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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

   ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 :الـشعوب األصـلية   ”: ـاص للسنة مناقشـة املوضوع اخل  
 مــن ٣٢ و ٣املادتــان : التنميــة يف ظــل الثقافــة واهلويــة

        “وب األصليةإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشع
نتـــائج اجتمـــاع كوبنـــهاغن ملـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة     

؛ واآلثار املترتبـة يف تـدابري التكيـف والتخفيـف           اإلطارية بشأن تغري املناخ   
  احمللية للشعوب األصلية

    

  موجز  
. أنديرس بـاير   - وز والرس كورب - مجع هذا التقرير املقرران اخلاصان فيكتوريا تويل        

ــائج االجتماعــات امل   ــر نت ــدرس التقري ــام     توي ــيت عقــدت خــالل ع ــاخ ال ــتغري املن ــة ب  ٢٠٠٩علق
  .والكيفية اليت تؤثر هبا هذه العمليات على تدابري التكيف والتخفيف احمللية للشعوب األصلية

  
  

 
  

  *  E/C.19/2010/1.  
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  مقدمة  - أوال  
ن منتدى األمم املتحدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية، يف دورتـه الـسابعة                   عيَّ  - ١

 - أنـدرس     كوربـوز والرس   -، عضوين من أعضائه، مها فيكتوريا تـاويل         ٢٠٠٨املعقودة عام   
باير، مقررين خاصني إلعداد تقرير عن خمتلـف منـاذج التـدابري الـيت تتخـذها الـشعوب األصـلية           

 خمتلف أرجاء العامل يف جمال التخفيف من آثار تغري املنـاخ والتكيـف معـه وأفـضل ممارسـاهتا                    يف
لية، وطُلب أيـضا إىل املقـررين اخلاصـني أن يعـدا، بالتعـاون مـع الـشعوب األصـ                  . يف هذا الشأن  

مشروع إعالن عمل بـشأن تغـري املنـاخ والـشعوب األصـلية، يتـضمن خريطـة طريـق للـشعوب                     
ــتغري املنـــاخ      ــة بـــشأن بـ ــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـ ــلية صـــوب مـــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيـ األصـ

وتقـرر تقـدمي الـوثيقتني إىل املنتـدى الـدائم       . ومـا بعـده   ) “مؤمتر قمة كوبنهاغن  ” (٢٠٠٩ لعام
  .)١(٢٠٠٩نة يف عام يف الدورة الثام

الشعوب األصلية وخمتلف املنظمات غـري احلكوميـة   منظمات ويف وقت الحق، أجنزت      - ٢
وباإلضـافة  . عدة تقارير وأفالم فيديو عن تـدابري التكيـف والتخفيـف احملليـة للـشعوب األصـلية                

ــري املنــاخ يف           ــشعوب األصــلية وتغ ــشأن ال ــة ب ــة إقليمي ــؤمترات قم ــالث م ــدت ث ــك، ُعق إىل ذل
كل من آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة، إضـافة إىل مـؤمتر قمـة عـاملي                   يف  ، واحد   ٢٠٠٩ معا

واعتمــد مــؤمتر . يف أالسـكا، بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، شــارك فيـه أعــضاء املنتــدى الــدائم  
القمـــة العـــاملي للـــشعوب األصـــلية املعـــين بـــتغري املنـــاخ، املعقـــود يف أنكـــوريج، بأالســـكا، يف   

الـذي يتـضمن املطالبـات الرئيـسية الـيت قدمتـها             ،)٢(، إعالن أنكوريج  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٤
ــاخ،       ــة بــشأن تغــري املن ــة األمــم املتحــدة اإلطاري الــشعوب األصــلية إىل الــدول األعــضاء واتفاقي

دمت تقـارير مـؤمترات القمـة       وقُـ . وكذلك خريطة طريق حنو مـؤمتر قمـة كوبنـهاغن ومـا بعـده             
  . ٢٠٠٩يف دورته الثامنة يف عام هذه إىل املنتدى الدائم 

ويف ضوء هذه األنشطة، أعد املقرران اخلاصان هذا التقرير لتقدميـه إىل املنتـدى الـدائم                  - ٣
. يف دورتــه التاســعة هبــدف تقيــيم نتــائج مــؤمتر قمــة كوبنــهاغن وآثــاره علــى الــشعوب األصــلية

ماعــات اتفاقيـة األمــم  ئـي أنـه ســيكون مـن املفيـد االضــطالع بتقيـيم ملــا حـدث خـالل اجت       وارُت
املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ واالجتمـاع اخلـامس عـشر ملـؤمتر األطـراف يف كوبنـهاغن                      

 بالنـسبة للـشعوب األصـلية فيمـا يتعلـق           لـك  والنظر يف اآلثـار املترتبـة علـى ذ         ٢٠٠٩خالل عام   

__________ 
  )١(  E/2008/43 و E/C.19/2008/13.  
  )٢(  E/C.19/2009/CRP. 9.  
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وصـل إليهـا تقريـران    بتدابري التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، بناء على النتائج اليت ت     
  .)٤)(٣(سابقان

  
  الشعوب األصلية وتغري املناخ واألمهية احملورية لإلنصاف والعدل  -ا ثاني  

ــني        - ٤ ــراوح ب ــا يت ــشعوب األصــلية مب ــراد ال ــدر عــدد أف ــسمة؛  ٥٠٠ و ٣٧٠يق ــون ن  ملي
 يف املائـة مـن التنـوع الثقـايف والبيولـوجي للعـامل ولكنـها ال تـشغل                   ٨٠وتشكل هـذه الـشعوب      

أن الشعوب األصلية صـمدت يف وجـه        كون  و. )٥( يف املائة من مساحة العامل     ٢٠وى حوايل   س
باقيــة رغــم شــدة تأثرهــا مــا زالــت تغــريات املنــاخ الــيت وقعــت علــى مــدى آالف الــسنني وأهنــا 

إال أن هــذه القــدرة تواجــه . شــهادة يف حــد ذاهتــا علــى مرونتــها وقــدرهتا اهلائلــة علــى التكيــف 
تغري املناخ والطريقة اجلائرة واجملحفة بشكل صـارخ الـيت تعـاجل هبـا هـذه                حتديات بفعل تسارع    

  . املسائل على الصعيدين العاملي والوطين
وتراوحت تركـزات ثـاين أوكـسيد الكربـون يف الغـالف اجلـوي علـى الـصعيد العـاملي                      - ٥
 سـنة، لكـن تركـز هـذا     ٨٠٠ ٠٠٠ جـزء يف املليـون علـى مـدى حـوايل       ٣٠٠ و   ٢٠٠بـني    ما

ــدار الغــا ــورة      ٣٨٧ز زاد مبق ــة الث ــذ بداي ــة واخلمــسني ســنة املاضــية من ــون يف املائ  جــزء يف امللي
ــصناعية ــات املاضــي  . )٦(ال ــسنوات    “حمبوســة”وانبعاث ــار ســلبية يف ال ــسبب يف آث  بالفعــل وستت

وقــد  . الــثالثني إىل األربعــني املقبلــة، رغــم أي اخنفــاض يف االنبعاثــات يف الــسنوات القادمــة       
حلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أنه حىت لو جرى خفـض االنبعاثـات العامليـة              الحظت اهليئة ا  

 وتوقفــت مــستويات الغــالف اجلــوي عــن االرتفــاع، فــإن  ٢٠٠٠إىل مــستويات مــا قبــل عــام 
. )٧(الزخم احلايل لالحترار العاملي سيستمر يف التأثري على النظم الطبيعية لألرض ملئـات الـسنني              

املطريـة  ر الذي يقع يف أراضي الشعوب األصـلية بـسبب زيـادة التـساقطات               ومع استمرار الدما  
أو عــدم كفايتــها، واشــتداد قــوة األعاصــري واألعاصــري املداريــة وطــول بقائهــا، وطــول فتــرات   

__________ 
  )٣(  E/C.19/2008/10.  
  )٤(  E/C.19/2008/13.  
، University of Minnesota Human Rights Center, Study Guide: The Rights of Indigenous Peoples: انظـر   )٥(  

  .www1.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/indigenous.html: وقعمتاح على اإلنترنت على امل
 واشــنطن العاصـمة، البنــك  ،التنميـة وتغــري املنـاخ  : ٢٠١٠تقريـر عــن التنميـة يف العــامل    ،البنـك الــدويل : انظـر   )٦(  

  .٢٠٠٩الدويل، 
 ,Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen: انظـر   )٧(  

M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor and H. L. Miller, eds., Climate Change 2007: The Physical 

Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of IPCC, Cambridge, 

United Kingdom, and New York, Cambridge University Press, 2007.  
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اجلفــاف، وذوبــان األهنــار اجلليديــة واألراضــي الدائمــة التجمــد، وتزايــد الفيــضانات وارتفــاع    
ة إىل تأكيـد احلاجـة امللحّـ   شـيء  املبالغـة يف  فإنـه لـيس مـن    مستوى سطح البحر، وما إىل ذلك،       

  . تعزيز قدرات الشعوب األصلية على التكيف ومرونتها واحلد من أوجه تأثرها
وتوجد عالقة مباشرة بني زيادة مرونة الشعوب األصلية واحلـد مـن تأثرهـا مـن حيـث          - ٦

تماعيـة وثقافاهتـا، وحيويـة نظـم        حتكمها يف أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا، وقـوة عالقاهتـا االج            
إدارة يف  معارفها التقليدية، فضال عن استمرار ممارستها ألساليب عيش تقليديـة ونظـم تقليديـة               

ومــن الواضــح أن روابــط الــشعوب األصــلية العمليــة والقائمــة علــى االحتــرام . املــوارد الطبيعيــة
ــا و ــا    روابطه ــة وفهمه ــة بأراضــي أســالفها ونظمهــم اإليكولوجي ــها  الروحي ــا، كفلــت مرونت هل

وصــمودها يف وجــه آثــار تغــري املنــاخ الــسلبية واجلهــود الــيت بــذهلا املــستعمرون للقــضاء عليهــا   
  . استيعاهبا أو
إال أن هــذه العالقــة مــع الــنظم اإليكولوجيــة، واالعتمــاد عليهــا، هــو أيــضا مــا جيعــل       - ٧

يكولوجيـة اهلـشة يتزايـد      فالـدمار الـذي يلحـق بـالنظم اإل        . تـأثرا شـديدا   الشعوب األصلية تتـأثر     
وتتفـاقم أوجـه تأثرهـا بفعـل أحواهلـا االجتماعيـة            . الدفيئـة بالتناسب مع زيادة انبعاثات غازات      

االقتصادية السيئة الـيت تـسبب فيهـا االسـتعمار واسـتمرار العنـصرية والتمييـز وعمليـات العوملـة                
االقتــــصادية  للتنميــــة “مناســــب للجميــــع”ل االقتــــصادات الوطنيــــة إىل منــــوذج  الــــيت حتــــو

  . املستدامة غري
إال أن التحـدي يكمـن يف       . ميـة أو بيئيـة    لوعموما، جيري تناول تغري املنـاخ كمـسألة ع          - ٨

جتاوز تلك النظـرة للوقـوف علـى الـسياقات واآلثـار الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة هلـذه                    
 إىل )٧(ملعنيـة بـتغري املنـاخ     وقد خلص التقرير التقييمي الرابع للهيئـة احلكوميـة الدوليـة ا           . املشكلة

ال تنـتج عـن عوامـل طبيعيـة فحـسب بـل تنـتج أساسـا عـن عوامـل            لدفيئـة   أن انبعاثات غازات ا   
ــاول االقتــصاد وعلــى املفاوضــات املتعلقــة  . اصــطناعية أو بــشرية ــتغري املنــاخ أن تتن  الــسياسي ب

