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  مقدمة -أوالا  
تقدم املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصلية هذا التقرير غىل  لس حقوق اإلنسيان  -١

 ميوجزاا خلاصية يف التقريير ا. وتعيرض املقيررة 33/١٢عمالا ابلولية املسندة غليهيا توجيق قيرار ا ليس 
ن عييي ( فضيييالا A/HRC/33/42لألنشيييطة الييييت اضيييطلعت ديييا منيييذ تقيييدىل تقريرهيييا السيييابق غىل ا ليييس )

 لية.عوب األصدراسة مواضيعية بشأن أتثريات تغري املناخ والتمويل املناخي يف حقوق الش

 اخلاصة املقررة أنشطة -اثنياا  
هيييا  ليييس حقيييوق اإلنسيييان  تضيييطلع املقيييررة اخلاصييية كجيييزء مييين الوليييية الييييت أسيييندها غلي -٢

ضييعية  وتعزييز ات املواأبنشطة تتعلق أبربعة  الت عمل مرتابطة هيي اليزايرات القطريية  والدراسي
حييدو   دعى فيهيياييياملمارسييات اجليييدة واملراسييالت املوجهيية غىل احلكومييات بشييأن احلييالت اليييت 

 انتهاكات حلقوق اإلنسان. 
تقريرهييا األخييري غىل ا لييس بييزايرت  قطييريت   وقييد قامييت املقييررة اخلاصيية منييذ أن قييدمت -3

( A/HRC/36/46/Add.1) ٢٠١٧رمسيت  األوىل غىل اليولايت املتحيدة األمريكيية يف طيباا/فرباير 
 (.A/HRC/36/46/Add.2) ٢٠١٧نيسان/أبريل  - والثانية غىل أسرتاليا يف آاار/مارس

تدى الدائم املعين بقضااي الشعوب وطاركت املقررة اخلاصة يف الجتماعات السنوية للمن -4
 ت القائميية داخييلة اهليئييااألصييلية وآلييية اخلييرباء املعنييية حبقييوق الشييعوب األصييلية بغييية  سيي  فعالييي

 سيق بينها.ية والتنمنظومة األمم املتحدة اليت لديها ولايت حمددة بشأن حقوق الشعوب األصل
طيياركت املقييررة اخلاصيية يف عييدد ميين وفيمييا يتعلييق بتمويييل أنشييطة مواجهيية تغييري املنيياخ   -5

العامليييية  لتدريبييييةاالتقييميييات واملشييياورات الييييت جيييرت عليييى ميييدى العيييام  املاضيييي   مثيييل اليييدورة 
 ول/ك يف أيلييييياملتعلقييييية ابلصيييييندوق األخضييييير للمنييييياخ والتموييييييل املنييييياخي الييييييت عقيييييدت يف ابنكيييييو 

وليميا  نوي عقدت يف هاااته اليت  والدورات التدريبية اإلقليمية املتعلقة ابملوضوع ٢٠١5 سبتمرب
 انفييذة بوصيفه نياخللم األخضير الصيندوق بعميل املتعليق واحليوار  ٢٠١6ونيريو  يف نيسيان/أبريل 

 .٢٠١6ين/نوفمرب يف تشرين الثا ابملغرب مراكش يف عقد الذي األصلية للشعوب حمتملة متويل

 املناخ وتغري األصلية الشعوب -اثلثاا  
  األصلية الشعوبيف  املناخ تغريأتثري  -ألف 

الشعوب األصلية هي من ب  الفئات اليت كان هلا أقل غسيهام يف غحيدا  مشيكلة تغيري  -6
املنيياخ  غل أ ييا هييي اليييت تكابييد أسييوأ أتثرياتييه. وتتعييرض الشييعوب األصييلية لتييأثري تغييري املنيياخ أكثيير 

بشكل خاص آلاثر تغري املناخ  من هريها ألن الكثري منها يعتمد على النظم اإليكولوجية املعرضة
والظييواهر اجلوييية القصييوى  مثييل الفيضيياانت وحييالت اجلفيياف وموجييات احليير الشييديد  وحرائييق 

 الشييياهقة والرتفاعيييات الصيييغرية  اجليييزر هيييي تضيييرراا  األكثيييرالغييياابت واألعاصيييري. وبعيييب املنيييا ق 
 العاملي الحرتار ويسهم القطبية. واملنا ق والصحارى الساحلية  واملنا ق الر بة  املدارية واملنا ق
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التنيييوع األحييييائي  مييين ويقليييل احلييييواانت هجيييرة مميييرات وتغييييري ابألميييراض اإلصيييابة خطييير زايدة يف
 .(١)الغذائي األمن انعدام غىل ويفضي احملاصيل ويدمر العذبة للمياه املاحلة املياه همر يفويتسبق 

طيديداا عليى األراضيي وامليوارد الطبيعيية مين أجيل تلبيية  وتعتمد الشعوب األصلية اعتماداا  -٧
احتياجاهتييا األساسييية وسييبل عيشييها  مثييل الغييذاء واليييدواء واملييأوى والوقييود  وهييي ميين بيي  أطيييد 

يف املائيية ميين سييكان العييا   لكنهييا  5يف العييا . وتشييكلل الشييعوب األصييلية  وهتميشيياا  النيياس فقييراا 
املائييية مييين األطيييخاص  يف 33 حنيييوعيشيييون يف فقييير. وغن يف املائييية مييين نسيييبة اليييذين ي ١5تشيييكلل 

الييييذين يعيشييييون يف فقيييير مييييدقع يف املنييييا ق الريفييييية يف العييييا  ينحييييدرون ميييين  تمعييييات الشييييعوب 
مليييون طييخمج يف إيييع أحنييياء  ١٠٠البنيي  الييدويل غىل أن أكثييير ميين  تشييري تقييديراتاألصييلية. و 

 .(٢)بسييبق تغييري املنيياخ ٢٠3٠لييول عييام العييا  يتعرضييون خلطيير الييدخول يف دواميية الفقيير املييدقع حب
وسيييكون لييذل  آاثر هاميية عليييى الشييعوب األصييلية اليييت تواجيييه ابلفعييل أوجييه حرمييان اجتمييياعي 

تثيييري اجليييزع بصيييفة خاصييية ابلنظييير غىل حجيييم الثيييروات الطبيعيييية  اقتصيييادي طيييديد. وهيييذه األرقيييام
ن تقيدمها تلي  الشيعوب يف الشعوب األصلية واإلسهامات القيلمة اليت ميكين أ أقاليم يف املوجودة

يف املائية مين  ٢٢التقليديية للشيعوب األصيلية حنيو  األقياليمالتخفيف من حدة تغري املنياخ. وتضيم 
يف املائية مين التنيوع األحييائي  8٠مساحة اليابسية يف العيا  وتتيداخل ميع مسياحات متتلي  نسيبة 

مة للميوارد الطبيعيية وحفيل التنيوع وتؤدي دوراا حيوايا يف اإلدارة البيئية املسيتدا .(3)لكوكق األرض
 األحيائي  وكالمها من العناصر األساسية للتصدي آلاثر تغري املناخ. 

وعالقيية الييرتاب  بيي  حيييازة الشييعوب األصييلية اآلمنيية ألراضيييها و قيييق نتييائج غ ابييية يف  ييال  -8
غزاليية الغياابت اليييت ( طييأ ا طيأن اآلاثر اات الصيلة للحييد مين A/71/229حفيل الطبيعية معروفيية جييداا )

تفضيييي غىل اضفييياض انبعيييااثت اثين أكسييييد الكربيييون عليييى الصيييعيد العييياملي. وعليييى سيييبيل املثيييال  يف 
منطقة األميازون الربازيليية  يف املنيا ق الييت تكيون فيهيا الدولية قيد اعرتفيت حبقيوق الشيعوب األصيلية يف 

يعييرتف حبقوقهييا فيهيييا.  ت الييييت لضيييعفاا عنييه يف الغييااب ١١الغيياابت  كييان معييدل غزالييية الغيياابت يقييل 
بليدان يف جنيوب آسييا وطيرق أفريقييا  ١٠منطقية حرجيية يف  8٠وأظهرت دراسة حديثة أجريت عليى 

وأمريكييا الالتينييية أن الغيياابت اليييت ميتلكهييا ا تمييع احمللييي ويييديرها تقييدم منييافع  تمعييية أعلييى وتزيييد ميين 
تعزييييز حقيييوق الشيييعوب األصيييلية يف هاابهتيييا  ختيييزين اثين أكسييييد الكربيييون  وخلصيييت الدراسييية غىل أن

  .(4) ريقة انجعة للحكومات متكنها من  قيق األهداف املتعلقة بتغري املناخ
أتثري تغري املناخ مصدر قلق منذ فرتة  ويلة يف ولية املقرر اخلاص املعين حبقوق شكل وي -٩

  تسيييببت أنشيييطة ٢٠٠٧الشيييعوب األصيييلية. وحسيييبما اكيييره املكليييف السيييابق ابلوليييية يف عيييام 
الصييييناعات السييييتخراجية واحملاصيييييل النقدييييية وأمليييياا السييييتهالك هييييري املسييييتدامة يف تغييييري املنيييياخ 

__________ 

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

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

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

Forgotten Partners (Washington, D.C., 2008), p. 5. 
(4) 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 الظييواهر أتثييري ابلييب اخلطييورة علييى الشييعوب األصييلية 
مواردهيييا الطبيعيييية وأصيييب  بصيييلتها التقليديييية أبراضييييها و  وثيقييياا  الييييت ييييرتب  أسيييلوب حياهتيييا ارتبا ييياا 

طييكالا جديييداا ميين أطييكال اإلخييالء القسييري للشييعوب األصييلية ميين أراضييي أجييدادها  ورفييع يف 
(. ول يشيييكل تغيييري 4٩  الفقيييرة A/HRC/4/32الوقيييت نفسيييه مسيييتوايت فقرهيييا ومرضيييها  )انظييير 

عليى  اا عليى امليوارد الطبيعيية وسيبل عييش الشيعوب األصيلية فحسيق بيل أيضي خطيرياا  املناخ هتديداا 
 هويتها الثقافية وبقائها.

وتشمل األمثلة على التأثري اخلطري لتغري املناخ يف الشيعوب األصيلية اتسياع نطياق اوابن  -١٠
عيييش يف تية اليييت اجللييد يف أراضييي القطييق الشييمايل التقليدييية لشييعق اإلنويييت. والشييعوب األصييل

 ناخ. تغري امللو كلي نتيجة جزر احملي  اهلادئ مهددة مباطرة بزوال أراضيها بشكل جزئي أ
وحيتمييل أن يكييون للتييأثريات اجلنسييانية لتغييري املنيياخ  مثييل اهلجييرة )الضييطرار غىل البحيي  عيين  -١١
الضييطرار غىل املشييي مسييافات أ ييول حبثيياا عيين املييياه الصيياحلة مييأجور هييري نظييامي( ونييدرة املييياه )عمييل 

  .(5)أكثر عرضة للتمييز والستغالل للشرب( وقع على النساء والفتيات بصفة خاصة  مما  علهن
 تغييري آاثر ميين التخفيييف غىلوممييا يزيييد ميين تفيياقم أوجييه الضييعف هييذه أن الييربامج الرامييية  -١٢
 يف العرفيية حقوقهيا وتقوض األصلية الشعوب حقوق يف سلباا  تؤثر أن حيتمل معه والتكيلف املناخ
 .شاركتهام هري مننفذت و  معها التشاور بدونغاا ما صممت  الطبيعية واملوارد األرض
وأجرت املقيررة اخلاصية حبكيم دورهيا السيابق اليذي اضيطلعت بيه بصيفتها رئيسية املنتيدى  -١3

بري التخفيييف ميين بشييأن أثيير تييدا ٢٠٠٧الييدائم املعييين بقضييااي الشييعوب األصييلية  دراسيية يف عييام 
ودعييت  .(E/C.19/2008/10ظيياهرة تغييريل املنيياخ علييى الشييعوب األصييلية وعلييى أقاليمهييا وأراضيييها )

يف عمليييات  مشيياركتهااملقييررة اخلاصيية يف هييذه الدراسيية غىل زايدة التشيياور مييع الشييعوب األصييلية و 
وق اإلنسان م على حقالتخفيف من آاثر تغري املناخ  وأعربت عن قلقها غزاء عدم تطبيق  ج قائ

اخ الييييت غيييري املنييييف اختييياا هيييذه التيييدابري  وأكيييدت أن الشيييعوب األصيييلية   تسيييتفد مييين صيييناديق ت
  ركها قوى السوق غىل حد كبري.

وقد تلقت املكلفة ابلولية منذ تعيينها مقيررة خاصية معنيية حبقيوق الشيعوب األصيلية يف  -١4
اثر تغييري تخفييف مين آميين الدعياءات املتعلقية حبيالت كييان ملشياريع ال متزاييداا  عيدداا  ٢٠١4عيام 

ددة  مثييل قيية املتجييصييلية  ول سيييما مشيياريع الطااملنيياخ فيهييا أتثييري سييل  يف حقييوق الشييعوب األ
 غنتاج الوقود األحيائي وبناء السدود الكهرمائية.

