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 جملس حقوق اإلنسان
 واألربعون الرابعةالدورة 

 2020متوز/يوليه  3 -حزيران/يونيه  15
 من جدول األعمال 3البند 

صادية قتواال اإلنسان، املدنية والسياسيةتعزيز ومحاية مجيع حقوق 
 مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

 التضامن الدويل وتغري املناخ  

 *تقرير اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  

 موجز  
ري ابسذذريا اب ذذذ  هذذ ا الريريذذر هذذو الريريذذر الدالذذ  ابيذذد  مذذن  وويذذورا اذذينيدو  و ذذا ور  ا بذذ 

ً  ويذرار اسلذس  . وهذو ييذد  حيوق اإلنسانان والرضامن الدويل  إىل جملس حبيوق اإلنس  .35/3عمذ
 ويُناِقش  يه ا بري ابسريا مسألة الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف سياق تغري ابناخ.

 

__________ 

ي ذذرا ا بذذري ابسذذريا عذذن امرنانذذه لدليذذة  وسذذغويف هذذول لليذذانون يف جام ذذة يذذور   تورنرذذو   نذذدا  وبر ذذز  يدانسذذون  *
رمية واألمن يف السياق عرب الوط  يف اجلام ة نفسها  با قدماه من مسذاعد  يف إعذدايف ان واجلاب   حبيوق اإلنس

 ه ا الريرير.

'1'  
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 مقدمة -أوالا  

ويذذورا اذذينيدو  و ذذا ور     و   قذذد2019حيذذوق اإلنسذذان يف حزيران/يونيذذه و ذذد تيذذدر تيريذذر إىل جملذذس  -1
ا بري ابسريا اب   حبيوق اإلنسان والرضامن الدويل  تيريره ابواضي ي الداين إىل اجلم يذة ال امذة الذ   

 بي. قش  يه مسألة الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف سياق محاية الًجئذ  علذى اليذ يد ال ذا
 يلول/سبرمرب. ويوّجه  10إىل  2إىل قطر  يف الفرت  من  2019يف عا   و جرى ا بري ابسريا زاير  قطرية

 ا بذري ابسذريا الرذدر إىل  وسذراريدا وووليفيذا علذى ريّفيهمذا اإللذاوي  الذواريفين علذى طلبذه إجذراا زاير  إليهمذا 
 ى طلبات زايرته.وي  ِّر الدول األخرى وضرور  إرسال ريفويف إلاوية عل

إحذذذدى األولذذذوايت ابواضذذذي ية الذذذت حذذذديفها لو يرذذذه   سذذذريا يف هذذذ ا الريريذذذرويرنذذذاول ا بذذذري اب -2
مسألة الرمرع ابلرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف سياق تغري ابناخ  و عد  توا ر ه ا  وهي

ول ابيذد  إىل جملذس حيذوق اإلنسذان ويرفق ه ا ابوضوع مع الوعد الذ   قط ذه يف تيريذره األ الرضامن.
الرياطع و  مسألت الرضامن الدويل وتغذري نياط  ودراسة ابسائا الت تيع عند (A/HRC/38/40 )انظر

ابنذاخ. ويرمدذا  حذد األضذراا ا امذة مذن هذذ ا الريريذر يف إليذاا الضذوا وطرييذة   ضذا علذى يفور الرضذذامن 
ً  مرذرت  الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف الريد   ا  للبرذرية. ويرمدذالرغري ابناخ  ال   يردا ااض

 يف ظذا حد األهداف الردميلية يف ت زيز الفهم ابر لق ورفاقم الرحدايت الت يفرضذها تغذري ابنذاخ يف ال ذا  
 ا  ريار إىل الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان.

لآلاثر ابأساوية  يف  يف الريرير تدرسي  مهية ملحة  نظرا  ويرى ا بري ابسريا  ن م اجلة ابسائا احملد -3
  (1)2018النامجة عن تغري ابناخ يف مجيع  حناا ال ا   وولوغ انب ااثت ضازات الد يئة رقما  قياسيا  يف عا  

ً  عذن سذ ي يفول واذذ وا وم سسذات مرنوعذة إىل اإل  ورغذذري سذرحدةيف جتنذ  ابزيذد مذذن األضذرار اب سذذها  ضذ
يوق اإلنسان  سرنراجات والروصيات ابيدمة هنا  من منظور حابناخ. ومن ابأمول  يه  ن يدعم الرحليا وا 

؛ ووذذرام  1992واتفاقيذذة األمذذم ابرحذذد  اإلطاريذذة ورذذأن تغذذري ابنذذاخ ل ذذا   2015اتفذذاق ابريذذس ل ذذا   تنفيذذ 
 ابفاوضذذات الراميذذة إىل تنظذذيمو ورذذأن ا نريذذال ال ذذايفل إىل الذذنظم ا قريذذايفية ابسذذردامة؛ منظمذذة ال مذذا الدوليذذة 

 ا ر ذذات ا جرماعيذذة اب نيذذة؛  فذذا ت عذذرب الوطنيذذة  وجذذ   حدذذا  اليذذانون الذذدويل  يذذوق اإلنسذذان؛ و ر االرذذ
 ذات اليلة. ساعيوضري ذلك من اب

الفذذرع األول الريريذذر. وتذذريف يف الفذذرع الدذذاين وينيسذذم هذذ ا الريريذذر إىل وسذذة  ذذروع. وييذذد  هذذ ا  -4
حيوق اإلنسان يف سياق تغري ابنذاخ. ويدذر ا الفذرع  م لومات  ساسية عن الرضامن الدويل اليائم على

اإللايب عن الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف سياق الدال  بناقرة وحتليا  ادال الر بري 
د (. ويف الفرع الراوع  يرم حتديد وحتليذا الدغذرات الرئيسذية يف جمذال الرضذامن تغري ابناخ )ابمارسات اجلي

م علذذى حيذذوق اإلنسذذان يف سذذياق تغذذري ابنذذاخ )اسذذا ت الذذت ير ذذ  حتسذذينها(. وييذذد  الفذذرع الذذدويل اليذذائ
 امس مًحظات خرامية وتوصيات موجز .ا 
ار  ابناخية يف حد ذاته   مذا  نذه   يرمذي وجتدر اإلاار  إىل  ن الريرير   يرناول موضوع اإليف -5

ان.  ليذذد وقّذذق اسرمذذع الذذدويل  ابنذذاخ وحيذذوق اإلنسذذليذذلة اليائمذذة وذذ  تغذذريإجذذراا اسذذر راا جديذذد لإىل 
 .(A/HRC/41/39 يوق اإلنسان ال ًقة و  حيوق اإلنسان وتغري ابناخ أل در مذن عيذد مذن الذزمن )انظذر 

 الريذاطع وذ  الرضذامن الذدويل اليذائم علذى نيذاط علذى ابسذائا الرئيسذية الذت تيذع عنذدوير ز هذ ا الريريذر حيذرا  
. ومذع ذلذك  ونظذرا  إىل اتسذاع نطذاق هذ ا ابوضذوع   ذين الريريذر   يبحذ   وتغذري ابنذاخ حيوق اإلنسذان

  ا مسألة  و مردلة تيع ضمن ه ا النطاق.
__________ 

(1) United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report (Nairobi, 2019), p. xiv.  
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لى حقوق اإلنسان يف سيياق معلومات أساسية عن التضامن الدويل القائم ع -اثنياا  
 تغري املناخ

 حنذاا ال ذا . وي ذاين ة للرذ وا يف مجيذع مذن ا يذا  اليوميذ ليد  صبحت جتروة تغذري ابنذاخ جذزاا   -6
عديف   حييى من األ رايف واجلماعات وطرق مروعة من آاثر تغري ابناخ  وهو  مر تنب أ وه اسرمع ال لمي 

   ذذر  اف ف مذذن األاذذ ااي مذذن يفايرهذذم  و قُرلذذوا يف   ريييذذا ومنطيذذة 2019ويف عذذا   .(2)طويذذا زمذذنمنذذ  
ا  وإعيذار يفوراين. واجراحذت حرائذق الغذاابت ا ائجذة  جذزاا  بذري  دإيذ البحر الدارييب نريجة  إلعيذار

لرغيذذريات يذة اليطبيذذة الرذمالية  تر ذرا ابنذذاظر الطبي  ابنطيذة مذن  سذرتاليا و مريدذذا الرذمالية و ورواب. ويف
وطرق هتديف ورد  قيا ات الر وا األصلية وصحرها. و ا ه ه ا يائق م رو ة جيدا   وهي  مدلة على 

اثر السذذلبية ابرتتبذذة علذذى حيذذوق اإلنسذذان نريجذذة  لرغذذري ابنذذاخ علذذى اليذذ يد ال ذذابي. وينرذذأ الرضذذامن اف
يجذة  للذرتاوا ابذايف  اليذائم وذ  البرذرية الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف سذياق تغذري ابنذاخ جزئيذا  نر

عذذن طريذذق خمرلفذة  منذذاطق ليسذذت لذه حذذدويف سياسذذية  والذ   يُولّذذد تراوطذذات عمييذة وذذ    والطبي ذة  الذذ
مجيع الدول والر وا. ول ا تُ ررب محاية البيئذة ال ابيذة  الرأقري علىالديناميات اإليدولوجية الت متيا إىل 

ري ابناخ عن طريق الرضامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان مذن الضذرورات وم اجلة افاثر احمللية لرغ
 اؤها.ابوضوعية الت   ي د من ابمدن إرج

وينرذذأ تغذذري ابنذذاخ عذذن الذذنظم ا قريذذايفية ابررذذاودة علذذى اليذذ يد ال ذذابي الذذت تذذد ع  سذذالي   -7
 .(3)حفذور  والسذلع ا سذر راجية األخذرىالوقذويف األ  نذواعاإلنراج وا سرهً  ضري ابسذردامة  و  سذيما 

لذ ين هذم  ذا  جمحفذا  متامذا  وهذو  ن اا قريذايف ال ذابي ي ذزز واق عذن طريذقما  ن الروزيع ضري ابرناظر للدذرو  
 مع ارتفاع يفرجات ا رار   ترفاقم  .(4) قا َمْن تسببوا يف ابردلة ابطروحة ير رون عموما   اد آاثرها

ويذذذ يف  تغذذذري ابنذذذاخ إىل تفذذذاقم  وجذذذه الضذذذ س ا جرمذذذاعي علذذذى  سذذذاا مسذذذائا  .(5) وجذذذه عذذذد  ابسذذذاوا 
. (6)ومدان الو يف   وا نرماا إىل الر وا األصلية  وما إىل ذلذكاجلنسانية  واإلعاقة  والفير  والسّن  

ا  ويرى ا بري ابسذريا  ن الرمرذع ابلرضذامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان  مذر ابلذن األمهيذة يف  ذ
    خسذار  ا نريذاف مذنحتويا ه ه ا يا ا ا قريايفية الت تطر  إادالية  والرديذس مذع عذا  مرغذري  و 

 اخ.ينجم عن تغري ابن و ضرر 
 مذذذا  اذذذدال الر بذذذري عذذذن الرضذذذامن الذذذدويل بواجهذذذة هذذذ ه الرحذذذدايت   هذذذي ليسذذذت جديذذذد . وعلذذذى  -8

ً   ال هذذد يف اليذذانونا  سذذبيا ابدذذال  ي ذذرتف مفهومذذان قذذدمي عذذن  الذذدويل ووحذذد  ابيذذا  ورذذأن تغذذري ابنذذاخ   ضذذ

__________ 

 (.2014)جنيس   لريرير الرجمي يا: 2014 تغري ابناخانظر ا يئة ا دومية الدولية اب نية ورغري ابناخ   (2)

(3) Usha Natarajan, “Climate justice”, in Routledge Handbook of Law and Society, Mariana Valverde 

and others, eds. (forthcoming, on file with the Independent Expert). 

 ابرجع نفسه. (4)

يفرجذذذذة مئويذذذذة: تيريذذذذر خذذذذااي للهيئذذذذة  1,5ا حذذذذرتار ال ذذذذابي  يذذذذدار ابنذذذذاخ  ورغذذذذري  ا يئذذذذة ا دوميذذذذة الدوليذذذذة اب نيذذذذة (5)
يفرجذة مئويذة  ذوق مسذروايت مذا قبذا  1,5ا دومية الدولية اب نية ورغذري ابنذاخ ورذأن آاثر ا حذرتار ال ذابي  يذدار 

يفعذم الريذد   يف سذياقال ير اليناعي  وابسذارات ال ابيذة ذات اليذلة  نب ذااثت ضذازات ا حربذاا ا ذرار   
 (. 2018) ال ابي  طر تغري ابناخ  والرنمية ابسردامة  وجهويف اليضاا على الفير

 the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the Committee onانظذر  (6)

Economic, Social and Cultural Rights, the Committee on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families, the Committee on the Rights of the Child and 

the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “Joint statement on ‘human rights and 

climate change’” (16 September 2019)و ؛A/HRC/41/39 وCorr.1 . 
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البيئذة ال ابيذة  وي ذرابن ابلرذذايل عذن  و ذايف م ينذذة  ةاحذرتا  اذا اليذيم وا يذذوق وا حرياجذات يف السذ ي إىل محايذذ
ً  مرذذرت ا  للبرذذرية  ميبذذول عابيذذا  وينطذذو   وصذذسإن   الذذدويل.  ذذأو    مذذن الرضذذامن تغذذري ابنذذاخ ابعربذذاره  اذذاض

اثنيذذا   ليذذد جذذرى  .(7)ليذذا  األجيذذال ا اليذذة وابيبلذذةعلذذى حتييذذق الر ذذاون وال مذذا اإللذذايب علذذى  وسذذع نطذذاق 
ليذذدرات ا اصذذة ودذذا منهذذا  وهذذو  مذذر  ساسذذي ابوإن  انذذت مرباينذذة  و   سذذ وليات الذذدول ابرذذرت ة افا عذذرت 

للر اون الدويل. ولسذد هذ ا اببذد    حذد  يفمل  ابسذ وليات ابرذرت ة للذدول يف الريذد  لرغذري ابنذاخ وقذدراهتا 
اببسذ ولية الرئيسذية للبلذدان ابريدمذة ا  ضذ يعلى ال ما. وابلنسبة للبلدان النامية  قد ي رتف هذ ا اببذد  ابرفاوتة 

  وويذذدر  البلذذدان الناميذذة علذذى الرديذذس ويذذدر  قذذا م ذذدل ا نب ذذااثت لدذذا  ذذريفو  اضذذيةاب النمذذو عذذن ا نب ذذااثت
  .(1  الفير  FCCC/CP/1995/7/Add.1و ولوايهتا يف جمال الرنمية واليضاا على الفير )

دا يفولة األساا ال    انت مرباينة واليدرات ا اصة وإن  مبد  ابس وليات ابررت ة و  وميدا -9
 .(8)ييو  عليه ت هذد  ذا يفولذة  وجذ  اتفذاق ابريذس  اب ذروف يف تلذك اب اهذد   نذه  ابسذامهة احملذديف  وطنيذا  

وطنيذا  ألنذه   يذن   إذ مينح اتفاق ابريس األطراف و ض السلطة الريديريذة يف حتديذد مسذامهاهتا احملذديف 
يذذرم الرفذذاوا ورذذأيا يفوليذذا  و  علذذى تذذداوري اليذذة. ضذذري  ن اب اهذذد   الذذت هذذي ذات صذذلة  افعلذذى  هذذد

الرمويذذذا إىل  النمذذذو ابلرضذذذامن الذذذدويل اليذذذائم علذذذى حيذذذوق اإلنسذذذان  تيرضذذذي  ن تذذذو ر البلذذذدان ابريدمذذذة
  و ن أتخذ  يذا  بلذدان الناميذة يفعمذا  تدنولوجالنامية يف عمليات الر فيس والرديس  و ن ترليذى ال البلدان

 مذذذا يُلذذذز  اتفذذذاق ابريذذذس الذذذدول  واصذذذلة .  (9)نمذذذو زمذذذا  اببذذذايفر  يف خفذذذض ا نب ذذذااثتالبلذذذدان ابريدمذذذة ال
رجذة مئويذة وغيذة ا ذد ودرجذة  بذري  مذن يف 1,5 ارتفاع يفرجة ا رار  ال ابية  ا قذدره يراجلهويف ابررت ة  

 .(10)ا الدول والر وا الض يفةاب اطر الت تر را  
ومع ذلك  مثذة هذو  عمييذة وذ  السذلو  اب رمذد مذن الذدول حذا افن ) ذا يف ذلذك ت هذداهتا(  -10
بنع اسرمرار تغري ابناخ وجتن  األخطذار اجلسذيمة الذت ينذ ر لذا ذلذك.  مذن اب ذروف  يلز  الييا  وهوما 
رمسذي اب نسذحاا ال حيذ  ا نب ذااثت قذدمت إخطارهذا ن الدولة الذت حترذا اثين  علذى مرتبذة مذن  جيدا  

وقذذذد حا ظذذت يفول  خذذرى علذذذى الرزامهذذا اب تفذذاق علذذى حنذذذو جذذدير ابلدنذذاا  ولدذذذن  مذذن اتفذذاق ابريذذس.
احملديف  وطنيا    يننذا سذنظا سذائرين  ابرروطة مجيع الدول  سامهاهتا  و ت ت هداهتا   تدفي. وحا لو
و  تزال الرر ات ت ما وطريية  .(11)ويةمئ يفرجات 3  يف ال ا  ميدارها رار ا حنو زاييف   ارقية يف يفرجة 

ضذذري منظ مذذة إىل حذذد  بذذري وحتّيذذق  رابحذذا  مذذن انب ذذااثت ضذذازات الد يئذذة. لدذذن ويذذدر مذذا تسذذهم الرذذر ات 
ا نب ااثت ومتويا ابراريع وضري ذلك من ابمارسات الت  عن طريقابردلة  ه ه وابنظمات الدولية يف

واجبذات الذدول   ينذه ييذع عليهذا  يضذا  واجذ  احذرتا  حذق ميليذة لوتدت يف  إىل نروا مس وليات مماقلة 
  (.22   اليفحةA/HRC/35/35) اإلنسان يف الرضامن الدويل يف ه ا السياق

ونظذذذرا  ل ذذذد   فايذذذة اإلجذذذرااات الذذذت تر ذذذ ها الذذذدول والرذذذر ات  مذذذا  رئذذذت الرذذذ وا األصذذذلية  -11
 تسذ ى إىل حتييذق  ال ذدل ابنذاخي   خرىجهات  و نية واسرم ات ابدنية والو ايت اليضائية يفون الوط

يذوق اإلنسذان إزاا آاثر تغذري ابنذاخ ابرتتبذة علذى الفئذات الضذ يفة اجرماعيذا ؛  ابلررديد على اتبذاع يذ  
 .(12)بّناا ابرار ة ابدنية الو الضرر الناجم عن  نرطة الر فيس؛ والر ويض عن ا سائر واألضرار؛  منعو 

 اليطاعذات ا قريذايفية ه سذير   علذى نذ ت و رابا ال ما  اعرتا ذا  ت ال مالية وا دومايااب ما  ن و ض الن
ابرتف ة ا نب ااثت إصً  عملياهتا يف السذنوات ابيبلذة  يسذ ون جاهذدين إىل  فالذة    تدذون ا يذوق 

__________ 

 . 43/53 قرار اجلم ية ال امة (7)

 (.3)-(1)4 اتفاق ابريس  ابايف  (8)

 . 10-9و( 4)4 ابرجع نفسه  ابوايف (9)

  (. )(1)2 ابايف ابرجع نفسه   (10)

(11) United Nations Environment Programme, Emissions Gap, p. xix.  

