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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة السادسةالدورة 

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 تـشرين   ٦-٤جنيـف،    (٢٠١٠تقرير احملفل االجتمـاعي لعـام           
  )٢٠١٠أكتوبر /األول
  )أوروغواي (السريية لورا دوبوي  السيد:ة املقرر- ةالرئيس

  موجز    
 ٢٠١٠يتضمن هذا التقرير موجزاً ملناقشات وتوصيات احملفل االجتماعي لعـام             

، طبقـاً لقـرار     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٦ إىل   ٤الذي ُعقد يف جنيف يف الفترة من        
  .١٣/١٧جملس حقوق اإلنسان 

وع الرئيسي لتغري املناخ وحقـوق اإلنـسان، اسـتمع احملفـل            ويف إطار املوض    
 مناقشات تفاعليـة لتبـادل      استكملتها اخلرباء، اليت    إىل عروض  ٢٠١٠االجتماعي لعام   

على التمتـع الكامـل     اآلراء، مما أفضى إىل توصيات تتعلق بالتأثريات السلبية لتغيُّر املناخ           
واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة؛     حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة،         

ينبغي اختاذها من أجل التصدي ألثر تغيُّر املناخ علـى التمتـع      اليت  جراءات  اإلتدابري و وبال
الكامل حبقوق اإلنسان على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك أثـره              

 يف التصدي   نيعدة والتعاون الدولي  ملساا؛ وب على أضعف الفئات، وخاصة النساء واألطفال     
  .اإلنسان ألثر تغري املناخ على حقوق
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  مقدمة   - أوالً  
 على احملفل االجتماعي باعتباره     حلفاظ، ا ٦/١٣قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

للحوار بني ممثلي الدول األعضاء واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات الـشعبية              فضاء حيوياً 
نظمات احلكومية الدولية، بشأن القضايا ذات الصلة بتعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنـسان             وامل
  . )١(٢٠٠٩ و٢٠٠٨االجتماعي مرتني يف عامي اجتمع احملفل وبناء على ذلك، . كافةً
 يف جنيف يف الفترة     ٢٠١٠لعام  االجتماعي  احملفل  قد  ُع،  ١٣/١٧اجمللس   لقرار   وفقاًو  -٢

 لورا ،٢٠١٠سبتمرب /أيلولرئيس اجمللس، يف وعيَّن . ٢٠١٠أكتوبر  /ول تشرين األ  ٦ إىل   ٤من  
 - ة ألوروغواي لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، رئيس        ة الدائم ة، املمثل  السريي دوبوي
  . ٢٠١٠عام لاالجتماعي للمحفل  ةمقرر
    ويتضمن هذا التقرير موجزاً للمناقشات اليت جرت يف دورة احملفـل االجتمـاعي              -٣
   . واالستنتاجات اليت خلص إليها والتوصيات اليت قدمها٢٠١٠ام لع

  تنظيم احملفل االجتماعي   - ثانياً  
رئـيس جملـس    أدىل   مث،  ٢٠١٠ لعام    احملفل االجتماعي  ةاملقرر - ة الرئيس تافتتح  -٤

أن تغري املناخ له آثار بعيدة املدى علـى         فيها  أكد  ،  )٢(استهالليةالحظات  مبحقوق اإلنسان   
 يف األمور    وأشار إىل أمهية النظر    .لفئات الضعيفة فيما يتعلق با  وخاصة  ع حبقوق اإلنسان،    التمت

حقوق اإلنسان وتطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان عند حتديد وتنفيذ التـدابري            من منظور   
  . السلبية لتغري املناخالتأثريات معاجلة الرامية إىل واإلجراءات 

نيابـة عـن     ،ينتقالعمليات امليدانية والتعاون ال   عبة  ش كومباس، مدير    ألقى آندرز و  -٥
بعد إىل وضع   على احلاجة   فيها   شدد   ية،، كلمة ترحيب  حدة حلقوق اإلنسان  مفوضية األمم املت  
على أمهية  و ،ناخصميم املناقشات الدائرة حول تغري امل     تغري املناخ يف    املتعلق ب حقوق اإلنسان   

ملؤمتر السادس  املتفق عليه يف ا   اخلتامي  ص  النن يف   أي إشارة إىل حقوق اإلنسا    تتسق  ضمان أن   
 مع االلتزامات الواردة يف     ،تغري املناخ  اإلطارية بشأن    ألمم املتحدة اعشر لألطراف يف اتفاقية     

  . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

__________ 

 ٢٠٠٨  لالطالع على تقريري احملفل االجتماعي لعـامي A/HRC/13/51و A/HRC/10/65 انظر الوثيقتني  )١(
 . على التوايل،٢٠٠٩و

على العنـوان   ألمانة على موقع املفوضية     لاملتاحة  النصوص الكاملة للبيانات والعروض     ميكن االطالع على     )٢(
 .http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/presentations2010.htm:التايل
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 املقررة املشاركني يف احملفل مؤكدةً جمدداً أن خمتلف حقـوق           -مث خاطبت الرئيسة      -٦
سـبل  ووالصحة والسكن واألرض ا يف ذلك احلقوق املتصلة مبياه الشرب املأمونة  اإلنسان، مب 

ظروف تغـري   ل ةباشرامل أو غري    ةباشر قد قُوضت بسبب التأثريات امل     ، والتنمية والعمالةالعيش  
قوق اإلنسان يف املناقشات الفعلية لتغري      حلاعتبار  لعدم وجود أي    وأعربت عن أسفها    . املناخ

وجود القليل  ل، أو    ذلك يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ          املناخ، مبا يف  
يف اليت تنتظر اجلميع واملتمثلـة      املهمة  أمهية   ةاملقرر - ةلرئيسا توأكد. من هذه االعتبارات  

 إىل اجلهود الوطنيـة يف      أيضاًوأشارت  . مدخالت حقوق اإلنسان يف تلك املناقشات     صوغ  
للتصدي لـتغري   القطاعات  الوطين التشاركي واملتعدد    نظام  ة الضوء على ال   مسلطأوروغواي،  

  . تكاملةالعمل املوخطة املناخ، 
  أن تركز مناقشات احملفـل االجتمـاعي       ١٣/١٧، يف قراره     قد طلب  اجمللسوكان    -٧

التأثريات السلبية لتغيُّر املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، مبـا يف             على   ٢٠١٠لعام  
التدابري واإلجـراءات    وعلى   ذلك احلق يف احلياة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛       

اليت ينبغي اختاذها من أجل التصدي ألثر تغيُّر املناخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان على               
الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك أثره على أضعف الفئـات، وخاصـة         

 يف التصدي ألثر تغري املناخ على حقوق        نياملساعدة والتعاون الدولي   وعلى   نساء واألطفال؛ ال
مراعـاة  ، مع   ةاملقرر -ة   بتوجيه من الرئيس   )٣(برنامج العمل ى ذلك، أُِعد    وبناء عل . اإلنسان

احملفل االجتمـاعي   أجرى  و. املدخالت الواردة من الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى       
 حلقات نقـاش    ستعرضا خالل   تقدمي اخلرباء لعشرين    ختللها   مناقشة تفاعلية    ٢٠١٠لعام  

الـذي  حول القضايا املتعلقة باملوضوع     أفالم وثائقية قصرية    عشرة   وعرض   موضوعية خمتلفة 
  . جيري التركيز عليه

) ؛ انظـر املرفـق األول     A/HRC/SF/2010/1(وباإلضافة إىل جدول األعمال املؤقت        -٨
 تقريـر   ٢٠١٠لعـام   احملفل االجتماعي    على   معروضاًل املذكور أعاله، كان     وبرنامج العم 

 حلقـوق   ة األمم املتحدة الـسامي    ةمقدم من مفوض  ) A/HRC/SF/2010/2 (معلومات أساسية 
السامية حلقـوق   فوضية  امل والدراسة اليت أعدهتا     ١٣/١٧ من القرار    ٧لفقرة  عمال با اإلنسان  
  ). A/HRC/10/61(وحقوق اإلنسان ناخ بشأن العالقة بني تغري املاإلنسان 

__________ 

 :ميكن االطالع عليه على العنوان التايل يف شبكة اإلنترنت )٣(
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/docs/sforum/pow_2010.doc.. 
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   موجز أعمال الدورة  - ثالثاً  

السلبية لتغري املناخ على التمتـع الكامـل حبقـوق          التأثريات  : عرض متهيدي   - لفأ  
  اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ   -١  
يف التنميـة  يف البحوث واحلق   املسؤول بالوكالة عن شعبة     غ خميرب، املوظف    كريعرض    -٩
 الذي قدمته   )A/HRC/SF/2010/2(املعلومات األساسية   قوق اإلنسان، تقرير    السامية حل ملفوضية  ا

 كمسامهة  ، حلقوق اإلنسان بناء على طلب جملس حقوق اإلنسان        ةالسامية األمم املتحدة    مفوض
الواردة من الدول   اإلسهامات  وخلص التقرير   . خالل احملفل اليت دارت   ت  حلوارات والنقاشا يف ا 

، وقدم معلومات عن األنشطة اليت تضطلع هبا آليات األمـم املتحـدة         ة املعني اجلهاتاألعضاء و 
يف سـياق  كما قدم،   . تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان     لتأثري  حلقوق اإلنسان يف التصدي     

تغري املنـاخ وحقـوق اإلنـسان        ئج دراسة املفوضية بشأن   احملفل، نتا فيه  نظر  الذي  املوضوع  
)A/HRC/10/61( عرب عن األمل يف    أُو .طلب جملس حقوق اإلنسان   بناء على    ا مت إعداده  يت، ال

والدراسة اليت قامت هبا أرضية خـصبة       املفوضية  املعلومات األساسية املقدم من     تقرير  يوفر  أن  
توصيات مبتكرة إىل اجمللس، فيما يتعلـق  تقدمي احملفل االجتماعي ؤدي إىل أن يملداوالت بناءة و 

  . العالقة بني حقوق اإلنسان وتغري املناخبالتأكيد من جديد على 
 املمثل الدائم مللديف لدى األمم املتحدة يف جنيف، إىل          ة، نائب وأشارت ليوشة زاهر    -١٠

الدول الناميـة   والذي اعتمدته     لعامل بشأن الُبعد البشري لتغري املناخ يف ا       )Malé (إعالن مايل 
 أي شـك يف أن      حالياًه ال يوجد    نإ قالت، و ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين اجلزرية الصغرية يف    

. التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان على  املباشرة وغري املباشرة   التأثرياتتغري املناخ جمموعة من     ل
ـ تغري املنـاخ   لق مبا إذا كان     أن الكثري من الدول جتنبت السؤال املتع      وعلى الرغم من     شكل ي

املـسؤولية عـن    حتديد  إنه ميكن    رأى من البلدان النامية     اًعددفإن   حلقوق اإلنسان،    انتهاكاً
، وعلى  االحترار العاملي األضرار املتعلقة بتغري املناخ على أساس املسؤولية التارخيية عن ظاهرة           

اهتا الدولية املتعلقة بالتخفيف من االنبعاثات بالتزاماملتقدمة  البلدان  العديد من   عدم تقيد   أساس  
وأشارت إىل أن مـسألة التزامـات      . مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       

 أثـارت بتغري املناخ فيما يتعلق الوطين والدويل ني الدول يف جمال حقوق اإلنسان على املستوي   
، ٢٠٠٩يونيـه   / يف حزيران  س حقوق اإلنسان  جملاليت أجراها   معظم النقاش خالل املناقشة     

  . ةملناقشيف ا عن رأي مفاده أن هذه املسألة ستظل النقطة الرئيسية توأعرب
مسائل مثرية   مخس   ) لندن لالقتصاد والعلوم السياسية    كلية(مفري،  احدد ستيفن ه  و  -١١
ـ عـدم تنـاول     ) ب (؛فعالبشكل  تغري املناخ   عدم معاجلة مسألة    ) أ: (لقلق هي ل وق احلق

