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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحايةة يعةح حقةوق اإلنسةان املدنعةة والسعايةعة واالقتصةادية
واالجتماععة والثقافعة مبا يف ذلك احلق يف التنمعة

تغري املناخ والفقر
تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة الفقر املدقح

وحقوق اإلنسان*

موجز
ستكون لتغري املناخ عواقب وخيمة على األشخاص الذين يعيشون يف فقر .وحىت يف
أحسننن األح نوالي سننيواجه مالننان املبيننن مننن البشننر انعننداة األمننن الغننذا وا ننر القس نرية
وُيتمل أن أييت على التقندة ارنرز
واملرض واملون .ويهدد تغري املناخ مستقبل حقوق اإلنسان ح
يف السنوان اخلمسن األخري يف جماالن التنمية والصحة العاملية واحلد من الفقر.
وسيؤثر االستمرار يف املسار النرانن ثثنرياو وخيمناو يف االقتصناد العنامل وسنيوقد أعنداداو
كبننري مننن الننناا يف دوامننة الفقننر .وسننيتتلب التصنندو لتغننري املننناخ اننوالو جننذر و يف االقتصنناد
العننامل ي ودحننداي قتيعننة ننن اسننن الرفنناا االقتصننادو وانبعنناين الوقننود األحفننورو .وال نند
من فعل ذلك تريقة تتيح الدعم البزة وام العمال وختلق فرص العمل الب ق.
ومل تتصنند احلكومننان وال جهننان فاعلننة كلننري يف جمننال حقننوق اإلنسننان ديننة لتغننري
املننناخ علننى منند .عقننود .ومل تننؤد اخلتننب الكاليبننة الننو وننل يلقيهننا املسننؤولون احلكوميننون د
اخت نناذ دجن نرادان نادف ننة وال تن نزال ل نندان كل ننري ج ننداو ختت ننو ختن نوان قص ننري الن ننر يف اال نناا
اخلاطئ .وال تويل الدول حقوق اإلنسان سو .انتماة ضاليل يف احلوار املتعلق تغري املناخ.

__________

*

قح ِّدة نذا التقرير عد املوعد النها لتضمينه آخر املست دان.
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وعلى الرغم من أن تغري املناخ ول ضمن انشغاالن حقوق اإلنسان ألكلر من عقد
من الزمني فهو ال يزال شاغبو نامشياو لد .مع م اجلهان الفاعلة .غري أننه ثلنل حالنة طار نة
مل يسنبق نا ملينل ويتتلنب مننن األوسناة املعنينة سقنوق اإلنسننان تفكنرياو جريالناو وخبقناوي و ناو
أمنت وأكلر تفصيبو وتنسيقاو د حد عيد.
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أوالا -مقدمة

( )1

 -1ال تنفننك األجنراا تحقننرا لمنننذار مننن تغننري املننناخي لكنهننا مل نند آذا و نناغية حننىت اآلن
على ما يبدو .فقد و ف ويلياة نوردناواي عند قبول جا ز نو ل لبقتصاد لعاة 2018ي تغري
املناخ ابعتبارا ’’عمبقاو يهدد عاملنا“ و’’أكرب اندد أمناة علنم االقتصناد‘‘( .)2أمنا الفنا ز ابجلنا ز
نفس ننها يف ع نناة 2001ي ون ننو جوزي ننف س ننتيغليتزي فق نند أش ننار د تغ ننري املن نناخ من ننذ عه نند أق ننر
ابعتبارا احلر العاملية اللاللة( .)3وأعلن البااب فرانسيس حالة التوارئ املناخية العاملينةي وحنذر منن
أن عنندة اختنناذ دج نرادان عاجلننة سننيكون ’’ولم ناو وحشننياو يف حننق الفق نراد واألجيننال املقبلننة‘‘(.)4
ويهدد تغري املناخ فعبو عواقنب كارثينة يف مع نم أ ناد املعمنور سنتوقد منن نن ضنحا نا حقنوق
اإلنسننان ألعننداد نا لننة مننن الننناا .وسننيقد العننبد األكننرب د حنند عينند علننى األشننخاص الننذين
يعيش ننون يف فق ننري لك نننهم ل ننن يكونن نوا لو ح ننال م ننن األحن نوال ض ننحا ا الوحي نندين .وح ننىت اآلن
شرعت ابلكاد مع م نيالان حقوق اإلنسان تنربو ملا يوشك أن يقند سقنوق اإلنسنان منن جنراد
تغننري املننناخ .أمننا والعننامل قننا قوسننن أو أدم مننن أزمننة كاملننةي ف ن ن ’’ قنناد األمننور علننى حا ننا‘‘
سي ر و الكارثة.
 -2ويركز نذا التقرير على أثر تغري املناخ يف حقنوق اإلنسناني وال سنيما حقنوق األشنخاص
الننذين يعيشننون يف فقننر أو ابلقننر مننن خننت الفقننرس واسننت ا ة األوسنناة املعنيننة سقننوق اإلنسننان
حىت اآلن وترددنا يف تناول مسألة تغري املنناخ سنزةس وضنرور التصندو نذا التحندو النذو يهندد
الوجود .ويذنب التقرير د أن نناك حاجة د تغيري يفضن د انول حقيقن يف طريقنة نيكلنة
اجملتمعان واالقتصادان يف الوقت الرانن ويف ن اة حقوق اإلنسان.

اثنعا -نطاق التحدي
ن ن نندأ ديفين ن نند واالا  -ويلن ن ننز كتا ن ن ننه املعنن ن ننون ( The Uninhabitable Earthاألرض غن ن ننري
-3
الصاحلة للعيش) مببح ة مفادنا أن االحرتار العنامل ’’أسنوأ انا نتصنوري نل أسنوأ مننه كلنري‘‘.
فانبعناين الكر ننون تتصنناعد ننو الغننبس اجلننوو ننسرعة تزينند مبا ننة مننر علننى السننرعة املسن لة يف
أو وقننت مننن احلقبننة مننا قبننل الصننناعية مننن ورين البشنريةي و نناوز ح ننم الضننرر الننناجم منننذ أن
أنش ننأن األم ننم املتح نند ا يال ننة احلكومي ننة الدولي ننة املعني ننة تغ ننري املن نناخ يف  1988جمم ننوا األضن نرار
املس لة يف وري البشرية لكمله حىت ذلك العاة(.)5
__________

()1
()2
()3
()4
()5
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يعننر املقننرر اخلنناص عننن امتنانننه للبح ن والتحليننل ال نرا عن اللننذين اضننتلد مننا سنناة خواجننة وريبيكننا رينندل
إلعداد نذا التقرير.
William Nordhaus, “Climate change: the ultimate challenge for economics”, American Economic

).Review, vol. 109, No. 6 (2019
Joseph Stiglitz, “The climate crisis is our third world war. It needs a bold response”, The Guardian, 4

.June 2019

. “Pope Francis declares ‘climate emergency’ and urges action”, The Guardian, 14 June 2019
).David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth (London, Allen Lane, 2019
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 -4وكانت السنوان اخلمس املاضية أحر السنوان منذ دد قياا درجان احلرار يف العصر
احلدي ()6ي و دأن االنبعاين العاملية من يين أكسيد الكر ون تتزايد من جديد يف عاة 2017
عنند ا سننار داة ثننبي سنننوان( .)7ومننن املتوقنند أن يننزداد اسننتهبك التاقننة العننامل نسننبة  28يف
( )8
املا نة يف الفنرت نن عنام  2015و . 2040وتت لننى العواقنب يف لنوج درجنان احلنرار أرقامناو
قياسيةي وذوابن الغتاد اجلليدو سرعةي واشنتعال حرا نق الغناابن علنى نو غنري مسنبوقي وتنواتر
فيضا ن ’’األلف عاة‘‘ كما يقالي وتكاثر األعا ري املدمر ( .)9ويعناين مبينن األشنخاص منن
س ننود التغذي ننة س ننبب اجلف نناس امل نندمري وس نني د ع نندد أك ننرب كل ننري أنفس ننهم أم نناة خي ننار اجملاع ننة
أو ا ر ( .)10ويؤدو ارتفاا درجان حرار اريتان د الفتك ابلن م اإليكولوجية البحرينة النو
تنندعم ال ننن م الغذا ي ننة ملالننان املبي ننن م ننن الننناا( )11ويه نندد تغ ننري املننناخ دنت نناك األغذي ننة ويش ننكل
هتديدان اقتصادية واجتماعية رنيبة(.)12
 -5واملؤشنر املرجعن العنامل األكلنر انتشناراو لقيناا االحنرتار العنامل ننو ارتفناا درجنة احلنرار
مقارن ننة مبس ننتو ن م ننا قب ننل احلقب ننة الص ننناعيةي دذ و ننل ن ننذا االرتف نناا ابلفع ننل د درج ننة مالوي ننة
واحنند ( .)13ويهنندس اتفنناق ابريننس املننربة يف  2015د كفالننة أال يت نناوز نننذا االرتفنناا درجتننن
مالننويتن يف أفننق 2100ي ويسننعى د احلنند منننه يف  1.5درجننة مالويننةي ومنند ذلننك سننتكون ننناون
النسبتان كارثيتن للعديد من الناا(.)14
 -6وثكنن أن يننؤدو ارتفنناا درجننة احلنرار ن  1.5درجننة مالويننة ندالو مننن درجتننن د تقلنني
عن نندد األشن ننخاص املعرضن ننن للمخن نناطر املناخين ننة زنن نناد  457ملين ننون شن ننخ س وتقلن نني عن نندد
األشننخاص املعرضننن خلتننر ارتفنناا مسننتو .سننتح البحننر ن ن  10مبيننن شننخ س والتقليننل مننن
التعننرض للفيضننا ن واجلفنناس وحرا ننق الغنناابنس واحلنند مننن اإلضنرار ابلننن م اإليكولوجيننة وتراجنند
مع نندالن األغذي ننة واملاش ننيةس وخفن ن ع نندد األش ننخاص املعرض ننن لن نندر املي نناا مبق نندار النصن نفس
وتقلي عدد الوفيان املبكر زناد  190مليون خبل القرن احلادو والعشرين(.)15
__________

()6
()7
()8
()9

()10
()11
()12
()13
()14
()15
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ان نر

National Aeronautics and Space Administration (NASA), “2018 fourth warmest year in

.continued warming trend, according to NASA, NOAA”, 6 February 2019
ان ر .United Nations Environment Programme (UNEP), Emissions Gap Report 2018, p. xiv
ان نر US Energy Information Administration, “EIA projects 28% increase in world energy use by
.2040”, 14 September 2017
ان ر Jason Samenow, “It was 84 degrees near the Arctic Ocean this weekend as carbon dioxide hit
.its highest level in human history”, Washington Post, 14 May 2019
.Oxfam, “How climate change is helping fuel a massive hunger crisis in East Africa”, 27 April 2017
ان ر ).Lijing Cheng and others, “How fast are the oceans warming?” Science, vol. 363 (January 2019
ان نر “Nature’s dangerous decline ‘unprecedented’; species extinction rates ‘accelerating’” 6 May
2019ي متن ن ن نناط يف ال ن ن ن نرا ت الت ن ن ن ننايل www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-
.unprecedented-report/
ان نر Intergovernmental Panel on Climate Change, “Special report: global warming of 1.5ºC,
).summary for policymakers” (2018
ان نر )Carbon Brief, “The impacts of climate change at 1.5°C, 2°C and beyond” (2018س و The
.Uninhabitable Earth, p. 13
ان نر Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of 1.5ºC
.(2018), pp. 447, 452, 464
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 -7ومد ذلكي ف ن ح م التغيري البزة للحد من االحرتار يف  1.5درجنة مالوينة مل يسنبق لنه
مليلي وال ثكن اقيقه دال عرب ’’انول جمتمعن ‘‘ وتندا ري طموحنة خلفن االنبعناين( .)16وحنىت
لنو أمكنن احلند منن االحنرتار يف  1.5درجنة مالويننة  -وننو منا يحتوقند يف أحسنن األحنوال ودن كننان
عيننداو عننن الواقنند  -ف نننه سننيؤدو د درجننان ح نرار قصننو .يف مننناطق كلننري وسننيعرض الفالننان
السننكانية اررومننة لضننرو انعننداة األمننن الغننذا وفقنندان النندخل وسننبل العننيش وسننود األح نوال
الصحية( .)17فسيتعرض حوايل  500مليون شخ لمجهاد املا وسيعانون تبعاتهي وثكنن أن
تنخف غبن حما يل  36ملينون شنخ ي وثكنن أن يتعنرض  4.5مليناران شنخ ملوجنان
احلر( .)18ويف مجيد نذا األحوالي سيكون أقل أفراد اجملتمد ح او أشدنم تضرراو.

