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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         

  عاموتقارير املفوضية السامية واألمني ال
 املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن نتائج احللقـة               
الدراسية املتعلقة بالتصدي لآلثار السلبية لتغري املناخ علـى التمتـع           

  قوق اإلنسانالكامل حب

  موجز    
 للحلقة الدراسية املتعلقة بالتصدي لآلثار السلبية لتغري        يتضمن هذا التقرير موجزاً     

 ٢٤ و ٢٣املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان الـيت نظمـت يف جنيـف يـومي                
احللقـة  شهدت  وقد  . ١٨/٢٢ بقرار جملس حقوق اإلنسان      ، عمالً ٢٠١٢فرباير  /شباط

 مشاركة العديد من    ،فتتحتها مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       اليت ا  ،الدراسية
وكاالت األمم املتحدة، وكذلك العديد من الدول املعنيـة واألكـادمييني واملنظمـات             

  .احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين
جلسة افتتاحية لطرح القـضية؛     : ست جلسات من   احللقة الدراسية    تألفتوقد    

ثار السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛ والتعاون الدويل واحتـرام             واآل
حقوق اإلنسان يف مجيع األوضاع املتصلة بتغري املناخ؛ وإقامة تعاون أقوى بني األوسـاط              

آفـاق  : املعنية حبقوق اإلنسان واألوساط املعنية بتغري املناخ؛ وحقوق اإلنسان وتغري املناخ          
  .ل؛ وجلسة ختاميةاملستقب
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  مقدمة  -أوالً  
 الذي طلب فيه اجمللس     ١٨/٢٢ بقرار جملس حقوق اإلنسان      يقدم هذا التقرير عمالً     -١

ار إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تنظيم حلقة دراسية بشأن التصدي لآلث            
السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، بغية متابعة تنفيذ الدعوة إىل احتـرام               
حقوق اإلنسان يف مجيع اإلجراءات والسياسات املتعلقة بتغري املناخ، وإقامة عالقات تواصل            

لـب  وط. وتعاون أقوى بني األوساط املعنية حبقوق اإلنسان واألوساط املعنية بتغري املنـاخ           
اجمللس إىل املفوضية دعوة الدول واجلهات املعنية األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلـك اخلـرباء          
األكادمييون ومنظمات اجملتمع املدين وممثلو أكثر الشرائح السكانية عرضة للتأثر بتغري املناخ،            

انة اتفاقية   دعوة أم  وطلب اجمللس إىل املفوضية أيضاً    . إىل املشاركة بفاعلية يف احللقة الدراسية     
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحـدة              
اإلمنائي إىل املساعدة يف تنظيم احللقة الدراسية، باستلهام أفضل املواد العلمية املتاحة، مبـا يف               

  . ية الدولية املعنية بتغري املناخذلك تقارير التقييم والتقارير اخلاصة الصادرة عن اهليئة احلكوم
 أن تقدم إليه، يف دورته العـشرين،        أيضاً وطلب اجمللس إىل املفوضية يف ذلك القرار        -٢

 عن احللقة الدراسية، يشمل أية توصيات تنبثق عن تلك احللقة، للنظر يف اختاذ               موجزاً تقريراً
ضية إتاحة ذلك التقرير املوجز     وعالوة على ذلك، طلب إىل املفو     . مزيد من إجراءات املتابعة   

  . ملؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته الثامنة عشرة

  احللقة الدراسية  -ثانياً  
نظمِت احللقة الدراسية املتعلقة بالتصدي لآلثار السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل              -٣

شاور مع الدول األعضاء وجمموعة متنوعة مـن اخلـرباء          تالحبقوق اإلنسان املفوضيةُ السامية ب    
ووفرت هلا  . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣ يف جنيف يومي     عقدتوقد  . وممثلي اجملتمع املدين  

وتضمن جـدول أعمـال احللقـة       . خدمات الترمجة الشفوية باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية     
وطرحـت  . ضيعية وجلسة ختامية  جلسة افتتاحية وأربع جلسات موا    : الدراسية ست جلسات  

 اآلثار السلبية لتغري    ١ يومني؛ وتناولت اجللسة     استمرتاجللسة االفتتاحية موضوع املناقشة اليت      
 علـى   ٢ املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان وأوجه الترابط بينهما؛ وركزت اجللـسة           

بـتغري املنـاخ؛ وناقـشت      التعاون الدويل واحترام حقوق اإلنسان يف مجيع األوضاع املتصلة          
 إمكانيات إقامة تعاون أقوى بني األوساط املعنية حبقوق اإلنسان واألوساط املعنيـة             ٣ اجللسة

، اسـتمعت   وأخرياً.  التقدم يف املستقبل   سبل فرص و  خمتلف يف   ٤بتغري املناخ؛ ونظرت اجللسة     
كلمة ل و ،ة على حدة   اليت قدمها مقررو كل جلس     ٤ إىل   ١اجللسة اخلتامية ملواجيز اجللسات من      

، إىل جانب عدد من وكـاالت        معنياً  بلداً ٨٥وحضر احللقة الدراسية ما ال يقل عن        . ختامية
  . األمم املتحدة واألكادمييني وكذا املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين
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  اجللسة االفتتاحية  -ألف  
تطـور  عـن   عامـة   فقدم حملة    افتتح اجللسة االفتتاحية رئيس جملس حقوق اإلنسان        -٤

 )٢٠٠٨مارس  /آذار (٧/٢٣األحداث اليت أفضت إىل احللقة الدراسية، مبا يف ذلك قرار اجمللس            
والدراسة التحليلية اليت متخض عنها بشأن العالقة بني حقـوق اإلنـسان وتغـري املنـاخ؛                

ـ       ) ٢٠٠٩مارس  /آذار (١٠/٤ والقرار ني حقـوق   والفريق الذي انبثق منه املعين بالعالقة ب
تـشرين   (٢٠١٠املنتدى االجتماعي جمللس حقوق اإلنـسان لعـام       وتغري املناخ؛ و   اإلنسان
وأشار الرئيس  . بشأن اآلثار السلبية لتغري املناخ على حقوق اإلنسان       ) ٢٠١٠أكتوبر  /األول
قـدمت إىل الـدورة     قد   إىل أن دراسة حتليلية بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة            أيضاً
 بـشأن  ١٦/١١، إضافة إىل القرار املكمل هلا ٢٠١٢مارس /سعة عشرة للمجلس يف آذار  التا

 حنو تعزيز  وشدد الرئيس على أن احللقة الدراسية ميكن أن حترز تقدماً         . حقوق اإلنسان والبيئة  
التعاون بني املدافعني العاملني يف جمال التوعية حبقوق اإلنسان وتغري املناخ قبيل مؤمتر القمـة               

نتيجة للتنمية غري املستدامة هو ، مبا أن تغري املناخ )٢٠+ريو(ملي للتنمية املستدامة الوشيك     العا
  .اليت جيب التصدي هلا على سبيل االستعجال

وأوضحت أن تغري املناخ قـضية      . وبعد ذلك، أدلت املفوضة السامية بكلمة رئيسية        -٥
دالة االجتماعية واملـساواة بـني      اجتماعية واقتصادية وسياسية هلا تداعيات عميقة على الع       

وشـددت  . اجلنسني وأن آلثاره جمموعة من التداعيات على التمتع الفعلي حبقوق اإلنـسان           
 السهل مالحظته املتمثـل  أثرهاإضافة إىل ، املفوضة السامية على أن اآلثار السلبية لتغري املناخ      

ان تراكمية وغـري مـثرية      ستكون يف أغلب األحي   يف تفاقم نطاق وتواتر الكوارث الطبيعية،       
وقالت إنه، يف حني لن متس اآلثار الـسلبية         . وسيكون هلا أثر تدرجيي على حقوق اإلنسان      

أساليب حياة الناس وأنشطتهم يف الدول املتقدمة اليت تتحمل القسط األكرب من املـسؤولية              
ت بأقل قـدر يف      والدول اجلزرية الصغرية اليت سامه     بصورة تدرجيية، فإن أقل البلدان منواً      إال

  . من االحترار العامليانبعاثات غازات الدفيئة يف العامل ستكون األكثر تضرراً
وأضافت أن إدخال حقوق اإلنسان يف ختطيطنا للمستقبل سيمكننا مـن أن نـدرك                -٦

وضربت املفوضـة   . بصورة أفضل من هم املعرضون آلثار تغري املناخ وكيف ميكننا أن حنميهم           
ومبا أن النساء يشكلن    . أن الرجال والنساء ال خيُبرون تغري املناخ بصورة متساوية         ب السامية مثالً 

معظم مزارعي العامل وينتجن أكثر من نصف الغذاء العاملي، فإن معارفهن وقدراهتن حامسـة يف               
يضطرون كما أن املهاجرين الذين     . جناح سياسات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره        

 طـوال رحلتـهم     متقلقـل هلم كجزء من استراتيجية للتكيف سيبقون يف وضع         ترك مناز إىل  
وأهابـت املفوضـة    . وسيكونون عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان وهم يتنقلون عرب احلدود        

السامية بالدول أن تضمن قيام سياساهتا للهجرة يف مجيع مراحلها على املعايري األساسية حلقوق              
 إىل مزيد من البحوث بشأن الروابط املعقدة بني تغـري املنـاخ           اإلنسان؛ وأقرت باحلاجة امللحة   

، على أن آثار تغري املناخ ستشعر هبا أشد ما تشعر هبا          وشددت املفوصة السامية، أخرياً   . واهلجرة
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 للخطر بسبب عوامل أخرى، من مثل الفقر والـسن          أصالً السكانية املعرضة حقوقها     الشرائح
أنه يتوقع أن حتدث أكثر آثار تغري املناخ مأسـاوية يف أفقـر             وأكدت  . ووضع األقلية واإلعاقة  

