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تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية يف هذا التقرير دراسة مواضييعية عين
أتثريات تغري املناخ والتمويل املناخي يف حقوق الشعوب األصلية.
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قُدم هذا التقرير بعد املوعد النهائي لكي يتضمن آخر املعلومات املتاحة.
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أوالا -مقدمة
 -١تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية هذا التقرير غىل لس حقوق اإلنسيان
عمالا ابلولية املسندة غليهيا توجيق قيرار ا ليس  .١٢/33وتعيرض املقيررة اخلاصية يف التقريير ميوجزا
لألنشييطة اليييت اضييطلعت دييا منييذ تقييدىل تقريرهييا السييابق غىل ا لييس ( )A/HRC/33/42فض يالا ع ين
دراسة مواضيعية بشأن أتثريات تغري املناخ والتمويل املناخي يف حقوق الشعوب األصلية.

اثنيا -أنشطة املقررة اخلاصة
 -٢تضييطلع املقييررة اخلاصيية كجييزء ميين الولييية اليييت أسييندها غليهييا لييس حقييوق اإلنسييان
أبنشطة تتعلق أبربعة الت عمل مرتابطة هيي اليزايرات القطريية والدراسيات املواضييعية وتعزييز
املمارسييات اجليييدة واملراسييالت املوجهيية غىل احلكومييات بشييأن احلييالت اليييت ي يدعى فيهييا حييدو
انتهاكات حلقوق اإلنسان.
 -3وقييد قامييت املقييررة اخلاصيية منييذ أن قييدمت تقريرهييا األخييري غىل ا لييس ب يزايرت قط يريت
رمسيت األوىل غىل اليولايت املتحيدة األمريكيية يف طيباا/فرباير )A/HRC/36/46/Add.1( ٢٠١٧
والثانية غىل أسرتاليا يف آاار/مارس  -نيسان/أبريل .)A/HRC/36/46/Add.2( ٢٠١٧
 -4وطاركت املقررة اخلاصة يف الجتماعات السنوية للمنتدى الدائم املعين بقضااي الشعوب
األصييلية وآلييية اخليرباء املعنييية حبقييوق الشييعوب األصييلية بغييية سي فعاليية اهليئييات القائميية داخييل
منظومة األمم املتحدة اليت لديها ولايت حمددة بشأن حقوق الشعوب األصلية والتنسيق بينها.
 -5وفيمييا يتعلييق بتمويييل أنشييطة مواجهيية تغييري املنيياخ طيياركت املقييررة اخلاصيية يف عييدد ميين
التقييمييات واملش يياورات ال يييت جييرت عل ييى م ييدى العييام املاض ييي مث ييل الييدورة التدريبي يية العاملي يية
املتعلقي يية ابلصي ييندوق األخضي يير للمني يياخ والتمويي ييل املني يياخي الي يييت عقي ييدت يف ابنكي ييوك يف أيل ي يول/
سبتمرب  ٢٠١5والدورات التدريبية اإلقليمية املتعلقة ابملوضوع ااته اليت عقدت يف هانوي وليميا
ونيريو يف نيسيان/أبريل  ٢٠١6واحليوار املتعليق بعميل الصيندوق األخضير للمنياخ بوصيفه انفييذة
متويل حمتملة للشعوب األصلية الذي عقد يف مراكش ابملغرب يف تشرين الثاين/نوفمرب .٢٠١6

اثلث ا -الشعوب األصلية وتغري املناخ
ألف -أتثري تغري املناخ يف الشعوب األصلية
 -6الشعوب األصلية هي من ب الفئات اليت كان هلا أقل غسيهام يف غحيدا مشيكلة تغيري
املنيياخ غل أ ييا هييي اليييت تكابييد أسيوأ أتثرياتييه .وتتعييرض الشييعوب األصييلية لتييأثري تغييري املنيياخ أكثيير
من هريها ألن الكثري منها يعتمد على النظم اإليكولوجية املعرضة بشكل خاص آلاثر تغري املناخ
والظ يواهر اجلوييية القصييوى مثييل الفيضيياانت وحييالت اجلفيياف وموجييات احليير الشييديد وحرائييق
الغيياابت واألعاصييري .وبعييب املنييا ق األكثيير تضييررا هييي اجلييزر الصييغرية والرتفاعييات الشيياهقة
واملنا ق املدارية الر بة واملنا ق الساحلية والصحارى واملنا ق القطبية .ويسهم الحرتار العاملي
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يف زايدة خط يير اإلص ييابة ابألم يراض وتغي ييري مم يرات هج ييرة احلي يواانت ويقل ييل م يين التن ييوع األحي ييائي
ويتسبق يف همر املياه املاحلة للمياه العذبة ويدمر احملاصيل ويفضي غىل انعدام األمن الغذائي(.)١
 -٧وتعتمد الشعوب األصلية اعتمادا طيديدا عليى األراضيي وامليوارد الطبيعيية مين أجيل تلبيية
احتياجاهتييا األساسييية وسييبل عيشييها مثييل الغييذاء والييدواء واملييأوى والوقييود وهييي ميين ب ي أطييد
النيياس فق يرا وهتميش ي ا يف العييا  .وتش ي لكل الشييعوب األصييلية  5يف املائيية ميين سييكان العييا لكنهييا
تش ي لكل  ١5يف املائيية ميين نسييبة الييذين يعيشييون يف فقيير .وغن حنييو  33يف املائيية ميين األطييخاص
ال ييذين يعيش ييون يف فق يير م ييدقع يف املن ييا ق الريفي يية يف الع ييا ينح ييدرون م يين تمع ييات الش ييعوب
األصييلية .وتشييري تقييديرات البن ي الييدويل غىل أن أكثيير ميين  ١٠٠مليييون طييخمج يف إيييع أحنيياء
العييا يتعرضييون خلطيير الييدخول يف دواميية الفقيير املييدقع حبلييول عييام  ٢٠3٠بسييبق تغييري املنيياخ(.)٢
وسيييكون لييذل آاثر هاميية علييى الشييعوب األصييلية اليييت تواجييه ابلفعييل أوجييه حرمييان اجتميياعي
اقتص ييادي ط ييديد .وه ييذه األرق ييام تث ييري اجل ييزع بص ييفة خاص يية ابلنظ يير غىل حج ييم الث ييروات الطبيعي يية
املوجودة يف أقاليم الشعوب األصلية واإلسهامات القيلمة اليت ميكين أن تقيدمها تلي الشيعوب يف
التخفيف من حدة تغري املنياخ .وتضيم األقياليم التقليديية للشيعوب األصيلية حنيو  ٢٢يف املائية مين
مساحة اليابسية يف العيا وتتيداخل ميع مسياحات متتلي نسيبة  8٠يف املائية مين التنيوع األحييائي
لكوكق األرض( .)3وتؤدي دورا حيوايا يف اإلدارة البيئية املسيتدامة للميوارد الطبيعيية وحفيل التنيوع
األحيائي وكالمها من العناصر األساسية للتصدي آلاثر تغري املناخ.
 -8وعالقيية اليرتاب بي حيييازة الشييعوب األصييلية اآلمنيية ألراضيييها و قيييق نتييائج غ ابييية يف ييال
حفيل الطبيعية معروفيية جييدا ( )A/71/229طييأ ا طيأن اآلاثر اات الصيلة للحييد مين غزاليية الغياابت اليييت
تفض ييي غىل اضف يياض انبع ييااثت اثين أكس يييد الكرب ييون عل ييى الص ييعيد الع يياملي .وعل ييى س ييبيل املث ييال يف
منطقة األميازون الربازيليية يف املنيا ق الييت تكيون فيهيا الدولية قيد اعرتفيت حبقيوق الشيعوب األصيلية يف
الغيياابت كييان معييدل غزاليية الغيياابت يقييل  ١١ضييعفا عنييه يف الغيياابت اليييت ل يعييرتف حبقوقهييا فيهييا.
وأظهرت دراسة حديثة أجريت عليى  8٠منطقية حرجيية يف  ١٠بليدان يف جنيوب آسييا وطيرق أفريقييا
وأمريكييا الالتينييية أن الغيياابت اليييت ميتلكهييا ا تمييع احمللييي ويييديرها تقييدم منييافع تمعييية أعلييى وتزيييد ميين
خت يزين اثين أكس يييد الكرب ييون وخلص ييت الدراس يية غىل أن تعزي ييز حق ييوق الش ييعوب األص ييلية يف هاابهت ييا
ريقة انجعة للحكومات متكنها من قيق األهداف املتعلقة بتغري املناخ(.)4
 -٩ويشكل أتثري تغري املناخ مصدر قلق منذ فرتة ويلة يف ولية املقرر اخلاص املعين حبقوق
الش ييعوب األص ييلية .وحس ييبما اك ييره املكل ييف الس ييابق ابلولي يية يف ع ييام  ٢٠٠٧تس ييببت أنش ييطة
الص ييناعات الس ييتخراجية واحملاص يييل النقدي يية وأمل يياا الس ييتهالك ه ييري املس ييتدامة يف تغ ييري املن يياخ

__________

()١

()٢
()3
()4

United Nations Environment Programme (UNEP), Climate Change and Human Rights (Nairobi, 2015),

.pp. 2-8
World Bank, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty (Washington,

.D.C., 2016) p. 2
World Bank, The Role of Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation: The Natural but Often

.Forgotten Partners (Washington, D.C., 2008), p. 5
World Resources Institute and Rights and Resources Initiative, Securing Rights, Combating
Climate Change: How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change

).(Washington, D.C., 2014
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وانتشييار التلييو والتييدهور البيئييي .وكييان هلييذه الظيواهر أتثييري ابلييب اخلطييورة علييى الشييعوب األصييلية
اليييت ي يرتب أسييلوب حياهتييا ارتبا ي ا وثيق ي ا بصييلتها التقليدييية أبراضيييها ومواردهييا الطبيعييية وأصييب
طييكالا جديييدا ميين أطييكال اإلخييالء القسييري للشييعوب األصييلية ميين أراضييي أجييدادها ورفييع يف
الوق ييت نفس ييه مس ييتوايت فقره ييا ومرض ييها (انظ يير  A/HRC/4/32الفق ييرة  .)4٩ول يش ييكل تغ ييري
املناخ هتديدا خطيريا عليى امليوارد الطبيعيية وسيبل عييش الشيعوب األصيلية فحسيق بيل أيضيا عليى
هويتها الثقافية وبقائها.
 -١٠وتشمل األمثلة على التأثري اخلطري لتغري املناخ يف الشيعوب األصيلية اتسياع نطياق اوابن
اجللييد يف أراضييي القطييق الشييمايل التقليدييية لشييعق اإلنويييت .والشييعوب األصييلية اليييت تعيييش يف
جزر احملي اهلادئ مهددة مباطرة بزوال أراضيها بشكل جزئي أو كلي نتيجة لتغري املناخ.
 -١١وحيتمييل أن يكييون للتييأثريات اجلنسييانية لتغييري املنيياخ مثييل اهلجييرة (الضييطرار غىل البحي عيين
عمييل مييأجور هييري نظييامي) ونييدرة املييياه (الضييطرار غىل املشييي مسييافات أ ييول حبثي ا عيين املييياه الصيياحلة
للشرب) وقع على النساء والفتيات بصفة خاصة مما علهن أكثر عرضة للتمييز والستغالل(.)5
 -١٢وممييا يزيييد ميين تفيياقم أوجييه الضييعف هييذه أن ال يربامج الرامييية غىل التخفيييف ميين آاثر تغييري
املناخ والتكيلف معه حيتمل أن تؤثر سلبا يف حقوق الشعوب األصلية وتقوض حقوقهيا العرفيية يف
األرض واملوارد الطبيعية غاا ما صممت بدون التشاور معها ونفذت من هري مشاركتها.
 -١3وأجرت املقيررة اخلاصية حبكيم دورهيا السيابق اليذي اضيطلعت بيه بصيفتها رئيسية املنتيدى
الييدائم املعييين بقضييااي الشييعوب األصييلية دراسيية يف عييام  ٢٠٠٧بشييأن أثيير تييدابري التخفيييف ميين
ظيياهرة تغي ليري املنيياخ علييى الشييعوب األصييلية وعلييى أقاليمهييا وأراضيييها ( .)E/C.19/2008/10ودعييت
املقييررة اخلاصيية يف هييذه الدراسيية غىل زايدة التشيياور مييع الشييعوب األصييلية ومشيياركتها يف عمليييات
التخفيف من آاثر تغري املناخ وأعربت عن قلقها غزاء عدم تطبيق ج قائم على حقوق اإلنسان
يف اختيياا ه ييذه التييدابري وأك ييدت أن الشييعوب األص ييلية تسييتفد م يين صييناديق تغ ييري املن ياخ ال يييت
ركها قوى السوق غىل حد كبري.
 -١4وقد تلقت املكلفة ابلولية منذ تعيينها مقيررة خاصية معنيية حبقيوق الشيعوب األصيلية يف
عيام  ٢٠١4عيددا متزاييدا ميين الدعياءات املتعلقية حبيالت كييان ملشياريع التخفييف مين آاثر تغييري
املنيياخ فيهييا أتثييري سييل يف حقييوق الشييعوب األصييلية ول سيييما مشيياريع الطاقيية املتج يددة مثييل
غنتاج الوقود األحيائي وبناء السدود الكهرمائية.
 -١5ومييع ال ي فالشييعوب األصييلية ليسييت ضييحااي لتغييري املنيياخ فحسييق بييل غ ييا تسييهم
غسييهاما هاميا يف التصييدي لتغييري املنيياخ .و ظييى الشييعوب األصييلية بسييبق عالقتهييا الوثيقيية ابلبيئيية
بوضع فريد ميكنها من الت لكيف مع تغري املناخ .والشعوب األصلية هيي أيضيا كنيوز لليتعلم واملعرفية
بشأن كيفية التعامل بنجاح مع تغري املناخ على املستوى احمللي والتصيدي بفعاليية للتغيريات البيئيية
الرئيسي ييية مثي ييل الك ي يوار الطبيعيي يية .وتي ييؤدي الشي ييعوب األصي ييلية دورا أساسي ييي ا يف حفي ييل التني ييوع
البيولوجي ومحاية الغاابت وهريها من املوارد الطبيعيية وميكين ملعارفهيا التقليديية اخلاصية ابلبيئية أن
تثري غىل حد كبري املعارف العلمية وأنشطة التكيف عند اختاا اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ.