اثلثا -األثر يف حقوق اإلنسان والفقر وعدم املساواة
ألف -حقوق اإلنسان
 -8يه ن نندد تغ ن ننري املن ن نناخ التمت ن نند الكام ن ننل مب موع ن ننة واس ن ننعة م ن ننن احلق ن ننوق (A/HRC/31/52ي
الفقران  .)32-23وال ثكن أن تؤدو دجرادان التصدو والتكيف السنريعة د التخفينف منن ذلنك
د حد عيد دال دذا نحفذن تريقة ام األشخاص الذين يعيشون يف فقر من أسوأ اآلير(.)19

 -9ووفق ن ناو للبن ن ننك ال ن نندويلي ثك ن ننن أن يع ن ننرض ارتف ن نناا االح ن نرتار الع ن ننامل ن نندرجتن مال ن ننويتن
ما ن  100مليون شنخ و 400ملينون شنخ خلتنر اجملاعنةي وقند ينؤدو د افتقنار منا نن
ملينار ومليننارو شننخ د املنناد الكنايف( .)20وثكننن أن يسننفر تغننري املنناخ عننن خسننا ر يف غننبن
ارا ننيل العامليننة نسننبة  30يف املا ننة يف أفننق 2080ي حننىت لننو تاختننذن تنندا ري التكيننف( .)21ويف
الفرت ن عام  2030و2050ي يتوقد أن يسبب حنوايل  250 000وفنا دضنافية سننو و منن
جن نراد س ننود التغذي ننة وامل ننبر واإلس ننهال واإلجه نناد احلن نرارو( .)22ومل ننا ك ننان الت ننأمن يع ننوز مع ننم
األشننخاص الننذين يعيشننون يف فقننري ف ن ن تغننري املننناخ سيسننهم يف تفنناقم الصنندمان الصننحية الننو
توقد أ بو  100مليون شخ يف راثن الفقر سنو و(.)23
 -10ويتهنندد األشننخاص الننذين يعيشننون يف فقننر ختننر فعلن يتملننل يف فقنندان مننناز م (ان ننر
 .)A/64/255ويف أفق عاة 2050ي ثكن أن يؤدو تغري املناخ د تشرد  140مليون شخ يف
أفريقينا جننوا الصنحراد وجنننو آسنيا وأمريكنا البتينينة وحنندنا( .)24أمنا الفيضنا ن واال ينناالن

__________

()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
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املرجد نفسهي الصفحة .448
املرجد نفسهي الصفحة .447
املرجد نفسهي الصفحة .453
ان ر .World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty (2016), p. 17
البنك الدويلي تقرير عن التنمية يف العامل  2010التنمية وتغري املناخي الصفحة .5
ان ر .World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, pp. 4 and 6
ان ر World Health Organization, Quantitative Risk Assessment of the Effects of Climate Change on
).Selected Causes of Death, 2030s and 2050s (2014
ان ر .World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, p. 9
ان ر ).World Bank, Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration (2018
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األرضننية فننيمكن أن تضننعف ا ياكننل األساسننية واملسنناكن املرتديننة أ نبوي وال سننيما ل شننخاص
الذين يعيشون يف مسنتوطنان عشنوا ية ال تشنملها اخلندمان( .)25ويف عناة 2017ي حشنرد 18.8
ملي ن ننون ش ن ننخ س ن ننبب الك ن نواري يف  135ل ن ننداو  -أو ح ن نوايل ض ن ننعف املش ن ننردين م ن ننن جن ن نراد
الننزاا( .)26ومنننذ عنناة 2000ي نناوز معنندل الوفيننان سننبب الكنواري يف البلنندان الفقننري سننبعة
أمل ننال ن ننريا يف البل نندان الغني ننة( .)27دض ننافة د ذل ننكي ال تنف ننك الس ننلتان تعتن ن األولوي ننة يف
احلماية ألغىن املناطق اا يعرض الناا الذين يعيشون يف فقر ملزيد من اخلتر(.)28

ابء -الفقر
 -11سيؤدو تغري املناخ د تفاقم أوجه الفقر وعندة املسناوا القا منة( .)29وسنيؤثر أشند األثنر
يف البلدان واملناطق الفقري ي واألماكن النو يعنيش ويعمنل فيهنا الفقنراد .ويحقندتر أن تتحمنل البلندان
النامية ما ن  75يف املا ة و 80يف املا ة من تكاليف تغري املناخ(.)30
 -12ويقتن األشخاص النذين يعيشنون يف فقنر عناد يف منناطق أكلنر عرضنة لتغنري املنناخ ويف
مساكن أقل قدر على الصمودس وخيسرون أكلر منن غنرينم نسنبياو عنندما تصنيبهم كارثنةس ولنديهم
موارد أقل للتخفيف من اآليرس وُيصلون على دعم أقل من شنبكان األمنان االجتمناع أو منن
الن نناة امل ننايل للوقاي ننة م ننن األث ننر أو التع ننايف من ننه .وتك ننون أس ننبا رزقه ننم وأ ننو م أكل ننر عرض ننة
للختر( )31وتزداد حا م ضعفاو أماة الكنواري التبيعينة النو لنب املنرض ورداد ارصنول وتنؤدو
د ارتفاا حاد يف أسعار املواد الغذا ية وقد تسفر عن الوفا أو اإلعاقة(.)32
 -13ويهدد تغري املناخ لن أييت على التقندة ارنرز يف السننوان اخلمسنن األخنري يف جمناالن
التنمينة والصنحة العاملينة( )33واحلنند منن الفقنر( .)34و ندأن أسننر التبقنة املتوسنتةي حنىت يف البلنندان
املتقدمننةي تق نند أيض ناو يف دوام ننة الفق ننر( .)35ووفق ناو لتق ننديران البن ننك ال نندويلي ثك ننن أن يوق نند تغ ننري
__________

( )25ان ر .David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth, p. 24
( )26ان ر Internal Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, Global Report on
.Internal Displacement (2018), pp. v and 2
( )27ان نر Centre for Research on the Epidemiology of Disasters and United Nations Office for Disaster
.Risk Reduction, “Economic losses, poverty & disasters 1998–2017”, p. 3
(UNEP and Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University, “Climate change and )28
).human rights” (2015
( )29ان ر .Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of 1.5ºC, p. 451
( )30ان ر البنك الدويلي تقرير عن التنمية يف العامل  2010التنمية وتغري املناخي الصفحة .viii
( )31من مة األغذية والزراعة ل مم املتحد ي حالة األمن الغذا والتغذية يف العامل ناد القدر علنى الصنمود يف وجنه
تغري املناخ من أجل األمن الغذا والتغذية ()2018ي الصفحة .xi
( )32ان ر .World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, pp. 1–2 and 4
( )33ان نر Nick Watts and others, “Health and climate change: policy responses to protect public
).health”, The Lancet, vol. 386, No. 1006 (November 2015
( )34ان ر .World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty
( )35ان نر Erin McCormick, “Claws out: crab fishermen sue 30 oil firms over climate change”,
.The Guardian, 4 November 2018
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املناخي منا مل تحتخنذ دجنرادان فورينةي  120ملينون شنخ آخنرين يف نراثن الفقنر سلنول 2030ي
وُيتمننل أن يك ننون ن ننذا الننرقم أق ننل م ننن الع نندد احلقيق ن ي وأن يتزاي نند يف الس نننوان التالي ننة( .)36ويف
ح
جنننو آسننيا وحنندناي يعننيش  800مليننون شننخ يف ننؤر ا شاشننة املناخيننة وسننترتاجد وننروفهم
املعيشية تراجعاو شديداو سلول عاة .)37(2050

جعم -عدم املساواة
 -14دن مننن قبيننل املفارقننة أن يكننون أغننىن النننااي الننذين ثلكننون أكننرب قنندر علننى التكيننف
ويتحملنون املسنؤولية عنن الغالبينة الع مننى منن انبعناين غنازان الدفيالننة واسنتفادوا منهنا أكلنر مننن
غرينمي األقدر على الصمود يف وجه تغري املناخي ينما سيكون أفقرنمي ونم الذين سامهوا لقل قدر
يف تلك االنبعاين وثلكون أقل قدر على االست ا ةي األشند تضنرراو .فالنصنف األفقنر منن سنكان
العامل  -ونم  3.5ملياران شخ  -مسؤول عن  10يف املا ة فقت من انبعاين الكر نوني أمنا
أغنانمي ونم  10يف املا ةي فهم مسؤولون عن نصف كامل منهنا .وتت ناوز االنبعناين الكر ونينة
لشخ من فالة أغىن األغنيناد النو تشنكل  1يف املا نة منن السنكان نحنو  175منر االنبعناين
الكر ونية لشخ من فالة أفقر الفقراد الو تشكل  10يف املا ة من السكان(.)38
 -15دضافة د الفوا د االقتصنادية النو سنبق أن جنتهنا البلندان الغنينة منن الوقنود األحفنوروي
خلصننت دراسننة حديلننة العهنند د أن تغننري املننناخ نفسننه قنند أد .ابلفعننل د تفنناقم أوجننه عنندة
املساوا يف العاملي ود أن الف و يف نصنيب الفنرد منن الندخل نن أغنىن البلندان وأفقرننا تت ناوز
ن  25نقتة مالوية الف و الو كانت ستحس ت ل لوال تغري املناخ(.)39

رابع ا -ايتجابة األوياط املعنعة حبقوق اإلنسان
 -16علنى الننرغم منن أن تغننري املنناخ وننل ضنمن انشننغاالن حقنوق اإلنسننان ألكلنر مننن عقنندي
فهننو ال ينزال شنناغبو نامشننياو .وعلننى الننرغم مننن سننيل التقننارير والبيننا ني فهننو ال ينزال وجننه عنناة
مسننألة كغرينننا مننن املسننا ل الننو تزخننر ننا قا مننة طويلننة .وعلننى الننرغم مننن فننرة قصننر املنند املتبقيننة
لت نننب عواقننب كارثيننة يف مينندان حقننوق اإلنسنناني ي ننل نننذا املوضننوا قضننية اختياريننة دضننافية
أو متخصصننة مل تكننرا ننا مع ننم املن مننان الدوليننة احلقوقيننة انتمام ناو عنناجبو أو مل علهننا جننزداو
ال يت زأ من عملها األساس .

__________

( )36ان ر .World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, p. 12
( )37ان نر World Bank, South Asia’s Hotspots: Impacts of Temperature and Precipitation Changes on
).Living Standards, (2018
( )38ان نر Oxfam, “World’s richest 10% produce half of carbon emissions while poorest 3.5 billion
.account for just a tenth”, 2 December, 2015
Noah Diffenbaugh and Marshall Burke, “Global warming has increased global economic
()39
inequality”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol.

).116, No. 20 (May 2019
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جملس حقوق اإلنسان
 -17اختننذ اجمللننس ابنت نناةي منننذ عنناة 2008ي قنراران شننأن تغننري املننناخي مبننا يف ذلننك دنشنناد
ومتديد والية اإلجرادان اخلا ة املعنية سقوق اإلنسان والبيالة(.)40
 -18وآخ ننر مل ننال ش ننامل عل ننى ذل ننك القن نر حار  5( 4/38متوز/يولي ننه  )2018ش ننأن حق ننوق
اإلنسنان وتغنري املنناخي النذو ينويل فينه اجمللنس حقنوق املنرأ اعتبناراو خا ناو .وتقندة أحكناة منتوقننه
مؤش نراو جيننداو علننى احلالننة الراننننة .فه ن تقننر أوالو ن ن ’’األمهيننة امللحننة ملوا ننلة التصنندو للعواقننب
السننلبية لتغننري املننناخ‘‘ .لكنهننا ال تتضننمن أو متييننز ننن احلاجنة امللحننة د العمننل يف نننذا الصنندد
ومننا يقا لهننا مننن حاجننة ملحننة ملحووننة فيمننا يتعلننق مبختلننف املسننا ل األخننر .املدرجننة يف جنندول
األعمننال .وال يقنندة اجمللننس أو مؤشننر آخننر يبننن أن نننذا املسننألة تكتسن أولويننة حقيقيننة .ينيناوي
يعنر القنرار عنن قلننق شنديد دزاد اآلير السنلبية ’’ال سنيما يف البلنندان النامينة وابلنسنبة د فالننان
الننناا األكلننر ثثنراو تغننري املننناخ‘‘ .وتحنندعى النندول د تقنندا التعنناون واملسنناعد النندولين للبلنندان
الناميننةي أمننا مسننألة املسننؤوليان املتباينننة فتحت نننب متامناوي وال يحتننناول األشننخاص الننذين يعيشننون يف
فقر متلقاو على الرغم من أ م الضحا الر يسيون على أرض الواقد.
 -19و وجه أعمي ثض القرار كما لو كان التحدو املاثل نو ددار اآلير السلبية لتغري املناخ
فيمننا خي ن فالننان معين ننةي نندالو مننن االع نرتاس لن متت نند أعننداد كب ننري م ننن الننناا مي نند حق ننوق
اإلنسان يتهنددا ختنر شنديد .وال ثكنن أن يحق تسنم النناا املعرضنون للختنر منن جنراد تغنري املنناخ
تقسننيماو دقيق ناو د فالننان ملننل البلنندان النامية/البلنندان املتقدمننة أو الرجال/النسنناد .ننل ال نند مننن
دطننار أوسنند كلننري .وأخ نرياوي لننيس نننناك اع نرتاس ابحلاجننة د التحننول االجتمنناع واالقتصننادو
العميق الذو يكاد يتفق مجيد املراقبن على أنه أمر ملح لت نب الكارثة املناخية .أمنا اإلجنرادان
الو ين عليها اجمللس فب تكف البتة وتعكس دنكاراو شديداو خلتور الوضد.
مفوضعة األمم املتحدة السامعة حلقوق اإلنسان
 -20يف دطننار من ومننة األمننم املتحنند ي أعنندن املفوضننية السننامية حلقننوق اإلنسننان (املفوضننية)
تقننارير عننن تغننري املننناخ وجننه عنناةي وعننن عبقتننه ابحلننق يف الصننحةي وسقننوق التفننلي واب ننر ي
وسقننوق امل نرأ ( .)41ونح مننت اجتماعننان اخل نربادي وأشننارن املفوضننة السننامية د أن علننى النندول
’’واجب تعزيز التزامنان ابلتخفينف منن أجنل ننب أسنوأ آير تغنري املنناخ‘‘()42ي ورأن أن ختنة
ددار املفوضننية احلاليننة للفننرت م نن  2018د  2021تعتننرب تغننري املننناخ مننن ننن ننس ’’قضننا
مل تحتننرق عنند‘‘ .وخب ننة القننول دن أنشننتة النندعو يف جمننال تغننري املننناخ ال تنزال مسننألة نامشننية
مقارنة لنم شواغل املفوضية.
__________

