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وتقارير المفوضية السامية واممين العام
تعزيرز وحمايرة يميرق حقروق اإلنسراند المدنيرة والسياالرية واة ت ررا ية
واةيتماعية والثقافيةد بما فا ذلك الاق فا الت مية

راالة تاليلية بشأن العال ة بين تغير الم اخ وحق كل إنسان فا التمتق
بأعلى مستوى ممكن من ال اة البدنية والعقلية
تقرير مفوضية اممم المتادة السامية لاقوق اإلنسان

موجز
تقدَّم هذه الدراسة التحليلية بشأن العالقة بني تغري املناخ وحق كل إنساان التمتا
بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية عمالا بقرار جملس حقوق اإلنسان .15/29
وتبحث مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هذه الدراسة آثار تغري املنااخ علاى
حقااوق اإلنسااان وم ساايما احلااق الصااحة ومااا تصاال بااذلا ماان املتزامااا واملس ا وليا
املتعلقاة ققااوق اإلنسااان الاال تقا علااى عاااتق الاادول واخرااا الفاعلااة األ اارى وعنا اار هنا
وُتتتم الدراسة بعدة تو يا .
قائم على احلقوق بشأن التصدي لتغري املناخ ومنافعه .خ
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أوةا -مقدمة
 -1ت َّ
قدم هذه الدراسة عماالا بقارار جملاس حقاوق اإلنساان  15/29الاذي للاف فياه اجمللاس
إىل مفوضااية األماام املتحاادة السااامية حلقااوق اإلنسااان إجاراء دراسااة لليليااة مفصاالة بالتشاااور ما
اخرااا املعنيااة اا الصاالة بشااأن العالقااة بااني تغااري املناااخ وحااق كاال إنسااان التمت ا بااأعلى
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
عممااا املفوضاية مااذكرة شافو ة واسااتبيان ا علاى الاادول
 -2و  21آب/أغساطس َّ 2015
األعضاااء وللبااا منرااا تقاادم مساااألا ألغ ارا الدراس اة املااذكورة .وأخرساالا أ ض اا رسااائل إىل
اخرا األ رى املعنية مباا فيراا مناماا اجملتما املادن واملناماا الدولياة وامل سساا الولنياة
حلقااوق اإلنسااان .و خُلِّصااا املساااألا ال اواردة ورقااة غرفااة اجتماعااا ( )1أعااد ا املفوضااية قباال
حلقااة النقاااع املتعلقااة بتغااري املناااخ واحلااق الصااحة الاال عقاادها جملااس حقااوق اإلنسااان 3
آاار/مااار  .)2(2016وقااد اسدشااد الدراسااة مبااا جاااء حلقااة النقاااع وبالبيانااا املكتوبااة
املذكورة أعاله وبالبحوث املستقلة.
 -3و هااذه الدارسااة تبحااث املفوضااية آثااار تغااري املناااخ علااى حقااوق اإلنسااان وم ساايما
احلق الصحة وما تصل بذلا من املتزاما واملس وليا املتعلقاة ققاوق اإلنساان الال تقا
على عاتق الدول واخرا الفاعلة األ رى كما تبحاث عنا ار ومنااف هنا قاائم علاى احلقاوق
بشااأن التصاادي آلثااار تغااري املناااخ علااى ااحة اإلنسااان .وخُتتااتم الدراسااة بتو اايا اددة للوفاااء
باملتزاما املتعلقة ققوق اإلنسان وم سيما تلا املتعلقة بالصحة سياق تغري املناخ.

ثانيا -آثار تغير الم اخ على التمتق بالاق فا ال اة
 -4مجي حقوق اإلنساان عاملياة وغاري قابلاة للتصار وم للتجزئاة وهاي متكاملاة ومدابطاة.
وتربز هذه اُلصائص بوضوح سياق احلاق الصاحة .و توقاف التمتا بااحلق الصاحة علاى
توافر مجلة أمور منرا اُلادما الصاحية اخيادة وفارو العمال اآلمناة والساكن الالئاق والغاذاء
واملياه والصر الصحي والبيئة الصاحية والتعلايم علاى أساا عادم التميياز كماا توقاف علاى
ااياغة السياس ا اة العام ااة للص ااحة و تنفي ااذها(.)3
مش اااركة اخر ااا املعني ااة مش اااركة واس ااعة

__________

( )1ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح امس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتبيان واملس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااألا األ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االية الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواردة وملخص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارا املوقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
 .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspxو هااذه الدراسااة خ ااال
إىل مساألا اخرا املعنية على النحو التا "مساألة (اسم اخرة املعنية)".
( )2رد التقر ر املوجز حللقة النقاع الوثيقة  .A/HRC/32/24وتتاح البيانا الكاملة املوق التا
.www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/StudyImpact.aspx
( )3تبااني اللجنااة املعنيااة باااحلقوق امقتصاااد ة وامجتماعيااة والثقافيااة الفقاارة  3ماان تعليقرااا العااام رقاام )2000(14
املتعلق باحلق التمت بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه أن احلق الصحة ارتب ارتبالاا وثيقاا بمعماال
حقوق اإلنسان األ رى و عتمد على الا.
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و ش ااكل تغ ااري املن اااخ أم اارا حقيقيا ا ا و اانجم باألس ااا ع اان انبعاث ااا غ ااازا الدفيئ ااة اآلتي ااة م اان
األنشطة البشر ة وهو سااهم مجلاة أماور منراا ز اادة تاواتر الااواهر اخو اة والكاوارث الطبيعياة
الشااد دة وارتفاااع مسااتو ا سااط البحاار والفيضااانا وموجااا احلاار واخفااا وانتشااار
أم ا ارا املنا ااالق املدار ا ااة واألم ا ارا املنقولا ااة بالنواقا اال( .)4وتخغا ااري ها ااذه الا ا اواهر الشا ااد دة الا اانام
اإل كولوجياة وتعرقال اإلنتاا الغااذائي وإمادادا امليااه وتضاار باهلياكال األساساية واملسااتولنا
وترف معدم امعتالل والوفيا  .وهي مس ولة أ ضا عان تشار د اجملتمعاا احمللياة املتاأثرة الال
تعان من إحدى النتائ اُلطرية هلذه الاواهر وهاي ز اادة حاام ساوء الصاحة العقلياة والبدنياة.
ولذلا ردد تغري املناخ بشكل مباشر وغري مباشر التمت الكامل والفعلاي مبجموعاة مان حقاوق
اإلنساان مبااا فيرااا احلقاوق احلياااة واملياااه والصاار الصااحي والغااذاء والصااحة واإلسااكان
وتقر ر املصري والثقافة والتنمية.
 -5إن مان تكباد بشاكل غاري متناساف العد اد مان اآلثاار السالبية لتغاري املنااخ مثال فقادان
سبل العيش واخنفا احملا يل وتدمري املنازل وز ادة أسعار الغذاء وانعدام األمن الغاذائي هام
أشااخاص وجمتمعااا ليااة عيشااون أ االا أوضاااع ساايئة بساابف عواماال منرااا املوق ا اخغ ارا
أو الفقاار أو نااوع اخاانس أو الساان أو اإلعاقااة أو اُللفيااة اإلثنيااة أو الثقافيااة ومل ساااألوا علااى ماار
التار خ إم بأقل قدر انبعاثاا غاازا الدفيئاة .و باني التقر ار اُلاامس للريئاة احلكومياة الدولياة
املعني ا ااة بتغ ا ااري املن ا اااخ أن األش ا ااخاص املرمش ا ااني اجتماعي ا ا اا أو اقتص ا اااد ا أو ثقافي ا ا اا أو سياس ا اايا
أو م سس اايا أو ب ااأي ش ااكل آ اار ت ااأثرون بوج ااه اااص بتغ ااري املن اااخ وك ااذلا با ابعض إجا اراءا
التكيف والتخفيف( .)5وعلى سبيل املثال ميكن لصناعا الوقود األحياائي والطاقاة الكررومائياة
واخرود الرامية إىل حفظ الغابا أن تساهم انعدام األمن الغذائي والتشارد .ومثاة ااالر تشارد
كبارية تواجاه األشاخاص واجملتمعااا احمللياة وحا دول برمترااا األراضاي السااحلية املنخفضااة
والتندرا واخليد القطيب الشما واألراضي القاحلة وغريها من الانام اإل كولوجياة واألقااليم اهلشاة
املعرضة للخطر والذ ن عتمدون على هذه األراضي من أجل السكن واملعيشة.
 -6وت كد منامة الصحة العاملية أن تغاري املنااخ ا ثر علاى الصاحة اآلن وساو ا ثر عليراا
مستقبالا .وتصف هذه املنامة املخالر الصحية الرئيسية الل طرحراا تغاري املنااخ ومنراا موجاا
احلر الشد د واحلرائق وز اادة انتشاار األمارا املنقولاة بالنواقال وباألغذ اة وامليااه وز اادة احتماال
نقااص التغذ ااة وفقاادان القاادرة علااى العماال أوسااا اجملموعااا السااكانية الضااعيفة .وتشاامل
املخااالر احملتملااة اإلضااافية اهنيااار الاانام الغذائيااة ونشااوب نزاعااا عنيفااة مرتبطااة بناادرة امل اوارد
وتنقُّل السكان وتفاقم الفقر .ومن املتوق أن ز د تغري املناخ من أوجه التفاو القائمة جمال
__________

( )4انار اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ تغري املناخ  2014التقر ر التجميعي.
( )5اهليئااة احلكوميااة الدوليااة املعنيااة بتغااري املناااخ تغااري املناااخ  2014اآلثااار والتكيااف وهشاشااة األوضاااع ملخااص
لصانعي السياسا ص .6

4

GE.16-07407

A/HRC/32/23

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

 -7وت كد اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغاري املنااخ أن احة اجملموعاا الساكانية البشار ة تتاأثر
بتغاريا أمنااا الطقااس وباخواناف األ اارى لتغااري املنااخ .ولاادث اآلثااار املباشارة علااى الصااحة "بساابف
درجا ااا احل ا ارارة وهط ا اول األمطا ااار وحا اادوث موج ا ااا احل ا ارارة والفيضا ااانا واخف ا ااا
التغ ا اريا
واحلرائق" و الوقا نفسه وبشكل غري مباشر "قد تتضرر الصحة بسابف امضاطرابا اإل كولوجياة
النامج ااة ع اان تغ ااري املن اااخ (ض ااعف احملا اايل وتغ ااري أمن ااا نواق اال األما ارا ) أو بس اابف ردود األفع ااال
امجتماعية إزاء تغري املناخ (مثل تشرد السكان بسبف لول فدة اخفا )(.)7

