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3 متهيد
بخصوص األحداث و اإلجراءات التي  تتفاقم بسبب تغري املناخ٫ و التي ساهمت و تواصلت  يف ترشد السكان٫ مام أدى إىل تدهور حالة املترضرين 

و السيام الفئات الضعيفة و املهمشة٫  فقدانهم لألصول٫ السكن ٫ االرايض ٫ املمتلكات  و سبل العيش ٫ و خسارة  الثقافة ,  لدى  العرف  و/او الهوية 

الروحية;

إسرتشادا مبيثاق األمم املتحدة للقانون الدويل،  و اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان٫ و العهد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصادية و  اإلجتامعية و الثقافية و 
الدولية و العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية  و السياسية و كذالك إعالن و برنامج عمل فيينا;

إذ نشري  إىل أن  هذه املبادئ )„Peninsula Principles/مبادئ أشباه الجزر“( املتعلقة بالترشد بسبب مناخ الدول أشباه الجزر٫ املأطر و املبني عىل 
أساس مبادئ األمم املتحدة التوجيهية  بشأن  الترشد الداخيل;

إذ نتفهم  أنه عندما يهدد  نشاط ما بإلحاق الرضر بصحة  حياة اإلنسان أو بالبيئة٫  ينبغي إتخاذ تدابري وقائية;

إذ ندرك أن األغلبية الساحقة من املرشدين بسبب املناخ غري مسؤولة عن العمليات املؤدية لتغري املناخ;

إذ نشري إىل أنه يف حني  أن الترشد بسبب املناخ  ميكن أن يكون ترشدا داخليا و عرب الحدود  و يبقى  من املحتمل أن معظم الترشد يحدث داخل حدود 
الدولة;

إذ نأكد مجددا حق املرشدين بسبب املناخ يف البقاء يف منازلهم  و اإلحتفاظ بصلتهم باألرض اللتي يعيشون فيها ألطول فرت ة ممكنة٫ و ال بد من الدول  
أن  تتخذ كل التدابري للتخفيف و التكيف و إعطاء األولوية   لتفعيل هذا الحق;

إذ نأكد مجددا عىل تعزيز  حق أولئك اللذين قد ترشدوا يف التحرك  و التنقل  بسالم٫ داخل حدود الدول عىل مر الزمان;

إذ نعرتف بأن اإلنتقال الطوعي و غري الطوعي غالبا ما يؤدي إىل إنتهاكات حقوق اإلنسان و الفقر و التفكك اإلجتامعي و عواقب سلبية أخرى و نقروا 
ظرورة تجنب هذه النتائج;

إذ نشري إىل أن عدم التخطيط  و اإلدارة بشكل صحيح للترشد بسبب املناخ  قد يئدي إىل التوتر و عدم اإلستقرار داخل الدول;

إذ نقر بأن الدول تتحمل املسؤولية الرائسية عن مواطنيها و غريهم من اللذين يعيشون داخل أراضيها٫  و لكن مع  االعرتاف انه  بالنسبة للكثري من 
الدول متثل عملية معالجة مسألة الترشد بسبب املناخ يف تقديم املساعدات املالية و اللوجيستية و السياسية و صعوبات أخرى;

إقتناع بأن التغري املناخي هو مشكلة عاملية٫ و  إستجابة لطلب البلدان املترضرة  ينبغي عىل الدول تقديم املساعدة و توفري الحامية و كل التدابري االزمة 
لإلنتقال و للتأقلم و للتخفيف عن املرشدين بسبب املناخ;

إذ ندرك أن  املجتمع الدويل له مصالح  إنسانية و إجتامعية و  ثقافية٫ و إقتصادية ٫و أمنية يف معالجة مسألة النزوح و الترشد يف الوقت املناسب و 
بالطريقة املناسبة  مع  التنسينق و التوجيه;
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إذ ندرك  كذلك عدم وجود إستجابة منسقة من الدول ملعالجة الترشد بسبب  املناخ٫ سواء  بصفة مؤقتة أو دامئة;

إذ نعرتف بأن إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCC(٫ وفقا لربوتوكول كيوتو٫