( )40لبطبا على قا مة ابلقراران املعتمد ي اردثة حىت عاة 2016ي ان ر

.www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRCAction.aspx
( )41ان ر  A/HRC/10/61و A/HRC/32/23و A/HRC/35/13و A/HRC/37/35وA/HRC/41/26ي على التوايل.
( )42ان ر الرسالة املفتوحة املوجهة من مفوضة األمم املتحد السنامية حلقنوق اإلنسناني شنأن ددمناك حقنوق اإلنسنان
يف اإلجرادان املتعلقة ابملناخي د البعلان الدا مة يف نيويورك وجنيفي  21تشرين اللاين/نوفمرب .2018
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 -21ولك ن ال يح ننن أن نننناك ك ننيبو مبكيننالني ف ن ن األمننر نفس ننه ينتبننق علننى أعمننال املق ننرر
اخلاص السا قة.
هعئات املعاهدات
 -22قدمت الل نة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية واللقافية أوسند اسنت ا ة وأشندنا
تركيزاو حنىت اآلن منن نن اسنت اابن نيالنان املعاننداني مؤكند يف  2018أن ’’[دخفناق دولنة
يف مند الضرر املتوقد حلقوق اإلنسان الناجم عن تغري املناخ أو [دخفاقهنا يف حشند أقصنى قندر
من ننن امل ن نوارد املتاحن ننة يف دطن ننار اجلهن ننود الرامين ننة د االضن ننتبا ن ننذلك‘‘ ثكن ننن أن يشن ننكل خرق ن ناو
اللتزاماهتننا القانونيننة( .)43ويف العنناة نفسننهي تناولننت نسننبة  42يف املا ننة مننن املبح ننان اخلتاميننة
الصادر عن الل نة شأن تقارير الدول مسألة تغري املناخ(.)44
 -23وقتع ن ننت الل ن ن ننة املعني ن ننة سق ن ننوق اإلنس ن ننان أشن ن نواطاو جدي ن نند نام ن ننة يف تعليقه ن ننا الع ن نناة
رقننم )2018(36ي دذ أقننرن لن ’’التنندنور البيالن وتغننري املننناخ والتنميننة غننري املسننتدامة‘‘ تشننكل
’’ عن ن أكل ننر العوام ننل دحلاحن ناو وخت ننور ‘‘ م ننن ننن العوام ننل ال ننو ’’هت نندد ق نندر أجي ننال احلاض ننر
واملستقبل على التمتد ابحلنق يف احلينا ‘‘ .ودعنت الل ننة د اسنتخداة املنوارد علنى نو مسنتداةي
واتبنناا معننايري ياليننة موضننوعيةي ودجنراد تقييمننان األثننري والتشنناور منند النندول األخننر .ودختارننناي
واحلصننول علننى املعلومنناني وديننبد النننها الوقننا االعتبننار الواجننب .لكننن األنننم نننو أن الل نننة
دعنت الندول د اختناذ تندا ري حلفننل البيالنة وهايتهنناي يف سنياقان تشننمل تغنري املننناخ النذو تسننببه
اجلهان الفاعلة من القتاعن العاة واخلاص.
 -24وأو ننت نيالننان املعاننندان لن انندد النندول أننندافاو وطنيننة فيمننا يتعلننق ابنبعنناين غننازان
الدفيالةي وتكلف اجلهود لبلوج نذا األننداسي وتنتقنل د التاقنة املت ندد ي وتنن م اجلهنان الفاعلنة
يف القتنناا اخلنناصي وختفننف مننن أثننر الك نواري التبيعيننةي وام ن الفالننان السننكانية الضننعيفة .لكننن
التحلينل املتعمننق يالنان املعاننندان العاملنة يف نننذا امليندان أكلننر منن غرينننا (الل ننة املعنيننة ابحلقننوق
االقتصننادية واالجتماعيننة واللقافيننة وجلنننة حقننوق التفننل والل نننة املعنيننة ابلقضنناد علننى التمييننز ضنند
امل نرأ ) يبننن أن نسننبة  9يف املا ننة فقننت مننن اإلشنناران د تغننري املننناخ منننذ عنناة  2008ن ن الننو
تناولننت التخفيننفي ونن أنننم مسننألة لعكننس املسننار احلننايل .وتبنندو نننذا ا يالننان يف تننناول مسننا ل
التكيف واآلير يف فالان معينة واحلقوق اإلجرا ية ارتياحاو أكرب كلري انا تبدينه يف معاجلنة األسنبا
اجلونري ننة لتغ ننري املن نناخ يف ح نند ذات ننه .وق نند دفع ننت الل ن ننة املعني ننة ابحلق ننوق االقتص ننادية واالجتماعي ننة
واللقافيننة البلنندان الناميننة د التمنناا املسنناعد ي لكننن نيالننان املعاننندان عمومناو مل تضننتلد نندور يف
اديد مسؤولية البلدان األغىن عن تقدا املساعد املالية والتقنية للعمل املناخ (.)45
__________

( )43الل نن ننة املعنين ننة ابحلقن ننوق االقتصن ننادية واالجتماعين ننة واللقافين ننةي ’’تغن ننري املنن نناخ والعهن نند الن نندويل اخل ن ناص ابحلقن ننوق
االقتصادية واالجتماعية واللقافية‘‘ي  8تشرين األول/أكتو ر .2018
( )44ان نر Centre for International Environmental Law and the Global Initiative for Economic, Social
and Cultural Rights, “States’ human rights obligations in the context of climate change: 2019

).update” (February 2019
( )45املرجد نفسه.
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اإلجراءات اخلاصة
 -25تننناول عنندد مننن املقننررين اخلا ننن تغننري املننناخي مبننا يف ذلننك ثثننريا يف السننكن والغننذاد
والتشرد الداخل وا ر والشنعو األ نلية( .)46ويف 2016ي كتنب املقنرر اخلناص املعنأ مبسنألة
التزامان حقوق اإلنسنان املتعلقنة ابلتمتند بيالنة آمننة ون يفنة و نحية ومسنتدامة يف تقرينر مرجعن
أن ’’على عاتق الدول التزامنان ابعتمناد أطنر قانونينة ومؤسسنية تنوفر احلماينة منن األضنرار البيالينة
ال ننو ثك ننن أن تعرق ننلي أو نن ن تعرق ننل ابلفع ننلي التمت نند سق ننوق اإلنس نناني وتت ننيح التص نندو ننذا
األضنرار‘‘ ( .)A/HRC/31/52ويف املسننتقبل القريننبي ينبغ ن لل نننة التنسننيقية لمجنرادان اخلا ننة
أن تقدة است ا ة منه ية لتغري املناخ تراع جمموا اخلياران املتاحة للتو ل د ا على نتاق
املن ومة يكون أكلر د داعاو وأشد استع االو قياد املقرر اخلاص املعأ ابلبيالة.
اهلعئات اإلقلعمعة حلقوق اإلنسان
 -26عل ن ننى الص ن ننعيد اإلقليم ن ن ي مل تتن ن نناول اركم ن ننة األورو ي ن ننة حلق ن ننوق اإلنس ن ننان تغ ن ننري املن ن نناخ
مباشننر ( .)47وعلننى العكننس مننن ذلننكي و ننفت حمكمننة البلنندان األمريكيننة حلقننوق اإلنسننان حننق
اإلنسننان يف يالننة ننحية ابعتبننارا أساسننياو لوجننود البش نرية وينتننوو علننى حعننديني فننردو ومجنناع ي
مبننا يف ذلننك االلتزامننان الواجبننة نناا أجيننال احلاضننر واملسننتقبل .وخلصننت د أن احلننق يف احليننا
واحلننق يف السننبمة الشخصننيةي يف حنند ذاهتمنناي يحلزمننان النندول ’’مبننند حنندوي أض نرار ذان شننأن
ابلبيال ننة داخ ننل أقاليمه ننا وخارجه ننا‘‘ي وأن ن ننذا نندورا يلزمه ننا ’’ تن ننيم ومراقب ننة ور نند األنشن نتة
املضتلد ا يف دطار واليتهاي الو ثكن أن تسنبب ضنرراو ذا شنأن ابلبيالنةس ودجنراد تقييمنان األثنر
البيال  ...ودعداد ختت التوارئ  ...والتخفيف من أو ضرر ذو شأن ابلبيالة .)48(‘‘...
اجملتمح املدين
 -27تعمننل طا ف ننة متنوعننة م ننن من مننان اجملتم نند املنندين وامل نندافعن عننن حق ننوق اإلنس ننان يف
قضا تغري املناخ .غري أن اخنراة اجملموعان الدولية املعنية سقوق اإلنسان ول يف حندودا الندنيا
حننىت اآلني وال ي نزال التعنناون ارنندود ننن اجملموعننان املعنيننة سقننوق اإلنسننان واجملموعننان املعنيننة
ابلبيالننة يحفننون الفننرص .ودعننداد دراسننة استقصننا ية مفصننلة أمننر يت نناوز نتنناق نننذا التقريننري لكننن
س ل دجنازان املن مان الكرب .يعت ور مفيد .
 -28وولننت من مننة العفننو الدوليننة منننذ عنناة  2009تنندعو د د نراة اتفنناق عننامل لكننبح تغننري
املناخي وانضمت د النداد العامل من أجل العمل املنناخ ( .)49وتشنري السن بن العامنة د أن
فري ن ننق القي ن نناد العلي ن ننا ’’رأ[ .يف ع ن نناة  2015أن تغ ن ننري املن ن نناخ ل ن ننيس  ...أولوي ن ننة يف األن ن ننداس

__________

( )46ان ر  A/64/255و A/70/287و A/66/285و A/67/299وA/HRC/36/46ي على التوايل.
( )47ان ننر “Climate change and the European Court of Human Rights: future

Heta Heiskanen,

potentials”, The Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance (London and

).New York, Routledge, 2018

(.Inter-American Court of Human Rights, advisory opinion OC-23/17, 15 November 2017 )48
( )49ان ر من مة العفو الدوليةي ’’التغري املناخ ‘‘ي متاط يف الرا ت التايل
.www.amnesty.org/en/what-we-do/climate-change/
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االس نرتاتي ية للمن مننة للفننرت 2019-2016ي ومنند ذلننك ينبغ ن ننا أن تتعمننق يف تننناول نننذا
املسننألة يف األجلننن املتوسننت والتويننل‘‘( .)50وسلننول حزيران/يونيننه 2017ي أحعنند مشننروا سياسننة
متعلقننة تغننري املننناخي لكنننه مل يحعتمنند عنند .ويف 2018ي دعننت املن مننة احلكومننان د ’’االلت نزاة
لنداس أكلر طموحاو خلف االنبعاين  ...أو امنل املسنؤولية عنن اخلسنا ر يف األرواط وغريننا
م ننن انتهاك ننان و نناوزان حق ننوق اإلنس ننان عل ننى نت نناق مل يس ننبق ل ننه ملي ننل‘‘( .)51وتش ننري تق ننارير
دعبمية أحدي عهداو د أن من مة العفو الدولية ختتنت جلعنل تغنري املنناخ أولوينة ر يسنية ولنز د
أنشتتها يف جمال الدعو شأن نذا املوضوا(.)52
 -29وتناولت من مة نيومن رايتس ووتش مسألة تغري املنناخ يف دطنار ر جمهنا األوسند شنأن
البيالننة .وقنند عنيننت عنايننة شننديد يف عنندد مننن التقننارير ابإلشننار د مسننا ل تتعلننق تغننري املننناخي
كقتد األش ار غري القنانوو واحلنق يف الغنذاد وزواك األطفنال وفنريوا زيكناي ووثقنت مباشنر يف
أحنند التقننارير التحنند ن املرتبتننة تغننري املننناخ()53ي لكنهننا مل هتننتم سننو .انتمنناة ضناليل تننأثري تغننري
املنناخ يف حقنوق اإلنسنان وجنه عناة أو ابلتزامنان احلكومنان ابالضنتبا جنرادان التخفينف.
ونتي ةو لذلكي ول ون جهة فاعلة ر يسية يف املناقشان الدولية غا باو د حد عيد.

خامسا -مسارات صوب التحول
ألف -فهم أيباب االمتناع عن اختاذ اإلجراءات
 -١تقاعس القعادة احلكومعة
 -30ال ت ننؤدو اخلت ننب الكاليب ننة ال ننو يلقيه ننا املس ننؤولون احلكومي ننون يف املن نؤمتران املتتا ع ننة د
دج نرادان نادفننة .ويبنندو أن ثبثننن عام ناو مننن االتفاقيننان مل تننؤن ش نيالاو ينحنذكر .فمننن تورونتننو د
نوردفي ننكي د كيوت ننو و ع نندنا د ابري ننسي ول ننت اللغ ننة واح نند عل ننى ننو الف ننت للن ننري دذ
اس ننتمرن ال نندول يف التأجي ننل والتس ننويف .وكان ننت العنا ننر األساس ننية لتغ ننري املن نناخ مفهوم ننة يف
السننبعينان مننن القننرن املاضن ي ووننل العلمنناد والنشننتاد يقرعننون أجنراا اخلتننر طيلننة عقننود .لكننن
الدول وا نلت املسنري غنري آ نة لو منن ارناذير والعتبنان العلمينةي ومنا كنان يحعتنرب حينهنا احنرتاراو
قد نصل دليه يف أسوأ األحوال أ بح يبدو مصري يف أحسن األحوال(.)54
__________

()50
()51

Amnesty International 33rd International Council meeting, “Circular 10: human rights aspects of

”.climate change
Amnesty International, “Failure to act swiftly on climate change risks human rights violation on

