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إعما حقوق اإلنسان يتوقف على توافر محيط حيوي صحي

موا
فل هذا التقيييي يناقش المقيي المان المننل بملـ ـ ـ ـ ــللة الت اما

حقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ــان المتنققة بالتمت

ببيئـة ممنـة ونييةـة وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة وملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامةي ديةيـد ي بويدي الحـااة جلع اتمـاذ جا اي ا

ااقـة لحةي وحمـاية

وتيميم المحيط الحيوي الـذي تنتمـد قيـم امي األنوابي بمـا فل ذلـس اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان النـاقـا ويبي ا ـاي المـدمية

لميض فييوس كويونــا (كوفيــد ) 19-وحــالــة الطوايع النــالميــة التل تنيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــا الطبينــة قع التمت بحقوق
اإلنل ــاني والدوي الحال ــم لحقوق اإلنل ــان فل التحةي

المان الت اما

الدوا وملـ ـ ـ وليا

م لـ ـ ـلـ ـ ــا

قع اتماذ جا اي ا

األ ماا ومنيما

لح ــون الطبينة ويو ـ ـ المقيي

الماتم المدنل ويقدم توحـ ـ ــيا

مقية

لحةي وحماية النيم اإليكولواية اللـ ـ ـ ــقيمة والتنوب البيولوال وتيميم المت ـ ـ ـ ــيي منبماي و ـ ـ ـ ــمان ا لـ ـ ـ ــتمدام

المل ـ ـ ــتدام لمناف الطبينة وتو ينبا قع نحو منح ـ ـ ــن ويش ـ ـ ــدد قع لن النيم اإليكولواية الل ـ ـ ــقيمة والتنوب

البيولوال نحيان حيويان لقحق فل بيئة ححية

ول ـد المقيي المـان ميفقـاع ن الممـايلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

الايـدة المتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـة بحةي النيم اإليكولوايـة والتنوب

البيولوال وحمايتبما وا ادتبما جلع ما كانا قيمي وهو متاح قع الموق الش ـ ـ ـ ــبكل لمةو ـ ـ ـ ــية األمم المتحدة
لحقوق اإلنلـ ـ ــان

(ل)

وتبين الممايلـ ـ ــا

الطبينة فل من واحد
(ل) مـت ـ ـ ــاح

الايدة لن هناس جا اي ا

فنالة متاحة لحماية حقوق اإلنلـ ـ ــان وحماية

ـقـع الـمـوقـ الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـكـل الـت ـ ـ ــالـل www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/

Annualreports.aspx
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أوال  -المحيط الحيوي الصحي ال بد منه إلعما حقوق اإلنسان
-1

جن األيض هل الكوكــب الوحيــد فل الكون المنيون لنــم يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بواود حيــاة فنقع هــذا الكوكــب

بالم ـ ـيةي لنتت التطوي تنو ا مذهال لقحياةي حيث تواد ماليين األنواب
المنا ة الةييد الذي تمتقط فيم ال ُ يقة ُ
األحيائية التل تتنوب بين الةيقة ولش ـ ــااي المش ـ ــب األحمي والحيتان ال يقا ي والل ـ ــمندي المكل ـ ــيكل والة ايش ـ ــا
ولشـ ـ ــااي الحـ ـ ــباي والبشـ ـ ــي يشـ ـ ــتيكون فل البحـ ـ ــمة الو اي ية م امي األنوابي مما يقدم لدلة دامغة قع لن

الطبينة ياب لن تُةبم قع لنبا ماتم ننتمل جليم
-2

مايد لقنة ملمية لنا لتغاللبا

ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــما التنوب البيولوال النيم اإليكولواية واألنواب وا متالفا

والنيــام اإليكولوال هو مامو ــة من الكــائنــا

داما النوب الواحد

فل الاينا

الحيــة م البيئــة المــاديــة التل تنيش فيبــا والمحيط الحيوي

(لو الطبينة) هو ماموب كا النيم اإليكولوايةي لي منطقة الحياة قع األيض
-3

والملـ ـ ــاهما

التل تُلـ ـ ــديبا الطبينة لقناس هائقة و

نع نبا وهناس للـ ـ ــباب مقننة ك يية لحماية

التنوب البيولوال وحةيم وال ـ ـ ــتمدامم قع نحو مل ـ ـ ــتدامي وهل لل ـ ـ ــباب تل ـ ـ ــتند جلع طائةة وال ـ ـ ــنة من القيم

اإليكولوايـة وا اتمـا يـة وا قتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة والنقميـة والتنقيميـة وال قـافيـة والتيفيبيـة والامـاليـة فةل حين يتحـدث

البنض ن يلس الماا الطبينل ومدما

المتلحـ ــقة فيبا

()1

النيم اإليكولوايةي يشيي البنض ا مي جلع هبا

الطبينة وقيمتبا

ويتوقن ج ماا امي حقوق اإلنلـ ــان فل نباية المطان قع توافي محيط حيوي حـ ــحل

فبدون نيم جيكولواية حـ ـ ــحية م دية لويائةباي يشـ ـ ــكا التنوب البيولوال الحـ ـ ــحل للـ ـ ــاس واودهاي لن يكون
هناس هوا نيين لقتنةسي لو ما ممن لقشـ ـ ــيبي لو طنام .
مغذ لاكا والنباتا التل تنمو قع األيض وفل
المي ــاه تنتت األكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين من مالا التم ي ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوئل وهن ــاس

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب واح ــد من النوالق النب ــاتي ــةي هو

البيوكقويوكوكوسي يبقغ حـ ــغي حامم حدا يانا قطية ما واحدة تلـ ــتو ب الماليين منمي وم ذلس ف ن هذه
الكائنا

الحية الحــغيية ادا تولد لطنانا

قع مقيــا اي

الكــائنــا

تححــع من األكلــاين وتحتوي مقنقة حــغيية من التيبة اللــقيمة

المابييــة – من الطحــالــب والبكتيييــا والةطييــا

والميطيــا

المواد الن ـ ــوية فتحولبا جلع ُدباا لل ـ ــود نل بالنناح ـ ــي المةيدة لتغذية النباتا
ا فا والنواما الملببة لامياض
-4

واألوالل  -التل تنــالت

والمل ـ ــا دة فل حمايتبا من

ومما ت ديم النيم اإليكولواية اللـ ـ ـ ـ ـ ــقيمة لي ـ ـ ـ ـ ـ ــا تنييم منال األيضي وتنقية البوا والما ي وتدويي

المغذيا ي والتمةين من م اي الكوايث الطبينية ومما ت ديم األ اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اليطبة ج الة المقو ا ي وتححـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين
مطوط اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواحاي وتم ين الكيبوني وامتح ـ ـ ـ ـ ـ ــان المياهي والمل ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة فل اإلمدادا

الغذائية (م ا األي

واأللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاس واأل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب البحييـة) وتمتن النيم اإليكولوايـة البحييـة والبييـة  60فل المـائـة من انبنـا ـا

انل لكلـ ـ ـ ــيد الكيبون التل ينتابا البشـ ـ ـ ــيي مما ي دي جلع جبطا وتيية تغيي المنال وتوفي النيم اإليكولواية

اللـقيمة لي ـا جمدادا متاددة من األمشـاب واألليان واأل ذية واأللـماس و ييها من اللـق وتقق الحشـ اي ُ
والمةــافيش والطيوي لك ي من  75فل المــائــة من المحــاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاي بمــا فل ذلــس الةواكــم والم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوا والقو

والكاكاو والبن

__________
(Unai Pascual and others, “Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach”, Current Opinion )1
)Environmental Sustainability, vols. 26–27 (2017
4/30

20-09543

A/75/161

-5

النالم

وتواد الغالبية النيمع من التنوب البيولوال األي ـ ـ ـ ـ ــل فل ابا

()2

والغابا

موطن ألك ي

من  60 000نوب من لنواب األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاــاي الممتقةــة و  80فل المــائــة من األنواب البيمــائيــة و  75فل المــائــة

من لنواب الطيوي و  68فل المائة من لنواب ال دييا
ي قبم

-6

وينتمد لك ي من بقيون شمن قع الغابا

()3

فل كلب

وينتمد باليين األش ــمان قع لدوية طبينية فل النناية بح ــحتبم ولك ي من نحـ ـ ن النقاقيي التل

تح ـ ـ ــين بوح ـ ـ ــةة طبية و  70فل المائة من النقاقيي الم ـ ـ ــادة لقل ـ ـ ــيطان جما لنبا طبينية لو مل ـ ـ ــتمدة من

الطبينة وق ا الوق
-7

فل الطبينة يوفي لقناس فوائد الدية و ققية و اطةية ويوحية

والطبينة تلـ ـ ـ ـ ــدي لقناس جلـ ـ ـ ـ ــباما

ت ي فل كا اانب من اوانب الحياة تقييباعي وهل جلـ ـ ـ ـ ــباما

نع نبـا لتحقيق امي لهـدان التنميـة الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة تقييبـاع وي م لن الك ييين ينتقـدون لن و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قيمـة
حكمة فيمي فقد قدي مب اي ا قتحــاد القيمة اللــنوية لقلــق والمدما

اقتحــادية لقطبينة لمي محاا لو

تقدمبا النيم اإليكولواية بمبقغ  125تييقيون دو ي

-8

()4

وإل داد هذا التقيييي لايى المقيي المان المننل بمل ــللة الت اما

التل

حقوق اإلنل ــان المتنققة بالتمت

ببيئة ممنة ونييةة وح ــحية ومل ــتدامةي ديةيد ي بويدي مش ــاو اي فل انين فل  3مذاي/مايس  2020ونيم
لـ ــقلـ ــقة من المشـ ــاو اي

قع اإلنتين

بشـ ــلن النيم اإليكولواية اللـ ــقيمة وحقوق اإلنلـ ــاني مما لتاح مشـ ــايكة

لشـ ـ ـ ـ ـ ــمان من امي لنحا النالم وفل مذاي/مايس 2020ي ُ مم

د وة لتقديم ملـ ـ ـ ـ ـ ــاهما

اإليكولواية اللـقيمة وحقوق اإلنلـان وينيب المقيي المان ن امتنانم لقملـاهما

بشـ ـ ـ ـ ـ ــلن النيم

التل تققاها من جلـبانياي

واكوادويي وللمانياي واندونيل ــياي ولييلنداي وايطالياي وبنماي وتو وي ول ــقوفاكياي ول ــقوفينياي ول ــنغافويةي والل ــويدي
و اناي وفنقنداي وقيي ي ل ـ ـ ـ ــتاني وكا امل ـ ـ ـ ــتاني وكيواتياي وكوباي وكولومبياي ومقدونيا الش ـ ـ ـ ــماليةي والمكل ـ ـ ـ ــيسي

ومقـديني والممقكـة المتحـدة لبييطـانيـا النيمع ولييلنـدا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاليـةي ومونـاكوي والنملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي وا تحـاد األويوبلي

ولما ي يد ن  40مل ــاهمة اقبة تققاها من الش ــنوب األح ــقية والم لـ ـل ــا
األمم المتحدة اإلنمائل ومنيما

-9

الماتم المدنل واألكاديميين

()5

الوطنية لحقوق اإلنل ــان وبينامت

وهذا التقيييي المتنقق بالنيم اإليكولواية اللـ ـ ـ ــقيمة والتنوب البيولوالي هو ال الث فل لـ ـ ـ ــقلـ ـ ـ ــقة من

التقاييي الموا ــينية لقمقيي المان التل تو ـ النناح ــي المو ــو ية لقحق فل بيئة ممنة ونييةة وح ــحية

وملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــدامـ ــةي بنـ ــد تقي .
يي ن البوا النقل ( )A/HRC/40/55وممي ن المنـ ــال ا من ()A/74/161

ول ـ ـ ـ ــتتناوا التقاييي المقبقة المياه النييةة والميافق الح ـ ـ ـ ــحية المالئمةي واأل ذية الح ـ ـ ـ ــحية والمنتاة بش ـ ـ ـ ــكا

ملتدامي والبيئا

يي اللامة التل يمكن النيش والنما والديالة والقنب فيبا

__________
(James E.M. Watson and others, “The exceptional value of intact forest ecosystems”, Nature Ecology and )2
)Evolution, vol. 2, No. 4 (April 2018
(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and United Nations Environment )3
)Programme (UNEP), The State of the World’s Forests 2020: Forests, Biodiversity and People (Rome, 2020
(Monique Grooten and Rosamunde Almond, eds., Living Planet Report 2018: Aiming Higher )4
)(Gland, Switzerland, World Wildlife Fund, 2018

( )5يمكن ا طالب قع الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم ــا

ن طييق ه ــذا اليابط www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/

Pages/HealthyEcosystems.aspx
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ألف  -جا حة مرض فيروس كورونا واألمراض األخرى الحيوانية المنشة
 - 10يمقِّن التقن الذي ُيقحقم اإلنلــان بالمحيط الحيوي م ا اي
وحقوقم ولحـ ــيل م اا لذلس يمكن تميُّقم هو اائحة ميض فييوس كويونا (كوفيد)19-ي الناامة ن فييوس
ــممة قع حــحة اإلنلــان ولــبا يشــم

كويونا المل ـ ـ ــبب لقمتال مة التنةل ـ ـ ــية الحادة الوميمة ( 2 -فييوس كويونا-ل ـ ـ ــايس)2-ي والتل حاق

بالنالم

ونقا جلع نوب ممي من
فل األش ـ ـ ـ ـ ــبي األميية وهناس لدلة قمية قوية قع لن الةييوس نش ـ ـ ـ ـ ــل فل المةافيشي ُ
األحيا البييةي يبما البنغواي م لحـيب بم اإلنلـان( )6وقد تلـبب ميض كوفيد 19-بالةنا فل وفاة لك ي من

 600للن شــمني وا تالا المالييني وحدوث ا ــطيابا

ااتما ية واقتحــادية هائقة وت ب

الاائحة واود

تيابط بين حقوق اإلنلـ ــان فل كا من الحياةي والحـ ــحةي والغذا ي والمياهي والحيية النقابيةي وملـ ــتوى منيشـ ــل
ئقي وبيئة ححية ملتدامة

- 11

وكوفيد 19-هو لحدث ميض مندي ملـ ـ ــتاد ينتقا جلع اإلنلـ ـ ــان من نوب حيوانل ممي وكان لك ي

من  70فل المائة من األمياض المندية الملـ ـ ــتادة فل النقود األميية لم اي ـ ـ ــا حيوانية المنشـ ـ ــلي بما فل ذلس

فييوس نقن المنا ة البشـيية/اإليد ي واإليبو ي والمتال مة التنةلـية الحادة الوميمةي ومتال مة الشـيق األولـط

التنةلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـةي ولنةقون ا الطيويي وفييوس نيبـاهي وفييوس مـايبويغي وفييوس يكـاي وفييوس يب النيـا والمطي

المت ايد لامياض المندية الملــتادة ناتت ن احــةة اتية من لفناا اإلنلــان التل تُتقن النيم اإليكولواية
والتنوب البيولوالي م ا ج الة الغابا ي وتةييغ األ اي ــل وتحويقبا لق اي ةي وتااية األحيا البييةي وت ايد ل داد

اللـكاني واقامة الملـتوطنا

والبنع التحتيةي وتك ين جنتا الماشـيةي وتغيي المنال

مطي انتقــاا النوامــا الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــببــة لامياض من الحيوانــا

()7

وهذه األنشـطة ت يد من

البييــة والمن ليــة جلع البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

()8

يي الملبوقة لقلةي الاوي والتااية الدولية تُ ِّ
ناا بانتشاي األمياض

والملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــا

باء  -الطبيعة في حالة طوارئ عالمية تقويض أسس الحياة على األرض
- 12

بــد ع من التنــامــا م األيض – ذلــس البيـ

- 13

فةل ام 2019ي وفل لشـ ـ ــما تقييم يتم جا اي ه لحالة الطبينةي لمن المنبي الحكومل الدولل لقنقوم

واحتيام وااالاي ُيقحق اإلنلـ ـ ـ ـ ــان
المدهشة التل تلديبا الطبينة فل يفاه اإلنلان وا دهايه
واللــيالــا

