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  موجز

يناقش هذا التقرير تبعات تأثريات تغري املناخ املالحظة واملتوقعة على التمتع حبقوق اإلنسان وعلى التزامات الدول   
  .ب القانون الدويل حلقوق اإلنسانمبوج
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  مقدمة

 الذي طُلب فيه إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         ٧/٢٣ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١
 فيها آراء الـدول وغريهـا مـن         إجراء دراسة حتليلية مفصلة للعالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان، تراعى          ) املفوضية(

  .اجلهات املعنية

ووردت ردود كتابية من دول ومنظمات حكومية دولية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمـات غـري                  -٢
 يف جنيف، مشاورة مفتوحة على مـدى        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ونظمت املفوضية أيضاً، يف     . حكومية وخرباء 

ي إعداد  ـاورة ف ـواسُتخدمت اإلسهامات املقدمة خالل املش    . تغري املناخ وحقوق اإلنسان   يوم واحد بشأن العالقة بني      
  .)١(لتقريراهذا 

وقد اعتادت نقاشات تغري    . ويتوخى هذا التقرير عرض اجلوانب الرئيسية للعالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان             -٣
تغـري املنـاخ واتـضاح    وتبعات وبتطور الفهم العلمي ألسباب . املناخ التركيز على اجلوانب العلمية والبيئية واالقتصادية  

تأثريات ذلك على البشر وظروف املعيشة، اتسع نطاق تركيز النقاشات تدرجيياً وباتت األبعاد البشرية واالجتماعية لتغري                
ناخ ملثال على اتساع     املتعلق حبقوق اإلنسان وتغري امل     ٧/٢٣وإن قرار جملس حقوق اإلنسان      . املناخ حتظى باهتمام متزايد   

  .نطاق النقاش

وقد تناولت اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان أيضاً تبعات تغري املناخ على حقوق اإلنسان يف بيانـات                   -٤
، بينما وجه كل من منظمة الدول األمريكية وحتالف الدول اجلزرية الصغرية االهتمام مؤخراً إىل           )٢(وتقارير حديثة الصدور  

وإضافة إىل ذلك، يتناول كم متزايد من التقارير والدراسات موضوع الـصلة            . )٣(ني تغري املناخ وحقوق اإلنسان    العالقة ب 
  .)٤(بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان

                                                      
1  Most of the submissions made and a summary of discussions of the consultation meeting containing various 
recommendations made by participants are available at  
http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/study.htm. 
2 For example, in a joint statement on International Human Rights Day, 10 December 2008, the special procedures 
mandate holders of the Human Rights Council emphasized that climate change has “potentially massive human 
rights and development implications”. 
3  AG/RES.2429 (XXXVIII-O/08), Human rights and climate change in the Americas; Male’ Declaration on the 
Human Dimension of Global Climate Change, 2007. 
4 Many of these studies and reports have been submitted to the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR) and are available at: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/submissions.htm. 
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  حملة عامة: تغري املناخ - أوالً 
  االحترار العاملي وأسبابه

 انضم إليها معظم دول العامل، إطاراً دولياً مـشتركاً          توفر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، اليت          -٥
تغري يف  "وُتعرِّف االتفاقية تغري املناخ بأنه      ". االحترار العاملي "للتصدي ألسباب ونتائج تغري املناخ، املشار إليه أيضاً بعبارة          

تكوين الغالف اجلـوي العـاملي      املناخ ُيعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط البشري الذي يفضي إىل تغري يف                
  .)٥("والذي يالحظ، باإلضافة إىل التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة

وقد ساهم الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ مسامهة كبرية يف حتسني فهم خماطر تغري املنـاخ والتوعيـة               -٦
، َشهَِد علم املناخ تطوراً سريعاً مكّن الفريق مـن إصـدار   ١٩٩٠ األول يف عام ومنذ أن نشر الفريق تقرير التقييم    . )٦(هبا

ويبّين تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريـق يف عـام   . بيانات قاطعة أكثر فأكثر بشأن واقع تغري املناخ وأسبابه ونتائجه       
 وأن معظم االحترار املالحظ علـى مـدى         ،"جلي ال لبس فيه   " أن تغري املناخ     على توافق اآلراء العلمية بوضوح      ٢٠٠٧

 يف املائة، عن انبعاثات غازات الدفيئـة الناجتـة عـن األنـشطة     ٩٠السنوات اخلمسني املاضية ناجم، بنسبة تيقن تفوق        
الصناعة املسجلة يف العّينـات     عصر  واملستويات احلالية لتركزات غازات الدفيئة تفوق بكثري مستويات ما قبل           . )٧(البشرية
  . )٨( عام، علماً بأن مصدر هذه الزيادة الرئيسي هو احتراق الوقود األحفوري٦٥٠ ٠٠٠ية اجلليدية القطبية قبل اجلوف

ويستند إىل إسهامات . ويعرض تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق توافق اآلراء العلمية احلايل بشأن تغري املناخ  -٧
الفريـق العامـل    (؛ واآلثار والتكيف والقابلية للتأثر      )الفريق العامل األول  (ية  اجلوانب العلم : أفرقة عاملة ثالثة تركز على    

وقد اعتمدت الدول األعضاء التقرير التجميعي وامللخصات املوجهة        ). الفريق العامل الثالث  (؛ وختفيف تغري املناخ     )الثاين
نتاجات املورد العلمي الرئيسي هلذه     وتشكل االست .  من جلسات الفريق   عامةلصانعي السياسات ووافقت عليها يف جلسة       

  .الدراسة يف حبث العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان

  اآلثار امللحوظة واملتوقعة

 :)٩(تشمل التغريات املالحظة واملتوقعة الرئيسية يف أمناط الطقس املتصلة باالحترار العاملي ما يلي  -٨

                                                      
5  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), art. 1, para. 2. The Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) uses a similar definition, the main difference being that IPCC covers all aspects of 
climate change and does not make a distinction between climate change attributable to human activity and climate 
change and variability attributable to natural causes. 
6  IPCC was set up jointly by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment 
Programme (UNEP) in 1988 to provide authoritative assessments, based on the best available scientific literature, on 
climate change causes, impacts and possible response strategies. 
7  Climate Change 2007 - Synthesis Report, adopted at IPCC Plenary XXVII, Valencia, Spain, 12-17 November 
2007 (IPCC AR4 Synthesis Report), p. 72. 
8  See IPCC AR4 Working Group I (WGI) Report, pp. 23-25. 
9  With the exception of impacts on tropical cyclones, the IPCC AR4 considers these impacts very likely (more than 
90 per cent certainty). Projections on increased intensity of tropical cyclones are considered likely (more than 66 per 
cent certainty). 
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   البحري؛تضاؤل املساحات املغطاة بالثلوج وتقلص اجلليد  •
  ارتفاع مستوى البحر ودرجات حرارة املياه؛  •
  زيادة تواتر درجات احلر القصوى وموجات احلر؛  •
  األمطار الغزيرة وزيادة املساحات املتأثرة باجلفاف؛  •
  ).الَتيفون واإلعصار(اشتداد األعاصري املدارية   •

ايدة التفصيل عن كيفية تأثري هـذه الـتغريات         وتقدم تقييمات الفريق وجمموعة متنامية من الدراسات صورة متز          -٩
الُنظم : ويعرض تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق آثار تغري املناخ يف ستة جماالت رئيسية هي.  على حياة البشر املناخية

ه وصف الـبعض    ، وهي جماالت يرد أدنا    )١٠(البيئية، والغذاء، واملياه، والصحة، والسواحل، والصناعة واالستيطان واجملتمع       
  . حقوق إنسان حمددةتأثرياهتا يفمنها مبزيد من التفصيل من حيث 

  العبء غري املتكافئ ومبدأ اإلنصاف 

التفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،     ل املرفق األول    بالبلدان املدرجة يف   الصناعية، املشار إليها     نلطاملا سامهت البلدا    -١٠
ويف اآلن ذاته توزع آثار تغري املنـاخ توزيعـاً غـري            . الدفيئة النامجة عن أنشطة بشرية    بالقدر األكرب يف انبعاثات غازات      

متكافئ، فتؤثر تأثرياً مفرطاً على أفقر املناطق والبلدان، أي تلك اليت سامهت عموماً بالقدر األدىن يف تغري املناخ الناجم عن 
  .أنشطة بشرية

وتنص هذه . عدم تكافؤ عبء تأثريات تغري املناخ") مادة اإلنصاف"    بها  املشار إلي ( من االتفاقية    ٣وتعكس املادة     -١١
على أساس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املـشتركة، وإن كانـت          "املادة على أن األطراف ينبغي أن حتمي النظام املناخي          

كافحة تغري املنـاخ واآلثـار      ينبغي أن تأخذ مكان الصدارة يف م      "؛ وعلى أن البلدان املتقدمة      "متباينة، وقدرات كل منها   
تلك املعرَّضة بشكل خاص للتـأثر      "وعلى أن يوىل االعتبار التام الحتياجات البلدان النامية، ال سيما           " الضارة املترتبة عليه  

اليت سيتعني عليها أن تتحمل عبئاً غـري متناسـب أو غـري عـادي مبقتـضى      "و" بالنتائج الضارة النامجة عن تغري املناخ 
  .حتدياً رئيسياً يف مفاوضات تغري املناخ اجلارية" مبدأ اإلنصاف"ويشكل تفعيل . )١١("االتفاقية

  التخفيف والتكيف: تدابري االستجابة

ويهدف التخفيف إىل التقليل    . يشكل التخفيف والتكيف االستراتيجيتني الرئيسيتني يف جمال التصدي لتغري املناخ           -١٢
. بتخفيض مستويات االنبعاثات وتثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي         إىل أدىن حد من مدى االحترار العاملي        

  . والتكيف معها خماطر تغري املناخ وآثارهمواجهةأما التكيف فيتوخى تعزيز قدرة اجملتمعات والنظم البيئية على 

  

                                                      
10  See IPCC AR4 Synthesis Report, pp. 48-53. 
11  UNFCCC, art. 3, paras. 1 and 2. 
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ويتمثل . تغري املناخ الدولية   مفاوضات   هو من صميم   التوصل إىل اتفاق بشأن تدابري التخفيف العاملية الالزمة          إن  -١٣
تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلـوي        "، يف   ٢لالتفاقية وللصكوك املتصلة هبا، وفقاً للمادة       " اهلدف النهائي "

وتكمن املسألة الرئيسية يف تعريف مصطلح      ". عند مستوى حيول دون تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي           
  .)١٢( عملياًتعريفاً" خطري"

عتبـة  حتديـد   وعلى مدى العقود املاضية، اجتهت الدراسات العلمية واالعتبارات السياساتية حنو االتفاق بشأن               -١٤
 مستواهافوق  كحد أقصى   يعادل درجتني مئويتني    مبا  تغري املناخ تتمثل يف ارتفاع متوسط درجات احلرارة العاملي          خلطورة  

. حيـاة البـشر   النظم البيئية و  ب إىل ختفيض كبري يف اآلثار الضارة        العتبةء دون هذه    وسيؤدي البقا . )١٣(عصر الصناعة قبل  
 يف املائة مـن     ٥٠وسيقتضي األمر بلوغ انبعاثات غازات الدفيئة العاملية ذروهتا خالل العقد املقبل وختفيضها إىل أقل من                

الرتفاع متوسـط   " أفضل تقدير "اآلخر إىل   غري أن سيناريو التثبيت هذا سيؤدي هو        . ٢٠٥٠املستوى احلايل حبلول عام     
زد على ذلـك أن إمكانيـة       . )١٤(ةناعالصعصر  ْ م فوق مستويات ما قبل       ٢,٤ْ م و  ٢درجات احلرارة العاملية يتراوح بني      

بعاثات إىل ما بعد الـسنوات  م تزداد تضاؤالً إذا أُجِّلت ختفيضات االن     ْ ٢احتواء ارتفاع درجات احلرارة يف مستوى يناهز        
  .  عشرة املقبلةمساخل

وبصرف النظر عـن    . وحيتل التكيف ومتويل تدابري التكيف أيضاً مكانة رئيسية يف مفاوضات تغري املناخ الدولية              -١٥
نطاق تدابري التخفيف املُتخذة اليوم وعلى مدى العقود املُقبلة، سيستمر االحترار العاملي بسبب القصور الـذايت للنظـام                  