     ؛تغـري املنـاخ يف االعتبـار      أخذ  حىت قبل   ،  كافبشكل  االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
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     حقـوق اإلنـسان؛    يف جمـال    تفاقم هذه اإلخفاقات    إىل  تغري املناخ   إمكانية أن يؤدي    ) ج(
بني مجيع  وخفية  وجود صالت معقدة    ) ه(،  وأخرياً  جزء كبري من حيز التنمية؛     هالكاست) د(

االنبعاثات واالسـتخدام املفـرط     نسبة  النمو االقتصادي وارتفاع    تربط بني    ،لظواهرهذه ا 
وشدد . للطاقة، من ناحية، والفقر والتعرض لتغري املناخ والغذاء وندرة املياه، من ناحية أخرى            

يقتضي وجود  أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وهي  على مفارقة واضحة    
حقـوق  سوء حالة   تغري املناخ، وأن تغري املناخ يؤدي بدوره إىل         تزيد من   لتنمية  أن ا وتنمية،  
قـوق اإلنـسان    تعلق حب ي خاص   إجراء  وضع ما إذا كان  السيد هامفري ع  وتساءل  . اإلنسان

تغري املناخ يف سياق اتفاقيـة األمـم املتحـدة      لوسياسات  قانون   وضع   مقترحاًفكرة جيدة،   
 ألغـراض تتعلـق     تعبئتهاهناك العديد من املبادئ اليت ميكن       ن   أل اإلطارية بشأن تغري املناخ   

وضع اسـتراتيجيات   مبدأ  قوق اإلنسان، مثل مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتباينة، و        حب
 والتساؤل عن   احلق يف التنمية  بضرورة إعادة النظر يف     وقال  .  ومبدأ نقل التكنولوجيا   ،لتكيفل

   .  هذا احلقتوزيععن كيفية  والبشر،حق يف التنمية يتمتع به أي 
 املتعلـق   عد تغري املناخ  ُبعلى   )األرض كوكب   مؤسسة انصاف ( إيف الدور،    شددو  -١٢

لتتنـاول  ذلك  تذهب أبعد من    أن املناقشات ينبغي أن     على   و  املقبول متاماً،  ،حبقوق اإلنسان 
اآلليـات  ت إىل   اليت قُـدم  دعاوى القانونية    ال قال إن و. الضارةالتأثريات  كيفية التعامل مع    

األمم املتحـدة حلقـوق     آليات  عمل  اإلقليمية مثل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،        
املعنيـة   اللجنةالسكن والغذاء والصحة والفقر املدقع، و     بشأن  اإلجراءات اخلاصة   ك(اإلنسان  

نظمـات  املعمل  و) قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالستعراض الدوري الشامل      باحل
واجلفـاف،  والغذاء  اهلجرة  املنظمات املعنية بشؤون    ، مبا يف ذلك     الدولية اإلمنائية واإلنسانية  

حتسني فهمهـم   يف هذا اجملال بأدوات أفضل و     العاملني  األفراد املتضررين و  تزويد   يف   ةأساسي
ن ، وأ دوليـة الوطنيـة و  الت  ه ال ميكن فصل املسؤوليا    أنشدد على   كما  . عواقب تغري املناخ  ل

يف اخلط األمامي حلماية حقوق     فهي الزمة   : تكميليةليست جمرد مسؤولية    املسؤولية الدولية   
ضمان متابعة إدماج حقوق    إىل  هدف  يدور فكرة إنشاء إجراء خاص      الوأيد السيد   . اإلنسان

  . اإلنسان يف املناقشات املتعلقة بتغري املناخ
  -          الـشمال       منظمةكوبا وكل من أدىل ذلك،  بعد جرىيف النقاش التفاعلي الذي و  -١٣

  مبداخالت، فتم التأكيد جمـدداً      وجملس الكنائس العاملي                                   اجلنوب يف القرن احلادي والعشرين    
 سلبية على حقوق اإلنـسان،      اًحد أخطر التحديات، وأن له آثار     يشكل أ على أن تغري املناخ     

تغـري  اعُترب   على ذلك،    عالوةو. وال سيما على احلق يف احلياة والغذاء واحلق يف تقرير املصري          
واملمتلكـات  أثريه على احلياة واملياه والـصحة   لتنظراًتفاقم الكوارث الوطنية     يف   سبباًاملناخ  

األطفـال  الفئات الضعيفة، ال سيما النـساء و       غري متناسب على     اله أثر قيل إن   والسكن، و 
احملليـة  إلجـراءات  واأمهية التـدابري    مت التنويه ب  ويف هذا الصدد،    . األشخاص ذوي اإلعاقة  و

بني الشمال واجلنوب والتعاون بـني بلـدان    وكذلك بالتعاون   والوطنية واإلقليمية والدولية،    
حقوق اإلنسان يف   لغة   على التحديات يف جمال إدماج       أيضاًاملناقشة الضوء   وألقت  . اجلنوب
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بني اجلنسني  قضايا املساواة   على مراعاة   تغري املناخ، و   يف جمال    ايتم التفاوض عليه   وصأي نص 
  . تغري املناخيف مسألة النظر  لدى  حامساًبوصفها أمراً

 جمتمعات السكان األصليني والنـساء واألطفـال        ، خصوصاً واغل فئات ضعيفة حمددة   ش  -٢  
مع التركيز بشكل خاص على احلقـوق        ،فيما يتعلق حبقوق اإلنسان   ،  واملشردين داخلياً 

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
احلقوق االقتـصادية   املعنية ب لجنة  ال، وهو عضو يف     أريرانغا غوفينداسامي بيالي  دم  ق  -١٤

واالجتماعية والثقافية، حملة عامة عن أنشطة اللجنة يف معاجلة اآلثار السلبية لتغري املناخ علـى               
 ؛ احلق يف الغـذاء    بشأن) ١٩٩٩(١٢رقم  ات العامة   اإلشارة إىل التعليق  مع   ،حقوق اإلنسان 

               ؛ القـسري  اإلجـالء عمليـات   : بـشأن احلـق يف الـسكن الالئـق        ) ١٩٩٧(٧رقم  و
، ٤الفقرة  (بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه           ) ٢٠٠٠(١٤رقم  و

بشأن ) ٢٠٠٢(١٥ ورقم ؛) إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخأيضاًاليت تشري 
 االلتزامات القانونية للدول األطراف مبوجب       من شأن  نى أ أرو). ٢٨ الفقرة(احلق يف املياه    

للضعفاء توفر محاية فعالة    أن  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
بـسبب  بشكل خاص من جراء تغري املناخ أو         حقوقهم   تتأثرالذين  اجملموعات  أو  ألفراد  من ا 

وتشمل هذه االلتزامات اختاذ تدابري من أجل اإلعمـال         . غري املناخ التدابري املتخذة للتصدي لت   
مـوارد املتاحـة،    ود القـصوى لل   ديف احل الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

بشكل خـاص،   ،على الدول األطراف التزام أساسيو. ا فورياوالتزامات حمددة تتطلب تنفيذ  
ق من احلقوق الواردة يف العهد، حىت يف حـاالت          مستويات أساسية دنيا لكل ح     ضمانأقله  

. مرور الوقت مع   هاحتسينهي حقوق يتوجب عليها     الرتاع والطوارئ والكوارث الطبيعية، و    
تقدمي اجلهات القادرة على    أنه يتعني بشكل خاص على مجيع       اللجنة  ويف هذا الصدد، أكدت     

املساعدة والتعاون الدوليني، وفر أن ت ساعدة، مبا يف ذلك الدول املتقدمة واملنظمات الدولية،      امل
. ا األساسية التزاماهتب يف اجملالني االقتصادي والتقين، لتمكني البلدان النامية من الوفاء           خصوصاً

وأن ة يف جمال تغري املنـاخ       اتيتدابري السياس الحقوق اإلنسان   ومبادئ  معايري  تثري  وينبغي أن   
فراد واجملتمعات احمللية يف مجيع عمليـات صـنع         أللاملشاركة الفعالة   : لضمان ما يلي  تعززها  

الوصول إىل وسـائل    ضمان  لمساءلة، و لآليات  ضمان وجود    و ؛القرار اليت تؤثر على حياهتم    
 مـن   ١٤انظر الفقـرة    (االنتصاف اإلدارية والقضائية يف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان         

  ). ٢٠٠١مايو /يف أيارالبيان املتعلق بالفقر الذي اعتمدته اللجنة 
 أن   إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة،      يف  عضو   يوه براميال باتن،    توأشار  -١٥

 علـى املـوارد      كبرياً  من الفقراء يف اجملتمعات اليت تعتمد اعتماداً        كبرياً النساء يشكلن عدداً  
 إنوقالـت   . املناخلتغري  غري متناسب   بشكل  تتعرض  اليت  ، و رزقالكسب  الطبيعية احمللية يف    

 مـن إمكانيـة     تزيدعمليات صنع القرار    مشاركتها يف   حمدودية حصول املرأة على املوارد و     
، مبا يف ذلـك      القائمة أمناط التمييز وعدم املساواة   يضخم  تغري املناخ    إنتأثرها بتغري املناخ، و   
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يف الوصـول إىل    فرص متساوية   للمرأة والرجل   أن تكون   وينبغي  . عدم املساواة بني اجلنسني   
فيما  ةهج التجاري الُناتباع  يف  فرص متساوية   ، و  واآلليات ومات والتدريب واألدوات املالية   املعل

األمم املتحدة اإلطارية بـشأن  اتفاقية السيدة باتن عن أسفها ألن وأعربت . تغري املناخيتعلق ب 
تنـوع  اتفاقيـة ال  مها  و (البيئيني املتعددي األطراف الرئيسيني اآلخرين    تفاقني  االتغري املناخ، و  

البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد        واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف      ،البيولوجي
.  يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني    قوياً تتبع هنجاًال) أفريقيا  وخباصة يف ،أو من التصحر  /و

ت سكت أصـوا  ياملتعلقة بتغري املناخ     اتوذكرت أن استبعاد املرأة من عمليات صنع القرار       
رم حي و ،مبادئ حقوق اإلنسان   حيافظ على    والحقوقها،  من  رم املرأة   حينصف سكان العامل، و   

السيدة باتن رضت وَع. ملرأة هبا انفرداليت تاجملتمع من الكثري من املهارات واخلربات والقدرات        
لة بـني   باعتبارها أداة قوية لتحقيق العدا    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        أعمال  

تغـري  اجلنس و نوع   "باملتعلق   إىل البيان    تاجلنسني يف السياسات املتعلقة بتغري املناخ، وأشار      
  . ٢٠٠٩أغسطس /آبي اعتمدته اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني يف ذال" املناخ
سياسات إدارة  ، رئيس شعبة احلوار الدويل بشأن اهلجرة يف         بونكوررحب فيليب   و  -١٦

وضـع  مفوضية حقوق اإلنسان الرامية إىل      هود  جبة يف املنظمة الدولية للهجرة،      اهلجروحبوث  
امللكيـة  قوق اإلنسان، وذكر احلق يف احلياة والتنميـة و        يتعلق حب مناقشة تغري املناخ يف إطار      

 من غري املمكـن ومـن غـري         أنأكد  و. حمل اهتمام خاص  والصحة والغذاء واملياه باعتباره     
استراتيجية تكيف  كالحتمال اهلجرة   االستعداد  جيب  :  قائالً كملهابأاهلجرة  الضروري وقف   

وأشار إىل حبـوث    . يف خطط التكيف مع تغري املناخ     مكانية   اإل همشروعة، وينبغي إدراج هذ   
 أن  الحـظ كرب من اهلجرة البيئية ستجري داخل احلدود الوطنيـة، و         النسبة األ إىل أن   تشري  

 ا فعاليته تصك غري ملزم، أثبت   وهي  ،  ١٩٩٨لعام  لداخلي   ا املتعلقة بالتشرد املبادئ التوجيهية   
 ملناقشات اًخيار أيضاًميثل  ،غري ملزمٍ وإن كان  ،الفعالالصك  هذا  وقال إن   . يف تلك احلاالت  

 مـن    نـسبياً  ةصـغري نسبة   عرب احلدود    ةاحلركتشكل  على النقيض من ذلك،     و. تغري املناخ 
وأشار إىل الثغرات القانونية فيما يتعلـق       . بيئيةاملدفوعة بعوامل   لسكان  لالتدفقات اإلمجالية   