__________

()5
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ابء -مسامهات الشعوب األصلية يف اسرتاتيجييت التكيف والتخفيف
 -١6كانت الشعوب األصلية أل ا من ب الفئات األكثر تضيررا مين آاثر تغيري املنياخ ألكثير
من عقيدين تطاليق حبمايية أكيرب حلقوقهيا اإلنسيانية وبيزايدة املشياركة يف سيياق املناقشيات الدوليية
املتعلقة بتغري املناخ .ول تزال مسيتمرة يف دعوهتيا غىل األخيذ بينهج قيائم عليى حقيوق اإلنسيان غزاء
تغري املناخ وفقا ملبادئ غعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
 -١٧ويف األايم األوىل م يين وض ييع الق ي يوان والسياس ييات املتعلق يية بتغ ييري املن يياخ ول س يييما يف
املفاوضات اليت جرت بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بشأن تغري املناخ يف أوائيل التسيعينات
تشارك الشعوب األصلية يف القرارات أبي طكل يذكر من األطكال .ومع ال أفضى غمعا ا
يف الدعوة وجناحها فيها غىل العرتاف ابلشعوب األصلية بوصفها موعية تتمتيع تركيز مراقيق يف
ظل التفاقية .ولذا صار إبمكان منظمات الشعوب األصيلية التقيدم بطليق للحصيول عليى مركيز
مراقق وإبمكان املنظمات اليت قُبل لبها أن ترطي أعضياء للمشياركة يف حضيور دورات تليف
هيئات تغري املنياخ .واملنتيدى اليدويل للشيعوب األصيلية املعيين بتغيري املنياخ جتميع مشيرتك للشيعوب
األصييلية أنشييع يف عييام  ٢٠٠8لتنسيييق جهييود الشييعوب األصييلية وأنشييطتها املتعلقيية ابلعمليييات
اات الصلة ابلتفاقية(.)6
 -١8وتتمحييور الق يوان والسياسييات الدولييية املتعلقيية بتغييري املنيياخ حييول الس يرتاتيجيت الت يوأم
ومها اسرتاتيجية التخفيف (التزام الدولة ابحلد مين انبعيااثت هيازات الدفيئية) واسيرتاتيجية التكيليف
(التزام الدولية حبمايية النياس مين آاثر تغيري املنياخ بيزايدة قيدرهتا عليى التكيليف ميع آاثره) .وتوجيق
مبييدأ املسيياواة ال يوارد يف التفاقييية فييملن الييدول املتقدميية بوصييفها املنتج ية الرئيس يية لغييازات الدفيئيية
علييى مييدى التيياريىن واألهيي ،ابمليوارد تتحمييل العييقء األكييرب يف اسيرتاتيجييت التخفيييف والتكيييف
تا يف ال تقدىل املساعدة غىل البلدان األفقر وتطوير التكنولوجيا.
 -١٩وأعرب ال اد الدويل حلماية الطبيعة عن قلقه ألن التشديد على عملييات نقيل األميوال
واملع ي ييارف والتكنولوجي ي ييا م ي يين البل ي ييدان املتقدم ي يية غىل البل ي ييدان النامي ي يية ينح ي ييو غىل ع ي ييدم العي ي يرتاف
ابسرتاتيجيات التصدي والتكيف اليت وضعتها الشعوب األصلية نفسها(.)٧
 -٢٠واهليئية احلكومييية الدولييية املعنييية بتغييري املنيياخ هييي اهليئيية الدولييية املسييؤولة عيين تقييييم العلييوم
املتصييلة بتغييري املنيياخ .وقييد أنشييئت هييذه اهليئيية يف عييام  ١٩88ميين قبييل املنظميية العاملييية لألرصيياد
اجلوي يية وبي يرانمج األم ييم املتح ييدة للبيئ يية م يين أج ييل أن تق ييدم ابنتظ ييام تقييم ييات علمي يية غىل رامس ييي
السياسي ييات عي يين تغ ي يري املني يياخ وعي يين أتثرياتي ييه و ي ييا ره يف املسي ييتقبل واخليي ييارات املتاحي يية للتكيلي ييف
والتخفي ييف .وت ييوفر تقييماهت ييا أساس ي ا علمي ي ا للحكوم ييات عل ييى إي ييع املس ييتوايت م يين أج ييل رس ييم
سياسات تتعلق ابملناخ(.)8
__________

()6
()٧
()8
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 -٢١وأعرب ييت اهليئي يية عي يين قلقه ييا يف تقريي يير تقييمهي ييا اخل ييامس الصي ييادر يف عي ييام  ٢٠١4ألن
السياسات واألنظمة القائمة يف يال تغيري املنياخ ميكين أن تفضيي غىل احليد مين غمكانيية احلصيول
علييى األراضييي والستعاضيية عيين سييبل العيييش التقليدييية وخفييب فييرص التنييوع الييوراثي وغمكانييية
احلصاد غضافة غىل ضياع نقل معارف الشعوب األصلية األمر الذي قد يؤدي بدوره غىل احلد من
أثر تدابري التكيف مع تغري املناخ يف العديد من املنا ق(.)٩
 -٢٢ولحظت اهليئة أيضيا أن معيارف الشيعوب األصيلية كانيت عيامالا فعيالا يف وضيع تيدابري
للتعامييل مييع األخطييار املناخييية وأسييهمت يف زايدة األميين الغييذائي يف أحنيياء عديييدة ميين العييا .
وتشييمل األمثليية علييى ال ي معييارف اإلنويييت اخلاصيية بتقلبييية املنيياخ عنييد الصيييد وتقاليييد اإلنكييا
اخلاصة بتنويع احملاصيل ومعارف التنوع الوراثي يف منطقة الساحل واستخدام اسرتاتيجيات جتميع
املياه والتنبؤ ابلطقس(.)١٠
 -٢3وأكييدت اهليئيية مطالبيية الشييعوب األصييلية الطويليية األمييد فيمييا يتعلييق ابملعييارف التقليدييية
اليت تفيد أبن نظم املعارف واملمارسات األصلية واحمللية والتقليدية تا يف الي منظيور الشيعوب
األصلية الشامل للمجتمع والبيئة مورد رئيسي للتكيف مع تغري املناخ لكنها تستخدم بصورة
متسقة يف جهود التكيف القائمة .ومن طأن غدماج أطكال املعارف هيذه ميع املمارسيات احلاليية
أن يزيد من فعالية التكيف (.)١١
 -٢4وميكين أن تسيياعد الشيعوب األصييلية يف غ يياد احلليول للتخفيييف والتكيليف مييع آاثر تغييري
املناخ .ولحيل املنتيدى اليدويل للشيعوب األصيلية املعيين بتغيري املنياخ وبيرانمج األميم املتحيدة للبيئية
أن الشييعوب األص ييلية ميكيين أن تس ييهم يف العديييد م يين أنشييطة التكي ييف احملتمليية ابلس ييتفادة م يين
معارفهييا التقليدييية .وتتضييمن األمثليية علييى هييذه األنشييطة توثيييق املعييارف التقليدييية ورصييد تغييري
املنيياخ وتقييدىل معلومييات يف هييذا الشييأن واإلدارة التقليدييية للحرائييق والتأهييق للكيوار والتصييدي
هلا ونظم اإلنذار املبكر وجتميع مياه األمطار وتقنيات الزراعية التقليديية وغدارة الشيؤون البحريية
السيياحلية وتطييوير الطاقيية البديليية وتنمييية سييبل العيييش املسييتدامة .وعييالوة علييى ال ي ميك يين
للش ييعوب األص ييلية أن ت ييؤدي دورا يف وق ييف غزال يية الغ يياابت ع يين ري ييق غص ييدار س ييندات ملكي يية
األراضي وغدارة الغاابت وحفظها وتعزيز احلكم احمللي(.)١٢

رابع ا -هيئات حقوق اإلنسان والشعوب األصلية وتغري املناخ
 -٢5تكرس هيئات حقوق اإلنسان مزيدا من الهتمام لنتهاكات حقيوق الشيعوب األصيلية
يف سياق تغري املناخ.
__________

()٩

Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and
Vulnerability, Part A: Global and Sectoral Aspects, Working Group II Contribution to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (New York, Cambridge University Press,

 .2014), chap. 7, p. 517وميكن ال الع عليه يف املوقع الشبكي التايل.www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ :
( )١٠املرجع نفسه .chap. 11, p. 718
( )١١املرجع نفسه .Summary for Policymakers, p. 26
(UNEP, Climate Change and Human Rights, p. 27 )١٢؛ وانظر أيضا .www.iipfcc.org/key-issues
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 -٢6وقرر املنتدى الدائم املعين بقضااي الشعوب األصيلية اليذي يتنياول قضيااي حقيوق اإلنسيان كجيزء
من وليته الستشارية منذ عقد من الزمن مناقشة املناخ بوصفه موضوع ا خاص ا يف دورته السنوية وأجرى
عدة دراسات بشأن أتثري تغري املناخ يف الشعوب األصلية ( E/C.19/2008/10و.)E/C.19/2010/7
 -٢٧وتناول ي ييت هيئ ي ييات معاه ي ييدات حق ي ييوق النس ي ييان ول س ي يييما اللجن ي يية املعني ي يية ابحلق ي ييوق
القتصادية والجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل واللجنية املعنيية ابلقضياء عليى التميييز ضيد
امليرأة أتثييري تغييري املنيياخ علييى الشييعوب األصييلية يف سييياق استعراضيياهتا الدورييية للييدول األ يراف.
ودعت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على وجه التحديد الدول غىل وضيع خطي وسياسيات
وب يرامج و نييية للتصييدي لتغييري املنيياخ مييع مشيياركة الشييعوب األصييلية مشيياركة اتميية يف تصييميمها.
ودع ييت أيضي ي ا غىل التأه ييق للكي يوار وغدارة ح ييالت الطي يوارئ وتعزي ييز أ يير احلماي يية الجتماعي يية
للتخفيف بصورة أكثر فعالية من التيأثريات الجتماعيية والقتصيادية والبيئيية املتعيددة يف الشيعوب
األصلية .وابإلضافة غىل ال فقيد حثيت اليدول عليى تكثييف اجلهيود الراميية غىل التصيدي لتغيري
املن يياخ بط ييرق منه ييا خطي ي احل ييد م يين انبع ييااثت الكرب ييون وعل ييى اخت يياا إي ييع الت ييدابري الالزم يية
لتخفيف اآلاثر السلبية على حق الشعوب األصلية يف الغذاء ويف املياه(.)١3
 -٢8وتناولت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اآلاثر السلبية لتغري املنياخ عليى
حقييوق اإلنسييان ( )A/HRC/10/61واستضييافت يف تش يرين األول/أكتييوبر  ٢٠١6اجتميياع خ يرباء
سل الضوء على أتثري تغري املناخ يف الشعوب األصلية( .)١4وأكدت الرسيائل الرئيسيية للمفوضيية
املتعلقيية بتغييري املنيياخ وحقييوق اإلنسييان اليييت نشييرت قبييل الييدورة احلادي ية والعش يرين مل يؤمتر األ يراف
يف اتفاقي يية األم ييم املتح ييدة اإل اري يية بش ييأن تغ ييري املن يياخ ال يييت عق ييدت يف ابري ييس يف ك ييانون األول/
ديسييمرب  ٢٠١5حييق الشييعوب األصييلية يف املشيياركة يف صيينع الق يرار والسييتفادة ميين اس ييتخدام
معارفها وابتكاراهتا وممارساهتا.
 -٢٩ويف  5حزيران/يوني ي ييه  ٢٠١5يف بي ي ييان ع ي ييام مش ي ييرتك ص ي ييادر تناس ي ييبة الي ي ييوم الع ي يياملي للبيئ ي يية
ح  ٢٧مكلفا بولية يف غ ار اإلجيراءات اخلاصية تين فييهم املقيررة اخلاصية املعنيية حبقيوق الشيعوب
األصلية الدول على التأكد من أن حقوق اإلنسان هي يف صميم غدارة طؤون تغري املناخ(.)١5
 -3٠ويف عييام  ٢٠١6نظيير املقييرر اخل ياص املعييين تسييألة التزامييات حقييوق اإلنسييان املتعلقيية
ابلتمتييع ببيئيية آمنيية ونظيفيية وصييحية ومسييتدامة يف التزامييات الييدول يف ييال حقييوق اإلنسييان يف
سياق تغري املناخ وسل الضوء على حقوق الشعوب األصلية (.)A/HRC/31/52
 -3١وتثييري الييدول أكثيير فييأكثر أيضيا طيواهل تتعلييق بتغييري املنيياخ يف سييياق عملييية السييتعراض
الييدوري الشييامل مسييلطة الضييوء كييذل علييى الع يرتاف املتزايييد بتغييري املنيياخ بوصييفه مسييألة ميين
مسائل حقوق اإلنسان .واعتمد ا لس عدة قرارات تتصل بتغري املناخ والشعوب األصلية(.)١6
__________

()١3

انظ ي ي ي يير  CEDAW/C/HND/CO/7-8و CEDAW/C/VCT/CO/4-8و CRC/C/SUR/CO/3-4وCRC/C/NZL/CO/5

و E/C.12/CAN/CO/6و E/C.12/FIN/CO/6و .E/C.12/AUS/CO/4وميكي يين ال ي ييالع علي ييى املالحظي ييات اخلتاميي يية
هليئات املعاهدات على املوقع الشبكي التايل.http://uhri.ohchr.org/ :
( )١4انظر .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx
( )١5انظر .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1604%209&LangID=E
( )١6القرارات  )٢٠٠٩( 4/١٠و )٢٠١١( ٢٢/١8و )٢٠١4(٢٧/٢6و )٢٠١5(١5/٢٩و.)٢٠١6( 33/3٢
8