 -8و فضي تغري املناخ أشد حامته إىل الوفااة .وقاد عاز دراساة أجراهاا منتادى البلادان
القابل ااة للت ااأثر باملن اااخ ح اادوث  400 000حال ااة وف اااة س اانو ا عل ااى الص ااعيد الع اااملي إىل تغ ااري
املناااخ( .)8وحسااف تقااد را منامااة الصااحة العامليااة ماان املتوقا الفاادة مااا بااني عااامي 2030
و 2050أن تسبف تغري املناخ سانو ا حاوا  250 000حالاة وفااة إضاافية ناجتاة عان ساوء
التغذ ااة واملالر ااا واإلساارال واإلجراااد احلاراري فقا ( .)9وإاا أخ ااذ الوفيااا املبكاارة النامجااة عاان
تغ ااري املن اااخ بع ااني امعتب ااار فس ااتكون س ااببا كافيا اا مُت اااا إجا اراءا عاجل ااة .بي ااد أن احمل ااددا
األساسااية للصااحة علااى كافااة املسااتو ا معرضااة هااي أ ض اا للخطاار ج اراء تغااري املناااخ باعتباااره
عااامالا مضاااعف ا للخط ار .وحسااف خنااة منساايا املعنيااة بالصااحة وتغااري املناااخ راادد تغااري املناااخ
بتقو ض ما لقق من مكاسف جما التنمية والصحة العاملية الل نصاف القارن املاضاي(.)10
و لصا دراسة أخجر ا م را إىل أن "امحدار غري املخفف ختوقَّا أن ا دي إىل إعاادة تشاكيل
امقتصاد العااملي مان االل فاض متوسا اإل ارادا العاملياة بنسابة تقاارب  23املائاة قلاول
الاد ل علاى املساتوى العااملي املتصال بساينار وها
عام  2100ومن الل ز ادة التفااو
لدث بدون تغري املناخ"(.)11
__________

( )6مساااألة منامااة الصااحة العامليااة (انااار احلاشااية  1أعاااله) منامااة الصااحة العامليااة "العالقااة بااني تغااري املناااخ والصااحة"
حيفة الوقائ رقم  266متاحة املوق التا .http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/ar/
K.R. Smith and others, “Human health: impacts, adaptation, and co-benefits”, Climate Change
()7
2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, p. 713

()8

اناار DARA, Climate Vulnerability Monitor: A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet, 2nd
).ed. (2012

( )9اناار

WHO, Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on Selected Causes of

).Death, 2030s and 2050s (2014
( )10اناار and climate change: policy
()11
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 -9و ااالل حلق ااة النق اااع ال اال عق اادها جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان و التق ااار ر املكتوب ااة ال اال
قاادمترا اخرااا املعنيااة اتفقااا اخرااا املعنيااة بشااكل كبااري علااى أن تغااري املناااخ شااكل د اادا
طريا لصحة اإلنسان وللمحددا امجتماعية والبيئية للصاحة مثال اهلاواء النقاي وميااه الشارب
املأمونة والغذاء الكا واملأوى اآلمن (انار  .)A/HRC/32/24و تأكد هاذا بتحليال اُلارباء .فعلاى
سبيل املثال تفيد تقد را البنا الدو بأن تغري املناخ قد سفر عن افتقار ما بني بليون واحاد
وبليون شخص إىل إمدادا املياه الكافية(.)12
 -10واآلثار السلبية النامجة عان تغاري املنااخ هاي آثاار عاملياة ومعا ارة ومان املتوقا ز اد اا إىل
اجل هنا ااة املطااا  .وبناااء علااى الااا تطلااف تغااري
حااد كبااري وفقاا لدرجااة تغااري املناااخ الاال تسا َّ
املناخ استجابة عاملية وقائمة على احلقاوق .وقاد دأب جملاس حقاوق اإلنساان وآلياا اإلجاراءا
اُلا ة التابعة له ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على توجيه امنتباه إىل الرواب
القائمااة بااني حقااوق اإلنسااان وتغااري املناااخ ماان ااالل سلساالة ماان الق ارارا والتقااار ر واألنشااطة
املتعلقة هبذا املوضوع ومن الل الدعوة إىل األ ذ بنر قائم على حقوق اإلنسان( .)13وميكان
لنر قائم على احلقوق بشأن تغري املناخ مثلماا دعاا إلياه اتلاف قارارا اجمللاس( )14أن وجاه
السياسا العامة الدولية واإلقليمياة والولنياة وأن عززهاا مان االل تشاجي اتسااق السياساا
والرفاه البشري والتنمية املستدامة.
 -11و عد اتفاق بار س بشكل واض بأألية اُتاا هن قائم على احلقوق وبأألياة احلاق
الص ااحة و اادعو ال اادول إىل احا ادام حق ااوق اإلنس ااان مب ااا فير ااا احل ااق الص ااحة وإىل تعز زه ااا
ومراعا ااا سااياق اإلجاراءا املنا يااة الاال تخااذها كاال منرااا .و نبغااي أن سااتنري أي هنا قااائم
على احلقوق بفرام أفضال لآلثاار األساساية لتغاري املنااخ علاى احة مجيا األشاخاص وم سايما
من عيشون أوضاع هشة .وترد بعض هذ اآلثار بالتفصيل أدناه.

ألف -امثار امالاالية لتغير الم اخ على ال اة
 -1اآلثار ال اية ال ايمة عن الار
 -12حساف مناماة الصااحة العاملياة ستساااهم الز اادا املتوقعااة متوسا درجااا احلارارة املو يااة
اافو األش ااخاص ال ااذ ن
وت اواتر موج ااا احل اار وش ااد ا ز ااادة ح ااام الوفي ااا املرتبط ااة ب اااحلر
تز ااد أعم ااارهم عل ااى  65عاما اا .ومقارن ااة ما ا مس ااتقبل ب اادون تغ ااري املن اااخ توقا ا أن س اافر ال ااا عم ااا
قاارب  38 000حالااة وفاااة إضااافية سانو ا ابتااداءا ماان عااام  2030وماا قاارب  100 000حالااة وفاااة
إضافية سنو ا ابتداءا من عام  .2050وستكون اآلثار األكرب ملموسة جنوب شرق آسيا(.)15

__________

( )12تقر ر عن التنمية

العامل التنمية وتغري املناخ ص .5

( )13انار .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx
( )14انار القرارا  23/7و 4/10و 22/18و 27/26و.15/29
(.WHO, Quantitative Risk Assessment )15

6

GE.16-07407

A/HRC/32/23

 -13وتساااهم موجااا احلاار أ ض ا ا األم ارا التنفسااية وأم ارا القلااف واألوعيااة الدمو ااة
وتشااكل طاارا علااى ااحة األشااخاص العاااملني العاراء أو فاارو غااري مريااأة بصااورة فعالااة
ماان الناحيااة املنا يااة .وتشاامل املخااالر الص ااحية املرنيااة ض اربا الشاامس الاال تتطلااف الع ااال
الساار ري كمااا تشاامل الوفاااة .ومرتفاااع درجااا احلارارة آثااار أ ض ا ا علااى إنتاجيااة العمالااة واخرااود
الرامية إىل احلد من الفقر حيث ز اد مان ضاعف الساكان الفقاراء ا اة البلادان النامياة الال
عان الكثري منرا أ ضا من ضعف اهلياكل األساسية الصحية(.)16
 -2آثار تلوث الهواء
 -14م تساابف تغااري املناااخ تلااوث اهلاواء لكنااه قااد ا دي إىل تفاااقم بعااض أشااكال تلااوث
اهلاواء وغالبا ا مااا تكااون مصااادر انبعاثااا غااازا الدفيئااة هااي نفساارا ملوثااا اهلاواء .وماان شااأن
تعز ااز إمكاني ااة احلص ااول عل ااى الطاق ااة النايف ااة أن ِّ
خيف ااض مس ااتو ا انبعاث ااا غ ااازا الدفيئ ااة
وامللوثااا الضااارة األ اارى الوقااا نفسااه .وماان شااأن الااا أ ض اا أن عااود مبناااف كباارية علااى
الصااحة بااالنار إىل التقااد را الاال تشااري إىل تساابف تلااوث اهل اواء املنااز وتلااوث ه اواء اخ او
قراباة  4.3مال ااني حالاة وفاااة و 3.7مال اني حالااة وفاااة سانو ا علااى التاوا ( .)17وتخعاازى أ ضا ا إىل
ملوثا ااا اهل ا اواء آثا ااار ا ااحية ما اان قبيا اال أم ا ارا القلا ااف واألوعيا ااة الدمو ا ااة واألم ا ارا التنفسا ااية
والتوحد( )18وهي آثار قد ت ثر نوعية احلياة و إنتاجية العمالة.
 -3الظواهر الجوية الشديدة والكوارث الطبيعية
 -15تنت اآلثار املباشرة على الصحة عن أزما منرا األعا اري وموجاا احلار والفيضاانا
وامهنيارا األرضية واخفا وحرائاق الغاباا  .و سااهم تغاري املنااخ ز اادة تاواتر هاذه الااواهر
وح ااد ا و ز ااادة اآلث ااار الص ااحية املرتبط ااة هب ااا ال اال تش اامل اإل ااابة واإلعاق ااة والوف اااة وانتق ااال
األم ارا املعد ااة .وعل ااى ساابيل املث ااال م اان املتوق ا أن ز ااد تغ ااري املناااخ م اان ا ااالر الفيض ااانا
الساااحلية ج اراء ارتفاااع مسااتو ا سااط البحاار وتزا ااد حاادة وت اواتر الا اواهر املنا يااة الشااد دة.
وباإلضااافة إىل الوفيااا ميكاان أن تساابف الفيضااانا إ ااابا والترابااا ومشاااكل الصااحة
العقليااة وفقاادان الااد ل واحملا اايل كمااا ميكاان أن تلحااق أض ارارا مبرافااق املياااه والصاار الصااحي
واهلياكاال األساسااية األ اارى ما مااا اانجم عاان الااا ماان آثااار ااحية كز ااادة العاادوى ب ااألمرا
املنقولة بالنواقل(.)19

__________

()16
()17
()18
()19

GE.16-07407

مساألة برنام األمم املتحدة اإلمنائي.
انار منامة الصحة العاملية "العالقة بني تغري املناخ والصحة".
اناار ”( M.F. Cortez, “Air pollution exposure in pregnancy linked to autism in studyبلومباور18 ،
كانون األول/د سمرب .)2014
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 -16و الفدة بني عامي  2005و 2015تاأثَّر أكثار مان  1.5بلياون شاخص باالكوارث
الل ت ثر النساء واأللفال والفئا الضعيفة أكثار مان غاريهم( .)20وتفياد تقاد را مركاز ر اد
التشرد الدا لي بأن  22.5مليون شخص قد تشردوا سنو ا علاى مادى السانوا الساب املاضاية
بسبف املناخ أو الكوارث املتصلة بالطقس(.)21
 -17و شعر بآثار هذه األزما األشخاص الذ ن عيشون أوضااع هشاة أكثار مماا شاعر هباا
غااريهم .وعلااى ساابيل املثااال عناادما تكااون هنااا أوجااه تفاااو قائمااة علااى نااوع اخاانس فيمااا خيااص
احلصول على احلقوق امقتصاد ة وامجتماعية والثقافية تعان النسااء مان ارتفااع معادم الوفياا
نتيجااة الك اوارث الطبيعيااة( .)22وفض االا عاان الااا لااوحظ وجااود عالقااة مباشاارة بااني وض ا امل ارأة
اجملتم وإمكانية حصوهلا على الرعا ة الصحية الكافية أوقا الكوارث والصعوبا البيئية(.)23
 -4تزايد انتشار نوا ل اممراا
ادمر الك اوارث
 -18ساااعد تغااري املناااخ تزا ااد انتشااار نواقاال األم ارا بعاادد ماان الطاارق .وتا ِّ
الطبيعيااة اهلياكاال األساسااية للمياااه والصاار الصااحي ممااا ا دي إىل تفشااي األمارا املنقولااة باملياااه
واحلش ارا  .وعلااى ساابيل املثااال تتفشااى الك اولريا لاادى اح ادار املناااخ وتكااون احلش ارا وغريهااا ماان
وسا تغاري املنااخ إىل حاد
نواقل األمرا شد دة احلساسية للحارارة والرلوباة وهطاول األمطاار .وقاد ر
كبري نطاق تفشي محى الضنا وقد فعل الشيء نفسه م املالر ا .وحالي ا عيش أكثار مان نصاف
سكان العامل منطقة وجد فيرا بعو احلمى الصفراء وهو الناقل الرئيسي لفاريو ز كاا ومحاى
الضاانا وشاايكونغونيا .و اادد درجااا احل ارارة املرتفعااة بتوسااي هااذا النطاااق اخغ ارا إىل حااد أبعااد.
وباإلضااافة إىل األمارا السااالفة الااذكر رب ا املشاااركون حلقااة النقاااع واجمليبااون علااى امسااتبيان
تغ ااري املن اااخ بتفش ااي داء الربميير ااا واإلس اارال وح ااام الع اادوى الفريوس ااية واملتر اااب الس ااحائي
وال َف رريو خ النُّطَاقِ ُّي احلخماقِ ري والتراب الكبد الفريوسي وداء الليشمانيا والشراق(.)24
 -19ولتغ اريا املناااخ آثااار متعااددة علااى انتقااال األم ارا مبااا الااا إلالااة موساام انتقاهلااا
وتوس ا ااي نطاقر ا ااا اخغ ا ارا  .وتتوق ا ا منام ا ااة الص ا ااحة العاملي ا ااة أن ت ا ا دي ه ا ااذه اآلث ا ااار اإلض ا ااافية
إىل  48 000حالة وفاة إضاافية نامجاة عان أمارا اإلسارال عناد األلفاال الاذ ن تقال أعماارهم
عن  15سانة و 60 000حالاة وفااة إضاافية نامجاة عان اإل اابة باملالر اا قلاول عاام .2030
__________

