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لين  ه ناا جنام  تقن يرا  الايتن  الد ومين  ال و. مليون شبص ُبرض  للغرق بدلول نااي  هاا القرن

لحدنا  من  تن ابيا  الحغينر ( The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)الم ني  بحغير المناخ 

يم   أن ينرةي المناي ، وترك  أن ا ت اع مسحوى سطح البدر الُمقحرن ب ال  أكثر ة ًتا بمق ا  ة جحي  متويحي 

.إل  إفراق هاا ال  ة ال بير م  األشبا  حول ال ال 

ا ب ن  ول  يقف األمر بن  ح  الحدنايرا ؛   ن  الو ن  النراه  يحنأ ر ال  ين  من  البلن ان والمننافد بنال وا ث باًمن

مليون شنبص بلن  ال نرا  من  أمناك  إ نامحا  بسنبب ال نوا ث الحن  حن    17.2وح ه، ُأجبر 2018آير،     بام 

ألف شبص    الصنومال وأ غانسنحان وال  ين  من  الن ول األينرى بسنبب 764ةول  وإ ليًما، كما نام 148   

.ت ا   الج اق    هاه المنافد

الحنن  وه نناا تننر ر البيتننا  المحنن هو ف بلنن  الاجننرف البشننري ، وهنناا اةنحقننال  نن  ي ننون نحيجنن  القننرا ا  الطوبينن 

ننر بنننت  يجنن  ، أو نحبننالاجرف الطوبينن يحبنناها المانناجرون؛  فبنن  منننا   نن  تدسنني  المسننحوى اة حصنناةي ويُ بَّ

  والم نايير و   القانون الن ول. بالالجتي ا كراه البا ج  الاي يُجَبر األشبا   يت بل  اةنحقال وي رق هرةم 

بلنن  1967بشننأن الالجتنني  وت نن يلاا ل ننام 1951ال ولين ، يُ ننرَّق الالجتننون بموجننب ات ا ينن  األمنن  المحدن ف ل ننام 

و يننوق مبننر  منن  الح ننر  لالضننطااة ألسننباب تح لنند بننال رق أو النن ي  أو الجنسنني ، أ"أشننبا  لنن يا  : أنانن 

".  اةنحمام إل  جماب  اجحمابي  م ين  أو  أي سياس 

280

إن النقنننا  حنننول الدقنننوق القانونيننن  ل شنننبا  

طن  المااجري  بسبب األح اث أو ال مليا  المرتب

ل لنني  ج يننً ا؛ إذ ي ننوة الجنن ل إلنن  مننا  بنن-بالمننناخ

ه منن  ونشننر" ةجتنني  بيتينني "تنا يخ سنن  مصننطلح 

 نن " وو لنن واتش"منن  م انن  " ليسننحر بننراون" بننل 

.  السب ينيا 

:الالجتننننننننون البيتيننننننننون
إشننننننننن الي  الح رينننننننننف 
وت قيننننن ا  اةبحنننننراق 

ونماذج الدماي 

-أسحاذ ال ال ا  ال ولي  
أكحوبر6جام   

سوزي  شاة. ة.أ

يئااةو ومياال مليااة ادقم اااد واسدارة لشااؤون  دمااة المجممااع وتنميااة الب

رييياة وعضو الجمعية العربية للعلوم السياتيةو وعضاو الجمعياة اسف

.بالياهرة
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  والوا نن  أن النقننا  حننول الدقننوق القانونينن  ل شننبا  المانناجري  بسننبب األحنن اث أو ال مليننا  المرتبطنن

ليسنحر "ل ونشنره من   بن" ةجتني  بيتيني "لي  ج يً ا؛ إذ ي وة الج ل إل  ما  بل تا يخ س  مصطلح -بالمناخ

لن  ومن  ذلن ، وححن  الينوم، لن  ينح  الوونول إ.  ن  سنب ينيا  القنرن ال شنري " وو ل واتش"م  م ا  " براون

نحيجن  منطقين ؛ ويرجنن  هناا إلنن  بن م وجننوة ابحنراق  سننم  أو ت رينف للمصننطلح بموجنب ونن  ةولن ؛ حيننث إن 

دماين  الحن  ة تدم  ضدايا ال وا ث البيتي ، ذل  أناا ت ان  من   ينوة كبينرف سنوام  ن  مجنال ال" ات ا ي  جنيف"

