تعزيز العمل المتعلق بكافة إجراءات التكيف [بما في ذلك تدابير التكيف المتصلة بالتشرد] من التخطيط إلى التنفيذ“ (FCCC/CP/2010/7/Add.1، المقرر 1/م أ-16، الفقرة 32).
	زاي - معالجة التشرد الداخلي في سياق تغير المناخ
	46 - يركز هذا الفرع على استراتيجيات التكيف المتصلة بإدارة الكوارث والوقاية منها والتوصل إلى حلول دائمة، وليس على تقديم المساعدة الإنسانية خلال مرحلة التشرد نفسها. وسيستلزم التصدي الفعال للتحديات في مجال حقوق الإنسان المتصلة بالتشرد الداخلي نتيجة تغير المناخ من المجتمع الدولي تجاوز نطاق المساعدات الإنسانية التقليدية ونماذج الإدارة التي تأخذ بنهج قائم على رد الفعل. وعلى نحو ما يقترح المبدآن الرابع والخامس من مبادئ نانسن، فإن معالجة التشرد الداخلي في سياق تغير المناخ من المرجح أن تستلزم المزيد من التركيز على التبصّر والبيانات الموثوقة ونظم الرصد، بالإضافة إلى الالتزامات الإيجابية بالوقاية، وبناء القدرة على التكيف وإيجاد حلول دائمة.
	الحد من أخطار الكوارث والتأهب للكوارث 

	47 - يُعرّف الحد من أخطار الكوارث على أنه ”الإطار المفاهيمي للعناصر التي يُنظر فيها عند البحث في إمكانية التقليل إلى أدنى حد من أوجه الضعف وأخطار الكوارث في سائر شرائح المجتمع، لتجنب (منع) أو الحد (التخفيف والتأهب) من الآثار السلبية للأخطار وذلك في سياق التنمية المستدامة الواسع“(). وبعبارة أخرى، يُسعى في إطار الحد من أخطار الكوارث إلى التصدي لعوامل الخطر الكامنة من أجل الحد من الخسائر التي يمكن تفاديها في الأرواح، بالإضافة إلى الخسائر في الممتلكات وسبل العيش - وكثير منها يؤثر مباشرة على المشردين داخليا. وقد قام المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، الذي عقد في هيوغو باليابان في الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير 2005، واضعاً هذا الهدف نصب عينيه، باعتماد خطة مدتها 10 سنوات() وقّعت عليها 168 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
	48 - وفي مواجهة تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وحدتها، تتحمل الحكومات مسؤولية اتخاذ إجراءات وقائية معقولة للحد من التعرض للأخطار، وتقليل أوجه الضعف إزاءها وتجنب الآثار السلبية الناجمة عنها أو الحد من هذه الأخطار(). وعلى نحو ما أبرزت الجمعية العامة في قرارها 64/142، يمكن الوقاية من عواقب الأخطار أو التخفيف من حدتها بشكل كبير عبر استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث، التي رأت الجمعية أنه ينبغي دمجها في سياسات وبرامج التنمية الوطنية. ويمكن أن تشمل الاستراتيجيات البنى التحتية المادية، ولكن ينبغي أن تشمل أيضا تدابير لبناء الاستجابة الإنسانية ونظم إدارة الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي، ولوضع آليات للمشاركة وتعزيز قدرة الأشخاص المتضررين على التكيّف وقدراتهم على التعافي المبكر.
	49 - ويمكن لآليات الإنذار المبكر أن تكون بالغة الأهمية في التقليل إلى أدنى حد من الأضرار والخسائر في الأرواح، وكذلك من التشرد. غير أن التحليل الأولي للمجاعة وما نتج عنها من تشرد في الصومال في شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس 2011 يبين أنه رغم تنبؤ شبكة نظم الإنذار المبكر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أي منذ وقت مبكر، بحصول كارثة، لم تُعلن المجاعة حتى تموز/يوليه 2011، ولم تكن استجابة الجهات المانحة لنداءات التمويل التي أطلقتها الأمم المتحدة كافية(). ورغم أن انعدام الأمن وعدم إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية يفاقمان الصعوبات في حالة الصومال، فإن هذه الحالة الأخيرة بالإضافة إلى الجفاف الذي يؤثر على البلدان المجاورة قد كشفا عن وجود صعوبات منهجية من جانب الدول والمجتمع الدولي على حد سواء في الاستجابة بشكل استباقي للإنذارات المبكرة من أجل منع وقوع الكوارث أو الحد من آثارها السلبية على السكان، حتى في حالة الكوارث البطيئة الظهور مثل المجاعات. ويدلّ هذا على أن الآليات التقنية مثل أنظمة الإنذار المبكر يجب أن تقترن بالإرادة السياسية وبنظم الإدارة المستجيبة التي تنفذ تدابير التأهب والحد من أخطار الكوارث وغيرها من تدابير التكيف في الوقت المناسب.
	50 - وبالإضافة إلى نظم الإنذار المبكر، يمكن وضع تدابير قانونية للتأهب، مثل التشريعات والسياسات الوطنية، وغيرها من التدابير لحماية حقوق الإنسان للمشردين داخليا قبل وقوع الكوارث، بغية الحد من الآثار السلبية التي يُحتمل أن تتمثل في التشرد. ويمكن أن تشمل تدابير للحفاظ على وحدة الأسرة وإعادة لمّ شملها (على سبيل المثال خلال عمليات الإجلاء)، الأمر الذي يُعتبر عاملا أساسيا يساهم في الحماية، وضمان استبدال الوثائق الشخصية من خلال إجراءات سريعة ومبسطة. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير لحماية المساكن والأراضي وحقوق الملكية من خلال تسجيل سندات ملكية الأراضي وحفظها من مكان آمن؛ وآليات لتسوية منازعات الملكية عقب وقوع كارثة؛ والاحتياطات اللازمة لضمان تنفيذ مبادرات الإغاثة من الكوارث على نحو غير تمييزي (مثلاً على أساس نوع الجنس أو السن أو العرق)().