 .www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice على سبيا ابدال  انظر (12)

http://www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice
http://www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice
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ريذذق يومذذون وذذ لك عذذن طالدوليذذة لل مذذال الذذ ين ي رمذذدون علذذى تلذذك اليطاعذذات عرضذذة لل طذذر. وهذذم ي
   وذد مذن اإلاذار  هنذا إىل نريال ال ذايفل الذ   يضذمن ا ذق يف ال مذا الًئذق. و الر طيا با يسمى اب

إىل ه ه  واسرنايفا   .(13) نه يريف يف اتفاق ابريس اعرتاف اب نريال ال ايفل وحيوق اإلنسان وال دل ابناخي
جهذذدا   ت والرذر اتبذ ل ا دومذا ن تبااذذر  منظيميذة ا طذاابت  يُطالِذ  النذاا الذذ ين يفريذرون إىل سذلطة ت

طريذق  عذن فضذا قذدراهتم ال اتيذة   رب.  ما  يم حيييون الرضامن الدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان و
 محايرهم من آاثر تغري ابناخ. تروج الس ي إىل حتييق ال دالة لأل رايف واجلماعات ال ين 

 يف ئم عليى حقيوق اإلنسيانالقيا التضيامن اليدويل أشكال التعبري اإلجيايب عن -اثلثاا  
 سياق تغري املناخ

 اجملتمع املدين وممارسات اجلهات من غري الدول -ألف 

اسرمذذع ابذذدين واجلهذذات مذذن ضذذري الذذدول يفومذذا  يف طلي ذذة اجلهذذات الذذت ت مذذا   انذذت منظمذذات -12
ائم علذذى  اليذذالرضذذامن الذذدويل علذذى الريذذد  لرغذذري ابنذذاخ  وذلذذك عذذن طريذذق  اذذدال الر بذذري اإللذذايب عذذن

واعرتا ذذا  ابتسذذاع نطذذاق  .(14)ن. وهذذي تطلذذ  إىل ذو  السذذلطة اببااذذر  الييذذا  وذذ لك  يضذذا  حيذذوق اإلنسذذا
ذات هذذ ه األاذذدال مذذن الر بذذري اإللذذايب  يذذويف ا بذذري ابسذذريا  ن يسذذلا الضذذوا علذذى و ذذض ابمارسذذات 

اريف وصذذذفها يف هذذذ ا م الذذذو إذ ت دذذذس جهذذذويفه وابذذذدا    عذذذن البيئذذذة. اليذذذلة للرذذذ وا األصذذذلية والرذذذباا
ريرير الرضذامن الذدويل ويُذرايف لذا يف ذع الرحذو ت السياسذية وا جرماعيذة وا قريذايفية الًزمذة إىل األمذا  ال

ليذى هذ ه اجلهذويف يفعذم الذدول تمذا  عن طريذق اسذرتاتيجيات حيذوق اإلنسذان ا سذرباقية والر اونيذة. و دذريا  
ب ولة يف ا جتاه نفسذه. وهذ ه الفئذات مساعي الريليدية ابة لل  وتُ ررب مدّملابرحالفة وابنظمات الدولية

السياسذات اببااذر  ويذذدر مذا ت ذاين ورذدا ضذري مرناسذذ  مذن تغذري ابنذاخ  ولذ ا  ذذين  تيريذرمسذرب د  مذن 
ً  حاذقا  من الرضامن الدويل؛  يد ي يف  نيا الفئات ابهمرة ا  صوهتا حتيق  يض ييالجهويفها إل اد
النهذذوا وذذوعي   ذذرب إىل هذذم ابر لذذق ابليمذذع الذذ   يدميذذه تغذذري ابنذذاخ ال ذذابي و راا الفإقذذ ىلإ يّذذةلرجرورهذذا ا 

 وضرور  الرضامن م ها ومع جهات  خرى.
 حيذذوق اإلنسذذان يف سذذياق تغذذري ابنذذاخ  قذذرا  يف ابسذذائا ابلحذذةوحُيذذدا الرضذذامن الذذدويل اليذذائم علذذى  -13

لى قدر  الر وا األصلية على اختاذ اليرارات الذت مار عابر لية اب ن داسات السلبية ابسرمر  لًسر 
 وعلذى اإلسذها  يف حيذا  افخذرين. ويف الواقذع  ن ا عذرتاف  ن للرذ وا األصذلية حذق تيريذر  ت قر يف حياهتذا

 اليذة وعابيذة حرميذة و ن م ارف الر وا األصلية ت زز اإلاراف البيئي  ي    ن هنذا  ضذرورات (15)ابيري
اليذرارات ابر ليذة ورغذري ابنذاخ الذت ميدذن  ن تذ قر يف اختذاذ قدر  الر وا األصلية علذى فالة مرراودة لد

اسذية اب نيذة ورغذري ابنذاخ وقد  ضلت الر وا األصلية من  جا الدخول إىل ابنردايت السي .(16)اجلميع
مع ا عرتاا يف واا  وإعايف  ترديلها  والنهوا  ورؤية إلاوية للنظم ا جرماعية وا قريايفية على الس

ا سر مارية ابهيِمنة ابسرمد  من ابفاهيم لرغري ابناخ و سبالا  سائد الفهم ال  ادال الوقت نفسه على
يف إطذار ابفاوضذات  يا ابدال   نرذأت الرذ وا األصذلية جتم ذا    لى سب .(17)اجلديد   والرفاعا م ها 

__________ 

 اتفاق ابريس  الفيرات ال اار  وا ايفية عرر  والدالدة عرر  من الديباجة. (13)

 Sébastien Duyck, Sébastien Jodoin and Alyssa Johl, eds., Routledge Handbook of Human انظذر (14)

Rights and Climate Governance (New York, Routledge, 2018). 

 .61/295انظر قرار اجلم ية ال امة  (15)

 Ben Powless, “The indigenous rights framework and climate change”, in Routledge Handbook انظذر (16)

of Human Rights and Climate Governance, Duyck, Jodoin and Johl. 

 Kyle Whyte, “Indigenous climate change studies: indigenizingانظر  يضا  . 213 ابرجع نفسه  اليفحة (17)

futures, decolonizing the Anthropocene”, English Language Notes, vol. 55 (2017). 
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منذذرب اسرم ذذات احملليذذة والرذذذ وا اب سسذذي علذذذى طذذاوع الدوليذذة لل مذذا إىل جانذذ  ا لفذذاا وغيذذذة إضذذفاا ال
 مسائا من قبيا اب ارف الريليدية ضمن ال ملية اليانونيذة الدوليذة.  مذا اعرمذدت األصلية  ال   ييّسر إيفماج

ال مذذا   مدذذا جمموعذذة  ولذذوايت واسذذرتاتيجيات م ينذذة عابيذذة ووطنيذذة واليذذة للرذذ وا األصذذلية منظمذذات  
 سذر ايف    يفوارهذذا ومسذذ ولياهتا  ووصذذفها الذذت تيذد  الذذدعم إىل الرذذ وا األصذذلية  لية لرذذ وا األصذذلابنذاخي 

ومتدذا هذ ه اإل ذازات  وإن  انذت  .(18)للجميذع  يذا  راعية لألرا  من  جا هتيئة  مسريبا مسرير مناخ
 ريال تغذ  تزال جارية  خطوات إلاوية حنذو توسذيع نطذاق الرضذامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان يف جمذ

جهذذات اذذريدة يف الريذذد  للمرذذدلة  ابنذذاخ  الذذ   يُفهذذم علذذى  نذذه ال مذذا مذذع الرذذ وا األصذذلية ابعربارهذذا
 اخ.غري ابنال ابية ابررت ة ابرمدلة يف ت

وتو ر و ض حتالفات الرباا  مدلة  خرى علذى الرضذامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان  -14
خ  ألن قيايفهتذا و اذدال ت اويذا تيّسذر الرمرذع اب ذق يف الر ذاه ابنذا جلهات من ضري الذدول يف سذياق تغذري 

يُريذور  ن يدونذوا  ان ذ  رباا هم ال ين وج  اتفاقية حيوق الطفا لألطفال يف مجيع  حناا ال ا .  ال
يس عامذذا . ومذذع ذلذذك  لذذ 30 األجيذذال ابيبلذذة  عنذذدما  يفرج تغذذري ابنذذاخ يف جذذدول األعمذذال الذذدويل قبذذا 

 قذذدرهتم علذذى ابناخيذذة. ومذذن  جذذا ممارسذذةاإليفار  وى  ذذراي اذذدويف  للمرذذار ة يف ا افن سذذحذذباا الرذذ لذذدى
 ة ورذذأن ابنذذاخ  وهذذم يرذذار ون  يضذذا  ووصذذفهميف ابفاوضذذات الدوليذذ ماعذذة  ا رسذذ  الرذذباا مر ذذز اجلال مذذا

الوطنية  دويف اوت ما حر ات الرباا على جتميع ابواريف من  جا تنظيم نفسها عرب  .(19) مندوو  اباا 
ونظّم الددذري مذن الرذباا مظذاهرات يف مجيذع  حنذاا ال ذا  خذًل اإلضذراابت  .(20)طريق ابدة عابيةعن 

مًيذ  اذ   تضذامنا  مذع و ضذهم الذب ض  ممذا اذدا و ذض  7,6ا حنو اببناخ  الت اار   يه ابر لية
وًضذا  إىل جلنذة حيذوق  دا  ولذ 16ويف افونذة األخذري   قذد  اذباا مذن  .(21)  ذرب ا حرجاجذات يف خيرانذا

الطفا يّدعون  يه  ن وسة من   رب ابلوق  يف ال ذا  ي رضذون لل طذر حيذا  ور ذاه مًيذ  األطفذال يف 
 محايذة ا يذوق الًزمذة جهذويف الذدعو  الذت وذ لوها يف إطذار طلذبهم  اذدالوقد توّضح  .(22)ل ا مجيع  حناا ا

 .(23)ابلنسبة إليهم  نظراي  مة ابناخ هتديدا  مسريبليا  دا  ز تضامنا  مع مجيع الرباا ال ين    مت
مذع  ابناخي  ذا  تضذامنا   ل  من  حيرهم  من  جا حتييق ال د(24)ويدا ح ابدا  ون عن البيئة -15

 افخر  على ا طوط األماميذة للمرذاريع الدديفذة ا نب ذااثت الدروونيذة  وابرذاريع الذت حتذد مذن ا نب ذااثت
ويرى ا بري ابسريا  ن الد اع عن األراضي  .(25)والبيئات احمللية ر والابنر  آاثرا  ضار  ظا تُ ولدنها ت

براريع هو ادا من  ادال الر بري اإللايب عن الرضامن الدويل اليائم وابواريف وابياه يف مواجهة ه ه ا
 الواجبذذة الرطبيذذق للرذذ وا يذذوقعلذذى حيذذوق اإلنسذذان  إذ ميدذذن  ن حيذذد مذذن ا نب ذذااثت ال ابيذذة و ن حيمذذي ا 

بيئذذة األصذلية واحملليذذة يف تيريذر ابيذذري وابرذار ة ابدنيذذة واألمذن ليذذا  اجلميذع. وقذذد وذ ل ابذذدا  ون عذن ال
األراضذي مذن وهذم حيرجذون علذى ا سذريًا علذى  .(26)جهويف الر بئة يف مواجهة مرذاريع الر ذدين يف آسذيا

__________ 

 .www.indigenousclimateaction.com/who-we-are انظر (18)

 Harriet Thew, “Youth participation and agency in the United Nations Framework Convention نظرا (19)

on Climate Change”, International Environmental Agreements, vol. 18 (2018). 

 .https://youthclimatemovement.wordpress.com انظر (20)

 .https://globalclimatestrike.net/7-million-people-demand-action-after-week-of-climate-strikes انظر (21)

-https://earthjustice.org/sites/default/files/files/CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentina-et انظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر (22)

al.pdf. 

  .3ابرجع نفسه  الفير   (23)

 . 40/11 قرار جملس حيوق اإلنسان (24)

 Global Witness, Enemies of the State? How Governments and Businesses Silence Land andانظذر  (25)

Environmental Defenders (London, 2019). 

 Samina Luthfa, “Transnational ties and reciprocal tenacity: resisting mining in Bangladesh انظذر (26)

with transnational coalition”, Sociology, vol. 51, No. 1 (2017). 
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 لرمسذذونوي عمليذذات ا يذذار وينظمذذون .(27)نيذذة  و  سذذالاًتيجانذذ  اليذذناعات ا سذذر راجية يف  مريدذذا ال
ومثة  .(28)الرمالية ع  حناا  مريدالبنية الرحرية للوقويف األحفور  يف مجيروّسع ابابراج ة اليضائية لوقس ال

   ابلنظذررقيفاقم اليمع علذى  سذاا ال ذ مما يفلة مدري  لليلق على  ن ابدا    عن البيئة يواجهون الرجرر  
ضذري  ن  ابذدا      .(29)وا نرمذاا إىل الرذ وا األصذلية يين فون وناا  علذى ال ذرقنهم  ن الددريين مإىل 

 ودورهم  نرطة  ورو  من الزمالة  من  جا مساعد  ابوجويفين علذى ا طذوط عن ه  ا ابدا    ينظمون
رجات الرضامن مع اسرم ذات يى يفبد  ابدا  ون عن البيئة  وابدا  ون عنهم   قول لك  يُ  .(30)األمامية

ن اإلنسذذا افاثر السذذلبية للمرذذاريع ذات اليذذلة ورغذذري ابنذذاخ  عذذن طريذذق يفعذذم حيذذوقاحملليذذة و ذذّا مذذن يواجذذه 
 .(31)إبجراااهتم ابباار 

 القوانني واملمارسات على الصعيد القطري -ابء 

البلذدان  إزااإلنسذان وق اميدن لفرايفى البلدان  ن ت را عذن تضذامنها الذدويل اليذائم علذى حيذ -16
األخذذرى ومجيذذع اذذ وا ال ذذا  يف سذذياق تغذذري ابنذذاخ جزئيذذا  عذذن طريذذق إزالذذة إسذذهامها يف هذذ ه ابرذذدلة. 
 ولسذذد اتفذذاق ابريذذس هذذ ه النيطذذة ابلذذ ات يف الرأ يذذد  ن ابسذذامهات احملذذديف  وطنيذذا  ت دذذس  علذذى مسذذروايت

اليذائم علذى حيذوق اإلنسذذان  ضذامن الذذدويلالر ويذذرى ا بذري ابسذريا  ن .(32)الطمذو  ابمدنذة لدذا طذرف
يرطل   يضا  من البلدان  ن ت ه  إىل  و د من ذلك  عن طريق م اجلة الفوارق ا يدلية ابريلة ورغري 
ابنذذاخ. وهذذ ا يرطلذذ  مذذن البلذذدان  ن تربذذايفل الذذدعم ابذذايل والردنولذذوجي  ذذا ي دذذس ابسذذ وليات ابرذذرت ة 

 مايذذة للفئذذات ابرذذمولة حبمايذذة يفوليذذة  و ن ُتوِجذذد ا ضذذمنو ن ت نهذذا وإن  انذذت مرباينذذة وقذذدرات  ذذا م
اتفاق ابريس واتفاقية األمم ابرحد  اإلطارية ورذأن تغذري ابنذاخ  ن  ويدايفسبا ابرار ة ابدنية ا يييية. 