وميييع الييي   فالشيييعوب األصيييلية ليسيييت ضيييحااي لتغيييري املنييياخ فحسيييق  بيييل غ يييا تسيييهم  -١5
يف التصييدي لتغييري املنيياخ. و ظييى الشييعوب األصييلية بسييبق عالقتهييا الوثيقيية ابلبيئيية  هاميياا  غسييهاماا 
كنيوز لليتعلم واملعرفية   ريد ميكنها من التكليف مع تغري املناخ. والشعوب األصلية هيي أيضياا بوضع ف

بشأن كيفية التعامل بنجاح مع تغري املناخ على املستوى احمللي والتصيدي بفعاليية للتغيريات البيئيية 
 الرئيسييييية  مثيييييل الكيييييوار  الطبيعيييييية. وتيييييؤدي الشييييعوب األصيييييلية دوراا أساسيييييياا يف حفيييييل التنيييييوع
البيولوجي ومحاية الغاابت وهريها من املوارد الطبيعيية  وميكين ملعارفهيا التقليديية اخلاصية ابلبيئية أن 

 بتغري املناخ. عند اختاا اإلجراءات املتعلقةتثري غىل حد كبري املعارف العلمية وأنشطة التكيف 
__________ 

(5) International Labour Organization (ILO), Indigenous Peoples and Climate Change: From Victims 

to Change Agents through Decent Work (Geneva, 2017), pp. 16-18. 
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 والتخفيف التكيفيت اسرتاتيجي يف األصلية الشعوب مسامهات -ابء 
مين آاثر تغيري املنياخ ألكثير  الشعوب األصلية أل ا من ب  الفئات األكثر تضيرراا كانت  -١6

قشيات الدوليية اق املنامن عقيدين تطاليق حبمايية أكيرب حلقوقهيا اإلنسيانية وبيزايدة املشياركة يف سيي
ء وق اإلنسيان غزام عليى حقياملتعلقة بتغري املناخ. ول تزال مسيتمرة يف دعوهتيا غىل األخيذ بينهج قيائ

 لية.ملبادئ غعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األص ري املناخ  وفقاا تغ
ويف األايم األوىل ميييين وضييييع القييييوان  والسياسييييات املتعلقيييية بتغييييري املنيييياخ  ول سيييييما يف  -١٧

املفاوضات اليت جرت بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بشأن تغري املناخ يف أوائيل التسيعينات 
عوب األصلية يف القرارات أبي طكل يذكر من األطكال. ومع ال  أفضى غمعا ا   تشارك الش

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 

مات اليت قُبل  لبها أن ترطي  أعضياء للمشياركة يف حضيور دورات  تليف مراقق وإبمكان املنظ
 للشيعوب مشيرتك جتميع املنياخهيئات تغري املنياخ. واملنتيدى اليدويل للشيعوب األصيلية املعيين بتغيري 

لتنسيييق جهييود الشييعوب األصييلية وأنشييطتها املتعلقيية ابلعمليييات  ٢٠٠8األصييلية أنشييع يف عييام 
 .(6)اات الصلة ابلتفاقية

وتتمحييور القييوان  والسياسييات الدولييية املتعلقيية بتغييري املنيياخ حييول السييرتاتيجيت  التييوأم  -١8
ف رتاتيجية التكيلييئية( واسيومها اسرتاتيجية التخفيف )التزام الدولة ابحلد مين انبعيااثت هيازات الدف
جيق آاثره(. وتو ع لتكيليف مي)التزام الدولية حبمايية النياس مين آاثر تغيري املنياخ بيزايدة قيدرهتا عليى ا
يئيية ية لغييازات الدفة الرئيسييمبييدأ املسيياواة الييوارد يف التفاقييية  فييملن الييدول املتقدميية بوصييفها املنتجيي

والتكيييف   التخفيييف علييى مييدى التيياريىن واألهيي، ابملييوارد  تتحمييل العييقء األكييرب يف اسييرتاتيجييت
 .تا يف ال  تقدىل املساعدة غىل البلدان األفقر وتطوير التكنولوجيا

 األميوال نقيل عملييات علىعن قلقه ألن التشديد  الطبيعة حلماية الدويل ال ادأعرب و  -١٩
مييييين البليييييدان املتقدمييييية غىل البليييييدان الناميييييية ينحيييييو غىل عيييييدم العيييييرتاف  والتكنولوجييييييا واملعيييييارف

 .(٧)اليت وضعتها الشعوب األصلية نفسها والتكيفابسرتاتيجيات التصدي 
الدولييية املعنييية بتغييري املنيياخ هييي اهليئيية الدولييية املسييؤولة عيين تقييييم العلييوم واهليئية احلكومييية  -٢٠

ميين قبييل املنظميية العاملييية لألرصيياد  ١٩88املتصييلة بتغييري املنيياخ. وقييد أنشييئت هييذه اهليئيية يف عييام 
اجلوييييية وبييييرانمج األمييييم املتحييييدة للبيئيييية ميييين أجييييل أن تقييييدم ابنتظييييام تقييمييييات علمييييية غىل رامسييييي 

ري املنييييياخ وعييييين أتثرياتيييييه و يييييا ره يف املسيييييتقبل واخلييييييارات املتاحييييية للتكيليييييف السياسيييييات عييييين تغييييي
والتخفييييف. وتيييوفر تقييماهتيييا أساسييياا علميييياا للحكوميييات عليييى إييييع املسيييتوايت مييين أجيييل رسيييم 

 .(8)سياسات تتعلق ابملناخ

__________ 

 ./www.iipfcc.org انظر (6)
(٧) International Union for Conservation of Nature, Indigenous and Traditional Peoples and Climate 

Change, Issues Paper (2008), p. 4. 
 ./www.ipcc.ch انظر (8)

http://www.iipfcc.org/
http://www.ipcc.ch/
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  ألن ٢٠١4يف عييييام  الصييييادر اخلييييامس تقييمهييييا تقرييييير يف قلقهيييياوأعربييييت اهليئيييية عيييين  -٢١
واألنظمة القائمة يف  يال تغيري املنياخ ميكين أن تفضيي غىل احليد مين غمكانيية احلصيول  السياسات

عليييى األراضيييي والستعاضييية عييين سيييبل العييييش التقليديييية وخفيييب فيييرص التنيييوع اليييوراثي وغمكانيييية 
نقل معارف الشعوب األصلية األمر الذي قد يؤدي بدوره غىل احلد من  ضياعاحلصاد غضافة غىل 
 .(٩)يف مع تغري املناخ يف العديد من املنا قأثر تدابري التك

أن معيارف الشيعوب األصيلية كانيت عيامالا فعيالا يف وضيع تيدابري  ولحظت اهليئة أيضياا  -٢٢
للتعاميييل ميييع األخطيييار املناخيييية  وأسيييهمت يف زايدة األمييين الغيييذائي يف أحنييياء عدييييدة مييين العيييا . 

بيييية املنيياخ عنييد الصييييد وتقاليييد اإلنكيييا وتشييمل األمثليية عليييى اليي  معييارف اإلنوييييت اخلاصيية بتقل
اخلاصة بتنويع احملاصيل ومعارف التنوع الوراثي يف منطقة الساحل واستخدام اسرتاتيجيات جتميع 

  .(١٠)املياه والتنبؤ ابلطقس
وأكييدت اهليئيية مطالبيية الشييعوب األصييلية الطويليية األمييد فيمييا يتعلييق ابملعييارف التقليدييية   -٢3

املعارف واملمارسات األصلية واحمللية والتقليدية  تا يف الي  منظيور الشيعوب اليت تفيد أبن  نظم 
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 

  .(١١)الية التكيف أن يزيد من فع
وميكين أن تسيياعد الشيعوب األصييلية يف غ يياد احلليول للتخفيييف والتكيليف مييع آاثر تغييري  -٢4

املناخ. ولحيل املنتيدى اليدويل للشيعوب األصيلية املعيين بتغيري املنياخ وبيرانمج األميم املتحيدة للبيئية 
ابلسيييتفادة مييين  أن الشيييعوب األصيييلية ميكييين أن تسيييهم يف العدييييد مييين أنشيييطة التكييييف احملتملييية

 تغيييري ورصيييد التقليديييية معارفهيييا التقليديييية. وتتضيييمن األمثلييية عليييى هيييذه األنشيييطة توثييييق املعيييارف 
 والتصييدي للكييوار  والتأهييق للحرائييق التقليدييية إلدارةوا  وتقييدىل معلومييات يف هييذا الشييأن املنيياخ
يية  وغدارة الشيؤون البحريية   وجتميع مياه األمطار  وتقنيات الزراعية التقليداملبكر اإلنذارنظم و  هلا

السييياحلية  وتطيييوير الطاقييية البديلييية  وتنميييية سيييبل العييييش املسيييتدامة. وعيييالوة عليييى الييي   ميكييين 
للشييييعوب األصييييلية أن تييييؤدي دوراا يف وقييييف غزاليييية الغيييياابت عيييين  ريييييق غصييييدار سييييندات ملكييييية 

 .(١٢)األراضي  وغدارة الغاابت وحفظها وتعزيز احلكم احمللي

 املناخ وتغري األصلية والشعوب اإلنسان وقحق هيئات -رابعاا  
من الهتمام لنتهاكات حقيوق الشيعوب األصيلية  تكرس هيئات حقوق اإلنسان مزيداا  -٢5

 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. 517.  ال الع عليه يف املوقع الشبكي التايل: وميكنwww.ipcc.ch/report/ar5/wg2/. 
  .chap. 11, p. 718 نفسه  املرجع (١٠)
  .Summary for Policymakers, p. 26 نفسه  املرجع (١١)
(١٢) UNEP, Climate Change and Human Rights, p. 27أيضاا  وانظر ؛ www.iipfcc.org/key-issues. 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
http://www.iipfcc.org/key-issues
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وقرر املنتدى الدائم املعين بقضااي الشعوب األصيلية اليذي يتنياول قضيااي حقيوق اإلنسيان كجيزء  -٢6
جرى ته السنوية  وأيف دور  خاصاا  من الزمن مناقشة املناخ بوصفه موضوعاا  من وليته الستشارية منذ عقد

 (. E/C.19/2010/7و E/C.19/2008/10عدة دراسات بشأن أتثري تغري املناخ يف الشعوب األصلية )
وتناولييييييت هيئييييييات معاهييييييدات حقييييييوق النسييييييان  ول سيييييييما اللجنيييييية املعنييييييية ابحلقييييييوق  -٢٧

ية  وجلنة حقوق الطفل واللجنية املعنيية ابلقضياء عليى التميييز ضيد القتصادية والجتماعية والثقاف
  أتثييري تغييري املنيياخ علييى الشييعوب األصييلية يف سييياق استعراضيياهتا الدورييية للييدول األ ييراف. املييرأة

ودعت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان على وجه التحديد الدول غىل وضيع خطي  وسياسيات 
مييع مشيياركة الشييعوب األصييلية مشيياركة اتميية يف تصييميمها.  وبييرامج و نييية للتصييدي لتغييري املنيياخ

ودعيييت أيضيييياا غىل التأهييييق للكيييوار  وغدارة حييييالت الطييييوارئ وتعزييييز أ يييير احلماييييية الجتماعييييية 
للتخفيف بصورة أكثر فعالية من التيأثريات الجتماعيية والقتصيادية والبيئيية املتعيددة يف الشيعوب 

اليدول عليى تكثييف اجلهيود الراميية غىل التصيدي لتغيري  األصلية. وابإلضافة غىل ال   فقيد حثيت
املنييياخ  بطييييرق  منهييييا خطيييي  احليييد ميييين انبعييييااثت الكربييييون  وعليييى اختيييياا إيييييع التييييدابري الالزميييية 

 .(١3)لتخفيف اآلاثر السلبية على حق الشعوب األصلية يف الغذاء ويف املياه
آلاثر السلبية لتغري املنياخ عليى وتناولت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ا -٢8

اجتميياع خييرباء  ٢٠١6( واستضييافت يف تشييرين األول/أكتييوبر A/HRC/10/61حقييوق اإلنسييان )
وأكدت الرسيائل الرئيسيية للمفوضيية  .(١4)سل  الضوء على أتثري تغري املناخ يف الشعوب األصلية

ة والعشييرين ملييؤمتر األ ييراف املتعلقيية بتغييري املنيياخ وحقييوق اإلنسييان اليييت نشييرت قبييل الييدورة احلادييي
 الييييت عقيييدت يف ابرييييس يف كيييانون األول/ اتفاقيييية األميييم املتحيييدة اإل اريييية بشيييأن تغيييري املنييياخ يف

حيييق الشيييعوب األصيييلية يف املشييياركة يف صييينع القيييرار والسيييتفادة مييين اسيييتخدام  ٢٠١5ديسيييمرب 
 معارفها وابتكاراهتا وممارساهتا.

بييييييان عيييييام مشيييييرتك صيييييادر تناسيييييبة الييييييوم العييييياملي للبيئييييية  يف  ٢٠١5حزيران/يونييييييه  5ويف  -٢٩
مكلفاا بولية يف غ ار اإلجيراءات اخلاصية  تين فييهم املقيررة اخلاصية املعنيية حبقيوق الشيعوب  ٢٧ ح 

 .(١5)األصلية الدول  على التأكد من أن حقوق اإلنسان هي يف صميم غدارة طؤون تغري املناخ
اص املعيييين تسيييألة التزاميييات حقيييوق اإلنسيييان املتعلقييية   نظييير املقيييرر اخلييي٢٠١6ويف عيييام  -3٠

نسييان يف حقييوق اإل ابلتمتييع ببيئيية آمنيية ونظيفيية وصييحية ومسييتدامة  يف التزامييات الييدول يف  ييال
 (.A/HRC/31/52سياق تغري املناخ  وسل  الضوء على حقوق الشعوب األصلية )

خ يف سييياق عملييية السييتعراض وتثييري الييدول أكثيير فييأكثر أيضيياا طييواهل تتعلييق بتغييري املنييا  -3١
الييدوري الشييامل  مسييلطة الضييوء كييذل  علييى العييرتاف املتزايييد بتغييري املنيياخ بوصييفه مسييألة ميين 

 .(١6)مسائل حقوق اإلنسان. واعتمد ا لس عدة قرارات تتصل بتغري املناخ والشعوب األصلية

__________ 

 CRC/C/NZL/CO/5و CRC/C/SUR/CO/3-4و CEDAW/C/VCT/CO/4-8و CEDAW/C/HND/CO/7-8انظييييييييير  (١3)
. وميكيييين ال ييييالع علييييى املالحظييييات اخلتامييييية E/C.12/AUS/CO/4و E/C.12/FIN/CO/6و E/C.12/CAN/CO/6و

 . /http://uhri.ohchr.org هليئات املعاهدات على املوقع الشبكي التايل:
 .www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx انظر (١4)
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1604%209&LangID=E انظر (١5)
 (.٢٠١6) 3٢/33( و٢٠١5)٢٩/١5( و٢٠١4)٢6/٢٧( و٢٠١١) ١8/٢٢( و٢٠٠٩) ١٠/4القرارات  (١6)

http://uhri.ohchr.org/document/index/5A34114B-CBCB-4360-A176-F743B659031E
http://uhri.ohchr.org/document/index/A5DF7142-CD54-4402-8838-B8EB5E90EE1D
http://uhri.ohchr.org/document/index/C69A5D24-ADB8-4675-ACA4-F314AD859D29
http://uhri.ohchr.org/document/index/1A173E71-BA72-4CD6-8F27-7FD9F07069E2
http://uhri.ohchr.org/document/index/6DC0521C-28B4-40E2-A9BB-E184A082F9C6
http://uhri.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/HRAndClimateChange/Pages/HRClimateChangeIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=1604%209&LangID=E
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 ذلةك يف مبةا ،الدوليةةغريهةا مةن املعةايري و  اإلنسةان قةوقاملعايري املتعلقةة حب -خامساا  
 ابريس واتفاق املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية
يؤثر تغري املناخ سلباا يف  ائفة واسعة من حقوق اإلنسان  والشعوب األصيلية معرضية بصيفة  -3٢

وق ملتعلقية حبقيالتزاميات خاصة للتأثر بسبق تعرض أراضيها وأقاليمهيا التقليديية للمخيا ر. وتنطيوي ال
النتهاكيات.  نصياف ميناإلنسان على التزامات الدول ابحرتام حقوق اإلنسيان ومحايتهيا وغعماهليا واإل
ضييااي حقييوق قا بشييأن وتقتضييي هييذه الواجبييات ميين الييدول اختيياا اإلجييراءات الالزميية للوفيياء ابلتزاماهتيي

حبقيييوق  ولات اليييداإلنسيييان الناإييية عييين تغيييري املنييياخ. وقيييد قضيييت هيئيييات حقيييوق اإلنسيييان أبن التزامييي
قيييوق ؤثر يف حاإلنسيييان تشيييمل واجيييق محايييية أصيييحاب احلقيييوق مييين الضيييرر البيئيييي اليييذي يُتوقيييع أن يييي

م ل وحييي  إلنسيييان أاإلنسيييان سيييواء أكيييان هيييذا الضيييرر البيئيييي املعييي  يشيييكل انتهاكييياا لقيييانون حقيييوق ا
 مييييت(. والتز A/HRC/31/52و A/HRC/25/53) عنييييدما ل تكييييون الدوليييية مسييييؤولة مباطييييرة عيييين الضييييرر