.massive scale”, 8 October 2018
( )52ان نر Sean O’Neill, “Amnesty International expands remit to include climate change”, The Times,
.30 April 2019
(Human Rights Watch, “There is no time left. Climate change, environmental threats, and human )53
).rights in Turkana County, Kenya” (2015
(Nathaniel Rich, “Losing Earth: the decade we almost stopped climate change”, New York Times )54
.Magazine, 1 August 2018
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 -31وحىت السناعةي منا زالنت لندان عديند ختتنو ختنوان قصنري الن نر يف اال ناا اخلناطئ.
فف الربازيلي وعد الر يس ولسنو رو فنتح غا نة األمنازون املتنري يف وجنه التعنديني ود ناد ترسنيم
حدود أراضن السنكان األ نليني ودضنعاس الوكناالن البيالينة ودجنرادان هاينة البيالنة( .)55وتت نه
الصن و د اد االعتماد على الفحمي لكنها تحصدر حمتان التاقنة العاملنة ابلفحنم احل نرو د
اخلارك()56ي وال تنفذ على الصعيد النداخل أن متهنا املتعلقنة ابنبعناين امليلنان( .)57ويف النوال ن
صننب الننر يس
املتحنند األمريكيننةي الننو كانننت د عهنند قريننب أكننرب مصنندر لبنبعنناين العامليننةي ن ت
ترامن ننب أف ن نراداو س ن ننا قن يف مجاع ن ننان الض ن ننغت لت ن ننويل أدوار اإلش ن نراس()58ي وتب ن ننىن ح ن ننا قت ن نناا
الصنناعة()59ي وتنرأا هلننة شرسننة لتقننوي األن منة البياليننة()60ي ويسننعى سننعياو حليلناو د دسننكان
ون علم املناخ والتشويش عليه(.)61
 -32وثلل اتفاق ابريس شأن تغري املناخ املربة يف  2015اخلتو الو تبع على أكنرب قندر
من األمل حىت اآلن يف التصدو لتغري املناخ .ومد ذلكي ف ن االلتزامان الو تعهندن نا الندول
سننعياو د تنفيننذ االتفنناق ال تكف ن ل سننفي ومننن شننأ ا أن تننؤدو د ز د منندمر يف االح نرتار
العامل ن  3درجان مالوية يف أفق عناة  .)62(2100وينبغن ز د اجلهنود لبثنة أملنال جملنرد احلند
مننن االح نرتار العننامل يف درجتننن مالننويتن وز دهتننا بمسننة أملننال إل قنناد االح نرتار يف حنندود 1.5
درجننة .و ينمننا ينفنند الوقننت للحنند مننن االحنرتار العننامل يف أو مننن العتبتننني ال تفن النندول حننىت
ابلتزاماهتا احلالية غري الكافية(.)63
 -٢فشل اجلهات الفاعلة من الشركات
 -33ين ر البع عن األمل و القتاا اخلاص من أجنل اال تكنار أو التعناون االسنرتاتي
مد الشركان يف ضود عقود من تقاعس الدول .غري أن س ل قتناا الوقنود األحفنورو يح هنر أن
من شبه املؤكد أن يفض االعتماد املفرة على اجلهنان الفاعلنة السناعية د النر ح د انتهاكنان
جس ن ننيمة حلق ن ننوق اإلنس ن نناني حي ن ن ي ن ننو األث ن ننر د العناي ن ننة ويحن ننرتك أفق ن ننر الن ن نناا خل ن ننف الرك ن ننب.
ودذا استحخدة تغري املناخ لتربير السياسان املب مة ل عمال الت ارية واخلصخصة الواسعة النتاقي
فسيؤدو د التع يل ابستغبل املوارد التبيعية وز د االحرتار العامل دالو من منعهما.

__________

()55

Dom Philips, “Jair Bolsonaro launches assault on Amazon rainforest protections”, The Guardian,

.2 January 2019

(.Michael Lelyveld, “China pushes coal-fired power plants abroad”, Radio Free Asia, 24 July 2017 )56
Scott Miller and others, “China’s coal mine methane regulations have not curbed growing
()57
).emissions”, Nature Communications, vol. 10 (January 2019
(Lisa Friedman, “Trump says he’ll nominate Andrew Wheeler to head the E.P.A.”, New York )58
.Times, 16 November 2018
– Environmental Data and Governance Initiative, “Changes to EPA’s ‘natural gas extraction
()59
.hydraulic fracturing’ webpage”, 9 October 2018
(Nadja Popovich, Livia Albeck-Ripka and Kendra Pierre-Louis, “78 environmental rules on the )60
.way out under Trump”, New York Times, 28 December 2018
(.Sabin Center and Climate Science Legal Defense Fund, “Silencing Science Tracker” )61
( )62ان نر Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of 1.5ºC,
.summary for policymakers, p. 18
(.UNEP, Emissions Gap Report 2018, pp. xiv–xv )63
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 -34وشننركان الوقننود األحفننورو ن ن السننبب الر يس ن يف تغننري املننناخ فف ن 2015ي شننكل
قتنناا الوقننود األحفننورو ومنت اتننه  91يف املا ننة مننن انبعنناين غننازان الدفيالننة الصننناعية يف العنناملي
و 70يف املا ننة مننن جممننوا االنبعنناين البشنرية املنشننأ( .)64وتعلننم شننركان القتنناا منننذ عقننود أ ننا
مسننؤولة عننن ارتفنناا مسننتو ن يين أكسننيد الكر ننون وأن نننذا االرتفنناا ثكننن أن يننؤدو د تغننري
مناخ كارث ( .)65فف الفرت من  1979د 1983ي كانت لد .معهند الننفت األمريكن فرقنة
عم ننل ك ننان يحتل ننق عليه ننا يف األ ننل اس ننم فرق ننة العم ننل املعني ننة ل نناين أكس ننيد الكر ننون واملن نناخ.
واستعرضت الفرقة يف اجتماا حعقد يف  1980تقريراو يصف ’’أدلة قوينة منن واقند الت ر نة‘‘ علنى
أن ز د يين أكس ننيد الكر ننون تع ننز’’ .أساس ناو د اح نرتاق الوق ننود األحف ننورو‘‘ .وح ننذر مؤل ننف
التقرير من أن منو انبعاين يين أكسيد الكر ون مبعدل سنوو نسنبته  3يف املا نة ثكنن أن ينؤدو
د ارتفنناا درجننة احل نرار ن  2.5درجننة مالويننةي األمننر الننذو قنند ’’يعتننل منننو االقتصنناد العننامل يف
حنندود عنناة  2025تقريب ناو‘‘ي و’’احتمننال‘‘ ارتفاعهننا ن ن  5درجننان مالويننة سلننول عنناة 2067ي
اا ستكون له ’’آير كارثية على الصعيد العامل ‘‘(.)66
 -35وم نند ذل ننكي مل يتخ ننذ القت نناا أو دج نراد لتغي ننري من ننوذك أعمال ننه .ويف الف ننرت م ننن 1988
د 2015ي ض نناعفت ش ننركان الوق ننود األحف ننورو مس ننامهتها يف االح ن نرتار الع ننامل ي دذ عادل ننت
انبعايهتا خبل  28سننة انبعايهتنا املسن لة طيلنة  237سننة منن قبنلي مننذ اللنور الصنناعية(.)67
وخبل نذا الفرت ي تسببت  100شركة فقت يف  71يف املا ة من االنبعاين العاملينة منن غنازان
الدفيالة(.)68
 -36وشننرعت شننركان الوقننود األحفننورو أيض ناو يف هلننة طموحننة ملننند حنندوي تغيننري حقيق ن
ودحبنناة حماولننة فننرض التزامننان ملزمننة فيمننا يتعلننق ابالنبعنناين .وعننندما فحننتح اب التوقينند علننى
روتوك ننول كيوت ننو يف التس ننعينان م ننن الق ننرن املاض ن ي ح ننرص معه نند ال نننفت األمريك ن عل ننى ع نندة
تص ننديق الن ننوال ن املتحن نند علن ننى املعانن نند ي مش ن نرياو يف رسن ننالة د البين ننت األ ن نني د أن ذلن ننك
’’سيكون ابلغ الضرر ابالقتصاد األمريك ‘‘( .)69وتو املعهد أيضاو قياد ما أمساا ’’ختة عاملية
للتوا ننل ش ننأن عل ننم املن نناخ‘‘ إلقن نناا اجلمه ننور لن عل ننم املن نناخ تعرتي ننه ش ننكوك كب ننري ي ودحب نناة
روتوكول كيوتوي ووقف أو مبادران دضافية( .)70وينذنب تقندير د أن قتناا الوقنود األحفنورو
أنفق  370مليون دوالر علنى جمموعنان الضنغت املعنينة تشنريعان النوال ن املتحند شنأن تغنري
__________

()64
()65

()66
()67
()68
()69
()70
GE.19-12191

ان ر ”.CDP, “The carbon majors database. CDP carbon majors report 2017
ان نري علنى سنبيل امللنالي Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (New York,
Simon and Schuster, 2014), pp. 31–64س وNeela Banerjee, Lisa Song and David Hasemyer, “Exxon: the
road not taken”, Inside Climate News, 16 September 2015س و Business and Human Rights Resource
).Centre, “Turning up the heat: corporate legal accountability for climate change” (2018
حمضر اجتماا فرقة العملي  29شباة/فرباير 1980ي متاط يف الرا ت التايل
.www.climatefiles.com/climate-change-evidence/1980-api-climate-task-force-co2-problem/
”.CDP, “The carbon majors database
املرجد نفسه.
Letter from William F. O’Keefe to Laura D’Andrea Tyson, 20 March 1996ي متاحنة يف النرا ت التنايل
.www.climatefiles.com/trade-group/american-petroleum-institute/1996-api-white-house-greenhouse/
ان ر .John Cushman Jr., “Industrial group plans to battle climate treaty”, New York Times, 26 April 1998
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املننناخ يف الفننرت مننن  2000د )71(2016ي وأنفننق مبلغ ناو أكننرب مننن ذلننك لتمويننل مراكننز الفكننر
ومؤسسان البح وعلماد القتاا .وداخل الوال ن املتحد ي كنان ذلنك فعناالو علنى نو يبعن
علننى اإلحبنناة فلننم يحصندتق قننت علننى روتوكننول كيوتننوي وتراجنند فهننم اجلمهننور ملسننألة تغننري املننناخ
تراجعناو سنريعاو جننداوي وأشننار الننر يس ترامننب د تغننري املننناخ ابعتبننارا ’’أكذو ننة‘‘ حيكننت لمضنرار
ابلصناعة التحويلية ارلية.
 -٣اشرتاك احلكومات يف انبعااثت الشركات
 -37ال ت ن نزال الن نندول د وقتنن ننا نن ننذا تن نندعم قتن نناا الوقن ننود األحفن ننورو مببلن ننغ يصن ننل د 5.2
تريلي ننو ن دوالر يف الس نننةي أو  6.3يف املا ننة م ننن الن نناتا ارلن ن اإلمج ننايل الع ننامل ( .)72وي ننذنب
تريليون دوالر آخر لدعم االستغبل املفرة للمنوارد التبيعينة( .)73ولنو تحوخينت الكفناد يف تسنعري
الوقود األحفورو يف  2015الخنفضت انبعاين الكر ون العاملية نسبة  28يف املا ة(.)74
 -38ويتننناق فشننل النندول يف هايننة الننناا مننن تغننري املننناخ يف التسننعينان مننن القننرن املاضن
والعقنند األول مننن األلفيننة اللاللننة تناقضناو ننارخاو منند رغبتهننا يف تننوفري هايننة اسننتلنا ية للمسننتلمرين
نراة عنندد مننذنل مننن معاننندان الت ننار واالسننتلمار الدوليننة خننبل الفننرت نفسننها  -مت انلننة
تناقضان جلية كتأثري نقل السلد يف االنبعاين .وسنار ن امنا الت نار واملنناخ ق حندماو يف آن واحند
لك ننن ف ننرق شاس نند يف ال ننوزن ويف االلتزام ننان ابإلنف نناذ .فعل ننى س ننبيل املل ننالي مل تتعه نند ال ننوال ن
املتحنند لو الت نزاة ملننزة بف ن انبعنناين الكر ننوني لكنهننا أ رمننت عنندداو نننا بو مننن االتفاقننان
الدولي ننة امللزم ننة ال ننو ت ننوفر للمس ننتلمرين حقوقن ناو أساس ننية ومتك نننهم م ننن ج ننر ال ننوال ن املتح نند د
التحك ننيم ال نندويل الس ننرو .وعل ننى الص ننعيد الع ننامل ي قبِّ ننل واض ننعو السياس ننان ابحلاج ننة د ن ننذا
املعاندان لكنهم مل يتقيدوا ا(.)75

ابء -احلاجة إىل حتول اقتصادي
 -39ما انفك كل من الدول والسياسنين والشنركان يسنتخدة ح ناو اقتصنادية سنيالة لعرقلنة
العمننل املننناخ  .فقنند دفعننت حكومننان شننىت لن نننذا العمننل مننن شننأنه أن يغننري األسنواق ويهنندد
النمو االقتصادو ويضر لسلو عيش املواطنن ويقض على الوونا ف .وننذا نا قصنري الن نر
يدعو د السخرية.
 -40ومن ننذ الل ننور الص ننناعيةي ول ننت الغالبي ننة الع م ننى م ننن النم ننو االقتص ننادو والتنمي ننة واحل نند
مننن الفقننر تتوقننف علننى اسننتغبل املنوارد التبيعيننةي علننى الننرغم مننن التكنناليف االجتماعيننة والبياليننة.
__________

( )71ان نر

Yale Environment 360, “Fossil fuel interests have outspent environmental advocates 10:1 on