.تو رها، أو بشأن الص  ن ست م  حيث ب م مالممحت بش ل يا  لحلبي  الاجرا  الج ي ف ال ولي 

ننر  نن  اةت ا ينن  يننرتب  ا تباًفننا و يًقننا بننالبوق منن  اةضننطااة ال" اةضننطااة"كمننا أن م اننوم 
 
شبصنن  النناي ُذك

اةلن ، الاي يحجنب اةضطااة ال موم  ال ام  إزام ال نوا ث والحن هو  البيتن ؛ حينث يقصن  بنت الم املن  فينر ال 

ف، وكنال  الدنال وبالحال  ة يب و ضدايا تسونام  بمثاب  ضدايا لالضطااة بالم ن  المقصوة    ات ا ي  جني

.بالنسب  ل دايا الج اق، والحصدر، وفيرهما

ليا  المااجرون الاي  يسحو ون الم ايير المنصو  بلياا    هاه الو ائد يُطلد ب

.بموجب اةت ا ي ، بينما يَُ   اآليرون مااجري  فوًبا" ةجتون"
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:  ال   أنواع م  الالجتي  البيتيي  بل  أساس الم يا  الامن ، وه " الدناوي"و   ووف 

جانناة ا "بسننبب ال ننوا ث سننوام فبي ينن  المنشننأ أو البشننري  الحنن  أفلنند بلياننا مصننطلح النننازحون مر ًحننا ▪

".البيت 

.بسبب الحغيرا  البيتي  الش ي فالنازحون بش ل ةائ  ▪

.للظروق البيتي  الح  ي حبرها  ت  مد وةفالمااجرون بسبب الح هو  الح  يج  ▪

.وبالرف  م  هاا الحصنيف المبا ،  إن األةبيا  الح  تطو   ب   ذل  اسح ان  بت

:   بناملي وم  أن هاا الح ريف مح د بليت لالجتي  البيتيني ،  إننت وفينره من  الح ري نا  سنحظل فام ن  نحيجن

بامننل تأكينن  أن البيتنن  المديطنن  تدولنن  إلنن  بيتنن  أ ننل مالممنن  للوجننوة البشننري، وبامننل اةبحننراق بننأن هنناه

.الظروق تسبب الاجرف

و ف  هاا،   لمام اةجحمناع الناي  ي  سنون  ناهرف اللجنوم البيتن   ن موا ال  ين  من  المراج نا  القيمن  لاناا 

، و نننن  حا ظنننن  هنننناه المراج ننننا ، بننننل (1992وويسننننحنج، 1995وبيننننرأو ، 1996 املوفننننان)األةب الدننننال  مثننننل 

.1985الاي وض ت البرنامج البيت  الوفن  المحد  بام" الالجئ البيت "تمس  ، بش ل أو باير، بم اوم 

باحنننننث  ننننن  -"بصنننننام الدنننننناوي"بنننننرَّق 

تيني الالجبرنامج األم  المحد ف للبيتن ، 

لاي  أولت  األشبا  ا"البيتيي  بأنا  

، أجبنننروا بلننن  تنننرك منننوائلا  الحقلي يننن 

تنن  مر ًحننا أو ةائًمننا، بسننبب اضننطراب بي

ي ننننر  ( فبي نننن  أو بشننننري)ملدننننو  

ر أو ير ر بشن ل يطين/وجوةه  للبطر و

ويقصنننننننننن  ". بلنننننننننن  جننننننننننوةف حينننننننننناتا 

 رينف باةضطراب البيت  و ًقنا لاناا الح

أي تغيينننننننرا   ايائيننننننن  أو كيميائيننننننن  أو

ج لنت بيولوجي     النظام ا ي ولوج  ت

بشنننن ل مر نننن  أو ةائنننن  فيننننر مناسننننب 

1.لدياف ا نسان
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:مداوة  توضيح الم اهي  المح ايل 

البيتينني ، لحوضننيح الم نناهي  المح ايلنن  المرتبطنن  بالمانناجري  الطننوبيي  أو المانناجري  البيتينني  أو الالجتنني 

سن ان  وض  ال ا سون ب ف م ايير لالسحرشاة باا بن  الد يث ب  أسباب الناوم البيت ، كنان بامنل النمنو ال

بمش ال  البيت  وأفلند بلينت مصنطلح (  (Norman Myers"نو مان مايرز"ال امل المشحرك بيناا الاي  بطت 