لذلك فإن تدابري التكيف الزمة لتمكني اجملتمعات مـن         . ة األمد النبعاثات غازات الدفيئة السابقة     املناخي والتأثريات طويل  
ويشمل التكيف مع تغري املناخ جمموعة واسعة مـن اإلجـراءات           . التكيف مع تأثريات االحترار العاملي الذي بات حتمياً       

ق املعرَّضة للفيضان، وحتسني إدارة املياه، وتشغيل ُنظم        واالستراتيجيات، مثل بناء دفاعات حبرية، ونقل السكان من املناط        
  .التصديكذلك يتطلب التكيف تعزيز قدرات األفراد واجملتمعات وآليات . اإلنذار املبكِّر

   تبعات تغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان-ثانياً 
   تغري املناخ والضرر البيئي وحقوق اإلنسان-ألف 

درجات احلرارة العاملية بنحو درجتني مئويتني تأثريات كبرية، وسلبيةً يف معظمهـا، علـى      ستؤثر زيادة متوسط      -١٦
فعلياً يف الوقت الراهن  ويشكل تغري املناخ    .  وخدمات ما توفره هذه النظم من فوائد     الُنظم البيئية يف مجيع أحناء العامل وعلى        

وعالوة على ذلـك، سـُيذكي   . )١٥(ستغالل املوارد والتلوثأحد أهم عوامل تغريات الُنظم البيئية إىل جانب اإلفراط يف ا    
 يف املناطق على سطح األرضاالحترار العاملي حدة التأثريات الضارة للتلوث البيئي، مبا يف ذلك ارتفاع مستويات األوزون           

                                                      
12  While UNFCCC does not include specific greenhouse gas reduction targets, its Kyoto Protocol assigns legally 
binding caps on greenhouse gas emissions for industrialized countries and emerging economies for the period 2008-
2012. The Protocol entered into force in 2005 and has to date been ratified by 183 parties to UNFCCC. 
13  See IPCC AR4 Working Group III (WGIII) Report, pp. 99-100. 
14  Four other scenarios of higher stabilization levels estimate the likely temperature increases in the range of 2.8º C 
to 6.1º C, IPCC AR4 WGIII Report, pp. 227-228. 
15  See Millennium Ecosystems Assessment 2005, Ecosystems and Human Well-being, Synthesis, pp. 67 and 79. 
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ملفيـد مناقـشة    وبالنظر إىل تلك التأثريات، اليت هلا تبعات على جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان، يكون من ا               . احلضرية
  .العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة

على ) إعالن ستكهومل (١٩٧٢ من إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية الصادر يف عام     ١وينص املبدأ     -١٧
 حق أساسي يف احلرية واملساواة ويف ظروف معيشية مالئمة يف بيئة ذات نوعية تسمح حبيـاة تتـسم بالكرامـة                   "وجود  
  .)١٦(ويعكس إعالن ستكهومل اعترافاً عاماً بترابط وتشابك حقوق اإلنسان والبيئة". والرفاه

ويف حني ال تشري املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان إىل حق حمدد يف بيئة سليمة وصحية، ُتقّر مجيـع هيئـات                      -١٨
ة وإعمال طائفة من حقوق اإلنسان، مثل احلق يف          بني البيئ  اجلوهريةمعاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بالصلة        

وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن تتخذ الدول األطراف مجيـع           . )١٧(احلياة ويف الصحة ويف الغذاء ويف املاء ويف السكن        
، آخـذة يف  عن طريق توفري األغذية املُغذية الكافية ومياه الشرب النقيـة "التدابري املناسبة ملكافحة األمراض وسوء التغذية  

  .)١٨("اعتبارها أخطار تلوث البيئة وخماطره

 أوضحت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن احلق يف الغذاء الكـايف يـستلزم اعتمـاد                 ،وباملثل  -١٩
البيئـة  وأن احلق يف الصحة يشمل حمدداته األساسية مبـا يف ذلـك             " السياسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية املالئمة    "

  .)١٩(الصحية

   التأثريات على حقوق حمددة-باء 

تـستعرض األقـسام     على اجملموعة الكاملة حلقوق اإلنسان،       تأثرياتيف حني ُيحتمل أن يكون لالحترار العاملي          -٢٠
  .قوق تبدو مرتبطة بصفة مباشرة باآلثار النامجة عن تغري املناخ اليت حددها الفريقحلالتالية أمثلة الفرعية 

  احلق يف احلياة -١

إن احلق يف احلياة حممي صراحة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية واتفاقيـة حقـوق                   -٢١
األساس الذي تقوم عليه مجيع     "، و "احلق األعلى "وقد وصفت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان احلق يف احلياة بأنه           . )٢٠(الطفل

                                                      
16 A joint seminar on human rights and the environment organized by OHCHR and UNEP in 2002 also documented 
a growing recognition of the connection between human rights, environmental protection and sustainable 
development (see E/CN.4/2002/WP.7). 
17 ILO Convention No. 169 (1989) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries provides for 
special protection of the environment of the areas which indigenous peoples occupy or otherwise use. At the 
regional level, the African Charter on Human and Peoples’ Rights and the San Salvador Protocol to the American 
Convention on Human Rights recognize the right to live in a healthy or satisfactory environment. Moreover, many 
national constitutions refer to a right to an environment of a certain quality. 
18  Convention on the Rights of the Child (CRC), art. 24, para. 2 (c). 
19 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), general comments No. 12 (1999) on the right to 
adequate food (art. 11), para. 4, and No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12), 
para. 4. 
20  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), art. 6; CRC, art. 6. 
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وعالوة على ذلـك، أوضـحت      . )٢١(دم التقيد به حىت يف أوقات الطوارئ العامة       ، وهو حق ال جيوز ع     "حقوق اإلنسان 
اللجنة أن احلق يف احلياة يفرض على الدول اختاذ تدابري إجيابية حلمايته، مبا يف ذلك اختاذ تدابري للحّد من وفيات األطفـال      

تكفل إىل أقصى حـد     " بواجب الدول أن     وتربط اتفاقية حقوق الطفل صراحةً احلق يف احلياة       . )٢٢(وسوء التغذية واألوبئة  
عن طريق إنفاذ "ورأت جلنة حقوق الطفل أن احلق يف البقاء والنمو جيب إعماله بطريقة كلية . )٢٣("ممكن بقاء الطفل ومنوه

مجيع األحكام األخرى من االتفاقية، مبا يف ذلك احلق يف كلٍ من الصحة والتغذية املالئمة والضمان االجتماعي ومستوى                  
  .)٢٤(..."يشي مناسب وبيئة صحية وآمنة مع

وبثقـة  . وسيشكل عدد من التأثريات املالَحظة واملتوقَعة لتغري املناخ خماطر مباشرة وغري مباشرة على حياة البشر                -٢٢
 موجات احلر الوفيات واألمراض واإلصابات النامجة عن      كبرية يتوقع تقرير التقييم الرابع الصادر عن الفريق زيادة يف عدد            

وباملثل سيؤثر تغري املناخ على احلق يف احلياة من خالل زيادة يف اجلوع وسوء           . والفيضانات والعواصف واحلرائق واجلفاف   
التغذية وما يتصل بذلك من اضطرابات تؤثر على منو الطفل ومنائه؛ ويف حاالت اإلصابة بـاألمراض القلبيـة التنفـسية                    

  .)٢٥(على سطح األرضوالوفيات املتصلة باألوزون 

وسيزيد تغري املناخ حدة الكوارث املتصلة بالطقس اليت تؤثر بالفعل تأثريات مدمرة على الناس وعلـى متـتعهم                    -٢٣
 مليون شخص تـأثروا بكـوارث       ٢٦٢وعلى سبيل املثال تفيد التقديرات بأن       . باحلق يف احلياة، ال سيما يف العامل النامي       
وتفيـد  . )٢٦( يف املائة منهم يف بلدان نامية      ٩٨، ويعيش أكثر من     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠املناخ سنوياً خالل الفترة ما بني عامي        

 شـخص  ٢٥٠ ٠٠٠ مليون شخص سنوياً، قد أودت حبياة ١٢٠التقديرات بأن خماطر األعاصري املدارية، اليت متّس زهاء       
  .)٢٧(٢٠٠٠ و١٩٨٠خالل الفترة ما بني عامي 

اق تغري املناخ، ارتباطاً وثيقاً بالتدابري الرامية إىل إعمال حقوق          وترتبط محاية احلق يف احلياة، بصفة عامة ويف سي          -٢٤
وخبصوص الكوارث الطبيعية املقترنة بالطقس، يتجلـى هـذا         . أخرى، مثل تلك املتصلة بالغذاء واملاء والصحة والسكن       

لطبيعية اليت وضـعتها اللجنـة    الترابط الوثيق بني احلقوق يف املبادئ التوجيهية العملية املتعلقة حبقوق اإلنسان والكوارث ا            
  .)٢٨(الدائمة املشتركة بني الوكاالت

                                                      
21 Human Rights Committee, general comments No. 6 (1982) on art. 6 (Right to life), para. 1, and No. 14 (1984) on 
art. 6 (Right to life), para. 1. 
22 Human Rights Committee, general comment No. 6, para. 5. Likewise, the Committee has asked States to provide 
data on pregnancy and childbirth-related deaths and gender-disaggregated data on infant mortality rates when 
reporting on the status of implementation of the right to life (general comment No. 28 (2000) on art. 3 (The equality 
of rights between men and women), para. 10). 
23  CRC, art. 6, para. 2. 
24 Committee on the Rights of the Child, general comment No. 7 (2006) on implementing rights in early childhood, 
para. 10. 
25  IPCC AR4 Working Group II (WGII) Report, p. 393. 
26 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2007/2008, Fighting climate 
change: Human solidarity in a divided world, p. 8. 
27  IPCC AR4 Working Group II Report, p. 317. 
28 Inter-Agency Standing Committee, Protecting Persons Affected by Natural Disasters - IASC Operational 
Guidelines on Human Rights and Natural Disasters, Brooking-Bern Project on Internal Displacement, 2006. 
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  احلق يف الغذاء الكايف -٢

ُيشار إىل احلق يف الغذاء الكايف إشارة صرحية يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،                  -٢٥
ا ُيشار إليه ضمنياً يف األحكام العامة املتعلقة مبستوى         واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كم        

معيشة مالئم يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز     
الجتماعية والثقافيـة   وإضافة إىل احلق يف الغذاء الكايف، ينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وا            . )٢٩(العنصري

وتشمل عناصر احلق يف الغذاء توافر الغذاء الكايف        . )٣٠("ما لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع         "أيضاً على   
كـذلك  . واملتيّسر جلميع األفراد اخلاضعني لسلطة دولة مـا    ) مبا يف ذلك إمكانية أن ُيطعم الفرد ذاته من املوارد الطبيعية          (

تتخذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف منه، حىت يف أوقـات الكـوارث           أن  ن تكفل التحرر من اجلوع و     جيب على الدول أ   
  .)٣١(الطبيعية أو غريها

ونتيجة لتغري املناخ، ُيتوقع يف البداية أن تزداد القدرة على إنتاج الغذاء بني خطوط العرض الوسـطى والعليـا                     -٢٦
غري أن إنتاجية احملاصيل ُيتوقع أن      .  درجات مئوية  ٣ و ١عاملية تتراوح بني    باالقتران مع زيادة يف متوسط درجات احلرارة ال       

وتفيـد  . )٣٢(تنخفض يف خطوط العرض الدنيا، مما يزيد خطر اجلوع وانعدام األمن الغذائي يف املناطق الفقرية من العـامل                 
 سيكون له تـأثري سـليب       ، الذي )٣٣( مليون شخص إضايف سيواجهون سوء التغذية بسبب تغري املناخ         ٦٠٠تقديرات بأن   

فالفقراء الذين يعيشون يف بلدان نامية معّرضون بصفة خاصة للتأثر حبكم           . )٣٤(خاص على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء     
  .)٣٥(اعتمادهم املفرط يف غذائهم وأرزاقهم على موارد تتأثر باملناخ

 ملوارد الـرزق واألمـن      القاسيةألحداث املناخية    هتديد ا   ازدياد الغذاء كيفية احلق يف    املقرر اخلاص املعين ب    وبّين  -٢٧
ويف سياق التصدي هلذا اخلطر، يستدعي إعمال احلق يف الغذاء الكايف إيالء اهتمام خاص للفئات الـضعيفة                 . )٣٦(الغذائي