	منع حدوث التشرد الداخلي والتقليل إلى أدنى حد من آثاره السلبية 

	51 - وفقا للمبادئ التوجيهية، فإن التشرد يجب أن يبقى الملاذ الأخير. ويجب ألا يتم اللجوء إليه إلا عند عدم توافر أي بدائل أخرى، وينبغي الاضطلاع به لأغراض مشروعة مع تأمين ما يكفي من الضمانات القانونية والإجرائية().
	52 - وينصّ المبدأ التوجيهي 7 (1) على أنه يتعين ”على السلطات المعنية، قبل اتخاذ أي قرار يقضي بتشريد أشخاص، أن تعمل على استطلاع كافة البدائل الممكنة لتجنب التشريد كلية“ وعلى أنه ”إذا لم توجد بدائل فينبغي اتخاذ كافة التدابير للإقلال إلى أقصى حد من التشريد ومن آثاره الضارة“. وبالتالي، ينبغي أن تشمل استراتيجيات التكيف ذات الصلة بالتشرد المحتمل أيضاً استثمارات وتدابير لتفادي حالات التشرد والتقليل منها إلى أقصى حد، حيثما يكون ذلك ممكنا.
	53 - وقد تركّز الكثير من الاهتمام في مجال الحماية من التشريد حتى الآن على حماية الأفراد أو الجماعات من التشريد ”التعسفي“ (المبدأ التوجيهي 6)، الناجم عن الانتهاكات الفعلية لحقوق الإنسان من جانب الدولة أو غيرها من الجهات الفاعلة، على سبيل المثال عندما يُستخدم التشريد كأداة للعقوبة الجماعية أو لإنفاذ سياسات التطهير العرقي، أو في حالات مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي لا تبررها مصلحة الجمهور العليا والغالبة.
	54 - غير أن بعض حالات التشرد الناجمة عن تغير المناخ، مثل التنقلات نتيجة الكوارث البطيئة الظهور، قد تستلزم المزيد من التركيز على الالتزامات الإيجابية من جانب الدول، بدعم من الهيئات الإقليمية والمجتمع الدولي، بالاستباق والتخطيط مسبقاً واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الظروف التي من المرجح أن تؤدي إلى التشريد وتهديد حقوق الإنسان، أو التخفيف من حدة هذه الظروف. ويعد هذا الدور الوقائي لكفالة توفير الظروف المواتية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المتصلة بمستوى معيشي لائق يسمح بتجنب التشرد، هو معيار الإدارة على صعيدي الحكومات والدول ومعيار حماية حقوق الإنسان القائم على الالتزامات والإجراءات الإيجابية، وليس على الالتزام السلبي بعدم التدخل في مجال حقوق الإنسان.
	55 - وستحتاج الإدارة المسؤولة، من أجل الوفاء بالتزاماتها، إلى تطوير القدرات للكشف عن احتمال وقوع الكوارث وحالات التشرد في وقت مبكر، ووضع آليات للمساءلة لضمان اتخاذ تدابير للمتابعة في مجالي الوقاية والحماية، وإنشاء نظم أكثر فعالية للتشاور على الصعيدين المحلي والإقليمي على نحو يسمح بمشاركة السكان المتضررين في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم. وعلى وجه الخصوص، قد تستلزم معالجة مشكلة التشرد المحتمل في حالات الكوارث البطيئة الظهور أن تُتخذ، بالإضافة إلى تدابير التكيف البيئي للحد من التدهور (مثل تحاتّ التربة)، تدابير لمعالجة طائفة واسعة من القضايا الاجتماعية على الصعيد المحلي. ويمكن أن تشمل تدابير وقائية مثل التنويع الاقتصادي، واستحداث أشكال بديلة لتأمين سبل العيش، ومعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وإنشاء شبكات مناسبة للضمان الاجتماعي لمعظم الشرائح الضعيفة من السكان.
	56 - وقد قام المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، على سبيل المثال، بتحليل الآثار الضارة التي تخلّفها التغيرات المناخية الحادة على سبل العيش والأمن الغذائي(). ونتيجة للأثر الذي يخلّفه تغير المناخ على الإنتاج الزراعي في البلدان النامية على وجه الخصوص، وهو أثر تم توثيقه جيدا، ستشهد الأسواق تقلباً كما سيتعرض الملايين من السكان لخطر تهديد حقهم في الغذاء. وقد يكون من الضروري معالجة وإعادة تقييم أساليب الإنتاج الزراعي()، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات في مجال المساعدة الإنسانية. فالبحوث التي تُجرى والقرارات التي تُتخذ فيما يتعلق بالنهج الزراعية وغيرها من التدابير لضمان الأمن الغذائي وإدارة الموارد سوف تؤثر تأثيرا عميقا على أنماط التشرد.
	57 - وعندما لا تُتخذ تدابير وقائية أو عندما يكون من غير المجدي اتخاذها، من المرجح أن يحصل تشرد أو عمليات انتقال استباقية من جانب السكان، وهي استجابات عقلانية تُتخذ بغرض التكيف(). ومن المهم توقع عمليات الانتقال هذه، وضمان جمع البيانات والاضطلاع بأعمال الرصد في مثل هذه الحالات() وذلك للتمكن من الاستعداد لمواجهة النتائج السلبية، بما في ذلك الخسائر في الأرواح أو الممتلكات وخطر التسبب بعدم استقرار في المناطق المضيفة، وتقليل هذه النتائج إلى أدنى حد.
