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 حق النسان في الرض
 

 جوزيف شكال
 التحالف الدولي للموئل –شبكة حقوق األرض والسكن 

 
الجميع يحتاج ويستتتتتتتتتت دأل األرضغ األرض ا للع يل ا للودند ان جوا ا الحيا  البهتتتتتتتتت.ية يلع   ا ال و اغ ويالو   

كضتتال ين ستتيا ا    ،واللظاأل الوالميإدار  األراضتتي ان الوواال األستتاستتية كي الحك  و   األرض ياال  وتب.ي  ،يلع ذلك
 .احدد  للص.اع وبلاء السالأل والتلمية المستدااة وحقوق اإل سان

 
ا  وا.اجوكقد احتلت اكا ة بارز  كي أدوا  الستتتياستتتة الوالمية  ،ورل  أن األرض تهتتتكل اوضتتتوياا لايتا لحياتلا اليواية

اا تصتتتتتتتتتتتتتتاديتة وااجتمتاييتة والمقتاكيتة التتابوتة ل ا  المتحتد  لجلتة الحقوق    غتلفيت  الوتدنتد ان التدول لاللتتااتا  التوتا تديتة
(CESCR )،   بما ل ا ان تفويض بم.ا بة وتفستتتتتتتتتتتي. الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية
(ICESCR)، رل  أن   ،وجد  أن األرض تهتتتتتتتتكل اوضتتتتتتتتوياا لايتا ل داء التوا د  الدور  للدولICESCR   .  ا ن

 األراضي ص.احةغ
 

تصتد  للتحد  كي تفستي. التتااا  الدولة بموجا الو د كيما نتصتل باألرض    ،كي اضتالالي ا يوانت ا  ،CESCRإن  
 تا و يتاا واإلج.اءا  وتو.يف تا  المتصتتتتتتتتتتتتتتلتة بتاألراضتتتتتتتتتتتتتتي    تحتدنتد االتتااتا لكي توليق يتاأل جتدنتدغ لي. أن  ت م المحتاولتة 

الموصتتتتتتتتع بات اذ ا ان أجل احت.األ وحماية وإيمال حقوق اإل ستتتتتتتتان بموجا الو د نلبةي أن توال  استتتتتتتت لة األرض ا 
يل يوصتف ا أصتالاواورداا ا تصتادياا واجتمايياا ولقاكياا اهتت. اا واوضتوياا احتمالا لحقوق  ،بايتبار ا ستيا اا ستياستياا كحستا

بمولع أن األرض تهتتتتتكل حاجة   ،و  م الممارستتتتتة تواجا حتماا استتتتت لة  حق اإل ستتتتتان كي األرض   اإل ستتتتتان ال.ستتتتتميةغ
لي. الم لوف يلد التقاء القا ون والولوأل    تضال. اللجلة ا.  أخ.ى إلع اإلبحار كي اإل لي   ،إ سا ية يالميةغ وللقياأل ي لك

يهتتتتمل أيضتتتتاا إ ماء  أ    ؛الستتتتايق الواأل التوليقالالبيويةغ وان شتتتت ن القياأل ي لك أن يحقق ل.ضتتتتاا رئيستتتتياا ان أل.اض 
وان شتت ن ذلك أيضتتاا أن يفي باللداء   1 غالوال ة يلع  الاق أوستتع يين الول  والحقوق اا تصتتادية وااجتمايية والمقاكية

لاليت.اف بحق  CESCRكي  ستتتتتايقلموجا ان اكلف واحد يلع األ ل باإلج.اءا  ال اصتتتتتة ل ا  المتحد  ويضتتتتتو  ا
 2اإل سان كي األرضغ

 
ظلتت  ،1966كي يتاأل    ICESCRوالت  ايتمتاد الو تد التدولي ال تاال بتالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة وااجتمتاييتة والمقتاكيتة  

و ا ت ا تلف  الا ا  الصتتتتتتتتتتت.اع يلع األرض أمم. شتتتتتتتتتتتيوياا ان أاملة التواون كي   ،األرض استتتتتتتتتتت لة الاكستتتتتتتتتتتة و تاع
ألداء الدول    CESCRوااجتمايية والمقاكية  إن الودند ان ا.اجوا  لجلة الحقوق اا تصتتتتادية   3استتتتت داا ا وإدارت اغ

كي إطار الموا دا  ت هتتتتتتتتتتتتتف ين  مل ان الحقوق الملصتتتتتتتتتتتتتوال يلي ا كي الو د والتي تت ل. بودأل اإل صتتتتتتتتتتتتتاف كي 
يوصتتتف ا ستتتمة   ،بما كي ذلك المل ية ،ت. يت حياز  األرض ؛الحصتتتول يلع األراضتتتي أو استتتت داا ا أو الستتتيال.  يلي ا
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والموضتتتوع األستتتاستتتي كي األ الي  لي. المتمتوة بالحك   ؛4لي. المستتتبوق كي الم.و  والدخلان ستتتما  التفاو  الوالمي 
والمالالبا  لي. المحستتواة بهتت ن الهتتووي األصتتلية والمحتلة والتقليدية وال.يفية   ب راضتتي ا واا نتصتتل ي ا ان   ؛ال اتي

  ،واع ذلك  5 ين حلا ويالجاغكضتتتتتتتتال  ،ت من األرض كي اصتتتتتتتتدر الصتتتتتتتت.اع والوا ،اوارد طبيويةغ وكي   م الحاا 
ستتتتتتتتتايد ال الف يلع األرض يلع جول حق اإل ستتتتتتتتتان كي األرض لي.  ايل للمف ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتياا كي المحاكل المتودد  

األ مية ان حيث التو يت كي لاية  ول لا أيضتتتتتتتتتتتاا ستتتتتتتتتتتبا يجول ك ما واواالتا  حق ان حقوق اإل ستتتتتتتتتتتان  ،األط.اف
 والض.ور غ

 
وبود يقود ان التهتتتتتتتتتجيع ان خالل ا.اجوت ا الدورية للدول ولي. ا ان أصتتتتتتتتتحاي المصتتتتتتتتتلحة كي الو د، بما كي ذلك 

أمملت لجلة الحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية الق.اء    6حق اإل ستتتتتتتتتتتتتان كي األرض،  بالديو  إلع اايت.اف 
اد، والحقوق ااجتمايية والمقاكية كي دورت ا الموقود  كي بهتتتت ن األرض واا تصتتتت  26األولع لمهتتتت.وع توليق ا الواأل ر    

 7واه.وع التوليق الواأل اتاح حالياا وافتوح للمدخال غ ،2020خ.يف ياأل 
 

( اايت.اف بولصتتتتتتت. 1و د واج ت اللجلة، كي صتتتتتتتيالت ا للتوليق الواأل، اوضتتتتتتتلة تتولق بما إذا  ان نلبةي القياأل ي )
( تواال األرض يلع  2جا يلع الدول األط.اف احت.ااا وحمانتا وإيمالا؛ او )األرض يوصتتتتفا حقا إ ستتتتا يا صتتتتاد ا ي

أ  ا واحد  كي ستلستلة ان الولاصت. الالزاة إليمال حقوق اإل ستان األخ.ى المكفولة كي الو د الدولي ال اال بالحقوق  
 ،2و  1وكي ال يارين  ضتتتتتتتتيغ( تتلاول دور الوايا  كي ستتتتتتتتياق إدار  األرا3ووأو )  ،اا تصتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية

أن تحدد طبيوة األرض  موضتتوع الفصتتلغ وكي أ    ،أواا   ،نتوين يلع لجلة الحقوق اا تصتتادية وااجتمايية والمقاكية
ستتتتتتتتتتيتوين يلع التوليق الواأل أن نلظ. كي التتااا  الدول األط.اف بضتتتتتتتتتتمان وظائف األرض كي احت.األ وحماية  ،   

امل الستتتكن والة اء وتق.ي.  ،.دية أو الجمايية األخ.ى الملصتتتوال يلي ا كي الو دوإيمال اجموية حقوق اإل ستتتان الف
 المصي. والمقاكةغ

 
ان شتتتتت  ا أن يهتتتتتكل اوضتتتتتلة زائفةغ يل إن اوضتتتتتوع األرض بموجا   3و 2و  1وتجادل   م الور ة ب ن ااختيار يين 

يتدءاا   ،ااختيتارا  الماللتة جميوتاا   الو تد التدولي ال تاال بتالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة وااجتمتاييتة والمقتاكيتة يستتتتتتتتتتتتتتتتديي  تل
 ،وتلهتت    م الحقيقا ان الحاجة اإل ستتا ية الوالمية إلع األرض باايت.اف ب ن ل ل ك.د حقاا إ ستتا ياا يالمياا كي األرضغ

وان  ون األرض الولص. األول كي سلسلة تمكن ان إيمال اجموية ان حقوق اإل سان الوالمية األخ.ىغ كضال ين  
 إلدار  الوااةغاجال ات صص ل

 
وكي إطار الو د   ،يوجا ياأل ،ويمكن حل الموضتتتتتتلة الواضتتتتتتحة بهتتتتتت ن  يفية اواالة األرض كي اجال حقوق اإل ستتتتتتان

بايتماد المل جية والل   ال.استتتتتتت ين لتفستتتتتتتي.   ،الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية يوجا خاال
لحق اتميت  حق   2002وا ستتتتتتتتتتتيما ايت.اف اللجلة وتدويل ا كي ياأل    ،حقوق اإل ستتتتتتتتتتتان كي التوليقا  الوااة الستتتتتتتتتتتايق

أمد  لجلة الحقوق اا تصتتتتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية حقاا ان حقوق  ،وكي تلك اللحظة اللادر  اإل ستتتتتتتتتتتان كي الماءغ 
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تفاد  ال االة ان اع  ااستتت  ،اإل ستتتان ليف صتتت.يحاا كي الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتادية وااجتمايية والمقاكية
 ين ط.يق التواصل اع الولوأل الالبيوية إليالأل ذلك التفسي. الفائقغ 8 ،الموارف التقلية والولمية

