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اعتمدهتا اللجنة ورهتا  14( 127تشرين األول/أكتوبر  8 -تشرين الثاين/نوامرب .)2019
شرراريف راسررة ا ر ا ال رربالغ أعضرراء اللجنررة التاليررة أاي رراوا  :اتنيررا مررارن عبرردو روتش ررولو وعيررا بررن عاش ررورو
وليلزه براندز كرييسو وعارف بلقررانو وأ ررد أمررهللا اررتح شو وشويتشرري اررورونو وكريسررتوف ارراينزو و مرررمي كويترراو
ومارسيا ف .ج .كرانو و نكان الكي مواوموزاو واوتيين زارتزيسو وليرانن كيسا ا كررابريراو واازيلكررا سانسررهللاو
و وسي مانويل سانتوس يسو ويواال شاينو وليلهللا تيغرو جاو وأندرنس زميرمانو وجينتيان زيربي.
ير مراق ا ه اآلراء رأنن ار نن لعضوي اللجنة نكان الكي مواوموزا واازيلكا سانسهللا.
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 1-1صرراحب الرربالغ اررو ي رواين تيتيررواتو واررو م روا ن مررن كرييبرراس ولررد السرربعينا  .وضررد را ر
لب رره احلص ررول عل ررى ص ررفة الالج ررو نيوزيلن رردا .وي رردعي أن الدول ررة الط رررف انتهك ر حق رره احلي ررا
ملوجب العهد إببعا ه لىل كرييباس أيلول/سبتمرب  .2015وضد ل الربوتوكول اال تياري حيز النفاذ
لنسبة لىل الدولة الطرف  26آب/أغسطس  .1989وميثل صاحب البالغ حمام.
 2-1و  16شررباف/ارباير 2016و لبر اللجنررة لىل الدولررة الطرررفو عمررال ملررا  94مررن ن امهررا
ال رردا ليو وع ررن ري ررق مقررا ررا اال رراا املع ررين لبالغ ررا ا،دي ررد والت رردابري امل ضت ررةو أن تن ر ع ررن لبع ررا
صاحب البالغ لىل كرييباس ريثما تن ر اللجنة البالغ.

رض الوقائع
 1-2يرردعي صرراحب الرربالغ أن آاثر تغررري املنررام وارتفرراع مسررتورب سررطح البحررر أجربترره علررى ا جررر
من جزير اتراوا كرييباس لىل نيوزيلندا .وضد غدا الوض اتراوا غري مسرتقر علرى رو متزايرد بسربب
ارتفاع مستورب سطح البحر من جراء االحرتار العاملي .وضد أصبح امليراه الع برة ان ر بسربب التلرو
مليرراه املاحلررة واالكت رراا اتراوا .وكانر حمرراوال التصرردي الرتفرراع مسررتورب سررطح البحررر ااشررلة لىل
حررد كبررري .وضررد ألكل ر األراضرري الصرراحلة للسرركن اتراواو ررا أ رب لىل أزمررة سرركن ومنازعررا علررى
وايررا عديررد  .واك ر ا أصرربح كرييبرراس بي ررة عنيفررة ال ميكررن لصرراحب الرربالغ
األراضرري تسرربب
وأسرته العيش ايها.
 2-2وضرد لررب صرراحب الربالغ اللجرروء نيوزيلنررداو لكرن حمكمررة ا جررر واحلمايرة راضر لبرره.
ومر ر ذلر رربو مل تسر ررتبعد احملكمر ررة لمكانير ررة أن ير ر ي التر ررداور البي ر رري لىل ار ررتح مسر ررالب ا ر ررل اتفاضير ررة
الالج هللا أو ضضاء األشخاا املشمولهللا حلماية  .وراض كل من حمكمة االست ناف واحملكمرة العليرا
بعد ذلب است ناف صاحب البالغ خبصوا املسألة ذاهتا.
 3-2و القر ر رراره املر ر ر رم  25حزيران/يوني ر رره 2013و ن ر ر ررر حمكم ر ررة ا جر ر ررر واحلماي ر ررة للمر ر ررر األوىل
لتفص رريل ب ررانمل العم ررل ال ررو ين للتكي ر لع ررام  2007ال ر ي ضدمت رره كرييب رراس ملوج ررب اتفاضي ررة األم ر
املتحد اإل ارية بشرأن تغرري املنرام .وكمرا وصرفته احملكمرةو أشرار بررانمل العمرل لىل أن الغالبيرة الع مرى
م ررن الس رركان تع ررول عل ررى م روار رزب معيش ررية تعتم ررد بش ررد عل ررى امل روار البي ي ررة .وع ررر ب ررانمل العم ررل
جمموعة من املشاكل الناش ة عن اآلاثر احلالية واملتوضعة لألحدا والعمليا املتصرلة بتغرري املنرام .ومرن
بهللا آاثر تغري املنامو كان انايف احتمال كبري ألن ي ثر ألكل السواحل والتضام على املساكن واألراضي
واملمتلكا  .و جنوب اتراواو أضي  60جدارا حبرن حبلول عام  .2005بيد أن العواص العاتية وارتفاع
املنا ق السكنيةو ا أجرب بع السكان على االنتقرال لىل النرزو
ايضاان
املد الربيعي تسبب
لىل منررا ق أ ررررب .وتبر ل حمرراوال لتنوير لنترراج احملاصرريلو اللرراه مررثال ررو لنترراج احملاصرريل النقديررة.
ومع احملاصيل املغ ية متوار وميكن حتويلها لىل أغ ية حتفظ على مدرب آجرال ويلرة .غرري أن صرحة
الس رركان ض ررد ت ررداور عموم رراو كم ررا يتب ررهللا م ررن ح رراال نق ررص الفيت ررامهللا أل ر وس رروء التغ ي ررة والتس ررم
ألايايف وغري ذلب من األمرا اليت تعكس حالة انعدام األمن الغ ائي.
 4-2ون ر احملكمة بعد ذلب شها االبري جون كوركورانو واو مرشح لنيل رجة الدكتوراه
حبو تغري املنام كرييباس من جامعة وايكاتو نيوزيلندا .ووص السيد كوركورانو واو موا ن من
كرييباسو ا ا البلد أبنه جمتم أزمة سببها تغري املنام والضغط السكاين .وال يتجاوز ارتفاع ا،زر اليت
تشكل البلد ثالثة أمتار اوب مستورب سطح البحر .أما الرتبة اهي اقري وعقيمة عموما .ومعدل البطالة
مرتفر ر  .وضر ررد زا عر ررد سر رركان جنر رروب اتراوا مر ررن  1 641نسر ررمة عر ررام  1947لىل  50 000نسر ررمة
عام  .2010و اتراوا وبع جزر كرييباس األ رربو أ ندر األراضي لىل توترا اجتماعية .وكثريا ما
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بعر األحيرران عررن وضرروع لصررا ووايررا  .وأضررر النمررو السرركاين
انرردلع معرراريف عنيفررة وأسررفر
والتحضر السريعان جنوب اتراوا إبمدا ا املياه الع بة .وال توجد جزير كرييباس لديها مياه ع بة
سررطحية .ونتيجررة الز ن عررد السرركانو لرراوز معرردل اسررتخراج امليرراه مررن عدسررة امليرراه الع بررة معرردل
تلو عدسة امليراه
لديداا من الل تغلغل مياه األمطار .وضد ساا تلو جزير اتراوا لنفان
الع بةو ا جعل البع من احتيا يا املياه ا،واية االمسة غري صاحلة لإلمدا مليراه الشررب الع برة.
وتتزايررد العواص ر شررد و لتغمررر امليرراه األراضرري أمرراكن معينررة جنرروب اتراوا اتجعلهررا غررري صرراحلة
للسكن .وكثريا ما هتب تلب العواص ثال مرا أو أرب الشهر .ويتسبب ارتفاع مستون سطح
البحر زن تواتر حاال رب ا،دران البحريةو واي جدران ليس عالية ملا يكفي على أي حال
ملنر تسرررب امليرراه املاحلررة ا ررل األراضرري عنرردما يعلررو املررد .وال ميكررن اسررتخدام اآل ر املنزليررة املنررا ق
السكنية ذا الكثااة السكانية العالية التزو ملياه بسبب تزايد التلو و كما أن شبكا مستجمعا
ميرراه األمطررار ال تترروار لال املنررازل املشرريد مررن مروا ائمررة .واكر او ال صررل ضرابررة  60املائررة مررن
سكان جنوب اتراوا على املياه الع بة لال من اإلمدا ا املقننة اليت يواراا جملس املرااق العامة .ويشكل
اجنراف القمامة لىل الشا و خمرا ر صرحية علرى أصرحاب األراضري احملليرهللا .وأارا السريد كوركروران أبن
حكومر ررة كرييبر رراس تتخر ر بعر ر االطر روا ملعا،ر ررة ار ر ا الوضر ر  .اقر ررد وضر ررع بر ررانمل عمر ررل ملسر رراعد
اجملتمعا احمللية على التكي م تغري املنام(.)1
 5-2مث ن ررر احملكمررة الشررها الرريت أ ىل اررا صرراحب الرربالغ أثنرراء جلسررة االسررت ناف .ويفيررد
عر احملكمة للشها أبن صاحب البالغ ولد جزير تق مشال اتراوا تستغرب الرحلة لليها عد
أنم لقارب .وضد أكمل تعليمه الثانوي وحصل على عمل شركة لارية انتهى عمله ايها منتص
التسررعينيا عنرردما زالر الشررركة .ومل يررتمكن مررن العثررور علررى عمررل منر ذلررب احلررهللا .و عررام 2002و
انتقل صاحب البالغ وزوجته للعيش م أسر زوجته بي تقليدي ضرية اتراوا .وكان البي
الطابق األرضي وكان جمهزا لكهر ء واملاءو لكنه غرري موصرول خبردما الصررف الصرحي .وابترداء مرن
أوا ر التسعينا و از ا انعدام األمن تدرجييا اتراوا بسربب ارتفراع مسرتورب سرطح البحرر .وأصربح
اتراوا مكت ة بسبب تداق السكان من ا،زر االارجيةو ألن مع االدما احلكوميةو ملا ايها دما
املستشفى الرئيسيو كان تقدم اتراوا .وم اكت اا القرربو ظهر التوترا  .ومن أوا ر التسعينا
أيضاو عان اتراوا مقدارا كبريا من التآكل الساحلي عند ارتفاع املد .وكان املياه تغمرر سرطح األر
نت امو بل كان ارتفاعها ضد يصرل لىل مسرتورب الركبرة عنرد علرو املرد علرى رو راا .ولثرر وسرائل
النقلو لذ كان املياه تغمر املمر الرئيسي الفاصل بهللا مشال اتراوا وجنوارا الكثرري مرن األحيران .وضرد
سبب ا ه احلالة مشقة كبري لصاحب البالغ ولسكان ا،زير اآل رين .وأصبح اآل ر اليت يعتمدون
عليهررا ماحلررة .وأ رب ترسررب امليرراه املاحلررة األر لىل لتررالف احملاصرريل .وجررر األر مررن غطائهررا
النبايت أماكن كثري و وغدا من الصعب زراعة احملاصيل .وكان أسر صاحب الربالغ تعتمرد لىل حرد
كبري على أنشطة الكفاف من صيد األايايف والزراعة .وكثريا ما كان ا،دار البحري املقابل ملنزل أصهاره
يتصر رردع ويتطلر ررب لصر ررالحا مسر ررتمرا .وغر ررا ر صر رراحب الر رربالغ وزوجتر رره كرييبر رراس لىل نيوزيلنر رردا رغبر ررة
اإلجنابو وكان ضد بلغهما من مصا ر لعالمية أن بلدمها ال مستقبل ايه .وكان صاحب البالغ مسلما
أبن ل اربه شائعة بهللا الناس مجي أ اء كرييباس .وكان يعتقد أن حكومرة كرييبراس عراجز عرن وضر
ارتفاع مستورب سطح البحر .ومل يكن من املمكن لعا نقل السكان ا ل البلد .وكان والدا صراحب
البالغ يعيشان اتراوا ظل الضغوف البي ية والسكانية ذاهتا.
__________
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يقرردم تقريررر السرريد كوركرروران الكتررام مشررفوعا بتعليقررا صرراحب الرربالغ .وا ر ا التقريررر املعنررون أ لررة علررى آاثر
تغري املنام كرييباس و يتضمن صورا تربزو مجلة أمورو لغراب املنررازل بعررد ارتفرراع املرردو وضررآلة الغطرراء النبررايت
لألراضيو و رب أحد ا،دران البحريةو واجنراف القمامة لىل الشا و.
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 6-2واستمع احملكمة أيضا لىل الشها الشفوية اليت أ ل اا زوجرة صراحب الربالغ .وجراء
جزير أرورايو جنوب كرييبراس .و
أوا ر السبعينا
حماضر احملكمة أهنا أاا أبهنا ولد
عام  2000و انتقل أسرهتا لىل اتراوا .وتزوج من صاحب الربالغ عرام  .2002وكران منرزل والرديها
يق على حااة جدار حبرري .ومل يكرن املنرزل واألر ملكرا لوالرديهاو ولدرا ألحرد ا،رريان .ومنر وصرو ا
لىل نيوزيلنداو تو ا،ار و أبناوه يطالبون األسر إب الء املنزل .وكان أحد أشقائها ضد حصل على
عمر ررل جنر رروب اتراواو وكر رران ير رروار الر رردع املر ررا لألسر ررر  .ولذا أجر ر رب األسر ررر علر ررى ل ر ررالء املنر ررزلو
استض ررطر لىل الع ررو لىل جزي ررر أروراي واالس ررتقرار ضطع ررة أر ص ررغري  .وض ررد أعرب ر ع ررن انش ررغا ا
بصررحة األسررر وراااهررا .اقررد كانر األر تتآكررل بسرربب آاثر ارتفرراع مسررتورب سررطح البحررر .وكان ر
مياه الشرب ملوثة مللح .وكان احملاصيل حتتضرو وك لب أشجار جوز ا نرد .وضرد ايعر أ برارا عرن
لص ررابة أ ف ررال إلس ررهال وح ر وا رراهت بس رربب س رروء نوعي ررة مي رراه الش رررب .وضال ر لن األراض رري غ ررد
مكت ة جداو والبيو مرتاصةو ا ي ي لىل انتشار األمرا .
 7-2ون ررر احملكمررة ك ر لب العديررد مررن الواثئررق الداعمررة الرريت ضرردمها صرراحب الرربالغو ملررا
ذلب عد مقاال علمية صا ر عن كياان األم املتحد و ربائها .وحلل احملكمة ما لذا كان ميكن
اعتبررار ص رراحب الرربالغ الج ررا أو شخصررا حممي ررا ملوج ررب االتفاضيررة االاص ررة بوض ر الالج ررهللا أو اتفاضي ررة
منااض ررة التع ر يب وغ ررريه م ررن ض ررروب املعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو الاللنس ررانية أو املهين ررة أو العه ررد.
واسرتنتج أن صرراحب الرربالغ ذو مصرداضية اتمررة .والح ر أن ضردر األراضرري الواضعررة جزيررر اتراوا
املرجانية على استيعاب السكان ضد لثر سلبا بفعل النمو السكاين والتحضر وحمدو ية تطوير ا ياكل
األساسيةو ال سيما ايما يتصل لصرف الصحي .وضد تفاضم ا ه اآلاثر مرن جرراء األحردا البي يرة
املفاج ررة مثررل العواصر و والعمليررا البطي ررة مثررل ارتفرراع مسررتورب سررطح البحررر .والح ر احملكمررة أن
صرراحب الرربالغ ظررل عررا ال عررن العمررل عررد سررنوا ضبررل وصرروله لىل نيوزيلنررداو وأنرره كرران يعرريش علررى
صرريد األايررايف وزراعررة الكف رراف ويتلقررى عمررا مالي ررا مررن شررقيق زوجترره .وأحا ر احملكمررة علمررا بق ررول
صراحب الربالغ لنره ال يرغرب العرو لىل كرييبراس بسربب الصرعو الريت واجههرا مر أسررته انررايفو
مررن ج رراء الض ررغوف اجملتمعررة الرريت يفرض ررها االكت رراا الس رركاين وارتفرراع مسررتورب س ررطح البحررر .ومل يع ررد
البي ال ي كرانوا يعيشرون ايره جنروب اتراوا متاحرا ر املردرب الطويرل .وعلرى الررغ مرن أن أسرر
كررل م ررن الررزوجهللا ل ررب أرضررا جزي ررر أ رررربو اسرروف يواجه رران ضررغو ا بي ي ررة اثلررة ان ررايفو كم ررا أن
األراضي املتاحة حمدو املساحة ويشغلها أارا آ رون من األسر .
 8-2وبع ررد حتلي ررل مط ررول للمع ررايري الدولي ررة حلق رروب اإلنس ررانو لص ر احملكم ررة لىل أن آاثر التغ ررري
البي ي والكوار الطبيعيرة لرن تردرج األشرخاا املتضرررين نطراب اتفاضيرة الالج رهللا حراال كثرري و
لكنه ال توجد ضواعد أو اارتاضرا صرارمة وسرريعة لعردم االنطبراب .وجيرب احلررا علرى حبر احليثيرا
االاصر ررة لقضر ررية  .وبعر ررد لنعر ررام الن ر رررو لصر ر احملكمر ررة لىل أن صر رراحب الر رربالغ ال يواجر رره بصر ررور
موض رروعية طر ررا حقيقي ررا أبن يض ررطهد لذا م ررا أعي ررد لىل كرييب رراس .ال ر يك ررن ض ررد واج رره أي نر رزاع عل ررى
األراضي ايما مضى وال يوجرد ليرل علرى وجرو احتمرال حقيقري ألن يلحقره ضررر جسردي طرري مرن
املس ر ررتقبل .وسر ر وف يك ر ررون
العن ر ر امل ر ررتبط ملنازع ر ررا عل ر ررى الس ر رركن أو األراض ر رري أو املمتلك ر ررا
سررتطاعته العثررور علررى أر لتررواري السرركن لنفسرره وألس ررته( .)2وعررالو علررى ذلرربو ال يوجررد مررا ي يررد
__________