 الدول  ديداا ابلتعاون الدويل من خالل  موعة من املعاهدات الدولية. 
يتطلييق  وعلييى النحييو الييذي أطييار غليييه املنتييدى الييدائم املعييين بقضييااي الشييعوب األصييلية  -33

ا يف الي  تلي  تي -ختلفية القانونية الدولية امل  النظم الفرعية النظام الدويل ككل أن تعمل إيع 
 (.E/C.19/2010/7بصورة متناسقة ) -اإلنسان وتغري املناخ اليت  كم حقوق 

وحقوق الشعوب األصلية اات الصلة بتغري املناخ راسخة يف  موعة من املعايري الدولية  -34
نسييان والقييانون قييوق اإلاليييت تتالقييى يف  تلييف فييروع القييانون الييدويل  ول سيييما القييانون الييدويل حل

اصيية غىل الييدول قييررة اخلدويل. ولييدى غعيداد هييذا التقرييير   لبييت املالبيئيي الييدويل وقييانون العمييل اليي
دودهيا ر طيارت يف أالردل على استبيان يف هذا اخلصوص  وأعربت عين سيرورها لعلمهيا أبن اليدول 

ملنيييياخ ع تغييييري اغىل أ ييييا تعييييرتف أبمهييييية مراعيييياة حقييييوق الشييييعوب األصييييلية يف تييييدابري التكيييييف ميييي
 مج املزيد من التمويل هلذه األهراض.والتخفيف من آاثره وأنه  ري ختصي

ومييين بييي  احلقيييوق الرئيسيييية املتيييأثرة  احليييق يف تقريييير املصيييري  واحليييق يف التنميييية واحليييق يف  -35
املوافقييية احليييرة واملسيييبقة واملسيييتنرية  واحليييق يف املشييياركة وحقيييوق األرض واحليييق يف الصيييحة والغيييذاء 

فييية. وكييل هييذه احلقييوق مرتابطيية ترابطيياا وثيقيياا  واملييياه والتمتييع تسييتوى معيشييي لئييق واحلقييوق الثقا
 .(١٧)ترابطها يلزم النظر يفولذل  
 يف النفييياا حييييز دخليييت الييييت املنييياخ تغيييري بشيييأن اإل اريييية املتحيييدة األميييم اتفاقيييية و يييدد -36
 تيدخل دون حييول مسيتوى عنيد الدفيئية هيازات تركيزات تثبيت يف يتمثل سامياا  هدفاا  ١٩٩4 عام
 دابريجتمييع بيي  تيي مزدوجيية اسييرتاتيجية غىل اسييتناداا  املنيياخي النظييام يف نسيياناإل جانييق ميين خطييري

 .(١8)والتكيف التخفيف
  ٢٠١6وانطالقيياا ميين التفاقييية  يهييدف اتفيياق ابريييس الييذي دخييل حيييز النفيياا يف عييام  -3٧

 ةاحلييرار  درجيية ارتفيياعغىل تعزيييز السييتجابة العاملييية لتهديييدات تغييري املنيياخ ميين خييالل اإلبقيياء علييى 
 الصيناعية  احلقبية قبيل ميا مستوايت فوق مئويت  درجت  من أقل حدود يف القرن هذا يف العاملية
درجييية  ١.5 تتجييياوز ل حبيييي  احليييرارة درجييية ارتفييياع مييين للحيييد اجلهيييود مييين املزييييد بيييذل ومواصيييلة
__________ 

 .A/HRC/31/52و http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/63-panel-hrc-cc انظر (١٧)
 ./php6036http://unfccc.int/essential_background/convention/items. انظر (١8)

http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/63-panel-hrc-cc
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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 ١٩٧دولة على اتفاق ابريس من أصل  ١6٠  صدقت ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١ويف  .(١٩)مئوية
 دولة من الدول األ راف يف التفاقية.

واتفيييياق ابريييييس هييييو أول معاهييييدة بشييييأن تغييييري املنيييياخ تعييييرتف صييييراحة حبقييييوق اإلنسييييان  -38
 اهالا طييياخ يشيييكل وحقيييوق الشيييعوب األصيييلية. ويقيييرل ميييؤمتر األ يييراف يف الديباجييية أبن تغيييري املنييي
خ  أن  يييرتم ري املنييا مشييرتكاا للبشييرية  وأنييه ينبغييي لأل ييراف  عنييد اختيياا اإلجييراءات للتصييدي لتغيي
لصييحة  ااحلييق يف وتعييزز وتراعييي مييا يقييع علييى كييل منهييا ميين التزامييات متعلقيية حبقييوق اإلنسييان  و 

 ليييدولل ينبغيييي هألنيييوالتزامييياا هيييام    وحقيييوق الشيييعوب األصيييلية. وتيييوفر هيييذه اإلطيييارات معلمييياا 
لييييت التيييدابري ا تنفييييذ هييذا التفييياق احيييرتام حقييوق الشيييعوب األصييلية يف لييدى تكفيييل أن  ييرافاأل

 تتخذها بشأن تغري املناخ.
وعلييى الييرهم ميين هييذه التطييورات اهلاميية  أعربييت الشييعوب األصييلية عيين خيبيية أملهييا ألن  -3٩

د أحييييتمثيييل حقيييوق الشيييعوب األصيييلية   تكييين مدرجييية بشيييكل أكثييير أمييياانا يف اتفييياق ابرييييس. و 
ت الصييلة حكييام ااأهييدافها الرئيسييية يف غدراج غطييارات غىل حقييوق الشييعوب األصييلية يف إيييع األ

كنيييييدا و الفلبييييي  املتعلقييييية ابلتخفييييييف والتكيليييييف. وخيييييالل املفاوضيييييات  أييييييدت بيييييريو وهواتيميييييال و 
دراج غطيارات غاهلادئ  غىل جنق مع عدد من الدول اجلزرية يف احملي  واملكسي  ونيكاراهوا جنباا 

عليى  دان أخيرىيف النمج غىل الشعوب األصلية  هذا من انحية. ومن انحية أخرى  اعرتضيت بلي
ية احملتملية املسيؤول غدراجها على أساس أ ا ليست اات صلة مباطرة أبهيراض التفياق وختوفياا مين

عيارف م مت غىل نظيوق الينمج. ويُنظير غىل الطيابع الطيوعي لاطياراإلدراج هذه اإلطارات يف منطي
 الشعوب األصلية. حيقق أهداف ( املتعلقة ابلتكيف على أنه ل5)٧الشعوب األصلية يف املادة 

 التنمية يف واحلق املصري تقرير -ألف 
ة تقريييير املصيييري هيييو مبيييدأ أساسيييي مييين مبيييادئ القيييانون اليييدويل ويف هايييية األمهيييية ابلنسيييب -4٠

ة لقتصيييييياديللشييييييعوب األصييييييلية لكونييييييه يؤكييييييد حقهييييييا يف أن تسييييييعى حبرييييييية غىل  قيييييييق تنميتهييييييا ا
سييبق صييالته ملنيياخي بوالجتماعييية والثقافييية. وهييو حييق أساسييي يف  ييايل تغييري املنيياخ والتمويييل ا

يت متسيييها. رارات اليييابحلقيييوق يف األراضيييي وحبيييق الشيييعوب األصيييلية يف املشييياركة يف العملييييات والقييي
خلييياص ابحلقيييوق ا اليييدويل العهيييد بييي  املشيييرتكة ١ امليييادة يف مكيييرس تقريييير املصيييري حيييق واحليييق يف

 3 سيية ويف املييادةة والسياالقتصيادية والجتماعيية والثقافيية والعهيد الييدويل اخلياص ابحلقيوق املدنيي
 من غعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. 

قريير املصيري وحقوقهيا القتصيادية والجتماعيية ويرتب  غنكار حق الشيعوب األصيلية يف ت -4١
ش  تتسييم ابلتهميييلية واليييتقييوايا ابلتجييارب التاراييية اليييت عاطييتها الشييعوب األصيي والثقافييية ارتبا يياا 

وت رتف ديذا التفياميا   يعيو واحلرمان والتدمري البيئي ألراضي أجدادها وافتقارها غىل الستقاللية. 
قريير املصيري تاحليق يف  أن يسيهم يف أسيباب الفقير ويف زايدة غنكياريف التمويل املنياخي فملنيه ميكين 

 يف أوساا  تمعات الشعوب األصلية.

__________ 

 .http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php انظر (١٩)

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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( ١)3٢عيالن  ول سييما أحكيام امليادة واحلق يف التنميية حيق تؤكيده عيدة أحكيام يف اإل -4٢
لقية اليت تنمج على أن  للشعوب األصلية احلق يف  ديد وترتييق األوليوايت والسيرتاتيجيات املتع

  .(٢٠)بتنمية أو استخدام أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى 
وميكن لاجراءات املتعلقة ابملناخ اليت ل تراعي املسؤوليات املتفاوتية بي  اليدول أن تقيوض  -43

دما ل تتقاسيم ميية. وعنيحق الشعوب األصلية يف التنميية  ول سييما تلي  الييت تعييش يف البليدان النا
ار التمويييل مسيي ىل  ويييلغالبلييدان عييقء آاثر تغييري املنيياخ بصييورة  تلفيية  فييملن البلييدان النامييية تضييطر 
 ملناخ. ال لتغري بعيداا عن السياسات الجتماعية للتصدي للتأثريات الطارئة والطويلة األج

  واملستنرية واملسبقة احلرة واملوافقة املشاركة يف واحلق األرض حقوق -ابء 
 بشيييأن الشيييعوب األصيييلية والقبليييية ١٩8٩تكيييرس اتفاقيييية منظمييية العميييل الدوليييية لعيييام  -44

. وغن ١٩ غىل ١4( حقيييييوق الشيييييعوب األصيييييلية يف األرض يف امليييييواد مييييين ١6٩)التفاقيييييية رقيييييم 
ان وق اإلنسيياإلعييالن الييذي يعييزز حقييوق الشييعوب األصييلية املعييرتف دييا ابلفعييل يف صييكوك حقيي

ية لشيعوب األصيلهليئات معاهيدات حقيوق اإلنسيان  يؤكيد حيق ا القضائية السوابقيف و  األخرى 
 (.٢٧و ٢6و ٢5لسيطرة عليها. )املواد يف امتالك أراضيها وا

وينمج اإلعالن على أن على الدول أن تتشاور وتتعاون مع الشعوب األصلية للحصيول  -45
كين أن ملشاريع اليت ميافقة على على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية قبل اختاا أي تدابري أو املوا

يف املشيياركة يف  للشييعوب األصييلية احلييق ويؤكييد اإلعييالن كييذل  أن .(3٢و ٢٧متسييها. )امليياداتن 
 نفسييها ووفقيياا بارهم هييي اختيياا القييرارات املتعلقيية ابملسييائل اليييت متييس حقوقهييا ميين خييالل ممثليي  ختتيي

 تقوم ابختاا دا اليت إلجراءاهتا اخلاصة  وكذل  احلق يف حفل وتطوير مؤسساهتا األصلية اخلاصة
 (.٢٧و ١8و 5القرارات )املواد 

املشيياركة مكييرس أيضيياا يف اتفاقييية األمييم املتحييدة اإل ارييية بشييأن تغييري املنيياخ. واحلييق يف  -46
انييية يع وتيسييري غمكميين التفاقييية علييى أن علييى إيييع األ ييراف يف التفاقييية تشييج 6وتيينمج املييادة 

تنيياول تغييري  مهييور يفحصييول اجلمهييور علييى املعلومييات املتعلقيية بتغييري املنيياخ وآاثره  ومشيياركة اجل
 ه وغعداد الستجاابت املناسبة. املناخ وآاثر 

وتسيييللم اتفاقيييات كيييانكون الييييت اعتميييدت يف اليييدورة السادسييية عشيييرة مليييؤمتر األ يييراف يف  -4٧
( أبمهييييية مشيييياركة الشييييعوب FCCC/CP/2010/7/Add.1) ٢٠١٠التفاقييييية اليييييت عقييييدت يف عييييام 

عليى حنيو مماثيل  سيللمت األصلية يف اختاا غجراءات فعالة فيما يتعلق بتغري املناخ جبميع جوانبه. و 
أبمهييية مشيياركة اجلمهييور يف معاجليية آاثر تغييري املنيياخ وأقييرت بضييرورة غطييراك  اجلمعييية العاميية أيضيياا 

 موعة واسعة من اجلهات املعنية على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والو ين واحملليي وأبمهيية 
 .(٢١)الشعوب األصلية يف اختاا غجراءات فعالة فيما يتعلق بتغري املناخ جبميع جوانبه

لضيييمان املشيياركة الفعالييية هيييو تيييوفري املعلومييات وغاتحييية غمكانيييية احلصيييول  والشييرا األساسيييي -48
)و( من التفاقيية  ينبغيي لليدول غجيراء تقييميات لألثير البيئيي (١)4. وعلى النحو املب  يف املادة عليها

__________ 

 .٢3و ٢١ املادت  أيضاا  انظر (٢٠)
 .١٢ الفقرة  6٧/٢١٠ القرار (٢١)
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وطييدد املقييرر اخليياص املعييين حبقييوق اإلنسييان  .(٢٢)وضييمان أن تكييون هييذه املعلومييات متاحيية للجمهييور
ى أمهييييييييية غجييييييييراء تقييمييييييييات لاجييييييييراءات املتخييييييييذة للتخفيييييييييف ميييييييين آاثر تغييييييييري املنيييييييياخ والبيئيييييييية عليييييييي

(. وغضافة غىل ال   أكدت حمكمة العدل الدوليية أنيه  يق اعتبيار 53الفقرة   A/HRC/31/52 )انظر
غجراء تقييم األثير البيئيي طير اا توجيق القواعيد العامية للقيانون اليدويل كلميا كيان هنياك خطير مين مغبية 

  .(٢3)النشاا أتثرياا سلبياا كبرياا يف سياق عابر للحدود  وخباصة  على مورد مشرتكأن يؤثر 
ومشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرار وتيسيري املعلوميات وآلييات املشياركة هليا للقييام  -4٩

سيييق ميييع ى حنيييو يتبيييذل  مهيييا عنصيييران حامسيييان يف اجلهيييود الراميييية غىل التصيييدي لتغيييري املنييياخ علييي
 حقوق اإلنسان.التزامات 
وميكيين أن تضييع املشيياريع املتعلقيية بتغييري املنيياخ حييواجز أمييام الشييعوب األصييلية يف ملكييية  -5٠

ل تييدابري ميين أجيي نيياخيامل التمويييل بتقييدىلاألراضييي. وهييذا مييا تؤكييده الشييواهل املثييارة فيمييا يتعلييق 
لطاقييية ادود لييي  سييياالتخفييييف  مثيييل مشييياريع غنتييياج الوقيييود األحييييائي والطاقييية املتجيييددة  تيييا يف 