ننر بنن  ذلنن  بننأن الالجتنني  البيتينني  هنن" ال ننغ  السنن ان "    نن  ك امننل حاسنن  منن  بوامننل الحنن هو  البيتنن ، وببَّ

حيث تنبأ بأنا  سيصبدون  ريًبا أكبر مجموب  م ،((Population Pressureالدقيق  ةجتو ال غ  الس ان  

2.مليون ةجئ216إل  2050المااجري  فير الطوبيي ؛ حيث سيصل ب ةه  بدلول بام 

يحمثنل ،  انو"الح هو "إل  الم يا  األولناع المل ي ، وبالنظر -ال وا ث الطبي ي  -الح هو  : هاه الم ايير ه 

ضن  الصنالد  ت هو  األ اض ، والحغير المناي ، نحيج  بجا  ن  األ ا:    الحغيرا  البيتي  الح  يجي  بما    ذل 

 قنر مً نا، للا اب ، والمما سا  الا ابين  السنيت ، وان ن ام البنن  الحدحين  الري ين  للا ابن ، والنمنو السن ان  وال

رةي إلن  وهاه الحغيرا  باةًف ما ت ون نحيج  نشاط بشنري يدن ث  ن   حنرف زمنين  فويلن  بطريقن  ت  يجين  وين

.ناوم فير مقصوة أو مبط  م   بل

ين   او ال نوا ث الطبي أما الم يا  الثان  

الحنننن  تدنننن ث بلنننن  نطنننناق واسنننن ، وهنننناه 

ال ننننننوا ث تاينننننن  حنننننن تاا منننننن  ال ننننننغوط 

منين  الس اني  وال قر، وتد ث يالل  حرف ز

ر  صيرف بطريق  حاةف وترةي إلن  نناوم فين

. مقصوة أو مبط  م   بل

ع  انننو ننننا بالم ينننا  الثالنننث و يمنننا يح لننند 

 نراة المل ي ، ويح  م  ياللت نناع مل ين  األ

ام لمننننازلا ، نحيجننن  بملينننا  الحنميننن  وبنننن

حلام البني  الحدحين  والمشنروبا  الحن  تسن

حننرف تغيننر مح منن   نن  البيتنن ، وتدنن ث  نن   

زمنيننن   صنننيرف تنننرةي إلننن  نننناوم مقصنننوة 

ومبطنن  لننت، ويح ننر  منن  ياللاننا ضنندايا 

ااة اةضننط"ُيطَلنند بلننيا  ةجتننون بسننبب 

" نلونيرجننننناسنننننحيف "الننننناي برَّ نننننت " البيتنننن 

(Steve Lonergan )  بأنننننت الحنننن مير البيتنننن

  الناج  ب  مشروبا  الحنمي  لال لني  من

 بنننننل السنننننلطا  الحننننن  ة تقنننننوم بدمايننننن  

ال ننننندايا الننننناي  مننننن  الم حنننننر  بليانننننا 

3.حمايحا 
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(Disaster)

حاةث كا    
فير مقصوة يرةي إل  هجرف 

البشر

(Expropriations)

الح مير المح م  للبيت  الاي
يج لاا فير والد  للدياف

( ا باةف البيتي –الحنمي  )

(Deterioration)

الح هو  الح  يج  
للبيت  الاي يقي  وجوة 

ا نسان

تلوثن وب أو اسحن اة الموا ة فبي   بشري

تقسي  أسباب اللجوم البيت  م  يالل أسباب الصراع البيت 

الش ل 

4أسباب اللجوم البيت  و ًقا ألسباب الصراع البيت 

1

Source: Diane C. Bates, Environmental refugees? Population and Environmental, 2002.

حننوال و يمننا يح لنند بالم نناهي  الباونن  باةنحقننال نحيجنن  تنن هو  أ

  لنت الناي لني-" الاجنرف البيتين "البيت ،  ق  ت  النظنر إلن  م انوم 

رحيل م  يالل   يحت كدلق  م  حلقا  سلسل  ال-ت ريف  انون 

بللنت  نالث أو اةنحقال الح  تب أ حلقاتاا    ش ل ي  مسحقي  تح

حننت حلقننا  موزبنن  منن  أ صنن  اليمنني  إلنن  أ صنن  اليسننا ، تبنن أ حلق

يطرف األول  م  أ ص  اليمي     األفراق الناي  يحمح نون بالسن

" مانننننناجرون"بلننننن   ننننننرا  الرحينننننل أو اةنحقننننننال، ويطلننننند بلننننننيا  