GE.17-19275

A/HRC/36/46

خامس ا -املعايري املتعلقةة حبقةوق اإلنسةان وغريهةا مةن املعةايري الدوليةة ،مبةا يف ذلةك
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاق ابريس
 -3٢يؤثر تغري املناخ سلبا يف ائفة واسعة من حقوق اإلنسان والشعوب األصيلية معرضية بصيفة
خاصة للتأثر بسبق تعرض أراضيها وأقاليمهيا التقليديية للمخيا ر .وتنطيوي اللتزاميات املتعلقية حبقيوق
اإلنسان على التزامات الدول ابحرتام حقوق اإلنسيان ومحايتهيا وغعماهليا واإلنصياف مين النتهاكيات.
وتقتضييي هييذه الواجبييات ميين الييدول اختيياا اإلج يراءات الالزميية للوفيياء ابلتزاماهت يا بشييأن قضييااي حقييوق
اإلنسييان الناإيية عيين تغييري املنيياخ .وقييد قضييت هيئييات حقييوق اإلنسييان أبن التزام يات الييدول حبقييوق
اإلنسييان تشييمل واجييق محاييية أصييحاب احلقييوق ميين الضييرر البيئييي الييذي يُتوقييع أن ي يؤثر يف حقييوق
اإلنسييان س يواء أكييان هييذا الضييرر البيئييي املع ي يشييكل انتهاك ي ا لقييانون حقييوق اإلنسييان أم ل وح ي
عن ييدما ل تك ييون الدول يية مس ييؤولة مباط ييرة ع يين الض ييرر ( A/HRC/25/53و .)A/HRC/31/52والتزم ييت
الدول ديدا ابلتعاون الدويل من خالل موعة من املعاهدات الدولية.
 -33وعلييى النحييو الييذي أطييار غليييه املنتييدى الييدائم املعييين بقضييااي الشييعوب األصييلية يتطلييق
النظام الدويل ككل أن تعمل إيع النظم الفرعية القانونية الدولية املختلفية  -تيا يف الي تلي
اليت كم حقوق اإلنسان وتغري املناخ  -بصورة متناسقة (.)E/C.19/2010/7
 -34وحقوق الشعوب األصلية اات الصلة بتغري املناخ راسخة يف موعة من املعايري الدولية
اليييت تتالقييى يف تلييف فييروع القييانون الييدويل ول سيييما القييانون الييدويل حلقييوق اإلنسييان والقييانون
البيئيي الييدويل وقييانون العمييل اليدويل .ولييدى غعيداد هييذا التقرييير لبييت املقييررة اخلاصيية غىل الييدول
الرد على استبيان يف هذا اخلصوص وأعربت عين سيرورها لعلمهيا أبن اليدول أطيارت يف ردودهيا
ل
غىل أ ييا تع ييرتف أبمهيي يية مراع يياة حقي ييوق الش ييعوب األص ييلية يف تي ييدابري التكي ييف م ي يع تغ ييري املني يياخ
والتخفيف من آاثره وأنه ري ختصيمج املزيد من التمويل هلذه األهراض.
 -35وميين ب ي احلقييوق الرئيسييية املتييأثرة احلييق يف تقرييير املصييري واحلييق يف التنمييية واحلييق يف
املوافقيية احلييرة واملسييبقة واملسييتنرية واحلييق يف املشيياركة وحقييوق األرض واحلييق يف الصييحة والغييذاء
واملييياه والتمتييع تسييتوى معيشييي لئييق واحلقييوق الثقافييية .وكييل هييذه احلقييوق مرتابطيية ترابطي ا وثيقي ا
ولذل يلزم النظر يف ترابطها(.)١٧
 -36و ييدد اتفاقي يية األم ييم املتح ييدة اإل اري يية بش ييأن تغ ييري املن يياخ ال يييت دخل ييت حي ييز النف يياا يف
عام  ١٩٩4هدفا ساميا يتمثل يف تثبيت تركيزات هيازات الدفيئية عنيد مسيتوى حييول دون تيدخل
خطييري ميين جانييق اإلنسييان يف النظييام املنيياخي اسييتنادا غىل اس يرتاتيجية مزدوجيية جتمييع ب ي ت يدابري
التخفيف والتكيف(.)١8
 -3٧وانطالقيا ميين التفاقييية يهييدف اتفيياق ابريييس الييذي دخييل حيييز النفيياا يف عييام ٢٠١6
غىل تعزيييز السييتجابة العاملييية لتهديييدات تغييري املنيياخ ميين خييالل اإلبقيياء علييى ارتفيياع درجيية احليرارة
العاملية يف هذا القرن يف حدود أقل من درجت مئويت فوق مستوايت ميا قبيل احلقبية الصيناعية
ومواصييلة بييذل املزي ييد ميين اجلهييود للح ييد ميين ارتف يياع درجيية احل يرارة حبي ي ل تتجيياوز  ١.5درج يية
__________

( )١٧انظر  http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/63-panel-hrc-ccو.A/HRC/31/52
( )١8انظر .http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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مئوية( .)١٩ويف  ١أيلول/سبتمرب  ٢٠١٧صدقت  ١6٠دولة على اتفاق ابريس من أصل ١٩٧
دولة من الدول األ راف يف التفاقية.
 -38واتف يياق ابري ييس ه ييو أول معاه ييدة بش ييأن تغ ييري املن يياخ تع ييرتف صي يراحة حبق ييوق اإلنس ييان
وحق ييوق الش ييعوب األص ييلية .ويق ي لير م يؤمتر األ يراف يف الديباج يية أبن تغ ييري املن ياخ يش ييكل ط ياهالا
مشييرتك ا للبش يرية وأنييه ينبغييي لأل يراف عنييد اختيياا اإلج يراءات للتصييدي لتغ يري املنيياخ أن ييرتم
وتعييزز وتراعييي مييا يقييع علييى كييل منهييا ميين التزامييات متعلقيية حبقييوق اإلنسييان واحلييق يف الصييحة
وحق ييوق الش ييعوب األص ييلية .وت ييوفر ه ييذه اإلط ييارات معلمي يا والتزامي يا ه ييام ألني يه ينبغ ييي لل ييدول
األ يراف أن تكفييل لييدى تنفيييذ هييذا التفيياق اح يرتام حقييوق الشييعوب األصييلية يف التييدابري اليييت
تتخذها بشأن تغري املناخ.
 -3٩وعلييى الييرهم ميين هييذه التطييورات اهلاميية أعربييت الشييعوب األصييلية عيين خيبيية أملهييا ألن
حق ييوق الش ييعوب األص ييلية تك يين مدرج يية بش ييكل أكث يير أم يياانا يف اتف يياق ابري ييس .ويتمث ييل أح يد
أهييدافها الرئيسييية يف غدراج غطييارات غىل حقييوق الشييعوب األصييلية يف إيييع األحكييام اات الصييلة
املتعلقي يية ابلتخفيي ييف والتكيلي ييف .وخي ييالل املفاوضي ييات أيي ييدت بي ييريو وهواتيمي ييال والفلب ي ي وكني ييدا
واملكسي ونيكاراهوا جنب ا غىل جنق مع عدد من الدول اجلزرية يف احملي اهلادئ غدراج غطيارات
يف النمج غىل الشعوب األصلية هذا من انحية .ومن انحية أخرى اعرتضيت بليدان أخيرى عليى
غدراجها على أساس أ ا ليست اات صلة مباطرة أبهيراض التفياق وختوفيا مين املسيؤولية احملتملية
إلدراج هذه اإلطارات يف منطيوق الينمج .ويُنظير غىل الطيابع الطيوعي لاطيارات غىل نظيم معيارف
الشعوب األصلية يف املادة  )5(٧املتعلقة ابلتكيف على أنه ل حيقق أهداف الشعوب األصلية.

ألف -تقرير املصري واحلق يف التنمية
 -4٠تقري يير املص ييري ه ييو مب ييدأ أساس ييي م يين مب ييادئ الق ييانون ال ييدويل ويف هاي يية األمهي يية ابلنس ييبة
للش ي ييعوب األص ي ييلية لكون ي ييه يؤك ي ييد حقه ي ييا يف أن تس ي ييعى حبري ي يية غىل قي ي ييق تنميته ي ييا القتص ي ييادية
والجتماعييية والثقافييية .وهييو حييق أساسييي يف ييايل تغييري املنيياخ والتمويييل املنيياخي بسييبق صييالته
ابحلقييوق يف األراضييي وحبييق الشييعوب األصييلية يف املشيياركة يف العمليييات والق يرارات ال ييت متسييها.
واحل ييق يف تقري يير املص ييري ح ييق مك ييرس يف امل ييادة  ١املش ييرتكة بي ي العه ييد ال ييدويل اخل يياص ابحلق ييوق
القتصيادية والجتماعيية والثقافيية والعهيد الييدويل اخلياص ابحلقيوق املدنيية والسياسيية ويف املييادة 3
من غعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية.
 -4١ويرتب غنكار حق الشيعوب األصيلية يف تقريير املصيري وحقوقهيا القتصيادية والجتماعيية
والثقافييية ارتبا يا قييوايا ابلتجييارب التاراييية اليييت عاطييتها الشييعوب األص يلية واليييت تتسييم ابلتهميييش
واحلرمان والتدمري البيئي ألراضي أجدادها وافتقارها غىل الستقاللية .وميا يعيرتف ديذا التفياوت
يف التمويل املنياخي فملنيه ميكين أن يسيهم يف أسيباب الفقير ويف زايدة غنكيار احليق يف تقريير املصيري
يف أوساا تمعات الشعوب األصلية.

__________

( )١٩انظر .http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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 -4٢واحلق يف التنميية حيق تؤكيده عيدة أحكيام يف اإلعيالن ول سييما أحكيام امليادة )١(3٢
اليت تنمج على أن للشعوب األصلية احلق يف ديد وترتييق األوليوايت والسيرتاتيجيات املتعلقية
بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى (.)٢٠
 -43وميكن لاجراءات املتعلقة ابملناخ اليت ل تراعي املسؤوليات املتفاوتية بي اليدول أن تقيوض
حق الشعوب األصلية يف التنميية ول سييما تلي الييت تعييش يف البليدان الناميية .وعنيدما ل تتقاسيم
البلييدان عييقء آاثر تغييري املنيياخ بصييورة تلفيية فيملن البلييدان النامييية تضييطر غىل ويييل مسيار التمويييل
بعيدا عن السياسات الجتماعية للتصدي للتأثريات الطارئة والطويلة األجل لتغري املناخ.

ابء -حقوق األرض واحلق يف املشاركة واملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية
 -44تك ييرس اتفاقي يية منظم يية العم ييل الدولي يية لع ييام  ١٩8٩بش ييأن الش ييعوب األص ييلية والقبلي يية
(التفاقيي يية رق ي ييم  )١6٩حق ي ييوق الش ي ييعوب األص ي ييلية يف األرض يف امل ي يواد م ي يين  ١4غىل  .١٩وغن
اإلعييالن الييذي يعييزز حقييوق الشييعوب األصييلية املعييرتف دييا ابلفعييل يف صييكوك حق يوق اإلنس يان
األخرى ويف السوابق القضائية هليئات معاهيدات حقيوق اإلنسيان يؤكيد حيق الشيعوب األصيلية
يف امتالك أراضيها والسيطرة عليها( .املواد  ٢5و ٢6و.)٢٧
 -45وينمج اإلعالن على أن على الدول أن تتشاور وتتعاون مع الشعوب األصلية للحصيول
على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل اختاا أي تدابري أو املوافقة على املشاريع اليت ميكين أن
متسييها( .امليياداتن  ٢٧و .)3٢ويؤكييد اإلعييالن كييذل أن للشييعوب األصييلية احلييق يف املشيياركة يف
اختيياا القيرارات املتعلقيية ابملسييائل اليييت متييس حقوقهييا ميين خييالل ممثلي ختتيارهم هييي بنفسييها ووفقيا
إلجراءاهتا اخلاصة وكذل احلق يف حفل وتطوير مؤسساهتا األصلية اخلاصة دا اليت تقوم ابختاا
القرارات (املواد  5و ١8و.)٢٧
 -46واحلييق يف املشيياركة مكييرس أيض يا يف اتفاقييية األمييم املتحييدة اإل ارييية بشييأن تغييري املنيياخ.
وتيينمج املييادة  6ميين التفاقييية علييى أن علييى إيييع األ يراف يف التفاقييية تشييجيع وتيسييري غمكانييية
حصييول اجلمهييور علييى املعلومييات املتعلقيية بتغييري املنيياخ وآاثره ومشيياركة اجلمهييور يف تنيياول تغييري
املناخ وآاثره وغعداد الستجاابت املناسبة.
 -4٧وتس يلم اتفاقييات كييانكون اليييت اعتمييدت يف الييدورة السادسيية عشييرة مل يؤمتر األ يراف يف
التفاقي يية ال يييت عق ييدت يف ع ييام  )FCCC/CP/2010/7/Add.1( ٢٠١٠أبمهي يية مش يياركة الش ييعوب
األصلية يف اختاا غجراءات فعالة فيما يتعلق بتغري املناخ جبميع جوانبه .وعليى حنيو مماثيل سيلمت
اجلمعييية العاميية أيض ي ا أبمهييية مشيياركة اجلمهييور يف معاجليية آاثر تغييري املنيياخ وأقييرت بضييرورة غط يراك
موعة واسعة من اجلهات املعنية على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والو ين واحملليي وأبمهيية
الشعوب األصلية يف اختاا غجراءات فعالة فيما يتعلق بتغري املناخ جبميع جوانبه(.)٢١
 -48والشييرا األساسييي لضييمان املشيياركة الفعاليية هييو تييوفري املعلومييات وغاتحيية غمكانييية احلصييول
عليها .وعلى النحو املب يف املادة ()١(4و) من التفاقيية ينبغيي لليدول غجيراء تقييميات لألثير البيئيي
__________

( )٢٠انظر أيض ا املادت  ٢١و.٢3
( )٢١القرار  ٢١٠/6٧الفقرة .١٢
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وضييمان أن تكييون هييذه املعلومييات متاحيية للجمهييور( .)٢٢وطييدد املقييرر اخليياص املعييين حبقييوق اإلنسييان
والبيئ ي ي يية عل ي ي ي يى أمهي ي ي يية غج ي ي ي يراء تقييم ي ي ييات لاج ي ي ي يراءات املتخ ي ي ييذة للتخفي ي ي ييف م ي ي يين آاثر تغ ي ي ييري املن ي ي يياخ
(انظر  A/HRC/31/52الفقرة  .)53وغضافة غىل ال أكدت حمكمة العدل الدوليية أنيه يق اعتبيار
غجراء تقييم األثير البيئيي طير ا توجيق القواعيد العامية للقيانون اليدويل كلميا كيان هنياك خطير مين مغبية
أن يؤثر النشاا أتثريا سلبيا كبريا يف سياق عابر للحدود وخباصة على مورد مشرتك(.)٢3
 -4٩ومشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار وتيسيري املعلوميات وآلييات املشياركة هليا للقييام
ب ييذل مه ييا عنص يران حامس ييان يف اجله ييود الرامي يية غىل التص ييدي لتغ ييري املن يياخ عل يى حن ييو يتس ييق م ييع
التزامات حقوق اإلنسان.
 -5٠وميكيين أن تضييع املشيياريع املتعلقيية بتغييري املنيياخ حيواجز أمييام الشييعوب األصييلية يف ملكييية
األراضييي .وهييذا مييا تؤكييده الش يواهل املثييارة فيمييا يتعلييق بتقييدىل التمويييل املنيياخي ميين أج يل تييدابري
التخفيييف مثييل مشيياريع غنتيياج الوقييود األحيييائي والطاقيية املتجييددة تييا يف ال ي س يدود الطاقيية
الكهرمائية يف أراضي الشعوب األصلية دون غجراء مشاورات لضمان احلصول عليى املوافقية احليرة
واملسييبقة واملسييتنرية للشييعوب املتضييررة .واشييى أن تييؤدي هييذه املشيياريع غىل تفيياقم النتهاكييات
الطويليية األمييد واملنهجييية حلقييوق الشييعوب األصييلية .وتييؤدي حييالت التشييرد الناإيية عيين فقييدان
األرض واإلقليم غىل زايدة تقويب السالمة الثقافية ومحاية الشعوب األصلية.