 
 اا وراء المل ية والحياز 

أ   ؛كإ ا يمكن القول إ  ا تممل اوضتتوع حقوق اإل ستتان ،ويلع ال.ل  ان أن األرض ليستتت ا  ور  صتت.احة كي الو د
كإن اايت.اف باألرض  حق ان حقوق اإل سان نتاللا است هاف ذلك الولص.   ،واع ذلك"  حق اإل سان كي األرضغ

أو  واالوادخل   ، ما  و اوتاد كي القا ون المحلي  ،ال الستتتتيكي بما نتجاوز اايتبار الموتاد للممتل ا  التع ستتتتقالت
وتوب.   م اإلشتارا  ين  الحق كي األرض   هتيء جو .  ااد  نلبةي حيازتا أو  تاج كي اا تصتاد ال الستيكيغلإل 

ان أجل إيمال حقوق اإل ستتتان اا تصتتتادية األخ.ى التي ستتتبق   ،أو حتع اا يقايلا ان استتتتحقا ا  أو ااتيازا   ،تبادلا
 حتع يلع حساي حقوق اإل سان لآلخ.ين األ ل حظااغ  ،تدويل ا

 
واواالة األرض بايتبار ا اج.د جستتتتتتتت  ااد  نتوين حيازتا أو تبادلا ليستتتتتتتتت اتاحة ل وصتتتتتتتتياء يلع الو د الدولي ال اال  
بالحقوق اا تصتتتتادية وااجتمايية والمقاكية أو للدول األط.اف كياغ وا نلص الو د يلع  حق اإل ستتتتان كي المل ية  بما يقايلا 

الحق إا بالمولع الضتتتتتتتتتيق للمل ية الف.دية، أو بااشتتتتتتتتتت.اع اع ا خ.ين، كي اإليالن    وا نلظ. كي   ا  ان التتااا  الدولةغ 
 دون أ  أل. التأل كي القا ون الدولي، إا  مبدأ ان ابادئ القا ون الو.كي ا يمكن إ فاذمغ   9الوالمي لحقوق اإل سان، 

 
بستتتبا   ا اإللفال  لحق اإل ستتتان كي المل ية، كي الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتادية   ،ول  ا الستتتبا بالتحدند

   حق اإل سان كي األرض،  وبما أن صمت ا ين  وااجتمايية والمقاكية، ك و األدا  الملاسبة لوضع إطار لاليت.اف وك
الت. يت باألح.ى يلع الوال ة الت اكلية يين األرض وشتتتتتتوب ا  مستتتتتت لة إ صتتتتتتاف وحاجة   -يل وتتاللا    -المل ية تمكن 

وليف اج.د اوضتتتتتتتتتوع ال ية ح.  أو  يمة صتتتتتتتتت.فغ  ما يمكن الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتتتادية   ،إ ستتتتتتتتتا ية
 كية ان اللظ. كي آن واحد كي األبواد اا تصادية وااجتمايية والمقاكية اجتموة ل رضغوااجتمايية والمقا

 
 المة.ا  القا و ية

والمهتتتار ة كي المقاكة واا تصتتتاد  ي ك ا    ،والستتتياستتتة  ،والتلمية المستتتتدااة  ،والدنلاايا  الستتتكا ية ،إن الت ال. البهتتت.  
 ،ان الستيا ا  األمم. تحدندا التي تتاللا تقدن. الحاجة البهت.ية غواستوة ان المستايي البهت.ية التي توتمد يلع األرض

 ؛والتلمية ال.يفية واإل ليمية  ؛حق اإل ستتتتتتان كي األرض، تهتتتتتتمل المستتتتتتتوطلا  البهتتتتتت.ية واإلستتتتتتكان والتحضتتتتتت. ،وبالتالي
لوااة وت صتيص الموارد الالبيوية ولي. ا ل ل.اض ا  ؛وحل الصت.ايا  وصتلع الستالأل  ؛والت اليل الحضت.    ؛والحو مة
وحفظ  ؛وحماية البي ة ؛وتالوي. ال يامل األستتتاستتتية ؛ا هتتتالة ااستتتت .اج ؛والستتتياستتتا  البي ية وتلفي  المهتتتاريع  ؛وال اصتتتة
واألان الة ائي والستياد  الة ائية واللظ     ؛والتجار  وااستتممار ؛وتةي. الملاخ  ؛وحماية التلوع البيولوجي وحفظا ؛الالبيوة
وااحتالل األجلبي وااستتومار وامارستة تق.ي. اصتي. األاة والهتووي   ؛واأل الي  لي. المتمتوة بالحك  ال اتي  ؛الة ائية

 وأبوادم اا تصادية وااجتمايية والمقاكية المتولقة بحقوق اإل سانغ
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ية التي تتواكق ظا .ياا اع حقوق اإل ستتان اواني. ل ل ان   م المستتايي ويضتتع  ا ون حقوق اإل ستتان والستتياستتة الوالم

 ،ول ن التوجيا يظل حتع ا ن ياااا ولي. احدد كيما نتولق يوضتتتتتتع حقوق اإل ستتتتتتان المالبق يلع األرض ،اإل ستتتتتتا ية
كي كإن يلاء  حق اإل ستتتتان   ،وبما أن  ل ا مة اوقد  تتاللا تصتتتتحين اللظ.ية و و يلصتتتت. أستتتتاستتتتي كي  ل استتتتوعغ

 ،األرض  نتاللا   جاا اتودد الت صتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتا  نت  الومور يليا يلد الجمع يين الولوأل القا و ية وااجتمايية والفيتيائية
أضتتتتتتوف   -أ  القا ون الدولي لحقوق اإل ستتتتتتان   -يظل القا ون   ،كضتتتتتتالا ين الممارستتتتتتة المستتتتتتتلي.  باألدلةغ وان ييل ا

كتإن القتا ون المحلي األمم. تالورا المتولق بتاألرض يوتااتل     ،م.و متا ذ   واحتد  الحلقتا  كي جميع المجتاا  اللظ.يتةغ
كإن ايتبار األرض اوضوياا الفصالا للقا ون   ،وبالتالي األرض يلع أ  ا ال ية نتوين حيازت ا وتبادل ا ألل.اض خفيةغ

خ.ى األمم. الدولي ال   يحك  ستتتتتتلوع الدول كي اجال حقوق اإل ستتتتتتان ا خيار لا ستتتتتتوى اايتماد يلع المجاا  األ
 تقدااا كيما نتصل بالموضوعغ

 
وا ستتتتيما أحكاأل الو د وأحكاأل    ،ويمكن أن تستتتتتلد أ   ضتتتتية  ا و ية بحتة إلع  ا ون الموا دا  ذا  الح.وف الستتتتوداء

كضتتتتالا ين المبادئ   ،واستتتتتو.اضتتتتا  الدولة الال.ف للجلة الحقوق اا تصتتتتادية وااجتمايية والمقاكية ،ستتتتوابقا القضتتتتائية
ألن الستتتتتتتتوايق  ،كإن   ا الل   القا و ي لن يكون  اكيا  ،ا  الصتتتتتتتتلة والقوايد القالوية للقا ون الدوليغ واع ذلكالوااة ذ

 القضائية المتاحة حتع ا ن  د شدد  أيضا يلع اس لة األرض  حق ان حقوق اإل سانغ
 

ال التجار غ وتوك. الولوأل ااجتمايية  ول لك،  لاع حاجة إلع ضتتتتتتتتتتوابل أخ.ى لت ملة الم.اجع واألدوا  الموتاد  للمحااي كي اج 
ول ل ا ا تستتتتلت  ستتتوى أ مية األرض ل.كام اإل ستتتانغ وتتلاول    11والودالة،   10اصتتتادر حاستتتمة بهتتت ن  ظ.يا  الحاجة اإل ستتتا ية 

 12اللظ.ية اا تصادية الوملية التي تتحول ي ا األراضي،  .أس اال، إلع سلوة )سواء  ا ت حقيقية أو و مية(غ 
 

 الحاجة اإل سا ية الوالمية إلع األرض
تضتتتتفي الولوأل الفيتيائية وضتتتتوحا ضتتتت.وريا يلع الالبيوة  ،واستتتتت ماا للفلستتتتفة القا و ية وتجاوزا لاليتبارا  األندنولوجية

 ،بايتبارم شتتت.طا ازاا ل.كام اإل ستتتان و .ااتا و موم الفيتيائي 13األستتتاستتتية ل  ا الولصتتت. التقليد  ان يلاصتتت. األرض
ل ويلع   ا كإن الل   الم تلل ا للع يلا لف   المحتوى المويار  لحق اإل ستتتان كي األرض ان خال وبالالبع بقائاغ

الصتتتتلة التي ا تلفصتتتت  يين األرض واحتياجا  البهتتتت. الفستتتتيولوجية )واا نتصتتتتل ي ا ان احتياجا  روحية(غ و  ا كي 
 وان  لا ي تي اا ضباط كي اجال حقوق اإل سانغ ،إطار ان اإل صاف والودالة ااجتمايية

 
ات تاذ تا  بتل تالبيق حق اإل ستتتتتتتتتتتتتتتان كي األرض وإ هتتتتتتتتتتتتتتتاء  ت ا البلتاء ال جين  و ال الو  الملالقيتة األولع التي نتوين  

لجمتايتا  اويلتة وكي ظ.وف ا تلفتةغ و تد يملتت امتل  ت م الال.يقتة كي اادلتة الجلتائيتة يلع ظ ور الميتام )والصتتتتتتتتتتتتتت.ف  
أواا كي التفستي. القا و ي للجلة الحقوق اا تصتادية وااجتمايية والمقاكية التتااا   ،الصتحي(  حق ان حقوق اإل ستان

ل   ما ايتمدت ا الجموية  14،ط.اف المتصتلة بالو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتادية وااجتمايية والمقاكيةالدول األ
ألن   ا   ،كإن  موذج تدوين حق اإل سان كي الماء الاسا بهكل خاال ،ويلع سبيل المقار ة 15الوااة ل ا  المتحد غ
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الق.ار وافاوضتتتين الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتادية  الولصتتت. التقليد   د تالشتتتع أيضتتتاا ان صتتتيالة اهتتت.وع 
 وااجتمايية والمقاكيةغ