()2
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الح ر احملكمررة أن والررد زوجررة صرراحب الرربالغ كرران يتفرراو مر املالررب ا،ديررد لررألر الرريت كرران يعرريش ايهررا
صاحب البالغو وضد وضع ترتيبررا ملررنح الوالررد الوضر الكررا إلعررا أسررته لىل جزيرهتررا األصررلية ا،نرروب.
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ا عرراءه أنرره غررري ضررا ر علررى زراعررة األغ يررة أو احلصررول علررى ميرراه الشرررب .كمررا ال يوجررد ليررل علررى أن
ال روف البي ية اليت واجهها أو سيواجهها لدرب عو ته كان مرن االطرر مرا جيعرل حياتره مهرد  .و ر ه
األسبابو ال يعترب صاحب البالغ الج ا واقا للتعري الوار االتفاضية االاصة بوض الالج هللا.
 9-2وايما يتعلق لعهدو الح احملكمة أن احلق احليا جيرب أن يفسرر تفسرريا واسرعاو أ ر ا
بتعليق اللجنة العام رض  ) 1982(6بشأن احلق احليا  .واستشهد احملكمة بتعليرق أكرا ميي جراء ايره
أن املا  6من العهد تنص على أن احلرمان التعسفي من احليا ينطوي على تد ل( :أ) ال ينص عليره
القررانونا و(ب) ال يتناسررب مر الغرران املنشررو ا و(ج) ال لررزوم لرره ال ررروف االاصررة لقضررية(.)3
وعلررى ار ا األسرراسو سررلم احملكمررة أبن احلررق احليررا ينطرروي علررى الترزام لجيررام مررن جانررب الدولررة
إبعمررال ار ا احلررق ارراذ ترردابري مربجمررة لتررواري الضرررورا األساسررية للحيررا  .غررري أن صرراحب الرربالغ مل
يستط اإلشار لىل أي اعرل أو تقصرري مرن جانرب حكومرة كرييبراس ضرد ينبر و خبطرر حرمانره تعسرفا مرن
حياترره نطرراب املررا  .6ورأ احملكمررة أن حكومررة كرييبرراس انشررطة علررى السرراحة الدوليررة ايمررا يتعلررق
لتهديدا اليت يشكلها تغري املنامو كما يتضح من برانمل عملها لعام  .2007وعرالو علرى ذلربو مل
يسررتط صرراحب الرربالغ أن يثب ر وجررو رجررة كاايررة مررن االطررر علررى حياترره أو علررى حيررا أس ررته
الوضر ر ر ر املقصر ر ر ررو  .و إلشر ر ر ررار لىل اجتهر ر ر ررا ا اللجنر ر ر ررة ضضر ر ر ررية ألربسر ر ررربغ وآ ر ر ر ررين ضر ر ررد اولنر ر رردا
()CCPR/C/87/D/1440/2005و ذكر ررر احملكمر ررة أن طر ررر انتهر ررايف العهر ررد جير ررب أن يكر ررون وشر رريكا
ملوج ررب الربوتوك ررول اال تي رراري .ويع ررين ا ر ا أن االط ررر عل ررى احلي ررا جي ررب أن يك ررون عل ررى األض ررل حمتم ررل
احلدو  .ومل تقدم أي أ لة إلثبا عنصر الوشاكة ا ا .وسلم احملكمة أنه لن ر لىل زن لمكانية
التنبر لن رام املنرا يو ارخلن االطرر الر ي يتعرر لره صراحب الربالغ وأسررته مرن ارتفراع مسرتورب سررطح
البح ررر والك روار الطبيعي ررة األ ررررب ميك ررنو ملع ررأ الواس ر و أن يعت رررب أوش ررب م ررن االط ررر احمل رردب حبي ررا
أصحاب البالغ ضضية ألربسربغ وآ رين ضد اولندا .غري أن االطر ال ي يتعر له صاحب البالغ
وأسررته ال يرزال أضررل بكثررري مررن احلررد األ ا املطلرروب إلثبررا وجررو أسررباب جواريررة حتمررل علررى اعتقررا
أهنر معرضرون الطررر احلرمران التعسررفي مرن احليرا نطرراب املرا  6مررن العهرد .وي رل ار ا االطرر انبعررا
ألسرراس مررن التخمررهللا أو ال ررن .وال يوجررد ليررل علررى أن حالررة صرراحب الرربالغ كرييبرراس سررتكون
حمفواة ملخا ر لىل حد أن جيعل حياته أو حيا أسرته مهد  .والح احملكمة ضول زوجرة صراحب
البالغ لهنا اشى أن يغرب أ فا ا الصغار حا مد وجزر أو عاصفة .بيد أنه مل تقردم أ لرة تثبر
أن حاال الواا النامجة عن ا ه األحردا مترواتر حبير ترار احتمرال وارا صراحب الربالغ أو أاررا
أسرته لىل مستورب يتجاوز التخمهللا وال نو انايب من طر ميكن وصفه حلرمان التعسفي من احليا .
وبنراء علرى ذلربو ال توجرد أسرباب وجيهرة ترردعو لىل اعتقرا أن صراحب الربالغ أو أن مرن أاررا أسررته
معرضررون الطررر انتهررايف حقرروضه ملوجررب املررا  6مررن العهررد .و لص ر احملكمررة أيضررا لىل عرردم وجررو
احتمال كبري النتهايف حقوب صاحب البالغ ملوجب املا  7من العهد إببعا ه لىل كرييباس.
 10-2وضدم صاحب البالغ نسخة من ضرار احملكمة العلياو اليت راض اسرت نااه ضررار حمكمرة ا جرر
واحلماية  20وز/يوليه  .2015ورأ احملكمةو مجلة أمورو أن كرييباس تواجره برال شرب حتردن و
لكن صاحب البالغ لن يتعر و لذا ما أعيد لليهراو لضررر جسري  .وعرالو علرى ذلربو ال يوجرد ليرل
علررى أن حكومررة كرييبرراس ال تتخر لجرراءا حلمايررة موا نيهررا مررن آاثر التررداور البي رري ضرردر املسررتطاع.
كما أن احملكمة العليا ال تعتقد أن انايف احتماال حلدو طأ جواري تطبيق العدالر ة .ومر ذلربو
__________

