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 وتقارير المفوضية السامية واممين العام
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 واةيتماعية والثقافيةد بما فا ذلك الاق فا الت مية
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 بأعلى مستوى ممكن من ال اة البدنية والعقلية

 لاقوق اإلنسان ةاممم المتادة السامي يةمفوضتقرير   

 موجز  
تقدَّم هذه الدراسة التحليلية بشأن العالقة بني تغري املناخ وحق كل إنساان   التمتا   

 .29/15اإلنسان بقرار جملس حقوق  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية عمالا 
وتبحث مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   هذه الدراسة آثار تغري املنااخ علاى 
حقااوق اإلنسااان  وم ساايما احلااق   الصااحة  ومااا  تصاال بااذلا ماان املتزامااا  واملساا وليا  

هناا  املتعلقاة ققااوق اإلنسااان الاال تقاا  علااى عاااتق الاادول واخرااا  الفاعلااة األ اارى  وعنا اار 
تتم الدراسة بعدة تو يا  .قائم على احلقوق بشأن التصدي لتغري املناخ ومنافعه  .وُتخ
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 مقدمة -أوةا  
  الاذي للاف فياه اجمللاس 29/15بقارار جملاس حقاوق اإلنساان  عماالا  ه الدراسةم هذقدَّ ت -1

السااامية حلقااوق اإلنسااان إجااراء دراسااة لليليااة مفصاالة  بالتشاااور ماا   مفوضااية األماام املتحاادةإىل 
  التمتاا  باااأعلى  إنساااانالقااة باااني تغااري املنااااخ وحااق كاال العاخرااا  املعنيااة اا  الصااالة  بشااأن 

 .مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
لاى الاادول واسااتبياناا عمااا املفوضاية مااذكرة شافو ة   عمَّ 2015آب/أغساطس  21و   -2

رسااائل إىل اا أ ضاا رساالاأخ و  .ة املااذكورةلدراسااا تقاادم مساااألا  ألغاارا  وللبااا منرااااألعضاااء 
  مباا فيراا مناماا  اجملتما  املادن واملناماا  الدولياة وامل سساا  الولنياة املعنيةاخرا  األ رى 
أعااد ا املفوضااية قباال  (1)وُلخِّصااا املساااألا  الااواردة   ورقااة غرفااة اجتماعااا  .حلقااوق اإلنسااان

 3اإلنساااان    قاااوقحلقااة النقااااع املتعلقاااة بتغااري املنااااخ واحلاااق   الصااحة الااال عقااادها جملااس ح
وقااد اسدشااد  الدراسااة مبااا جاااء   حلقااة النقاااع وبالبيانااا  املكتوبااة  .(2)2016آاار/مااار  

 .املذكورة أعاله وبالبحوث املستقلة
 م ساايماآثااار تغااري املناااخ علااى حقااوق اإلنسااان  و و  هااذه الدارسااة  تبحااث املفوضااية  -3

الال تقا    وليا  املتعلقاة ققاوق اإلنسااناملتزاما  واملسوما  تصل بذلا من احلق   الصحة  
هنا  قاائم علاى احلقاوق ومنااف  عنا ار كما تبحاث   الدول واخرا  الفاعلة األ رى على عاتق

للوفاااء  ددةبتو اايا   اا دراسااةتااتم الُتخ و  .علااى  ااحة اإلنسااان تغااري املناااخثااار آلبشااأن التصاادي 
 .  سياق تغري املناخ  باملتزاما  املتعلقة ققوق اإلنسان  وم سيما تلا املتعلقة بالصحة

 تغير الم اخ على التمتق بالاق فا ال اةآثار  -ثانياا  
 .متكاملاة ومدابطاةهاي لتجزئاة  و وم لوغاري قابلاة للتصار   عاملياةمجي  حقوق اإلنساان  -4
حلق   الصاحة علاى تمتا  بااالو توقاف  .ياق احلاق   الصاحة  س بوضوحهذه اُلصائص تربز و 

اُلادما  الصاحية اخيادة  وفارو  العمال اآلمناة  والساكن الالئاق والغاذاء مجلة أمور منرا توافر 
 كماا  توقاف علاىعلاى أساا  عادم التميياز     واملياه والصر  الصحي  والبيئة الصاحية  والتعلايم

 .(3)تنفيااااذها  لصااااحة و ل ة العامااااة   ااااياغة السياساااا مشاااااركة واسااااعة اخرااااا  املعنيااااةمشاااااركة 
__________ 

  تاااااااااااااااااااااااااح امسااااااااااااااااااااااااتبيان واملساااااااااااااااااااااااااألا  األ اااااااااااااااااااااااالية الااااااااااااااااااااااااواردة وملخصاااااااااااااااااااااااارا   املوقاااااااااااااااااااااااا  التااااااااااااااااااااااااا   (1) 
www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx.  ااال و  هااذه الدراسااة   خ

   .إىل مساألا  اخرا  املعنية على النحو التا  "مساألة )اسم اخرة املعنية("

وتتاح البيانا  الكاملة   املوق  التا    .A/HRC/32/24   الوثيقة حللقة النقاعالتقر ر املوجز  رد  (2) 
www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx. 

( 2000)14العااام رقاام ماان تعليقرااا  3لفقاارة   االثقافيااة و وامجتماعيااة اللجنااة املعنيااة باااحلقوق امقتصاااد ة تبااني  (3) 
ارتبالااا وثيقاا بمعماال   ارتب  أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه  أن احلق   الصحةالتمت  باحلق   املتعلق ب

 .حقوق اإلنسان األ رى و عتمد على الا
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اآلتياااة مااان عااان انبعاثاااا  غاااازا  الدفيئاااة و ااانجم باألساااا    اا حقيقيااااا تغاااري املنااااخ أمااار و شاااكل 
ز اادة تاواتر الااواهر اخو اة والكاوارث الطبيعياة    مجلاة أماور منراا هما ساهو األنشطة البشر ة  و 

وانتشاااار   واخفاااا   والفيضاااانا   وموجاااا  احلااار  وارتفااااع مساااتو ا  ساااط  البحااارالشاااد دة  
الاااانام  الشااااد دةهااااذه الاااااواهر تخغااااري و  .(4)املنقولااااة بالنواقاااالواألماااارا  املدار ااااة  املنااااالق أماااارا 

  اهلياكال األساساية واملسااتولنا تضاار باإلنتاا  الغااذائي وإمادادا  امليااه  و  رقالاإل كولوجياة  وتع
الال   أثرةعان تشار د اجملتمعاا  احمللياة املتااا س ولة أ ضوهي م .معدم  امعتالل والوفيا ترف  و 

 .ياةبدنهاي ز اادة حاام  ساوء الصاحة العقلياة والهلذه الاواهر و  إحدى النتائ  اُلطرية تعان من
مان حقاوق  جموعاةتغري املناخ بشكل مباشر وغري مباشر التمت  الكامل والفعلاي مب ردد  لذلاو 

  والغااذاء  والصااحة  واإلسااكان  صاار  الصااحي  احلياااة  واملياااه  وال وقاحلقاارااا اإلنساان  مبااا في
 .والتنمية  وتقر ر املصري  والثقافة

العد اد مان اآلثاار السالبية لتغاري املنااخ  مثال فقادان  بشاكل غاري متناساف إن مان  تكباد -5
هام لغاذائي  واخنفا  احملا يل  وتدمري املنازل  وز ادة أسعار الغذاء وانعدام األمن ا سبل العيش

اخغااارا  املوقاا   نراااة بساابف عوامااال مساايئ أوضااااع   أشااخاص وجمتمعااا   لياااة  عيشااون أ ااالا 
ومل  ساااألوا علااى ماار أو اإلعاقااة أو اُللفيااة اإلثنيااة أو الثقافيااة   الساان وأنااوع اخاانس  وأالفقاار  وأ

الدولياة  احلكومياةئاة لريو باني التقر ار اُلاامس ل .بأقل قدر   انبعاثاا  غاازا  الدفيئاةالتار خ إم 
ن األشااااااخاص املرمشااااااني اجتماعياااااااا أو اقتصاااااااد اا أو ثقافياااااااا أو سياسااااااياا أ املعنيااااااة بتغااااااري املناااااااخ

بعض إجااااراءا  باااتغاااري املنااااخ وكاااذلا بباااأي شاااكل آ ااار  تاااأثرون بوجاااه  ااااص أو اا م سساااي أو
 مائياةو الكرر صناعا  الوقود األحياائي والطاقاة ميكن لعلى سبيل املثال  و  .(5)التكيف والتخفيف
ومثاة ااالر تشارد   .انعدام األمن الغذائي والتشارد أن تساهم  الغابا   ظحفواخرود الرامية إىل 

األراضاي السااحلية املنخفضااة  برمترااا   دول حا  و  احمللياة  األشاخاص واجملتمعااا كبارية تواجاه 
 واألقااليم اهلشاة  كولوجياةاألراضي القاحلة وغريها من الانام اإلو  واخليد القطيب الشما والتندرا 

 .السكن واملعيشة من أجلهذه األراضي    والذ ن  عتمدون علىاملعرضة للخطر
وساو   ا ثر عليراا منامة الصحة العاملية أن تغاري املنااخ  ا ثر علاى الصاحة اآلن وت كد  -6

موجاا  ومنراا ا تغاري املنااخ طرحرااملخالر الصحية الرئيسية الل   هذه املنامة صفتو . مستقبالا 
  وز اادة احتماال وباألغذ اة وامليااه األمارا  املنقولاة بالنواقال انتشاار وز اادةواحلرائق   الشد د احلر

وتشاامل  .اجملموعااا  السااكانية الضااعيفةأوسااا  نقااص التغذ ااة  وفقاادان القاادرة علااى العماال   
بناادرة املاااوارد    عنيفااة مرتبطااةونشااوب نزاعاااااملخااالر احملتملااة اإلضااافية  اهنياااار الاانام الغذائيااة  

  جمال  التفاو  القائمة من أوجهتغري املناخ  ز دأن   من املتوق و  .السكان  وتفاقم الفقرتنقُّل و 

__________ 

 .  التقر ر التجميعي2014تغري املناخ اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ   انار (4) 
  اآلثااار  والتكيااف  وهشاشااة األوضاااع  ملخااص 2014تغااري املناااخ يئااة احلكوميااة الدوليااة املعنيااة بتغااري املناااخ  اهل (5) 

 .6  ص لصانعي السياسا 
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"من املرج  أن تكون اآلثار الصحية املدتباة و  الصحة سواء بني اجملموعا  السكانية أو دا لرا
 .(6)املناخ سلبية إىل حد بعيد إمجاما"على تغرير 

 تتاأثرالبشار ة  الساكانية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغاري املنااخ أن  احة اجملموعاا وت كد  -7
بساابف "اآلثااار املباشارة علااى الصااحة ولاادث  .اخواناف األ اارى لتغااري املنااخبأمنااا  الطقااس و غاريا  تب
وحااااادوث موجاااااا  احلااااارارة والفيضاااااانا  واخفاااااا   مطااااااراألول هطاااااو  تغاااااريا    درجاااااا  احلااااارارةال

امضاطرابا  اإل كولوجياة  بسابف ةصح"قد تتضرر ال بشكل غري مباشرو  الوقا نفسه و   "رائقواحل
بسااابف ردود األفعاااال احملا ااايل وتغاااري أمناااا  نواقااال األمااارا (  أو  )ضاااعفالنامجاااة عااان تغاااري املنااااخ 

 .(7) (اخفابسبف لول فدة تغري املناخ )مثل تشرد السكان امجتماعية إزاء 
منتادى البلادان وقاد عاز  دراساة أجراهاا  .املناخ   أشد حامته إىل الوفااةو فضي تغري  -8

علااااى الصااااعيد العاااااملي إىل تغااااري  ساااانو اا حالااااة وفاااااة  400 000حاااادوث  القابلااااة للتااااأثر باملناااااخ
 2030 يمااا بااني عااام  ماان املتوقاا    الفاادة منامااة الصااحة العامليااةحسااف تقااد را  و  .(8)املناااخ

ساوء عان  ناجتاة إضاافيةحالاة وفااة  250 000حاوا    اا سانو  ناخسبف تغري املتأن   2050و
النامجااة عاان وإاا أخ ااذ  الوفيااا  املبكاارة  .(9)فقاا  التغذ ااة واملالر ااا واإلساارال واإلجراااد احلااراري