 
 المحتوى المويار  المستمد ان الول 

أن اايت.اف باألرض وتالوي. ا  حق ان حقوق اإل ستتتتتتان كي القا ون الدولي ان شتتتتتت  ا أن يكمل التهتتتتتت.يوا  المحلية  
   يواال كي المقاأل األول يال ة المل ية يين األشتتت اال الالبيويين  األا. ال ،التي تلظ  األرض وأن يظل اتميت يل ا
تهتتتتتتتتتتتكل يلصتتتتتتتتتتت.ا توتمد يليا حيا  اإل ستتتتتتتتتتتان  ،المماللة للميام ،يل إن األرض واايتبار يين ذو  الممتل ا  الوقاريةغ

 و .ااتا وركا اغ
 

كإن القيمة أو الحالة الموت.ف   ،ةوبما أن أ  حق ان حقوق اإل ستتتان الموت.ف ي ا دوليا يجا أن يجتاز اختبار الوالمي
ا لهتتت.ائن اويلة ان   ،ي ا  حق ان حقوق اإل ستتتان يجا أن تتصتتتل بالحاجة اإل ستتتا ية المهتتتت. ة إلع حيا  ركام  .يمة

واألرض  ي دائما وكي  ل اكان أحد   م الموارد الالبيوية األستتتتتتاستتتتتتية ذا   أو كي ظ.وف اويلةغ ،المجتمع كحستتتتتتا
لوااة األستتتتتتاستتتتتتية لحيا  ال.كام وال .ااة للبهتتتتتت. يوصتتتتتتف    ويا احددا باألرضغ و لا ي تي  ظاأل ال   المحدود والملفوة ا

 الولوأل الالبيويةغ
 

أ    -كإن األرض  حق ان حقوق اإل ستتتتتان تصتتتتتبن يلصتتتتت.اا اهتتتتتت. اا نلبةي إدارتا    ،وب  ا األستتتتتاس المستتتتتتلي. باألدلة
    اورد طبيوي وياأل احدود   -جيال الحالية والمقبلة  رصتتدم وتوزيوا واستتت الما وإدارتا وحمانتا وحفظا ان اجل األ

كما  و   ا الولص. واا  ي خصائصا؟ و يف ن.تبل بالقوى األربع األساسية كي الالبيوة:  كي سياق اللهاط البه. غ
 سواء الضويفة أو القويةغ ،والقوى اللووية ،والمةلاطيسية ،الجاذيية

 
يوتمد يمل  ل جست  بهت.  كي   اية المالاف يلع يال تا باألرض بحك  توايهتا اع القوى المادية   ،كفي المقاأل األول

 هتتت   الحيا  البهتتت.ية وتالور  يلع األرض يلع  حو استتتتم. اع  و  الجاذيية التي  ا ت بالفول جتءا    16غاللجاذيي
 ا نتجتأ ان ال تلة األرضية التي وجد يلي ا البه. اوئل  غ

 
تؤل. الجاذيية وال  .واةلاطيستتتتتتتتتتتتية كقل يلع يمليا  الحيا غ وت.تبل   ،قوى األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية للالبيوة الم  ور وان يين ال

ايتداء ان الواد  واللمو  ،ال  .واةلاطيستتتتية ارتباطا اباشتتتت.ا بجميع الومليا  ال يميائية الحيوية التي تحاكظ يلع الحيا 
ول ل ا تؤل. بهتتتكل لي. اباشتتت.    ،ار ة اباشتتت.  كي  يمياء الحيا والت ال. والمو  وإياد  التدوي.غ الجاذيية ليف ل ا اهتتت

 يلع ال ائلا  الحية لالستجابة لل يمياء الحيويةغ
 

يلع ستتتبيل الممالو نوجد   17(غاقياس الجاذيية g =واحد ) gإن  و  الجاذيية يلع ستتتالن األرض توصتتتف يموااا ب   ا 
 موية اتلوية ان ااستتت.اتيجيا  الفستتيولوجية والميكا يكيةغباللباتا ، آليا  لإلحستتاس ي القو  الجاذيية ووضتتوت اج

وتدكو ا إلع اللمو صتووداا  حو الهتمف  ،و  م الوواال تمكن الج ور ان اللمو  حو ا. ت األرض )الجاذيية اإليجايية(
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كي وت.ستتتتتتتتتتتتت    م الحقيقة ان األرض  ولصتتتتتتتتتتتتت. ا للع يلا   األا. ال   يمكن أ ماطا للتف.عغ ،)الجاذيية الستتتتتتتتتتتتتلبية(
ان الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتادية    12المضتتتتتتتتتتتتمون المويار  لحق اإل ستتتتتتتتتتتتان كي الة اء ال اكي )الماد  

 حق اإل سان كي يي ة ) ظيفة وآالة وصحية واستدااة(غ ،وكي   اية المالاف ،وااجتمايية والمقاكية(
 

  ،والحفاظ يلع التوازن والستتتالوع  ،المو فمما طور البهتتت. )الجلف البهتتت. ( اجموية اتلوية ان ا ليا  لإلحستتتاس ب
والحفاظ يلع الدوران ولي. ذلك ان الوظائف الجستتتتتتدية الحيويةغ و د تالور    م الالبيوة ان خالل التج.بة البهتتتتتت.ية 

اما اكن الدأل ان الوصتتتتتتتتتول با تظاأل إلع القلا واألداةةغ و  ا يجول األرض يلصتتتتتتتتت.اا  ،اليون ستتتتتتتتتلة  4غ2يلع ادى 
  14أستتتتاستتتتياا كي المحتوى المويار  لحق اإل ستتتتان كي التمتع ب يلع استتتتتوى امكن ان الصتتتتحة الوقلية والبد ية )الماد  

 ان الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصادية وااجتمايية والمقاكية(غ
 

األ الوضتال  لدنلا لدي   تلة الجست  وتوكي. ااستتق.ار ال يكلي واستتق.ار اا بود الواد ، كضتال ين اللظاأل و د تالور  ظ
كع الحيوا تا  والبهتتتتتتتتتتتتتت.غ تالور اللظتاأل الحستتتتتتتتتتتتتتي الح. ي بحيتث يمكن لل تائلتا  التو.ف يلع اتجتام الجتاذييتة   ،الح. ي

  12ضتاكية بحق اإل ستان كي ح.ية الح. ة )الماد  وتوجيا  فست اغ وتضتيف   م الوالاة المويارية إلع صتلة األرض اإل
 ان الو د الدولي ال اال بالحقوق المد ية والسياسية(غ

 
 g1اما  ، و  الجاذيية األرضتتتتية تحاكظ أيضتتتتا يلع ال.طوبة والةازا  ان التستتتت.ي ان ستتتتالن األرض إلع األرضن  ا

تا  التمميل الضتتوئي توتمد بهتتكل خاال يلع  الوال ا  التبوية يين البهتت. و با يضتتمن بقاء األمستتجين الحيو  حوللاغ
 است داأل اللباتا  لما ي أمسيد ال .بون كي  فف اجال الجاذييةغ

 
يلصتتت. اتواجدم طبيويا كي   94و  ا ان يين   25والبهتتت. ان حوالي  يلصتتت.  ،يلصتتت.  17تت ون اللباتا  ان حوالي  

وال ب.يت( التي   ،والفوستتفور  ،واألمستتجين  ،وجينوالليت.   ،وال يدروجين  ،وان ييل ا   م الستتتة يلاصتت. )ال .بون  ،اارض
 ،أ  األرض واجال جاذييت ا الحيو غ وان  لا كإن األرض  تهتتتتتكل أ مية بالةة ل ل اا نوجد يلع األرض ان حيا ؛

ان الو د الدولي ال اال    6أستتاستتية إليمال حق اإل ستتان كي الحيا  )الماد    ،بايتبار ا اصتتدر   م الولاصتت. الحيوية
 مد ية والسياسية(غبالحقوق ال

 
وتجتتدد الموئتتل   ،األرض تحمتتل الممتتار والبتت ور إلع ال .  األرضتتتتتتتتتتتتتتيتتة حتع نتمكن الجيتتل القتتادأل ان اللبتتاتتتا   أن نلمو

ن ا ن كي   -ول ل تا ا للع يل تا ييولوجيتاا    -الد يو غ وحتع كي   م اللقالتة المج.د   ا و اا   كإن حق اإل ستتتتتتتتتتتتتتان المتدو 
 حن   قوأل يت تين الميام التي تتدكق يلع األرض وتتدكق يدرجة  بي.  اوتمد    الماء نتصتتتتتتل باألرض ب شتتتتتتكال يدند غ

وااستت داأل المحلي    ،بما كي ذلك التراية  ،احتياجا  وااستت دااا  البهت.ية األستاستيةيلع الجاذيية لتلبية الودند ان ا
  ،ان الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية(   11والماد    ،)الة اء ال اكي والستتتتتتتتتتتتكن الالئق

 وتوليد الالا ة والصلايةغ
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أو  د ت ون لي. صتتتتتالحة   ،فيضتتتتتا ا  ولي. ا ان األخالار واألزاا ويمكن ااكتقار إلع الميام،  و لاع وك.  تستتتتتبا ال
الجاذيية لايتةغ   ،واع ذلك أو ت  الو ا ألستباي أخ.ى بستبا المصتلحة ال اصتةغ ،أو تلولت  ،أو شتدند  التلو  ،للهت.ي

 ا يمكن تةيي. الجاذيية ألل.اض تج.يبية إا كي الم تب.ا غ ،ويلع سالن األرض
 

ويااال  18،ويود ااتصتتتتتتال البهتتتتتت.  باألرض أيضتتتتتتا يالج وتداو  احتمل لمجموية اتلوية ان األا.اض اا ت استتتتتتية
 و  ا اارتباط بحق اإل ستان كي الصتحة واضتمو ا ال   ا للع 19رئيستيا كي تلظي  الةدد الصتماء والج از الوصتبيغ

ول لا ا  ،ان الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية( يمكن تفستتتتتتتتي.م بالول   14يلا )الماد  
 نت ل. بالقا ون البه. غ