الةييــد الــذي

حيــاة بــدونــم و ه وض نــم – بننــايــة

ـ ـ ـ ـ ــي اعي كاي ياع بالنيم اإليكولواية والتنوب البيولوالي ويقوض اإللـ ـ ـ ـ ــباما

النحو التالل

المتنققة بالتنوب البيولوال ومدما

()9

النيم اإليكولواية تدميي الطبينة بةنا األنشــطة البشـيية قع

__________
(Rui Dong and others, “Analysis of the hosts and transmission paths of SARS-CoV-2 in the COVID-19 )6
)outbreak”, Genes, vol. 11, No. 6 (June 2020
(Bryony A. Jones and others, “Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental )7
)change”, Proceedings of the National Academy of Science, vol. 110, No. 21 (21 May 2013
(UNEP and International Livestock Research Institute, Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases )8
)and How to Break the Chain of Transmission (Nairobi, 2020
( )9انيي IPBES/7/10/Add.1
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(ل)

هو ل داد األحيا البيية (بما فل ذلس البيمائيا

 60فل المائة فل المتولط منذ ام 1970؛
(ب)

ايتة مندا ا نقياض جلع ما ي يد بمئا

( )

ط لي تغيي كبيي قع ما يقيب من ال ة ليباب لط األيض؛

لنة الما يةي وهو ييتة حاليا بوتيية متلاي ةي وبا

(د)

(ه)

يمحـ ـ ـ ـ ــن لك ي من نحـ ـ ـ ـ ــن تدفقا

لاللتمدام البشيي؛
(و)
( )

لميى لا اي ل؛
(ح)

ن المتول ــط قع مدى النشـ ـية ماليين

المطي يبدد مقيون نوب؛

يتنيض ق ــا ــالم المحيط ــا

األوكلاين وفقدان الاقيد البحيي؛

الم اي

والطيوي واأللـ ـ ــماس وال دييا ) بنلـ ـ ــبة

ح ــالي ــا

ــاي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايةي بم ــا فل ذل ــس التحمض وتن ــاقن

المياه النذبة التل يمكن الوحـ ـ ـ ـ ــوا جليبا فل النالم

تم تدميي لك ي من  85فل المائة من األ اي ل اليطبة فل الكوكب؛
فقد  420مقيون هكتاي من الغابا

منذ ام  1990من مالا التحويا جلع الـ ـ ـ ـ ــتمداما

انمةض حام الكتقة الحيوية النالمية لالــماس المةتيلــة الكبيية الملــتبدفة بلنشــطة حــيد

األلماس بمقداي ال ق ين قع مدى المائة ام الما ية
- 14

و قع الي م من ابود الحةيي وحـ ـ ــا تناقن التنوب والوفية فل الطبينة مالا اللـ ـ ــنوا

المملـ ـ ــين

الما ــية جلع مل ــتوى لم يل ــبق لم م يا فل تايي .البشـ ـيية وينتقد النقما لن البش ــي يتل ــببون فل ا نقياض

الاما ل اللادس فل تايي .الحياة قع األيض

()10

جيم  -أسباب حالة الطوارئ العالمية التي تعيشئا الطبيعة
- 15

تتم ا األنشــطة البش ـيية المل ـ ولة مباش ـية ن التدهوي الل ـيي فل حــحة النيم اإليكولواية والتنوب

الغابا

جلع ال اي ة)ي وا لـ ــتغالا المباشـ ــي لانواب (م ا حـ ــيد األلـ ــماسي وحـ ــيد الحيوانا ي والحـ ــيد يي

البيولوال فيما يقلي م التيتيب حل ـ ــب األهمية النالمية التغي اي

فل ال ـ ــتمداما

البي والبحي (م ا تحويا

المش ـ ــيوبي والتااية يي المش ـ ــيو ة فل األحيا البيية واألمش ـ ــاب)ي وتغيي المنالي والتقوثي واألنواب الدميقة
المغيية وتغيي المنال هو م ا ه ن لقمماطي يةاقم من تل يي النواما األميىي م ما قد يتيتب قع ذلس من
م اي مدمية قحيية األاا قع الشناب المياانية والغابا

- 16

المدايية والنيم اإليكولواية لققطب الشمالل

()11

وهذه الدواف المباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية الممل ـ ـ ـ ـ ـ ــة لقتغييي تدفنبا مامو ة متنو ة من األل ـ ـ ـ ـ ـ ــباب الاذيية الكامنة

و اي ها  -تم ا الدواف

يي المباش ـ ـية لقتغييي  -ومنبا لنماط اإلنتا وا لـ ــتبالسي والنمو اللـ ــكانلي والتاايةي

وا بتكا اي التكنولوايةي والقيم الماتمنية فةل اللـنوا

ا قتحـ ــاد النالمل ليب م اي ي ونم

__________

المملـين الما ـيةي ت ـا ن دد البشـيي وت ـا ن

التااية النالمية بمناما قديه  10ل ـ ــناني مما لدى جلع ايتةاب الطقب

(Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich and Peter H. Raven, “Vertebrates on the brink as indicators of biological )10
annihilation and the sixth mass extinction”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 17, No. 24
)(16 June 2020
( )11انيي IPBES/7/10/Add.1
20-09543
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قع الطاقة والمواد بدياة هائقة واأل ييا ملـ ـ ولون بشـ ــكا يي متنالـ ــب ن ا لـ ــتبالس المةيط وال ـ ــغط

قع الطبينة

وال اي ــة هل لكبي ــامــا يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبم بمةيده فل تــدميي النيم اإليكولوايــة وتنــاقن التنوب البيولوال

- 17

بداف من الطقب قع لحوم البقيي ولب الحـ ـ ــويا (منيمم لاللـ ـ ــتمدام كنقن الماشـ ـ ــية)

وتحدث ج الة الغابا
ُ
و ي النمياي ف الع ن التول فل اي ة الكةان

()12

دا  -تحذيرات العلماء المخيفة
- 18

لن تنحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ياب قع الحكوما

لتحذي اي النقما حتع تتمذ جا اي ا

فنالة ومنح ـ ـ ـ ـ ـ ــةة لحماية

الطبينة ومن ا اي الكاي ية قع حقوق اإلنلــان وفل هذا الحــددي يقدم ميض كوفيد 19-ديولـاع قيمة فقد
لـقط قما األوبئة ال ـو
قع األقا

()13

م التيكي

قع األمطاي التل تشـكقبا فييولـا

وفل ام 2008ي حث النقما الحكوما

كويونا فل وق

مبكي ينود جلع ام 1998

قع يادة ا هتمام باألمياض المندية الملـ ـ ـ ــتادةي

قع األمياض الحيوانيـة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ولوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا بحةي المنـاطق ذا

التنوب البيولوال الكبييي وهو

ما كان ل ـ ــيحقق قيمة م ـ ــافة فل الحد من احتماا يبوي لمياض حيوانية المنش ـ ــل فل المل ـ ــتقبا
ام 2013ي حذي النقما من لنم يمكن توق ال ـ ـ ـ ـ ــتمياي ا نتقاا المتل ـ ـ ـ ـ ــايب لقةييول ـ ـ ـ ـ ــا

والةييولا

التااية الحيوانية جلع البشي ويبما تحا د هذا ا نتقاا

()15

()14

وفل

التااية لقمةافيش

وفل ام 2015ي حدد المب اي الذين

ااتمنوا بد وة من منيمة الح ـ ـ ـ ــحة النالمية ل ـ ـ ـ ــبنة من األمياض المل ـ ـ ـ ــتادة الحيوانية المنش ـ ـ ـ ــل التل تحتا

جلع بحوث ااقة بلـبب احتماا تلـبببا فل حا
الشـ ـ ـ ـ ــديدة اإلمياض

الغابا

()17

()16

طوايع لقحـحة النموميةي بما فل ذلس فييولـا

وفل ام 2018ي نشـ ـ ـ ـ ــي النقما ويقة بننوان المةافيش وفييولـ ـ ـ ـ ــا

ولم تلتاب الحكوما

لتقس التحذي اي

كويونا

كويونا وا الة

 - 19وبـالم ـاي يـا النقمـا يحـذيون الماتم من دوامـة التـدهوي فل النيم اإليكولوايـة والتنوب البيولوال
ألك ي من  50اماي منذ لن للَّة ايشــيا كايلــون يواية اليبي الحــام ي فل ام  1962وفل ام 1992ي
حــدي ن لك ي من  1 700الم تحذيي مةاده لن األنشــطة البش ـيية
المل النبا
الذي نتمناه لقماتم البشـ ــيي و ن

تنيض لقمطي الشــديد الملــتقبا

والحيواني وقد تُغيي النالم الحل جلع الحد الذي يانقم يي قادي

__________

(Navin Ramankutty and others, “Trends in global agricultural land use: implications for environmental health )12
)and food security”, Annual Review of Plant Biology, vol. 69 (2018
(David Quammen, Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic (New York, W.W. Norton )13
and Company, 2012), p. 512
(Kate E. Jones and others, “Global trends in emerging infectious diseases”, Nature, vol. 451, No. 7181 )14
)(21 February 2008
(Rachel L. Graham, Eric F. Donaldson and Ralph S. Baric, “A decade after SARS: strategies for controlling )15
)emerging coronaviruses”, Nature Reviews Microbiology, vol. 11, No. 12 (December 2013
(World Health Organization (WHO), “Blueprint for research and development preparedness and response to )16
public health emergencies due to highly infectious pathogens”, paper presented at the Experts Workshop on
Prioritization of Pathogens, Geneva, 8–9 December 2015
(Aneta Afelt, Roger Frutos and Christian Devaux, “Bats, coronaviruses, and deforestation: toward the )17
)emergence of novel infectious diseases?”, Frontiers of Microbiology, vol. 9, No. 702 (April 2018
8/30

20-09543

A/75/161

قع حةي الحيــاة بــالطييقــة التل ننيفبــا

جلع لن البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يمقةون م ــا اي قــد

لم يل ــبق لم م يا فل تايي .البش ـيية
البشـ ـ ـيية فشـ ـ ــق

يمكن تـ دايكب ــا قع النيم اإليكولواي ــة والتنوب البيولوالي قع نط ــاق

()19

وفل ام 2017ي حي لك ي من  15 000الم من  184دولة لن

موما فل جح اي تقدم كان فل جيااد حا لبذه التحديا

لن منيمبا ي داد لو ا بك يي
- 20

()18

وفل ــام 2005ي مقن تقييم النيم اإليكولوايــة فل األلةيــة

()20

البيئية المتوقنةي ومما ي يي الا ب

وفل ــام  2019ي مقن بين ــامت األمم المتح ــدة لقبيئ ــة جلع لن الت ــدميي الا ــايي لقطبين ــة يقوض

ل ـ ــالمة الكوكب وقدية األيض قع تقبية ا حتيااا

لقمنبي الحكومل الدولل لقنقوم واللــيالــا

البشـ ـ ـيية

()21

ووفقا ليوبي واتل ـ ــوني اليئيس الل ـ ــابق

فل مااا التنوب البيولوال ومدما

النيم اإليكولوايةي ف ننا ُنوهن

يكائ اقتحـ ــاداتنا ولـ ــبا منيشـ ــتنا ولمننا الغذائل وحـ ــحتنا ونو ية حياتنا فل امي لنحا النالم ووفقا لقمنبي

الحكومل الدولل لقنقوم واللـ ــيالـ ــا ي ف ن ا تااها

لـ تقوض التقدم نحو تحقيق  80فل المائة من الغايا
والمحيطا

اللـ ــقبية الحالية فل التنوب البيولوال والنيم اإليكولواية

واأل اي ل من لهدان التنمية الملتدامة

المتنققة بالةقي والاوب والحــحة والمياه والمدن والمنال

هاء  -إرث من إخفاقات الدو
- 21

لقد لنشـ ــل

المناهدا

الدوا مئا

واإل النا

التل تتنبد بحماية الطبينة واألهم فل هذا اللـ ــياق

هو لن اتةاقية األمم المتحدة لقتنوب البيولوال ( )1992لبا ال ة لهدان ش ـ ـ ـ ـ ـ ــامقة هل الحةيي وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدام
الملــتدامي والتقالــم المنحــن لقمناف

الدولل بلنواب الحيوانا

والنبـاتـا

ومن األيكان األلــالــية األميى لقحماية الدولية لقطبينة اتةاقية ا تااي

البييـة المبـددة با نقياض؛ والمي ـاق النـالمل لقطبينـة؛ واتةـاقيـة األمم المتحـدة

اإلطايية بشـ ـ ـ ـ ـ ــلن تغيي المنال؛ واتةاقية األمم المتحدة لمكافحة التحـ ـ ـ ـ ـ ــحي فل البقدان التل تنانل من الاةان

الشـديد و/لو التحـحيي و لـيما فل لفييقيا؛ ومناهدة المحافية قع األنواب المبااية من الحيوانا

واتةاقية األ اي ـ ــل اليطبة ذا

ال قافل والطبينل النالمل
- 22

الةطيية؛

األهمية الدولية وماحـ ــة بوحـ ــةبا موئالع لقطيوي المائية؛ واتةاقية حماية التياث

وفل ــام 2002ي تنب ــد

األطيان فل اتة ــاقي ــة التنوب البيولوال ب ــلن يتحقق بحقوا ــام 2010

تمةيض محلـ ـ ـ ـ ــوس لقمندا الحالل لقملـ ـ ـ ـ ــاية فل التنوب البيولوال قع كا من الحـ ـ ـ ـ ــنيد النالمل واإلققيمل
والوطنلي وذلس ك لبام منبا فل التمةين من وطلة الةقي وحون امي لشكاا الحياة قع األيض

()22

__________
(Union of Concerned Scientists, “World scientists warning to humanity”, 16 July 1992 )18
(Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis (Washington, D.C., )19
)Island Press, 2005
(William J. Ripple and others, “World scientists warning to humanity: a second notice”, Bioscience, vol. 67, )20
)No. 12 (December 2017
(UNEP, Global Environmental Outlook: GEO 6 – Healthy Planet, Healthy People (Nairobi, 2019), pp. 4 )21
and 8

( )22انيي UNEP/CBD/COP/6/20ي الميفق األواي المقيي 26/6ي الةقية ( 11المطة ا لتياتياية تةاقية التنوب البيولوال)
20-09543
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األطيان فل ا تةاقية نةلـ ـ ـ ـ ــبا قع ي ية طويقة األاا لقنيش فل وئام م

وفل ام 2010ي اتةق

الطبينة بحقوا ام  2050وو ـ ـ ــن

الدوا لهدان ليتش ـ ـ ــل لقتنوب البيولوالي التل تش ـ ـ ــما ممل ـ ـ ــة لهدان

التياتياية و  20اية يتنين تحقيقبا بحقوا ام 2020

()23

 - 24وفل ام 2015ي تنبد الدوا بتحقيق  17هدفاع من مالا مطة التنمية الملـ ـ ـ ـ ــتدامة لنام 2030
مالع بالبدفين ( 14الحياة تح الما ) و ( 15الحياة قع
وح ِّدد ام  2020مو داع نبائياع فل بنض الغايا
ُ
األيض)ي بما فل ذلس جداية النيم اإليكولواية البحيية واللــاحقية قع نحو ملــتدام وحمايتباي من لاا تانب

حدوث م اي ل ـ ـ ــقبية كبيية ()14-2ي و ـ ـ ــمان حةي وتيميم النيم اإليكولواية البيية والنيم اإليكولواية لقمياه
النذبة الدامقية ومدماتبا و ـ ـ ــمان ال ـ ـ ــتمدامبا قع نحو مل ـ ـ ــتدام ()15-1ي ووقن ج الة الغابا

ووقن فقدان التنوب البيولوال ()15-5
- 25

وقد لمةق

الدوا فل تحقيق لي من لهدان التنمية المل ـ ـ ــتدامة التل و ـ ـ ــنتبا لحماية وحةي النيم

اإليكولوايــة والتنوب البيولوال ولم تتحقق لي من ــايــا
ليتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لن ــام 2020ي لو الت ام ــا

تقـدم متوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

()15-2ي

ــام  2020فل له ــدان التنمي ــة الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــدام ــة

وفل تمو /يوليـم 2020ي كـانـ

 15,2فل المـائـة وكـانـ

اتةــاقيــة التنوب البيولوال لنــام 2010ي لو لهــدان
()24

وان ك ــان ق ــد لحي

النلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة المحميـة من المنـاطق األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة فل النـالم تبقغ
النـالم تبقغ  7,4فل المـائـة

النلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة المحميـة من محيطـا

األنواب المبددة با نقياضي من النلـوي الحـقنا جلع الحيتان الحدبا

()25

بنض

وقـد تنـافـ

يي لن التقدم المتوا ـ المحي نحو

حماية لماكن ولنواب محددة قد طع قيم النمو البائا فل ا اي البشيية قع الطبينة
- 26

ولم تلـ ـ ــتاب الدوا با لـ ـ ــتنااا المنالـ ـ ــب لقتحذي اي المت ايدة المطوية الحـ ـ ــادية ن كباي النقما

فل النالم با قع النكس من ذلسي لمذ

قع جتالن النيم اإليكولواية واإل ـ ـ ـ ـياي بالتنوب

الدوا تش ـ ـ ـ ــا

البيولوالي حيث تقدم لك ي من  500بقيون دو ي ل ـ ـ ـ ــنويا فل ش ـ ـ ـ ــكا ج انا
ممل ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنان ما تنةقم لحماية التنوب البيولوال

()26

األولوية لقنمو ا قتحـ ـ ـ ـ ــادي والتااية وليباح الشـ ـ ـ ـ ــيكا

فالابود اليامية جلع حماية الطبينة يقو ـ ـ ــبا ج طا ُ
قع حلـ ـ ـ ـ ــاب حماية البيئة ومنالاة لوام ال ـ ـ ـ ـ ــنن

فل لــيادة القانون (م ا الةلــاد و ــنن الم ل ـلــا ) والةقي والن ا ا
المدافنين ن حقوق اإلنلان و دم ا

- 27

ت ـ ـ ـ ــي بالطبينةي لي لك ي من

الملــقحة و ــيق الحي المدنل وتاييم

تيان بحقوق الشنوب األحقية والماتمنا

وهنـاس فاوة كبيية فل التطبيق واإلنةـاذي وهل فاوة تنتين ببـا الـدواي وذلـس ألن اإلا اي ا

جلع ملــتوى ا لت اما التل قُطن
المـدنل فل بييو جلع لن القوانين والمنـاييي والم ايلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم هل حبي قع ويق ألنم
حي

المحقية

من مالا المناهدا

جحدى منيما

والتش ـيينا

الماتم المدنل فل الةقبين لن الحكوما

()27

ومقح ـ

جحدى منيما

تيقع

الماتم

يتم ا مت ـاا لبـاي فل حين

تغض الطين ن لنشـ ــطة الشـ ــيكا

التل

ت ـ ــي بالنيم اإليكولواية والتنوب البيولوال و ي اا األ ي النام الذي يمقةم الانس البشـ ــيي يت ايدي وهو لمي
ي يد من ال غط قع نيم حةي الحياة قع كوكب األيض ويم ا اننكالا لنالقتنا الممتقة م الطبينة

__________

( )23انيي UNEP/CBD/COP/10/27ي الميفق ال انلي المقيي ( 2/10المطة ا لتياتياية لقتنوب البيولوال )2020-2011
(The Sustainable Development Goals Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.I.7) )24
(UNEP and others, Protected Planet Digital Report (2020) )25
(Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), “A comprehensive overview of global )26
biodiversity finance”, April 2020

( )27انييي قع لبيا الم ااي الملاهما
10/30

المقدمة من األيانتين وايطاليا ولقوفاكيا
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التحولية المطلوبة
واو  -التغييرات
ُّ
- 28

ياب قع الانس البش ــيي لن ينيد تقييم القتم األل ــال ــية بالطبينة وا فنقيم لن يتحما انتباكا

التحولل
مــدمية لحقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وفل ــام 2019ي اتحــد النقمــا فل د واتبم جلع التغييي النــااــا و ُّ

ووفق ــا لم ــا ذكيه المنبي الحكومل ال ــدولل لقنقوم واللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
اإليكولوايةي ف نم

المننل ب ــالتنوب البيولوال وم ــدم ــا

()28

النيم

يمكن بقوغ لهدان حةي الطبينة والـ ــتمدامبا قع نحو ملـ ــتدام وتحقيق ا لـ ــتدامة

ج من مالا تنةيذ تغي اي

تحولية قع نطاق النواما ا قتح ــادية وا اتما ية والل ــيال ــية والتكنولواية
ُّ

()29

ووفقـاع لبينـامت األمم المتحـدة لقبيئـةي يق م اتمـاذ جا اي ا
الحالة و كس توابباي مما يحمل الحـ ــحة البشـ ـيية وحـ ــحة البيئة ويحافي قع اللـ ــالمة الحالية والملـ ــتقبقية

لقنيم اإليكولوايـة النـالميـة

ـااقـة قع نطـاق لم يلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق لـم م يـا إليقـان هـذه

()30

ومقحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ منيمـة األ ذية وال اي ة لامم المتحـدة جلع لن التغييي التحولل

وتنو با البيولوالي والتل ننتت ونل ـ ـ ـ ــتبقس ببا ذائنا ونتةا ا ببا
لمي م فل الطييقة التل نديي ببا اباتنا ّ
()31
م الطبينة
 - 29ويتطقب التغييي التحولل ج ادة النيي فل لهدان الماتم ي وفيما يانقنا لندا وما يننيم لن ننيش
حياة ايدةي وكين نولد الطاقة ونلـ ــتمدمباي وكين ننتت الغذا الذي نلكقمي والطييقة التل نحـ ـ ِّـن ببا اللـ ــق ي

وكين نحــمم مدننا وكين نلــتطي الحد من البدي والق ــا قيم وتالــد لهدان التنمية الملــتدامةي ف ــال
ن ي ية اتةاقية التنوب البيولوال لقنيش فل وئام م الطبينة بحقوا ام 2050ي ي يةع .
تحوا
لنالم قد َّ

- 30

ويقدي النقما لنم ما لم نبدل فل جا اي تغيي اي

تحولية فل الل ـ ـ ــنوا

النش ـ ـ ــي المقبقةي فقد تل ـ ـ ــتغيق

ج ادة التنوب البيولوال قع األيض جلع ما كان قيم ماليين اللـ ــنيني مما يابي األاياا المقبقة قع النيش
فل ـالم فقيي بيولوايـا
لقنقوم والل ـ ـ ـ ـ ــيال ـ ـ ـ ـ ــا

بشـ ــلن المحيكا

()32

وم ذلـسي فـ ن األوان لم يةـ

المننل بالتنوب البيولوال ومدما

بنـد ووفقـا لمـا مقن جليـم المنبي الحكومل الـدولل

النيم اإليكولوايةي ينطوي النما الةويي والمت امن

(النواما الدافنة) المباشـ ـية و يي المباشـ ـية المتنددة قع جمكانية جبطا بنض اوانب فقدان

التنوب البيولوال والنيم اإليكولواية ووقةبما وحتع كس اتااهبما

()33

ثانيا  -آثار حالة الطوارئ العالمية التي تعيشئا الطبيعة على التمتع بحقوق اإلنسان
- 31

جن األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـياي التل تقحق بـالمحيط الحيوي تتيس حـاليـا تـل ي اي كبي اي قع طـائةـة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة من حقوق

اإلنلـ ـ ـ ـ ــان ويمكن لن تتيتب قيبا م اي كاي ية فل الملـ ـ ـ ـ ــتقبا ومن بين حقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ــان التل تتنيض حاليا

لقتبـديـد وا نتبـاس الحق فل بيئـة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـةي وفل الحيـاةي والحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـةي والغـذا ي والمـا ي والم ايفق الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـةي

وفل ملتوى منيشة ئقي وفل التنميةي وال قافة

__________
(Sandra Diaz and others, “Pervasive human-driven decline of life on Earth points to need for transformative )28
)change”, Science, vol. 366, No. 6471 (13 December 2019
( )29انيي IPBES/7/10/Add.1
(UNEP, Global Environmental Outlook: GEO6 – Summary for Policymakers (Nairobi, 2019), p. 4 )30
(FAO and UNEP, The State of the World’s Forests 2020 )31
(Eric Dinerstein and others, “A global deal for nature: guiding principles, milestones and targets”, Science )32
)Advances, vol. 5, No. 4 (April 2019
( )33الةقية ايم 4ي IPBES/7/10/Add.1
20-09543
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ألف  -الحق في بي ة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة
- 32

يوفي حاليا لك ي من  80فل المائة من الدوا األ

- 33

والنيم اإليكولواية اللـقيمة والتنوب البيولوال نحـيان اوهييان لقحق فل بيئة حـحيةي كما تنتين

وححية وملتدامة من مالا الدلاتيي والتشيينا

وق اي اي

ـ ـ ـ ـ ــا حماية قانونية لقحق فل بيئة ممنة ونييةة

المحاكم والمناهدا

بذلس المحاكم اإلققيمية والقوانين الوطنية والةقم الق ـ ــائل الوطنل فقد لكد

اإلققيمية

محكمة البقدان األمييكية لحقوق

اإلنلان لن الحق فل بيئة ححيةي قع كس الحقوق األميىي يحمل مكونا

والبحاي

()35

واألنباي

البيئةي م ا الغابا

وفل ام 2020ي ق ـ ـ محكمة البقدان األمييكية بلن حق الش ــنوب األح ــقية فل بيئة ح ــحية

قد انتُبس بلبب تدهوي الغابا

- 34

()34

والتنوب البيولوال فل منطقتبا

()36

ومن القوانين التل تحمل التنوب البيولوال هنـاس ـدد كبيي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـا الحق فل بيئـة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـةي م ـا

قانون التياث الطبينل والتنوب البيولوال لنام  2007فل جلـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا وفل التشـ ـ ـ ـ ـ ـيي المتنقق بالتنوب البيولوال
فل انوب لفييقيـا لنـام 2004ي ينن القـانون قع لنـم من لاـا ج مـاا الحق فل بيئـة حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـةي ياـب قع

الدولة جداية وحةي وتن ي التنوب البيولوال فل انوب لفييقيا ومكوناتم وموايده الو اي ية
لن ا

()37

و حي

كيواتيا

تيان بالحق فل بيئة حـ ــحية وملـ ــتدامة للـ ــبم فل حماية وحةي التنوب البيولوال والنيم اإليكولواية

اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيمـة وتيميم المت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيي منبمـاي وذلـس بو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حمـايـة الطبينـة فل ميتبـة ـاليـة فل قـائمـة ا هتمـامـا

الليالية
- 35

وقيي المحــاكم فل امي منــاطق النــالم لن ــدم اتمــاذ الــدوا اإلا اي ا

الكــافيــة لحمــايــة النيم

اإليكولواية اللـ ــقيمة والتنوب البيولوال يمكن لن ينتبس الحق فل بيئة حـ ــحية فكما لو ـ ــح

محكمة الندا

النقيا فل كولومبيا فل ام 2020ي ف ن الحق فل بيئة ح ــحية يق م الدوا باتماذ تدابيي منتيمة وفنالة تل ــبم

فل ُحل ـ ـ ـ ـ ـ ــن لدا الحيوانا
والنباتا

وحةيبا

- 36

وش ـ ـ ـ ــمق

()38

انتباكا

والنباتا

التل تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكا النيام اإليكولوال ويائةبا وفل ح ـ ـ ـ ـ ـ ــون تقس الحيوانا

الحق فل بيئة ح ـ ـ ـ ــحية التل ُواد

فل ق اي اي المحاكم الباي ة جلحاق ال ـ ـ ـ ــيي

بموئا لحد األنواب المبددة با نقياض (كولـ ـ ــتاييكا واليونان والبند)؛ وتقوث المياه الناام ن التندين (شـ ـ ــيقل

وكولومبيا وو ية مونتاناي بالو يا

المتحدة األمييكية)؛ وا الة الغابا

(الب اي يا والةقبين وكولومبيا والمكلـيس)؛

وتقوث البوا والما والتيبة قع نطاق والـ (األيانتين والةقبين والبند)؛ والـتمدام اللـيانيد فل تندين الذهب

(تيكيا)؛ وتيب ية الامبيي فل األ اي ـ ـ ـ ــل اليطبة الل ـ ـ ـ ــاحقية (بييو)؛ والتنمية الل ـ ـ ـ ــياحية فل ابا

المانغيون

(المكلـ ـ ـ ـ ــيس)؛ ومشـ ـ ـ ـ ــايي الطاقة الكبيومائية فل النيم اإليكولواية الحلـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة (جكوادوي والب اي يا وفنقندا)؛

__________
(A/HRC/43/53 )34ي الميفق ال انل
(Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-23/17, 15 November 2017, para. 62 )35
(Inter-American Court of Human Rights, Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association v. )36
Argentina, Judgment, 6 February 2020

( )37انوب لفييقيـاي اإلداية البيئيـة الوطنيـة قـانون التنوب البيولوال لنـام 2004ي القـانون يقم  10لنـام 2004ي الاييـدة اليلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـةي الماقـد
467ي اليقم  7( 26436ح ييان/يونيم )2004ي المادة 3؛ والـبانياي القانون يقم  42الحـادي بتايي 13 .كانون األوا/ديلـمبي 2008
بشلن التياث الوطنل والتنوب البيولوالي المادة 1

(Supreme Court of Justice, Colombia, STC No. 3872-2020, 18 June 2020 (Parque Isla Salamanca) )38
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والتطويي النقايي فل المناطق الغنية بالتنوب البيولوال (انوب لفييقيا ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقوفينيا ومقدونيا وهنغاييا)؛ واقامة

مشيوب اي ل فل ابة محمية (لو ندا)

()39

باء  -الحق في الحياة
- 37

يشـ ـ ـ ــكا التدهوي البيئل وتغيي

فل ام 2018ي ذكي القانة المننية بحقوق اإلنلـ ـ ـ ــان ما نحـ ـ ـ ــم

المنال والتنمية يي الملــتدامة بنض لك ي النواما جلحاحاع ومطوية التل تبدد قدية لاياا الحا ــي والملــتقبا

()40
وتدهوي التنوب البيولوال
ـيي الذي يقحق بالنيم اإليكولواية
قع التمت بالحق فل الحياة
ِّ
ُ
وينيض ال ـ ـ ـ ُ
الحق فل الحياة لقمطي فنقع لـ ــبيا الم ااي ت يد ج الة لشـ ــااي المنغيون اللـ ــاحقية من مطي المو بلـ ــبب

النواحـ ــن و ندما داهم ج حـ ــاي كبيي البند فل ام 1999ي كان

منبا لشااي المانغيون ل قع بك يي منبا فل القيى التل تحميبا ابا

الوفيا

فل القيى اللـ ــاحقية التل ل يق

المانغيون النةية

()41

من تواتي وشـ ـ ــدة الكوايث المتحـ ـ ــقة بالةي ـ ـ ــانا ي مما ي ي لـ ـ ــقبا قع ماليين

- 38

وت يد ج الة الغابا

- 39

ويمكن لي ـ ـ ــا لقتدابيي المتمذة بالـ ـ ــم ابود الحةي لن تنتبس الحق فل الحياة فنقع لـ ـ ــبيا الم ااي

األشماني ويتلبب فل دد كبيي من الوفيا

ويقحق ل اي اي تقدي بتييقيونا

الدو اي

()42

قتا مويةو الحةي النلــكييون لشــماحــا فل لفييقيا وفل النديد من البقداني لدى ا تباي لماكن منينة حدائق

وطنية وتمحـ ــين مناطق محمية لميى جلع تبايي شـ ــنوب لحـ ــقية وماتمنا

محقية ومننبا من الوحـ ــوا

جلع لياض تققيدية تلتمدم أل ياض الححوا قع الغذا والما وال قافة ولبا النيش

جيم  -الحق في الصحة
- 40

اإلنلــان

ِّ
المحددا
تنتين منيمة الحـ ـ ـ ـ ـ ــحة النالمية بلن التنوب البيولوال من

()43

فالنيم اإليكولواية اللــقيمة توفي حاا اع

البيئية اليئيلـ ـ ـ ـ ـ ــية لحـ ـ ـ ـ ـ ــحة

ــد األمياض المندية الملــتادة والتغي اي التل تط لي

قع الميبي الطبينل لايضي م ـا ج الـة الغـابـا ي تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبم فل يبوي لمياض فل األحيـا البييـة والحيوانـا