ملــها يف تنفيــذ لتقاســم األعبــاء فيمــا يتعلــق باحلــد مــن االنبعاثــات والتكــاليف الــيت ســيجري حت 
ومبا أن تغري املناخ نتيجة للنظم االقتـصادية والـسياسية الـيت تـتحكم              . تدابري التكيف والتخفيف  

لدفيئــة يف العــامل اليــوم، فمــن املنطقــي أن يــتعني تغيريهــا ال فحــسب لتقليــل انبعاثــات غــازات ا  
ضــمنيا أنــه وهــذا يعــين . وقفهــا بــصورة جذريــة بــل أيــضا ملعاجلــة مــسألة اإلنــصاف والعــدل أو

ويـشمل عـدم    . ينبغي إدخال تغيريات جذريـة علـى االقتـصادات واسـتراتيجيات النمـو الوطنيـة              
التكـافؤ بــني البلــدان الغنيـة والفقــرية وبــني الفقـراء واألغنيــاء داخــل البلـدان مجيــع املــسائل الــيت     

وتوكـول   وبر )٨(جيري التفاوض عليها ضمن اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ                 
__________ 

  .٣٠٨٢٢ الرقم ،United Nations, Treaty Series, vol. 1771انظر   )٨(  
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وتعقيدات كل هذه املسائل جتعل احملادثات املتعلقة بـتغري املنـاخ أكثـر             . كيوتو امللحق باالتفاقية  
على الصعيد العـاملي، علـى النحـو     )٩(يف إطار املفاوضاتاحملادثات صعوبة من بني تلك اجلارية   

  . ٢٠٠٩ديسمرب /املشهود يف مؤمتر قمة كوبنهاغن املعقود يف كانون األول
الفــشل يف التوصــل إىل اتفــاق يف كوبنــهاغن دليــل علــى أنــه مــا مل يــصبح اإلنــصاف   و  - ٩

ــاخ       ــتغري املن ــذين تقــوم عليهمــا عمليــات املفاوضــات املتــصلة ب ــدأين األساســيني الل والعــدل املب
وتــشري . ، فــإن احللــول املقترحــة لــن تكفــي ملنــع وقــوع الكــوارث البيئيــة الوشــيكة    هــاوجوهر

ملدرجــة يف املرفــق األول لالتفاقيــة مل تــف بالتزاماهتــا، وأن درجــات البيانــات إىل أن األطــراف ا
وبـدون االرتكـاز    . يـد ازتتمـا زالـت     الدفيئـة   ترتفع وأن انبعاثات غـازات      ما زالت   حرارة العامل   

اتباع مـسار تنميـة مـستدامة تـستجيب للمنـاخ وتراعيـه، وهـو               ال ميكن   على اإلنصاف والعدل    
لكربونيـة أو انعـدام األثـر الكربـوين ويـسمح يف نفـس الوقـت                مسار يقوم على قلة االنبعاثـات ا      

  . الفقراء ومستدام من الناحية اإليكولوجية واالجتماعيةُمراع بتحقيق منو 
املوجـودة يف الغـالف اجلـوي       الدفيئـة   ومنذ اخلمسينيات وثالثة أرباع انبعاثات غازات         - ١٠

األول؛ مـع أن هـذه البلـدان متثـل فقـط      تشكل نتيجة مباشرة للتنمية الصناعية يف أطراف املرفق     
وتتــسبب هــذه االنبعاثــات ذات املــستويات املرتفعــة مــن   . )١٠( يف املائــة مــن ســكان العــامل ٢١

ــة غــازات  ــات      الدفيئ ــسلبية هلــذه التقلب ــار ال ــامل ويف اآلث ــا الع ــر هب ــيت مي ــة ال ــات املناخي . يف التقلب
 لكنـــها تتحمـــل أكـــرب األعبـــاء وبالنـــسبة للبلـــدان والـــشعوب الـــيت مل تتـــسبب يف تغـــري املنـــاخ

وعلـى  . التخفيفهلما األسبقية على    يتعلق بآثاره، يشكل التكيف وتعزيز املرونة أولويتني         فيما
البلدان الغنية التزام بتـوفري األمـوال والتكنولوجيـات الـيت حتتـاج إليهـا أكثـر البلـدان والـشعوب                     

األطـراف املدرجـة يف املرفـق    وعلـى  . تأثرا، مبـا يف ذلـك الـشعوب األصـلية، مـن أجـل التكيـف        
األول أن تتقيــد بــصرامة بالتزاماهتــا القانونيــة باحلــد مــن االنبعاثــات حمليــا، بــدل االعتمــاد علــى  

  . أرصدة انبعاثات الكربون املسموح هبا اليت ميكنها شراؤها من البلدان النامية
العــدل ”  و“اإلنــصاف املنــاخي”ويــستفيض الوصــف املــذكور ســالفا يف بيــان معــىن    - ١١

فينبغي للمسؤولني عن تلويث الغالف اجلوي أن يتحملوا عبء التخفيف مـن آثـار              . “املناخي
األضــرار الــيت تــسببت فيهــا أعمــاهلم، وأن يعوضــوا الــضحايا الــذين يعــانون مــن الــضرر الــذي   
خلفته أعماهلم، وأن يقدموا الدعم الضروري لـتمكني أكـرب املتـأثرين سـلبا والفئـات األضـعف                  

__________ 
  )٩(  FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق٣-م أ/١، املقرر ،.  
 Barbara Adams and Gretchen Luchsinger, Climate Justice for a Changing Planet: A Primer for: انظـر   )١٠(  

Policy Makers and NGOs, New York and Geneva, United Nations Non-Governmental Liaison Service, 

2009, p. 5.  
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ولــيس مــن العــدل واألخــالق علــى اإلطــالق أن يطلــب مــن أضــعف  .  مــع احلالــةمــن التكيــف
وأحـد  . البلدان والشعوب وأفقرها أن تتحمل عبء التخفيف من آثار مشكلة مل تتسبب فيهـا             

ــدأ      ــة وبروتوكــول كيوتــو امللحــق هبــا، وهــو معــروف مبب املبــادئ الرئيــسية املكرســة يف االتفاقي
نـة، يتنـاول اإلنـصاف مـن حيـث تقاسـم األعبـاء بـني البلـدان                  املسؤوليات املشتركة ولكن املتباي   

  . والشعوب فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف
وإعطاء األولوية للتكيف ال يعين أن الشعوب األصـلية لـن تواصـل االضـطالع بتـدابري                   - ١٢

علــى أراضــيها مؤمتنــة فهــذا جــزء أصــيل مــن األدوار الــيت أســندهتا لنفــسها بوصــفها . التخفيــف
 نظم إيكولوجية ومـوارد طبيعيـة موجـودة فيهـا            من  للشعوب األصلية   ما واستخدام.  هلا وراعيا

وإدارهتا على حنو مستدام، فضال عن أساليب حياهتا وسبل عيشها القائمة على قلـة االنبعاثـات            
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . الكربونية أو انعدامها يسامهان يف جهود التخفيف من آثـار تغـري املنـاخ        

حها يف مكافحة استخراج الوقود األحفوري من أراضـيها وإزالـة اإلحـراج يف إبقـاء          يساهم جنا 
وهــذه هــي أهــم املــسامهات املباشــرة للــشعوب  .  ويف األشــجار والتربــةاألرضالكربــون حتــت 

لـت  از األصلية يف التخفيف من تغري املناخ، وهي مـسامهات مـن املؤسـف أهنـا ال حتتـسب ومـا                   
  . دون تعويض

رسـات الـشعوب األصـلية يف جمـال إدارة املـوارد الطبيعيـة بارتباطهـا باملكـان                  وتتسم مما   - ١٣
وثبوت صالحيتها على مدى الزمن ومرونتـها يف وجـه املنـاخ وإدارهتـا اجلماعيـة وفعاليتـها مـن           

وينبغي كفالـة تكـرار وتطـوير هـذه املمارسـات، واالعتـراف بـنظم               . حيث التكلفة واستدامتها  
 هذه املمارسات وتوفري الـدعم الكـايف واحلـوافز هلـذه            وراء تقف   معارف الشعوب األصلية اليت   

  . املمارسات كي تستمر ودجمها كجزء من تدابري التخفيف العاملية والوطنية
وتفهم الشعوب األصـلية علـى العمـوم حتميـة تعزيـز مرونـة الـنظم البيولوجيـة الثقافيـة                      - ١٤

مــن تــدابري تعزيــز احلــد مــن آثــار  ومتارســها ال كجــزء مــن تكيفهــا فحــسب بــل أيــضا كتــدبري  
ــري ــر. املنــاخ تغ ــرابط، إذ تكــون ألي تــدخل يف        وتنظ ــامل ككــل مت الــشعوب األصــلية إىل الع
ــا جمــال ــة مباشــرة مبجــال آخــر   م ــل   . عالق ــستمر إذا مل جيــر تفعي إال أن التكيــف ال ميكــن أن ي

د مـن مرونـة   التخفيف؛ فالقدرة على التخفيف ترتبط بالطريقة اليت تتكيـف هبـا الـشعوب وتزيـ             
وال ميكـن التعامـل مـع مـسألة محايـة حـق الـشعوب األصـلية يف أراضـيها                    . نظمها اإليكولوجيـة  

ــدابري فعالــة       ــر مــصريها مبعــزل عــن قــدراهتا علــى تنفيــذ ت وأقاليمهــا ومواردهــا وحقهــا يف تقري
 ضرورة تكييف النـهج القـائم علـى         )٤)(٣(، أكد التقريران السابقان   لذلكو. للتكيف والتخفيف 

. وق اإلنسان والنهج القائم علـى الـنظم اإليكولوجيـة يف تنـاول تـدابري التكيـف والتخفيـف                  حق
  .وسيناقش هذان النهجان يف أجزاء الحقة من هذا التقرير
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حتليل بعض الوثائق املتعلقة بالتكيف والتخفيف الصادرة قبـل االجتمـاع             - ثالثا  
  اخلامس عشر ملؤمتر أطراف وخالله

ألمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ حلقـات عمـل للخـرباء عـن             نظمت اتفاقيـة ا     - ١٥
تبادل املعلومات بـشأن مـا هـو موجـود يف جمـال التكيـف مـن ممارسـات وجتـارب واحتياجـات                   
وثغــرات وفــرص وقيــود، وكــذلك عــن مــسامهة املعــارف التقليديــة يف التكيــف واســتراتيجيات 

مل عن ختطيط التكيف وممارساته مـن بـني         وحددت حلقة ع  . املواجهة احمللية من أجل التكيف    
ــن       ــرة م ــا يف الفت ــدت يف روم ــذه، عق ــات العمــل ه ــول١٢ إىل ١٠حلق ــبتمرب / أيل ، ٢٠٠٧س

ينبغـي أن   ”الثغرات واالحتياجات يف مشاركة اجلهات املعنية وأدوات التخطيط، فـأبرزت أنـه             
ترتبــة علــى تــدابري  تراعــي عمليــة التخطــيط االنعكاســات االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة امل  

دد هويتـها الثقافيـة، كمـا هـو احلـال بالنـسبة             هتـ فإعادة تـوطني اجملتمعـات احملليـة مـثالً          . التكيف
لـــسكان جـــزر احملـــيط اهلـــادئ أو اإلنويـــت الـــذين يعيـــشون يف احملـــيط املتجمـــد الـــشمايل          