( )20مساألة برنام األمم املتحدة اإلمنائي.
(( Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters, p. 8 )21متوز /وليه .)2015
(E. Neumayer and T. Plümper, “The gendered nature of natural disasters: the impact of catastrophic )22
events on the gender gap in life expectancy, 1981-2002”, Annals of the Association of American
).Geographers, vol. 97 (3), pp. 551-566 (2007

( )23انار
( )24مساألا متنوعة منرا مساألة منامة الصحة العاملية و G. Mercer, “The link between Zika and climate
 24( change”, The Atlanticشبا /فربا ر .)2016
”WHO, “Gender inequities in environmental health
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الوفيا أن ت ثر بشكل غاري متناساف
ومن شأن هذه الز ادا
()25
أفر قيا وجنوب شرق آسيا .

األشاخاص الاذ ن عيشاون

 -5التغذية
احملا اايل وفقاادان ساابل العاايش وز ااادة
 -20ا ثر تغااري املناااخ التغذ ااة بساابف التغ اريا
حااام الفقاار واخنفااا فاارص احلصااول علااى الغااذاء واملاااء والصاار الصااحي وغااري الااا ماان
األماور .و تساابف ارتفاااع مساتو ا ثااان أكساايد الكرباون تغااري املناااخ ِّ
وخيفاض بصااورة مباشاارة
()26
كث ااري م اان احملا اايل الغذائي ااة األساس ااية  .وحس ااف
ت ااوى الربوت ااني واملع ااادن والفيتامين ااا
تقد را البنا الدو األ رية من شأن ارتفاع متوس درجا احلرارة العاملياة بادرجتني مئاو تني
أن عار ماا باني  100ملياون و 400ملياون شاخص إضااا ُلطار اخاوع وقاد سافر عان أكثاار
من  3مال ني حالاة وفااة إضاافية نامجاة عان ساوء التغذ اة سانو ا( .)27وقلاول عاام  2050ختوقَّا
أن عااان  24مليااون لفاال إضااا ماان سااوء التغذ ااة بساابف تغااري املناااخ( .)28وحسااف تقااد را
منامة الصحة العاملية سيسفر تغري املناخ عن قراباة  95 000حالاة وفااة إضاافية سانو ا بسابف
نقااص التغذ ااة لاادى األلفااال البااالغني ااس ساانوا أو أقاال ماان العماار قلااول عااام .)29(2030
وم سرم نقص التغذ ة اجملاعة فحسف بل أ ضا ز ادة معادم امعاتالل والوفياا جاراء
أمرا مثل اإلسرال واملتراب الرئاوي واملالر اا واحلصابة .وساتكون هاذه اآلثاار ملموساة بشاكل
غااري متناسااف جنااوب آساايا وأفر قيااا جنااوب الصااحراء .وقلااول عااام  2050ماان املتوق ا أن
تساابف تغااري املناااخ ز ااادة معاادم التقا رازم احلاااد لاادى األلفااال بنساابة  23املائااة وس ا
أفر قيا جنوب الصحراء وبنسبة  62املائة جنوب آسيا(.)30
 -6اآلثار على ال اة العقلية
 -21قد كون لنتائ تغري املناخ أثر عميق على الصحة العقلية سواء من الل أثرها املباشر
أو ماان ااالل أثرهااا علااى نااام الاادعم امجتماااعي وعلااى التقاليااد الثقافيااة .فاألشااخاص الااذ ن
فقاادون د ااارهم أو أحباااءهم أو الااذ ن تعرضااون حلااام اادد حيااا م واجرااون قاادرا أكاارب ماان
االر الوقوع حاام التاوتر وامضاطراب مباا الاا اضاطراب اإلجرااد وامكتئااب التااليني
__________

(.WHO, Quantitative Risk Assessment )25
L. Ziska and others, The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific
()26
.Assessment, U.S. Global Change Research Program (Washington, D.C., 2016), pp. 189-216
( )27البنا الدو تقر ر عن التنمية العامل  2010الصفحتان  4و.5
( )28اناار G.C. Nelson and others, Climate change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation,
).International Food Policy Research Institute Washington, D.C., 2009
(.WHO, Quantitative Risk Assessment )29
S.J. Lloyd, R. Sari Kovats and Zaid Chalabi, “Climate change, crop yields, and undernutrition:
()30
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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للصدمة( .)31ومصدر اآلثار املنا ية على الصحة العقلية هو التاأثريا املاد اة الفور اة لتغاري املنااخ
وتأثرياتااه التدرجيي ااة بش ااكل أكاارب البيئ ااة وال اانام البش اار ة واهلياكاال األساس ااية( .)32وعل ااى س اابيل
املثااال بينااا دراسااة بشااأن تااأثريا تغااري املناااخ الصااحة العقليااة أن اخفااا املطااول ميكاان أن
دي إىل ز ادة معدم انتحار املزارعني وإىل ضعف الصحة العقلية واإلجراد(.)33
 -7اآلثار امخرى لتغير الم اخ على ال اة
 -22نطوي تغري املناخ بو فه عامالا مضااعفا للمخاالر علاى آثاار احية أكثار مماا ميكان
تناولااه ه ااذا التقر اار .وعل ااى س اابيل املث ااال خعاازى إلي ااه التش اارد واهلج اارة القس اار ة وانع اادام األم اان
()34
ونشوب النزاعاا العنيفاة وهاي أماور تشاكل مجيعراا ااالر كبارية علاى الصاحة  .و ا ثر أ ضا ا
تراج ا التنااوع البيولااوجي نتيجااة لتغااري املناااخ تطااو ر أدو ااة جد اادة و إمكانيااة احلصااول علااى
األدو ة .و نطاوي الضارر الاذي لحاق باالنام اإل كولوجياة علاى آثاار بعيادة املادى علاى الصاحة
واهلياكاال األساسااية و اادما الناااام اإل كولااوجي وساابل العاايش التقليد ااة .و ا دي تغااري املناااخ
والك اوارث الطبيعيااة املتصاالة بااه إىل ز ااادة إضااافية األعباااء امللقاااة علااى عاااتق احلكومااا الاال
تكابد من أجل ُتصيص موارد دودة للوفاء بالتزاما ا جمال حقوق اإلنسان.

باء -اآلثار غير المت االبة على امشخاص والمجموعات المويو ين فا أوضاع هشة
 -23ش ا ااعر الفقا ا اراء والنس ا اااء واأللف ا ااال واملر ا اااجرون واألش ا ااخاص اوو اإلعاق ا ااة واألقلي ا ااا
والشعوب األ لية وغاريهم مان ضاعفاء احلاال م سايما أولئاا الاذ ن عيشاون البلادان النامياة
الضعيفة من الناحية اخغرافية باآلثار السلبية لتغري املناخ أكثر من غريهم .والسكان األكثار تاأثرا
بتغااري املناااخ هاام السااكان الااذ ن عيش ااون الاادول اخزر ااة الصااغرية الناميااة والس اواحل واخب ااال
املرتفعااة والصااحارى والقطبااني و غااري الااا ماان الاانام اإل كولوجيااة احلساسااة( .)35وعلااى ساابيل
املثااال عااان حالي اا األشااخاص الااذ ن عيشااون الاادول اخزر ااة الصااغرية الناميااة ماان مش اااكل
حية متصلة باملناخ ومن التاأثر بااواهر جو اة شاد دة قاد تسافر عان آثاار احية علاى األماد ن
__________

( )31املقاارر اُلاااص املعاال قااق كاال إنسااان التمتا بااأعلى مسااتوى ممكاان ماان الصااحة البدنيااة والعقليااة البيااان الااذي
أدىل به الل حلقة النقاع املتعلقة بتغري املناخ واحلق الصحة املعقودة  3آاار/مار .2016
( )32اناار S. Clayton, C. Manning and C. Hodge, Beyond Storms & Droughts: The Psychological
Impacts of Climate Change (Washington, D.C., American Psychological Association and

()33

).ecoAmerica, 2014
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

( )34اناار بياان املقارر اُلااص املعال بااحلق

الصاحة االل حلقاة النقااع و

S.M. Hsiang, M. Burke and E.

Miguel, “Quantifying the influence of climate on human conflict”, Science, vol. 341, issue 6151

( 13أ لول/سبتمرب .)2013
( )35انار منامة الصحة العاملية "العالقة بني تغري املناخ والصحة".
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القصري والطو ل منرا الغرق واإل ابا وز ادة انتقاال األمارا وتادن نوعياة امليااه وكميا اا(.)36
و احلام القصوى ردد ارتفاع مساتو ا ساط البحار وجاود بعاض الادول اخزر اة املرجانياة
الل واجه سكاهنا التشرد الوشيا وما رتب به من آثار على الصحة البدنية والعقلية.
 -24وأكد خنة منسيا املعنية بالصحة وتغري املنااخ أن فئاا معيناة مان الساكان معرضاة
بش ااكل اااص آلث ااار تغ ااري املن اااخ عل ااى الص ااحة وال ااا ألس ااباب منر ااا أوج ااه تف اااو اجتماعي ااة
واقتصاد ة حالية ومعا ري ثقافياة وعوامال نفساية ااتياة( .)37و كاد البناا الادو أن الفقاراء عاانون
أكثر من غريهم من الصدما املتصلة باملناخ وأن تغاري املنااخ قاد ا دي إىل عايش  100ملياون
الفقر املدق قلول عام  .)38(2030و ز د تغاري املنااخ مان تاواتر األمارا مثال
شخص إضا
املالر ااا واإلساارال الاال تا ثر الفقاراء أكثاار ماان غااريهم كمااا وسا نطاااق انتشااارها .وأكااد
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أ ض ا أن اُلسائر الصحية جراء سوء التغذ ة الناجم عن
املنالق الل تعان أ الا من انعدام األمن الغذائي( .)39وتز د أنواع
تغري املناخ لدث باألسا
اافو األشااخاص الااذ ن
التاأثري هااذه ماان النفقااا املتصاالة بالصااحة وماان حااام امعااتالل
م ستطيعون لمل تلا النفقا مما ساهم بشكل أكرب حلقة الفقر املفرغة.
 -1اآلثار ال اية والشؤون الج سانية
 -25ماان احملتماال أن تتفاااقم ام تالفااا بااني اخنسااني فيمااا تعلااق باملخااالر الصااحية بساابف
تغري املناخ( .)40وعلى الصعيد العااملي تقتال الكاوارث الطبيعياة النسااء أكثار مان الرجاال وتكاون
النساااء األ ااغر ساانا أكثاار عرضااة للخطاار .وتشااري األدلااة إىل وجااود ا تالفااا أ ض اا فيمااا خيااص
قابليااة التااأثر بآثااار تغااري املناااخ غااري املباشاارة والطو لااة األمااد .فخااالل ف ادا اخفااا علااى ساابيل
املثااال تعااان النساااء والفتيااا ماان مشاااكل ااحية أكثاار ماان غااريهن بساابف اخنفااا ت اوافر املياااه
الصاااحلة للشاارب والطرااي والناافااة الصااحية وبساابف انعاادام األماان الغااذائي .وتعتمااد عااادة أفقاار
األساار املعيشااية العااامل علااى أكثاار مصااادر الطاقااة تلو ثاا أنشااطترا املنزليااة مثاال الطرااي الاال
أغلاف األحياان .وخعازى إىل اساتخدام مصاادر الطاقاة هاذه أكثار
تضطل هباا النسااء والفتياا
()41
من  4.3مال ني حالة وفاة سنو ا .