	58 - وفي حالة التشرد الداخلي نتيجة الكوارث المفاجئة، يُعد الحد من أخطار الكوارث ووضع تدابير لبناء القدرة على التكيّف عنصرين أساسيين لمنع حدوث التشرد أو الحد من عواقبه. ومن المهم أيضا ضمان بذل جهود الإنعاش المبكر وإعادة البناء في أقرب فرصة ممكنة حتى لا يدوم التشرد لفترة أطول مما تقتضيه الظروف. غير أن هذا الأمر شكّل حتى الآن تحديا رئيسيا ومنهجيا يتعين على الأطراف الفاعلة العاملة في مجال المساعدة الإنسانية والتنمية، وكذلك الدول، التصدي له في استراتيجيات التكيف ذات الصلة بـالتشرد التي اعتمدتها.
	59 - ويسلم إطار عمل كانكون المتعلق بالتكيف بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي والقدرات والخبرات الوطنية، بهدف وضع النُّهُج التي يمكنها أن تقلل من الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، سواء في حالات الكوارث المفاجئة أو الكوارث البطيئة الظهور().
	60 - والأهم من ذلك أن الإطار يشير على وجه التحديد إلى أنشطة تتعلق بالحد من الأخطار، وبناء القدرة على التكيف، والتأمين البالغ الصغر، والمشاركة في تحمل المخاطر، والتنويع الاقتصادي، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة تدابير إعادة التأهيل المرتبطة بالكوارث البطيئة الظهور().
	نقل السكّان

	61 - قد يكون من الضروري أحيانا نقل السكّان من مناطق محفوفة بالمخاطر أو معرّضة للكوارث، أو لمواجهة كارثة بطيئة الظهور تجعل العيش في منطقة ما أمرا لا يطاق(). وعندما يحدث تشرّد دون أن تكون هناك حالة طوارئ، كأن تعيد الحكومة توطين السكّان استباقيا، يلزم توفير ضمانات لاحترام الحقوق الفردية.
	62 - ويتضمّن المبدأ التوجيهي 7 (3) عددا من الضمانات الإجرائية من هذا النوع، إلى جانب الاشتراطات الواردة في المبدأ التوجيهي 7 (1) والمذكورة في الفقرة 52 أعلاه. ويلزم أن يكون هناك قرار محدد صادر عن السلطة المعنية في الدولة؛ ويلزم تزويد المشرّدين داخليا بجميع المعلومات المتعلّقة بأسباب وإجراءات نقلهم وبالمكان الذي سينقلون إليه وبالتعويض الذي سيحصلون عليه؛ ويلزم التماس موافقتهم الحرّة المستنيرة. وعلاوة على ذلك، يجب على السلطات أن تسعى إلى إشراك المتضرّرين، بمن فيهم النساء، في إدارة وتخطيط إعادة التوطين وكفالة احترام حقّهم في التماس سبل الانتصاف الفعّالة، بما في ذلك إتاحة المجال لإعادة النظر في القرارات.
	63 - ويجب أن تكفل خطط إعادة توطين الأفراد أو المجتمعات مشاركة المتضرّرين بفعالية في جميع القرارات، بما في ذلك القرارات المتصلة بمكانهم الجديد وبتوقيت وطرائق إعادة التوطين. وفي كثير من الحالات يكون من المسائل المحورية، والصعبة غالباً، مسألة مدى قدرة المشرّدين على الحصول على الأراضي وكسب الرزق والتعويضات. ويجب أن تراعي خطط إعادة التوطين كذلك عوامل أخرى كقضايا الهوية المجتمعية والعرقية والثقافية، واحتمالات أن تكون هناك أمور (موجودة من قبل في الغالب) من قبيل عدم التوافق أو التوتّرات مع المجتمعات المحلية التي ستستقبلهم. وغالبا ما يكون من الضروري اتّخاذ تدابير مراعية لاحتياجات وشواغل المجتمعات المحلية المستقبلة، ومن ذلك قدرتها الاستيعابية (حيث سيزيد الضغط على مواردها الطبيعية وغيرها من الموارد والخدمات المجتمعية وخلافه)، واتخاذ تدابير معزّزة للاندماج، والقيام بجهود الوساطة. وهذا يستلزم العمل مع جميع الأطراف على تعزيز الثقة وإمداد المشردين والمجتمعات المحلية والمستقبلة على السواء بالدعم اللازم لإعادة التوطين.
	64 - وصحيح أن إعادة توطين المجتمعات المحلية تكون أمرا ضروريا في بعض الأحيان، إلا أنها ينبغي أن تظلّ دوما الملاذ الأخير. وغالبا ما تنطوي خطط ومواقع إعادة التوطين على عدد من المشاكل التي تؤدي إلى عدم نجاحها. فمثلا قد تتسبّب الشواغل المتعلقة بالتعويضات وفقدان السكن وسبل العيش في مقاومة المجتمعات المحلية لخطط إعادة توطينها حتى تحدث مأساة أو تعصف بها كارثة. وفي حالات أخرى، تكمن المشكلة في المسافة بين الموقعين الأصلي والجديد. وفي بعض الأحيان، قد يتسبب عدم إيلاء الاعتبار الوافي لأهمية عنصر الموقع في عودة المشرّدين إلى منطقتهم الأصلية المحفوفة بالمخاطر(). وكثيرا ما يكون هذا هو الحال بالنسبة إلى المستوطنات العشوائية التي تنشأ في المناطق الحضرية على سبيل المثال. ففي كثير من هذه الحالات يعود الناس إلى مستوطناتهم هذه، ذلك أنهم يجدون قيمة عالية في القرب من مركز المدينة، ومن مصدر رزقهم، ومن الشبكات المجتمعية والاجتماعية التي أقاموها، فهي تشكّل مصدرا حيّويا للدعم، وخاصة بالنسبة إلى الفئات الضعيفة().