 وقالت إن الدول ملزمة قانونـاً     .  ما تكون تدابري محاية احلقوق ضعيفة      بلدان العامل حيث كثرياً   
  .  ملبدأ حقوق اإلنسان القائل باملساواة وعدم التمييزمبعاجلة هذه اهلشاشة وفقاً

جيـب أن يقـوم      اإلمنائية الـدويل  ر السياسة    إطا أنوخلصت املفوضة السامية إىل       -٧
علـى حقـوق    فاتباع هنج قائم    . بالضرورة على فهم لتغري املناخ من منظور حقوق اإلنسان        

 وذي مـستويات    اجلور جملتمع عاملي شديد     ياجات إحلاحاً تاإلنسان يتيح لنا تقدير أشد االح     
املفوضة السامية إىل أن نقاشات تغـري  وأشارت .  واقتصادياً وبيئياً  اجتماعياً إمنائية خمتلفة جداً  

املناخ، مثل النقاشات اليت أحاطت بالدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف ديربان، ركزت             
مل تول إال القليل من االهتمـام       والبيئية واالقتصادية للقضية،    و على اجلوانب العلمية     تقليدياً

 املفوضة السامية بالدول األطراف اليت      ولذلك أهابت . لدواعي القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان    
 أن تدرك أن املستقبل الذي نريد يتوقف إىل حد كبري علـى حـسن               ٢٠+حتضِّر ملؤمتر ريو  

وقالت إنـه جيـب     . الكيفية اليت نعاجل هبا تغري املناخ، مقارنة مبا قد حنصل عليه إن مل نفعل             
قدم على حساب أكثر أفراد     اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان لكيال يكون ما حيرز من ت           

  .اجملتمع هشاشة وعرضة للتمييز
أشـارت  ف. بكلمة رئيسية  ش، ديبو موين،  يأدلت وزيرة خارجية بنغالد    ،بعد ذلك و  -٨

 وأن املناقشات املتعلقة بتغري املناخ     إىل أن مفاوضات تغري املناخ القائمة تسري بوترية بطيئة جداً         
يف اجملاالت اخلاصة لكل منهما، بـالرغم مـن         وحقوق اإلنسان ظلت على العموم حمصورة       

وأوضحت وزيرة اخلارجية أنه جيب علينا النظر يف كيفية استيعاب          . الروابط اجلوهرية بينهما  
العواقب اإلنسانية لتغري املناخ من منظور يقوم على حقوق اإلنسان، وليس عن طريق األبعاد              

طارية بشأن تغـري املنـاخ وحمادثـات    الكمية لوحدها، وال سيما يف مفاوضات االتفاقية اإل     
وقالت إن عواقب تغري املناخ .  بشأن التنمية املستدامة واالقتصاد األخضر الوشيكتني     ٢٠+ريو

هطـول  ش حيث تسببت الفيضانات واألعاصري وعدم انتظام        ييف بنغالد كان هلا وقع شديد     
. د القسري واهلجرة  امللوحة وشدة التحات يف التشري    وازدياد  وطول فترات اجلفاف    األمطار  

غرق ارتفاع مستوى سطح البحـر مبتـر        وإذا استمرت آثار تغري املناخ كما هو متوقع، فسيُ        
وأشارت وزيرة  .  مليون نسمة  ٢٠ وسيشرد أكثر من     ٢٠٥٠ش حبلول   يواحد ُخمس بنغالد  

 لوحده بسبب   ٢٠١٠ مليون شخص شردوا على الصعيد العاملي يف عام          ٣٨اخلارجية إىل أن    
 عـدد مـن     لطبيعية السريعة احلدوث املتصلة بتغري املناخ، وهو ما يتجاوز كثرياً         الكوارث ا 

  . فورياًوقالت إن آثار تغري املناخ على حقوق اإلنسان يتطلب رداً. شردهتم الرتاعات العنيفة
 كل دولة مـن   وسلطت وزيرة اخلارجية الضوء على أن القانون الدويل العريف يلزم             -٩

كمـا توجـد    . بأن ُتستخَدم يف أفعال منافية حلقوق اآلخرين      علم  عن  الدول بعدم السماح    
أسباب كافية حتمل على االعتقاد بأن خفض االنبعاثات والتمويل التعويضي ينطويان علـى             
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االلتزامات املوجودة مبوجب اتفاقيات املنـاخ      تضاف إىل   التزامات يف جمال حقوق اإلنسان      
 حـصتها مـن      عليها املسؤولية أن تتحمل طوعاً     ولذلك ينبغي للبلدان اليت تقع    . وتتجاوزها

يف وتوفري أشكال من اجلرب     املسامهات يف شكل تكنولوجيا ومتويل أنشطة مكافحة تغري املناخ          
كما ذكرت وزيرة اخلارجية أنه ينبغي لألوساط املعنية حبقوق اإلنسان          . جمال حقوق اإلنسان  

إلطارية بشأن  ه يف إطار االتفاقية ا    وإعمال" إنصاف"اإلعراب عن آرائها بشأن معىن مصطلح       
وعـالوة علـى   .  ومسؤولياهتا بني حقوق األمم واجلماعات  عادالً  توازناً تغري املناخ، بوصفه  

ذلك، تنبغي دراسة برامج ختفيف من مثل الوقود األحيائي وخفض االنبعاثات النامجة عـن              
  .إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية

بكلمـة   املفوضة املعنية بتغري املناخ بالفلبني، مـاري آن سـريينغ،            توبعد ذلك، أدل    -١٠
وأوضحت السيدة سريينغ أن تداعيات تغري املناخ الشاملة لعدة قطاعات دخلت وعي            . رئيسية

وقد تضاعفت التكاليف النامجـة  . الفلبينيني عقب عدة سنوات من تزايد سوء مواسم األعاصري       
وترغم الظـواهر  .  وال تزال يف تصاعد   ،١٩٧٠ منذ عام    مثالً ١٨ مبقدار   عن الكوارث الطبيعية  

 يف املائة من ناجتهم احمللـي  ٢  ب الفلبينيني على إنفاق ما يقدر متوسطه   اجلوية البالغة الشدة حالياً   
من جنـاح يف    الفلبني  ما حققته    يهددأمر  اإلمجايل السنوي يف إعادة البناء وإعادة التأهيل، وهو         

فه للتمويل عن تقدمي خدمات أساسية، من مثـل         ْرهداف اإلمنائية لأللفية حبَ   حتقيق األ سعيها إىل   
أضرار أدت إىل    يف   ٢٠٠٩فقد تسبب إعصاران مداريان متتابعان عام       . التعليم والرعاية الصحية  

 مليارات دوالر أخـرى علـى مـدى         ٤,٤٢وتطلبت  ت دوالر   ا مليار ٤,٣جمموعها  خسائر  
ومل تكن اآلثار األخرى على الفلـبني      . ف االنتعاش وإعادة التأهيل   تكاليلتغطية   التاليتنيالسنتني  

بشكل كبري عقب   يف البلد   معدالت االنتحار   و الكساد   ازديادوهي  : قابلة للتقدير الكمي مالياً   
  .اإلعصارين، بسبب فقدان األحباب أو املمتلكات أو سبل الرزق

قانوناً يقـضي    ٢٠٠٩عام  يف  الفلبني إىل أن تعتمد      هذه الكوارث الطبيعية     ودفعت  -١١
رئيس الفلبني يف مسعى لتعزيز املساءلة وضمان        اللجنةويترأس  . بتغري املناخ جلنة تعىن   بإنشاء  

وقد أدركت الفلبني أن قدرهتا على التكيف مع آثار         . التصدي لتغري املناخ على أعلى مستوى     
افية ومالية، واعتمـدت    يف العامل بسبب عوامل جغر    أضعف القدرات   تغري املناخ تعد من بني      

املعنية بتغري املناخ خطة عمل مواضيعية تستهدف سبعة جماالت حمددة متـأثرة بـتغري              اللجنة  
 لتفادي   هائالً  عاملياً  اقتصادياً وشددت السيدة سريينغ على أن تغري املناخ يتطلب تغيرياً        . املناخ

 حتقيـق  دان النامية يف مواصلةأن يراعي حقوق البل  أيضاً  آثاره، وأنه جيب على اجملتمع الدويل       
  .التنمية املستدامة

وتلت األمانة بيان األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،              -١٢
وأعربت فيه عن عزم االتفاقية اإلطارية املـشاركة بفاعليـة أكثـر يف             . كريستيانا فيغريس 

 ١٨قرير املوجز عن احللقة الدراسية قبل الـدورة         االجتماع املقبل، وعن رغبتها يف تلقي الت      
  .ملؤمتر األطراف
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وتلت باربارا رويس، موظفة الشؤون القانونية، بيان املدير التنفيذي لربنـامج األمـم               -١٣
 بيئة صحية ونظيفة شرط أساسـي        وجود وأقر املدير التنفيذي بأن   . املتحدة للبيئة، آِشم شتايَنر   

يف العامل  تأثراً   إىل أن تدهور البيئة يؤثر على الفئات األفقر واألكثر           للتمتع حبقوق اإلنسان مشرياً   
 ،وتشمل عواقب تغري املناخ التشريد القسري وحتديات األمـن الغـذائي          . بصورة غري متناسبة  

 يف املائة من النـاتج      ١٢فما يناهز   .  وإعاقة احلق يف التنمية    ،والتأثريات على إدارة املوارد املائية    
وبالرغم من هـذه التعقيـدات،      .  األمناط املناخية املوجودة   بالفعلمجايل العاملي هتدده    احمللي اإل 

  .فرصة لتوليد فرص العمل والنمو االقتصاديعلى أهنا مكافحة تغري املناخ النظر إىل ينبغي 
 اليت يـتعني تناوهلـا،   املطروحةوأعرب املدير التنفيذي عن رأيه يف عدد من األسئلة     -١٤

؛ ودور وواجبات الفـاعلني  املمكنحمتواه وحتديد  ق يف بيئة صحية     احلإقرار  ة إىل   ومنها احلاج 
اخلواص فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وتغري املناخ والبيئة؛ وتفعيل االلتزامات الدولية يف جمـال   