األليةة والناس وقد لدى تةت

الغابا

فل لمييكا الشـمالية جلع يادة مطي اإلحـابة بدا

فييوس نيبــاه القــة بتك ين تيبيــة المنــا يي فل مــالي يــا ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمـ
يب لفييقيا

ج الــة الغــابــا

يم وكان

ليبوي

فل تةشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإليبو فل

__________
( )39قع ل ـ ـ ــبيا الم ااي Supreme Court of Colombia, Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente, STC No.
4360-2018, decision of 5 April 2018؛ و Supreme Court of Mexico, First Chamber, Amparo en Revisión,
 No. 307/2016, decision of 14 November 2018وتناقش ق ـ ـ ــايا لميى فل David R. Boyd, The Environmental

Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment (Vancouver, UBC
)Press, 2012

( )40القانة المننية بحقوق اإلنلاني التنقيق النام يقم  )2018( 36بشلن الحق فل الحياة
(Saudamini Das and Jeffrey R. Vincent, “Mangroves protected villages and reduced death toll during Indian )41
)super cyclone”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 106, No. 18 (5 May 2009
(Corey J.A. Bradshaw and others, “Global evidence that deforestation amplifies flood risk and severity in )42
)the developing world”, Global Change Biology, vol. 13, No. 11 (November 2007
(WHO and Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Connecting Global Priorities: Biodiversity )43
and Human Health – A State of Knowledge Review (2015), p. 1
20-09543
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- 41

والنيم اإليكولواية اللـ ـ ـ ــقيمة هل محـ ـ ـ ــدي حيوي لادوية والي ى الطبية ال اقبة ويننل فقدان التنوب

البيولوال ـ ــياب فين لتحقيق فتوحا طبية ُمنقذة لقحياة وكةيقة بتغيييها فقم تشـ ــما الد ايلـ ــة الدقيقة لـ ــوى
ا حـ ـ ـ ـ ــغيي من األنواب النباتية والحيوانية فل النالم من لاا التنين قع فوائدها الحـ ـ ـ ـ ــيد نية لو الطبية
وقد لنتت الباح ون الذين يديل ـ ـ ــون لنوا ا لحيائية مببمةي ومنبا ه ـ ـ ـ ـةدب الح ـ ـ ــانة ا نلم هندية الانوبلي والقوق
المميوطلي وشـاية طقلـوس المحيط البادعي و ناقية مد شـقي الويديةي قاقيي من التل تُحـين بوحـةة من
الطبيب وفوائد ححية لميى لقبشيية

()44

- 42

ووفقا لما اا فل المل ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة التل قدمتبا للمانياي البا ما ينتمد الل ـ ـ ـ ـ ـ ــكان المحقيون والش ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب

النباتا

يي المش ـ ــيوب لك يي من هذه األنواب والتااية يي المش ـ ــيو ة

األحـ ـ ــقيةي و لـ ـ ــيما فل البقدان الناميةي قع الطب التققيدي الذي ينتمد بدويه قع طائةة والـ ـ ــنة من لنواب
والحيوانا

البيية وي ي حاليا الام

فيم وفقدان الموائا المنال ــبة تل ي اي ل ــقبيا قع نيم الي اية الح ــحية لماليين األش ــماني وبالتالل قع حقبم

فل الححة

دا  -الحق في الغذاء
- 43

يحمل التنوب البيولوال الحق فل الغذا بانا النيم ال اي ية لك ي قدية قع الح ـ ـ ـ ــمود كما ي دي

- 44

فةل كا امي تةقد ماليين البكتا اي من األ اي ـل حـالحيتبا ل اي ة األ ذية بلـبب التنيية والتمق

دو اي حيويا فل الابود اليامية جلع يادة جنتا األ ذية م تققيا ا اي البيئية اللقبية فل الوق
والتقوث وتتياوح تقـدي اي

 1,3و  3,2بقيون نل ـ ـ ـ ـ ـ ــمة

ـدد األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان الـذين يتـل ي حقبم فل الغـذا من ا اي تـدهوي األ اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بين

()45

فل تحقيق األمن الغذائل

ذاتم

والتنوب الو اي ل يحمل المحاح ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ال اي ية من األمياضي ومن م يل ـ ـ ـ ـ ـ ــبم

يي لن التنوب الو اي ل ألنواب المحاحـ ـ ـ ـ ــيا والماشـ ـ ـ ـ ــيةي ف ـ ـ ـ ـ ــال ن التنوب الو اي ل

لانواب البييــة القييبــة النل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب جليبــاي ممــذ فل التنــاقني ممــا يبــدد األمن الغــذائل وقــدية النيم اإليكولوايــة
قع الحمود

- 45

()46

وفل النقود األمييةي تولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلنتـا ال اي ل بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـا كبييي ممـا ح َّمـا النيم اإليكولوايـة والتنوب

البيولوال تكالين باهية فالنيم اإليكولواية المتدهوية تةقد قديتبا قع جنتا المياه النييةةي وتوفيي الحماية

من لمطاي م ا الةي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانا ي وتوفيي الموائا لانوابي بما فل ذلس المققِّحا
ا فا

َّ
الحق فل الغذا

ن طييق اإل ـ ـ ـ ـ ـياي بالمققِّحا

وكائنا

وتقويث التيبة ويبدد ا ل ـ ـ ـ ـ ــتيال

لمولة ال اي ة (حبغبا بحبغة مالية) حقوق حغاي الم اي ين وماتمناتبم المحقية
و ن
- 46

التيبة وتبدد مبيدا

قع األ اي ـ ـ ـ ـ ــل

وتتنيض محائد األلماس فل امي لنحا النالم لاللتغالا المةيط وتت يي بشدة من ا اي الحيد

يي المشـيوب و يي المبقغ نم و يي المنيمي َّ
وتوام جليبا ج انا

__________

كبيية ويحدث ا تحـاب المحيطا

ندما

(Eric Chivian and Aaron Bernstein, eds., Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity )44
)(New York, Oxford University Press, 2008
(Luca Montanarella, Robert Scholes and Anastasia Brainich, eds., The IPBES Assessment Report on Land )45
Degradation and Restoration (Bonn, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
)Ecosystem Services, 2018
(Julie Bélanger and Dafydd Pilling, eds., The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture )46
)(Rome, FAO Commission on Genetic Resource for Food and Agriculture, 2019
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فا قة اقتحـادية قوية قع محـائد األلـماس قع حلـاب حقوق حـغاي الحـيادين وماتمناتبم

تلـتولل ابا

تقوض محـائد األلـماس الحـنا ية إلنتا دقيق اللـمس و ي
المحقية فنقع لـبيا الم ااي ِّ
الح ـ ـ ـ ـ ــيادين المحقيين فل الل ـ ـ ـ ـ ــنغاا و امبيا وموييتانيا
للول بالنلبة لمحائد األلماس

جلع توقنا

()48

()47

اللـمس لـبا يش

وي دي تغيي المنال والتقوث وال ـ ـ ـ ـ ــغوط األميى

هاء  -الحق في المياه والصرف الصحي
- 47

النيم اإليكولوايــة هل محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي امي الميــاه التل ينتمــد قيبــا النــاس وفل حــالــة تقوث الميــاه

كـافيـة من الميـاه النييةـة لقمطي وتنتمـد نيم الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

لو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغاللبـا المةيطي يتنيض الحق فل كميـا

الحــحل فل امي لنحا النالم قع النيم اإليكولواية كننحــي للــالــل لمنالاة المياه الملــتنمقة ألن النيم

اإليكولواية تنقل المياه المقو ة
- 48

وكما ذكي انوب لفييقياي ف ن المياه هل شـييان الحياة لانوب لفييقيا فبل ت ي قع يفاه لـكان

البقدي كما لن نقن المياهي لو انمةاض اودتباي ينوقان التنمية ا قتح ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ويقو ـ ـ ـ ـ ـ ــان حقوق اإلنل ـ ـ ـ ـ ـ ــان

األلـ ــالـ ــية فل البقد وتيتبط المياه ايتباطاع اوهيياع بالنيم اإليكولواية التل تمي بيها؛ ولـ ــي ي تدهوي النيم
اإليكولواية ل ـ ــقبا قع كمية المياه واودتبا ولك ي من نح ـ ــن النيم اإليكولواية الميتبطة بلنباينا وامدادا

المياه النذبة فل بقدنا محابة بتدهوي مطيي

()49

واو  -حقوق الطف
- 49

قـ ــد ينتبـ ــس جمةـ ــاق الـ ــدوا فل من تـ ــدهوي نيـ ــام جيكولوال منين لو انقياض نوب مـ ــا من األنواب

حقوق األطةاا فل الحياة والح ـ ـ ـ ــحة وال قافة والبيئة الح ـ ـ ـ ــحية وقد ذكي مةو ـ ـ ـ ــة األمم المتحدة الل ـ ـ ـ ــامية

لحقوق اإلنل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لنــم ينبغل لن يتمت امي األطةــاا ( ) بــا ليقين بــلن التنوب البيولوال لنــالم الطبينــة
ليدوم لااياا المقبقة

- 50

()50

ولانة حقوق الطةا تشـني بالققق ج ا تدهوي الطبينة فةل مالحياتبا المتامية بشـلن امبويية و

الديمقياطية الش ــنبيةي حذي القانة من ج الة الغابا ي وا ندفاب فل بنا الل ــدودي وهو ما ي دي جلع التشـ ـييد

القل ـ ـ ـ ـ ــييي وتدهوي التنوب البيولوالي وتحا
ومنيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النــاس فل المنطقــة

()51

قع األطةاا وحقوقبم فل ليشيا

()52

ول يب ـ

ـ ـ ـ ـ ــةان األنبايي مما ي ي تل ي اعي ش ـ ـ ـ ـ ــديداع قع جمكانيا

حياة

القانــة لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع ن قققبــا ج ا م ــاي فقــدان التنوب البيولوال

__________
( )47الملاهمة المقدمة من منيمة اللالم األم ي
(Nerilie Abram and others, “Summary for policymakers”, in Hans-Otto Pörtner and others, eds., IPCC )48
Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Intergovernmental Panel on Climate
)Change, 2019

( )49انيي اليد اليل ـ ــمل لانوب لفييقيا قع ال ـ ــتبيان المقيي المان من لاا التقييي المتنقق بالتنوب البيولوالي 2016ي الل ـ ـ اا يقم 3ي
قع اليابط التالل https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/Biodiversity/SouthAfrica.pdf

(A/HRC/43/30 )50ي 2020ي الةقيتان  2و 48
(CRC/C/LAO/CO/3-6 )51ي الةقية 36
(CRC/C/SYC/CO/2-4 )52
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ولح ـ ـوا

تم ــاذ جا اي ا

الطبينة لمي

األطةاا لنةلـ ــبم

بد منبا فقد قدموا األفكاي التالية لبذا التقييي جتاحة الةين لقشـ ــباب

ل ــد م التنوب البيولوال والنيم اإليكولواي ــة؛ والتوقن ن قط الغ ــاب ــا

وحيقب ــا؛ واحتيام

ـ ــيويي؛ ولـ ــن قوانين تكةا تنيين المحيطا ي والحد من التقوثي وحماية الحيوانا ي والحةاي

قع الحياة؛ و ادوى من ل اا الشباب ن ميائبم ولفكايهم جذا لم ي ي ذلس قع القياي النبائل

()53

زاي  -السكان الضعفاء
حي المنبي الحكومل الــدولل لقنقوم واللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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النيم

المننل بــالتنوب البيولوال ومــدمــا

اإليكولواية لن مناطق النالم التل يتوق لبا لن تش ـ ــبد نتائت ل ـ ــقبية كبيية نتياة لقتغي اي النالمية فل المنال

والتنوب البيولوال وفل ويائن النيم اإليكولواية واإلل ــباما التل تقدمبا الطبينة لقبش ــيي هل لي ـ ـاع موطن
لتامنا كبيية من الشـ ـ ـ ـ ـ ــنوب األحـ ـ ـ ـ ـ ــقية ولك يي من الماتمنا األشـ ـ ـ ـ ـ ــد فق اعي فل النالم وني اعي تماد تقس
الماتمنا المحقية بشــدة قع الطبينة والــباماتبا فل كلــب الي ق ولــبا النيش والحــحةي ف نبا لــتت ــيي
بشــدة لك ي من ييها من ا اي هذه التغي اي اللــقبية

األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيـة والماتمنـا

()54

ومما ي يد من حدة اليقم لنم فل حين لن الشــنوب

المحقيـة التل تنتمـد مـاديـا و قـافيـا ويوحيـا قع ل اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبـا التققيـديـة تتحمـا ححـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

يي ادلة من التكالين التل تةي ــبا األنشــطة التل ت ــي بالطبينةي ف نبا ناد اي ما تتمت بنحــيب ادا من

الةوائد ا قتحـادية

()55

وهناس م اا من جندونيلـيا قع هذا األمي وهو انمةاض لـبا يش الشـنوب األحـقية

من النل ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحيالي الذي نام ن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــتنا ـ ـ ـ ـ ـ ــة ن الغابا

األح ـ ـ ـ ـ ـ ــقية بم ايب ي

النميا ويتال م

م ه ــذا ا نمة ــاض فل التنوب البيولوال ت ــلك ـ ُا التنوب ال ق ــافلي ال ــذي من لم قت ــم انقياض الن ــدي ــد من لغ ــا
الشنوب األحقية
- 53

ومن األم قة قع م اي تدهوي ح ـ ـ ـ ـ ــحة النيم اإليكولواية قع حقوق الش ـ ـ ـ ـ ــنوب األح ـ ـ ـ ـ ــقية التياكم

األحيائل لقمواد الل ـ ــامة فل الل ـ ــقل ـ ــقة الغذائيةي مما يقوض قدية ح ـ ــائدي األل ـ ــماس والحيوانا

من الش ـ ــنوب

األحـ ـ ــقية قع تلمين الغذا الحـ ـ ــحل أللـ ـ ــيهم وماتمناتبم المحقية وفل بييو وكولومبيا ودوا لميى ك ييةي

يقوث ال ئبق الناام ن التندين يي المشيوب األنباي وملتامنا
- 54

المياه

وا فتقاي جلع حقوق يلـ ـ ــمية فل األ اي ـ ـ ــل والحيا ة يانا الشـ ـ ــنوب األحـ ـ ــقية والماتمنا

والةالحين وذوي األح ــوا األفييقية والنل ــا والةق اي

ي ــة لقتش ــيد بةنا جا اي ا

المحقية

تتياوح بين ا ل ــتيال

قع

األ اي ـ ـ ــل وال ـ ـ ــتم اي الموايد الح ـ ـ ــنا يةي وانش ـ ـ ــا حدائق اديدة وقد تققع المقيي المان لم قة ك يية قع
الش ـ ـ ــنوب األح ـ ـ ــقية والماتمنا

المحقية التل تكاف من لاا الدفاب ن ل اي ـ ـ ــيبا ومياهبا

الحـنا ية التل ت ـي بالنيم اإليكولواية والتنوب البيولوال ومن األم قة قع ذلس ماتمنا
فل كمبودياي والمايا فل بقي ي والوابيشان فل ياناي وماتمنا

- 55

وقــد انتبك ـ

مبــاد اي

الداياس فل جندونيليا

ـ ـ ــد األنش ـ ـ ــطة

بونونغ األحـقية

ــديــدة لحةي الطبينــة حقوق الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيــة والماتمنــا

بما فل ذلس جنشـ ـ ــا حدائق ومناطق محمية دون مشـ ـ ــايكتبا لو موافقتبا الحية والملـ ـ ــبقة والملـ ـ ــتنيية

المحقيــةي

()56

ومن

األم قـة قع ذلـس طيد البـاتوا من حـديقـة كـاهو ي  -بييغـا الوطنيـة فل امبوييـة الكونغو الـديمقياطيـةي وتبايي

شنوب األوايس من ابة ماو فل كينيا

__________
( )53ملاهمة مقدمة من مبادية حقوق الطةا البيئية
(IPBES/7/10/Add.1 )54

( )55انيي المناقشة المتنققة بحقوق الماتمنا

المحقية التل لبا حال

و يقة بل اي يبا التققيديةي A/HRC/34/49ي الةق اي

58-53

(A/71/229 )56
16/30
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والماتمنا