اختذاذ يف  حيييا ال ضوية ال ابية  مما ي    نه تيع على مجيع الدول تيريبا  واجبات قانونيذة يفوليذة للر ذاون
 لرداوري ابسريلة واجلماعية.ه ه ا

ورضم  ن اجلهويف الت تب  ا الدول حاليا  ب اجلة تغري ابناخ ضري  ا ية إىل حد  بري   ين و ذض  -17
اإللايب عن الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف هذ ا   ادال الر بريالبلدان تو ر  مدلة على 
ي هذا  ن  السذباق حنذو اليذاع  يف جمذال تغذري ابنذاخ  مذر ميبذول. ل   جتد مجالدو اسال  مما يدل على  ن 
  يذا ت مذا علذى حتييذق مسذروى صذاف  صذفر  لًنب ذااثت 2019يفولة يف عذا   73  لى سبيا ابدال   علنت 

 عد ومنذذ  سذذب ينات اليذذرن اباضذذي  يف ا الددذذري مذذن البلذذدان الناميذذة علذذى الرمذذاا ابسذذا .(33)2050حبلذذول عذذا  
علذى اعرمذايفه.  (34)خمرلس و نظس إزاا الرنمية ميارنة  اببسار ال   يف وت البلدان اليذناعية  تباع طريق

__________ 

 .?Global Witness, Enemies of the Stateانظر  (27)

 .Yellowhead Institute, Land Back: A Yellowhead Institute Red Paper (Toronto, 2019)انظر  (28)
 Inter-American Commission on Human Rights, Indigenousو ?Global Witness, Enemies of the Stateانظذر  (29)

Peoples, Afro-Descendent Communities, and Natural Resources: Human Rights Protection in the 

Context of Extraction, Exploitation and Development Activities (2015). 

 .www.environment-rights.org انظر (30)

 عذذذذذن البيئذذذذة هذذذذم ضذذذذذحااي الدفذذذذا  مذذذذذن  جذذذذا محايذذذذذة البيئذذذذة: انظذذذذذر دا    يفلذذذذذة يفامغذذذذة علذذذذذى  ن ابذذذذا  هنذذذذا   يضذذذذ (31)

www.theguardian.com/environment/2018/feb/02/almost-four-environmental-defenders-a-week-killed-

in-2017. 
 (.3)4اتفاق ابريس  ابايف   (32)

 .https://sdg.iisd.org/news/73-countries-commit-to-net-zero-co2-emissions-by-2050 انظر (33)

 Karin Mickelson, “South, North, international environmental law, and international environmental انظذر (34)

)2000( 11vol.  ,l Environmental LawnationaYearbook of Inter”, lawyers. 

https://sdg.iisd.org/news/73-countries-commit-to-net-zero-co2-emissions-by-2050
https://sdg.iisd.org/news/73-countries-commit-to-net-zero-co2-emissions-by-2050
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ً  )اذدويفا ( مذن  اذدال الرضذامن  وعًو  على ذلك  تيد  و ض احملا م وا يئات اليضذائية احملليذة اذد
 لمرياض  عذربىل اليضاا لئي إاإلجرا إمدانية اللجواالدويل اليائم على حيوق اإلنسان عن طريق منح 

الوطنيذذة الذذ ين يلرمسذذون الوضذذو  يف م ر ذذة مذذا إذا  ذذان سذذلو  الذذدول والرذذر ات يذذ قر يف الرمرذذع  ا ذذدويف
 .(35)اب يوق األساسية

وإىل جانذذ  هذذ ه األمدلذذة  ير ذذذز ا بذذري ابسذذريا علذذى ولذذذدين ُتظهذذر ا لرزامذذات والرذذذرا ات  -18
اإلنسان  إذ  يا ت دس مس ولياهتما وقدراهتما و هداف ى حيوق  علا اصة لما تضامنا  يفوليا  قائما  

من البلدان اليناعية يف منطية احمليا ا ايفئ  يسرتعي ا نرباه ال دالة ا جرماعية لديهما.  هنا  ولد
وهذو  .(36)2050 عرمايفه ترري ات تن  على ولوغ ابسروى اليايف اليفر  لًنب ااثت حبلول عذا  

وقد ت ّهد ه ا البلد  يضا   .(37)ي  عن الوقويف األحفور  وزرع وليون اجر   الرنيراخيويديف إياا ت
مليون يفو ر لرمويا  نرطة ختفيس آاثر تغري ابناخ على اليذ يد ال ذابي   ذا يف ذلذك  300ابلرربع وذ 

حذذق  مليذذون يفو ر سي ي ذذ  للبلذذدان الناميذذة يف منطيذذة احملذذيا ا ذذايفئ. وهذذو ملرذذز  وذذدعم 150مبلذذن 
على مسألة الرديس مع تغري ابناخ  بيري واإلاراف البيئي للر وا األصلية. ور ز البلد  يضا  تيرير ا

ابلنسبة لل مال واسرم ات احمللية عن طريق يفعم نوعية ابياه واليطاع الزراعي. و خريا   يويل ه ا البلد 
للرضامن الدويل اليائم  ت  بري دا األولوية للر اه على حساا النمو ا قريايف   مما ينطو  على إم

تفدذذري جديذذد علذذى اليذذ يد ال ذذابي ورذذأن  سذذلوا ن ذلذذك يَ ِذذُد حبفذذز إعلذذى حيذذوق اإلنسذذان  حيذذ  
وسي   ذلك  يضا   ن إسها  البلد يف األقر الناجم عن تغري  .(38)والطبي ة والرنمية برريةال ًقة و  ال

 .ابناخ يف األراضي األخرى سين فض إىل حد  بري
ال واصذس هبذوا البلد افخر يف آسيا  وهو من و    در األما ن عرضة لألعاصذري و  وييع -19

يف  3,0ومذذع ذلذذك   ذذين البلذذد   ينذذر  سذذوى  .(39)والفيضذذا ت الذذت  يفت ابلف ذذا إىل الررذذريد وابذذوت
لذدويل ا  اوهو ما  رئ يسرجي  للرحد  عن طريق ابرار ة يف النظ .(40)ابائة من ا نب ااثت ال ابية

اا اليذدرات ابريذذل  ورغذذري ابنذاخ.   لذذى سذذبيا للمنذاخ والر ذذاون مذع الرذذر اا يف الرمويذذا ويف جهذد ونذذ
ابدال  وضع البلد خطة عما وطنية  و قا  ترتيبات م سسية  و را وًي  الذدو رات إليفار  خمذاطر 

 الذت تر ذرا راعذا  اب ذاطرية باجلنسذان بسذائاخطة عما ورأن تغري ابناخ واا  ضع  يضوو  .(41)الدوارا
ومن خًل ه ا ابدذال  ينبغذي  ن يدذون واضذحا   ن البلذدان الفيذري   .(42) ا ابر   ومسامهاهتا اإللاوية

بنذذذاخ والضذذذ يفة ميدنهذذذا  ن ت ذذذرا عذذذن تضذذذامنها الذذذدويل اليذذذائم علذذذى حيذذذوق اإلنسذذذان يف جمذذذال تغذذذري ا
ومحايذة الرذ وا احملليذة وطذرق  خذرى  سذانيةاجلن بسذائاتنرذا مذن  جذا الرديذس  وتر ذز علذى ا عندما

دعم  مذذن  ولئذذك الذذ ين يرحملذذون مسذذ ولية   ذذرب عذذن خلذذق مرذذدلة تغذذري ابنذذاخ وتدذذون لذذديهم قذذدر  وذذ
  قوى على ال ما.

__________ 

 Jacqueline Peel and Hari M. Osofsky, “A rights turn in climate change litigation?”, Transnationalانظذر  (35)

Environmental Law, vol. 7, No. 1 (2018). 

(36) New Zealand, Climate Change Response (Zero Carbon) Amendment Bill (Royal Assent, 

November 2019). 

(37) Government of New Zealand, “Framework for climate change policy and key upcoming 

decisions” (2018). 

(38) Government of New Zealand, The Wellbeing Budget (2019). 

 .Gardiner Harris, “Borrowed time on disappearing land”, New York Times, 28 March 2014انظر  (39)

 ابرجع نفسه. (40)

(41) Government of Bangladesh, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008. 

(42) Government of Bangladesh, Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan (2013). 
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 القوانني واملمارسات اإلقليمية -جيم 

اليذائم علذى دويل رسات اإلقليمية إسهاما   بريا  يف ت زيز الرضذامن الذتسهم و ض اليوان  وابما -20
 رايف لا تنمية الزمالة  يما و  الدول يف ه ا ابيدان   ذا ي ذويفحيوق اإلنسان يف سياق تغري ابناخ  حي   نه يُ 

 اليذديف  تضذطلع اسرمع الذدويل ووجذه عذا . ويف هذ ا د  ميلحةيف  دري من األحيان على ابنف ة ابربايفلة وا
وتُ ِذد  تيذارير  اسذرماع تيذا تذنظم جلسذاإدور مرميذز  حيذ  سان ومنظومة البلدان األمريدية  يوق اإلن

وممارسات مرنوعة ورأن تطوير اليانون الدويل  يوق اإلنسان يف جمال تغذري ابنذاخ. و  وذد مذن اإلاذار  
 رذذوى ت  ذذد  ن علذذى الذذدول  2018عذذا   إىل  ن ادمذذة البلذذدان األمريديذذة  يذذوق اإلنسذذان  صذذدرت يف

ابوجذويف  يف يفول  خذرى   راضذيها الذت تر ذارا مذع حيذوق اإلنسذان للرذ وا رذطة يفواجبات بنذع األن
للضرر البيئي ال   ت يف  إليه ه ه األنرطة  وهو حدم يرتت  على آاثر يف الر امذا مذع الطذاوع  نريجة  

ة بلدان األمريدية  يوق اإلنسان منردى للرذ وا األصذليوو رت جلنة ال .(43)ال اور للحدويف لرغري ابناخ
ر راج ابفذرط للمذواريف الطبي يذة وتغذري ابنذاخ  رم ات احمللية للحدي  عن جتارلا ابر ليذة  سذألة ا سذواس

 .(44)الرضامن  سلوا من  سالي مما  خي  ابرار ة ابدنية ورأن ه ه ابسألة على الي يد الدويل  وهو 
ل إىل اب لومذذات وابرذذار ة الوصذذو وعذذًو  علذذى ذلذذك  اعرمذذدت ولذذدان ابنطيذذة ا تفذذاق اإلقليمذذي ورذذأن 

مريدذا الًتينيذة ومنطيذة البحذذر الدذارييب )اتفذاق إسداسذو(  الذذ   ال امذة وال دالذة يف ابسذائا البيئيذذة يف  
لجوا إىل اليضاا والبيئة  واليهدف إىل متد  مجيع األا ااي من اختاذ اليرارات الت ت قر على حياهتم 

لى وجه الرحديد ا ق يف ا يذا  والسذًمة الر يذية فاق عا ت ضمن ه اعند انرها  تلك ا يوق. وي
 مع ابدا    عن البيئة. والرجمع السلمي تضامنا  

 مذذا قذذايفت  ذذا منطيذذة مذذن ابنذذاطق األخذذرى يف ال ذذا  جهذذويفا  هامذذة ل سذذها  إىل حذذد مذذا يف  -21
أل ريييذذة مبذذايفرات طيذذة الذذدويل اليذذائم علذذى حيذذوق اإلنسذذان يف سذذياق تغذذري ابنذذاخ. ولذذدى ابنالرضذذامن ا

يفون اإلقليميذذة والطبيذذات السياسذذية األخذذرى يفاخذذا  مناخيذة مر ذذديف  تذذروا وذذ  ا حتذذايف األ رييذذي وابنذاطق
ة  يضذذذا  بنطيذذدى اولذذ .(45)اليذذار   وذلذذك ليذذياضة مواقذذس مرذذذرت ة ورذذأن تغذذري ابنذذاخ والر طذذذيا الذذوط 

 ضطًع  نرطة الدعو  يف النظا  الدويل   واو  رؤساا الدول والوزراا وابفاوض للرنسيقهيدا إيفار  
للمنذذاخ ورذذأن ابسذذائا ذات األمهيذذة ابلنسذذبة إىل حيذذوق اإلنسذذان للرذذ وا يف ابنطيذذة  و  سذذيما ت زيذذز 

وإن  انذذت مرباينذذة وويذذدرات  ذذا الذذدويل مذذن  جذذا الرديذذس اب سرتاذذايف اببسذذ وليات ابرذذرت ة  الر ذذاون
ة للريد  لرغري ابناخ  وقذد   من ابساعي اليانونية واباليا طمو ولدى ا حتايف األورويب سج .(46)طرف
  اقرتحذذذذت ابنطيذذذذة (47)األورويب اجلديذذذذد البيئذذذذي ا نب ذذذذااثت. ويف إطذذذذار ا تفذذذذاقيف خفذذذذض  تيذذذذدما   حذذذذرز 

خي  وولذوغ ابسذروى اليذايف اليذفر  لًنب ذااثت حبلذول مذن ميزانيرهذا لل مذا ابنذايف ابائذة  25ختيذي  
إىل األعضذذاا الذ ين يواجهذذون صذذ وابت للو ذاا لذذ ه ا لرزامذات مذذن  جذذا   ابسذاعد يذذدر  وت2050عذا  

__________ 

(43) Sumudu Atapattu and Andrea Schapper, Human Rights and the Environment: Key Issues (New 

York, Routledge, 2019), pp. 97–98. 

 .www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=en&Topic=42انظر  (44)

الطفذذا ور اهذذه  ناسذذبة ق حبيذذو  انظذذر البيذذان اليذذحفي اليذذايفر عذذن اللجنذذة األ ريييذذة وجلنذذة ا ذذرباا األ ريييذذة اب نيذذة (45)
رؤساا يفول وحدومات ا حتايف األ رييذي  الذ   يذدعو مذ متر ا حتذايف األ رييذي   متران يايف الدور  الدالدة والدًق  ب

عامذذا  لل مذا اجلمذذاعي مذذن  جذذا الريذد  لل طذذر الذذ   ترذدله  زمذذة ابنذذاخ يف   ريييذذا إزاا  2021 إىل إعذًن عذذا 
 .www.achpr.org/pressrelease/detail?id=476 على:مرا  حيوق اإلنسان والر وا. 

 .https://africangroupofnegotiators.org/about-the-agnانظر  (46)

عذذن طريذذق  2050 ابنذذاخ حبلذذول عذذا  ضذذري ذ   قذذر علذذىيرمذذي ا تفذذاق البيئذذي األورويب إىل ج ذذا ا حتذذايف األورويب  (47)
-https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019 انظذر: مذي لياختاذ عد  تداوري مجاعية على اليذ يد اإلق

2024/european-green-deal_en. 
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و يما ير لق وريذدر الذدعم الذدويل  خيذ   حذد اليذنايفيق الرئيسذية لًحتذايف  .(48)ال ايفل حتييق ا نريال
يف  رمويذذذا  نرذذذطة ختفيذذذس آاثر تغذذذري ابنذذذاخ  علذذذى  سذذذاا توجيذذذه هذذذ ا اببلذذذنمليذذذون يذذذورو ل 750األورويب 

والرز  ميرف الرنمية افسيو   يضا   .(49)األول إىل  قا البلدان منوا  والدول اجلزرية اليغري  النامية ابيا 
األمدلة األخرى على الرضامن الدويل يف  و  ومن .(50)ال ما ورأن تغري ابناخوليون يفو ر لدعم  80وريدر 

قذواي   ويذا    2019جذزر احملذيا ا ذايفئ  صذدر يف عذا  رذدى جتدر اإلاار  إىل  ن من منطية آسيا واحمليا ا ايفئ 
تغيذري الرز   يه ابل ما  أسر  واحد   يف ظا ابس وليات ابررت ة وا حذرتا  ابربذايفل  ويفعذا إىل إحذداا 

ً  عن طري و خذريا   تُ ذرا اذا م  .(51)لوقذويف األحفذور نواع اق اإللغاا الردرلي ل عا ت ابيدمة ألحتويل  مد
 علنذت  ورواب واألمريدر  عن الرضامن الدويل عرب ابنذاطق  وقذدنسان الت ت ما يف   ريييا و اإل حيوق

 .(52)نالرزامها اب وار عند نياط الرياطع اليائمة و  مسألت تغري ابناخ وحيوق اإلنسا

 قوانني وممارسات املدن واحلكومات احمللية األخرى -دال 

  2050 يف ابائذة مذن سذدان ال ذا  يف ابنذاطق ا ضذرية حبلذول عذا  70ن مذن ابروقذع  ن ييذيم   دذر مذ -22
مما ل ذا ابذدن مواقذع حامسذة األمهيذة للحذد مذن ا نب ذااثت وا سذر دايف لذآلاثر السذلبية النااذئة عذن تغذري 

ت ال وضريها من آاثر تغري ابناخ يوىويف الواقع  ن الرواضا ال ابية ورأن األحوال اجلوية الي .(53)ابناخ
اليذذذرف اليذذحي( تنطبذذذق علذذذى خذذدمات ن وابيذذذاه و سذذدا ذذذق يف اب تيذذّوا حيذذذوق اإلنسذذان )مذذذن قبيذذا

ا اليديف  ن ابذدن هذي . ومن ال واما الت تزيد الوضع ت ييدا  يف ه (A/64/255 ابناطق ا ضرية )انظر
جذه عذد  ابسذاوا  وذ   و  ول ه اليذفة  قذد يذ يف  تغذري ابنذاخ إىل تفذاقم .(54)ابلف ا مواقع ان دا  ابساوا 

ويف إطذار هذ ه الرذواضا  تُ رذرب ا دومذات احملليذة مذن وذ    دذر  .(55)ابييمذ  يف ابنذاطق ا ضذرية نااال
اثر تغري ابناخ والرديس مع ه ا الرغري. وتدل إجراااهتذا السلطات اسرباقا  يف الس ي إىل الر فيس من آ

 ذاه سذدايا ور ذاه النذاا يف  ذا مدذان  و دذريا  مذا يدذون ن ر على الرضبة يف حتما ابس ولية يف آن م ذا  عذ
 هذ ه هذي إحذدى الوسذائا الرئيسذية الذت يذرم مذن خً ذاذلك عن طريق إقامة الرذرا ات عذرب الوطنيذة. و 

 دويل اليائم على حيوق اإلنسان يف سياق تغري ابناخ.النهوا ابلرضامن ال
رضذذامن الذذدويل عنذذدما ترذذار  النيذذة عذذن لوط  لذذى سذذبيا ابدذذال  ت ذذرا هذذ ه ا دومذذات يفون ا -23

رحييذق اليذدر  ر ذاون عذرب احمللذي  لالطوعا  يف النظا  الدويل للمناخ  وترحما الرزامات وتنرذئ   اذدال 
ومتيذا ابذدن  علذى وجذه ا يذواي  إىل حتديذد مسذروايت  .(56)هذايفاخا حدويف الذدول وعرب  على اليمويف

__________ 

-www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion انظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر (48)

climate-finance-plan. 

