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وحقــوق  المنــاخ  تغّيــر  بيــن  بالعالقــة  االهتمــام  يتنامــى 
اإلنســان. فاالفتــراض أّن تغيــر المنــاخ الــذي يســببه نشــاط 
اإلنســان لــه تأثيــرات ســلبية علــى التمتــع الكامــل بحقــوق 
ــن مجلــس حقــوق اإلنســان  اإلنســان. ومــن هــذا المنطلــق، َعيَّ
ل مقــرر خــاص  التابــع لألمــم المتحــدة الدكتــور إيــان فــراي كَأوَّ
بشــأن تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان في ســياق تغّيــر المناخ، 
وبــدأت مهامــه فــي مايــو 2022. ونســتعرض أدنــاه بعــض 
النقــاط ذات الصلــة بهــذا الموضــوع، والتــي لهــا أهميتهــا فــي 
ــة المتحــدة الســتضافة  ــة اإلمــارات العربي ــرات دول إطــار تحضي
ــاركة  ــراف المش ــر األط ــن مؤتم ــرين م ــة والعش ــدورة الثامن ال
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغّيــر المنــاخ فــي 
2023، والتــي ستشــارك فيهــا العديــد مــن منظمــات المجتمــع 

ــي. المدن

لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  تبّنــى   ،2008 فــي 
ــاخ.  ــر المن ــان وتغّي ــوق اإلنس ــأن حق ــرار 7/23 بش ــدة الق المتح
وَنــصَّ هــذا القــرار الصــادر مــن األمــم المتحــدة صراحــًة وألول 
ــع الكامــل  ــى التمت ــات عل ــه تداعي ــاخ "ل ــر المن ــى أن تغي مــّرة عل

بحقــوق اإلنســان."

ونــّوه مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فــي 
"الضــرورة  إلــى   2021 يوليــو   26 فــي  الصــادر  األخيــر  قــراره 
الــدول  التزامــات  يخــص  فيمــا  التصــدي،  لمواصلــة  العاجلــة 
بحقــوق اإلنســان، لآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ علــى الجميع..."

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــا مجل ــي اّتخذه ــوات الت ــر الخط ــت آخ كان
هــي:

حــق 	  بشــأن   )2021 أكتوبــر   18 )فــي   48/13 القــرار  تبّنــي 
اإلنســان فــي بيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة، بموافقــة 
43 عضــًوا وامتنــاع أربعــة أعضــاء عــن التصويــت )روســيا، 

والهنــد، والصيــن، واليابــان(؛

مواطــن 	  وهــو   ،2022 أبريــل  فــي  فــراي  الدكتــور  تعييــن 
مــزدوج الجنســية يحمــل جنســيتي توفالــو وأســتراليا، مقــرًرا 

ــا. خاًص

بموجــب  المنشــأة  الرئيســية  الهيئــات  أّن  كذلــك  يبــدو 
معاهــدات حقــوق اإلنســان ملتزمــُة بالمعالجــة المنهجيــة 
العتبــارات تغّيــر المنــاخ ذات الصلــة فــي أنشــطتها. حيــث يتزايــد 
تحليــل تداعيــات تغّيــر المنــاخ علــى حقــوق اإلنســان ومــا يرتبــط 
بــه مــن التزامــات الــدول تطــوًرا وتعقيــًدا، وتتزايــد توصيــات 

هــذه الهيئــات تحديــًدا وتفصيــاًل.

معاهــدات  بموجــب  المنشــأة  الرئيســية  الهيئــات  وعّبــرت 
ــأن  ــا بش ــن مخاوفه ــد، ع ــه التحدي ــى وج ــان، عل ــوق اإلنس حق
وتصديــر  اســتخراج  جــراء  اإلنســان  حقــوق  علــى  التداعيــات 
الوقــود األحفــوري ومــا يســببه مــن انبعاثــات الكربــون. ولفتت 
هــذه الهيئــات االنتبــاه أيًضــا إلــى حقــوق اإلنســان األخــرى التــي 
الهــواء  تلــوث  الوقــود األحفــوري، ومنهــا  باســتخراج  تتأثــر 
ــر  ــة وتوفُّ ــي الصح ــق ف ــى الح ــر عل ــك يؤث ــاه، وذل ــة والمي والترب
للمجتمعــات  الثقافيــة  المعيشــة والحقــوق  األرض وُســبل 
المحليــة. ومــن بيــن الموضوعــات الصاعــدة هــو تأثيــر تغّيــر 