واعترفـــت حلقـــة العمـــل بـــأن املعـــارف واملمارســـات التقليديـــة الـــيت تـــشكل  . )١١(“الكنـــدي
لتكيـف طويـل األمـد مـع الظـروف املناخيـة القائمـة ميكـن أن تـساهم يف تطـوير ختطـيط                         يجةنت

  .التكيف وممارساته
 ويف االجتمـاع اخلـامس عـشر ملـؤمتر          ٢٠٠٩وخالل اجتماع ما بني الدورتني يف عـام           - ١٦

ــرر       ــشروع املق ــاألطراف يف م ــق ب ــا يتعل ــي فيم ــا يل ــهاغن، ورد م ــذي )١٢(األطــراف يف كوبن  ال
 اإلضــافية لألطــراف املدرجــة االلتزامــاتيــه فريــق التكيــف العامــل املعــين بــالنظر يف تفــاوض عل

ــهاغن     يف ــودة يف كوبنـ ــرة، املعقـ ــه العاشـ ــو، يف دورتـ املرفـــق األول مبوجـــب بروتوكـــول كيوتـ
  :٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧الفترة من  يف

تفاقيـــة  أنـــه ينبغـــي اختـــاذ إجـــراءات معـــززة بـــشأن التكيـــف وفقـــا لال يؤكـــد     
واألحكام الواردة فيها؛ واتباع هنج للتكيف تقوده البلـدان ويراعـي املـسائل اجلنـسانية               
وقائم على املشاركة؛ وأن يستند إىل أفضل ما هو متاح مـن علـوم ومعـارف تقليديـة،        
حسب االقتضاء، وإىل احلوكمة الرشيدة واملـساءلة املتبادلـة ويـسترشد هبـا، بغيـة دمـج                 

 الـــسياسات االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة ذات الـــصلة      إجـــراءات التكيـــف يف 
  . باملوضوع

__________ 
  )١١(  FCCC/SBSTA/2007/15.  
  .باء - ، املرفق أوالFCCC/AWGLCA/2009/17انظر   )١٢(  
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ويــدعو مــشروع املقــرر املــذكور كافــة األطــراف إىل القيــام بتخطــيط تــدابري التكيــف     - ١٧
وإعطائها األولوية وتنفيذها، مبا يشمل مشاريع وبـرامج معينـة، واإلجـراءات احملـددة يف بـرامج              

دان منـوا والبالغـات الوطنيـة وتقييمـات االحتياجـات يف جمـال           العمل الوطنية للتكيف ألقل البلـ     
كمـا دعيـت   )). أ (٤الفقـرة  (التكنولوجيا وغريها مـن الوثـائق الوطنيـة ذات الـصلة باملوضـوع        

األطراف إىل إجراء تقييمات لألثر وقابلية التأثر والتكيف، مبا يف ذلـك تقييمـات لالحتياجـات                
ـــاملالي ة ومنــافع خيــارات التكيــف   ـــــة والبيئيــــة واالجتماعيــدية وكــذلك للتكــاليف االقتــصا  ــ

ويـدعو كــذلك األطـراف إىل وضــع وسـائل للتحفيـز علــى تنفيـذ إجــراءات      )). ب( ٤الفقـرة  (
التكيف وغريها من السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة يف وجه تقلبات املناخ والتقليل مـن تـأثر                 

املقـرر كافـة األطـراف إىل بنـاء مرونـة الـنظم             ويدعو مـشروع    )). د (٤الفقرة  (مجيع األطراف   
االجتماعيــة االقتــصادية واإليكولوجيــة، بوســائل منــها تنويــع االقتــصاد وإدارة املــوارد الطبيعيــة  

  )).هـ (٤الفقرة (على حنو مستدام 
ومع أنه ال توجد إشـارة خاصـة إىل الـشعوب األصـلية يف مـشروع املقـرر فيمـا يتعلـق                        - ١٨

وعمليـات التكيـف حمليـة      .  يف جمال التكيف، فإن هذه املـسائل هتمهـا أيـضا           باإلجراءات املعززة 
وينبغـي تكييـف   . باألساس، وذلك ألن الشعور باآلثار املباشرة لـتغري املنـاخ احملليـة يكـون حمليـا              

مواصفات أوجه االستجابة لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للمجتمعـات املتـضررة واخلـصوصيات               
وتشكل تقييمات أوجـه الـضعف األساسـية للمنـاطق واجملتمعـات         . يةاحملددة لنظمها اإليكولوج  

احمللية الرئيسية واآلثـار املتباينـة لـتغري املنـاخ علـى خمتلـف الفئـات االجتماعيـة داخـل اجملتمعـات                      
ولذلك، من احليوي أن تشارك الشعوب األصلية يف وضع وتنفيذ ورصـد            . عناصر من التكيف  

كيــف وتقييمــات االحتياجــات الوطنيــة يف جمــال االتــصاالت بــرامج العمــل الوطنيــة يف جمــال الت
وينبغي دمج تدابري التكيف الـيت تتخـذها الـشعوب األصـلية بـصورة مـستقلة يف                 . والتكنولوجيا

ــل        ــا مــن جانــب احلكومــات واجلهــات املاحنــة يف شــكل متوي ــة ودعمه خطــط التكيــف الوطني
 الـشعوب األصـلية ومتكينـها       ويشكل تعزيز قدرات  . وتكنولوجيا وإصالح السياسات ووضعها   

ــة عناصــر أساســية الســتراتيجيات       ــا، فــضال عــن االعتمــاد علــى املعــارف واخلــربة التقليدي حملي
  . التكيف الطويلة األجل

وتستخدم الشعوب األصلية يف خمتلف أرجاء العامل معارفها التقليدية إلجراء تقييمـات              - ١٩
ــأثر بــتغري املنــاخ وحت دىاألثــر اخلاصــة هبــا ملــ  . ديــد جمموعــة مــن أوجــه االســتجابة للتكيــف   الت

وتساعد هذه التقييمات الشعوب األصلية يف وضع استراتيجيات التكيـف واالسـتجابة املناسـبة         
وُيضطلع هبذه املبادرات بـسبب القلـق   . والتأثري على السياسات على الصعيدين الوطين والعاملي    

ــار تغـــري امل    ــيم آثـ ــة املـــستخدمة يف تقيـ ــر القائمـ ــع  مـــن أن األطـ ــدابري التخفيـــف ووضـ نـــاخ وتـ
اســـتراتيجيات التكيـــف ال تعتـــرف بنظـــرة الـــشعوب األصـــلية إىل العـــامل وضـــروب معرفتـــها   
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وتستخدم الشعوب األصلية مالحظتها للبيئة الطبيعية بطـرق        . ومعارفها وممارساهتا وال تشملها   
وقعـات اجلويـة،    ، فضال عن الغيوم والرذاذ والريـاح يف الت        تواحليواناتستفيد من سلوك الطيور     

وينبغـي بـذل مزيـد مـن     . وحتديد أفضل األوقات لزراعة احملاصيل والتأهب للكـوارث الوشـيكة         
ــة للــشعوب األصــلية والعلــم احلــديث ألغــراض      اجلهــود الواعيــة للجمــع بــني املعــارف التقليدي

  . التكيف والتخفيف
ايـة حتليـل اآلثـار      وتكمن إحدى نقاط ضعف التقارير املتعلقة بـتغري املنـاخ يف عـدم كف               - ٢٠

االجتماعية النامجة عن تغري املناخ، واليت تشمل اآلثار السلبية اليت ختلفها بعض تـدابري التكيـف                
واألطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري               . والتخفيف على الـشعوب األصـلية     

. التــصدي لــتغري املنــاخاملنــاخ بــصدد النظــر يف اآلثــار االقتــصادية واالجتماعيــة احملتملــة ألوجــه  
فعلى سبيل املثال، قليـل مـا يقـال عـن عواقـب بعـض مـشاريع الطاقـة املتجـددة علـى الـشعوب                    

ولـسد هـذه الثغـرة،    . األصلية، مثـل الـسدود الـضخمة املـستخدمة يف توليـد الطاقـة الكهرمائيـة              
ــه لعــام      ــايل لدورت ــدائم املوضــوع اخلــاص الت ــار املنتــدى ال ــاخ وا ”: ٢٠٠٧اخت لتنــوع تغــري املن

  .“الدور الريادي للشعوب األصلية والتحديات اجلديدة: البيولوجي الثقايف وسبل الرزق
ويعتــرف الــنص املتعلــق بــالتكيف بــضرورة بنــاء مرونــة الــنظم االجتماعيــة االقتــصادية    - ٢١

وقـد بـذلت    . واإليكولوجية عن طريق تنويع االقتصاد وإدارة املوارد الطبيعية على حنو مـستدام           
األصلية، منذ غابر العصور، جهودا واعيـة حلمايـة نظـم إيكولوجيـة متنوعـة بيولوجيـا       الشعوب  

وإدارهتا واستخدامها على حنـو مـستدام، وهـي نظـم ال تـشكل مـصدر كـسب رزقهـا وبقائهـا                      
واسـتمرار خمتلـف نظـم الـشعوب        . فحسب، بل هي أيضا أساس تنوع ثقافاهتـا ونظـم معارفهـا           

 واملـوارد الطبيعيـة ونظـم معارفهـا وثقافاهتـا ونظمهـا للحوكمـة               األصلية إلدارة األراضي وامليـاه    
ومواصلة تطوير هذه النظم علـى نفـس القـدر مـن األمهيـة يف تقليـل تــأثرها ويف دعـم عملياهتـا                        

  .اإلمنائية املرنة يف وجه تقلبات املناخ واملقررة ذاتيا
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النامجـة عـن إزالـة       املتوصل إليها فيما يتعلـق خبفـض االنبعاثـات           تاالتفاقا  - رابعا  
   وطرق املستقبل)١٣(األحراج وتدهور الغابات

يشار إىل مشروع مقـرر آخـر جـرى جتميعـه يف كوبنـهاغن بعمليـة خفـض االنبعاثـات                - ٢٢
ــدهور الغابــات    ــة األحــراج وت ويــشكل الفريــق العامــل املخــصص املعــين   . )١٤(النامجــة عــن إزال

يئـة الرئيـسية الـيت جـرت يف إطارهـا مناقـشة             بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية اهل      
وتـشكل نتيجتـا   . خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات والتفاوض عليه      

 املتمثلــتني يف أن إزالــة )٧(التقريــر التقييمــي الرابــع للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ  
ا أكـرب   جمموع انبعاثات الكربـون وأن هنـاك كمّـ         يف املائة من   ٢٠ إىل   ١٧األحراج هي مصدر    

من الكربون يف غابات العامل مقارنة بالغالف اجلوي أسـاس عمليـة خفـض االنبعاثـات النامجـة                  
وباإلضافة إىل تقرير اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري             . عن إزالة األحراج وتدهور الغابات    

ري املناخ قد أبرز سابقا أن احلـد مـن االنبعاثـات     عن اقتصاديات تغ )١٥(املناخ، كان منشور آخر   
  . النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات يشكل هنجا فعاال من حيث التكلفة للتخفيف

ــة       - ٢٣ وجتــدر اإلشــارة إىل أن مــشروع املقــرر املتعلــق خبفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال
ــه قبــل االجتمــا    ــات، املتفــاوض علي ــدهور الغاب ع اخلــامس عــشر ملــؤمتر األطــراف   األحــراج وت

وخالله، هو الوثيقة الوحيدة اليت تتضمن إشارات إىل حقوق الشعوب األصلية وإعـالن األمـم               
املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية، وكـذلك ضـرورة كفالـة مـشاركة الـشعوب األصـلية                  