()3
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مل تستبعد احملكمرة العليرا لمكانيرة أن ير ي الترداور البي ري النراج عرن تغرري املنرام أو الكروار الطبيعيرة
األ ررب لىل اتح مسالب ا ل اتفاضية الالج هللا أو ضضاء األشخاا املشمولهللا حلماية .

الشكوى
يدعي صاحب البالغ أن نيوزيلندا ضد انتهك و إببعا ه لىل كرييباسو حقره احليرا ملوجرب
-3
العهرد .اقرد أ رب ارتفراع مسرتورب سرطح البحرر كرييبراس لىل تقلرص املسراحا الصراحلة للسركنو را
أسرفر برردوره عررن نزاعررا عنيفررة علررى األراضرري تشرركل طررا علررى حيررا صرراحب الرربالغو وعررن تررداور
البي ة وتلو لمدا ا املياه الع بة ملياه املاحلة.

مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 1-4ض رردم الدولر ررة الط رررف مالح اهتر ررا امل ر ررة  18نيسر رران/أبريل  2016وض ررائ لضر ررااية تتعلر ررق
لبالغ .افي عام  2007و وصل صاحب البالغ وزوجتره لىل نيوزيلنردا .وأجنبرا ثالثرة أ فرال انرايفو رغر
أن ا الء األ فال ال ق ألي منه احلصول على ا،نسية نيوزيلندا .وظل أاررا األسرر نيوزيلنردا
ون لذن بعد انتهاء صالحية تصاريح لضامته  3تشرين األول/أكتوبر .2010
 2-4و  24أنر/مررايو 2012و ضرردم صرراحب الرربالغو ملسرراعد حمررامو لبررا لالع ررتاف برره كالجررو
و/أو ش ررخص مش ررمول حلماي ررة .ويص رردر موظف ررو ش ر ون الالج ررهللا واحلماي ررةو ملوج ررب الق ررانون احملل رريو
ضرارا ابتدائية بشأن ا ه الطلبا  .وينص ضانون ا جر لعام 2009و على وجوب االعرتاف للشخص
بصررفة الالجررو لذا كرران الج ررا ملعررأ املقصررو االتفاضيررة االاصررة بوض ر الالج ررهللا .وجيررب االع ررتاف
لشخص كشخص مشمول حلماية ملوجب العهد لذا كانر انرايف أسرباب حقيقيرة تردعو لىل اعتقرا
أن رره س رريتعر الط ررر احلرم رران التعس ررفي م ررن احلي ررا أو املعامل ررة القاس ررية ح ررال ترحيل رره م ررن نيوزيلن رردا.
ويتطابق تعري احلرمان التعسرفي مرن احليرا ضرانون ا جرر لعرام  2009مر التعرير الروار العهرد.
وأي ر صررناع القررار الدولررة الطرررف جتهررا ا اللجنررة .و  24آب/أغسررطس 2012و رار أحررد
موظفي ش ون الالج هللا واحلماية لب صاحب البالغ.
 3-4وتتوىل حمكمة ا جر واحلماية لعا الن ر الطعون املتعلقرة العررتاف بصرفة الالجرو و/أو
الشخص املشمول حلماية .و  25حزيران/يونيه 2013و راض احملكمة عن صاحب البالغ ضرار
ال رررا الص ررا ر ع ررن موظ ر ش ر ون الالج ررهللا واحلماي ررة .و  26تش ررين الث رراين/نوامرب 2013و راض ر
حمكمررة الدرجررة األوىل لررب ص رراحب الرربالغ احلصررول عل ررى لذن سررت ناف ذلررب الق ررار .و  8أنر/
مايو 2014و راض حمكمة االست ناف لب صاحب البالغ احلصول على لذن ست ناف ضرار حمكمة
الدرجررة األوىل .و  20وز/يوليرره 2015و راضر احملكمررة العليررا لررب صرراحب الرربالغ احلصررول علررى
لذن ست ناف ضرار حمكمة االست ناف .وضد ضدم صاحب البالغ مجي لباته و عونه ملساعد حمام.
 4-4و  15أيلول/سرربتمرب 2015و احتجررز صرراحب الرربالغ وصرردر أمررر لرتحيررل .و  16أيلررول/
س رربتمرب  2015و أج ررررب موظ ر ا ج ررر مقابل ررة م ر ص رراحب ال رربالغو حبض ررور حمامي رره وملس رراعد م رررتج
شررفوي .وعررر صرراحب الرربالغ ظروارره الشخصررية اسررتمار مررن  28صررفحةو ترروىل موظ ر ا جررر
تقييمهررا بعررد ذلررب ل ررار عمليررة الن ررر ضررار اإللغرراء .ويررنص القررانون احمللرري علررى وجرروب أن جيررري
موظ ا جر تقييما لقرار اإللغاء لذا ضردم الشرخص املعرين معلومرا بشرأن ظرواره الشخصريةو وكانر
املعلوما ذا صلة اللتزامرا الدوليرة للدولرة الطررف .ومل يعتررب موظر ا جرر املكلر بتقيري حالرة
صرراحب الرربالغ أن أمررر اإلبعررا ينبغرري للغرراوه .و  22أيلول/سرربتمرب 2015و را ر وزيررر ا جررر لررب
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صرراحب الرربالغ للغرراء ض ررار لبعررا ه .و  23أيلول/سرربتمرب 2015و أبعررد صرراحب الرربالغ لىل كرييبرراسو
وغا ر أارا أسرته بعداا بوض ضصري .ومل يعو وا لىل نيوزيلندا.
 5-4وتر ررررب الدولر ررة الطر رررف أن الر رربالغ غر ررري مقبر ررول ألن ا عر رراء صر رراحب الر رربالغ الضر ررمين ملوجر ررب
املا  )1(6من العهد ليس مدعوما أب لة كااية إلثبا وجااة الدعوربو وذلبو أوالو لعدم وجو ليل
علررى لحلرراب ضرررر اعلرري أو وشرريب بصرراحب الرربالغ .اقررد لص ر اللجنررةو ضراراررا املتعلررق بقض ررية
بير رردون وآ ر ررين ضر ررد ارنسر ررا ()CCPR/C/85/D/1400/2005و أن الشر ررخص الر ر ي ير رردعي أنر رره ضر ررحية
انتهايف حق من احلقوب املنصوا عليها العهد عليه أن يبهللا أن مثة اعال أو تقصريا من جانب ولة
رف ضد أثر لفعل لثريا سرلبيا علرى تعره ار ا احلرق أو أن ار ا األثر ر وشريب الوضروع (الفقرر .)3-4
ورأ اللجنررة أن أصررحاب الرربالغ مل يثبت رواو ألغ ررا املقبوليررةو مررا ا عرروه مررن انتهررايف حلقرروضه ملوجررب
العهد .و ا ه القضيةو ال يوجد ليل على أن صاحب البالغ ضد تعر الطر وشيب حبرمانه تعسفا
من احليا عند لبعا ه لىل كرييبراس .وعرالو علرى ذلربو ال يوجرد ليرل علرى أن صراحب الربالغ يواجره
مثل ا ا االطر .كما أنه ال يوجد ليل على أن حالته اتل ا تالاا جوارن عن حالة سائر الناس
كرييباس .وضد أكد السلطا احمللية أن استنتاجاهتا ينبغي أال تفه على أهنا تعين أن التداور البي ي
الناج عن تغري املنام ال ميكن أبدا أن يفتح مسلكا ا ل ضضاء األشرخاا املشرمولهللا حلمايرة .ومر
ذلبو رأ السلطا أن صاحب البالغ وأسرته مل يثبتوا أهن ا ا املسلب.
 6-4واثنيرراو تتنرراض األ لررة الرريت ضرردمها صرراحب الرربالغ م ر ا عائرره .ويتررأل بالغرره مررن رسررالتهللا
م رروجزتهللاو ويب رردو أن رره يس ررتند لىل األ ل ررة ال رريت ض رردمها لىل حمكم ررة ا ج ررر واحلماي ررةو ع ررالو عل ررى ض ررارا
السررلطا احمللي ررة .ون ررر احملكم ررة ك ر اائ ررل م ررن املعلوم ررا واأل ل ررة ال رريت ض رردمها ك ررل م ررن ص رراحب
الر رربالغ وأحر ررد االر ررباء بشر ررأن آاثر تغر ررري املنر ررام وارتفر رراع مسر ررتورب سر ررطح البحر ررر علر ررى شر ررعب كرييبر رراس
و صائص ررها ا،غرااي ررة .وضبل ر احملكم ررة األ ل ررةو مل ررا ايه ررا أ ل ررة ص رراحب ال رربالغو جممله ررا .غ ررري أهن ررا
استنتج عدم وجو ليل على أنه ضد واجه أو أنه يواجه طرا حقيقيا أبن يلحقره ضررر بردين جسري
مررن جرراء العنر املررتبط ملنازعررا املتصررلة لسرركن أو األراضرري أو املمتلكررا  .كمررا اسررتنتج عرردم
وجرو ليررل يرردع ا عراء صرراحب الرربالغ أنرره غرري ضررا ر علررى زراعررة حماصريل الكفرراف أو احلصررول علررى
مياه الشرب كرييباس .وا عى صاحب البالغ أن من الصعبو وليس من املستحيلو زراعة احملاصيل
نتيجررة لتسرررب امليرراه املاحلررة لىل األر  .ورأ احملكمررة أنرره ال يوجررد ليررل علررى أن ال ررروف البي يررة الرريت
واجههررا صرراحب الرربالغ أو تمررل أن يواجههررا عنررد عو ترره لىل كرييبرراس ارري مررن االطررور حبير لعررل
حياته مهد و أو حتول ون است ناف أسرته حياهتا السابقة بكرامرة .وسرلم احملكمرة أبن علرى الردول
التزاما لجيابية حبماية احليرا مرن املخرا ر النامجرة عرن األ طرار الطبيعيرة املعروارةو وأن عردم ترواري ار ه
احلماية ضد يشكل انتهاكا للما  ) 1(6من العهد .غري أن صاحب البالغ مل يسرتط لبرراز أي اعرل أو
تقصري من جانب حكومة كرييبراس ضرد ينبر و خبطرر حرمانره تعسرفا مرن حياتره نطراب املرا  )1(6مرن
العهرردا ومل يسررتط لثبررا وجررو طررر كرراف علررى حياترره أو علررى حيررا أس ررته الوض ر ذي الصررلة.
و لص احملكمة لىل أن االطر ال ي يتعر له صاحب البالغ من جراء تغري املنام ال يزال أضل بكثري
من احلد األ ا املطلوب إلثبا وجو أسباب جوارية حتمل علرى اعتقرا أهنر معرضرون الطرر احلرمران
التعسررفي مررن احليررا نطرراب املررا  6مررن العهررد .وي ررل ا ر ا االطرررو علررى حررد ضررول احملكمررةو انبعررا
ألساس مرن التخمرهللا أو ال رن  .وضرد جراء اجتهرا ا اللجنرة أن حمراك الردول األ رراف العهرد
اي اليت تقي عموما الوضائ واأل لة ضضية معينة.
 7-4والبالغ ليس مدعما أب لة كاايرة أيضرا ألن صراحب الربالغ مل يقردم أي ضررائن أ رررب إلضرااة لىل
تلب اليت سبق للسلطا احمللية احصها .وضبل حمكمة ا جر واحلمايرة األ لرة الريت ضردمها صراحب الربالغ.
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واعتر رررب حمكمر ررة االسر ررت ناف أن ضر ررار حمكمر ررة ا جر ررر واحلماير ررة اتسر ر لشر ررمول وحسر ررن التن ر رري و ضر ررة
التعليل .والح احملكمة العليا أن حصول صاحب البالغ على اإلذن الست ناف يقتضي منه تقدمي
حجل متينة تثب أن استنتاجا احملكمة بشأن الوضائ كان ا ةو وأنه سيكون من الصعب الوااء
ا ر ا الش رررف ألن احملكم ررة مل تطع ررن األ ل ررة ال رريت ض رردمها ص رراحب ال رربالغ .وأك ررد احمل رراك احمللي ررة أن
ص رراحب ال رربالغ مل يثب ر أن رره س رريكون ض ررحية النته ررايف امل ررا  6م ررن العه ررد لع ررو لىل كرييب رراسو وأن
استنتاجا احملكمة كان ا من مث ما يربراا.