(Migrants)، أمننا الدلقنن  الثانينن   نن  الوسنن  وهنن  األفننراق النناي

يحد منننون ب  جننن  أ نننل  ننن   نننرا  الرحينننل أو اةنحقنننال لمد وةينننن  

 Environmental)“الماناجرون البيتينون"البيا ا ، ويطلد بليا  

Emigrants)، أمننا الدلقنن  األييننرف الحنن  تمثننل أ صنن  اليسننا   انن

اا األفراق الاي  لي  لا  أي سيطرف بل   را  الرحيل وي ون هن

" الالجتننننون البيتيننننون"القننننرا  ة إ اةيًّننننا، وهنننن  منننن  يطلنننند بلننننيا  

(Environmental Refugee .)  وبالحال ،  نإن ا نني  من  أهن  سنما

  أ ننل وجننوة تدننول  نن  البيتنن  ج لاننا بيتنن: الالجتنني  البيتينني  همننا

مالممنن  لل ننيش ولل مننل البشننري، واةبحننراق بننأن هنناا الحدننول 

5.البيت  أةى إل  هجرف الس ان ما ج لا  ةجتي  بيتيًّا
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ا  ل ةبيا  الدالين  حنول الالجتني  البيتيني  ت لبصن   ن  وبالرف  م  هاه المداوة ،  إن هناك انحقاةا  ُوجِّ

ننا بلنن  األ ننل، منن  القبننو"ترولنن ن" نالث مشنن ال   ئيسنن  كمننا بلو هننا  ل فيننر ، و نن  نشننأ  هناه المشنن ال ، جائيًّ

:الغامى لالجتي  البيتيي ، وتبلو   هاه المش ال    " الدناوي"النق ي لم اوم 

كينا بلن  ال منل الحديا ا  ليم  القوي الاي تُظاره ال  اسا  المح لقن  بنالالجتي  البيتيني ؛ حينث تن  الحر: أوًلا

. ول  يد ث بالمثل    المنافد األيرى-أي إ ريقيا وآسيا-   أندام م ين     ال ال  

ج الالجتي  البيتيي :  انًيا
 
. ن  ف ة اسا  الدال  الح صيلي  للظروق الح  تُنح

ً نننا مقاومنن  ال لمننام النناي  يميلننون إلنن  القنننانون النن ول ، والشننوافل األمنينن ، والمسننائل األوسنن  نطا:  الًثننا

". ةجئ"المح لق  بالاجرف، ةسحب ام مصطلح 

لمح لقن  وكمداول  لحصديح هاه المشن ل ، يمينا المشنروع الدنال  الالجتني  البيتيني  بلن  أسناس الم نايير ا

جننرف ، ومننا إذا كاننن  الا(حنناةف أو ت  يجينن )، وم تننت (فبي نن  أو ت نولننوج )أوننلت : ببصننائص اةضننطراب البيتنن 

قا  وبالحنننال   حد يننن  اةضنننطرابا  البيتيننن ، وشننن ل الحننن  (. بننن   صننن  أم ة)نحيجننن  مبطننن  لانننا لالنقطننناع 

: المبحل  ، مثلالس اني ، يم   م  ياللت تدسي  الم اهي  لح بر ب  ال ال   بي  البيت  والحدركا  البشري 

.الاجرف، واللجوم
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قنن  أفل: وننن وق الالجتنني  للدماينن  البيتينن 