.climate lobbying”, 19 July 2018
( )72ان نر International Monetary Fund (IMF), “Global fossil fuel subsidies remain large: an update
).based on country-level estimates”, Working Paper 19/89 (May 2019
(UN Environment and others, Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences (2017), )73
.p. 29
( )74ان ر ”.IMF, “Global fossil fuel subsidies remain large
(.Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, p. 76 )75
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وأدن أنواا الوقود األحفورو د ز د احلصول على التاقة والنقل واسن نوعية احلينا  .وتعتمند
الووا ف يف قتاعان عديد على استخراك املنوارد وعلنى االنبعناين( .)76وولنت البلندان النامينة
تتفننرك علننى البلنندان األغننىن ونن تننزداد غننىن سننرق كميننان مننن الوقننود األحفننورو تنننم عننن انعننداة
املسننؤولية .لكننن ذلننك النمننو ابن مهنندداو ابلفعننل مننن ج نراد اآلير الكارثيننة لتغننري املننناخ وتضننا ل
املوارد التبيعية وتغري الن م اإليكولوجية واألختار البيالية( .)77ولن يؤدو اللبان على نذا التريق
د استمرار النموي ل نو و فة لكارثة اقتصادية طويلة األجل.
 -41ودذا اسننتمر تغننري املننناخ يف مسننارا احلننايل سننيفتك ابالقتصنناد العننامل ( .)78فوفق ناو للهيالننة
احلكومي ننة الدولي ننة املعني ننة تغ ننري املن نناخي سيش ننهد الع ننامل يف ح ننال ز د االح نرتار الع ننامل نندرجتن
مالننويتن خسننا ر اجتماعيننة واقتصننادية تصننل د  13يف املا ننة مننن الننناتا ارل ن اإلمجننايل العننامل
و 69تريليننون دوالر مننن األضنرار( .)79وخلصننت دراسننةي وضننعت يف اعتبارنننا فقننت ارتفنناا درجننة
احلرار ومل تتنناول ال نوانر اجلوينة القصنو .املرتبتنة نهي د أن عندة التخفينف منن االحنرتار يحتوقند
أن يؤدو د اخنفاض الدخول العاملية يف املتوست نسنبة  23يف املا نة تقريبناو سلنول  2100ود
اتسن نناا التفن نناون يف الن نندخل( .)80ويف الن ننوال ن املتحن نند وحن نندناي حس ن ن لت  241كارثن ننة جوين ننة
ومناخيننة منننذ  1980نناوزن تكلفننة الضننرر الننناجم عننن كننل واحنند منهننا مليننار دوالري و لغننت
تكلفة أضرارنا جمتمعة  1.6تريليون دوالر(.)81
 -42ووفق ناو ملن مننة العمننل الدوليننةي يعتمنند  1.2مليننار وويفننة  -أو  40يف املا ننة مننن العمالننة
العاملية  -على يالة مستدامة و حية .وسيؤدو اإلجهاد احلراروي يف حنال اقنق أفضنل سنيناريو
(أو ز د االحرتار ن  1.5درجة مالوية سلول )2100ي د خف ساعان العمل على الصنعيد
العننامل نس نبة  2يف املا ننة سلننول عنناة  2030وحنندا  -أو مننا يعننادل  72مليننون وويفننة نندواة
كام ننلي ون ننذا أق ننل تق نندير عل ننى األرج ننح .وس ننيؤثر التل ننوي والت نندنور البيالن ن يف دنتاجي ننة العم ننال
و حتهم ودخلهم وأمنهم الغذا (.)82
 -43وسننيتتلب التص نندو لتغ ننري املن نناخ ا ننوالو أساسننياو يف االقتص نناد الع ننامل ويف ال نننها ال ننذو
دأ ت الدول على اتباعه لتحقيق الرخاد()83ي فصنل التحسنينان يف الرفناا االقتصنادو واحلند منن
الفقننر عننن اسننتنفاد امل نوارد وانبعنناين الوقننود األحفننورو ودنتنناك النفننا ن .وسننينتوو ذلننك علننى
__________

(.UN Environment and others, Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences )76
(International Labour Organization (ILO), Greening with Jobs. World Employment Social Outlook )77
.2018, pp. 9 and 17
( )78املرجد نفسهي الصفحان  2و 7و.27
( )79ان ر Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of 1.5ºC, pp. 264
 .and 453ان نر أيضناو Marshall Burke, W. Matthew Davis and Noah S. Diffenbaugh, “Large potential
).reduction in economic damages under UN mitigation targets”, Nature, vol. 557 (May 2018
( )80ان نر Marshall Burke, W. Matthew Davis and Noah S. Diffenbaugh, “Global non-linear effect of
).temperature on economic production”, Nature (November 2015
( )81ان ننر Adam B. Smith, “2018’s billion dollar disasters in context”, National Oceanic and
.Atmospheric Administration, 7 February 2019
( )82ان ر .ILO, Greening with Jobs. World Employment Social Outlook 2018, pp. 2, 7 and 27
( )83املرجد نفسه.
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تغريان جذرية ون ميةي مبنا يف ذلنك احلنوافز والتسنعري والتن نيم وختصني املنواردي منن أجنل عرقلنة
ننها غننري املسننتدامة ونقننل التكنناليف البياليننة د الننن م االقتصننادية الفرعيننة رمتهنناي مبننا يف ذلننك
ال ن ح
()84
التاقة والزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والنقل .
 -44واالزدنننار االقتصننادو والعمننل الب ننق واالسننتدامة البياليننة عنا ننر منس ن مة متام ناو .فقنند
خلصننت الدراسننان د أن مننن املمكننن االعتمنناد علننى طاقننة الننر ط واملنناد والتاقننة الشمسننية يف
مجي نند مش نناريد التاق ننة اجلدي نند سل ننول ع نناة  2030واالنتق ننال ن نناة التاق ننة لكمل ننه د التاق ننة
املت دد سلنول عناة  2050ابلتكنولوجينا احلالينة وابلتكلفنة نفسنها املرتتبنة علنى اسنتخداة الوقنود
األحفننورو( .)85وثكننن أن افننز السياسننان الضنريبية ودجنرادان تسننعري الكر ننون االسننتلمار قليننل
االنبعاي الكر وين والتخفيف من االنبعايني وتولد اإليرادان من أجل تعزيز احلماية االجتماعية
ودعم األشخاص الذين يعيشون يف فقري وافز على خلق ووا ف خضراد جيد (.)86
 -45وال يعتق نند البن ننك ال نندويل أن مس نناراو قلي ننل االنبع نناي الكر ننوين س ننيؤدو د ننتد النم ننو
االقتصن ننادو( . )87ن ننل ننن نناك أدلن ننة قوين ننة علن ننى أن احلن نند من ننن االنبعن نناين سن ننيخفف من ننن الضن ننرر
االقتصادو لتغري املناخ رتيليو ن الدوالران( .)88وستخلق التاقة املت دد فرص العملي وثكن
أن تن ننؤدو يف الوق ن ننت ذاتن ننه االس ن ننتلماران امل ن نوفر للتاق ن ننة د وفن ننوران أك ن ننرب ح م ن ناو يف التاق ن ننة
وانبعاين أقل .ومنن شنأن التكينف مند املنناخ و نناد اقتصناد مسنتداة أن يسنهما أيضناو يف تقلني
تكنناليف الرعايننة الصننحية والتنندنور البيال ن ي واسننتعاد امل نوارد الننو اسننتحخدمت اسننتخداماو مفرط ناو
واسننتحنفدني وز د األم ننن الغ ننذا واملننا ي واحل نند م ننن الفق ننر وعنندة املس نناوا ( .)89وق نند أوه ننرن
الدراسن ننان أن جمن ننرد فوا ن نند احلن نند من ننن التلن ننوي يف الصن ننحة والزراعن ننة ثكن ننن أن تعن ننوض تكن نناليف
التخفيفي د غاية عاة  2030على األقل(.)90
 -46وقنند فصننل ثبثننة وعشننرون لننداو ابلفعننل النمننو االقتصننادو عننن االنبعنناين ابسننتخداة
التاقننة املت نندد ودجنرادان تسننعري الكر ننون واإلعننا ن اخلضنراد والووننا ف اخلضنرادي اننا يعننأ أن
اقتصنناداهتا تنمننو ننوتري أسننرا مننن وتننري انبعايهتننا أو اسننتخدامها للمنوارد .وقنند متكنننت مننن اقيننق

__________

( )84ان ر .UN Environment and others, Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences
( )85ان نر Mark Z. Jacobson and Mark A. Delucchi, “Providing all global energy with wind, water, and
solar power, part I: technologies, energy resources, quantities and areas of infrastructure, and

)materials”, Energy Policy, vol. 39, No. 3 (March 2011س و

Energy Watch Group, “100% renewable

.electricity worldwide is feasible and more cost-effective than the existing system”, 8 November 2017
( )86ان ر .UNEP, Emissions Gap Report 2018, pp. xxi–xxii
( )87البنك الدويلي تقرير عن التنمية يف العامل  2010التنمية وتغري املناخي الصفحة .7
( )88ان نر Marshall Burke, W. Matthew Davis and Noah S. Diffenbaugh, “Large potential reduction in
”.economic damages under UN mitigation targets
(UN Environment and others, Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences, pp. )89
26, 27 and 31س و Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of
.1.5ºC, summary for policymakers, p. 21
(.World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, p. 23 )90
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ذلننكي يف املتوسننتي مب نوازا احلنند مننن الفقننر ننوتري أسننرا مقارنننة ابلبلنندان األخننر .)91(.فنناحلواجز
اجتماعية وسياسية دذني وليست تكنولوجية أو اقتصادية.
القطاع اخلاص
 -47يتتلننب الننرد علننى االح نرتار العننامل تغي نرياو يفض ن د التحننولي و ينمننا يننر .الننبع أن
نناك فر ة ملعاجلة أوجه عدة املساوا ودعمال احلقوق األساسيةي يبدو أن آخرين يرون أن نناك
فر ة إلجنراد د نبحان مواتينة للمسنتلمرين لتاملنا سنعوا دليهنا .وقند شنرا البننك الندويل و نر ما
األم ننم املتح نند اإلمن ننا مع ناو يف مب ننادر ابس ننم ’االس ننتلمار م ننن أج ننل املن نناخ‘ ()Invest4Climateي
’’لتحدينند احل نواجز السياسنناتية والتن يميننة الننو تعننرتض توسننيد نتنناق االسننتلمار ود نناد احللننول
وتقنندا النندعم السياس ن لتننذليلها‘‘( .)92ودعننت من مننة التعنناون والتنميننة يف املينندان االقتصننادو
(من مننة التعنناون والتنميننة) د سياسننان ’’اسننتلمار مننرن‘‘ يصننعب متييزنننا عننن التو ننيان الننو
ولت نذا املؤسسان تصدرنا طيلة سنوان وأو لتنا د نذا الوضد ب على احلكومان أن
ارص على أن يكون االقتصاد ’’مفتوحاو أماة االسنتلمار التنافسن ‘‘ي وتضنمن أن تكنون أسنواق
العمننل ’’مرنننة‘‘ي وتتبننىن ’’مبننادئ أساسننية يف جمننال االسننتلمار ملننل عنندة التمييننز ضنند املسننتلمرين
األجانب‘‘ي وتلغ التعريفان وااللتزامان املتعلقة ابرتو .ارل (.)93
 -48وال شننك يف أن الشننركان ستضننتلد نندور يف تننوفري احللننول لتغننري املننناخ وتنفيننذناي لكننن
سيكون من اخلتأ االعتماد املفرة على تتنوا القتناا اخلناص .فتغنري املنناخ تنا عنن فشنل األسنواقي
ول ننن اق ننق االلتزام ننان التوعي ننة بفن ن االنبع نناين أكل ننر م ننن ذل ننك .ففن ن أ ر/م ننايو 2019ي
التزم ننت  554ش ننركة بف ن انبع نناين غ ننازان الدفيال ننة يف ط ننار ’’مب ننادر الغ ننا ن القا م ننة عل ننى
العلم‘‘ي لكن نذا املبادر ليست ملزمة أساساو وتعتمد اعتماداو كلياو على اإل بج الذايت(.)94
 -49ومن املنرجح أن حان تول مبنالغ مالينة ضنخمة د القتناا اخلناص وعنن طريقنهي مبنا يف ذلنك
عننرب املؤسسننان املاليننة الدوليننة وآليننان متويننل العمننل املننناخ ي اننا ينتننوو علننى ختننر منننح ا بننان
للشننركان أو ينند املنننافد العامننة ننلمن بننس .وأدن اجلهننود املواتيننة للشننركان املبذول نةح للتصنندو
لبنبعنناين د ’’ح نوافز ضننار ‘‘ وكافننأن املصنننعن علننى دنتنناك غننازان الدفيالننة لك ن ننازوا مننر
أخر .على تندمري تلنك االنبعنايني أو أ منت ’’النصنا ن وارتنالن‘‘ للبحن عنن جمتمعنان يف
لدان غنية يولوجياو لضمان حقوق األرض وما تنتوو علينه منن وعنود كسنب عا ندان أر ند
الكر ون(.)95
 -50وتشننكل اخلصخصننة املتصننلة تغننري املننناخ أيض ناو انناطر علننى حقننوق األشننخاص الننذين
يعيشنون يف فقنر .فمؤسسنة التموينل الدولينة هتنندسي يف ختتهنا لتنفينذ اإلجنرادان املتعلقنة ابملننناخ
د ’’ز د االسنتلماران املناخيننة‘‘ لتصنل د  28يف املا ننة مننن متويلهنا يف أفننق  2020و’’افيننز‘‘
تعبالنة  13مليننار دوالر منن ر وا أمنوال القتنناا اخلناص سنننو وي وسننا ل تشنمل دقامننة الشنراكان

__________

(.ILO, Greening with Jobs. World Employment Social Outlook 2018, pp. 7, 13 and 15 )91
( )92ان ر ).World Bank, “About Invest4Climate” (February 2019
(.OECD, Investing in Climate, Investing in Growth (2017), pp. 185, 187–188, 209 and 215–216 )93
( )94ان ر .https://sciencebasedtargets.org/about-the-science-based-targets-initiative/
( )95ان ر .Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, pp. 219–220
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ننن القت نناعن الع نناة واخل نناص( .)96وفيم ننا ننن ع ننام  2012و 2016أغلق ننت املؤسس ننة 21
معاملة شأن شراكان ن القتاعن العناة واخلناص مرتبتنة ابملنناخي معبالنة  2.9ملينار دوالر(.)97
وانندد املؤسسننة ضننمن الش نراكان ننن القتنناعن العنناة واخلنناص شننكبو مننن ’’ا ياكننل األساسننية
الذكيننة مناخي ناو إلمنندادان املينناا يف املننناطق احلض نرية‘‘ وتنندع أن القتنناا اخلنناص ’’سيسنناعد يف
كفال ننة احلص ننول املس ننتداة عل ننى خ نندمان املي نناا‘‘( .)98واالعتق نناد لن اخلصخص ننة س ننتعزز ف ننرص
احلصننول علننى املينناا يف وقننت تتزاينند فيننه ننندر املينناا أمننر مقلننق للغايننةي ابلن ننر د أن اخلصخصننة
تعت األولوية حتماو للر ح وتضد جانباو اعتباران من قبيل املساوا وعندة التميينزي انا يفضن د
هتميش الفقراد واجملتمعان ارلية الفقري (ان ر .)A/73/396
 -51و نندالو م ننن مس نناعد الع ننامل عل ننى التكي ننف م نند تغ ننري املن نناخي فن ن ن خصخص ننة اخل نندمان
األساسية واحلماية االجتماعية ثكن أن تكون شكبو من أشكال سنود التكينف .فعنندما عصنف
دعصننار سنناندو نيويننورك يف عنناة 2012ي وحننرة سننكان نيويننورك منخفض ن النندخل وضننعاس
احلال من الكهرابد والرعاينة الصنحيةي حهن مقنر غولندمان سناكس عشنران آالس أكيناا الرمنل
وم تد ابلتاقة من مولدا الكهراب ( .)99وأوفِّد دطفنا يون خنواص ذوو قفنازان
اململوكة ذا الشركة ح
()100
يضنناد إلنقنناذ قصننور زاب ننن قتنناا التننأمن مننن الت نراز الع نايل مننن احلرا ننق املهولننة  .وثكننن أن
يننؤدو االعتمنناد املفننرة علننى القتنناا اخلنناص د سننيناريو الفصننل العنصننرو املننناخ حي ن ينندفد
األثر دح مقا ل ا رو من فرة احلر واجلوا والنزااي ينما يحرتك ابق العامل عرضة للمعا .
متويل أنشطة مواجهة تغري املناخ
 -52ال د من تعبالة مالان ملياران الدوالران أو أكلر لت ننب معنا شنرية وخسنا ر تقندر
رتيليننو ن النندوالران .أمننا التنزاة البلنندان املتقدمننة تعبالننة  100مليننار دوالر سنننو و سلننول عنناة 2020
’’فل ن ننيس س ن ننو .ج ن ننزد م ن ننن التموي ن ننل ال ن ننبزة لم ق ن نناد عل ن ننى متوس ن ننت ارتف ن نناا درج ن ننة احل ن نرار يف درجت ن ننن
مالويتن‘‘( .)101وال يكف أيضاو لتلبينة االحتياجنان يف جمنال التكينفي النو يحتوقند أن ينرتاوط جمموعهنا يف
البلنندان الناميننة ننن  140مليننار دوالر و 300مليننار دوالر سنننو و سلننول الفننرت )102(2030-2025ي
ومننا ننن  280مليننار دوالر و 500مليننار دوالر سنننو و سلننول عنناة  .)103(2050ووفق ناو لتحليننل
ل رقنناة املوجننود ي ف ن ن املسنناعد املقنندر أقننل مننن املسنناعد املبلننغ عنهنناي وتقننل املسنناعد القا مننة
على املنح كلرياو عن القروضي وال يذنب سو .جزد غري منها و أقل البلدان منواو(.)104
__________