__________

(.Smith and others, “Human health” )36
(.Lancet Commission, “Health and climate change” )37
( )38اناار S. Hallegatte and others, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty,
).Climate Change and Development Series (Washington, D.C., World Bank, 2016
(.Smith and others, “Human health” )39
( )40اناار WHO, Gender, Climate Change and Health (2014); and Mainstreaming Gender in Health
).Adaptation to Climate Change Programmes: User’s Guide (2012
( )41انار منامة الصحة العاملية "العالقة بني تغري املناخ والصحة".
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 -2اآلثار على صاة امطفال
 -26ساتأثر أ ضا ا العد اد مان البلادان الشاد دة التاأثر بتغاري املنااخ بنساف أعلاى مان األلفاال
اافو سااكاهنا عموم ا ا .ووفق ا ا ملااا أفاااد بااه منامااة األماام املتحاادة للطفولااة (اليونيساايف)
تااأثر حااق الطفاال الصااحة بشااكل اااص بتغااري املناااخ .و تااأثر األلفااال صو اا بااالتغريا
نوعي ااة اهلا اواء واملي اااه ودرج ااة احلا ارارة والرلوب ااة واألما ارا املنقول ااة بالنواق اال واملي اااه واألغذ ااة نا اارا
لنامرم الفيز ولوجية واملناعية األقل مناوا .و تكباد األلفاال معاام العافء العااملي احلاا لأمارا
النامجة عن تغري املناخ ومن احملتمل أن تزداد األسباب الرئيسية لوفا م (اإلسارال واملالر اا وساوء
التغذ ة) جراء آثار تغري املناخ .كما أن األلفال أكثر عرضاة مان الباالغني للوفااة بسابف املخاالر
الطبيعيااة أو املااو نتيجااة سااوء التغذ ااة أو اإل ااابا أو األمارا الاال تعقااف هااذه املخااالر(.)42
وميك اان ملخ ااالر الا ا اواهر اخو ااة الش ااد دة وغريه ااا م اان الت ااأثريا املنا ي ااة أن ت ا ا ثر مس ااتقبل
األلفااال بعاادد ماان الطاارق اُلطاارية األ اارى .فعلااى ساابيل املثااال هنااا عالقااة بااني هااذه التااأثريا
()43
وارتفاع معدم زوا األلفال باعتباره عنصرا من اسداتيجيا بقاء األسرة على قيد احلياة .
 -27و ا ا ا ثر تغا ا ااري املنا ا اااخ بشا ا ااكل غا ا ااري متناس ا ااف املرمشا ا ااني واملسا ا ااتبعد ن ما ا اان األف ا ا اراد
واجملموعااا مباان فاايرم أولئااا الااذ ن ت ارتب أساااليف حيااا م ارتبال اا وثيق اا بالبيئااة مثاال ألفااال
السااكان األ االيني .و ا دي تغااري املناااخ إىل تفاااقم الفاوارق الصااحية القائمااة و راادد مفرااوم العاادل
بني األجيال ألن األلفال واألجيال املقبلاة سيشاعرون بآثااره بشاكل أشاد حاني أن مسااألترم
إحداثه قليلة أو منعدمة.
 -3اآلثار على صاة المهايرين
 -28تشكل العوامل البيئية وتغري املناخ ركا رئيسية للرجرة .وقد تكون اهلجرة اساداتيجية
للتكيف م تغري املناخ لكنرا تساهم أ ض ا ز ادة املخالر الصاحية .وحساف املناماة الدولياة
للرجرة تنجم املخالر الصحية املرتبطة باهلجرة أو التشرد عن اخنفا فرص الو ول إىل املرافاق
والساال واُلاادما اُلا ااة بالرعا ااة الص ااحية وفقاادان الشاابكا واأل ااول امجتماعيااة وغ ااري
الااا ماان اآلثااار الساالبية علااى ت اوافر احملااددا األساسااية للصااحة وإمكانيااة امسااتفادة منرااا .و
حالاة التشارد بساابف الكاوارث املفاجئاة ميكاان لأمارا املعد اة أن تكااون سابب ا رئيساي ا للوفياا .
وغالبا ا ا م ااا اادث تنق اال الس ااكان الن اااجم ع اان الكا اوارث الطبيعي ااة املن ااالق املعرض ااة للخط اار
مم ااا ط اارح ل ااد ا كب اارية أم ااام نخا اام الص ااحة العام ااة وإمكاني ااة احلص ااول عل ااى الس اال واُل اادما
الصاحية .وقاد عاان املراااجرون أ ضاا مان آثااار علاى احترم العقلياة تناات عان تشار دهم وعمااا
قد تعرضون له من متييز(.)44
__________

( )42مساألة اليونسيف.
( )43مساألة هيومن را تس ووتش.
( )44مساألة املنامة الدولية للرجرة.
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 -4اآلثار على صاة الشعوب امصلية
 -29ا ثر تغااري املناااخ ساابل عاايش الشااعوب األ االية و تقالياادهم وميكاان أن تكااون لااه
انعكاسااا شااد دة علااى ااحترم البدنيااة والعقليااة .وبالنساابة إىل العد ااد ماان الشااعوب األ االية
تارتب ااحترم ارتبالاا مباشاارا ببيئااترم املباشاارة الاال كثااريا مااا تشااكل مصاادرهم األساسااي للمااء
والغذاء والدواء( .)45وقد بيناا دراساة حد ثاة أجر اا أمر كاا الالتينياة ومنطقاة البحار الكاار يب
أن جمتمعااا الشااعوب األ االية تواجااه ااعوبا متع ااددة التكيااف م ا التغ اريا البيئيااة ال اال
تسرم انعدام األمن الغذائي وسوء احلالة الصحية .وعلى سبيل املثاال أد التغاريا املنا ياة
تعاق ااف املواس اام مم ااا ا ا ثر األم اان
منطق ااة األن ااد ز ومنطق ااة األن ااد ز الفرعي ااة إىل تغا اريا
()46
الغذائي وامستقرار امجتماعي والصحة والسالمة النفسية لشعوب األميارا والكيتشوا .
هط ااول األمط ااار ال اال اادد
 -30وباملث اال ت ااأثر الرع اااة الرح اال إىل ح ااد كب ااري ب ااالتغريا
قطعاااهنم وُتفااض إنتااا احلليااف وتساابف الوفاااة املبكاارة لصااغار املاشااية .و ز ااد اخفااا أ ضاا مان
األمرا التنفسية واألمرا املتصلة بسوء التغذ ة واألمرا املنقولة باملياه مثل الكولريا الل ت ثر
باااأل ص النساااء واأللفااال الصااغار( .)47ومحاااا اهليئااة احلكوميااة الدوليااة املعنيااة بتغااري املناااخ
أن الفاوارق الصااحية املتجااذرة العاارق واإلثنيااة ميكاان أن تز ااد ماان قابليااة التااأثر بتغااري املناااخ(.)48
و نطب ااق ه ااذا ب اااأل ص عل ااى العد ااد م اان الش ااعوب األ االية ال ااذ ن ه اام أكث اار عرض ااة للعس اار
امقتصادي والتميياز وساوء األحاوال الصاحية والاذ ن عتمادون أغلاف األحياان علاى الانام
اإل كولوجية اهلشة من أجل العيش.

ثالثا -اةلتزامررات والمبررا ع العامررة المتعلقررة باقرروق اإلنسرران التررا ت طبررق فررا
الياق تغير الم اخ
 -31تشااكل حقااوق اإلنسااان ضاامانا عامليااة وقانونيااة لمااي األفاراد واجملموعااا والشااعوب
ماان أعمااال وحااام إألااال تضاار قر ااا اإلنسااان األساسااية وباسااتحقاقاته .وخلا ِزم قااانون حقااوق
اإلنسان احلكوما (أساسا) وغريها من اخرا املس ولة باحدام مجي حقوق اإلنسان وتعز زهاا
ومحا تراا وإعماهلاا .ولااى حقااوق اإلنساان قما اة قانونياة وتفاار التزاماا فيماا تعلاق بأعمااال
وإأل ااال ال اادول ب اااأل ص ب اال واخر ااا املسا ا ولة األ اارى أ ضا ا ا .وتنط ااوي املتزام ااا واملع ااا ري
واملبادئ املتعلقة ققوق اإلنسان على القوة الالزمة لوض سياسا ترماي إىل التخفياف مان آثاار
تغري املناخ والتكيف معه ومتكن من مساءلة البلدان عن مدى وفائرا بالتزاما ا جمال املناخ.