 مل تكن كافية ملعالجة  الترشد  بسبب املناخ  و  أن اآلليات أو االجراءات الوثائقية التي أعتمدت  يف  املؤمترات و إجتامعات األطراف٫ مل تقم 

مبعالجة جوهرية  و موضوعية  للترشد بسبب املناخ٫  بل  بشكل عام فقط;

إذ نالحظ مع ذلك  أن  الفقرة )f( ٫14 املتعلقة بإتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )UNFCC(  و  الدورة السادس عرش  
إلتفاقية  األطراف)16COP( يف  إطار كانكون املتعلق بالتكيف٫ التي تشري  إىل تعزيز العمل املتعلق بالتكيف ٫ متضمنة تدابري لتعزيز 

اإلستعداد٫ و التفاهم٫ و التنسيق ملعالجة الترشد و الهجرة،  و تخطيط إعادة االنتقال...;

إذ نالحظ  كذلك أن إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )COP18( املنعقدة يف الدوحة قررت القيام يف  إتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري)COP19( بالرتتيبات املؤسسية ملعالجة  الخسائر و األرضار املقرتنة بآثار تغري املناخ يف البلدان  النامية املعرضة بصفة خاصة 

لتغري املناخ آلثار سلبية  بإعتباره جزء من إطار كانكون املتعلقة بالتكيف;

إذ نقر باألعامل  اللتي تضطلع القيام  بها األمم املتحدة  و غريها من املنظامت الحكومية و غري الحكومية و الدولية واملنظامت ملعالجة 
الترشد بسبب املناخ  و العوامل املتصلة به;

إذ ندرك الحاجة إلطار معياري للتطبيق عىل الصعيد العاملي  لتوفري نهج متامسك ومبديئ٫ لتقديم مساعدة وقائية  بشكل تعاوين و تضامني  
ألولئك الذين قد يترشدوا  بسبب آثار تغري املناخ، و كذلك املساعدة العالجية الفعالة للذين ترشدوا بنفس الطريقة مع الحامية القانونية 

لكليهام؛

إذ نقر باإلرشادات العملية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت)IASC( بشأن حامية األشخاص  يف حاالت الكوارث الطبيعية, و إطار عمل 
هيوجو ٫ و املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملرشدين  و غريها من املعايري ذات الصلة وإندماج عدد من مبادئهامع 

مبادئ  أشباه الجزر و تطبيقها  عىل املرشدين بسبب املناخ ;

إذ نقر  أيضا مببادرات اقليمية الرامية ملعالجة الترشد الداخيل مثل إتفاقية اإلتحاد األفريقي لحامية و مساعدة املرشدين داخلياً يف أفريقيا؛

إذ نالحظ عمل  مبادرة نانسن  للحد و التخفيف من آثار الترشد عرب الحدود;

إذ نالحظ أن مبادئ  أشباه الجزر املتعلقة بالتـرشد بسبب املناخ داخل الدول تستلزم  تضافر الجهود للتخفيف من أزمة الترشد عرب الحدود;  
و

إذ نعرتف  بالقرارات  القضائية و كتابات الشخصيات الحقوقية  و الخرباء  كمصدر للقانون الدويل٫ كام نقر بأهميتهم و مساهمتهم  يف صياغ  
هذه املبادئ  املتعلقة بأشباه الجزر;

و تنص  مبادئ  أشباه الجزر عىل ما ييل ;







7 مقدمة
املبدأ 1: النطاق و االغراض

هذه مباديء  أشباه الجزر:

a . توفري إطار معياري شامل، عيل أساس مباديء القانون الدويل و إلتزامات حقوق اإلنسان و املامرسات السليمة ، من خالله ميكن معالجة

حقوق املرشدين داخل الدولة و ليس خارجها ; و

b . تقديم مبادئ  الحامية و املساعدة , مبا  يتفق مع  املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن الترشد الداخيل يك يتم تطبيقها  عىل املرشدين

بسبب املناخ

املبدأ 2: التعريف
أغراض مباديء أشباه الجزر:

a . تغري املناخ “يعني تغيري يف تكوين الغالف الجوي العاملي ٫ هذا باإلضافة إىل التقلب الطبيعي عىل مدى فرتات زمنية متامثلة) كام هو“