(.International Finance Corporation (IFC), “IFC climate implementation plan” (April 2016), p. 1 )96
( )97املرجد نفسهي الصفحة .23
(.IFC, Creating Markets for Climate Business (2017), p. 94 )98
( )99ان ر .Jessica Pressler, “Goldman has the power”, New York Magazine, 3 November 2012
(.Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, p. 52 )100
(Michael I. Westphal and others, “Getting to $100 billion: climate finance scenarios and projections )101
.to 2020”, World Resources Institute (May 2015), p. 5
(.Oxfam, “Climate finance shadow report 2018”, p. 6 )102
( )103ان ر .UNEP, “Cost of adapting to climate change could hit $500 billion per year by 2050”, 10 May 2016
(.Oxfam, “Climate finance shadow report 2018”, p. 3 )104
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 -53وثك ننن أن تس ننهم مش نناريد التخفي ننف والتكي ننف ال ننو ت نندعمها ننناديق املن نناخ أيضن ناو يف
تقننوي جمموعننة مننن حقننوق اإلنسننان اإلجرا يننة واملوضننوعية (ان ننر .)A/HRC/WG.2/19/CRP.4
فتمويل أنشتة مواجهة تغري املناخ ثكن أن يؤدو د تفاقم عدة املساوا ن اجلنسن دذا مل يراا
املمول ننون اآلي ر اجلنس ننانية املرتتب ننة علن ننى تغ ننري املن نناخ والتميي ننز املنه ن ن ال ننذو تتع ننرض ل ننه امل ن نرأ
(A/HRC/41/26ي الفقننر  .)47وقنند دعننا اخل نرباد د العمننل علننى ’’توحينند‘‘ الضننما ن املتعلقننة
مبختلنف نناديق وآلينان املنناخ و’’تنقيحهنا لكن تراعن مراعنا ومنة االعتبناران املتصنلة سقننوق
اإلنسان‘‘ (A/HRC/31/52ي الفقر .)61

جعم -التحول اجملتمعي
 -54اسننتندن مع ننم املكاسننب الننو اققننت يف جمننايل احلنند مننن الفقننر والنمننو االقتصننادو يف
احلقبة ما عد الصناعية د استخراك املنوارد واسنتغب ا علنى نو غنري مسنتداة .واغتنىن عن النناا
و ع ن البل نندان غ ننىن فاحش ناو ع ننن طري ننق االنبع نناين م ننن دون دف نند تكاليفه ننا عل ننى البيال ننة والص ننحة
البشريةي الو يتحمل عبالها أكلنر منن غنرينم األشنخاص النذين يعيشنون يف فقنر .ولنن ينؤدو اللبنان
عل ننى ن ننذا التري ننق د احلف ننايف عل ننى النم ننو يف األج ننل التوي ننلي ننل س ننتكون عواقب ننه وخيم ننة عل ننى
االقتصاد العامل وسيوقد مالان املبينن منن النناا يف نراثن الفقنر .وال ينبغن اعتبنار العمنل املنناخ
عا ق ناو أم نناة النم ننو االقتص ننادو ننل دافعن ناو د فص ننل النم ننو االقتص ننادو ع ننن االنبع نناين واس ننتخراك
املواردي وحمفزاو لبنتقال و االقتصاد األخضري واسن حقوق العمال وجهود القضاد على الفقر.

 -55وسيتتلب تغري املناخ تغيريان نيكلية عميقة يف االقتصاد العامل  .وال د من فعل ذلك
تريقننة تتننيح النندعم الننبزة وام ن العمننال وختلننق فننرص العمننل الب ننقي وتسرتشنند مبعننايري العمننل
الدولي ننة .وس ننيكون ن نناد ش ننبكة قوي ننة للحماي ننة االجتماعي ننة وحس ننن االنتق ننال د اقتص نناد أخض ننر
أفضل وسيلة للتصدو ملا سين م عن تغري املناخ من أضرار ال مفر منها(.)105
 -56وينبغ أن يكون تغري املناخ حافزاو للدول إلعمنال احلقنوق االقتصنادية واالجتماعينة النو
طننال انلهننا والتغاض ن عنهنناي مبننا فيهننا احلننق يف الضننمان االجتمنناع واملنناد والصننرس الصننح
والتعليم والغذاد والرعاية الصحية والسكن والعمل الب ق .وينبغ اسنتخداة اإلينرادان املتأتينة منن
العمنل املننناخ ي مبننا يف ذلننك مراقبننة االنبعنناين ودعناد نيكلننة الضنرا بي يف متويننل نراما احلمايننة
االجتماعية من أجل هاية األشخاص املتضررين.

 -57وينحنرجح أن يننؤدو اختنناذ اإلجنرادان البزمننة للتصنندو لتغننري املننناخ د فقنندان ووننا ف يف
عن ن القتاع ننان كليف ننة االنبع نناين الكر وني ننة .غ ننري أن الوو ننا ف اجلدي نند البزم ننة للح نند م ننن
االحرتار العامل يف درجتن مالويتن ستعوض تلك الووا ف املفقود وتزيد عليهاي وفقاو لتقنديران
من مة العمل الدولية .فاالنتقنال د التاقنة الن يفنة وحندنا سنيؤدو د ز د نافية قندرنا 18
مليون وويفة من خبل التاقة املت دد ومننو املركبنان الكهراب ينة وتزايند كفناد التاقنة يف املبناين.
ويحتوقد أن يفض التحول من اقتصاد قا م على االستهبك د اقتصاد التدوير القا م علنى دعناد
االستخداة ودعاد التدوير ودعاد التصنيد د خلنق  6مبينن وويفنة أخنر.ي ويتنيح التحنول د
الزراعة املستدامة فرص عمل دضافية(.)106
__________

(.Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of 1.5ºC, p. 464 )105
(.ILO, Greening with Jobs. World Employment Social Outlook 2018, p. 1 )106
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 -58وسيتتلب التحول وضد سياسان قوية على الصعيد ارل لدعم العمال الذين يحزاحنون
مننن ووننا فهمي وتيسننري انتقننا م د غريننناي وضننمان جننود الووننا ف اجلدينند  .وينبغ ن أن تشننمل
نننذا السياسننان التحننويبن النقديننة واحلمايننة مننن البتال نة ودعننم التنسننيب ِّ
ومنننح االنتقننال(.)107
وتشنكل التغنريان احلتمينة يف االقتصناد والقنو .العاملننة منربران قوينة لوضند نراما شناملة لضننمان
فرص العملي تتيح عمبو قا ماو على احلقوق وتتيح األ ول واخلدمان وا ياكل األساسية البزمة
للتحول األخضر والتخفيف من آير الكواري مقا ل دخل مستقر(.)108
 -59ودذا أديننر االنتقننال د اقتصنناد مسننتداة ددار حسنننةي ثكننن أن يسننهم يف خلننق ووننا ف
أفضننل جدينند ي ودفنند العمننال ننو القتنناا الرمس ن ي وتننوفري التعلننيم والتنندريبي واحلنند مننن الفقننري
()109
وهاية الرفاا االقتصادوي والتصدو للتمييز وعدة املساوا  .وأماة البلدان النامية فر نة أيضناو
لتختن النمننو القننا م علننى الوقننود األحفننورو واقيننق طفننر نوعيننة ننو التاقننة املت نندد البمركزيننة
والتكنولوجيننان األكفننأ يف جمننايل الزراعننة والبننناد .أمننا دذا أس نيالت ددار نننذا االنتقننالي فسننترتتب
علي ننه خس ننا ر يف الوو ننا في وعواق ننب وخيم ننة عل ننى الفق ن نرادي وتر تس ن ن التميي ننز يف جم ن نال العم ننلي
وتفكيك شبكان احلماية االجتماعية والعمل(.)110
 -60ومل تتصد احلكومان وال أطنراس فاعلنة كلنري يف األوسناة املعنينة سقنوق اإلنسنان دينة
لتغري املنناخ علنى مند .عقنود .ويصنبح منن الصنعب تصنور املشنكلة ابلن نر د ح مهنا ونتاقهنا
وشراسننتها .فقنند ح بننت الشننركان الوقننا د واعرتضننت علننى التنندخل سننعياو منهننا د اقيننق أرابط
قصري األجل( .)111وال تزال أسوأ النتا ا عيد للغاية سين ال تشند انتمامننا متامناوي وال يت ناوز
ن ننر اجلالسننن علننى كراسن السننلتة موعنند االنتخنناابن التاليننة .وقنند و ننلنا د مرحلننة أ ننبحت
فيهننا النتننا ا املتوقعننة يف أحسننن األحنوال نن املننون واملعننا علننى نتنناق واسنند سلننول ايننة نننذا
القرني أما أسوأ ما يحتوقد فيهدد اإلنسانية ابالنقراض(.)112

 -61ومد ذلكي حس لت ع التتوران اإل ا ينة .فقند ندأن انبعناين تسنعة وأر عنن لنداو
تنخف ابلفعل .والتزة أكلر من  7 000مدينة و 245منتقنة و 6 000شنركة ابلتخفينف منن
آير تغن ننري املنن نناخ .ومل يعن نند الفحن ننم قن ننادراو علن ننى املنافسن ننة و ن نندأن تكلفن ننة التاقن ننة املت ن نندد تقن ننل
سننرعة( .)113وتحعتننرب النندعو .القضننا ية الننو رفعتهننا مؤسسننة  Urgendaضنند حكومننة نولننندا أول
دعو .يف العامل يبن فيها املواطنون أن على حكومتهم واجباو قانونيناو يلزمهنا مبنند تغنري املنناخ(.)114

__________

()107
()108
()109
()110
()111
()112
()113
()114
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ان نر
).societies for all” (2015
ان ر .ILO, Greening with jobs. World Employment Social Outlook 2018, p. 110–111
ان نر ILO, “Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and
”.societies for all
ان ر .UN Environment and others, Green Industrial Policy: Concept, Policies, Country Experiences
ان ننر Business and Human Rights Resource Centre, “Turning up the heat: corporate legal
”.accountability for climate change
ان ر .David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth, p. 29
ان ر .UNEP, Emissions Gap Report 2018, p. xx
).Urgenda, “Climate case” (2019
ILO, “Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and
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ويف أسرتالياي رفضت حمكمة استالنافاو يتلنب اإلذن سفنر منن م جديند للفحنمي ألسنبا منهنا أن
املن م سيسنهم يف االحنرتار العنامل ( .)115ويف النوال ن املتحند ي قندة املشنرعون مقرتحنان شنأن
اتف نناق أخض ننر جدي نند لتحقي ننق التع ننادل يف ر ننيد االنبع ننايني مب ن نوازا االس ننتلمار يف الوو ننا ف
وا ياكننل األساسننية اخلض نراد()116ي وحفننزن الناشننتة يف جمننال املننناخي غريتننا تننونربجي البالغننة م ننن
العمننر  16عامناوي حركننة دوليننة مننن امل ننانران مننن أجننل املننناخ( .)117دضننافة د ذلننكي اجتاحننت
احت اجان حركة التمرد ضد االنقراض اململكة املتحند لربيتانينا الع منى وأيرلنندا الشنمالية ننذا
العاة ودفعت رملا ن ويلز واسكتلندا واململكة املتحد د دعبن حالة التوارئ املناخية(.)118