 الالجـئني   بوضعواضح أن االتفاقية املتعلقة     من ال  أن   بتلك األنواع من احلركات، خصوصاً    
  . الثغراتتلك احلاجة إىل سد إىل ، و على هذه احلاالتطبقن تال) ١٩٥١(

اخلاصة جهة االتصال   يف  وأشار خوسيه ريريا، املستشار اخلاص ملدير احلماية الدولية           -١٧
منذ التسعينيات املفوضية سباقة  أن، إىل  األمم املتحدة لشؤون الالجئنيةي مفوضيفتغري املناخ ب

جئني لالمن ا كبرية  يف السعي إىل التخفيف من األثر البيئي يف املناطق اليت تستضيف جتمعات             
حلد مـن  هبدف اات وهناك حاجة عاجلة لالستثمار. موضع االهتمام وغريهم من األشخاص    
 املرونة جتاه تغري املناخ،    زيادةو من أوجه الضعف،     التخفيفمن خالل   تأثري األخطار الطبيعية    

وأظهـرت التجربـة أن الالجـئني       . التركيز على القاعدة الشعبية   تعزيز تدابري التكيف، و   و
ـ   "بالفعل يف مناطق من الكوكب      يتجمعون   وعدميي اجلنسية    واملشردين داخلياً  ا يرتفـع فيه

احلركـة  خطرية تتعلـق ب   ثغرات قانونية   وجود  وشدد على   . آلثار تغري املناخ  التعرض  " خطر
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وضـع  املفوضية على   عمل  بيئية وتغري املناخ، وأشار إىل      العوامل  عل ال فبعرب احلدود   املمكنة  
عدم املـساواة   تفاِقم  الكوارث الطبيعية   قال إن   و.  الثغرات تلكهج مبتكرة بشأن كيفية سد      ُن

األطفال، بعـد   لدى  نقاط الضعف   ، وال سيما    أصالنسني ومواطن الضعف املوجودة     بني اجل 
صـميم   يف   وضع حقوق الفئات األكثـر ضـعفاً      بالسيد ريريا   نادى  و. وقوع كارثة كربى  

تحـسني مرونـة   ب وتنفيذ املـشاريع وتقييمهـا، و  ، والتخطيط ،تقييم االحتياجات عمليات  
اإلجراءات املتخذة علـى  أن تركز من خالل ضمان ،  وقدرهتااحلكومات واجملتمعات املضيفة  

  . السلطات احمللية واجملتمعات احمللية
          الدوليـة           احلركـة  وممثلأدىل مبداخالت خالل النقاش التفاعلي الذي أعقب ذلك،      و  -١٨

ومت . األرض كوكـب    مؤسسة إنصاف  ثل مم ،دورال، والسيد                   العامل الرابع  -        امللهوف         إلغاثة  
الذين يعيشون يف فقر مدقع،     األشخاص  على آثار تغري املناخ على      الت  يف هذه املداخ  ركيز  الت

    تغري املناخ ومـع ذلـك      لتصدي  لالالزمة ل وارد  كمية أقل من امل   هؤالء األشخاص   ألن لدى   
فقـدان  مـن   الفقـراء   معانـاة   قيل إن   و. يف كثري من األحيان   ال تصلهم برامج املساعدات     

إن الفقـراء   ، و  متثل أمرا حامسا    البقاء على قيد احلياة    ساعدهم يف تالشبكات االجتماعية اليت    
الوقايـة مـن تغـري املنـاخ        كيفية  املتعلقة ب  ات القرار اختاذ من عمليات    ونستبعدُي ما   غالباً
الذين األشخاص  موضوع  بضرورة أن يشكل    وأوصي  . هاوالتكيف مع من آثاره   تخفيف  الو

من آثـاره   تخفيف  صد تغري املناخ وال   راستراتيجيات  من  جزءا أساسيا   يعيشون يف فقر مدقع     
كمـا   ؛يف تطوير هذه االستراتيجيات   مشاركتهم الفعالة واجملدية    مبا يف ذلك    ،  هاوالتكيف مع 

شروع املبـادئ التوجيهيـة     املتعلقة مب شاورات  املؤخذ تغري املناخ يف االعتبار يف       يأن  أوصي ب 
 وقيل  نب اجلنسانية لتغري املناخ   وجرى التأكيد على اجلوا   . بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان    

 تغري املناخ سيؤثر     ألن قوقاحلمفهوم عاملية   إغفال  النظر يف نقاط الضعف،     ال ينبغي، لدى     هنإ
الذين يعتربون  األشخاص  محاية مجيع السكان، ليس فقط      ينبغي  على اجلميع يف هناية املطاف و     

،  وليس عن التخفيـف    يف أن هناك خماطر يف احلديث عن التك       أيضاًولوحظ  . عرضة للخطر 
بالتـايل  وينبغي   أساسياًتخفيف  الظل  يو". التخلي"شكال  أىل شكل من    إؤدي  يقد  ذلك  ألن  

  .  على السواءالتكيف والتخفيفتنفيذ سياسات وتدابري 

التدابري واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها من أجل التصدي ألثر تغيُّر املناخ على              -اءب  
ان على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل،       التمتع الكامل حبقوق اإلنس   

   مبا يف ذلك أثره على أضعف الفئات، وخاصة النساء واألطفال

  على الصعيد الوطين واإلجراءات تدابري ال  -١  
اجتاهات استنتاجات بشأن   ،  املنظمة التونسية لألمهات   ة، رئيس السيدة العقريب  تقدم  -١٩

النـساء  إزاء حقوق هنج قائم على حقوق اإلنسان حلاجة إىل ا ت وناقش،تغري املناخ يف تونس  
العناصـر الفاعلـة   من وأكدت أن األطفال هم . لتصدي لتغري املناخ  األطفال يف ا  الشباب و و
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، وأن حتـرار العـاملي  املركزية يف التشجيع على تغيري السلوك املطلوب للتخفيف من آثار اال 
اتفاقيـة حقـوق    تتطلب  عالوة على ذلك،    و. مهيةاملسائل البيئية أمر بالغ األ    التثقيف بشأن   

تعلق بتدابري حلماية حق الطفل يف احلياة       تالدول اختاذ إجراءات    من  الطفل على وجه التحديد     
وحتـدثت  . هاوتدهورالبيئة   معاجلة مشاكل تلوث      منها والبقاء والتنمية من خالل مجلة أمور     

تغري املناخ يف أفريقيا ومنطقـة البحـر         عن مؤمتر التضامن الدويل بشأن استراتيجيات        أيضاً
، الـذي   الصادر عنهعالناإل، و ٢٠٠٧نوفمرب  /املتوسط الذي ٌعقد يف تونس يف تشرين الثاين       

شدد على دور اجملتمع املدين يف تنفيذ تدابري التكيف والقضاء على الفقر وتعزيز التنميـة يف                
تونس االلتزام الـوطين     إعالن   عززذلك،  عالوة على   و. عرضة آلثار تغري املناخ   البلدان  أكثر  

العهد الـدويل  بتغري املناخ، وأكد التزام تونس     يف التعامل مع    نهج قائم على حقوق اإلنسان      ب
  . إعالن احلق يف التنميةباخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و

تكيف الركز على   تاملنظمة  أن  إىل   الدولية،   "كري" منظمة   ة، ممثل دازيه اجني   توأشار -٢٠
رونة جتـاه تغـري     اليت تتسم بامل  تعزيز سبل العيش    شمل  ياجملتمع احمللي، والذي    على مستوى   

احمللـي  جملتمـع املـدين     ااملناخ، واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث، وتنمية قـدرات          
امنة معاجلة األسباب الك  هبدف  تمكني  الواملؤسسات احلكومية، والدعوة والتعبئة االجتماعية و     

 إىل أن عـدم     ة يف جمال التكيف، مشري    نسانيةوشددت على أمهية اجلوانب اجل    . وراء الضعف 
على القدرة أن تغري املناخ، وآلثار  وراء التعرض ةالكامنمن األسباب املساواة بني اجلنسني هو 

. ليها أو السيطرة ع  املوارد والوصول إىل ة  قوالاألدوار واحلقوق وعالقات     ب كثرياًتتأثر  التكيف  
ـ    النساء والرجال يف احلصول على       "كري"ساعد  وت لفـرص الـيت    ااحلقوق و املوارد والتمتع ب

 تعـزز  علـى التكيـف، و  نبناء قدرهت النساء الضعيفات من     متكن، و إليها للتكيف حيتاجون  
النـساء يلعـنب دورا     وقد أظهرت التجربة أن     . املساواة بني اجلنسني كهدف طويل األجل     

 يف كثري من األحيان     نفتقرأهنن ي لتكيف و بامعرفة هامة   لول وأهنن ميتلكن    مركزيا يف إجياد احل   
نـشاط يف بـنغالديش     دازيه عن   السيدة  بلغت  وأ. القدرة على استخدامها  إىل  إىل املوارد أو    

ـ حيث أبلغت النساء عـن ثقـة     والسلطة، و العيش  سبل  مسائل تتعلق بأمن    تناول  ي  يف ربأك
مـج التكيـف يف   يف غانا، ُدو. القرارات املرتليةبشأن هن  والتفاوض مع أزواج   التحدث علناً 

النساء التدريب والتوجيه لتويل أدوار قيادية يف اجملتمـع         ىلقتبينما ت عمليات التخطيط احمللية،    
القائم علـى نـوع     من خالل معاجلة التمييز      وتنفيذها   السياساتوضع  واملشاركة يف   احمللي  

  . يف اجملتمعاجلنس 
الناجم عن تغـري املنـاخ يف       التشرد  املعين ب ربنامج  ال ةتوماس، مدير ركزت أليس   و  -٢١

الـيت  إىل باكـستان، و   اليت اضطُلع هبا مؤخرا     الدولية لالجئني، مداخلتها على البعثة      الرابطة  
أدت إىل و مليون باكستاين ٢٠حوايل  أثرت على إذ إهنا التشرد  على   الفيضانات   تأثريدرست  

وشددت على أمهية وضع آليات وإجراءات لضمان      . يون مرتل  مل ١,٨حوايل   ريدمتتضرر أو   
محاية حقوق اإلنسان للسكان املتضررين عند وقوع الكوارث، باإلضافة إىل االسـتثمار يف             

دعم كبري  حباجة إىل   احلكومات  من املرجح أن تكون     و. التخطيط للحد من خماطر الكوارث    
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 ههـذ كـون   تجيـب أن    وحلجم،  لكوارث من هذا ا   التصدي   يف    اإلنسانية املؤسساتمن  
وسلطت الضوء على التحدي . سرعة وفعاليةلتلبية طلبات املساعدة بعلى استعداد   ؤسساتامل

ضمان حقوق الـسكان    جلهود  باكستان  يف مجيع أحناء    الرتوح  حجم  ضخامة  الذي تشكله   
ث الكـوار أن   أيضاًالفيضانات  وقد أظهرت   . املتضررين يف العودة الطوعية وإعادة التوطني     

ومنـها  حقوق اإلنسان،   على   أيضاًثر  ؤتؤدي إىل حاالت طوارئ ثانوية ت     ميكن أن   الطبيعية  
كمـا ذكَّـرت    . أزمة غذائية وشيكة  حبدوث  تهديد  العلى سبيل املثال األثر على الزراعة و      

آثار تغري املناخ على حقوق اإلنسان للجماعات األكثر ضعفا، مبا يف ذلك            ب أيضاًالفيضانات  
صعوبات يف احلـصول علـى املـساعدة،        اللوايت يواجهن   ن، والنساء   ورملستأجِن ا واملزارع
تغـري  ويهدد  . عادة بناء حياهتم  إلن داخليا الذين عادوا مؤخرا      ون األفغان واملشرد  ووالالجئ

  . إىل ارتفاع معدالت اهلجرةيؤدي  وانعدام األمن، واتاملناخ بتفاقم الرتاع
مداخالت من ممثلي الصني وكوبـا      و تفاعلية   شةٌوتلت العروض املذكورة أعاله مناق      -٢٢