))IPC(محدد من قبل الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

b . الترشد بسبب املناخ : يعني تنقل الناس داخل الدولة بسبب آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك األحداث البيئية املفاجئة و البطيئة الظهور، والتي

إما أن تحدث وحدها أو بإشرتاك مع عوامل أخرى.

c ..املرشدين بسبب تغري املناخ  يعني  األفراد و األرس او املجتمعات املحلية الذين يعانون نتيجة الترشد بسبب تغري  املناخ

d . إعادة االنتقال “ يعني التنقل الطوعي ٫ املنسق و املخطط له للمرشدين بسبب املناخ داخل الدولة إىل أماكن مناسبة بعيدة عن املناطق“ 

املعرضة للخطر ٫ حيث ميكنهم التمتع بكامل حقوقهم  مبا يف ذلك املسكن و األرايض و املمتلكات و  سبل العيش و كسب الرزق و ما يتصل 

بذلك من حقوق .

املبدأ3: عدم التمييز و الحقوق و الحريات
a .  عىل الدول  حظر أي  متييز  ضد املرشدين الفعليني أو املحتملني بسبب املناخ ٫ و ينبغي للدول أن تتخذ إجراءات إلبطال القوانني املجحفة

أو  التعسفية،  و التي لها طابع متييزي ضد املرشدين بسبب املناخ. يجب أن يتمتع  املرشدون بسبب املناخ ٫ عىل أساس املساوات الكاملة 

بنفس الحقوق و الحريات تحت مظلة القانون الدويل و املحيل ٫ كام هو الحال بالنسبة أي شخص آخر يف بلده٫ و بشكل خاص حقوق املسكن 

و األرايض  و املمتلكات.

b .  ينبغي للدول أن تضمن حق املرشدين بسبب املناخ  يف مامرسة حقوقهم و املطالبة بها  و دعمهم بشكل فٌعال  و بدون أي عوائق

لتمكينهم من اللجوء  لنظام العدالة.
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املبدأ 4: التفسري

a . ـر مبادئ  أشباه الجزر  عىل أنها تَُحد او  تعدل  او بشكل اخرى ٫ تخل بالقوانني املعرتف بها يف  القانون الدويل مبا يف ذلك  حقوق ال تفسَّ

اإلنسان  و القانون اإلنساين و ما يتصل به من  معايري٫ أو  بالحقوق املتوافقة  مع  تلك القوانني  و املعايري املعرتف  بها مبقتىض القانون الوطني.

b ..ينبغي   للدول تفسري هذه املبادئ بشكل عام وفق  أسس إنسانية  مبنية عىل الكرامة و اإلنصاف واملعقولية  و املرونة يف التفسري

I. اإللتزامات العامة:
املبدأ 5: املنع و التجنب

 ينبغي للدول  أن  تلتزم  كليا  يف جميع األحوال مبوجب القانون الدويل و ذلك ملنع و تجّنب الظروف التى قد تؤّدى إىل الترشد بسبب املناخ.

املبدأ6: تقديم املساعدة و الحامية و تدابري أخرى
a . ينبغي  للّدول  تقديم املساعدة للتكيّف و الحامية و باقي  التدابري  يك يتمكن  األفراد و األرس و املجتمعات املحلّية من البقاء  يف أراضيهم

أو مكان إقامتهم املعتادة ألطول فرتة ممكنه عىل نحو يتوافق متاما مع حقوقهم .

b . ينبغي للّدول٫ و  عىل وجه الخصوص٫ ضامن الحامية ضد الترشد بسبب املناخ و إظهار تعاطف مع  هؤالء االفراد و األرس و املجتمعات

املحلّية داخل أقاليمها  و الذين يعتمدون  خاّصة  و/أو  املتعلّقني   بأراضيهم  مبا يف ذالك الشعوب األصليّة  التى تعتمد عىل القواعد العرفيّة 

يف ما يخص إستخدام  و تخصيص األرايض .