عيـة للمـشورة     اهليئـة الفر   توقـدم . بشكل كامل وبفعالية واالعتـراف بأمهيـة معارفهـا التقليديـة          
 توجيهـات  )١٦(العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ              

منهجية لصياغة عملية خفض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة األحـراج وتـدهور الغابـات هبـدف           
__________ 

النـهج  ”، يف هـذا التقريـر، إىل        “ عن إزالة األحراج وتـدهور الغابـات       خفض االنبعاثات النامجة  ”تشري عبارة     )١٣(  
املتبعــة يف جمــال الــسياسات واحلــوافز اإلجيابيــة املتعلقــة باملــسائل املتــصلة خبفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة 

ستدام األحراج وتدهور الغابات يف البلدان النامية؛ والدور الذي يؤديـه حفـظ الغابـات وإدارهتـا علـى حنـو مـ                  
  .“وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

  . زاي- ، املرفق أوالFCCC/AWGLCA/2009/17انظر   )١٤(  
 ,Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, Cambridge, United Kingdom :انظـر   )١٥(  

Cambridge University Press, 2006.  
 بإسداء املشورة إىل مؤمتر األمم املتحدة املعـين بـتغري املنـاخ فيمـا يتعلـق باملـسائل التكنولوجيـة           اهليئةهذه  تقوم    )١٦(  

وفيما يتعلق بعملية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتـدهور الغابـات، تقـدم    . والعلمية واملنهجية 
ثـات واإلبـالغ عنـها والتحقـق منـها؛ وكيفيـة       اإلرشاد بشأن مسائل من قبيـل كيفيـة قيـاس اخنفاضـات االنبعا      

حتديــد خطــوط أســاس دقيقــة؛ وكــذلك بــشأن نطــاق عمليــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج  
  .وتدهور الغابات
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ونظــرا . ضــمان مــشاركة الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة األصــلية بــصورة تامــة وبفعاليــة
للجهود الدؤوبة اليت بذلتها الشعوب األصلية منذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املنـاخ               

إذ أصــبحت الــشعوب األصــلية  : ، حتققــت عــدة إجنــازات ٢٠٠٧يف بــايل بإندونيــسيا يف عــام  
تشارك بنشاط يف عملية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابـات وجـرى    

بــط الــصالت مــع احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة املتحمــسة إىل إدراج عمليــة خفــض ر
االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات يف االتفاقات املتوصل إليهـا يف مـؤمترات               

  .األمم املتحدة املعنية بتغري املناخ
 عمليــة اتفاقيــة األمــم  فلــم يــسبق قــط يف تــاريخ . وتتــسم هــذه التطــورات باالبتكاريــة   - ٢٤

ــسان ناهيـــك      ــوق اإلنـ ــة إىل حقـ ــاخ أن أشـــارت أي وثيقـ ــري املنـ ــشأن تغـ ــة بـ ــدة اإلطاريـ املتحـ
وكانت الشعوب األصلية كلمـا أثـارت املـسألة يف          . للشعوب األصلية من حقوق اإلنسان     اعّم

د من انبعاثـات    عىن باحل املاضي، ُيرد عليها بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تُ           
وخالل اجتماع اهليئة الفرعية السالفة الذكر عند انعقـاد مـؤمتر          . وليس باحلقوق الدفيئة  غازات  

ــدا يف عــام      ــان ببولن ــاخ يف بوزن ــتغري املن ــشعوب  ٢٠٠٨األمــم املتحــدة املعــين ب ، يف حــني أن ال
شأن حقـوق   إدراج إعالن األمم املتحدة بـ     ضرورة  تؤكد  األصلية واحلكومات املؤيدة هلا ظلت      

الــشعوب األصــلية يف املقــرر، قالــت األطــراف إن مــسائل الــسياسات هــذه ينبغــي أن يعاجلهــا    
غـري أنـه نظـرا      . الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة           
تعلــق بالغابــات تألن عمليــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات   

داريــة، ومبــا أن آخــر الغابــات املتبقيــة توجــد يف معظمهــا يف أراضــي الــشعوب األصــلية، فــإن امل
  .تأكيد هذه احلقائق مل يترك خيارا آخر لألطراف سوى االعتراف حبقوق الشعوب األصلية

ب األمر من الشعوب األصلية بذل جهود جبارة، برعايـة املنتـدى الـدويل الـدائم                وتطلَّ  - ٢٥
 املعــين بــتغري املنــاخ ومبــساعدة األطــراف املؤيــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة، للــشعوب األصــلية

باسـتثناء كلمـات   (وترد فيما يلي الفقـرات الـيت مل تعـد بـني قوسـني معقـوفني                 . لتحقيق مطلبها 
  :)١٤(واليت تشكل جزءا من املنطوق) قليلة

 ٣  أنه عند االضطالع باألنشطة املشار إليهـا يف الفقـرة   يؤكد كذلك   - ٢    
  :الضمانات التالية] دعم[ ]و] [تشجيع[أدناه، ينبغي 

    ...  
احترام معـارف وحقـوق الـشعوب األصـلية وأفـراد اجملتمعـات احملليـة                 )ج(    

مبراعـــاة االلتزامـــات الدوليـــة ذات الـــصلة باملوضـــوع والظـــروف والقـــوانني الوطنيـــة، 
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ــة العامــة اعتمــدت إعــالن األمــم املتحــدة      بــشأن حقــوق واإلحاطــة علمــا بــأن اجلمعي
  الشعوب األصلية؛ 

مــشاركة اجلهــات املعنيــة مــشاركة تامــة وفعالــة، مبــا يف ذلــك بــصفة     )د(    
ــا يف      ــشار إليهــ ــراءات املــ ــة يف اإلجــ ــات احملليــ ــلية واجملتمعــ ــشعوب األصــ ــة الــ خاصــ

   أدناه؛٥و  ٣ الفقرتني
اختاذ إجراءات تتسق مع حفظ الغابات الطبيعية والتنوع البيولـوجي،            )هـ(    

 أدنــاه ألغــراض حتويــل  ٣ عــدم اســتخدام اإلجــراءات املــشار إليهــا يف الفقــرة   وكفالــة
الغابــات الطبيعيــة، بــل للتحفيــز علــى محايــة وحفــظ الغابــات الطبيعيــة ومــا تقدمــه مــن 

  .خدمات النظام اإليكولوجي، ولتعزيز املنافع االجتماعية والبيئية األخرى
  :أخرىتباعه من هنج اوحتدد فقرة إضافية ما يتعني   - ٢٦

 إىل األطراف من البلدان النامية أن تعـاجل، عنـد وضـع وتنفيـذ                يطلب  - ٦    
، أمورا من بينـها     ]أو استراتيجياهتا دون الوطنية   [ استراتيجياهتا أو برامج عملها الوطنية    

دوافع إزالة األحراج وتدهور الغابـات، ومـسائل حيـازة األراضـي، ومـسائل حوكمـة                 
 أعـاله، مــع كفالــة  ٢ية والـضمانات احملــددة يف الفقــرة  الغابـات، واالعتبــارات اجلنــسان 

مـــشاركة اجلهـــات املعنيـــة مـــشاركة تامـــة وفعالـــة، مبـــا يف ذلـــك الـــشعوب األصـــلية   
  .)١٤(واجملتمعات احمللية

ويف كوبنهاغن، أجنزت اهليئة الفرعية برنامج العمل الذي بدأته يف بوزنـان فيمـا يتعلـق                 - ٢٧
:  االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة الغابـات يف البلـدان الناميــة             خفض”ببند جدول األعمال املعنون     

ــة   عوكانــت النتيجــة هــي إعــداد مــشرو  . “ُنُهــج حلفــز العمــل  ــشأن إرشــادات منهجي  مقــرر ب
 وتــرد .)١٧(لألنــشطة املتــصلة خبفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات  

  :ة أجزاء النص ذات الصلة بالشعوب األصلييلي فيما
 باحلاجة إىل املشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصـلية واجملتمعـات           وإذ يقر     

، ١٣-م أ /١مـن املقـرر     ‘ ٣’ )ب( ١احمللية يف أنشطة الرصد واإلبالغ املتصلة بالفقرة        
  وإمكانية إسهامها مبا لديها من معارف يف تلك األنشطة، 

    ...  
  ... إىل األطراف من البلدان النامية يطلب  - ١    

__________ 
  )١٧(  FCCC/SBSTA/2009/L.19/Add.1.  
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ــسبب يف         )أ(     ــيت تتـ ــات الـ ــردي الغابـ ــات وتـ ــة الغابـ ــع إزالـ ــد دوافـ حتديـ
  االنبعاثات، وكذلك وسيلة معاجلتها؛

    ...  
، حسب االقتضاء، على وضع إرشـادات مـن أجـل املـشاركة             يشجع  - ٣    

  . الفعالة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف عمليات الرصد واإلبالغ
الـشعوب  ”سينا ملا ظهر يف بوزنـان ألنـه يـستخدم مـصطلح             ويشكل مشروع املقرر حت     - ٢٨

ــصيغة اجلمــع “األصــلية ــا .  ب ــه م ــشعوب األصــلية وهــو    إال أن ــه ال ــا اقترحت : زال ال يرقــى إىل م
اإلشارة إىل أمهية إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف وضـع املنـهجيات            )أ(

ينبغـي أال تقتـصر   و) ب(ألحراج وتدهور الغابات؛ املتصلة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة ا      
املشاركة التامـة والفعالـة للـشعوب األصـلية علـى الرصـد واإلبـالغ بـل ينبغـي أن تـشمل أيـضا                        
ــدهور الغابــات       ــة األحــراج وت ــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال املــشاركة يف وضــع عملي

ــذه  ــة عمــل للخــ    . اوكــذلك يف تنفي ــرح آخــر إىل عقــد حلق ــدعو مقت ــشة النمــوذج  وي رباء ملناق
وينبغـي بـذل جهـود متـضافرة        . اإلرشادي إلشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احملليـة بفعاليـة        

من جانب الشعوب األصلية ومؤيديها للتحفيز على تنظيم حلقـة العمـل هـذه ألن هـذا سـيتيح                   
  .افرصة للتوسع أكثر يف معىن املشاركة الفعالة والكيفية اليت ينبغي أن ُتنفذ هب

ــصلة خبفــض        تو  - ٢٩ ــى املفاوضــات املت ــؤثر عل ــيت ت ــشعوب األصــلية ال ــن ال ــد م ــد العدي عتق
االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة األحـراج وتـدهور الغابـات أنـه مـع أن عمليـة خفـض االنبعاثـات                        
ــة األحــراج وتــدهور الغابــات تنطــوي علــى العديــد مــن املخــاطر واجملازفــات      النامجــة عــن إزال

ري ســليم، فإنــه مــن املهــم أن تــشارك يف العمليــة ألن هــذا يــشكل جمــاال نفــذت علــى حنــو غــ إذا
. اجملــاالت الــيت تكــون فيهــا الــصلة بــني احلقــوق وحلــول تغــري املنــاخ صــلة بديهيــة للغايــة     مــن

ال خفض لالنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة     ”الشعار األساسي لتجمع الشعوب األصلية هو   وكان
وما مل تدمج احلقوق واإلنـصاف يف وضـع         . “ع باحلقوق األحراج وتدهور الغابات بدون التمت    

 فـإن  ا ورصـده اعملية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة األحـراج وتـدهور الغابـات وتنفيـذه           
  . هو اإلخفاقامصريه
ويوجــد العديــد مــن الــشواغل اخلطــرية املتعلقــة بعمليــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن   - ٣٠