__________

()45
()46
()47
()48
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بيان هيندو إبراهيم الل حلقة النقاع املتعلقة بتغري املناخ واحلق
اناار J. Kronik and D. Verner, Indigenous Peoples and Climate Change in Latin America and the
).Caribbean (Washington, D.C., World Bank, 2010
بيان هيندو إبراهيم.
”.Smith and others, “Human health
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 -32ومثلمااا أوضا التحلياال السااابق فاامن لتغااري املناااخ الناااجم عاان النشااا البشااري آثااار ساالبية
علااى التمتا الكاماال ققااوق اإلنسااان وم ساايما احلااق الصااحة .وتنشااأ عاان هااذه اآلثااار التزامااا
أوسااا مجيا اخرااا املسا ولة( .)49وعلااى ساابيل املثااال جيااف علااى الاادول فااض
ومسا وليا
انبعاثا غازا الدفيئاة البشار ة املنشاأ (علاى سابيل املثاال التخفياف مان آثاار تغاري املنااخ) بوساائل
منرا اُتاا تدابري تنايمية لكي تتفادى إىل أقصى حد ممكن اآلثار السلبية احلالية واملستقبلية لتغاري
املنااخ علااى حقاوق اإلنسااان .وعنادما ُتفااق جراود التخفيااف مان آثااار تغاري املناااخ محا اة احلقااوق
محا ااة كافيااة جيااف علااى الاادول التأكااد ماان أن تاادابري التكيااف املناساابة قااد اُتااذ حلما ااة وإعمااال
حقوق مجي األشخاص وم سيما األكثر عرضة للخطر بسبف اآلثار السلبية لتغري املناخ.
 -33و قتضي إلار حقوق اإلنسان أن تسدشد اخرود العاملية للتخفيف من آثار تغري املناخ
والتكيااف مع ااه مبعااا ري ومب ااادئ حقااوق اإلنس ااان اا الصاالة مب ااا الااا احلق اوق املش اااركة
واحلصول على املعلوما والشفافية واملساءلة واإلنصا وعدم التمييز.
 -34و وض كل من ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعراد الادو
اُلاااص باااحلقوق امقتصاااد ة وامجتماعيااة والثقافيااة وإعااالن احلااق التنميااة أن التزامااا الاادول
جمال حقاوق اإلنساان تقتضاي العمال الفاردي والتعااون الادو علاى حاد ساواء .ومبوجاف هاذه
الصااكو األساسااية حلقااوق اإلنسااان فاامن الاادول ملزمااة وهااي تتصاار بشااكل فااردي ومجاااعي
بتعبئة أقصى قدر مان املاوارد املتاحاة وُتصيصاه مان أجال اإلعماال التادرجيي للحقاوق امقتصااد ة
وامجتماعيااة والثقافيااة وكاذلا ماان أجاال النرااو باااحلقوق املدنيااة والسياسااية واحلااق التنميااة.
و شكل عدم اعتماد تدابري معقولة لتعبئة املوارد من أجل من الضرر املتوق أن لحقه تغري املناخ
ققوق اإلنسان رقا هلذا املتزام.
 -35و دعو اإلعالن املتعلق بااحلق التنمياة الادول إىل أن يا مان االل عملراا الفاردي
واخماعي الارو الولنياة والدولياة املواتياة إلعماال مجيا حقاوق اإلنساان بطارق منراا التعااون
الاادو ماان أجاال تزو ااد البلاادان الناميااة بالوسااائل والتسااريال املالئمااة ل ادعم تنميترااا الشاااملة.
و نص العرد الدو اُلاص باحلقوق امقتصاد ة وامجتماعية والثقافية على أن لكل فرد احلاق
التمت ا مبناااف العلاام وتطبيقاتااه .وماان ي نبغ ااي خمي ا الاادول أن تاادعم بنشااا تطااو ر وتب ااادل
تكنولوجيا جد دة للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.
 -36و كااد أ ض اا اإلعااالن املتعلااق باااحلق التنميااة أن مجي ا البشاار مس ا ولون عاان التنميااة
ولااذلا نبغااي هلاام تعز ااز ومحا ااة ناااام سياسااي واجتماااعي واقتصااادي مناسااف للتنميااة .وت كااد
املبادئ التوجيرية بشأن األعمال التجار ة وحقاوق اإلنساان أن علاى الادول واجاف محا اة حقاوق
اإلنسااان ماان ضاارر امل سسااا التجار ااة بينمااا تقا علااى عاااتق هااذه امل سسااا مسا ولية احادام
حقااوق اإلنسااان وعاادم اإل ااذاء .وبناااء علااى الااا نبغااي أن تخساااءل مجيا اخرااا الفاعلااة عاان

__________

( )49انااار

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

.www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/KeyMessages_on_HR_CC.pdf
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اآلثار السلبية النامجة عن أنشطترا وأن تشاار لمال مسا ولية معاخاة تلاا اآلثاار( .)50وعلاى
وج ااه اُلص ااوص جي ااف أن تخس اااءل الش ااركا عما اا س ااببته م اان آث ااار منا ي ااة وجي ااف أن تش ااار
مبس ولية إجراءا التخفيف والتكيف الل لدم حقوق اإلنسان احداما كامالا.
 -37و قتضااي مباادآ حقااوق اإلنسااان املتمااثالن املساااواة وعاادم التمييااز اُتاااا إجاراءا ماان
أجاال التص اادي لآلث ااار املفرلااة لتغ ااري املن اااخ علااى الفئ ااا األكث اار ميش اا وم اان أج اال معاختر ااا
وض اامان أن تع ااود اإلج ا اراءا املنا ي ااة ب ااالنف عل ااى األش ااخاص واخماع ااا والش ااعوب ال ااذ ن
عيشااون أوضاااع هشااة واحلااد ماان أوجااه التفاااو  .و نبغااي للجرااود الراميااة إىل التصاادي لتغااري
املناخ أم تا دي إىل تفااقم أوجاه التفااو دا ال الادول أو فيماا بينراا .وعلاى سابيل املثاال جياف
مراع اااة حق ااوق الش ااعوب األ االية مراع اااة تام ااة متاش اايا م ا إع ااالن األم اام املتح اادة بش ااأن حق ااوق
الشااعوب األ االية و نبغااي عاادم اُتاااا أي إج اراءا تماال أن ت ا ثر حقااوقرم دون م اوافقترم
احلاارة واملساابقة واملسااتنرية .و نبغااي أ ضا ا احلاارص علااى إدرا مناااور جنسااان مبااا الااا اخرااود
الراميااة إىل ضاامان املساااواة بااني اخنسااني مجي ا عمليااا التخطااي للتخفيااف ماان آثااار تغااري
املناااخ والتكيااف معااه .وجيااف تااوفري محا ااة فعالااة حلقااوق األلفااال واملساانني واألقليااا واملراااجر ن
وغريهم من األشخاص الذ ن عيشون أوضاع هشة.
 -38و ثااري األثاار غااري املتناسااف لتغااري املناااخ علااى األشااخاص الااذ ن عيشااون أوضاااع هشااة
ش ا اواغل بش ااأن العدال ااة املنا ي ااة والنزاه ااة واإلنص ااا والو ااول إىل س اابل امنتص ااا  .و وض ا ا
اإلعااالن العاااملي حلقااوق اإلنسااان والعرااد الاادو اُلاااص باااحلقوق املدنيااة والسياسااية وغريألاا ماان
كو حقوق اإلنسان أن مجي األشاخاص الاذ ن عاانون مان ضارر لحاق ققاوق اإلنساان هلام
احلااق احلصااول علااى ساابل انتصااا فعالااة .وجيااف أن تكااون لاادى األشااخاص املتااأثر ن بتغااري
املناااخ حاليا ا ومسااتقبالا إمكانيااة الو ااول إىل ساابل امنتصااا اجملد ااة مبااا فيرااا اآلليااا القضااائية
وغريهااا ماان آليااا اخاارب .و غطااي نطاااق التزامااا الاادول سااياق تغااري املناااخ واألض ارار البيئيااة
األ اارى مجيا أ ااحاب احلقااوق كمااا غطااي الضاارر الااذي اادث دا اال حاادود الاادول و ارجرااا
على حاد ساواء .و نبغاي أن تكاون الادول مسا ولة أماام أ احاب احلقاوق عان مسااألا ا تغاري
املناخ مبا الا عن عدم تنايمرا مبا كفي انبعاثا امل سسا التجار ة اُلاضعة لوم ترا.
 -39و اادعو كاال ماان إعااالن ر ااو بشااأن البيئااة والتنميااة وإعااالن وبرنااام عماال فيينااا والوثيقااة
اُلتامي ااة مل ا ا متر األم اام املتحا اادة للتنمي ااة املسا ااتدامة إىل إعم ااال احلا ااق التنمي ااة ما اان أج اال تلبيا ااة
امحتياجااا اإلمنائي ااة والبيئي ااة لأجي ااال احلالي ااة واملقبل ااة علااى ع ااو ع ااادل .وت اادعو اتفاقي ااة األم اام
املتحاادة اإللار ااة بشااأن تغااري املناااخ الاادول إىل محا ااة األجيااال املقبلااة واُتاااا إجاراءا بشااأن تغااري
املناخ على أسا اإلنصا ووفقا ملس وليا ا املشادكة وإن كاناا متبا ناة وحساف قادرا كال
__________

( )50باتا املتزاما القانونية للدول وامل سسا التجار ة فيما خيص التصدي لتغاري املنااخ موضاوع مز اد مان التوافاق
اآلراء ومز ااد ماان التحلياال .انااار علااى ساابيل املثااال مبااادئ أوساالو بشااأن املتزامااا املتعلقااة بتغااري املناااخ (1
آاار/مار .)2015
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منر ااا .و ا ا ثر تغ ااري املن اااخ األش ااخاص ك اال مك ااان لكن ااه غالبا ا ا م ااا ا ا ثر الت ااأثري األش ااد
األشااخاص الااذ ن مل ساااألوا إم بأقاال قاادر انبعاثااا غااازا الدفيئااة (أي الفق اراء واأللفااال
واألجيال املقبلة) .و تطلف العدل سياق العمال املناا ي أن تعاود جراود التصادي لتغاري املنااخ
ب ااالنف عل ااى األش ااخاص البل اادان النامي ااة والش ااعوب األ االية واألجي ااال املقبل ااة واألش ااخاص
اآل ر ن الذ ن عيشون أوضاع هشة.
 -40وُتض ا اتفاقي ااة األماام املتح اادة اإللار ااة بش ااأن تغااري املن اااخ للتطااو ر وجت ااري مفاوض ااا
مستمرة بشأن تنفيذها الل امل متر السانوي الاذي عقاده األلارا فيراا .وتا دي مباادئ حقاوق
اإلنسان املتمثلة الشفافية واملشاركة واملساءلة دورا هاما هذه املفاوضا والعمليا املتصلة
هبااا( .)51وبغيااة كفالااة التنميااة املسااتدامة وتااوفري اآلليااا املالئمااة للتخفيااف ماان آثااار تغااري املناااخ
والتكيااف معااه نبغااي أن تقااوم املفاوضااا املتعلقااة باملناااخ علااى املشاااركة والشاافافية .و نبغااي أن
دد إلار قائم على احلقوق شكل املتزاما األساسية لألرا وكذلا شاكل العملياا الال
جيري من الهلا امتفاق على هذه املتزاما والوفاء هبا.
 -41و كف اال العر ااد ال اادو اُل اااص ب اااحلقوق املدني ااة والسياس ااية وغ ااريه م اان ااكو حق ااوق
اإلنسان مثل إعالن احلق التنمية خمي األشاخاص احلاق املشااركة احلارة والفعالاة واجملد اة
واملستنرية الش ون العامة .و نبغي إ الء عنا ة ا ة للتقيد بالتزاما حقوق اإلنساان املناسابة
املتصلة مبشاركة األشخاص واجملموعا والشعوب املوجود ن أوضاع هشة أثناء عمليا ن
القرار كما نبغي كفالة عدم تأثري جرود التكيف والتخفيف بصورة سلبية األشاخاص الاذ ن
خفد أن تعود عليرم بالنف  .وفيما تعلق بالقضا ا البيئية توفر امتفاقياة اُلا اة بمتاحاة فارص
احلصااول علااى املعلومااا عاان البيئااة ومشاااركة اخمرااور اُتاااا الق ارارا بشااأهنا وامحتكااام إىل
القض اااء املس ااائل املتعلق ااة هب ااا منواج ا ا ااتمالا لتعز ااز احلوكم ااة البيئي ااة اخي اادة وتن اااول احلق ااوق
املدابطة املتعلقة بالو ول إىل املعلوما واملشاركة الش ون العامة والو ول إىل العدالة(.)52