  .حقوق اإلنسان كأداة لتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
ر التنفيذي ملركز اجلنوب، أننا يف خضم أزمة معقدة         وذكر السيد مارتن خور، املدي      -١٥

وقال إنه جيب التصدي هلذه األزمة بطريقـة    . البيئة والتنمية واإلنصاف  ب تتعلقمتعددة األبعاد   
 مـن   اإلبـالل حتويل مواردهـا إىل     تضطر إىل    وإن البلدان النامية     ،متسقة وكحزمة واحدة  

 إضافة إىل العمل على حتقيـق التنميـة         تساهم يف جهود التخفيف،   كما  الكوارث الطبيعية   
وقال إن تقديرات البنك الدويل تشري إىل أن التخفيـف لوحـده            . االجتماعية واالقتصادية 

 ٥٦٥-٢٦٥ مليار دوالر يف السنة، تنضاف إليـه         ١٧٥-١٤٠سيتطلب من البلدان النامية     
يف البلـدان   وعالوة على ذلك، سيتطلب التكيف      .  املختلط التمويلمليار دوالر أخرى من     

السيد خور أوضح أن هـذا الـرقم     وإن كان    مليار دوالر يف السنة،      ١٠٠    بالنامية ما يقدر    
تكاليف الدمار وإعادة   بصورة كافية    تقدير بعض اجلوانب البيئية وال يأخذ يف احلسبان          سيءي

وبة  لتيسري نقل التكنولوجيا املطل     مليارات دوالر أخرى سنوياً    ٥٠٥-١٨٢كما ستلزم   . البناء
  .من البلدان املتقدمة إىل النامية

وجيب على  . ولذلك يتطلب احلل ربط حقوق اإلنسان واإلنصاف بالبيئة واالقتصاد          -١٦
البلدان املتقدمة أن تواصل أخذ زمام القيادة بسبب مسؤوليتها التارخيية عـن تغـري املنـاخ                

ة الكلفة والوقـود    وبسبب ما متكنت من تطويره من قدرات عالية عن طريق الطاقة اخلفيض           
ويف غضون ذلك، تقع على البلدان الناميـة التزامـات إزاء مواطنيهـا تتعلـق          . األحفوري

بالتخفيف والتكيف وتدبري الكوارث وإعادة البناء، وبالتنمية االقتصادية عن طريـق منـاذج             
 ت  لالنبعاثـا  البلدان املتقدمة خفض  وسيتطلب احلل   . اقتصادية واجتماعية خفيضة االنبعاثات   

 مـن   وخلص السيد خـور إىل أن     . ومتويلها للتكنولوجيا إىل البلدان النامية       حقيقياً أو نقالً 
احليوي التأكيد من جديد على اإلنصاف كأساس للحل؛ وإجياد بيئة دولية مواتيـة تـدعم               
وتساعد البلدان النامية اليت تتحول إىل مناذج اقتصادية وتكنولوجية جديـدة؛ واالعتـراف             

 يف التنمية املستدامة واألمن البيئي والتضامن الدويل وكـذلك يف           واجلماعاتاد  حبقوق األفر 
  .مجيع حقوق اإلنسان املكفولة هلم
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، كومي  ةالدولي" غرين بيس  "ملنظمةوأدىل بالكلمة الرئيسية األخرية املدير التنفيذي         -١٧
اخ اليت تتجـاوز    وأوضح الدكتور نيادو أن طبيعة آثار تغري املن       . ‘سكايب‘نايدو، عرب خدمة    

 وتتطلب خفض االنبعاثـات  ٢٠١٥ذروة االنبعاثات العاملية حبلول بلوغ إقليم الدولة تستتبع  
وزعم الدكتور نيادو   . ٢٠٥٠ حبلول   ١٩٩٠مستويات عام   عن   يف املائة    ٨٠مبا ال يقل عن     

ل أن عدم تقدمي البلدان اللتزامات حقيقية وملزمة بالقيام مبثل هذه التخفيضات، مبـا يـشم              
 ملن   سياسياً البلدان اليت هلا مسؤولية تارخيية عن احلصة األكرب من االنبعاثات، يشكل إخفاقاً           

منها املـسامهة يف    ُيطلب  على ذلك، أوضح أن البلدان اليت       وعالوة  . يتولون مسؤولية القيادة  
صندوق املناخ األخضر ومتويل أنشطة مكافحة تغري املناخ ال ُيطلب منها ذلك على سـبيل               

  . للبلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية املتضررةلتقدمي تعويض فعليصدقة، وإمنا ال
كما قدم الدكتور نيادو أمثلة على الكيفية اليت ميكن هبا حلقوق اإلنسان أن تكـون                 -١٨

 بشأن قضية اهلجرة    وقال إن املناقشات اليت جرت مؤخراً     . وسيلة ناجحة للتصدي لتغري املناخ    
 مليـون شـخص     ٢٠٠    باملناخ تتناول احلقوق السياسية والقانونية ملا يقدر        القسرية بسبب   

 ٢٠١٠ديسمرب  /وجاء جناح هام آخر يف كانون األول      . ٢٠٥٠سيشردهم تغري املناخ حبلول     
 لألثر البيئي العابر للحدود لتمديد عمر حمطة        عندما طلبت واليات ميكرونيزيا املوحدة تقييماً     

 وأثبتت مكرونيزيا أهنا صاحبة مصلحة استناداً. اجلمهورية التشيكيةكهربائية تعمل بالفحم يف 
واعترفت حكومة اجلمهورية التـشيكية بـأن       . إىل شواغلها البيئية واملتصلة حبقوق اإلنسان     

التلوث العابر للحدود يشمل انبعاثات غازات الدفيئة اليت تساهم يف تغري املناخ وطلبت مـن               
وأثار الدكتور نيادو إمكانية أن يتوىل اجمللس       . بعاثات املستقبلية متعهد احملطة التعويض عن االن    

مواصلة استكشاف تداعيات تغري املناخ على حقوق اإلنسان عن طريق إجراء خاص، ودعا             
  .٢٠+إىل االعتراف باحلق يف بيئة صحية يف الوثيقة اخلتامية لريو

لكامل حبقـوق اإلنـسان     اآلثار السلبية لتغري املناخ على التمتع ا      : ١اجللسة    -باء  
  وأوجه الترابط بينهما

 على اآلثار السلبية لتغري املناخ وحقوق اإلنسان وأوجه التـرابط           ١ركزت اجللسة     -١٩
 وعملـت اجللسة شري سريفانسينغ، املمثل الدائم لبعثـة موريـشيوس،          أدار  وقد  . بينهما
،  الدائمة لسويسرا   بالبعثة فونتانا، السكرترية األوىل ونائبة رئيس قسم حقوق اإلنسان        باربرة

يف هذه اجللسة تشالوكا بياين، املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان             وشارك   .مقررة هلا 
 واحملاضر الرئيسي بكلية لندن لالقتصاد؛ وجون كـرويل، رئـيس قـسم             للمشردين داخلياً 

؛ )اليونـسكو  (أخالقيات العلم والتكنولوجيا يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         
ودينا شيلتون، رئيسة جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وأستاذة القانون بكلية احلقـوق             
جبامعة جورج واشنطن؛ وأندريا كارمن، املديرة التنفيذية للمجلس الدويل ملعاهدات اهلنود؛           

  . ‘ جديدبدائل التنمية مع املرأة من أجل عهد‘  لوأنيتا نايار، عضو اللجنة التنفيذية 
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إىل أن تغـري املنـاخ تـسبب        الدراسية  لقة  احل من   ١وأشار املشاركون يف اجللسة       -٢٠
وسيواصل التسبب يف موجات اجلفاف والتصحر، وارتفاع درجات احلرارة، ويـؤثر علـى             
مستويات سطح البحر والصالحية للسكن، وفقدان إمكانية الوصـول إىل امليـاه الـصحية              

وقـد  .  الرعدية ث الطبيعية من مثل األعاصري احللزونية واألعاصري      واالنطالق املفاجئ للكوار  
 ووراء احلـدود    استمرت هذه األحداث وستستمر يف دفع الناس إىل اهلجرة القسرية، داخلياً          
  .  دائمةعلى السواء، وهي هجرة ستكون يف كثري من األحيان دائمة وتتطلب حلوالً

ومعلـوم  .  من املشاكل املفاهيميـة    ناخ عدداً وتطرح مواجهة اآلثار املادية لتغري امل       -٢١
 يقوم علـى    اتباع هنج  أن تغري املناخ أحد دواعي القلق يف جمال حقوق اإلنسان وأن             عموماً

 هـذا يستتبع  ما ولكن ليس من الواضح دوماً. حقوق اإلنسان يقدم إجابة على هذه املشكلة      
 ناجتة عـن    تراكميةناخ ألنه ظاهرة    ليس هناك حتد حلقوق اإلنسان يتفرَّد به تغري امل        ف. عملياً

 بتغري   بعينه حق من حقوق اإلنسان مرتبط    " أي ليس هناك     - مناذجنا االجتماعية واالقتصادية  
درجـات  ناشئة عن   حقوق اإلنسان   تأثريات   وألن خصوصيات    - يتعرض لالنتهاك " املناخ

  . متفاوتةضعف 
كان  إال أنه متناسبة حقوق املرأة، فعلى سبيل املثال، متس آثار تغري املناخ بصورة غري  -٢٢

كمـا أن   .  بـشأن تغـري املنـاخ      طاب املهيمن اخلمن الصعب دمج منظور جنساين بسبب       
.  تداعيات هامة على متكني املـرأة للمناقشات بشأن العالقة بني تغري املناخ ومنو السكان مثالً  

أن تقنيات  غري  . الريفيةيف املناطق   ويقيمون  يف فقر   الناس الذين يعيشون    وهناك مثال آخر هو     
ومع .  الضعيفة حقوق اإلنسان املكفولة للفئات السكانية    جيب أن تراعي    التكيف والتخفيف   