دال -حتويل النظام الدويل حلقوق اإلنسان
 -62دن التحنندو االسننتلنا يتتلننب اسننت ا ة اسننتلنا ية .وال ثكننن التعامننل معننه مننن خننبل
النها التقليدية فحسب .وتغري املناخ حالة طار ة مل يسبق ا مليلي وتتتلب من األوساة املعنية
سقوق اإلنسان تفكرياو جريالاو وخبقاو .لكن اجلميد يعرس أن نذا الفالنة تعنارض اال تكنار وتعتقند
أن ابإلمكان معاجلة التحدو الر يس املقبلي مهما كان اتلفاو أو ملرياوي ابلوسا ل الراسخة.
 -١االعرتاف ابحلاجة امللحة إىل تغعري يفضي إىل التحول
 -63ال تتملنل اخلتنو األو لت ناوز اجلمنود يف االعنرتاس ابحلاجنة امللحنة د العمنل املفضن
د التحول فحسبي ل يف االعرتاس أيضاو لن حقوق اإلنسنان ثكنن نل نب أن تكنون جنزداو
منن احلنل .وال نند منن التخلن عننن وننم االعتقناد لن تغننري املنناخ مسنألة تقنيننة يف الواقندي أو جمننرد
مسألة سياسيةي ولن قانون حقوق اإلنسان ال يؤدو سو .دور طفيف.
 -64ودذا مل ُين حند ختننر يننرجح أن يهنندد أو يقننوض التمتنند ننل حقننوق اإلنسنناني املكرسننة يف
الشرعة الدولية للحقوقي ابملدافعن عن حقوق اإلنسنان د اختناذ دجنرادان متضنافر ي فسنيهمش
نننؤالد أنفس نهم لنفسننهم أو لننن تعننود نننناك حاجننة دلننيهم يف وجننه أكننرب التحنند ن دحلاح ناو أمنناة
البشرية يف اآلجال القصري واملتوست والبعيد.
 -65وق نند ابدر عن ن الناش ننتن وار ننامن واجملتمع ننان ارلي ننة املتض ننرر ي و عن ن احلكوم ننان
أحيا وي د تنفيذ اسرتاتي يان واعد وخبقة مثة حاجة ملحة دليها لك يكون حلقنوق اإلنسنان
وزن يف ارادين املتعلقة تغري املناخي لكن الرد السا د حىت اآلن ال ينزال ننو احلنذر الشنديدي أو
ابألحننر .التنصننل .وينبغ ن ل وسنناة املعنيننة سقننوق اإلنسننان ككننلي ولكننل مكننون مننن مكو هتننا
أيضاوي تكليف اجلهود وتناول مسألة تغري املناخ سزة وعلى و خبق.
__________

( )115ان ر

Marcos Orellana, “Australia court rules it is the ‘wrong time’ for coal”, Human Rights Watch,

10 February 2019ي و.Gloucester Resources Limited v. Minister for Planning [2019] NSWLEC 7
( )116ان نر H.Res.109 – Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Dealي
متاط يف الرا ت التايل .www.congress.gov/bill/116th-congress/house-resolution/109/text
( )117ان ر .Ilze Filks, “Swedish student Greta’s climate ‘school strike’ goes global”, Reuters, 11 March 2019
(. “‘Climate emergency’ declared by Welsh Government”, BBC, 29 April 2019 )118
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 -٢االعرتاف ابلتهديدات املاثلة أمام الدميقراطعة واحلقوق املدنعة والسعايعة
 -66يركننز الن ننر يف املخنناطر ارتملننة الننو تننن م عننن تغننري املننناخ دا م ناوي يف املقنناة األولي دن
مل يكن يركز حصراوي على احلق يف احليا واملاد والصنرس الصنح والصنحة والغنذاد والسنكني غنري
أن الدثقراطينة وسنياد القنانوني فضنبو عنن جمموعنة واسنعة منن احلقنوق املدنينة والسياسنية معرضننة
للختننر ابلقنندر نفسننه( .)119وقنند شنندد العدينند مننن املعلقننن علننى أن تغننري املننناخ ينبغ ن أن يعتننرب
مسألة طار ةي وأن على احلكومان واجلهان األخر .أن تتصرس وفقاو لذلك( .)120وقد ال يكون
املقص ننود م ننن ذل ننك دع ننبن حال ننة التن نوارئ رمسين ناوي وم ننن تربي ننر القي ننود املفروض ننة عل ننى حق ننوق
اإلنساني لكن الدول ثكن أن تست يب ابلفعنل لتغنري املنناخ نز د سنلتان احلكومنة واحلند منن
ع احلقوق .وستكون نذا العملية حمفوفة مبشاكل كبري وتتتلب يق ة شديد من احلكومان
ومؤسسان حقوق اإلنسان واراكم الوطنية واإلقليمية.
 -67دضننافة د ذلننكي ف ن ن حالننة ع نندة التننيقن وانع ننداة األمننن ال ننو سننيعيش فيه ننا كلننري م ننن
النااي واملقرتنة تحركان األشخاص على نتاق واسد داخليناو وعنرب احلندودي ستشنكبن اندين
نا لن وغنري مسنبوقن أمناة احلوكمنة( .)121ومنن املنرجح أن ينؤدو احتمنال سنخت اجملتمندي وتزايند
ع نندة املس نناوا ننل وارتفن نناا مس ننتو ن احلرم ننان ننن ع ن ن الفال نناني د افي ننز ال ننردود القومين ننة
أو القا مة على كرا األجانب أو العنصرية أو غري ذلنك .وسنيكون منن الصنعب للغاينة اتبناا نا
متوازن دزاد احلقوق املدنية والسياسيةي سنواد أكنان ذلنك يف جمتمند يسنعى سنزة د التخفينف منن
آير تغري املناخ أة يف جمتمد يرف ذلك.
 -٣تنشعط احلقوق االقتصادية واالجتماععة
 -68ن نراو د هتدي نند وتق ننوي دمكانيننة حص ننول الن نناا علننى الغ ننذاد واألرض وامل نناد والرعاي ننة
الصحية والسكن والتعليمي ستزداد احلاجة أكلر منن أو وقنت مضنى د سياسنان مبد ينة تكفنل
احنرتاة احلقننوق االقتصننادية واالجتماعيننة .وسننتتتلب األننواا البزمننة مننن السياسننان املفضننية د
التحولي وما يقرتن ا من حاجة د توزيد أعندل للمنوارد وتلبينة االحتياجنان األساسنية التعامنل
أيض ناو منند نننذا احلقننوق مبنه يننة أكننرب كلننري اننا اعتمدتننه مع ننم احلكومننان واجملموعننان املعنيننة
سقننوق اإلنسننان حننىت اآلن .وسننيكون التننأقلم منند آير تغننري املننناخ املأسنناوية حتمناو أ ننعب كلننري
مننا مل تحكفننل احلمايننة حلقننوق الننناا االقتصننادية واالجتماعيننة .وينتبننق ذلننك أشنند مننا ينتبننق علننى
األشخاص الذين يعيشون يف فقري دذ ال يكاد يشنك أحند يف أن حمننتهم سنتتفاقم د حند عيند.
ومثننة مننربران قويننة تنندعو د وضنند ختننت واس نرتاتي يان مسننبقة ملواجهننة نننذا التحنند ني ومنند
ذلك ليست نناك أدلة تذكر على فعل ذلك.
__________

( )119ان ر ”.Amnesty International, “Climate change
(David Spratt and Ian Dunlop, “What lies beneath: the understatement of existential climate risk” )120
.(2018) p. 39
( )121ان نر Ayşem Mert, “Democracy in the Anthropocene: a new scale”, in Anthropocene Encounters:
New Directions in Green Political Thinking, Frank Biermann and Eva Lövbrand, eds. (Cambridge,

).Cambridge University Press, 2019
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 -٤االضطالع مبسؤولعة التنظعم
 -69أضننحى التن ننيم احلكننوم عم نبو خننارك العص ننر مننن ج نراد نيمنننة امل ننذنب االقتص ننادو
اللي نربايل اجلدي نند ال ننذو يت س نند يف ال نندعم ال ننذو تقدم ننه من م ننان دولي ننة تش ننمل األم ننم املتح نند
والبنك الدويل و ندوق النقد الدويلي لصاحل اخلصخصنة ودزالنة الضنوا ت التن يمينة والتقشنف يف
ش ننكل ض ننبت أوض نناا املالي ننة العام ننة .غ ننري أن م ننن الواض ننح أن اجله ننان الفاعل ننة م ننن الش ننركان
ال تس ننتتيدي ول ننن تس ننتتيدي مبحن ن درادهت ننا أن تع ننزز اتب نناا ننا ش ننامل يكف ننل اقي ننق التح ننول
االقتصادو واالجتماع البزة للتخفيف من آير تغري املناخ .ومن خبل دجرادان قتاا الوقنود
األحفورو وجنه خناصي والن ناط الكبنري النذو حققتنه الشنركان عنرب جمموعنان الضنغت للتقلينل
من ننن قيمن ننة تغن ننري املنن نناخ أو انلن ننه يف العدين نند من ننن البلن ننداني أوهن ننر القتن نناا اخلن نناص ع ن ننزا عن ننن
االضتبا لو دور قيادو يف التخفيف من آير تغري املناخ .وينتبق ننذا األمنر علنى النرغم منن
أن الشركان و ناديق االستلمار الكرب .أ بحت تدرك متناة اإلدراك االضنتراابن النو تلنوط يف
األفنق( .)122وعلينهي فن ن احلكومنان ملزمنةي منفنرد وجمتمعنةي تحمنل املسنؤولية عنن تنفينذ ننر ما
شننامل يفض ن د التحننول نندس التخفيننف .وينبغ ن أن تنندفد األوسنناة املعنيننة سقننوق اإلنسننان
احلكومان قو د االنتقال سرعة و ذاك اال اا.
 -٥إعادة النظر يف االيتجاابت يف جمال حقوق اإلنسان
جتاوز التقنعات التقلعدية
 -70يهيمن على ميدان حقوق اإلنسان الدويل حمامون ثيلون د تصريف طاقاهتم عرب حفنة
مننن النننها اجملر ننة واملختننرب  .وتشننمل نننذا النننها النندعاو .القضننا يةس و ننياغة التقنناريرس وتقنندا
الش ن ننكاو.س واالض ن ننتبا لنش ن ننتة ال ن نندعو ل ن نند .الوك ن نناالن احلكومي ن ننة أو ار ن نناكم أو نيال ن ننان
املعاندانس ود دار النشران الصحفية.
 -71ويسعون أيضاو د وضد اجتهاد قضا ُيدد نتاق حقوق عينها واآلير املرتتبة عليها.
وقنند أححننرز ابلفعننل عن التقنندة يف توضننيح مننا يقنند علننى عنناتق النندول يف سننياق تغننري املننناخ مننن
التزامننان متعلقننة سقننوق اإلنسننان .وأكنندن طا فننة مننن ارنناكم وا يالننان األخننر .أن تغننري املننناخ
يشنكل هتديندان ختننري حلقنوق اإلنسناني وأن علننى الندول أن تتقيند قننانون حقنوق اإلنسننان يف
التصنندو لننهي وأن تسننتبق وتعننا األضنرار املتوقعننة الننو سننتن م عنننهي وأن تعننزز التزاماهتننا يف جمننال
التخفينف .ومند ذلننكي ال ينزال ننناك الكلننري انا ينبغن فعلننه لسند اللغنران الكبننري وحناالن عنندة
التيقن شأن التزامان الدول.
 -72وفيما يتعلق ابالنبعايني وضعت اجلهان الفاعلة يف جمال حقنوق اإلنسنان معنايري عامنةي
ملل شرة ’’خفن االنبعناين لسنرا منا ثكنني ابسنتخداة أقصنى قندر منن املنوارد املتاحنة‘‘(.)123
__________

( )122ان نر

Georgi Kantchev and Sarah Kent, “Funds say climate change is now part of their investing

equation”, Wall Street Journal, 10 June 2019س و CDP, “Major risk or rosy opportunity: are companies

()123
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ويحعت ننرب ذل ننك خت ننو أو نام ننةي لك ننن نن نناك حاج ننة د ز د توض ننيح املن نراد منه ننا يف املمارس ننة
العملي ننة .فهن ن ال مت نننح ال نندول واجله ننان الفاعل ننة األخ ننر .توجيه ننان واض ننحةي ا ننا ثكنه ننا م ننن
اإلفبن ابلتزامان يلفها الغموض ودجرادان مستهنا الفتنور .و نب أن تكنون اجلهنان الفاعلنة يف
جمنال حقنوق اإلنسنان علنى اسنتعداد لبلنور التزامنان الندول علنى نو علهنا تب نم وضنوط أكنرب
اخلياران السياساتيةي ودال فقدن أمهيتها يف نذا النقاش.
 -73والنندعاو .القض ننا ية عنصننر ن نناةي وقنند حرفع ننت أكلننر م ننن  850قضننية ش ننأن تغننري املن نناخ
يف  24لننداو( .)124ويسننعى اجلننزد األكننرب منهننا د مسننادلة احلكومننان والشننركان عننن االنبعننايني
والبحن عننن سننبل االنتصنناس مننن األضنرار النامجنة عننن تقصننري اجلهتننن يف خفن االنبعنناين الننو
وسن لت مننذ عهند قرينب ز د نامنة يف عندد القضنا املرفوعنة ملسنادلة
كانت علنى علنم ضنررنا .ح
()125
اجلهان الفاعلة عن عدة التكيف مد اآلير املتوقعة من تغري املناخ  .ونبهنت تلنك القضنا منر
أخر .الدول د أ نا ملزمنة مبراعنا فقندان سنبل العنيش والتشنريد وانعنداة األمنن الغنذا وغنري ذلنك
من اآلير املرتتبة على تغري املناخي لكن التقاض ليس سو .جزد غري من اسرتاتي ية شاملة.
عمل النشطاء على الصععد اجملتمعي
 -74تتسننم مع ننم أنشننتة حقننوق اإلنسننان تا عهننا البريوقراطن االنعنزايلي راضننية نتننا ا دجرا يننة
رمسي ننة ق نند ال يك ننون ننا ثث ننري مباش ننر يحننذكر عل ننى أرض الواق نند .وال ثك ننن ترس نني حق ننوق اإلنس ننان
ودفعهننا قننو ننو التقنندة دال ابلتعبالننة اجملتمعيننة .وتنندافد األغلبيننة السنناحقة مننن احلكومننان عننن قنناد
األمننور علننى حا ننا وال يننرجح مننن أن تضننتلد نندور قيننادو قننوو عننندما تنندعو احلاجننة د تغيننري
جذرو .وال تزال لد .مع م األوساة املعنية سقنوق اإلنسنان نبن قوينة ابلقواعند الشنعبية وتتبنوأ
مكانننة تؤنلهننا لتش ن يد وتيسننري تعبالننة اجملتمنند ارل ن  .ومننن دون ذلننكي ف ن ن رضننا النخننب احلاكمننة
ابلوضد القا م واملصاحل املكتسبة للنخب املالية سيدفعان ابلفالتن د ا اوية من حي ال تدر ن.
بناء التحالفات
 -75ينبغ ن ن ن لل هن ن ننان الفاعلن ن ننة يف جمن ن ننال حقن ن ننوق اإلنسن ن ننان أن تتبن ن نند ن ن ناو أمن ن نننت متعن ن نندد
التخصصان يكون أكلر تفصيبو وتنسيقاو مد ن جماالن القانون وعلم املناخ وحقنوق العمنال
وعلننم االقتصنناد ملعاجلننة املسننا ل املتعلقننة ابالنبعنناين والتخفيننف واحلمايننة االجتماعيننة واالنتقننال
العننادل للمض ن ق نندماوي ودوح ننة مسننار د األم نناة ثك ننن أن تتبع ننه النندول .و ننب عل ننى اجله ننان
الفاعلة الر يسية يف جمال حقوق اإلنسان أن تتناول األساللة املتعلقة ابالنبعناين وختصني املنوارد
والتاقننة والسياسننان االقتصنناديةي الننو تواجههننا النندولي وحيلمننا كانننت نننناك حاجننة حقيقيننة د
تو يان مفصلة قا لة للتنفيذ .وتؤدو نيالان معاندان حقنوق اإلنسنان واآللينان األخنر .دوراو
يف اديد معايري ذا القراران تسرتشد قنانون حقنوق اإلنسنان .ودذا مل تضنتلد األوسناة املعنينة
سقننوق اإلنسننان ننذا النندور وولننت متمسننكة ابلبننديهيان الننو يصننعب اختنناذ دج نرادان شننأ اي
فستحرتك جانباو عند اختاذ القراران احلامسة شأن تغري املناخ.
__________