 
 و  فف الت.دد الم يمن للدااغ البهتتتتتت.  و و  20 .تت(  83غ7كي حين أن الت.دد ال  .واةلاطيستتتتتتي الم يمن ل رض )

يةم.  ،وخالل الوصت. الت لولوجي الت.دد ال  .بائي للدااغ البهت.  كي حالة ال.احةغ  21،اع ألفا .يا للةاية ان ت.دد إيق
ييلما تظل األرض المصتتتتتدر المايت للت.دد    ،-بما كي ذلك اإلشتتتتتارا  الالستتتتتل ية   -البهتتتتت. بإشتتتتتارا  إل ت.و ية اتودد  

 غالالبيوي ال   نتاللبا الوجود الوقلي والجسد  البه.  للومل بال.يقة صحية
 

أصتتتبحلا  درع بهتتتكل اتتاند  يف أن    ،وكي البي ة الحالية التي يقصتتتف كي ا اإل ستتتان يت.ددا    .واةلاطيستتتية اتودد 
اارتفاع كي المجاا  ال  .واةلاطيستتتتتتتتتية كي البي ة البهتتتتتتتتت.ية  و ياال يين التلويما  البي ية المتودد  التي تؤل. يلع  

والتالاف الماد   ،د  التي تحمل ا األرض  ي للية باإلل ت.ون الهتتتتتتتتحلة الستتتتتتتتلبية الهتتتتتتتتدن 22صتتتتتتتتحة اإل ستتتتتتتتان وركا اغ
ويممل ااتصتتتتتال الفولي باألرض يالجااوحالا احتمالا  المباشتتتتت. لجستتتتت  اإل ستتتتتان اع األرض  و اضتتتتتاد  و  للت مستتتتتدغ

تت.اوح ان اإلج اد المتان إلع اختالل وظيفي كي الج از الوصتتتتتتتتتتتتبي   23،لمجموية اتلوية ان األا.اض اا ت استتتتتتتتتتتتية
 24،وأا.اض القلا واألويية الداوية  ،وك.ط ت م. الدأل  ،وتةي. اودل ضتتتتتتتت.با  القلا  ،و لة اللوأل  ،وأل   ،والت اي  ،ل اتيا

 25وياال أساسي كي تلظي  الةدد الصماء والج از الوصبيغ
 

ا تتال األرض توك. اإلشتتتتتتتار  الالبيوية التي نتاللب ا وجود اإل ستتتتتتتان الوقلي  ،كي يصتتتتتتت. التقليا  الالستتتتتتتل ية المتودد 
 ،واالاستتة الجستت  البهتت.  لالرض )ااذن(  د يكون أستتاستتي لموادلة صتتحة اإل ستتان ،والجستتد  للومل بال.يقة صتتحية

 ، و ا األرضويلع   26واللهتتاط البد يغ  ،والة اء الصتتحي  ،وال واء اللظيف والماء  ،جلبا إلع جلا اع أشتتوة الهتتمف
ستتتواء  ،ن.تبل   ا األستتتاس ارتباطاا ا نلفصتتت  بإاكا ية الوصتتتول الماد  إلع األرض  واال ا للع يلا ل.كام اإل ستتتان

كإن يود   الوود  إلع األرض  ت تستتتتتا  يمة   ،كي الموئل األستتتتتاستتتتتي ووأو البي ة المبليةغ وكي   ا الستتتتتياق المواصتتتتت.
 كسيولوجيةغ

 
 مقاكةبالمهار ة كي ال الحقارتباط األرض الوضو  ب

ويت صتتتتل ان  ويتجلع اف وأل األرض يوصتتتتف ا جتءا اهتتتتت. ا ا للع يلا ان الموئل البهتتتت.  كي الودند ان المقاكا غ
تقاليد ويادا  الهتتتتتتووي التقليدية والهتتتتتتووي األصتتتتتتلية اف وأل الوصتتتتتتاية الجمايية يلع األرض وحظ. اواالة األرض 
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 ،اإلستتتتتالاية التقليد اللبو  ال   يقول  يهتتتتتت.ع اللاس كي لاللة أشتتتتتياء: الماءوان الجدن. بال  . كي المقاكا    مستتتتتلوةغ
  27  و ان المح.أل ك.ض لمن يلع اللاس ان اجل   م ااشياءغ ،واللار ،(  واألرض )ال

 
أي.ي شتوا  ،ويلع ادى آاف الستلين 28يوتب.   ا التتاان والت اكل اقدستاغ ،وكي الودند ان المقاكا  البهت.ية الد يوية

ا تتال المقاكا  الحدنمة توتب. الوصتتتتتتتتتتتتتتول الماد  إلع   29ستتتتتتتتتتتتتتيو ف ين  و  الحيا  ل رض والت.بة  جتء ان طبيوتاغ
 (Waldbadenن  ) كالدباد األلمانااذا يستتتتمون ا  هتتتتب  أو اا ي،  أو  ااذن،األرض بممابة يالج يو.ف باستتتت   الستتتتي.

 غ ااستحماأل كي الةابةويولي   (森 林浴)  شيل.ين نوع    ت إلىا ون هي. ي ون واليابا ي
 

ويهتتكل احت.األ وحماية وتحقيق  30وتلستتا إلع األرض أيضتتاا وظائف اتودد : ا تصتتادية واجتمايية ولقاكية وإيكولوجيةغ
الوصتول ا ان والوادل إلع األراضتي ال اكية وإدارت ا واستت داا ا وحيازت ا ا الة يلاصت. أستاستية كي ستببية الدوايلو 

 ان أجل إيمال حقوق اإل سان األخ.ىغ
 

الوال ة ال اصتتتة    كضتتتال ين ،ويؤ د  ال التوبي.ان ان األرض يوصتتتف ا حاجة إ ستتتا ية يالمية وحقا ان حقوق اإل ستتتان
لبوض الستتتكان ان البهتتت. بالولصتتت. األستتتاستتتي ل رض واورد ا، يلع   م الوظائف اا تصتتتادية وااجتمايية والبي ية 
ل رض يوصتتف ا الفوة يااة واوردا اهتتت. اغ واألرض  حق ان حقوق اإل ستتان تجول ا شتت.طاا أستتاستتياا ك.دياا وجمايياا 

بما كي ذلك حق اإل ستتتتتتتتتتتتتان كي المهتتتتتتتتتتتتتار ة كي المقاكة )الو د الدولي ال اال    ،إليمال الحقوق األخ.ى المكفولة دولياا 
(غ وان الضتتتتتتت.ور  استتتتتتتتدااة المقاكا  الب.ية تحدند األراضتتتتتتتي 15الماد    ،بالحقوق اا تصتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية

 ويال ا  المجتمع المحلي الموتاد  ي ا والتفايل او اغ
 

وكي التو.يف  ،يحتفظ الممارستتتتتتتتتتون بوال ت   الوضتتتتتتتتتتوية باألرض ،المقاكا  الب.يةوكي المقاكا  األصتتتتتتتتتتلية ولي. ا ان 
و مي.ا اا نت  التوبي. ين صتتتتتتتتلت ا القوية باألراضتتتتتتتتي والموارد الالبيوية    31ب رض اويلةغ  ،القا و ي للهتتتتتتتتووي األصتتتتتتتتلية

 ،ا يجيبتةال تة يلع أ  ت مي.ا اتا نلظ. إلع  ت م الو ،المحيالتة ي تا بتالمولع ال.وحي وحتع الصتتتتتتتتتتتتتتوكيغ وكي  ظ. الة.بتاء
واوتولة جة.اكياغ لي. أن   م الوال ة الحيوية يين األرض وستتتتتتتتتتتتكان  ،واوب. يل ا شتتتتتتتتتتتتو.يا  ،ول.يبة  ،ت.اييةو  ،والو ة

توضتتتتتتن الولوأل    ،يدا ان إضتتتتتتفاء الالابع ال.واا ستتتتتتي يلي ا  ،األرض يوصتتتتتتف ا ان الهتتتتتتووي األصتتتتتتلية يلع  حو ك.يد
 ا ال  القدألغللجم ور الحدنث اا يجول األرض اقدسة جد

 
يلع ال.ل  ان   ،تلبع ان   م الوال ة اع األرض  -وليف بالضتتتتتتتتت.ور   ل ا   -والوا ع أن الودند ان المقاكا  البهتتتتتتتتت.ية  

وكقدان ال ام.  الوطلية والتمييت ضتتتتتتتد ستتتتتتتكان ال.يف ال   يستتتتتتتود كي  مي. ان  ،التحيت الحضتتتتتتت.  والالبقي المهتتتتتتتت.ع
ظور الضتتتوء يلع أ مية توضتتتين التتااا  واضتتتحة واتستتتقة للدول كي اجال األحيانغ ويستتتلل   ا الفقدان لل ام.  والمل

كضتالا   ،كيما نتولق باألرض يوصتف ا حقاا اتميتاا ان حقوق اإل ستان ،كضتالا ين المستؤوليا  المهتت. ة ،حقوق اإل ستان
 ين  و  ا يلص.اا أساسياا إليمال الحقوق األخ.ى المكفولة كي الو د ال    ي ط.ف كياغ
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 اا صافالودالةو
نلظ.ون يبدن ية إلع  حق اإل ستتتان كي   ،بمن كي   بوض التاالء كي ايادنن حقوق اإل ستتتان ،وا نتال الودند ان اللاس

  ا    ،يتفستتتتتتتتي.م الضتتتتتتتتيق ل رض  مستتتتتتتت لة  حياز    ،األرض  يلع أ ا حق  ال ية غ ويتبع اهتتتتتتتت.وع التوليق الواأل الحالي
يل إ ا يهتتتتتتتتتتتتجع يلياغ لي. أن تدوين  األرض  حق ان حقوق اإل ستتتتتتتتتتتتان  ان خالل الو د الدولي ال اال   -ااتجام 

نلبةي أن يوالللا ين   ا ااكت.اضغ ويلبةي للتوليق الواأل القادأل   ICESRتمايية والمقاكية  بالحقوق اا تصتتتتتتتتادية وااج
كإن يلور  األرض كي إطار ال جية حقوق اإل ستتتتتان تتاللا اللظ. إلع األرض يلع    ،أن نوضتتتتتن ذلك صتتتتت.احةغ ول لك

ون الحدر زلق  حو ااستتتبداد  حو ادروس يدا ان أن ت ون اوضتتويا لإل صتتافغ وإا كإن     المل ية البدنلة  د يك
 و و  قيض لحقوق اإل سانغ ،المتصل باألرض

 
( إلع أن  أندنولوجيا  الدول تلوكف كي ستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات ا 1976الموئل األول ) ،و د أشتتتتتتتتتتتار إيالن وخالة يمل كا  وك.