ومن المدهش لن تيميم النيم اإليكولواية يمكن لن تكون لم م اي
المحقية ف نقع اللـ ـ ـ ــاحا الغيبل ألمييكا الشـ ـ ـ ــماليةي تلـ ـ ـ ــبب

الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـا وتنـافيبـا فل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـة تنـاقبيـة من التغي اي

اية بحقوق الشنوب األحقية

الـ ـ ـ ــتنادة نالب البحي جلع مياه

اإليكولوايـة وفل حين لن الةوائـد اإليكولوايـة

وا قتحــادية اإلامالية فاق

التكاليني ف ن تققن المحــيد فل بنض المحــائد (م ا المحــيد من لــيطان

جمكانية ححولبم قع الغذا

()57

البحي ا ل نال والبطقينوس الكبيي) ل ي لــقبا قع لــبا يش الشــنوب األحــقية والماتمنا
و قع الي م من لن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقية والماتمنا

- 57

فب مكانبم تقديم ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهما

المحقية و قع

المحقية والةالحين مني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لقمطيي

هائقة فل حةي النيم اإليكولواية والتنوب البيولوال وحمايتبما وا ادتبما جلع

ما كانا قيم والــتمدامبما بحــوية ملــتدامةي ندما يتاح لبم ذلسي من مالا ا

تيان بحقوقبم وبة ــا

منــايفبم التققيــديــة ونيمبم القــانونيــة النيفيــة و قــافــاتبمي فقــد ل بتوا فنــاليتبم فل حةي الطبينــة

()58

وتققيــديــاي

يقا ن يب ملــاحة األ اي ــل فل النالمي بما

تمقس الشــنوب األحــقية لو تديي لو تلــتمدم لو ت نش ـغا ما
فل ذل ــس بنض الغ ــاب ــا األك ي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ــة من الن ــاحي ــة اإليكولواي ــة والن ــدي ــد من نق ــاط التنوب البيولوال

اللـ ـ ـ ــامنة

()59

وباإل ـ ـ ـ ــافة جلع ذلسي تديي ماتمنا

والي اة وح ـ ـ ــائدو الحيوانا

محقية متنو ةي منبا الم اي ون وحـ ـ ـ ــيادو األلـ ـ ـ ــماس

وميبو الماش ـ ـ ــية ومل ـ ـ ــتمدمو الغابا ي مل ـ ـ ــاحا

كبيية من األ اي ـ ـ ــل والمياه

فل جطاي نيم مقكية وحيا ة ممتقةة ومن شــلن د م ابودها اليامية جلع حةي وحماية تقس األ اي ــلي التل
يتل ـ ـ ــم الك يي منبا بلهمية حال ـ ـ ــمة لقتنوب البيولوال النالملي لن ي دي جلع تققيا الةقي وانمةاض مند
ج ال ـ ــة الغ ـ ــاب ـ ــا

هذه الماتمنا
- 58

وتحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين حم ـ ــاي ـ ــة التنوب البيولوال ووي ـ ــائن النيم اإليكولواي ـ ــة التل تنتم ـ ــد قيبـ ــا

ويتلــم فبم ا متالفا

جا اي ا

بين الانلــين فل القابقية لقت ــيي واألدواي والقد اي بلهمية للــالــية لتحــميم

ادلة وفنالة لحةي النيم اإليكولواية الل ــقيمة والتنوب البيولوال وحمايتبما وتيميمبما وال ــتمدامبما

قع نحو مل ـ ـ ـ ــتدام وا ل ـ ـ ـ ــتةادة منبما قع نحو منح ـ ـ ـ ــن

المنقوما

()60

فحي الميلة األقا فل فين الحح ـ ـ ـ ــوا قع

وفل لــقطة اتماذ القياي ومحدودية موايدها المالية و ييها من الموايد ومحدودية مقكيتبا لا اي ـ ل

قد يقيد كا ذلس دويها كمديية لا اي ــل وم اي ة وحــائدة للــماس و المة ويائدة ل ماا ويمكن إل الة الغابا

وفقــدان التنوب البيولوال وتــدهوي النيم اإليكولوايــة لن تــديم لواــم ــدم المل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بين الانلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ب يــادة

الوق

الذي تق ـيم النلـا والةتيا

لقححـوا قع الغذا والما والحطب والنقن والنلـا قائدا

وحـاننا ُ

__________
(Edward J. Gregr and others, “Cascading social-ecological costs and benefits triggered by a recovering )57
)keystone predator”, Science, vol. 368, No. 6496 (12 June 2020
(Stephen T. Garnett and others, “A spatial overview of the global importance of indigenous lands for )58
conservation”, Nature Sustainability, vol. 1, No. 7 (July 2018); and Allen Blackman and others, “Titling
indigenous communities protects forests in the Peruvian Amazon”, Proceedings of the National Academy of
)Sciences of the United States of America, vol. 114, No. 16 (April 2017
(FAO and UNEP, The State of the World’s Forests 2020 )59
(Claudia Ituarte-Lima, “Women’s courageous roles as guardians of the Earth’s ecosystems”, in Claudia )60
Ituarte-Lima and Maria Schultz, eds., Human Right to a Healthy Environment for a Thriving Earth:
Handbook for Weaving Human Rights, SDGs, and the Post 2020 Global Diversity Framework (Stockholm,
)SwedBio and others, 2018
20-09543
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.
تغييي لل ـ ـ ــال ـ ـ ــيا

حيث يل ـ ـ ــتمدمن منايفبن وموايدهن لحماية الطبينة وتيميمبا وي ايتبا

()61

ووفقا لبينامت

األمم المتحدة لقبيئةي ك ي اي ما تكون لدى الميلة منيفة لك ي تمححا بلنواب لحيائية محقية مبمقة شتع
- 59

()62

ويمكن لن يتل ي األشــمان ذوو اإل اقة لك ي من ييهم بتدهوي الطبينةي ولكن يمكنبم لن يلــبموا

لي ـ ـ ـ ــا فل حةيبا وحمايتبا وال ـ ـ ـ ــتمدامبا قع نحو مل ـ ـ ـ ــتدام ويمكن لن ي دي ال ـ ـ ـ ــيي الذي يقحق بالنيم

اإليكولواية والتنوب البيولوال جلع تةاقم التحديا

جلع الملـاحا
ح ــنوبا

الم ـ اي الطبينية والمياه النييةة ويطيح تدهوي األ اي ـل ونوا ا الطقس التل تلـبب الباية

ج ــافية تتنقق بالتنقا وقد لكد

الدوا احتيااا
- 60

التل يوااببا األش ـ ـ ــمان ذوو اإل اقة فل تلمين الوح ـ ـ ــوا

القانة المننية بحقوق األش ــمان ذوي اإل اقة

األشمان ذوي اإل اقة ند تحميم وتنةيذ تدابيي الحد من مماطي الكوايث

ــيوية لن تقبل

()63

والدوا الا يية الحـغيية النامية مني ـة بحـةة ماحـة لةقدان التنوب البيولوالي حيث جن ملـاحاتبا

المحدودة مني ـ ــة لا اي الماتمنة لتغييي ال ـ ــتمداما

المغيية
واألنواب الدميقة ُ

والناش ـ ـ ـ ـ ــطون من األفياد والاما ا

- 61

األ اي ـ ــل وا ل ـ ــتغالا المةيط وتغيي المنال والتقوث

فل مااا حماية حقوق اإلنل ـ ـ ـ ـ ــان وحماية الطبينة من التدميي

وا ل ــتغالا يني ــون لنةل ــبم لمطي ال ــيم فل النديد من الدوا فالمدافنون ن حقوق اإلنل ــان والمدافنون
ن البيئة والش ــنوب األح ــقية و ييهم يتني ــون لققتا والننن والم ــايقة والتموين والتاييم بل ــبب مقبم

وي م حـ ـ ــدوي اإل الن المتنقق بحق وملـ ـ ـ ولية األفياد والاما ا

اإلنلان والحييا

وهيئا

الماتم فل تن ي وحماية حقوق

األلالية المنتين ببا المياعي ف الع ن مباد اي الماتم المدنل (م ا مبادية الدفاب ن

المدافنين ن حقوق اإلنلـاني ومبادية

إليذا لي لحد ممي ومبادية دم التلـام جطالقا)ي

ي اا الننن

ملــتم اعيي ومن لم قة ذلس مقتا ياقين مكلــيكييني هما لومييو وميس ونلــاليس و اي وا جيينانديس يومييوي

فل ام 2020ي بلبب مقبما فل حماية الةياشا

المقكية وموئقبا الحيال

()64

ثالثا  -التزامات حقوق اإلنسان المتعلقة بالنظم اإليكولوجية السليمة والتنوع البيولوجي
- 62
ج النا

هناس ا تيان مت ايد بالحـ ـ ــال

بين حقوق اإلنلـ ـ ــان وحـ ـ ــحة المحيط الحيوي ومن الملـ ـ ــقم بم فل

األمم المتحدة الح ــادية م م اعي لن لقش ــنوب األح ــقية والةالحين حقوقاع فل حةي وحماية البيئة والقدية

اإلنتااية أل اي ـ ــيبم

()65

وفل مقية ا لـ ــتنياض الدويي الشـ ــاما التل ياييبا ماقس حقوق اإلنلـ ــاني يولع

حاليا لإل ـ ـ ـياي بالنيم اإليكولواية والتنوب البيولوال اهتمام لكبي فقد ت ـ ــمن ا ل ـ ــتنياض الدويي الش ـ ــاما
لايانتين توحــية بتن ي التدابيي اليامية جلع مكافحة األ ي اللــقبل لانشــطة ا قتحــادية قع البيئة والتنوب

البيولوال

()66

__________

وبالم اي قُدم

توح ـ ـ ـ ـ ـ ــيا

بلن َّ
تحد الب اي يا من ج الة الغابا ي ولن تحتيم حقوق الش ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Turning Promises into Action: )61
)Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development (New York, 2018
(UNEP, Biodiversity for the well-being of women, newsletter, No. 6, August 2013 )62
(CRPD/C/SYC/CO/1 )63
( )64انيي BBC News, “Mexico violence: why were two butterfly activists found dead?”, 14 February 2020

( )65انيي ج الن األمم المتح ــدة المتنقق بحقوق الةالحين و ييهم من الن ــامقين فل المن ــاطق الييةي ــةي الم ــادة 18؛ وا الن األمم المتح ــدة
بشلن حقوق الشنوب األحقيةي المادة 29
(A/HRC/37/5 )66
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اإلما اي النيبية

()67
وح
األح ـ ــقيةي ولن تحمل البيئة والتنوب البيولوال ند اإلذن باألنش ـ ــطة ا قتح ـ ــادية
ُ
المتحــدة قع حمــايــة التنوب البيولوال ووقن ا ــاي البيئيــة المــدميةي م ــا األمطــاي التل تبــدد لمن الطيوي

المبـاايةي وتـدميي الغطـا المياـانل الحلي وتغييي تـدفق الميـاه الطبينلي وتـدميي طبينـة قـاب البحي نـد بنـا

ا ي بش ـيية الحــن
لن حماية الغابا
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ولُبي فل ا لــتن اي ــا

()68

إلندونيلــيا وا ي لــقيمان ومد شــقي ومالي يا

التل لايي

المطيية لمي للالل إل ماا الحقوق ا قتحادية وا اتما ية وال قافية
المناهدا

وتلقط هيئا

()69

ال و بشكا مت ايد قع ما يمقةم ال يي الذي يقحق بالنيم اإليكولواية

والتنوب البيولوال من م اي قع حقوق اإلنل ـ ـ ـ ــان فقد لش ـ ـ ـ ــيي جلع ا اي اللـ ـ ـ ـ ـ قبية إل الة الغابا

اإلنلـ ــان فل المالحيا

المتامية لقانة المننية بالق ـ ــا

ولانة حقوق الطةا ( ابون و ينيا وهايتل)

قع التميي

قع حقوق

ـ ــد الميلة (كو ديةواي و يانا)()70ي

ي والقانة المننية بالحقوق ا قتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية وا اتما ية وال قافية

()71

قع التميي الننح ـ ـ ـ ـ ــيي (با اي واي)

(األيانتين والب اي يا وكولومبيا)()72ي ولانة الق ـ ـ ـ ـ ــا

()73

لانة

ول يب

حقوق الطةا ن قققبا ألن ح ـ ـ ـ ــنا ة النةط والغا فل ا تحاد اليول ـ ـ ـ ــل تمقن م ا اعي ل ـ ـ ـ ــقبية قع الش ـ ـ ـ ــنوب
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيــةي بمــا فل ذلــس األطةــااي من مالا ج الــة الغــابــا
يمكنبا ا لـتغنا

نبا لكلـب الي ق

()74

وح

لانة الق ـا

حقوق اإلنلان لقشنوب األحقية من مالا جناا تقييما
ن المنشــل

والتقوث و تبــديــد بقــا األنواب الحيوانيــة التل

قع التميي الننحـيي لـويينام قع احتيام

مالئمة لا اي ا اتما ية وال قافية والبيئية الناامة

المقتيح جقامتبا فل ل اي ــل لادادهمي مال بمبادع لكوي كون التوايبية الطو ية بشــلن جا اي

تقييمـا

األ ي ال قـافل والبيئل وا اتمـا ل لقمنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

و ن

بمواب اتةاقية التنوب البيولوال

المقتيح جقـامتبـاي لو التل يحتمـا لن ت يي فل المواق

المقدلــة وفل األ اي ــل والمياه التل تشــغقبا لو تلــتمدمبا ادةع الشــنوب األحــقية والماتمنا
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()75

وكيس اون نوكسي المقيي المان اللـ ـ ــابق المننل بحقوق اإلنلـ ـ ــان والبيئةي تقيي اعي لملـ ـ ــللة التنوب

البيولوال وحقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ــاني كما لبي هذه الملـ ـ ـ ـ ـ ــللة فل تقايييه القطيية

()76

ومقن جلع لن تدهوي التنوب

وبين الت اما
البيولوال وفقدانم يقو ـ ـ ـ ـ ـ ــان قدية البشـ ـ ـ ـ ـ ــي قع التمت بحقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ــان ّ
هذه األ ياي
- 65

المحقيةي والتل

الدوا بالحماية من

وبدل مقييون ماحـ ــون مميون منالاة ملـ ــللة التنوب البيولوال وحقوق اإلنلـ ــان فقد د

الماح ــة المننية بحقوق الش ــنوب األح ــقية جلع ا

المقيية

تيان الكاما بحقوقبا فل امي األنش ــطة المتح ــقة بحةي

__________
(A/HRC/36/11 )67
(A/HRC/38/14 )68

(( A/HRC/21/7 )69جندونيليا) و ( A/HRC/28/13مد شقي) و ( A/HRC/25/10مالي يا) و ( A/HRC/32/14ا ي لقيمان)
(( CEDAW/C/CIV/4 )70كو ديةواي) و )2019( CEDAW/C/GUY/CO/9
( ( CRC/C/GAB/CO/2 )71ابون) و  ( CRC/C/GIN/CO/3-6ينيا) و ( CRC/C/HTI/CO/2-3هايتل)
(( E/C.12/ARG/CO/3 )72األيانتين) و ( E/C.12/BRA/CO/2الب اي يا) و ( E/C.12/COL/CO/6كولومبيا)
()2016( CERD/C/PRY/CO/4-6 )73
()2014( CRC/C/RUS/CO/4-5 )74
(CERD/C/SUR/CO/13-15 )75

( A/HRC/34/49 )76و ( A/HRC/34/49/Add.1مد شقي) و ( A/HRC/37/58/Add. 1لويو واي)
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التنوب البيولوال والـ ـ ـ ــتمدامم قع نحو ملـ ـ ـ ــتدامي و لـ ـ ـ ــيما فل اإلا اي ا
مناطق محمية اديدة فل لقاليمبا

()77

ولشـاد

والماتمنا

المتمذة لحماية الغابا

المقيية الماحـة فل مااا الحقوق ال قافية بالابود التل تبذلبا

بوتلـ ـ ـ ـ ـ ـوانا لحماية تنو با البيولوال الغنلي ولكنبا شـ ـ ـ ـ ـ ــدد
المحقية ومنايفبا وممايل ـ ـ ـ ــاتبا