	65 - وفي الدول الجزرية الواطئة، غالبا ما يبدي السكّان الذين طالما قطنوا جزرا معيّنة الرغبة في الانتقال كمجموعة والبقاء على مقربة من موقعهم الأصلي، حتى إذا توجّب انتقالهم إلى جزيرة أخرى(). ويمكن أن توفر المبادئ المنطبقة على إعادة التوطين في سياقات أخرى، كحالات الإخلاء المرتبطة بمشاريع إنمائية، توجيهات قيّمة يُسترشد بها في وضع المعايير والإجراءات الخاصة بإعادة التوطين التي تمليها آثار تغيّر المناخ (انظر A/HRC/4/18).
	البُعد المتعلّق بالهجرة إلى الحضر

	66 - يعدّ تضاؤل سبل العيش، الذي يرجع بعضه إلى تغيّر المناخ، من العوامل الرئيسية الدافعة في اتّجاه زيادة معدّلات الهجرة من الريف إلى الحضر، وأغلب هذه الهجرة يكون إلى أحياء حضرية فقيرة ومستوطنات عشوائية حيث تتّسم الظروف المعيشية بالهشاشة (A/HRC/10/61، الفقرة 37). ويعيش أكثر من 50 في المائة من سكان العالم اليوم في مناطق حضرية، ومعظمها يقع في دول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. ويعيش ثلث سكّان الحضر هؤلاء (بليون نسمة) في مستوطنات عشوائية وأحياء فقيرة ذات ظروف هشّة، وهو ما يزيد من شدّة تأثرهم بالأزمات الإنسانية(). وتفيد التقديرات أنه بحلول عام 2030، سيتجاوز تعداد سكان الحضر خمسة بلايين، و أن 80 في المائة من سكّان الحضر سيقطنون بلدات ومدنا في العالم النامي(). ويشير الخبراء إلى أنه في آسيا وأفريقيا، ”تسارع النموّ الحضري بسبب تزايد أعداد اللاجئين والمشرّدين داخليا الذين غالبا ما يهاجرون إلى المدن“().
	67 - فيجدر إذن التعامل مع البعد الحضري للتشرّد الناجم عن تغيّر المناخ كاعتبار رئيسي يتعيّن مراعاته في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل، وفي تدابير التكيّف الرامية إلى معالجة حالات التشرّد المحتملة. وقد يلزم إكساب المدن مزيدا من ”القابلية للتمدّد“ لاستيعاب تدفّقات البشر المحتملة. وفي الوقت ذاته، يلزم لتقليص تدفقات الهجرة غير المخطّطة إلى الحضر أن يتمّ التصرّف بشكل أفضل حيال حالات التشرّد المحتملة.
	68 - فالتدفّقات غير المخطّطة التي تتجه صوب المناطق الحضرية تولّد عددا من المخاطر المحتملة. ونظرا إلى أن حالة المشرّدين داخليا تزيد احتمالات أن يكون المرء ”عديم الصفة“ أو ”غير مسجّل“ أو ”غير مدرج في القوائم“، أو ”غير مدون في الوثائق“، فإن أوجه عدم المساواة التي كانت قائمة قبل وقوع الكارثة قد تتعزّز بعدها(). فالمشرّدون داخليا، نظرا لكونهم وافدين جددا، غالبا ما تكون فرصهم في الحصول على الموارد وأسباب العيش أقل من غيرهم، وغالبا ما يقيمون في المناطق الفقيرة ويكونون ضحايا محتملين للعنف الحضري في هذه المواقع. وكغيرهم من الفقراء الذين يقطنون الأحياء الفقيرة، قد يُضطرون إلى السكن في أماكن محفوفة بالمخاطر كالمناطق الواطئة ومدافن القمامة()، فتُهدّد سلامتهم البدنية ويواجهون خطر فقدان المسكن والتشرّد من جديد.
	69 - وأفاد الخبراء بأن ”تركّز الموارد والأصول والخدمات في المدن أمر قد يؤدّي في حدّ ذاته إلى كون آثار الكوارث والنـزاعات وأحداث العنف أكثر تدميرا للقدرات“(). ولذا التفت مجتمع المساعدة الإنسانية ومتخصّصو التخطيط العمراني إلى آثار تغيّر المناخ على المناطق الحضرية على وجه التحديد، مع التركيز على التفاوت المتنامي في درجات الضعف في المناطق الحضرية، وتحدّيات السكن، وضرورة نقل التركيز من الاستجابة الإنسانية إلى وضع استراتيجيات وقاية من الكوارث تخصّ المناطق الحضرية تحديدا().
	الحدّ من تبعات تدابير التخفيف من آثار تغيّر المناخ على التشرّد

	70 - من المتوقّع عند اتّخاذ تدابير للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، مثل الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة (مثل الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح) أو إنتاج الوقود الزراعي المنشأ أو مشاريع الحفاظ على الغابات أو إصلاح الأهوار، أن يتسبب هذا أيضا في حدوث حالات تشرّد داخلي بمستويات عالية.