تنني  وننن وق الالج"م وضنني  الالجتنني  مبنناة ف 

؛ باننننن ق اةسنننننحثما   ننننن "للدمايننننن  البيتيننننن 

بمليننننا  إبنننناةف الحشننننجير ذا  األ ننننر ال ننننال ؛ 

حينننننث يسننننن   الصنننننن وق لغنننننرس بشنننننرا  

ماليننننني  األشنننننجا  ا ضنننننا ي ؛ بدينننننث ي نننننون 

الصنننننننن وق ونننننننل  وونننننننل بننننننني  الالجتننننننني  

والمجحم نننننننا  الم ننننننني   لاننننننن  وأسنننننننواق 

ال ربننننون ال المينننن ، منننن  يننننالل إنشننننام آلينننن  

ا   نن  مبح ننرف ومسننح ام  للحمويننل واةسننحثم

  ت اينننا وتوسننني  اسنننحب ام الطا ننن  النظي ننن

لننننن ى المجحم نننننا  الم ننننني    ننننن  أوضننننناع 

ي  اللجننوم والم رضنن  لحننأ يرا  الحغيننر المنننا

وسننننوق يننننح  تسننننجيل األ ننننر . حننننول ال ننننال 

ق ال ربننون  لانناه البننرامج والحدقنند منننت بانن 

إنشننام أول تصنننيف واسنن  النطنناق أل ونن ف

تننون، اةنب ا ننا  ال ربونينن  الحنن  ي رزهننا الالج

والحنننن  سيسنننناب  حجماننننا  نننن  إبنننناةف تاوينننن  

.الصن وق بالمال

ا :مباة ا  ومقحرحا  لدماي  الس ان النازحي  بيتيًّ

َق  لدماي  الالجتي  البيتيي ، ومناا بل  س
 
بيل المثال  م  ال  ي  م  الجاوة والمباة ا  ال ولي  الح  ُأفل

: ولي  الدصر

شنرون ت منل من  ياللنت الم وضني  السنامي  ل من  المحدن ف ل: تأسي  ا فا  اةسحراتيج  لل منل المنناي 

بلننن  ت اينننا  ننن  ف الالجتننني  والننننازحي  ( United Nations High Commissioner for Refugees)الالجتننني  

  من  والمجحم ا  الم ي   بل  الصموة    وجت المبافر المرتبطن  بالمنناخ والمبنافر البيتين  األينرى، وذلن

تقنن ي  يننالل حشنننن  شننننب ا  منننن  الشننننركام ال وليينننن  والمدليينننن  وتوجيننننت الدلنننول الحننن  تركنننا بلننن  الدمايننن ، و

جننال ال مننل البياننا  والحدلينال  وال بن  القانونن  والحقنن  والحوجينت للن ول األب ننام؛ لالسننح اةف مناننا  نن  م

.االمناين ، والدن  من  مبافنر ال نوا ث، م  إبطام األولوي  لب ى البل ان والمجحم ا  واأل راة األكثر ض  ً 

نننا   ننن  كال  تقننف الم وضي  إلننن  جاننننب الالجتيننن  والنازحيننن  وب يمننن  الجنسننني  وت بنننوه  لحمثينننل أن س

منايين  منح يننا  السياسننا  والمشنننا ك   ننن  القنننرا ا  الحننن  تر نننر بلننن   ن  تا  بلن  الح ينف من  المبنافر ال

نالل والبيتيننن ، وتانننن ق الم وضينننن  مننن  ينننالل اةسنننحراتيجي  إلنننن  ت ايننننا حماينننن  الالجتينننن  وم ي يانننن  منننن  يننن

.اةسنحثما   ن  ا جنراما  اةسنحبا ي  للد  م  هاه المبافر وإةا تاا
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 Platform)مباة ف منبر الناوم الناج  بن  ال نوا ث

on Disaster Displacement) َقننن   ننن  منننايو
 
ُأفل

 ننن  جنينننف، وهننن  ليسننن  سنننوى واحننن ف مننن  2016

المبننناة ا  ال وليننن  الحننن  تدننناول مسننناب ف ال تنننا 

هننناا وياننن ق المشنننروع . السننن اني  األكثنننر ضننن ً ا

ةولنننن ، منننن  بيناننننا سويسننننرا، إلنننن  19النننناي تقننننوةه 

ال منننل بلننن  تنننو ير حمايننن  أ  نننل للننننازحي  ببنننر "

ر الدنن وة  نن  سننياق ال ننوا ث واآل ننا  ال ننا ف للحغينن

".المناي 

كمننا يانن ق إلنن  محاب نن  ال مننل النناي ب أتننت مبنناة ف

، وتن ينننا توونننيا  أجنننن ف الدمايننن ، وهننن "نانسننن "