ـ  ـون م ـ سكان املناطق املعرضة للكوارث والسكان األصليون الذين ميكن أن تك           يف ذلك  واحملرومة، مبن  م ـوارد رزقه
  . )٣٧(خطريف 

                                                      
29 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), art. 11; CRC, art. 24 (c); Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), art. 25 (f) and art. 28, para. 1; Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), art. 14, para. 2 (h); International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), art. 5 (e). 
30  ICESCR, art. 11, para. 2. 
31  CESCR general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11), para. 6. 
32  IPCC AR4 Synthesis Report, p. 48. 
33  UNDP Human Development Report 2006, Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis. 
34  IPCC AR4 WGII Report, p. 275. 
35 IPCC AR4 WGII, p. 359. United Nations Millennium Project 2005, Halving Hunger: It Can Be Done, Task Force 
on Hunger, p. 66. Furthermore, according to the Human Rights Council Special Rapporteur on the right to food, 
“half of the world’s hungry people … depend for their survival on lands which are inherently poor and which may 
be becoming less fertile and less productive as a result of the impacts of repeated droughts, climate change and 
unsustainable land use” (A/HRC/7/5, para. 51). 
36  See e.g. A/HRC/7/5, para. 51; A/HRC/7/5/Add.2, paras. 11 and 15. 
37  See e.g. CESCR general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11), para. 28. 
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   احلق يف املاء-٣

احلصول على كمية مـن   احلق يف املاء بأنه حق كل فرد يف لثقافيةعّرفت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية وا       -٢٨
وبتكلفة متيسرة ألغراض االستخدام الشخصي واملرتيل مثل       اً  املاء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويسهل الوصول إليها مادي        

وتشري كل من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية . )٣٨(والنظافة الشخصية واملرتليةالشرب والطهي  
الئـم،  املعيشة املحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إشارة صرحية إىل الوصول إىل خدمات املياه يف األحكام املتعلقة مبستوى          

كجزء من التدابري اليت يتعني على الدول اختاذها ملكافحة         " قيلشرب الن ماء ا " حني تشري اتفاقية حقوق الطفل إىل توفري         يف
  .)٣٩(األمراض وسوء التغذية

على توافر املياه ملا يزيـد    اً  ومن املتوقع أن يتزايد فقدان الكتل اجلليدية وتقلص الغطاء الثلجي وأن يؤثر ذلك سلب               -٢٩
وستؤثر أحـداث الطقـس     . ج يف السالسل اجلبلية   وذوبان الثل عن سدس سكان العامل الذين يتزودون باملياه املنسابة من          

 تغري املناخ الضغوط القائمة على املوارد       سيفاقموهكذا  . )٤٠(على اإلمدادات باملياه  اً   مثل اجلفاف والفيضان، أيض    ،القاسية
 ،ليار شخص يف العامل    م ١,١ما يقدر بنحو    اً  ، الذي حيرم منه حالي    أمون مشكلة الوصول إىل ماء الشرب امل      وسيعقداملائية  

 مـن األسـباب   جمموعةويف هذا الصدد، يتفاعل تغري املناخ مع       . )٤١(من أسباب االعتالل واملرض   اً  رئيسياً  يشكل سبب مما  
  .)٤٢(املساواةاألخرى اليت تضغط على توافر املياه، مثل منو السكان وتدهور البيئة وسوء إدارة املاء والفقر وانعدام 

ه دراسات متنوعة، ميكن ختفيف التأثريات السلبية النامجة عن تغري املناخ على اإلمـداد بامليـاه                وعلى حنو ما تبين     -٣٠
  .)٤٣( والسياسات املناسبةلتدابريوعلى التمتع الفعال باحلق يف املاء من خالل اعتماد ا

   احلق يف الصحة-٤

 حق الفرد يف    يف تناول مشل  األ هيلثقافية   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا        ١٢املادة    -٣١
، ويشار إليه يف مخس مـن املعاهـدات         )احلق يف الصحة  (التمتع بأعلى مستوى من الصحة العقلية واجلسمية ميكن بلوغه          

 والوصول إليها، وبصفة أعـم،      ئمةويتضمن هذا احلق التمتع بالرعاية الصحية املال      . )٤٤(األساسية األخرى حلقوق اإلنسان   
وتشمل احملددات األساسية للصحة الغـذاء      . صحيةالظروف اليت تتيح للمرء أن حييا حياة        وإىل السلع واخلدمات    ل  الوصو

                                                      
38 CESCR general comment No. 15 (2002) on the right to water (arts. 11 and 12), para. 2. While not explicitly 
mentioned in ICESCR, the right is seen to be implicit in arts. 11 (adequate standard of living) and 12 (heath). 
General comment No. 15 provides further guidance on the normative contents of the right to water and related 
obligations of States. 
39  See CEDAW, art. 14, para. 2 (h); CRPD, art. 28, para. 2 (a); CRC, art. 24, para. 2 (c). 
40  IPCC AR4 Synthesis Report, pp. 48-49. 
41  Millennium Ecosystems Assessment 2005, Ecosystems and Human Well-being, Synthesis, p. 52. 
42 According to the UNDP Human Development Report 2006, the root causes of the current water crisis lie in poor 
water management, poverty and inequality, rather than in an absolute shortage of physical supply. 
43  IPCC AR4 WGII Report, p. 191. UNDP Human Development Report 2006. 
44 CEDAW, arts. 12 and 14, para. 2 (b); ICERD, art. 5 (e) (iv); CRC, art. 24; CRPD, arts. 16, para. 4, 22, para. 2, and 
25; International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 
(ICRMW), arts. 43, para. 1 (e), 45, para. 1 (c), and 70. See also ICESCR arts. 7 (b) and 10. 
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 العناصر األساسية األخـرى     ومن. )٤٥( واإلصحاح املالئم والبيئة الصحية    أمونوالتغذية الكافيني والسكن وماء الشرب امل     
)  املاديـة واالقتـصادية    مـن النـاحيتني   (تيسر الوصول إليهـا     توافر مرافق وسلع وخدمات الصحة والرعاية الصحية و       

  .)٤٦(نوعيتهاو

إىل مشاكل من بينها زيادة سوء التغذية       اً   املتوقع أن يؤثر تغري املناخ على احلالة الصحية ملاليني الناس، مفضي           ومن  -٣٢
هال واألمراض القلبية التنفـسية      اإلصابة باإلس  مشاكل، وتفاقم   القاسيةواألمراض واإلصابات من جراء األحداث اجلوية       

على تفشي داء املالريا واألمراض املنقولة األخـرى يف بعـض أحنـاء             اً   أن يؤثر االحترار العاملي أيض     ميكنو. )٤٧(واملعدية
آسـيا  جنوب   عامة، ستنعكس التأثريات الصحية السلبية بصورة مفرطة على أفريقيا جنوب الصحراء و            وبصفة. )٤٨(العامل

ف مـع   ـ على التكي  واجملتمعاتفاالعتالل وسوء التغذية يزيدان القابلية للتأثر وحيدان من قدرة األفراد           . والشرق األوسط 
 . تغري املناخ

املقرر اخلاص  بي مجيع بقاع العامل، وهو ما حدا        ـعلى النظم الصحية ف   اً  خطرياً  إضافياً   تغري املناخ ضغط   ويشكل  -٣٣
ن يؤدي قعود اجملتمع الدويل عن جماهبة املخاطر الصحية النامجة عـن االحتـرار              املعين باحلق يف الصحة إىل التحذير من أ       
 الفئات عرضة للخطر هم األفراد واجملتمعـات مـن ذوي القـدرات    وأكثر. )٤٩(العاملي إىل هتديد حياة املاليني من الناس  

ـ ة  ـ ختفيض قابلي  جوانب مناً  رئيسياً   العتالل الصحة جانب   يويف املقابل، يشكل التصد   . احملدودة على التكيف    أثرـالت
  .تغري املناخب

يف حتديد كيفية اً حامساً  العوامل غري املناخية، مثل التعليم والرعاية الصحية واملبادرات الصحية العامة، دور   وتؤدي  -٣٤
شاملة، مبـا يف   محاية احلق يف الصحة إزاء تغري املناخ اختاذ تدابري   وستقتضي. )٥٠( على صحة السكان   يتأثري االحترار العامل  

ذلك ختفيف اآلثار الضارة النامجة عن االحترار العاملي على احملددات األساسية للصحة وإعطاء األولوية حلمايـة األفـراد                  
  .الضعفاء واجملتمعات الضعيفة

   يف السكن الالئقاحلق -٥

يف العهد الدويل اخلاص     ذكر احلق يف السكن الالئق يف عدة صكوك أساسية حلقوق اإلنسان، وبصورة أمشل               يرد  -٣٥
وُعرف احلـق يف    . )٥١(من عناصر احلق يف مستوى معيشة الئق      اً  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتباره عنصر     

                                                      
45  CESCR general comment No. 12, para. 8. 
46 See CESCR general comment No. 12, CEDAW general recommendation No. 24 (1999) on art. 12 of the 
Convention (women and health); CRC general comment No. 4 (2003) on Adolescent health and development in the 
context of the Convention on the Rights of the Child. 
47  IPCC AR4 Synthesis, p. 48. 
48 Uncertainty remains about the potential impact of climate change on malaria at local and global scales because of 
a lack of data and the interplay of other contributing non-climatic factors such as socio-economic development, 
immunity and drug resistance (see IPCC WGII Report, p. 404). 
49  A/62/214, para. 102. 
50  IPCC AR4 WGII Report, p. 12. 
51 ICESCR, art. 11. See also Universal Declaration of Human Rights, art. 25, para. 1; ICERD, art. 5 (e) (iii); 
CEDAW, art. 14, para. 2; CRC, art. 27, para. 3; ICRMW, art. 43, para. 1 (d); CRPD, arts. 9, para. 1 (a), and 28, 
paras. 1 and 2 (d). 
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وتشمل عناصر هذا احلق الرئيسية أمن . )٥٢(" املرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم وكرامة        حق"السكن الالئق بأنه    
 بتكاليف مقبولة   إتاحتها وتوافر اخلدمات واملواد واملرافق والبىن األساسية و       )٥٣(حلماية من الطرد القسري   حيازة األراضي وا  

  .)٥٤(الثقافيةحيث املوقع واجلوانب الءمتها من م وكفالةوهتيئة املساكن وتيسر الوصول إليها 

فسيكون الرتفاع مستوى البحـر     . دة تغري املناخ املالحظ واملتوقع على احلق يف السكن الالئق بطرق ع           وسيؤثر  -٣٦
ويف منطقة القطـب الـشمايل ويف الـدول اجلزريـة     . )٥٥(والعواصف تأثري مباشر على الكثري من املستوطنات الساحلية    

واملستوطنات الواقعة يف الدلتات الكـربى      . )٥٦(تمعاتاجملسكان و ال إعادة توطني املنخفضة، تسببت تلك اآلثار بالفعل يف       
 ماليني األشـخاص واملنـازل بالفيـضانات يف         والدليل على ذلك هو تأثر    للخطر بصفة خاصة،    اً  أيضاملنخفضة معرضة   
  . السنوات األخرية

لزيادة اهلجرة من األريـاف إىل      اً  رئيسياً   الناجم يف جزء منه عن تغري املناخ، دافع        الرزق، تضاؤل موارد    ويشكل  -٣٧
ومستوطنات عشوائية يضطرون فيها يف أحيان كثرية إىل بناء مساكن يف    الكثريون إىل أحياء حضرية فقرية       وسينتقل. املدن

 سـفوح جبليـة   وتفيد التقديرات بأن مليار شخص يعيشون اليوم بالفعل يف أحياء حضرية فقرية على              . )٥٧(مناطق خطرة 
  .)٥٨(القاسيةهشة أو ضفاف هنرية مهددة بالفيضان حيث يتعرضون بشدة لألحداث املناخية 

هتيئـة  (محاية السكن املناسبة من خمـاطر الطقـس         ) أ: (نات حقوق اإلنسان يف سياق تغري املناخ       ضما وتشمل  -٣٨
الوصول إىل املأوى والتأهب للكوارث يف حـاالت        ) ج (اخلطرة؛ إىل السكن البعيد عن املناطق       الوصول) ب(؛  )املساكن

عن املناطق اخلطرة، مبـا يف ذلـك        اً   بعيد  توطينها اليت ُيعاد محاية اجملتمعات   ) د(؛  القاسيةالترحيل بسبب األحداث اجلوية     
محايتها من الطرد القسري دون محاية قانونية أو غري ذلك من أشكال احلماية املناسبة، مثل التشاور الكايف مع األشخاص                   