وانشـ ـ ـ ــا

()78

قع لهمية احتيام حقوق الشـ ـ ـ ـ ـ ــنوب األحـ ـ ـ ـ ـ ــقية

ولش ـ ـ ـ ــاي المقيي المان المننل بالحق فل الغذا جلع لهمية

التنوب البيولوال ال اي ل فل المل ـ ـ ـ ــاهمة فل تحقيق األمن الغذائل

المتيتبة فل مااا حقوق اإلنلـ ـ ــان قع جداية المواد والنةايا

()79

وحذي المقيي المان المننل با اي

المطية والتمقن منبا بطييقة لـ ـ ــقيمة بيئياع من

لن التقوث الكيميائل فل القطب الشـ ـ ـ ــمالل يبدد حقوق الشـ ـ ـ ــنوب األحـ ـ ـ ــقية والماتمنا

التقويث اللام لقنيم اإليكولواية البحيية والبيية من اانب الو يا

المحقيةي وانتقد جيث

المتحدة فل ا ي مايشاا

()80

ألف  -التزامات الدو
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ت دي ا اي ال ـاية الحالية والمتوقنة أل مة الطبينة النالمية قع التمت بطائةة والـنة من الحقوق

جلع نش ــو واابا

وال ــنة النطاق قع الدوا بلن تتمذ جا اي ا

واابة التنةيذ من الناحية القانونيةي وليلـ ـ

ميا اي لقل ــيال ــا

فويية لمن تقس األ ـياي

()81

وهل الت اما

لو مايد تطقنا ي جذ تم ا اننكال ــا لت اما

قائمة بمواب القانون الدولل لحقوق اإلنل ــان وذكي القانة المننية بحقوق اإلنل ــان لن الت اما
مااا حقوق اإلنل ـ ـ ـ ــان ينبغل لن تل ـ ـ ـ ــتيش ـ ـ ـ ــد بالت اماتبا بمواب القانون البيئل الدولل

()82

الدوا فل

وينبغل لقدوا لن

تنتبت نباا قائما قع الحقوق فل امي اوانب حةي النيم اإليكولواية اللــقيمة والتنوب البيولوال وحمايتبما
وتيميمبما والـ ـ ـ ــتمدامبما وا لـ ـ ـ ــتةادة منبما فتطبيق نبت قائم قع حقوق اإلنلـ ـ ـ ــان يو ـ ـ ـ ـ الت اما
األ ماا؛ ويحة

وم لـ ـ ـل ـ ــا

قع اتماذ جا اي ا

الناس من لن يشايكوا فل تحميم الحقوا وتنةيذها
- 67

طموحة؛ ويبي محنة الةئا

األش ـ ــد فق اي و ـ ــنةا؛ ويم ّكن

ومن النواما الحالـ ـ ـ ــمة فل ل مة الطبينة النالمية لن الدوا وم ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــا

األ ماا قد لمةق

وتك اي اعي فل الوفا بالت اماتبا ولم تم ـ ـ ـ لقملـ ـ ــا لةي بلـ ـ ــبب ـ ـ ــنن مليا
ـانون الــدولل والمحقل لحقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هيئــا ه منــاهــدا  .ومحــاكم ولاــانــا وملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اي
ويوفي القـ ُ

ا لت اما

- 69

م اي اعي

اإلنةاذ فل القانون البيئل الدولل

ل مان الملا لة
- 68

الدوا

وتو ـ ـ ـ ـ ـ ـ المبادع اإلطايية بش ـ ـ ـ ـ ـ ــلن حقوق اإلنل ـ ـ ـ ـ ـ ــان والبيئة الث فئا
اإلايائيةي وا لت اما

وتق

المو و يةي وا لت اما

قع اتق الدوا الت اما

من الت اما

جايائيــة

الدوا هل

الماحة ج ا من ينيشون فل لو اب هشة

()83

جايائية بالقيام بما يقل

__________
(A/71/229 )77
(A/HRC/31/59/Add.1 )78
(A/HRC/16/49 )79

(( A/HRC/39/48/Add.2 )80الدانميس) و ( A/HRC/21/48/Add.1ا ي مايشاا)
(A/HRC/25/53 )81

( )82القانة المننية بحقوق اإلنلاني التنقيق النام يقم 36ي الةقية 62
(A/HRC/37/59 )83ي الميفق
20/30

20-09543

A/75/161

توفيي منقوما

(ل)

يلبا الوحوا جليبا وميلوية التكقةة ويلبا فبمبا لقامبوي بشلن للباب

و واقب حالة الطوايع النالمية التل تنيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا الطبينةي بما فل ذلس جد اي لهمية المحيط الحيوي الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحل

كننحي مطقوب فل المناهت الديالية بامي مياحا التنقيم؛
(ب)

امي اإلا اي ا

الانلـ ــانية ج ا المشـ ــايكة النامة فل

كةالة اتباب نبت شـ ــاما ومنحـ ــن ومياب لال تبا اي

المتح ــقة بحةي الطبينة وحمايتبا وتيميمبا وال ــتمدامبا بح ــوية مل ــتدامةي م التيكي بوام

مان قع تمكين اللكان األك ي ت ي اعي

؛

()84

جتاحة الوح ـ ـ ــوا الميل ـ ـ ــوي التكقةة وفل الوق المنال ـ ـ ــب جلع الندالة و ُلـ ـ ـ ـبا ا نتح ـ ـ ــان
( )
لقملـ ــا لة ن الوفا بالت اماتبا المتنققة بحةي الطبينة
الةنالة لقامي ي وام ـ ــاب الدوا وم ل ـ ـلـ ــا األ ماا ُ
وحمايتبا وتيميمبا؛
(د)

تقييم ا ـاي البيئيـة وا اتمـا يـة وال قـافيـة والمتنققـة بحقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان المحتمـا لن تتيتـب

قع امي المطط واللـ ــيالـ ــا

والمقتيحا

البيولوال لو تدميهما لو تققا منبما؛
(ه)

تنةيذ

(و)

جدما المل ـ ـ ـ ـ ــاواة بين الانل ـ ـ ـ ـ ــين فل امي اإلا اي ا

(م ا الدف مقابا مدما

ـمانا

التل يمكن لن تُقحق ال ـ ــيي بالنيم اإليكولواية اللـ ــقيمة والتنوب

متنققة بحقوق اإلنلـان فل تحـميم والـتمدام مليا

النيم اإليكولواية ومبادلة الدين بتدابيي حةي البيئة)؛

تمويا التنوب البيولوال

اليامية جلع حةي الطبينة وحمايتبا

وتيميمبا والـتمدامبا وتقالـم منافنبا قع نحو منحـني بما فل ذلس و ـ وتنةيذ مطط النما ا لـتياتياية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطالب

الوطني ـ ــة لقتنوب البيولوال المطقوب ـ ــة بموا ـ ــب اتة ـ ــاقي ـ ــة التنوب البيولوالي وتمكين الميلة من ا

بلدواي قيادية؛

( )

احتيام حقوق الش ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب األح ـ ـ ـ ـ ـ ــقية والماتمنا

المحقية والةالحين فل امي اإلا اي ا

اليامية جلع حةي النيم اإليكولواية الل ـ ـ ــقيمة والتنوب البيولوال وحمايتبما وتيميمبما وال ـ ـ ــتمدامبما قع نحو
مل ــتدام وتقال ــم منافنبما قع نحو منح ــني بما فل ذلس احتيام المناين التققيدية والممايل ــا

الشنوب األحقية فل الموافقة الحية والملبقة والملتنيية؛
(ح)

النيفية وحق

توفيي حماية قوية لقمدافنين ن حقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ــان البيئية الذين ُيننون بالق ـ ـ ـ ـ ــايا المتنققة

بــالطبينــة وياــب قع الــدوا لن توفي حمــايــة يقيــة لقمــدافنين ن حقوق اإلنل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان من التموين والتاييم
والننني ولن ت ـابي فل جا اي تحقيقـا

األلباب الاذيية لقن ا ا
- 70

بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلن ميتكبل تقـس الايائم وفل مقـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتبم ومنـاقبتبم؛ ومنـالاـة

ا اتما ية  -البيئية

وفيما يتنقق با لت اما

()85

المو و يةي ياب قع الدوا ل تنتبسي من مالا لفنالبا الماحةي الحق

فل بيئة حــحية لو حقوق اإلنلــان األميى المتحــقة بالنيم اإليكولواية اللــقيمة والتنوب البيولوال؛ وياب لن

تحمل تقس الحقوق من انتباس الغيي لباي

ل ـ ــيما م ل ـ ـل ـ ــا

وبيامت إل ماا تقس الحقوق ولن تنةذها وتن ها
فل اتةاقية التنوب البيولوالي منبا ما يقل:

()86

األ ماا؛ وياب لن ت ـ ـ قوانين ول ـ ــيال ـ ــا

وتلـ ــتيشـ ــد هذه ا لت اما

المو ـ ــو ية بالت اما

محددة

__________

( )84انيي CBD/COP/DEC/14/8ي الميفق ال ــانلي المقيي ( 8/14المن ــاطق المحمي ــة وت ــدابيي الحةي الةن ــال ــة األميى الق ــائم ــة قع
للاس المناطق)
( A/HRC/25/55 )85و A/71/281
(E/1991/23 )86
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التل يتنيض لبا التنوب البيولوال واإلبالغ نبما؛

(ل)

يحد حالة التنوب البيولوال والتبديدا

(ب)

ا تماد وتنةيذ مطط وطنية لقتنوب البيولوال؛

( )

تنميم م اي اة التنوب البيولوال فل ماا

(د)

تنيين مناطق بحيية محمية واقياي تدابيي هحةي فنالة لميى؛

(ه)

و

(و)

لن تشيينا

( )

تيميم النيم اإليكولواية المتدهوية؛

(ح)

المغيية؛
من انتشاي األنواب الدميقة ُ

(ط)

توفيي حواف لقحةي وا لتمدام الملتدام

الليالا

قوا د ل مان ا لتمدام الملتدام لقتنوب البيولوال؛
لحماية األنواب المبددة با نقياض؛

()87

وياب قع الدوا تطبيق وانةاذ القوانين واللـ ـ ــيالـ ـ ــا

لمواابـة التحـديـا

األميى (م ا الححة والتمويا)؛

القائمة وتنديا القوانين لو لـ ـ ــن قوانين اديدة

الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاـدة (م ـا التقوث بـالقـدائن) وينبغل لن تطبق مبـدل الوقـايـة فل امي الق اي اي التل

يمكن لن ت ـي بالنيم اإليكولواية والتنوب البيولوال

()88

وياب قع الدوا لي ـا لن تتانب التميي المباشـي

و يي المباشـ ــي والتدابيي التياانية وكما لوحي فل المبادع اإلطاييةي يمكن لن ينشـ ــل التميي

م العي ندما ت ي التدابيي التل ت ــي بالنيم اإليكولوايةي م ا امتيا ا

شديداع يي متنالب قع الماتمنا
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و قع الدوا الت اما

األولوية النقيا فل ا

يي المباشـ ــيي

التندين وقط لشــااي الغابا ي تل ي اعي

التل تنتمد قع تقس النيم اإليكولواية

ماح ـ ـ ـ ـ ــة تااه الش ـ ـ ـ ـ ــنوب األح ـ ـ ـ ـ ــقية والماتمنا

تيان بما لديبم من لـ ـ ـ ـ ــندا

المحقية والةالحين وتتم ا

مقكية األ اي ـ ـ ـ ـ ــل وحيا تبم لبا وحقوقبم فيباي وا

بواود ل يان ونيم ممتقةــةي بمــا فل ذلــس نمــاذ المقكيــة الامــا يــة واإلداية الامــا يــة وكمــا لكــد

تيان

محكمــة

البقدان األمييكيةي ياب قع الدوا لن تكةا المشـايكة الةنالة لقشـنوب األحـقية فل جنشـا المناطق المحميةي

والـ ـ ــتمياي وحـ ـ ــولبا جلع األ اي ـ ـ ــل التققيدية والـ ـ ــتمدامباي بما فل ذلس تقس المواودة داما المناطق المحمية
(أل ياض لنش ـ ـ ــطة ح ـ ـ ــيد الحيوانا

وح ـ ـ ــيد األل ـ ـ ــماس والام وال اي ة واألنش ـ ـ ــطة ال قافيةي المتةقة كقبا م

ا ل ـ ــتمدام المل ـ ــتدام) ولن تكةا حح ـ ــولبا قع حح ـ ــة منح ـ ــةة من الةوائد الناامة ن مباد اي

والدوا مق مة بمن انتباكا

حقوق اإلنلان  -مقيا

ن اتباب لل ـ ــاليب جقح ـ ــائية و ل ـ ــكيية فل جا اي ا

الحةي

()89

اإلمال والتبايي وال يب والتنذيب والقتا  -الناشئة

الحةي وياب قع الدوا لن تتمذ

تدابيي منال ـ ــبة

لتن ي وحماية المناين التققيدية لقةالحين و ييهم من النامقين فل المناطق الييةية ومبتكياتبم وممايل ـ ـ ـ ــاتبمي

بما فل ذلس النيم التققيدية المتبنة فل ال اي ة والي ل والحيااة ومحـ ــايد األلـ ــماس وال يوة الحيوانية وال اي ة
اإليكولوايةي المتحقة بحةي التنوب البيولوال والتدامة التمدامم

()90

__________
( )87اتةاقية التنوب البيولوالي المواد 14-5
( )88القانة المننية بحقوق اإلنلاني التنقيق النام يقم 36ي الةقية 62
(Inter-American Court of Human Rights, Kaliña and Lokono Peoples v. Suriname, Judgment, 25 November )89
2015, para. 181

( )90ج الن األمم المتحدة المتنقق بحقوق الةالحين و ييهم من النامقين فل المناطق الييةيةي المادة 20
22/30
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والدوا مق مة بكةالة ل تلبب األنشطة التل تايي فل جطاي و يتبا لو ليطيتبا

لو ش ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب دوا لميى لو لمناطق ماي حدود الو ية الوطنية
المحيط الحيويي ف ن قا دة

تغييي التمداما
- 74

()91

ي اي اليما لبيئة

وبالنيي جلع األدلة المتنققة بت ايد تدهوي

دم اإل ـ ـياي ال ايل ــمة فل القانون الدولل النيفل تتنيض حاليا لقمطي بل ــبب

المغيية
األ اي ل واإلفياط فل التغاللبا وتغيي المنال والتقوث واألنواب الدميقة ُ

و قع الدوا الت ام بالتناون قع الحـ ـ ـ ــنيد الدولل بالتوحـ ـ ـ ــا جلع محيط حيوي حـ ـ ـ ــحلي من مالا

تبــادا المنقومــا ي ونقــا التكنولوايــا

النييةــةي وبنــا القــد اي ي و يــادة البحوثي والوفــا بــا لت امــا

و ــمان تحقيق نتائت ادلة وملــتدامة لقماتمنا

الــدوليــةي

المحقية ال ــنيةة والمبمشــة وياب قع الدوا الغنية لن

تلـ ــبم بنحـ ــيببا النادا فل تكالين حةي النيم اإليكولواية اللـ ــقيمة والتنوب البيولوال فل البقدان المنمة ـ ــة
الـدمـا وحمـايتبمـا وتيميمبمـاي وفقـا لمبـدل الملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وليـا المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيكـة وان كـانـ متبـاينـة( )92وينبغل لن تق َّـدم
الملـ ـ ـ ــا دة المالية جلع البقدان المنمة ـ ـ ـ ــة الدما فل شـ ـ ـ ــكا من

قيوض ف اباي البقدان الةقيية قع دف

تكالين حماية الطبينة يم ا انتباكا لقمبادع األلـ ـ ــالـ ـ ــية لقندا ندما تكون ملـ ـ ــتويا

البقدان الغنية لبباع لقمشكقة

ا لـ ـ ــتبالس النقيا فل

باء  -مسؤوليات مؤسسات األعما
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م ل ـلــا

األ ماا ملــاهم يئيلــل فل تدميي النيم اإليكولواية وفقدان التنوب البيولوالي وذلس من

مالا ج الة الغابا ي وا لـتيال
وك افة مقيا

قع األ اي ـلي والـتم اي الوقود األحةويي ونققم وحيقمي وال اي ة الحـنا يةي

ال يوة الحيوانيةي ومح ـ ـ ــائد األل ـ ـ ــماس الح ـ ـ ــنا يةي والتندين قع نطاق والـ ـ ـ ـ ي وا ل ـ ـ ــتغالا