 ، يف هذه املناطق الريفيـة     الرامية إىل إنتاج وقود حيوي      ما أخفقت االستثمارات   ذلك، كثرياً 
 يف هذه   املفقرين  املواطننيكجزء من استراتيجية واسعة للتصدي لتغري املناخ، يف ضمان محاية           

وتربهن هذه األمثلة على أن احملاوالت احلـسنة        . ، وال سيما ما يتعلق باألمن الغذائي      املناطق
 وتبعاً. الضعفاءالنية للتصدي لتغري املناخ قد ختفق يف حتقيق مقصدها املتمثل يف محاية السكان              

لى حقوق اإلنـسان    من األساسي اعتماد هنج قائم ع     اجللسة أن   لذلك، الحظ املشاركون يف     
التهديـدات  تفاقم  من أجل التصدي لآلثار السلبية لتغري املناخ ويف الوقت نفسه ضمان عدم             

  . دون داعبالضعفاء احملدقة 
وأكد املشاركون أن اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء تغري املنـاخ أمـر                 -٢٣

 ومن املفهوم جيداً  . ي وظيفتها  ألن املنازعات لوحدها ال تؤد      أيضاً عمليةضروري العتبارات   
 بـاحترام   والدول ملزمة قانوناً  . من حقوق اإلنسان  برمتها  أن تغري املناخ يؤثر على جمموعة       

معاهدات من مثل العهد الدويل     ومبوجب  حقوق اإلنسان هذه مبوجب القانون الدويل العريف        
قتصادية واالجتماعيـة   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال        

القانونية البيئية مل تؤد إىل النتـائج امللموسـة   االحتجاج بااللتزامات بيد أن جهود  . والثقافية
معروضني على جلنـة    بالتماسني   وقد كان االهتمام شديداً   .  كافياً الالزمة حبيث تشكل حالً   
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سان نامجة عن تغـري     البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يؤكدان مطالبات يف جمال حقوق اإلن         
ومع ذلك تواجه مثل هذه املطالبات حمدودية كبرية للوالية القضائية بسبب طبيعة آثار             . املناخ

تغري املناخ اليت تتجاوز إقليم الدولة وعدم قدرة احملاكم اإلقليمية على إلزام اجلهات الفاعلة من 
  .غري الدول

مجيع السياسات ذات الصلة     دتسترش إىل ضرورة أن     اجللسةوخلص املشاركون يف      -٢٤
وال يشمل هذا االستجابة اإلنسانية فحـسب،       . بتغري املناخ بنهج قائم على حقوق اإلنسان      

تغري املناخ كانت مدفوعة    تدابري معاجلة آثار    ومبا أن   . وإمنا سياسات التخفيف والتكيف أيضاً    
ون النهج القائم على    ، فقد أوصى املشاركون يف احللقة كذلك بضرورة أن يك         باملعرفة أساساً 

  . من خالل النهوض بالوعي بالكوارث واحلد من املخاطراستباقياً حقوق اإلنسان 
 خطـوات عمليـة     ١وتكملة هلذه االستنتاجات العامة، قدم املشاركون يف اجللسة           -٢٥

أشار املشاركون إىل أن العديد من املكلفني       ف. للتصدي آلثار تغري املناخ على حقوق اإلنسان      
اإلجراءات اخلاصة، مبن فيهم املقررون اخلاصون املعنيون حبقوق اإلنـسان          يف إطار   يات  بوال

للمهاجرين وباحلق يف سكن الئق وباحلق يف الغذاء وباحلق يف احلصول على ميـاه الـشرب               
وقالوا إن  . املأمونة والصرف الصحي، ينظرون مجيعهم يف آثار تغري املناخ من منظور والياهتم           

اإلجراءات اخلاصة املوجودين على النظر يف      يف إطار   مجيع املكلفني بواليات    من شأن تشجيع    
آثار تغري املناخ على حقوق اإلنسان أن يزيد من توضيح هذه الروابط ويـساعد يف تعمـيم                 

وإضافة إىل ذلك، أشار املشاركون     . اإلدراك بأن تغري املناخ قضية من قضايا حقوق اإلنسان        
ة، من مثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،          إىل أن بعض الصكوك الدولي    

ميكن أن تشكل مبادئ توجيهية مفيدة عند وضع حلول سياسـاتية وكـذا عنـد وضـع                 
  .استراتيجيات التخفيف والتكيف

التعاون الدويل واحترام حقوق اإلنسان يف مجيع األوضاع املتـصلة        : ٢اجللسة    -جيم  
  بتغري املناخ

 على حالة التعاون الدويل واحترام حقوق اإلنسان يف مجيع األوضاع           ٢ة  ركزت اجللس   -٢٦
 ماريو  وعمل اجللسة إدريس اجلزائري، املمثل الدائم لبعثة اجلزائر،      وقد أدار   . املتصلة بتغري املناخ  

وكان من بني املشاركني يف هذه اجللـسة  .  مقرراً هلافيغا، املستشار بالبعثة الدائمة لكوستاريكا    
 داندان، اخلبرية املستقلة املعنية بالتضامن الدويل؛ وخوسيه ريريا، كبري مستشاري مـدير      فرجينيا

شعبة احلماية الدولية، مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ وشاهد احلق، مـدير التعـاون              
الدويل والشراكات يف املنظمة الدولية للهجرة؛ ورينات كريست، أمانة اهليئة احلكومية الدولية            
املعنية بتغري املناخ؛ وستيفن هامفري، احملاضر يف احلقوق يف كلية لدن لالقتصاد؛ وماريا ترييـزا               

  .  احملفل األملاين حلقوق اإلنسان،لورون، منظمة إيبون الدولية؛ وتيودور راتغيرب
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فالدول والشعوب  . عدة قضايا مفاهيمية جيب تناوهلا     ٢وأثار املشاركون يف اجللسة       -٢٧
 أن تتضرر هي اليت سامهت أقل مسامهة يف تغري املناخ عن طريق انبعاثـات                كثرياً اليت يرجح 

ونتيجـة  .  عاملياً كما أن آثار تغري املناخ تتجاوز احلدود الوطنية وتأخذ بعداً         . غازات الدفيئة 
لذلك، تواجه الدول حتدي االستجابة ليس فقط على الصعيد الوطين، وإمنا علـى الـصعيد               

 تعد هناك فرصة لنجاح اجلهود اليت تبذل مبعزل عن اآلخرين للتصدي لتغري             ومل. الدويل أيضاً 
  . املناخ وآثاره

ومثة عقبة أخرى أمام التعاون الدويل هي التكلفة الكبرية لتنفيذ تـدابري التخفيـف                -٢٨
ومع ذلك، خلص املشاركون إىل أنه ال سبيل إىل تفادي هذه التكاليف إىل حـد               . والتكيف

متويل أنشطة مكافحة تغـري     و.  كلما تأخر تنفيذ هذه التدابري      تزيد إال ارتفاعاً   كبري وأهنا لن  
وأشـار  . للتعويض عن هذه األعباء االقتـصادية     أمر ضروري   البلدان املتقدمة   قبل  املناخ من   

 للبلدان النامية   املشاركون إىل أن متويل أنشطة مكافحة تغري املناخ تعين يف الوقت احلاضر أمراً            
 للبلدان املتقدمة، لكنهم خلصوا إىل أنه مل يعد باإلمكان تصوير الدعم املايل             ر خمتلفاً  آخ وأمراً

  .املقدم إىل البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية على أنه صدقة
. كما نظر املشاركون يف صعوبة التصدي آلثار تغري املناخ على سياسات اهلجـرة              -٢٩

لتكيف، لكن على صانعي السياسات االعتراف بـأن        فاهلجرة تشكل أحد األشكال املتاحة ل     
وينبغي إيـالء اهتمـام ملعاجـة       . هذا احلل سيزيد كذلك من هشاشة األشخاص املشردين       

الفجوات املمكنة يف تدابري احلماية يف إطار احملادثات املتصلة باهلجرة وتغري املناخ وحقـوق              
  .اإلنسان، وبذل جهود إضافية لبناء القدرات

 ، ناقش املشاركون التوفيق بني مسؤوليات تغري املنـاخ العـابرة للحـدود            وأخرياً  -٣٠
وكان أحد املقترحات   . إىل حد كبري  من آثار حملية    التزامات حقوق اإلنسان    على   يترتب وما

 استخدام هنج   هو عدم االكتفاء باستخدام حقوق اإلنسان للتأثري على تغري املناخ، وإمنا أيضاً           
. ة من أجل تنوير حقوق اإلنسان يف جمال االلتزامات العابرة للحـدود           األوساط املعنية بالبيئ  
الوطنية  إىل مبادئ ماسترخت بشأن التزامات الدول اليت تتجاوز احلدود           وُوجه االنتباه أيضاً  

 آخـر    باعتبارها صكاً  ،يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت نشرت حديثاً        
وتعزز الصعوبات املفاهيمية اليت تطرحهـا اآلثـار        . تجاوز إقليم الدول  اليت ت قضايا  الملعاجلة  

  .العابرة للحدود لتغري املناخ احلاجة إىل جهد منسق على الصعيد الدويل
 فكـثرياً . وبعد طرح هذه العوائق املفاهيمية، أوضح املشاركون معىن التعاون الدويل           -٣١
يف حـني أنـه    على االستجابة اإلنسانية يف أوقات الـشدة،         ُيقَصر تصور التعاون الدويل      ما

التعاون الدويل  أن يتوخى   جيب  ولذا  . لتحقيق أهداف مشتركة  العمليات  تنسيق   أيضاًيتضمن  
  . وتيسري هذه اإلدارةملخاطر يف اآلن نفسهاألزمات وإدارة اإدارة أيضاً النظر يف 