  .)٥٩(ثريناملتأ

   يف تقرير املصرياحلق -٦

 املشتركة بـني    ١ من املادة    ١وتنص الفقرة   . دويلمن مبادئ القانون ال   اً   احلق يف تقرير املصري مبدأ أساسي      يشكل  -٣٩
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية علـى أن     قافية االقتصادية واالجتماعية والث   قوقالعهد الدويل اخلاص باحل   

                                                      
52  CESCR general comment No. 12, para. 6. 
53 See CESCR general comment No. 7 (1997) on the right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant): Forced 
evictions. 
54  CESCR general comment No. 12, para. 8. 
55  IPCC AR4 WGII Report, p. 333. 
56  IPCC AR4 WGII Report, p. 672. 
57  A/63/275, paras. 31-38. 
58 UNDP Human Development Report 2007/2008, Fighting climate change: Human solidarity in a divided 
 world, p. 9. 
59 In this regard the Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/Add.2, annex) provide that “at 
the minimum, regardless of the circumstances, and without discrimination, competent authorities shall provide 
internally displaced persons with and ensure safe access to: … basic shelter and housing” (principle 18). 
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ـ "، وهي مبقتضى هذا احلق "جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها  " سعي حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف ال
وتشمل اجلوانب املهمة من احلق يف تقرير املصري حق الشعب يف أال            . )٦٠("لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف    

. )٦١(ُيحرم من سبل بقائه والتزام الدول األطراف بتشجيع إعمال احلق يف تقرير املصري، حىت ملن يعيشون خارج أقاليمهـا        
 عنـه لتمتـع     ال ميلكه األفراد وإمنا الشعوب، فإن إعماله شرط ال غىن         اً  مجاعياً   حق ويف حني يشكل احلق يف تقرير املصري      

  . حبقوق اإلنساناً فعلياً األفراد متتع

 املتصلة بتغري املناخ هتيئة املساكن، وعلى املدى الطويـل،  القاسية ارتفاع مستوى البحر واألحداث اجلوية     ويهدد  -٤٠
 كذلك، هتدد التغريات املناخية حبرمان الشعوب األصلية من أقاليمهـا         . زرية الصغرية الوجود اإلقليمي لعدد من الدول اجل     

  .وهلذين األثرين كليهما تبعات على احلق يف تقرير املصري. وموارد رزقها التقليدية

 للفيضانات وزوال الدول اجلزرية الصغرية تبعات على احلق يف تقرير املصري، وعلى كامـل جمموعـة                 وسيكون  -٤١
 املناخ إىل ظهـور     ريألسباب متصلة بتغ  ما  وسيؤدي زوال دولة    . ق اإلنسان اليت يعتمد األفراد على الدولة يف محايتها        حقو

ينـاقش  (طائفة من املسائل القانونية، منها ما يتعلق بوضع سكان األقاليم الزائلة واحلماية اليت يوفرها هلم القانون الدويل                  
 من واجب الدول، مبا أن تغري املناخ        أنوجد سابقة واضحة يسترشد هبا، من الواضح        ويف حني ال ت   ). ذلك بالتفصيل أدناه  

على حق الشعوب يف تقرير مصريها، أن تتخذ إجراءات إجيابية بصفة فردية ومجاعية، من أجل التصدي هلذا                 اً  يشكل خطر 
اليت هتدد اهلوية الثقافية واالجتماعيـة       تغري املناخ    ثارأن تتخذ إجراءات لتفادي آ    اً  وجيب على الدول أيض   . اخلطر وتفاديه 

  . للشعوب األصلية

   تأثريات تغري املناخ على فئات حمددة– جيم

 عن عوامـل    ناجمسيكون لتأثريات تغري املناخ الوقع األشد على فئات السكان الذين يعيشون بالفعل يف ضعف                 -٤٢
 الدويل حلقوق اإلنسان    نونلدول ملزمة مبوجب القا   وا. )٦٢( كأقلية واإلعاقة  ووضعهممن قبيل الفقر ونوع اجلنس والسن       
  . ملبدأ املساواة وعدم التمييزاً بالتصدي ألوجه الضعف تلك وفق

 قطاعات اقتصادية من اليت تطالوتركز تقييمات اآلثار والقابلية للتأثر يف سياق تغري املناخ بصفة عامة على اآلثار   -٤٣
ـ       . )٦٣(ى أوجه تأثر فئات سكانية حمددة     من التركيز عل    قبيل الصحة واملياه بدالً    رير ـوتشري اإلسـهامات يف هـذا التق

على املستوى القطري وتتناول بعض العوامل اليت تؤثر على           ودراسات أخرى إىل وعي باحلاجة إىل تقييمات أكثر تفصيالً        
  .األفراد واجملتمعات

                                                      
60 The right to self-determination is enshrined in Articles 1 and 55 of the Charter of the United Nations and also 
contained in the Declaration on the Right to Development, art. 1, para. 2, and the United Nations Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples, arts. 3 and 4. 
61 Human Rights Committee, general comment No. 12 (1984) on art. 1 (Right to self-determination), para. 6. See 
also Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), general recommendation 21 (1996) on the 
right to self-determination. 
62  See e.g. IPCC AR4 WGII Report, p. 374. 
63 National communications, submitted according to arts. 4 and 12 of UNFCCC, make frequent references to the 
human impacts of climate change, but generally do so in an aggregate and general manner, mentioning for example 
that people living in poverty are particularly vulnerable. 
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  . ألصلية للتأثر بتغري املناخ اشعوبويركز هذا اجلزء على حمددات قابلية النساء واألطفال وال  -٤٤

   النساء-١

إن النساء معرضات بصفة خاصة للمخاطر املتصلة بتغري املناخ بسبب التمييز القائم بني اجلنسني وانعدام املساواة                  -٤٥
 أكرب  أشد ويتعرضن خلطر  اً  سيما املسنات والفتيات، يتأثرن تأثر      البحوث أن النساء، ال    وتثبت. قيدةواألدوار اجلنسانية امل  

التأهب للمخاطر، واإلنـذار واالسـتجابة، واآلثـار االجتماعيـة          : أيخالل مجيع مراحل الكوارث املتصلة بالطقس،       
ومعدل وفيات النساء أعلى بشكل ملحوظ من معدل وفيـات الرجـال أثنـاء              . )٦٤( والتعايف وإعادة البناء   دية،واالقتصا

ـ       احتممنها أن   ويرتبط ذلك بأسباب    (الكوارث الطبيعية     تعـوق احلركـة   اً  االت رعاية النساء لألطفال وارتـدائهن ثياب
وينطبق ذلك بصفة خاصة على اجملتمعات املتأثرة بالكوارث        ).  على السباحة  هتناحتماالت قدر ضعف   أكرب، و  احتماالت

 نـسانية  ج  معّرضات للعنف القائم على اعتبارات     والنساء. )٦٥( مدنياً  فيها وضع النساء االجتماعي االقتصادي     يكوناليت  
. اهلجرة، واحتماالت تسّرب الفتيات من املدارس أكرب لدى خضوع األسر لضغوط إضافيةأثناء خالل الكوارث الطبيعية و

.  النساء الريفيات بصفة خاصة جراء تأثريات تغري املناخ على الزراعة وتدهور ظروف املعيشة يف املناطق الريفيـة                 وتتضرر
ل مثل عدم تساوي حقوق امللكية، واالستبعاد من صنع القرار، والصعوبات يف الوصـول              وتشتد القابلية للتأثر بفعل عوام    
  .)٦٦(إىل املعلومات واخلدمات املالية

وتوجد أمثلة عديدة   .  مدى اعتماد التكيف الناجح مع تغري املناخ على معارف النساء وقدراهتن           اساتوتبني الدر   -٤٦
صدي للممارسات التمييزية يف زيادة قدرة اجملتمعات علـى التكيـف مـع             على كيفية مسامهة تدابري متكني النساء والت      

  . )٦٧(القاسيةاألحداث اجلوية 

.  من اجلنسني والتصدي هلا    ل املعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان ضرورة تقييم آثار تغري املناخ على ك            وتربز  -٤٧
 املناخ، بّينت الدول أن تقييمات القابلية للتأثر حبـسب نـوع   ويف سياق املفاوضات املتعلقة باالتفاقية اإلطارية بشأن تغري 

ومع ذلك يوجد نقص عام يف البيانات الدقيقة املصنفة حبسب نـوع            . )٦٨(اجلنس عناصر مهمة يف حتديد خيارات التكيف      
  .اجلنس يف هذا اجملال

                                                      
64 IPCC AR4 WGII, p. 398. See also submission by the United Nations Development Fund for Women available at: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/index.htm. 
65 E. Neumayer and T. Plümper, The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on 
the Gender Gap in Life Expectancy, 1981-2002, available at http://ssrn.com/abstract=874965. As the authors 
conclude, based on the study of disasters in 141 countries, “[a] systematic effect on the gender gap in life 
expectancy is only plausible if natural disasters exacerbate previously existing patterns of discrimination that render 
females more vulnerable to the fatal impact of disasters” (p. 27). 
66 Y. Lambrou and R. Laub, “Gender perspectives on the conventions on biodiversity, climate change and 
desertification”, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Gender and Population Division, 
pp. 7-8. 
67 See e.g. IPCC AR4 WGII Report, p. 398; International Strategy for Disaster Reduction, Gender Perspectives: 
Integrating Disaster Risk Reduction into Climate Change Adaptation. Good Practices and Lessons Learned, 
UN/ISDR 2008. 
68  UNFCCC, Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries, 2007, p. 16. 
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   األطفال-٢
القائمة وتقويض هياكل الدعم الـيت حتمـي         إىل تفاقم املخاطر الصحية      سيؤديتبني الدراسات أن تغري املناخ        -٤٨

ذلـك أن  . )٧٠( العبء الصحي لتغري املناخ باألساس على أطفال العامل النامي        سيقعوبصفة عامة،   . )٦٩(األطفال من الضرر  
 وزيادة الضغط على املياه يشكالن بالفعل السببني الرئيسني لسوء التغذية ووفيات وأمراض الرضع             القاسيةاألحداث اجلوية   

وسـتتأثر  . كما سيتعذر على األطفال أكثر فأكثر الذهاب إىل املدارس بسبب زيادة الضغط على موارد الرزق              . ألطفالوا
الفتيات بصفة خاصة مبا أن األعمال املرتلية التقليدية، مثل مجع احلطب وإحضار املاء، تستدعي املزيد من الوقت والطاقـة       

عدل وفيات األطفال مرتفع شأهنم يف ذلك شأن النساء نتيجـة للكـوارث    على ذلك أن مزد. عندما تكون املوارد نادرة 
  . املتصلة بالطقس

 عامل الغد، ميثل األطفال عناصر فاعلة رئيسية يف النهوض بتغري الـسلوك             يصنعونومبا أن أطفال وشباب اليوم س       -٤٩
اخ ووعيهم به على أفعال األسر واجملتمعـات        ؤثر معرفة األطفال لتغري املن    تكما  .  تأثريات االحترار العاملي   الالزم لتخفيف 

 البيئة ضروري، وتتوخى مبادرات شىت على الصعيدين الوطين والدويل إشـراك            يف جمال  األطفال   فتثقيف. )٧١(بصفة أعم 
  . )٧٢(األطفال والشباب باعتبارهم عناصر فاعلة يف جدول أعمال تغري املناخ

ظم البلدان، تلزم الدول باختاذ إجراءات لـضمان إعمـال مجيـع             حقوق الطفل، اليت صّدقت عليها مع      واتفاقية  -٥٠
احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية جلميع األطفال اخلاضعني لسلطتها، مبا يشمل تدابري من أجل ضمان حق األطفال يف                  

 أن من الواجـب     وجدير بالذكر . احلياة والبقاء والنماء من خالل أمور من بينها التصدي ملشاكل تلوث البيئة وتدهورها            
  .)٧٣(تعزيز ومحاية سالمة البيئة وصحتها وحامني للموارد الطبيعية يف سياق نياالعتراف باألطفال بوصفهم مشاركني نشط

   الشعوب األصلية-٣
ما تعيش يف   اً  على الشعوب األصلية اليت غالب    اً  فعلياً   إىل جانب التلوث والتدهور البيئي، خطر      ،يشكل تغري املناخ    -٥١