احملااااددا   بيااااد أن .مُتاااااا إجااااراءا  عاجلااااةاا كافياااااا  ساااابببعااااني امعتبااااار  فسااااتكون  تغااااري املناااااخ
 اعتبااااره  بللخطااار جاااراء تغاااري املنااااخ املساااتو ا  معرضاااة هاااي أ ضااااا  علاااى كافاااةاألساساااية للصاااحة 

املعنيااة بالصااحة وتغااري املناااخ   راادد تغااري املناااخ  منسااياوحسااف خنااة  .رللخطاااا مضاااعف عااامالا 
 .(10)نصاف القارن املاضاي  الل التنمية والصحة العاملية  جما  مكاسف ما لقق من بتقو ض 

إعاادة تشاكيل إىل  "امحدار غري املخفف  ختوقَّا  أن  ا دي أن إىلاا جر ا م  ر و لصا دراسة أخ 
  املائاة قلاول  23بنسابة تقاارب  فاض متوسا  اإل ارادا  العاملياة  مان  االلامقتصاد العااملي 

ساينار وها  الاد ل علاى املساتوى العااملي  املتصال ب   ومن  الل ز ادة التفااو   2100 عام
 .(11)"بدون تغري املناخلدث 

__________ 

"العالقااة بااني تغااري املناااخ والصااحة"    أعاااله(  منامااة الصااحة العامليااة 1مساااألة منامااة الصااحة العامليااة )انااار احلاشااية  (6) 
 ./http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/ar  متاحة   املوق  التا   266 حيفة الوقائ  رقم 

 (7) K.R. Smith and others, “Human health: impacts, adaptation, and co-benefits”, Climate Change 

2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 713 
 DARA, Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet, 2ndاناار  (8) 

ed. (2012). 
 WHO, Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on Selected Causes ofاناار (9) 

Death, 2030s and 2050s (2014). 
 Lancet Commission on Health and Climate Change, “Health and climate change: policyاناار (10) 

responses to protect public health” (2015). 
 (11) M. Burke, S.M. Hsiang and E. Miguel, “Global non-linear effect of temperature on economic 

production”, Nature, vol. 527, pp. 235-239 (12  2015تشر ن الثان/نوفمرب). 
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كتوباااة الااال تقاااار ر املال  و حلقاااة النقااااع الااال عقااادها جملاااس حقاااوق اإلنساااان   ااااللو  -9
 علااى أن تغااري املناااخ  شااكل  د ااداا  اتفقااا اخرااا  املعنيااة بشااكل كبااري  املعنيااةاخرااا  قاادمترا 

لمحددا  امجتماعية والبيئية للصاحة مثال اهلاواء النقاي وميااه الشارب ول  نسانصحة اإللاا  طري 
فعلاى  .و تأكد هاذا بتحليال اُلارباء .(A/HRC/32/24لغذاء الكا  واملأوى اآلمن )انار املأمونة وا

سبيل املثال  تفيد تقد را  البنا الدو  بأن تغري املناخ قد  سفر عن افتقار ما بني بليون واحاد 
 .(12)وبليون شخص إىل إمدادا  املياه الكافية

مان املتوقا  ز اد اا إىل معا ارة و و عاملياة هاي آثاار اآلثار السلبية النامجة عان تغاري املنااخ و  -10
تغااري وبناااء علااى الااا   تطلااف  .  هنا ااة املطااا  الاال تسااجَّللدرجااة تغااري املناااخ اا وفقااحااد كبااري 

جملاس حقاوق اإلنساان وآلياا  اإلجاراءا   وقاد دأب .على احلقاوق ةاستجابة عاملية وقائم املناخ
السامية حلقوق اإلنسان على توجيه امنتباه إىل الرواب  األمم املتحدة ومفوضية  التابعة له اُلا ة

القائمااة باااني حقاااوق اإلنسااان وتغاااري املنااااخ ماان  اااالل سلسااالة ماان القااارارا  والتقاااار ر واألنشاااطة 
وميكان  .(13)نر  قائم على حقوق اإلنسانب األ ذالدعوة إىل من  الل املتعلقة هبذا املوضوع  و 

أن  وجاه   (14)اجمللاس قارارا مثلماا دعاا إلياه اتلاف تغري املناخ   بشأن نر  قائم على احلقوقل
 اتسااق السياساا  شاجي تمان  االل   وأن  عززهاا اإلقليمياة والولنياةو  ةدوليالسياسا  العامة ال

 .والرفاه البشري والتنمية املستدامة
احلاق   بأألياة هن  قائم على احلقوق و اُتاا أألية ب و عد  اتفاق بار س بشكل واض  -11

 هاااااتعز ز إىل احلااااق   الصااااحة  و راااا  اااادعو الاااادول إىل احااادام حقااااوق اإلنسااااان  مبااااا فيو الصاااحة  
و نبغااي أن  سااتنري أي هناا  قااائم  .يااة الاال  تخااذها كاال منرااااإلجااراءا  املنا  سااياق    اااومراعا

م سايما ة لتغاري املنااخ علاى  احة مجيا  األشاخاص  و ساسايآلثاار األأفضال ل فرامعلى احلقوق ب
 .أدناه بعض هذ اآلثار بالتفصيلرد تو  .هشة أوضاع   من  عيشون

 امثار امالاالية لتغير الم اخ على ال اة -ألف 
 اآلثار ال اية ال ايمة عن الار -1 

املتوقعااة   متوسا  درجااا  احلارارة املو يااة حساف مناماة الصااحة العاملياة  ستساااهم الز اادا   -12
األشاااخاص الاااذ ن     ااافو الوفياااا  املرتبطاااة بااااحلر  ا   ز اااادة حاااام  وتاااواتر موجاااا  احلااار وشاااد

ماااا الاااا عمساااتقبل بااادون تغاااري املنااااخ   توقااا  أن  سااافر  ومقارناااة مااا  .عامااااا  65أعماااارهم علاااى  تز اااد
حالااة وفاااة  100 000 رباوماا  قاا 2030عااام  ابتااداءا مااناا سانو  إضااافية حالااة وفاااة 38 000 ربا قا

 .(15)وستكون اآلثار األكرب ملموسة   جنوب شرق آسيا .2050ام ع ابتداءا مناا سنو إضافية 
__________ 

 .5ص  تقر ر عن التنمية   العامل  التنمية وتغري املناخ  (12) 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspxانار  (13) 
 .29/15  و26/27  و18/22  و10/4  و7/23انار القرارا   (14) 
 (15) WHO, Quantitative Risk Assessment. 
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  األمااارا  التنفساااية وأمااارا  القلاااف واألوعياااة الدمو اااة  اا أ ضاااموجاااا  احلااار تسااااهم و  -13
 غااري مريااأة بصااورة فعالااةفاارو    أو العااراء لعاااملني   علااى  ااحة األشااخاص ااا شااكل  طاار تو 

ضاااربا  الشااامس الااال تتطلاااف العاااال  وتشااامل املخاااالر الصاااحية املرنياااة  .مااان الناحياااة املنا ياااة
اخرااود و علااى إنتاجيااة العمالااة اا أ ضااآثااار ومرتفاااع درجااا  احلاارارة  .وفاااةالكمااا تشاامل  ساار ريال

الال ضاعف الساكان الفقاراء  ا اة   البلادان النامياة  حيث  ز اد ماناحلد من الفقر  الرامية إىل 
 .(16)ضعف اهلياكل األساسية الصحيةمن  اا أ ض عان الكثري منرا 

 تلوث الهواءآثار  -2 

م  تساابف تغااري املناااخ   تلااوث اهلااواء  لكنااه قااد  اا دي إىل تفاااقم بعااض أشااكال تلااوث  -14
وماان شااأن  .ملوثااا  اهلااواءهااي نفساارا  دفيئااةانبعاثااا  غااازا  المااا تكااون مصااادر اا اهلااواء  وغالباا

 الدفيئااااةمسااااتو ا  انبعاثااااا  غااااازا   أن خيفِّااااضايفااااة احلصااااول علااااى الطاقااااة الن عز ااااز إمكانيااااةت
علاااى  كباارية  أن  عااود مبناااف اا ماان شااأن الااا أ ضاااو  .  الوقااا نفساااه وامللوثااا  الضااارة األ اارى

   وتلااوث اهلاااواء املنااز  وتلاااوث هااواء اخاااالتقاااد را  الاال تشاااري إىل تساابف بااالنار إىل الصااحة  
إىل اا وتخعاازى أ ضاا .(17)علااى التاوا اا سانو حالااة وفاااة   انيمال 3.7حالاة وفاااة و ااني مال 4.3 قراباة

واألماااارا  التنفسااااية  الدمو ااااة أماااارا  القلااااف واألوعيااااةماااان قبياااال  آثااااار  ااااحية ملوثااااا  اهلااااواء
 .ةإنتاجية العمال  نوعية احلياة و    ت ثر وهي آثار قد  (18)والتوحد

 والكوارث الطبيعية شديدةالظواهر الجوية ال -3 

األعا اري وموجاا  احلار والفيضاانا   نراأزما  معن اآلثار املباشرة على الصحة تنت   -15
 الااواهرتغاري املنااخ   ز اادة تاواتر هاذه و سااهم  .األرضية واخفا  وحرائاق الغاباا را  وامهنيا

 انتقاااالتشااامل اإل اااابة واإلعاقاااة والوفااااة و الااال   املرتبطاااة هباااا صاااحيةالثاااار وحاااد ا و  ز اااادة اآل
ااااالر الفيضاااانا   مااانتغاااري املنااااخ ز اااد أن   مااان املتوقااا علاااى سااابيل املثاااال  و  .  املعد اااةاألمااارا

 .شاااد دةة وتاااواتر الااااواهر املنا ياااة التزا اااد حااادساااط  البحااار و  ارتفااااع مساااتو ا  جاااراءالسااااحلية 
الصااحة   إ ااابا  والترابااا  ومشاااكل  ساابف الفيضااانا تميكاان أن   وباإلضااافة إىل الوفيااا 

مبرافاااق املياااه والصااار  الصاااحي اا أضاارار كمااا ميكااان أن تلحاااق الااد ل واحملا ااايل   العقليااة وفقااادان 
األمرا  باا العاادوى ز ااادةكواهلياكاال األساسااية األ اارى ماا  مااا  اانجم عاان الااا ماان آثااار  ااحية  

 .(19)املنقولة بالنواقل

__________ 

 .مساألة برنام  األمم املتحدة اإلمنائي (16) 

 .تغري املناخ والصحة" انار منامة الصحة العاملية  "العالقة بني (17) 

  18  )بلومباور،  ”M.F. Cortez, “Air pollution exposure in pregnancy linked to autism in studyاناار  (18) 
 .(2014كانون األول/د سمرب 

 (19) WHO, Quantitative Risk Assessment. 
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الكوارث  بابلياون شاخص  1.5أكثار مان أثَّر   تا2015و 2005بني عامي و  الفدة  -16
مركاز ر اد  تفياد تقاد را و  .(20)النساء واأللفال والفئا  الضعيفة أكثار مان غاريهم  الل ت ثر 

السانوا  الساب  املاضاية علاى مادى اا سنو شردوا قد تمليون شخص  22.5أن بالتشرد الدا لي 
 .(21)املناخ أو الكوارث املتصلة بالطقسبسبف 

هشاة أكثار مماا  شاعر هباا  الذ ن  عيشون   أوضااع آثار هذه األزما  األشخاص شعر بو  -17
 مااا خيااصفي أوجااه تفاااو  قائمااة علااى نااوع اخاانس عناادما تكااون هنااا علااى ساابيل املثااال  و  .غااريهم

 وفياا المعادم  ارتفااع احلصول على احلقوق امقتصاد ة وامجتماعية والثقافية  تعان النسااء مان 
الااا  لااوحظ وجااود عالقااة مباشاارة بااني وضاا  املاارأة    عاان وفضااالا  .(22)لكااوارث الطبيعيااةانتيجااة 

 .(23)ةالبيئي صعوبا على الرعا ة الصحية الكافية   أوقا  الكوارث وال ااجملتم  وإمكانية حصوهل
 اممراا  وا لنتزايد انتشار  -4 

الكاااوارث وتااادمِّر  .بعااادد مااان الطااارق  سااااعد تغاااري املنااااخ   تزا اااد انتشاااار نواقااال األمااارا  -18
الطبيعيااة اهلياكاال األساسااية للمياااه والصاار  الصااحي  ممااا  اا دي إىل تفشااي األماارا  املنقولااة باملياااه 