املبدأ7: تدابري التنفيذ الوطنّية
a .  ينبغي للدول أن تدرج الحامية و املساعدة, للتصدي  للترشد بسبب املناخ عىل النحو املبنّي  يف القانون و السياسات املحلّية  وفق مبادئ

أشباه الجزر  و ذلك  بأن تكون الوقاية و الحد من الترشد أولوية له.

b .  املؤّسسات و األليات عىل جميع املستويات الحكومية )املحلّية و اإلقلميّة و الوطنيّة(. تنفيذ هذه  املبادئ املتعلقة بأشباه الجزر, و  تفعيل

أحكامها و خاّصة من خالل تخصيص مزانيّة و موارد أخرى تسهل هذا التّنفيذ.

c ..ينبغي للّدول ضامن  حلول دامئة للترشد بسبب املناخ تعالج بشكل  كاف عن طريق ترشيعات و تدابري  إدارية أخرى

d . ينبغي للّدول ضامن حق جميع األفراد و األرس و املجتمعات املحلّية  يف  املشاركة الكافية و الفعالة يف الوقت املناسب يف جميع مراحل

تطوير يف وضع  ّسياسات و تنفيذ مبادئ  أشباه الجزر، وخاصة  ضامن مشاركة الّشعوب األصليّة و الّنساء و كبار الّسن و األقلّيات و األشخاص 

ذوى اإل عاقات و األطفال الَِّذيَن يعيشون يف فقر و النَّاس املهّمشني.

e . يجب أن تكون جميع الترّشيعات متسقة و متوافقة   متاماً مع قوانني حقوق اإلنسان٫ و عىل وجه الخصوص يجب حامية حقوق الّشعوب

األصليّة و النساء و كبار الّسن و األقلّيات و األشخاص ذوى اإلعاقات و األطفال الذين يعيشون يف فقر و الفئات املهّمشة.
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املبدأ8: التعاون الّدويل و تقديم املساعدات

f . الترشد بسبب املناخ هي مسألة ذات مسؤليّة عامليّة و ينبغي  للّدول التّعاون يف توفري املساعدة لتّكيّف  ) بأقىص املوارد املتاحة لها( و

الحامية للمرشدين بسبب املناخ .

g . قصد الوفاء بإلتزماتها للتصدي و منع الترشد بسبب املناخ يف أراضيها و يكون للّدول الحق يف طلب التّعاون و املساعدة من الّدول األخرى

أو الوكاالت الّدوليّة األخرى ذات الّصلة.

h . يجب عىل الّدول  و الوكاالت الّدولية  ذات الّصلة إّما بشكل فردي  أو جامعي أن  تقدم يد العون و املساعدة للدول  التي تطلبها٫  و

خاصة عندما تكون هذه  الّدول الطّالبة غري قادرة  بشكل مالئم للتصدي و منع الترشد بسبب املناخ .

i . يجب عىل الّدول  الغري قادرة عىل املنع و التصدي  للترشد  بسبب املناخ  قبول  املساعدة و الّدعم من الّدول األخرى و الوكاالت الّدوليّة

األخرى ذات الّصلة سواء  قّدمت بشكل فردي او جامعي .

II. الترشد بسبب املناخ يف مجال 
التخطيط و اإلعداد

املبدأ 9 : إدارة مخاطر الترشد بسبب املناخ 
يف ما يتعلق بالرصد و وضع  النامذج  و إدارة مخاطر  الترشد بسبب املناخ٫ و ذلك  بإستخدام نهج  قائم عىل الحقوق٫ ينبغي للدول ما ييل : 

a .. تحديد و تصميم و تنفيذ إسرتتجيات إدارة املخاطر٫ مبا يف ذلك آليات تخفيف و نقل و تقاسم  املخاطر املرتبطة بالترشد بسبب املناخ

b .  إجراء املالحظة املنهجية  لرصد و  جمع  البيانات املصنفة٫ عىل مستوى األرسة ٫ محلّيا٫  و إقليميا٫ و وطنيا٫ املعنية حاليا و مستقبليا

بالترشد بسبب املناخ .

c . تعزيز متبادل ٫ و إمكانية الحصول عىل البيانات املتعلّقة باألرس٫ عىل املستوى املحىّل٫ و اإلقليمي٫ و الوطني٫ مع مراعات ظرورة حامية

البيانات ٫و إستخدام محّدد٫ مسبقا لهذه البيانات و تسهيل تقييم و إدارة الترشد بسبب املناخ .