.ستتتتي  ااتيازات    ااستتتتتيالا ية البهتتتت.يةغ و  م األدوا  القوية للتةيي. يجا أا تستتتتت دأل لتج.يد اللاس ان أراضتتتتي   أو ت
وت.دد صتتتتدى   ا األا. كي الو دنن ال اصتتتتين بحقوق اإل ستتتتان الل نن يح ران كي اادت ما المهتتتتت. ة  32واستتتتتةالل  غ 

  ا يجوز ب   حال ان األحوال ح.اان شوا ان سبل ييها غ  2و1
 

 ،لي. اتلاستبة ان األراضتي كإن اللمل التاري ي يهتمل البهت. األمم.  و  ال نن يحتلون ويستتولون يلع  مية  ،واع ذلك
ويدكوون البه. ا خ.ين وحيا  أخ.ىغ واار  الالويل والمستم. لالستومار ندل يلع ذلكغ ويلع ال.ل  ان خصائص ا 

يدا ان أن ت ون اجاا للويش للمهتتتار ة والتمتع بمستتتؤولية   ،أصتتتبحت األرض الب.ا للبهتتت. لدخول الصتتت.اع  ،المقدستتتة
اما امتستتتتا  بواا ايتياديااغ وان شتتتت ن   ،ن ااستتتتتيالء يلع األراضتتتتي حتع نوالا   اوإ صتتتتافغ و د ت .ر   ا اللمل ا

اايت.اف باألرض وتدويل ا  حق ان حقوق اإل ستتان أن يهتتكال خالو  حاستتمة  حو تالوي. األك ار اللقدية والستتياستتا   
 والبدائل السلو ية للمواالة الحالية ل راضي كي جميع السلالا  القضائيةغ

 
، أحد أيلاء  بيلة ( ستتتتتتتتتتان روشتتتتتتتتتور  ) لع الملا   المتميت  للحقوق واالتتااا  كيما نتولق باألرض، أوضتتتتتتتتتن  كي إشتتتتتتتتتار  إ 

 هي.و ي: ت ال 
يداا     لد  التتاألغ ة ين األصتتتتلي  هتتتتووي ويقلية ال    لد  حقوق  اللتي توب. ين    غغغ الف.ق يين يقلية المستتتتتوطلين الة.بيين  

  ة،المتتاضتتتتتتتتتتتتتيتت و   ، أختتتار التف ي. كي أ لي ولتتد  ولتتد  واجبتتا  ل تتداتتة األجيتتال الحتتاليتتة وا تتا  ان التف ي. كي أ لي ولتتد  ولتتد  حقوق،  
 33  غ والمستقبلية، وال و ا  فسا 

 
  ة الحض.ي   ال الة     2016واع أ  ا أبود اا يكون ين يملية ت ميد حقوق اإل سان، كقد توج الموئل المالث اع ذلك كي ياأل  

  ت دية وظيفت ا ااجتمايية، بما كي ذلك الوظيفة ااجتمايية واإليكولوجية   واستتتتتوطلا  بهتتتت.ية  اد ا   توخع ت   ال      الجدند 
يلاصتت. الحق كي استتتوى   ل رض، ان أجل التوصتتل تدريجياا إلع اإليمال ال اال للحق كي الستتكن الالئق  ولصتت. ان 

ايت.اف إلع ت.ستتتتتي  األرض كي حق واحد ان حقوق اإل ستتتتتان )الحق كي  ويضتتتتتيف   ا ا   34غ  اويهتتتتتي ائق، دون تمييت 
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  4الستتكن الالئق( ويكمل تلك الصتتلة التي ت  االحظت ا بالفول كيما نتصتتل بضتتمان الحياز  القا و ي كي التوليق الواأل ر    
 الصادر ين لجلة الحقوق اا تصادية وااجتمايية والمقاكية به ن المضمون المويار  للحق: 

حياز  تت   أشتتتتكااا اتلوية، بما كي ذلك المستتتتامن المؤج.  )الوااة وال اصتتتتة(، واإلستتتتكان التواو ي، واإليجار، ووظيفة   ال
 35المالك، واإلسكان الالارئ، والمستوطلا  لي. ال.سمية، بما كي ذلك احتالل األراضي أو الممتل ا غغغ 

 
ي. كت لجلة الحقوق اا تصتتتتادية وااجتمايية والمقاكية اا ت اع  ،وكي تحدند ا لودأل المستتتتاوا  كي إ  ار حقوق اإل ستتتتان

 الوحيد األمم. ايتياداا لحق اإل سان كي السكن الالئق كي امارسة  اإلخالء القس.   ب  ا:
لحماية   إبواد األك.اد واألستتتتت. ووأو المجتموا  المحلية ان الملازل ووأو األراضتتتتتي التي يهتتتتتةلو  ا، دون توكي. أشتتتتتكال الاستتتتتبة ان ا

 36القا و ية أو لي. ا ان أشكال الحماية والحصول يلي ا، بصور  دائمة أو اؤ تة ضد إرادت   غ 
 

 نحو تعليق عام على حق النسان في الرض

وان أجل توضتتتتتتين التتااا  الدول األط.اف كي الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية كيما 
يمكن للتفستي. المولوق للجلة الحقوق اا تصتادية وااجتمايية   ،ار ا حقاا اتميتاا ان حقوق اإل ستاننتولق باألرض بايتب

والمقاكية أن نتةلا يلع الموضتتتلة المل جية ب ن يواال األرض يلع أ  ا ليستتتت اج.د ستتتياق نتوين كيا احت.األ الحقوق 
 ،ال   ستتبق ذ .م ،للجلة  24كإن التوليق الواأل ر      ،األخ.ى الملصتتوال يلي ا كي الو د وحمانت ا وإيمال اغ وبالمقار ة

يجستتد تفستتي.اا للحقوق المق.ر  كي ستتياق األ هتتالة التجاريةغ لي. أن األرض ليستتت اج.د  هتتاط بهتت.  أو ظ.ف خاال 
لللظ. كي حقوق اإل ستتتتتان األخ.ىغ والوا ع أ ا يهتتتتتكل حاجة و يمة ا للع يل ما للوجود البهتتتتت.  و و اوجود كي  ل 

  ل اسوع إ سا يغسياق وكي 
 

ويلع  حو اا ت  تالوي.م ان خالل تفستتتتي. لجلة الحقوق اا تصتتتتادية وااجتمايية والمقاكية التتااا  الدول األط.اف التي  
تتالايق اع حقوق اإل ستتان المحدد  األخ.ى، نلبةي أن نتبع التوليق الواأل المولي بحق اإل ستتان كي األرض أستتلوباا امالالا  

غ وبلاء يلع الل   المتودد الت صتتتتتتتتصتتتتتتتتا  المقت.ح  لا، نلبةي للتوليق الواأل القادأل المولي باألرض أن  الجلائية دلة  كي اا 
  حق اإل سان كي األرضغ    يفس. المضمون المويار  واصادر القا ون والتتااا  الدول واا ت اما  المتولقة ي  

 
يلع اللحو الموت.ف با كي التوليقا  الوااة  ،واصتتتتتتتتتتتتادر حق اإل ستتتتتتتتتتتتان كي األرض كي القا ون ات صتتتتتتتتتتتتلة كي الو د

ة الستابقة بايتبار ا أستاستية لستببية الدوايلو  الواا   التوليقاو د تمت اإلشتار  إلع األراضتي ا.اراا وت .اراا كي   37الستابقةغ
 وباللظ. إلع الحاجة البهتتتتتتتتتتت.ية إلع األرض  ،الالزاة إليمال الحقوق األخ.ى الملصتتتتتتتتتتتوال يلي ا كي الو دغ واع ذلك

نلبةي لمواالت ا ا ن أن تتبع  فف األستلوي كي تفستي.ا  أخ.ى لحقوق  ،بايتبار ا ضت.ورية للحفاظ يلع حيا  اإل ستان
وليف اج.د   ،اإل ستتتتان األخ.ى الملصتتتتوال يلي ا كي الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتادية وااجتمايية والمقاكية

متع حق اإل ستتتتتتان كي األرض ب صتتتتتتائصتتتتتتا ال اصتتتتتتة  ما  و ويت ستتتتتتياق يمكن أن تت ل. كيا حقوق اإل ستتتتتتان األخ.ىغ
اع اوتاالتة يتادلتة  تالتتاأل ان التتااتا  التدولتة بموجتا الو تد التدولي ال تاال بتالحقوق    ،االلوي يتالميتاا للحيتا  البهتتتتتتتتتتتتتت.يتة

وان خالل الظتار القتا ون والولوأل الالبيويتة المتوتدد اا تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة وااجتمتاييتة والمقتاكيتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتان الحيتا  ال .يمتةغ  
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 ،ق اإل سان كي األرضوالتةلا يلع اوضلة ك.ضت  فس ا يلع اايت.اف رسميا بح  ،الت صصا  ال   ا للع يلا
 غالبيولوجياأندنولوجيا بقدر اا  جد اتحدنن كي خالوط يلع مين لقسا  جد أ فسلا ا ،أو يدأل اايت.اف با

 
 

ان الو د الدولي ال اال بالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتادية   4و 3و 2( )ي( و1) 15( بهتتتتتتتتتتت ن الول  والحقوق اا تصتتتتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية )الماد  2020)  25التوليق الواأل ر     1
والتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتتاكتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(،   التتتتتتتتتتتتتتتتتت 2020 تتتتتتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانوأيتتتتتتتتتتتتتتتتتت.يتتتتتتتتتتتتتتتتتتل    E/C.12/GC/25  ،30وااجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ، 3  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتت. ، 