احلشاارا  وغريهااا ماان تكااون احاادار املناااخ و  لاادىالكااولريا تتفشااى علااى ساابيل املثااال  و  .واحلشاارا 
إىل حاد  تغاري املنااخ  وسرا  وقاد .األمرا  شد دة احلساسية للحارارة والرلوباة وهطاول األمطاار واقلن

نصاف  عيش أكثار مان اا وحالي .ملالر ام  اضنا وقد  فعل الشيء نفسه تفشي محى النطاق كبري 
سكان العامل   منطقة  وجد فيرا بعو  احلمى الصفراء  وهو الناقل الرئيسي لفاريو  ز كاا ومحاى 

 .إىل حااد أبعااداخغاارا  بتوسااي  هااذا النطاااق  املرتفعااةاحلاارارة و اادد درجااا   .الضاانا وشاايكونغونيا
 بيانامسااتاألماارا  السااالفة الااذكر  رباا  املشاااركون   حلقااة النقاااع واجمليبااون علااى وباإلضااافة إىل 

الفريوساااية  واملترااااب الساااحائي   حاااام  العااادوىو   واإلسااارال  داء الربمييراااابتفشاااي تغاااري املنااااخ 
و خ النُّطَاِقيُّ احلخماِقير و   .(24)والشراق  ليشمانيا وداء الوسي  والتراب الكبد الفري   الَفرير

 انتقاهلااا األماارا   مبااا   الااا إلالااة موساام انتقااالآثااار متعااددة علااى  تغااريا  املناااخول -19
هاااااذه اآلثاااااار اإلضاااااافية تااااا دي وتتوقااااا  مناماااااة الصاااااحة العاملياااااة أن  .اخغااااارا  رااااااوتوساااااي  نطاق

األلفاال الاذ ن تقال أعماارهم عناد نامجاة عان أمارا  اإلسارال حالة وفاة إضاافية  48 000 إىل
 .2030قلاول عاام   نامجاة عان اإل اابة باملالر ااحالاة وفااة إضاافية  60 000و  سانة 15عن 

__________ 

 .مساألة برنام  األمم املتحدة اإلمنائي (20) 
 (21) Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters, p. 8  (2015)متوز/ وليه. 
 (22) E. Neumayer and T. Plümper, “The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic 

events on the gender gap in life expectancy, 1981-2002”, Annals of the Association of American 

Geographers, vol. 97 (3), pp. 551-566 (2007). 
 .EUR/5067874/151 (2008)  الوثيقة ”WHO, “Gender inequities in environmental healthانار  (23) 
 G. Mercer, “The link between Zika and climateو مساألا  متنوعة  منرا مساألة منامة الصحة العاملية  (24) 

change”, The Atlantic (24  2016شبا /فربا ر). 
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األشاخاص الاذ ن  عيشاون   غاري متناساف  أن ت ثر بشكلهذه الز ادا    الوفيا  من شأن و 
 .(25)  أفر قيا وجنوب شرق آسيا

 التغذية -5 

احملا اايل وفقاادان ساابل العاايش  وز ااادة   التغااريا   بساابفذ ااة التغ   اا ثر تغااري املناااخ  -20
وغااري الااا ماان الفقاار  واخنفااا  فاارص احلصااول علااى الغااذاء واملاااء والصاار  الصااحي  حااام  

بصااورة مباشاارة   وخيفِّاض مساتو ا  ثااان أكساايد الكرباون   تغااري املناااخ ارتفاااع تساابفو  .األماور
حسااااف و  .(26)كثااااري ماااان احملا اااايل الغذائيااااة األساسااااية  الربوتااااني واملعااااادن والفيتامينااااا    تااااوى 

 مئاو تني درجتنيبا متوس  درجا  احلرارة العاملياةاأل رية  من شأن ارتفاع البنا الدو  تقد را  
 سافر عان أكثاار  وقادملياون شاخص إضااا  ُلطار اخاوع  400ملياون و 100ماا باني أن  عار  

   ختوقَّا  2050قلاول عاام و  .(27)سانو اا ساوء التغذ اة  إضاافية نامجاة عانمال ني حالاة وفااة  3من 
 حساااف تقاااد را و  .(28)تغاااري املنااااخ بسااابف مااان ساااوء التغذ اااةإضاااا  ملياااون لفااال  24  عااانأن 

بسابف اا سانو إضاافية حالاة وفااة  95 000قراباة  عن تغري املناخ   سيسفرمنامة الصحة العاملية
 .(29)2030قلااول عااام  ماان العماار و أقاالساانوا  أ البااالغني  ااساأللفااال  لاادىنقااص التغذ ااة 

 جاراء  ز ادة معادم  امعاتالل والوفياا  اا   اجملاعة فحسف بل أ ضالتغذ ة   سرم نقص وم
ملموساة بشاكل هاذه اآلثاار ساتكون و  .أمرا  مثل اإلسرال واملتراب الرئاوي واملالر اا واحلصابة

  ماان املتوقااا  أن 2050وقلاااول عااام  .  جنااوب آسااايا وأفر قيااا جنااوب الصااحراءغااري متناسااف 
  املائااة   وساا   23 تساابف تغااري املناااخ   ز ااادة معاادم  التقاازرم احلاااد لاادى األلفااال بنساابة 

 .(30)  املائة   جنوب آسيا 62أفر قيا جنوب الصحراء وبنسبة 
 اآلثار على ال اة العقلية -6 

سواء من  الل أثرها املباشر عقلية عميق على الصحة ال أثرتغري املناخ  قد  كون لنتائ  -21
فاألشاااخاص الاااذ ن  .التقالياااد الثقافياااةعلاااى ناااام الااادعم امجتمااااعي و  أو مااان  اااالل أثرهاااا علاااى

 تعرضااون حلااام   اادد حيااا م  واجرااون قاادراا أكاارب ماان الااذ ن هم أو ءد ااارهم أو أحبااا  فقاادون
جرااد وامكتئااب التااليني االر الوقوع   حاام  التاوتر وامضاطراب  مباا   الاا اضاطراب اإل

__________ 

 (25) WHO, Quantitative Risk Assessment. 
 (26) L. Ziska and others, The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific 

Assessment, U.S. Global Change Research Program (Washington, D.C., 2016), pp. 189-216. 
 .5و 4  الصفحتان 2010تقر ر عن التنمية   العامل  البنا الدو   (27) 

 ,G.C. Nelson and others, Climate change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptationاناار  (28) 

International Food Policy Research Institute Washington, D.C., 2009). 
 (29) WHO, Quantitative Risk Assessment. 
 (30) S.J. Lloyd, R. Sari Kovats and Zaid Chalabi, “Climate change, crop yields, and undernutrition: 

development of a model to quantify the impact of climate scenarios on child undernutrition”, 

Environmental Health Perspectives, vol. 119, pp. 1817-1823 (2011). 
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لتغاري املنااخ الفور اة املاد اة  تاأثريا ال هواملنا ية على الصحة العقلية ثار اآلومصدر  .(31)للصدمة
وعلاااى سااابيل  .(32)البيئاااة والااانام البشااار ة واهلياكااال األساساااية بشاااكل أكااارب  التدرجيياااة تأثرياتاااه و 

ميكاان أن الصااحة العقليااة أن اخفااا  املطااول    خاملنااا تغااري تااأثريا  املثااال  بينااا دراسااة بشااأن 
 .(33)إىل ضعف الصحة العقلية واإلجرادو انتحار املزارعني    دي إىل ز ادة معدم  

 على ال اة امخرى لتغير الم اخ اآلثار -7 

ة أكثار مماا ميكان يآثاار  احعلاى   للمخاالراا مضااعف بو فه عامالا   تغري املناخ  نطوي -22
التشااارد واهلجااارة القسااار ة وانعااادام األمااان   خعااازى إلياااهعلاااى سااابيل املثاااال  و  .ر ااارتناولاااه   هاااذا التق

اا و ا ثر أ ضا .(34)كبارية علاى الصاحة  ااالروهاي أماور تشاكل مجيعراا النزاعاا  العنيفاة  نشوب و 
إمكانيااة احلصااول علااى   أدو ااة جد اادة و   تطااو ر تغااري املناااخ لنتيجااة  التنااوع البيولااوجيتراجاا  
آثاار بعيادة املادى علاى الصاحة   علاىباالنام اإل كولوجياة حاق ذي  لالاالضارر و نطاوي  .األدو ة

تغااري املناااخ و اا دي  .  و اادما  الناااام اإل كولااوجي وساابل العاايش التقليد ااةواهلياكاال األساسااية
الااال األعبااااء امللقااااة علاااى عااااتق احلكوماااا     إضاااافية ز اااادة إىل والكاااوارث الطبيعياااة املتصااالة باااه

 .لوفاء بالتزاما ا   جمال حقوق اإلنسانلص موارد  دودة من أجل ُتصي بدتكا

 المويو ين فا أوضاع هشة غير المت االبة على امشخاص والمجموعاتثار اآل -باء 
اإلعاقاااااة واألقلياااااا   ون واألشاااااخاص او و الفقاااااراء والنسااااااء واأللفاااااال واملرااااااجر  شاااااعر  -23

 عيشاون   البلادان النامياة  ا الاذ نأولئا  م سايما ضاعفاء احلاالوالشعوب األ لية وغاريهم مان 
اا تاأثر والسكان األكثار  .باآلثار السلبية لتغري املناخ أكثر من غريهم ة الضعيفة من الناحية اخغرافي

اخباااال و الساااواحل و الساااكان الاااذ ن  عيشاااون   الااادول اخزر اااة الصاااغرية النامياااة املنااااخ هااام بتغاااري 
وعلااى ساابيل  .(35)ماان الاانام اإل كولوجيااة احلساسااة الااا و  غااري  القطباانيو الصااحارى و املرتفعااة 

األشاااخاص الاااذ ن  عيشاااون   الااادول اخزر اااة الصاااغرية النامياااة مااان مشااااكل اا املثاااال   عاااان حاليااا
ماد ن األ علاىآثاار  احية  تسافر عان قاد شاد دةالتاأثر بااواهر جو اة من ملناخ و تصلة با حية م

__________ 

  البيااان الااذي املقاارر اُلاااص املعاال قااق كاال إنسااان   التمتاا  بااأعلى مسااتوى ممكاان ماان الصااحة البدنيااة والعقليااة (31) 
 .2016آاار/مار   3أدىل به  الل حلقة النقاع املتعلقة بتغري املناخ واحلق   الصحة املعقودة   

 S. Clayton, C. Manning and C. Hodge, Beyond Storms & Droughts: The Psychologicalاناار  (32) 

Impacts of Climate Change (Washington, D.C., American Psychological Association and 

ecoAmerica, 2014). 
 (33) S.K. Padhy and others, “Mental health effects of climate change”, Indian Journal of Occupational 

and Environmental Medicine, vol. 19 (1), pp. 3-7 (2014). 