التاايي لقمياه والطبينة وقد قام م لـلـا األ ماا بتنبيد لنشـطة ديدة تُقحق ال ـيي بالنيم اإليكولواية
والتنوب البيولوال من الدوا الميتةنة الدما جلع الدوا المنمة ـ ـ ـ ــة الدماي مل ـ ـ ـ ــتغقة ما ببا من مناييي بيئية

لقا ومناييي بيئية
- 76

يايي جنةاذها

وياب قع م لـ ـ ـل ـ ــا

فل هذا الماااي وانشـ ـ ـ ــا مليا

األ ماا ا تماد ل ـ ــيال ـ ــا

فل مااا حقوق اإلنل ـ ــان وبذا النناية الواابة

تيقم شـ ـ ـ ــةافة وفنالةي وتحـ ـ ـ ــحي انتباكا

حقوق اإلنلـ ـ ـ ــان التل تتحما هل

الةا قة األميى لتحتيم حقوق اإلنل ـ ـ ــان حي ما تواد

المل ـ ـ ـ ولية نبا مباش ـ ـ ـيةعي والل ـ ـ ــنل لقتل يي قع الابا
القا تتي هذا التل يي وينبغل لامي م لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــا األ ماا لن تمت ا لقمبادع التوايبية بش ـ ـ ـ ــلن األ ماا
التاايية وحقوق اإلنلان تنةيذ جطاي األمم المتحدة المننون الحماية وا حتيام وا نتحان حيث لنبا تنطبق
قع األنشــطة التل تقوم ببا الم ل ـلــة التاايية لو فيو با لو لــقلــقة جمداداتبا التل يمكن لن ت ــي بالمحيط

الحيوي لو تلــبم فل تدهويه وينبغل لن تنطل م ل ـلــا

والماتمنا

األ ماا األولوية حتيام حقوق الشــنوب األحــقية

المحقية والةالحيني ولن تيفض التماس لو التغالا ا متيا ا

فل المناطق المحمية

 - 77وينبغل لن تققا م ل ـ ـ ـل ـ ـ ــا األ ماا من ا اي ال ـ ـ ــاية التل تُقحقبا لنش ـ ـ ــطتبا وفيو با ومويدوها
بالنيم اإليكولواية والتنوب البيولوال؛ ولن تحد مما ينام ن ال ـ ـ ـ ـ ــتمدام منتااتبا ومدماتبا من م اي ـ ـ ـ ـ ــاية
بالطبينة؛ ولن تكشــن قنا ن م ايها اللــقبية قع الطبينة وباإل ــافة جلع ذلسي ينبغل لم ل ـلــا

لن ت يـدي

لن تنـايضي القوانين واللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

األ ماا

التل تبـدن جلع حةي النيم اإليكولوايـة والتنوب البيولوال

وحمايتبما وتيميمبما و مان ا لتمدام الملتدام لبما

__________
(Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14 )91؛ ومحكمـة
البقدان األمييكية لحقوق اإلنلاني الةتوى OC-23/17ي الةقية 101

( )92اتةاقية التنوب البيولوالي المادتان ( 8م) و ( 9ه)
20-09543
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جيم  -مسؤوليات منظمات حفظ الطبيعة
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تبذا ا

جلع المنيما

ن من منيما

المتنددة الانلـ ـ ـ ــيا

وحمـايتبـا وا ـادتبـا جلع مـا كـانـ

حةي الطبينة فل امي لنحا النالمي من المامو ا

ال ـ ـ ـ ــممةي ابودا د وبة لحةي اائب الطبينة فل هذا الكوكب الاميا

قيـم بيـد لن هنـاس حـا

بحةي الطبينـة تويطـا مبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اي لو تواطـل
لحقوق اإلنلــاني تياوح

فل ل مـاا حـاولـ

حدائق لكييين وهل ل ماا يي مقبولة
- 79

وحمـايتبـا ل نـا

م يية لقققق تويطـ

فيبـا منيمـا

ببـا حمـايـة الطبينـةي ولكنبـا لد

بين طيد وتبايي شــنوب لحــقية وماتمنا

وياـب قع منيمـا

األهقية الحـ ـ ـ ـ ــغيية
كبيية مننيـة

جلع انتبـاكـا

محقيةي وقتا لشــمان قع يد حياس

الحةي الكبيية لن تةنـا لك ي ممـا تةنقـم حـاليـا بك يي حتيام حقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

مقبـا و قع الي م من اإل ياب ن الت امـا

قويـة تاـاه حقوق اإلنلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني فـ ن التنةيـذ ـالبـاع

ما يكون قاح ـ ـ ـ ـ ـ اي ووفقاع لقمبادع التوايبية بش ـ ـ ـ ـ ــلن األ ماا التاايية وحقوق اإلنل ـ ـ ـ ـ ــاني ينبغل لبا لن تنتمد
الت اما

قع ملـ ــتوى اللـ ــيالـ ــة النامة فل مااا حقوق اإلنلـ ــاني ولن تبذا النناية الواابة فل هذا الماااي

ولن تم ّكن من منالاة لي م اي
مالا مليا

ــاية قع حقوق اإلنل ــان تل ــبببا لو تل ــاهم فيباي بما فل ذلس منالاتبا من

التيقم الةنالة التل لنش ـ ــلتبا لو التل تش ـ ــايس فيبا لو تكون مل ـ ـ ولة نبا مباش ـ ـية

تلـ ـ ـ ــنع م نيما
تواد القا

الحةي الكبيية لي ـ ـ ـ ــا جلع التل يي فل الابا

()93

وياب لن

الةا قة األميى لتحتيم حقوق اإلنلـ ـ ـ ــان حي ما

تتي هذا التل يي وتشـ ـ ـ ــكا مبادية حةي الطبينة من منيوي حقوق اإلنلـ ـ ـ ــان مطوة ايدةي ولكن

يمكن تحل ـ ــينبا بتول ـ ــي نطاق

ـ ــويتبا و قد منتدى منتيمي بالش ـ ـياكة م الش ـ ــنوب األح ـ ــقية والماتمنا

المحقيةي بش ـ ـ ــلن حةي الطبينة وحقوق اإلنل ـ ـ ــاني يبما بمش ـ ـ ــايكة بينامت األمم المتحدة لقبيئةي وا تحاد الدولل

لحةي الطبينةي ومةو ية األمم المتحدة لحقوق اإلنلاني ولمانة اتةاقية التنوب البيولوال

رابعا  -المماارسااااااااااات الجيادة في حفظ التنوع البيولوجي وحماايتاه واساااااااااتخاداماه على
نحو مستدام
- 80

تواد لم قة مقبمة ك يية لقممايل ـ ـ ـ ـ ــا

الايدة فل مااا حةي التنوب البيولوال وحمايتم وال ـ ـ ـ ـ ــتمدامم

قع نحو ملــتدامي بما فل ذلس الحماية الدلــتويية لقطبينة ( قع لــبيا الم ااي فل جكوادوي والب اي يا وكيواتيا

وناميبيا والنيويت)ي وائتالن الطموح الكبيي من لاا الطبينة والناس (بقيادة كولتاييكا وفينلا)ي وا لتياتياية
األويوبية لالتةاق األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي والتنوب البيولوال لنام 2030ي والاداي األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي النييمي والمبادية األفييقية
ل ـ ــتنادة المنايي الطبينية لقغابا ي وا

تيان بحقوق الطبينةي جلع اانب ممايل ـ ــا

قع ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الماتم المحقل وتنةيــذ ممــايل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مبتكية

حح ـ ــي لبا

ايــدة فل حمــايــة النيم اإليكولوايــة والتنوب البيولوال

ي ـ ـ ــمن واود محيط حيوي حـ ـ ــحل ويحمل حقوق اإلنلـ ـ ــان فحلـ ـ ــبي با جنم يبشـ ـ ــي لي ـ ـ ــا بتحقيق فوائد
ه ()94
اقتحادية هائقة تقاس بتييقيونا الدو اي ويايي اإلبالغ ن هذه الممايلا الايدة قع حدة

__________
(A/HRC/44/32 )93
( )94انيي www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/HealthyEcosystems.aspx
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خامسا  -استنتاجات وتوصيات
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لم يفت األوان بعد للتعام مع حالة الطوارئ العالمية التي تعيشااااااااائا الطبيعة ،ولكن الوقت ينفد.

واإلخفاق المساااتمر حاليا في حفظ النظم اإليكولوجية ل رض وحمايتئا واساااتخدامئا على نحو مساااتدام له

عواقب كارثية على التمتع بمجموعة شااااملة من حقوق اإلنساااان .ومرض كوفيد 19-هو ثمن مريع تدفعه

البشااااااااارياة لتجااهلئاا تحاذيرات العلمااء .ويجاب أال نرتكاب نفس الخطاة مع مخااطر الجوا ت التي قاد تاداهمناا

مستقبال ومخاطر فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
- 82

ويتطلاب تحويا المجتمع لتحقيق نوعياة حيااة جيادة للجميع في انسااااااا اجاام مع الطبيعاة زياادة حفظ

التنوع البيولوجي ،والترميم الواساااااااااع النطااق للنظم اإليكولوجياة المتادهورة ،والتحو الساااااااااريع إلى الطااقاة

النظيفة ،واالنتقا إلى اقتصااد دا ري ،وخفض اساتئالك األثرياء للمواد ،الواصاالال ساالسا التوريد للحد من

اآلثار البي ية .ويمكن أن يكون اسااااااااتخدام نئج قا م على الحقوق بمثابة حافز للتعجي باتخاذ اإلجراءات.
ويوفر التاااري – من خال التقاادم الااذي حققااه دعاااة إلغاااء عقوبااة اإلعاادام ،والمطااال،بااات بحق االقتراع،
وناشاااااااطو الحقوق المدنية ،والشاااااااعوب األصااااااالية – أدلة على الدور الفاع الذي يمكن أن تؤديه حقوق

تحولية.
اإلنسان في إحداث تغييرات مجتمعية ُّ

ألف  -التعافي من مرض فيروس كورونا ومنع حدوث جوا ت في المستقب
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يجب اتباع نئج قا م على الحقوق في اساااااتثمار تريليونات الدوالرات في االنتعات االقتصاااااادي،

بماا يضااااااااامن أن تؤدي االساااااااااتثماارات إلى إحراز تقادم في مجاا حقوق اإلنساااااااااان ،وتمنع حادوث جوا ت

في المساااااااااتقب ا  ،وتخفف من حاادة تغير المناااخ وفقاادان التنوع البيولوجي ،وتحقق انتقاااال عااادال للعمااا

الضاااعفاء والمجتمعات المحلية الئشاااة ،وتعج بوتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المساااتدامة .ومن

األمثلاة المشاااااااااجعاة على ذلاك االتفااق األخضااااااااار األوروبي ،الاذي تبل قيمتاه  750بليون يورو؛ واالتفااق

األخضار الجديد في كوريا الجنوبية؛ وتخصايص نيوزيلندا مبل  1,1بليون دوالر نيوزيلندي لوظا ف قا مة

على الطبيعة.
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ويجب عدم إضاعاف القوانين واألنظمة البي ية أو تخفيف صارامة إنفاذها .وينبغي أن يكون الدعم

المالي مشاااروط ا بالتزام مؤساااساااات األعما بحماية حقوق الشاااعوب األصااالية والمجتمعات المحلية ،ومنع
إزالة الغاابات وتغيير اساااااااااتخادامات األراضاااااااااي ،وخفض انبعااثات تازات الدفي اة بمعاد يتفق مع توجيئات

الئي ة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .وينبغي أال تتلقى القطاعات التي تضاااااار بالنظم اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي ،بما في ذلك قطاعات الوقود األحفوري والتعدين والزراعة الصناعية ،إعانات.
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وللحد من خطر الجوا ت الحيوانية المنشاااااة وآثارها المدمرة على الصاااااحة وحقوق اإلنساااااان ،يلزم

اتخاذ إجراءات عاجلة الساتئداف العوام المساببة الر يساية لئا ،بما في ذلك إزالة الغابات وتكثيف الزراعة

وتجارة األحياء البرية .وينبغي للدو أن تقوم بما يلي:
(ل)

وضاااااااااع حااد إلزالااة الغااابااات وتحويا موا ا األحياااء البريااة ألتراض الزراعااة ،الواقااامااة

(ب)

تنظيم تجارة األحياء البرية تنظيم ا صارم ا من خال استئداف الممارسات تير القانونية

المستوطنات والئياك األساسية؛

وتير المساااتدامة وتير الصاااحية واألنواع المعرضاااة للخطر بشااادة مع دعم التجارة المساااتدامة في األحياء

البرية التي تتيت إعما حقوق الفقراء وساااااااكان المناطق الريفية المئمشاااااااين في الغذاء وساااااااب العيت،

وتساهم في حماية األنواع وموا لئا؛
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( )

تشااديد األنظمة المتعلقة بالزراعة الصااناعية ،بما في ذلك تدابير األمن البيولوجي لمنع

(د)

رصاااد األحياء البرية المعرضاااة للخطر بشااادة والساااكان المعرضاااين للخطر ،مع التركيز

انتقا األمراض المعدية من األحياء البرية والحيوانات الزراعية إلى الناس؛

على البؤر الساااااخنة ل مراض المعدية المسااااتجدة ونقاط التالقي المعرضااااة لخطر كبير بين األحياء البرية
والحيوانات الزراعية والبشر؛
(ه)

التنفيذ المنئجي لنئج ”الصاااحة الواحدةو ،وهو اساااتراتيجية متكاملة للترابط المعقد بين

البشار والحيوانات والنظم اإليكولوجية ،على ك من الصاعيد الدولي نمن خ ال التعاون بين منظمة الصاحة
العاالمياة ومنظماة األتاذياة والز ارعاة وبرناامج األمم المتحادة للبي اة والمنظماة العاالمياة لصااااااا احاة الحيوان

والصعيد الوطني نمن خال التعاون بين الئي ات الصحية والزراعية والبي ية .

باء  -التعجي بالعم لحماية الطبيعة وحفظئا
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ينبغي أن يقر اإلطاار العاالمي للتنوع البيولوجي لماا بعاد عاام  2020صااااااا ا ارحا اة نئجاا قاا ماا على

الحقوق لتحقيق تقدم سااااريع وطموال في حماية التنوع البيولوجي وحفظه واسااااتخدامه على نحو مسااااتدام.