جيم -احلق يف الصحة واملياه والغذاء ويف التمتع مبستوى معيشي الئق
 -5١تييدعم املييادة  ١١ميين العهييد الييدويل اخليياص ابحلقييوق القتصييادية والجتماعييية والثقافييية
احلييق األساسييي لكييل طييخمج يف التحييرر ميين اجلييوع .وعلييى الييرهم ميين أن العهييد ل يشييري صيراحة
غىل احلق يف املياه فقد أكدت اللجنة املعنيية ابحلقيوق القتصيادية والجتماعيية والثقافيية أن احليق
يف املييياه هييو جييزء ميين احلييق يف مسييتوى معيشييي لئييق وطييددت علييى أن احلييق يف املييياه ي يرتب
ارتبا ي ا ل ينفصييم ابحلييق يف الصييحة والسييكن الالئييق والغييذاء .وأكييدت اللجنيية أيض ي ا أنييه ينبغييي
للييدول أن تعتمييد ب يرامج طيياملة لضييمان مييا يكفييي ميين املييياه لألجيييال املقبليية ميين خييالل تقييييم
أتثي يريات اإلج ي يراءات ال يييت ق ييد ت ييؤثر عل ييى تي يوافر امل يياء وال يينظم اإليكولوجي يية الطبيعي يية مث ييل تغ ييري
املناخ( .)٢4والدول ملزمة ابإلعمال التدر ي للحقوق الواردة يف العهد.
 -5٢وتؤكييد املييادة  ٢ميين اتفاقييية األمييم املتح ييدة اإل ارييية واتفيياق ابريييس اهلييدف املتمث ييل يف
ضمان عدم تعرض غنتاج األهذية للخطر بسبق تغري املناخ .ويشار غىل احليق يف الصيحة صيراحة
يف ديباج يية التف يياق .وفيم ييا يتعل ييق ابلش ييعوب األص ييلية وتغ ييري املن يياخ أعرب ييت هيئ ييات معاه ييدات
حقييوق النسييان عيين قلقهييا غزاء كيفييية أتثييري تييدابري التخفيييف ميين آاثر تغييري املنيياخ مثييل مشيياريع
الوق ييود األحي ييائي يف الش ييعوب األص ييلية وخباص يية غزاء اخلط يير ال ييذي تش ييكله الزراع يية األحادي يية
احملصول على األمن الغذائي(.)٢5

__________

()٢٢
()٢3
()٢4
()٢5
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 UNEP, Climate Change and Human Rights, pp. 16-17وانظر أيضا  A/HRC/31/52الفقرات .55-5٠
.Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14
التعليق العام رقم  )٢٠٠٢(١5بشأن احلق يف املاء واملسامهة املقدمة من مفوضية األمم املتحدة السيامية حلقيوق
اإلنسان غىل الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األ راف يف اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بشأن تغري املناخ.
 E/C.12/IDN/CO/1و CERD/C/IDN/CO/3و CERD/C/COL/CO/14و.CERD/C/NLD/CO/19-21
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 -53وختل ييمج اهليئ يية احلكومي يية الدولي يية املعني يية بتغ ييري املن يياخ يف تقري يير التقي يييم اخل ييامس غىل أن
الشيعوب األصيلية الييت تعتميد اعتميادا كبيريا عليى امليوارد احملليية وتعييش يف األجيزاء مين العيا الييت
يتغييري فيهييا املنيياخ بسييرعة عييادة مييا تواجييه خط يرا أكييرب يف التعييرض للخسييائر القتصييادية وسييوء
األح يوال الصييحية( .)٢6وتالحييل اهليئيية كييذل أن معييارف الشييعوب األصييلية أميير مهييم لتحقيييق
األمين الغييذائي يف العدييد ميين أحنياء العييا وأن سياسيات تغييري املنياخ حيتمييل أن تقليل ميين املسييامهة
اليت ميكن أن تقدمها معارف الشعوب األصلية يف التكيف بفعالية مع تغري املناخ(.)٢٧

دال -الثقافة واملعارف التقليدية
 -54يظه يير اإلع ييالن يف امل ييادة  3١أن للش ييعوب األص ييلية احل ييق يف احلف ييال والس يييطرة عل ييى
تراثهييا الثقييايف ومعارفهييا التقليدييية وتعبرياهتييا الثقافييية التقليدييية ومحايتهييا وتطويرهييا وكييذل األميير
ابلنس ييبة ملظ يياهر علومه ييا وتكنولوجياهت ييا وثقافاهت ييا ت ييا يف الي ي املي يوارد البشي يرية واجليني يية والبي يذور
واألدوية ومعرفة خصائمج احليواانت والنبااتت .
 -55وتيينمج امل ييادة  )5(٧م يين اتف يياق ابري ييس عل ييى م ييا يل ييي :تس يلم األ يراف أبن غج يراءات
التكيف ينبغي أن تتبع ج ا قطري التوجييه يراعيي القضيااي اجلنسيانية ويقيوم عليى املشياركة ويتسيم
ابلشييفافية الكامليية ويراعييي الفئييات وا تمعييات احمللييية واليينُظُم اإليكولوجييية القابليية للتييأثر وينبغييي
أن يس ييتند غىل أفض ييل النت ييائج العلمي يية املتاح يية وعن ييد القتض يياء غىل املع ييارف التقليدي يية ومع ييارف
الش ييعوب األص ييلية وال يينُظُم املعرفي يية احمللي يية وأن يسرتط ييد د ييا بغي يية غدم يياج التكيلييف يف السياس ييات
واإلجراءات الجتماعية  -القتصادية والبيئية  .ويوفر العيرتاف ديذه الينظم املعرفيية أساسي ا هامي ا
لسياسات التكيلف مع تغري املناخ وختفيف آاثره.
 -56وتؤكد الدول صراحة يف الوثيقة اخلتامية اليت اعتميدت يف امليؤمتر العياملي املعيين ابلشيعوب
األصييلية املعقييود يف ع ييام  ٢٠١4أن معييارف الشييعوب األص ييلية واس يرتاتيجياهتا للحفييال عل ييى
بيئتها ينبغي أن تراعى وتؤخذ يف العتبار ليدى وضيع يج و نيية ودوليية للتخفييف مين آاثر تغيري
املناخ والتكيف معه(.)٢8

 -5٧وتشري اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقرير التقييم اخليامس غىل أن معيارف
الشعوب األصلية مهددة بسبق آاثر تغري املنياخ وهيي هالبيا ميا هتميل يف السياسيات والبحيو
وأن الع ي يرتاف املتبي ييادل دي ييا وتكاملهي ييا مي ييع املعي ييارف العلميي يية سي يييزيد مي يين فعاليي يية اس ي يرتاتيجيات
التكيف( .)٢٩وتعلن اهليئة كذل أن املعارف احمللية واألصلية ومصاحل أصيحاب املصيلحة وقييمهم
وتوقعاهتم املتنوعة أمر أساسي لبناء الثقة يف عمليات صنع القرارات املتعلقة بتغري املناخ(.)3٠
 -58ومن التطورات اإل ابية أن املقرر الذي اعتمده مؤمتر األ يراف يف اتفاقيية األميم املتحيدة
تغري املنياخ يف دورتيه احلاديية والعشيرين ابلقيرتان ميع اعتمياد اتفياق ابرييس واليذي
اإل ارية بشأن ل

__________

()٢6
()٢٧
()٢8
()٢٩
()3٠
GE.17-19275

.Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014, chap. 11, p. 718
املرجع نفسه .chap. 7, p. 520
قرار اجلمعية العامة  ٢/6٩الفقرة .36
.Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014, chap. 12, p. 758
املرجع نفسه .chap. 2, p. 198
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حيدد برانمج العمل للسنوات القادمة يسلم على وجه التحديد بضيرورة تعزييز معيارف ا تمعيات
احمللييية والشييعوب األصييلية وتكنولوجياهتييا وممارسيياهتا وجهودهييا فيمييا يتعلييق ابلتصييدي لتغييري املنيياخ
والتعامل معه وينشع منربا لتبادل التجارب واملمارسات الفضلى بشأن التخفيف والتكييف عليى
حنو طامل ومتكامل (انظر  FCCC/CP/2015/10/Add.1الفقرة .)١35
 -5٩وعليى النحيو الييذي أطيار غليييه املنتيدى الييدويل للشيعوب األصييلية املعيين بتغييري املنياخ ميين
األساسييي اح يرتام املعييارف التقليدييية اليييت تنقلهييا الشييعوب األصييلية ملعاجليية املسييائل املتصييلة بتغييري
املناخ تا يف ال أسباب تغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آاثره واحلليول املمكنية .وتلتيزم
الشييعوب األصييلية حبماييية املعييارف واملمارسييات التقليدييية واسييتخدامها وتطبيقهييا لتنفيييذ احلل ييول
وسييبل الت لكيييف مييع تغييري املنيياخ داخييل تمعييات الشييعوب األصييلية .ول ميكيين أن تقتصيير احللييول
املتعلق يية بتغ ييري املن يياخ عل ييى املع ييارف العلمي يية الغربي يية ب ييل ييق أن تش ييمل املع ييارف والبتك ييارات
واملمارسات التقليدية للشعوب األصلية اليت أسهمت اتراييا يف جهيود حفيل الينظم اإليكولوجيية
والتنوع األحيائي(.)3١

هاء -التعاون الدويل
 -6٠تواف ييق ال ييدول الص ييناعية توج ييق التفاقي يية عل ييى دع ييم األنش ييطة املتعلق يية بتغ ييري املن يياخ يف
البلدان النامية من خالل توفري الدعم املايل للعمل .وتعيرتف التفاقيية بتعيرض إييع البليدان آلاثر
تغييري املنيياخ وتييدعو غىل بييذل جهييود خاصيية لتخفيييف اآلاثر ول سيييما يف البلييدان النامييية اليييت
تفتقر غىل املوارد الالزمة للقيام بذل بنفسها(.)3٢
 -6١وينييدرج التعيياون الييدويل ميين أجييل تعزيييز ومحاييية حقييوق اإلنسييان يف جييوهر ميثيياق األمييم
املتحيدة (انظيير  A/HRC/10/61الفقييرة  .)85واللتيزام ابلقيييام دييذا التعيياون أميير مؤكييد صيراحة يف
األحكييام ال يواردة يف اإلعييالن( )33ويف العه ييد الييدويل اخل يياص ابحلقييوق القتص ييادية والجتماعي يية
والثقافية( )34ويف اتفاقية حقوق الطفل(.)35
 -6٢واإلطييارة احملييددة غىل حفييل البيئيية يف املييادة  ٢٩ميين اإلعييالن مهميية أيض ي ا للعديييد ميين
مشيياريع التخفيييف ميين آاثر تغييري املنيياخ .وتيينمج هييذه املييادة علييى أن للشييعوب األصييلية احلييق يف
حفييل ومحاييية البيئيية والقييدرة اإلنتاجييية ألراضيييها أو أقاليمهييا ومواردهييا وأن علييى الييدول أن تضيع
وتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف تدابري احلفل واحلماية هذه دوملا متييز.
 -63والتعيياون الييدويل أميير ل بييد منييه للتصييدي آلاثر تغييري املنيياخ .فييكاثر تغييري املنيياخ هييي أكييرب
بكثري يف البلدان النامية حي هالب ا ما تكون الشعوب األصلية هي األطد تعرض ا للخطر بسبق
املوقع اجلغرايف للمنا ق اليت تعيش فيها وارتفاع معدلت الفقر ب أفرادها.
__________