فقية احليرة ليى املواالكهرمائية يف أراضي الشعوب األصلية دون غجراء مشاورات لضمان احلصول ع
لنتهاكيييات تفييياقم ا واملسيييبقة واملسيييتنرية للشيييعوب املتضيييررة. واشيييى أن تيييؤدي هيييذه املشييياريع غىل
فقييدان  ناإيية عيينالطويليية األمييد واملنهجييية حلقييوق الشييعوب األصييلية. وتييؤدي حييالت التشييرد ال

 ية.األرض واإلقليم غىل زايدة تقويب السالمة الثقافية ومحاية الشعوب األصل

  الئق معيشي مبستوى التمتع ويف والغذاء واملياه الصحة يف احلق -جيم 
ميين العهييد الييدويل اخليياص ابحلقييوق القتصييادية والجتماعييية والثقافييية  ١١تييدعم املييادة  -5١

ميين اجلييوع. وعلييى الييرهم ميين أن العهييد ل يشييري صييراحة  احلييق األساسييي لكييل طييخمج يف التحييرر
غىل احلق يف املياه  فقد أكدت اللجنة املعنيية ابحلقيوق القتصيادية والجتماعيية والثقافيية أن احليق 
يف املييياه هييو جيييزء ميين احليييق يف مسييتوى معيشيييي لئييق  وطيييددت علييى أن احليييق يف املييياه ييييرتب  

أنييه ينبغيييي  لسييكن الالئييق والغييذاء. وأكيييدت اللجنيية أيضيياا ل ينفصييم ابحلييق يف الصيييحة وا ارتبا يياا 
لليييدول أن تعتميييد بيييرامج طييياملة لضيييمان ميييا يكفيييي مييين امليييياه لألجييييال املقبلييية مييين خيييالل تقيييييم 

علييييى تييييوافر امليييياء واليييينظم اإليكولوجييييية الطبيعييييية  مثييييل تغييييري  تييييؤثر قييييد اليييييت اإلجييييراءات أتثييييريات
 ي للحقوق الواردة يف العهد.والدول ملزمة ابإلعمال التدر  .(٢4)املناخ
مييين اتفاقيييية األميييم املتحيييدة اإل اريييية واتفييياق ابرييييس اهليييدف املتمثيييل يف  ٢وتؤكيييد امليييادة  -5٢

ضمان عدم تعرض غنتاج األهذية للخطر بسبق تغري املناخ. ويشار غىل احليق يف الصيحة صيراحة 
بيييت هيئيييات معاهيييدات يف ديباجييية التفييياق. وفيميييا يتعليييق ابلشيييعوب األصيييلية وتغيييري املنييياخ  أعر 

ميين آاثر تغييري املنيياخ  مثييل مشيياريع  التخفيييف تييدابري أتثييريكيفييية   غزاء قلقهيياحقييوق النسييان عيين 
الوقييييود األحيييييائي  يف الشييييعوب األصييييلية  وخباصيييية غزاء اخلطيييير الييييذي تشييييكله الزراعيييية األحادييييية 

  .(٢5)احملصول على األمن الغذائي
__________ 

(٢٢) UNEP, Climate Change and Human Rights, pp. 16-17 وانظر أيضاا  A/HRC/31/52 55-5٠  الفقرات. 
(٢3) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14. 
 حلقيوق السيامية املتحدة األمم مفوضية من املقدمة واملسامهة املاء  يف احلق بشأن (٢٠٠٢)١5 رقم العام التعليق (٢4)

 ملناخ.ا تغري بشأن إل اريةا املتحدة األمم اتفاقية يف األ راف ملؤمتر والعشرين احلادية الدورة غىل اإلنسان
(٢5) E/C.12/IDN/CO/1 وCERD/C/IDN/CO/3 وCERD/C/COL/CO/14 وCERD/C/NLD/CO/19-21. 

http://uhri.ohchr.org/document/index/FEF33692-F53A-4ED2-A99E-0934321F1750
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املعنييييية بتغييييري املنيييياخ يف تقرييييير التقييييييم اخلييييامس غىل أن وختلييييمج اهليئيييية احلكومييييية الدولييييية  -53
عليى امليوارد احملليية وتعييش يف األجيزاء مين العيا  الييت  كبيرياا   الشيعوب األصيلية  الييت تعتميد اعتمياداا 

أكيييرب يف التعيييرض للخسيييائر القتصيييادية وسيييوء  خطيييراا  تواجيييه ميييا عيييادة بسيييرعة يتغيييري فيهيييا املنييياخ 
اهليئييية كيييذل  أن معيييارف الشيييعوب األصيييلية أمييير مهيييم لتحقييييق  وتالحيييل .(٢6)األحيييوال الصيييحية

املسييامهة  األمين الغييذائي يف العدييد ميين أحنياء العييا  وأن سياسيات تغييري املنياخ حيتمييل أن تقليل ميين
 .(٢٧)اليت ميكن أن تقدمها معارف الشعوب األصلية يف التكيف بفعالية مع تغري املناخ

  التقليدية واملعارف الثقافة -دال 
أن  للشيييعوب األصيييلية احليييق يف احلفيييال والسييييطرة عليييى  3١اإلعيييالن يف امليييادة  يظهييير -54

ألمييير اطويرهيييا  وكيييذل  ايتهيييا وتتراثهييا الثقيييايف ومعارفهيييا التقليديييية وتعبرياهتيييا الثقافييية التقليديييية ومح
 ذوراجلينيييية والبيييلبشيييرية و ابلنسيييبة ملظييياهر علومهيييا وتكنولوجياهتيييا وثقافاهتيييا  تيييا يف الييي  امليييوارد ا

 واألدوية ومعرفة خصائمج احليواانت والنبااتت .
( مييين اتفييياق ابرييييس عليييى ميييا يليييي:  تسيييللم األ يييراف أبن غجيييراءات 5)٧وتييينمج امليييادة  -55

ملشياركة ويتسيم وم عليى االتكيف ينبغي أن تتبع  جاا قطري التوجييه يراعيي القضيااي اجلنسيانية ويقي
ينبغييي ابليية للتييأثر  و لوجييية القاحمللييية والييُنُظم اإليكو ابلشييفافية الكامليية  ويراعييي الفئييات وا تمعييات 

ييييية ومعييييارف التقليد أن يسييييتند غىل أفضييييل النتييييائج العلمييييية املتاحيييية وعنييييد القتضيييياء غىل املعييييارف
 السياسيييات لتكيليييف يفاالشيييعوب األصيييلية واليييُنُظم املعرفيييية احملليييية وأن يسرتطيييد ديييا بغيييية غدمييياج 

 اا هامي رفيية أساسياا لينظم املعية والبيئية . ويوفر العيرتاف ديذه االقتصاد -واإلجراءات الجتماعية 
 لسياسات التكيلف مع تغري املناخ وختفيف آاثره. 

وتؤكد الدول صراحة يف الوثيقة اخلتامية اليت اعتميدت يف امليؤمتر العياملي املعيين ابلشيعوب  -56
تيجياهتا للحفيييال عليييى   أن معيييارف الشيييعوب األصيييلية واسيييرتا٢٠١4األصيييلية  املعقيييود يف عيييام 

بيئتها ينبغي أن تراعى وتؤخذ يف العتبار ليدى وضيع  يج و نيية ودوليية للتخفييف مين آاثر تغيري 
 .(٢8)املناخ والتكيف معه

وتشري اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقرير التقييم اخليامس غىل أن معيارف  -5٧
 والبحيو  ميا هتميل يف السياسيات  املنياخ  وهيي هالبياا  الشعوب األصلية مهددة بسبق آاثر تغري

سييييييزيد مييييين فعاليييييية اسيييييرتاتيجيات  العلميييييية املعيييييارف ميييييع وتكاملهيييييا ديييييا املتبيييييادل العيييييرتاف وأن
وتعلن اهليئة كذل  أن املعارف احمللية واألصلية ومصاحل أصيحاب املصيلحة وقييمهم  .(٢٩)التكيف

 .(3٠)ة يف عمليات صنع القرارات املتعلقة بتغري املناخوتوقعاهتم املتنوعة  أمر أساسي لبناء الثق
ومن التطورات اإل ابية أن املقرر الذي اعتمده مؤمتر األ يراف يف اتفاقيية األميم املتحيدة  -58

اعتمياد اتفياق ابرييس  واليذي  ابلقيرتان ميعاإل ارية بشأن تغريل املنياخ يف دورتيه احلاديية والعشيرين 
__________ 

(٢6) Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014, chap. 11, p. 718. 
  .chap. 7, p. 520 نفسه  املرجع (٢٧)
 .36 الفقرة  6٩/٢ العامة اجلمعية قرار (٢8)
(٢٩) Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2014, chap. 12, p. 758. 
  .chap. 2, p. 198 نفسه  املرجع (3٠)
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القادمة  يسللم على وجه التحديد بضيرورة تعزييز معيارف ا تمعيات  حيدد برانمج العمل للسنوات
احمللييية والشييعوب األصييلية وتكنولوجياهتييا وممارسيياهتا وجهودهييا فيمييا يتعلييق ابلتصييدي لتغييري املنيياخ 
والتعامل معه  وينشع منرباا لتبادل التجارب واملمارسات الفضلى بشأن التخفيف والتكييف عليى 

 (. ١35الفقرة   FCCC/CP/2015/10/Add.1ر حنو طامل ومتكامل )انظ
وعليى النحيو الييذي أطيار غليييه املنتيدى الييدويل للشيعوب األصييلية املعيين بتغييري املنياخ  ميين  -5٩

األساسييي احييرتام املعييارف التقليدييية اليييت تنقلهييا الشييعوب األصييلية ملعاجليية املسييائل املتصييلة بتغييري 
املمكنية. وتلتيزم  واحلليولمن آاثره  لتخفيفمعه وا فوالتكياملناخ  تا يف ال  أسباب تغري املناخ 

الشيييعوب األصيييلية حبمايييية املعيييارف واملمارسيييات التقليديييية واسيييتخدامها وتطبيقهيييا لتنفييييذ احلليييول 
وسييبل التكليييف مييع تغييري املنيياخ داخييل  تمعييات الشييعوب األصييلية. ول ميكيين أن تقتصيير احللييول 

الغربيييية  بيييل  يييق أن تشيييمل املعيييارف والبتكيييارات  املتعلقييية بتغيييري املنييياخ عليييى املعيييارف العلميييية
يف جهيود حفيل الينظم اإليكولوجيية  واملمارسات التقليدية للشعوب األصلية اليت أسهمت اترايياا 

 .(3١)والتنوع األحيائي

 الدويل التعاون -هاء 
توافيييق اليييدول الصيييناعية توجيييق التفاقيييية عليييى دعيييم األنشيييطة املتعلقييية بتغيييري املنييياخ يف  -6٠

البلدان النامية من خالل توفري الدعم املايل للعمل. وتعيرتف التفاقيية بتعيرض إييع البليدان آلاثر 
تغيييري املنييياخ  وتيييدعو غىل بيييذل جهيييود خاصييية لتخفييييف اآلاثر  ول سييييما يف البليييدان الناميييية الييييت 

 .(3٢)تفتقر غىل املوارد الالزمة للقيام بذل  بنفسها
جييل تعزيييز ومحاييية حقييوق اإلنسييان يف جييوهر ميثيياق األمييم وينييدرج التعيياون الييدويل ميين أ -6١

(. واللتييزام ابلقيييام دييذا التعيياون أميير مؤكييد صييراحة يف 85  الفقييرة A/HRC/10/61املتحيدة )انظيير 
  ويف العهيييد اليييدويل اخلييياص ابحلقيييوق القتصيييادية والجتماعيييية (33)األحكيييام اليييواردة يف اإلعيييالن

  .(35)لويف اتفاقية حقوق الطف (34)والثقافية
للعدييييد مييين  مييين اإلعيييالن مهمييية أيضييياا  ٢٩واإلطيييارة احمليييددة غىل حفيييل البيئييية يف امليييادة  -6٢

حلييق يف ألصييلية امشيياريع التخفيييف ميين آاثر تغييري املنيياخ. وتيينمج هييذه املييادة علييى أن للشييعوب ا
ع لييدول أن تضييأن علييى او حفييل ومحاييية البيئيية والقييدرة اإلنتاجييية ألراضيييها أو أقاليمهييا ومواردهييا  

 ز. ملا متييوتنفذ برامج ملساعدة الشعوب األصلية يف تدابري احلفل واحلماية هذه  دو 
والتعيياون الييدويل أميير ل بييد منييه للتصييدي آلاثر تغييري املنيياخ. فييكاثر تغييري املنيياخ هييي أكييرب  -63

خطر بسبق تعرضاا لل تكون الشعوب األصلية هي األطدهالباا ما بكثري يف البلدان النامية حي  
 ادها.وقع اجلغرايف للمنا ق اليت تعيش فيها وارتفاع معدلت الفقر ب  أفر امل

__________ 

 ./www.iipfcc.org/key-issues انظر (3١)
 ./php6036http://unfccc.int/essential_background/convention/items. انظر (3٢)
 املاداتن 3٩ و4١. (33)
 .٢3و ٢٢و ( 4)١5و ( ٢)١١و (١)٢ املواد (34)
 (.4)٢4و 4 املاداتن (35)

http://www.iipfcc.org/key-issues/
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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 واجلرب االنتصاف يف احلق -واو 
الضييييرر تواردهييييا  يييييؤثر تغييييري املنيييياخ ابلفعييييل أتثييييرياا طييييديداا يف الشييييعوب األصييييلية إبحليييياق -64

قيييية احلييييرة املوافلييييى عالتييييدابري املتخييييذة للتخفيييييف ميييين آاثر تغييييري املنيييياخ دون احلصييييول فالطبيعييييية. 
 .واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية جتربها على ترك أراضيها وأقاليمها

ويظهيير يف معاهييدات  (36)واحليق يف النتصيياف واجليرب مبييدأ راسييىن مين مبييادئ القييانون اليدويل -65
ميين اإلعييالن علييى احلييق يف آليييات فعاليية ملنييع أي عمييل يهييدف  8وتيينمج املييادة  .(3٧)حقييوق اإلنسييان

 ي غىل نزع ملكية أراضي الشعوب األصلية أو أقاليمها أو مواردها والنتصاف منه.يؤد أو
من أراضيها  ( على أنه ل  وز ترحيل الشعوب األصلية قسراا ١٠وينمج اإلعالن )املادة  -66

ت  سيييكون لنتهاكيياادون غعرادييا عيين موافقتهييا احلييرة واملسييبقة واملسييتنرية. وعنييدما  ييد  تليي  
ما ثوالتفاق حي يف احلصول على جرب منصف  تا يف ال  رد احلقوق والتعويب للضحااي احلق 

ويب ق يف تعيييأمكييين  عليييى خييييار العيييودة غىل أراضييييها. وغاا تعيييذر الييي   للشيييعوب األصيييلية احلييي
تقليديية  كهيا بصيفةعادل ومنصف ومقس  فيما ايمج األراضيي واألقياليم وامليوارد الييت كانيت متتل

ا أو تسيييييييتخدمها  والييييييييت صيييييييودرت أو أخيييييييذت أو احتليييييييت أو كانيييييييت خبيييييييالف الييييييي  تشيييييييغله
 صيييورة لتعيييويب يفاسيييتخدمت أو أضيييريت دون موافقتهيييا احليييرة واملسيييبقة واملسيييتنرية. ويقيييدم ا أو