 هبـا أصـال والطريقـة الـيت يـتم هبـا             تسبب الطريقـة الـيت وضـع      إزالة األحراج وتدهور الغابات ب    
 لتصبح جزءا من آلية جتارة الكربون اليت ميكن لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول أن                 اتشكيله

وأحـد هـذه الـشواغل هـو أن         . تستخدمها للوفـاء بـبعض التزاماهتـا مبوجـب بروتوكـول كيوتـو            
، باالقتـصار   الدفيئـة ل خفض انبعاثاهتـا مـن غـازات         تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول، بد      
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على شراء أرصدة انبعاثات كربون الغابات املسموح هبا الرخيـصة مـن البلـدان الناميـة املداريـة                  
وهـذا سـيقلل    . اليت تنفذ عملية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة األحـراج وتـدهور الغابـات              

. مـن انبعاثـات   صدره  رفق األول خلفض ما تـ     من الضغط املفروض على األطراف املدرجة يف امل       
وبالتايل، ميكن أن تستمر األطراف املدرجة يف املرفق األول يف عملها على النحو املعتاد، وهـو                

وإذا أصــبح كربــون . أمــر لــن يــسفر يف هنايــة املطــاف عــن أي ختفيــضات كــبرية يف االنبعاثــات 
اربة وأنــشطة التحــوط املــايل   تيــسري أنــشطة املــض تمالغابــات جــزءا مــن ســوق الكربــون، فــسي  

وتبني التجربة املستمدة من األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة،            ). “الكربون بسعر املخاطرة  ”(
اليت نتجـت عـن حتريـر الـسياسات املاليـة والتحريـر مـن القـوانني والـنظم يف القطـاع املـايل، أن                         

ي إىل عــدم اســتخدام وهــذا ســبب وجــود ميــل قــو . قــد حيــدث لــسوق الكربــون العامليــة  هــذا
  . الغابات كعوض

وهناك تاريخ طويل النتهاكات حقوق الشعوب األصـلية يف حيـازة غاباهتـا ومواردهـا                 - ٣١
كما أن قـوانني الغابـات واملخططـات احلرجيـة          . وسوء إدارة الغابات من جانب البلدان النامية      

علـى الغابـات وملكيتـها    الرئيسية ملعظم الدول القومية ُوضعت على حنو يعطي كامل الـسيطرة         
إىل الدولـة، يف جتاهــل كامــل للواقــع املتمثــل يف أن العديـد مــن هــذه الغابــات متلكهــا الــشعوب   

وقد أخفقت العديد من جهـود محايـة الغابـات ألن الـشعوب             . األصلية وتديرها بشكل مجاعي   
ومل حتتـرم   األصلية اليت تسكن الغابات والشعوب األصلية اليت تعتمـد علـى الغابـات اسـُتبعدت                

أجنز املعهد الدويل للبيئة والتنمية دراسـة عـن   قد و. حقوقها يف حيازة غاباهتا ومواردها احلرجية   
  :مسائل حيازة األرض واملوارد خلصت إىل ما يلي

 أي نظــم احلقــوق والقواعــد واملؤســسات والعمليــات -تتــسم حيــازة املــوارد     
يـة أساسـية لتـشكيل توزيـع املخـاطر      اليت تنظم الوصول إىل املـوارد واسـتخدامها ـ بأمه   

ومتنح احليازة اآلمنة للسكان احملليني مزيدا من القدرة علـى التـأثري            . والتكاليف واملنافع 
وجتعلهم احليازة غري اآلمنة، مـن جهـة أخـرى،          . فيما يتعلق باحلكومة والقطاع اخلاص    

عمليـة   تعرضة لفقـدان ممتلكـاهتم، وهـذا ميكـن أن يـشكل مـصدر قلـق كـبري إذا زاد                   
خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات مــن قيمــة األراضــي   

  .)١٨(واملصاحل اخلارجية
وتــشكل احلوكمــة الرشــيدة للغابــات عنــصرا أساســيا آخــر لنجــاح عمليــة خفــض            - ٣٢

فمن املعروف أن الفـساد أكثـر انتـشارا        . االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات      
__________ 

 ,Lorenzo Cotula and James Mayer, Tenure in REDD: Start-point or Afterthought? London: انظــر  )١٨(  

International Institute for Environment and Development, 2009.  
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وينطوي جزء من احلوكمة الرشـيدة      .  قطاع احلراجة يف معظم البلدان ذات الغابات املدارية        يف
ويف سـياق تقيـيم   . على االعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف غاباهتا ومواردها املوجـودة فيهـا         

  :ملكية الدولة للغابات، ذكرت دراسة حديثة أجرهتا مبادرة احلقوق واملوارد ما يلي
 يف املائة من غابات العـامل،       ٦٥كومات تعلن عن ملكيتها حلوايل      احلما زالت       

 يف ٩يف حــني أن اجملتمعــات احملليــة والــشعوب األصــلية متلــك بــصورة قانونيــة حــوايل   
وقــد ُيــستهدف القــادة الوطنيــون . املائــة فقــط منــها أو هــي خمصــصة هلــا الســتخدامها 

ل علــى اتفاقــات حرجيــة    واحملليــون بــاجلهود الراميــة إىل اســتخدام الرشــوة للحــصو     
  .)١٩(تراعي حقوق أكثر الفئات تضررا ال

وتترتب على معاجلة دوافع إزالة األحراج، مثل قطع األشجار بـصورة مـدمرة وإنـشاء                 - ٣٣
الـنفط والغـاز   (البىن التحتية وحتويل الغابات إىل أعمال جتارية زراعية أو صـناعات اسـتخراجية       

ــادن ــر  )واملعـ ــن حيـــث اإلجـ ــة مـ ــار هائلـ ــسياسات ، آثـ ــون  . اءات وإصـــالح الـ ــا يكـ ــادة مـ وعـ
 هذه الدوافع هم أقوى العناصر الفاعلة اقتصاديا وسياسـيا داخـل            وراءالذين يقفون    األشخاص
ــا أو  وبالتــايل، كــان مــن املهــم أن تتــضمن الوثــائق املتعلقــة بعمليــة خفــض         . خارجــه بلــد م

علـى ضـرورة حتديـد دوافـع        االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات نـصا يـشدد            
وتكمـن إحـدى نقـاط      . إزالة األحراج وتـدهور الغابـات، وكـذلك سـبل معاجلـة هـذه املـسائل               

الـــضعف يف أن الـــدعوة إىل اختـــاذ هـــذه اإلجـــراءات تقتـــصر علـــى البلـــدان الناميـــة لوحـــدها؛  
وقـد أصـرت الـشعوب األصـلية الـيت شـاركت            . يطلب من البلدان املتقدمة أن تفعـل ذلـك         ومل
البلـدان الناميـة    ”فرقة التفاوض احلكومية واحلكومات املؤيدة هلا على أن تشري الصياغة إىل            يف أ 

وكما ذُكر سـابقا، مـن املعـروف أن         . ، إال أن تدخلها مل يدرج يف املشاريع       “والبلدان املتقدمة 
 التجارة الدولية يف اخلشب، سواء كانت غري قانونية أو قانونيـة، وعمليـات التعـدين الـيت تقـوم              

وبالتـايل،  . هبا الشركات األجنبية، من بني أنشطة أخرى، تشكل أيـضا دوافـع إلزالـة األحـراج       
  . من املعقول أن ُينظر يف هذه الدوافع داخل البلدان النامية ولكن أيضا يف غريها

وليــست الــشعوب األصــلية املــشاركة يف عمليــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة     - ٣٤
بات على الـصعيد العـاملي والـوطين واحمللـي غافلـة عـن املخـاطر واحلقـائق                  األحراج وتدهور الغا  

فهــذه التجــارب املؤســفة بالــذات يف ســوء تــدبري الــدول واألســواق للغابــات . الفعليــة واحملتملــة
أن تـضطلع   هلـا   املدارية والتمييز ضد الـشعوب األصـلية هـو مـا أجربهـا علـى تأكيـد أنـه ينبغـي                      

ــة وضــع عمل  ــة األحــراج وتــدهور    بــدور كــبري يف كيفي ــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال ي
__________ 

 :Liz Alden Wily, David Rhodes, Madhu Sarin and Phil Shearman, The End of the Hinterland: انظـر   )١٩(  

Forests, Conflict and Climate Change, Washington, D.C., Rights and Resources Initiative, 2010.  
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وقد أفلح حىت اآلن إصرارها على كفالة جعـل آليـات الـضمانات             . ا ورصده االغابات وتنفيذه 
 من اتفاق خفض االنبعاثات النامجة عن إزالـة         يتجزأواحترام حقوق الشعوب األصلية جزءا ال       

العديــد مــن الــشعوب و. ص املــذكور آنفــااألحــراج وتــدهور الغابــات بــالنظر إىل مــشروع الــن 
وهتا اخلاصة هبا وتتراوح خيارهتـا بـني عـدم          قوهلا  . األصلية ترفض ببساطة أن تظل من الضحايا      

ويف حالـة  . املشاركة واملشاركة أو التفاعل بنشاط يف مواجهة مجيـع مـا يـصادفها مـن مـشاكل              
ابـات، تـشارك بعـض الـشعوب     عملية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتـدهور الغ        

 بالدرجـة   يف حـني أن شـعوبا أصـلية أخـرى تنكـبُّ     ااألصلية بنشاط يف املساعدة على تـصميمه  
  .وكال النهجني مفيد ويدل على تفعيل حق تقرير املصري. األوىل على انتقاد االتفاق

ىل يتعني أن يقطع شوط طويل فيمـا يتعلـق بكيفيـة ترمجـة هـذه اجلوانـب إ       ما زاللكن    - ٣٥
ــة   ــة والوطني ــساحتني العاملي وتتعلــق املــسائل الــيت مل يــسوها بعــد االجتمــاع    . إجــراءات علــى ال

املوافقة على التنفيـذ والرصـد علـى الـصعيد          (اخلامس عشر لألطراف يف االتفاقية بنطاق التنفيذ        
 عمليــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور ت، ومــا إذا كانــ)دون الــوطين

الدفيئــة ت جــزءا مــن إجــراءات التخفيــف أو اســتراتيجيات احلــد مــن انبعاثــات غــازات    الغابــا
ــوطين؛ ومــا إذا كانــ   ــ تاملناســبة علــى الــصعيد ال ــدابري القيــاس أو اإلبــالغ   ت شكل جــزءا مــن ت

التحقق فيما يتعلق بالدعم املقـدم مـن البلـدان املتقدمـة، أو ختـصيص تلـك التـدابري لألنـشطة                أو
 االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات واإلجــراءات  املتعلقــة بعمليــة خفــض

القائمة على النتائج باتباع هنـج تـدرجيي؛ ومـا إذا كانـت مـصادر التمويـل سـتوفر مـن األمـوال                    
  .العامة أو من األسواق املالية واالستثمارات اخلاصة، أو من اجلمع بني االثنني

ــهاغن    - ٣٦ ــاق كوبن ــضمن اتف ــو  و،)٢٠(ويت ــة    ه ــؤمتر قم ــة مل ــة اخلتامي ــهاغنالوثيق ــيت كوبن  ال
تعرضــت النتقــادات شــديدة، صــياغة تعتــرف بالــدور احلاســم الــذي يؤديــه خفــض االنبعاثــات 

مـن الغـالف    الدفيئـة   النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات وضـرورة تعزيـز إزالـة غـازات               
 األموال مـن البلـدان   حشد اجلوي عن طريق الغابات والتحفيز على هذه اإلجراءات من خالل       