d . وضع  منوذج لسناريوهات  الترشد بسبب املناخ املحتملة  ) حسب الجداول الّنموذجيّة مبا يف ذلك الجداول الزّمنيّة و املاليّة و املواقع

املهّددة بتغري املناخ و الواقع املحتمل لنقل األشخاص املرشدين بسبب املناخ لتكييف املرشدين ;

e .إدماج حقوق التّنقل و اإلجراءات و األليات كام هو محدد يف مبادئ أشباه الجزر  ضمن القوانني و الّسياسات الوطنيّة;  و

f.  تطوير األطر املؤّسساتية و اإلجراءات و األليات مبشاركة األفراد و األرس و املجتمعات كام يىل:

(i )تحديد املؤّشات التى من شأنها توفري حلول دامئة للمترّضرين مع قدر اإلمكان من الّدق٫ و وسائل إعادة اإلنتقال٫ حسب 

التصنيف٫ أين و إىل أي مدى و ملن ;

(ii )تسهيل املساعدة التّقنيّة الحكوميّة مع التّمويل; و

(iii ) وضع خطوط عريظة  لخطوات األفراد و األرس و املجتمعات التي ميكن أن تتخذ٫  من أجل الحصول عىل املساعدة التقنية  و الّدعم

املايل قبل الّترشد بسبب املناخ.
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املبدأ10: املشاركة و املوافقة

للتمكن من  اإلعداد الناجح  و التخطيط املناسب للمرشدين بسبب املناخ, ينبغي  للّدول:

a .; إعطاءاألولويّة واإلستجابة للطلبات  املطروحة من األفراد و األرس و املجتمعات املحلّية وذلك إلعادة التنقل

b . ضامن عدم التنقل ما مل تتم املوافقة من قبل األفرد و األرس و املجتمعات املحلية و ذلك  من الطرفني,  املظيفني و املرشدين مع تقديم

املوافقة الكاملة و الواعية   لهذا االنتقال ;

c . ال تتم إعادة التنقل من دون موافقة٫  إاّل يف  ظروف إستثنائيّة  و  ذلك لحامية الّصحة و الّسالمًة العامة٫ لألفراد الَِّذيَن هم عىل  وشك

فقدان حياتهم  أو  أحد أطرافهم ;

d . إتّخاذ التّدابري و اآلليّات الالزمة٫ التى تعّزز سبل العيش و إكتساب مهرات جديدة  و اإلزدهار اإلقتصادي لكل من الّمرشدين و املظيفني

٫أفراد و أرس و مجتمعات ;

e .: يجب التّأكد من

(i ) املترّضرين  أفراد و أرس و مجتمعات,  )سواء  الّمرشد او املظيف(٫ يجب ان يكونوا عىل علم تام بكل القرارات٫ كام  ميكنهم

املشاركة يف إتّخاذ القرارات ذات الّصلة و تنفيذها٫ مبا يف ذلك تخطيط  و تنفيذ القوانني و الّسياسات و الربامج التّى تهدف إىل ضامن إحرتام  

و حامية حقوق السكن  و املمتلكات و سبل العيش .

(ii ) يجب توفري  الخدمات األساسيّة ٫ التعليم٫ السكن املالئم  و بأسعار معقولة و إمكانية  الحصول عىل كسب العيش٫ )بدون متييز( يف

املجتمع املظيف للّمترشد٫ مبا يتّفق مع حقوق اإلنسان األساسيّة; 

(iii )العمل باآلليات املناسبة و الضمنات و سبل اإلنصاف  لحّل النزاعات عىل األرايض و املوارد;  و

(ii );حامية و حقوق األفراد و املجتمعات املحلّية أثناء مراحل عملية إعادة التنقل

(i ):قبل أي عملية  إعادة التنقل ٫ يجب إعداد خطّة نقل رئيسيّة  تتناول  املسائل الحرجة مبا يف ذلك

(ii );حيازة األرايض

(iii );تفضيالت املجتمع

(iiii );املأوى اإلنتقايل و الّسكن الّدائم

(ii );الحفاظ عىل املؤسسات اإلجتامعية و الثّقايف و األماكن القامئة للّمرشدين بسبب املناخ