 .S.M. Hsiang, M. Burke and Eو املقارر اُلااص املعال بااحلق   الصاحة  االل حلقاة النقااع اناار بياان  (34) 

Miguel, “Quantifying the influence of climate on human conflict”, Science, vol. 341, issue 6151 
 .(2013أ لول/سبتمرب  13)

 .انار منامة الصحة العاملية  "العالقة بني تغري املناخ والصحة" (35) 
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 .(36)نوعياة امليااه وكميا اادن األمارا  وتا قاالانت الغرق واإل ابا  وز ادة  منرا القصري والطو ل
 املرجانياةالادول اخزر اة ارتفاع مساتو ا  ساط  البحار وجاود بعاض  ردد و  احلام  القصوى  

 .الصحة البدنية والعقلية على من آثار التشرد الوشيا وما  رتب  به اسكاهن  واجهالل 
لصحة وتغري املنااخ أن فئاا  معيناة مان الساكان معرضاة املعنية با منسياخنة وأكد   -24

 تفااااو  اجتماعياااةعلاااى الصاااحة والاااا ألساااباب منراااا أوجاااه بشاااكل  ااااص آلثاااار تغاااري املنااااخ 
البناا الادو  أن الفقاراء  عاانون  و  كاد .(37)ااتياة ومعا ري ثقافياة وعوامال نفساية حاليةاقتصاد ة و 

ملياون  100 عايش  ا دي إىل قادأن تغاري املنااخ أكثر من غريهم من الصدما  املتصلة باملناخ  و 
و ز د تغاري املنااخ مان تاواتر األمارا  مثال  .(38)2030 دق  قلول عاماملفقر الشخص إضا    

وأكااد   .انتشااارها طاااقأكثاار ماان غااريهم  كمااا  وساا  ن الفقااراء  املالر ااا واإلساارال  الاال تاا ثر 
سوء التغذ ة الناجم عن جراء ة يسائر الصحأن اُلاا  ضأ الدولية املعنية بتغري املناخ اهليئة احلكومية

أنواع تز د و  .(39)انعدام األمن الغذائي من الل تعان أ الا   املنالق  باألسا دث لتغري املناخ 
   اافو  األشااخاص الااذ ن امعااتالل ماان حااام  صااحة و تصاالة بالالنفقااا  املالتاأثري هااذه ماان 

 .الفقر املفرغة  حلقة مما  ساهم بشكل أكرب    ستطيعون لمل تلا النفقا  م
 انيةالج س الشؤوناآلثار ال اية و  -1 

بساابف املخااالر الصااحية ب مااا  تعلااقبااني اخنسااني في ماان احملتماال أن تتفاااقم ام تالفااا  -25
 وتكاونالكاوارث الطبيعياة النسااء أكثار مان الرجاال  تقتال وعلى الصعيد العااملي   .(40)تغري املناخ
مااا خيااص فياا ا تالفااا  أ ضااوجااود وتشااري األدلااة إىل  .أكثاار عرضااة للخطااراا  ااغر ساانالنساااء األ

علااى ساابيل  خااالل فاادا  اخفااا ف .مااداملباشاارة والطو لااة األغااري  تغااري املناااخ آثااارقابليااة التااأثر ب
بساابف اخنفااا  تااوافر املياااه ماان مشاااكل  ااحية أكثاار ماان غااريهن النساااء والفتيااا   تعااان املثااال

أفقاار  عتمااد عااادةوت .انعاادام األماان الغااذائيبساابف للشاارب والطرااي والناافااة الصااحية  و الصاااحلة 
  الاال املنزليااة مثاال الطرااي ترا  أنشااطاا ثاا األساار املعيشااية   العااامل علااى أكثاار مصااادر الطاقااة تلو 

أكثار  هاذه اساتخدام مصاادر الطاقاة خعازى إىل و  .تضطل  هباا النسااء والفتياا    أغلاف األحياان
 .(41)و اا حالة وفاة سن  نيمال 4.3من 

__________ 

 (36) Smith and others, “Human health”. 
 (37) Lancet Commission, “Health and climate change”. 

 ,S. Hallegatte and others, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Povertyاناار (38) 

Climate Change and Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2016). 
 (39) Smith and others, “Human health”. 
 WHO, Gender, Climate Change and Health (2014); and Mainstreaming Gender in Healthاناار (40) 

Adaptation to Climate Change Programmes: User’s Guide (2012). 
 .انار منامة الصحة العاملية  "العالقة بني تغري املناخ والصحة" (41) 
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 على صاة امطفالاآلثار  -2 
نساف أعلاى مان األلفاال بالعد اد مان البلادان الشاد دة التاأثر بتغاري املنااخ اا  ساتأثر أ ضا -26

منامااة األماام املتحاادة للطفولااة )اليونيساايف(   أفاااد  بااه ملااااا ووفقاا .   اافو  سااكاهنا عموماااا 
تغريا    بااال  صو اااا األلفااال و تااأثر  .تغااري املناااخب بشااكل  اااص  الصااحة  الطفاال حااق تااأثر 

اا نااااار  وامليااااه واألغذ اااة  املنقولاااة بالنواقااال واألمااارا نوعياااة اهلاااواء وامليااااه ودرجاااة احلااارارة والرلوبااااة 
  امار العافء العااملي احلاا  لأ  تكباد األلفاال معاامو اا. املناعية األقل مناو لنامرم الفيز ولوجية و 

)اإلسارال واملالر اا وساوء   مأن تزداد األسباب الرئيسية لوفا ومن احملتمل ناخ عن تغري املالنامجة 
ر لاخابسابف املللوفااة كما أن األلفال أكثر عرضاة مان الباالغني  .آثار تغري املناخ جراء (التغذ ة

 .(42)الاال تعقااف هااذه املخااالرماارا  األاإل ااابا  أو  وأسااوء التغذ ااة  املااو  نتيجااةالطبيعيااة أو 
مسااااتقبل   وغريهااااا ماااان التااااأثريا  املنا يااااة أن تاااا ثر  شااااد دةالاااااواهر اخو ااااة الخااااالر وميكاااان مل
هنااا  عالقااة بااني هااذه التااأثريا  علااى ساابيل املثااال  ف .األ اارىطاارق اُلطاارية عاادد ماان الباأللفااال 

 .(43)على قيد احلياة األسرة  بقاء من اسداتيجيااا عنصر باعتباره زوا  األلفال  وارتفاع معدم 
املرمشااااااني واملسااااااتبعد ن ماااااان األفااااااراد   غااااااري متناسااااااف  بشااااااكلتغااااااري املناااااااخ و اااااا ثر  -27
بالبيئااة  مثاال ألفااال اا وثيقاااا ارتبالاا  م   مباان فاايرم أولئااا الااذ ن تاارتب  أساااليف حياااموعاااواجمل

 عاادلراادد مفرااوم ال تغااري املناااخ إىل تفاااقم الفااوارق الصااحية القائمااة و  و اا دي .السااكان األ االيني
  حاني أن مسااألترم أشاد بشاكل  سيشاعرون بآثااره واألجيال املقبلاة األلفالن بني األجيال أل

 .  إحداثه قليلة أو منعدمة
 المهايرينصاة اآلثار على  -3 

اهلجرة اساداتيجية تكون  وقد .للرجرة  ركا  رئيسيةالعوامل البيئية وتغري املناخ تشكل  -28
ملناماة الدولياة ا حسافو  .  ز ادة املخالر الصاحيةاا لكنرا تساهم أ ضللتكيف م  تغري املناخ  

رافاق املالو ول إىل فرص املخالر الصحية املرتبطة باهلجرة أو التشرد عن اخنفا  تنجم للرجرة  
الرعا اااة الصاااحية  وفقااادان الشااابكا  واأل اااول امجتماعياااة  وغاااري اُلا اااة ب والسااال  واُلااادما 

و   .امسااتفادة منراااإمكانيااة و  ألساسااية للصااحةالااا ماان اآلثااار الساالبية علااى تااوافر احملااددا  ا
 .ا للوفياااا رئيساياا كااون ساببتأمارا  املعد اة أن   ميكاان لحالاة التشارد بساابف الكاوارث املفاجئاة

السااااكان الناااااجم عاااان الكااااوارث الطبيعيااااة   املنااااالق املعرضااااة للخطاااار   مااااا  اااادث تنقاااالاا وغالباااا
احلصاااول علاااى السااال  واُلااادما  إمكانياااة و اااام الصاااحة العاماااة نخ  أماااام طااارح لاااد ا  كبااارية  مماااا

عمااا تشار دهم و عان  تناات   العقلياة ترم احعلاى مان آثااار اا ن أ ضاو املراااجر وقاد  عاان  .الصاحية
 .(44)متييزقد  تعرضون له من 

__________ 

 .مساألة اليونسيف (42) 
 .مساألة هيومن را تس ووتش (43) 
 .مساألة املنامة الدولية للرجرة (44) 
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 شعوب امصليةال صاة اآلثار على -4 
  وميكاان أن تكااون لااه همتقالياادو   ساابل عاايش الشااعوب األ االية  املناااخ تغااري  اا ثر  -29

  لعد ااد ماان الشااعوب األ االيةإىل اوبالنساابة  .البدنيااة والعقليااة ترمانعكاسااا  شااد دة علااى  ااح
 اءساسااي للمااهم األمصاادر تشااكل مااا اا بيئااترم املباشاارة  الاال كثااري باا مباشاار اا  ااحترم ارتبالااتاارتب  

يب دراساة حد ثاة أجر اا   أمر كاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاار وقد بيناا  .(45)والغذاء والدواء
  التكياااف مااا  التغاااريا  البيئياااة الااال  متعاااددة  اااعوبا  تواجاااهأن جمتمعاااا  الشاااعوب األ ااالية 

التغاريا  املنا ياة أد  على سبيل املثاال  و  .الصحية ةلاتسرم   انعدام األمن الغذائي وسوء احل
األماااان  ثر   ممااااا  اااا   تعاقااااف املواساااامتغااااريا   إىل  منطقااااة األنااااد ز ومنطقااااة األنااااد ز الفرعيااااة 

  .(46)لشعوب األميارا والكيتشوا ةالنفسي سالمةوامستقرار امجتماعي  والصحة  وال  الغذائي
الاااال  اااادد   بااااالتغريا    هطااااول األمطااااار إىل حااااد كبااااري الرعاااااة الرحاااال تااااأثر وباملثاااال   -30

 نماااا أ ضاااخفااا    ز اادو  .فااض إنتااا  احلليااف وتساابف الوفاااة املبكاارة لصااغار املاشاايةُتقطعاااهنم و 
الل ت ثر  املياه  مثل الكولرياب املنقولةاألمرا  التنفسية واألمرا  املتصلة بسوء التغذ ة واألمرا  

اهليئااة احلكوميااة الدوليااة املعنيااة بتغااري املناااخ ومحاااا  .(47)رالنساااء واأللفااال الصااغاباااأل ص   
 .(48)التااأثر بتغااري املناااخأن الفااوارق الصااحية املتجااذرة   العاارق واإلثنيااة ميكاان أن تز ااد ماان قابليااة 

للعساااار أكثاااار عرضااااة الااااذ ن هاااام لعد ااااد ماااان الشااااعوب األ اااالية علااااى ا باااااأل ص و نطبااااق هااااذا
علاى الانام الاذ ن  عتمادون   أغلاف األحياان و     والتميياز  وساوء األحاوال الصاحيةامقتصادي

 .لعيشمن أجل ااإل كولوجية اهلشة 

اقرروق اإلنسرران التررا ت طبررق فررا بالمتعلقررة اةلتزامررات والمبررا ع العامررة  -ثالثاا  
 الياق تغير الم اخ

والشااعوب   موعاااحقااوق اإلنسااان ضاامانا  عامليااة وقانونيااة لمااي األفااراد واجملتشااكل  -31
حقااوق و خلاازِم قااانون  .اسااتحقاقاتهوب ر ااا  اإلنسااان األساساايةق وحااام  إألااال تضاار أعمااالماان 

 هاااحدام مجي  حقوق اإلنسان وتعز ز ب ( وغريها من اخرا  املس ولةاإلنسان احلكوما  )أساساا 
بأعمااال ولااى حقااوق اإلنساان قما اة قانونياة وتفاار  التزاماا  فيماا  تعلاق  .اوإعماهلا ترااومحا 

واملعااااا ري لتزامااااا  اموتنطااااوي اا. باااااأل ص باااال واخرااااا  املساااا ولة األ اااارى أ ضاااا وإألااااال الاااادول
لتخفياف مان آثاار ترماي إىل اض  سياسا  ة الالزمة لو و قوق اإلنسان على القواملبادئ املتعلقة ق

 .ناخ  جمال املالتزاما ا مدى وفائرا بمساءلة البلدان عن كن من تغري املناخ والتكيف معه ومت
__________ 

 .بيان هيندو إبراهيم  الل حلقة النقاع املتعلقة بتغري املناخ واحلق   الصحة (45) 
 J. Kronik and D. Verner, Indigenous Peoples and Climate Change in Latin America and theاناار  (46) 

Caribbean (Washington, D.C., World Bank, 2010). 
 .بيان هيندو إبراهيم (47) 

 (48) Smith and others, “Human health”. 
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ساالبية  آثااار تغااري املناااخ الناااجم عاان النشااا  البشااريفاامن لالتحلياال السااابق   ومثلمااا أوضاا  -32
هااذه اآلثااار التزامااا  تنشااأ عاان و  .علااى التمتاا  الكاماال ققااوق اإلنسااان  وم ساايما احلااق   الصااحة

 وعلااى ساابيل املثااال  جيااف علااى الاادول  فااض .(49)مجياا  اخرااا  املساا ولة   أوسااا  ومساا وليا 
( بوساائل انبعاثا  غازا  الدفيئاة البشار ة املنشاأ )علاى سابيل املثاال  التخفياف مان آثاار تغاري املنااخ

تغاري لثار السلبية احلالية واملستقبلية اآل لكي تتفادى إىل أقصى حد ممكنتدابري تنايمية  اُتاا منرا 
محا اة احلقااوق   جراود التخفيااف مان آثااار تغاري املناااخ  فااقوعنادما ُت .املنااخ علااى حقاوق اإلنسااان