 .www.gcca.eu/about-gcca انظر (49)

(50) Asian Development Bank, “Strategy 2030: achieving a prosperous, inclusive, resilient, and 

sustainable Asia and the Pacific” (Manila, 2018), p. vi. 

(51) Kainaki II Declaration for Urgent Climate Change Action Now (2019). 

 .http://en.african-court.org/index.php/news/press-releases/item/322-kampala-declarationانظر  (52)

 :Organization for Economic Cooperation and Development, “Cities and climate changeانظذر  (53)

national governments enabling local action: policy perspectives” (2014). 

(54) United Nations Human Settlements Programme, World Cities Report: Urbanization and Development – 

Emerging Futures (Nairobi, 2016), pp. 16–20.  

 ابرجع نفسه. (55)

 Jeroen van der Heijden, “Cities and subnational governance: high ambitions, innovative انظذر (56)

instruments and polycentric collaborations?”, in Governing Climate Change: Polycentric Action?, 

Andrew Jordan and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2018). 

http://en.african-court.org/index.php/news/press-releases/item/322-kampala-declaration
http://en.african-court.org/index.php/news/press-releases/item/322-kampala-declaration
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 .(57) حيا    على من مسروايت حدوماهتا الوطنية دونطموحة للغاية من  جا خفض ا نب ااثت  إذ ت
وعًو  على ذلك   ين ابدات ابدن عرب الوطنية  من قبيذا ا دومذات احملليذة لرحييذق ا سذردامة  

ر الر لم اببن ابدن اب   و ريق قيايف  اخ  وال هد ال ابي لرؤساا البلدايت من  جا ابناخ والطاقة  تُيسِّ
ال تغذذذري ابنذذذاخ؛ وهذذذي ترطلذذذ  يف و ذذذض ا ذذذا ت حتديذذذد األهذذذداف وا ضذذذوع جمذذذ وونذذذاا اليذذذدرات يف

ويييم ابرار ون يف هذ ه الرذبدات  ساسذا  يف  ورواب و مريدذا الرذمالية  وميدذنهم  .(58)ألنرطة الرصد
وقذد تُنذر  الرجذارا يفون الوطنيذة يف  .(59) قذا تراوطذا  علذى اليذ يد ال ذابي وطرييذة   ضذاإارا  مذدن 

 ضذذذع حذذذدا  عذذذرب منذذذاطق جغرا يذذذة واسذذذ ة يف مجيذذذع  حنذذذاا ال ذذذا  ألن مذذذن اذذذأيا  ن تا  حتوليذذذة اثر نهايذذذة آال
يف  يمذذذا يرجذذذاوز ا ذذذدو  داخلذذذةالوقذذذويف األحفذذذور  علذذذى نطذذذاق ُنظذذذم الطاقذذذة ابر  نذذذواع  عرمذذذايف  علذذذى

 رغذذريومذذن     ذذين لذذدى اإليفار  ا ضذذرية إمدانيذذة الريليذذا مذذن افاثر السذذلبية ال امذذة ل .(60)السياسذذية
 ن واإلصذذذًحاتعلذذى الرمرذذذع حبيذذوق اإلنسذذان الدوليذذذة  عذذن طريذذذق الرذذرا ات اليائمذذة علذذذى الرضذذام ابنذذاخ
 از  على حد سواا.ا فّ 
رى إىل إظهذار تضذامنها الذدويل عذن طريذق دومات احملليذة األخذا وابإلضا ة إىل ابدن  تس ى  -24

  ومذذن األمدلذذة علذذى ذلذذك ائذذرًف ا.الر ذذويض عذذن  وجذذه الييذذور يف الطموحذذات الذذت ت ذذرا عنهذذا يفو ذذ
“We Are Still In” حدذذومرهم الوطنيذذة يف  عذذد  رضبذذة  الذذ   يلرذذز  ابوق ذذون عليذذه ابتفذذاق ابريذذس  رضذذم

  ومنظمذذات ضذذري نذذاطقلذذدايت  واذذا ظي مللرذذ وا األصذذلية  ورؤسذذاا و يرذذما قذذايف   الذذ   ذلذذك  و 
تضع س را  ائية يفون الوطنية الت اليض.  ما  ن الو ايت ورؤساا جام ات حدومية  وار ات جتارية 

ً    مذذذا علذذذى روذذذاللدروذذون ت  وتذذذداولنب ذذذااثت ا  سذذذيسرحديذذذد ُنظم الرذذذبدية لالذذذوراجمهذذذا  ومنهذذذا مذذذد
حيذ  اذبدات تسذ ري الدروذون  ابلنسذبة إىل  وتردا عمليذات الذدوران حتذداي   .(61)حيوق ا نب ااثت

والرًع  آليات السوق الريلبات  ترهد  ما  تراج ت عن الرزاماهتا. ن و ض الو ايت اليضائية قدإ
  وهذذي ترذذجع علذذى ا ي يذذة  و  ميدنهذذا وحذذدها  ن تُنذذر  الرحذذول الذذًز  للريذذد  لرغذذري ابلنظذذا 

يف مجيذذع  تُنذذاقشىل هذذ ه ابرذذا ا وضريهذذا مذذن ابرذذا ا ابر ليذذة اليذذات السذذوق الذذت ابنذذاخ. وابلنظذذر إ
ً  اذدويفا  مذن  اذدال الرضذامن الذدويل اليذائم  روذون روع هذ ا الريريذر  ُت رذرب اذبدات تسذ ري الد اذد

وعلى وجه الرحديد  هتدف ابدات تس ري الدروون إىل خفض ا نب ااثت  .(62)ق اإلنسانعلى حيو 
ذدتُ هذي اإلنسذان( و حد ذاته ت بري عن الرضامن الدويل اليائم علذى حيذوق  )وه ا يف عامذة  إيذرايفات وّل

ال مذا ابنذاخي وت ذزز حيذوق اإلنسذان  لنوااي ا سنة يف اجتاههض ابلرمويا الربام  ا جرماعية الت تن
ً  ُنظم النيا ال ا   واببذاين اليذايفر  علذى اليذم ويف  وابسذاعد  اباليذة يف ا يا  اليومية  ويُ  ر منها مد

 ابيدمة إىل األسر اب يرية.

__________ 

 ,”Taedong Lee, “Global cities and transnational climate change networksو ؛83ابرجذع نفسذه  اليذفحة  (57)

Global Environmental Politics, vol. 13, No. 1 (2013). 

(58) Jennifer S. Bansard, Philipp H. Pattberg and Oscar Widerberg, eds., “Cities to the rescue? 

Assessing the performance of transnational municipal networks in global climate governance”, 

International Environmental Agreements, vol. 17 (2017), pp. 238 and 241و ؛Lee, “Global cities”, 

pp. 110–111. 

(59) Lee, “Global cities”, pp. 110–111. 

 Steven Bernstein and Matthew Hoffmann, “The politics of decarbonization and the catalytic انظذر: (60)

impact of subnational climate experiments”, Policy Science, vol. 51, No. 2 (2018). 

 ابرجع نفسه. (61)

 .49 الدروون يف الفير انظر ابناقرات الواريف  يف ه ا الريرير ورأن  سواق  (62)
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 ةالقوانني واملمارسات العاملي -هاء 
 يل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان ة النطاق ت رب عذن الرضذامن الذدو واس مثة قوان  وممارسات عابية -25

يف سذذياق تغذذري ابنذذاخ.   لذذى سذذبيا ابدذذال  تُ يذذد مذذ مترات قمذذة عابيذذة منرظمذذة تُنذذر  زوذذا  مذذن  جذذا اختذذاذ 
ا الريريذذر    : الذذدول  هذذ مذذا يناقرذذه اإلجذذرااات الر اونيذذة  يمذذا وذذ  اجلهذذات الفاعلذذة ابرنوعذذة علذذى حنذذو 

رذذباا  واسرم ذذات ابدنيذذة  وهيئذذات األمذذم ابرحذذد   مذذن وذذ  األصذذلية  وابنذذاطق  وابذذدن  وال وا والرذذ
اليّيمذذة يف مذذ مترات اليمذذة هذذ ه مذذن آليذذات ابسذذاالة جهذذات  خذذرى. ويذذد  نذذه   يوجذذد سذذوى اليليذذا مذذن 

   وهذ ا مذا قذدخذرى  لرغذري ابنذاخ وطرييذة  و   جا قياا مئات ا لرزامات اب لنة يف إطارها ورأن الريد
. ومع ذلك   ين اجلهويف جارية لرصد ه ه ا لرزامات عرب الوطنية  يل ما ابناخحيج  الرياعس عن ا

ً  اجلهويف ابضطلع لا يف ور م  األمم ابرحد  للبيئة. وهي ت رب عن الرضذامن الذدويل أليذا ت  يذو ومنها مد
  ة جلميع البرر.اسموعات لرحييق األهداف ابررت رلس من الياعد  الت تب  ا خم وت زز ابساعي ابنطلية

الذذواريف يف علذذى النحذذو ويرمدذذا  حذذد هذذ ه األهذذداف ابرذذرت ة يف ا ذذد مذذن ارتفذذاع يفرجذذة ا ذذرار   -26
 ترجذذاوزاقنذذ  مذذن  هذذداف يفرجذذة ا ذذرار  جتنبذذا  للذذزاييفات الذذت  يذذرّ اتفذذاق ابريذذس. وعلذذى الذذرضم مذذن  ن ا تفذذاق ي

 عذذززت الفهذذم السذذائد علذذى اليذذ يد 2019ويذذة   ذذين قمذذة ال مذذا ابنذذاخي ل ذذا  ة مئيفرجذذ 1,5و يفرجرذذ  مئذذوير 
 .(63)يفرجة مئوية هو ا د افمذن اجرماعيذا  واقريذايفاي  وسياسذيا  وعلميذا  لًحذرتار ال ذابي 5,1ال ابي  ن ميدار 

طلذذ   و رويذذ .(64)خبنذذا وميذذة الدوليذذة اب نيذذة ورغذذري اويسذذرند هذذ ا اإلعذذًن إىل تيريذذر ميذذد  مذذن ا يئذذة ا د
وريرير ا يئة  ومدى ا سرفايف  منه  مدا   قواي  على الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان  ا لرزا 

إذ  نه ييد  ابساعد  إىل األ در عرضة لذآلاثر السذلبية لرغذري ابنذاخ   ذا يف ذلذك الذدول اجلزريذة اليذغري  
ييق ال ربذة األ دذر صذرامة يف البلدان وحلفاؤها ابجلهويف حنو حت ه ه و قا البلدان منوا . وقد يف  تالنامية 

لأليفلذذة اليائمذذة ورذذأن اب ذذاطر الذذت تر ذذرا  ذذا الفئذذات السذذدانية الضذذ يفة والذذنظم  نريجذذة  اتفذذاق ابريذذس 
يذذذدر تيريذذذر عذذذن افاثر ا يئذذذة إىل ت  يفعذذذت الذذذدول  .(65)اإليدولوجيذذذة ا رذذذة عنذذذد عربذذذة يفرجرذذذ  مئذذذوير 

ملحذذو   علذذى حنذذواأليفمل. و  ذذدت ا يئذذة يف تيريرهذذا  نذذه سذذيدون مذذن األيسذذر   ربذذةى ولذذوغ العلذذ ابرتتبذذة
حتييق ال ديد من جوان  الرنمية ابسردامة  مع ت زيز إمدانية اليضاا على الفيذر وا ذد مذن  وجذه عذد  

ضذامن الذدويل الر يرمذز إىلوقذد ابت الريريذر  .(66)من يفرجرذ  مئذوير  يفرجة مئوية ود    5,1ابساوا  عند 
مرج ا  لرحديد ا طوات ابلموسة  اليائم على حيوق اإلنسان وُيرار إليه افن على نطاق واسع ووصفه

الت من اأيا  ن حتمي وطريية   ضا حيوق اإلنسان أل ير الر وا و ادها ض فا  يف مواجهة هتديد 
 يفرجات ا رار  ابرتف ة.

وضذع حذد صذار   إحذدى الدرذا ابرفاوضذة الذت يفعذت إىل غري و انت راوطة الدول اجلزرية الي -27
 وذذت علذذى ممارسذذة الرضذذامن الذذدويل اليذذائم علذذى حيذذوق اإلنسذذان عذذن طريذذق  رتفذذاع يفرجذذات ا ذذرار   ويف

مذن الذدول اجلزريذة اليذغري   44ممارسات  خرى على الي يد ال ابي. وترذألس الراوطذة مذن ائذرًف يضذم 
نذذذد   يذذا  ومنطيذذذة البحذذر الدذذارييب  وحبذذذر اليذذ  اجلنذذذويب  واحملذذيا ا  رييوالذذدول الناميذذة ابن فضذذذة يف  

 ايفئ  واحمليا األطلسي. ونظرا  ألن األعضاا م رضون ورذد  لرغذري ابنذاخ   يذد وذ لت الراوطذة واحمليا ا
__________ 

(63) Secretary-General, “Report of the Secretary-General on the 2019 Climate Action Summit and the 

way forward in 2020” (2019), p. 5. 

 يفرجة مئوية. 1,5ا حرتار ال ابي  يدار ا يئة ا دومية الدولية اب نية ورغري ابناخ   انظر (64)

 Lavanya Rajamani and Jacob Werksman, “The legal character and operational relevance of انظذر (65)

the Paris Agreement’s temperature goal”, Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 

376, No. 2119 (2018).  