عليقات صاح البالغ لى مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
أك ررد ص رراحب الر رربالغ تعليقات رره امل ر ر ررة  25وز/يولي رره  2016أن رره عر رراا وأسر ررته مشر رراكل
-5
صحية طري بقدر معقول من عو هت لىل كرييباس أيلول/سبتمرب  .2015اقد أصيب أحد أ فاله
بتسم مروي طرريو أسرفر عرن ظهرور بثرور مجير أ راء جسرمه .ز علرى ذلرب أن صراحب الربالغ
وأسررته غررري ضررا رين علررى زراعررة احملاصرريل .وضبررل أن تصرردر احملكمررة العليررا لنيوزيلنرردا ضراراررا بشررأن ضضررية
صاحب البالغ عام  2015و كان صاحب البالغ ضد ضدم لىل احملكمة معلوما جديد و واي تقريرر
التقي رري اال ررامس للهي ررة احلكومي ررة الدولي ررة املعني ررة بتغ ررري املن ررام .وأش ررار التقري ررر لىل أن كرييب رراس س ررتواجه
مشاكل طري االستمرار لذا تواصل ارتفاع رجا احلرار العاملية ومستورب سطح البحر.

مالحظات الو لة الطرف بشأن األسس املوضو ية
 1-6تعترررب الدولررة الطرررف مالح اهتررا امل ر ررة  16آب/أغسررطس  2016أن الرربالغ ال أسرراس لرره
م ررن الص ررحة لألس ررباب ال رريت ذكرهت ررا س ررابقا .وتق ررر الدول ررة الط رررف أبن احل ررق احلي ررا ا ررو احل ررق األاي ررى
ملوجب العهدو واو حق ال يسمح أبي انتقاا منهو وينبغي أال يفسر تفسريا ضيقا .والردول األ رراف
مطالبة عتما تدابري لجيابية حلماية احلق احليا  .غري أن صاحب البالغ مل يقردم أ لرة تثبر ا عراءه
أنه يواجه ضررا اعليا أو وشيكا .وضد لص اللجنةو اجتها اهتا السابقةو أن اال عاءا اليت تقروم
علرى انتهاكررا مفرتضررة تمررل أن حتررد مسررتقبال للحقروب املكفولررة لعهررد ا عرراءا غررري مقبولررة(.)4
و لص اللجنة أيضا لىل أن اال عاءا غري مقبولة حال ااتقار صاحب البالغ لىل صرفة الضرحية
بسبب عدم لثبا لثري اعل صا ر عن ولة رف أو تقصري منها لثريا سلبيا لفعل على تعه حلق
ذي الصلةو أو لثبا أن ا ا الترأثري وشريب احلردو ( .)5و إلضرااة لىل ذلربو لصر اللجنرة لىل أن
لب عدم الر غري مدع أل لة الكااية عندما ضدم صاحب بالغ ا عاءا عامة بشأن تعرضه الطر
التوضي واالحتجاز التعسرفيهللا علرى رو ميكرن أن يفضري هنايرة املطراف لىل التعر يب واملرو و لكنره
أضر بعدم التعر ألي هتديد مباشر حلياته(.)6
 2-6و إلضااة لىل ذلبو تررب الدولة الطرف أنه ال يوجد ليل على أن أصحاب البالغ يواجهون
اآلن طررا وشرريكا حبرمرراهن تعسرفا مررن احليررا بعرد عررو هت لىل كرييبرراس .وال يعرر الرربالغ حالررة اثلررة
للوضائ املعروضة ضضرية بليرري ليوينهروف وارالينو ي بليرري ضرد أوروغرواي .اقرد رأ اللجنرة تلرب
__________

()4
()5
()6

8

تشري الدولة الطرف لىل ضضية ف .م .ر .ب .ضد كندا ()CCPR/C/33/D/236/1987و الفقر .3-6
تشري الدولة الطرف لىل ضضية بيدون وآ رين ضد ارنساو الفقر .3-4
تشررري الدول ررة الط رررف لىل ضض ررية ز .ار رر .ض ررد أس ررتاليا ()CCPR/C/107/D/1957/2010و الفق ررر  .4-8وألغ ررا
املقارنر ر ر ررةو تش ر ر ر ررري الدول ر ر ر ررة الطر ر ر رررف أيض ر ر ر ررا لىل ضض ر ر ر ررية يونر ر ر ر  -ك ر ر ر روان كر ر ر رري وآ ر ر ر ررين ضر ر ر ررد مجهورير ر ر ررة كر ر ر ررورن
()CCPR/C/112/D/2179/2012و حير ر اعتر رررب اللجنر ررة أن ا عر رراءا أصر ررحاب الر رربالغ مدعمر ررة أب لر ررة كااير ررة
،علها مقبولة.
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ح رروز الدول ررة الطرررف وح رردااو واعت رررب م ررن مث
القضررية أن توض رريح القض ررية يتوض ر علررى معلوم ررا
()7
ا عاءا صاحب البالغ مربر لذ مل تدحضها الدولة الطرف أب لة وشرو مقنعة .

عليقات صاح البالغ لى مالحظات الو لة الطرف بشأن املقبولية
 1-7ضدم صاحب البالغ تعليقا لضرااية  29كرانون األول /يسرمرب  .2016ويردعي أن الدولرة
الطرف أيد الل مر ر األمر املتحرد املعرين بتغرري املنرام لعرام  2015النترائل الروار تقريرر التقيري
االامس للهي ة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنام( .)8وي كر التقرير ارتفاعا مستورب سطح البحر ملا
ال يق ررل ع ررن  0,7م رررت البل رردان النامي ررة احمل رريط ا ررا لو وم ررا ن ررتل ع ررن ذل ررب م ررن نق ررص اط ررول
األمطار وتسرب املياه املاحلرة لىل العدسرا ا،وايرة ومسرتو عا امليراه ا،وايرة .واكر ا يبردو أن الدولرة
الطرف ضرد اتحر البراب لقبرول املفهروم القرانوين لالجرو مر ن تغرري املنرام حيثمرا كران الفرر يواجره طرر
التعر لضرر جسي  .و لنسبة لىل الالج هللا من تغري املنامو ال ينشأ طر حدو الضرر ا،سي عرن
أعمال العن ولدا عن عوامل بي ية يسببها البشر بصور غري مباشر .
 2-7ويواجه صاحب الربالغ طررا متوسرط املردرب أبن يلحقره ضررر جسري كرييبراسو واري بلرد
يفقد كتلة من أراضيه ويتوض أن يستمر وجو ه ملرد تررتاو مرن  10سرنوا لىل  15سرنة أ رررب .و عرن
صاحب البالغ ضرار حمكمة ا جر واحلماية ألنه مل يوااق على اسرتنتاجها ايمرا يتعلرق إل رار الرزمين
حلدو الضرر ا،سري الر ي سريلحقه .وير كر صراحب الربالغ أن تقريرر االبرري الر ي ضدمره لىل حمكمرة
ا جر واحلماية ي كد ا عاءاته.
 3-7وستكون حيا صاحب البالغو وك لب حيا زوجته وأ فالهو معرضة للخطر بتفاض آاثر تغري
املنررام .وضررد لاالر السررلطا احملليررة لىل حررد كبررري األ لررة والصررور املعرررب الرريت ضرردمها بررري تغررري املنررام
جون كوركوران.