()3١
()3٢
()33
()34
()35
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واو -احلق يف االنتصاف واجلرب
 -64ي ييؤثر تغ ييري املن يياخ ابلفع ييل أتثي يريا ط ييديدا يف الش ييعوب األص ييلية إبحل يياق الض ييرر توارده ييا
الطبيعي يية .فالت ييدابري املتخ ييذة للتخفي ييف م يين آاثر تغ ييري املن يياخ دون احلص ييول عل ييى املوافق يية احل ييرة
واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية جتربها على ترك أراضيها وأقاليمها.
 -65واحليق يف النتصيياف واجليرب مبييدأ راسييىن مين مبييادئ القييانون اليدويل( )36ويظهيير يف معاهييدات
حقييوق اإلنسييان( .)3٧وتيينمج املييادة  8ميين اإلعييالن علييى احلييق يف آليييات فعاليية ملنييع أي عمييل يهييدف
أو يؤدي غىل نزع ملكية أراضي الشعوب األصلية أو أقاليمها أو مواردها والنتصاف منه.
 -66وينمج اإلعالن (املادة  )١٠على أنه ل وز ترحيل الشعوب األصلية قسرا من أراضيها
دون غعرادييا عيين موافقتهييا احلييرة واملسييبقة واملسييتنرية .وعنييدما ييد تل ي النتهاكييات سيييكون
للضحااي احلق يف احلصول على جرب منصف تا يف ال رد احلقوق والتعويب والتفاق حيثما
أمكيين علييى خيييار العييودة غىل أراضيييها .وغاا تعييذر ال ي للشييعوب األصييلية احل يق يف تع يويب
عادل ومنصف ومقس فيما ايمج األراضيي واألقياليم وامليوارد الييت كانيت متتلكهيا بصيفة تقليديية
أو كاني ي ييت خبي ي ييالف ال ي ي ي تشي ي ييغله ا أو تسي ي ييتخدمها والي ي يييت صي ي ييودرت أو أخي ي ييذت أو احتلي ي ييت
أو اس ييتخدمت أو أض ييريت دون موافقته ييا احل ييرة واملس ييبقة واملس ييتنرية .ويق ييدم التع ييويب يف ص ييورة
أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حي النوعية واحلجم واملركز القانوين أو يف صورة تعويب نقدي
أو أي جرب آخر مناسق (املادة  ٢8من اإلعالن).
 -6٧وأعربييت هيئييات معاهييدات حقييوق اإلنسييان عيين القلييق غزاء تعييرض الشييعوب األصييلية
للتشريد القسري مشرية غىل العالقة اخلاصية الييت تيرب الشيعوب األصيلية أبراضييها والتيأثري العمييق
للتش يريد القسييري علييى بقائهييا وحثييت الييدول علييى تقييدىل اجلييرب مييع الرتكيييز علييى اللت يزام بييرد
األراضييي األصييلية( .)38وينبغييي تييوفري تييدابري اجلييرب وفق يا للمعييايري الدولييية وعنييد القتضيياء غدراج
عناصر رد احلقوق والتعويب وغعادة التأهيل والرتضية وضماانت عدم التكرار(.)3٩
 -68ول تعرتف اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية حبق األفراد يف اللجوء غىل العدالية أو يف احلصيول
عل ييى س ييبل النتص يياف ول تش ييري س ييوى غىل رائ ييق تس ييوية املنازع ييات بي ي األ ي يراف .ويف ال ييدورة
التاسعة عشرة ملؤمتر األ راف اليت عقدت يف عام  ٢٠١3أنشأ مؤمتر األ يراف آليية وارسيو الدوليية
املعني يية ابخلس ييائر واألضي يرار املرتبط يية بت ييأثريات تغ ييري املن يياخ ت ييا يف الي ي الظي يواهر املناخي يية القص ييوى
والظواهر البطيئة احلدو يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلاثر الضارة لتغري املناخ(.)4٠
__________

()36
()3٧
()38
()3٩
()4٠
GE.17-19275

Factory at Chorzów (Germany v. Poland), Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A,

 No. 9, pp. 21, 47وجلنيية القيانون اليدويل مشيياريع امليواد املتعلقيية تسيؤولية الييدول عين األفعييال هيري املشييروعة
دولي ا الواثئق الرمسية للجمعية العامة الدورة السادسة واخلمسون ( )A/56/10الفصل الرابع هاء.١-
اإلعالن العياملي حلقيوق اإلنسيان امليادة  8والعهيد اليدويل اخلياص ابحلقيوق املدنيية والسياسيية امليادة ()3(٢أ)
والتفاقية الدولية للقضاء على إيع أطكال التمييز العنصري املادة .6
جلن يية القضي يياء عل ييى التمييي ييز العنص ييري التوصي ييية العامي يية رق ييم  )١٩٩٧(٢3بشي ييأن حق ييوق الشي ييعوب األصي ييلية
و CERD/C/BWA/CO/16و CERD/C/NAM/CO/12و.E/C.12/MEX/CO/4
قرار اجلمعية العامة .١4٧/6٠
انظر .http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8134.php
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 -6٩ويؤك ييد اتف يياق ابري ييس يف امل ييادة  8من ييه أن ييه ينبغ ييي لأل ي يراف أن تع ييزز الفه ييم واإلجي يراءات
وال ييدعم بوس ييائل منه ييا آلي يية وارس ييو الدولي يية حس ييق القتض يياء عل ييى أس يياس تع يياوين فيم ييا يتعل ييق
ابخلسائر واألضيرار املرتبطية ابآلاثر الضيارة لتغيري املنياخ .وعليى النحيو اليذي أطيار غلييه املقيرر اخلياص
املعييين حبقييوق اإلنسييان والبيئيية ميين املهييم تطبيييق منظييور حقييوق اإلنسييان لييدى ديييد أنييواع اخلسييائر
واألضرار (انظر  A/HRC/31/52الفقرة  .)64وعالوة على ال من األمهية احلامسية تكيان مراعياة
حقوق الشعوب األصلية املراعاة الواجبة لدى التصدي للخسائر واألضرار الناإة عن تغري املناخ.
 -٧٠ويف اخلتييام ف يملن هييذا الفييرع ميين التقرييير يب ي أوجييه التييكزر والتكامييل ب ي حقييوق اإلنسييان
والقانون البيئي الدويل .ويتزايد التقارب بشأن املبادئ واملعايري الرئيسية ول سييما فيميا يتعليق ابحليق
يف احلصييول علييى املعلومييات واحلييق يف املشيياركة واحلييق يف التميياس النتصيياف واحلصييول علييى اجلييرب.
ومن التطورات اهلامة واإل ابية أن القوان والسياسيات املتعلقية بتغيري املنياخ تعيرتف حبقيوق اإلنسيان
وتد ها تدر يا يف أحكامها استجابة لدعوات الشعوب األصلية وهيئات حقوق اإلنسان.

زاي -أهداف التنمية املستدامة
 -٧١علييى الييرهم ميين أن أهييداف التنمييية املسييتدامة اليييت اعتمييدت يف عييام  ٢٠١5هييري ملزميية
قانوانا فهي تشكل خطة التنمية العاملية ح عام  .٢٠3٠وهي تتضمن عدة عناصر اات صلة
بتغري املناخ وحبقوق الشعوب األصلية.
 -٧٢وميثييل صييوت الشييعوب األصييلية عييامالا رئيسييي ا يف املضييي قييدم ا حنييو املزيييد ميين اتسيياق
السياسيات .وهييذا هييو احليال بصييفة خاصيية عنيدما تسييعى التييدخالت اإلملائيية غىل قيييق أهييداف
مرتابطيية جييوهرايا تتعلييق ابلنمييو القتصييادي واحلييد ميين الفقيير والتنمييية املسييتدامة وتغييري املنيياخ(.)4١
وتسل النقاا التالية الضوء على بعب األهداف اليت يتع مراعاهتا يف السياسات املتعلقة بتغري
املناخ ويف التمويل املناخي من أجل معاجلة مسألة حقوق الشعوب األصلية.
 -٧3وحيدد اهلدف املتصيل بتغيري املنياخ الغياايت مين أجيل تعزييز آلييات سي مسيتوى قيدرات
التخطي واإلدارة الفعال املتعلق بتغري املناخ يف أقل البلدان ملوا تا يف الي الرتكييز عليى النسياء
والشييباب وا تمعييات احمللييية واملهمشيية (الغاييية (١3ب)) .وتتعلييق هييذه الغايية ابإلعييالن وينبغييي أن
تُقيرأ ابلقيرتان معييه والييذي ييينمج يف املييادة  5منييه علييى أن للشييعوب األصييلية احلييق يف احلفييال علييى
مؤسسيياهتا السياسييية والقانونييية والقتصييادية والجتماعييية والثقافييية املتميييزة وتعزيزهييا مييع احتفاظهييا
حبقهي ييا يف املشي يياركة الكاملي يية غاا اختي ييارت ال ي ي يف احليي يياة السياسي ييية والقتصي ييادية والجتماعيي يية
والثقافي يية للدول يية وابمل ييادة  ١8ال يييت مت يين الش ييعوب األص ييلية احل ييق يف املش ياركة يف اخت يياا القي يرارات
املتعلقة ابملسائل اليت متس حقوقها من خالل ممثل ختتيارهم هيي بنفسيها ووفقيا إلجراءاهتيا اخلاصية
وكذل احلق يف حفل وتطوير مؤسساهتا األصلية اخلاصة دا اليت تقوم ابختاا القرارات .
 -٧4ويييدعو اهلييدف املتعلييق بضييرورة غدارة الغيياابت علييى حنييو مسييتدام ومكافحيية التصييحر
ووقييف تييدهور األراضييي وعكييس مسيياره ووقييف فقييدان التنييوع البيولييوجي غىل حشييد امليوارد املالييية
م يين إي ييع املص ييادر وزايدهت ييا زايدة كب ييرية بغ ييرض حف ييل التن ييوع البيول ييوجي وال يينظم اإليكولوجي يية
واسيتخدامها اسيتخداما مسيتداما (الغايية (١5أ)) .وييدعو أيضيا غىل حشيد ميوارد كبيرية مين إييع

__________

(.ILO, Indigenous Peoples and Climate Change, p. 20 )4١
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املصييادر وعلييى إيييع املسييتوايت بغييرض متويييل اإلدارة املسييتدامة للغيياابت وتييوفري مييا يكفييي ميين
احلي يوافز للبل ييدان النامي يية لتعزي ييز تلي ي اإلدارة ت ييا يف الي ي حف ييل الغ يياابت وغع ييادة زرع الغ يياابت
(الغاية (١5ب)) .ويتعلق اهلدف األخري ابمليادة  3٩مين اإلعيالن الييت تينمج عليى أن للشيعوب
األصلية احلق يف احلصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن ريق التعاون الدويل من
أجل التمتع ابحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن.

سادسا -التزامات الدول ،والتقارير الوطنية واملسامهات املعتزمة احملددة وطنيا
 -٧5يتع ي علييى األ يراف يف اتفاقييية األمييم املتحييدة اإل ارييية بشييأن تغييري املنيياخ أن تقييدم غىل م يؤمتر
األ يراف تقيارير و نيية تعيرف أيضي ا ابسيم البالهييات بشيأن تنفييذ التفاقيية( .)4٢ووفقي ا ملبيدأ املسييؤوليات
املش ييرتكة وغن كان ييت متباين يية املك ييرس يف التفاقي يية اتل ييف احملت ييوى املطل ييوب للتق ييارير الو ني يية واجل ييدول
الزمين لتقدميها ما ب األ راف املدرجة يف املرفق األول واأل راف هري املدرجة فيه(.)43
 -٧6وخلص ي ييت دراس ي يية أجرهت ي ييا مؤسس ي يية م ي يياري روبنس ي ييون بش ي ييأن التق ي ييارير الو ني ي يية املقدم ي يية بي ي ي
عيامي  ٢٠١٠و ٢٠١5غىل أن األهلبييية ل تشييري غىل حقييوق اإلنسيان مثييل احلييق يف الصييحة واحلييق يف
احلصول على هذاء كاف أو احلق يف املياه والصيرف الصيحي عليى اليرهم مين أن معظيم التقيارير تتضيمن
غطييارات غىل السياسييات والتييدابري احمللييية اليييت تتعلييق حبماييية حقييوق اإلنسييان .وتييرد الغالبييية العظمييى ميين
اإلطيارات غىل احلقيوق املوضيوعية الييت تزييد عليى  ٩5يف املائيية يف التقيارير املقدمية مين البليدان الناميية رتييا
ألن هذه البلدان تشعر فعالا بتأثريات تغيري املنياخ يف حقيوق مثيل احليق يف امليياه والغيذاء والصيحة وامليأوى
بسبق الظواهر املناخية القصوى وارتفاع مستوى سط البحر وتغري الفصول.
 -٧٧وخلصت الدراسة غىل أن عملييات اإلبيالا الدوليية ل تيزال متييل غىل التعاميل ميع حقيوق
اإلنسان وتغري املناخ ابعتبارمها قضييت منفصيلت  .وحي معيدو الدراسية عليى اعتمياد يج أكثير
متاسييك ا ميين طييأنه أن يعييرب بشييكل أفضييل عيين احلقييائق القائميية علييى أرض الواقييع حيي احلقييوق
والتنمية وتغري املناخ عناصر مرتابطة فيما بينها(.)44
 -٧8وغضافة غىل ال دعا مؤمتر األ راف يف عام  ٢٠١3إييع األ يراف غىل غعيداد تقيارير
حبلول عام  ٢٠١5بشأن املسامهات املعتزمية احمليددة و نييا (املسيامهات املعتزمية) مين أجيل قييق
هييدف التفاقييية املب ي يف مادهتييا  .)45(٢وتييؤدي املسييامهات املعتزميية دورا هام يا يف اإل ييار الييذي
أنشأه اتفاق ابريس أل ا تشكل خط التنفيذ اليت دد كل حكومة من خالهلا مستوى التزامها
وكيفييية الوفيياء بواجباهتييا .وأاثر بيرانمج األمييم املتحييدة للبيئيية طيواهل مفادهييا أن  ١4مسييامهة فقي
ميين أصييل  ١١٩مسييامهة ميين املسييامهات األوىل املعتزميية املقدميية قييد أطييارت غىل الييرواب بي تغييري
املناخ وأتثري تدابري التخفيف و/أو التكيف يف الشعوب األصلية( .)46ومن دواعيي القليق األخيرى
__________