Szab0oXTdImnsJZZVQdxONLLLJhttps://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0
iul8wRmVtR5Kxxde4hFwP2RkhzsHQkg81DQ6ifZ87B2IMpGSJLGt8BJjsjiPWgKR1PTELP6PHqbGeS غ 

 غ ps://undocs.org/ar/A/65/281htt، 2020آذارواارس  A/65/281  ،6تق.ي. المق.ر ال اال المولي بالحق كي الة اء ال اكي، أوليفييا د  شوت.،   2
3  Land and Human Rights, Standards and Application (Geneva: OHCHR, 2015),  
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf; Land and Human Rights: Annotated 

Compilation of Case Law (Geneva: OHCHR, 2015),  
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-CaseLaw.pdf; Realizing Women’s Rights to Land and Other Productive 

Resources (Geneva: OHCHR, 2013),  
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingWomensRightstoLand.pdf; Report of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights on land and human rights, E/2014/86,  
 http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2014/86. 
4    “Capital and land: The return of wealth is about more than housingو” The Economist (4 February 2014), 

https://www.economist.com/free-exchange/2014/02/04/capital-and-land; Sam Moyoو “Land Ownership Patterns and Income 
inequality in Southern Africaو” Identitiesو Conflict and Cohesion Programme Paper Number10 December 2004 )Geneva: United 
Nations Research Institute for Social Development, 2015),  

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/101C4E46DE4EA2B080256B6D005786F0/$file/moyo.pdf and  
https://pdfs.semanticscholar.org/4b6d/5d9142a42693e17ca28d35e38ff5299d8136.pdf; Michael Rغ Carterو “Land Ownership 

Inequality and the Income Distribution Consequences of Economic Growthو” Working Papers No201 غ )Helsinki: United Nations 
University, World Institute for Development Economics Research, 2000), 
https://pdfs.semanticscholar.org/4025/00aed5f49cddcb53705693a7f47b56490c7c.pdf; Klaus Deininger and Pedro Olintoو “Asset 
distributionو inequalityو and growth” )Washington: The World Bankو)2000 و  

http://web.worldbank.org/archive/website01066/WEB/IMAGES/127527-2.PDF;  Keith Griffin, Azizur Rahman Khan and Amy 
Ickowitzو “Poverty and the Distribution of Landو” Journal of Agrarian Change, Vol. 2 No. 3 (July 2002), pp. 279–330; Land inequality 
and decentralized governance in LDCs (Helsinki: United Nations University, World Institute for Development Economics Research, 
2000),  

https://www.wider.unu.edu/project/land-inequality-and-decentralized-governance-ldcs; Paolo Verme, Branko Milanovic, Sherine Al-
Shawarby, Sahar El Tawila, May Gadallah and Enas Ali A. El-Majeed, Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt (Washington: 
World Bank, 2014), http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/egypt-inequality-book.pdf; Unearthed: Land, Power and 
Inequality in Latin America (Oxford: Oxfam International November 2016), 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf; 
Paolo Verme, Branko Milanovic, Sherine Al-Shawarby, Sahar El Tawila, May Gadallah, and Enas Ali   A.  El-Majeed, Inside 
Inequality in the Arab Republic of Egypt: Facts and Perceptions across People, Time, and Space (Washington: The World Bank, 
2014), http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/egypt-inequality-book.pdf. 

-https://gltn.net/download/guidance-note-of-theاألا  المتحد ، ا  .  توجي ية ل اين الواأل بهتتتتتتتت ن  األا  المتحد  واألرض واللتايا ، آذار و اارس  2019،   5
secretary-general-on-the-united-nations-and-land-and-conflict-a-more-coherent-engagement-of-the-un-on-land-to-
sustain-peace-arabic-version  وغ 

 ( والظما  المجتمع المد ي األخ.ىغFIANالتحالف الدولي للموئل، وشبكة المولواا  والومل به ن أولوية الة اء ) -وتجدر اإلشار  إلع شبكة حقوق األرض واإلسكان   6
ر تتتتتتت      7 التتتتتتتوتتتتتتتاأل  التتتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتق  )  26اهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.وع  والتتتتتتتمتتتتتتتقتتتتتتتاكتتتتتتتيتتتتتتتة  وااجتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتايتتتتتتتيتتتتتتتة  اا تتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتتتتتة  والتتتتتتتحتتتتتتتقتتتتتتتوق  األرض  اإل تتتتتتت تتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتةبهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن  (، بتتتتتتتالتتتتتتتلتتتتتتتةتتتتتتتة 

26.docx-GC-draft-https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Contributions/CESCR غ 
ا للمتاد     8 ، 1966 تا ون األولوديستتتتتتتتتتتتتتمب.    A (XXI)  ،16  2200)أ(، الو تد التدولي ال تاال بتالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة وااجتمتاييتة والمقتاكيتة،  .ار الجمويتة الوتااتة    2غ11وكقتا

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_ph_a.pdf غ 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQdxONLLLJiul8wRmVtR5Kxxde4hFwP2RkhzsHQkg81DQ6ifZ87B2IMpGSJLGt8BJjsjiPWgKR1PTELP6PHqbGeS
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQdxONLLLJiul8wRmVtR5Kxxde4hFwP2RkhzsHQkg81DQ6ifZ87B2IMpGSJLGt8BJjsjiPWgKR1PTELP6PHqbGeS
https://undocs.org/ar/A/65/281
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-StandardsApplications.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Land_HR-CaseLaw.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingWomensRightstoLand.pdf
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2014/86
https://www.economist.com/free-exchange/2014/02/04/capital-and-land
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/101C4E46DE4EA2B080256B6D005786F0/$file/moyo.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/4b6d/5d9142a42693e17ca28d35e38ff5299d8136.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/4025/00aed5f49cddcb53705693a7f47b56490c7c.pdf
http://web.worldbank.org/archive/website01066/WEB/IMAGES/127527-2.PDF
https://www.wider.unu.edu/project/land-inequality-and-decentralized-governance-ldcs
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/egypt-inequality-book.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-land-power-inequality-latin-america-301116-en.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/egypt-inequality-book.pdf
https://gltn.net/download/guidance-note-of-the-secretary-general-on-the-united-nations-and-land-and-conflict-a-more-coherent-engagement-of-the-un-on-land-to-sustain-peace-arabic-version/
https://gltn.net/download/guidance-note-of-the-secretary-general-on-the-united-nations-and-land-and-conflict-a-more-coherent-engagement-of-the-un-on-land-to-sustain-peace-arabic-version/
https://gltn.net/download/guidance-note-of-the-secretary-general-on-the-united-nations-and-land-and-conflict-a-more-coherent-engagement-of-the-un-on-land-to-sustain-peace-arabic-version/
https://gltn.net/download/guidance-note-of-the-secretary-general-on-the-united-nations-and-land-and-conflict-a-more-coherent-engagement-of-the-un-on-land-to-sustain-peace-arabic-version/
https://gltn.net/download/guidance-note-of-the-secretary-general-on-the-united-nations-and-land-and-conflict-a-more-coherent-engagement-of-the-un-on-land-to-sustain-peace-arabic-version/
file:///F:/HIC-HLRN/Articles/in%20English
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/Contributions/CESCR-draft-GC-26.docx
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_ph_a.pdf


12 
 

 
declaration-https://www.un.org/ar/universal-،  17، المتتاد   1948 تتا ون األولوديستتتتتتتتتتتتتتمب.    A/RES/III/217A  ،10اإليالن الوتتالمي لحقوق اإل ستتتتتتتتتتتتتتتتان،     9

rights-humanغ و 
10  Len Doyle and Ian Gough, A Theory of Human Need (London: MacMillan, 1991)غ 
11(Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press, revised edition, 1999), A Theory of Justice John Rawls,  

. ia.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=docs_biblio&file=BiblioContenuto_3641.pdfhttp://www.consiglio.regione.campan  
12  Brett Christophersو “For real: land as capital and commodityو”  
. ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/tran.12111-https://rgs(2016), Transaction  
 .T.J.M. Boyd and J.Jأ ظ.: غ تهتتتي. الولاصتتت. ال الستتتيكية ياد ا إلع الماء واألرض واللار وال واء و)احقاا( ا خ.ى، والتي ت  ا ت.اح ا لهتتت.ح طبيوة وتوقيد  ل الماد  13

Sanderson, The Physics of Plasmas (Cambridge, England; New York: Cambridge University Press, 2003);  Philip Ball, The 
Elements: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2004).    

14   CESCR   ر تتتتتتتتت التتتتتتتتتوتتتتتتتتتاأل  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتق  التتتتتتتتتمتتتتتتتتتاء،  15،  كتتتتتتتتتي  التتتتتتتتتحتتتتتتتتتق   :E / C.12 / 2002/11  ،20    .التتتتتتتتتمتتتتتتتتتا تتتتتتتتتيونتتتتتتتتتلتتتتتتتتتانتتتتتتتتت ، 2003 تتتتتتتتتا تتتتتتتتتون 
12_2002_11_3762_A.doc-https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C غ 

؛  https =A/RES/64/292  ؛https://undocs.org/ar/A/RES/64/292،  2010آيوألستتالف   64/292A/RES/  ،3حق اإل ستتان كي الميام والصتت.ف الصتتحي،    15
 غ https://undocs.org/ar/A/RES/70/169،  2016شباطوكب.ان.  A/RES/70/169 ،22وحقوق اإل سان كي ايام اله.ي الم او ة والص.ف الصحي، 

ود الفق. ، واأليضتتاء الداخلية،   ما ت  الت ميد كي يل  األحياء التما لي، كإن التالور الجستتد  البهتت.  نت يف اع الحيا  يلع األرض، حيث نتين ياال الجاذيية وظائف الوم  16
 : أ ظ.لت ال.، ودور  الدأل واألمسجينغ وال ض ، والت لص ان اللفايا ، والتلقل الم.ن، وا

 Ralf H. Anken and Hinrich Rahmann, "Gravitational Zoology: How Animals Use and Cope with Gravity," Astrobiology: The Living 
Universe - Gravitational Biology (2001), http://www.dlr.de/me/Institut/Abteilungen/Strahlenbiologie/pdf/astrobiologie/P4_20.pdf; 
Janet Touو April Roncaو Richard Grindeland and Charles Wadeو “Models to Study Gravitational Biology of Mammalian Reproductionو” 
Biology of Reproduction, Vol. 67 (2002),  http://www.biolreprod.org/cgi/content/abstract/biolreprod.102.007252v1. 