ة تعويب نقدي و يف صور أراض وأقاليم وموارد مكافئة من حي  النوعية واحلجم واملركز القانوين أ
 . من اإلعالن( ٢8أو أي جرب آخر مناسق )املادة 

وأعربيييت هيئيييات معاهيييدات حقيييوق اإلنسيييان عييين القليييق غزاء تعيييرض الشيييعوب األصيييلية  -6٧
للتشريد القسري مشرية غىل العالقة اخلاصية الييت تيرب  الشيعوب األصيلية أبراضييها والتيأثري العمييق 
للتشيييريد القسيييري عليييى بقائهيييا  وحثيييت اليييدول عليييى تقيييدىل اجليييرب  ميييع الرتكييييز عليييى اللتيييزام بيييرد 

للمعييايري الدولييية  وعنييد القتضيياء  غدراج  وينبغييي تييوفري تييدابري اجلييرب وفقيياا  .(38)األصييليةاألراضييي 
  .(3٩)عناصر رد احلقوق والتعويب وغعادة التأهيل والرتضية وضماانت عدم التكرار

ول تعرتف اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية حبق األفراد يف اللجوء غىل العدالية أو يف احلصيول  -68
النتصييياف  ول تشيييري سيييوى غىل  رائيييق تسيييوية املنازعيييات بييي  األ يييراف. ويف الييييدورة  عليييى سيييبل

  أنشأ مؤمتر األ يراف آليية وارسيو الدوليية ٢٠١3التاسعة عشرة ملؤمتر األ راف اليت عقدت يف عام 
املعنيييية ابخلسيييائر واألضيييرار املرتبطييية بتيييأثريات تغيييري املنييياخ  تيييا يف الييي  الظيييواهر املناخيييية القصيييوى 

 .(4٠)الظواهر البطيئة احلدو  يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلاثر الضارة لتغري املناخو 

__________ 

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

No. 9, pp. 21, 47   املشييروعة هيري األفعييال عين الييدول تسيؤولية املتعلقيية امليواد مشيياريع اليدويل  القيانون جلنييةو 
 .١-هاء الرابع الفصل ( A/56/10) العامة  الدورة السادسة واخلمسونالواثئق الرمسية للجمعية  دولياا 

العهيد اليدويل اخلياص ابحلقيوق املدنيية والسياسيية  امليادة ٢)3()أ( و  8 امليادة اإلنسيان  حلقيوق العياملي اإلعالن (3٧)
 والتفاقية الدولية للقضاء على إيع أطكال التمييز العنصري  املادة 6.

  األصييييلية الشييييعوب حقييييوق بشييييأن (١٩٩٧)٢3 رقييييم العاميييية التوصييييية العنصييييري  التمييييييز علييييى القضيييياء جلنيييية (38)
 .E/C.12/MEX/CO/4و CERD/C/NAM/CO/12و CERD/C/BWA/CO/16و

 .6٠/١4٧ العامة اجلمعية قرار (3٩)
(4٠) .http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8134.php انظر 

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8134.php
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منيييه أنيييه ينبغيييي لأل يييراف أن تعيييزز الفهيييم واإلجيييراءات  8ويؤكيييد اتفييياق ابرييييس يف امليييادة  -6٩
تعليييق  فيميييا يواليييدعم  بوسيييائل منهيييا آليييية وارسيييو الدوليييية  حسيييق القتضييياء  عليييى أسييياس تعييياوين

خلياص غلييه املقيرر ا ليذي أطيارسائر واألضيرار املرتبطية ابآلاثر الضيارة لتغيري املنياخ. وعليى النحيو اابخل
اع اخلسييائر ديييد أنييو  املعييين حبقييوق اإلنسييان والبيئيية  ميين املهييم تطبيييق منظييور حقييوق اإلنسييان لييدى 

كيان مراعياة ة ت(. وعالوة على ال   من األمهية احلامسي64  الفقرة A/HRC/31/52واألضرار )انظر 
 غري املناخ.تاإة عن حقوق الشعوب األصلية املراعاة الواجبة لدى التصدي للخسائر واألضرار الن

ويف اخلتييام  فييملن هييذا الفييرع ميين التقرييير يبيي  أوجييه التييكزر والتكامييل بيي  حقييوق اإلنسييان  -٧٠
ليق ابحليق سييما فيميا يتع   ولسيةوالقانون البيئي الدويل. ويتزايد التقارب بشأن املبادئ واملعايري الرئي

لييى اجلييرب. احلصييول عيف احلصييول علييى املعلومييات واحلييق يف املشيياركة واحلييق يف التميياس النتصيياف و 
ن قيوق اإلنسياحبف ملنياخ تعيرت اأن القوان  والسياسيات املتعلقية بتغيري ومن التطورات اهلامة واإل ابية 

 ن.ق اإلنساوب األصلية وهيئات حقو وتد ها تدر ياا يف أحكامها استجابة لدعوات الشع

  املستدامة التنمية أهداف -زاي 

هييري ملزميية  ٢٠١5علييى الييرهم ميين أن أهييداف التنمييية املسييتدامة اليييت اعتمييدت يف عييام  -٧١
ناصر اات صلة ع. وهي تتضمن عدة ٢٠3٠  فهي تشكل خطة التنمية العاملية ح  عام قانوانا 

 بتغري املناخ وحبقوق الشعوب األصلية. 
حنيييو املزييييد مييين اتسييياق  يف املضيييي قيييدماا  رئيسيييياا  وميثيييل صيييوت الشيييعوب األصيييلية عيييامالا  -٧٢

  قيييق أهييداف السياسيات. وهييذا هييو احليال بصييفة خاصيية عنيدما تسييعى التييدخالت اإلملائيية غىل
 .(4١)مرتابطيية جييوهرايا تتعلييق ابلنمييو القتصييادي واحلييد ميين الفقيير والتنمييية املسييتدامة وتغييري املنيياخ

وتسل  النقاا التالية الضوء على بعب األهداف اليت يتع  مراعاهتا يف السياسات املتعلقة بتغري 
 صلية.املناخ ويف التمويل املناخي من أجل معاجلة مسألة حقوق الشعوب األ

وحيدد اهلدف املتصيل بتغيري املنياخ الغياايت مين أجيل تعزييز آلييات  سي  مسيتوى قيدرات  -٧3
ليى النسياء ع الي  الرتكييز   تا يفالتخطي  واإلدارة الفعال  املتعلق  بتغري املناخ يف أقل البلدان ملواا 

ة ابإلعييالن  وينبغييي أن )ب((. وتتعلييق هييذه الغاييي١3عييات احمللييية واملهمشيية )الغاييية والشييباب وا تم
احلييق يف احلفييال علييى  منييه علييى أن  للشييعوب األصييلية 5تُقيرأ ابلقييرتان معييه والييذي ييينمج يف املييادة 

ظهييا يزهييا  مييع احتفايييزة وتعز مؤسسيياهتا السياسييية والقانونييية والقتصييادية والجتماعييية والثقافييية املتم
لجتماعيييييية صيييييادية واالسياسيييييية والقت حبقهيييييا يف املشييييياركة الكاملييييية  غاا اختيييييارت الييييي   يف احليييييياة

 اركة يف اختييياا القيييراراتالييييت متييين  الشيييعوب األصيييلية  احليييق يف املشييي ١8والثقافيييية للدولييية  وابمليييادة 
ة  جراءاهتيا اخلاصيإل وفقياا املتعلقة ابملسائل اليت متس حقوقها من خالل ممثل  ختتيارهم هيي بنفسيها و 

 ات .ا القرار لية اخلاصة دا اليت تقوم ابختاوكذل  احلق يف حفل وتطوير مؤسساهتا األص
ويييدعو اهليييدف املتعليييق بضييرورة غدارة الغييياابت عليييى حنييو مسيييتدام  ومكافحييية التصيييحر   -٧4

ووقييف تييدهور األراضييي وعكييس مسيياره  ووقييف فقييدان التنييوع البيولييوجي غىل حشييد املييوارد املالييية 
البيولييييوجي واليييينظم اإليكولوجييييية ميييين إيييييع املصييييادر وزايدهتييييا زايدة كبييييرية بغييييرض حفييييل التنييييوع 

)أ((. وييدعو أيضياا غىل حشيد ميوارد كبيرية مين إييع ١5ا اسيتخداماا مسيتداماا )الغايية واسيتخدامه
__________ 

(4١) ILO, Indigenous Peoples and Climate Change, p. 20. 
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املصيييادر وعليييى إييييع املسيييتوايت بغيييرض متوييييل اإلدارة املسيييتدامة للغييياابت وتيييوفري ميييا يكفيييي مييين 
الغييياابت وغعيييادة زرع الغييياابت  احليييوافز للبليييدان الناميييية لتعزييييز تلييي  اإلدارة  تيييا يف الييي  حفيييل

مين اإلعيالن  الييت تينمج عليى أن للشيعوب  3٩(. ويتعلق اهلدف األخري ابمليادة (ب)١5 )الغاية
األصلية احلق يف احلصول على مساعدات مالية وتقنية من الدول وعن  ريق التعاون الدويل  من 

 أجل التمتع ابحلقوق املنصوص عليها يف هذا اإلعالن.

  وطنياا  احملددة املعتزمة واملسامهات الوطنية والتقارير الدول، التزامات -سادساا  
يتعيي  علييى األ ييراف يف اتفاقييية األمييم املتحييدة اإل ارييية بشييأن تغييري املنيياخ أن تقييدم غىل مييؤمتر  -٧5

ت ملبيدأ  املسييؤوليا وفقياا و . (4٢)األ يراف تقيارير و نيية  تعيرف أيضياا ابسيم البالهييات بشيأن تنفييذ التفاقيية
املشيييرتكة وغن كانيييت متباينييية  املكيييرس يف التفاقيييية  اتليييف احملتيييوى املطليييوب للتقيييارير الو نيييية واجليييدول 

  .(43)ب  األ راف املدرجة يف املرفق األول واأل راف هري املدرجة فيه الزمين لتقدميها ما
الو نييييييية املقدميييييية بيييييي   بشييييييأن التقيييييياريروخلصيييييت دراسيييييية أجرهتييييييا مؤسسيييييية ميييييياري روبنسيييييون  -٧6
 يفلصييحة  واحلييق اهلبييية ل تشييري غىل حقييوق اإلنسيان  مثييل احلييق يف األغىل أن  ٢٠١5و ٢٠١٠ عيامي

رير تتضيمن ظيم التقيااحلصول على هذاء كاف أو احلق يف املياه والصيرف الصيحي  عليى اليرهم مين أن مع
 لبيييية العظميييى مييينتييرد الغااإلنسيييان. و غطييارات غىل السياسيييات والتيييدابري احمللييية الييييت تتعليييق حبماييية حقيييوق 

تييا ملقدمية مين البليدان الناميية  ر يف املائيية يف التقيارير ا ٩5اإلطيارات غىل احلقيوق املوضيوعية الييت تزييد عليى 
امليأوى لغيذاء والصيحة و مليياه وابتأثريات تغيري املنياخ يف حقيوق  مثيل احليق يف ا ألن هذه البلدان تشعر فعالا 
 القصوى وارتفاع مستوى سط  البحر وتغري الفصول. بسبق الظواهر املناخية 

وخلصت الدراسة غىل أن عملييات اإلبيالا الدوليية ل تيزال متييل غىل التعاميل ميع حقيوق  -٧٧
اإلنسان وتغري املناخ ابعتبارمها قضييت  منفصيلت . وحي  معيدو الدراسية عليى اعتمياد  يج أكثير 

ق القائميية علييى أرض الواقييع  حييي  احلقييوق ميين طييأنه أن يعييرب بشييكل أفضييل عيين احلقييائ متاسييكاا 
  .(44)والتنمية وتغري املناخ عناصر مرتابطة فيما بينها

إييع األ يراف غىل غعيداد تقيارير  ٢٠١3وغضافة غىل ال   دعا مؤمتر األ راف يف عام  -٧8
 بشأن املسامهات املعتزمية احمليددة و نيياا )املسيامهات املعتزمية( مين أجيل  قييق ٢٠١5حبلول عام 

يف اإل ييار اليييذي  هاميياا  وتييؤدي املسييامهات املعتزمييية دوراا  .(45)٢هييدف التفاقييية املبيي  يف مادهتيييا 
أنشأه اتفاق ابريس أل ا تشكل خط  التنفيذ اليت  دد كل حكومة من خالهلا مستوى التزامها 

مهة فقيي  مسييا ١4وكيفييية الوفيياء بواجباهتييا. وأاثر بييرانمج األمييم املتحييدة للبيئيية طييواهل مفادهييا أن 
مسييامهة ميين املسييامهات األوىل املعتزميية املقدميية قييد أطييارت غىل الييرواب  بيي  تغييري  ١١٩ميين أصييل 

ومن دواعيي القليق األخيرى  .(46)املناخ وأتثري تدابري التخفيف و/أو التكيف يف الشعوب األصلية
__________ 

 .٧ املادة (4٢)
 .http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/10124.php انظر (43)
 ./www.mrfcj.org انظر (44)
 ؛http://unfccc.int/files/focus/indc_portal/application/pdf/synthesis_report_-_overview.pdf انظيييييييييييييييييييييييير (45)

 .http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.phpو
(46) UNEP, Climate Change and Human Rights, pp. 30-31. 

http://www.mrfcj.org/
http://unfccc.int/files/focus/indc_portal/application/pdf/synthesis_report_-_overview.pdf
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
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تكييون عاميية  أن اإلطييارات الييواردة يف املسييامهات املعتزميية غىل احييرتام حقييوق اإلنسييان متيييل غىل أن
 وخالية من أي معلومات تفصيلية ملموسة.

مسييامهة ميين املسييامهات املعتزميية  ١6١وابإلضييافة غىل اليي   أطييار اسييتعراض ملييا  موعييه  -٧٩
مسييامهة منهييا فقيي  متثييل أقييل  ٢١أجرتييه منظميية هييري حكومييية وهييي مبييادرة احلقييوق واملييوارد  غىل أن 

ة وطييييبه السيييتوائية يف العييييا   تتضييييمن التزامييييات توائيالسيييييف املائيييية ميييين مسييياحة الغيييياابت  ١3مييين 
طبيييق اسييرتاتيجيات علييى مسييتوى ا تمييع احمللييي يف  ييايل حيييازة األراضييي أو غدارة املييوارد لتواضييحة 

  .(4٧)الطبيعية كجزء من خط  التخفيف من آاثر تغري املناخ أو غجراءات التكيف معه اخلاصة دا
تعيد مسيامهاهتا املعتزميية عليى حنيو يتييي  مشياركة الشييعوب وينبغيي لأل يراف يف التفاقييية أن  -8٠

عن طرائ  أخرى مين السيكان الييت تتيأثر أتثيراا  األصلية وا تمع املدين على حنو كامل وفعال  فضالا 
وغضييافة غىل اليي   ينبغييي لأل ييراف أن توضيي  اخلطييوات  .(48)طييديداا بتييدابري التصييدي لتغييري املنيياخ
 يع أصحاب املصلحة يف وضع تقارير عن املسامهات املعتزمة. املتخذة من أجل زايدة مشاركة إ

ويف حالييية عيييدم اتبييياع أي  يييج قيييائم عليييى املشييياركة وعيييدم غاتحييية املعلوميييات للجمهيييور  -8١
ون حقيوق وجيق قيانتوتوعيته بعمليات اإلبالا  فيمكن أن  ياول اليدول اليتملمج مين التزاماهتيا 

ق لة عيين حقييو لعمليييات تغييري املنيياخ ابعتبارهييا منفصيياإلنسييان ميين خييالل وضييع غ ييار مفيياهيمي 
سيييان  أن قيييوق اإلناإلنسيييان. و يييق عليييى اليييدول إلثبيييات التزامهيييا ابلوفييياء بتعهيييداهتا يف  يييال ح
اثر تغيري آخفيف من تعرتف آباثر تغري املناخ على حقوق اإلنسان يف سياق قوان  وسياسات الت

 املناخ والتكيف معه.
مين البليدان ييدرك أمهيية غدمياج تيدابري التكييف يف الزراعية  متزاييداا  ومن املشيجع أن عيدداا  -8٢

الزراعييية  ملمارسيياتاوغنتيياج األهذييية  مييع ضييمان األميين الغييذائي واسييتدامة الزراعيية بطريقيية تييدعم 
 للشعوب األصلية ومعارفها التقليدية. 