()4٢
()43
()44
()45
()46
GE.17-19275

املادة .٧
انظر .http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/10124.php
انظر .www.mrfcj.org/
انظ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير http://unfccc.int/files/focus/indc_portal/application/pdf/synthesis_report_-_overview.pdf؛
و.http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
.UNEP, Climate Change and Human Rights, pp. 30-31
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أن اإلطييارات اليواردة يف املسييامهات املعتزميية غىل احيرتام حقييوق اإلنسييان متيييل غىل أن تكييون عاميية
وخالية من أي معلومات تفصيلية ملموسة.
 -٧٩وابإلضييافة غىل ال ي أطييار اسييتعراض ملييا موعييه  ١6١مسييامهة ميين املسييامهات املعتزميية
أجرتييه منظميية هييري حكومييية وهييي مبييادرة احلقييوق وامليوارد غىل أن  ٢١مسييامهة منهييا فقي متثييل أقييل
م يين  ١3يف املائ يية م يين مس يياحة الغ يياابت السي يتوائية وط ييبه الس ييتوائية يف الع ييا تتض ييمن التزام ييات
واضييحة لتطبيييق اس يرتاتيجيات علييى مسييتوى ا تمييع احمللييي يف ييايل حيييازة األراضييي أو غدارة امل يوارد
الطبيعية كجزء من خط التخفيف من آاثر تغري املناخ أو غجراءات التكيف معه اخلاصة دا(.)4٧
 -8٠وينبغيي لأل يراف يف التفاقييية أن تعيد مسيامهاهتا املعتزميية عليى حنيو يتييي مشياركة الشييعوب
األصلية وا تمع املدين على حنو كامل وفعال فضالا عن طرائ أخرى مين السيكان الييت تتيأثر أتثيرا
طييديدا بتييدابري التصييدي لتغييري املنيياخ( .)48وغضييافة غىل ال ي ينبغييي لأل يراف أن توض ي اخلط يوات
املتخذة من أجل زايدة مشاركة إيع أصحاب املصلحة يف وضع تقارير عن املسامهات املعتزمة.
 -8١ويف حال يية ع ييدم اتب يياع أي ييج ق ييائم عل ييى املش يياركة وع ييدم غاتح يية املعلوم ييات للجمه ييور
وتوعيته بعمليات اإلبالا فيمكن أن ياول اليدول اليتملمج مين التزاماهتيا توجيق قيانون حقيوق
اإلنسييان ميين خييالل وضييع غ ييار مفيياهيمي لعمليييات تغييري املنيياخ ابعتبارهييا منفص يلة عيين حقييوق
اإلنسييان .و ييق عل ييى الييدول إلثب ييات التزامهييا ابلوف يياء بتعهييداهتا يف ييال حقييوق اإلنس ييان أن
تعرتف آباثر تغري املناخ على حقوق اإلنسان يف سياق قوان وسياسات التخفيف من آاثر تغيري
املناخ والتكيف معه.
 -8٢ومن املشيجع أن عيددا متزاييدا مين البليدان ييدرك أمهيية غدمياج تيدابري التكييف يف الزراعية
وغنتيياج األهذييية مييع ضييمان األميين الغييذائي واسييتدامة الزراعيية بطريقيية تييدعم املمارسييات الزراعييية
للشعوب األصلية ومعارفها التقليدية.
 -83وتس يلم عمليييات التييدخل العاملييية والو نييية يف ييال تغييري املنيياخ تييدر ي ا بفائييدة التعيياون مييع
الشييعوب األصييلية يف ديييد وتوثيييق الجتاهييات يف ييال التغ يريات املناخييية عل يى املسييتوي اإلقليمييي
واحمللي من أجيل فهيم اآلاثر الطويلية األجيل ووضيع تيدابري تكييف واسيتجابة فعالية ومناسيبة اسيتنادا غىل
املعييارف التقليدييية .ول يسيياعد الع يرتاف ابلييدور اهلييام الييذي ميكيين أن تؤديييه الشييعوب األصييلية علييى
التصدي لتغري املناخ فحسق بل أيض ا على تنشي الشعوب األصلية وتعزيز معارفها وثقافتها.

سابعا -التمويل املناخي والضماانت
 -84ل بد من توظيف استثمارات كبرية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف ال التكييف
ميع آاثر تغيري املنياخ والتخفيييف منهيا .وميع الي تواجيه البليدان النامييية والبليدان املعرضية للخطيير
أكثيير ميين هريهييا بسييبق موقعهييا اجلغيرايف أكييرب التحييدايت اخلاصيية ابلتكيييف والشييعوب األصييلية
هي األكثر عرضة للوقوع يف براثن الفقر املدقع.
__________

( )4٧انظ ي ي ي ي ي ي ي ي يير

http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/04/Indigenous-Peoples-and-Local-

.Community-Tenure-in-the-INDCs-Status-and-Recommendations_RRI_April-2016.pdf
( )48انظر .www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/05/Delivering-On-Paris-Web.pdf
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 -85وح ي لذر ب يرانمج األمييم املتحييدة للبيئيية ميين احتمييال ظهييور فج يوة كبييرية ب ي امل يوارد الالزميية
للتكيييف مييع الح يرتار تقييدار درجت ي مئييويت  º٢والتمويييل الييذي سيييتاح ميين خييالل الصييناديق
الدولييية للمنيياخ وهريهييا ميين اآلليييات املالييية .وميين احملتمييل أن تكييون التقييديرات احلالييية لتكيياليف
التكيف العاملية أقل بكثري من املستوى احلقيقي ول سيما للفرتة ما بعد عيام  .٢٠3٠وقيد وجيه
مسييار اجلييزء األكييرب ميين التمويييل املنيياخي الييدويل املقييدم غىل البلييدان النامييية يف السيينوات القليليية
املاضية صوب التخفيف عوض ا عن التكيف(.)4٩
 -86وتنمج املادة  ٩مين اتفياق ابرييس عليى أن تقيدم البليدان املتقدمية األ يراف ميوارد ماليية
ملساعدة البلدان النامية األ راف يف كل مين التخفييف والتكييف وعليى أن تشيكل هيذه التعبئية
للتمويل املناخي تقيدم ا يتجياوز اجلهيود املبذولية سيابق ا  .وتينمج امليادة كيذل عليى أنيه ينبغيي أن
هت ي ييدف غاتح ي يية مي ي يوارد مالي ي يية مزي ي ييدة غىل قي ي ييق تي ي يوازن بي ي ي التكي ي ييف والتخفي ي ييف مي ي يع مراع ي يياة
السرتاتيجيات القطرية التوجيه وأولوايت واحتياجات البلدان النامية األ راف .
 -8٧ويف عيام  ٢٠٠٩تعهييدت البليدان املتقدميية بتحقييق هييدف يتمثيل يف إييع  ١٠٠بليييون
دولر يف الس ي يينة حبل ي ييول ع ي ييام  ٢٠٢٠لتلبي ي يية احتياج ي ييات البل ي ييدان النامي ي يية يف س ي ييياق غج ي يراءات
التخفيف ا دية بيد أن التعهدات ظلت أقل بكثري من احلد الذي يتي قيق هاية إيع ١٠٠
بليون دولر يف السنة ول تزال اللتزامات املالية للتعويب عن اخلسيائر واألضيرار الناإية عين آاثر
تغري املناخ هري مسددة.
 -88ويشييري التمويييل املنيياخي غىل التمويييل ميين مصييادر القطيياع العييام واخليياص والييذي يوجييه عيين
ريق تلف اآللييات والصيناديق غىل مشياريع وبيرامج التخفييف مين آاثر تغيري املنياخ والتكييف معيه .ومين
الش ي يواهل الرئيسي ييية للبلي ييدان الناميي يية أن التمويي ييل املني يياخي يي ييويل األولويي يية لتقي ييدىل الي ييدعم املي ييايل غىل تي ييدابري
التخفيف عوضي ا عين تيدابري التكييف .وتفضيل تلي البليدان توجييه التموييل املنياخي عيرب آليية أو صيندوق
عاملي لضمان توزيع املخصصات بقدر أكرب من التساوي ب تدابري التكيف والتخفيف.
 -8٩وعل ييى ال ييرهم م يين أن اإلط ييارة غىل الع ييدد الي يوافر م يين آلي ييات وص ييناديق التموي ييل املن يياخي
القائمة يتجاوز نطياق هيذا التقريير تعيرض بعيب املالحظيات عليى هيذه اآللييات والصيناديق الييت
تؤثر بصفة خاصة يف حقوق الشعوب األصلية.

ألف -مرفق البيئة العاملية
 -٩٠يعييد مرفييق البيئيية العاملييية الييذي أنشييع يف عييام  ١٩٩١عيين ريييق البن ي الييدويل أقييدم
اآلليات املالية لتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بشأن تغري املناخ .وترتاوح نسبة مشاريع املرفيق الييت
ختمج الشعوب األصلية ما بي  ١5و ٢٠يف املائية وتتيوىل وكيالت مين الشيعوب األصيلية تنفييذ
بعييب املشيياريع .وقييد اختييذ املرفييق خط يوات هاميية لييدعم مشيياركة الشييعوب األصييلية .واعتُم ييدت
مب ييادئ عام يية وتوجيهي يية ملش يياركة الش ييعوب األص ييلية يف ع ييام  .)5٠(٢٠١٢وم يين ب ي ي املب ييادرات
اإل ابية اليت اختذها املرفق غنشياء الفرييق الستشياري املعيين ابلشيعوب األصيلية وبيرانمج الزميالت
لصاحل الشعوب األصلية.
__________

(.UNEP, Climate Change and Human Rights, p. 32 )4٩
( )5٠انظر .www.thegef.org/publications/principles-and-guidelines-engagement-indigenous-peoples
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 -٩١وأنشأ مرفق البيئة العاملية بران ا للمن الصغرية قدم ما يزيد على  85٠مليون دولر غىل
أكثر من  ٢٢ ٠٠٠مشروع يف  ١٢٩بلدا ومع ال جتدر اإلطارة غىل أنه ل توجد حي اآلن
بي يياانت مص يينفة متاح يية بش ييأن حج ييم ه ييذه األمي يوال ال يييت ت ييذهق مباط ييرة غىل ا تمع ييات احمللي يية
للشييعوب األصييلية .ولبييد ميين غجيراء تقييييم للييدروس املسييتفادة ميين حيي التييأثري واجلهييود املبذوليية
لضييمان اح يرتام حقييوق الشييعوب األصييلية وأولوايهتييا وبيييان احلجييم احلقيقييي لألم يوال اليييت تتلقاهييا
الشعوب األصلية ابملقارنة مع املبالب اإلإالية املصروفة.

ابء -آلية التنمية النظيفة
 -٩٢تعمل آلية التنمية النظيفة منذ عام  .٢٠٠6وتكسق البلدان النامية من خالل مشاريع
احلد من النبعااثت أرصدة خفب النبعااثت املعتمد الييت ميكين أن تسيتخدمها البليدان املتقدمية
لتحقيييق جييزء ميين أهييدافها املتعلقيية خبفييب النبعييااثت توجييق بروتوكييول كيوتييو( .)5١وقييد وجهييت
انتقادات واسعة النطاق غىل اآللية من حي عدم محايتها حقوق اإلنسان ابلنظر غىل أن افتقارهيا
غىل ضييماانت حلقييوق اإلنسييان قييد أسييفر عيين دعييم مشيياريع تسييببت يف تشيريد ا تمعييات احمللييية
وقد تلقت املقررة اخلاصة ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الشعوب األصلية املرتكبة يف مشاريع
الطاقيية املتجييددة تل ي اليييت متوهلييا اآللييية مثييل سييدود الطاقيية الكهرمائييية وميزارع األطييجار .ووجييه
املنتييدى الييدويل للشييعوب األصييلية املعييين بتغييري املنيياخ انتقييادات طييديدة غىل مشيياريع اآللييية اليييت
أُنشييئت يف تمعييات الشييعوب األصييلية بييدون التشيياور مييع ا تمعييات احمللييية املتييأثرة أو احلصييول
على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية.
 -٩3ويش ييري ب ي يرانمج األم ييم املتح ييدة للبيئ يية أيض ي ي ا غىل أن مش يياريع اآللي يية تتس ييم بع ييدم كفاي يية
املشاورات مع أصحاب املصلحة احمللي وغىل أن هناك أدلية واضيحة عليى أ يا تسيببت يف غحلياق
الضرر ابلسكان احمللي و/أو ابلنظم اإليكولوجية( .)5٢وأطار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان
والبيئة غىل اآللية يف عام  ٢٠١6بوصفها آلية املناخ الوحييدة الييت تفتقير بشيكل واضي للغايية غىل
ضييماانت اجتماعي يية وبيئي يية فعال يية وال يييت كان ييت موضييع اهتام ييات ط ييديدة اللهج يية ب ييدعم مش يياريع
تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان(.)53
 -٩4وتوج ييه انتق ييادات غىل بيع يية اآللي يية ااهت ييا .فالبل ييدان املتقدم يية ه ييي أه ييم مص ييادر انبع ييااثت
هييازات الدفيئيية وينبغييي هلييا وفقيا لالتفاقييية أن تتحمييل العييقء األكييرب ميين أعبيياء التخفيييف .بيييد أن
اآللييية تتييي للبلييدان املتقدميية طيراء أرصييدة انبعييااثت الكربييون املسييموح دييا ميين البلييدان النامييية حبيي
ميكنهييا أن تطلييق كمييية أكييرب ميين النبعييااثت وتسييتمر يف الوقييت نفسييه يف قيييق أهييداف كيوتييو.
ونتيجة لذل فملن اجلهود اليت يبذهلا العا النامي هيي الييت تتحميل العيقء امللقيى عليى عياتق العيا
املتقدم اخلاص خبفب النبعااثت .وتدعم البليدان املتقدمية مشياريع التخفييف يف البليدان الناميية مين
خالل تقدىل اإلعاانت يف طكل قروض أو من وستصب وحدات خفب النبعااثت املعتميد مين
مشاريع اآللية هذه ملك ا للبلدان املتقدمة اليت ستضيفها غىل أهدافها املتعلقة خبفب النبعااثت.

__________

( )5١انظر .http://cdm.unfccc.int/index.html
(.UNEP, Climate Change and Human Rights, p. 36 )5٢
( )53انظي ي يير www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/Letter_to_SBSTA_UNFCCC_May2016.pdf
و.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19962&LangID=E
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جيم -ب ةةرانم األم ةةم املتح ةةدة للتع ةةاون يف جم ةةال خفة ة االنبع ةةااثت النامج ةةة ع ةةن إزال ةةة
الغةةاابت وتةةدهورها (املبةةادرة املعةةززة خلفة االنبعةةااثت النامجةةة عةةن إزالةةة الغةةاابت
وتدهورها (املبادرة املعززة))
 -٩5اتفقت األ راف يف عام  ٢٠٠٧على أن أي ج غزاء التخفيف من تغيري املنياخ ينبغيي أن
يتضييمن ح يوافز خلفييب النبعييااثت الناطييئة عيين غزاليية الغيياابت .واملبييادرة املع يززة هييي مبييادرة عاملييية
ترمي غىل تقدىل حوافز مالية غىل البلدان حلماية هاابهتا من أجل احلد من انبعااثت هازات الدفيئة.
 -٩6وأفضت أنشطة اليدعوة القويية الييت نظمتهيا الشيعوب األصيلية واملنظميات هيري احلكوميية
يف الدورة السادسة عشرة مليؤمتر األ يراف يف عيام  ٢٠١٠غىل اعتمياد ضيماانت مين أجيل املبيادرة
املعييززة اليييت تييدعو يف إليية أمييور غىل احيرتام معييارف وحقييوق الشييعوب األصييلية وأفيراد ا تمعييات
احمللييية مييع مراعيياة اللتزامييات الدولييية اات الصييلة والظييروف والقيوان الو نييية فضيالا عيين غعييالن
األمم املتحدة الذي اعتمدته اجلمعية العامة(.)54
 -٩٧وتشي ييمل ض ي ييماانت ك ي ييانكون أيض ي يا احلاجي يية غىل ض ي ييمان املش ي يياركة الكامل ي يية والفعال ي يية
للشعوب األصيلية وا تمعيات احملليية .وعرضيت امليذكرات التوجيهيية الييت وضيعت لحقي ا يف غ يار
املبييادرة املعييززة تزيييد ميين التفصيييل كيفييية احلصييول علييى املوافقيية احلييرة واملسييبقة واملسييتنرية للشييعوب
األصلية .هري أن تنفيذ هذه الضماانت يطرح غطكالية .ففيي كثيري مين األحييان ل تعيرتف الدولية
يف القيوان الو نيية ابلشيعوب األصيلية وا تمعيات احملليية عليى أ يا مالكية للغياابت وليذل تثيار
طواهل غزاء عدم استفادهتا بشكل منصف من فوائد مشاريع املبادرة املعززة وغزاء تتسيبق اليربامج
املتعلق يية ابلغ يياابت وتغ ييري املني ياخ يف خل ييق موج يية م يين الس ييتيالء عل ييى األراض ييي اخلضي يراء عل ييى
املستوى العاملي(.)55
 -٩8وعمييل العديييد ميين الشييعوب األصييلية يف البلييدان اليييت ييري فيهييا تنفيييذ املبييادرة املعييززة
بنشيياا مييع احلكومييات لكفال يية تنفيييذ الضييماانت .ويشييمل التموي ييل املخصييمج للمبييادرة املع يززة
املقدم من حكومات مين بينهيا أسيرتاليا وأملانييا والنيرويج واليولايت املتحيدة األمريكيية امليوارد
اخلاصة ابملساعدة على بناء القدرات من أجل تنفيذ الضماانت .وعلى الرهم مين اسيتمرار وجيود
ييدايت خطييرية أمييام اجلهييود الرامييية غىل تنفيييذ ضييماانت املبييادرة املعييززة فقييد سيينت الفييرص
املتاحة للشعوب األصلية للدخول يف حوارات بناءة مع احلكومات.