اجلنوب يف القرن  - الشمالومنظمة  ملركز القانون البيئي الدويل، نيممثلمن والفلبني ونيبال، و  
العـامل   -التحالف الدويل للمعوقني، واحلركة الدولية إلغاثة امللـهوف   واحلادي والعشرين،   

اآلثار السلبية لتغري املناخ على      العروض على     مرة أخرى يف هذه    أكدو. الرابع، والسيد بيالي  
 ١١املـادة   تشكل  و.  هلذه اآلثار  تعرضاًأكثر  هم  أن النساء واملعوقني     وعلىحقوق اإلنسان،   

فهي مبثابة   يف هذه احلاالت،     اًجديد إرشاديا   دليالًمن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
األشخاص ذوي  إدراج  إلنسان يف املطالبة ب   حقوق ا قضايا  حلقة وصل بني القضايا اإلنسانية و     

التصدي واالنتعـاش  عداد واإلمجيع مراحل  يف  اإلعاقة يف مجيع اخلدمات والربامج الرئيسية، و      
اخلاص باألشخاص الـذين    ضعف  ال على مواطن    أيضاًلط الضوء   وُس. الكوارث والتنمية بعد  

.  يف السياسات الوطنيـة    مفقر مدقع، وكذلك على أمهية معاجلة احتياجاهت      حالة  يعيشون يف   
وضع وطنية للتخفيف من اآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك           البادرات  تبادل املتكلمون امل  و

تشييد املباين،  وضع املزيد من اللوائح املتعلقة ب     الطاقة، وحتسني إدارة املياه، و    يف  لتوفري  لتدابري  
تيجيات احلد من املخاطر وتدابري إعـادة       وإدارة الغابات، وتعزيز ورصد تشييد املباين، واسترا      

ومن األمهية مبكان دعم    . ض أعلى وأكثر أمنا   اأرني إىل   رمسيالالتحريج، ونقل املستوطنني غري     
، وال سيما بالنـسبة     ارفالتضامن الدويل ونقل املع   من خالل   اجلهود الوطنية يف هذا الصدد      

ن املوارد للتصدي ألثر تغري املنـاخ يف        اجة إىل مزيد م   احلوأكد البعض   . تأثراًللبلدان األكثر   
لـدول  الط الضوء على ضـعف      وُس. التمويل ونقل التكنولوجيا  واحلاجة إىل   البلدان النامية،   

  . اجلزرية والبلدان اجلبلية
أن النهج القائم على احلقوق أمر على  اخلتامية، ايف مالحظاهتدازيه، السيدة وشددت   -٢٣

األقـل  ، يكون األشـخاص     يف كثري من األحيان   و. فيذهاأساسي الستراتيجيات التكيف وتن   
، الًلتكيف فعاولكي يكون ا. كثر عرضة آلثار تغري املناخاألقوقهم  ضمان متتعهم حبقدرة على 

قضايا ذات  هي أسباب تشمل    تغري املناخ، و  للضعف أمام آثار     األسباب الكامنة    ةعاجلمجيب  
قضايا حقوق اإلنسان يف    من معاجلة   ال بد   وأضافت السيدة توماس أنه     . صلة حبقوق اإلنسان  
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 لوضـع حلـول      كبرياً ، مع اإلقرار بأن هناك حتدياً      وقوع كارثة  يف حال أقرب وقت ممكن    
   ملعاجلة الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية وتنفيذ هنج قائم على حقـوق اإلنـسان،              

املقومات األساسية لنـهج    أن أحد   على  ووافق السيد بيالي    . وال سيما يف حاالت الطوارئ    
قـال  و. لفئات الـضعيفة لاملشاركة الفعالة هو تغري املناخ   يف جمال   قائم على حقوق اإلنسان     

 تغري املنـاخ  آلثار  لتصدي  احقوق اإلنسان سياسات وتدابري     ومبادئ  معايري  بضرورة أن تغين    
 إدارية وقضائية   تدابريوضع  قائم على حقوق اإلنسان املساءلة و     النهج  يتطلب ال و. هاتعززوأن  

تـستدعي حماسـبة    املساءلة  فإن  أمهية التعاون الدويل،    وفيما يتعلق ب  . قوقاحلهك  نتُتحيثما  
مؤسـسات حقـوق    ومن غري الدول،    من اجلهات الفاعلة من الدول و     سواء  املكلفني مبهام،   
 .مسـلوكه لى   ع ، واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص     ، واملنظمات الدولية  ،اإلنسان الوطنية 

  .  الوصول إليهاسهليملساءلة شفافة واوينبغي أن تكون آلية 

  التدابري واإلجراءات على الصعيدين اإلقليمي والدويل   -٢  
  برنامج األمم املتحـدة للتعـاون يف جمـال خفـض         ة، ممثل روزبوششرييل  قدمت    -٢٤

عـن الربنـامج   النامية حملة عامـة   االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان
 عـن إزالـة الغابـات       امجةخفض االنبعاثات الن  وقالت إن اهلدف من     . والربنامج اإلضايف 

يف الغابـات القائمـة،     املختـزن   لكربون  لخلق قيمة مالية    هو  وتدهورها يف البلدان النامية     
ـ   ) موازنة الكربون (تحويالت مالية   على القيام ب  وتشجيع البلدان الصناعية     ة إىل البلدان النامي

دور عمليـات احلفـظ     بينما يشمل الربنامج اإلضـايف      جتنب إزالة الغابات،    عن   التعويضه
جيري التفاوض هو برنامج  و،واإلدارة املستدامة للغابات وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات       

طت الضوء علـى    وسلَّ.  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         بشأنه حالياً 
عـربت  املخاوف الـيت  على اصة الشعوب األصلية، وخبعل الربنامج مع اجلهات املعنية، و تفا

التوجيهات العملية بـشأن    استناداً إىل   املشاركة  وُنظمت  . بالربنامج اإلضايف فيما يتعلق   عنها  
اتباع هنج قـائم    مع  الشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات اليت تعتمد على الغابات،          إشراك  

احلصول بشأن حقوق الشعوب األصلية، و    والتقيد بإعالن األمم املتحدة     اإلنسان  على حقوق   
لشعوب األصـلية يف مجيـع      لواسع  متثيل  ، وضمان   على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية    

كليهمـا  اجملتمع املدين والشعوب األصـلية      روزبوش أن   والحظت السيدة   . مراحل أنشطتها 
خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات       مم املتحدة   األ برنامجسياسات  يف جملس   ممثالن  

.  الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية     املنتدى، مبا يف ذلك رئيس      يف البلدان النامية  تدهورها  و
قوق والغابات وتغري املناخ، الـذي أنـشئ        املعين باحل وأشري إىل الفريق االستشاري املستقل      

االنبعاثـات   لربنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض      ستقلني  امللتقدمي املشورة والتوجيه    
  . النامية النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان

الكوارث خطر  تغري املناخ واحلد من     ، املنسق املعين بشؤون     وأكد كارلو سكاراميال    -٢٥
أن تغري املناخ    من شأن    ألنجلوع،  ا خطر   يضاعف، أن تغري املناخ     يف برنامج األغذية العاملي   
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تـدهور  إىل  الطقـس، و  تتعلق باملناخ و   اانتظامأقل  ووكثافة  أكثر تواترا   كوارث  يؤدي إىل   
 يف أجزاء خمتلفة من العامل      هاإنتاج األغذية وتوافر  إىل تراجع يف    الظروف البيئية، و  واألراضي  

برنامج ويرى  . يألمن الغذائ لوجمتمعات تعاين بالفعل من حاالت فقر وانعدام        لدى شعوب   و
مل يسبق له  شكل حتدياًيوهم، سيما الضعفاء منال الناس ويتعلق بتغري املناخ  أن األغذية العاملي

ولـوحظ أن اخلطـة     ). ١رقـم   اهلدف اإلمنائي لأللفيـة     (لقضاء على اجلوع والفقر     مثيل ل 
 املتعلقة باحلق   ملبادئا تراعي"اليت  األغذية العاملي تشدد على التدخالت      االستراتيجية لربنامج   

أسباب (...) األسباب اجلذرية للجوع والضعف، مبا يف ذلك        "وهتدف إىل معاجلة    " يف الغذاء 
سياسات شاملة ومنصفة للتكيف والتنميـة      عتمد  يبرنامج األغذية العاملي    وقال إن   ". مايةاحل

هج  من نُ  اجزءشبكات األمان اإلنتاجية    وتعزيز  نظم احلماية االجتماعية    عترب  يلصاحل الفقراء، و  
، ةاحمللياجلهات الفاعلة   متكني  إىل  حلول حملية و  إىل  نهج  ال ودعيو. تغري املناخ آثار  التكيف مع   

 الوصـول  وقدم السيد سكاراميال أمثلة على اسـتخدام . رونة احملليةاملمع التركيز على زيادة   
مر الذي يوفر،   ، األ ، كما حدث يف أوغندا والسودان     اآلمن إىل مواقد احلطب والطاقة البديلة     

عند مجع احلطـب    لعنف   ل يتعرضن كثرياً  مشتركة، عنصر محاية للنساء اللوايت       ةمنفع بوصفه
لربنامج  اوصفكما قدم   . كوقود قطع احلطب ىل  إقلل من احلاجة    ي و ،خارج خميمات الالجئني  

ة إعادة تأهيـل األراضـي املتـدهور      يف  ي ساهم بنجاح    ذإدارة املوارد البيئية يف إثيوبيا، ال     
 مثرياً  اًحوايل مليون شخص، وقدم منوذج    مما عاد بالفائدة على     جملتمعات احمللية،   ها يف ا  وجتديد

تقـوم هبـا    الـيت   ناء القدرة على التأقلم      اهلادفة إىل ب   تدخالتاليف  تكرار   لل قابالًلالهتمام و 
  .  احمللياجملتمع بالتعاون معحلكومة ا

دة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مناقـشة      وضع نيلز سكوت، ممثل مكتب األمم املتح      و  -٢٦
 قد أثار على الـدوام      ةاإلنسانياألنشطة  نساين، مشريا إىل أن جمتمع      اإلطار  اإلتغري املناخ يف    

مشاريع وأشار إىل أن     .ملناخاخماطر متزايدة وضعف متزايد بسبب تغري       : مزدوجةقلق  مفاهيم  
 للكوارث، ونظـم اإلنـذار املبكـر،        شمل التأهب املتعلقة بتغري املناخ ت   تفاوضية  النصوص  ال

احلد من خماطر الكوارث وإطار عمـل       وعاش املبكر،   تنالحاالت الطوارئ وا  يف  واالستجابة  
اهلجـرة   و،الكـوارث مواجهـة  بناء قدرة األمم واجملتمعات على      : ٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو  

نسني وضرورة  تراعي الفوارق بني اجل   اليت  هج  ُنالاآلثار الصحية، واألمن الغذائي، و    و ،التشردو
يشكل دعم األنشطة علـى  و. ألكثر ضعفاًاحمللية والبلدان ا  جملتمعات  اإعطاء األولوية ملساعدة    

ويف . التكيف مع تغري املناخ   ا يتعني حتقيقه يف جمال       مم اً كبري اًجزءالصعيدين اإلقليمي والوطين    
ـ )٤(ن أنشطة التكيفعهذا الصدد، قدم السيد سكوت عددا من األمثلة    سة جمـاالت   يف مخ

تطـوير شـراكات    ) ب (؛إدماج معارف تغري املناخ والبحث يف الـربامج       ) أ: (رئيسية هي 
برامج مناصرة  السيما  والدعوة،  ) د(السياسات ونطاق العمل وبناء القدرات؛      ) ج (؛جديدة

__________ 

، ومكتب تنسيق   محرات الصليب األمحر واهلالل األ    متاحة يف برنامج األغذية العاملي، واالحتاد الدويل جلمعي        )٤(
 النتـائج  -الوطنية  واملنظورات اإلقليمية   : تغري املناخ النامجة عن   الشؤون اإلنسانية، معاجلة التحديات اإلنسانية      