ادف الطموال المتمثا في حمااياة  30في الماا ة
وقاد أقر العلمااء والمجتمع المادني وعادد مت ازياد من الادو الئ ح
من أراضاااااااااي الكوكاب وميااهاه بحلو عاام  ،2030مماا أدى إلى إد ارجاه في مشاااااااااروع إطاار العما لماا بعاد

عام  .2020وفي حين أن تحقيق هذا الئدف يمكن أن تكون له فوا د ها لة بالنسااابة لحقوق اإلنساااان من
خال حماية المساااااااهمات التي تسااااااديئا الطبيعة للناس ،فدن عمليات تحديد وتعيين الوادارة مناطق محمية

ومحفوظة إضااااااافية يجب أن تتم بالشاااا اراكة مع الشااااااعوب األصاااااالية والمجتمعات المحلية من أج حماية

حقوقئم .ومن الحيوي أيض ا حماية واستعادة الروابط اإليكولوجية بين المناطق المحمية والمحفوظة(.)95
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والمناااطق المحميااة والمحفوظاة هي أحااد اإلجراءات الر يسااااااااايااة للحفاااظ على النظم اإليكولوجياة

الساليمة والتنوع البيولوجي

 .وعندما تدار وتنظم هذه المناطق بصاورة منصافة وفعالة ،فدنئا تدعم أيضاا

()96

حقوق اإلنساااااااااان ،وتسااااااااائم في الصااااااا احاة والرفااه واألمن الغاذا ي والماا ي وفي الحاد من مخااطر الكوارث

والتخفيف من آثاار تغير المنااخ والتكيف معاه ،وفي سااااااا ابا العيت المحلياة(.)97والمنااطق المحمياة البحرياة

المدارة إدارة جيدة تحمي التنوع البيولوجي وتعيده إلى ما كان عليه ،مما يزيد من إنتاجية مصاا د األساماك

المجاورة .وفي المناطق البحرية المحمية ،يزيد ثراء األنواع بنسااااااااابة  21في الما ة ،وتزيد الكتلة الحيوية
ل سماك بمقدار ستة أضعاف عنئا في المساحات تير المحمية المجاورة(.)98

__________
(Santiago Saura and others, “Protected area connectivity: shortfalls in global targets and country-level )95
)priorities”, Biological Conservation, vol. 219 (March 2018
(Claudia L. Gray and others, “Local biodiversity is higher inside than outside terrestrial protected areas )96
)worldwide”, Nature Communications, vol. 7, No. 12306 (2016
(Robin Naidoo and others, “Evaluating the impacts of protected areas on human well-being across the )97
)developing world”, Science Advances 2019, vol. 5, No. 4 (April 2019
(Enric Sala and Sylvaine Giakoumi, “No-take marine reserves are the most effective protected areas in the )98
ocean”, International Council for the Exploration of the Sea Journal of Marine Science, vol. 75, No. 3
)(May–June 2018
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وينبغي لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  2020أن
(ل)

يعترف بةن لجميع األشخاص الحق في بي ة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

(ب)

يعطي األولوية لحقوق وأدوار الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

( )

ي حنص فياه على التزام الادو الغنياة بحشاااااااااد ماا ال يقا عن  100بليون دوالر سااااااااانويا ا

لمساااااعدة الدو المنخفضااااة الدخ في حفظ الطبيعة وحمايتئا وترميمئا وضاااامان اسااااتخدامئا على نحو

مستدام ،بما يضاهي التزاماتئا بتموي األنشطة المناخية؛
(د)

يعطي األولويااة لإلجراءات التي تحقق فوا ااد متعااددة لحقوق اإلنسااااااااااان في آن واحااد

نمث مبادرات اإلصااااااااالال اإليكولوجي التي تحد من الفقر وتحساااااااان األمن الغذا ي وتحمي الطبيعة وتعالج
تغير المناخ ؛
(ه)

يوجب اتبااع نئج قا م على الحقوق في تنفياذ ووضاااااااااع االساااااااااتراتيجياات وخطط العم

(و)

يعالج العوام المباشارة وتير المباشارة المساببة ل ضارار التي تحلحق بالنظم اإليكولوجية

الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
والتنوع البيولوجي؛
( )

ُيبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان البي ية؛

(ح)

يوجااب اتخاااذ إجراءات إلدارة حاااالت الطوارئ باا النسااااااااابااة ل نواع التي يتئاادد الخطر

استمرار وجودها.
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ما يلي:

وينبغي للادو أن تتصااااااااادى في آن واحاد لتادهور الطبيعاة وخطر تغير المنااخ ،وذلاك عن طريق
(ل)

إعطاء األولوية للحلو المناخية القا مة على الطبيعة ،مع توفير ضااااااامانات مناسااااااابة

لحمااياة حقوق اإلنسااااااااااان ،وتوفير ماا يصااااااااا إلى ثلاث التخفيف من آثاار تغير المنااخ المطلوب بحلو

عام  ،2030وتحقيق أوجه تقدم ر يسااااية في مجا التكيف .وتشاااام اإلجراءات الر يسااااية حفظ المحيطات
والغابات واألراضاااي الرطبة نوال سااايما األراضاااي الخثية وأشاااجار المانغروف  ،الواعادة التحريج ،وممارساااات

الترميم اإليكولوجي واإليكولوجيا الزراعية التي تحسن محتوى التربة من الكربون؛
(ب)

حماية النقاط الساااخنة ذات التنوع البيولوجي الكثيف والتخزين الوفير للكربون .وتشاام

السااااااا ائوب المعتدلة والغابات
األولويات التي حددها العلماء الغابات الرطبة شااااااااابه االساااااااااتوا ية ،وتابات ُ
الصااانوبرية الشااامالية ،والغابات المطيرة المعتدلة واالساااتوا ية ،مع التركيز الجغرافي على أمريكا الوساااطى؛

وشااااما المنطقة األندية؛ وحوض األمازون الغربي؛ وجنوب شاااارق البرازي ؛ ووسااااط أفريقيا ،بما في ذلك

حوض نئر الكونغو؛ وجنوب شرق آسيا؛ وجنوب اليابان؛ وجبا الئيمااليا؛ وتينيا الجديدة()99؛
( )

وضاااااع وتطبيق الوانفاذ قوانين وساااااياساااااات للقضااااااء على إزالة الغابات وتحوي الغابات

إلى أراض زراعية ،الواخالء سالس اإلمداد العالمية تماما من تلك األنشطة المدمرة.

__________
(FAO and UNEP, The State of the World’s Forests 2020 )99
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ولحماية حقوق اإلنسان والنظم اإليكولوجية السليمة والتنوع البيولوجي ،ينبغي للدو
(ل)

تةييد قرار ل مم المتحدة يعترف بالحق في بي ة آمنة ونظيفة وصحبة ومستدامة؛

(ب)

تعزيز ساااايادة القانون البي ي بالحد من الفساااااد والقضاااااء عليه ،وتعزيز المؤسااااسااااات،

( )

إعاادة توجياه  500بليون دوالر من اإلعااناات التي توجاه إلى الز ارعاة والطااقاة والتعادين

وبناء القدرة المعرفية والتنفيذية ،وضمان استقال القضاء؛

وتيرها من الصااناعات التي تضاار بالطبيعة إلى إعانات تحمي الطبيعة وتعيدها إلى ما كانت عليه ،بما في
ذلك الزراعة التجديدية ،واإليكولوجيا الزراعية ،والزراعة العضوية ،وترميم التربة ،الواعادة التحريج()100؛
(د)

إعادة توجيه  22,2بليون دوالر من اإلعانات التي تسائم في اإلفراط في صايد األساماك

الوالحااق الضااااااااارر باالنظم اإليكولوجياة البحرياة ،نحو ترميم النظم اإليكولوجياة البحرياة والنظم اإليكولوجياة
للمياه العذبة ومساعدة مصا د األسماك الصغيرة()101؛
(ه)

تعزيز التدابير العملية لدعم المدافعين عن حقوق اإلنساااان البي ية ،بما في ذلك توفير

ساب االنتصااف الفعالة الجيدة التوقيت في الحاالت التي تواجه فيئا الشاعوب األصالية والمجتمعات المحلية

والمدافعون اآلخرون تئديدات و/أو تجريما و/أو أي شاااااك من أشاااااكا العنف ،الوالغاء امتيازات األراضاااااي
الصاااادرة بصاااورة تير قانونية وتصااااريت التنمية الزراعية أو تيرها من تصااااريت اإلنشااااءات في األراضاااي

ش حغلئا الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ُعرفيا؛
التي تملكئا أو تستخدمئا أو تح ْ

الحرص الواجب في جميع القطاعات لتحديد
سااااان معايير لمراعاة مؤساااااساااااات األعما
(و)
ح
ومنع اآلثار الضاااارة التي تلحق بحقوق اإلنساااان والنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والشاااعوب األصااالية
والمجتمعات المحلية والمدافعين عن حقوق اإلنسااان البي ية على مسااتوى الشااركات وعلى امتداد سااالس ا

اإلمداد ،بما في ذلك إتاحة ساااااب االنتصااااااف ألصاااااحاب الحقوق المتضاااااررين وتوقيع عقوبات كبيرة على

عدم االمتثا ؛

تعاادي ا التشاااااااااريعااات المتعلقااة باااألثر البي ي بحيااث تُوجااب إدرات تقييمااات األثر على
( )
حقوق اإلنسااااااان في اسااااااتعراضااااااات المشاااااااريع والسااااااياسااااااات والخطط المقترحة ،بما في ذلك الميزانيات
واالتفاقات التجارية؛
(ح)

ضااااااااامااان تااةكيااد مناااهج التعليم ،بجميع مراحلااه من رياااض األطفااا إلى الجااامعااة،

(ط)

إدماات االساااااااااتاداماة البي ياة في المباادئ التوجيئياة الغاذا ياة ذات األساااااااااااس النبااتي

(ي)

كفالة أن يتضمن االتفاق المقترال بشةن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على

على أهمية وجود محيط حيوي صحي للحياة على األرض والتمتع بحقوق اإلنسان؛
في أتلبئا ،حيثما أمكن ،والحد من هدر األتذية؛

نحو مستدام في المناطق الواقعة خارت نطاق الوالية الوطنية مراعاة حقوق اإلنسان على النحو المناسب؛

__________
(OECD, “A comprehensive overview of global biodiversity finance” )100
(U. Rashid Sumaila and others, “Updated estimates and analysis of global fisheries subsidies”, Marine )101
)Policy, vol. 109 (November 2019
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(س)

تعزيز القوانين والساااااااااياساااااااااات الرامية إلى حفظ جميع األراضاااااااااي الرطبة والساااااااااماال

باستخدامات مستدامة فقط ،حسب التوجيه الذي توفره اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية.

جيم  -احترام حقوق الشعوب األصلية والفالحين والمجتمعات المحلية
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يجب وضاااااع حد لتجاه الدو ومؤساااااساااااات األعما ومنظمات حفظ الطبيعة لحقوق الشاااااعوب

األصااااااااالياة والفالحين والمجتمعاات المحلياة .ويجاب أن يكون احترام حقوق اإلنساااااااااان في صاااااااااميم جميع

إجراءات الحفظ والصااااون والترميم واالسااااتخدام المسااااتدام ،إلى جانب توافر رؤية مشااااتركة لصااااون التنوع
البيولوجي والثقافي ل جيا الحاضااااارة والمقبلة ،على نحو ما حثت عليه المقررة الخاصاااااة المعنية بحقوق

الشعوب األصلية(.)102
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وينبغي للدو أن تقوم بما يلي
(ل)

إعطاء األولوية لالعتراف القانوني بسااااندات ملكية وحيازة وحقوق الشااااعوب األصاااالية،

والسااااااااكان المنحدرين من أصااااااا أفريقي ،والفالحين ،والمجتمعات المحلية ،وتمكين أول ك الذين يعتمدون

اعتمادا مباشااااااا ار على الطبيعة في كسااااااااب رزقئم من االنخراط في ممارسااااااااات مسااااااااتدامة وطويلة األج

في مجاااالت الزراعااة والحصااااااااااااد/الجمع والحفظ ،اساااااااااتنااادا إلى المعااارف التقليااديااة والقوانين العرفيااة
ومسؤوليات اإلدارة؛
(ب)

ضاااااااامان الوصااااااااو إلى األراضااااااااي والمياه واألحياء البرية والنباتات واألدوية والمواقع

المقدساة ،رهن ا بتدابير الحفظ التي تُنشاة عن طريق عمليات تشااور شااملة ،وعند االقتضااء ،الحصاو على
موافقة الشعوب األصلية الحرة والمسبقة والمستنيرة؛
( )

توفير سااااااا ابا انتصااااااااااف ساااااااااريعاة وعاادلاة وفعاالاة فيماا يتعلق بااالنتئااكاات الساااااااااابقة

لحقوق الشاعوب األصالية والمجتمعات المحلية ،مث التئجير الواعادة التوطين ،فيما يتصا بدنشااء الحدا ق
والمناطق المحمية ،وذلك من خال آليات تتراوال بين عمليات المصالحة والتعويض؛
(د)

وضاع الشاعوب األصالية والمجتمعات المحلية في صادارة الجئود المبذولة لتحديد وتعيين

الوادارة مناطق جديدة هامة للتنوع الثقافي والبيولوجي ،بما في ذلك المناطق المحمية والمحفوظة للشاااااااعوب

األصاااااالية( ،)103والمناطق المحفوظة للسااااااكان األصااااااليين والمجتمعات المحلية( ،)104والمواقع المقدسااااااة،
وتير ذلك من تدابير الحفظ الفعالة القا مة على أساس المناطق()105؛

__________
( )102انيي A/71/229

( )103المناطق المحمية والمحةوية لقشـ ـ ــنوب األحـ ـ ــقية هل األ اي ـ ـ ــل والمياه التل تقوم فيبا حكوما

الشـ ـ ــنوب األحـ ـ ــقية بالدوي اليئيلـ ـ ــل

فل حماية النيم اإليكولواية وحةيبا من مالا قوانين الشنوب األحقية ونيمبا اإلدايية والمنيفية

( )104المناطق المحةوية لقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوب األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقية والماتمنا
وتحةيبا الشنوب األحقية والماتمنا

المحقية هل لقاليم تحتوي قع قدي كبيي من التنوب البيولوال والقيم ال قافيةي

المحقية من مالا القوانين النيفية لو ييها من الولائا الةنالة

( )105تتحـ ــا تدابيي الحةي الةنالة األميى القائمة قع للـ ــاس المناطق بمناطق محددة اغيافياي ليل ـ ـ من المناطق المحميةي تُحكم وتداي
لتحقيق نتـائت جياـابيـة طويقـة األاـا من حيـث حةي النيم اإليكولوايـة اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيمـة والتنوب البيولوالي وفل حـاا ا نطبـاقي حةي القيم
ال قافية واليوحية وا اتما ية ا قتحادية و ييها من القيم المبمة محقيا
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(ه)

إعطاء الشاعوب األصالية والمجتمعات المحلية مئمة إدارة المناطق المحفوظة والمحمية

داخ أراضاااااايئا أو إشاااا اراكئا في إدارتئا ،بما في ذلك توفير ما يكفي من الموارد القانونية والمالية وتيرها

من الموارد؛

(و)

إعادة توجيه التدفقات المالية المخصاااااااصاااااااة لحفظ الطبيعة إلى الشاااااااعوب األصااااااالية

( )

التصااديق على بروتوكو ناتويا بشااةن الحصااو على الموارد الجينية والتقاساام العاد

والمجتمعات المحلية المشاركة في حماية التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام؛

والمنصاااف للمنافع الناشا ا ة عن اساااتخدامئا ،الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي ،وسااان تشاااريعات لتنفيذه

ولضمان تقاسم الفوا د النقدية وتير النقدية من االستخدام التجاري للموارد الوراثية تقاسما عادال.
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وساوف تتطلب حماية الطبيعة الواعادتئا إلى ما كانت عليه من أج صاون حقوق اإلنساان نفقات

ضااخمة ،ولكن العا د المتوقع من االسااتثمارات ها  .وتقدر تكلفة العم مع الشااعوب األصاالية والمجتمعات

المحليااة من أجا حماااياة  30في الماا اة من جميع األراضاااااااااي والمياااه حمااايا اة فعااالاة بحلو عاام 2030

بما يتراوال بين  100و  140بليون دوالر في السااااانة ،في حين تقدر الفوا د االقتصاااااادية الناجمة عن ذلك
بم ات الباليين( .)106وأفادت اللجنة العالمية المعنية بالتكيف بةن إجمالي صااافي الفا دة من حماية أشااجار
المانغروف وحدها سااااااوف يبل تريليون دوالر بحلو عام  .2030وسااااااتكون تكلفة تنفيذ نئج ”الصااااااحة

الواحدةو للوقاية من األمراض الحيوانية المنشة كبيرة ،ولكنئا أق بكثير من تكلفة الجوا ت المستقبلية(.)107

الواذا لم نسااااتعم نئجا قا ما على الحقوق لحماية المحيط الحيوي ،فدن األجيا المقبلة سااااتعيت
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في عالم فقير إيكولوجيا ،محروم اة من مساااااهمات الطبيعة الحاساااامة في رفاه اإلنسااااان ،الذي تعصااااف به
جوا ت يزداد تواترها ويتعرض لمظالم بي ية مسااااتفحلة .الواذا وضااااعنا حقوق اإلنسااااان والطبيعة في صااااميم
التنمية المساااتدامة ونجحنا في تحوي المجتمع ،يمكن للبشااار أن يحققوا مساااتقبالا عادالا ومساااتدام ا يعيت

ومرضية في و ام مع الطبيعة على هذا الكوكب.
فيه الناس حياة سعيدة وصحية ُ

__________
(Anthony Waldron and others, “Protecting 30 per cent of the planet for nature: costs, benefits and economic )106
)implications”, working paper (Washington, D.C., Campaign for Nature, 2020
(World Bank, “People, pathogens and our planet: the economics of One Health”, Report No. 69145-GLB, )107
)vol. 2 (Washington, D.C., 2012
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