القضااي اإل راءات املعر ضة لى اللجنة

الن ر املقبولية
 1-8ضبررل الن ررر أي ا عرراء يررر بررالغ مرراو جيررب علررى اللجنررة أن تقررررو عمررال ملررا  97مررن
ن امها الدا ليو ما لذا كان البالغ مقبوال أم ال ملوجب الربوتوكول اال تياري.
 2-8وض ررد لك ررد اللجن ررةو واق ررا مل ررا ت ررنص علي رره امل ررا ()2(5أ) م ررن الربوتوك ررول اال تي رراريو م ررن أن
ل ار أي لجراء آ ر من لجراءا التحقيق الدو أو التسوية الدولية.
املسألة ذاهتا ليس ضيد البح
 3-8ولذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تعرت على ا عراء صراحب الربالغ أنره اسرتنفد مجير
سبل االنتصاف احمللية املتاحرةو ترررب أن املرا ()2(5ب) مرن الربوتوكرول اال تيراري ال نعهرا مرن الن رر
البالغ.
 4-8وحتر رريط اللجنر ررة علمر ررا عر رراء الدولر ررة الطر رررف أن الر رربالغ غر ررري مقبر ررول ملوجر ررب املر ررا  2مر ررن
الربوتوكول اال تياري ألن صاحب البالغ مل يثب ملا ايه الكفاية ا عاء كونه كران يواجره طررا وشريكا
__________

()7
()8

اللجنة املعنية حبقوب اإلنسانو بليري ليوينهوف واالينو ي بليري ضد أوروغوايو البالغ رض 1978/30و الفقر .3-13
يقرردم صرراحب الرربالغ نسررخة مررن Overseas Development Institute and Climate and Development
Knowledge Network, “The IPCC’s Fifth Assessment Report: what’s in it for small island

).developing States?” (2014
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حبرمانه تعسفا من احليرا عنرد لبعرا ه لىل كرييبراس .وتر كر اللجنرة ار ا الصرد جتها اهترا ضضران
سابقة حي رأ أنه ال ميكن للشرخص أن يردعي أنره ضرحية ملعرأ الروار املرا  1مرن الربوتوكرول
اال تياري لال لذا تضرر اعليا( .)9ويتوض املردرب الفعلري ملراعرا ار ا الشررف علرى رجرة الضررر .بيرد أن
أي شخص يدعي أنه وض ضحية انتهايف حق يكفلره العهرد جيرب عليره أن يثبر لمرا أن ولرة رارا ضرد
عرضل ر اعررال ارسررة حقررهو بفعررل منهررا أو تقصررريو ولمررا أن ا ر ه العرضلررة ت ر وشرريكةو مسررتندا ايمررا
يقدمه من حجل لىل عناصر منها مرثال القروانهللا الناار أو ضررار ضضرائي أو ل اري أو ارسرة ضضرائية أو
ل اريررة( .)10ولذا مل يكررن القررانونو أو املمارسررةو ضررد ب رق اعررال علررى ررو أحلررق الضرررر ب ر لب الشررخصو
ايجررب علررى أي حررال أن يكررون كررن التطبيررق علررى ررو جيعررل احتمررال الضرررر ال ر ي يدعيرره الضررحية
()11
أكثر من احتمال ن ري  .وجيب على األارا ال ين يدعون أهن ضحان انتهايف ولة رف للمرا 6
من العهد أن يثبتوا أن أاعال الدولرة الطررف ضرد أ لىل انتهرايف حقهر احليرا و حرالته االاصرةو
أو أهنا تشكل هتديدا ضائما أو وشيكا لتمتعه ا ا احلق(.)12
 5-8غري أن اللجنة تالحظ أن البالغ ال ي ضدمه صاحب البالغ تو ى من ترحيلره الوشريب مرن
نيوزيلندا لىل كرييباس .وبناء على ذلبو ارخلن املسرألة املطروحرة علرى اللجنرة ليسر مرا لذا كران صراحب
الربالغو وضر تقرردمي الربالغو ضرحية النتهر ايف سرابق للعهرردو برل مرا لذا كرران ضرد أثبر ا عرراءه أنره واجرره
عند ترحيله طرا حقيقيا يتمثل لحلاب ضرر حبقه احليا ال ميكن جربه .وتررب اللجنة أنه سياب
احلصول على صفة الضحية حاال الرتحيل أو التسلي و يرتبط شرف الوشاكة املقرام األول بقررار
لبعا الفر و بي نما ت ثر وشاكة أي ضرر يتوض حدوثه الدولة املستقبلة تقيي االطر احلقيقي ال ي
يواجهه الفر  .وتالحظ اللجنة ا ا االصوا أن ا عراءا صراحب الربالغ املتعلقرة ب رروف العريش
اتراوا وض ترحيله ال تتعلق بضرر مستقبلي اارتاضيو بل أبزمة حقيقية انمجة عن نقص مياه الشرب
وارا العملو وهتديد لعن االطري من جراء املنازعا على األراضي.
 6-8واس ررتنا ا لىل املعلوم ررا ال رريت ض رردمها ص رراحب ال رربالغ لىل الس ررلطا احمللي ررة و بالغ ررهو ت ررررب
اللجنة أن صاحب البالغ أثب ملا ايه الكفايةو ألغرا املقبوليةو أن لثري تغري املنام وما يرتبط به من
ارتفاع مستورب البحر لمكانية العيش كرييبراس و احلالرة األمنيرة ا،رزرو جعلره يواجره طررا
حقيقير ررا بعرضلر ررة حقر رره احلير ررا املكفر ررول ملر ررا  6مر ررن العهر ررد نتيجر ررة لقر ررار الدولر ررة الطر رررف لبعر ررا ه لىل
كرييب رراس .وبن رراء علي ررهو ت ررررب اللجن ررة أن امل ررا تهللا  1و 2م ررن الربوتوك ررول اال تي رراري ال نع رران ضب ررول ا ر ا
البالغ .ول ا تشرع اللجنة حب األسس املوضوعية للبالغ.

الن ر األسس املوضوعية
 1-9ن ررر اللجن ررة ا ر ا ال رربالغ ض رروء مجي ر املعلوم ررا ال رريت أاتحه ررا ررا الطرا ررانو واق ررا مل ررا
تقتضيه املا  )1(5من الربوتوكول اال تياري.
__________

( )9على سبيل املثالو ضضية ر ع وآ رين ضد اولندا ()CCPR/C/117/D/2124/2011و الفقر .5-9
( )10عل ر ر ر ررى س ر ر ر رربيل املث ر ر ر ررالو ضض ر ر ر ررية ر ع وآ ر ر ر ررين ض ر ر ر ررد اولن ر ر ر ررداو الفق ر ر ر ررر 5-9ا وضض ر ر ر ررية بي ر ر ر ررب ض ر ر ر ررد ارنس ر ر ر ررا
( )CCPR/C/94/D/1632/2007الفقررر 3-6ا واللجنررة املعنيررة حبقرروب اإلنسررانو ضضررية ل .و .ضررد اولنررداو الرربالغ
رض 1990/429و الفقر  .4-6وألبريسربغ وآ رون ضد اولنداو الفقر .3-6
( )11اللجنة املعنية حبقوب اإلنسانو أومريو ي  -شيفرا وآ رون ضد موريشيوسو البالغ رض 1978/35و الفقر .2-9
( )12عل ر ررى س ر رربيل املث ر ررالو ألبريس ر ررربغ وآ ر رررون ض ر ررد اولن ر ررداو الفق ر ررر 3-6ا وضض ر ررية ب ر ررور س وتيميه ر ررارو ض ر ررد ارنس ر ررا
()CCPR/C/57/D/645/1995و الفقر .5-5
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 2-9وتالحظ اللجنة ا ع اء صاحب البالغ أن الدولة الطرفو إببعا ه لىل كرييبراسو عرضرته الطرر
على حياته انتهاكا للما  6من العهدو وأن سلطا الدولة الطرف مل تقي على النحو الواجب االطرر
املقرتن إببعا ه.
 3-9وت كر اللجنة لفقر  12من تعليقها العام رض  )2004(31بشأن بيعة االلتزام القرانوين العرام
املفرررو علررى الرردول األ رراف العهرردو الر ي تشررري ايرره لىل الت رزام الرردول األ رراف بعرردم تسررلي أي
شررخص أو ترحيلرره أو ررر ه أو لبعررا ه أبي ريقررة أ ررررب مررن لضليمهررا عنرردما توجررد أسررباب موضرروعية
تدعو لىل االعتقا بوجو طر حقيقي بتعر الشخص لضرر ال ميكن جرربهو مثرل االطرر املتصرور
املا تهللا  6و 7من العهد .وأشار اللجنة أيضا لىل أن االطر جيب أن يكون شخصياو وأنه ال ميكن أن
يكرون انبعرا مررن ال رروف العامررة الدولرة املسررتقبلة احسربو لال احلرراال القصرورب()13و وأن تقرردمي
أس ررباب جواري ررة إلثب ررا وج ررو ط ررر حقيق رري لتع ررر لض رررر ال س رربيل لىل ج ررربه مقي ررد شر ررتا ا
ص ررارمة( .)14وضر ررد يك ررون االلتر رزام بع رردم تسر ررلي األشر ررخاا أو ت رررحيله أو نقلهر ر بش رركل آ ر رررو عمر ررال
ملا  6من العهدو أوس من نطاب مبدأ عدم الرر ملوجرب القرانون الردو لالج رهللاو ألنره ضرد يقتضري
أيضا اية األجانب ال ين ال ق احلصول على صفة الالجو .غري أنره ينبغري للردول األ رراف أن
تتيح ،مي ملتمسي اللجوء ال ين يدعون وجو احتمال حقيقي أبن يتعر حقه احليا لالنتهايف
ولة املنشأ لمكانية االستفا ا ضد يوار احلماية من اإلعا القسرية من لجراءا حتديد وض
الالجو أو وض آ ر حلمرايته كرأارا أو مجاعرا ( .)15وبنراء علرى ذلربو جيرب الن رر مجير الوضرائ
واملالبسررا و ملررا يشررمل الن ررر احلالررة العامررة حلقرروب اإلنسرران البلررد األصررلي لصرراحب الرربالغ(.)16
وت كر اللجنة أبن من واجب أجهز الدول األ رراف بصرور عامرة راسرة وضرائ القضرية واأل لرة املقدمرة
ايهررا بغيررة حتديررد مررا لذا كرران ا ر ا االطررر ضائمرراو لال لذا كرران مررن املمكررن لثبررا أن تقيرري ا ر ه الوضررائ
واأل لة كان تعسفيا أو انطورب على طأ واضح أو على لنكار للعدالة(.)17
 4-9وت كر اللجنة أبن احلق احليا ال ميكن أن يفه اهما صحيحا لذ اسر على و تقييديو كما
أن اية ذلب احلق تقتضي أن تتخ الدول تدابري لجيابية .وتشري اللجنة لىل تعليقها العام رض )2018(36
بشأن احلق احليا و ال ي أثبت ايه أن احلق احليا يشمل أيضا حق األارا العريش بكرامرة وعردم
التعرر ألاعرال أو أوجره تقصرري تتسربب ر وارا غرري بيعيرة أو مبكرر (الفقرر  .)18()3وتر كر اللجنررة
أيضررا أبن الت رزام ال رردول األ رراف ح ررتام وكفال ررة احلررق احلي ررا يش ررمل التهديرردا ال رريت ميك ررن توضعه ررا
بصور معقولة واحلاال اليت هتد احليا وميكرن أن تر ي لىل اقرداهنا( .)19وضرد تنتهرب الردول األ رراف
املررا  6حر ولن مل تسررفر ار ه التهديرردا واحلرراال عررن سررائر األروا ( .)20وعررالو علررى ذلرربو