ويشري االتفاق أيضا إىل إدراج عمليـة خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة األحـراج                   . املتقدمة
وتدهور الغابات يف قائمة األنـشطة الـيت حتتـاج إىل االسـتفادة مـن متويـل زائـد وإضـايف وميكـن                       

  .التنبؤ به وكاف
ــات النامجــة عــن إز      - ٣٧ ــة خفــض االنبعاث ــم أن عملي ــات   ورغ ــدهور الغاب ــة األحــراج وت ال

 مبسألة التمويل، فإنه من الواضح أن هذا االتفـاق          يربطها يف اتفاق كوبنهاغن الذي      امعترف هب 
لن يكون فعـاال إال يف إطـار أهـداف عامليـة عامـة للحـد مـن االنبعاثـات تكـون واسـعة النطـاق                          

__________ 
  .www.unfccc.intميكن االطالع على اتفاق كوبنهاغن على اإلنترنت على املوقع   )٢٠(  
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ــام األول األطــراف املدر     ــا يف املق ــسعى إليه ــا وطموحــة، ت ــة قانون ــق األول،  وملزم جــة يف املرف
والتزامــات طوعيــة رفيعــة املــستوى مــن البلــدان الناميــة الــيت تــشكل حاليــا مــسامها رئيــسيا يف     

غري أن هذا ال يعين أن الشعوب األصـلية بـصدد التخلـي عمـا حققتـه              . الدفيئةانبعاثات غازات   
ضــات ينبغــي هلــا أن تعتمــد علــى هــذه املكاســب يف املفاو   مــا زالف. مــن مكاســب حــىت اآلن 

وتــرد توصــيات حمــددة مــن شــأهنا أن متكنــها مــن القيــام بــذلك يف اجلــزء اخلتــامي مــن    . املقبلــة
  .التقرير هذا
  

  اتفاق كوبنهاغن  - خامسا 
توجد شـواغل خطـرية للغايـة إزاء الكيفيـة الـيت ظهـر هبـا اتفـاق كوبنـهاغن ومـضمونه                        - ٣٨
هاغن هي مشاريع النـصوص الـيت أعـدهتا     إال أن النتيجة احلقيقية ملؤمتر قمة كوبن      . يفتقر إليه  وما

فبعد مؤمتر األمم املتحدة املعين بـتغري املنـاخ املعقـود يف بـايل بإندونيـسيا                . خمتلف األفرقة العاملة  
 واعتماد خطة عمل بايل، شرع الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين       ٢٠٠٧يف عام   

 عمليـة متعـددة األطـراف اسـتمرت إىل          الطويل األجـل مبوجـب االتفاقيـة يف العمـل مـن خـالل             
وأُحرز تقدم كبري يف الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل        . حني انعقاد مؤمتر قمة كوبنهاغن    

التعاوين الطويل األجل املذكور آنفا ولكن لـيس يف الفريـق العامـل املخـصص املعـين بـالنظر يف                    
وينطـوي  . مبوجـب بروتوكـول كيوتـو      اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول          االلتزامات

النــهج ذو املــسارين الــذي حــدد يف إطــار خطــة عمــل بــايل علــى عقــد مفاوضــات متوازيــة يف   
ــريقني العــاملني املخصــصني   ــاعات االجتماعــات، أصــدر الفريقــان       . الف ــد العديــد مــن س وبع

  . العامالن مشروعني قاما بإعدادمها خالل مفاوضاهتما
الف الرئيـسية بـني األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول             ويشمل جانب من جوانب اخلـ       - ٣٩

فمنــذ انعقــاد مــؤمتر . واألطـراف غــري املدرجــة فيــه الـشكل القــانوين لوثيقــة كوبنــهاغن اخلتاميـة   
بايل، رغبت األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول يف إلغـاء بروتوكـول كيوتـو واالستعاضـة عنـه                     

ــا يــشمل الواليــات امل   ــد ملــزم قانون ــسية، وهــي   باتفــاق وحي تحــدة واالقتــصادات الناشــئة الرئي
وهذا هو سبب إحراز تقـدم ضـئيل يف الفريـق العامـل             . الربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند    

ــدان         ــن البل ــو م ــراف يف بروتوكــول كيوت ــدم معظــم األط ــو، إذ مل تق ــين بربوتوكــول كيوت املع
ويف الواقع، كانـت أعماهلـا      . ية لاللتزام  أهدافا فردية للحد من االنبعاثات يف الفترة الثان        املتقدمة

ناهتا تدل على أهنا ترغب يف إلغاء بروتوكـول كيوتـو واالستعاضـة عنـه بربوتوكـول جديـد                   اوبي
ووزعـــت مـــشاريع لربوتوكـــول كوبنـــهاغن أعـــدهتا املنظمـــات غـــري احلكوميـــة  . ملـــزم قانونـــا

. ٢٠٠٩منتـصف عـام     وعرضتها بعض األطـراف يف االجتماعـات املعقـودة يف بـون بأملانيـا يف                
:  ومهـا  قـانونيتني  والصني يف صدور وثيقتني ختاميتني       ٧٧ومن جهة أخرى، رغبت جمموعة الـ       
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بروتوكــول كيوتــو معــدل يتــضمن التزامــات األطــراف خــالل فتــرة التــزام ثانيــة وجمموعــة مــن   
ــاخ املنبثقــة عــ       ــة بــشأن تغــري املن ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ن مقــررات مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي

مفاوضات الفريق العامل املخـصص املعـين بالعمـل التعـاوين الطويـل األجـل، تـشمل ختفيـضات          
وباإلضـافة إىل ذلـك؛     . مماثلة لالنبعاثات يكون هلا طابع ملزم قانونا تقوم هبا الواليـات املتحـدة            

ستشمل هذه املقـررات اتفاقـات علـى رؤيـة مـشتركة طويلـة األجـل حتـدد األهـداف اإلمجاليـة                      
نبعاثــات علــى الــصعيد العــاملي؛ وتـدابري للتخفيــف تــشمل عمليــة خفــض االنبعاثــات  خلفـض اال 

النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات؛ وتــدابري للتكيــف والتمويــل ونقــل التكنولوجيــا  
  . وبناء القدرات

ومل حيظ مشروع االتفاق بالقبول عن طريق توافق اآلراء يف االجتمـاع اخلـامس عـشر            - ٤٠
. “يعتمـده ” بـه ولكـن مل       “اإلحاطة علما ”ألطراف واقتصر مؤمتر قمة كوبنهاغن على       ملؤمتر ا 

وقــد أدت عمليــة وضــع اتفــاق كوبنــهاغن وفــشل حماولــة اعتمــاده إىل إضــعاف النظــام املتعــدد  
وترد أدناه بعض آثار اتفاق كوبنهاغن الـيت اسـتمدت يف املقـام األول    . األطراف بصورة كبرية  

شـبكة العـامل الثالـث، ومجعيـة     و ،)٢١(ري احلكوميـة مثـل مركـز اجلنـوب     من حتليالت املنظمات غ   
  .، من بني جهات أخرى، وآراء املقرَرين اخلاصني“غرين بيس”دقاء األرض ومنظمة أص

ــتغري      )أ(   ــة األطــراف وإطــار الــسياسات املتعلقــة ب التــسبب يف إضــعاف تعددي
ــاخ ــو بوصــفه    - املن صــكا تعاهــديا متعــدد   يــضع االتفــاق األســاس إلضــعاف برتوكــول كيوت

األطراف لتعهدات الدول املتقدمة امللزمة يف جمال احلد مـن االنبعاثـات واتفاقيـة األمـم املتحـدة                  
اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، باعتبارهـا املعاهـدة املتعـددة األطـراف الرئيـسية لإلجـراءات العامليـة           

نه ليس فعـاال للتوصـل إىل اتفـاق    ويقول املعترضون على مشروع االتفاق إ. املتعلقة بتغري املناخ  
 طرفــا؛ وســيكون البــديل هــو مجــع عــدد قليــل مــن األطــراف   ١٩٤عــاملي متفــاوض عليــه مــن  

. والتوصــل إىل اتفــاق فيمــا بينــهم أوال قبــل اعتمــاد ذلــك االتفــاق مــن جانــب اجملموعــة برمتــها
ارا هلـا،  أن هذا النهج سـيقوض بـشكل تـام تعدديـة األطـراف الـيت تعـد األمـم املتحـدة شـع                 غري

وسيؤدي أيضا إىل إضعاف إطار السياسات املتعلقة باملناخ العاملي الذي متلكه البلـدان املتقدمـة             
  . والبلدان النامية على السواء

حيـدد بروتوكـول     - سيطرة النهج املنطلق من القاعدة على النـهج التنـازيل           )ب(  
جـة يف املرفـق األول أن حتققهـا     كيوتو أهدافا إمجاليـة للحـد مـن االنبعاثـات ينبغـي للـدول املدر              

__________ 
؛ Martin Khor, “After Copenhagen, the way forward”, South Bulletin, South Centre, Geneva: انظــر  )٢١(  

 =www.southcentre.org/index.php?option=com_content&task=view&id  :ععلى اإلنترنت علـى املوقـ   متاح
1233&Itemid=287..  
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وتتخــذ ترتيبــات حتــدد حــصة كــل طــرف إىل  . “النــهج التنــازيل”مجاعيــا؛ ويــشار إىل هــذا بـــ 
منطلــق مــن ”وسيــستعيض اتفــاق كوبنــهاغن عــن هــذا الترتيــب بنــهج . جانــب نظــام لالمتثــال

اصـة دون   وميكن لكل بلد أن يقـدم أهدافـه اخل        .  ونظام قائم على االلتزامات الطوعية     “القاعدة
وسيشكل هذا النهج طريقا حنو فـسح اجملـال         . إخضاعها إىل موافقة مجيع األطراف يف االتفاقية      

لألطراف املدرجة يف املرفق األول للتـهرب مـن التزاماهتـا القانونيـة يف إطـار بروتوكـول كيوتـو             
 والسماح هلا بتحديد أهداف إمجالية وفردية منخفضة، وهـو أمـر سـيمكن مالحظتـه فيمـا بعـد         

ــاين    ــانون الثـ ــة كـ ــدافها يف هنايـ ــدميها ألهـ ــد تقـ ــاير /عنـ ــوارد   ٢٠١٠ينـ ــدول الـ ــلء اجلـ ــد مـ  عنـ
ــذييل يف ــاق ١ الت ــا       .  مــن االتف ــا بيئي ــا قانوني ــاملي، ســواء كــان نظام والغــرض مــن أي نظــام ع
  . نظاما حلقوق اإلنسان، هو وضع معايري عاملية أو دولية على األعضاء أن تتقيد هبا أو

عــدم حتديــد هــدف للتخفيــضات اإلمجاليــة يف االنبعاثــات   جتاهــل العلــم؛ و  )ج(  
 درجـتني العاملية؛ وعدم إدراج خريطة طريـق لإلبقـاء علـى االحتـرار العـاملي دون مـستوى                  

مل يتوسع االتفاق يف كيفية حتقيق هدف اإلبقاء على ارتفاع درجـة احلـرارة العامليـة                 - مئويتني
 كميـة ثـاين أوكـسيد الكربـون يف اجلـو          مئويتني وال يذكر هـدف تركيـز       درجتنيدون مستوى   

حبلـول عـام    (كمـا أنـه ال حيـدد هـدفا إمجاليـا يف األجـل املتوسـط                 .  جزء من املليـون    ٣٥٠وهو  
 يف املائـة،    ٨٠بنـسبة   لدفيئـة   للدول املتقدمـة خلفـض مـا تطلقـه مـن انبعاثـات غـازات ا               ) ٢٠٢٠