ات.اا ل ل لا ية ا.بوة، أو اا يوادل   80665غ9(، الم و.َّكة يلع أ  ا  ng و القو  ل ل وحد   تلة بستتتتتتبا الجاذيية يلع ستتتتتتالن األرض و ي الجاذيية القياستتتتتتية )ال.ات:   gواحد  17
    يوتن ان القو  ل ل  يلول.األ ان ال تلةغ  80665غ9

الت م. وأا.اض القلا واألويية تت.اوح   م ان اإلج اد المتان إلع ضتتتتتتتوف الج از الوصتتتتتتتبي الالإراد  واالت اي واألل  و لة اللوأل وتقلا اودل ضتتتتتتت.با  القلا والدأل المف.ط   18
استتتتتتتجابة الملايية، والت األ الج.وح، والو اية والوالج ان الداويةغ ا ظ. جيمف إل أوشتتتتتتمان، لانتان شتتتتتتوكالييا، ريتهتتتتتتارد ي.اون،  آلار الت ريض )الت ريض( يلع االت اي، وا

 األا.اض االت ايية المتالة وأا.اض الملاية ال اتية،  اجلة أبحا  االت اي، المجلدغ أ ظ.: 
James L Oschmanو Gaétan Chevalierو Richard Brownو “The effects of grounding )earthing( on inflammationو the immune response, wound 

healingو and prevention and treatment of chronic inflammatory and autoimmune diseasesو” Journal of Inflammation Research, Vol. 8 (24 
March 2015), https://www.dovepress.com/the-effects-of-grounding-earthing-on-inflammation-the-immune-response--peer-reviewed-
article-JIR; Joseph Mercolaو “The Effects of Grounding” )21 November 2015(و 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/11/21/grounding-effects.aspx; Gaétan Chevalierو Stephen Tغ Sinatraو James Lغ 
Oschman, and Richard Mغ Delanyو “Earthing )Grounding( the Human Body Reduces Blood Viscosity—a Major Factor in Cardiovascular 
Diseaseو” The Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 19, No. 2 (2013), 
https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/acm.2011.0820. Paweł Sokal, Zbigniew Jastrzębski, Ewelina Jaskulska, Karol Sokal, 
Maria Jastrzębska, Łukasz Radzimiński, Robert Dargiewicz, and Piotr Zieliński, “Differences in Blood Urea and Creatinine Concentrations 
in Earthed and Unearthed Subjects during Cycling Exercise and Recovery,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 
Vol. 2013 (2013), http://dx.doi.org/10.1155/2013/382643. 

19 Karol Sokal and Pawel Sokalو “Earthing the Human Body Influences Physiologic Processesو” The Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, Vol. 17, Issue 4 (April 2011), https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2010.0687.   

ا باس   ر ين شواان،  وال   سمي يلع اس  الفيتيائي ال   درس أواا الجوا ا اللظ.ية لل. ين الوالمي للظاأل الدليل ال 20  موجي ل رض واألنو وسفي.غ ي هار إليا أيضا
Winfried Otto Schumannو  Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel die von einer Luftschicht und einer 

Ionosphärenhülle umgeben istو” Zeitschrift für Naturforschung, Vol. 7,    (1952)  2ر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت , 
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zna.1952.7.issue-2/zna-1952-0202/zna-1952-0202.pdf.   

 .تت اللاش ة ين اللهاط ال  .بائي المتتاان والمت.ابل )كي الالور أو البلاء( ل اليا ج از تلظي  ض.با  القلا الم اد    5غ12-5غ7الت ي با  الوصبية كي اللالاق الت.دد    21
اغ  كي البه. يلداا يكون اله ص استيقظاا وا.تاحا

22 Colin Pritchardو Anne Silka and Lars Hansenو “Are rises in Electro-Magnetic Field in the human environment, interacting with 
multiple environmental pollutionsو the tipping point for increases in neurological deaths in the Western World?” Medical Hypotheses, 
Vol. 127 (June 2019), pp 76–83, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040.  

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=docs_biblio&file=BiblioContenuto_3641.pdf
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/tran.12111
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2002_11_3762_A.doc
https://undocs.org/ar/A/RES/64/292؛
https://undocs.org/ar/A/RES/64/292؛
https://undocs.org/ar/A/RES/64/292؛
https://undocs.org/ar/A/RES/70/169
http://www.dlr.de/me/Institut/Abteilungen/Strahlenbiologie/pdf/astrobiologie/P4_20.pdf
http://www.biolreprod.org/cgi/content/abstract/biolreprod.102.007252v1
https://www.dovepress.com/the-effects-of-grounding-earthing-on-inflammation-the-immune-response--peer-reviewed-article-JIR
https://www.dovepress.com/the-effects-of-grounding-earthing-on-inflammation-the-immune-response--peer-reviewed-article-JIR
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/11/21/grounding-effects.aspx
https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/acm.2011.0820
http://dx.doi.org/10.1155/2013/382643
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2010.0687
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/zna.1952.7.issue-2/zna-1952-0202/zna-1952-0202.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987719300040
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23  Oschman, Chevalier and Brown, op. cit; Joseph Mercolaو “The Effects of Grounding” )21 November 2015(و 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/11/21/grounding-effects.aspx. 
24 Chevalier, Sinatra, Oschman and Delany, ا.جع ستتتتتتتتتتايق استتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتت د.; Sokal, Jastrzębski, Jaskulska, Sokal, Jastrzębska, Radzimiński, 

Dargiewicz and Zieliński, ا.جع سايق استه د.. 
25 Sokal وSokal, ا.جع سايق استه د. 
26 Gaétan Chevalierو Stephen Tغ Sinatraو James Lغ Oschmanو Karol Sokal and Pawel Sokalو “Earthing: Health Implications of 

Reconnecting the Human Body to the Earth's Surface Electronsو” Journal of Environment and Public Health, Vol. 2012 (2012), 
http://dx.doi.org/10.1155/2012/291541. 

ر       27 الحتتتتتتدنتتتتتتث  واللتتتتتتار ،  والمتتتتتتاء،  ال  ،  كي  لال   كي  شتتتتتتتتتتتتتت. تتتتتتاء  اللتتتتتتاس  ر    2472﴿  والحتتتتتتدنتتتتتتث  يبتتتتتتاس،  اين  بتتتتتت ا.  أيو  .ي. ،    2473،  ستتتتتتتتتتتتتتلالتتتتتتة  ان  بتتتتتتل 
http://mobile.ahadith.co.uk/chapter.php و ؟http://www.taimiah.org/Display.Asp?f=bc9051100010.htm غ ا ظ. أيضتتتتتتاا األحادنث التي روا ا أيو

 غIslamset، http://www.islamset.com/env/contenv.htmlداود واين ااجة وال الل،  
  ,.This Sacred Earth: Religion, Nature, EnvironmentRoger S. Gottlieb, ed .(New York: Routledge, 2nd edition 2004)أ ظ.:  28
29   (Lincoln NE and London: University of Nebraska Land of the Spotted Eagle te or Mochunozhin), Luther Standing Bear (a.k.a. Ota K

Press, 1933; Bison Book reprinting, 1978). 
دف تحقيق اإليمال ال اال للحق كي ،  بالوظيفة ااجتمايية والبي ية ل رض، ي 2016ديستتتتتمب.    23يق. جدول األيمال الحضتتتتت.  الجدند، ال   ايتمدتا الجموية الوااة كي  30

الت لفة والصتتت.ف    الستتتكن الالئق بهتتتكل تدريجي  ولصتتت. ان يلاصتتت. الحق كي استتتتوى الاستتتاغ الويش، دون تمييت، وحصتتتول الجميع يلع ايام الهتتت.ي الم او ة والميستتتور 
امل األان الة ائي والتة ية، والصتتتتحة، والتولي ، والبلية التحتية، والتلقل  الصتتتتحي، كضتتتتالا ين المستتتتاوا  كي حصتتتتول الجميع يلع الستتتتلع الوااة وال داا  الجيد  كي اجاا   

التتالئتتقتتتتتتتةغغغ   األيتتمتتتتتتتال  ختتالل  اتتن  التتوتتيتتش  وستتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتل  التت تتواء  وجتتود   والتتالتتتتتتتا تتتتتتتة  التتمتتتتتتتا تتيونتتلتتتتتتتانتت.    A/RES/71/256  ،25والتتلتتقتتتتتتتل،  التت 2017 تتتتتتتا تتون  ، 13  فتتقتت. ، 
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256 غ 

( الوجود المستم. كي إ لي  احدد، 2( الوجود  بل يملية ااستومار أو ال ج.  الجمايية، )1الهووي األصلية    السكان ال نن يمتل ون ال صائص األساسية األربوة التالية: ) 31
( التو.يف ال اتي  هتتتتتوا أصتتتتتليغ ا ظ. خوستتتتتيا آر اارتيليت  وبو، المق.ر ال اال للجلة الف.يية لملع التمييت وحماية  4لقاكة ا تلفة ين المجتمع الم يمن و) ( امارستتتتتة3)

ا 4الملحق  غ استتتتلتاجا  وتوصتتتيا  الدراستتتة، كيAdd. 1–4و  E/CN.4/Sub.2/1986/7األ ليا ،  دراستتتة حول اهتتتكلة التمييت ضتتتد الستتتكان األصتتتليين،    ، اتاحة أيضتتتا
التتمتتتتتحتتتتتتتد    األاتت   اتتبتتيتتوتتتتتتتا   )ر تت   التتمتتتتتحتتتتتتتد   لتت اتت   اتتبتتيتتوتتتتتتتا    E.86.XIV.3  ،)https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoplesمتتمتتلهتتتتتتتتتتتتتتتور 

study.html-cobo-publications/martinez/   غ 
 and-Settlements-Human-on-Declaration-tydetails.php?title=Vancouverhttp://www.hlrn.org/activi-،  3  فق. خالة يمل كا  وك.، الدنباجة، ال  32