	71 - وقد اعترف المجتمع الدولي بأنه من الوارد أن تُلحق تدابير التصدّي لآثار تغيّر المناخ بالبعض آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية، وبأنه سيلزم تقديم الدعم، بما في ذلك التزويد بالمال والتكنولوجيا وبناء القدرات، لتقليص هذه الآثار إلى الحدّ الأدنى و ”وتنمية قدرات التكيّف لدى المجتمعات والاقتصادات المتأثرة سلبا بتدابير التصدّي تلك“(). غير أن الضمانات التي تهدف إلى منع حدوث التشرّد نتيجة لتدابير التخفيف من آثار تغيّر المناخ - التي تؤثّر في كثير من الحالات على السكان الأصليين والأقليات - أو إلى تقليل هذا التشرّد إلى الحدّ الأدنى لا تزال ضعيفة. 
	72 - وتتجلّى في إنتاج الوقود الزراعي المنشأ وبرامج الحفاظ على الغطاء الحرجي التي انطوت في بعض الأحيان على التعدّي على حقوق الشعوب الأصلية في ما يتعلق بأراضيهم وثقافاتهم التقليدية، أمثلة لتدابير التخفيف من آثار تغيّر المناخ التي قد تُحدث عواقب سلبية وتتسبّب في التشريد القسري(). وقد وُجّهت انتقادات للمبادئ التوجيهية التي وُضعت حتى الآن من جانب الجهات الفاعلة في مجال التنمية في سياق المشاريع الإنمائية الواسعة النطاق، بما في ذلك بعض المشاريع التي تدعم استخدام الطاقة النظيفة كالسدود الكهرمائية، وذلك لإخفاقها في تقليل معدّلات التشرّد إلى الحدّ الأدنى وتطبيق معايير حقوق الإنسان على النحو الوافي().
	73 - وينصّ المبدآن التوجيهيان 6 (ج) و 7 (1) (3) على معايير محدّدة يجب استيفاؤها عندما تكون هناك حالة تشرّد متوقعة في غير سياقات الطوارئ، كأن يكون الأمر متعلقا بتدابير التخفيف المذكورة أعلاه وبالمشاريع الإنمائية الواسعة النطاق. وفي سياق تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، سيكون من المهم تقدير حجم التشرّد الذي قد ينجم عن هذه التدابير، وتعزيز المبادئ التوجيهية، وتطبيق المعايير الواردة في المبادئ التوجيهية وتطبيق النهج القائم على الحقوق.
	ْالحلول الدائمة للتشرد في سياق تغير المناخ
	74 - نظرا للمدى المتوقع للتشرد الناجم عن آثار تغير المناخ، ستستلزم استراتيجيات التكيف اتخاذ تدابير ليس للتخفيف من الآثار الإنسانية المباشرة ومعاناة الناس فحسب، ولكن أيضا لإنهاء حالات التشرد من خلال إيجاد حلول دائمة. ولئن كان الانتقال أو الفرار إلى مكان أكثر أمنا يمكن أن يوفرا الارتياح المؤقت، فمن المثبت تماما أن حالات التشرد ذات الأمد الطويل تفاقم أوجه الضعف القائمة، وتوجد حالة من الاتكالية، وتؤدي إلى توترات اجتماعية، وتفضي عموما إلى عدد من التحديات الخطيرة في مجالات الحماية والمساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان.
	75 - وفي كثير من الحالات، يمكن للمشردين داخليا أن يعيشوا في مستوطنات أو مخيمات مكتظة، وهو ما يفرز عددا من الشواغل الإضافية، بما في ذلك الشواغل المتعلقة بالسلامة الشخصية، ولا سيما العنف الجنسي والجنساني؛ وعامل الجذب المتعلق بتقديم المساعدة في المخيمات؛ وواقع أن المخيمات قد تطيل بقاء حالة تلقي المساعدات الإنسانية لفترة طويلة جدا على حساب الإنعاش المبكر والحلول الدائمة. وبارتفاع مستويات التشرد في سياق تغير المناخ، ستصبح الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول طويلة الأمد للسكان المتضررين وتجنب أوضاع التقلقل والتهميش وعدم الاستقرار المرتبطة بحالات التشرد التي طال أمدها، ضرورة أمنية وطنية وربما إقليمية.
	76 - ومن أجل نجاح تدابير التكيف التي تعالج التشرد الداخلي، يجب عليها أن توفر استراتيجيات تتوخى إيجاد حلول دائمة في شكل العودة أو الاندماج المحلي أو التوطن في جزء آخر من البلد. غير أنه يرجح أن يكون التوصل إلى حلول دائمة في سياق تغير المناخ أكثر تعقيدا وأقل ثباتا أو أحادي البعد. وقد تجمع هذه الاستراتيجيات بين عدد من الحلول، بما في ذلك عمليات الانتقال الموسمية أو المؤقتة، أو الحلول التي تشمل الاستمرارية في المكان الأصلي إضافة إلى الاندماج في جزء مختلف من البلاد (على سبيل المثال، يعود جزء من الأسرة إلى المكان الأصلي بصفة دائمة أو على أساس موسمي، بينما يعمل المعيل في مكان آخر). ومن ثم ينبغي أن تكون الاستراتيجيات التي تعالج التشرد الداخلي مرنة بما فيه الكفاية لتشمل وتدعم شتى سيناريوهات التكيف الإنساني، وتضمن أن تستند الحلول الدائمة إلى الموافقة الحرة والواعية.
	77 - وتوفَّر المعايير والإرشادات المتعلقة بإيجاد حلول دائمة في المبادئ التوجيهية من 28 إلى 30 وفي إطار الحلول الدائمة. وينص هذا الإطار على أنه يمكن اعتبار أن الحلول الدائمة قد تحققت ’’عندما لا يصبح لدى المشردين داخلياً أي احتياجات محددة للحماية والمساعدة في ما يتصل بتشريدهم وعندما يكون بمقدورهم التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز ناتج عن تشريدهم‘‘ (A/HRC/13/21/Add.4، الفقرة 8).