 .447يفرجة مئوية  اليفحة  1,5يدار ي  ا حرتار ال ابا يئة ا دومية الدولية اب نية ورغري ابناخ   انظر (66)
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جهذذويفا  للحيذذول علذذى ت هذذدات قويذذة ابلر فيذذس ويفعذذم الرديذذس وجذذرب ا سذذائر واألضذذرار. وإىل جانذذ  
 ق اإلنسذذاناليذذلة اليائمذذة وذذ  حيذذو  لر بذذري ووضذذو  و  اليذذة عذذنل قويذذةيف  عضذذاا الراوطذذة محلذذة   قذذاهذذ ه اجلهذذويف

 احذات رأن الب د البرر  لرغري ابناخ ال ذابي. وميدذن تفسذري و 2007وتغري ابناخ يف إعًن ماليه ل ا  
مذذع   ذذابي وعيذذد الرحالفذذاتال ابلرزامهذذا الداوذذت ابل ذذدل علذذى النطذذاق الراوطذذة  الذذت يوجذذد الددذذري منهذذا  جزئيذذا  

يئذذات حيذذوق اإلنسذذان وابدلفذذ  وذذو ايت حيذذوق الذذدول اليذذناعية  وابنظمذذات ذات ابنف ذذة ال امذذة  وه
 الراوطذة سذ يها إىل إعمذال حيذوق اإلنسذان الدوليذة عذن طريذق رؤيذة ومسذار قذائم   فا ولسد   .(67)اإلنسان

 على الرضامن ال ميق.
ايب وذذ  نيذذاابت ال مذذال و رابا ال مذذا ا  إىل  اذذدال الر ذذاون اإللذذ يضذذو خذذريا   جتذذدر اإلاذذار   -28

حتييذذق انريذذال عذذايفل حنذذو نظذذم عمذذا مسذذردامة. وسرنرذذأ عذذن مذذن  جذذا ابنظمذذات الدوليذذة وا دومذذات و 
 ضذرور  حتويذذا اليطاعذذات ابلّوِقذذة  الذت   ذذدها الريريذذر ا ذذااي للهيئذذة  آاثر يذرتيفيف صذذداها علذذى نطذذاق ا قريذذايفات

 ة ال ابيذذذة ووضذذذعخطذذذرا  علذذذى ا يذذذوق ا جرماعيذذذة وا قريذذذايفية لل مذذذال. وقذذذد وذذذد ت ا ر ذذذة ال ماليذذذ رذذذداالذذذت ت
 تفسذريمفهو  با ير    ن يرضمنه ا نريال ال ايفل حنو اقريايف مسردا  يف تس ينات اليرن اباضي وغية 

لذذك ا ذذ  مدذذا     ذ صذذبحت منظمذذة ال مذذا الدوليذذة منذذو  .(68)نرذذائ  الروزي يذذة والنهذذوا  وقذذس موحذذدال
  يف مجلذذة 2019 علذذن األمذذ  ال ذذا  يف عذذا  و الدًقذذي( ورذذأن مرطلبذذات ا نريذذال ال ذذايفل. رائذذدا  للحذذوار )

 عن مبذايفر  مر ذ   مذع منظمذة ال مذا الدوليذة  وا حتذايف الذدويل لنيذاابت ال مذال  وابنظمذة الدوليذة إسهامات 
 .(69)الذذوط  مذذن  جذذا حتييذذق ا نريذذال ال ذذايفليا ألرابا ال مذذا وضريهذذا مذذن اجلهذذات الذذت تذذدعم الر طذذ

يفات ابنظمذات وا ر ذات ال ابيذة الذت تسذ ى إىل أتمذ  ال مذا الًئذق ويرى ا بري ابسريا  ن جهويف قيذا
للجميع يف سياق تغري ابناخ متدا ت بريا  جديرا  ابلدنذاا عذن الرضذامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان 

 للبررية. ا اون   من اأنه  ن حييق  وائد

 ق اإلنسيان يف سيياقالثغرات الرئيسية يف التضيامن اليدويل القيائم عليى حقيو  -رابعاا  
 تغري املناخ

 حتول يف اقتصاد الوقود األحفوري إحداث -ألف 

مثذذة توا ذذق مرزايذذد يف افراا ورذذأن ضذذرور  إحذذداا حتذذول جذذ ر  يف اسذذرغًل الوقذذويف األحفذذور  جتنبذذا   -29
َة ألضلبيذاإذ يُنر  حرق  نواع الوقويف األحفور  والدرلذة األحيائيذة  .(70)بناخ ا طري تغري ا سرمرار ظاهر  

. وينجم عن حرق الفحم وحده (12  الفير  A/74/161)يف ابائة(  70)ال ظمى من ا نب ااثت ال ابية 
 فذور وقذويف األحال واعألنذ ومذن الواضذح  ن .(71)مذا ييذرا مذن قلذ  ارتفذاع يفرجذات ا ذرار  منذ  الدذور  اليذناعية

مرحلة ا سردمار ووصو   إىل مرحلة ا سر دا . يف حياتنا ويف ا قريايف ال ابي  وداا  من موق ا  راس ا  
__________ 

 :Carola Betzold, “‘Borrowing’ power to influence international negotiations انظر  على سبيا ابدال  (67)

AOSIS in the climate change regime, 1990–1997”, Politics, vol. 30, No. 3 (2010). 

 David J. Doorey, “A transnational law of just transitions for climate change and labour”, in انظذر (68)

Research Handbook on Transnational Labour Law, Adelle Blackett and Anne Trebilcock, eds. 

(Cheltenham, Edward Elgar, 2015). 

 .https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-launches-climate-action-summit-jobs-initiative انظر (69)

 Georgia Piggot and others, “Addressing fossil fuel production under the انظذر  علذى سذبيا ابدذال  (70)

UNFCCC: Paris and beyond”, Stockholm Environment Institute Working Paper 2017-09 (Seattle, 

 .A/74/161و ؛A/HRC/41/39و ؛(2017

 .International Energy Agency, Global Energy and CO2 Status Report (Paris, 2019)انظر  (71)

https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-launches-climate-action-summit-jobs-initiative
https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-launches-climate-action-summit-jobs-initiative
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هائلذذذة  ولذذذ لك  ذذذين الرغلذذذ  علذذذى اعرمذذذايف  علذذذى  نذذذواع الوقذذذويف األحفذذذور  ميدذذذا ضذذذرور  حرميذذذة ومرذذذدلة
ً  مجاعيا . ويرى ا بري ابسريا  ن ه ه ترطلبان  تردا حتداي  مزيفوجذا  للرضذامن الذدويل اليذائم  ا الةعم
الوقذويف األحفذور  حُتذدا قغذر    نذواع الرذر ات الذت تيذر علذى اسذرغًليذوق اإلنسذان.  الذدول و علذى ح

 بذذري  يف الرضذذامن الذذدويل ألن سذذلو ها   ي دذذس  علذذى مسذذروايت الطمذذو  ابمدنذذة  و  الر ذذاون  وذذا يضذذر 
ا ال ا . ومن  حية  خرى  قد تنرأ نرائ  ضري عايفلذة عذن إعذايف  ع  حناحبيوق اإلنسان للر وا يف مجي

 نذواع ايف الوقويف األحفذور  علذى ا ذق يف مسذروى م يرذي مناسذ  يف   يذر الذدول الذت تنذر  هيدلة اقري
 مذواق هم علذى اخذرًفوت وق ه ه ابردلة ابزيفوجة اسر دايف منرجي الوقويف األحفور   .(72)الوقويف األحفور 

ال ين   ابي و نفسه   ييا ُتدر  وجه عد  الرماقا على الي يد الات مجاعية. ويف الوقت إجراا  ختاذ
   رب األراب  من تغري ابناخ وال ين ي انون  اد اب ا   من عواقبه. حيييون

وونذاا  علذى عمليذات الوقذويف األحفذور  اليائمذة وابيرتحذة  يسذري ال ذا  ابلف ذا علذى طريذق عذد   -30
 .(73)يفرجذذة مئويذذة 5,1 ذذدف ابرذذرت  اب لذذن  ابرمدذذا يف إويذذاا الذذزاييف  يف يفرجذذة ا ذذرار  ال ابيذذة مذذا يفون اب  ذذااالو 

ة  سذير   اإلويذاا علذى  ميذات ه ا ا سرنراج  نه إذا  ريد ولوغ هذ ا ا ذدف ا اسذم األمهيذ تب اتومن 
ابلنسذذبة للدو ذذ    الدروذذون انيذذةيز م سذذرريل ومذذن     .(74)هائلذذة مذذن  نذذواع الوقذذويف األحفذذور  يف األرا

 دا. ول ا ييرضي الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان  مذع مراعذا  مبذد  ابسذ وليات ابرذرت ة 
 الوقذويف  نذواع الت تسردمر يف( در  األرضيةمشال ال وإن  انت مرباينة  من الدول والرر ات )  سيما يف

ن ابعربذذار   مذذن إنرذذاج الوقذذويف األحفذذور زالذذة جذذزا  بذذري  جذذا إ ر ذذاون مذذنتاألحفذذور  وتذذدعمها وتسذذرغلها   ن 
تغذذري ابنذذاخ هذذو عمليذذة إيدولوجيذذة جاريذذة علذذى النطذذاق ال ذذابي. ووينمذذا حُتيِّذذق هذذ ه اجلهذذات  رابحذذا  مذذن 

 .لدا  ريف يف مجيع  حناا ال ا ا نب ااثت ابسرمر    ييا هتديف حيوق اإلنسان األساسية 
نظيميذذة اباليذذة عذذن  نذذواع الوقذذويف األحفذذور   اضذذطلع و ذذض ا يئذذات الر ور ذذايف ا ضذذرور وا  واعرتا ذ -31

و مذذذا اسذذذرباقي يف الرحذذذ ير مذذذن  ن ا سذذذردمارات يف  نذذذواع الوقذذذويف األحفذذذور  ترذذذدا خطذذذرا  يرمدذذذا يف 
لدذذن و يذذدا  عذذن ابنظذذور ا سذذردمار     ُيضذذطلع سذذوى و مذذا ضذذئيا مذذع البلذذدان  .(75)  اليذذة األصذذول ال

الوقذذذويف  الريذذذد  ألنذذذواعااذذذئة عذذذن الذذذت تنذذذر  الذذذنفا والغذذذاز والفحذذذم ورذذذأن الررذذذّ بات النلفيذذذري  الناميذذذة ا
األحفور  على حيوقها يف الرنمية   ذا يف ذلذك ا يذوق ا جرماعيذة وا قريذايفية ا امذة ابرتبطذة ارتباطذا  

 نذواع  اسذرغًلريييذد اليذة لوا  رتاا ال   تيذو  عليذه الذُنه  ا  .(76)وقييا  ونظم إنراج الطاقة ا اصة لا
هي الت سريرر    ولدان ترحما وطريية   ضا الرحذول عذن اسذرغًل الوقويف األحفور  هو  ن السوق 

   تدذذن موضذذوع تفذذاواوابيرتحذذات األخذذري  ابيدمذذة يف هذذ ا اليذذديف انريائيذذة وضذذري منظمذذة و  .(77)ذلذذك الوقذذويف
الرمويذا    وإلغذاالألنرذطة ا خريذار  والوقذس وهي ترما سح  ا سذردمارات  .(78)على الي يد الدويل

__________ 

 Sivian Kartha and others, “Whose carbon is burnable? Equity considerations in the allocation انظر (72)

of a ‘right to extract’”, Climatic Change, vol. 150 (2018). 
 Dan Trong and others, “Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize انظذر (73)

1.5C climate target”, Nature, vol. 572 (2019). 

 Christophe McGlade and Paul Ekins, “The geographical distribution of fossil fuels unused when انظذر (74)

limiting global warming to 2C”, Nature, vol. 517 (2015) (based on the temperature limit of 2C). 

 ,”Pilita Clark, “Mark Carney warns investors face ‘huge’ climate change lossesانظذر  علذى سذبيا ابدذال   (75)

Financial Times, 29 September 2015. 

(76) Siân Bradley, Glada Lahn and Steve Pye, Carbon Risk and Resilience: How Energy Transition is 

Changing the Prospects for Developing Countries with Fossil Fuels (London, Chatham House, 2018), 

p. 45. 

(77) Kartha and others, “Whose carbon is burnable?”, p. 119. 

 Bretton Woods Project, “EIB rulesو ؛”Piggot and others, “Addressing fossil fuel production انظذر (78)

out most fossil fuel funding from 2021, setting new benchmark for MDBs”, 12 December 2019. 
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الوقويف األحفور  يف البلدان النامية. ومذن يفواعذي اليلذق هنذا إزاا الرضذامن الذدويل  ن هذ ه  ألنواع الدويل
الوقذويف األحفذور   تدذري تسذاؤ ت ورذأن النرذائ   ا د من اسرغًل  نذواعالرداوري  الت تساعد حبق على 

 اعي على حد سواا.ما اجلمالروزي ية وإمدانيات ال 
   ابيدمة علذى يف  ذات لريييذد اسذرغًل  نذواع الوقذويف األحفذور  ز  ويف الواقع  ن ُي  السوق اس -32

قذذد تذذ يف  إىل تفذذاقم الرفذذاوخيت يف ا قريذذايف ال ذذابي ابلرذذأقري ورذذدا ضذذري مرناسذذ  علذذى البلذذدان الفيذذري  
اإليرايفات وأتمذ  سذبا  توليدى ه ا اليطاع يف  رمد علابنِرجة للوقويف األحفور   و  سيما إذا  انت ت

   وينما تدذون لذديها قذدر   قذا مذن الذدول الغنيذة علذى تنويذع اقريذايفاهتارد ئةال يش وا يول على الدهرابا وال
وقذد حتفذز الذُنه  ا اليذة  يضذا  اذاو ت لرحييذق  راب  مذن الروسذع يف  .(79)والرحول إىل الطاقة ابرجذديف 

  ممذذا يذذ يف  إىل تفذذاقم ظذذاهر  تغذذري ابنذذاخ ويزيذذد مذذن صذذ ووة فذذور  علذذى األمذذد اليريذذ ويف األحإنرذذاج الوقذذ
الرديس مع نظم الطاقة ابرجديف . وعلى الرضم من  زمرنا ابناخية   يد زايفت ا سردمارات يف الفحم يف 

  .(80)ئةيف ابا 4يف ابائة  وزايفت ا سردمارات يف النفا والغاز  يدار  2 يدار  2018عا  
ات ابر ليذذة ورغذذري ابنذذاخ  مثذذة مناقرذذات ضنيذذة جاريذذة يف األوسذذاط الدوليذذة وإىل جانذذ  ابناقرذذ -33

ألنواع الوقويف األحفور  وضري ذلك من ال مليات ا سر راجية  رفاوت يوق اإلنسان ورأن السجا اب
نررار للررريف اس ة ا من حي  حتييق مداس  اجرماعية واقريايفية  و  لك ورأن الرجارا احمللية الو 

. ورضذم  ن هذ ه ابناقرذات (A/HRC/41/54لناائ  عن نظم ا سر راج )انظر  على سذبيا ابدذال  وال نس ا
إعذذذايف   حيييذذذة  ن تغذذذري ابنذذذاخ   يذذذرت  لنذذذا خيذذذارا  سذذذوى عمومذذذا   ابليذذذدر الدذذذايفابلغذذذة األمهيذذذة   ييذذذا   ترنذذذاول 

ا سذذر راجية ابرتف ذذة ا نب ذذااثت   يذذة ابرتبطذذة ابليذذناعات  ا الاإلنرذذاج وا سذذرهً سذذالي ا يدلذذة اجل ريذذة أل
 نواع الوقويف األحفور   و ن عملية الرحول الت ُتدار إيفار  سيئة قد ت يف  يف حد  على وجه ا يوايو 

 ذاهتا إىل إيفامة ابظا  ا يدلية.
اون ال ذابي هذو الر ذ ومن منظور الرضامن الدويل اليائم علذى حيذوق اإلنسذان   ذين مذا ينييذنا -34

ن  جذذا ا نريذذال ابذذنظ م و يذذدا  عذذن  نذذواع الوقذذويف األحفذذور  ضذذري ابسذذردامة  مذذع إيذذًا األولويذذة ا يييذذي مذذ
. (A/74/161جنذوا الدذر  األرضذية )انظذر  ولذدان لرحييق ال ذدل أل دذر الرذ وا ضذ فا   و  سذيما يف

 ابيذة للدروذون ال ة لر يذي  ميزانيرنذا  الدا  ذسذواق  اليذو وينبغي  ن يدذون تيذدر الذدعم    منا سذة األ
وينبذع تياسذم األعبذاا  وجذ   .(81)و يا  ببد  ابس وليات ابرذرت ة وإن  انذت مرباينذة وقذدرات  ذا طذرف

ه ا اببد   يف سياق  نواع الوقويف األحفور   مذن عذد  قذدر  الذدول الفيذري  علذى اختذاذ إجذرااات والو ذاا 
ل ذات ا نب ذذااثت ابرتف ذذة عذذن نرذذوا هذذ ه سذذ ولية الرئيسذذية للذذدو فسذذه؛ وابحبيذذوق اإلنسذذان يف الوقذذت ن

للرضامن والر اون. ومتريا  مع ابس وليات ابررت ة وإن  انت مرباينة وقدرات   لحةابردلة؛ والضرور  اب
  ذذا طذذرف  ميدذذن للذذدول ابريدمذذة النمذذو والذذدول الناميذذة الغنيذذة  ن أتخذذ  م ذذا  زمذذا  اببذذايفر  يف إصذذً 

 والبذذذدائاللرديذذس الرمويذذذا الدذذايف  اوليذذذةالوقذذويف األحفذذذور  لذذديها و ن تذذذو ر للبلذذدان الفيذذذري  واألقذذا ققطاعذذات 
الردنولوجية. وسيدون الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف صميم ه ه ال مليات:  هو ي  د 

 األحفذذور  وطمذذو  يف الوقذذويفضذذرور  الر طذذيا  يمذذا وذذ  اجلهذذات الفاعلذذة علذذى اخذذرًف مواق هذذا ضذذمن اقريذذا
 وعدل و قيى سرعة ممدنة.