رابعا -تغير الم اخ والاق فا ال اة
 -42تش ااكل محا ااة مجي ا حق ااوق اإلنس ااان م اان أث اار تغ ااري املن اااخ أم اارا أساس اايا حلما ااة احل ااق
الصحة .وم الا هنا اعادا متزا اد علاى املساتوى الادو بالصاال احملاددة القائماة باني تغاري
املناااخ وحااق اإلنسااان الصااحة .و قاار بعنا اار هااذه العالقااة نااص اتفاقيااة األماام املتحاادة اإللار ااة
بشأن تغري املناخ .وتع ِّار املاادة  1مان هاذه امتفاقياة اآلثاار السالبية لتغاري املنااخ بأهناا التغاريا الال
تطرأ على البيئة الطبيعية أو احليو اة جاراء تغاري املنااخ والال هلاا آثاار ضاارة كبارية علاى احة اإلنساان
امتفاقية إىل اُتاا تدابري للحد من أسباب تغري املنااخ والتقليال
ورفاهه .وتدعو املادة  3األلرا

__________

امتفاقية اُلا ة بمتاحة فرص احلصول على املعلوما عن البيئاة ومشااركة اخمراور اُتااا القارارا بشاأهنا
()51
وامحتكام إىل القضاء املسائل املتعلقة هبا (اتفاقية آرهو ) تأكيد هلذه املبادئ سياق القضا ا البيئية.
( )52خنة األمم املتحدة امقتصاد ة ألوروبا.
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إىل أدىن ح ااد م اان آث اااره الض ااارة مب ااا ال ااا جم ااال الص ااحة .كم ااا ت اادعو امل ااادة  4األل ا ارا
إىل التقليل إىل أدىن حد من انعكاسا مشاار وتادابري التخفياف والتكياف الال تضاطل هباا علاى
الصحة العامة مان االل اساتخدام أدوا مناسابة مثال تقييماا األثار .وأخشاري مباشارة إىل حقاوق
اإلنسااان للماارة األوىل سااياق امتفاقيااة عااام  2010املقاارر /1م أ 16-الااذي أحااال فيااه
م متر األلرا إىل قرار جملس حقوق اإلنسان  4/10الذي عد فيه اجمللس باآلثار الضارة لتغاري
امتفاقياة نبغاي
املناخ على التمت الفعلي ققوق اإلنسان .و شدد الا املقرر على أن األلارا
أن لدم حقوق اإلنسان احداما كامالا سياق مجي اإلجراءا املتصلة بتغري املناخ.
 -43وأفض ااا املفاوض ااا واملناقش ااا الالحق ااة إىل إدرا لغ ااة حق ااوق اإلنس ااان النت ااائ ال اال
اتفاقيااة األم اام املتح اادة اإللار ااة بشااأن تغ ااري املن اااخ دورت ااه احلاد ااة
تو اال إلير ااا م ا متر األل ارا
والعشرن .وليل نتائ الدورة احلاد اة والعشارن إىل نتاائ الادورة السادساة عشارة الال لاا الصاحة
بو فرا قطاعا اا أولو ة فيما خيص التكيف وتتضمن إشارا ر ة إىل احلق الصحة د باجة
مقررها ود باجة اتفاق بار س .وتشدد تلا النتائ على أألية املناف الصحية املشادكة الفارع املتعلاق
بالعمل املعزز قبل عام  .2020و دعو اتفاق بار س أ ض ا الادول إىل احادام حقاوق اإلنساان وتعززهاا
ومراعا ا مبا فيرا احلق الصحة سياق اإلجراءا املنا ية الل تخذها كل منرا.
 -44واحلق الصحة هو حق مي راحة عادد مان املعاهادا الدولياة حلقاوق اإلنساان
مب ااا فير ااا امتفاقي ااة الدولي ااة للقض اااء عل ااى مجي ا أش ااكال التميي ااز العنص ااري والعر ااد ال اادو اُل اااص
بااحلقوق امقتصاااد ة وامجتماعيااة والثقافياة واتفاقيااة القضاااء علاى مجيا أشااكال التميياز ضااد املارأة
واتفاقيااة حقااوق الطفاال وامتفاقيااة الدوليااة حلما ااة حقااوق مجي ا العمااال املراااجر ن وأف اراد أساارهم
واتفاقية حقوق األشخاص اوي اإلعاقة .وتخ َلزم البلدان الل ادقا على الصكو القانونية الدولية
املتعلقة بتغري املناخ و/أو باحلق الصحة بتنفيذ هذه الصكو وبدمجة التزاما ا إىل قوانني ولنية.
 -45وبالتااا فاامن علااى الاادول التزامااا واضااحة باُتاااا التاادابري الالزمااة ملنا ومعاخااة اآلثااار
الس االبية لتغ ااري املن اااخ عل ااى احل ااق الص ااحة مب ااا ال ااا عل ااى احمل ااددا البيئي ااة وامجتماعي ااة
للصحة .وقد سلما هبذا راحة خنة حقاوق الطفال تعليقراا العاام رقام  )2013(15بشاأن
حااق الطفاال التمت ا بااأعلى مسااتوى ااحي ميكاان بلوغااه الااذي تاادعو فيااه اللجنااة الاادول إىل
اُتاااا تاادابري ماان أجاال التصاادي لأ طااار واملخااالر الاال اادد ااحة الطفاال مجي ا األماااكن
بسبف تلوث البيئة احمللية وإىل تنفيذ تد ال بيئية " نبغي أن تعاجل مجلة أمور منراا تغاري املنااخ
ألنه شكل أحد أشد األ طار احملدقة بصحة الطفال و ا دي إىل تفااقم الفاوارق الصاحية" .وألن
تغ ااري املن اااخ ا ا ثر ت ااأثريا غ ااري متناس ااف حق ااوق األش ااخاص ال ااذ ن عيش ااون أوض اااع هش ااة
كتسي مبدآ املسااواة وعادم التميياز أألياة ا اة اإلجاراءا املتعلقاة باملنااخ حياث قتضايان
من الدول ضمان أن تكون املرافق والسل واُلدما الصحية متاحة و املتناول ومقبولاة وجيادة
النوعية .و سياق التشرد بسبف املنااخ علاى سابيل املثاال قتضاي احلاق الصاحة مان الادول
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وض وتنفيذ اسداتيجيا للصحة العامة تشمل مجي فئا اجملتم وتعطي األولو ة محتياجاا
الفئا الضعيفة واملرمشة مبن فيرم املراجرون(.)53

خامسا -امخذ ب هج ائم على الاقوق بشأن ال اة والعمل الم اخا
 -46كااد كاال ماان طااة التنميااة املسااتدامة لعااام  2030واتفاااق بااار س وإلااار سااينداي
للحاد ماان أ طااار الكاوارث و طااة عماال أد ااس أباباا الصااادرة عاان املا متر الاادو الثالااث لتمو اال
التنمية التزاما الدول باتبااع هنا قاائم علاى احلقاوق فيماا خياص التنمياة والعمال املناا ي .وجياف
اآلن الوفاااء هباذه املتزامااا  .و قاادم اإلعااالن بشااأن احلااق التنميااة وبيااان التفاااهم املشااد بااني
وكااام األماام املتحاادة بشااأن الاانخر القائمااة علااى حقااوق اإلنسااان التعاااون اإلمنااائي والربجمااة
اإلمنائي ااة ر ط ااة لر ااق للقي ااام ب ااذلا( .)54و ل اال ال انر الق ااائم عل ااى احلق ااوق املتزام ااا وأوج ااه
التف اااو وأوج ااه الض ااعف و س ااعى إىل معاخ ااة املمارس ااا التمييز ااة والتوز ع ااا غ ااري املتس اااو ة
مناوماة مان احلقاوق وماا قابلراا مان
للسلطة .و رسخ هذا النر اُلط والسياسا والربام
الواجبا الل ددها القانون الدو  .و تسم هذا النر بالسما األساسية التالية
(أ)
حقوق اإلنسان

عنااد وضا السياسااا والاربام

نبغااي أن كااون اهلااد الرئيسااي هااو إعمااال

(ب) جيف لد د أ حاب احلقوق ولد اد اساتحقاقا م لتعز از قادر م علاى التقادم
مبطالبا وضمان مشاركترم عمليا ن القرارا اا الصلة
( )

جيف إبراز اخرا املس ولة وما عليرا من التزاما لضمان مساءلترا

نبغااي أن تسدشااد مجي ا السياسااا وال اربام باملبااادئ واملعااا ري املسااتمدة ماان
(د)
القااانون الاادو حلقااوق اإلنسااان م ساايما اإلعااالن العاااملي حلقااوق اإلنسااان واملعاهاادا العامليااة
األساسية حلقوق اإلنسان.
أي إجا ا اراء م ا اان إجا ا اراءا التكي ا ااف ما ا ا تغ ا ااري املن ا اااخ
 -47و نبغ ا ااي إدم ا ااا ه ا ااذا ال ا اانر
أو التخفيااف ماان آثاااره مثاال تشااجي مصااادر الطاقااة البد لااة واحلفاااا علااى الغابااا ومشااار
غاار األشااجار واططااا إعااادة التااولني .وجيااف أن شااار املتااأثرون ماان األفاراد واخماعااا
دون متييا ااز تصا ااميم املشا ااار وتنفيا ااذها .وجيا ااف أن تكا ااون لا ااد رم إمكانيا ااة امسا ااتفادة ما اان
حال انترا حقوقرم .وتتطلف العدالاة املنا ياة
اإلجراءا القانونية الواجبة وسبل امنتصا
األ ااذ ب اانر ق ااائم عل ااى احلق ااوق العم اال املن ااا ي رتك ااز عل ااى مب ااادئ اإلنص ااا واملس اااءلة
واملساواة والشمولية والتضامن .وهذه املبادئ أساسية توجيه الادعم املقادم إىل البلادان النامياة