(i );الحصول عىل الخدمات العامة

(ii );الّدعم ااّلزم خالل الفرتة اإلنتقاليّة

(iii );متاسك األرس و املجتمع

(iiii );مخاوف املجتمع املظيّف

(iii )آليات الرّصد; و

(ii ).إجراءات التظلم  و سبل اإلنتصاف الفّعالة
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13 املبدأ 11: تحديد األرايض٫ الصالحة للسكن  و اإلستخدام
a .:يجب إدراك  أهمية األرض يف حل مشكلة الترشد بسبب املناخ

(i ) تحديد و إكتساب و إحتفاظ   باألرايض العامة  و غري ها,  و توفري حلول ناجع  و  ميسورة   و مناسبة للسكن من خالل البنك

; ٫National Climate Land Bankالوطني لألرايض و املناخ

(ii )إعداد عملية الحصول و برنامج  التعويض و ذلك بطريقة عادلة و منصفة لألرايض املناسبة مع إعطاء األولوية ملن هم يف أمس الحاجة; و

(iii ) تخطيط و تطوير املواقع مبا يف ذلك  املستوطنات البرشية الجديدة عىل األرض التي ليست  يف خطر  من أثار تغري املناخ أو پغريها

من املخاطر الطبيعية أو البرشية و النظر يف سالمة املوقع ٫ و ضامن حقوق كل من الطرفني٫ املجتمعات اللتي تم نقلها و املظيفني لهم.

b . من أجل تحديد مدى جدوى و قابلية  السكن  أي موقع إعادة التنقل٫  و لتأمني نقل املرشدين بسبب املناخ , يتم نقلهم للسكن يف اي

موقع من املواقع اللتي تحددها السلطة القضائية و ينبغ  للدول إنشاء معايري محددة  و مناسبة جغرافيا  و قياسية تتضمن:

(i );استخدام األرايض حاليا و مستقبليا

(ii ); ) القيود املفروظة املرتبطة باألرايض و إستخدامها )مبا يف ذلك ذات الطبيعية العرفية  أم ال٫ أو  عىل خالف ذلك  املقننة رسميا

(iii );صالحيات األرايض للسكن و اإلستخدام٫  مبا يف ذلك تيرس املاء و الوصول إليه٫ و عدم التعرض للمخاطر املناخية  أو الطبيعية  أو البرشية

(ii ).تحقيق إمكانية  االقامة/الزراعة  جنبا إىل جنب مع  اآلليات٫ متكن من املرشدين بسبب املناخ أن يقررو إىل أين يرغبون يف اإلنتقال  طوعا

c .:ينبغي للدول أن تقدم  و  تيرس الحصول عىل  املعلومات  لألفراد و األرس و املجتمعات  التي لها عالقة مبا ييل

(i ) طبيعة و مدى التغيريات الفعلية و املحتملة الناتج عن  التغري املناخ  إلمكانية السكن  ملنازلهم و أراضيهم و أماكن إقامتهم املعتادة

مبا يف ذلك األدلة التي من  خاللها تم إجراء هذه التقييامت;

(ii ) األدلة التي تثبت أن كل البدائل الصالحة  إلعادة التنقل قد أخذت بعني اإلعتبار  مبا يف ذلك تدابري التخفيف  و التكيف اللتي ميكن

إتخاذها لتمكني الناس من البقاء يف منازلهم و أماكن إقامتهم املعتادة;

(iii );املجهودات املخطط لها ملساعدة املرشدين بسبب املناخ يف التنقل

(ii )التعويض و بديل االقامة  املتاح للمرشدين بسبب املناخ اذاما كانت  اما كن  االقامة املعروضة  غري مقبولة;  و

(i ).الحقوق مبوجب القانون الدويل و املحيل و خاصتا حقوق السكن و االرايض و املمتلكات و سبل العيش

d .:ينبغي عىل الدول أن تشمل  يف التخطيط إلعادة االنتقال

(i )   ;تدابري لتعويض املرشدين بسبب املناخ عىل فقدان املسكن و األرض و املمتلكات

(ii ) ضامن حقوق السكن و األرض و املمتلكات العقارية وسبل العيش لجميع املرشدين بسبب املناخ٫ مبا يف ذلك أولئك اللذين لديهم

حقوق األرايض الغري رسمية٫ و إستخدام/إستعامل الحقوق العرفية  أو الحيازة   و التأكد من  أن هذه الحقوق هي الحقوق الجاري بها;

(iii ) ضامن  حقوق و إمكانية الوصول اىل األرايض و املياه التقليدية )عىل سبيل املثال قصد  الرعي٫ و الصيد الربي و البحري٫ و ألغراض

دينية( و املحافظة عليها أو استعادتها عىل النحو املامثل.