	78 - وهناك عدد من العوامل يفضي إلى حلول دائمة. ويتمثل أحد هذه العوامل في ضمان انتقال في وقت مبكر من مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة البناء، مما يسمح للمشردين داخليا بالعودة إلى أماكنهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الكارثة. وتم التسليم بأهمية ضمان أن تعزز المساعدات الإنسانية والتنمية أحدهما الأخرى من بداية حالة الطوارئ في المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية، المرفقة بقرار الجمعية العامة 46/182. إلا أن مواءمة المساعدات الإنسانية والأهداف الطويلة الأجل للإنعاش والتنمية كانت صعبة في الممارسة، باعتبار أن شتى الجهات الفاعلة تطبق معايير واعتبارات مختلفة في مجالات نشاطها. وتزداد الصعوبات في الحالات التي ليس لدى الحكومات الوطنية فيها استراتيجية واضحة طويلة الأجل. غير أن الزيادات المتوقعة في تواتر وشدة الكوارث المفاجئة، تجعل من الضروري تحسين قدرة الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية على سد الفجوة بين الأهداف المرتبطة بمراحل تقديم المساعدات الإنسانية والإنعاش وإعادة البناء.
	79 - وتشمل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى إيجاد حلول دائمة إعادة إنشاء الاقتصادات وأسباب المعيشة المحلية، وهو ما يشجع الاعتماد على الذات في المجتمعات المحلية المتضررة ويعزز مشاركتها في جميع الأنشطة، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى المشاركة مع الجهات الفاعلة الإنمائية. وفي حالة التوطن أو الانتقال، تكون الاستراتيجيات ذات الصلة بالأرض والسكن وأسباب المعيشة ضرورية، كما تكون النهج المجتمعية التي تراعي احتياجات المجتمعات المحلية المستقبلة كذلك. وستستلزم أيضا زيادة التشرد الداخلي وضع آليات للتصدي للتحديات والتوترات التي يمكن أن تحدث في العلاقة مع المجتمعات المحلية المستقبلة في ما يتعلق بالاندماج.
	80 - وينبغي أن تشكل الحلول الدائمة للسكان المشردين جزءا من خطط التكيف الوطنية() والبرامج المحلية والوطنية لبناء القدرات، وأن تكون مدعومة بالأموال المتاحة للإنفاق على تدابير التكيف. وينبغي أن تشكل أيضا جزءا من خطط التنمية الوطنية. غير أن بعض تبعات تغير المناخ قد تؤثر في أنواع الحلول الدائمة التي يمكن أن يستفيد السكان المتضررون منها. وفي حالة أنواع معينة من الكوارث البطيئة الظهور، على سبيل المثال، قد لا تشكل العودة بديلا صالحا في المستقبل المنظور. ويبرز هذا الحاجة إلى استكشاف شتى الخيارات الممكنة في وقت مبكر ودمجها ضمن خطط التنمية والتكيف الوطنية، من أجل تقليل الآثار الاجتماعية والإنسانية الناجمة عن التشرد الداخلي العفوي والواسع النطاق. وفي الحالات القصوى، مثل حالة بعض الدول الجزرية الواطئة، حيث تصبح الظروف غير صالحة لسكن البشر، قد يتعين أيضا استكشاف الحلول الدائمة من خلال الجهود التعاونية الإقليمية والدولية، التي قد تمهد الطريق لوضع معايير وخيارات جديدة، بما في ذلك عمليات الترحيل عبر الحدود.
	حاء - مشاركة الأشخاص المتضررين وحقوقهم الإجرائية
	81 - تحتل الحقوق الإجرائية للأشخاص المتضررين مكانا بالغ الأهمية في سياق التشرد الناجم عن تغير المناخ. وهي تساعد على ضمان احترام حقوق الإنسان والقيام باستجابة أكثر فعالية لأوجه ضعف محددة، وتعزيز تمكين الأشخاص المتضررين وكذلك الاستفادة الكاملة من قدراتهم. وفي الواقع، تعتمد مرونة الفرد والمجتمع المحلي إلى حد كبير على مدى تمكين المشردين داخليا من التكيف مع التغيير وإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم. وتشمل الحقوق الإجرائية، في جملة أمور، الوصول إلى المعلومات، والتشاور والمشاركة الفعالة في عمليات اتخاذ القرارات، والاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة.
	82 - ومن المهم ضمان تطبيق آليات المساءلة والآليات الإجرائية من أجل ضمان مشاركة السكان المتضررين في جميع مراحل التشرد(). وتنص المبادئ التوجيهية 7 و 28 و 30 على توفير حقوق إجرائية محددة للمشردين داخليا في ما يتعلق بالوقاية من التشرد فضلا عن تقديم ضمانات لمشاركتهم في عمليات إعادة التوطين وإيجاد حل دائم. وينبغي أيضا للمجتمعات المحلية المضيفة والمستقبلة أن تشارك في كثير من هذه العمليات القائمة على المشاركة والتشاور().
	83 - ويقر إطار كانكون المتعلق بالتكيف بالحاجة إلى دعم تدابير التكيف التي تتسم بأنها ’’قطرية المنحى ومراعية للفوارق الجنسانية وتشاركية وذات شفافية كاملة [...] وتضع الفئات والمجتمعات المحلية المعرضة للتأثر بالحسبان‘‘ (FCCC/CP/2010/7/Add.1، المقرر 1/م أ-16، الفقرة 12). ويقر الإطار كذلك بالحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الفهم والتعاون في ما يتعلق بالتشرد وإعادة التوطين المخطط لها بسبب تغير المناخ، والحاجة إلى إجراء تقييمات لقابلية التأثر وللتكيف، بما في ذلك في ما يتعلق بالتبعات الاجتماعية والاقتصادية لخيارات التكيف مع تغير المناخ وتدابير التصدي (الفقرتان 14 (ب) و (و) وديباجة الجزء ثالثا - هاء). وبينما تكمّل المبادئ التوجيهية وإطار الحلول الدائمة أحدهما الآخر فهما يوفران توجيهات أكثر تحديدا وتفصيلا بشأن المعايير المتعلقة بحقوق المشردين داخليا في المشاركة وبحقوقهم الإجرائية.