ــاه. ــي المي ــق ف ــع بالح ــى التمت ــاخ عل المن

ويجــدر التنويــه إلــى أّن الــدول تواصــل بحــث الروابــط بيــن تغيــر 
المنــاخ وحقــوق اإلنســان. وأحــد األمثلــة البــارزة هــي فانواتــو، 
2021 حملــًة دوليــًة للســعي للحصــول  والتــي أطلقــت فــي 
ــأن  ــة بش ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــاري م ــرأي االستش ــى ال عل
ــى  ــاخ. وتســعى مــن وراء ذلــك إل ــر المن ــرة بتغّي الحقــوق المتأث
ــال  ــق األجي ــأن ح ــرأي بش ــة ال ــدل الدولي ــة الع ــدي محكم أّن تب
الحاليــة والمســتقبلية فــي الحمايــة مــن آثــار تغّيــر المنــاخ، وأن 
ــح المحكمــة واجبــات األطــراف التــي تنتــج قــدًرا كبيــًرا مــن  توضِّ

ــة. ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث

أهمية القرارات

ــاخ . 1 ــر المن ــا، وتغّي ــة عموًم ــة البيئ ــة إلدراج حماي ــاك حاج هن
خصوًصــا، فــي قوانيــن حمايــة حقــوق اإلنســان. ويرتبــط 
بحيــث  المناخيــة،  العدالــة  علــى  المتنامــي  بالطلــب  ذلــك 
ــل  ــق وتتحم ــة الح ــي صاحب ــة ه ــات المحلي ــح المجتمع تصب
بالواجــب.  ُمكّلفــة  بوصفهــا  المســؤولية  الحكومــات 
وانطالقــًا مــن الحجــم المتزايــد لقانــون الســوابق القضائيــة، 
تحميلهــا  يمكــن  الــدول  بــأّن  يجادلــون  البعــض  فــإّن 
ــون  ــن الكرب ــا م ــلبية النبعاثاته ــار الس ــن اآلث ــؤولية ع المس
علــى حقــوق اإلنســان داخــل حدودهــا الوطنيــة وخارجهــا.
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حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2022.
ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال  ببيان إخالء المسؤولية: اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ

تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ــد . 2 ــبان عن ــي الحس ــان ف ــوق اإلنس ــون حق ــع قان ــد وض يتزاي
وأحــد  المنــاخ.  بتغّيــر  المتعلقــة  القوانيــن  عــن  الحديــث 
تغّيــر  بشــأن   2015 باريــس  اتفــاق  ديباجــة  هــي  األمثلــة 
ــا،  ــب عليه ــدول يج ــع ال ــى أّن جمي ــّص عل ــذي ين ــاخ، وال المن
ــزز  ــرم وتع ــاخ، أن تحت ــر المن ــدي لتغّي ــر التص ــاذ تدابي ــد اتخ عن

وتنظــر إلــى التزاماتهــا بشــأن حقــوق اإلنســان.

ــر المنــاخ أيًضــا  تؤكــد الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغّي
علــى ضــرورة أن تصــوغ الــدول التزاماتهــا فــي صــورة التزامــات 
زاويــة  مــن  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  بتخفيــض  محــددة 
حقــوق اإلنســان، حيــث تشــير الهيئــة إلــى أن تغّيــر المنــاخ 
يشــكل مخاطــر علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان، ومنهــا الحــق 
فــي الحيــاة، والحــق فــي الغــذاء المالئــم والســكن المالئــم، 
ــة. ــوق الثقافي ــاه، والحق ــي المي ــق ف ــة والح ــي الصح ــق ف والح

وفــي حيــن أّن اتفــاق باريــس ضعيــف نســبًيا من حيــث التطبيق، 
"مســاهماتها  مضمــون  تحديــد  يمكنهــا  ذاتهــا  والــدول 
المحــددة وطنًيــا"، فــإّن قانــون حقــوق اإلنســان يتيــح المجــال 
لتخفيــض  القانونيــة  التدابيــر  التخــاذ  الثغــرة  هــذه  لســد 

االنبعاثــات.

تعزيز إطار حقوق اإلنسان

ــد19-  ــاء الكوفي ــاخ ووب ــر المن ــة تغّي ــزدوج ألزم ــر الم أدى التأثي
إلــى مطالبــات بتعزيــز قواعــد إطــار حقــوق اإلنســان، بحيــث 
يعالــج القيــود الموجــودة فــي النقــاش الســائد بشــأن التنميــة 
المســتدامة والــذي أخفــق حتــى اآلن فــي تحقيــق األهــداف 

ــه. ــودة من المنش

ويتيــح قانــون حقــوق اإلنســان المجــال اآلن ليكــون بمثابــة 
"قــوة مضــادة لتغييــر الوضــع الســائد" وإدخــال بعــض العناصــر 
ــؤوليات  ــا مس ــؤوليات، ومنه ــش المس ــى هام ــع عل ــي تقب الت
الــدول خــارج حدودهــا الوطنيــة وواجبــات حقــوق اإلنســان 