، )٢٠٠٩ (واإلقليمـي، الـوطين  احملاسبية علـى املـستويني   عايري الدولية  املعنية بامل لجنة  ملشاورات ال ولية  األ
  .١١و ١٠الصفحتان 
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املـشاريع  ) ه(لحد من خطر الكـوارث؛      لوطنية  العمل  اللتكيف أو خطط    لالعمل الوطنية   
  .اتوالربامج واألدو

معلومات عن آلية تعلم     ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ة، ممثل كريتاروقدمت ايونا   و  -٢٧
بشأن التكيـف  الشاملة لمعرفة لاألمم املتحدة   هي منصة مشتركة بني وكاالت      ، و )٥(التكيف

 ،املـشروع التابع لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي     مرفق البيئة العاملية    ينفذ  و. مع تغري املناخ  
اآلليـة   وتستجيب. بالشراكة مع البنك الدويل وأمانة تغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة          

اليت أعربت عنها حكومات البلدان النامية لزيادة التركيز علـى تبـادل            املعرفية  الحتياجات  ل
املعـارف  مواصـلة تبـادل   واستعراض املمارسات اجليدة، واملوارد والوسائل العملية لتعزيز     

فهم ما اكُتسب من معارف  : وأوضحت أن أهداف اآللية هي    . التعلم بني أصحاب املصلحة   و
 وتعزيـز   ؛بشأن التكيف مع تغري املناخ، مع التركيز بشكل خاص على اجلوانب التـشغيلية            

ـ  التكامل بني جوانب التكيف مع تغري املناخ يف ختطيط التنميـة و            سياسات والـربامج   يف ال
الدروس بشأن املمارسات اجليـدة يف      بادل   وتسريع التعلم عن طريق ت      املتعلقة هبا؛  واملشاريع

وكـي  . وجمموعة من املمارسات   ة للتكيف  والتوجيه التنفيذي عرب شبكة عاملي     ،جمال التكيف 
الوكاالت  إىل إقامة شراكات يف خمتلف ىسعتاملمارسني وفإهنا تستهدف   بواليتها،  تفي اآللية   

  .  القائمةيةشبكات املناخالمل مع العإىل القطاعات واملستويات، وو
املتعددة القوميـات   بوليفيا  أعاله مداخالت من ممثلي دولة      املذكورة  وتلت العروض     -٢٨

لشبكة الدولية للمعلومات والعمل بـشأن      وا وممثلني من مركز القانون البيئي الدويل،        ؛ومصر
           اجلنـوب يف     -        الشمالظمة  ومن،   الثالث والعشرين  يوحنارابطة مجاعة البابا    و ،أولوية الغذاء 

شـيامي  ، و يني العامل واطننياملرابطة  و،  الدولية" غرينبيس"ومنظمة     ،          والعشرين     ادي           القرن احل 
هذا ن من ذوي اخلربة يف      ن مستقال امشاركومها  ،  كاترييري - وجنيفر حممد بوفيماناسينغي  

املنبثقة عـن   ة النظيفة    إىل دراسة عن العالقة بني احلق يف التنمية وآلية التنمي          أشَريو. املوضوع
، فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلـق يف التنميـة          قُدمت إىل   بروتوكول كيوتو   

اليت تقع على الـدول     االلتزامات  عن   ٢٠٠٩لعام  مفوضية حقوق اإلنسان    مناقشة دراسة   و
  .خارج نطاق أقاليمها

ـ ري املناخ وحقوق أّمنا األرض،       املعين بتغ  ي العامل شعيبالؤمتر  امل إىل   أيضاًوأشري    -٢٩ ي ذال
 دولـة   تـه الذي قدم و،  ا الذي صدر عنه   ، واالتفاق بني شعوهب   ٢٠١٠أبريل  /نيسانعقد يف   
وقيل . ٢٠١٠مارس /اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية يف آذارأمانة إىل املتعددة القوميات بوليفيا 

يؤدي إىل  دود يتعارض مع كرامة اإلنسان و     احملعلى أساس النمو غري     القائم  التنمية   منوذجن  إ
تغـري املنـاخ،    يف التعامل مع     إىل أن النهج القائم على حقوق اإلنسان         وأشَري. تدمري الطبيعة 

 هـا مجيعهـي    ، احلق يف التنمية   إعمال و ، ومجاعي يفردكحق  مبدأ التضامن الدويل    تطوير  و

__________ 

  ..www.adaptationlearning.netانظر )٥(
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ي أن يركز هذا النـهج يف جمـال         وينبغ. أدوات ميكن أن تسهم يف إجياد حلول لتغري املناخ        
الوصـول  غالبا ما يكون    و. ملواردإىل ا حقوق اإلنسان على ضمان الوصول العادل واملنصف        

هذا الوصـول  تغري املناخ، وينبغي أن يفهم خطط التصدي آلثار  يف اإىل عنصر العدالة مفقود  
وتـسوية  وقايـة  الآليـات  (وغري الرمسيـة  ) القضائية(يف سياق أوسع، يف األوساط الرمسية   

التركيز على  زيادة   مع   ،لتوعية القانونية لوباملثل، ينبغي وضع برامج     .  على السواء  )املنازعات
  .قوقهم، مبا يف ذلك مفاهيم املوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةحبالناس لتوعية حقوق اإلنسان 

خفض االنبعاثات  ربنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال       ب فيما يتعلق    أثريت شواغل و  -٣٠
جعـل  الذي يرى بعض املشاركني أنه وتدهورها يف البلدان النامية،  النامجة عن إزالة الغابات

تـيح  ال ي قيل إن الربنـامج     و. لبيئةلعلى وضع قيمة نقدية     فيما اعترض آخرون    البيئة سلعة،   
ـ ، مبا يف ذلك الشعوب األصلية، و      أسس مبدئية  على   ارضهعيمن  مع  الرتيه  لتشاور  ا ه لـن   إن

ن ضرورة تساؤل ع وكان هناك   . أكثر التقديرات تفاؤالً  يف ظل   حفظ الغابات حىت    يؤدي إىل   
العدالة، من الوصول إىل    لتعويض لتمكني الشعوب األصلية      ل  قانونياً برناجماًربنامج  أن ينشئ ال  

عرب عن الشك حول آلية     وأُ. وتقدمي الدعم للمنظمات والشعوب اليت تضررت من الربنامج       
نقل املسؤولية إىل البلدان الناميـة      لالبلدان املتقدمة   تستخدمها  وسيلة  بوصفها  ية النظيفة   التنم

الـشعوب  شاركة مللربنامج وتساءل أحد املمثلني عن كيفية قياس ا. دون املساعدة يف تنميتها   
مع االلتزامات األخـرى حلقـوق    األصلية ومعرفة ما إذا كانت مشاركة ذات معىن ومتسقة     

االلتزامات املتعلقـة   مدى الوفاء ب  وضع مؤشرات حمددة لقياس      بشكل أعم قُترح  ااإلنسان، و 
  .حبقوق اإلنسان

فـض  التفكري النقدي املرتبط خب   روزبوش ب يف املالحظات اخلتامية، رحبت السيدة      و  -٣١
برنامج األمم املتحـدة   إذ إناالنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية    

يعمل النامية  االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان اون يف جمال خفضللتع
. على وضع الشكل الذي سـيكون عليـه الربنـامج          مع البلدان وأصحاب املصلحة      حالياً

وأكـد الـسيد   . يف الوقت املناسـب  سيتم وضعها    إىل أن مؤشرات النجاح      أيضاًوأشارت  
بعـض  الذي تعاين منه    ب اجلذرية لتغري املناخ ومواطن الضعف       سكوت أمهية معاجلة األسبا   

نتيجة زيادة تواتر وحـدة     اخلطر على اإلنسان    تغري املناخ أن يزيد     ألن من شأن    اجلماعات،  
هلذه اآلثار  أكثر الناس عرضة    كما أن    .تزايد تعرض البشر آلثار تغري املناخ     األخطار الطبيعية و  

 آخـر مـن     واكونيومن املرجح أن    معها،   الالزمة للتكيف    أقل املوارد  من ميلكون    هم أصالً 
 قد تواجه اليت تعاين من سوء اإلدارةلبلدان لذلك فإن ا.  للتكيفيستفيد من أي تدابري جديدة   

املوارد ملواجهة اآلثار   أو  تنظيم  البسبب عدم كفاية     تتفاقم   الضعف وعدم االستقرار  دوامة من   
الشواغل التأكد من أن ) أ: ( ما يليتطلب أن ذلك يكوتالسيد سويرى . السلبية لتغري املناخ  

فهم اآلثار  ) ب (؛تغري املناخ العاملية ملواجهة   ستراتيجية  االيتجزأ من    تشكل جزءا ال     اإلنسانية
تقـدمي الـدعم    ) ج (؛إىل أقصى حد ممكن   وحتديدها كميا   اإلنسانية املترتبة على تغري املناخ      
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على التـهيؤ ملواجهـة     اجملتمعات احمللية والسلطات    واألشخاص  للمساعدة يف تطوير قدرات     
  . والتكيف مع هذه املخاطرياةاحلاملخاطر املتصلة باملناخ اليت هتدد 

  اتباع هنج يقوم على حقوق اإلنسان إزاء تغري املناخ: آفاق املستقبل  - جيم  

  املفاوضات بشأن تغري املناخيف  ة الرشيددارةاإلالبعد االجتماعي وجوانب   -١  
الفريق العامل املعين بتغري املناخ التابع للجنة       عضو يف   وهو  ،  هارسدورفقدم ماريك     -٣٢

ـ األبعاد االجتماعية لتغري املناخ     ب ة العمل املعني  عمل فرقة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج،       يتال
 األبعـاد االجتماعيـة  "ن أوضح أو. )٦( عدد من وكاالت األمم املتحدة وبراجمها اشارك فيه ي

 - االجتماعيةيركز على األشخاص ويشمل املعارف واملمارسات       إىل هنج   تشري  " لتغري املناخ 
 االحتياجات اجملتمعية دوراً  أن تلعب   ضمان  إىل  هدف عموما   ياالقتصادية والثقافية والعلمية، و   

. القصري والطويـل  لتعم الفائدة يف األجلني     التخفيف والتكيف،   هبدف  يف تطوير املمارسات    
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    املفاوضات املتعلقة ب  حتويل التركيز يف    يتمثل يف   اهلدف  إن  قال  و

بشأن تغري املناخ ووضع الناس يف املقام األول، من خالل تسليط الـضوء علـى الفوائـد                 
 يف  االقتصادية للتصدي لتغري املناخ وضمان التركيز على الفئات األكثر ضعفاً          - االجتماعية

عمل ت العمل   ة أن فرق   هارسدورف ومن الناحية العملية، أوضح السيد    . نمية املستدامة إطار الت 
 ونوع اجلنس والتعليم والسكن والغـذاء       سبل العيش الصحة والعمالة والدخل و   جماالت  على  
األطفال والنساء والشعوب   ( احتياجات الفئات الضعيفة بصفة خاصة        الفرقة تناولتو. والفقر

العمل إىل فهم   وهتدف فرقة   . تغري املناخ آلثار  والفرص املتاحة يف التصدي     ،  )األصلية والفقراء 
ومعاجلة أوجه الترابط بني تغري املناخ والتنمية بطريقة متماسكة ومنـسقة، لتحقيـق تنميـة             

  .تغري املناختتسم بالتأقلم مع مستدامة 
حدة ومنظمة  ألمم املت لدى ا لبنك الدويل   املمثل اخلاص ل  ريتشارد نيوفارمر،   وعرض    -٣٣

ألبعاد االجتماعية لتغري املناخ باعتبارها مـسألة عدالـة         وجهة نظر البنك ل    ،التجارة العاملية 
مع األمناط العاملية لعدم    وعواقبه مترابطة ترابطا وثيقا     والحظ أن أسباب تغري املناخ      . اجتماعية

 مكاسـب  ضاء علـى بالقالضعف املوجودة اليت هتدد    يفاقم مواطن   املساواة، وأن تغري املناخ     
اتبـاع  : مـزدوج ذي مسار   حاجة إىل هنج    مثة  و. األنفسبشق  اليت مت احلصول عليها     التنمية  

. انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف لصاحل الفقـراء      خالل احلد من    تخفيف من   الصرامة يف ال  

__________ 

برنامج األمـم  و ، ومفوضية حقوق اإلنسان   ،ألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية    األمم املتحدة ل  منظمة   )٦(
الشؤون ، وإدارة   )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية      

برنامج األمـم  وصندوق األمم املتحدة للسكان،     وملتحدة اإلمنائي،   برنامج األمم ا  واالقتصادية واالجتماعية،   
 ،)اليونيـسيف (، وصندوق األمم املتحـدة للطفولـة        )موئل األمم املتحدة  (املتحدة للمستوطنات البشرية    

  . ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األغذية العاملي،وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، والبنك الدويل
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أنه من  م  والبلدان املتضررة، رغ  غازات الدفيئة   نبعث منها   تعالقة عكسية بني البلدان اليت      مثة  و
، اجلزء  الكربىاالقتصادات  البلدان ذات   ، وال سيما    احلديثة التصنيع البلدان  املرجح أن تشكل    

. هذه املسألة يف معاجلة    مشتركة   يةمسؤول على العامل بأسره     أنى  أرو. األكرب من االنبعاثات  
قـوق اإلنـسان   حعلى اآلثار املتوقعة لتغري املناخ     تشمل  اليت  السببية  العالقة   إىل   أيضاًوأشار  

األبعاد االجتماعيـة لـتغري   بشأن األمثلة على عمل البنك الدويل      تشمل  و. اآلثارغريها من   و
ـ  ، املؤسسات احمللية والتكيف مع تغري املناخ، حيث         أوالً:  ما يلي  املناخ أن ىل  إدالئل  تشري ال

 ةجتماعية اال مشوال من الناحي  أكثر   إىل نتائج    نقد يفضيا الري واالستثمار يف األراضي اجلافة      
يف األعاصـري   ، االستثمارات الضخمة يف مالجئ      اً ثاني ؛)ثيوبياإاليمن و (نتائج مستدامة   إىل  و

اجتماعيـة  يف كثري من األحيان ألسباب        بصورة كافية  واليت مل ُتستغل، رغم ذلك،    بنغالدش  
يـتم  اإلنذار املبكر والتأهب أكثر فعاليـة عنـدما   وقد تبني أن   . نوع اجلنس بتتعلق  وأخرى  

املنـاخ،  فريق املمارسة واملعين باألبعاد االجتماعية لتغري       وأشري إىل   . تضمني األبعاد اجلنسانية  
يف فيما يتعلق باملناخ    ذكية  وعمليات  سياسات  "تنفيذ  الذي يهدف إىل    و للبنك الدويل التابع  

إن اإلدارة   نيوفارمروقال  ". كثر عرضة لتغري املناخ   الفئات األ تعزز مصاحل   املستفيدة،  البلدان  
بشأن الـصلة  القانونية لألدبيات  مسح  تضع اللمسات األخرية على     البنك الدويل   القانونية يف   

.  معينـة  تجنب صراحة نتائج سياسية وقانونية    هو مسح ي  بني حقوق اإلنسان وتغري املناخ، و     
له منظور حقوق اإلنسان يف سياق عم     للنظر من   " القيمة املضافة "البنك الدويل يف    كما ينظر   

على العتبات احلرجـة،    وتغري املناخ، مع التركيز على األشخاص األكثر ضعفا،         على مسألة   
  .وعلى املعايري اإلجرائية

حقـوق  بـشؤون   معنية  وهي خبرية مستقلة    ،  كاترييري - وحتدثت السيدة حممد    -٣٤
إزاء سان  ناإلحقوق  قائم على   هنج  عن أمهية اتباع     البيئية،   ةوالسياسالبيئي  اإلنسان والقانون   

قدرة اجملتمعات واألفراد علـى     فة بكوهنا   واملعرَّ،  التأقلمتعزيز القدرة على     يف   دارة الرشيدة اإل
وقالـت إن   . حلفاظ على املستويات األساسـية للرفـاه      ااالستجابة لتحديات تغري املناخ و    

ان  يساعدان يف متهيد الطريق وضـم      دارة الرشيدة  يف اإل  هاوتعزيزاالعتراف حبقوق اإلنسان    
تـوفر  حقوق اإلنسان وأضافت أن . ، األمر الذي يتسق مع احلق يف التنميةنتائج أكثر إنصافاً  

وعدم التمييز يف النتائج، مبا يف ذلك يف توزيع التكـاليف          اإلنصاف  وتشجيع  لالختيار  معيارا  
م لتقيـي على حقوق اإلنسان وسيلة  القائم  نهج  الدم  يق ، مثالً، على املستوى الوطين  ف. والفوائد

 على احلق يف احليـاة      اتأثرياهتخيارات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها يف ضوء           
حقـوق  يف جمـال    التفكري  ساعد  يوعالوة على ذلك،    . بيئة نظيفة وصحية  احلق يف   والغذاء و 
أصحاب احلقوق  ) أ(توضيح احلقوق واألدوار واملسؤوليات عن طريق التمييز بني         يف  اإلنسان  

 شـرعية اخليـارات والقـرارات     عزز  ي و ؛ريناملستفيدين وامليسّ ) ب( و ؛صلحةوأصحاب امل 
حقـوق  عزز دمـج    يو.  املتفق عليها عامليا   لتدابريلالدعم احمللي   زيادة  ، من خالل    واستدامتها

اإلنسان التماسك بني خمتلف املستويات والقطاعات من خالل التأكيد على التعاون القـائم             
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املدى الطويل، وجعل نقاط الضعف     يف التطورات على    ع النظر   على املبادئ األساسية وتشجي   
  .احلقوقجتاهل احلد من احتمال يف ساعد تتصنيف البيانات اليت خالل من واضحة 

 يف جمال املناخ    دارة الرشيدة لإلن إنشاء نظام فعال     كاترييري إ  - السيدة حممد قالت  و  -٣٥
التمويل املتعلقة ب   الرشيدة اإلدارةترتيبات  وإدماج حقوق اإلنسان يف الترتيبات املؤسسية       يتطلب  

ضـعيفة  الرشيدة   اإلدارةوحيثما تكون   . والتخفيف والتكيف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا     
قـرارات  اختـاذ ال  ملزمة تكفل   على تعهدات   القانون الدويل حلقوق اإلنسان     ينص  أو غامضة،   

قالت بضرورة أن ُتعتمد    و. ثر عليها سلباً   وال تؤ  دعم اجملتمعات الضعيفة واملهمشة   تالطرق اليت   ب
اتفاقية األمم املتحدة   املفاوضات اخلاصة ب  حقوق اإلنسان يف     تراعي    الرشيدة ةيف اإلراد ج  هنُاآلن  

يف غريها من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطـراف، وكـذلك يف   واإلطارية بشأن تغري املناخ،   
الفئات تدابري لتعزيز صوت    اختاذ  لى وجه اخلصوص،    عوينبغي،  . االتفاقات واإلجراءات املقبلة  

وإتاحـة اجملـال    ؛، من خالل بناء شبكات تعاونية للتكيف وإدارة خماطر الكـوارث       األضعف
ـ         بصورة  ملشاركتها   واعتمـاد  ؛ احقيقية وفعالة يف تطوير وتنفيذ السياسات الـيت تـؤثر عليه

شاركة الشعوب األصلية واجملتمعـات     تعزيز الفرص املتاحة مل   والالمركزية يف تقرير السياسات؛     
  . بتغري املناخاحقوقهاألخرى اليت تتأثر اليت تعتمد على الغابات، واجلماعات 

أمر هام  الفوائد والتكاليف   حديد  قامة نظام لت  إن  أ كاترييري - السيدة حممد ورأت    -٣٦
الـة  أن يستند هذا النظـام علـى مبـادئ العد        قالت بضرورة   و. تعزيز التخفيف والتكيف  ل

هتمام لاللتزامات املشتركة ولكن املتباينة من اجلهات الفاعلة        االواإلنصاف، مبا يف ذلك إيالء      
تعزيز وتوسيع نطـاق    وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي النظر يف       . على الصعيدين العاملي والوطين   

تقييـد  وينبغي جتنب   .  سلباً محقوقهأثر  تمن ت مجيع  املستنرية ليشمل   املوافقة احلرة واملسبقة و   
". عدم إحلـاق الـضرر    "جمرد  تجاوز  يحماية  للحقوق اإلنسان من خالل إنشاء نظام صارم        

التكاليف واملنافع الناشـئة  املتعلقة باالستفادة من  إنشاء نظم ملنع وتسوية الرتاعات      وقالت إن   
مهم معها واستخدامها وملكيتها أمر     والتكيف  من آثاره   عن تغري املناخ وإجراءات التخفيف      

  .قيق االستدامة على املدى الطويللتح
ن احملفل البيئـي الـدويل،      ع ممثلون   حتدثيف النقاش التفاعلي الذي أعقب ذلك،       و  -٣٧
ومنظمـة   العامل الرابـع،     - ، واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف     العاملية املنظمة الدولية للرؤية  و

أال ينظـر   وينبغـي   . نغيهبوفيماناسياجلنوب يف القرن احلادي والعشرين والسيدة        - الشمال
بل وينبغي أن ينظر    ،   فحسب حقوق اإلنسان للمتضررين من تغري املناخ     يف  حملفل االجتماعي   ا

لمجتمعات لتحركات  متثلها هذه ال  اليت  اإلثنية  التحديات املادية واملالية واالجتماعية و    يف   أيضاً
 لضمان احترام حقوق    اأساسياإلنسان  حلقوق  تثقيفي  اعتماد هنج   رب  واعُت. لة للنازحني املستقبِ

تـأثري تغـري    وال سيما    ،ألطفالاملعاناة اخلاصة با  وأبرزت وفود أخرى    . اإلنسان للمهاجرين 
ف حقوق  يتعميم تكي إىل  الضعف و أوجه  املناخ على حقهم يف الصحة، واحلاجة إىل احلد من          

ـ ليس املناخ تغري إزاء  حقوق اإلنسان ا قائما علىوقيل إن هنج  . الطفل يف برامج التنمية     اهنج
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محايـة  على  ضرورة العمل   إنه هنج قائم على     . ركز على جعل البيئة سلعة    ي على السوق    اقائم
  .ألفراد والشعوب لحقوق اإلنسان األساسية

هارسدورف إىل أن فرقة العمل املعنية باألبعاد       يف املالحظات اخلتامية، أشار السيد      و  -٣٨
اهلجرة واألطفال، من خالل مشاركة املنظمة الدوليـة        االجتماعية لتغري املناخ تتناول قضييت      

تسعري البيئة قد ال يكون احلل      ومع أن   ). اليونيسيف( األمم املتحدة للطفولة     ومنظمةللهجرة  
وأشـار  . ألنه هنج قائم على السوق    فإنه ال يزال أحد احللول وينبغي أال يتم جتاهله          األمثل،  

 مع أصحاب املصلحة احملليني يف املراحل املبكرة من         مشاركة البنك الدويل  إىل  السيد نيوفارمر   
 جملتمع حقوق اإلنـسان واجملتمـع       ةشواغل املعياري التطوير املشروع، وأكد تداخل وتقاطع      

ن أأكـد   و. ، وما إىل ذلك   األمراض، والقضاء على    سبل العيش يف حتسني الصحة و   اإلمنائي  
ن، وثدفع امللوِّ يمن أجل ضمان أن     حاسم  أمر  هو  تسعري تكلفة التدهور البيئي بشكل صحيح       

 أمر هام إطار للسياسة العامة وتقييم املشاريعيف االعتبار لدى وضع التسعري هذا  أخذ  أن  كما  
ال بـد مـن   يف اهلامش بني النمو االقتصادي والبيئة، وة  قايضمميكن أن تكون هناك     و. أيضاً

  .ةقايضاملتستوعب تلك سياسات وضع 
بينـت  التركيز على اهلجرة يف املداخالت، اليت       كاترييري ب  - ورحبت السيدة حممد    -٣٩