مجموبننننن  أةوا  لمنننننن  النننننناوم، واةسنننننح  اة لنننننت 

طر بشنن ل أ  ننل، واةسننحجاب  للدنناة  الحنن  ي نن

ر  ياننا الننناس لل ثننو  بلنن  مننالذ ةايننل بلنن ه  أو ببنن

كمنننا يبنننن  المنبنننر شنننراكا  بننني  ونننان  . الدننن وة

السياسننننننا  والمما سنننننني  والبنننننناحثي ، ويشنننننن ل 

منحننننن ى ألونننننداب المصنننننلد  المح ننننن ةي  للدنننننوا  

وتبننننناةل الم لومنننننا  وكنننننال  وضننننن  السياسنننننا  

ويقننوة هنناه المبنناة ف كننل  منن  جماو ينن  . والم ننايير

. جا   يج  واةتداة األو وب 

ن وبالرف  من  هناه المبناة ا  وفيرهنا،  نإن   ني  ةجتن  المنناخ منا زالن  من  الق نايا البال ين ، والحن  يجنب أ

  ومنن  بننيي ننون لاننا حننّل بننالم  شننامل يننح  ا حراحننت ضننم  مننرتمرا  األمنن  المحدنن ف بشننأن الحغيننر المننناي ، 

: الدلول ال ّ ال     هاا الص ة

  ت ن يل يم   أن يحمثل الناج األسرع واألكثر ك امف    هاا الص ة  ن: تدسي  وت  يل األةوا  الدالي : أوًلا

ونظننًرا ألن ات ا ينن  األمنن  المحدنن ف ا فا ينن . األةوا  الموجننوةف لج لاننا أكثننر مالممنن  للمشنن ل  المطروحنن 

 بنل الن ول بشأن الحغير المناي  هن  اةت ا ين  األكثنر شنموًلا الحن  تحنناول تغينر المنناخ، والحن  تن  إن اذهنا من 

ًلا أو األب ننام  نن  األمنن  المحدنن ف،  ننإن البيننا  األكثننر منطقينن  هننو ت نن يل اةت ا ينن  لحشننمل  سننًما من صنن

  ب  نل إنشام ات ا ي  بموجب ات ا ي  األم  المحد ف ا فا ي  بشنأن الحغينر المنناي  للح امنل من  الماناجري

. المناخ

وبر من  ه    هاه المباة ف الد ومي  ال ولي  الح  أفلقحاا كنل من  سويسنرا والننرويج  ن  أكحن: نانس مباة ف 

لنن  ، إلنن  تاوينن  النن ول بمجموبنن  شننامل  منن  الحووننيا  لحوجيننت اةسننحجابا  لننب ى الحدنن يا  ال اج2012بننام 

.والم ق ف الح  يثيرها الناوم    سياق الحغير المناي  واأليطا  البيتي  األيرى
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إفننننا  ج ينننن  أو م اهنننن ف ج ينننن ف لدماينننن  السنننن ان :  انًيننننا