املبدأ12: الخسائر و األرضار14
ينبغي للدول أن تضع قوانني و  ترشيعات  و أن تطور سياساتها بخصوص الترشد بسبب املناخ  و األرضار الناتج عنها.

املبدأ13: األطر املؤسسية لدعم و تسهيل و توفري 
املساعدات و الحامية

a . ينبغي للدول تعزيز اإلمكانيات  و القدرات الوطنية لتحديد  و  معالجة  متطلبات  الحامية  و  مساعدة املرشدين من خالل إنشاء هياكل

مؤسسية فٌعالة  و إدراج املرشدين يف برامج العمل الوطني للتكيف مبا يناسب.

b . ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابري الترشيعية  و القانونية  و اإلدارية٫  مبا يف ذالك إنشاء التمويل الكايف للوزارات و اإلدارات و املكاتب و

الوكاالت عىل املستوى املحيل )عىل وجه الخصوص(٫  و اإلقليمي و الوطني٫و تكون مخٌولة للتطوير  و إنشاء إطار مؤسيس يل:

(i );دعم الحكومة باملساعدة التقنية و التمويل ملواجهة عواقب الترشد بسبب املناخ

(ii );دعم و تيسري تقديم املساعدات و الحامية للمرشدين بسبب املناخ

(iii ) تبادل املعلومات و التعاون مع الشعوب األصلية من النساء٫ و كبار السن٫ و األقليات٫ و ذوي اإلعاقة٫ و األطفال٫ و الذين يعيشون 

يف الفقر و كل من  األشخاص و الفئات املهمشة;

(ii ).توضيح حاجيات املرشدين بسبب املناخ

c .تحمل املسؤولية  لتأسيس الوزارات و اإلدارات  و املكاتب  و الوكاالت بالتعون مع الحكومات الوطنية  و .c

d . ينبغي للدول أن تتكفل  بتوفري املوارد الكافية )مبا يف ذلك نقاط التواصل و املساعدة( عىل جميع املستويات الحكومية اللتي تعالج .d

مباشة  إهتاممات األشخاص املترشدين بسبب املناخ.

III. الترشد
املبدأ14: املساعدة الدولية للمرشدين بسبب تغري املناخ 

اللذين يعيشون الترشد دون تنقل
a . الدول ملزمة أساسيا بتوفري كل أشكال اإلحتياجات القانونية  و اإلقتصادية  و اإلجتامعية و غريها من أشكال الحامية و املساعدة لهؤالء

املرشدين بسبب املناخ اللذين مل يتم نقلهم.

b .  ينبغي  لنشاطات  تقديم الحامية و املساعدة اللتي تعهدت بها الدول أن تراعي كل من الحساسيات الثقافية السائدة يف املنطقة املترضرة

و مبادئ الحفاظ عىل متاسك األرسة و املجتمع.

c . ينبغي للدول أن تقدم املساعدات اإلنسانية للمرشدين بسبب املناخ و الذين مل  يتم  نقلهم   مع مراعاة  الفوارق يف العمر و الجنس ,بدون

تحديد, كام يقتيض السياق:





(i );خدمات الطوارئ اإلنسانية

(ii );إجالء و نقل وقتي دائم و فٌٌعال

(iii ); املساعدة الطبية و غريها من الخدمات الصحية

(ii );املأوى

(i );األغذية

(ii );مياه صالحة للرشب

(iii );املرافق الصحية

(iiii ) التدابري الالزمة لإلدراج٫ اإلجتامعي  و اإلقتصادي مبا يف ذلك مكافحة الفقر٫ التعليم املجاين و  اإلجباري٫ التدريب  و تنمية املهرات٫