ادئ واآلليات الدولية القائمة املعنيـة      كما سيتطلب التعاون الدويل االستفادة من املب        -٣٢
يجب استخدام صكوك قانونية من مثل اإلعالن العاملي حلقوق ف. بتغري املناخ وحقوق اإلنسان
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اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             
فاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذا آليات من مثل ات      

وعالوة على ذلـك، ينبغـي      ). ٢٠+ريو(تغري املناخ ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة        
للمجتمع الدويل ضمان بقاء االلتزامات األساسية يف جمال حقوق اإلنسان التزامات غري قابلة             

أشكال محاية حقـوق    وتؤدي  . يف أوقات الرتاعات والطوارئ والكوارث الطبيعية     لإلسقاط  
 يف السياسات الوطنية والدولية من خالل ضمان املساءلة ومحايـة            حامساً اإلنسان هذه دوراً  

وقد يساعد هنج يركز على الضحية إزاء تغري املناخ وحقوق اإلنسان اجملتمع الـدويل       . األفراد
  .على االتفاق على معاجلة هذه القضية

ببناء القدرات ومتويل أنشطة مكافحة تغري املناخ ونقل        وأُوصي خبطوات عملية تتعلق       -٣٣
،  بأن احلفاظ على الوضع الراهن ليس حـالً         عاملياً فبناء القدرات يتطلب اعترافاً   . التكنولوجيا

وجيب على مجيع البلدان االلتزام باحلد من تغري املناخ وآثاره على حقوق            . وإمنا يفاقم املشكلة  
.  أخرى ميكن أن تقوض فعالية مجيع االلتزامات       نفسه أن دوالً  اإلنسان مع إدراكها يف الوقت      

ولتيسري هذه االلتزامات املعقولة، أشار املشاركون إىل أنه جيب على اجملتمع الـدويل حتديـد    
  . ممارسات فعالة يف جمال التكيف والتخفيف تعزز حقوق اإلنسان وحتميها يف الوقت نفسه

وميكن ملهام مثل هذه .  هي إنشاء إجراء خاص  وطُرحت طريقة أخرى لبناء القدرات      -٣٤
الوالية أن تشمل وضع صك قانوين أو حتديد ممارسات فعالة أو التنسيق مع باقي املكلفـني                

 اإلجراءات اخلاصة من أجل دمج قضايا تغري املناخ يف والية كـل واحـد                يف إطار  بواليات
يف إطار  ن من املكلفني بواليات      إىل إمكانية أن يطلب جملس حقوق اإلنسا       وأُشري أيضاً . منهم

  .حيثما لزم األمريف والياهتم اإلجراءات اخلاصة احلاليني دمج تغري املناخ 
تغيريات هيكليـة   إجراء  وميكن حتسني متويل أنشطة مكافحة تغري املناخ عن طريق            -٣٥

 بصورة  متويل أنشطة مكافحة تغري املناخ قضايا حقوق اإلنسان       أن يعاجل   وجيب  . للبنية القائمة 
وجيب أن يكـون متويـل      . مباشرة، لكن هذه اللغة غائبة بشكل ملحوظ من اهليكل احلايل         

 بصورة  ، كما جيب أن يكون منظماً     ومنصفاًبه  لتنبؤ  اوممكن   أنشطة مكافحة تغري املناخ كافياً    
تمويل حبيث تكون   هذا ال كما ينبغي تنظيم    . دميقراطية حبيث تشارك البلدان على قدم املساواة      

  .بلدان النامية قادرة على إبداء رأيها يف كيفية تلقي الدعم املايلال
 البلـدان املتقدمـة     تستحدثفال يكفي أن    . ونوقشت أمهية نقل التكنولوجيا فوراً      -٣٦

وإن عدم . مناهج التخفيف والتكيف إذا مل تسلمها إىل البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية
ماالت أن تصبح هذه الدول يف هناية املطاف املوجة املقبلـة           من احت سيزيد  نقل التكنولوجيا   

بال قدرة تكنولوجية   ينطوي على خطر بقاء هذه الدول       كما أنه   للمسؤولني عن تدهور البيئة     
  .التكيف بنجاحتؤمن هلا 
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إقامة تعاون أقوى بني األوساط املعنية حبقوق اإلنسان واألوسـاط          : ٣اجللسة    -دال  
  املعنية بتغري املناخ

 على إقامة تعاون أقوى بني األوساط املعنيـة حبقـوق اإلنـسان             ٣ركزت اجللسة     -٣٧
غارسيا، املمثل الدائم للفلـبني،     .  إيفان ب  ٣ اجللسة   قد أدار و. واألوساط املعنية بتغري املناخ   

وكان من بني املشاركني .  مقرراً هلا عمر رايب، السكرتري األول بالبعثة الدائمة للمغرب     وعمل
 اجللسة إيروهتشام آدم، املمثل الدائم مللديف؛ وآالنا أرميتاج، مديرة مكتب صندوق            يف هذه 

األمم املتحدة للسكان يف جنيف؛ وإيلينا فياللوبوس براتس، من منظمة الـصحة العامليـة؛              
ودانييل تايانت، مركز حقوق اإلنسان والبيئة؛ وأليسا جول، مركز القانون البيئي الـدويل،             

فريق العامل املعين حبقوق اإلنسان وتغري املناخ؛ وجـون نـوكس، أسـتاذ    بصفتها منسقة ال  
  . ةالدولي" غرين بيس"مبنظمة عام الستشار املالقانون جبامعة وايك فورست؛ وجاسرب تولينغز، 

 بني حقوق اإلنسان     طبيعياً وأيد املشاركون رأي اجللسات السابقة بأن هناك رابطاً         -٣٨
ن أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود تنسيق وتآزر بني هذين   وتغري املناخ، وخلصوا إىل أ    

أصحاب املصلحة املعنيني وآثار كل واحد من بني القائمة  وينبغي فهم العالقة الفريدة     . اجملالني
كان من البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية اليت        أتغري املناخ على حقوق اإلنسان، سواء       

 غري تناسبية أو من البلدان املتقدمة اليت تساهم يف هذه اآلثار وتشعر             هذه اآلثار بطريقة  تعاين  
ويتطلب هذا التحدي أن تعزز األوساط املعنية حبقوق اإلنـسان       . بصورة أكثر تدرُّجاً  بوقعها  

احلوار مع األوساط املعنية بتغري املناخ وأن تقوم بالتوعية بآثار تغري املنـاخ علـى حقـوق                 
كن لألوساط املعنية بتغري املناخ أن تثبت القيمة اليت سيضيفها هنـج            وعندها فقط مي  . اإلنسان

  . القائمة بني الوسطنيوسد الفجوات قائم على حقوق اإلنسان إىل القضية 
ومن شأن النهج القائم على حقوق اإلنسان أن يتيح لألوساط املعنية بتغري املناخ أن                -٣٩

 احلق يف التمتـع     ى حقوق اإلنسان، ومنها مثالً    تتصدى بطريقة استباقية آلثار تغري املناخ عل      
بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، واحلق يف السكن الالئق، واحلـق يف               
الغذاء، واحلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي وغريها مـن              

 تفعيل مثل هذه املبادرات     ومن شأن هنج قائم على حقوق اإلنسان أن يساعد على         . احلقوق
  .عن طريق توفري تقييم واقعي للفجوات املوجودة يف سياسات التخفيف والتكيف الراهنة

وأشار املشاركون، إضافة إىل ذلك، إىل ضرورة زيادة التركيز علـى مـسؤوليات               -٤٠
جتمـع  وميكن للم . الدول اجلماعية لكن املتفاوتة يف التصدي آلثار تغري املناخ خارج إقليمها          

سعيه إىل االضطالع هبذه املسؤوليات، يف آليات ضمان مـساءلة          إطار  الدويل أن ينظر، يف     
 املسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة وإتاحة شكل من أشكال الـتظلّم ملـن   املتقدمةالبلدان  

  .يتضررون بصورة غري متناسبة من آثار تغري املناخ
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 التعاون بني األوساط املعنية حبقوق اإلنـسان        وأُشري إىل عدد من النهج لزيادة تيسري        -٤١
واألوساط املعنية بتغري املناخ يف املستقبل، ومنها التركيز على بناء القدرات، واإلفـادة مـن               

  . اآلليات واملؤسسات القانونية القائمة، والتكامل عن طريق تقييمات األثر
نيـة حبقـوق اإلنـسان      وسيتطلب بناء القدرات مأْسسة التعاون بني األوساط املع         -٤٢

وإلجناز هذا، جيب على جملس حقوق اإلنسان مواصلة تيـسري          . واألوساط املعنية بتغري املناخ   
وينبغي لوكاالت األمم املتحدة بذل جهود لتعميم اعتماد هنج قائم على           . احلوار بني الوسطني  

إىل صـندوق األمـم      وأُشري حتديداً . حقوق اإلنسان إزاء تغري املناخ يف حتليالهتا ومنهجياهتا       
املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية باعتبارمها وكالتني هامتني لتيسري هذا التفاعل، لكن            
املشاركني أوضحوا أنه ينبغي جلميع وكاالت األمم املتحدة اعتماد هنج قائم علـى حقـوق               

 اإلنسان واقُترح كذلك تنظيم حلقة دراسية أو حلقة عمل بشأن تغري املناخ وحقوق. اإلنسان
  .٢٠١٢ديسمرب /كنشاط مواز للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف كانون األول

 أنه ميكن اإلفادة من اآلليات القانونية القائمة يف تعميم هنج           وأوضح املشاركون أيضاً    -٤٣
واقترحوا، على وجه التحديد، إنشاء إجراء خاص       . قائم على حقوق اإلنسان إزاء تغري املناخ      

وطرحت . ادة من آليات املعاهدات كوسيلة لتطبيق حقوق اإلنسان على املشكلة البيئية          واإلف
 إمكانية االقتصار على تنقيح الواليات القائمة فيما يتصل بإمكانية إقامة إجراء خـاص،       أيضاً