وقد أّدت اآلثار النامجة عن تغري املناخ بالفعل إىل         . )٧٤( ونظم بيئية هشة تتأثر بصفة خاصة بتغريات البيئة املادية         ائيةنأراض  
 يف  املقيمةوتواجه الشعوب األصلية    .  جمتمعات اإلنويت يف املناطق القطبية وأثرت على موارد رزقهم التقليدية          إعادة توطني 

  .)٧٥(مماثلة هتدد هويتها الثقافية املرتبطة على حنو وثيق بأراضيها وموارد رزقها التقليديةاً الدول اجلزرية املنخفضة ضغوط

                                                      
69 UNICEF Innocenti Research Centre, Climate Change and Children: A Human Security Challenge, New York and 
Florence, 2008; UNICEF UK, Our Climate, Our Children, Our Responsibility: The Implications of Climate Change 
for the World’s Children, London, 2008. 
70 World Bank, Global Monitoring Report 2008 - MDGs and the Environment: Agenda for Inclusive and Sustainable 
Development, p. 211. 
71  UNICEF UK (see footnote 69 above), p. 29. 
72  For example, UNEP and UNICEF have developed an environmental resource pack for child-friendly schools 
designed to empower children (see footnote 69 above, UNICEF Innocenti Research Centre, p. 28). 
73 See e.g. CRC, general comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the 
Convention on the Rights of the Child. 
74 M. Macchi and others, Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change, International Union for 
Conservation of Nature, 2008. 
75 See e.g. report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of 
indigenous peoples, A/HRC/4/32, para. 49. 
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وما فتئت الشعوب األصلية تعرب عن قلقها بشأن آثار تغري املناخ على حقوقها اإلنسانية اجلماعية وحقوقهـا                    -٥٢
ا يف وضع السياسات املتعلقة بـتغري       وبوجه التحديد، شددت الشعوب األصلية على أمهية إشراكه       . )٧٦(متميزةكشعوب  

وتالحظ دراسة استشهد   . )٧٧(املناخ على الصعيدين الوطين والدويل وأخذ معارفها التقليدية بعني االعتبار واالعتماد عليها           
ىل املناخ ميكن أن يفضي إ    السياسات املتعلقة بتغري    دمج معارف الشعوب األصلية يف      "هبا الفريق يف تقرير تقييمه الرابع أن        

  .)٧٨("الستدامةل وقابلة على املشاركة ةوضع استراتيجيات تكيف فعالة تكون جمدية من حيث التكلفة وقائم

ويعرض إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية عدة حقوق ومبادئ ذات صلة باملخاطر النامجة عن                  -٥٣
ان أيضاً على محاية الشعوب األصلية، ال سيما فيما يتعلق          وتنص املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنس     . )٧٩(تغري املناخ 

ويرد ذكر حقوق الشعوب األصلية أيضاً يف اتفاقية منظمـة العمـل            . )٨٠(باحلق يف تقرير املصري واحلقوق املتصلة بالثقافة      
  .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 

صليون عدة قضايا أمام احملاكم الوطنية واهليئات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان يـّدعون             وقد رفع السكان األ     -٥٤
، رفعت جمموعة من اإلنويت املقيمني      ٢٠٠٥ويف عام   . فيها تعرضهم النتهاكات حلقوق اإلنسان فيما يتصل مبسائل بيئية        

لبلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان، والتمـست    يف أراضي كندا وأالسكا الواقعة حول القطب الشمايل قضية إىل جلنة ا         
اجملموعة التعويض عّما حلقها من انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان جراء تغري املناخ الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئـة              

هتمام ويف حني حكمت جلنة البلدان األمريكية بعدم مقبولية القضية، فقد وجَّهت اال           . )٨١(من الواليات املتحدة األمريكية   
  .الدويل إىل املخاطر اليت يشكلها تغري املناخ على الشعوب األصلية

   التشريد-دال 

إىل أن أكرب أثر يف حّد ذاته لـتغري         ) ١٩٩٠(أشار تقرير التقييم األول للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ             -٥٥
   مليـون نـسمة حبلـول      ١٥٠تقرير، فقد يتـشرد     وحسب التقديرات اليت يتضمنها ال    . املناخ قد يتمثل يف هجرة البشر     

  

                                                      
76 In April 2008, the Permanent Forum for Indigenous Issues stated that climate change “is an urgent and immediate 
threat to human rights” (E/C.19/2008/13, para. 23). 
77 E/C.19/2008/13, para. 4. The Permanent Forum also recommended that a mechanism be put in place for the 
participation of indigenous peoples in climate change negotiations under UNFCCC (ibid., para. 30). 
78  IPCC AR4 WGII Report, p. 865 (citing Robinson and Herbert, 2001). 
79 Key provisions include the right to effective mechanisms for prevention of, and redress for, actions which have 
the aim or effect of dispossessing them of their lands, territories or resources (art. 8); the principle of free, prior and 
informed consent (art. 19), the right to the conservation and protection of the environment and indigenous lands and 
territories (art. 29), the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage and traditional 
knowledge and cultural expressions (art. 31). 
80  See the provisions on cultural rights in ICCPR, art. 27, and ICESCR, art. 15. 
81  Available at: http://inuitcircumpolar.com/files/uploads/icc-files/FINALPetitionICC.pdf. 
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ويتوقع أن . )٨٢(، بسبب الظواهر املتعلقة بتغري املناخ، مثل التصحر، وزيادة ندرة املياه، والفيضانات والعواصف٢٠٥٠ام ع
  .)٨٣(يتم التشريد الناجم عن تغري املناخ أساساً داخل البلدان وأن يؤثر يف املقام األول يف أفقر املناطق والبلدان

، حيــث تـسّبب الـتـشرد       )٨٤(وباإلمكان التمييز بني أربعة سيناريوهات تشريد رئيسية تتصل بتغري املناخ           -٥٦
  :الـعوامل التالية

  الكوارث ذات الصلة بالطقس، مثل األعاصري والفيضانات؛  •
احلية وإمكانية تدهور البيئة تدرجيياً وما يتبعه من كوارث بطيئة احلدوث، مثل التصحر، وغرق املناطق الس  •

  الغمر الكامل للدول اجلزرية الواطئة؛
  زيادة خماطر التعرض للكوارث املؤدية إىل إعادة توطني األشخاص من املناطق املعرضة للمخاطر؛  •
  .انتفاضات اجتماعية وأعمال عنف ُتعزى إىل عوامل تتصل بتغري املناخ  •

د الوطنية احلصول على مجيع الضمانات املتعلقة حبقـوق         وحيق لألشخاص الذين يتعّرضون للتشريد داخل احلدو        -٥٧
، مبا فيها احلماية من التشريد التعسفي أو القسري وإعمال احلقوق اخلاصة بالسكن وبإعـادة   )٨٥(اإلنسان من الدولة املعينة   

دة واحلمايـة   وطاملا كان التنقل قسرياً، يكون األشخاص مؤهلني كذلك لتلقي املزيد من املـساع            . )٨٦(ممتلكات املشردين 
لكن، وفيما يتعلق بـالكوارث البطيئـة     . )٨٧(بصفتهم شرحية ضعيفة مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي          

  .احلدوث والتدهور البيئي، يتمثل التحدي يف التمييز بني انتقال السكان الطوعي والقسري

لدولية بسبب عوامل بيئية احلصول على ضمانات عامة يف         وحيق لألشخاص املتنقلني طوعاً أو قسراً عرب احلدود ا          -٥٨
وُيشار . جمال حقوق اإلنسان من جانب الدولة املستقبِلة، غري أنه كثرياً ما ال يكون هلم احلق يف دخول أراضي هذه الدولة                 

 بـسبب   الجـئني "أو  " الجئني بسبب ظروف مناخية   "إىل األشخاص املشردين قسراً عرب احلدود ألسباب بيئية بوصفهم          
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة وغريمها من املنظمات اإلنسانية             ". ظروف بيئية 

                                                      
82  More recent studies refer to estimates for the same period of 200 million (Stern Review on the Economics of 
Climate Change, 2006, available at http://www.hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm) and 250 million (Human 
tide: the real migration crisis, Christian Aid 2007). See also IPCC AR4 WGII Report, p. 365 and the Norwegian 
Refugee Council, Future floods of refugees: A comment on climate change, conflict and forced migration, 2008. 
83  See e.g. contributions to Forced Migration Review, vol. 1, No. 31, October 2008. 
84  Adapted from typology proposed by the Representative of the Secretary-General on human rights of internally 
displaced persons and also used in the working paper submitted by the IASC informal group on 
migration/displacement and climate change, “Climate Change, Migration and Displacement: who will be affected”, 
31 October 2008. 
85  Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/Add.2, annex), principles 1, para. 1, and 6, para. 1. 
86  Principle 8.2, Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons (endorsed by 
the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights in resolution 2005/2); 
FAO/IDMC/NRC/OCHA/OHCHR/UN-Habitat/UNHCR: Housing and Property Restitution for Refugees and 
Displaced Persons: Implementing the “Pinheiro Principles”, 2007. 
87  The Guiding Principles have gained wide acceptance and were recognized by the General Assembly in the 2005 
World Summit Outcome (A/RES/60/1) “as an important international framework for the protection of internally 
displaced persons”. 
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إىل أن هاتني العبارتني تفتقران إىل األساس القانوين يف القانون الدويل لالجئني وينبغي تفادي استعماهلما بغية عدم تقويض                  
  .)٨٨( حلماية الالجئنيالنظام القانوين الدويل

وأشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً إىل وجوب اعتبار الشخص الذي ال تتوقع عودته       -٥٩
ضـحية للتـشريد   ) إذا كانت املساعدة واحلماية املقدمتان من بلد املنشأ مثالً دون املعايري الدولية بكثري  (على حنو معقول    
  .)٨٩(قامة مؤقتة على األقلالقسري ومنحه إ

وأحد السيناريوهات املمكنة للتشريد القسري عرب احلدود الوطنية احتمال غمر الدول اجلزرية الـصغرية غمـراً               -٦٠
وتشري ورقتا عمل صادرتان عن اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل بعض قضايا حقوق اإلنسان                . )٩٠(كامالً

لة، مثل حقوق املتضررين جتاه الدول املستقبِلة واالستحقاقات املمكنة للعيش يف إطـار اجملتمعـات               اليت ستثريها هذه احلا   
وال يتضمن قانون حقوق اإلنسان ردوداً واضحة بشأن وضع األشخاص املشردين من الدول اجلزريـة الـيت                 . )٩١(احمللية

مكنة احلدوث ومحاية حقوق اإلنسان للمتضررين      واملسألة القابلة للجدل هي أن معاجلة هذه الكوارث امل        . تتعرض للغرق 
  .)٩٢(سيتطلب أوالً وبالذات إجياد حلول سياسية مناسبة على املدى الطويل، وليس اعتماد صكوك قانونية جديدة

   خماطر الرتاع واألمن-هاء 

واعترفت . )٩٣(العاملينيتعترب تقارير ودراسات صدرت مؤخراً أن تغري املناخ ميثل حتدياً رئيسياً للسلم واالستقرار                -٦١
 لكل من الفريـق احلكـومي       ٢٠٠٧بذلك أيضاً اللجنة النروجيية جلائزة نوبل عندما منحت جائزة نوبل للسالم يف عام              

                                                      
88  See IASC working paper referred to in footnote 84 above. 
89  Representative of the Secretary-General on human rights of internally displaced persons, Displacement Caused 
by the Effects of Climate Change: Who will be affected and what are the gaps in the normative framework for their 
protection? background paper, 2008, available at: 

http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/submissions.htm. 
90  In the face of rising sea levels, migration is one adaptation strategy which is already being implemented in low-
lying island States, such as Kiribati, the Maldives, and Tuvalu. So far this population movement has mainly taken 
the form of in-country resettlement schemes (IPCC AR4 WGII Report, p. 708). 
91  The papers (E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/CRP.1; E/CN.4/Sub.2/2005/28) were prepared by Françoise Hampson 
pursuant to a request from the Commission on Human Rights (decision 2004/122) to prepare a report on the legal 
implications of the disappearance of States for environmental reasons. A questionnaire was prepared in 2006 
(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2006/CRP.2) with a view to obtaining more accurate data on the nature, scale and imminence 
of the problem, but as yet no follow-up has been given to this initiative. 
92  This point was made by Ms. Hampson and other panellists at the consultation meeting organized by OHCHR on 
22 October 2008, summary of discussions available at: 

http://www2.ohchr.org/english/issues/climatechange/docs/SummaryofDiscussions.doc. 
93  See e.g. Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The National Security 
Strategy of the United Kingdom: Security in an interdependent world, 2008 and German Advisory Council on 
Global Change, World in Transition - Climate Change as a Security Risk, 2008. 
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. )٩٤(الدويل املعين بتغري املناخ والسيد آل غور ملا بذاله من جهود يف جمال التوعية بتغري املناخ الناشئ عن األنشطة البشرية                   
  .، نظم جملس األمن يوم نقاش بشأن أثر تغري املناخ يف السلم واألمن٢٠٠٧ام باملثل، ويف ع