حلما ااة وإعمااال  اُتااذ  قااد تاادابري التكيااف املناساابة التأكااد ماان أن  جيااف علااى الاادول يااةكاف  محا ااة
 .اآلثار السلبية لتغري املناخ بسبفحقوق مجي  األشخاص  وم سيما األكثر عرضة للخطر 

اخرود العاملية للتخفيف من آثار تغري املناخ  تسدشد إلار حقوق اإلنسان أنقتضي و  -33
املشااااركة    وقوالتكياااف معاااه مبعاااا ري ومباااادئ حقاااوق اإلنساااان اا  الصااالة  مباااا   الاااا احلقااا

 .املعلوما  والشفافية واملساءلة واإلنصا  وعدم التمييزواحلصول على 
العراد الادو  و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  و ميثاق األمم املتحدة  و وض  كل من  -34

  وإعااالن احلااق   التنميااة أن التزامااا  الاادول امقتصاااد ة وامجتماعيااة والثقافيااةاُلاااص باااحلقوق 
ومبوجاف هاذه  .علاى حاد ساواء العمال الفاردي والتعااون الادو  تقتضايوق اإلنساان   جمال حقا

  وهااي تتصاار  بشااكل فااردي ومجاااعي  الاادول ملزمااةفاامن الصااكو  األساسااية حلقااوق اإلنسااان  
 مان أجال اإلعماال التادرجيي للحقاوق امقتصااد ة هوُتصيصا أقصى قدر مان املاوارد املتاحاةتعبئة ب
 .لنرااو  باااحلقوق املدنيااة والسياسااية واحلااق   التنميااةماان أجاال اذلا امجتماعيااة والثقافيااة  وكااو 
املتوق  أن  لحقه تغري املناخ من  الضرر من أجل املوارد  لتعبئةعدم اعتماد تدابري معقولة  شكل و 

 .ذا املتزامهلاا  رق ققوق اإلنسان
ل عملراا الفاردي   مان  االأن  يا اإلعالن املتعلق بااحلق   التنمياة الادول إىل   دعوو  -35

التعااون  بطارق منراااتياة إلعماال مجيا  حقاوق اإلنساان  و واخماعي  الارو  الولنياة والدولياة امل
 .تنميترااا الشااااملة دعمالاادو  ماان أجااال تزو ااد البلااادان الناميااة بالوسااائل والتساااريال  املالئمااة لااا

لى أن لكل فرد احلاق   ع امقتصاد ة وامجتماعية والثقافيةالعرد الدو  اُلاص باحلقوق و نص 
وتباااادل  تطاااو رخميااا  الااادول أن تااادعم بنشاااا  ومااان ي   نبغاااي  .التمتااا  مبنااااف  العلااام وتطبيقاتاااه

 .معهوالتكيف  من آثار تغري املناخ لتخفيفجد دة لتكنولوجيا  
  عااان التنمياااة أن مجيااا  البشاار مسااا ولوناإلعاااالن املتعلااق بااااحلق   التنمياااة اا   كااد أ ضاااو  -36

وت كاااد  . نبغاااي هلااام تعز اااز ومحا اااة نااااام سياساااي واجتمااااعي واقتصاااادي مناساااف للتنمياااةولاااذلا 
محا اة حقاوق أن علاى الادول واجاف  توجيرية بشأن األعمال التجار ة وحقاوق اإلنساانالبادئ امل

مساا ولية احاادام تقاا  علااى عاااتق هااذه امل سسااا   بينماااامل سسااا  التجار ااة  ضاارر اإلنسااان ماان 
مجياا  اخرااا  الفاعلااة عاان أن تخساااءل وبناااء علااى الااا   نبغااي  .إل ااذاءحقااوق اإلنسااان وعاادم ا

__________ 

 OHCHR, Key messages on human rights and climate change (2015), available fromانااار (49) 

www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf. 
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وعلاى  .(50)تلاا اآلثاارمسا ولية معاخاة  لماأن تشاار    لاآلثار السلبية النامجة عن أنشطترا و 
جيااااف أن تشااااار  و  منا يااااةآثااااار  ا سااااببته ماااانمااااعالشااااركا   أن تخساااااءلوجااااه اُلصااااوص  جيااااف 

 .كامالا اا  ف الل لدم حقوق اإلنسان احدام  إجراءا  التخفيف والتكيمبس ولية 
ماان إجااراءا  اُتاااا املساااواة وعاادم التمييااز  املتمااثالن  حقااوق اإلنسااان  و قتضااي مباادآ -37

  ومااان أجااال معاختراااااا لتغاااري املنااااخ علاااى الفئاااا  األكثااار  ميشااا املفرلاااةآلثاااار ل أجااال التصااادي
الااااذ ن  األشااااخاص واخماعااااا  والشااااعوب بااااالنف  علااااى يااااةاإلجااااراءا  املنا  عااااودضاااامان أن تو 

لجرااود الراميااة إىل التصاادي لتغااري  نبغااي لو  .  واحلااد ماان أوجااه التفاااو  عيشااون   أوضاااع هشااة
جياف علاى سابيل املثاال  و  .املناخ أم تا دي إىل تفااقم أوجاه التفااو  دا ال الادول أو فيماا بينراا

ن األمااام املتحااادة بشاااأن حقاااوق مااا  إعاااالاا متاشاااي مراعااااة تاماااةحقاااوق الشاااعوب األ ااالية مراعااااة 
 محقاااوقرم دون ماااوافقتر تااا ثر  إجاااراءا   تمااال أن  نبغاااي عااادم اُتااااا أي الشاااعوب األ ااالية و 

اخرااود    الااامناااور جنسااان  مبااا إدرا  احلاارص علااى اا و نبغااي أ ضاا .احلاارة واملساابقة واملسااتنرية
للتخفيااف ماان آثااار تغااري  الراميااة إىل ضاامان املساااواة بااني اخنسااني    مجياا  عمليااا  التخطااي 

قااوق األلفااال واملساانني واألقليااا  واملراااجر ن وجيااف تااوفري محا ااة فعالااة حل .املناااخ والتكيااف معااه
 .ن األشخاص الذ ن  عيشون   أوضاع هشةوغريهم م

   أوضاااع هشااة األثاار غااري املتناسااف لتغااري املناااخ علااى األشااخاص الااذ ن  عيشااونو ثااري  -38
و وضاااا   .نا يااااة والنزاهااااة واإلنصااااا  والو ااااول إىل ساااابل امنتصااااا العدالااااة املبشااااأن شااااواغل 

ماان  ااإلعااالن العاااملي حلقااوق اإلنسااان  والعرااد الاادو  اُلاااص باااحلقوق املدنيااة والسياسااية وغريألاا
هلام ققاوق اإلنساان   لحاق مجي  األشاخاص الاذ ن  عاانون مان ضارر  كو  حقوق اإلنسان أن

بتغااري جيااف أن تكااون لاادى األشااخاص املتااأثر ن و  .احلااق   احلصااول علااى ساابل انتصااا  فعالااة
ليااا  القضااائية اآل راااالو ااول إىل ساابل امنتصااا  اجملد ااة  مبااا في إمكانيااة ومسااتقبالا اا حالياااملناااخ 

التزامااا  الاادول   سااياق تغااري املناااخ واألضاارار البيئيااة و غطااي نطاااق  .هااا ماان آليااا  اخااربوغري 
و ارجرااا الاادول ضاارر الااذي  اادث دا اال حاادود ال كمااا  غطااي  األ اارى مجياا  أ ااحاب احلقااوق

  تغاري  مسااألا ا نو نبغاي أن تكاون الادول مسا ولة أماام أ احاب احلقاوق عا .على حاد ساواء
 .اُلاضعة لوم ترا  سسا  التجار ةانبعاثا  امل را مبا  كفيتنايمعن عدم املناخ  مبا   الا 

عااالن وبرنااام  عماال فيينااا  والوثيقااة إعااالن ر ااو بشااأن البيئااة والتنميااة  وإو اادعو كاال ماان  -39
تلبيااااة  ماااان أجاااالاحلااااق   التنميااااة إىل إعمااااال اُلتاميااااة ملاااا متر األماااام املتحاااادة للتنميااااة املسااااتدامة 

اتفاقياااة األمااام وتااادعو  .علاااى عاااو عاااادل اإلمنائياااة والبيئياااة لأجياااال احلالياااة واملقبلاااة امحتياجاااا 
بشااأن تغااري  ا جيااال املقبلااة واُتاااا إجااراء ااة األالاادول إىل محااملتحاادة اإللار ااة بشااأن تغااري املناااخ 

قادرا  كال وحساف وإن كاناا متبا ناة    ملشادكةس وليا ا املاا املناخ على أسا  اإلنصا  ووفق
__________ 

 توافاقموضاوع مز اد مان الالتصدي لتغاري املنااخ  تجار ة فيما خيص سسا  الاملاملتزاما  القانونية للدول و باتا  (50) 
 1انااار علااى ساابيل املثااال  مبااادئ أوساالو بشااأن املتزامااا  املتعلقااة بتغااري املناااخ ) .التحلياالمز ااد ماان و    اآلراء

 (.2015آاار/مار  
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ماااا  ااا ثر التاااأثري األشاااد   اا لكناااه غالبااا   كااال مكاااان  شاااخاصاأل  تغاااري املنااااخ و ااا ثر  .منراااا
انبعاثااا  غاااازا  الدفيئاااة )أي الفقاااراء واأللفاااال   بأقااال قااادر إم  سااااألوامل  الاااذ ن األشااخاص 

تصادي لتغاري املنااخ الجراود  أن تعاودالعمال املناا ي العدل   سياق و تطلف  .واألجيال املقبلة(
واألشااااخاص   البلاااادان الناميااااة والشااااعوب األ اااالية واألجيااااال املقبلااااة  ألشااااخاصعلااااى ا نف بااااال

 .اآل ر ن الذ ن  عيشون   أوضاع هشة
للتطاااو ر وجتاااري مفاوضاااا  اتفاقياااة األمااام املتحااادة اإللار اااة بشاااأن تغاااري املنااااخ  وُتضااا  -40

مباادئ حقاوق  تا ديو  .الاذي  عقاده األلارا  فيراا بشأن تنفيذها  الل امل متر السانويمستمرة 
   هذه املفاوضا  والعمليا  املتصلةاا هاماا الشفافية واملشاركة واملساءلة دور املتمثلة    اإلنسان

الئماااة للتخفياااف مااان آثاااار تغاااري املنااااخ امللياااا  تاااوفري اآلوبغياااة كفالاااة التنمياااة املساااتدامة و  .(51)هباااا
و نبغااي أن  .ةيشاافافالو  علااى املشاااركة املتعلقااة باملناااخ املفاوضااا  نبغااي أن تقااوم والتكيااف معااه  

الال  ساسية لألرا  وكذلا شاكل العملياا املتزاما  األ شكلإلار قائم على احلقوق  دد 
 .جيري من  الهلا امتفاق على هذه املتزاما  والوفاء هبا

العراااد الااادو  اُلااااص بااااحلقوق املدنياااة والسياساااية وغاااريه مااان  اااكو  حقاااوق و كفااال  -41
احلارة والفعالاة واجملد اة  املشااركة  احلاق مي  األشاخاص خاإلنسان  مثل إعالن احلق   التنمية  

املناسابة التزاما  حقوق اإلنساان ب للتقيدإ الء عنا ة  ا ة و نبغي  .واملستنرية   الش ون العامة
عمليا   ن   أثناءهشة  أوضاع   املوجود ن اجملموعا  والشعوبو مبشاركة األشخاص املتصلة 

بصورة سلبية   األشاخاص الاذ ن التكيف والتخفيف جرود  عدم تأثريفالة كما  نبغي ك  القرار
امتفاقياة اُلا اة بمتاحاة فارص توفر ا  تعلق بالقضا ا البيئية  وفيم . خفد  أن تعود عليرم بالنف 

احلصااول علااى املعلومااا  عاان البيئااة ومشاااركة اخمرااور   اُتاااا القاارارا  بشااأهنا وامحتكااام إىل 
احلقاااوق  تنااااوللتعز اااز احلوكماااة البيئياااة اخيااادة و   اااتمالا اا منواجااا  القضااااء   املساااائل املتعلقاااة هباااا

 .(52)العامة والو ول إىل العدالة  الش ون لو ول إىل املعلوما  واملشاركة بااملتعلقة املدابطة 