ـ   وأوصى  . لكن أغلبية املشاركني فضلوا إنشاء والية جديدة هلذه القضية         شاركني بعـض امل
جديد بشأن تغري املناخ وحقوق اإلنسان، يف حني أشار آخـرون إىل أن             بوضع صك قانوين    

 بلورة توافق آراء بشأن مثل هذا االتفاق والتوصل إليه قد جتعل            الصعوبة اليت صاحبت تارخيياً   
  .  غري عملي بسبب استعجالية الوضعهذا احلل حالً

لية، طرح املشاركون ولتكملة اآلليات املوجودة عن طريق املنظمات واملعاهدات الدو    -٤٤
على مثلة  األ ومن. تغري املناخ وحقوق اإلنسان عن طريق املقاضاة      بقضية   إمكانية الدفع قدماً  

 إىل جلنة البلدان األمريكية حلقـوق       دم مؤخراً اإلنويت الذي قُ  التماس  التكتيكات املستخدمة   
اء تقييم عرب احلـدود     اإلنسان واجلهود الناجحة لواليات ميكرونيزيا املوحدة الرامية إىل إجر        

وحذر املشاركون من أن املقاضاة ليست وسيلة       . حملطة لتوليد الطاقة يف اجلمهورية التشيكية     
كافية يف حد ذاهتا لتحقيق هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء تغري املناخ، لكنهم أشاروا إىل                

ا من قدرة علـى     أن من امللحوظ أن أثر هذه القضايا أكرب من الدعاوى نفسها، بسبب ما هل             
  .بشأن هذه القضايا والشعوب املتضررةخلق حوار عام 

. تقييمات األثر على حقـوق اإلنـسان   أمهية  ، سلط املشاركون الضوء على      وأخرياً  -٤٥
وباعتماد . فلطاملا أفاد اخلطاب السائد بشأن اآلثار البيئية لتغري املناخ من تقييمات األثر البيئي            

نسان لنهج مماثل لتقييم اآلثار اإلنسانية، ميكنها أن تساهم بفعاليـة           األوساط املعنية حبقوق اإل   
وعـالوة  . أكرب يف النهج القائم على املعرفة الذي تعتمده األوساط العملية املعنية بتغري املناخ            

دجماً قائم على حقوق اإلنسان     النهج ال على ذلك، يتيح تقييم األثر على حقوق اإلنسان دمج          
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            .يت تبذهلا األوساط املعنية بتغري املناخ يف مكافحة تغـري املنـاخ وآثـاره             يف اجلهود ال  سلساً  
كما ينبغي للمدافعني عن حقوق اإلنسان النظر يف إجراء دراسات عن عوامل أخرى متصلة              

  .بتغري املناخ وحقوق اإلنسان، من مثل آثار احلركيات السكانية والتحضر

  آفاق املستقبل: غري املناخحقوق اإلنسان وت: ٤اجللسة   -هاء  
ركزت هذه اجللسة على إقامة تعاون أقوى بني األوساط املعنية حبقـوق اإلنـسان                -٤٦

ماري روبنسون، مفوضة األمـم املتحـدة   وقد أدارت اجللسة    . واألوساط املعنية بتغري املناخ   
روبنـسون   ومؤسِّسة مؤسسة ماري     السامية السابقة حلقوق اإلنسان، ورئيسة آيرلندا سابقاً      

. ، مقررة هلـا   هيبة مصطفى، السكرترية األوىل بالبعثة الدائمة ملصر      وعملت  . للعدالة املناخية 
وكان من بني املشاركني يف هذه اجللسة سوفيور رمحان، املدير العـام لـوزارة خارجيـة                

 ومدير معهد هاواي    ، جامعة هاواي  ، مركز اجلنوب؛ وجوشوا كوبر    ،ش؛ وفيسنيت يو  يبنغالد
 مؤسـسة   ، مركز القانون البيئي الـدويل؛ وإيـف الدور        ،إلنسان؛ وديفيد أزوالي  حلقوق ا 

  .إنصاف كوكب األرض
واملشكل الكبري هو قلة التعاون والتنسيق واالنسجام بني األوساط املعنية بالتوعيـة              -٤٧

وحيصل هذا النقص يف التواصل على الـصعيد        . بتغري املناخ واألوساط املعنية حبقوق اإلنسان     
 علـى   لي، مبا يف ذلك داخل وكاالت احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تركز حصراً            احمل

. جماالت خربة كل واحدة منها، وعلى الصعيد الدويل فيما بني الوكاالت احلكومية الدوليـة          
د هـذه   جوسيظل يو وقد أوجد هذا النقص يف التعاون الدويل املالئم فجوة يف تدابري احلماية             

 يتم تنسيق جهود األوساط املعنية حبقوق اإلنسان واألوساط املعنية بتغري املناخ            إىل أن الفجوة  
  .وتفعيلها بشكل ناجح

 طوال احللقة الدراسية استجابة عاملية       كبرياً وتتطلب هذه القضية اليت تلقت اهتماماً       -٤٨
 ، سيساعد هنج قائم على حقوق اإلنـسان       وعموماً. على الصعيدين اجلزئي والكلي كليهما    

 وترتيـب    فورياً املنخرطني يف مفاوضات تغري املناخ على حتديد اجملاالت اليت تتطلب اهتماماً          
         وبعبارة أدق، سيساعد هذا النهج الدول على إدراك ما إذا كانـت            . أولوياهتا بصورة أفضل  

 يعـد إدراك    كما. واجملال الذي ال تفي فيه هبذه االلتزامات      ال تفي بالتزاماهتا الدولية واحمللية      
 يف التصدي ملا يقع على فـرادى الـدول مـن             أساسياً  أمراً  أفضل هذه املسؤوليات إدراكاً  

وطُرحت إمكانية التفاوض   . مسؤوليات تتجاوز إقليمها فيما يتعلق بآثار وتأثريات تغري املناخ        
ت تغري  من أجل الوصول يف هناية املطاف إىل إعالن دويل كآلية حمتملة لتعميم معايري والتزاما             

  .املناخ وحقوق اإلنسان
ووصف بعض املشاركني الروابط الوثيقة بني التنمية املـستدامة وقـضايا حقـوق               -٤٩

 تالزم قوي بني مستوى تنمية الدول ومـستوى         قد كان هناك تارخيياً   ف. اإلنسان وتغري املناخ  
وتضارهبا ت  وال يزال األمر كذلك بسبب عدم اتساق السياسا       . انبعاثات غازات الدفيئة منها   
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 حملاوالت اجملتمع الدويل تناول تغـري املنـاخ والتنميـة           على الصعيدين احمللي والدويل نظراً    
 أن حتدد املفاوضات املقبلـة بـشأن التنميـة          املهمومن  . املستدامة أحدمها مبعزل عن اآلخر    

بيد أنه  . املستدامة هذا الربط التارخيي وترفض فكرة وجوب تالزم النمو االقتصادي واالنبعاثات          
 جيب على البلدان املتقدمة توفري متويل أنشطة مكافحة تغـري           الرابطهذا  االنفكاك من   من أجل   

املناخ للبلدان النامية ونقل التكنولوجيا إليها حىت ال تضطر االقتصادات الناميـة إىل التـضحية               
  . ىن مستوى ممكنبتطلعاهتا اإلمنائية فيما تبذله من جهود إلبقاء االنبعاثات العاملية عند أد

وكان أحد احللول احملددة اليت دافع عنها املشاركون هو استخدام قدرات املنظمات              -٥٠
. القائمة لتعزيز التنسيق بني األوساط املعنية بتغري املناخ واألوساط املعنية حبقـوق اإلنـسان             

ليات األمم وميكن حتقيق هذا عن طريق تعميم اعتبارات تغري املناخ وحقوق اإلنسان يف شىت آ          
  . املتحدة، من مثل هيئات املعاهدات واالستعراض الدوري الشامل

 على  وإضافة إىل ذلك، حاجج املشاركون بأن إنشاء إجراء خاص قد يكون مطلوباً             -٥١
وطرحوا بشكل موجز إمكانية دمج تغري املناخ يف الوالية املقترحة          . حنو خاص يف هذا الوضع    

وأُشري إىل هنـج آخـر   . النقاشاتن من أجل إجياد تآزر يف هذه املعنية بالبيئة وحقوق اإلنسا  
. حمتمل هو تبسيط واليات اإلجراءات اخلاصة املوجودة لتشمل تغري املناخ وحقوق اإلنسان           

 أن إنشاء إجراء خاص جديد ومستقل       املشاركون عموماً رأى  وبالرغم من هذه اإلمكانيات،     
ناولـت تغـري    ترمبا سبق أن    يات املوجودة اليت    فقد ثبت أن اآلل   .  هذه القضية أمر هام    بشأن

 ما ينطوي تغري املناخ على كوارث صامتة توقـع          وكثرياً. املناخ وحقوق اإلنسان غري كافية    
  .مستقلةمبوجب والية   خاصاًضحايا صامتني، وهذه القضية حالة خاصة تتطلب اهتماماً

 ، يلتـئم سـنوياً    وكانت هناك توصية أخرى للمشاركني هي إنشاء منتدى جديد          -٥٢
ميكن للدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني أن يتناولوا فيه قضية تغري املناخ     وكل سنتني،    أو

 وينبغي هلذا املنتدى أن يعزز احلوار بني مجيع األطراف، حبيث يويل اهتماماً           . وحقوق اإلنسان 
  . ملنظورات اجملتمعات احمللية والشعوب املتضررة من تغري املناخخاصاً

  اجللسة اخلتامية  -واو  
خلصت اجللسة اخلتامية القضايا الرئيسية اليت نظر فيها، وخمتلف الـردود املقدمـة،               -٥٣

اجللـسة ميلينـدا تـشينغ      وقد أدارت   . واحللول احملددة املتفق عليها خالل احللقة الدراسية      
ية وقدم ملخصات موجزة للجلـسات املواضـيع  .  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،سيمون