بفائيييدة التعييياون ميييع  وتسيييللم عملييييات التيييدخل العامليييية والو نيييية يف  يييال تغيييري املنييياخ تيييدر ياا  -83
ي  اإلقليميييي ى املسيييتو الشيييعوب األصيييلية يف  دييييد وتوثييييق الجتاهيييات يف  يييال التغيييريات املناخيييية علييي
 غىل بة اسيتناداا لية ومناسيواحمللي من أجيل فهيم اآلاثر الطويلية األجيل ووضيع تيدابري تكييف واسيتجابة فعا

ألصييلية علييى االشييعوب  ي ميكيين أن تؤديييهاملعييارف التقليدييية. ول يسيياعد العييرتاف ابلييدور اهلييام الييذ
 قافتها.ارفها وثعلى تنشي  الشعوب األصلية وتعزيز مع التصدي لتغري املناخ فحسق  بل أيضاا 

 والضماانت املناخي التمويل -سابعاا  
استثمارات كبرية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف  ال التكييف  ل بد من توظيف -84

ملعرضية للخطيير االبليدان ملنياخ والتخفيييف منهيا. وميع اليي   تواجيه البليدان النامييية و ميع آاثر تغيري ا
صييلية لشييعوب األبسييبق موقعهييا اجلغييرايف أكييرب التحييدايت اخلاصيية ابلتكيييف  واأكثيير ميين هريهييا 

 هي األكثر عرضة للوقوع يف براثن الفقر املدقع.

__________ 

-http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/04/Indigenous-Peoples-and-Local انظيييييييييييييييييييير (4٧)

Community-Tenure-in-the-INDCs-Status-and-Recommendations_RRI_April-2016.pdf. 
 .www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/05/Delivering-On-Paris-Web.pdf انظر (48)

http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/04/Indigenous-Peoples-and-Local-Community-Tenure-in-the-INDCs-Status-and-Recommendations_RRI_April-2016.pd
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/04/Indigenous-Peoples-and-Local-Community-Tenure-in-the-INDCs-Status-and-Recommendations_RRI_April-2016.pd
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2016/04/Indigenous-Peoples-and-Local-Community-Tenure-in-the-INDCs-Status-and-Recommendations_RRI_April-2016.pd
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2017/05/Delivering-On-Paris-Web.pdf
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وة كبييرية بيي  املييوارد الالزميية وحييذلر بييرانمج األمييم املتحييدة للبيئيية ميين احتمييال ظهييور فجيي -85
ديق اوالتمويييل الييذي سيييتاح ميين خييالل الصيين º٢للتكيييف مييع الحييرتار تقييدار درجتيي  مئييويت  

الدولييية للمنيياخ وهريهيييا ميين اآلليييات املاليييية. وميين احملتمييل أن تكيييون التقييديرات احلالييية لتكييياليف 
. وقيد وجيه ٢٠3٠رتة ما بعد عيام التكيف العاملية أقل بكثري من املستوى احلقيقي  ول سيما للف

مسيييار اجليييزء األكيييرب مييين التموييييل املنييياخي اليييدويل املقيييدم غىل البليييدان الناميييية يف السييينوات القليلييية 
 .(4٩)املاضية صوب التخفيف عوضاا عن التكيف

مين اتفياق ابرييس عليى أن  تقيدم البليدان املتقدمية األ يراف ميوارد ماليية  ٩وتنمج املادة  -86
 عبئيةالت هيذه شيكلت  أن وعليى  البلدان النامية األ راف يف كل مين التخفييف والتكييفملساعدة 
ينبغيي أن ذل  عليى أنيه  كيوتينمج امليادة   سيابقاا . املبذولية اجلهيود يتجياوز تقيدماا  املناخي للتمويل

 ع مراعيييييياةهتيييييدف غاتحييييية ميييييوارد مالييييييية مزييييييدة غىل  قييييييق تيييييوازن بيييييي  التكييييييف والتخفييييييف  مييييي
 أل راف .القطرية التوجيه  وأولوايت واحتياجات البلدان النامية االسرتاتيجيات 

بليييون  ١٠٠  تعهييدت البليدان املتقدميية بتحقييق هييدف يتمثيل يف إييع ٢٠٠٩ويف عيام  -8٧
اق  غجيييييراءات لتلبيييييية احتياجيييييات البليييييدان الناميييييية يف سيييييي ٢٠٢٠دولر يف السييييينة حبليييييول عيييييام 

 ١٠٠ إيع هاية يق ق يتي  الذي احلدبكثري من  التخفيف ا دية  بيد أن التعهدات ظلت أقل
اثر ر الناإية عين آواألضيرا تزال اللتزامات املالية للتعويب عن اخلسيائر دولر يف السنة ول بليون

 تغري املناخ هري مسددة. 
ويشيييري التموييييل املنييياخي غىل التموييييل مييين مصيييادر القطييياع  العيييام واخلييياص واليييذي يوجيييه عييين  -88

تكييف معيه. ومين نياخ والآللييات والصيناديق غىل مشياريع وبيرامج التخفييف مين آاثر تغيري امل ريق  تلف ا
ابري املييييايل غىل تييييد ىل الييييدعمالشييييواهل الرئيسييييية للبلييييدان النامييييية أن التمويييييل املنيييياخي يييييويل األولوييييية لتقييييد

صيندوق  ة أوييي عيرب آلالتخفيف عوضياا عين تيدابري التكييف. وتفضيل تلي  البليدان توجييه التموييل املنياخ
 لتخفيف. عاملي  لضمان توزيع املخصصات بقدر أكرب من التساوي ب  تدابري التكيف وا

وعليييى اليييرهم مييين أن اإلطيييارة غىل العيييدد اليييوافر مييين آلييييات وصيييناديق التموييييل املنييياخي  -8٩
يق الييت والصيناد القائمة يتجاوز نطياق هيذا التقريير  تعيرض بعيب املالحظيات عليى هيذه اآللييات

 بصفة خاصة يف حقوق الشعوب األصلية. تؤثر

  العاملية البيئة مرفق -ألف 
عيين  ريييق البنيي  الييدويل  أقييدم  ١٩٩١يعييد مرفييق البيئيية العاملييية  الييذي أنشييع يف عييام  -٩٠

 الييت املرفيق مشاريع نسبة وترتاوح املناخ. تغرياآلليات املالية لتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بشأن 
 تنفييذ األصيلية الشيعوب مين وكيالت وتتيوىل  املائية يف ٢٠و ١5 بي  ما األصلية الشعوب ختمج
املشييياريع. وقيييد اختيييذ املرفيييق خطيييوات هامييية ليييدعم مشييياركة الشيييعوب األصيييلية. واعُتميييدت  بعيييب

وميييين بيييي  املبييييادرات  .(5٠)٢٠١٢مبييييادئ عاميييية وتوجيهييييية ملشيييياركة الشييييعوب األصييييلية يف عييييام 
نشياء الفرييق الستشياري املعيين ابلشيعوب األصيلية وبيرانمج الزميالت اإل ابية اليت اختذها املرفق غ
 لصاحل الشعوب األصلية. 

__________ 

(4٩) UNEP, Climate Change and Human Rights, p. 32. 
 .www.thegef.org/publications/principles-and-guidelines-engagement-indigenous-peoples انظر (5٠)

http://www.thegef.org/publications/principles-and-guidelines-engagement-indigenous-peoples
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مليون دولر غىل  85٠وأنشأ مرفق البيئة العاملية بران اا للمن  الصغرية قدم ما يزيد على  -٩١
 توجد حي  اآلن بلداا  ومع ال   جتدر اإلطارة غىل أنه ل ١٢٩مشروع يف  ٢٢ ٠٠٠أكثر من 

لييييية عييييات احملبييييياانت مصيييينفة متاحيييية بشييييأن حجييييم هييييذه األمييييوال اليييييت تييييذهق مباطييييرة غىل ا تم
د املبذوليية  واجلهييو للشييعوب األصييلية. ولبييد ميين غجييراء تقييييم للييدروس املسييتفادة ميين حييي  التييأثري
 تتلقاهييا مييوال اليييتلضييمان احييرتام حقييوق الشييعوب األصييلية وأولوايهتييا وبيييان احلجييم احلقيقييي لأل

 ب األصلية ابملقارنة مع املبالب اإلإالية املصروفة. الشعو 

 النظيفة التنمية آلية -ابء 
 مشاريع خالل من. وتكسق البلدان النامية ٢٠٠6تعمل آلية التنمية النظيفة منذ عام  -٩٢
فب النبعااثت املعتمد الييت ميكين أن تسيتخدمها البليدان املتقدمية خ أرصدة النبعااثت من احلد

وقييد وجهييت  .(5١)جييزء ميين أهييدافها املتعلقيية خبفييب النبعييااثت توجييق بروتوكييول كيوتييولتحقيييق 
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 تشييريد ا تمعييات احمللييية  

ررة اخلاصة ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الشعوب األصلية املرتكبة يف مشاريع وقد تلقت املق
الطاقيية املتجييددة تليي  اليييت متوهلييا اآللييية  مثييل سييدود الطاقيية الكهرمائييية ومييزارع األطييجار. ووجييه 
املنتيييدى اليييدويل للشيييعوب األصيييلية املعيييين بتغيييري املنييياخ انتقيييادات طيييديدة غىل مشييياريع اآلليييية الييييت 

  تمعييات الشييعوب األصييلية بييدون التشيياور مييع ا تمعييات احمللييية املتييأثرة أو احلصييول أُنشييئت يف
 على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية.

غىل أن مشيييياريع اآللييييية تتسييييم بعييييدم كفاييييية  ويشييييري بييييرانمج األمييييم املتحييييدة للبيئيييية أيضيييياا  -٩3
حة عليى أ يا تسيببت يف غحلياق املشاورات مع أصحاب املصلحة احمللي  وغىل أن هناك أدلية واضي

وأطار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان  .(5٢)الضرر ابلسكان احمللي  و/أو ابلنظم اإليكولوجية
بوصفها آلية املناخ الوحييدة الييت تفتقير بشيكل واضي  للغايية غىل  ٢٠١6والبيئة غىل اآللية يف عام 

اميييات طيييديدة اللهجييية بيييدعم مشييياريع ضيييماانت اجتماعيييية وبيئيييية فعالييية والييييت كانيييت موضيييع اهت
 .(53)تنطوي على انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان

وتوجيييه انتقيييادات غىل  بيعييية اآلليييية ااهتيييا. فالبليييدان املتقدمييية هيييي أهيييم مصيييادر انبعيييااثت  -٩4
لالتفاقييية أن تتحمييل العييقء األكييرب ميين أعبيياء التخفيييف. بيييد أن  هييازات الدفيئيية  وينبغييي هلييا وفقيياا 

اآللييية تتييي  للبلييدان املتقدميية طييراء أرصييدة انبعييااثت الكربييون املسييموح دييا ميين البلييدان النامييية حبييي  
ميكنهيييا أن تطليييق كميييية أكيييرب مييين النبعيييااثت وتسيييتمر يف الوقيييت نفسيييه يف  قييييق أهيييداف كيوتيييو. 

اليت يبذهلا العا  النامي هيي الييت تتحميل العيقء امللقيى عليى عياتق العيا   ونتيجة لذل   فملن اجلهود
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 

  ه ملكاا للبلدان املتقدمة اليت ستضيفها غىل أهدافها املتعلقة خبفب النبعااثت.مشاريع اآللية هذ
__________ 

 .http://cdm.unfccc.int/index.html انظر (5١)
(5٢) UNEP, Climate Change and Human Rights, p. 36. 
 www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/Letter_to_SBSTA_UNFCCC_May2016.pdf انظيييييير (53)

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19962&LangID=Eو

http://cdm.unfccc.int/index.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/Letter_to_SBSTA_UNFCCC_May2016.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19962&LangID=E


A/HRC/36/46 

21 GE.17-19275 

 إزالةةةة عةةةن النامجةةةة االنبعةةةااثت خفةةة  جمةةةال يف للتعةةةاون املتحةةةدة األمةةةم بةةةرانم  -جيم 
 الغةةاابت إزالةةة عةةن النامجةةة االنبعةةااثت خلفةة  املعةةززة )املبةةادرة وتةةدهورها الغةةاابت
 املعززة(( )املبادرة وتدهورها

على أن أي  ج غزاء التخفيف من تغيري املنياخ ينبغيي أن  ٢٠٠٧اتفقت األ راف يف عام  -٩5
بييادرة عاملييية مززة  هييي يتضييمن حييوافز خلفييب النبعييااثت الناطييئة عيين غزاليية الغيياابت. واملبييادرة املعيي
 . الدفيئةت هازات انبعااث ترمي غىل تقدىل حوافز مالية غىل البلدان حلماية هاابهتا من أجل احلد من

وأفضت أنشطة اليدعوة القويية الييت نظمتهيا الشيعوب األصيلية واملنظميات هيري احلكوميية  -٩6
غىل اعتمياد ضيماانت مين أجيل املبيادرة  ٢٠١٠يف الدورة السادسة عشرة مليؤمتر األ يراف يف عيام 

 ا تمعييات وأفييراد األصييلية الشييعوب وحقييوق معييارف احييرتام غىل أمييوراملعييززة اليييت تييدعو  يف إليية 
 غعييالن عيين فضييالا  الو نييية  والقييوان  والظييروف الصييلة اات الدولييية اللتزامييات مراعيياة مييع احمللييية
 .(54)العامة اجلمعية اعتمدته الذي املتحدة األمم
احلاجييييية غىل ضيييييمان املشييييياركة الكاملييييية والفعالييييية  وتشيييييمل  ضيييييماانت كيييييانكون  أيضييييياا  -٩٧

للشعوب األصيلية وا تمعيات احملليية. وعرضيت امليذكرات التوجيهيية الييت وضيعت لحقياا يف غ يار 
املبييادرة املعييززة تزيييد ميين التفصيييل كيفييية احلصييول علييى املوافقيية احلييرة واملسييبقة واملسييتنرية للشييعوب 