__________

( )53مساألة املنامة الدولية للرجرة.
( )54اناا اار http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-
.a-common-understanding-among-un-agencies
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مب ااا ش اامل املس اااعدة املالي ااة والتكنولوجي ااة .وأم ااام تغ ااري املن اااخ جي ااف أن ت ااوفَّر احلما ااة حلق ااوق
األشخاص الاذ ن عيشاون أوضااع هشاة وجياف أن صال ها مء علاى إمكانياة امساتفادة مان
تدابري التكيف والقدرة على التأقلم وأن اوا بدعم اجملتم الدو .
 -48واألهام هاو أن جمارد الدكياز علاى أن لادم إجاراءا التصادي لتغاري املنااخ حقاوق اإلنساان
ليس كافي ا .فاأل ذ بنر قائم على احلقوق قتضي من الدول أن تتخذ إجاراءا إجيابياة مان أجال
احدام كافة حقوق اإلنسان خمي األشخاص ومان أجال محا تراا وتعز زهاا وإعماهلاا .و شاكل عادم
منا الضاارر املتوق ا أن لحااق ققااوق اإلنسااان نتيجااة تغااري املناااخ أو عاادم القيااام علااى األقاال بتعبئااة
أقصااى قاادر ماان امل اوارد املتاحااة سااعيا إىل منعااه رق اا ل اذلا املت ازام .و نبغااي أن ركااز العماال علااى
محا ااة حق ااوق مجي ا ا األش ااخاص املعرض ااني للت ااأثر بتغ ااري املن اااخ .وت ا ادعو مب ااادئ حق ااوق اإلنس ااان
املنصااوص عليرااا إعااالن احلااق التنميااة وغااريه ماان الصااكو إىل أن كااون هااذا العماال املنااا ي
فرد ا ومجاعيا على حد سواء وأن عود بالفائدة على مجي األشخاص م سيما األكثر ميشا.
 -49وتتناول اتفاقياة األمام املتحادة اإللار اة بشاأن تغاري املنااخ مبز اد مان التفصايل احلاجاة إىل
العمل املنا ي املنصاف حياث تادعو الادول إىل التصادي لتغاري املنااخ وفقا ا ملسا وليا ا املشادكة
وإن كانااا متبا ن ااة وحس ااف ق اادرا كاال منر ااا لك ااي ع ااود الااا ب ااالنف عل ااى األجي ااال احلالي ااة
واملقبلة( .)55وتقتضي التزاما الدول التعاون الدو مبا فيه الدعم املاا والتقال وبنااء القادرا
لتحقيااق تنميااة مسااتدامة ومتأقلمااة ما املناااخ ومنخفضااة الكربااون ما احلااد بساارعة ماان انبعاثااا
غاازا الدفيئاة الوقااا نفساه .ومان ااالل إدماا حقاوق اإلنسااان اإلجاراءا والسياسااا
اياغة السياساا ميكان للادول أن تعازز امساتدامة
املنا ية ومتكني األشخاص من املشااركة
وتسائل اخرا املس ولة عن أفعاهلا .وسي دي هذا بدوره إىل تعز ز امتساق وتناساق السياساا
والتمت جبمي حقوق اإلنسان مبا فيرا احلق الصحة.
 -50و دعو إي إلار قائم على حقوق اإلنسان من أجل إعمال احلق الصحة احلكوما
الولنيااة إىل ضاامان ت اوافر املرافااق والساال واُلاادما الصااحية بالقاادر الكااا وإمكانيااة الو ااول
إليرااا ماد اا وإتاحترااا بأسااعار معقولااة علااى أسااا عاادم التمييااز .وماان الضااروري أ ضاا أن تكااون
املرافااق والساال واُلاادما الصااحية مراعيااة لنااوع اخاانس ومالئمااة للسااياق الثقااا ومناساابة ماان
الناااحيتني العلمياة والطبيااة وجياادة النوعيااة ومتقياادة بأ القيااا الطااف .و نبغااي أن تكااون مجيا
اخرااا املعني ااة اااحبة املص االحة قااادرة عل ااى املشاااركة م اان ااالل عملي ااا شاافافة وض ا
سياسا الصحة وتنفيذها .و نبغي مساءلة السلطا الصحية وغريها من اخراا املسا ولة عان
مدى وفائرا بالتزاما ا املتعلقة ققوق اإلنسان جمال الصحة العاماة والاا بطارق منراا إتاحاة
إمكانيااة التمااا ساابل انتصااا فعالااة عاارب آليااا الشااكاوى أو غريهااا ماان ساابل اخ ارب .و راعااي
النر القائم على حقوق اإلنسان أ ضا العد د من العوامل الل ت ثر التمتا بااحلق الصاحة
 أي احملددا األساساية للصاحة  -و شاملرا ومنراا ماثالا إمكانياة احلصاول علاى ميااه الشارب__________

( )55انار أ ضا اتفاق بار س.
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املأمون ااة ومراف ااق الص اار الص ااحي املالئم ااة واإلم ااداد مب ااا كف ااي م اان الغ ااذاء امل ااأمون والتغذ ااة
والارو املرنية والبيئية الصحية والسكن الالئق(.)56
 -51وم ش ااكل األ ااذ ب اانر ق ااائم عل ااى احلق ااوق العم اال املن ااا ي واجبا اا قانونيا اا وأ القيا اا
فحسف بل إناه تصادى أ ضاا لآلثاار السالبية لتغاري املنااخ علاى الصاحة و اول دون تقاو ض مجيا
حقااوق اإلنسااان ج اراء جرااود التخفيااف والتكيااف .وماان شااأن املساااءلة والشاافافية واملشاااركة اهلادفااة
واملستنرية أن تعزز جرود التخفيف والتكيف جبعلرا أكثر لموحا وفعالية و اوما واساتجابة وتعاوناا
وبالتأكد من أهنا م تغفال أحادا .وبينماا سايكون أثار تغاري املنااخ علاى الصاحة سالبيا إىل حاد بعياد
قد شكل التصدي لتغري املناخ أ ضا فر ة هاماة للنراو بالصاحة علاى املساتوى العااملي( .)57وقاد
أشااار منامااة الصااحة العامليااة إىل وجااود إمكانيااة هائلااة لتحقيااق مناااف مشاادكة ما قطاااع الصااحة
نتيجة سياسا التصدي لتغري املناخ( .)58و دي النر القاائم علاى احلقاوق دورا أساسايا لد اد
وتنفيذ اإلجراءا املنا ية الفعالة الل تعود بالنف على النا وعلى كوكف األر .
 -52وعلااى ساابيل املثااال بينااا دراسااة أجراهااا معرااد امل اوارد العامليااة أن ماان شااأن امع ادا
القااانون ققااوق اجملتمعااا احملليااة الغابااا أن ااد بشااكل كبااري ماان انبعاثااا ثااان أكس اايد
الكربااون النامجااة عاان إزالااة الغابااا ( .)59واألهاام هااو أن مثاال هااذه اإلج اراءا لمااي أ ض اا ساابل
الع اايش التقليد ااة وإمكاني ااة احلص ااول عل ااى األغذ ااة واألدو ااة التقليد ااة ال اال فير ااا من اااف ااحية
للمجتمعا احمللية .وهكذا ميكن للانر القاائم علاى احلقاوق أن عااجل املساائل الشااملة املتعلقاة
بالصاحة والتنمياة املسااتدامة وإدارة املاوارد الطبيعيااة وتغاري املناااخ ما متكااني األشاخاص األكثاار
ميشاا الوقاا نفساه .وم باد للادول مان اساتخدام هنا قائماة علاى احلقاوق مجيا جواناف
العم اال املن ااا ي عل ااى املس ااتو ا الدولي ااة واإلقليمي ااة والولني ااة واحمللي ااة إاا أراد الوف اااء بنج اااح
بالتزاما ا جمال حقوق اإلنسان والتصدي بفعالية للترد د الذي طرحه تغري املناخ.

الا الا -اةالت تايات والتوصيات
 -53المشاركون فا حلقة ال قاش المتعلقة بتغير الم اخ والاق فا ال راة الترا عقردها
مجلس حقوق اإلنسان ومن لبوا الدعوة إلى تقديم مساهمات فا هذه الدراالة اتفقروا إلرى
حررد كبيررر علررى أن لتغيررر الم رراخ آثررارا الررلبية كبيرررة علررى التمتررق بررأعلى مسررتوى ممكررن مررن
__________

()56
()57
()58
()59
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التمت بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه الفقرتان  4و.11
”.Lancet Commission, “Health and climate change
اناار WHO, “Promoting health while mitigating climate change”, Technical briefing for the World
 29-27( Health Organization Conference on Health and Climate Changeآب/أغسطس .)2014
اناار C. Stevens and others, Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengthening
).Community Forest Rights Mitigates Climate Change (World Resources Institute, 2014
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ال رراة البدنيررة والعقليررة .وبغيررة إعمررال الاررق فررا ال رراةد علررى الاكومررات والمجتمررق
المدناد والقطاع الخاص والشركاء الدوليين وامفرا التعاون من أيل حماية البيئة وتاقيق
الت مية المستدامة التا تلبا احتيايات امييال الاالية والمقبلة.
 -54ويسرراهم تغيررر الم رراخ ب ررورة مباشرررة فررا انتهرران حقرروق اإلنسرراند ولررذلك يقررق علررى
عاتق الدول التزام إيجابا باتخاذ التدابير الالزمة للتخفيف من آثار تغير الم اخ؛ وبم رق آثراره
السلبية على حقوق اإلنسان؛ وبالتأكد من أن لدى يميق امشخاصد وة الريما مرن يعيشرون
فرا أوضرراع هشرةد القرردرة الكافيررة علررى التكيرف مررق تغيررر الظررروخ الم اخيررة؛ وبت ظرريم القطرراع
الخاص من أيل التخفيف من مساهمته فا تغير الم اخ وضمان احترام حقوق اإلنسان.
 -55والوخ تز ا اآلثار السلبية لتغير الم اخ على ال راة إلرى حرد كبيرر مرق كرل زيرا ة
تدريجيررة فررا اةحتررار .ولررذلك ي بغررا أن يكررون هرردخ كررل عمررل م رراخا هررو ح ررر ارتفرراع
ريررات الاررارة إلررى أ ررى حررد ممكررن وتاقيررق الهرردخ المتمثررل فررا حررد ارتفرراع ريررات
الارارة فا  1.5رية مئوية فروق مسرتويات مرا برل الع رر ال ر اعا .ولرن تاترا حمايرة
الاق فا ال اة من تغير الم اخ إلى تاديد هدخ طموح وتاقيقره فاسر د برل الرتاتا
أيضا إلى اتخاذ تدابير للتخفيف والتكيف ائمة على الاقوق ومتسمة بالفعالية والمشراركة
وفيها فائدة للضعفاء.
 -56ويبدأ ذلك بوضق وانين والياالات فعالة علرى يميرق المسرتويات وي تهرا بالرصرد
والت فيذ على ناو فعال .و د أفا ت ول عديدة بأن لديها حماية التورية لل اة والبيئرة
وبأنهررا تسررتخدم ترردابير ماررد ة تركررز علررى التخفيررف مررن اآلثررار السررلبية لتغيررر الم رراخ علررى
صرراة اإلنسرران والتكيررف معهررا .وة بررد مررن مواصررلة تاليررل تلررك السياالررات واإلي رراءات
لتاديد الممارالات الجيدة وتشجيعها .وي بغا للدول إ ما السياالرات المتعلقرة بال راة
وحقرروق اإلنسرران فررا خطررو عملهررا الوط يررة الراميررة إلررى التخفيررف مررن آثررار تغيررر الم رراخ
والتكيررف معررهد وفررا المسرراهمات المعتزمررة المقررررة وط ي ر ا التررا تقرردم إلررى اتفا يررة اممررم
المتادة اإلطارية بشأن تغيرر الم راخد وفرا السياالرات واإليرراءات الم اخيرة امخررى علرى
يميق المستويات .وي بغا للدول تاسين التعاون الشامل لجميق القطاعرات وت رميم أطرر
متخ ة للت د لألخطار المت لة بتغير الم اخ التا تهد ال اة.
 -57ولضررمان رردرة السرركان علررى التررأ لم مررق تغيررر الم رراخد ي بغررا للرردول أيض را اتخرراذ
ت رردابير م ررن أي ررل إنش رراء نظ ررم وهياك ررل أالاال ررية ص رراية مس ررتدامة و ررا رة عل ررى الت ررأ لمد
بما يشرمل تلرك الخاصرة بالميراه وال ررخ ال رااد ومرن أيرل الوفراء بالتزاماتهرا امالاالرية
الدنيا فيما يتعلق بالاق فا ال اة()60د وذلرك بطررق م هرا تعزيرز التغطيرة ال راية الشراملة
ورفق الادو الدنيا للاماية اةيتماعية.
__________