__________

()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
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اللجنة املعنية حبقوب اإلنسانو التعليق العام رض 36و الفقر .30
على سبيل املثالو ضضررية ب . .يف .وآ ررين ضررد كنرردا ()CCPR/C/125/D/3041/2017و الفقررر 3-7ا وضضررية
يف .ضد الدادريف ()CCPR/C/114/D/2393/2014و الفقر .3-7
اللجنة املعنية حبقوب اإلنسانو التعليق العام رض 36و الفقر .31
على سبيل املثالو ضضية االن ضد السويد ()CCPR/C/103/D/1833/2008و الفقر .18-5
علر ررى سر رربيل املثر ررالو ضضر ررية م .م .ضر ررد الر رردادريف ()CCPR/C/125/D/2345/2014و الفقر ررر 4-8ا وب . .يف.
وآ رين ضد كنداو الفقر  .3-7وان ر أيضا اللجنة املعنيررة حبقرروب اإلنسررانو التعليررق العررام رضر  )2007(32بشررأن
احلق املساوا أمام احملاك وا ي ا القضائية و حماكمة عا لة.
بورتيلو كاسرييس وآ رون ضد راغواي ()CCPR/C/126/D/2751/2016و الفقر .3-7
توسرران ضررد كنرردا (CCPR/C/123/D/2348/2014و الفقررر 3-11ا وبورتيلررو كاس ررييس وآ رررون ضررد راغ روايو
الفقر .5-7
على سبيل املثالو ضضية بورتيلو كاسرييس وآ رين ضد راغوايو الفقر .3-7
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ت كر اللجنة أبن التداور البي ي وتغري املنام والتنميرة غرري املسرتدامة تشركل بعضرا مرن أكثرر التهديردا
وشاكة و طور لقدر األجيال احلاضر واملقبلة على التمت حلق احليا (.)21
 5-9وع ررالو عل ررى ذل رربو تالح ررظ اللجن ررة أهن ررا واحمل رراك اإلضليمي ررة حلق رروب اإلنس رران اس ررتنتج أن
التداور البي ي ميكن أن يضر لتمت الفعلي حلرق احليرا ()22و وأن الترداور البي ري الشرديد ميكرن أن
ي ثر سلبا رااه الفر وي ي لىل انتهايف احلق احليا (.)23
 6-9و ا ه القضيةو ت كر اللجنة أبن من واجبها أن حتد ما لذا كان ضد حد تعس أو طأ
أو ظل ر واضررح تقيرري سررلطا الدولررة الطرررف ال عرراء صرراحب الرربالغ أنرره تعررر لرردرب لبعررا ه لىل
كرييبرراس الطررر حقيقرري يهررد حقرره احليررا ملوجررب املررا  6مررن العهررد .وتالحررظ اللجنررة أن الدولررة
لاررا ا صرراحب الرربالغ وأ لترره بصررور شرراملة وسررلم ملصررداضيتهاو وأهنررا ن ررر
الطرررف ن ررر
مطالبته حلماية ملوجب االتفاضية االاصة بوض الالج رهللا وملوجرب العهرد .وتالحرظ اللجنرة أن حمكمرة
ا جر واحلماية واحملكمة العليا ضد سلمتا ضراريهمرا إبمكانيرة أن تشركل آاثر تغرري املنرام أو غريارا مرن
الكوار الطبيعية أساسا للحصول على احلماية .وعلى الرغ من أن حمكمة ا جر واحلمايرة اسرتنتج
أن صاحب البالغ يتمت ملصداضية الكاملة وضبل األ لة اليت ضدمهاو اقد رأ أن ا ه األ لة ال تثب
أنرره معررر الطررر وشرريب أو حمتمررل حبرمانرره تعسررفا مررن احليررا لرردرب عو ترره لىل كرييبرراس .ورأ احملكمررة
بوجه اا أنه ال يوجد ليل على ما يلي( :أ) أن صراحب الربالغ كران ضرد واجره املاضري أي نرزاع
علررى األراضرريو أو أنرره معررر اعليررا ألي أذرب برردين نرزاع مررن ار ا القبيررل املسررتقبلا أو (ب) أن
صاحب البالغ غري ضا ر على لجيا ضطعة أر لتواري مسكن له وألسرتها أو (ج) أن صاحب البالغ
عرراجز عررن زراعررة احملاصرريل الغ ائيررة أو احلصررول علررى ميرراه الشررربا أو ( ) أن صرراحب الرربالغ يواجرره
ظرواا بي ية هتد حياتها أو (ه) أن حالة صاحب البالغ اتل ا تالاا جوارن عن حالة أي شخص
آ ر مقي كرييباسا أو (و) أن حكومة كرييبراس مل تتخر تردابري برانجميرة لترواري الضررورا األساسرية
للحيا و من أجل الوااء لتزامها اإلجيام إبعمال حق صاحب البالغ احليا  .والح ر احملكمرة أن
ط روا ملعا ،ررة آاثر تغ ررري املن ررامو واق ررا ل ررربانمل العم ررل ال ررو ين للتكي ر
حكوم ررة كرييب رراس ض ررد اا ر
لعام  2007ال ي ضدمته كرييباس ملوجب اتفاضية األم املتحد اإل ارية بشأن تغري املنام.
 7-9ولدرب تقيي ما لذا كان سلطا الدولة الطرف ضد وار لصاحب البالغ تقييما ار ن كاايا
للخطر احملدب حبقه احليا و تالحرظ اللجنرة أوال ا عراء صراحب الربالغ أن تضراول مسراحة األراضري
__________

( )21املعنية حبقوب اإلنسانو التعليق العام رض 36و الفقر .62
( )22بورتيلر ر ررو كاسر ر ررييس وآ ر ر رررون ضر ر ررد راغر ر روايو الفقر ر ررر 4-7ا وحمكمر ر ررة البلر ر رردان األمريكير ر ررة حلقر ر رروب اإلنسر ر ررانو
الفتررورب OC-23/17و الصررا ر  15تشررين الثرراين/نوامرب  2017بشررأن البي ررة وحقرروب اإلنسررانو السلسررلة ألر و
رض ر ر 23و الفق ر ررر 47و وضض ر ررية ك ر رراواس ارانن ر ررديس ض ر ررد .ان ر رردوراسو الق ر ررار الص ر ررا ر  3نيس ر رران/أبريل 2009و
السلسررلة جرري و رضر 196و الفقررر 148ا واللجنررة األاريقيررة حلقرروب اإلنسرران والشررعوبو التعليررق العررام رضر  3بشررأن
امليث رراب األاريق رري حلق رروب اإلنس رران والش ررعوب :احل ررق احلي ررا (امل ررا )4و الفق ررر 3ا واحملكم ررة األوروبي ررة حلق رروب
اإلنسررانو كررور يال وآ رررون ضررد ليطاليررا (الشرركورب رضر  13/54414والشرركورب رضر )15/54264و القر رار الصررا ر
 24كانون الثاين/يناير 2019و الفقر .157
( )23احملكمر ررة األوروبير ررة حلقر رروب اإلنسر ررانو ضضر ررية م .أوزير ررل وآ ر ررين ضر ررد تركير ررا (الشر رركاورب رضر ر 05/14350و ورض ر ر
 05/15245ورض ر )05/16051و الق ررار الص ررا ر  17تش ررين الث رراين/نوامرب 2015و الفق ررا  170و 171و200و
وضضر ررية بو اييفر ررا وآ ر ررين ضر ررد روسر رريا (الشر رركاورب رضر ر 02/15339و ورضر ر 02/21166و ورضر ر 02/20058و ورضر ر
02/11673و ورض ر ر )02/15343و الق ر ررار الصر ررا ر  20آذار/مر ررارس 2008و الفق ر ررا م ر ررن  128لىل  130و133
و159و وأونرييلرردز ض ررد .تركي ررا (الش رركورب رض ر )99/48939و الق ررار الص ررا ر  30تش ررين الث رراين/نوامرب 2004و
الفقرا  71و 89و 90و.118
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الصاحلة للسكن على و متزايد اتراوا ضد أ رب لىل نزاعرا عنيفرة علرى األراضري أسرفر علرى وارا
أشخاا .و ا ا االصواو تررب اللجنة أن حالة العن العامة ال تعترب من الشد حبي تولد طرا
حقيقيا لتعر لضرر ال ميكن جربه ملعأ املا تهللا  6أو  7مرن العهرد أضصرى احلراال و حير ينشرأ
طررر حقيقرري حبرردو الضرررر ملجررر تعررر الفررر ر ا العن ر عنررد عو ترره()24و أو حيثمررا يكررون الفررر
املعين حالة ضع اصة( . )25وتالحظ اللجنةو لدرب تقييمها ل روف صاحب الربالغو عردم وجرو
حالة نرزاع عرام كرييبراس .وتالحرظ أن صراحب الربالغ يشرري لىل حروا عنر متفرضرة برهللا مطرالبهللا
ألراضي أسفر عرن عرد غرري حمرد مرن اإلصرا و وتالحرظ لارا صراحب الربالغ أمرام السرلطا
احمللية أبنه مل يكن راا ضط نزاع من ا ا القبيل .وتالحرظ اللجنرة أيضرا مرا ور بيران احملكمرة مرن
أن صاحب البالغ يبدو مسلما أبنه ال يدعي لحلاب ضرر حمد بهو بل طرا عاما يواجهه مجي األارا
كرييباس .وتالحظ اللجنة ك لب عدم تقردمي صراحب الربالغ معلومرا عمرا لذا كانر احلمايرة الريت
تواراا الدولرة كاايرة للتصردي الطرر الضررر الر ي حتدثره ا،هرا الفاعلرة غرري الراييرة الريت رارس أعمرال
سياب املنازعا علرى األراضري .و حر هللا ال تعررت اللجنرة علرى األ لرة الريت ضردمها صراحب
عن
البالغو تررب أن صاحب البالغ مل يثب وجو أي تعس أو طأ واضحهللا تقيي السلطا احمللية
ملا لذا كان يواجه طرا حقيقيا وشخصيا ومتوضعرا لىل حرد معقرول يهرد حقره احليرا نتيجرة ألعمرال
عن انمجة عن االكت اا أو املنازعا على األراضي االاصة كرييباس.
 8-9وتالحررظ اللجنررة أيضررا ا عرراء صرراحب الرربالغ أمررام السررلطا احملليررة أنرره سيتضرررر بشررد مررن
ع رردم احلص ررول عل ررى مي رراه الش رررب اتراواو ن ررا لىل أن عدس ررا املي رراه الع ب ررة ض ررد اس ررتنفد بس رربب
التلو ملياه املاحلة الناج عن ارتفاع مستورب سطح البحر .و ا ا الصرد و تالحرظ اللجنرة مرا جراء
جمال تغري املنام جون كوركروران و لاا تره مرن أن  60املائرة مرن سركان جنروب
تقرير الباح
اتراوا صلون على املياه الع بة من اإلمدا ا املقننة اليت يواراا جملس املراارق العامرة .وتالحرظ اللجنرة
اسررتنتاج السررلطا احملل يررة عرردم وجررو ليررل علررى أن صرراحب الرربالغ لررن صررل علررى ميرراه الشرررب
كرييباس .وبينما تدريف اللجنرة املشرقة الريت ضرد يسرببها تقنرهللا امليراهو تالحرظ أن صراحب الربالغ مل يقردم
معلوما كااية تشري لىل أن لمدا ا املياه الع بة غري متاحة أو غري كااية أو غري مأمونة حبير تنشرو
طررا صر حيا متوضعررا لىل حررد معقررول مررن شررأنه أن ينررال مررن حقرره التمتر حبيررا كرميررة أو يتسرربب
وااته واا غري بيعية أو مبكر .
 9-9وتالحررظ اللجنررة ك ر لب ا عرراء صرراحب الرربالغ أمررام السررلطا احملليررة أن حقرره احليررا ضررد
انتهب ألنه حرم من سبل عيشهو لذ أتلف حماصيله بسبب رواسب امللر ح األر  .وتالحرظ اللجنرة
أن السلطا احمللية ضد لص لىل أن صاحب البالغ ذكر أن زراعرة احملاصريل أمرر صرعب لكنره لريس
مسررتحيال .وتسررل اللجنررة أبن االاتقررار لىل سرربل عرريش بديلررة أمرراكن معينررة ضررد يعررر األاررا بشررد
لآلاثر الضار النامجة عرن تغرري املنرام .غرري أن اللجنرة تالحرظ نقصرا املعلومرا الريت ضردمها صراحب
البالغ عن مصا ر العمل البديلة وعن مدرب تواار املساعد املالية لتلبية االحتياجا اإلنسانية األساسية
كرييب رراس .وتالح ررظ اللجن ررة ك ر لب اس ررتنتاج احملكم ررة أن مع ر احملاص رريل املغ ي ررة ال ت رزال متاح ررة
كرييباس .وال تشري املعلوما اليت أتيح للجنة لىل وجو طر حقيقي ومتوض لىل حد معقولو وض
ترحيلررهو أبن يتعررر حلالررة مررن العرروز واحلرمرران مررن الغر اء واالصاصررة الشررديد ميكررن أن هتررد حقرره
__________