يطرح غطكالية. ففيي كثيري مين األحييان ل تعيرتف الدولية األصلية. هري أن تنفيذ هذه الضماانت 
 تثيار وليذل يف القيوان  الو نيية ابلشيعوب األصيلية وا تمعيات احملليية عليى أ يا مالكية للغياابت  

 اليربامج تتسيبق وغزاء املعززة املبادرة مشاريع فوائد من منصف بشكل استفادهتا عدم غزاء طواهل
 علييييى اخلضيييراء  األراضيييي علييييى  السيييتيالء مييين موجيييية خليييق يف اخاملنييي وتغييييري ابلغييياابت املتعلقييية
  .(55)العاملي املستوى
وعميييل العدييييد مييين الشيييعوب األصيييلية يف البليييدان الييييت  يييري فيهيييا تنفييييذ املبيييادرة املعيييززة  -٩8

ززة درة املعيييبنشييياا ميييع احلكوميييات لكفالييية تنفييييذ الضيييماانت. ويشيييمل التموييييل املخصيييمج للمبيييا
ارد ألمريكيية  امليو ملتحيدة اواليولايت ا  والنيرويج  وأملانييا  مين بينهيا أسيرتاليااملقدم من حكومات  

ر وجيود مين اسيتمرا تنفيذ الضماانت. وعلى الرهممن أجل اخلاصة ابملساعدة على بناء القدرات 
فيييرص لفقيييد  سييينت ا  يييدايت خطيييرية أميييام اجلهيييود الراميييية غىل تنفييييذ ضيييماانت املبيييادرة املعيييززة 

 وب األصلية للدخول يف حوارات بناءة مع احلكومات. املتاحة للشع

 التكيف صندوق -دال 
يف غ ييار اتفاقييية األمييم املتحييدة اإل ارييية وهييو  ٢٠٠١أنشييع صييندوق التكيييف يف عييام  -٩٩

يهييدف غىل متويييل مشيياريع التكيييف مييع تغييري املنيياخ علييى أسيياس أولييوايت البلييدان النامييية املؤهليية. 
يف املائيية ميين عائييدات وحييدات خفييب النبعييااثت  ٢ة نسييبتها وأييت متويلييه األساسييي ميين حصيي

  .(56)املعتمد الصادرة عن آلية التنمية النظيفة

__________ 

 ١/م أ-١6  التذييل األول  الفقرة ٢)ه( املقرر  FCCC/CP/2010/7/Add.1 انظر (54)
 .www.forestpeoples.org/en/work-themes/climate-forests/redd-and-related-initiatives انظر (55)
 ./www.adaptation-fund.org/about انظر (56)

http://www.forestpeoples.org/en/work-themes/climate-forests/redd-and-related-initiatives
http://www.adaptation-fund.org/about/
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وتقتضييييييي السياسيييييية البيئييييييية والجتماعييييييية للصييييييندوق أن متتثييييييل إيييييييع املشيييييياريع للحقييييييوق  -١٠٠
عي  ألصيلية. ويتوب اقة ابلشيعواملسؤوليات الواردة يف اإلعالن والصكوك الدولية املنطبقة األخرى املتعل

يتعليييق  مييياسييييما في لاعيييالن  ولكيفيييية امتثيييال املشيييروع عليييى الكييييان املسيييؤول عييين التنفييييذ أن يوضييي   
ئج للنتيا كييف سييكوننفييذه  و ابحلصول عليى املوافقية احليرة واملسيبقة واملسيتنرية أثنياء تصيميم املشيروع وت

فيييذ أن عيين التن املتوقعيية انعكاسييات علييى  تمعييات الشييعوب األصييلية. و ييق علييى الكيييان املسييؤول
 يوفر أدلة موثقة  تا يف ال  معلومات مفصلة عن نتائج العملية التشاورية.

 للتشيياوروتقتضييي هييذه السياسيية أيضيياا أن تكييون التقييمييات البيئييية والجتماعييية متاحيية  -١٠١
  ال حقوق يفزاماهتا وق التكيف هو من أفضل اآلليات اليت تتي  للدول الوفاء ابلت. وصندالعام

 اإلنسان اات الصلة. 

 للمناخ األخضر الصندوق -هاء 
 الصيندوق  ٢٠١٠ عيام يف أيضياا  اإل اريية املتحدة األمم اتفاقية يف األ راف مؤمتر أنشأ -١٠٢

 ابملشيياريع اخلاصيية األمييوال لصييرف املييايل التشييغيل عيين املسييؤول كيييانال بوصييفه للمنيياخ األخضيير
 املعرضية اليدول احتياجيات مراعياة ميع املنياخ  تغيري ميع التيأقلم عليى والقادرة النبعااثت املنخفضة
 يف املقرتحييات غقييرار عملييية بييدأ الييذي الصييندوق ويهييدف .(5٧)املنيياخ تغييري لتييأثريات خاصيية بصييفة
  يال يف والسيتثمارات التخفييف  يال يف السيتثمارات بي  عيادل تيوازن  قيق غىل ٢٠١5 عام

 علييى النامييية البلييدان تسيياعد اليييت الصييناديق بيي  ميين للمنيياخ دويل صييندوق أكييرب وهييو التكيييف.
 .املناخ تغري آلاثر التصدي
  قييرر  لييس الصييندوق أن يعتمييد  علييى أسيياس مؤقييت  معييايري األداء ٢٠١4ويف عييام  -١٠3

وليية مين أجيل املشياريع الييت ميوهليا الصيندوق. وتينمج هيذه البيئي والجتماعي ملؤسسة التمويل الد
املعييايري والصيي  النيياظم للصييندوق علييى ضييرورة غبييداء الحييرتام الكامييل حلقييوق الشييعوب األصييلية 
ومحاييية تراثهيييا الثقيييايف. واعتمييد ا ليييس أيضييياا اختصاصييات آليييية انتصييياف مسييتقلة مكلفييية بتلقيييي 

  .(58)الشكاوى املتصلة بتشغيل الصندوق
تيييزال هنييياك عوائيييق  يييول دون مشييياركة الشيييعوب  وعليييى اليييرهم مييين هيييذه األهيييداف  ل -١٠4

ييزال  ل املثيال  فعليى سيبيل األصيلية مشياركة فعليية يف أنشيطة الصيندوق وحصيوهلا عليى التموييل.
ميية ييياانت قائكمنظمييات للشييعوب األصييلية أو حيي  تقييدىل  لييق اعتمادهييا بوصييفها   يلييزم اعتميياد

د املقرتحيات ليها غعيداعللمشاريع. فالتكاليف املرتفعة والتعقيدات اليت ينطوي كياانت منفذة  أو
 الشعوب األصلية  ابلنظر غىل مواردها احملدودة.  تقف عائقاا أمام

و لق ا لس يف جلسته اخلامسة عشيرة  غىل األمانية أن تضيع سياسية تتعليق ابلشيعوب  -١٠5
ألهييييراض  ٢٠١٧متوز/يوليييييه  ١٢سيييية يف األصييييلية علييييى نطيييياق الصييييندوق. ونشيييير مشييييروع السيا

اإلعيييداد للتأكيييد مييين أن أنشيييطة  عمليييية أثنييياء غ يييار تيييوفري يف العيييامويتمثيييل اهليييدف  .(5٩)التشييياور
الصييندوق تعييد وتنفييذ مييع تعزيييز الحييرتام الكامييل لكراميية الشييعوب األصييلية  وحقوقهييا اإلنسييانية 

__________ 

 ./www.greenclimate.fund انظر (5٧)
 .www.greenclimate.fund/independent-redress-mechanism انظر (58)
(5٩) Tebtebba Foundation, Indigenous Peoples and the Green Climate Fund (Baguio City, Philippines, 2017). 

http://www.greenclimate.fund/
http://www.greenclimate.fund/independent-redress-mechanism
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جتماعيية والقتصيادية املالئمية وتفردها الثقايف حبي  تيتمكن مين احلصيول عليى السيتحقاقات ال
ومن عدم التعيرض ليآلاثر السيلبية. وتتيي  هيذ السياسية الفرصية للصيندوق ملراعياة اعتبيارات  ثقافياا 

الشييعوب األصييلية يف اختيياا القييرارات والعمليييات بطييرق ل تشييمل تييدابري ضييمان  عييدم اإلضييرار  
 فحسق بل  دد أيضاا فرص  عمل اخلري  و س  النتائج.

يف اخلتيييييام  فيييييملن الضيييييماانت والسياسيييييات واملمارسيييييات الييييييت أعيييييدت لصييييياحل الشيييييعوب و  -١٠6
صيندوق التكييف   وضيعهاسييما تلي  الييت األصلية  تا يف ال  تل  املتعلقة ابجلرب هليا أمهيتهيا  ول

 املستقل. لة الرصدوالصندوق األخضر للمناخ. بيد أن تطبيقها من الناحية العملية يتطلق مواص

 القلق تثري اليت التخفيف مشاريع على أمثلة -اثمناا  
ميين الدعيياءات    عييدداا ٢٠١4تلقييت املقييررة اخلاصيية منييذ توليهييا مهييام وليتهييا يف عييام  -١٠٧

املتعلقيية تشيياريع حمييددة مموليية يف سييياق التمويييل املنيياخي اليييت    ييرتم الضييماانت وكييان هلييا أتثييري 
املتعلقة تشاريع الطاقية املتجيددة الييت نفيذت  سل  يف حقوق الشعوب األصلية. وتشمل القضااي 

كتدابري  ففة وخضعت إلجراءات عاجلة خالل الولية  مشروع الطاقة الكهرمائية ابرو بالنكو 
 (6١)وبيرانمج محايية أبيراج امليياه والتخفييف مين آاثر تغيري املنياخ والتكييف معيه يف كينييا (6٠)يف بنميا

وتسيل  هيذه القضيااي الضيوء  .(6٢)غنتيبوكيا يف هنيدوراسوسد أهيوا زركيا يف منطقية رييو بالنكيو يف 
عليييى املخيييا ر املرتبطييية تشييياريع التخفييييف مييين آاثر تغيييري املنييياخ الييييت ل تتمسييي  ابحيييرتام حقيييوق 
 الشعوب األصلية  ول سيما حقها يف أن تستشار وأن تقدم موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية. 

ق اإلنسيييان  عملييييات اإلخيييالء والتشيييريد القسيييري وتشيييمل النتهاكيييات املزعومييية حلقيييو  -١٠8
اء. وختضع طاق القضنوالقمع وحرية التعبري والتجمع  والعتقالت التعسفية واإلعدامات خارج 
 سيياق يفلضيطهاد الشعوب األصلية اليت تدافع عين حقهيا يف األرض بصيورة متزاييدة للتهدييد وا

ة لييذل   قييد خ. ونتيجييفيييف ميين آاثر تغييري املنييا املشيياريع السييتثمارية اليييت قييد تشييمل تييدابري التخ
دة األ راف  ق املتعدتتوقف املشاريع وهو أمر سيفضي غىل سحق الدعم املايل املقدم من الصنادي

 كما هو احلال يف حالة هندوراس. 

 بنما يف بالنكو ابرو الكهرمائية الطاقة مشروع -ألف 
 مشييييييييروع اخليييييييزان ابرو بالنكييييييييو يفأاثر اختبيييييييار الفيضيييييييياانت اليييييييذي جييييييييرى يف غ يييييييار  -١٠٩
ادعييياءات تتعليييق ابلتشييرد والتيييأثريات السيييلبية يف األراضييي التقليديييية واملواقيييع الثقافيييية  ٢٠١6 عييام

 غ يار يف سيجل وقيد دا املسموح الكربونألرصدة انبعااثت  لشعوب نغا . وكان املشروع مؤهالا 
 حقيييوق انتهاكييات مييين احلماييية معيييايري  سييابقاا  اكيييران كمييا  تتضيييمن  ل اليييت النظيفييية التنمييية آلييية

 أواخيير ويف الشييكاوى. لتسييجيل املتضييررة احمللييية للمجتمعييات منتييدى تييوفر ل أ ييا كمييا  اإلنسييان 
املشروع من سجل اآللية  ت ضغ  مين  تمعيات الشيعوب األصيلية  بنما سحبت ٢٠١6 عام

__________ 

(6٠) PAN1/2016. الشبكي: املوقع على العلنية القضااي إيع وتتاح 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx. 

(6١) KEN1/2017. 
(6٢) HND4/2013 وHND3/2014 وHND2/2016 وHND4/2016 وHND4/2017.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
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وأفاد مركز القانون البيئي الدويل أبن هذه هي املرة األوىل الييت يتخيذ فيهيا  .(63)واملنظمات الدولية
 .(64)بلد مضيف هذا اإلجراء بسبق طواهل تتعلق حبقوق اإلنسان

  كينيا  يف معه والتكيف املناخ تغري آاثر من والتخفيف املياه أبراج محاية برانم  -ابء 
ق السييينغوير أبراضيييي أسيييالفه يف هابييية عليييى اليييرهم مييين الصيييالت القويييية الييييت تيييرب  طيييع -١١٠

غمبوبيوت  خضيع أفيراد هيذه اجلماعية لعملييات تشييريد عدييدة عليى أييدي السيلطات الكينيية منييذ 
  على الرهم من اإلجيراءات ٢٠١6السبعينات. وحد  تصعيد للوضع يف كانون األول/ديسمرب 

مشييياريع احلفيييل الييييت  القضيييائية اجلاريييية لتوضيييي  حقيييوق السييينغوير يف البقييياء يف الغابييية. وأفضيييت
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 

أجراه البن  الدويل  . وخلمج تقرير التحقيق الذي٢٠١3غىل عام  ٢٠٠٧البن  الدويل من عام 
غىل أن املشييروع قييد أمهييل احلقييوق العرفييية للسيينغوير وأن الوكاليية املسييؤولة عيين تنفيييذ املشييروع وهييي 

البنيي  الييدويل  قييد  بقييت سياسيية قائميية علييى غجييراء  يف كينيييا اليييت كييان ميوهلييا آنييذاكاحلييراج دائييرة 
  .(65)القانون الدويلعمليات اإلخالء وهو ما ينته  ضماانت البن  الدويل وأحكام 

تيييزال تطييييرح طييييواهل غزاء تكثيييييف عمليييييات  ويف سيييياق املشيييياريع املتعلقيييية بتغييييري املنيييياخ  ل -١١١
ردت لعيييش. وو ااإلخييالء القسييري واملخييا ر اليييت هتييدد حقييوق طييعق السيينغوير يف األراضييي وسييبل 

عيه اليذي يدعميه كييف مالتو ادعاءات بشأن برانمج محاية أبراج املياه والتخفيف من آاثر تغري املناخ 
شيروع لتقيارير أبن املا. وتفييد ال اد األورو . ودائرة األحراج يف كينيا هي من ب  الوكيالت املنفيذة
 .  حقوق اإلنسانثرياته يف  يتشاور بصورة كافية مع الشعوب األصلية املتأثرة و   ر تقييماا لتأ

  راسهندو  يف زركا أغوا الكهرمائية الطاقة مشروع -جيم 
العنيييف واإلفيييالت مييين العقييياب وعيييدم  ترميييز غىلسيييد أهيييوا زركيييا يف هنيييدوراس حالييية أخيييرى  -١١٢