ووفقاً إلحدى الدراسات، فإن آثار تغري املناخ املتفاعلة مع املشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية سـتولِّد                 -٦٢
وهذه البلدان، اليت تقـع يف أفريقيـا        . )٩٥( مليار نسمة  ٢,٧ يقيم فيها    - بلداً   ٤٦احتماالً كبرياً لنشوب نزاع عنيف يف       

  .جنوب الصحراء، وآسيا وأمريكا الالتينية هي كذلك بلدان تتعرض على وجه التحديد لآلثار السلبية املتوقعة لتغري املناخ

ويف هذه احلاالت، وإضـافة إىل  . وميكن للرتاعات النامجة عن تغري املناخ أن تكون أحد أسباب التشريد القسري   -٦٣
 العام حلماية حقوق اإلنسان، تنطبق معايري دولية أخرى، مبا فيها املبادئ التوجيهية بـشأن التـشريد الـداخلي،                   اإلطار

. والقانون اإلنساين الدويل، والقانون الدويل لالجئني وأنظمة فرعية ومؤقتة حلماية األشخاص الفارين من الرتاع املـسلح               
  .باشرة يف محاية حقوق اإلنسان والتمتع هباوللرتاع العنيف، بغض النظر عن أسبابه، آثار م

لكن، جتدر اإلشارة إىل أن املعارف ال تزال حمدودة بشأن الصالت السببية القائمة بني العوامل البيئية والرتاعات                   -٦٤
  .)٩٦(وهناك القليل من األدلة العملية لدعم اآلثار املتوقعة للعوامل البيئية على الرتاع املسلح

  ري االستجابة يف حقوق اإلنسان آثار تداب-واو 

ُتلزم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو الدول األطراف بأن تقلل إىل أدىن حـّد                    -٦٥
عها من اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية والبيئية النامجة عن التدابري املتخذة للتخفيف من آثار تغري املناخ أو التكيف م                 

، ميثـل إنتـاج   )التخفيف(وفيما يتعلق بتدابري احلد من تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي       . )٩٧()‘تدابري االستجابة ‘(
الوقود الزراعي أحد األمثلة على كيفية احتمال تأثري تدابري التخفيف سلباً بصفة ثانوية يف حقوق اإلنسان، وال سيما احلق                   

  .)٩٨(يف الغذاء

كن إلنتاج الوقود الزراعي أن يؤدي إىل فوائد إجيابية يف تغري املناخ ولصاحل مزارعي البلـدان الناميـة،                  وبينما مي   -٦٦
بسبب املنافسة بني األغذية والتغذية والوقود على       "أسهم الوقود الزراعي كذلك يف زيادة أسعار السلع الغذائية األساسية           

                                                      
94  As the Chairman of the Nobel Committee stated: “The chief threats may be direct violence, but deaths may also 
have less direct sources in starvation, disease, or natural disasters” (Presentation speech 10 December 2007). 
95  International Alert and Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), A Climate of Conflict, 
2008, p. 7. In the same vein, the Special Rapporteur on the right to food observes that conflicts in Africa, including 
in the Darfur region, are linked to land degradation and related fights over resources (A/HRC/7/5, para. 51). 
96  See e.g. H. Buhaug, N.P. Gleditsch and O.M. Theisen, Implications of Climate Change for Armed Conflict, 2008. 
As the IPCC AR4 WGII Report points out (citing Fairhead, 2004) there are many other intervening and contributing 
causes of conflict and many environmentally-influenced conflicts in Africa are related to abundance of natural 
resources (e.g. oil and diamonds) rather than scarcity, suggesting “caution in the prediction of such conflicts as a 
result of climate change” (p. 365). 
97  UNFCCC, art. 4, para. 8, and Kyoto Protocol, arts. 2, para. 3, and 3, para. 14. 
98  For a discussion of the human rights dimensions of mitigation and adaptation policies see International Council 
on Human Rights Policy, Climate Change and Human Rights: A Rough Guide, 2008, chapter II. 
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احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـدول علـى تنفيـذ            وحثت جلنة   . )٩٩("األراضي النادرة الصاحلة للزراعة   
استراتيجيات ملكافحة تغري املناخ العاملي ال تؤثر سلباً يف احلق يف الغذاء الكايف ويف التحرر من اجلوع، بل تعـزز زراعـة                    

  .)١٠٠( من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ٢مستدامة، كما تقضي بذلك املادة 

وإضافة إىل األثر يف احلق يف الغذاء، أثريت كذلك شواغل تتعلق بإمكانية نيل الوقود احليوي من حقوق الشعوب             -٦٧
  .)١٠١(األصلية يف أراضيهم وثقافتهم التقليدية

. كما أثريت شواغل بشأن اآلثار السلبية احملتملة لربامج خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتـدهورها                 -٦٨
تضمن هذه الربامج منح تعويضات للحفاظ على الغطاء احلراجي قد تستفيد منها الشعوب األصلية اليت تعتمـد علـى                   وت

إال أن اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية ختشى مصادرة أراضيها وتشريدها وهلا شواغل بشأن اإلطار        . موارد هذه الغابات  
عين بقضايا الشعوب األصلية أن املقترحات اجلديدة اليت ترمـي إىل خفـض             ويرى املنتدى الدائم امل   . احلايل هلذا الربنامج  

جيب أن تعاجل احلاجة إىل إصالحات سياساتية على الصعيـدين العـاملي والـوطين            "االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات      
وب ـسبقة واملستنرية مـن الـشع     حتترم احلق يف األرض واألقاليم واملوارد، وحقوق تقرير املصري واملوافقة احلرة وامل           ... 

  .)١٠٢("األصلية املعنية

   التزامات حقوق اإلنسان ذات الصلة-ثالثاً 
ويتناول هذا الفرع   . مثة اتفاق على نطاق واسع مفاده أن لتغري املناخ عامةً آثاراً سلبية يف إعمال حقوق اإلنسان                 -٦٩

 لتغري املناخ يف التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان من جهة وااللتزامات الصلة القائمة بني احلقيقة العملية وتوقعات اآلثار السلبية   
  .اليت تقع على الدول مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان من جهة أخرى

ورغم أن لتغري املناخ آثاراً واضحة يف التمتع حبقوق اإلنسان، فليس من الواضح متاماً ما إذا كان باإلمكان، وإىل                     -٧٠
ويطرح نعت آثار تغري املنـاخ      . )١٠٣( هذه اآلثار بأهنا انتهاكات حلقوق اإلنسان باملعىن القانوين البحت         أي مدى، وصف  

أوالً، ال ميكن إطالقاً توضيح العالقة السببية املعقدة القائمة بـني           . بأهنا انتهاكات حلقوق اإلنسان سلسلة من الصعوبات      
 حمدد ناتج عن تغري املناخ، ناهيك عن جمموعة من اآلثار املباشـرة وغـري  انبعاثات غازات الدفيئة التارخيية يف بلد ما وأثر         

 
                                                      
99  Statement of the Special Rapporteur on the right to food, 22 May 2008, at the special session of the Human 
Rights Council on the global food crisis. 
100  E/C.12/2008/1, para. 13. 
101  See e.g. M. Macchi and others, Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change, International Union 
for Conservation of Nature, 2008. CERD expressed concern about plans to establish a large-scale biofuel plantation 
and the threat it constituted to the rights of indigenous peoples to own their lands and enjoy their culture 
(CERD/C/IDN/CO/3, para. 17). 
102  E/C.19/2008/13, para. 45. 
103  In recent years, several lawsuits related to greenhouse gas emissions and their contribution to climate change 
have been filed at national level against State authorities and private actors. However, the Inuit petition to the Inter-
American Commission on Human Rights (see footnote 81 above) remains the only case to have invoked human 
rights law. For an overview of recent climate change-related lawsuits, see e.g. International Council for 
Human Rights Policy, Climate Change and Human Rights: A Rough Guide, 2008. 
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وثانياً، كثرياً ما يكون االحترار العاملي أحد العوامل املتعددة اليت تساهم يف اآلثار الناجتة عـن   . املباشرة يف حقوق اإلنسان   
وبناًء على ذلك، فكثرياً ما يستحيل حتديد إىل أي         . تغري املناخ، مثل األعاصري، والتدهور البيئي والضغط على املوارد املائية         

وثالثاً، كثرياً مـا    . مدى ميكن أن ُيعزى إىل االحترار العاملي حدث معني ناجم عن تغري املناخ له آثار يف حقوق اإلنسان                 
إلنسـان عـادةً بعـد    تكون اآلثار السلبية لالحترار العاملي توقعات تتعلق باآلثار املقبلة، بينما حتدَّد انتهاكات حقوق ا             

  .)١٠٤(وقوع الضرر

وبغض النظر عما إذا اعتربت آثار تغري املناخ انتهاكات حلقوق اإلنسان أم مل تعترب كذلك، فإن االلتزامـات يف                     -٧١
  .خجمال حقوق اإلنسان تتيح محاية هامة لألفراد الذين تتأثر حقوقهم بتغري املناخ أو بالتدابري املتخذة لالستجابة لتغري املنا

   االلتزامات على الصعيد الوطين-ألف 

مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يعتمد األفراد يف املقام األول على دوهلم حلماية حقوق اإلنسان املتعلقة                  -٧٢
لكن، ومع تغري املناخ، من غري املؤكد، ولألسباب السالفة الذكر، أن يتمكن شخص من حتميل دولة معينة مسؤولية                  . هبم
ويتيح قانون حقوق اإلنسان محاية أكثر فعالية فيما يتعلق بالتدابري اليت تتخـذها الـدول               . ضرر الناجم عن تغري املناخ    ال

  .ملواجهة تغري املناخ وآثاره يف حقوق اإلنسان

وعلى سبيل املثال، إذا اضطر أفراد إىل مغادرة مكان يتعّرض خلطر شديد، جيب على الدولة أن تكفل ضمانات                    -٧٣
وباملثل، فقد نظرت هيئات قضائية وطنية وإقليمية ودولية وشـبه          . اسبة وتتخذ تدابري لتفادي عمليات اإلخالء القسري      من

القضائية، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف العديد من الشكاوى املتعلقة بالضرر البيئي وأثـر ذلـك يف حقـوق               
صحة، واحلق يف احلياة اخلاصة ويف احلياة األسرية واحلـق يف احلـصول علـى               اإلنسان، مثل احلق يف احلياة، واحلق يف ال       

وبإمكان احملاكم وهيئات املعاهدات شبه القضائية املعنية حبقوق اإلنسان أن تنظر يف حاالت مماثلة يـرتبط        . )١٠٥(معلومات
ما إذا كانت الدولة قد تقاعـست،       ويف هذه احلاالت، سيظهر أن جوهر القضية يتمثل يف          . فيها الضرر البيئي بتغري املناخ    

  .بسبب أفعاهلا أو تغاضيها، عن محاية فرد من أثر ضار ميس متتعه حبقوق اإلنسان

ويف بعض احلاالت، قد يكون للدول التزام حبماية األفراد من التهديدات املنظورة حلقوق اإلنسان ذات الـصلة                   -٧٤
ويف هذا الصدد، تقدم السوابق القضائية للمحكمـة        . ض املناطق بتغري املناخ، مثل زيادة احتمال حدوث فيضانات يف بع        

األوروبية حلقوق اإلنسان بعض البيانات عن كيفية اعتبار عدم اختاذ تدابري للتصدي ملخاطر منظورة مبثابة انتهاك حلقـوق              
 سياسات ختطيط األراضي    ورأت احملكمة أن هناك انتهاكاً للحق يف احلياة يف قضية مل تنفِّذ فيها سلطات الدولة              . اإلنسان