 والاق فا ال اة تغير الم اخ -رابعاا  
حلما اااة احلاااق   اا أساساااياا محا اااة مجيااا  حقاااوق اإلنساااان مااان أثااار تغاااري املنااااخ أمااار تشاااكل  -42

باني تغاري  احملاددة القائماة بالصاال  علاى املساتوى الادو  هنا  اعادا  متزا ادوم  الا   .الصحة
بعنا اار هااذه العالقااة نااص اتفاقيااة األماام املتحاادة اإللار ااة قاار و  .املناااخ وحااق اإلنسااان   الصااحة

مان هاذه امتفاقياة اآلثاار السالبية لتغاري املنااخ بأهناا التغاريا  الال  1وتعارِّ  املاادة  .بشأن تغري املناخ
ري املنااخ والال هلاا آثاار ضاارة كبارية علاى  احة اإلنساان تطرأ على البيئة الطبيعية أو احليو اة جاراء تغا

ىل اُتاا تدابري للحد من أسباب تغري املنااخ والتقليال إاأللرا    امتفاقية  3وتدعو املادة  .ورفاهه
__________ 

لقارارا  بشاأهنا امتفاقية اُلا ة بمتاحة فرص احلصول على املعلوما  عن البيئاة ومشااركة اخمراور   اُتااا ا   (51) 
 .ذه املبادئ   سياق القضا ا البيئيةتأكيد هل (وامحتكام إىل القضاء   املسائل املتعلقة هبا )اتفاقية آرهو 

 .خنة األمم املتحدة امقتصاد ة ألوروبا (52) 



A/HRC/32/23 

17 GE.16-07407 

األلاااارا   4املااااادة كمااااا تاااادعو   .الضااااارة  مبااااا   الااااا   جمااااال الصااااحةه إىل أدىن حااااد ماااان آثااااار 
علاى  التخفياف والتكياف الال تضاطل  هبااوتادابري مشاار    انعكاسا التقليل إىل أدىن حد من  إىل

مباشارة إىل حقاوق وأخشاري  .األثار ا مثال تقييمامناسابة اساتخدام أدوا  مان  االل   الصحة العامة
فياااه  أحاااال  الاااذي 16-م أ/1  املقااارر  2010  ساااياق امتفاقياااة   عاااام  للمااارة األوىل اإلنساااان

الذي  عد  فيه اجمللس باآلثار الضارة لتغاري  10/4م متر األلرا  إىل قرار جملس حقوق اإلنسان 
 نبغاي أن األلارا    امتفاقياة على املقرر   شدد الاو  .املناخ على التمت  الفعلي ققوق اإلنسان

 .غري املناخمجي  اإلجراءا  املتصلة بتسياق    كامالا اا  أن لدم حقوق اإلنسان احدام
الاااال املفاوضاااا  واملناقشاااا  الالحقاااة إىل إدرا  لغااااة حقاااوق اإلنساااان   النتاااائ  وأفضاااا  -43

احلاد اااة خ   دورتاااه تو ااال إليراااا مااا متر األلااارا    اتفاقياااة األمااام املتحااادة اإللار اااة بشاااأن تغاااري املناااا 
الصاحة  اة عشارة  الال  لااحلاد اة والعشار ن إىل نتاائ  الادورة السادسا نتائ  الدورةوليل  .والعشر ن

ة لتكيف  وتتضمن إشارا   ر ة إىل احلق   الصحة   د باجفيما خيص ااا أولو ة اا بو فرا قطاع
الفارع املتعلاق   املشادكة الصحية أألية املناف  على النتائ  شدد تلا وت .اتفاق بار سد باجة و  مقررها

 هااإىل احادام حقاوق اإلنساان وتعز ز الادول اا أ ضو دعو اتفاق بار س  .2020بالعمل املعزز قبل عام 
  .ية الل  تخذها كل منرااملنا سياق اإلجراءا  احلق   الصحة    را   مبا في اومراعا

عادد مان املعاهادا  الدولياة حلقاوق اإلنساان    احلق   الصحة هو حق  مي  راحة و  -44
امتفاقياااة الدولياااة للقضااااء علاااى مجيااا  أشاااكال التميياااز العنصاااري  والعراااد الااادو  اُلااااص  راااامباااا في

بااحلقوق امقتصاااد ة وامجتماعيااة والثقافياة  واتفاقيااة القضاااء علاى مجياا  أشااكال التميياز ضااد املاارأة  
  امتفاقياااة الدوليااة حلما اااة حقاااوق مجيااا  العمااال املرااااجر ن وأفاااراد أسااارهم  و واتفاقيااة حقاااوق الطفااال

دقا على الصكو  القانونية الدولية االبلدان الل  وتخلَزم  .اتفاقية حقوق األشخاص اوي اإلعاقةو 
 .يةولن إىل قواننيدمجة التزاما ا بو  ذه الصكو ه تنفيذباحلق   الصحة باملتعلقة بتغري املناخ و/أو 

ملناا  ومعاخااة اآلثااار  لاادول التزامااا  واضااحة باُتاااا التاادابري الالزمااةفاامن علااى اوبالتااا    -45
امجتماعيااااة البيئيااااة و احملااااددا  علااااى الساااالبية لتغااااري املناااااخ علااااى احلااااق   الصااااحة  مبااااا   الااااا 

( بشاأن 2013)15العاام رقام  رااتعليق   نة حقاوق الطفالخ راحة  سلما هبذاوقد  .للصحة
اللجنااة الاادول إىل  الااذي تاادعو فيااهحااق الطفاال   التمتاا  بااأعلى مسااتوى  ااحي ميكاان بلوغااه  

 اادد  ااحة الطفاال   مجياا  األمااااكن  طااار واملخااالر الاال ماان أجاال التصاادي لأ اُتاااا تاادابري
تعاجل مجلة أمور منراا تغاري املنااخ  " نبغي أن تنفيذ تد ال  بيئيةإىل البيئة احمللية  و بسبف تلوث 

ن ألو  ."ارق الصاحيةأحد أشد األ طار احملدقة بصحة الطفال و ا دي إىل تفااقم الفاو   شكل ألنه
هشاااة   أوضااااعحقاااوق األشاااخاص الاااذ ن  عيشاااون     غاااري متناساااف اا تغاااري املنااااخ  ااا ثر تاااأثري 

حياث  قتضايان إلجاراءا  املتعلقاة باملنااخ    ااملسااواة وعادم التميياز أألياة  ا اة  آمبد كتسي 
وجيادة  ةومقبولا متاحة و  املتناولالصحية  املرافق والسل  واُلدما  ضمان أن تكونالدول  من

احلاق   الصاحة مان الادول   قتضاياملنااخ  علاى سابيل املثاال  بسبف    سياق التشردو  .النوعية
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تعطي األولو ة محتياجاا  و  للصحة العامة تشمل مجي  فئا  اجملتم اسداتيجيا   وض  وتنفيذ
 .(53)الفئا  الضعيفة واملرمشة  مبن فيرم املراجرون

 ال اة والعمل الم اخالى الاقوق بشأن امخذ ب هج  ائم ع -خامساا  
وإلاااار ساااينداي   اتفااااق باااار سو   2030 طاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااام   كاااد كااال مااان  -46

تمو اال الثالااث لاملا متر الاادو   عاانو طااة عماال أد ااس أباباا الصااادرة   للحاد ماان أ طااار الكاوارث
وجياف  .التنمياة والعمال املناا ي ماا خياصهنا  قاائم علاى احلقاوق فيباتبااع التنمية التزاما  الدول 

عااالن بشااأن احلااق   التنميااة وبيااان التفاااهم املشااد  بااني و قاادم اإل .ذه املتزامااا الوفاااء هباااآلن 
ر  القائمااة علااى حقااوق اإلنسااان   التعاااون اإلمنااائي والربجمااة وكااام  األماام املتحاادة بشااأن الاانخ 

قاااائم علاااى احلقاااوق املتزاماااا  وأوجاااه النر  الاااو لااال  .(54)اإلمنائياااة  ر طاااة لر اااق للقياااام باااذلا
التفاااااو  وأوجااااه الضااااعف و سااااعى إىل معاخااااة املمارسااااا  التمييز ااااة والتوز عااااا  غااااري املتساااااو ة 

حلقاوق وماا  قابلراا مان مان او رسخ هذا النر  اُلط  والسياسا  والربام    مناوماة  .للسلطة
 لسما  األساسية التالية نر  باهذا الو تسم  .الواجبا  الل  ددها القانون الدو 

عنااد وضاا  السياسااا  والااربام    نبغااي أن  كااون اهلااد  الرئيسااي هااو إعمااال  )أ( 
 حقوق اإلنسان 

التقادم جيف لد د أ حاب احلقوق ولد اد اساتحقاقا م لتعز از قادر م علاى  )ب( 
 وضمان مشاركترم   عمليا   ن  القرارا  اا  الصلة  مبطالبا 
 التزاما  لضمان مساءلترا ما عليرا من اخرا  املس ولة و جيف إبراز  ) ( 
 نبغااي أن تسدشااد مجياا  السياسااا  والااربام  باملبااادئ واملعااا ري املسااتمدة ماان  )د( 

عاااالن العااااملي حلقاااوق اإلنساااان واملعاهااادا  العاملياااة القاااانون الااادو  حلقاااوق اإلنساااان م سااايما اإل
 .األساسية حلقوق اإلنسان

هاااااذا الااااانر    أي إجاااااراء ماااااان إجاااااراءا  التكياااااف مااااا  تغاااااري املناااااااخ  و نبغاااااي إدماااااا  -47
التخفيااف ماان آثاااره  مثاال تشااجي  مصااادر الطاقااة البد لااة  واحلفاااا علااى الغابااا   ومشااار    أو

وجيااف أن  شااار  املتااأثرون ماان األفااراد واخماعااا    .غاار  األشااجار  واططااا  إعااادة التااولني
وجياااااف أن تكااااون لااااد رم إمكانيااااة امسااااتفادة مااااان  .ادون متييااااز    تصااااميم املشااااار   وتنفيااااذه

وتتطلف العدالاة املنا ياة  .اإلجراءا  القانونية الواجبة وسبل امنتصا    حال انترا  حقوقرم
األ اااذ بااانر  قاااائم علاااى احلقاااوق   العمااال املناااا ي   رتكاااز علاااى مباااادئ اإلنصاااا  واملسااااءلة 

سية   توجيه الادعم املقادم إىل البلادان النامياة  وهذه املبادئ أسا .واملساواة والشمولية والتضامن
__________ 

 .مساألة املنامة الدولية للرجرة (53) 

-http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towardsانااااار  (54) 

a-common-understanding-among-un-agencies. 

http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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وأمااااام تغااااري املناااااخ  جيااااف أن تااااوفَّر احلما ااااة حلقااااوق  .مبااااا  شاااامل املساااااعدة املاليااااة والتكنولوجيااااة
األشخاص الاذ ن  عيشاون   أوضااع هشاة وجياف أن  صال ها مء علاى إمكانياة امساتفادة مان 

 .  الدو دعم اجملتمب وأن  اوا  قدرة على التأقلمتدابري التكيف وال
واألهام هاو أن جمارد الدكياز علاى أن لادم إجاراءا  التصادي لتغاري املنااخ حقاوق اإلنساان  -48

فاأل ذ بنر  قائم على احلقوق  قتضي من الدول أن تتخذ إجاراءا  إجيابياة مان أجال اا. ليس كافي
و شاكل عادم  .وإعماهلاااحدام كافة حقوق اإلنسان خمي  األشخاص ومان أجال محا تراا وتعز زهاا 

 بتعبئااةقاال األعلااى عاادم القيااام تغااري املناااخ  أو  نتيجااةقااوق اإلنسااان توقاا  أن  لحااق قالضاارر املمناا  
و نبغااي أن  ركااز العماال علااى  .املتاازام ذلالاااا    رقااإىل منعااهاا سااعيأقصااى قاادر ماان املااوارد املتاحااة 

مبااااادئ حقااااوق اإلنسااااان دعو وتاااا .بتغااااري املناااااخ األشااااخاص املعرضااااني للتااااأثرمحا ااااة حقااااوق مجياااا  
أن  كااون هااذا العماال املنااا ي املنصااوص عليرااا   إعااالن احلااق   التنميااة وغااريه ماان الصااكو  إىل 

 .عود بالفائدة على مجي  األشخاص  م سيما األكثر  ميشاا   وأنعلى حد سواء اا ومجاعياا فرد 
مبز اد مان التفصايل احلاجاة إىل  لار اة بشاأن تغاري املنااخاتفاقياة األمام املتحادة اإلوتتناول  -49