كيفية توزيع  يف  املسألة احلامسة   تتمثل  و. مكلفةمجيع اإلجراءات   وهي أن   مشكلة أكرب بكثري    
مسؤوليات خمتلف األطراف، وكيفية بدء حوار حول هذه القضية         ماهية  يف  التكاليف و تلك  
استخدام حقوق اإلنسان   وقالت إن   . واملواطننيالتنمية وحقوق اإلنسان والدول     جمتمعي  بني  

 لبنـاء توافـق يف اآلراء       أيضاًأداة هامة ليس فقط للمطالبة حبقوق الشعوب الضعيفة ولكن          
لبنـاء ثقافـة    أساليب  تطور  أن  اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين      قالت إن على    و. لتفاهملو
حمكمـة   إنـشاء    ما إذا كان  كني ع أحد املشار تساءل   و .قوق اإلنسان على املستوى احمللي    ح

القانونية لتنفيذ التزامات حقوق اإلنـسان      من الناحية   ملناخ آلية قابلة للحياة     عاملية تعىن بتغري ا   
حمكمة دولية معنية بتغري املناخ، ال سيما فيما يتعلق       إلنشاء  تأييد  كما برز   . املتعلقة بتغري املناخ  

. يد العاملي، مع تفادي خطر انتـشار احملـاكم        باملسؤوليات يف املاضي واملستقبل على الصع     
أمر الشعوب األصلية،   آليات تسوية نزاعات    اآلليات اإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك       وقالت إن   

  .أيضاًحاسم 

  االقتصاد األخضر ونقل التكنولوجيا  -٢  
 قدميأن نقل التكنولوجيا     ممثل مركز القانون البيئي الدويل،     ،ى باسكوت تونكاك  رأ  -٤٠

أن الدراسات أظهرت أن وأشار إىل . أحد احللول ملفارقة التنمية وتغري املناخ وحقوق اإلنسان
 يف املائة من براءات االختراع يف جمال الطاقة النظيفة، وشدد على أن ٨٠ست دول فقط متلك

 لتكنولوجيا لتعزيز التنمية املستدامة وجتنب انتـهاكات      الدويل ل لنقل  لهناك التزامات قانونية    
تغري املناخ، عند االقتضاء،    من آثار   بعض تكنولوجيات التخفيف    ورمبا توفر   . حقوق اإلنسان 

حقـوق  على   آثار تلك التكنولوجيات     ؛ بيد أنه جيب النظر يف     الكربونخفيضة  لتنمية   سبيالً
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ـ حقوق اإلنسان قال إن تأثر و.  وليس النظر يف تغري املناخ فقط اإلنسان والبيئة  تغري املنـاخ  ب
ـ نذار  اإلتقنيات  : معينة، مثل تكيف  احلاجة إىل النقل الدويل لتكنولوجيات      يؤكد   سبق يف  امل
 بـاحلق يف  ةرتبطامل(االستصالح /الوقايةتكنولوجيات كوارث طبيعية، واقتراب حدوث  حالة  
 بـاحلق يف الـسكن      ةرتبطامل(لألحوال اجلوية القصوى    مة  ملقاوِاتكنولوجيات البناء   و؛  )احلياة
رتبطـة  امل( ها وإعادة اسـتخدام   تهاوحتليجتميعها  املياه و نيات احلد من استهالك     وتق؛  )املالئم

الصحية العمليات  ومكافحة اآلفات، واملنتجات    تدابري  األدوية واللقاحات و  و؛  )باحلق يف املاء  
ـ   (مبا يف ذلك التكنولوجيات املتعلقة باملياه الصاحلة للشرب           ؛)احلق يف الـصحة   املرتبطـة ب

احلـق يف    بتوافر   ةرتبطامل(دارة الغابات واملمارسات الزراعية     املة واملستدامة إل  التقنيات املتك و
الكائنات املعدلة وراثيـا  ميكن أن تكون   وباإلضافة إىل ذلك،    ). عليهوسهولة احلصول   الغذاء  

وأشـار  . ، عند االقتضاء وحسب االقتـضاء  وتدابري مكافحة اآلفات مرتبطة باحلق يف الغذاء      
عـدة  عائقـا أمـام نقـل       تـشكل   أن حقوق امللكية الفكرية ميكن أن        ىلإتونكاك  السيد  

تغري املناخ، مثل األدويـة     آثار  تكنولوجيات، وال سيما التكنولوجيات املتصلة بالتكيف مع        
نقل التكنولوجيا يف سياق    إزاء  قوق  احلتطبيق هنج قائم على     ويتيح  . والكائنات املعدلة وراثيا  

لترتيب األولويات فيمـا يتعلـق      مبا يف ذلك إعطاء األولوية      تغري املناخ العديد من الفرص،      
، نقلـها والتكنولوجيات اليت ينبغـي     من أجل التنمية    استهدافها  لتكنولوجيات اليت ينبغي    با

صعوبة الـيت   املساعدة يف حتديد احلواجز األكثر      وقوق اإلنسان؛   املتعلقة حب ثار  اآلاستنادا إىل   
 ؛حتقيق التنمية املستدامة  أمام  األنظمة القانونية واالقتصادية     من   اغريهوامللكية الفكرية   تضعها  

، يف اتباع هنج شامل لفعالية التدخالت مـن أجـل            الرشيدة ةداراإلحتسني   علىواملساعدة  
  .معهاوالتكيف آثار تغري املناخ التخفيف من 

غري املناخ   جهة االتصال يف الربنامج املعين بت      باسم،  باتانريوخوسيه ماريا دياز    وأوجز    -٤١
االحتاد الدويل لالتـصاالت اسـتخدام      يعزز فيها   يف االحتاد الدويل لالتصاالت، الطرق اليت       

تعزيز : على سبيل املثال  ومنها  تغري املناخ،   آلثار  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتصدي     
لومـات  هتدف إىل احلد من استهالك معدات تكنولوجيـا املع        اجلديدة اليت   املعايري واللوائح   

الطاقـة  يف اسـتخدام    كفـاءة   ال وتشجيع الصناعة على التركيز على        للطاقة؛ واالتصاالت
تطـوير  و ومعاجلة النفايات اإللكترونية وإعادة تدويرها،       ؛واستخدام مصادر الطاقة املتجددة   

تكنولوجيا املعلومـات   املمكنة ل سامهة  املساعدة البلدان على تقييم     ملأدوات البيئة اإللكترونية    
 منظمة  ٤٠وأفاد بأن أكثر من     . الغازات املسببة لالحتباس احلراري   من  د  يف احل االتصاالت  و

اخلاصـة  وضع منهجية لقيـاس آثـار الكربـون         على  تعمل مع االحتاد الدويل لالتصاالت      
نترنت لتبـادل   اإلشبكة  جمتمع عاملي على    يوجد اآلن   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و   ب

تعزيـز التنميـة   يف ال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت  أفضل املمارسات يف جم   
ج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف خطـط التنميـة         دَرأن تُ قال بضرورة   و. املستدامة
 تشجيع القطاعات الـصناعية علـى اعتمـاد تكنولوجيـا املعلومـات             بضرورةوالوطنية،  
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الطاقة يف استخدام   كفاءة  تراعي ال فتوحة  الكربون، واعتماد معايري م   خلفض أثر   واالتصاالت  
  .ا رئيسيا عامال تقنياباعتباره

كوادور ومجهوريـة فرتويـال     إممثلو دولة بوليفيا املتعددة القوميات واجلزائر و      وحتدث    -٤٢
اجلنوب يف القرن احلـادي      - الشمالومنظمة  ،  ومؤسسة الفضاء األفريقي الدولية   البوليفارية،  
 العـامل   -  كوكب األرض، واحلركة الدولية إلغاثـة امللـهوف         إنصاف مؤسسة و والعشرين،

. مناقشة تفاعليـة  بوفيناماسينغه يف   ، والسيدة   ومنظمة ووتر ليكس  اجمللس الدويل للمرأة،    /الرابع
كون يف اجملال   تأن التكنولوجيات النظيفة للتصدي لتغري املناخ ينبغي أن         يف هذه املناقشة    كر  وذُ

والنظـر  طبيعة  النظرة إىل ال  تغيري  دعا املتحدثون إىل    و. لكية الفكرية ال ختضع حلقوق امل   أالعام، و 
املقررين اخلاصني، وال سيما    قالوا إن على    ، و مادورا  شخص  كل  يلعب فيه   كنظام عاملي   إليها  

ومؤسـسات   املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة 
ن إردا على األسئلة اليت طرحت، قيـل        و.  العمل على تلك القضايا    ،األعمال التجارية األخرى  

زيد انبعاثات غازات   قد ي لبلد املعين، ألنه    ولكن حبسب ا  ،  االوقود احليوي ميكن أن يكون مناسب     
الدفيئة بدال من احلد منها، وميكن أن يكون له تأثري على احلق يف الغذاء عند استخدام احملاصيل                 

اجلوانـب املتـصلة    أوجه املرونـة يف     ن  قال أحد املتكلمني إ   و. ود احليوي نتاج الوق الغذائية إل 
 تآكلت  هاتتيح بعض املرونة فيما يتعلق بالصحة العامة لكن         بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية

 حـصوهلم وميكن تشجيع عمليات السكان األصليني عن طريـق  . بفعل اتفاقات التجارة احلرة  
  .فاوضات اجلارية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يف املهاعلى املنافع وتقامس

تغـري  "حول  إعالنا  املنظمات غري احلكومية إىل احملفل       ىباسم إحد قدم متحدث   و  -٤٣
 من توصيات   وتضمن اإلعالن عدداً  .  غري احلكومية  ة منظم ٢٨أقرته  " املناخ وحقوق اإلنسان  

 خاص جديد بشأن تأثري تغري املناخ       لس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إنشاء إجراء       املوجهة جمل 
من بني مجيـع حقـوق      و. على التمتع حبقوق اإلنسان وتقدمي دراسة عن مسؤوليات الدول        

على حمددة  قيمة  ألن هلما   لط الضوء على احلق يف التنمية ومبدأ التضامن الدويل،          اإلنسان، سُ 
  .بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلدارة الرشيدة الصعيد الدويل

  االستنتاجات والتوصيات  - ابعاًر  
االستنتاجات والتوصيات أدناه من العروض والبيانات واحلـوار التفـاعلي          انبثقت    -٤٤

  .خالل احملفل االجتماعي

  الستنتاجاتا  - فأل  
 وبطابعهـا املتعـدد     قضايا تغري املناخ  الذي تتسم به    التعقيد  بكثري من املتكلمني    أقر    -٤٥

اآلثار البيئية واالقتصادية لتغري املنـاخ،      إىل نظرة تتجاوز    ة امللحة    على احلاج  وا، وشدد األبعاد
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ملناقشة، اصلب  وتركز على البعد االجتماعي وأثر حقوق اإلنسان من خالل وضع الناس يف             
  .مما يعزز مفهوم التنمية املستدامة

فيـه  ، الذي يؤكد    ١٠/٤قرار جملس حقوق اإلنسان     من جديد   أكدت املناقشات   و  -٤٦
عمليـة وضـع    وتعزيـز   إغناء   القدرة على    احقوق اإلنسان والتزاماهت  لواجبات  أن   "اجمللس

السياسات الدولية والوطنية يف جمال تغري املناخ، وتعزيز متاسك السياسات والشرعية والنتائج            
علـى مجيـع   وحقوق اإلنسان يف مجيع اجملـاالت  قائم على ومثة حاجة إىل هنج     ". املستدامة
  .املستويات

ـ  تعزيز حقـوق اإلنـسان    يف  املسؤولية الرئيسية للدول    ب االعتراف   معو  -٤٧  اوإعماهل
حال عامليا،  الذي تعاين منه مجيع الدول، يتطلب، دون شك،          تغري املناخ    يحتدفإن  ،  تهاومحاي

املساعدة والتعاون الـدوليني وفقـا ملبـادئ التـضامن الـدويل            وفري  بوضوح ت يستدعي  و
 اإلدارة يف تعزيـز     ا أساسـي  ااحلق يف التنمية أمر   وميثل  . ا املشتركة رغم تفاوهت   لمسؤولياتلو