ال التخفيف، ويتـسق مـع   وهو ما يشكل خط األساس والنقطة املرجعية ألهدافها الفردية يف جم      
 حبلـول عـام   ١٩٩٠ يف املائة عن مـستويات عـام       ٤٠وهو حتقيق خفض نسبته     (املوقف العلمي   

وباإلضافة إىل ذلـك، مل يفلـح يف حتديـد هـدف طويـل األجـل، مثـل حتقيـق اخنفـاض               ). ٢٠٢٠
  .٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٨٠بنسبة 

اينــة وإعــادة حتديــده وهتمــيش إلغــاء مبــدأ املــسؤوليات املــشتركة لكــن املتب  )د(  
قـد قـررت اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة       ل - مسألة اإلنـصاف والعـدل يف املـسائل املناخيـة        

بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو أن إجراءات التخفيف اليت تتخـذها البلـدان الناميـة رهينـة             
ــا      ــل وتكنولوجي ــن متوي ــق األول م ــه األطــراف املدرجــة يف املرف ــا تقدم ــاق  . تمب ــل االتف وجتاه

للبلـدان  اجلانب ووضع جمموعة جديدة من التزامات التخفيف والقياس واإلبالغ والتحقق            هذا
ــة املفروضـــة علـــى األطـــراف املدرجـــة يف     ــرامة مـــن البالغـــات الوطنيـــة احلاليـ ــة أكثـــر صـ الناميـ

ــق ــه يف      . األول املرف ــاوض علي ــة املتف ــة املقارن ــزام قابلي ــضمن الت ــك، مل يت ــى ذل ــار وعــالوة عل  إط
مــن خطــة عمــل بــايل، الــذي مــن شــأنه إجبــار األطــراف املدرجــة يف املرفــق ‘ ١’) ب (١ الفقــرة

األول الــيت ليــست أطرافــا يف بروتوكــول كيوتــو علــى االلتــزام بأهــداف فرديــة للتخفيــف مماثلــة   
  . اللتزامات األطراف يف بروتوكول كيوتو) حيث األرقام والطابع القانوين واألطر الزمنية من(
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يـذكر   - وإدارتهاالفتقار إىل الوضوح فيما يتعلق مبصادر وطبيعة التمويل           )هـ(  
االتفاق سبل التمويل الالزمة لدعم البلدان النامية، لكنه يفتقر إىل الوضوح فيما يتعلـق مبـصدر                
التمويل، وما إذا سيكون يف شكل منح أو قروض، والكيفية اليت ستتخذ هبا القـرارات املتعلقـة                 

 مــن االتفــاق ٨وتــذكر الفقــرة . ، ومــن ســيتخذ هــذه القــرارات، ومــا إىل ذلــك باملخصــصات
 بليـون دوالر للفتـرة      ٣٠التزاما مجاعيا من البلدان املتقدمة بتوفري موارد جديدة وإضافية تنـاهز            

ويشمل إشارة إىل احلراجة واالسـتثمارات عـن        .  ألغراض التكيف والتخفيف   ٢٠١٠-٢٠١٠
ومل ُيـشر إىل  . قد يوحي بـأن املـصدر سـيكون هـو البنـك الـدويل      طريق املؤسسات الدولية، مما  

الصناديق األخرى يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ، مثـل صـندوق أقـل           
  . البلدان منوا وصندوق التكيف

 بليــون دوالر ١٠٠ألغــراض التخفيــف لوحــدها، ستحــشد البلــدان املتقدمــة     )و(  
 ختتلـف كـثريا     “االلتـزام حبـشد   ”غري أن عبارة    .  لصاحل البلدان النامية   ٢٠٢٠سنويا حبلول عام    

وتأيت مصادر هـذا املبلـغ املـايل الـذي يـتعني حـشده مـن املـصادر                  . “االلتزام بتوفري ”عن عبارة   
وبالتـايل،  ). الـيت مل حتـدد  (اخلاصة والعامة واملصادر الثنائية واملتعددة األطراف واملصادر البديلة      

ا املبلغ من األموال العامة فقط ومل ُيذكر أيضا مـا إذا كـان التمويـل يف شـكل مـنح                     لن يأيت هذ  
  . أو قروض أو مها معا

 كآليـة   “صندوق كوبنهاغن للحد من تغـري املنـاخ       ”جرت اإلشارة إىل إنشاء       )ز(  
وسُينـشأ هـذا   . سيتدفق منها جزء كبري من التمويل اجلديد املتعدد األطـراف ألغـراض التكيـف         

إال أن الـشكل الـذي سـيكون    ). ١٠الفقـرة  ( ككيان تشغيلي لآلليـة املاليـة لالتفاقيـة         الصندوق
عليه أو ما إذا سـتتوىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ أو كيانـات خارجيـة                          

  . إدارته أمران غري واضحني
امــة التفاقيــة ، وبنــاء علــى طلبــات مــن األمانــة الع٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٣٢ويف   - ٤١

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، قدمت بعض األطراف أهدافها الوطنية يف جمـال احلـد        
 منــها أهــدافها أو اإلجــراءات الــيت تعتــزم ٩٧فربايــر، قــدمت / شــباط٢وحــىت . مــن االنبعاثــات

عامليـة،  ووفـق حتليـل أجـراه معهـد املـوارد ال          .  بلـدا متقـدما    ٣٩وكان ضمن هذا العدد     . اختاذها
 بلــدا متقــدما ٣٩مــن أصــل ) االحتــاد الروســي وبــيالروس وكرواتيــا ( بلــدان فقــط ٣أدخلــت 

وخفضت كندا هدفها وأبقـت بلـدان متقدمـة أخـرى علـى      . حتسينات على أهدافها يف االتفاق  
ويف بيـان كنـدا إىل األمانـة        . ٢٠٠٩نفس املستويات اليت أعلنت عنـها خـالل مفاوضـات عـام             

 يف املائـة مقارنـة مبـستوى اهلـدف      ١٧ا يف جمال احلد مـن االنبعاثـات إىل          العامة، خفضت هدفه  
 يف املائـة عـن      ٣وعلق املعهد بأن هـدف كنـدا حاليـا أقـل يف الواقـع بنـسبة                 . ٢٠٠٥احملدد عام   
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ــام   ــستوى عـ ــة ١٩٩٠مـ ــي     إدراج، ويف حالـ ــتخدام األراضـ ــيري اسـ ــي وتغـ ــتخدام األراضـ  اسـ
ولـدى الواليـات    .  يف املائـة   ١٩ بنـسبة    ١٩٩٠ام  واحلراجة، سيكون الرقم أعلى من مستوى ع      

 يف املائــة مــن مــستويات عــام  ١٧املتحــدة هــدف مماثــل يف جمــال احلــد مــن االنبعاثــات نــسبته    
وقد أعلنت أن هدفها مشروط بافتراض أن تنضم األطراف املدرجـة يف املرفـق األول               . ٢٠٠٥

درجـة يف املرفـق األول،      األخرى، وكـذلك األطـراف األكثـر تقـدما مـن بـني األطـراف غـري امل                 
ــاين ٣١حبلــول  ــاير إىل االتفــاق وتقــدم إجــراءات التخفيــف مــن أجــل جتميعهــا   / كــانون الث . ين

  .١٩٩٠ يف املائة من مستويات عام ٣والحظ املعهد أن هدف الواليات املتحدة يعادل نسبة 
ملعهــد ويــشري التحليــل الــذي أجــراه معهــد االســتدامة يف كليــة ســلون لــإلدارة التابعــة    - ٤٢

ماساشوســتس للتكنولوجيــا إىل أن االلتزامــات املقدمــة يف إطــار اتفــاق كوبنــهاغن ســتؤدي إىل 
 درجـات مئويــة، وهـو مـا يزيـد بكـثري عـن حــد       ٣,٩ارتفـاع يف درجـة احلـرارة العامليـة مبقـدار      

ويعتـرب العلمـاء أن هـذا االحتمـال سـيخلف آثـارا             . الدرجتني املستهدف الـذي وضـعه االتفـاق       
وكـررت الدراسـة الـيت أجراهـا معهـد االسـتدامة أنـه للبقـاء           .  البيئة وحيـاة اإلنـسان     مدمرا على 

ضمن نطـاق هـدف الـدرجتني املئـويتني، جيـب أن تبلـغ االنبعاثـات العامليـة ذروهتـا حبلـول عـام                        
ــن   ٢٠٢٠ ــل عـ ــا ال يقـ ــنخفض مبـ ــام   ٥٠ وأن تـ ــستويات عـ ــن مـ ــة مـ ــول ١٩٩٠ يف املائـ  حبلـ

  . ٢٠٥٠عام
  

  صياتاستنتاج وتو  - سادسا 
ــشعوب األصــلية إحباطــا كــبريا ألن      شــكّ  - ٤٣ ــسبة لل ــهاغن بالن ــؤمتر قمــة كوبن ــة م لت هناي

األطراف مل تتمكن من التوصل إىل االتفاقات اجلديـة الالزمـة للتـصدي لكارثـة عامليـة وشـيكة                   
وتغـري املنـاخ ظـاهرة تـبني بوضـوح مـوطن اخللـل يف الطريقـة الـيت يـسري هبـا                   . من صنع اإلنسان  

بـل جيـب    . ولذلك، ال يكفي تنـاول املـشكلة مـن جوانبـها          . صاديا وسياسيا واجتماعيا  العامل اقت 
القيام بتحركات حامسة إلبداء التزامات أكرب فيما يتعلق باحلـد مـن االنبعاثـات، وتـوفري الـدعم                  

وتلـزم هـذه اخلطـوات إلدخـال تغـيري جـذري            . املايل، ونقل تكنولوجيـات التخفيـف والتكيـف       
حتقيـق النمـو االقتـصادي، ووضـع هـذه العوامـل يف املـسار الـصحيح حنـو                على منـوذج التنميـة و     

إجياد نظام يراعي االعتبـارات املناخيـة، وحيتـرم حقـوق اإلنـسان والعدالـة االجتماعيـة، ويـدرك                 
  . احلدود اإليكولوجية

ــاع النــهج          - ٤٤ ــهاغن اتب ــة كوبن ــؤمتر قم ــد م ــك أن تواصــل املفاوضــات بع ــع ذل وينبغــي م
ــسارين  ذي ــا   يف (امل ــذكورين آنف ــاملني املخصــصني امل ــريقني الع ــة،  ) إطــار الف ــائج القانوني والنت
بروتوكول كيوتو املعدل، الذي سيتضمن األهداف احملددة لفترة االلتزام الثانيـة، وجمموعـة              أي

 يف اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن           األطرافمن مقررات االجتماع السادس عشر ملؤمتر       
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 التزامــات مماثلــة مــن الواليــات املتحــدة، فــضال عــن إجــراءات تتخــذها    تغــري املنــاخ ستتــضمن 
وبـالنظر  . البلدان النامية ذات االنبعاثات الكبرية سيجري قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منـها           

إىل التحليل العلمي الذي يـبني أن االلتزامـات املعلـن عنـها يف إطـار اتفـاق كوبنـهاغن سـتؤدي                      
 درجـات مئويـة، متـس احلاجـة إىل الـضغط            ٣,٩جـة احلـرارة مبقـدار       مع ذلك إىل ارتفاع يف در     

على األطراف املدرجة يف املرفق األول ومطلقي االنبعاثات الرئيسني من البلـدان الناميـة لزيـادة      
  . التزاماهتا املتعلقة باحلد من االنبعاثات وعدم جعلها رهينة مبا يرغب اآلخرون يف االلتزام به