  ملشادكةسا وليا ا املاا وفقالتصادي لتغاري املنااخ العمل املنا ي املنصاف  حياث تادعو الادول إىل ا
لكاااي  عاااود الاااا باااالنف  علاااى األجياااال احلالياااة  قااادرا  كااال منرااااوحساااف وإن كاناااا متبا ناااة  

دعم املاا  والتقال وبنااء القادرا   ال هالدول التعاون الدو   مبا فيالتزاما   قتضيتو  .(55)واملقبلة
ماان انبعاثااا  ماا  احلااد بساارعة منخفضااة الكربااون  و  املناااخ تنميااة مسااتدامة ومتأقلمااة ماا لتحقيااق 
ومان  ااالل إدماا  حقاوق اإلنسااان   اإلجاراءا  والسياسااا   .الوقااا نفساه   الدفيئاةغاازا  

املنا ية ومتكني األشخاص من املشااركة    اياغة السياساا   ميكان للادول أن تعازز امساتدامة 
 وسي دي هذا بدوره إىل تعز ز امتساق وتناساق السياساا  .عن أفعاهلا اخرا  املس ولة وتسائل

 .احلق   الصحةرا تمت  جبمي  حقوق اإلنسان  مبا فيوال
و دعو إي إلار قائم على حقوق اإلنسان من أجل إعمال احلق   الصحة احلكوما   -50

الولنيااة إىل ضاامان تااوافر املرافااق والساال  واُلاادما  الصااحية بالقاادر الكااا   وإمكانيااة الو ااول 
 أن تكااوناا وماان الضااروري أ ضاا .إليرااا ماد اااا  وإتاحترااا بأسااعار معقولااة علااى أسااا  عاادم التمييااز

  ومناساابة ماان ثقااا الئمااة للسااياق الوم الصااحية مراعيااة لنااوع اخاانس املرافااق والساال  واُلاادما  
ياا  و نبغااي أن تكااون مج .الطااف ومتقياادة بأ القيااا نوعيااة  الطبيااة  وجياادة الو  ةعلميااال الناااحيتني

   مااان  اااالل عملياااا  شااافافة    وضااا قاااادرة علاااى املشااااركة املصااالحة اخراااا  املعنياااة  ااااحبة
 عان اخراا  املسا ولةغريها من السلطا  الصحية و  مساءلة نبغي و  .هاة وتنفيذسياسا  الصح

إتاحاة  طارق منرااب والاا اإلنسان   جمال الصحة العاماة قوق املتعلقة قبالتزاما ا  ئراوفا مدى
 و راعااي .ربخاااساابل غريهااا ماان إمكانيااة التمااا  ساابل انتصااا  فعالااة عاارب آليااا  الشااكاوى أو 

التمتا  بااحلق   الصاحة   العد د من العوامل الل ت ثر اا أ ضقائم على حقوق اإلنسان النر  ال
احلصاول علاى ميااه الشارب  إمكانياة ماثالا و شاملرا  ومنراا  -األساساية للصاحة  ددا احملأي  -

__________ 

 .اتفاق بار س انار أ ضاا  (55) 
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  والتغذ ااااةاملااااأمون  ماااان الغااااذاء واإلمااااداد مبااااا  كفااااياملأمونااااة ومرافااااق الصاااار  الصااااحي املالئمااااة  
 .(56)الئقوالبيئية الصحية  والسكن ال ارو  املرنيةوال

اا وأ القيااااا قانونيااااا واجبااا  العمااال املناااا ي  وم  شاااكل األ اااذ بااانر  قاااائم علاااى احلقاااوق -51
 مجيا  ول دون تقاو ضآلثاار السالبية لتغاري املنااخ علاى الصاحة و الاا بل إناه  تصادى أ ضا  فحسف

اهلادفااة  ملساااءلة والشاافافية واملشاااركةوماان شااأن ا .جرااود التخفيااف والتكياافجااراء حقااوق اإلنسااان 
 واساتجابة وتعاونااا  وما ة و ايوفعال علرا أكثر لموحاا جبأن تعزز جرود التخفيف والتكيف   واملستنرية

  إىل حاد بعياداا سالبي أثار تغاري املنااخ علاى الصاحة وبينماا سايكون .تغفال أحاداا التأكد من أهنا م وب
وقاد  .(57)هاماة للنراو  بالصاحة علاى املساتوى العااملي فر ةاا خ أ ضتغري املنا ل قد  شكل التصدي

أشااار  منامااة الصااحة العامليااة إىل وجااود إمكانيااة هائلااة لتحقيااق مناااف  مشاادكة ماا  قطاااع الصااحة 
  لد اد اا أساساياا و  دي النر  القاائم علاى احلقاوق دور  .(58)نتيجة سياسا  التصدي لتغري املناخ

  . ية الفعالة الل تعود بالنف  على النا  وعلى كوكف األر وتنفيذ اإلجراءا  املنا
وعلااى ساابيل املثااال  بينااا دراسااة أجراهااا معرااد املااوارد العامليااة أن ماان شااأن امعاادا   -52

اجملتمعاااا  احمللياااة   الغاباااا  أن  اااد بشاااكل كباااري مااان انبعاثاااا  ثاااان أكسااايد القاااانون ققاااوق 
ساابل اا واألهاام هااو أن مثاال هااذه اإلجااراءا  لمااي أ ضاا .(59)عاان إزالااة الغابااا  الكربااون النامجااة

العااايش التقليد اااة وإمكانياااة احلصاااول علاااى األغذ اااة واألدو اااة التقليد اااة الااال فيراااا منااااف   اااحية 
املتعلقاة  وهكذا  ميكن للانر  القاائم علاى احلقاوق أن  عااجل املساائل الشااملة .للمجتمعا  احمللية

األشاخاص األكثاار متكااني  ما وتغاري املناااخ    املاوارد الطبيعيااة بالصاحة  والتنمياة املسااتدامة  وإدارة
علاى احلقاوق   مجيا  جواناف  ةقائماهنا   مان اساتخدام م باد للادولو  .  الوقاا نفساهاا  ميشا

بنجااااح اد  الوفااااء علاااى املساااتو ا  الدولياااة واإلقليمياااة والولنياااة واحمللياااة  إاا أر  ياملناااا  عمااالال
 .تغري املناخ طرحهنسان والتصدي بفعالية للترد د الذي  بالتزاما ا   جمال حقوق اإل

 اةالت تايات والتوصيات -الا الاا  
المشاركون فا حلقة ال قاش المتعلقة بتغير الم اخ والاق فا ال راة الترا عقردها  -53

اتفقروا إلرى فا هذه الدراالة  اتمساهمإلى تقديم لدعوة مجلس حقوق اإلنسان ومن لبوا ا
الررلبية كبيرررة علررى التمتررق بررأعلى مسررتوى ممكررن مررن اا تغيررر الم رراخ آثررار لأن حررد كبيررر علررى 

__________ 

( املتعلاق بااحلق   2000)14انار اللجنة املعنية باحلقوق امقتصاد ة وامجتماعياة والثقافياة  التعلياق العاام رقام  (56) 
 .11و 4تان التمت  بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه  الفقر 

 (57) Lancet Commission, “Health and climate change”. 

 WHO, “Promoting health while mitigating climate change”, Technical briefing for the Worldاناار  (58) 

Health Organization Conference on Health and Climate Change(  27-29  2014آب/أغسطس). 
 C. Stevens and others, Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengtheningاناار  (59) 

Community Forest Rights Mitigates Climate Change (World Resources Institute, 2014). 
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الاكومرررات والمجتمرررق علرررى إعمرررال الارررق فرررا ال ررراةد وبغيرررة  .ال ررراة البدنيرررة والعقليرررة
حماية البيئة وتاقيق من أيل وامفرا  التعاون الدوليين الشركاء و المدناد والقطاع الخاص 

 .امييال الاالية والمقبلةالت مية المستدامة التا تلبا احتيايات 
 علررىولررذلك يقررق تغيررر الم رراخ ب ررورة مباشرررة فررا انتهرران حقرروق اإلنسرراند ويسرراهم  -54
 هم رق آثرار وبتغير الم اخ؛  آثار للتخفيف من الالزمة تدابيرالاتخاذ بالدول التزام إيجابا  عاتق

مرن يعيشرون ا يميق امشخاصد وة الريمأن لدى لتأكد من وباحقوق اإلنسان؛ على السلبية 
ت ظرريم القطرراع بو  ؛لتكيرف مررق تغيررر الظررروخ الم اخيررةعلررى اةد القرردرة الكافيررة هشرر أوضرراع فرا

 .الخاص من أيل التخفيف من مساهمته فا تغير الم اخ وضمان احترام حقوق اإلنسان
مرق كرل زيرا ة  على ال راة إلرى حرد كبيرراآلثار السلبية لتغير الم اخ الوخ تز ا  و  -55

ارتفرراع  ح ررر أن يكررون هرردخ كررل عمررل م رراخا هررو ولررذلك ي بغررا .اةحترررارتدريجيررة فررا 
المتمثررل فررا حررد ارتفرراع  ريررات هرردخ ال ريررات الارررارة إلررى أ  ررى حررد ممكررن وتاقيررق 

حمايرة ولرن تاترا   . رية مئوية فروق مسرتويات مرا  برل الع رر ال ر اعا 1.5الارارة فا 
برل الرتاتا  د ه فاسر وتاقيقر هدخ طموحإلى تاديد الاق فا ال اة من تغير الم اخ 

المشراركة ة و يفعالمتسمة بالو  الاقوق على  ائمةتخفيف والتكيف للتدابير إلى اتخاذ اا أيض
 .لضعفاءل فيها فائدةو 

الرصرد ب وانين والياالات فعالة علرى يميرق المسرتويات وي تهرا  بوضق ذلكيبدأ و  -56
لديها حماية  التورية لل اة والبيئرة  بأن عديدة  ول د أفا ت و  .على ناو فعالوالت فيذ 

اآلثررار السررلبية لتغيررر الم رراخ علررى مررن تركررز علررى التخفيررف  اررد ةترردابير م بأنهررا تسررتخدمو 
تاليررل تلررك السياالررات واإليررراءات وة بررد مررن مواصررلة  .هرراالتكيررف معو  صرراة اإلنسرران

ة بال راة السياالرات المتعلقر إ ما وي بغا للدول  .وتشجيعها تاديد الممارالات الجيدةل
آثررار تغيرررر الم ررراخ  مرررن لتخفيرررفالراميرررة إلررى اوحقرروق اإلنسررران فررا خطرررو عملهرررا الوط يررة 

إلرررى اتفا يرررة اممرررم  ترررا تقرررد مالالمعتزمرررة المقرررررة وط يررراا فرررا المسررراهمات و والتكيرررف معرررهد 
السياالرات واإليرراءات الم اخيرة امخررى علرى فرا المتادة اإلطارية بشأن تغيرر الم راخد و 

أطرر وت رميم تاسين التعاون الشامل لجميق القطاعرات  للدول ي بغاو  .اتيميق المستوي
 .التا تهد  ال اة بتغير الم اخ لة ألخطار المتلت د  لمتخ  ة ل

اتخرراذ اا أيضرر لرردولي بغررا لتغيررر الم رراخد  علررى التررأ لم مررقالسرركان  رردرة لضررمان و  -57
د علررررى التررررأ لم و ررررا رةصرررراية مسررررتدامة وهياكررررل أالاالررررية نظررررم  مررررن أيررررل إنشرررراءترررردابير 
الوفراء بالتزاماتهرا امالاالرية مرن أيرل الميراه وال ررخ ال رااد و تلرك الخاصرة ب يشرمل بما

تعزيرز التغطيرة ال راية الشراملة بطررق م هرا ذلرك و  د(60)الدنيا فيما يتعلق بالاق فا ال اة
 .الادو  الدنيا للاماية اةيتماعية رفقو 

__________ 

 .43  الفقرة 14انار اللجنة املعنية باحلقوق امقتصاد ة وامجتماعية والثقافية  التعليق العام رقم  (60) 



A/HRC/32/23 

GE.16-07407 22 

مفتوحرة  وعمليرات الاقروق مؤالسراتقائم علرى ال ا الفعالم اخاليتطل  العمل و  -58
وتغيرررر الم ررراخد  الدفيئرررةنبعاثرررات غرررازات ة ياالرررات   يقرررة وشرررفافة  عرررن فضرررالا وتشررراركيةد 