                                                      
104  The Human Rights Committee has clarified that for a person to claim to be a victim of a violation of a right, “he 
or she must show either that an act or an omission of a State party has already adversely affected his or her 
enjoyment of such a right, or that such an effect is imminent …” Aalbersberg v. The Netherlands (No. 1440/2005). 
In several cases concerning environmental harms, the Committee has found that the author(s) did not meet these 
criteria for a victim of a human rights violation. 
105  For a review of relevant jurisprudence, see Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, Human 
Rights and the Environment, 12th Annual Meeting, Sydney, 2007; D. Shelton, “Human rights and the environment: 
jurisprudence of human rights bodies”, background paper No. 2, Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human 
Rights and the Environment, January 2002, available at http://www.unhchr.ch/environment/bp2.html. 
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كما . واإلغاثة يف حاالت الطوارئ مع أهنا كانت على علم بوجود احتمال كبري حلدوث اهنيال وحلي على نطاق واسع                  
  .)١٠٦(أشارت احملكمة إىل أن السلطات مل تبلغ السكان باخلطر على النحو الواجب

   اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-١

ستكون لتغري املناخ، مثلما نوقش ذلك يف الفصل الثاين، آثار يف عدد من احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة                     -٧٥
وكما تنص أحكام املعاهدات ذات الصلة، فإن الدول ملزمة باختاذ تدابري من أجل إعمال احلقوق االقتـصادية                 . والثقافية

ونظراً إىل أن تغري املناخ سيولد عبئاً إضافياً على املوارد          . )١٠٧(توفرة لديها واالجتماعية والثقافية إىل أقصى حدود املوارد امل      
  .املتاحة للدول، يرجح أن تعاين من ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية

وبينما تعترف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان بأن بعض جوانب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال                -٧٦
أوالً، جيب على الدول األطـراف أن  . هلا إال تدرجيياً على مر الزمن، فإهنا تفرض التزامات تقضي بتنفيذها فوراً       ميكن إعما 

تتخذ تدابري مدروسة وملموسة وحمددة اهلدف، لالستفادة إىل أقصى حد من املوارد املتاحة، لالنتقال إىل إعمال احلقـوق             
وثانياً، وبغض النظر عن القيود املتعلقة باملوارد، جيب على الدول . )١٠٨(لفعاليةإعماالً كامالً بالقدر املستطاع من السرعة وا

وثالثاً، للدول التزامات رئيسية بأن تـضمن،       . أن تضمن عدم التمييز يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
ُيحرم فيها أي عدد    "الدولة الطرف اليت    وعلى سبيل املثال، فإن     . على األقل، أدىن حد أساسي من كل حق يتضمنه العهد         

هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية أو من الرعاية الصحية األولية األساسية، أو من املأوى واملسكن األساسيني، أو                   
  .)١٠٩(اً، منتهكة للعهدتعترب متخلفة عن الوفاء بالتزاماهتـا الرئيسيـة األساسيـة، ومبدئيـ" من أشكال التعليم األساسية

وجممل القول، وبغض النظر عن الضغط اإلضايف الذي ميكن لألحداث ذات الصلة بتغري املناخ أن تفرضه علـى                    -٧٧
املوارد املتاحة، يقع على الدول التزام بضمان أوسع نطاق ممكن من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف                  

م أن تسعى الدول، من باب األولوية، إىل تلبية االلتزامات األساسية ومحاية شرائح اجملتمع اليت               ومن امله . أي ظروف معينة  
  .)١١٠(تكون يف حالة ضعيفة بشكل خاص

                                                      
106  Budayeva and Others v. Russia, European Court of Human Rights (ECHR), No. 15339/02. 
107  See CESCR general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties’ obligations (art. 2, para. 1, of the 
Covenant). For a discussion of the concept of progressive realization under the international human rights treaties, 
see report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council 
(E/2007/82). 
108  See e.g. CESCR general comments No. 3, paras. 2 and 9, and No. 14 (2000) on the right to the highest attainable 
standard of health (art. 12), para. 31. 
109  CESCR general comment No. 3, para. 10. 
110  See Statement by CESCR (E/C.12/2007/1, paras. 4 and 6). 
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   احلصول على املعلومات واملشاركة يف صنع القرار-٢

لى سبيل املثال، فإنه مـن      وع. تعترب التوعية واحلصول على املعلومات يف غاية األمهية جلهود التصدي لتغري املناخ             -٧٨
ومبوجب اتفاقية األمم . األمهية مبكان إتاحة املعلومات املتعلقة باإلنذار املبكر على حنو جيعلها يف متناول مجيع شرائح اجملتمع

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، تلتزم األطراف بإتاحة إمكانية حصول اجلمهور علـى املعلومـات املتعلقـة بـتغري                   
ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن احلصول على املعلومات يتـضمنه احلـق يف حريـة الـرأي                  . )١١١(خاملنا

وشددت السوابق القضائية للمحاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان كذلك على أمهية احلصول على املعلومـات              . )١١٢(والتعبري
  .)١١٣(اليت تتعلق باملخاطر البيئية

وعلى سبيل املثال، ينبغي . اذ القرار أمهية أساسية يف اجلهود املبذولة للتصدي لتغري املناخ   وتكتسي املشاركة يف اخت     -٧٩
. )١١٤(للمشاورات املناسبة واهلادفة مع املتضررين أن تسبق القرارات املتعلقة بإعادة توطينهم بعيداً عن املنـاطق اخلطـرة                

مشاركة اجلمهور يف التصدي لتغري املناخ وآثـاره        "تيسري  ومبوجب اتفاقية تغري املناخ، تعمل الدول األطراف على تعزيز و         
 من العهـد الـدويل اخلـاص    ٢٥وتتضمن احلقَّ يف املشاركة يف اختاذ القرار املادة       . )١١٥("وإعداد االستجابات املناسبة له   

 ينص إعالن األمـم     وباملثل،". يف إدارة الشؤون العامة   "باحلقوق املدنية والسياسية اليت تكفل احلق يف أن يشارك املواطن           
للحصول على موافقتهم   "املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية على ضرورة تشاور الدول وتعاوهنا مع الشعوب األصلية              

 حق الطفل يف ١٢وتتضمن اتفاقية حقوق الطفل يف مادهتا      . )١١٦(قبل اعتماد تدابري قد تؤثر فيهم     " احلرة واملسبقة واملستنرية  
  .يف مجيع املسائل اليت متسهالتعبري عن آرائه حبرية 

  املبادئ التوجيهية لوضع السياسات-٣

ينبغي ملعايري ومبادئ حقوق اإلنسان أن ُتنري وتقوي وضع السياسات يف جمال تغيُّر املنـاخ، وُتعـزِّز اتـساق                     -٨٠
ابري تغيُّر املناخ مع أهداف ويوجِّه إطار حقوق اإلنسان االنتباه إىل أمهية تنسيق سياسات وتد       . السياسات والنتائج املستدامة  

  .حقوق اإلنسان الشاملة، مبا يف ذلك عن طريق تقييم اآلثار املمكنة هلذه السياسات والتدابري يف حقوق اإلنسان

وفضالً عن ذلك، يركِّز النظر يف قابلية التأثر بتغيُّر املناخ والقدرة على التكيُّف معه يف جمال حقوق اإلنسان على                     -٨١
 عالقات القوة، وتناول األسباب الدفينة للحيف والتمييز، ويويل عناية خاصـة ألفـراد اجملتمـع املهمَّـشني                  أمهية حتليل 
ويسعى إطار حقوق اإلنسان لتمكني األفراد وإبراز األمهية القصوى ملشاركة األفراد واجملتمعات احمللية مشاركة           . والضعفاء

  .مفعالة يف عمليات اختاذ القرار اليت تؤثر يف حياهت

                                                      
111  UNFCCC, art. 6. 
112  Universal Declaration of Human Rights, art. 19, and ICCPR, art. 19. 
113  See e.g. Guerra and Others v. Italy, ECHR 14967/89; Inter-American Court of Human Rights, Case of Claude 
Reyes et al. v. Chile. Merits, Reparations and Costs, Series C, No. 151. 
114  See A/63/275, para. 38. 
115  Article 6. The amended New Delhi work programme on article 6 elaborates on and reinforces this point 
(FCCC/CP/2007/6/Add.1, decision 9/CP.13, annex, para. 17 (k)). 
116  United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, art. 19. 
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وباملثل، تربز معايري حقوق اإلنسان احلاجة إىل حتديد أولويات متتع مجيع األشخاص باملستويات الدنيا على األقل                  -٨٢
من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل االستفادة من الرعاية الصحية األساسية، والعقاقري األساسية والتعلـيم               

  .االبتدائي اإللزامي اجملاين

كما يشدِّد إطار حقوق اإلنسان على أمهية آليات املساءلة يف تنفيذ التدابري والسياسات يف جمال تغيُّـر املنـاخ                     -٨٣
  . )١١٧(ويقضي بإتاحة سبل االنتصاف اإلداري والقضائي حلاالت انتهاكات حقوق اإلنسان

   التزامات التعاون الدويل-باء 

وفضالً عـن   . )١١٨(حنو فعال إال عن طريق تعاون مجيع أعضاء اجملتمع الدويل         ال ميكن لتغيُّر املناخ أن ُيعالَج على          -٨٤
  .ذلك، فإن التعاون الدويل مهم ألن آثار وخماطر تغيُّر املناخ هي أشّد بكثري يف البلدان ذات الدخل املنخفض

وتتجلى أمهية  . )١١٩(ويندرج التعاون الدويل من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف جوهر ميثاق األمم املتحدة               -٨٥
هذا التعاون بوضوح يف أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفـل،                

ووفقاً للجنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       . )١٢٠(واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإعالن احلق يف التنمية        
ل، فإن االلتزام باختاذ خطوات لالستفادة إىل أقصى حد من املوارد املتاحة إلعمـال احلقـوق         والثقافية وجلنة حقوق الطف   

كمـا  . )١٢١(االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشمل التزام الدول، عند االقتضاء، بالسعي للتعاون على الصعيد الـدويل             
أيضاً باإلسهام، عن طريق التعـاون الـدويل، يف         التزمت الدول ال بتنفيذ املعاهدات داخل والياهتا القضائية فحسب، بل           

  .)١٢٣(وللدول املتقدمة مسؤولية خاصة ومصلحة يف مساعدة البلدان النامية األفقر. )١٢٢(تنفيذها على الصعيد العاملي

  

                                                      
117  Useful guidance on how human rights standards and principles can be incorporated into policy measures are 
found in various guidance tools, including Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to 
Development Cooperation; OHCHR (2006), Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty 
Reduction Strategies, available at http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx. 
118  In the words of the special procedures mandate holders of the Human Rights Council, in a joint statement on 
International Human Rights Day, 10 December 2008: “Today the interests of States, and the impacts of actions by 
States, are ever more interconnected. New challenges include ensuring global access to food, and those presented by 
climate change and financial crisis have potentially massive human rights and development implications. If we are 
to confront them effectively we must do so collectively”. 