  .فيما يتعلق بتغري املناخالرشيدة العاملية 
آلثار الـضارة   أمام ا الضعف املتزايد   جوانب   حيال   ةقلق مشترك مشاعر  رب عن   وأع  -٤٨

ـ  واإلعاقة  اجلنس والسن   نوع  الفقر و واجلغرافيا  باملتصلة  ولتغري املناخ،    ئني واملهاجرين والالج
أوجه عدم  لط الضوء على    ُسكما  .  أو األقليات  ة األصلي شعوب ال ، ومركز واملشردين داخلياً 

على تغري املناخ، الذي يؤثر أكثر      املتفاوت ل تأثري  وعلى ال املساواة القائمة بني البلدان وداخلها      
  . احملرومة أصالاجملتمعات والدول

آلثار السلبية لـتغري املنـاخ،   لاين البعد اجلنس على  لط الضوء على وجه التحديد      ُسو  -٤٩
. يف التصدي هلذه التحـديات    املرأة  ميكن أن تقوم به     الذي    واهلام جيايباالدور  الباإلضافة إىل   

وإجراءات مواجهة  تدابري  إزاء  متكني املرأة واستخدام هنج قائم على حقوق اإلنسان         وقيل إن   
  .ناخستجابة لتأثريات تغري املااليعززان تغري املناخ آثار 
مواجهـة  األصـلية يف    الشعوب  جيايب جملتمعات   اإلدور  ُسلط الضوء على ال   وباملثل،    -٥٠

  .حتديات تغري املناخ
 اسـتراتيجية   اركة عرب احلدود، باعتباره   احلحركة الناس، مبا يف ذلك      وينبغي النظر يف      -٥١

قطة معينة،  عند ن ما مل تكن اخليار األوحد      ، من بني خيارات أخرى،       للتكيف ممكنة ومشروعة 
رتبطة بالعوامل البيئية   وامللحدود  العابرة ل تعلق بالتحركات   تفجوة قانونية   بينما مت التسليم بوجود     

  . األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرةيةمفوضته أكداألمر الذي املناخ، بو
ـ           وُس  -٥٢ شأة مبوجـب   لط الضوء على آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اهليئات املن

 أداة أساسية لإلنـذار     امعاهدات واإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل، بوصفه      
  .العلمية ملواجهة حتدي تغري املناخبالتايل استكمال الدعوات املبكر وتسهيل توجيه التعاون، و
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ينطـوي  ما على التنمية وعلى تغري املناخ اليت يفرضها تحديات اللط الضوء على  وُس  -٥٣
    األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    بلوغ املكاسب اليت حتققت حنو بالقضاء على من هتديد  عليه  

   القضاء على الفقر املدقع واجلـوع، واهلـدف        املتعلق ب  ١رقم  وال سيما فيما يتعلق باهلدف      
  .االستدامة البيئيةاملتعلق ب ٧رقم 
املـشاركة العامـة   واملعلومات، احلق يف التعليم واحلاجة إىل الوصول إىل      مت تأكيد   و  -٥٤

والشفافية واملساءلة كأساس للتمتع حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف بيئة سليمة            ذات املعىن،   
  .التنمية املستدامةيف أو 
السليمة وآليـات    اإلدارةالنهج القائم على حقوق اإلنسان إىل التركيز على         ويدعو    -٥٥

آليات مـساءلة ميـسرة     وضع  وينبغي  .  واملوضوعية احلقوق اإلجرائية على  ويؤكد  املساءلة،  
التقاضي بشأن احلقـوق    إمكانية   إىل   وأشَري. وسائل االنتصاف الفعالة  لتوفري  وشفافة وفعالة   

احلقـوق االقتـصادية    إعمـال   أن مسؤولية   إىل  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك     
 اجلهات الفاعلة غـري     أيضاًل تتحملها   بالدول املعنية   حمصورة ب واالجتماعية والثقافية ليست    

  .واجملتمع الدويلاألخرى احلكومية مبا يف ذلك القطاع اخلاص، والبلدان 
اسـتخدام تكنولوجيـا    وتعزيز   ،نقل التكنولوجيا مثة إمكانية وضرورة ألن يلعب      و  -٥٦

، وبناء والدروس املستفادة واملمارسات اجليدةارف املعلومات واالتصاالت، وتبادل وإدارة املع
تعزيز التنميـة املـستدامة     مع   يف التصدي لتغري املناخ،       حامساً  دوراً ،القدرات والدعم املايل  

  .حقوق اإلنسانإعمال و
،  متامـا  عادلغري  إجياد حلول لتغري املناخ غري مناسب أو        يف  هنج السوق احلايل    واعُترب   -٥٧

ومع ذلـك،  . ثار السلبية لتغري املناخ مع اآل  أصالًأو اجملتمعات اليت تتعامل     البلدان  خاصة جتاه   
 أداة جلعل اجلهات ، إذا توفرت الضمانات املناسبة، تكونقد  " االقتصاد األخضر "فإن صكوك   

اخلدمات الـيت تقـدمها الـنظم    من  االقتصادية الفاعلة على بينة من األثر البيئي ألنشطتها و        
  .إيكولوجيةوفوائد اجتماعية أفضل ضمان عوائد فيما يتعلق بااليكولوجية 

 يف التعامل مع تغـري      ليات املستندة إىل السوق   باآلعرب عن بعض القلق فيما يتعلق       وأُ  -٥٨
للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة         اإلضايف  ، مثل برنامج األمم املتحدة      املناخ

،  إىل سلعة  لغاباتحيول ا ميكن أن ينظر إليه على أنه       الذي  الغابات وتدهورها يف البلدان النامية،      
نصف الغابـات    تطبيقه على    الحتمال(غري فعال يف احلفاظ على املخزون العاملي للغابات         أنه  و

  .لشعوب األصلية واجملتمعات احملليةا  فيه من جانبفتقر إىل مشاركة فعالةيو)  فقطاحلالية
ان تخصيص املنافع والتكاليف، وضم   لنظام وطين وعاملي    لوضع  وكانت هناك دعوة      -٥٩
  .ن وضمان املساواة وعدم التمييزوامللوثيدفع أن 
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  التوصيات  - اءب  
  : مبا يلي٢٠١٠احملفل االجتماعي لعام يوصي   -٦٠

مقرر تتمثل يف تعيني    جملس حقوق اإلنسان آلية جديدة، ميكن أن        أن ينشئ     )أ(  
يـة  والتشمل وينبغي أن . حلقوق اإلنسان وتغري املناخ يكرس جهده   خاص أو خبري مستقل،     

 ووضع دراسة عن مسؤوليات     ،املتعلقة حبقوق اإلنسان  تغري املناخ   هذه اآللية معاجلة جوانب     
، ونقل  هاتغري املناخ والتخفيف من   آثار  الدول واجلهات الفاعلة األخرى، يف جمال التكيف مع         

 لتكيـف وااللتزامـات   إىل ا احلاجة امللحة   بالنظر إىل   التكنولوجيا والتعاون التقين والتمويل،     
يف االعتبار التأثريات السلبية لتغري املناخ على حقوق      على أن توضع    التنمية املستدامة،   املتعلقة ب 

حالة الفئات الضعيفة، مبا يف ذلك واقع املشردين        تضخم هذه التأثريات يف     اإلنسان املختلفة، و  
ـ  يشمل  صك غري ملزم    وضع  إىل  ذلك  وميكن أن يؤدي    . نتيجة لتغري املناخ   ة مبادئ توجيهي

  اإلنسان وتغري املناخ؛بشأن حقوق 
جملس حقوق اإلنسان عقد مناقشة سنوية هبدف تعقب آثار تغري          يواصل  أن    )ب(  

  على حقوق اإلنسان؛السريعة التطور املناخ 
داوالت احملفـل   مباملؤمتر السادس عشر لألطراف يف كانكون       أن يتم إعالم      )ج(  

مـع  متـسقة  املتفق عليهـا    اخلتامية   وص هبدف التأكد من أن النص     ٢٠١٠لعام  االجتماعي  
منظـور  و ودمج البعد االجتماعي،     ؛االلتزامات الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

اتفاقية األمم  املفاوضات اخلاصة ب  يف  اإلنسان  قائم على حقوق    النهج  الاجلنسني و املساواة بني   
تناول التزامات الـدول     األجيال، و  بني اإلنصافاحترام  واملتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛      

 وضمان وضع ضمانات وتدابري لتجنب اآلثار اجلانبية، مثل احلمائيـة    ؛أقاليمهاحدود  خارج  
البلدان اجلبلية والدول اجلزرية الصغرية والبلدان      لوضع   وضمان إيالء اهتمام خاص      ؛التجارية
  تعرض بشكل خاص لتأثري تغري املناخ؛اليت تاألخرى 
تغري املناخ يف إعداد مشروع املبادئ التوجيهية بشأن الفقر املدقع          اعى  أن ير   )د(  

 واء أ باملالتقارير املتعلقة   ، مثل    األخرى يف تقارير حقوق اإلنسان   كذلك  وحقوق اإلنسان، و  
  .الصحة أو التنمية وأالسكن  وأالغذاء 

ك اإلشـرا احمللية، مبا يف ذلـك      واملنظمات  احلكومات اجملتمعات   أن تشرك     )ه(  
املتعلقـة مبـؤمتر    سـتراتيجيات   االسياسات و الهداف و األالفعال للفئات الضعيفة، يف وضع      

طويلـة  السـتراتيجيات  االضمان جنـاح   إضافة إىل   ،   اليت ستليه  فاوضاتاملكانكون املقبل و  
  .األجل

احلكومات الوطنية  تستثمر  املشردين نتيجة تغري املناخ، وأن      عاجل وضع   يأن    )و(  
اآلليـات  يف وضـع  رضة للكوارث يف التخطيط للحد من خماطر الكـوارث و يف البلدان املع 

واإلجراءات، وكذلك يف غريها من تدابري التكيف يف مواجهة اآلثار السلبية املوجودة بالفعل             
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يف للكـوارث الدوليـة و    التصدي   يف   مأعضاء اجملتمع الدويل جهوده   يزيد  تغري املناخ، وأن    ل
 خالل خيـارات التنميـة      ها من والتخفيف من يف مع آثارها     هلا والتك  االستثمار يف التأهب  

ثغـرات  الأن تعالَج  وينبغي  . تاحةلتكنولوجيات امل لاملستدامة، اليت قد تنطوي على نقل أفضل        
لنازحني عرب احلدود، مبا يف ذلك من خالل القـانون الـدويل املتعلـق              لاحلماية القانونية   يف  

  .بالالجئني
املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن        برنامج األمم   أن يتبع     )ز(  

احلقـوق،   إىل استناداً أكثر  اً هنج  والربنامج اإلضايف  إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية     
دعم أخرى للشعوب األصلية اليت قـد        برامجإىل جانب   برامج للتوعية القانونية     وأن توضع 

. الوصول إىل العدالةاألحكام التشاركية واألحكام املتعلقة ب حتسني  أن يتم   الربامج، و هبذا  تتأثر  
لتنمية املستدامة  أوسع ل ربامج  بتجنب إزالة الغابات    املتعلقة ب الربامج  ومثة حاجة إىل استكمال     

  يف مجيع أحناء العامل؛
امللكيـة الفكريـة ونقـل      إزاء  طبق هنج قائم على حقوق اإلنـسان        أن يُ   )ح(  

  ؛خفيفالتحىت جهود والتكيف جهود ري يسالتكنولوجيا من أجل ت
ـ تغري املناخ، ينبغي أن     املتعلق ب آلية لقياس األداء    أن توضع     )ط(     علـى  ملتشت

  .مؤشرات حلقوق اإلنسان، من أجل خلق الوعي وتشجيع خيارات التنمية املستدامة
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Annex II 

[English only] 
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Republic of Moldova, Russian Federation, Switzerland, Uganda, Ukraine, United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay. 

  States Members of the United Nations represented by observers 

Algeria, Bolivia (Plurinational State of), Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, Egypt, 
Greece, Honduras, Iran (Islamic Republic of), Italy, Lao People’s Democratic Republic, 
Monaco, Netherlands, Oman, Panama, Philippines, Singapore, South Africa, Sweden, 
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