  .األربع مقررو كل واحدة منها، واختتمت اجللسة بكلمة ختامية ملاري روبنسون
وأعربت السيدة ماري روبنسون عن رأي مفاده أن مناقشة تغري املنـاخ يف سـياق             -٥٤

آثار تغري وبالفعل، مثة حاجة إىل نشر . حقوق اإلنسان تعيد تصوير قساوة اآلثار بصورة فعالة      
وإضافة إىل اآلثار العديدة اليت نظـرت فيهـا         .  أوسع ن على نطاق  املناخ على حقوق اإلنسا   
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 السيدة روبنسون أن العديد من املشاكل العاملية والرتاعات اإلقليميـة           رأتاحللقة الدراسية،   
  .  إمكانية التنبؤ بأحوال املناخاليت تعاجل جبهود األمم املتحدة ميكن عزوها إىل عدم

اآلثار هي   دان النامية األقل مسؤولية عن التسبب يف هذه       وإنه لظلم كبري أن تكون البل       -٥٥
 ٢٥٠مما يقارب     مليون شخص  ٣٠٠ففي السنة املاضية، تضرر حوايل      .  من يستشعرها  أساساً

وبالرغم من أن آثار األحداث املناخية الشديدة ميكن أن تكون مرعبة، فـإن             . كارثة طبيعية 
ش، يففـي بـنغالد   .  من نوع خمتلف متاماً    اًاآلثار الطويلة املدى هلذه األحداث تشكل حتدي      

 من السكان املقيمني يف املنطقة احمليطة خبليج         كبرياً  قسماً شردت األعاصري اليت حدثت مؤخراً    
 دون منـو    وبعد ذلك بسنوات، ال تزال اآلثار ماثلة ألن املياه يف املنطقة حتول حالياً            . البنغال

 يتعرضون للتشرد بعـد اختفـاء اآلثـار    السكان وال يزال. اليت كانت تنمو تقليدياً   األغذية  
  .املباشرة بوقت طويل

 بني األوساط املعنية    واختتمت السيدة روبنسون بأن مثة حاجة إىل رابط أقوى كثرياً           -٥٦
وجيب أن يركز هذا الرابط اهتمامه على أعضاء . حبقوق اإلنسان واألوساط املعنية بتغري املناخ     

  . تغري املناخمن  همشة الذين سيكونون األكثر تضرراً اهلشة واملواجلماعاتالفئات 
ففي .  لتغري املناخ  اجلنسانيةولعل أحد األمثلة البارزة اليت جيب توضيحها هو األبعاد            -٥٧

واملرأة هي من يتوىل إىل حد كـبري        . واجه أكرب آثار تغري املناخ    من يُ العامل النامي، املرأة هي     
 جلمع احلطب وهي من يتحمل عـبء         عليه املسري بعيداً   إحضار الطعام إىل املائدة وهي من     

السلوك أن تراعي الـدور     املتعلقة بتغري   وينبغي للمناقشات   . حماولة توفري مياه مأمونة لألسرة    
  . يف املستقبلتؤديهاملتزايد الذي جيب على املرأة أن 

فقد . ليهوحلسن احلظ، هناك طرق عملية لتنمية هذا التعاون الذي مثة حاجة ماسة إ              -٥٨
 أرضية للعمل من أجل نظـام منـاخي         ٢٠١١أنشأ مؤمتر تغيُّر املناخ املعقود يف ديربان عام         

جديد ستشارك فيها مجيع البلدان؛ وجيب أن تدمج قضايا حقوق اإلنسان والعدالة اليت تدور              
وقد عملت البلدان األعضاء يف جملس حقوق اإلنـسان         . يف فلك تغري املناخ يف هذه العملية      

           مـدخل ، إذ يوجد حاليـاً اإلنسانى إدراج التعليقات الواردة من األوساط املعنية حبقوق        عل
وجيب على اجملتمع الدويل أن يكفل، خالل السنوات األربع         .  قبل مؤمتر ديربان   مل يكن متاحاً  

ـ             سبق املقبلة، وجود هنج قوي قائم على حقوق اإلنسان إزاء املفاوضات املتعلقة باملناخ اليت ت
  . ٢٠١٥اتفاق عام 

، جيـب   ٢٠١٥ولكي يدمج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف املداوالت اليت تسبق              -٥٩
ومن أهم اخلطوات زيادة التنسيق بني األوسـاط املعنيـة          . اختاذ خطوات أخرى اآلن وفوراً    

فقـضايا  . حبقوق اإلنسان واألوساط املعنية بتغري املناخ على الـصعيدين احمللـي والـدويل            
جيب أن ينظـر فيهـا    " احلق يف التنمية  "و" اإلنصاف"، و "تفاوتةاملشتركة ولكن   اململسؤولية  ا"

ومثة حاجـة إىل    .  خالل احملادثات املقبلة للمجتمع الدويل      مركزياً مقترنة باعتبارها موضوعاً  
  . بعد يف عامل تغري املناخمل ينطلق هذا النقاش ومنتدى منتظم ملناقشة هذه القضايا وغريها، 
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وإضافة إىل ذلك، جيب على األمم املتحدة أن تعزز التنسيق عن طريق ما لديها من                 -٦٠
وتعد الورقـة   . ويعد التعاون بني الوكاالت أحد أوجه هذه العملية       . آليات دولية خاصة هبا   

عكف على إعدادها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنـامج           تاملشتركة اليت   
 التنـسيق لبيئة أحد أمثلة التنسيق بني الوكاالت، لكن جيب أن يصبح هـذا             األمم املتحدة ل  

  .املمارسة الشائعة يف مجيع املنظمات
وعلى حنو ذلك، جيب إدراج حقوق اإلنسان وتغري املناخ يف كل فرصة تـسنح يف                 -٦١
 األمم املتحدة، مبا يف ذلك عرب جملس حقوق اإلنـسان، واملنتـديات اخلاصـة،           َجَنباتكل  
 للـسيدة   ووفقـاً . ستعراض الدوري الشامل، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة      واال

روبنسون، يبدو أنه يوجد فيما يتعلق بالنهج األخري تأييد قوي لتعيني مقرر خاص أو خـبري                
التركيز وسيتطلب مثل هذا اإلجراء اخلاص      . بقضية تغري املناخ وحقوق اإلنسان    يعىن  مستقل  

وإضافة إىل ذلك،   . ضية تغري املناخ وحقوق اإلنسان كجزء من واليته       تبسيط وتعميم ق  على  
 إىل إدراج تغري املناخ وحقوق اإلنسان يف        احلالينيهناك دعم قوي لدعوة املكلفني بالواليات       

 الوكـاالت الـيت   وخمتلفأنشطتهم وعرض القضايا ذات الصلة على اجمللس واجلمعية العامة  
  .يعملون معها

 على األوساط الدولية املعنية بتغري املناخ واألوساط الدوليـة املعنيـة            ، جيب وأخرياً  -٦٢
وطرحـت  . حبقوق اإلنسان أن تستفيد من االقتراحات املقدمة خالل هذه احللقة الدراسـية          

السيدة روبنسون مثال االبتكارات التكنولوجية اليت نوقشت خالل احللقة الدراسية يف سياق            
اليوميـة  احليـاة   ،  فقد غري اهلاتف احملمول، مثالً    . فرص وفرية  ال إنوقالت  . نقل التكنولوجيا 

وهناك تكنولوجيات أخرى تنتظر أن تكتشف وتتقاسم . بصورة مثرية خالل العقدين املاضيني  
 مليار شخص يطهون بفحـم      ٢,٧ مليار شخص يفتقرون إىل الكهرباء أو        ١,٤ستغري حياة   

  .صحية حقيقيةاحلطب أو غريه من املوارد اليت تؤدي إىل مشاكل 

  االستنتاجات  -ثالثاً  
إن تغري املناخ قضية اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية هلا تداعيات عميقة على              -٦٣

التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان، وآلثاره عواقب وخيمة على العدالة االجتماعية واملساواة           
 األفراد  ،شد ما يشعر هبا    أ ،فعلى املستوى الفردي، سيشعر بآثار تغري املناخ      . بني اجلنسني 

بسبب عوامل من مثل السن واإلعاقـة       غري قوية أصالً    الذين تكون تدابري محاية حقوقهم      
وداخل اجملتمـع   . اجلنس ووضع الشعب األصلي ووضع املهاجر ووضع األقلية والفقر        و

 اليت سامهت أقل مـسامهة يف       ة والدول اجلزرية الصغري   العاملي، ستكون أقل البلدان منواً    
فلقساوة الطقـس آثـار   .  من تغري املناخ االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة األكثر تضرراً     

مباشرة تولد تغريات دائمة تؤدي إىل عدم قابلية الكوكب األرضي للـسكن، يف حـني               
ومبا أن هناك   .  وشاملة ستتطور العديد من اآلثار األخرى ببطء أكرب لتصبح قضايا واسعة         
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وق اإلنسان تنجم عن أوجه هشاشة متفاوتة، سيكون أحد التحديات    حمددة على حق   اًآثار
  . احلامسة يف التصدي لتغري املناخ هو إيالء اهتمام كاف لتفاوت اآلثار

فالتفكري يف تغري املناخ من منظور حقوق اإلنسان ضـرورة أساسـية لتوجيـه                -٦٤
 آثاره وكـذا الـسياسات   سياساتنا العاملية املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من   

جـرت  وقد ركزت املناقشات بشأن هذه القضايا، مثل املناقشات اليت          . اإلمنائية الدولية 
 على اجلوانب البيئية واالقتـصادية       ملؤمتر األطراف يف ديربان، تقليدياً     ١٧ الدورة   خالل

ية بالدول وأهابت املفوضة السام. للقضية، ومل تول إال القليل من االهتمام حلقوق اإلنسان
طراف أن تدرك أن املـستقبل      األ ملؤمتر   ١٨ والدورة   ٢٠+األطراف اليت حتضِّر ملؤمتر ريو    