(.UN Environment, “The status of climate change litigation: a global review” (2017), p. 10 )124
( )125املرجد نفسهي الصفحتان  16و.23
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 -76ومثننة تتننوران د ا يننة يف التنسننيق ننن أنصننار البيالننة والفنناعلن يف جمننال حقننوق اإلنسنناني
تشننمل دير الش نواغل املتعلق ننة ابملن نناخ يف ن نناة األم ننم املتح نند يال ننان املعان نندان واس ننتخداة حق ننوق
اإلنس ننان يف ال ندعاو .القض ننا ية املتعلق ننة ابملن نناخ .ونن نناك فر ننة حقيقي ننة لبس ننتفاد م ننن اخل ننرب التقني ننة
لعلمنناد البيالننة واملننناخ لننز د دقننة وتفا ننيل التو ننيان واملعننايري القانونيننة املتعلقننة سقننوق اإلنسننان الننو
ولت حىت اآلن تفتقر د اخلصو ية الو من شأ ا أن تيسر مراعاهتا ا ادفة من جانب احلكومان.
احللول املراععة حلقوق اإلنسان
 -77اتفنناق ابريننس نننو أول اتفنناق شننأن تغننري املننناخ يعننرتس نراحة لمهيننة حقننوق اإلنسننان.
وتحنندعى فيننه النندول د اح نرتاة وتعزيننز ومراعننا مننا يقنند علننى كننل منهننا مننن التزامننان فيمننا يتعلننق
سقوق اإلنسان عند اختاذ دجنرادان للتصندو لتغنري املنناخ .غنري أن ’’ال حنة قواعند‘‘ كاتوفيتسنهي
الو حوضعت لتوجيه تنفيذ االتفناقي ال تتضنمن أو دشنار د حقنوق اإلنسنان( .)126وعلنى النرغم
من تزايد انتمناة األوسناة املعنينة سقنوق اإلنسناني ال تنويل الندول حقنوق اإلنسنان سنو .انتمناة
نامش يف ارادين شأن تغري املناخ.
 -78وثكن أن تؤدو األوساة املعنية سقوق اإلنسان دوراو ناماو يف توضيح الشروة القانونينة
املتعلقة ابلعمل املناخ ي وتيسري مشاركة اجملتمعان املتضرر ي وكفالة امتلال االسنرتاتي يان املتبعنة
غننرض اقيننق األنننداس والتكيننف منند تغننري املننناخ لقننانون حقننوق اإلنسنناني والنندعو د تنفينذنا
ودنفاذنا من خبل الدعاو .القضا ية واألنشتة التقليدية ملنا ر حقوق اإلنسان.
 -79وم ننن األمهي ننة مبك ننان أن يحن تف ننذ العم ننل املن نناخ تريق ننة ا ننرتة حق ننوق اإلنس نناني وامن ن
األشخاص الذين يعيشون يف فقنر منن اآلير السنلبيةي وانول دون وقنوا مزيند منن األشنخاص يف
راثن الفقر .ويشمل ذلك ضمان حصول الفالان السكانية الضعيفة على نياكنل أساسنية تكفنل
ا احلمايةي والدعم التقأ واملايلي وخياران النقل د أماكن أخر.ي والتندريب والندعم النوويف ي
وحي نناز األراض ن ي واحلص ننول عل ننى الغ ننذاد وامل نناد والص ننرس الص ننح والرعاي ننة الص ننحية .وتع ننرتض
ن خا ة يف مواجهة تغري املناخ (ان ر .)A/HRC/41/26
النساد اد ٌ

 -80وعنندة االسننت ا ة لتغننري املننناخ ابلرتكيننز علننى حقننوق اإلنسننان ثكننن أن يننؤدو د آير
ترجد ا القهقر ..وينبغ أن يكون العمل املناخ أيضاو من ماو لتصحيح التفاوون احلالية دالو
مننن تعزيزنننا .فاألشننخاص الننذين يعيشننون يف فقننر يحسننتلنون فعنبو مننن اختنناذ القنراران الننو تعنننيهمي
وُيتمل أن يتعرضوا للتهميش يف االست ا ة للمناخ من جراد عدة املساوا السياسية.
ح
تنشعط آلعات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
 -81ينبغ ن أن يكننون يالننان معاننندان حقننوق اإلنسننان وا يالننان األخننر .وز ننا يف تننناول
املس ننا ل الن ننو تل ننري جن نندالو ح نناداو ابلفعن ننل يف ارن نناكم والربمل ننا ني مبن ننا يف ذل ننك كيفين ننة اسن ننتخداة
االلتزامان املتعلقة سقوق اإلنسان لتحديد الواجبان القانونية الو تقد على عاتق الندول خلفن

__________

( )126ان نر

Centre for International Environmental Law, “Katowice COP24 outcome incompatible with

Paris Agreement. Ambition, equity, and human rights left behind in Poland climate talks”, 25

.December 2018
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انبعاين غازان الدفيالة منفرد وعلنى الصنعيد العنامل ي واإلجنرادان الندنيا النو نب علنى الندول
أن تتخذنا متشياو مد أحدي التوجيهان العلميةي وما دذا كان قانون حقوق اإلنسان ينشئ عتبنة
معينة لمجرادان تكون الدولة دو ا منتهكة اللتزاماهتا.
 -82وين قانون حقنوق اإلنسنان علنى تنوفري سنبل االنتصناس منن االنتهاكناني وال خيتلنف
األمننر فيمننا يتعلننق تغننري املننناخ( .)127وابلن ننر د مننا ابن يحعننرس شننأن األض نرار الواسننعة النتنناق
واآلير املرتتبننة يف حقننوق اإلنسننان مننن ز د االحنرتار نندرجتن مالننويتن ننل وحننىت ن  1.5درجننةي
مننن الضننرورو أيض ناو ادينند التنندا ري الننو ننب علننى النندول أن تتخننذنا لتننوفري مننا يلننزة مننن سننبل
االنتصنناس اننا سننيرتتب علننى تغننري املننناخ مننن انتهاكننان ش نبه مؤكنند حلقننوق اإلنسننان .وتننؤدو
اجلهان الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان دوراو ناماو يف اديد ما ستتتلبه سبل االنتصاس تلك.
 -83وينبغ أن تبح كنل نيالنة منن نيالنان حقنوق اإلنسنان منا ثكنهنا فعلنه لبسنتفاد منن
دجراداهتا القا مة من أجنل د نراز احلاجنة امللحنة د التنزاة مبكافحنة تغنري املنناخ .و نحيح أن ذلنك
ينتنوو علنى احتمننال التنداخل أو االزدواجينةي لكننن ننذا االحتمنال يكنناد يكنون عندا األمهيننة يف
ضود ح م التهديد وطا عه امللح.
 -84وتقدا تو يان مفصنلة يف ننذا الصندد أمنر يت ناوز نتناق ننذا التقرينري غنري أن عنرض
أمللننة قليلننة قنند يكننون فيننه الكفايننة .ومل يع ند وسنند جملننس حقننوق اإلنسننان االعتمنناد حص نراو علننى
ما اعتاد علينه زمنناو طنويبو منن تقنينان تن نيم اجتماعنان أفرقنة اخلنربادي والندعو د دعنداد تقنارير
ال تسمن وال تغأ من جواي وح اجلهان األخر .علنى فعنل املزيند ينمنا يكتفن ننو ابلقلينلي
واعتمنناد ق نراران واسننعة النتنناق لكنهننا غننري قاطعننة وت ننل طموحننة للغايننة .وينبغ ن لننه أن يكلننف
اخلرباد جراد دراسنة عاجلنة لتحديند اخليناران املتاحنةي وينن م فريقناو عنامبو رفيند املسنتو .القنرتاط
دجرادان حمدد ور دنا.
 -85وينبغ يالان املعاندان أن تعيد الن ر فيما دذا كاننت التعليقنان العامنة أو التو نيان
العامة الو اعتمدهتا شأن نذا املسألة كافية ابلفعلي ابلن ر د ح م التحدو وطبيعته .وينبغ
ا أن تعقد اجتماعان ملناقشة نوا التو يان الو ثكنن أن تندرجها يف مبح اهتنا اخلتامينة منن
أجل ح الدول األطراس علنى اختناذ تندا ري منن الننوا النذو مل يعند ُيتمنل التأجينل .وينبغن نا
أيضناو أن تفكننر يف أفضننل السننبل الننو متكنهننا مننن أن تعننزز علننى ننو نننادس ابلفعننل التنندا ري الننو
سبق أن اختذهتا فيما يتعلق تغري املناخ.
 -86وقنند طلبننت الل نننة املعنيننة سقننوق اإلنسننان منننذ عهنند قريننب د الننوال ن املتحنند أن
تتصنند .مباشننر ’’للتهدينندان اخلت ننري املاثلننة أمنناة احل ننق يف احلي نا مننن ج نراد تغننري املننناخي مل ننل
الفيض ننا ن السن نريعة والفيض ننا ن الس نناحلية وحرا ننق الغ نناابن واألمن نراض املعدي ننة واحل ننر الش ننديد
وتلننوي ا نواد‘‘ (CCPR/C/USA/QPR/5ي الفقننر  .)15ونننذا تقنندة كبننري مننن الناحيننة املبد يننةي
أما يف املمارسة العملية ف ن نذا العباران فضفاضة وواسعة للغاية سي ال تعندو أن تكنون جمنرد
تكرار ملا قينل عنن تغنري املنناخ .ويبقنى التحندو املتنروط ننو التفكنري يف منا ثكنن أن ينتنوو علينه
__________

( )127جملس حقوق اإلنساني ’’تقرينر املقنرر اخلناص املعنأ مبسنألة التزامنان حقنوق اإلنسنان املتعلقنة ابلتمتند بيالنة آمننة
ون يفة و حية ومستدامة‘‘ي الصفحة .11
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املسنتو .التنايل منن التو نياني مننن أجنل تنوفري توجيهنان مفينند شنأن التندا ري البزمنةي أو علننى
األقل شأن اإلجرادان الو ثكن اعتمادنا على الصعيد الوطأ لمجا ة على تلك األساللة.
 -87وابملللي ينبغ لل نة أن تستند د ما أوردته يف تعليقها العاة رقم  36من يا ن را د
فيما يتعلق تغري املناخ .وقد أح لغ ابلفعل عن تقدا بج د الل نة يف ننذا الشنأن( .)128وينبغن
لل نننة أن تستكشننف سننببو مبتكننر لبسننت ا ة علننى ننو نننادي وأال ختتننار اتبنناا ننا يتحاشننى
املسؤولية .وينبغ جملموعان اجملتمد املدين أن ترشد الل نة وتش عها فيما يتعلنق نذا اخليناراني
وثكنها أن تغتنم الفر ة الو تتيحها املاد  96من ن اة الل نة الداخل اجلديد لتقندة ’’معلومنان
ووي ق قد تكون مناسبة للفصل يف القضية تريقة سليمة‘‘ (ان ر .)CCPR/C/3/Rev.11

يادي ا -االيتنتاج
 -88ظلت األوياط املعنعة حبقوق اإلنسان فعما عدا بضةح حةاالت ايةتثنا عة ملحوظةة
علةةى نفةةس القةةدر مةةن التهةةاون ال ة ي أبدتةةإ معظةةم احلكومةةات إزاء التحةةدي األك ةرب ال ة ي
يشةةكلإ تغةةري املنةةاخ للبش ةريةو وظلةةت اخلطةةوات الةةت اخت ة ها معظةةم هعئةةات األمةةم املتحةةدة
حلقةةوق اإلنسةةان اةةري كافعةةة بشةةكل واضةةىل وايةةتندت إىل ع ة متةةدرج مةةن العمةةل اإلداري
واإلجرا ي ال يتنايب البتة مح نطاق التهديد وطابعإ امللىلو وتكرار العبارات الراننة لن ينق
البشرية أو الكوكب من الكارثةة الوشةعكةو وقةد حةدد املقةرر اخلةاص يف هة ا التقريةر جمموعةة
من اخلطوات الت ينبغي اختاذهةا مةن أجةل البةدء يف تصةحعىل التقصةري يف التصةدي الحتمةال
عدم صمود حقوق اإلنسةان يف وجةإ االضةطراابت القادمةةو ويةعى أيضة ا إىل تسةلعط الضةوء
على حقعقة مفادها أن األشةااص الة ين يععشةون يف فقةر هةم الفئةة الةت يتتضةرر أكثةر مةن
اريها يف يعح أحناء العاملو وتغري املناخ هو يف يلة أمور اعتداء على الفقراء أيابه الضمريو

__________

(. “Islanders complain to U.N. over Australia’s climate change inaction”, Reuters, 13 May 2019 )128
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