Plan&id=pG1naA-Action-Vancouver-heT== باإل  ليتية(غ( 
، ان وice-of-end-https://www.lionsroar.com/the(،  2019تهتتتتتتتتتتت.ين األولوأمتوب.    2، ) وLion’s Roar ”وThe End of Ice“(Hal Atwood ال أتوود )33

 The End of Ice: Bearing Witness and Finding Meaning in( حول  تابا  Dahr Jamailاقايلة اع اتستتلق الجبال والم.استتل الح.بي الستتايق ضتت . جميل )
the Path of Climate Disruption ( المولع كي اسار اضال.اي الملاخNew York and London: The New Press ،2019غ) 

 غ13، الفق.  ا.جع سايق استه دال الة الحض.ية الجدند ،  34
ر تتتتتتتت    35 التتتتتتتتوتتتتتتتتاأل  )التتتتتتتتمتتتتتتتتاد   4التتتتتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتق  التتتتتتتتمتتتتتتتتالئتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتن  كتتتتتتتتي  التتتتتتتتحتتتتتتتتق  التتتتتتتتولتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتة  1) 11:  كتتتتتتتتي  وارد  التتتتتتتتوتتتتتتتت تتتتتتتتد(،  اتتتتتتتتن   )E/1992/23   .التتتتتتتتفتتتتتتتتقتتتتتتتت )أ(،  8، 

es/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4759_A.dochttps://tbinternet.ohchr.org/Treati  غ 
36   CESCR   ر تتتت التتتتوتتتتتتتاأل  التتتتتتتتتوتتتتلتتتتيتتتتق  )التتتتمتتتتتتتاد   7،  التتتتمتتتتالئتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتن  كتتتتي  التتتتحتتتتق  التتتتوتتتت تتتتتتتد(1)11:  اتتتتن  التتتتفتتتتقتتتت.     :(  بتتتتتتتاإلمتتتت.ام،  التتتتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامتتتتن  إختتتتالء  ، 3حتتتتتتتاا  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_A.doc غ 
( للجلة المولية بالحقوق اا تصتتتتتتتادية 1997) 7)أ( و) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(؛ التوليق الواأل ر    8 تان، الفق. ا.جع ستتتتتتتايق استتتتتتتتهتتتتتتت د ا.جع ستتتتتتتايق:،  4، التوليق الواأل ر   CESCR ا ظ. 37

كي   الوارد  القستتتتتتتتتتتتتت. ،  اإلخالء  يمليتتتتتتا   بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن  والمقتتتتتتاكيتتتتتتة  الفق.ا   UN Doc. E / 1998/22وااجتمتتتتتتاييتتتتتتة  كي  ال.ابع،  الم.كق  ، 16و  15و  9و  7و  3و  2، 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_A.docر      ؛ الوتتتتتتتاأل   12التوليق 

 ،26و  13و  12 فق.ا ، كي الUN Doc. E/C.12/1999/5( للجلتتة الموليتتة بتتالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة وااجتمتتاييتتة والمقتتاكيتتة بهتتتتتتتتتتتتتتت ن الحق كي الةتت اء ال تتاكي،  1999)
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlU

xO8NW0rFwy6hhdLKIwQulT%2f6g1Fx3lcspVE8jx0ahnDpFYmZS43h49u0CNAuTzL9BujOS3OInFPqYRر      ؛ الوتتتتتاأل  ( 2000)  14التوليق 
، 27، الفق.   UN Doc. E/C.12/2000/4للجلة المولية بالحقوق اا تصتتتتتتتتتادية وااجتمايية والمقاكية بهتتتتتتتتت ن الحق كي التمتع ب يلع استتتتتتتتتتوى ان الصتتتتتتتتتحة يمكن يلولا، 

CuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6Phttps://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovL
Az2qaojTzDJmC0JQEdk7f06Eyu7LVgrPG4Sb%2fcO1XlB9JRrRpmo5l8Akc8GK%2bRex5024QuNJT3zZPbالتتت   ؛ ر تتت   التتتتتتتوتتتلتتتيتتتق   15وتتتتتتتاأل 

)ج( و)د(،   16  ق.ا ف، كي الUN Doc. E/C.12/2002/11( للجلتة الموليتة بتالحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة وااجتمتاييتة والمقتاكيتة بهتتتتتتتتتتتتتتت ن حق اإل ستتتتتتتتتتتتتتتان كي الميتام،  2002)
12_2002_11_3762_A.doc-https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_Cر      ؛ الوتتتتتتتاأل   16التتوتلتيتق 

 ،28، الفق.   UN Doc. E/C.12 / 2005/4( بهتتتتتتتتتتتتتتتت ن المستتتتتتتتتتتتتتتتاوا  كي حق ال.جتتتل والم.أ  كي التمتع بجميع الحقوق اا تصتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتة وااجتمتتتاييتتتة والمقتتتاكيتتتة،  2005)
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJpdX7m2

TlmiZ1o7InBqw7pmA32XcVDcGTx5L7detnk4aL8SGGkET3ksiLFMx9h1a%2fmbncRjS%2bmZUznqI377TDUر تتت     ؛ التتتوتتتتتتتاأل   21التتتتتتتوتتتلتتتيتتتق 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/11/21/grounding-effects.aspx
http://dx.doi.org/10.1155/2012/291541
http://mobile.ahadith.co.uk/chapter.php؟
http://mobile.ahadith.co.uk/chapter.php؟
http://mobile.ahadith.co.uk/chapter.php؟
http://www.taimiah.org/Display.Asp?f=bc9051100010.htm
http://www.islamset.com/env/contenv.html
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples%20/publications/martinez-cobo-study.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples%20/publications/martinez-cobo-study.html
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Vancouver-Declaration-on-Human-Settlements-and-The-Vancouver-Action-Plan&id=pG1naA==
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Vancouver-Declaration-on-Human-Settlements-and-The-Vancouver-Action-Plan&id=pG1naA==
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Vancouver-Declaration-on-Human-Settlements-and-The-Vancouver-Action-Plan&id=pG1naA==
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Vancouver-Declaration-on-Human-Settlements-and-The-Vancouver-Action-Plan&id=pG1naA==
https://www.lionsroar.com/the-end-of-ice/
https://www.lionsroar.com/the-end-of-ice/
https://www.lionsroar.com/the-end-of-ice/
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4759_A.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_A.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_A.doc؛
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_A.doc؛
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_A.doc؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlUmZS43h49u0CNAuTzL9BujOS3OInFPqYRxO8NW0rFwy6hhdLKIwQulT%2f6g1Fx3lcspVE8jx0ahnDpFY؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlUmZS43h49u0CNAuTzL9BujOS3OInFPqYRxO8NW0rFwy6hhdLKIwQulT%2f6g1Fx3lcspVE8jx0ahnDpFY؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlUmZS43h49u0CNAuTzL9BujOS3OInFPqYRxO8NW0rFwy6hhdLKIwQulT%2f6g1Fx3lcspVE8jx0ahnDpFY؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlUmZS43h49u0CNAuTzL9BujOS3OInFPqYRxO8NW0rFwy6hhdLKIwQulT%2f6g1Fx3lcspVE8jx0ahnDpFY؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0JQEdk7f06Eyu7LVgrPG4Sb%2fcO1XlB9JRrRpmo5l8Akc8GK%2bRex5024QuNJT3zZPb؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0JQEdk7f06Eyu7LVgrPG4Sb%2fcO1XlB9JRrRpmo5l8Akc8GK%2bRex5024QuNJT3zZPb؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0JQEdk7f06Eyu7LVgrPG4Sb%2fcO1XlB9JRrRpmo5l8Akc8GK%2bRex5024QuNJT3zZPb؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJ2c7ey6PAz2qaojTzDJmC0JQEdk7f06Eyu7LVgrPG4Sb%2fcO1XlB9JRrRpmo5l8Akc8GK%2bRex5024QuNJT3zZPb؛
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2002_11_3762_A.doc؛
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2002_11_3762_A.doc؛
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2002_11_3762_A.doc؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJpdX7m2Tx5L7detnk4aL8SGGkET3ksiLFMx9h1a%2fmbncRjS%2bmZUznqI377TDUTlmiZ1o7InBqw7pmA32XcVDcG؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJpdX7m2Tx5L7detnk4aL8SGGkET3ksiLFMx9h1a%2fmbncRjS%2bmZUznqI377TDUTlmiZ1o7InBqw7pmA32XcVDcG؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJpdX7m2Tx5L7detnk4aL8SGGkET3ksiLFMx9h1a%2fmbncRjS%2bmZUznqI377TDUTlmiZ1o7InBqw7pmA32XcVDcG؛
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMJpdX7m2Tx5L7detnk4aL8SGGkET3ksiLFMx9h1a%2fmbncRjS%2bmZUznqI377TDUTlmiZ1o7InBqw7pmA32XcVDcG؛


14 
 

 
التتتتتمتتتتتقتتتتتتتاكتتتتتيتتتتتتتة،  2009) التتتتتحتتتتتيتتتتتتتا   كتتتتتي  التتتتتمهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار تتتتتتتة  كتتتتتي  كتتتتت.د  حتتتتتق  تتتتتتتل  بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن   )E/C.12/GC/21 التتتتت و  49،  36)ي(،    15و  3  فتتتتتقتتتتت.ا ،  )ج(،   50)د( 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQc5ReG9h
SKTc3IJhHzroiMXaXQVkV6iw4SV3STvO0241h1PlKvddWC2ML5U76E6oU5AWdjlLQo523EGUvV4vsfy غ  

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQc5ReG9hKvddWC2ML5U76E6oU5AWdjlLQo523EGUvV4vsfySKTc3IJhHzroiMXaXQVkV6iw4SV3STvO0241h1Pl
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQc5ReG9hKvddWC2ML5U76E6oU5AWdjlLQo523EGUvV4vsfySKTc3IJhHzroiMXaXQVkV6iw4SV3STvO0241h1Pl