ــاص. ــاع الخ ــن القط ــراف م لألط

إمكانيــة إعــادة مبــادىء حقــوق اإلنســان إلــى الصــدارة مــن 
يد جد

بمناســبة الجــرد العالمــي األول )GST( لتنفيــذ اتفــاق باريــس، 
مــن المنتظــر أن يكــون هــذا الجــرد أداًة هامــًة لوضــع مبــادىء 
حقــوق اإلنســان فــي قلــب تدابيــر تغّيــر المنــاخ مــن جديــد. وقــد 
يشــمل ذلــك حقــوق الشــعوب األصليــة، والمشــاركة العامــة، 
والمســاواة بيــن الجنســين، واألمــن الغذائــي، والمســاواة بيــن 
األجيــال، وســالمة النظــم اإليكولوجيــة، واالنتقــال العــادل 
لقــوة العمــل نحــو اقتصــادات ومجتمعــات مســتدامة مــن 

الناحيــة البيئيــة للجميــع.

فــي 2021، دعــت الديباجــة الــواردة فــي برنامــج عمــل جالســكو 
ــدول  ــا ال ــاخ" أيًض ــر المن ــن تغي ــل تمكي ــن أج ــل م ــأن "العم بش
حقــوق  بشــأن  التزاماتهــا  واعتبــار"  وتعزيــز،  "احتــرام،  إلــى 

ــاخ". ــر المن ــة تغّي ــر لمعالج ــاذ التدابي ــد اتخ ــان "عن اإلنس

فــي 24 يونيــو 2022، انتخبــت الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة 
الحصــول علــى المعلومــات والمشــاركة العامــة فــي صنــع 
القــرار والوصــول إلــى العدالــة فــي المســائل البيئيــة )اتفاقيــة 
ــم  ــة لألم ــا التابع ــة ألوروب ــة االقتصادي ــن اللجن ــوس( ضم آره
ــا  المتحــدة، والتــي تشــترك فــي عضويتهــا 46 دولــة مــن أوروب
بتوافــق  انتخبــت،   - نفســه  األوروبــي  االتحــاد  بجانــب  كلهــا 
اآلراء، ميشــيل فورســت، مواطــن فرنســي، ليكــون أول مقــرر 
خــاص بشــأن المدافعيــن عــن البيئــة، فــي العالــم. وُيَعــدُّ هــذا 
االنتخــاب خطــوًة هامــًة فــي النهــوض بالتدابيــر الراميــة لدعــم 

ــو  ــتدامة، وه ــة ومس ــة وصحي ــة نظيف ــي بيئ ــي ف ــق العالم الح
ــي 2021. ــان ف ــوق اإلنس ــس حق ــّره مجل ــا أق م

وفــي إطــار إجــراءات الجــرد العالمــي األول، يجــب علــى الــدول 
م  أن تجيــب علــى قائمــة مــن األســئلة االسترشــادية وُتقــدِّ
حقــوق  علــى  القائمــة  المنــاخ  تغّيــر  تدابيــر  عــن  مدخــالت 
ــة  ــدورة الثامن ــي ال ــات ف ــى المخرج ــر إل ــيتم النظ ــان. وس اإلنس
والعشــرين مــن مؤتمــر األطــراف فــي نوفمبــر 2023، وســيتم 
إعــداد مســّودة قــرار لتبنيــه مــن األطــراف المشــاركة فــي 
اتفــاق باريــس مــن خــالل المفاوضــات التــي يقودهــا األطــراف.

التوصيات

ــس  ــي مجل ــاء ف ــد األعض ــا أح ــبق، وبوصفه ــا س ــوء م ــي ض ف
حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة لعــام 2022-2024، 
ُيمِكــن أن تــدرس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الخطــوات 

ــة: التالي

أن تســتفيد مــن مؤسســة حقــوق اإلنســان الوطنيــة فــي . 1
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لوضــع إطــار عمــل، ونشــر 
الثقافــة والمعرفــة بشــأن حقــوق اإلنســان وتغّيــر المنــاخ.

أن تدعــم الــدول األقــل نمــًوا والــدول الجزريــة الصغيــرة . 2
والمســؤوليات  الحقــوق  لتحديــد  جهودهــا  فــي  الناميــة 

المتعلقــة بتغّيــر المنــاخ.

ــراف . 3 ــر األط ــتضافة مؤتم ــرات الس ــاء التحضي ــي - أثن أن تتبّن
الثامــن والعشــرين - نهًجــا يقــوم علــى حقــوق اإلنســان في 
تيســير المفاوضــات عبــر التركيــز علــى المشــاركة الشــاملة 
إلــى  باإلضافــة  األطــراف والمراقبيــن،  والمجديــة لجميــع 
إعطــاء األولويــة للنقاشــات المتعلقــة بالمــوارد المطلوبــة 
تغّيــر  آثــار  مــع  للتكيــف  المحليــة  والمجتمعــات  للــدول 

ــاخ. المن