( )60انار اللجنة املعنية باحلقوق امقتصاد ة وامجتماعية والثقافية التعليق العام رقم  14الفقرة .43
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 -58ويتطل العمل الم اخا الفعال القائم علرى الاقروق مؤالسرات وعمليرات مفتوحرة
وتشرراركيةد فضر رالا عررن ياال ررات يق ررة وشررفافة ةنبعاث ررات غ ررازات الدفيئررة وتغي ررر الم رراخد
بما فا ذلك آثاره .وي بغا للدول أن تتيح لعامة الجمهرور معلومرات اإلنرذار المبكرر بشرأن
التأثيرات الم اخية والكوارث الطبيعية وأن تسهل الا ول عليها .وي بغرا أن تكرون خطرو
التكيررف والتخفيررف عل يررة وي بغررا تمويلهررا بشررفافية وت ررميمها بالتشرراور مررق المجموعررات
المتأثرة .ويج أن تشارن الفئات الضعيفة فا الجهو الراميرة إلرى إ مرا حقروق اإلنسران
فا السياالات الم اخية وأن تُمكن من أيل الت د لتغير الم اخ وآثارهد بما فا ذلك فا
يميررق العمليررات واآلليررات الم االرربة المت ررلة باتفا يررة اممررم المتارردة اإلطاريررة بشررأن تغيررر
الم اخ .وي بغا تعزيز التثقيف بشأن ال اة والم اخ لتسرهيل المشراركة الها فرة والمسرت يرة
لتلك الفئرات .ويجر أن تتأكرد تقييمرات امثرر مرن أن اإليرراءات الم اخيرة تاتررم حقروق
اإلنساند وة اليما الاق فرا ال راة( .)61وفضرالا عرن ذلركد ي بغرا للردول وضرق مؤشررات
لاقوق اإلنسران ذات ال رلة ورصردها فرا الرياق تغيرر الم راخ؛ واةحتفرا ببيانرات م ر فة
لتعق ر آثررار تغيررر الم رراخ المت وعررة علررى مختلررف المجموعررات السرركانية؛ وتيسررير العمررل
الم اخا الفعال المتقيد بالاقوق.
 -59وي بغا لجهو التخفيف من آثار تغير الم اخ والتكيف معه أن تركز على اإلنساند
وأن تراعا الفوارق بين الج سريند وأن تضرمن حقروق امشرخاص والمجموعرات والشرعوب
الر ررذين يعيشر ررون فر ررا أوضر رراع هش ر رةد بم ر رن فر رريهم ال سر رراء وامطفر ررال والسر رركان امصر ررليون
والمهايرون والفقراء .وي بغا للدول وضق نهج ائم على الاقوق بشأن الهجرة البيئية من
خررالل إ مر را تغي ررر الم رراخ وص رراة المهررايرين ف ررا خططه ررا والياال رراتها المتعلق ررة بالت مي ررة
وال اة والارد مرن مخراطر الكروارث وإ ارتهرا .ولضرمان المسراواة برين الج سرين وتمكرين
المرأةد ي بغا للدول أن تشجق مشاركة المرأة ب ورة كاملة وعلى دم المساواة مرق الريرل
فا عمليات ص ق القرارد بما فيها تلك المتعلقة بالاد من مخراطر الكروارث والقردرة علرى
التررأ لم؛ وأن تاسررن فرررص وصررول الم ررأة إلررى التعلرريم وامراضررا والتك ولوييررا والقررروا
والاماية اةيتماعية والر ظم ال راية القرا رة علرى الترأ لم .وي بغرا أيضرا اتخراذ تردابير مرن
أيل حماية المعارخ التقليدية للشعوب امصلية وأراضرا هرذه الشرعوب وموار هرا وضرمان
مشاركتها فا عمليات ص ق القرار ذات ال لة.
 -60وي بغا أن تكون حمايرة ال راة أولويرة مرن أولويرات اةالرتثمار فرا مجرال التكيرف
مق تغير الم اخ والتخفيف من آثاره .وي بغرا أن تسرتهدخ الجهرو المبذولرة اةالرتفا ة مرن
الم افق المشتركة للم اخ وال اة التا تؤ بشكل مباشر إلى الاد مرن اعرتالل ال راةد
وتعزيز درة المجتمعات الماليرة علرى الترأ لمد والتخفيرف مرن حردة الفقررد ومعالجرة عردم
__________

( )61انار املادة  4من اتفاقية األمم املتحدة اإللار ة بشأن تغري املناخ الل (تلزم الدول بأ ذ آثار ماا تضاطل باه مان
أنشطة التخفيف والتكيف احلسبان).
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المساواة على ال عيد العالما .ويمكن أن تشمل هذه الجهو د على البيل المثالد تردابير
ترمرا إلررى :خفر اةنبعاثررات الماليررة مررن ملوثرات الهررواء ال ايمررة عرن أنظمررة الطا ررةد مررن
خررالل تاسررين كفرراءة الطا ررة واالررتخدام م ررا ر الطا ررة ال ظيفررة؛ وتعزيررز شرربكات ال قررل
ال شررطة التررا ت رؤ إلررى تخفرري اةنبعاثررات وتاسررين ال رراة؛ واةنتقررال مررن االررتهالن
الم تجررات الايوانيررة إلررى االررتهالن ويبررات غذائيررة أكثررر االررتدامة وأفضررل لل رراة؛ وترروفير
إمكانية الوصرول إلرى خردمات ال راة اإلنجابيرةد بمرا فيهرا ت ظريم امالررة بأالرالي حديثرة؛
وحمايررة ملكي ررة المجتمعررات المالي ررة لألراض ررا( .)62وفررا المقاب ررلد يج ر التأك ررد م ررن أن
العمرل الم رراخا ة يرؤثر الررلب ا فرا حقرروق اإلنسران مثلمررا ياردث أحيانر ا ع ردما يتعلررق اممررر
بالو و الايو واممن الغذائا أو التشريد والسدو الكهرومائية على البيل المثال.
 -61وي بغ ررا لل رردول تعزي ررز التع رراون والمس رراعدة اإلنمائي ررة عل ررى أال ررا مبر ردأ المس رراواة
والمس ررؤولية المش ررتركة وإن كانر ر متباي ررة م ررن أي ررل ض ررمان ت رروفير التموي ررل الك ررافا لت رردابير
التكيررفد والبا رروث المت ررلة ب ررهد الت ررا تسرراعد البل رردان امفق ررر وامش ررخاص والمجموع ررات
والش ررعوب امكث ررر عرض ررة للخط ررر .و ررد تش ررمل الت رردابير الما ررد ة م ررا يل ررا :المس رراواة ف ررا
الا ررول علررى التك ولوييرراد بمررا فررا ذلررك تخفرري معررايير الملكيررة الفكريررة وتسررهيل نقررل
التك ولويياد ع د اة تضاء؛ ويهو التخفيف من الفقر الماد ة امهداخ؛ وإنشراء صر دوق
خاص للعدالة الم اخية بغيرة تمويرل ت فيرذ الياالرات التخفيرف مرن آثرار تغيرر الم راخ والتكيرف
مع ره ب رأموال مررن القطرراعين العررام والخرراص مع را .وي بغررا تعبئررة الم روار الالزمررة لتعزيررز البا ر
والتطوير فيما يخص يملة أمور م ها يمق البيانات الالزمة للت د بطرق فعالة وفا الو
الم االر ر ل ث ررار الس ررلبية لتغي ررر الم رراخ عل ررى الما ررد ات امالاال ررية لل رراة؛ وتش ررخيص
امم رراا ومعالجتهررا ومكافاررة نوا ررل امم رراا؛ والمااصرريل القررا رة علررى التررأ لم مررق تغيررر
الم اخ؛ وم ا ر الطا رة المتجرد ة والافرا علرى الطا رة؛ والرروابو برين صراة البيئرة وصراة
الايوان وصاة اإلنسران .وي بغرا للتمويرل المتعلرق بالم راخ وإيرراءات التكيرف عرم التردابير
الفعالة التا تجلر م رافق مشرتركة ة الريما لألشرخاص الرذين يعيشرون فرا أوضراع هشرة وفرا
البلدان ال امية .وي بغا أن يكون التمويل المتعلق بالم اخ ابتكارياد وطويل اممردد وأن يُضراخ
إلى التمويل القائم المتعلق بالاد من الفقر وتاقيق الت مية المستدامة.
 -62ومن امالاالا أيضا تعزيرز آليرات الت رد للخسرائر وامضررار ومسراءلة القطراعين
العام والخاص على حد الواء عن أعمالهما .ويمكن للمؤالسات الوط ية لاقوق اإلنساند
على البيل المثالد الجمق بين التاليل والعمل بغية تعزيز الربل اةنت راخ مرن اةنتهاكرات
الفر ية لاقوق اإلنسران وأويره الق رور الم هجيرة ذات ال رلة بتغيرر الم راخ .ويجر أيضر ا
أن تضطلق المااكم والمؤالسات القانونية امخررى بردور فرا حمايرة الفئرات امكثرر ضرعفا
وضمان المساءلة وتوفير البل الا ول على الجبر.
__________

( )62انار على سبيل املثال ”.Smith and others, “Human health
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 -63وة بد أن تكون موايهة الطوارع شاملة وأن تغطا مجموعة واالعة من المجراةت
مثل ال اة العقلية وال اة الج سية واإلنجابيرة واإلعا رة والخسرائر وامضررار .وي بغرا أن
تشررمل المسرراعدة فررا حرراةت الطرروارع ترردابير الامايررة اةيتماعيررة المباشرررةد مثررل عررم
امالررعارد وب ررامج الغررذاءد وب ررامج التوفيررفد وبرررامج إعررا ة الترردري د والقررروا للسرركان
الضررعفاءد وحررزم خاصررة مررن أيررل تغذيررة امطفررال ومررن أيررل ال رراة الج سررية واإلنجابيررة.
وي بغا للدول أن ت شئد فا يملة أمورد نظما لإلنذار المبكرر؛ وأن تسرتخدم الربل الرصرد
المجتمعرراد بمررا فيهررا المعررارخ التقليديررة؛ وأن تعررزز القرردرات علررى موايهررة الط روارع؛ وأن
تاسن ت سيق الجهو لمعالجة مسألة الهجررة بسرب تغيرر الم راخ وحمايرة حرق المهرايرين
فا ال اة فا الياق إيراءات الاد من مخاطر الكوارث والتكيف.
 -64وة ب ررد لسياال ررات حق رروق اإلنس رران والياال ررات تغي ررر الم رراخ والياال ررات الت مي ررةد
والخبراء المخت يند من عم العمل الم اخا القرائم علرى الاقروق .ويمكرن ل ركون مثرل
تعهررد ي يررف باقرروق اإلنسرران ضررمن اإليرراءات المتعلقررة بالم رراخ أن ترروفر والرريلة للمضررا
دما فا تاقيق هذا الهردخ .وي بغرا للردول الترا لرم تو ِّرق بعرد علرى هرذا التعهرد أن ت ظرر
فرا التو يررق عليرره .وي بغررا تعبئرة آليررات حقرروق اإلنسرران لرصرد اةلتزامررات الم اخيررةد بطرررق
م ها با آثار تغير الم اخ على حقروق اإلنسران خرالل اةالرتعراا الردور الشرامل ومرن
يان ر هيئ ررات المعاه رردات والمكلف ررين بوةي ررات فررا إط ررار اإلير رراءات الخاص ررة لمجل ررس
حقرروق اإلنسرران .وي بغررا لمفوضررية اممررم المتارردة السررامية لاقرروق اإلنسرران وأمانررة اتفا يررة
اممم المتادة اإلطارية بشأن تغيرر الم راخ وم ظمرة ال راة العالميرة العمرل معر اد وي بر ا إلرى
ي مق الشركاء اآلخرين المع يين ومق الدولد مرن أيرل وضرق أ وات وتعزيرز السياالرات
الم اخيررة التررا تعررو بررال فق علررى ال ررا وعلررى كوكر امراد ومواصررلة الوفرراء باةلتزامررات
ذات ال ررلة مثررل تلررك التررا يتضررم ها برنررامج عمررل أ يررس أبابرراد وخطررة الت ميررة المسررتدامة
لعام 2030د وإطار الي دا للاد من أخطار الكوارثد واتفاق باريس.
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