( )24احملكمة األوروبية حلقوب اإلنسانو الصو وعلمي ضد اململكة املتحد (الشكورب رضر  07/8319والشرركورب رضر
)07/11449و القرار الصا ر  28حزيران/يونيه 2011و الفقراتن  218و.241
( )25نسر ررهللا وآ ر رررون ضر ررد الر رردادريف ()CCPR/C/114/D/2360/2014و الفق ر رراتن  8-8و9-8ا ووارسر ررام ضر ررد كن ر رردا
()CCPR/C/102/D/1959/2010و الفقر .3-8
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احلي ررا و مل ررا ذل ررب حق رره الع رريش الك رررمي .ل ر ا ت ررررب اللجن ررة أن ص رراحب ال رربالغ مل يثب ر أن تقي رري
السلطا احمللية ا ا االصوا كان تعسفيا أو ا ا بوضو و أو أنه يصل لىل حد لنكار العدالة.
 10-9وتالحظ اللجنة لكيد صاحب البالغ أنه يواجه طرا على حقه احليا بسبب االكت اا
السرركاين والفيضرراان املتكرررر واملتزايررد الشررد و ررروب ا،رردران البحريررة .وتالحررظ اللجنررة أيضررا ا عرراء
حتديررد اإل ررار الررزمين الر ي ميكررن أن يلحررق ايرره
صرراحب الرربالغ أن حمرراك الدولررة الطرررف أ طررأ
ضرررر جسرري صرراحب الرربالغ كرييبرراسو ومل تق ر وزان كاايررا للشررها الرريت أ ىل اررا االبررري الباح ر
جمر ررال تغر ررري املنر ررام .وتالحر ررظ اللجنر ررة أن صر رراحب الر رربالغ أكر ررد تعليقاتر رره املقدمر ررة عر ررام  2016أن
كرييباس ستصبح غري صاحلة للسكن غضون ارت ترتاو من  10سنوا لىل  15سنة.
 11-9وحتيط اللجنة علما ملالح ة حمكمة ا جر واحلماية أن الضرر الناج عن تغري املنام ميكن أن
ينشررأ عررن أح رردا مفاج ررة وعملي ررا بطي ررة احلرردو  .وتش ررري التقررارير لىل أن األح رردا املفاج ررة ا رري
أحد ا يز ا أثر اوري وواضح على مدرب ساعا أو أنمو حهللا أن العمليا البطي ة ضرد يكرون
ا أثر سليب تدرجيي على سبل العيش واملوار على مدرب أشهر أو سنوا  .وميكن أن تكون األحدا
املفاج ةو مثل العواص والفيضاان الشديد و والعمليا البطي ة احلدو و مثل ارتفاع مستورب سطح
البحر وامللوحة وتداور األراضيو ااعا لىل تنقل أارا يلتمسون احلماية من األضرار املتصلة بتغري املنام
عرب احلدو ( . )26وتررب اللجنة أن آاثر تغري املنام الدول املسرتقبلة ضرد تر يو غيراب جهرو و نيرة
و ولية ضويةو لىل جعل األارا عرضة النتهايف حقوضه ملوجب املا تهللا  6أو  7من العهدو واو ما جيعل
الرردول املسررتقبلة مطالبررة لوارراء لتزاماهتررا بعرردم الررر  .وعررالو علررى ذلرربو وملررا كرران احتمررال غرررب بلررد
أبكمله احتماال غاية االطور و اخلن ظروف احليا ا ا البلد ضد تغدو متعارضة م احلق العيش
بكرامة ضبل أن يتحول االطر لىل واض .
 12-9و ا ر ه القضرريةو تقبررل اللجنررة ا عرراء صرراحب الرربالغ أن ارتفرراع مسررتورب سررطح البحررر مررن
شأنه أن جيعل كرييباس غري صاحلة للسكن .غري أهنا تالحرظ أن اإل رار الرزمين املررتاو مرن  10سرنوا
لىل  15سنةو حسبما ذكره صاحب الربالغو ميكرن أن يسرمح بترد ال مرن جانرب كرييبراس ملسراعد
اجملتمر الرردو و ضصررد اارراذ ترردابري لجيابيررة حلمايررة سرركاهناو ولعررا تررو ينه و عنررد االضتضرراء .وتالحررظ
اللجنة أن سلطا الدولة الطرف ضد رس ا ه املسألة راسرة مستفيضرةو و لصر لىل أن كرييبراس
تتخر ترردابري تكيفيررة للحررد مررن أوجرره الضررع القائمررة وبنرراء القرردر علررى جمااررة األضررار املرتبطررة بتغررري
املنررام .ول رريس وس ر اللجن ررةو اس ررتنا ا لىل املعلومررا املتاح ررة رراو أن ال ررص لىل أن تقي رري الس ررلطا
احمللية ال ي اعترب أن التدابري اليت اا هتا كرييباس تكفي حلمايرة حرق صراحب الربالغ احليرا ملوجرب
املا  6من العهدو كان تقييما تعسفيا أو ا ا ا ا االصواو أو أنه شكل لنكارا للعدالة.
 13-9و ضرروء ار ه النتررائلو تررررب اللجنررة أن حمرراك الدولررة الطرررف واررر لصرراحب الرربالغ تقييمررا
ار ن حلاجته لىل احلماية وأحا علما جبمي العناصر اليت ضدمها صاحب البالغ عند تقييمها االطرر
ال ي واجهه عنردما نقلتره الدولرة الطررف لىل كرييبراس عرام 2015و ملرا ذلرب ال رروف السرائد
كرييبرراسو واملخررا ر املتوضعررة علررى صرراحب الرربالغ وسرركان ا،ررزر اآل ررينو والوض ر املتبقرري لسررلطا
كرييباس واجملتم الردو للترد لو وا،هرو املب ولرة لفعرل ملعا،رة الوضر االطرري جردا ا،رزر .وترررب
اللجنة أنه رغ اعرتا صاحب البالغ على االستنتاجا الوضائعية اليت لص لليهرا الدولرة الطررفو
اررخلن املعلومررا الرريت أتيح ر ررا ال تثب ر أن سررري اإلج رراءا القضررائية ضضررية صرراحب الرربالغ كرران
تعسررفيا بصررور واضررحة أو شرركل طررأ جليررا أو لنكررارا للعدالررةو أو أن احملرراك أ لر و بطريقررة أ رررربو
بواجب االستقالل والنزااة.
__________

( )26االتفاب العاملي من أجل ا جر اآلمنة واملن مة والن اميةو الفقر  ) (18و(ف) و(ل).
14

GE.20-12361

CCPR/C/127/D/2728/2016

 14-9و ون املساس ملس ولية الدولرة الطررف املسرتمر عرن أن ل ر اعتبارارا حراال الرتحيرل
املسررتقبل الوض ر السررائد كرييبرراس ذلررب الوض ر والبيرراان ا،ديررد واحملدثررة املتعلقررة راثر تغررري
املنام وارتفاع مستورب سطح البحر على ذلب الوض و اخلن اللجنة ال يسعها اعتبار أن حقروب صراحب
البالغ ملوجب املا  6من العهد ضد انتهك عند ترحيله لىل كرييباس عام .2015
 -10واللجن ررة املعني ررة حبق رروب اإلنس ررانو لذ تتص رررف ملوج ررب الفق ررر  4م ررن امل ررا  5م ررن الربوتوك ررول
اال تي رراريو ت ررررب أن الوض ررائ املعروض ررة عليه ررا ال تس ررمح ررا أبن تس ررتنتل أن لبع ررا ص رراحب ال رربالغ لىل
كرييباس شكل انتهاكا حلقوضه املكفولة ملوجب الفقر  1من املا  6من العهد.
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املرفق األ
رأي فر ي (خمالف) قومه ضو اللجنة السيو نكان الهي موهوموزا
بعررد الن ررر بعنايررة وضررائ ار ا الرربالغو أررب أن صرراحب الرربالغ يعررر ضضررية تكشر عررن
-1
حدو انتهايف وينبغي من مث أن تكون مقبولة .وت كد الوضرائ املعروضرة علرى اللجنرة مرن جديرد ضررور
اتباع هنل يراعري اإلنسران تنراول مسرائل حقروب اإلنسران .وبنراء عليرهو أعرار املوضر الر ي توصرل
لليرره بقيررة أعضرراء اللجنررة .وضررد وضررع الدولررة الطرررف علررى عرراتق صرراحب الرربالغ عرربء لثبررا غررري
معقول لذ البته إبثبا حقيقة طر واحتمال تعرضه للحرمران التعسرفي مرن احليرا و ل رار املرا 6
مررن العهررد .وظررروف املعيشررة الرريت عرضررها صرراحب الرربالغو والرريت نتج ر عررن تغررري املنررام كرييبرراسو
طر ري جرردا وتشرركل طررا حقيقيرا وشخصرريا ومتوضعررا لىل حررد معقرول يهررد حياترره ملعررأ املررا .)1(6
وعررالو علررى ذلرربو يتعررهللا علررى اللجنررة تنرراول املشرراكل احلرجررة وغررري القابلررة للتررداريف لىل حررد كبررري ايمررا
يتعلق بتغري املنامو وذلب تباع هنل يتو ى احرتام ضداسة احليا البشرية.
وي قدم صاحب البالغ أ لةو ال يعرت عليها الدولة الطرف وال بقية أعضاء اللجنةو على أن
-2
ارتفرراع مسررتورب سررطح البحررر كرييبرراس أ رب لىل تضرراول احليررز الصرراج للسرركنو واررو مررا جعررل حيررا
طر بسبب املنازعا العنيفة على األراضيو وأ رب لىل تداور بي ي شديد تسربب تلرو
األارا
لمد ا ا املياه وتدمري احملاصيل الغ ائيةو علما أن أسر صاحب البالغ تعتمد لىل حد كبري علرى زراعرة
الكفرراف وصرريد األايررايف .ومن ر لبعررا صرراحب ال رربالغ لىل كرييبرراسو مل يررتمكن ا ررو وأس ررته مررن زراع ررة
احملاصرريل .وعررالو علررى ذلرربو أايررد أبن األراضرري اتراوا (حير يقر بي ر صرراحب الرربالغ وأس ررته)
معرضة للفيضاان الشديد و لذ تغمر املياه األراضي لىل عمرق الركبرة عنردما يعلرو املرد كثرريا .و إلضرااة
لىل التقارير املتعلقة إبصابة األ فال إلسرهال وواراهت بسربب سروء نوعيرة ميراه الشرربو عراا صراحب
البالغ وأسرته لدرب عو هت لىل كرييباس مشاكل صحية كبري و حي أصيب أحد أ فاله بتسم موي
طري تسبب ظهور بثور مجي أ اء جسمه.
و حهللا أن االطر ال ي يتعر لره الشرخص املطررو أو املبعردو جيرب أن يكرون شخصريا -
-3
وليس انبعا من ال رروف العامرةو لال احلراال القصروربو ينبغري أال تكرون عتبرة االطرر املشررتف عاليرة
أكثر من الالزم أو غري معقولة .ورغ أن اجتها ا اللجنة تشد على ارتفاع عتبة االشرتاف ايما يتعلق
بتقردمي أسررباب جواريرة إلثبررا وجرو طررر حقيقري حبرردو ضررر ال ميكررن لصرالحهو اررخلن مرن األمهيررة
ملكان حب مجي الوضائ وال روف ذا الصلةو ملا ذلب احلالة العامة حلقوب اإلنسان بلد منشرأ
صاحب البالغ( . )1وضد حرص اللجنةو كنتيجة بيعية الرتفاع عتبة االشرتافو على املوازنة بهللا معيار
ضد ال ميكن بلوغه وضررور الن رر مجير الوضرائ وال رروف ذا الصرلةو الريت تشرمل أمرورا منهرا احلالرة
االطري بلد صاحب البالغ.
وتعترررب اللجنررة أن احلررق احليررا يشررمل حررق األا ررا العرريش بكرامررة وعرردم التعررر لفعررل
-4
2
وتقصري يقصد به أو يتوض منره أن يتسربب واراهت وارا غرري بيعيرة أو مبكرر ( ) .كمرا تعتررب الترداور
__________