العمل  و خيارات  سبل العيش٫ إصدار  و إستبدال الوثائق الشخصية املفقودة ;  و

(ii ) .تيسري جمع شمل األرسة

املبدأ15: اإلسكان و سبل العيش
a . ينبغي للدول إحرتام٫ حامية و تحقيق حق السكن املالئم للمرشدين بسبب املناخ اللذين مل يتم نقلهم٫ و الذي  يشمل يف إمكانية الوصول

اىل التسهيالت٫ و القدرة عىل تحمل التكاليف٫ والسكن  ٫و ضامن الحيازة ٫و السكن املالئم من الناحية الثقافية٫ وصالحية املوقع٫  وإمكانية  

الحصول عىل الخدمات األساسية بدون متييز )عىل سبيل املثال٫ الصحة  و التعليم(.

b . حيث ما كانت نتائج الترشد بسبب املناخ٫ من  عدم  قدرة  املرشدين بسبب املناخ  للعودة اىل مصادر الرزق السابقة٫ ينبغي اتخاذ التدابري

املناسبة مثل ضامن سبل العيش بطريقة مستدمية و اللتي لن تؤدي اىل املزيد من الترشد٫ و ذلك  دون اي  متييز من اي نوع.

املبدأ16: اإلنصاف و التعويض
املرشدين بسبب املناخ  اللذين مل يتم نقلهم و اللذين أنتهكت حقوقهم  يجب أن يكون متاح  لهم  بشكل  عادل  و منصف سبل الوصول اىل 

وسائل  االنصاف  و التعويض املالمئة.



IV. العودة و ما بعد الترشد 
املبدأ17: إطار العودة 

a . ينبغي للدول وضع إطار لعملية العودة  يف حال الترشد املؤقت و العودة اىل املنازل٫ و األرايض  أو أماكن اإلقامة املعتادة السابقة٫ بعد

موافقة  املترضرين عىل العودة.

b . ينبغي للدول أن تسهل و تسمح  للمرشدين بالعودة الطوعية و اآلمنة  و الكرمية  اىل بلدانهم  و أراضيهم  و  أماكن  إقامتهم املعتادة

السابقة٫ حيث يجب أن  تكون هذه املنازل  و األرايض  و  أماكن اإلقامة املعتادة الصالحة للسكن٫ و أن ال تشكل خطرا عىل حياتهم و سبل عيشهم.

c . ينبغي للدول أن متكن املرشدين بسبب املناخ من إتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا سيعودون إىل      مساكنهم  و أراضيهم  أو أماكن إقامتهم

املعتادة السابقة٫  و  أن تتيح للمرشدين معلومات كاملة٫  و موضوعية٫ و مستوفاة٫  و دقيقة ٫وعن عدة أمور ) منها املتعلقة بالسالمة 

الجسدية  و املادية و القانونية( الالزمة ملامرسة حقهم يف  حرية التنقل و إختيار محل إقامتهم .

d . ينبغي للدول أن تقدم  املساعدة إلنتقال األفراد٫  و األرس٫ و املجتمعات املحلية  خالل  عملية  العودة حتى تتم إستعادة سبل املعيشة  و

الحصول عىل الخدمات . 

V. التنفيذ
املبدأ18: التنفيذ و التعميم

يجب عىل الدول التي  لديها إلتزام  أسايس لضامن التمتع الكامل لجميع املرشدين بسبب املناخ داخل أراضيها بحقوقهم، أن تنفذ و تنرش هذه 

املبادئ املتعلقة  بأشباه الجزر دون تأخري،  و أن تتعاون بشكل وثيق مع املنظامت الحكومية  و املنظامت  الغري حكومية،  و املامرسني،  و 

املجتمع املدين،  و الجمعيات القامئة عىل املجتمعات املحلية  لتحقيق  هذه الغاية.    
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أعتمدت من قبل مجموعة من 
الحقوقيني البارزين  و الكتاب  و 
الباحثني القانونيني  و خرباء تغري 
املناخ يف ريد هيل يف شبه جزيرة 

مورنينغتون٫ فيكتوريا٫ أسرتاليا يوم 
18 اغسطس 2013.
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