.119  See articles 1, paragraph 3, 55 and 56. 
120  ICESCR, arts. 2, para. 1, 11, para. 2, 15, para. 4, 22 and 23; Convention on the Rights of the Child, arts. 4 and 
24, para. 4; CRPD, art. 32; Declaration on the Right to Development, arts. 3, 4 and 6. 
121  CESCR, general comment No. 3, para. 11; Committee on the Rights of the Child, general comment No. 5 (2003) 
on general measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), 
para. 7. 
122  See e.g. CRC, general comment No. 5, para. 7. 
123  See CESCR general comment No. 3, para. 14. 
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وحتّدد جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أربع فئات من االلتزامات اخلارجة عـن نطـاق الواليـة                   -٨٦
وبناًء على ذلك، تقع على الدول املسؤوليات       . ائية للدول بغية تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        القض

  :القانونية التالية

  االمتناع عن التدخل يف التمتع حبقوق اإلنسان يف البلدان األخرى؛  •

تأثري فيها من التدخل يف التمتـع حبقـوق         اليت هلا   ) مثل الشركات اخلاصة  (اختاذ تدابري ملنع أطراف ثالثة        •
  اإلنسان يف بلدان أخرى؛

اختاذ تدابري عن طريق املساعدة والتعاون على الصعيد الدويل، وفقاً لتوفُّر املوارد، لتيسري إعمال حقـوق                  •
اإلنسان يف بلدان أخرى، مبا فيها اإلغاثة يف حاالت الكوارث، واملساعدة يف حاالت الطوارئ، ومساعدة             

  لالجئني واملشّردين؛ا

كفالة إيالء حقوق اإلنسان العناية الواجبة يف االتفاقات الدولية وكفالة عدم تأثري تلك االتفاقات سلباً يف                  •
  .)١٢٤(حقوق اإلنسان

، وتشدد عليها، وهي    "املسؤوليات العامة، وإن كانت متباينة، للدول     "وتتسق معايري ومبادئ حقوق اإلنسان مع         -٨٧
ووفقاً هلذا املبدأ، تلتـزم البلـدان املتقدمـة         . بادئ الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ         املعايري وامل 
على تغطية تكاليف   ) غري املدرجة يف املرفق األول    (مبساعدة البلدان النامية األطراف     ) املـدرجة يف املرفق األول   (األطراف  

ية لتغري املناخ وإيالء اعتبار كامل لالحتياجات احملدَّدة ألقل البلدان منواً فيما يتعلق بالتمويل              التكيُّف مع اآلثار الضارة السلب    
اإلنـسان هـو املوضـوع الرئيـسي        "ويكمِّل إطار حقوق اإلنسان االتفاقية بالتشديد على أن         . )١٢٥(ونقل التكنولوجيا 

  .ه دول أخرى، بل كذلك التزامات جتاه األفراد، وأن التعاون الدويل ليس جمرَّد التزامات دولة جتا)١٢٦("للتنمية

إن معايري ومبادئ حقوق اإلنسان، اليت تستند إىل قيم أخالقية معترف هبا عاملياً، ميكن أن ُتفيد يف إثراء املناقشات   -٨٨
عايري حقوق اإلنـسان    وتوجِّه مبادئ وم  . املتعلقة باملساواة والتوزيع املنصف ألعباء ختفيف آثار تغيُّر املناخ والتكيُّف معها          

  .االنتباه يف املقام األول إىل كيفية تأثري توزيع األعباء بشكل معني يف التمتع حبقوق اإلنسان

  اإلنصاف فيما بني األجيال ومبدأ التدابري االحترازية

ر املناخ لكنـها    تشدد اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ على مبادئ ذات أمهية خاصة يف سياق تغيُّ                 -٨٩
" اإلنصاف والعدالة فيما بـني األجيـال      "وتشمل هذه املبادئ بصفة خاصة مفهوم       . أقل تطوراً يف قانون حقوق اإلنسان     

  .، وكالمها راسخ يف القانون البيئي الدويل"مبدأ التدابري االحترازية"و

                                                      
124  See e.g. CESCR general comments No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11); No. 13 (1999) on the 
right to education (art. 13); No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health (art. 12); and No. 
15 (2002) on the right to water (arts. 11 and 12 of the Covenant). 
125  UNFCCC, art. 4, paras. 4 and 9. 
126  Declaration on the Right to Development, art. 2, para. 1. 
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غري أن مبادئ حقوق اإلنـسان    . )١٢٧(وحملَّت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان إىل مفهوم اإلنصاف بني األجيال           -٩٠
املتعلقة باملساواة وعدم التمييز تركِّز عموماً على حاالت احلاضر، حىت وإن فُهَِم أن قيمة هذه املبادئ الرئيـسية حلقـوق                    

  .)١٢٨(اإلنسان لن تتضاءل مع مر الزمن وستتساوى يف انطباقها على األجيال املقبلة

 من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ علـى   ٣ذي يتجلى يف املادة     وينص مبدأ التدابري االحترازية ال      -٩١
أنه ال ينبغي التذرُّع بعدم وجود أدلة علمية قاطعة كسبب لتأجيل اختاذ هذه التدابري، واستباق أسباب تغري املناخ ومنـع                    

وكما ذُكر أعاله، فإن الدعاوى خبصوص حقـوق    . حدوثها أو التقليل منها إىل احلد األدىن والتخفيف من آثارها الضارة          
اإلنسان غري مناسبة على النحو الوايف لتعزيز التدابري االحترازية القائمة على تقييم املخاطر، طاملا مل تطرح هذه املخـاطر                   

ق اإلنـسان   لكن، وبلفت االنتباه إىل اآلثار األوسع اليت تتعرض هلا حقـو          . هتديداً وشيكاً حلقوق اإلنسان ألفراد حمددين     
بسبب خماطر تغري املناخ، فإن منظور حقوق اإلنسان، وفقاً ملبدأ التدابري الوقائية، يشدِّد على ضرورة تفادي التأجيل الذي                  

  .ال موجب له يف اختاذ إجراءات للحد من التهديد الذي ميثله االحترار العاملي

  االستنتاجات-رابعاًَ 

اخ، كما وردت يف تقارير التقييم الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعـين             إن التأثريات املتعلقة بتغري املن      -٩٢
وميكن لآلثار الـيت تطـال حقـوق    . بتغري املناخ، تنطوي على جمموعة من اآلثار على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان     

كن كثرياً ما يكون التأثري     اإلنسان أن تكون ذات طبيعة مباشرة، مثل هتديد الظروف اجلوية القاسية للحق يف احلياة، ل              
غري مباشر وتدرجيي يف حقوق اإلنسان، مثل زيادة الضغط على األنظمة الصحية وأوجه الضعف املتعلقـة بـاهلجرة                  

  .النامجة عن تغري املناخ

ويتعـّرض للخطـر بـصفة خاصـة        . ويشعر األفراد واجملتمعات احمللية حول العامل بالفعل بآثار تغري املناخ           -٩٣
تغري املناخ، أي يف األماكن اليت قد يؤدي فيها أدىن تغري يف املنـاخ إىل آثـار                 " واجهة"لذين يعيشون يف    األشخاص ا 

وكثرياً ما يرتبط التعرض للخطر الناجم عن املوقع اجلغـرايف بالقـدرة            . مأساوية يف األرواح البشرية وموارد الرزق     
  .معات احمللية الفقرية تتعّرض بشّدة آلثار تغري املناخاملتدنية على التكيف، مما جيعل العديد من البلدان واجملت

وكثرياً ما تكون جمموعات مثـل      . وتتفاقم احتماالت التعرض للخطر القائمة داخل البلدان بآثار تغري املناخ           -٩٤
حبقـوق  األطفال والنساء واملسنني واملعوقني معرضة بشكل خاص ملخاطر اآلثار السلبية لتغري املناخ اليت متس متتعهم                

وميثل تطبيق هنج حقوق اإلنسان يف الوقاية من آثار تغري املناخ واالسـتجابة هلـا أداة لـتمكني األفـراد                    . اإلنسان
  .واجملموعات، الذين ينبغي النظر إليهم كعناصر تغيري نشطة ال كضحايا سلبيني

                                                      
127  See CESCR general comments No. 12, para. 7, and No. 15, para. 11. Equally the concern for how current needs 
and rights affect the future health and development of the child is central to the Convention on the Rights of the 
Child (see e.g. Committee on the Rights of the Child general comment No. 4 (2003) on adolescent health and 
development in the context of the Convention on the Rights of the Child, para. 13). 
128  For a discussion on the relationship between intergenerational equity and human rights in the context of climate 
change, see S. Caney, “Human rights, climate change, and discounting”, Environmental Politics, vol. 17, No. 4, 
August 2008, p. 536. 
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 فيها التمييز وعدم تكافؤ عالقات      وكثرياً ما حتدد آثار تغري املناخ يف حقوق اإلنسان عوامل غري مناخية، مبا              -٩٥
ويؤكد ذلك أمهية التصدي لتهديدات حقوق اإلنسان النامجة عن تغري املناخ بسياسات وتدابري مناسبة تتـسق                . القوة

وينبغي ملعايري ومبادئ حقوق اإلنسان توجيه وتعزيز التدابري السياسية يف جمال           . مع األهداف الشاملة حلقوق اإلنسان    
  .تغري املناخ

وال ميكن لآلثار املادية لالحترار العاملي أن تصنف بسهولة كانتهاكات حلقوق اإلنسان، ألن الضرر النـاجم                -٩٦
ومع ذلـك، تظـل     . عن تغري املناخ ال ميكن أن يعزى يف كثري من األحيان إىل أفعال أو إغفال من جانب دول معينة                  

وبناًء على ذلك، تظل . نسان والتزاماً مبوجب القانون الدويل معاجلة ذلك الضرر من الشواغل اهلامة املتعلقة حبقوق اإل        
احلماية القانونية ضمانة هامة للحماية من املخاطر ذات الصلة بتغري املناخ وانتهاكات حقوق اإلنسان النامجـة عـن                  

  .السياسات والتدابري املتخذة على الصعيد الوطين ملعاجلة تغري املناخ

ات مفصلة ومجع بيانات على الصعيد القطري بغية تقييم ما للظواهر املتعلقة بتغري             ومثة حاجة إىل إجراء دراس      -٩٧
ويف هذا السياق، بإمكان الدول أن تقـدم        . املناخ والسياسات والتدابري املعتمدة ملعاجلته من تأثري يف حقوق اإلنسان         

الصلة بتغري املناخ اليت تؤثر يف األفراد       معلومات مفيدة عن التدابري املتخذة لتقييم ومعاجلة أوجه الضعف واآلثار ذات            
واجملموعات، عند إعداد تقارير إىل هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ويف إطار اتفاقية األمم 

  .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ألشخاص الذين ميكن اعتبار أهنـم      ومثة حاجة أيضاً إىل إجراء مزيد من الدراسات املتعلقة بآليات احلماية ل             -٩٨
ُشردوا داخل احلدود الوطنية أو عربها بسبب أحداث تتعلق بتغري املناخ وبالنسبة إىل السكان الذينُ شردوا بـصورة            

  .دائمة نتيجة لغمر املناطق املنخفضة والدول اجلزرية

وباملثل، مثة حاجـة إىل     .  الدويل كافة  وال ميكن لالحترار العاملي أن يعاجلَ إال عن طريق تعاون أعضاء اجملتمع             -٩٩
املساعدة الدولية لضمان ُسبل تنمية مستدامة يف البلدان النامية ومتكينها من التكيف مع تغري املناخ الذي أصبح اآلن                  

على ويكّمل القانون اإلنساين الدويل حلقوق اإلنسان اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بالتشديد               . حتمياً
.أن التعاون الدويل ليس مناسباً فحسب، بل هو التزام يتعلق حبقوق اإلنسان وهدفه الرئيسي هو إعمال هذه احلقوق                 
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Annex 

SELECTED HUMAN RIGHTS STANDARDS AND GUIDELINES RELEVANT TO EFFECTS OF CLIMATE CHANGEA 

Effects Examples of rights affected Human rights standards and climate change 

Extreme weather events  Right to life: 
 
ICCPR art. 5; CRC art. 6; 
Universal Declaration of Human Rights, 
art. 3. 

Human Rights Committee, general comment No. 6 (1982) on article 6 (Right to 
life). 
Inter-Agency Standing Committee, Protecting Persons Affected by Natural 
Disasters - IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters. 
 
Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/Add.2, annex). 
 

Increased food insecurity and 
risk of hunger 

Right to adequate food, right to be free 
from hunger: 
 
ICESCR art. 11; CRC art. 24 (c); CRPD 
arts. 25(f), 28, para. 1; CEDAW art. 14, 
para. 2 (h); ICERD art. 5 (e); Universal 
Declaration of Human Rights, art. 25. 
 

CESCR, general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (art. 11). 
 
FAO, Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to 
adequate food. 

Increased water stress Right to safe drinking water: 
 
ICESCR arts. 11 and 12 EDAW art. 14, 
para. 2(h); CRPD art. 28, para. 2(a); CRC 
art. 24, para. 2(c). 

CESCR, general comment No. 15 (2002) on the right to water (arts. 11 and 12 of 
the Covenant). 
 
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the scope 
and content of human rights obligations related to equitable access to safe drinking 
water and sanitation under international human rights instruments (A/HRC/6/3). 
 
Realization of the right to drinking water and sanitation (E/CN.4/Sub.2/2005/25). 
 

 

                                                      
a  

General comments/recommendations of the treaty bodies are available in document HRI/GEN/1/Rev.9 (vols. I and II). 
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Effects Examples of rights affected Human rights standards and climate change 

Stress on health status Right to the highest attainable standard of 
health: 
 
ICESCR arts. 7(b), 10 and 12; 
CEDAW arts. 12 and 14, para. 2(b); 
Universal Declaration of Human Rights, 
art. 25; ICERD art. 5(e) (iv); CRC art. 24; 
CRPD arts. 16, para. 4, 22, para. 2, and 
25; ICRMW arts. 43, para. 1(e), 45, para. 
1(c) and 70. 
 

CESCR, general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable 
standard of health (art. 12). 
 
Committee on the Rights of the Child, general comment No. 4 (2003) on adolescent 
health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child. 
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