دال -صندوق التكيف
 -٩٩أنشييع صييندوق التكيييف يف عييام  ٢٠٠١يف غ ييار اتفاقييية األمييم املتحييدة اإل ارييية وهييو
يهييدف غىل متويييل مشيياريع التكيييف مييع تغييري املنيياخ علييى أسيياس أولييوايت البلييدان النامييية املؤهليية.
وأييت متويلييه األساسييي ميين حص ية نسييبتها  ٢يف املائيية ميين عائييدات وحييدات خفييب النبعييااثت
املعتمد الصادرة عن آلية التنمية النظيفة(.)56
__________

( )54انظر
( )55انظر .www.forestpeoples.org/en/work-themes/climate-forests/redd-and-related-initiatives
( )56انظر .www.adaptation-fund.org/about/
FCCC/CP/2010/7/Add.1
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 -١٠٠وتقتضي ي ييي السياسي ي يية البيئيي ي يية والجتماعيي ي يية للصي ي ييندوق أن متتثي ي ييل إيي ي ييع املشي ي يياريع للحقي ي ييوق
واملسؤوليات الواردة يف اإلعالن والصكوك الدولية املنطبقة األخرى املتعلقة ابلشيعوب األصيلية .ويتعي
علييى الكيييان املسييؤول عيين التنفيييذ أن يوض ي كيفييية امتثييال املشييروع لاعييالن ول سيييما فيمييا يتعلييق
ابحلصول عليى املوافقية احليرة واملسيبقة واملسيتنرية أثنياء تصيميم املشيروع وتنفييذه وكييف سييكون للنتيائج
املتوقعيية انعكاسييات علييى تمعييات الشييعوب األصييلية .و ييق علييى الكيييان املسييؤول عيين التنفيييذ أن
يوفر أدلة موثقة تا يف ال معلومات مفصلة عن نتائج العملية التشاورية.
 -١٠١وتقتضييي هييذه السياسيية أيض يا أن تكييون التقييمييات البيئييية والجتماعييية متاحيية للتشيياور
العام .وصندوق التكيف هو من أفضل اآلليات اليت تتي للدول الوفاء ابلتزاماهتا يف ال حقوق
اإلنسان اات الصلة.

هاء -الصندوق األخضر للمناخ
 -١٠٢أنشأ مؤمتر األ راف يف اتفاقية األمم املتحدة اإل اريية أيضيا يف عيام  ٢٠١٠الصيندوق
األخضيير للمنيياخ بوصييفه الكيييان املسييؤول عيين التشييغيل املييايل لصييرف األم يوال اخلاصيية ابملشيياريع
املنخفضة النبعااثت والقادرة عليى التيأقلم ميع تغيري املنياخ ميع مراعياة احتياجيات اليدول املعرضية
بصييفة خاصيية لتييأثريات تغييري املنيياخ( .)5٧ويهييدف الصييندوق الييذي بييدأ عملييية غقيرار املقرتحييات يف
عام  ٢٠١5غىل قيق تيوازن عيادل بي السيتثمارات يف يال التخفييف والسيتثمارات يف يال
التكيييف .وهييو أكييرب صييندوق دويل للمنيياخ ميين ب ي الصييناديق اليييت تسيياعد البلييدان النامييية علييى
التصدي آلاثر تغري املناخ.
 -١٠3ويف عييام  ٢٠١4قييرر لييس الصييندوق أن يعتمييد علييى أسيياس مؤقييت معييايري األداء
البيئي والجتماعي ملؤسسة التمويل الدوليية مين أجيل املشياريع الييت ميوهليا الصيندوق .وتينمج هيذه
املعييايري والصي النيياظم للصييندوق علييى ضييرورة غبييداء الحيرتام الكامييل حلقييوق الشييعوب األصييلية
ومحاييية تراثهييا الثقييايف .واعتمييد ا لييس أيض يا اختصاصييات آلييية انتصيياف مسييتقلة مكلفيية بتلقييي
الشكاوى املتصلة بتشغيل الصندوق(.)58
 -١٠4وعل ييى ال ييرهم م يين ه ييذه األه ييداف ل ت يزال هن يياك عوائ ييق ييول دون مش يياركة الش ييعوب
األصيلية مشياركة فعليية يف أنشيطة الصيندوق وحصيوهلا عليى التموييل .فعليى سيبيل املثيال ل ييزال
يلييزم اعتميياد منظمييات للشييعوب األصييلية أو حي تقييدىل لييق اعتمادهييا بوصييفها كييياانت قائميية
أو كياانت منفذة للمشاريع .فالتكاليف املرتفعة والتعقيدات اليت ينطوي عليها غعيداد املقرتحيات
تقف عائقا أمام الشعوب األصلية ابلنظر غىل مواردها احملدودة.
 -١٠5و لق ا لس يف جلسته اخلامسة عشيرة غىل األمانية أن تضيع سياسية تتعليق ابلشيعوب
األص ييلية عل ييى نط يياق الص ييندوق .ونش يير مش ييروع السياس يية يف  ١٢متوز/يولي ييه  ٢٠١٧ألهي يراض
التشيياور( .)5٩ويتمثييل اهلييدف العييام يف تييوفري غ ييار أثنيياء عملييية اإلعييداد للتأكييد ميين أن أنشييطة
الصييندوق تعييد وتنفييذ مييع تعزيييز الح يرتام الكامييل لكراميية الشييعوب األصييلية وحقوقهييا اإلنسييانية
__________

( )5٧انظر .www.greenclimate.fund/
( )58انظر .www.greenclimate.fund/independent-redress-mechanism
(.Tebtebba Foundation, Indigenous Peoples and the Green Climate Fund (Baguio City, Philippines, 2017) )5٩
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وتفردها الثقايف حبي تيتمكن مين احلصيول عليى السيتحقاقات الجتماعيية والقتصيادية املالئمية
ثقافي ا ومن عدم التعيرض ليآلاثر السيلبية .وتتيي هيذ السياسية الفرصية للصيندوق ملراعياة اعتبيارات
الشييعوب األصييلية يف اختيياا الق يرارات والعمليييات بطييرق ل تشييمل تييدابري ضييمان عييدم اإلض يرار
فحسق بل دد أيضا فرص عمل اخلري و س النتائج.
 -١٠6ويف اخلتي ييام ف ي يملن الض ي ييماانت والسياس ي ييات واملمارسي ييات ال ي يييت أع ي ييدت لص ي يياحل الش ي ييعوب
األصلية تا يف ال تل املتعلقة ابجلرب هليا أمهيتهيا ول سييما تلي الييت وضيعها صيندوق التكييف
والصندوق األخضر للمناخ .بيد أن تطبيقها من الناحية العملية يتطلق مواصلة الرصد املستقل.

اثمنا -أمثلة على مشاريع التخفيف اليت تثري القلق
 -١٠٧تلقييت املقييررة اخلاصيية منييذ توليهييا مهييام وليتهييا يف عييام  ٢٠١4عييددا ميين الدعيياءات
املتعلقيية تشيياريع حمييددة مموليية يف سييياق التمويييل املنيياخي اليييت ييرتم الضييماانت وكييان هلييا أتثييري
سل يف حقوق الشعوب األصلية .وتشمل القضااي املتعلقة تشاريع الطاقية املتجيددة الييت نفيذت
كتدابري ففة وخضعت إلجراءات عاجلة خالل الولية مشروع الطاقة الكهرمائية ابرو بالنكو
()6١
يف بنميا( )6٠وبيرانمج محايية أبيراج امليياه والتخفييف مين آاثر تغيري املنياخ والتكييف معيه يف كينييا
وسد أهيوا زركيا يف منطقية رييو بالنكيو يف غنتيبوكيا يف هنيدوراس( .)6٢وتسيل هيذه القضيااي الضيوء
علييى املخييا ر املرتبطيية تشيياريع التخفيييف ميين آاثر تغييري املنيياخ اليييت ل تتمس ي ابح يرتام حقييوق
الشعوب األصلية ول سيما حقها يف أن تستشار وأن تقدم موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية.
 -١٠8وتش ييمل النتهاك ييات املزعوم يية حلق ييوق اإلنس ييان عملي ييات اإلخ ييالء والتشي يريد القس ييري
والقمع وحرية التعبري والتجمع والعتقالت التعسفية واإلعدامات خارج نطاق القضاء .وختضع
الشعوب األصلية اليت تدافع عين حقهيا يف األرض بصيورة متزاييدة للتهدييد والضيطهاد يف سيياق
املشيياريع السييتثمارية اليييت قييد تشييمل تييدابري التخفيييف ميين آاثر تغييري املنيياخ .ونتيج ية لييذل قييد
تتوقف املشاريع وهو أمر سيفضي غىل سحق الدعم املايل املقدم من الصناديق املتعددة األ راف
كما هو احلال يف حالة هندوراس.

ألف -مشروع الطاقة الكهرمائية ابرو بالنكو يف بنما
 -١٠٩أاثر اختب ي ي ييار الفيض ي ي يياانت ال ي ي ييذي ج ي ي ييرى يف غ ي ي ييار مش ي ي ييروع اخلي ي ي يزان ابرو بالنك ي ي ييو يف
عييام  ٢٠١6ادعيياءات تتعلييق ابلتشييرد والتييأثريات السييلبية يف األراضييي التقليدييية واملواقييع الثقافييية
لشعوب نغا  .وكان املشروع مؤهالا ألرصدة انبعااثت الكربون املسموح دا وقيد سيجل يف غ يار
آلييية التنمييية النظيفيية اليييت ل تتضييمن كمييا اك يران سييابقا معييايري احلماييية ميين انتهاكييات حقييوق
اإلنسييان كمييا أ ييا ل تييوفر منتييدى للمجتمعييات احمللييية املتضييررة لتسييجيل الشييكاوى .ويف أواخيير
عام  ٢٠١6سحبت بنما املشروع من سجل اآللية ت ضغ مين تمعيات الشيعوب األصيلية
__________

( .PAN1/2016 )6٠وتتاح إيع القضااي العلنية على املوقع الشبكي:
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
(.KEN1/2017 )6١
( HND4/2013 )6٢و HND3/2014و HND2/2016و HND4/2016و.HND4/2017
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واملنظمات الدولية( .)63وأفاد مركز القانون البيئي الدويل أبن هذه هي املرة األوىل الييت يتخيذ فيهيا
بلد مضيف هذا اإلجراء بسبق طواهل تتعلق حبقوق اإلنسان(.)64

ابء -برانم محاية أبراج املياه والتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه يف كينيا
 -١١٠علييى الييرهم ميين الصييالت القوييية اليييت ت يرب طييعق السيينغوير أبراضييي أسييالفه يف هابيية
غمبوبيوت خضيع أفيراد هيذه اجلماعية لعملييات تشيريد عدييدة عليى أييدي السيلطات الكينيية منييذ
السبعينات .وحد تصعيد للوضع يف كانون األول/ديسمرب  ٢٠١6على الرهم من اإلجيراءات
القض ييائية اجلاري يية لتوض ييي حق ييوق الس يينغوير يف البق يياء يف الغاب يية .وأفض ييت مش يياريع احلف ييل ال يييت
نفييذت يف املاضييي غىل فقييدان غمكانييية الوصييول غىل الغيياابت علييى حنييو مييا أقيير بييه فريييق التفتيييش
التابع للبني اليدويل يف سيياق األنشيطة الييت اضيطلع ديا مشيروع غدارة امليوارد الطبيعيية اليذي أداره
البن الدويل من عام  ٢٠٠٧غىل عام  .٢٠١3وخلمج تقرير التحقيق الذي أجراه البن الدويل
غىل أن املشييروع قييد أمهييل احلقييوق العرفييية للسيينغوير وأن الوكاليية املسييؤولة عيين تنفيييذ املشييروع وهييي
دائييرة احليراج يف كينيييا اليييت كييان ميوهلييا آنييذاك البني الييدويل قييد بقييت سياسيية قائميية علييى غجيراء
عمليات اإلخالء وهو ما ينته ضماانت البن الدويل وأحكام القانون الدويل(.)65
 -١١١ويف س ييياق املش يياريع املتعلق يية بتغ ييري املن يياخ ل تي يزال تط ييرح طي يواهل غزاء تكثي ييف عملي ييات
اإلخييالء القسييري واملخييا ر اليييت هتييدد حقييوق طييعق السيينغوير يف األراضييي وسييبل العيييش .ووردت
ادعاءات بشأن برانمج محاية أبراج املياه والتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكييف معيه اليذي يدعميه
ال اد األورو  .ودائرة األحراج يف كينيا هي من ب الوكيالت املنفيذة .وتفييد التقيارير أبن املشيروع
يتشاور بصورة كافية مع الشعوب األصلية املتأثرة و ر تقييم ا لتأثرياته يف حقوق اإلنسان.