__________ 

 .”?Kartha and others, “Whose carbon is burnableانظر  (79)

 .International Energy Agency, World Energy Investment 2019 (Paris, 2019)انظر  (80)

 .”?Kartha and others, “Whose carbon is burnableانظر  (81)



A/HRC/44/44 

GE.20-04949 16 

 إصالح قوانني الشركات وممارساهتا -ابء 

زى نسبة هائلة من ا نب ااثت الناائة عن  نذواع الوقذويف األحفذور  واليطاعذات األخذرى إىل تُ  -35
 احذذة لذذديهمضذذري ابرابسذذرهلد   و  براحذذة لذذدىمبااذذر    و حتذذّديف ا يذذارات ا يذذدر ا نب ذذااثتالرذذر ات الذذت تُ 
الرذر ات  مايذة وتيذع علذى الذدول واجبذات تنظذيم  .(82)دلروريذاثهتم على نطاق سًسا اللحد من انب ا

 .(83)حيذوق اإلنسذان الدوليذة لألاذ ااي ابييمذ  علذى  راضذيها ويف ا ذارج   ذا يف ذلذك ا يذوق البيئيذذة
ال ذذايف  والواضذذح  ن ترمرذذع يدذذون مذذن وقذذد خليذذت احملدمذذة ال ليذذا لدنذذدا مذذ خرا  إىل  نذذه   ينبغذذي  ن 

لية عن انرها  حيوق اإلنسان لأل رايف  ال ريف من ابس و الرر ات ابسرب ايف  ااما  وج  اليانون الدويل
جلنذة حيذوق اإلنسذان يف الفلبذ  اسذرنراجات تفيذد  ن  يذدرومذن ابروقذع  يضذا   ن تُ  .(84)يف يفولة  خذرى

رذذرب مسذذ ولة عذذن األضذذرار الذذت تلحذذق ابأل ذذرايف يف ولذذد آخذذر  ن  ن تُ الرذذر ات الذذت يوجذذد ميرهذذا يف ا ذذارج ميدذذ
يف  نيذذذ  اذذذديد مثذذذةوعلذذذى الذذذرضم مذذذن الطذذذاوع اإللذذذايب  ذذذ ه الرطذذذورات   .(85)النااذذذئة حتديذذذدا  عذذذن تغذذذري ابنذذذاخ

وعلذذى ابسذذروى ال ذذا    ذذين عذذد   ذذرا اذذروط صذذارمة  .(86)الرذذداوري اليانونيذذة لرنظذذيم انب ذذااثت الرذذر ات
 ا الذذدول مذذن ر  يف جمذذال الرضذذامن الذذدويل ألنذذه ي  ذذد عذذد   فايذذة اجلهذذويف الذذت تبذذ ات هذذو قغذذعلذذى الرذذر 
اب دف اجلماعي ابنيذواي عليذه يف اتفذاق ابريذس  ومذن   محايذة حيذوق اإلنسذان. واألهذم   جا الو اا

 الرذر اتإليفار   من ذلذك  ن هذ ا الريريذر حيذديف الرنظذيم ا ذايفف إىل حتييذق الذروح والرنظذيم عذرب ا ذدويف الوطنيذة
وهذو   تغري ابناخال ووصفه عائيا  هيدليا  جسيما   ما  الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان يف جم
 .إليفار  الرر ات عائق يسردعي تيدر ابساعد  ابربايفلة  يما و  الدول إلعايف  تيور اليواعد األساسية

 ن تر ذ  قذرارات ت ذذويف  ر ات عذايف   الس الرذويف الوقذت الذراهن    يرطلذ  حذا ز الذروح مذذن جمذ -36
 .(87) وسذع   هيذذك عذن اذذ وا البلذدان األخذذرىالذت يوجذذد ميرهذا  يهذذا علذى نطذذاق  ابلفائذد  علذى اسرم ذذات

وه ا يطر  مردلة هيدلية خطري  للرضذامن الذدويل يف سذياق تغذري ابنذاخ  ألن إيفار  الرذر ات متيذا إىل 
يُذذ  ر فاثر تغذذري ابنذذاخ علذذى حيذذوق ئذذة يفون إيذذًا اعربذذار ايذذة البيعلذذى حسذذاا مح ابسذذامه زاييف   راب  

ال ملية  ير   ابديرون قرارات تر لق ورغري ابنذاخ مذن  جذا ا مردذال للم ذايري  يف ابمارسةو  .(88)اإلنسان
 ذذارا مذذع وهذذ ا ير .(89)الرذذر ة وابسذذردمرين عمذذال إىل حذذد  بذذري(  ونذذاا  علذذى حالذذة  الناقيذذةالرنظيميذذة )

 .  در اإلجرااات صرامة  ورأن ابناخ على الي يد ال ابي اختاذ ان عن طريقمحاية حيوق اإلنس

__________ 

 .Carbon Disclosure Project, “CDP carbon majors report 2017” (London, 2017)انظر  على سبيا ابدال   (82)

(83) Olivier de Schutter, “Towards a new treaty on business and human rights”, Business and Human 

Rights Journal, vol. 1, No. 1 (2016), pp. 44–45و ؛Atapattu and Schapper, Human Rights and the 

Environment, pp. 85–107. 

 مذا إذا  انذت قواعذد اليذانون الذدويل ال ذريف الذت جذرى الذد اع عنهذا يف هذ ه اليضذيةر  لياضي الدائر  ا وردائيذة البذت  يتُ  (84)
 Nevsun Resources Ltd. v. Araya, 2020 SCC 5 واقذع  و  ذأمر تنطبق على الرر ات  سواا مذن حيذ  اليذانون 

(Canada). 

-www.ciel.org/news/groundbreaking-inquiry-in-philippines-links-carbon-majors-to-human نظذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا (85)

rights-impacts-of-climate-change-calls-for-greater-accountability . 

 Lisa Benjamin, “The responsibilities of carbon major companies: are they نظذر  علذى سذبيا ابدذال ا (86)

(and is the law) doing enough?”, Transnational Environmental Law, vol. 5, No. 2 (2016). 

 Beate Sjåfjell, “Redefining the corporation for a sustainable new economy”, Journal of Law انظذر (87)

and Society, vol. 45, No. 1 (2018). 

 .40إىل  38 ابرجع نفسه  اليفحات من (88)

 .38إىل  36 ابرجع نفسه  اليفحات من (89)
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وهنا  افن عديف مرزايد مذن اببذايفئ الروجيهيذة الذت ت ذزز عمليذة إوذًغ الرذر ات عذن اب ذاطر  -37
 .(90)ت الفاعلذذة اباليذذةاباليذذة ابريذذلة اببنذذاخ  وهذذي ت بذذري اذذدويف عذذن الر ذذاون  يمذذا وذذ  الذذدول واجلهذذا

تنظذيم   ظذا ضيذااعن  األصول ال الية  واب ذاطر اباليذة ابماقلذة األخذرى )يف  إل يا ذلك   ين ا ومع
موضوعي   رب لسلو  الرر ات(   حييق سوى اليدر الضذئيا نسذبيا  مذن وجهذة نظذر الرضذامن  حيذ  

خيارات ذات ميلحة ذاتية  اختاذمن  األول يف ابيا    نه ميّدن ابيرض  وار ات الرأم  وابسردمرين 
قرارات ويئيذة جيذد . ومذن     ذين  اختاذ حييهم يف ار ة ما  على ا رتاا  ن ه ا سي يف  إىل ورأن

على الروح  و  ميدذن  ن تضذاهي يف حذد ذاهتذا  ابايل قد ت زز إيفار  الرر ات اليائمةعمليات اإل يا  
  ن تدّمذا هذ ه جمال تغذري ابنذاخ. وابخريذار  لذوز لذُنه  السذوق إجرااات الرضامن ابباار  ابطلووة يف

 يفار  الرر ات     ن حتا الها.إلاإلصًحات ال ميية الًزمة 
و خريا   مثة قغرات  بري  قائمة يف الرضامن الدويل يف هذ ا اسذال  وهذي  اذئة عذن الطذاوع عذرب  -38

يف سذياق تغذري   رى  يذوق اإلنسذان   ذين ا  ذرتاااسذا ت األخذالوط  للرر ات. و ما هو ا ال يف 
  يرفق مع  اببفهو  اإلقليمي هو ا رتااابناخ   ن و ية الدولة على تنظيم الرر ات هي و ية اديف  

   لذى سذبيا ابدذال  قذد   تدذون .(91)عذرب وطنيذةابعربارهذا ممارسذات ممارسات الرذر ات حبدذم الواقذع 
 ت اليضائية الت يُطل   يها إىل منرجي الوقويف األحفذور  اإل يذا  عذن ا نب ذااثتمة يف الو ايالرر ات ملزَ 
 يحرقون  نذذواع الوقذذويف األحفذذور  ابيذذد ر .سذذارتفذذاع انب ذذااثت ابسذذر مل  النهذذائي  الذذ ين ورفسذذري وخفضذذها  

جها ار ة خيو ة اثت الت تُنروطن ملَزمة ابإل يا  عن ا نب اابقد   تدون الرر ات ابسجلة يف يفولة و 
و  علذى ذلذك  قذد   حُتاَسذ    ا يف يفولة مضيفة ذات  نظمة  قا صرامة  واب د من تلك ا نب ااثت. وعًذ

 .يف منرجاهتا من ار ائها يف سلسلة الروريد ضم نالرر ات على الدروون اب
 يف هذذ ا الفذذرع. دغذذرات احملذذديف ومثذذة تطذذورات جاريذذة قذذد تفضذذي إىل الرذذروع يف م اجلذذة ال ديذذد مذذن ال -39

 .(92)ابسذروريف    لى سبيا ابدال  قذد تفذرا و ذض الذو ايت اليضذائية سذ را  علذى الدروذون ابضذم ن يف السذلع
 وت ما البلدان على وضع م اهد  ملزِمة لرنظيم  نرطة الرر ات عرب الوطنية وضريهذا مذن م سسذات األعمذال

   اعرتف اجرماع ابائد  ابسردير  لألعمذال2019عا  ويف  .(93)نسان وج   حدا  اليانون الدويل  يوق اإل
(Business Roundtable ووجذويف ) سر يضذذون يذم سي عجذز يف إيفار  الرذر ات  حيذ   علذن األعضذاا وجذه 

 عذذن مبذذد  األولويذذة اب طذذا  بيذذا  ابسذذامه  اب لرذذزا  إزاا مجيذذع  صذذحاا ابيذذلحة   ذذا يف ذلذذك محايذذة
  حذذد البلذذدان و يذذة للجنذذة    نرذذأاخربذذار ابرطلبذذات اجلديذذد  إليفار  الرذذر ات؛ وقذذد  ا لذذر  حاليذذا   مذذ  .(94)البيئذذة

وتُ رذذرب هذذ ه الرذذداوري واعذذد  أليذذا  .(95)اذذديف  ضذذمن اذذر ات ا جرماعيذذة واألخًقيذذات يضذذاايم نيذذة ابل
 حتّسن الر اون الدويل  و ت رتف ابلواجبات ابلزِمة للرر ات. قد

__________ 

 (.2017)على سبيا ابدال  توصيات  رقة ال ما اب نية ابإل ياحات ابالية ابريلة اببناخ انظر   (90)

 Karen Morrow and Holly Cullen, “Defragmenting transnational business responsibility”, in انظذر (91)

The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainably, Beate 

Sjåfjell and Christopher M. Bruner, eds. (2019). 

 Michael Mehling and others, “Designing border carbon adjustments for enhanced climate انظذر (92)

action”, American Journal of International Law, vol. 113, No. 3 (2019). 

  .26/9 قرار جملس حيوق اإلنسان (93)

 -www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation انظذذذذذذذذذذذذذذذذذذر (94)

to-promote-an-economy-that-serves-all-americans. 

(95) South Africa, Companies Act (2008), sect. 72. 
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 ويل والتكنولوجيات املتعلقة ابملناخمإنصاف وكفاية أنشطة الت -جيم 

  وذذد مذذن تذذوا ر الذذدعم ابذذايل والردنولذذوجي أل يذذر الذذدول والرذذ وا و  درهذذا ضذذ فا  مذذن  جذذا  -40
عجذذز الذذذ ين  ي ذذذاج البيذذاا يف حذذدويف ابيزانيذذذة ال ابيذذة للدروذذذون. ويُ ذذزى ذلذذذك جزئيذذا  إىل  ن هذذذ ا الذذدعم

رى جهدهم.  ما  نه ي دس الرزاما  ورحييق ال دل عرب ااذ إجرااات  رضم و ل قيقدر   م على اخت  
ا دويف الدولية  ابلنظر إىل  ن ال ديد من   ير البلدان   تسهم إ  ابلنزر اليليا يف ا نب ااثت الرتا مية 

ذلذك   يف ال ا    هيك عن األا ااي ال ين ي يرون يف  ير مدقع يفاخا هذ ه البلذدان. وعذًو  علذى
 ونيذذا الردنولوجيذذا يُ رذذربان مذذن الوسذذائا الرئيسذذية بسذذاعد  البلذذدان الناميذذة يف عمليذذة يل ذذين الرمويذذا الذذدو 

الرديس. ومن     ين  ادال الدعم ه ه ت رمد على ابناقرذات اجلاريذة منذ   مذد طويذا ورذأن تر ذات 
  .(96)يلالذدو  س عذن طريذق الرضذامنا سر مار يف جمال تغذري ابنذاخ  وميدذن  ن تسذهم يف أتمذ  مسذريبا منيذ

 ما اقرُت  يف إطار اجلهويف اباضذية الذت  انذت ترمذي إىل إقامذة نظذا  اقريذايف  يفويل جديذد إعذايف  توزيذع 
الرضذامن  الرمويا والردنولوجيات  يما و  الذدول اليذناعية والذدول ا ارجذة مذن حيبذة ا سذر مار  و يذا  ببذد 

الذذدويل   عيذذد تفسذذري هذذ ه ابيرتحذذات   غذذري ابنذذاخ علذذى ا هرمذذاوعنذذدما اسذذرحوذت مسذذألة ت .(97)الذذدويل
لذدعم البلذدان  من الر اون يف ه ه ابسألة ال ابية اجلديد   وجرى تدريسذها ابعربارهذا واجبذات  للرمد  

ببذذد  ابسذذ وليات ابرذذرت ة وإن  ا  الناميذذة يف تنفيذذ  اتفاقيذذة األمذذم ابرحذذد  اإلطاريذذة ورذذأن تغذذري ابنذذاخ  و يذذ
 .(98)فطر نت مرباينة وقدرات  ا  ا
ي ذذرب عذذن الرضذذامن الذذدويل  بنذذاخواليذذو     يذذزال تذذو ري الرمويذذا والردنولوجيذذات  يمذذا ير لذذق اب -41

اليائم على حيوق اإلنسذان. و  ضذع عذن إعذايف  توجيذه ا قريذايفات حنذو مسذريبا مسذردا  والسذ ي إىل 
جرماعية وا ذذق يف ا ال ا يذذوق ا قريذذايفية/صذذون الدرامذذة وختفيذذس حذذد  الفيذذر وحتييذذق ابسذذاوا  وإعمذذ

الرنمية. و وج  اتفاق ابريس  تيع على عاتق البلدان ابريدمة النمو الرزامات  ساعد  البلذدان الناميذة 
وحتيييا    ه الغاية  ت هدت البلدان ابريدمة  .(99)ماليا    ما ترج ع األطراف األخرى على تيدر الدعم

و  ذذدت الذذدول  يضذذا   ن الرمويذذا  .2025سذذنواي  حذذا عذذا  ر وليذذون يفو  100قذذدرها  النمذذو ور بئذذة  مذذوال
 ابر لق اببناخ ينبغي  ن يوازن و   نرطة الر فيس والرديس.

 ذذ ه الوعذذويف  ي ذذاين الرمويذذا ابر لذذق اببنذذاخ مذذن  ل مذذا و يذذا  ومذذع ذلذذك  عنذذدما ير لذذق األمذذر اب -42
 ريدمذذة النمذذو حذذا افن   يفذذي ابلر هذذدب    سذذهمت وذه البلذذدان امبلذذن الرمويذذا اإلمجذذايل الذذ نيذ  م سذذس. 

 مذذذا  ن اب سسذذذات ابدلفذذذة وريذذذدر هذذذ ا الرمويذذذا )ويلذذذي ذلذذذك   .(100)ابذذذ  ور  عذذذًه إزاا البلذذذدان الناميذذذة
علذذى خمرلذذس آليذذات نظذذا  األمذذم ابرحذذد   وزعذذة( ماسردرذذا هاإجذذرااات الرطبيذذق الذذت لذذ  علذذى البلذذدان 

احن   وميارف الرنمية  و سواق الدروون  وا سردمار األجنيب ابات الدنائية  وصنايفيق للمناخ  وا تفاق
يف ابائذة مذذن الرذذد يات  29و 21وابإلضذذا ة إىل ذلذك    يُرصذذد للرديذذس إ  مذا يذذرتاو  وذذ   .(101)اببااذر
__________ 

 ,Lavanya Rajamani, Differential Treatment in International Environmental Law (Oxford انظذر (96)

Oxford University Press, 2006). 

 انظر ميداق حيوق الدول وواجباهتا ا قريايفية. (97)

 .11و 4 ابرجع نفسه  ابايفخين (98)

  .9اتفاق ابريس  ابايف   (99)

(100) Charlene Watson and Liane Schalatek, “The global climate finance architecture”, Climate Funds 

Update, February 2019, p. 1. 