()1
()2
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البي ي وتغري املنرام مرن أ طرر التهديردا لقردر األجيرال احلاضرر واملقبلرة علرى التمتر حلرق احليرا .
واعرتااا ا ا الواض و اخلن الدول ملزمة حلفاا على البي ة و ايتها من الضرر والتلو وتغري املنام(.)3
وأررب أن صاحب الربالغ يواجره طررا حقيقيرا وشخصريا ومتوضعرا لىل حرد معقرول يهرد حقره
-5
احليا نتيجة لل روف السائد كرييباس .وينبغي أن تكون الصعوبة الكبري احلصول علرى امليراه
الع بة بسبب ال روف البي ية كااية لبلوغ عتبة االطر املشرتفو ودا حاجة لىل بلوغ مرحلة انعدام املياه
الع بة اما .وانايف أ لة على وجو صعوبة كبري زراعة احملاصيل .كما أن عدم انت ام حاال الواا
النامجررة عررن ال ررروف البي يررة (كمررا أشررار لليرره حمكمررة ا جررر واحلمايررة) ينبغرري أال يفه ر منرره أن عتبررة
االطر مل تبل ( . )4ومن غري البرديهي حلمايرة احليرا الواضر انت رار أن تصربح الوايرا مترواتر وأن يرز ا
عد اا بقدر كبري كي تعترب عتبة االطر ضد بلغ  .وضد أب اللجنة على اعتبار أن االطرر علرى احليرا
ميكن أن يشكل انتهاكا للحقو ح ولن مل يسفر عن سائر األروا ( .)5وينبغي أن تكون األ طار
الصحية الشديد اليت تعر ا فل صاحب البالغ لفعل مرن جرراء ال رروف البي يرة كاايرة .ويكفري
أن صراحب الرربالغ وأسررته يواجهررون لفعررل صررعو كبررري زراعررة احملاصرريل و العرريش علررى زراعررة
الكفاف اليت يعتمدون عليها لىل حد كبري .ويكش الن رر حالرة صراحب الربالغ وحالرة أسررتهو
ضرروء مجي ر الوضررائ وال ررروف الس ررائد بلرردا األصررليو عررن معيش ررة تفتقررر لىل الكرامررة الرريت يس ررعى
العهد لىل ايتها.
وأ ررياو ول ر ن كرران مررن ا،رردير لثنرراء اارراذ كرييبرراس ترردابري تكيفيررة للحررد مررن أوجرره الضررع
-6
القائمة والتصدي لعواضب تغري املنامو امن الواضح أن أوضاع املعيشة ت ل غرري متفقرة ومعرايري الكرامرة
حالة صاحب البالغو على و ما يقتضريه العهرد .ويسرري ار ا الواضر علرى أانس كثرريين آ ررين
البلرردو لكررن ذلررب ال جيعلرره أكثررر كرامررة لنسرربة لىل األشررخاا الر ين يعيشررون مثررل ار ه ال ررروف.
واإلج رراء ال ر ي اا ترره نيوزيلنرردا أشرربه إبجبررار ش ررخص غررارب علررى العررو لىل سررفينة تغررربو حبج ررة أن
انايفو هناية األمرو ركا آ رين على منت السفينة .وحر ولن كانر كرييبراس تتخر التردابري الالزمرة
طر.
ملعا،ة الوض و املا ظل ا ه الوض مزرنو اخلن حيا األشخاا وكرامته ت الن

__________

()3
()4
()5
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ان ر الفقر  9-2من آراء اللجنة.
ان ر الفقر  4-9من آراء اللجنة.
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املرفق الثاين
رأي فر ي لعضو اللجنة فاسيلكا سانسني (خمالف)
آس ألال يتسأ لييد األغلبية استنتاجها أن اللجنة ال يسعهاو استنا ا لىل املعلومرا
-1
املتاحة او أن الص لىل أن تقيي السلطا احملليةو ال ي اعترب ايه أن التدابري اليت اار هتا كرييبراس
تكفي حلماية حق صاحب البالغ احليا ملوجرب املرا  6مرن العهردو كران تقييمرا تعسرفيا أو ا را
ا ر ا االص ررواو أو أنرره ش رركل لنك ررارا للعدالررة (ان ررر الفق ررتهللا  12-9و .)13-9ويصررح ا ر ا بص ررفة
اصة ما ام الدولة الطرف مل تقدمو رأيريو أ لرة علرى لجرراء تقيري سرلي ملردرب حصرول صراحب
البالغ وأ فاله ال ين يعو على مياه الشرب املأمونة كرييباس.
وضرد ار صرراحب الرربالغو مجلررة أمررورو أبن نيوزيلنرردا ضررد انتهكر املررا  )1(6مررن العهرردو
-2
إببعررا ه وأسررته لىل كرييبرراسو علمررا أهنر ال صررلون علررى ميرراه الشرررب املأمونررةو واررو مررا يشرركل طررا
وشريكا علررى حيرراهت  .وتررر األ لررةو الرريت مل تطعرن ايهررا الدولررة الطرررفو الفقررا  4-2و 6-2و 5مررن
آراء اللجنة.
وعلى العكس من ذلبو لصر الدولرة الطررف لىل أنره ال يوجرد ليرل ي يرد ا عراء صراحب
-3
الرربالغ أنرره ال يسررتطي احلصررول علررى ميرراه الشرررب أو أنرره ال يسررتطي الوصررول لليهررا (الفقررر  8-2مررن
اآلراء) .وضلقي انب من أن مفهوم ميراه الشررب ينبغري أال يسراورب ملفهروم ميراه الشررب املأمونرة  .لذ
ميكن اعتبار املياه صاحلة للشربو واي حتتوي على كائنا ضيقة طر على الصحةو ال سريما صرحة
األ فررال (وض ررد ول ررد أ ف ررال صرراحب ال رربالغ الثالث ررة نيوزيلن رردا ومل يتعرض روا م ررن مث ض ررط ألح روال املي رراه
كرييباس).
وتكرر اللجنة آرائها (الفقر  )6-9حجرة الدولرة الطررفو واري أن حمكمرة ا جرر واحلمايرة
-4
ولن اسررتنتج أن صرراحب الرربالغ يتمتر ملصررداضية الكاملررة وضبلر األ لررة الرريت ضرردمهاو اقررد رأ أن
ا ر ه األ ل ررة ال تثب ر أن رره مع ررر الط ررر وش رريب أو حمتم ررل حبرمان رره تعس ررفا م ررن احلي ررا ل رردرب عو ت رره لىل
كرييبرراس .ورأ احملكم ررة بوجرره رراا أن رره ال يوجررد لي ررل عل ررى أنرره ل ررن ي ررتمكن مررن زراع ررة األغ ي ررة أو
احلص ررول عل ررى مي رراه الش ررربو أو عل ررى أن حكوم ررة كرييب رراس مل تتخ ر ت رردابري برانجمي ررة لت ررواري الض رررورا
األساسية للحيا و من أجل الوااء لتزامها اإلجيام إبعمال حق صاحب البالغ احليا  .وتستند ا ه
طروا ملعا ر ،ة آاثر تغررري املنرامو واقررا لرربانمل العمررل
االسرتنتاجا لىل كررون حكومرة كرييبرراس اار
الو ين للتكي لعام  .2007وبينما تدريف اللجنرة آرائهرا (الفقرر  )8-9املشرقة الريت ضرد يسرببها تقنرهللا
املياهو تالحظ أن صاحب البالغ مل يقدم معلوما كااية تشري لىل أن لمدا ا املياه الع بة غري متاحة
أو غررري كاايررة أو غررري مأمونررة حبير تنشررو طررا صررحيا متوضعررا لىل حررد معقررول مررن شررأنه أن ينررال مررن
حقه التمت حبيا كرمية أو يتسبب وااته واا غري بيعية أو مبكر .
ميرراه

غررري أن االررباءو تقرراريرا و ومررن ضررمنها تقريررر املقرررر االاصررة املعنيررة حبررق اإلنسرران
-5
وز/يولي ر ر ر رره 2012
الش ر ر ر رررب املأمون ر ر ر ررة و ر ر ر رردما الص ر ر ر رررف الص ر ر ر ررحي عر ر ر ر ن بعثته ر ر ر ررا لىل كرييب ر ر ر رراس
()A/HRC/24/44/Add.1و ح ر ر م ررن أن االس ررتاتيجية اإلدائيررة الو ني ررة للف رررت  2007-2003و ط ررة
كرييبر رراس للتنمير ررة للفر رررت  2011-2008تتضر ررمنان سياسر ررا وأار رردااا ذا صر ررلة مباشر ررر ملير رراه لكر ررن
األولون اليت حد للسنوا الثال األوىل السياسة الو نية للموار املائية لعام  2008والسياسة
الو نيررة للصرررف الصررحي لعررام  2010مل تنفر بعررد .لر لبو أررب أن مررن واجررب الدولررة الطرررفو ولرريس
الواض احلصرول علرى ميراه الشررب
صاحب البالغو أن تثب أن صاحب البالغ وأسرته سيتسأ
18
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املأمونة (أو ح مياه الشرب) كرييباسو وااء لتزامها اإلجيام حبمايرة احليرا مرن التهديردا النامجرة
عن األ طار الطبيعية املعرواة.
و لن ر لىل كل ما تقدمو اخلنين لس مقتنعة أبن ا عاء صاحب البالغ بشرأن عردم احلصرول
-6
على مياه الشرب املأمونة غري مثب و لذ أررب أن تقيي الدولة الطرف حلالة صاحب البالغ وأسرته كران
تعس ررفيا بص ررور واض ررحة أو ا ررا عل ررى ررو جل رري .و ر ه األس رربابو ا ررخلنين ظ ررروف ا ر ه القض ررية
أ تل ر م ر اللجن ررة اس ررتنتاجها أن الوض ررائ املعروض ررة عليه ررا ال تس ررمح ررا أبن ال ررص لىل أن لبع ررا
صاحب البالغ لىل كرييباس شكل انتهاكا حلقوضه املكفولة ملوجب الفقر  1من املا  6من العهد.
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