	طاء - أطر التعاون الدولي
	84 - تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية ومساعدة المشردين داخل حدودها. وفي نفس الوقت، تم الإقرار أيضا بالمسؤولية الدولية المشتركة، في سياق التشرد الناجم عن تغير المناخ والعبء غير المتناسب المفروض على المناطق والبلدان الفقيرة. وحيثما تكون قدرات الدولة ومواردها غير كافية، ينبغي أن يساعد التعاون الدولي والشراكات في دعم تكلفة تدابير التكيف. ويتماشى هذا مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان (A/HRC/10/61، الفقرة 87) وهو مثبت في إطار كانكون المتعلق بالتكيف، الذي يدعو الأطراف إلى تعزيز إجراءات التكيف، مع مراعاة مسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة وقدراتها، فضلا عن أولوياتها وظروفها (FCCC/CP/2010/7/Add.1، المقرر 1/م أ-16، الفقرة 14).
	85 - وبشكل أكثر تحديدا،  يقر إطار كانكون المتعلق بالتكيف في الفقرة 14 (و) بالحاجة إلى التعاون الوطني والإقليمي والدولي في ما يتعلق باستراتيجيات التكيف لمعالجة قضايا التشرد والهجرة وإعادة التوطين، وهو التعاون الذي يمكن أن يتيح الفرص لعقد الاتفاقات ووضع المعايير الجديدة التي تيسر وتدعم تحركات الناس، بما في ذلك خارج حدودهم الوطنية عندما يكون ذلك ضروريا.
	86 - واستفيد من تغير المناخ في بلورة تأثير الإجراءات التي تتخذها فرادى الدول وتتجاوز الدولة لتؤثر في حقوق الناس والمجتمعات المحلية في أنحاء العالم. فتغير المناخ لا يعرف حدودا بين الدول أو الأجيال. وهناك حاجة بالتالي إلى نظم فعالة للتعاون الدولي وإلى الحكم المحلي الذي يتحلى بالمسؤولية من أجل التصدي له بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان ودعم استراتيجيات التكيف من أجل التعامل مع شتى التحديات التي يطرحها تغير المناخ، من قبيل التشرد، على المجتمع الدولي ككل في مجال حقوق الإنسان.
	رابعا - التوصيات
	اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان
	87 - ينبغي اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لإثراء وتعزيز جميع الإجراءات، على الصُعد المحلي والإقليمي والوطني والدولي، من أجل التصدي للتشرد الداخلي المتعلق بتغير المناخ. وتوفر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، والتي تقوم على معايير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبالقياس، في القانون الدولي اللاجئين، إطارا قانونيا سليما ينبغي للدول أن تنفذه على الصعيد الوطني من خلال التشريعات والسياسات والمؤسسات.
	تدابير التكيف والتخفيف
	88 - ينبغي أن تكون تدابير التكيف الخاصة بمواجهة التشرد الناتج عن تغير المناخ شاملة من حيث طبيعتها بحيث تتضمن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛ وتشمل استراتيجيات استباقية لمنع التشرد أو التقليل منه؛ وعمليات مخططا لها لإعادة التوطين، عند الاقتضاء، وهجرة داخلية استباقية متى كان ذلك مستندا إلى سياسات وطنية سليمة ويُستخدم كآلية للمواجهة في حالة الكوارث بطيئة الظهور؛ وإيجاد حلول دائمة. ويجب أن تكون هذه التدابير منسجمة مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتشمل تقديم المساعدة الإنسانية والحماية إلى الأشخاص المتأثرين خلال مرحلة النزوح.
	89 - ويجب أن تشمل الصناديق المختلفة الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ دعما لتدابير التكيف ذات الصلة بالتشرد الداخلي الناتج عن تغير المناخ. وينبغي لها أن تدعم الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في هذا الصدد فضلا عن إشراك المجتمع المحلي. وينبغي أن تعتمد آليات التمويل نهجا شاملا فيما يتعلق بتدابير التكيف ذات الصلة بالتشرد، يتراوح من مرحلة الوقاية إلى مرحلة إيجاد حلول دائمة على النحو المفصل أعلاه، وأن تتبنى ضمانات فيما يتعلق بالتشرد القسري وعمليات إعادة التوطين المخطط لها. وينبغي أن تكون هذه الآليات مواكبة للبحوث ذات الصلة ومتسقة مع التطورات المعيارية في هذا المجال.
	90 - وينبغي تعزيز تدابير الحد من مخاطر الكوارث والتأهب لها  من أجل منع حالات تشريد الأشخاص أو الحد منها. وهذا أمر ضروري ولا سيما في ضوء الكوارث المفاجئة الأكثر شيوعا والأشد فتكا، فضلا عن العواقب الإنسانية الوخيمة للكوارث البطيئة الظهور كالجفاف، وكلاهما بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ. وينبغي للنظم والقوانين والسياسات الوطنية الخاصة بإدارة الكوارث، أن تتضمن نهجا يستند إلى حقوق الإنسان وأن تشدد على بناء القدرات والمشاركة على الصعيد المحلي أو على مستوى المجتمعات المحلية  وينبغي لها الرجوع إلى المعايير المطبقة على التشرد الداخلي في حالة عدم إمكانية تفاديه. وينبغي أن تُدرج تدابير إدارة الكوارث في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ.