 ,United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariatو ؛2 ابرجذع نفسذه  اليذفحة (101)

“Summary and recommendations by the Standing Committee on Finance on the 2018 biennial 

assessment and overview of climate finance flows” (Bonn, 2018) . 
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الناميذذة علذذى منذذع  سذذو  آاثر وسذذع الفجذذو  يف الرمويذذا الذذًز  بسذذاعد  البلذذدان يال امذذة  ذذ ه األمذذوال  ممذذا 
ولذيس مذن ابسذرغرا إذن    ييذا الرمويذا الدذايف ابر لذق اببنذاخ  .(102)بنذاخ وختفيذس حذد  الفيذرا تغري

وعًو   .(103)منوا   زرية اليغري  النامية و قا البلدانإىل   ير البلدان و  درها ض فا    ا يف ذلك الدول اجل
تفذاقم    ممذا يذ يف  إىل(104)ارو ا ال ذا  ابر ليذة اببنذاخ اذدا قذالرمويذ عمليذات على ذلك  تر    ضلبية
 مديونية البلدان النامية.

مذن  للمناخ إلضفاا الطاوع ابر ز  على الرمويا ضمن آلية جديذد  يد  نرئ اليندوق األخضرول -43
 ذذ ا  اذذأيا ا سذذرجاوة للرذذواضا ابر ليذذة اب يذذول علذذى األمذذوال ومبذذد  اإلنيذذاف. ضذذري  نذذه   اي ذذ 

وعلذذى الذذذرضم مذذن الو يذذذة الذذذت  .(105)غري مذذذن الرمويذذذا ابر لذذق اببنذذذاخصذذاليذذندوق حذذذا افن سذذوى جذذذزا 
ابباار وتويل زما  ال مليات على الي يد الوط    ليد ُخي   لنفاذُ سندت إىل اليندوق من  جا ا

يف ذلذذك ابيذذرف  حنذذو قًقذذة  رابع الرمويذذا ابيذذد  مذذن اليذذندوق إىل وذذس منظمذذات يفوليذذة  ذذربى   ذذا
وهتذديف هذ ه اليذ وابت  .(106)والر مري  والبنك الدويل  ووذر م  األمذم ابرحذد  اإلمنذائي األورويب ل نراا

اليذندوق  ابرمدذا يف حتسذ   ذراي ا يذول ابنيذس علذى متويذا  الغرا ال    ُنرئ من  جلذهوضريها 
ري ذلذك ضذظيفذة  والذنظم الغ ائيذة ابرنذة  و ها  مر لق اببنذاخ  ممذا ميدذن  ن ي ذزز الر ذاون ورذأن الطاقذة الن

 ابر لية اب ق يف الرنمية. مدلةمن األ
وعلى ضرار الرمويذا ابر لذق اببنذاخ  ترذدا عمليذات نيذا الردنولوجيذا إىل البلذدان الناميذة الذت  -44

اإلنسذذان يف حترذذاج إىل هذذ ا الذذدعم جذذزاا  حاسذذم األمهيذذة مذذن حتييذذق الرضذذامن الذذدويل اليذذائم علذذى حيذذوق 
لك   ين لدى النظا  الذدويل للمنذاخ واجلهذات اباحنذة واب سسذات اباليذة ذسياق تغري ابناخ. ووناا على 

ابر ذذديف  األطذذراف وذذرام  ل مليذذات نيذذا الردنولوجيذذا. لدذذن  مذذا هذذو ا ذذال ابلنسذذبة إىل مسذذألة الرمويذذا  
و انذذت آليذذذة  .(107)  النرذذائ  احملييذذذة ذذين قنذذوات نيذذذا الردنولوجيذذا جمذذز    وضذذذري اذذفا ة وضامضذذة مذذذن حيذذ

قًقذذة اقريذذايفات  النظيفذذة ترذذدا الوسذذيلة الرئيسذذية لنيذذا الردنولوجيذذات لذذب ض الوقذذت  ضذذري  ن ةالرنميذذ
  2010ومنذ  عذا   .(108)يف ابائة من ابراريع ابسجلة لآلليذة 74سري ة النمو  حس   انت تسرضيس 

 للردنولوجيذا  د  اإلطارية ورأن تغري ابنذاخ آليذة خمييذة   عندما  نرأت األطراف يف اتفاقية األمم ابرح
__________ 

 United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat, “Summary and انظذر (102)

recommendations by the Standing Committee”, para. 39و ؛United Nations Environment 

Programme, Adaptation Gap Report (Nairobi, 2018), pp. 21–28. 

 United Nations Frameworkو ؛Oxfam, “Climate finance shadow report” (2018), pp. 18–19انظذر  (103)

Convention on Climate Change Secretariat, “Summary and recommendations by the Standing 

Committee”, para. 42. 

(104)United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat, “Summary and recommendations 

by the Standing Committee”, figure 2, p. 8و ؛Oxfam, “Climate finance shadow report”, p. 4 . 

(105) Watson and Schalatek, “The global climate finance architecture”, p. 3. 

(106) Friends of the Earth United States and the Institute for Policy Studies, “Green Climate Fund: 

aperformance check” (2017), p. 3. 

 Liliana B. Andonova, Paula Castro and Kathryn Chelminski, “Transferring انظذر  علذى سذبيا ابدذال  (107)

technologies: the polycentric governance of clean energy technology”, in Governing Climate 

Change: Polycentricity in Action?, Andrew Jordan and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2018) مذذن اتفذذاق ابريذذس )حتذذا اذذا آليذذة  6 ة اببذذايف وجهذذويف الذذدعو  ابر ليذذ؛
-www.ciel.org/getting-article-6الرنمية النظيفة( الت تب  ا منظمذات اسرمذع ابذدين. م لومذات مراحذة علذى: 

right-with-human-rights. 

(108) Andonova, Castro and Chelminski, “Transferring technologies”, pp. 267–271. 
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  لذذى سذذبيا ابدذذال    يذذن  اتفذذاق ابريذذس  .(109)لرنفيذذ  عمليذذات النيذذا اذذدويف   تُر ذذ  سذذوى خطذذوات 
على الرزامات البلدان ابريدمة النمو يف ه ا اليذديف. وترذري البحذوا إىل  ن البلذدان الذت لذديها ابلف ذا 

 ابسرفيدين من عمليات النيا  مما الس الردنولوجيات واسري الا ونررها هي   رب على إنراج اثورةقدر  
 .(110)قغرات يف   ريييا و قا البلدان منوا  

ومما يدري اليلق  يضا  ابلنسبة للرضامن الدويل يف جمال تغذري ابنذاخ انيسذا  الذدول ورذأن مسذألة  -45
ويف ابلفائذد   ذابرتبطة وردنولوجيات ابنذاخ  الذت قذد ت ختفيس األعباا الت تفرضها حيوق ابلدية الفدرية

 .(111)يف م ظمهذذا علذذى الرذذر ات ا اصذذة يف البلذذدان ابريدمذذة النمذذو علذذى حسذذاا م ظذذم البلذذدان الناميذذة
 ن تدذذذون مراحذذذة ويذذذرى ال ديذذذد مذذذن الذذذدول والذذذدعا   ن تدنولوجيذذذات ابنذذذاخ هذذذي منذذذا ع عامذذذة ترطلذذذ  

لذى اجلميذع. و  حُيذرز تيذد  عالدذايف إلزالذة ا ذواجز  ذا ي ذويف ابلنفذع   و موضذوع الذدعم ابذايل لًسذر دا 
وذذا إن نيذذا الردنولوجيذذذا  .(112) ورذذأن هذذ ه ابسذذائا سذذواا يف النظذذا  الذذذدويل للمنذذاخ  و يف نظذذا  الرجذذار 

 .خمي  و  يسرربع تطبييا  على النطاق األوسع لغرا آينحيدا عايف   
عمليذات نيذا ية و لسيليب لا ه ا النموذج من الرحويًت اباوووجه عا     تزال الطريية الت  -46

ا اجذذَة ال ابيذذة ابرذذرت ة إىل إحذذداا حتذذول هيدلذذي ورذذأن تغذذري ابنذذاخ مسذذألة ضذذري واضذذحة   الردنولوجيذذا
ً  إ إذ وجذذويفاي   نذذه يذذويل األولويذذة للر ييذذد اب سسذذي  وا ي يذذة  واليذذروا والغمذذوا. وهذذ ا ميدذذا اذذاض

 ى حيوق اإلنسان.ة هامة من قضااي الرضامن الدويل اليائم علومررت ا   وهو قضي

 واجلماعات الضعيفة واألفراد الضعفاءالبلدان  إمكانية اللجوء إىل القضاء ابلنسبة إىل -دال 

 جرب اخلسائر واألضرار -1 

ووسذائا  رمعلى الرضم من  ن م اجلة ا سائر واألضرار النامجة عن تغري ابناخ  الت ميدن  ن تذ -47
حييية  ن الرسب  يف ظاهر  تغري ابنذاخ واب ذا    يف الر اما معًقيا    تُ ررب يجا  قانونيا  و خ(113)خمرلفة

منها على حد سواا حيداثن وطرق ضري مردا ئة   ين ه ه ابسذألة   تذزال تيذطد   ياومذة يفول م ينذة  
و  مفهذذو   تيذذحيح  ا سذذائر واألضذذرار وييذذ .(114)خً ذذا  للرضذذامن الذذدويل اليذذائم علذذى حيذذوق اإلنسذذان

افاثر  ابربيية  لرغري ابناخ الت   ميدن   و لن ميدن  الر ويض عنلر اون الدويل من حي  على مبد  ا
الديا ية وا سائر يف األروا   الت حتدا على وجه ا يواي يف  ا سائرجتنبها  مدا حا ت الررريد و 

__________ 

(109) Margaretha Wewerinke-Singh and Curtis Doebbler, “The Paris Agreement: some critical 

reflections on process and substance”, University of New South Wales Law Journal, vol. 39, No. 4, 

pp. 1509–1510. 

 ,See Andonova, Castro and Chelminski, “Transferring technologies”; Damilola S. Olawuyi انظذر (110)

“From technology transfer to technology absorption: addressing climate technology gaps in 

Africa”, Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 36, No. 1 (2018). 

 Matthew Rimmer, “The Paris Agreement: intellectual property, technology transfer andانظذر  (111)

climate change”, in Intellectual Property and Clean Energy: The Paris Agreement and Climate 

Justice, Matthew Rimmer, ed. (Singapore, Springer, 2018). 

 ابرجع نفسه. (112)

 علذذذذذذذى الذذذذذذذراوا: ابلطذذذذذذذائر  يلو ضذذذذذذذريبة تديذذذذذذذس علذذذذذذذى السذذذذذذذفر الذذذذذذذدانظذذذذذذذر  علذذذذذذذى سذذذذذذذبيا ابدذذذذذذذال  ميذذذذذذذرت   ذذذذذذذرا  (113)
www.iied.org/pubs/display.php?o=17045IIED. 

 ,Reinhard Mechler and others, eds., Loss and Damage from Climate Change: Concepts انظذر (114)

Methods and Policy Options (Cham, Switzerland, Springer, 2018). 
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طح البحذذر واألعاصذذري ويذذ يف  ارتفذاع مسذذروايت سذذ .(115)ة اليذذغري  الناميذذة قذا البلذذدان منذذوا  والذذدول اجلزريذ
 الذدول اجلزريذة اليذغري  الناميذة  ويذ قر عديف  بري جدا  من راضي  إىل تدمريوضريها من الظواهر الرديد  

ول لك   ذين هذ ه  .(116)أتقريا  سلبيا  على حيوق اإلنسان   ا يف ذلك الدرامة وحق تيرير ابيري ابلرايل
 سذرحد ةاألضذرار اب لر ذويض عذنالرضذامن الذدويل ل رور  إقامذةضذلدول والبلدان النامية الضذ يفة األخذرى حتذر  وا

 .(117)اببناخ الت تر را  ا على حنو ضري مرناس 
واب ذا    والغرا مذن جذدول األعمذال ابر لذق اب سذائر واألضذرار هذو تيذحيح حذا ت الظلذم -48

تغذري ابنذاخ. ويرذيح الرمويذا ال ابي  ابلنظذر إىل الذدمار النذاجم عذن  على الي يد اإلمدانقدر  اإلنسانية
الذدويل  علذى وجذه ا يذواي  وسذيلة  ساسذية لرحييذق الرضذامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذذان يف 

ار و ذذذض هذذ ه ابسذذذألة. وحاليذذذا   تذذذدرا افليذذذة اب سسذذذية للنظذذا  الذذذدويل للمنذذذاخ اب نيذذذة اب سذذذائر واألضذذذر 
قذد . وعذًو  علذى ذلذك  (FCCC/PA/CMA/2019/L.7)إمدانيات تيدر الدعم ابايل يف هذ ا ا جتذاه 

ح قريبا  إحذدى الرذداوى ابر ليذة حبيذوق اإلنسذان ابر وعذة يف الفلبذ  واجبذات الرذر ات وريذحيح  توضِّ
 ه ابليذدر الدذذايف. إذ ترذذداي دذذس  مهيرذذ ضذذري  ن الريذد  احملذذرز يف جذذدول األعمذال   .(118)ا سذائر واألضذذرار

 مذن  ر ذان اليذانون الذدويل ورذأن تغذري ابنذاخ  وينبغذي  ن مُتذنح نفذس مسذروى الدال   الر نا سائر واألضرار  
 فذي النهايذة    ذريفت لذه الذدول  حذد األحدذا  ابسذريلة يف  .(119)األولوية ال   مُينح للر فيذس والرديذس

طريية ادمة  وعد  رضبة الب ض يف صياضة جدول األعمال ويرى ا بري ابسريا  ن  .(120)اتفاق ابريس
 يما عن طريق تيدر يفعم مايل قذو   يُ رذرب قغذر   بذري  يف الرضذامن الذدويل اليذائم علذى حيذوق اإلنسذان و  س

 وهو ما يرطل  حتسينا  جوهراي .

 النتائج السلبية إلجراءات التخفيف محاية الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية والعمال من -2 

 وا األصلية واسرم ذات احملليذة ابرضذرر  مذن مرذاريعمتدا  فالة إمدانية اللجوا إىل اليضاا للر  -49
ى الر فيس من آاثر تغري ابناخ قغر  رئيسية  خرى يف الرضامن الدويل اليائم على حيوق اإلنسان. وعل

ينطذذو  الر فيذذس مذذن آاثر تغذذري ابنذذاخ علذذى إقامذذة مرذذاريع للهيا ذذا  ابرذذاريع اإلمنائيذذة الدوليذذة  قذذد ضذذرار
اسرم ات احمللية والر وا األصلية  وترسب  يف  ت يف  ودورها إىل ترريدألراضي األساسية واسر دا  ا

 ضرار ويئية وتر ارا مع ا ق يف ابوا ية ا ر  وابسبية وابسرنري .   لى سبيا ابدال  يُفهم  ن اب اطر 
  تذذذو ر و  .(121)لدبذذذري  علذذذى حيذذذوق اإلنسذذذان تنرذذذأ عذذذن السذذذدويف الدهرمائيذذذة ومرذذذاريع الوقذذذويف األحيذذذائيا

         ا ذذذق يف الط ذذذن  هذذذي   ترذذذيحالرنميذذذة النظيفذذذة سذذذوى سذذذبا قليلذذذة لًعذذذرتاا علذذذى هذذذ ه ابرذذذاريع و  آليذذذة

__________ 

 .Maxine Burkett, “Climate reparations”, Melbourne Journal of International Law, vol. 10, No انظر (115)

2 (2009). 

ارتفذاع مسذروى سذطح البحذر وعًقرذه ابليذانون يف ه ا اليديف  انظر ابرروع اجلذار  للجنذة اليذانون الذدويل ورذأن  (116)
 (.الفيا ال اار  A/73/10الدويل )

 Elisa Calliari, Swenja Surminski and Jaroslav Mysiak, “The politics of (and behind) theانظذر  (117)

UNFCCC’s Loss and Damage Mechanism”, in Mechler and others, Loss and Damage. 

-www.ciel.org/news/groundbreaking-inquiry-in-philippines-links-carbon-majors-to-humanانظذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  (118)

rights-impacts-of-climate-change-calls-for-greater-accountability. 

(119) Julia Kreienkamp and Lisa Vanhala, “Climate change loss and damage: policy brief” (2017), pp. 2 

and 7. 