جيم -مشروع الطاقة الكهرمائية أغوا زركا يف هندوراس
 -١١٢سييد أه يوا زركييا يف هنييدوراس حاليية أخييرى ترمييز غىل العنييف واإلفييالت ميين العقيياب وعييدم
الوصول غىل العدالة من احلالت اليت هتدد الشعوب األصلية يف سيياق املشياريع السيتثمارية املتعلقية
بتغري املناخ .ووجهت املقررة اخلاصة بعد زايرهتا هندوراس يف عام  ٢٠١5النتبياه غىل التيأثريات الييت
دثها املشاريع الستثمارية يف أراضي الشعوب األصلية ومواردها الطبيعية وثقافاهتيا وقيمهيا الروحيية
وتعايشي ييها الجتم ي يياعي وحيي يياة أفراده ي ييا وس ي ييالمتهم الشخصي ييية يف هن ي ييدوراس .ويف الفي ييرتة م ي ييا ب ي ي
عامي ٢٠١٠و ٢٠١4قتل  ١٠١مدافع من املدافع عن حقوق اإلنسيان يف هنيدوراس والكثيري
منهم من ا تمعات األصلية اليت قاومت تنفيذ مشاريع التنمية على أراضيها(.)66
__________

( )63انظي ي ي ي ي يير
.registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/
( )64انظر .www.ciel.org/panama-withdraws-problematic-barro-blanco-dam-project-cdm-registry/
(World Bank, Kenya: Natural Resource Management Project: Management Report and Recommendation )65
).in Response to the Inspection Panel Investigation Report (Washington, D.C., 2014
( )66انظ ي ي ي ي ي ي ي يير www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-
.world-environmental-activism/
http://carbonmarketwatch.org/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un-
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 -١١3ومشييروع سييد أهيوا زركييا هييو مشييروع ميين مشيياريع الطاقيية املتجييددة الييذي تنفييذه حكوميية
هنييدوراس علييى يير هوالكيياركي كجييزء ميين سياسييتها األوسييع اخلاصيية ابلطاقيية اليييت تييدعم تنفيييذ
مشاريع الطاقة الكهرمائية والرحييية الراميية غىل احليد مين اسيتخدام الوقيود األحفيوري .وهيو مشيروع
من ب حنو  4٠مشروعا خاصا ابلطاقة الكهرمائية .وينطوي املشروع على من امتياز مدته ٢٠
عام ي يا لصي يياحل الشي ييركة اهلندوراسي ييية ( .)Desarrollo Energético S.Aوكي ييان ميي ييول يف البدايي يية مي يين
صندوق األسهم اخلاصة الذي متثل مؤسسة التموييل الدوليية املسياهم الرئيسيي فييه وهيي عضيو يف
موعيية البن ي الييدويل .ويف عييام  ٢٠١١بييدأت الشييركة حيييازة األراضييي اليييت تشييكل جييزءا ميين
أراضي أجداد تمعات لينكيا األصيلية .واعرتضيت هيذه ا تمعيات عليى املشيروع ألنيه ييؤثر عليى
أراضيها وحماصيلها ومواردها املائية وموئلها .وابإلضافة غىل ال فمل يا تعتيرب ير هوالكياركي يرا
مقدس ي ا ألنييه مييو ن كائنييات روحييية أنثوييية .وقييد أحييد السييد طييروخ ا عميقيية يف ا تمييع احمللييي
وتسييبق يف هتديييدات ابملييوت وأبفعييال املضييايقة والتجييرىل واإلعييدام خييارج نطيياق القضيياء لزعميياء
طعوب اللينكا األصلية الذين اعرتضوا على املشروع.
 -١١4وقييادت الحتجاجييات ضييد بنيياء السييد يف عييام  ٢٠١3غىل انسييحاب صييندوق األسييهم
اخلاصيية حبيي توقييف البني الييدويل عيين املشيياركة النشييطة يف املشييروع .ويف آاار/مييارس ٢٠١6
اهتي ي ييل زعيم ي ييان م ي يين زعم ي يياء اللينك ي ييا مه ي ييا ب ي يرات كاس ي يرييس ونيلس ي ييون هارس ي يييا الل ي ييذان ق ي ييادا مع ي يا
الحتجاجات على مشروع أهوا زاركا .وبعد مقتل الزعيم أوقف املستثمرون متويل هذا املشيروع
وهم الشيركة اهلولنديية لتموييل التنميية ومصيرف أمريكيا الوسيطى للتكاميل القتصيادي والصيندوق
الفنلندي للتعاون الصناعي.

دال -حاالت أخرى ذات صلة ابملوضوع
 -١١5هنيياك العديييد ميين املشيياريع املتصييلة ابنتهاكييات حقييوق اإلنسييان املرتكبيية ضييد الشييعوب
األصييلية يف س ييياق مش يياريع الطاق يية املتج ييددة ه ييري أن ميين الص ييعق غقام يية دلي ييل ق ييا ع عل ييى أن
متويلهييا م يرتب ابلتمويييل املنيياخي .وتشييمل األمثليية احملتمليية علييى ال ي بنيياء سييد دون سيياهونب يف
إهورية لو الدميقرا ية الشعبية(.)6٧
 -١١6وغن مشييروع سييد دون سيياهونب الييذي ييري بنيياثه حاليي ا يييؤثر يف الشييعوب األصييلية اليييت
تعيش على ضفاف اجلزء السفلي من حوض ر امليكونب (الذي ميتد أيضيا عيرب كمبيوداي واتيلنيد
وفييت انم) .وأعربت طركة ميغا فرسيت وهيي طيركة ماليزيية تقيود أعميال بنياء السيد عين اعتزامهيا
زايدة الستثمارات يف مصادر الطاقة املتجددة والنظيفة(.)68
 -١١٧و تقدم الشركة أي غطارة غىل احرتام حقيوق اإلنسيان يف تقاريرهيا .ووقعيت موعية مين
النتهاك ييات حلق ييوق الش ييعوب األص ييلية ت ييا فيه ييا انته يياك حقه ييا يف احلص ييول عل ييى املعلوم ي يات
واملشيياركة ويف الغييذاء والصييحة واإلسييكان والثقافيية .و تبييذل أي جهييود معروفيية للحصييول علييى
املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية اليت أتثرت أراضيها وأقاليمها ومواردها.
__________

(.LAO1/2016 )6٧
( )68انظر .http://mega-first.com/pdf/ar_2016.pdf
GE.17-19275
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اتسع ا -االستنتاجات والتوصيات
ألف -االستنتاجات
 -١١8تشارك الشعوب األصلية يف العمليةات املتعلقةة بتغةري املنةاخ منةذ عةا  ١٩٩٢وهةو
عةةا ف ةةتل ابب التص ةةديق عل ةةى اتفاقيةةة األم ةةم املتح ةةدة اإلطاري ةةة بشةةأن تغ ةةري املن ةةاخ وت ةةدعو
ابسةةتمرار إا احةرتا حقوقهةةا ومحايتهةةال وعلةةى الةةرغم مةةن عةةد وجةةود إ ةةارات إا الشةةعوب
األصةلية يف االتفاقيةةة ،فقةد اعةةرتف حبقةةوق الشةعوب األصةةلية يف املقةررات الالحقةةة ملةةرارات
األطراف ويف اتفاق ابريسل وجيب أن يكون احرتا حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من مجيةع
القرارات والتدابري املتخذة بشأن التخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معهل
 -١١٩وجيةةب علةةى الةةدول إلثبةةات التزامهةةا ابلوفةاء بتعهةةدا ا يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان ،أن
تعرتف آباثر تغري املناخ على حقوق اإلنسان يف سةياق قةوانو وسياسةات التخفيةف مةن آاثر
تغةةري املنةةاخ والتكيةةف معةةهل وعلةةى النحةةو الةةذي أ ةةارت إليةةه ا يئةةة احلكوميةةة الدوليةةة املعنيةةة
بتغري املناخ ،فإن ممارسات ونظم املعارف التقليدية للشعوب األصلية تشكل مصةدرا رئيسةي ا
للتكيف مع تغري املناخ وستسهم يف جعل هذه التدابري أكثر فعاليةل
 -١٢٠وميكةةن أن يعةةزز التمويةةل املنةةاخي جهةةود الشةةعوب األصةةلية املبذولةةة للتكيةةف مةةع
أتث ةريات تغةةري املنةةاخ واإلسةةها يف التخفيةةف مةةن آاثرهل غةةري أنةةه ميكةةن أن يفضةةي أيض ة ا إا
أتثريات ضةارة مةن ةأ ا أن تنةال مةن حقةوق هةذه الشةعوبل وقةد ههةرت انتهاكةات حقةوق
الشةةعوب األصةةلية يف إطةةار تنفيةةذ مشةةاريع الطاقةةة املتجةةددة ،مثةةل مشةةاريع سةةدود الطاقةةة
الكهرمائية ومشاريع الطواحو الرحيية ومشاريع املبادرة املعززةل
 -١٢١وفيما يتعلق بصناديق تغري املناخ ،يشار إا حقوق الشعوب األصلية يف السياسات
وضةةماانت املبةةادرة املعةةززة ،والصةةندوق األخضةةر للمنةةاخ ،وصةةندوق التكيةةف ومرفةةق البيئةةة
العامليةل بيد أن تطبيق هذه السياسات من الناحية العملية يقتضي استمرار الرصد املستقلل
ومل تقة بةر بع ة آليةةات التمويةةل املنةةاخي بعةةد تعةةالن األمةةم املتحةةدة بشةةأن حقةةوق الشةةعوب
األصلية وابملعايري الدولية حلقوق اإلنسانل ويكتسي اعتماد ة قةائم علةى حقةوق اإلنسةان
إزاء مجيع آليات التمويل املناخي أمهية ابلغةل

ابء -التوصيات
 -١٢٢ينبغي للدول القيا مبا يلي:
اعتمة ةةاد مجية ةةع التة ةةدابري السياسة ةةاتية والقانونية ةةة واإلدارية ةةة الرامية ةةة إا إ ة ةةراك
(أ)
الشةةعوب األص ةةلية بشةةكل فع ةةال يف تةةدابري التكي ةةف مةةع تغ ةةري املنةةاخ والتخفية ةف مةةن آاثره م ةةع
االعرتاف الكامل حبقوقها يف األراضي ،واألقاليم واملةوارد علةى النحةو املكةرس يف القةانون الةدويل
حلقوق اإلنسان واملعرتف به يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية وأهداف التنمية املستدامة؛
(ب) التأكةةد مةةن لةةل الشةةعوب األصةةلية فعلي ةا يف عمليةةات التخطةةيل والرصةةد
الوطنية لتغري املناخ؛
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(ج) االمتثةةال لواجةةب التشةةاور مةةع الشةةعوب األصةةلية واحلصةةول علةةى موافقتهةةا
احلرة واملسبقة واملستنرية يف مجيع مراحل اختةاذ املبةادرات املتعلقةة بتغةري املنةاخ الةيت قةد تةرثر
يف حقوقها؛
(د) تشجيع مشاركة هياكةل احلكةم الةذال للشةعوب األصةلية الةيت ينبغةي للهةا
رمسي ا يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بسياسات تغري املناخ وتدابري التمويل؛

(ه) تكة ةريس املة ةوارد إلاتح ةةة بن ةةاء ق ةةدرات مجي ةةع أص ةةحاب املص ةةلحة فيم ةةا يتعل ةةق
ابلتمويل املناخي ،وال سيما دعم بناء القدرات الطويل األجل الذي يعزز نقل املعارف التقنية؛

(و) دعةةم الش ةراكات بةةو السةةلطات احلكومي ةةة والشةةعوب األصةةلية مةةن أج ةةل
تشةةجيع املشةةاركة بةةو الثقافةةات مةةن أجةةل بنةةاء الثقةةة والتعةةاون لصةةا األهةةداف املشةةرتكة يف
إطار األعمال املتعلقة بتغري املناخ؛
(ز) التأكد من إدراج االعتبارات اجلنسةانية علةى النحةو الةوايف يف عمليةة وضةع
سياسات ومشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره؛
(ح) إاتحةةة التمويةةل الةةالز جلةةرب الضةةرر ،وال سةةيما يليةةة وارسةةو الدوليةةة املعنيةةة
ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخل
 -١٢3وينبغي للصناديق واجلهات املاحنة القيا مبا يلي:
احرتا ودعم حقوق الشةعوب األصةلية علةى النحةو املعةرتف بةه يف القةانون
(أ)
الةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان وتعزيةةز قةةدر ا علةةى املشةةاركة يف األنشةةطة املتعلقةةة بتغ ةري املنةةاخ عةةن
طريق الدعوة لالعرتاف حبقوقها اجلماعية والفردية؛
(ب) تنفيةةذ السياسةةات والضةةماانت القائمةةة وكفالةةة نشةةرها بفعاليةةة فض ةالا عةةن
تنظيم دورات تدريبية للموهفو ،وال سيما هرالء الذين يشاركون يف التنفيذ علةى الصةعيدين
اإلقليمي والوطين؛
(ج) إاتحة ةةة املزية ةةد مة ةةن آلية ةةات التموية ةةل املبا ة ةةر املخصصة ةةة لة ةةدعم مبة ةةادرات
الشعوب األصلية املتعلقة بتغري املناخ وابلتنمية املستدامة؛
(د) تقةةدل الةةدعم إا الشةةعوب األصةةلية يف وضةةع مبادرا ةةا اخلاصةةة وتنفيةةذها
وتبادل التجةارب معهةال وسةيتيل ذلةك اسةتخالر الةدروس مةن التةدابري التقليديةة للشةعوب
األصلية ونقل املهارات التقنية إل راك الشعوب األصلية يف إدارة تغري املناخ؛
(ه) حتسو الرصد وإدراج احرتا حقوق الشعوب األصةلية يف عمليةات التقيةيم
املنتظمة للمشاريع والربام والسياسات كجزء من بذل العناية الواجبة؛
(و) تعزيز الةوعي آبليةات الةتظلم للشةعوب األصةلية يف سةياق املشةاريع املتعلقةة
بتغري املناخ ،وكفالة أن تكون هذه ايليات مالئمة ثقافي ال
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