ا   الن ول     ي ون من  الم ين  أكثنر للمجحمن: المشرةي  بيتيًّ

  اةت اق ووياف  إفا  ج ي  لدماي  وإباةف تأهيل الماناجري

ب  نننل الحغينننر المنننناي ، ويجنننب أن يقنننّر هننناا ا فنننا  ويدننن ة 

المبننناة  األساسننني  الحننن  سنننحد   هجنننرف األشنننبا  ةاينننل 

  البل ان ويا جانا بنن ما تننج  بن  الحغينر المنناي ، وأن ت ن

المبنناة  مسننرولي  واضنند  للنن ول المجنناو ف وكننال  النن ول 

ي  األب ننام ذا  م نن ة  اةنب ا ننا  ال الينن  أو اآل ننا  السننلب

بلنن  المننناخ، كمننا يجننب أن تشننحمل هنناه األةاف بلنن  المبنناة 

:  الحالي 

سننننننح ون هنننننناه األةاف : اسنننننحجاب  مب ننننننرف ومسننننننح ام ▪

بب أساسي     م الج  مش ل  ت ريف المااجري  بس

 ريً نا الحغير المناي ، وبالحال  يجب أن ت   اةت ا ين  ت

واضًدا للماناجري  بسنبب المنناخ من  مرابناف ال وامنل 

الحننن  تمننن  منا شنننحاا مننن   بنننل، مننن  تد يننن  اةت ا يننن 

المد ننناا  الرئيسننن  الحننن  تنننرةي إلننن  الاجنننرف أو إبننناةف 

الحننننوفي ؛ حيننننث سيسنننناب  هنننناا الح ريننننف الملمننننوس 

 ي  وتد ي  المد ناا   ن  اةسنحجاب  للسن ان المح نر 

. وتب يف المبافر بل  الس ان الم رضي  للبطر

م  الما  أن ت حرق: اححرام الدقوق ال رةي  والجمابي ▪

إلن  اةت ا ي  بأن  ق ان األ   وسبل ال يش سنيرةي

. انحااك حقوق ا نسان ل  راة وكال  الس ان

غينر يُ ن  الح: ناج بالم  للاجنرف بسنبب الحغينر المنناي ▪

المنننناي   ننناهرف بالميننن ، ويجنننب أن ينننرةي إلننن  حلنننول 

لمنناي  بالمي ؛ حيث إن أكبر البل ان الح  تسبب الحغير ا

.فالًبا ما ت ون ب ي ف ب  البل ان األكثر ت رً ا

ننام يجنب توزين  بنبم تنو ير الحموينل وب: تقاسن  األببنام▪

ل بش -   الداة  القصوى-الق  ا ، أو إباةف الحأهيل 

. امنصننف بنني  البلنن ان المحق منن  والنامينن  واأل ننل نمننوًّ 

ة تقاس  األببام بي  البلن ان المسناهم   ن   تغينر  ُيد َّ

لمنناخ المناخ والبل ان األكثر برض  لآل ا  ال نا ف لحغينر ا

ث ي   "م  يالل آلي  تقوم بل   د نا ؛ ممنا ي"مب أ الُملوِّ

.بل  تب يى مسحويا  اةنب اث
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:الحوويا 

  ال رو ي    النااي  وبغى النظر ب  المصطلح المسحب م للح بير ب  اةنحقال بسبب الحغير المناي ، م

:اةهحمام ب  ف إجراما  مبحل   للد  م   اهرف الناوم البيت ، وذل  م  يالل

  ال مننل بلنن  الدننن  مننن  مبافنننر ال نننوا ث، مننن  ينننالل ت ابينننر الحأهننننب الحنننن  تأيننننا  نننن  اةبحبننننا  آليننننا  ا ننننناا▪

ينننن   نننن  المب نننننر وا جنننننراما  المب نننننرف، والحنبننننر القائنننن  بلنننن  األةلنننن  للحدننننركا  المسننننحقبلي ، وإة اج الالجت

.اسنحراتيجيا  الدن  من  مبافنر ال نوا ث

يننن  الشنراكا  ال ولي  وال منل من   نرق األمن  المحدن ف بلن  مسنحوى كل بلن ، وياونن  منن  المنظمننن  ال ول▪

لح  و ام للاجننرف، والمرسسننا  المالينن  ال ولينن ، وشننركام الحنمينن ؛ لم الجنن  ال وا نن  المح لقنن  بالمنناخ ا

ن  الننناوم، وتم ينن  الحقنن م ندننو الدلننول ال ائمنن ، منن  شننمل الالجتينن  وإةمنناج مباو انن   نن  يطن  الحنمينن

.المسنح ام  والح ينف من  الحغينر المنناي  وسياسنا  ويطن  وبرامنج الدن  من  مبافنر ال وا ث

ال مننننل بلنننن  ةمننننننج المبافننننننر المح لقنننننن  بالمننننننناخ  نننننن  تدليننننننل وتقيينننننن  المبافننننننر ▪

ننن وى المح نن ةف وتأ يرهننا، وت ايننا بملينن  الحقيينن  والووننول إلنن  الم لومننا  حنننول ج

واسننننح ام  ال ننننوةف والنقننننل المبطنن  لامننا بننن  الداجنن ، منن  مرابنناف مبننافر المننناخ 

.وال وا ث بل   حرا  زمني  مبحل  

ينننن  ت ييننننف الد ومننننا  والقطنننناع البننننا  للبطنننن  الد رينننن  ويطنننن  اسننننحب ام األ اضنننن  والبنينننن  الحدح▪

والب مننننا  ال امننننن  المقاومننننن  للمنننننناخ؛ لحجننننننب حصنننننر الالجتيننننن  والمجحم نننننا  الم ننني   ال ننن ي    ننن 

.  منافد ش ي ف البطو ف

ةبنننن  تنمينننن   نننن  ا  المو  ينننن  والشننننركام بشننننأن ةمننننج مبافننننر المننننناخ  نننن  البرمجنننن  وأسنننناليب وفننرق ▪

ا    أماك  الناوم .الحأهب المجحم   والبرمج  الاكي  مناييًّ
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