  .8اتفاق ابريس  ابايف   (120)

 Tessa Khan, “Promoting rights-based climate finance for :انظر ورقة ضر ذة ا جرماعذات الذت  عذدهتا تيسذا خذان (121)

people and planet” . مراحة علىwww.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/19thSession.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/19thSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/19thSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/19thSession.aspx


A/HRC/44/44 

GE.20-04949 22 

اإلنسذان    نه ينبغي لألطذراف  ن حتذرت  حيذوق  حيرهوي رتف اتفاق ابريس  من  .(122) و يف الر ويض
اختذاذ إجذرااات  عنذديهذا   و ن ت ززهذا وتراعيف مجلة حيوقوحيوق الر وا األصلية واسرم ات احمللية  

واِصذذا مياومذذة إيفراج ضذذما ت حيذذوق اإلنسذذان يف ضذذري  ن الذذدول تُ  .(123)للر فيذذس مذذن آاثر تغذذري ابنذذاخ
وويذذرف النظذذر  .(124)الدروذذون  سذواق سذذر د  يفاليواعذد الذذت ترفذذاوا ورذذأيا يف إطذار ابرذذاريع الذذت سرُ 

 إجرائيذة وموضذوعية  ين عذد  وجذويف حيذوق عن عيوا  خرى ترمدا يف ا عرمايف ورد  على  سواق الدروون 
تداوري الر فيس  مر ير ارا مع مرطلبات الرضامن الدويل اليائم على حيذوق  ضرر  منللجماعات ابر

 اإلنسان يف ه ا اسال.
الُنظميذذة لًنريذذال إىل  ررذذ باترمذذع الذذدويل افن حيييذذة  ن القبذذا اسليذذد ويف سذذجا خمرلذذس   -50

 سذررطل  تضذامنا  يفوليذا  لرحييذق انريذال عذايفل حيمذي حيذوق ال مذال. ويف هذ ا الريريذر ا قريايفات ابسردامة 
قذذد حُتذذدقها ابلف ذذا الرحذذو ت ا قريذذايفية  بااذذر  الذذتيسذذرتعي ا بذذري ابسذذريا ا نربذذاه  يضذذا  إىل افاثر اب

 ضرور  إحداا رجن  اسرمرار تغري ابناخ يف الوظائس اليائمة يف قطاع الوقويف األحفور . وابلنظر إىلل
دار إيفار  جيد  و ن يسهم يف حتييق  هداف الرغيري  توضح منظمة ال ما الدولية  ن انريالنا ل   ن  يُ 

 حتييق ولدن ال ما على .(125)تو ري ال ما الًئق للجميع  واإليفماج ا جرماعي  واليضاا على الفير 
وتريته. وقد   دت الدول واب سسات انريال عايفل اسرغرق   در من عيدين من الزمن قبا  ن ترسارع 

الدولية وجويف ورام  مر ديف  ب اجلة ه ه ابسألة. ومع ذلك    يزال جدول األعمذال يواجذه صذ وابت  
 .(126)اببنذذاخ اومة  ل رقلذذة ابفاوضذذات ابر ليذذة ورقذذة مسذذ  ذذذ  ألسذذباا لذذيس  قلهذذا  ن و ذذض البلذذدان تسذذر دمه

اعات ابسذردامة ميدذن  ن تُنذر  وظذائس جيذد  يف ظذا الذدعم ومثة  يفلذة وا ذر  منذ  سذنوات علذى  ن اليذن
 ويف الواقذذع  ن الرضذذامن الذذدويل مذذن  جذذا حتويذذا .(127)ابناسذذ  ابيذذد  مذذن  ذذا مذذن ا دومذذات و رابا ال مذذا

ل لذذي والذذوط  واإلقليمذذي وال ذذابي ي ذذ  ال مذذا حبسذذن نيذذة  مايذذة ال مذذاا قريذذايفات علذذى  ذذا مذذن اليذذ يد احمل
ريذذق الرنويذذع والرذذدري  وضذذري ذلذذك مذذن  اذذدال ابسذذاعد  ابربايفلذذة.  مذذا  ن الر ذذاون ونُظذذم ال مذذا عذذن ط

آخذر مذن  و ذايف الرضذامن ويرذدا و ذدا    مذر هذا الدًقي اسد  يف منظمذة ال مذا الدوليذة يف هذ ا اليذديف 
مذذع ونوعيرذذه   يرناسذذبان  يذذائم علذذى حيذذوق اإلنسذذان. وودذذا وسذذاطة   ذذين النطذذاق ا ذذايل للر طذذياالذذدويل ال

 الرحد  ابيبا.

 املتفاوتة على أصحاب احلقوق عرب احلدود الوطنية يف الفئات املهمشة اآلاثر -3 

 يمذذا ير لذذق  الذذت يذذدميها تغذذري ابنذذاخ الرفذذاوت  يبذذد  اسرمذذع الذذدويل إ  افن ابلريذذد  ألوجذذه  -51
وق عذذرب ا ذذدويف لذذو  ذلذذك مداسذذ  هامذذة  ابعربارهذذا مذذن  صذذحاا ا يذذ ابلفئذذات ابهمرذذة الذذت حييذذت

اإلجذرااات  الوطنية  وج  اليدو  الدولية األساسية  يوق اإلنسان. وقذد وذد  ابدلفذون وذو ايت يف إطذار
خ على الر وا األصلية واألطفال ا اصة وا يئات ابنرأ   وج  م اهدات اب عرتاف ااثر تغري ابنا 

__________ 

 Sébastien Duyck, “The Paris Agreement and the protection of human rights in a changing انظذر (122)

climate”, Yearbook of International Environmental Law, vol. 26 (2017). 

 اتفاق ابريس  الفير  ا ايفية عرر  من الديباجة. (123)

(124) International Institute for Sustainable Development, Earth Negotiations Bulletin, vol. 12, No. 775 

(2019), p. 16. 

(125) ILO, “Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies 

for all” (Geneva, 2015), p. 4. 

 Carbon Brief, “COP25: key outcomes agreed at the UN climate talks in Madrid” (15انظذر  (126)

December 2019). 

 .ILO, Greening with Jobs: World Employment Social Outlook 2018 (Geneva, 2018) ابدال  انظر  على سبيا (127)



A/HRC/44/44 

23 GE.20-04949 

  مذذا لذذر .  (128)ن يف  يذذر وال مذذال والنسذذااواألاذذ ااي ذو  اإلعاقذذة و بذذار السذذن واألاذذ ااي الذذ ين ي يرذذو 
.   لذذى سذذبيا ابدذذال  يليذذي البذذاحدون ت ي يرذذها هذذ  ا األاذذ اايعذذن هذذ ه الرجروذذة الذذ  ريذذد يفراسذذات  عذذدايفإ

 اذ وا اإلنويذت وابزارعذون األسذرتاليون مذن  يذدان ابنذاطق الضوا على  ا ذزن اإليدولذوجي  الذ   ت ذاين منذه
 خذذرون  يفيذذة اسذذرجاوة النذذاا ابييمذذ  يف يف ذذا لرغذذري ابنذذاخ يف منذذاز م و مذذا نويبحذذ  آ .(129)الطبي يذذة احمليطذذة

 وابإلضذا ة .(131) صدرت منظمة ال ما الدوليذة يفراسذة عذن اإلجهذايف ا ذرار  لل مذال يف قطذرو  .(130)عملهم
يف اليطذ  الرذمايل ممدلذو اسرم ذات األصذلية الديفية الت يذرّوج لذا إىل ذلك  اسردرس  حد الباحد  

 وتوضذح هذ ه الدراسذات .(132)هم تغري ابناخ إبيفخاله إىل اللهجة ال امية على  نه  ادا من  اذدال ا يذا   
تغذري ابنذاخ.  ةمواجهذ ا  اجرماعيذا  يف  عيذااالديفية الت تذرم لذا إعذايف  ت ريذس م ذع  ن يدذون الفذريف ضذ يف
علذى ا طذوات ابلموسذة الذت  ليا مذن األيفلذةاليومع ذلك   من منظور الرضامن الدويل    يوجد سوى 

ا لرزامذذات الدوليذذة حبيذذوق  تر ذ ها ا دومذذات و رابا ال مذذا و صذحاا اببذذاين وميذذدمو ا ذذدمات لرنفيذ 
  ه اليضااي الناائة.اإلنسان الت من اأيا  ن تسرجي   

   اختذذ  جملذذس حيذذوق اإلنسذذان قذذرارا  حيذذ  الذذدول علذذى صذذياضة يذذ  اذذاما ومردامذذا2019ويف عذذا   -52
 .(133)آاثرهإلعاقة إزاا سياسات الرديذس مذع تغذري ابنذاخ والر فيذس مذن اعربارات اوُمراع   عربارات اجلنس  و 

وهذذ ا يذذو ر نيطذذة انطذذًق للرفدذذري يف الديفيذذة الذذت ير ذذ  لذذا محايذذة الفئذذات ابهمرذذة عذذن طريذذق ال مذذا 
ا يذول علذى مزيذد مذن اب لومذات  ال   ينبغي تف يله على اليذ يد احمللذي. ضذري  نذه يلذز  نسقال ابي اب

الو ذاا  ت اليضذائية مذن  جذاإليفماج جتروة الر وا ا يذة ضذمن اليذوان  والسياسذات الذت تسذر دمها الذو اي
ابلرزاماهتا الدولية يف جمال حيوق اإلنسان. ول لك  يرى ا بري ابسريا  نه   تزال هنا  قغر  خطري  يف 

على حيوق اإلنسان إزاا الفئات ابهمرذة الذت تذروا  يمذا وينهذا صذلة  الر بري عن الرضامن الدويل اليائم
 . من قسوهتا تغري ابناخ يضاعسألحيية الت را عد  اجتا     وهي وطنيةقائمة عرب ا دويف ال

إصيييالح قيييائم عليييى حقيييوق مييين أجيييل اعتمييياد توصييييات السيييتنتاجات و الا -خامساا  
 اإلنسان

كله تغييري املنيياخ، واآلاثر السييلبية امللتبيية علييى حقييوق نظييراا للتهديييد الوجييودي اليي ي يشيي -53
اآلن يف معاجلة العديد من جوانب املشكلة من خالل تقدم احملرز حىت قصور يف الاإلنسان نتيجةا لل

، وأعليى مسيتو ت الطميوح قيدرات كيل طيرفو  ،كانت متباينةلكة وإن  واملسؤوليات املش ،التعاون
ة الضيييرور  ملييين، فإنيييه من اليييدويل القيييائم عليييى حقيييوق اإلنسيييان أي التضييياللعميييل املباشييير   املمكنييية
ملعاجلية الشيواغل املثيارة يف  بدرجية كبيرية خرى جهودهاأن تعزز الدول واجلهات الفاعلة األ احلتمية

 إىل حد كبري. ميّكنه من تيسري ه ه العملية موقعاا . وحيتل جملس حقوق اإلنسان ه ا التقرير
__________ 

 the “Joint statement on ‘human rights and climate change’”, the Special Rapporteur on علذى سذبيا ابدذال  (128)

the issue of human rights obligations  orteur onSpecial Rapp and the extreme poverty and human rights

relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.. 

 Neville Ellis and Ashlee Cunsolo, “Hope and mourning in the Anthropocene: understanding انظذر (129)

ecological grief”, The Conversation, 4 April 2018. 

 .www.gdi.manchester.ac.uk/research/impact/the-lived-experience-of-climate-change انظر (130)

 .www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_723539/lang--en/index.htmانظر  (131)

 Candis Callison, How Climate Change Comes to Matter: the Communal Life of Factsانظذر  (132)

(Durham, North Carolina, Duke University Press, 2014), p. 1. 

 .41/21 قرار جملس حيوق اإلنسان (133)

https://www.gdi.manchester.ac.uk/research/impact/the-lived-experience-of-climate-change/
https://www.gdi.manchester.ac.uk/research/impact/the-lived-experience-of-climate-change/
https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_723539/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/WCMS_723539/lang--en/index.htm
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 وقشت يف ه ا التقرير، يقدم اخلبري املستقل التوصيات التالية:ويف ضوء املواضيع اليت ن -54

 ينبغي جلميع الدول والشركات واملنظمات الدولية أن تتخ  كافة اخلطيوات املسيتقلة ) ( 
، مبيا يتسيق 2050حبلول عيام بلوغ املستوى الصايف الصفري لالنبعااثت واملشلكة الالزمة من أجل 

 خلفييا االنبعييااثت ومييع اشييدف املشييل  املتمثييل يف حصيير لييديها ةمييع أعلييى مسييتو ت الطمييوح املمكنيي
 اتفاق ابريس؛ درجة مئوية مبوجب 1,5درجة احلرارة العاملية مبا قدره ارتفاع 

حتقيقاا ش ه الغاية، ينبغي للدول والشركات واملؤسسات املالية، وال سيما الدول  )ا( 
ناحيية التارييية أو املعاصيرة، أن تنظير يف الكيف عين ال مينلديها أعلى مستو ت االنبعااثت، سيواء  اليت

القيائم  التضيامن اليدويل ، مين منطليقاستثمارات جديدة فيها جراءوقود األحفوري وإال أنواع استكشاف
الوقيود  ير عمليياتعلى حقوق اإلنسان، إذ سيتم جتاوز ميزانية الكربيون املشيلكة يف حيال مواصيلة تطيو 

 ؛على النحو املقرر قلحةاألحفوري القائمة ابلفعل وامل
 الية أن تتعياون لكفالية أال ييؤدي أي حتيولينبغي للدول والشركات واملؤسسات امل )ج( 

يف اقتصاد الوقود األحفوري  وإحداث التحيول ضيرورة حتميية  إىل إدامية أوجيه عيدم التما يل بيني 
تقوم فيه البلدان ابخلفا ، يف الوقت ال ي غنيةوينبغي للبلدان ال الدول والشعوب الغنية والفقرية.

تدرجيياا، أن تقدم للبلدان الفقرية اليت  إبلغائها فوري أو حىتالتدرجيي لعملياهتا املتعلقة ابلوقود األح
تكون أقل قابلية للتكيف مع عملية االنتقال دعماا يقوم على احلق يف التنمية للدول الفقرية وعلى 

 بُنظم الطاقة؛ طةرتبحقوق شعوهبا االجتماعية واالقتصادية امل
الوطنيية ينبغي للدول والشركات أن تتعاون على إصالح القواعد األساسية عرب  )يف( 

إيييالء األولوييية يف عمليييات اقيياذ القييرارات علييى نطيياق الشييركات  كفالييةإلدارة الشييركات ميين أجييل  
 الية األخرى؛حلماية حقوق اإلنسان الدولية املهددة بتغري املناخ، على حساب األرابح واملصاحل امل

ركات ينبغي للدول أن تتعاون حبسن نيية مين أجيل وضيع معاهيدة لتنظييم أنشيطة الشي )هذ( 
 وذليك ،عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال مبوجب أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان

اليييت  تنظيييم املسييا ات عييدم قييدرة الييدول علييى الوضييع النيياجم عيين للقييام جزئييياا ابملسيياعدة يف تصييحي 
 ا عيييرب احليييدودتقيييدمها هييي ه الكييييا ت يف إطيييار العميييل املتعليييق بتغيييري املنييياخ نتيجيييةا لتنظيمهيييا وعملياهتييي

 الوطنية، أو عدم رغبتها يف ذلك؛
بتقدمي الدعم امليايل والتكنوليوجي إىل اليدول األخيرى  ينبغي للدول أن تفي ابلتزاماهتا ()و 

 ه االلتزاميات قيدر اإلمكيان، وأن تضيع التزاميات دقيقية هي ضياعفيف إطار النظام الدويل للمناخ، وأن تُ 
 وإن كانيت متباينية، مبيا يتفيق ميع مبيدأ املسيؤوليات املشيلكة حيثما ال يكون مسيتوى الدقية متيوافراا 

        وينبغييي شييا، لييدى القيييام بيي لك، أن تزيييل احلييواجز اليييت منييع البلييدان النامييية، طييرف.وقييدرات كييل 
ضييعفاا، ميين احلصييول علييى مييوارد التمويييل والتكنولوجيييات املتعلقيية أكثرهييا أشييدها فقييراا و وال سيييما 

 مبا يف ذلك احلواجز الناشئة عن نُظم حقوق امللكية الفكرية؛ ابملناخ على الصعيد الدويل،
ينبغي للدول أن تتعاون عن طريق النظام الدويل للمناخ واجملتميع اليدويل حلقيوق  )ز( 

 يف سييياقإمكانييية اللجيوء إىل القضيياء عمييل الدوليية، لضييمان نظمية الاإلنسيان، مبييا يف ذليك ميين خييالل م
 تغري املناخ فيما يتعلق مبا يلي:

اخلسائر واألضرار املرتبطية ووجيه عيدم املسياواة الييت ييدميها تغيري املنياخ،  معاجلة ’1‘
بسبل منها إيالء جيدول األعميال األولويية نفسيها الييت ييتم إيالتهيا للتخفييف والتكييف، 

 املايل البنَّاء للبلدان والشعوب املتضررة؛ دعمال وتقدمي



A/HRC/44/44 

25 GE.20-04949 

أفييراد الشييعوب األصييلية واجملتمعييات صييون التمتييع حبقييوق اإلنسييان الدولييية بييني  ’2‘
احمللييية املتضييررة ميين املشيياريع ذات الصييلة بتغييري املنيياخ، مبييا يف ذلييك محاييية املييدافعني عيين 

 البيئة من التجرمي؛
ى العياملي وصيوالا إىل املسيتوى احملليي املسيتو  صياغة وتنفي  خطط ملموسة عليى ’3‘

االقتصييادات املسيتدامة اليييت تكفيل احلييق يف العمييل مين أجييل حتقييق االنتقييال العيادل  ييو 
 الالئق للجميع؛

التعيياون عليييى الوفييياء اباللتزاميييات الدوليييية يف جمييال حقيييوق اإلنسيييان مييين حيييي   ’4‘
 مين تغيري املنياخ، مبيا يف ذلييك اعتيياديانطباقهيا عليى الفئيات املهمشية املتضيررة عليى  ييو غيري 

 اص ذوو اإلعاقة واألشخاص ال ين يعيشيونالشعوب األصلية وكبار السن واألطفال واألشخ
  يف فقر والنساء.

    