معلومرات اإلنرذار المبكرر بشرأن أن تتيح لعامة الجمهرور ي بغا للدول و  .آثاره فا ذلك بما
خطرو كرون توي بغرا أن  .وأن تسهل الا ول عليهاالم اخية والكوارث الطبيعية  أثيراتالت

بالتشرراور مررق المجموعررات ت ررميمها تمويلهررا بشررفافية و ي بغررا و  ل يررةالتكيررف والتخفيررف ع
الفئات الضعيفة فا الجهو  الراميرة إلرى إ مرا  حقروق اإلنسران تشارن يج  أن و  .أثرةالمت
ا فلت د  لتغير الم اخ وآثارهد بما فا ذلك أيل ا وأن ُتمك ن من يةسياالات الم اخالفا 

باتفا يررة اممررم المتارردة اإلطاريررة بشررأن تغيررر  الم االرربة المت ررلةليررات اآلعمليررات و اليميررق 
الها فرة والمسرت يرة مشراركة الال اة والم اخ لتسرهيل التثقيف بشأن وي بغا تعزيز  .الم اخ

حقروق تاتررم  يرةاإليرراءات الم اخأن تتأكرد تقييمرات امثرر مرن أن يجر  و  .لفئراتتلك ال
د ي بغرا للردول وضرق مؤشررات عرن ذلرك وفضرالا  .(61)اليما الاق فرا ال راة اإلنساند وة

ببيانرات م ر فة  واةحتفرا فرا الرياق تغيرر الم راخ؛ ها لاقوق اإلنسران ذات ال رلة ورصرد
العمررل  يسرريروت ؛سرركانيةالمجموعررات المت وعررة علررى مختلررف اللتعقرر  آثررار تغيررر الم رراخ 

 .لاقوقالمتقيد بافعال ال االم اخ
د أن تركز على اإلنسان هتغير الم اخ والتكيف مع من آثار جهو  التخفيفل بغا يو  -59
والشرعوب  مجموعراتحقروق امشرخاص وال أن تضرمنأن تراعا الفوارق بين الج سريند و و 

ن و ال سرررراء وامطفررررال والسرررركان امصررررلي ن فرررريهمةد بمررررهشرررر الررررذين يعيشررررون فررررا أوضرررراع
الهجرة البيئية من بشأن لى الاقوق وي بغا للدول وضق نهج  ائم ع .ن والفقراءو والمهاير 
الت ميرررة ب ها المتعلقرررةوالياالرررات هررراخطط فرررا  تغيرررر الم ررراخ وصررراة المهرررايرين ا  مرررإخرررالل 

لضرمان المسراواة برين الج سرين وتمكرين و  .الكروارث وإ ارتهرا مخراطر وال اة والارد مرن
مرق الريرل وعلى  دم المساواة كاملة ب ورة   المرأة المرأةد ي بغا للدول أن تشجق مشاركة

قردرة علرى تلك المتعلقة بالاد من مخراطر الكروارث والها عمليات ص ق القرارد بما في فا
 قرررواالتعلرريم وامراضررا والتك ولوييررا والإلررى  المرررأةوصررول فرررص  تاسررن نأو  التررأ لم؛

مرن اتخراذ تردابير اا وي بغرا أيضر .القرا رة علرى الترأ لمة ي ظم ال راالروالاماية اةيتماعية و 
وموار هرا وضرمان  هرذه الشرعوب لشعوب امصلية وأراضرالة المعارخ التقليدية حمايأيل 

 .فا عمليات ص ق القرار ذات ال لة امشاركته
التكيرف مجرال ةالرتثمار فرا مرن أولويرات اأن تكون حمايرة ال راة أولويرة  وي بغا -60

 ا ة مرنةالرتفالمبذولرة االجهرو   سرتهدخوي بغرا أن ت .مق تغير الم اخ والتخفيف من آثاره
 داعرتالل ال راة الاد مرنإلى بشكل مباشر لم اخ وال اة التا تؤ   الم افق المشتركة ل

ومعالجرة عردم  دوالتخفيرف مرن حردة الفقررعلرى الترأ لمد  درة المجتمعات الماليرة  تعزيزو 
__________ 

تحدة اإللار ة بشأن تغري املناخ الل )تلزم الدول بأ ذ آثار ماا تضاطل  باه مان من اتفاقية األمم امل 4انار املادة  (61) 
 .أنشطة التخفيف والتكيف   احلسبان(
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تردابير د على البيل المثالد الجهو  ويمكن أن تشمل هذه .المساواة على ال عيد العالما
مررن  دن أنظمررة الطا ررةال ايمررة عرراةنبعاثررات الماليررة مررن ملوثرات الهررواء  خفرر : ترمرا إلررى

تعزيرررز شررربكات ال قرررل و  ؛م رررا ر الطا رررة ال ظيفرررةاالرررتخدام خرررالل تاسرررين كفررراءة الطا رررة و 
االرررتهالن  واةنتقرررال مرررن ؛ؤ   إلرررى تخفررري  اةنبعاثرررات وتاسرررين ال ررراةالترررا ترررال شرررطة 

ترروفير و  ؛ رراةلل فضررلأكثررر االررتدامة وأويبررات غذائيررة االررتهالن  إلررىالم تجررات الايوانيررة 
 ؛حديثرةبأالرالي  إمكانية الوصرول إلرى خردمات ال راة اإلنجابيرةد بمرا فيهرا ت ظريم امالررة 

د يجررر  التأكرررد مرررن أن وفرررا المقابرررل .(62)ألراضررراالمجتمعرررات الماليرررة لوحمايرررة ملكيرررة 
 علررق اممرررع ردما يتاا مثلمررا ياردث أحيانرر حقرروق اإلنسران فرااا ة يرؤثر الررلب االم رراخ عمرلال
 .ة على البيل المثالالو و  الايو  واممن الغذائا أو التشريد والسدو  الكهرومائيب

المسررراواة  دأ تعزيرررز التعررراون والمسررراعدة اإلنمائيرررة علرررى أالرررا  مبررر وي بغرررا للررردول -61
ضرررمان تررروفير التمويرررل الكرررافا لتررردابير مرررن أيرررل متباي رررة  إن كانررر والمسرررؤولية المشرررتركة و 

لمجموعرررات فقرررر وامشرررخاص واام الترررا تسررراعد البلررردان المت رررلة برررهد د والباررروثالتكيرررف
: المسررراواة فرررا مرررا يلرررا مارررد ةالتررردابير و رررد تشرررمل ال .والشرررعوب امكثرررر عرضرررة للخطرررر

تخفرري  معررايير الملكيررة الفكريررة وتسررهيل نقرررل  الا ررول علررى التك ولوييرراد بمررا فررا ذلررك
؛ وإنشراء صر دوق اد ة امهداخالم من الفقرتخفيف يهو  الو ؛ د ع د اة تضاءالتك ولوييا
آثرار تغيرر الم راخ والتكيرف  مرن تخفيرفت فيرذ الياالرات التمويرل بغيرة لعدالة الم اخية لخاص 
وي بغررا تعبئررة المرروار  الالزمررة لتعزيررز البارر  اا. معرر أموال مررن القطرراعين العررام والخرراصبرر همعرر

فعالة وفا الو    بطرق للت د يمق البيانات الالزمة فيما يخص يملة أمور م ها والتطوير 
تشررررخيص و  رررراة؛ امالاالررررية للماررررد ات الالم االرررر  ل ثررررار السررررلبية لتغيررررر الم رررراخ علررررى 

تغيررر  القررا رة علررى التررأ لم مررقالمااصرريل و ؛ وا ررل اممرررااومكافاررة نومعالجتهررا اممررراا 
الطا رة؛ والرروابو برين صراة البيئرة وصراة الافرا  علرى لطا رة المتجرد ة و ام ا ر و  ؛الم اخ
التكيرف  عرم التردابير إيرراءات الم راخ و المتعلرق بتمويرل وي بغرا لل .نسرانيوان وصاة اإلالا

هشرة وفرا  الرذين يعيشرون فرا أوضراعمشرتركة ة الريما لألشرخاص م رافق الفعالة التا تجلر  
 أن ُيضراخو  وطويل اممرددد ابتكارياا الم اخ المتعلق بتمويل الوي بغا أن يكون  .البلدان ال امية

 .لاد من الفقر وتاقيق الت مية المستدامةبا المتعلق تمويل القائمإلى ال
القطراعين  ومسراءلةلخسرائر وامضررار لت رد  الآليرات  تعزيرزاا أيض الاالاومن ام -62

لمؤالسات الوط ية لاقوق اإلنساند ويمكن ل .ماعن أعمالهعلى حد الواء العام والخاص 
نتهاكرات ةتعزيز الربل اةنت راخ مرن ا غيةبعلى البيل المثالد الجمق بين التاليل والعمل 

 أيضراا يجر  و  .فر ية لاقوق اإلنسران وأويره الق رور الم هجيرة ذات ال رلة بتغيرر الم راخال
 دور فرا حمايرة الفئرات امكثرر ضرعفاا برالمااكم والمؤالسات القانونية امخررى  أن تضطلق

 .ا ول على الجبروضمان المساءلة وتوفير البل ال
__________ 

 .”Smith and others, “Human healthانار على سبيل املثال  (62) 
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تغطا مجموعة واالعة من المجراةت أن الطوارع شاملة و  موايهة وة بد أن تكون -63
أن ي بغرا و  .وامضررار واإلعا رة والخسرائرمثل ال اة العقلية وال اة الج سية واإلنجابيرة 

ترردابير الامايررة اةيتماعيررة المباشرررةد مثررل  عررم  تشررمل المسرراعدة فررا حرراةت الطرروارع
والقررروا للسرركان  دامج إعررا ة الترردري وبرررامج التوفيررفد وبررر  دامالررعارد وبرررامج الغررذاء

 .ل رراة الج سررية واإلنجابيررةومررن أيررل اتغذيررة امطفررال مررن أيررل خاصررة  حررزمو  دالضررعفاء
 رصردالالربل  وأن تسرتخدمإلنذار المبكرر؛ لاا ي بغا للدول أن ت شئد فا يملة أمورد نظمو 

أن وارع؛ و الطرر علررى موايهررةقرردرات وأن تعررزز الالمعررارخ التقليديررة؛ هررا المجتمعرراد بمررا في
الم راخ وحمايرة حرق المهرايرين بسرب  تغيرر الهجررة  مسألة معالجةالجهو  لن ت سيق سات

 .الاد من مخاطر الكوارث والتكيفإيراءات  الياق فا ال اة فا
الياالرررات تغيرررر الم ررراخ والياالرررات الت ميرررةد و حقررروق اإلنسررران وة برررد لسياالرررات  -64
 ل ركون مثرليمكرن و  .القرائم علرى الاقروق ا عم العمل الم اخ منالخبراء المخت يند و 

لمضررا والرريلة لأن ترروفر تعهررد ي يررف باقرروق اإلنسرران ضررمن اإليررراءات المتعلقررة بالم رراخ 
 ظرر ت أن تو ِّرق بعرد علرى هرذا التعهردالترا لرم وي بغرا للردول  .هذا الهردخ فا تاقيقاا  دم

طرررق د بيررةالم اخ وي بغررا تعبئرة آليررات حقرروق اإلنسرران لرصرد اةلتزامررات .يررهفرا التو يررق عل
مرن حقروق اإلنسران خرالل اةالرتعراا الردور  الشرامل و على آثار تغير الم اخ  م ها با 
وةيرررات فرررا إطرررار اإليرررراءات الخاصرررة لمجلرررس والمكلفرررين بهيئرررات المعاهررردات يانررر  

وأمانررة اتفا يررة  اممررم المتارردة السررامية لاقرروق اإلنسرران لمفوضررية  بغررايو  .حقرروق اإلنسرران
إلرى اا ي برد و اإلطارية بشأن تغيرر الم راخ وم ظمرة ال راة العالميرة العمرل معراا اممم المتادة 

سياالرات عزيرز الأ وات وتوضرق  مرن أيرلالدولد مق و اآلخرين المع يين ي   مق الشركاء 
اةلتزامررات ب الوفرراءومواصررلة د التررا تعررو  بررال فق علررى ال ررا  وعلررى كوكرر  امرا يررةالم اخ

 المسررتدامة وخطررة الت ميررةبرنررامج عمررل أ يررس أبابرراد التررا يتضررم ها ذات ال ررلة مثررل تلررك 
 .د وإطار الي دا  للاد من أخطار الكوارثد واتفاق باريس2030لعام 

    