الذي نريد يتوقف إىل حد كبري على حسن الكيفية اليت نعاجل هبا تغري املناخ، مقارنة مبا قد                 
وهذا يتطلب النظر يف كيفية استيعاب النتائج اإلنـسانية لـتغري           . حنصل عليه إن مل نفعل    

  . املناخ من منظور يقوم على احلقوق، وليس باالقتصار على األبعاد الكمية فقط
املسؤوليات املشتركة لكن املتفاوتـة للـدول،       يكون إمعان النظر يف     وجيب أن     -٦٥

هات اهلامة يف املستقبل فيما يتعلق بـتغري املنـاخ          ، من املوجِّ  "اإلنصاف"وكذلك يف مبدأ    
وجيب علـى   ). ، حيث تتساوى املسؤوليات   إلنسان حملياً ولكن ليس فيما يتعلق حبقوق ا     (

، بـسبب مـسؤوليتها      يف معاجلة تغري املناخ    البلدان املتقدمة أن تواصل أخذ زمام القيادة      
  .التارخيية عن تغري املناخ وبسبب قدراهتا العالية يف اآلن نفسه

  يف وعلى العكس من ذلك، ينبغي للمجتمع الـدويل أن ينظـر بعنايـة أيـضاً                -٦٦
التحديات اليت تواجهها البلدان النامية يف سعيها إىل حتقيق تنمية مستدامة دون االستفادة             

وتقـع علـى    . من الطاقة اخلفيضة الكلفة والوقود األحفوري اللذين ساعدا العامل املتقدم         
البلدان النامية التزامات إزاء مواطنيها فيما يتعلق بالتكيف وإدارة الكوارث وجيب عليها            

أن حتاول النهوض بتنميتها االقتصادية واالجتماعية عن طريق التحول إىل           وقت ذاته يف ال 
  . مناذج اقتصادية جديدة خفيضة االنبعاثات

وتنبغي مراعاة حقوق اإلنسان يف مجيع مراحل سياسات التخفيف والتكيف احمللية   -٦٧
  االستباق ورد  بني هذه السياسات القائمة على حقوق اإلنسان        جتمعوالدولية، وجيب أن    

ومن شأن هنج قائم على حقوق اإلنسان أن يساعد على تفعيل املبادرات الراميـة              . فعلال
تغري املناخ على حقوق اإلنسان عن طريق تقدمي تقييم         آلثار  إىل التصدي بصورة استباقية     

وعالوة على ذلـك،    . واقعي للفجوات املوجودة يف سياسات التخفيف والتكيف الراهنة       
ري املناخ يتجاوز احلدود الوطنية، فإنه جيب على اجملتمع الدويل اعتماد هنج منسق             مبا أن تغ  

ومل تعد هناك فرصة لنجاح اجلهود الـيت تبـذل          . على الصعيدين احمللي والدويل كليهما    
 مع  مباشراًويتطلب هذا النهج التحاماً. مبعزل عن اآلخرين يف التصدي لتغري املناخ وآثاره

وك قانونية وهيئات تنظيمية لألوساط املعنية بتغري املناخ واألوساط         ما هو موجود من صك    
  .املعنية حبقوق اإلنسان
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هـذه  وخلصت احللقة الدراسية إىل وجوب اختاذ عدة خطوات عملية ملعاجلـة              -٦٨
لقـة  احلوركـز املـشاركون يف      . املشاكل املفاهيمية وانتهاز الفرص االستراتيجية املقبلة     

 دمج حقوق اإلنسان يف تغري املناخ       هيعلى مخسة جماالت رئيسية،     واملتكلمون  الدراسية  
والتنمية املستدامة، وتشجيع بناء القدرات، واالستفادة من اإلجراءات اخلاصة، وضمان          

  .التمويل الكايف ألنشطة مكافحة تغري املناخ، وحتسني نقل التكنولوجيا
 ملؤمتر ١٧ الدورة شهدهتا اليت  أقرت احللقة الدراسية بأن التطورات األخرية،أوالً  -٦٩

حاجة ماسة إليها لدمج قضايا حقوق اإلنـسان        توجد  فرصة  أتاحت  األطراف يف ديربان    
املفاوضات املقبلة   حتدد   أنوجيب  . اليت تدور يف فلك تغري املناخ يف النظام املناخي اجلديد         

ة الدولة وانبعاثاهتا من    بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة الصلة التارخيية بني مستوى تنمي         
وجيب على اجملتمع الدويل أن يقاوم إغراء التسليم بأن النمو االقتصادي           . غازات الدفيئة 

منسقة وحازمة من أجل إقامة أن يبذل جهوداً هبذه االنبعاثات، وجيب  مرتبطاً   سيبقى حتماً 
 املتقدمة أن   ، جيب على البلدان    اجلهد وكجزء من هذا  . مناذج اقتصادية واجتماعية جديدة   

نقل التكنولوجيا إىل البلدان الناميـة لكـي        تتوفر التمويل ألنشطة مكافحة تغري املناخ و      
تطلعاهتا اإلمنائية فيما تبذله من جهود      التخلي عن   تضطر هذه االقتصادات الناشئة إىل       ال

  .إلبقاء االنبعاثات العاملية عند أدىن مستوى ممكن
يجب بناء  ف. هذه املشكلة تفاقم  افظ على الوضع الراهن     املعايري اليت حت  إن  ،  وثانياً  -٧٠

ذلـك  ويتطلـب   . القدرات داخل األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية        
تعزيز التعاون بني الوكاالت ودمج تغري املناخ وحقوق اإلنسان يف كل آليـات األمـم               

، واملنتـديات اخلاصـة،    املتحدة، مبا يف ذلك اجلمعية العامة، وجملس حقـوق اإلنـسان          
، أعموبشكل  . واالستعراض الدوري الشامل، وهيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة      

 أو كـل    ميكن إحراز تقدم يف بناء القدرات عن طريق إنشاء منتدى جديد، يلتئم سنوياً            
سنتني، ميكن فيه للدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك اخلرباء األكادمييون             

منظمات اجملتمع املدين وممثلو أكثر الشرائح السكانية عرضة للتأثر بـتغري املنـاخ، أن              و
يتناولوا القضايا اليت تدور يف فلك تغري املناخ وحقوق اإلنـسان، مـن مثـل مفـاهيم                 

وعـالوة علـى    ". احلق يف التنمية  "و" اإلنصاف"، و "تفاوتةاملشتركة ولكنها   املاملسؤولية  "
دراسية أو حلقة عمل بشأن تغري املناخ وحقوق اإلنسان كنشاط          ذلك، جيب تنظيم حلقة     

  .٢٠١٢مواز للدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف عام 
، قُدمت عدة اقتراحات تؤيد تعيني آلية خاصة من مثل مقرر خاص أو خبري              وثالثاً  -٧١

قبيل يف  من هذا ال  وميكن أن تركز والية     . مستقل معين بقضية تغري املناخ وحقوق اإلنسان      
على تعميم قضية تغري املناخ وحقوق اإلنسان يف إطـار األمـم            إطار اإلجراءات اخلاصة    
                .خمتلـف اإلجـراءات اخلاصـة     القائمـة يف إطـار      واليات  الاملتحدة، وخباصة يف إطار     

كما ستكون مركز تنسيق منظومة حقوق اإلنسان يف تفاعالهتا مع املفاوضـات املتعلقـة              
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وقد تشمل املهام اهلامة األخرى على الصعيد العاملي توثيق املمارسات الفعالـة أو        . باملناخ
ولدعم . تعميم هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء تغري املناخ أو صياغة صك قانوين جديد        

إىل دمج تغري املنـاخ  احلاليني هذا اإلجراء اخلاص اجلديد، ينبغي دعوة املكلفني بالواليات        
 يف أنشطتهم وإبراز الروابط ذات الصلة بقضاياهم أمام جملس حقـوق            وحقوق اإلنسان 

  .الوكاالت اليت يتعاونون معهاوخمتلف اإلنسان واجلمعية العامة 
  بنيويـاً  متويل أنشطة مكافحة تغري املناخ القائمة تغـيرياً       هيكلية  ، تتطلب   ورابعاً  -٧٢

 تغري املناخ صـدقة مـن       وجيب أن يوضع حد العتبار متويل أنشطة مكافحة       . ومفاهيمياً
علـى البلـدان املتقدمـة مـن       يترتب  البلدان املتقدمة، وإمنا جيب االعتراف به كالتزام        

تشعر هبـا   اليت  املتفاوتة  مسؤوليتها غري املتناسبة عن انبعاثات غازات الدفيئة وعن اآلثار          
ايا حقـوق    قض وجيب لتمويل أنشطة مكافحة تغري املناخ أن يتناول أيضاً        . البلدان النامية 

 وجيب أن يكـون كافيـاً     . اإلنسان بصورة مباشرة عن طريق تضمنه لغة حقوق اإلنسان        
 بصورة دميقراطية حبيـث تـشارك       ، كما جيب أن يكون منظماً     ومنصفاًوممكن التنبؤ به    

، ينبغي تنظيم متويل أنشطة مكافحة تغري املناخ حبيـث          وأخرياً. البلدان على قدم املساواة   
  .امية قادرة على تقدمي رأيها يف كيفية تلقي الدعم املايلتكون البلدان الن

فـال يكفـي أن     . ، اعُتربت احلاجة إىل نقل التكنولوجيا حاجـة ملحـة         وأخرياً  -٧٣
 البلدان املتقدمة مناهج التخفيف والتكيف إذا مل تسلمها ليستفيد منـها مـن              تستحدث

نقـل  التخلـف عـن     دي  وسـيؤ . يعيشون يف البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية      
التكنولوجيا إما إىل ختلي البلدان النامية عن حقها يف التنمية أو إىل أن تـصبح املـساهم                 

  .اجلديد يف انبعاثات غازات الدفيئة وتفاقم آثار تغري املناخ

        