	91 - وينبغي النهوض بآليات تعزيز الانخراط والمشاركة وتدعيم قدرات الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ودعمها، حيث إن لهؤلاء دورا فعالا في التصدي بكفاءة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ. وينبغي أن تتضمن مشاركة المجتمع المحلي أولئك الأكثر عرضة للخطر.
	92 - ويرحب المقرر الخاص بأهداف التخفيف من آثار تغير المناخ التي حددتها العملية المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويشجع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد، نظرا لأن التخفيف من آثار تغير المناخ سيؤدي أيضا إلى خفض أعداد المشردين داخليا من جراء تغير المناخ.
	المعرفة والتوجيه والمعلومات
	93 - من الأمور الضرورية اتخاذ تدابير لتعزيز المعرفة في مجال التشرد المرتبط بتغير المناخ ويجب أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، وفقا لتوصية إطار كانكون المتعلق بالتكيف، (FCCC/CP/2010/7Add.1) المقرر 1/م أ-16. ويجب أن يشمل ذلك إجراء بحوث بشأن نطاق هذا التشرد وحجمه، والتي ينبغي أن تكون مستندة إلى مشاورات مع المجتمعات المحلية المتأثرة والجهود المشتركة بين الوكالات والجهود المتعددة التخصصات.
	94 - ويلزم بذل جهود خاصة لفهم حالات الكوارث البطيئة الظهور المرتبطة بتغير المناخ والاستجابة لها بشكل أفضل، وذلك لتجنب المعاناة البشرية والتشرد المصاحبين لها أو الحد منهما.
	95 - ويشجع أيضا إجراء أبحاث بشأن إمكانية نزوح الأشخاص جراء مشاريع التخفيف من حدة آثار تغير المناخ والتكيف معه، كتلك التي تعزز الطاقة النظيفة. وينبغي أن تستكشف هذه الأبحاث نطاق عمليات النزوح من هذا القبيل وطبيعتها، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تكون ضرورية لضمان حقوق الإنسان الخاصة بأولئك المشردين من جراء هذه المشاريع، وذلك تمشيا مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي والمعايير والمبادئ التوجيهية الأخرى السارية في مجال حقوق الإنسان.
	96 - وينبغي وضع المزيد من التوجيهات فيما يتعلق بالحالات التي تعتبر فيها إعادة توطين السكان أمرا ضروريا بسبب آثار تغير المناخ. وينبغي أن تستند هذه التوجيهات إلى الدروس المستفادة، وأن توفر الضمانات التي تكفل حقوق الأشخاص الذين يتعين إعادة توطينهم. وينبغي على وجه الخصوص تناول قضايا التعويض وحقوق الملكية والحقوق الإجرائية، وهوية المجتمع المحلي والهوية الثقافية، وسبل العيش وتقديم الدعم للمجتمعات المستقبلة.
	97 - وينبغي تعزيز آليات الرصد العالمية الخاصة بالتشرد الداخلي بهدف أن تشمل كلا من الكوارث المفاجئة والكوارث بطيئة الظهور ذات الصلة بتغير المناخ، وبغرض المساعدة على تحديد النطاق العام للتشرد المتصل بظاهرة تغير المناخ.
	98 - ويجب إجراء المزيد من البحوث بشأن البعد الحضري للتشرد بفعل آثار تغير المناخ وتعزيز الاستجابات العملية، وذلك لتناول الطابع المميز لمواطن الضعف في المناطق الحضرية وما تتميز به من طاقات والزيادة المحتملة في الهجرة غير المخطط لها إلى الحظر والناجمة عن تزايد الكوارث بطيئة الظهور والكوارث المفاجئة، ومدى تأثيرها.
	99 - وينبغي وضع توجيهات محددة للدول الأعضاء بشأن كيفية ضمان أن يؤخذ التشرد في الاعتبار في النقاش الدائر حول تغير المناخ، وبشأن المقاييس المعيارية والوثائق الإرشادية المتاحة، وبشأن الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان والديناميات الأوسع للتشرد الناجم عن تغير المناخ، من قبيل تأثيره على الأمن والهجرة إلى الحضر.
	التعاون والمساعدة
	100 - ثمة حاجة إلى زيادة الدعم الدولي لتعزيز القدرات المحلية والوطنية والأطر القانونية والسياسات الرامية لمعالجة التشرد الناجم عن آثار تغير المناخ. وسيكون هذا التعاون والمساعدة، والتنفيذ الكامل للفقرة 14 (و) من إطار كانكون المتعلق بالتكيف، ضروريا لدعم الدول في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاحترام وحماية وإعمال حقوق الأشخاص المتأثرين وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
	101 - ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة وإنشاء هياكل أقوى في مجال المساءلة والتنفيذ، يتعين الآن زيادة التركيز على تنفيذ السياسات والبرامج على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية. وهذا يتطلب تعزيز الإجراءات والدعوة في المحافل الإقليمية والوطنية المعنية باتخاذ تدابير محددة للتكيف من أجل التصدي للتشرد ذي الصلة بتغير المناخ، على الصعيدين الداخلي والإقليمي.
	102 - ودور اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في تناول الشواغل الإنسانية العامة والقضايا الخاصة بالتشرد المرتبطة بتغير المناخ والدفاع عنها هو دور محوري ويجب تعزيزه عن طريق وسائل من بينها جهود فرقة عملها المعنية بتغير المناخ ومشاركتها في المنتديات العالمية الرئيسية للسياسات من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والمدخلات التقنية على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية لبناء القدرة على المرونة وتكثيف الأنشطة العملية وتدابير التكيف الخاصة بتغير المناخ.