الوصول غىل العدالة من احلالت اليت هتدد الشعوب األصلية يف سيياق املشياريع السيتثمارية املتعلقية 
التيأثريات الييت النتبياه غىل  ٢٠١5بتغري املناخ. ووجهت املقررة اخلاصة بعد زايرهتا هندوراس يف عام 

 دثها املشاريع الستثمارية يف أراضي الشعوب األصلية ومواردها الطبيعية وثقافاهتيا وقيمهيا الروحيية 
وتعايشيييييها الجتمييييياعي وحيييييياة أفرادهيييييا وسيييييالمتهم الشخصيييييية يف هنيييييدوراس. ويف الفيييييرتة ميييييا بييييي  

راس  والكثيري مدافع من املدافع  عن حقوق اإلنسيان يف هنيدو  ١٠١  قتل ٢٠١4و ٢٠١٠عامي
  .(66)منهم من ا تمعات األصلية اليت قاومت تنفيذ مشاريع التنمية على أراضيها

__________ 

-http://carbonmarketwatch.org/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un انظيييييييييييير (63)

registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/. 
 ./www.ciel.org/panama-withdraws-problematic-barro-blanco-dam-project-cdm-registry انظر (64)
(65) World Bank, Kenya: Natural Resource Management Project: Management Report and Recommendation 

in Response to the Inspection Panel Investigation Report (Washington, D.C., 2014). 
-www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country انظييييييييييييييييير (66)

world-environmental-activism/. 

http://carbonmarketwatch.org/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un-registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/
http://carbonmarketwatch.org/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un-registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/
http://carbonmarketwatch.org/press-statement-in-landmark-decision-panama-withdraws-un-registration-for-barro-blanco-hydrodam-project/
http://www.ciel.org/panama-withdraws-problematic-barro-blanco-dam-project-cdm-registry/
http://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-%20world-environmental-activism/
http://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-%20world-environmental-activism/
http://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-%20world-environmental-activism/
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ومشييروع سييد أهييوا زركييا هييو مشييروع ميين مشيياريع الطاقيية املتجييددة الييذي تنفييذه حكوميية  -١١3
نفييييذ  تيييدعم تهنيييدوراس عليييى  ييير هوالكييياركي كجيييزء مييين سياسيييتها األوسيييع اخلاصييية ابلطاقييية الييييت

ي. وهيو مشيروع د األحفيور الطاقة الكهرمائية والرحييية الراميية غىل احليد مين اسيتخدام الوقيو مشاريع 
 ٢٠ته ن  امتياز مدممشروعاا خاصاا ابلطاقة الكهرمائية. وينطوي املشروع على  4٠من ب  حنو 

بدايييييية مييييين (. وكيييييان مييييييول يف الDesarrollo Energético S.Aعامييييياا لصييييياحل الشيييييركة اهلندوراسيييييية )
 ضيو يفعفييه وهيي  مؤسسة التموييل الدوليية املسياهم الرئيسيي متثلق األسهم اخلاصة الذي صندو 

ميين  شييكل جييزءاا   بييدأت الشييركة حيييازة األراضييي اليييت ت٢٠١١ موعيية البنيي  الييدويل. ويف عييام 
ؤثر عليى ع ألنيه يي تمعات لينكيا األصيلية. واعرتضيت هيذه ا تمعيات عليى املشيرو  جدادأراضي أ

راا ر هوالكياركي  ي يتعتيرب  فمل يا  لها ومواردها املائية وموئلها. وابإلضافة غىل ال أراضيها وحماصي
احمللييي  ا تمييع مقدسيياا ألنييه مييو ن كائنييات روحييية أنثوييية. وقييد أحييد  السييد طييروخاا عميقيية يف
لزعميياء  ق القضيياءوتسييبق يف هتديييدات ابملييوت وأبفعييال املضييايقة والتجييرىل واإلعييدام خييارج نطييا

 نكا األصلية الذين اعرتضوا على املشروع. طعوب اللي
غىل انسييحاب صييندوق األسييهم  ٢٠١3السييد يف عييام بنيياء وقييادت الحتجاجييات ضييد  -١١4

  ٢٠١6ار/مييارس اخلاصيية حبييي  توقييف البنيي  الييدويل عيين املشيياركة النشييطة يف املشييروع. ويف آا
عييييياا قيييييادا م ليييييذاناهتييييييل زعيميييييان مييييين زعمييييياء اللينكيييييا مهيييييا بيييييرات كاسيييييرييس ونيلسيييييون هارسييييييا ال
ذا املشيروع متويل ه الحتجاجات على مشروع أهوا زاركا. وبعد مقتل الزعيم  أوقف املستثمرون
الصيندوق و قتصيادي  وهم الشيركة اهلولنديية لتموييل التنميية ومصيرف أمريكيا الوسيطى للتكاميل ال

 الفنلندي للتعاون الصناعي. 

 ابملوضوع صلة ذات أخرى حاالت -دال 
العديييد ميين املشيياريع املتصييلة ابنتهاكييات حقييوق اإلنسييان املرتكبيية ضييد الشييعوب هنيياك  -١١5

األصيييلية يف سيييياق مشييياريع الطاقييية املتجيييددة  هيييري أن مييين الصيييعق غقامييية دلييييل قيييا ع عليييى أن 
متويلهييا مييرتب  ابلتمويييل املنيياخي. وتشييمل األمثليية احملتمليية علييى اليي  بنيياء سييد دون سيياهونب يف 

 .(6٧)الشعبية إهورية لو الدميقرا ية
وغن مشييروع سييد دون سيياهونب الييذي  ييري بنيياثه حالييياا يييؤثر يف الشييعوب األصييلية اليييت  -١١6

كمبيوداي واتيلنيد   عيرب ر امليكونب )الذي ميتد أيضياا  اجلزء السفلي من حوضتعيش على ضفاف 
وأعربت طركة ميغا فرسيت وهيي طيركة ماليزيية تقيود أعميال بنياء السيد عين اعتزامهيا  .وفييت انم(

  .(68)زايدة الستثمارات يف مصادر الطاقة املتجددة والنظيفة
و  تقدم الشركة أي غطارة غىل احرتام حقيوق اإلنسيان يف تقاريرهيا. ووقعيت  موعية مين  -١١٧

ات املعلوميييي نتهيييياك حقهييييا يف احلصييييول علييييىالنتهاكييييات حلقييييوق الشييييعوب األصييييلية  تييييا فيهييييا ا
ل عليييى وفييية للحصيييو ويف الغيييذاء والصيييحة واإلسييكان والثقافييية. و  تبيييذل أي جهييود معر  واملشيياركة

  مها ومواردها.وأقالي ضيهاااملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية اليت أتثرت أر 

__________ 

(6٧) LAO1/2016. 
 .http://mega-first.com/pdf/ar_2016.pdf انظر (68)

http://mega-first.com/pdf/ar_2016.pdf
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 والتوصيات االستنتاجات -اتسعاا  
  االستنتاجات -ألف 

وهةو  ١٩٩٢تشارك الشعوب األصلية يف العمليةات املتعلقةة بتغةري املنةاخ منةذ عةا   -١١8
وتةةةدعو   املنةةةاخعةةةا  فةةةتل ابب التصةةةديق علةةةى اتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةةدة اإلطاريةةةة بشةةةأن تغةةةري
لشةةعوب ارات إا ابسةةتمرار إا احةةرتا  حقوقهةةا ومحايتهةةال وعلةةى الةةرغم مةةن عةةد  وجةةود إ ةةا

ملةةرارات  ت الالحقةةةفقةد اعةةرتف حبقةةوق الشةعوب األصةةلية يف املقةررااألصةلية يف االتفاقيةةة، 
من مجيةع   يتجزأال األطراف ويف اتفاق ابريسل وجيب أن يكون احرتا  حقوق اإلنسان جزءاا 

 ل تكيف معهالقرارات والتدابري املتخذة بشأن التخفيف من آاثر تغري املناخ وال
اء بتعهةةدا ا يف جمةةال حقةةوق اإلنسةةان، أن وجيةةب علةةى الةةدول إلثبةةات التزامهةةا ابلوفةة -١١٩

مةن آاثر  التخفيةف تعرتف آباثر تغري املناخ على حقوق اإلنسان يف سةياق قةوانو وسياسةات
 وليةةة املعنيةةةوميةةة الدتغةةري املنةةاخ والتكيةةف معةةهل وعلةةى النحةةو الةةذي أ ةةارت إليةةه ا يئةةة احلك

راا رئيسةياا شكل مصةدتب األصلية بتغري املناخ، فإن ممارسات ونظم املعارف التقليدية للشعو 
 للتكيف مع تغري املناخ وستسهم يف جعل هذه التدابري أكثر فعاليةل

وميكةةن أن يعةةةزز التمويةةةل املنةةةاخي جهةةةود الشةةةعوب األصةةةلية املبذولةةةة للتكيةةةف مةةةع  -١٢٠
يضةةةاا إا ن يفضةةةي أأأتثةةةريات تغةةةري املنةةةاخ واإلسةةةها  يف التخفيةةةف مةةةن آاثرهل غةةةري أنةةةه ميكةةةن 

ق اكةات حقةو ارة مةن  ةأ ا أن تنةال مةن حقةوق هةذه الشةعوبل وقةد ههةرت انتهأتثريات ضة
قةةةة سةةةدود الطا تنفيةةةذ مشةةةاريع الطاقةةةة املتجةةةددة، مثةةةل مشةةةاريعإطةةةار الشةةةعوب األصةةةلية يف 

 الكهرمائية ومشاريع الطواحو الرحيية ومشاريع املبادرة املعززةل 
لشعوب األصلية يف السياسات وفيما يتعلق بصناديق تغري املناخ، يشار إا حقوق ا -١٢١

لبيئةةة ومرفةةق ا وضةةماانت املبةةادرة املعةةززة، والصةةندوق األخضةةر للمنةةاخ، وصةةندوق التكيةةف
 رصد املستقللتمرار الالعامليةل بيد أن تطبيق هذه السياسات من الناحية العملية يقتضي اس
لشةةعوب ا ن حقةةوقومل تقةةرب بعةة  آليةةات التمويةةل املنةةاخي بعةةد تعةةالن األمةةم املتحةةدة بشةةأ
وق اإلنسةان م علةى حقةاألصلية وابملعايري الدولية حلقوق اإلنسانل ويكتسي اعتماد  ة  قةائ

 إزاء مجيع آليات التمويل املناخي أمهية ابلغةل

 توصياتال -ابء 
 ينبغي للدول القيا  مبا يلي: -١٢٢

اك اعتمةةةةاد مجيةةةةةع التةةةةدابري السياسةةةةةاتية والقانونيةةةةة واإلداريةةةةةة الراميةةةةة إا إ ةةةةةر  )أ( 
ره مةةةع ف مةةةن آاثالشةةةعوب األصةةةلية بشةةةكل فعةةةال يف تةةةدابري التكيةةةف مةةةع تغةةةري املنةةةاخ والتخفيةةة

ويل  القةانون الةديفاملكةرس  االعرتاف الكامل حبقوقها يف األراضي، واألقاليم واملةوارد علةى النحةو
 ية املستدامة؛اف التنمحلقوق اإلنسان واملعرتف به يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية وأهد

يف عمليةةات التخطةةيل والرصةةد  التأكةةد مةةن لةةل الشةةعوب األصةةلية فعليةةاا  )ب( 
 الوطنية لتغري املناخ؛
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االمتثةةال لواجةةب التشةةاور مةةع الشةةعوب األصةةلية واحلصةةول علةةى موافقتهةةا  )ج( 
د تةرثر ملنةاخ الةيت قةاة بتغةري احلرة واملسبقة واملستنرية يف مجيع مراحل اختةاذ املبةادرات املتعلقة

 حقوقها؛يف 
تشجيع مشاركة هياكةل احلكةم الةذال للشةعوب األصةلية الةيت ينبغةي للهةا  )د( 

 مويل؛ابري الترمسياا يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بسياسات تغري املناخ وتد
تكةةةريس املةةةوارد إلاتحةةةة بنةةةاء قةةةدرات مجيةةةع أصةةةحاب املصةةةلحة فيمةةةا يتعلةةةق  ()ه 

 ة؛ملعارف التقنيزز نقل اء القدرات الطويل األجل الذي يعسيما دعم بنا ابلتمويل املناخي، وال
دعةةةم الشةةةراكات بةةةو السةةةلطات احلكوميةةةة والشةةةعوب األصةةةلية مةةةن أجةةةل  )و( 

شةةرتكة يف هةةداف املتشةةجيع املشةةاركة بةةو الثقافةةات مةةن أجةةل بنةةاء الثقةةة والتعةةاون لصةةا  األ
 إطار األعمال املتعلقة بتغري املناخ؛

عتبارات اجلنسةانية علةى النحةو الةوايف يف عمليةة وضةع التأكد من إدراج اال )ز( 
 سياسات ومشاريع التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره؛

سةةيما يليةةة وارسةةو الدوليةةة املعنيةةة  إاتحةةة التمويةةل الةةالز  جلةةرب الضةةرر، وال )ح( 
 ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخل

 ت املاحنة القيا  مبا يلي:وينبغي للصناديق واجلها -١٢3
احرتا  ودعم حقوق الشةعوب األصةلية علةى النحةو املعةرتف بةه يف القةانون  )أ( 

 ري املنةةاخ عةةنعلقةةة بتغةةالةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان وتعزيةةز قةةدر ا علةةى املشةةاركة يف األنشةةطة املت
 طريق الدعوة لالعرتاف حبقوقها اجلماعية والفردية؛

القائمةةةة وكفالةةةة نشةةةرها بفعاليةةةة فضةةةالا عةةةن  تنفيةةةذ السياسةةةات والضةةةماانت )ب( 
لةى الصةعيدين لتنفيذ عتنظيم دورات تدريبية للموهفو، وال سيما هرالء الذين يشاركون يف ا

 اإلقليمي والوطين؛
إاتحةةةةة املزيةةةةد مةةةةن آليةةةةات التمويةةةةل املبا ةةةةر املخصصةةةةة لةةةةدعم مبةةةةادرات  )ج( 

 دامة؛ الشعوب األصلية املتعلقة بتغري املناخ وابلتنمية املست
تقةةةدل الةةةدعم إا الشةةةعوب األصةةةلية يف وضةةةع مبادرا ةةةا اخلاصةةةة وتنفيةةةذها  )د( 

شةعوب ليديةة للوتبادل التجةارب معهةال وسةيتيل ذلةك اسةتخالر الةدروس مةن التةدابري التق
 خ؛ ري املنا األصلية ونقل املهارات التقنية إل راك الشعوب األصلية يف إدارة تغ

حتسو الرصد وإدراج احرتا  حقوق الشعوب األصةلية يف عمليةات التقيةيم  ()ه 
 ة؛ املنتظمة للمشاريع والربام  والسياسات كجزء من بذل العناية الواجب

تعزيز الةوعي آبليةات الةتظلم للشةعوب األصةلية يف سةياق املشةاريع املتعلقةة  )و( 
 لاا بتغري املناخ، وكفالة أن تكون هذه ايليات مالئمة ثقافي

    