 وكافيــة مــن األطــراف املدرجــة يف  متناســبةموعــة أيــضا التزامــات  وستــشمل هــذه اجمل  - ٤٥
وبـشأن نقـل التكنولوجيـا إىل       ) يف شكل مـنح وأمـوال عامـة       (املرفق األول فيما يتعلق بالتمويل      

وينبغـي أن   . وتتسم مستويات االلتزام يف إطار اتفاق كوبنـهاغن بعـدم كفايتـها           . البلدان النامية 
 األول داخـل اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ                  تتمركز آلية التمويـل يف املقـام      

  . وليس يف املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف
وقــد صــرح رئـــيس بوليفيــا، خــوان إيفـــو مــوراليس أميــا، يف كلمتـــه يف مــؤمتر قمـــة          - ٤٦

. اليـة كوبنهاغن ويف اجتماع مع جتمع الشعوب األصلية أن تغري املنـاخ نتيجـة مـن نتـائج الرأمس                 
زعة الفرديـة   ـزعة االسـتهالكية والنـ    ـوبالفعل تغري املناخ نتيجة لنظام اقتصادي قائم على قـيم النـ           

قـيم  وهـذا نظـام ال يُ  .  واالعتقاد بـأن املـال هـو الثـروة    “األرضأمّنا ” والسيطرة على الطبيعة و  
ــود األحفــوري      ــة، ويعتمــد بالدرجــة األوىل علــى الوق ــار للحــدود اإليكولوجي ــاج أي اعتب إلنت

الطاقــة، ويــسمح بنــهب خــارج عــن القــانون للمــوارد الطبيعيــة يف أراضــي الــشعوب األصــلية،  
وحــىت دون موافقتــها، ويركــز ثــروات ضــخمة يف يــد قلــة مــن الــشركات واألفــراد، ويــشجع    

ومـن الـضروري   . بالتايل على عدم املساواة وختريب الثقة املتبادلة والتضامن والرعاية يف اجملتمع    
لـــة الـــنظم االقتـــصادية والـــسياسية واالجتماعيـــة الوطنيـــة حـــىت تتـــسم باالســـتدامة  إعـــادة هيك

ولـدى املنتـدى    . الناحية اإليكولوجيـة ومراعـاة املنـاخ والعـدل واإلنـصاف والتنـوع الثقـايف               من
يف ظـل   الدائم يف دورته التاسعة فرصة ساحنة للتوسع أكثر فيما يتعلق بتنمية الـشعوب األصـلية                

   .ثقافتها وهويتها
وينبغــي االستعاضــة عــن الــسعي غــري املنقطــع إىل النمــو االقتــصادي بنظــام يــسعى إىل     - ٤٧

، ويف التـضامن    )العـيش اجليـد واحليـاة يف انـسجام واحليـاة الطيبـة            (حتقيق النمو يف نوعيـة احليـاة        
ن الثقة والرعاية املتبادلتان والترابط مع األسرة والعـشرية واجلـريان وحـىت مبـن يعيـشو               (اإلنساين  

النظـر إىل اإلنـسان   (، ويف قوة الـصالت بالطبيعـة   )يف أراض نائية، وكذلك مع األجيال القادمة    
وينبغي أن يقوم هذا العـامل علـى أسـاس قـيم الـشعوب              ). كجزء من الطبيعة ال كمسيطر عليها     

األصلية املتمثلة يف األخذ والعطاء والتعاون والتضامن واحترام الطبيعية واألرض، مـن بـني قـيم                
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ومن الـضروري أن تتجـاوز مقـاييس نوعيـة احليـاة الطيبـة النـاتج القـومي اإلمجـايل حنـو                   . خرىأ
وينبغـي  . وضع دليل للتنمية البشرية باإلضـافة إىل مؤشـرات بيئيـة ومؤشـرات للمـوارد الطبيعيـة          

توسيع نطاق النظم احملاسبية الوطنية لكـي ال تقتـصر علـى قيـاس النمـو االقتـصادي بـل لتـشمل            
  .  اإلنسان واالستدامة اإليكولوجيةأيضا رفاه

عـن  الدفيئـة   وميكن للشعوب األصلية أن تواصل مسامهتها يف تقليـل انبعاثـات غـازات                - ٤٨
ــوجي         ــام اإليكول ــى النظ ــة عل ــة القائم ــوارد الطبيعي ــاهتا يف جمــال إدارة امل ــق مواصــلة ممارس طري

ــة اال     ــى قل ــاد للمــوارد وأســاليب حياهتــا القائمــة عل ــشها  واســتخدامها املعت ســتهالك وســبل عي
وال شك أن تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية سيعزز قـدرة              . التقليدية

وبناء على ذلـك، يوصـي املقـرران    . الشعوب األصلية على ختفيف أثر تغري املناخ والتكيف معه       
. ةاخلاصان بوضـع وتنفيـذ أطـر للـسياسات وتـشريعات وطنيـة حتمـي حقـوق الـشعوب األصـلي                    

كما ينبغي توفري الدعم املايل والتكنولوجي بصورة مباشرة إىل الـشعوب األصـلية كـي تـتمكن                 
  .من اختاذ تدابري التكيف والتخفيف اخلاصة هبا حمليا

وفيما يتعلق بعملية خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات، مـن               - ٤٩
ومــن . اط املتعلقــة بالــضمانات يف الــنص النــهائي املهــم للــشعوب األصــلية أن تكفــل بقــاء النقــ 

التحديات الرئيسية اليت تواجهها كيفية االستمرار يف مشاركتها الفعالة ال على الصعيد العـاملي              
نفذ عمليـة خفـض االنبعاثـات النامجـة         تفقط بل أيضا على الـصعيدين الـوطين واحمللـي حيـث سـ             

  . عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
العوامل واألنشطة اليت ستحدد جناح أنشطة التكيف والتخفيف احمللية، مبـا يف            وتشمل    - ٥٠

ــة األحــراج وتــدهور الغابــات، والــيت ينبغــي       ــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزال ذلــك عملي
  :تنفيذها على الصعيدين الوطين واحمللي ما يلي

ــزم   )أ(   ــستمرة      االضــطالعيل ــشطة م ــستدام بأن ــى حنــو م ــى نطــاق واســع وعل  عل
للتوعية وبناء القدرات يف أوساط الشعوب األصـلية، وكـذلك احلكومـات واهليئـات احلكوميـة           

لزم تـوفري األمـوال لتحقيـق       يوسـ . الدولية، كي تزيد من اسـتجابتها لطلبـات الـشعوب األصـلية           
  هذه األهداف؛

يستلزم احترام ما للشعوب األصلية من حقوق اإلنسان، أي احلقـوق الـواردة               )ب(  
ألمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية وغــريه مــن الــصكوك واالتفاقــات     يف إعــالن ا

ــة       ــة الدولي ــة األمــم املتحــدة واهليئــات احلكومي ــدول ومنظوم ــام ال ــسان، قي ــة حلقــوق اإلن الدولي
ومن املهم ربط صالت مباشرة بـني تنفيـذ إعـالن           . والقطاع اخلاص بنشر هذا اإلعالن وتنفيذه     

  عوب األصلية واألنشطة املتصلة بتغري املناخ؛األمم املتحدة بشأن حقوق الش
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س يف القـوانني إصـالحات يف جمـال الـسياسات تكفـل             كـرَّ من الـضروري أن تُ      )ج(  
وينبغــي إجنــاز   . حقــوق الــشعوب األصــلية يف حيــازة غاباهتــا وكربوهنــا ومواردهــا األخــرى       
ية بـالتغيريات الـيت   استعراض للقوانني والسياسات والربامج واملشاريع القائمة حىت ميكـن التوصـ    

كما ينبغي إدراج احترام القوانني العرفية املتعلقة باملعارف واملمارسات التقليديـة           . يلزم إدخاهلا 
  إلدارة الغابات واملوارد الطبيعية؛

. ينبغي أن تكون الشعوب األصلية مهيأة على حنو أفضل للدفاع عن حقوقهـا              )د(  
دوات والـصكوك القائمـة الـيت ميكنـها اسـتخدامها           وبالتايل، من احليوي أن تطلع علـى هـذه األ         

عنـدما تكــون لـديها شــكاوى وتظلمــات بـشأن أنــشطة متعلقـة بــتغري املنــاخ ال تنفـذ علــى حنــو      
ويــشمل هــذا اســتخدام آليــات تقــدمي الــشكاوى التابعــة هليئــات األمــم املتحــدة املنــشأة  . ســليم

لدول األمريكيـة واللجنـة األفريقيـة    مبعاهدات، واهليئات احلكومية الدولية األخرى مثل منظمة ا    
حلقوق اإلنسان والشعوب وهيئات التظلم التابعة للمـصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف، مثـل           
البنــك الــدويل ومــصرف التنميــة اآلســيوي، وال ســيما أفرقــة التفتــيش التابعــة هلــا وأمــني املظــامل 

  ومؤسسة التمويل الدولية، من بني جهات أخرى؛
شـراك الـشعوب األصـلية وغريهـا مـن سـاكين الغابـات بـصورة تامـة يف                   يلزم إ   )هـ(  

ــذها         ــات وتنفي ــدهور الغاب ــة األحــراج وت ــات النامجــة عــن إزال ــات خفــض االنبعاث وضــع عملي
وينبغـي كفالـة الـشفافية والتنـسيق        . ورصدها وقياسها واإلبالغ عنـها والتحقـق منـها وتقييمهـا          

  فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة؛
 تصميم ووضع وتنفيذ نظم شفافة وعادلة لتقاسم املنافع علـى الـصعيدين             يلزم  )و(  

الوطين ودون الوطين لكفالة استفادة الشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة الـيت تـشكل الراعـي                  
   منصف؛على حنوالرئيسي للغابات بصورة مباشرة من املنافع 

لـة األحـراج وتـدهور      ينبغي أن يشمل هيكل خفض االنبعاثات النامجة عن إزا          )ز(  
ووضــع ) التــسرب(الغابــات ســبال لكفالــة احلوكمــة الرشــيدة للغابــات، ومنــع نقــل االنبعاثــات  

آليـــات حمكمـــة لتحديـــد خطـــوط األســـاس، واملـــستويات املرجعيـــة، مبـــا يف ذلـــك مـــستويات  
كمــا أن هــذا اهليكــل ينبغــي أن يتــيح التنفيــذ علــى   . االنبعاثــات، والقيــاس واإلبــالغ والتحقــق 

ويعـين حـق   . د دون الوطين رهنا بتـوخي الـصرامة يف الرصـد والتحقـق واحملاسـبة الوطنيـة       الصعي
الشعوب األصلية يف تقرير املصري أهنا تستطيع تنفيذ عملية خفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة                 
ــسم بالطــابع دون        ــا تت ــا أن أقاليمه ــوطين مب ــستوى دون ال ــى امل ــات عل ــدهور الغاب األحــراج وت

   .الوطين عموما
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وذكر مقرر مؤمتر األطراف يف كوبنـهاغن أن وثـائق الفـريقني املخصـصني املـذكورين                  - ٥١
وقد مددت والية الفريـق العامـل       . ٢٠١٠آنفا ستستخدم كأساس ملواصلة املفاوضات يف عام        

املخصص املعـين بالعمـل التعـاوين الطويـل األجـل مبوجـب االتفاقيـة بعـام آخـر إىل غايـة انعقـاد                       
ــام  املــؤمتر املعــين  ــاخ لع ــتغري املن ــشعوب األصــلية   .  يف املكــسيك٢٠١٠ ب وينبغــي أن تواصــل ال

مشاركتها النشطة كي ميكنها التأثري يف املفاوضات املقبلة لكفالة زيادة إثراء النـصوص النهائيـة     
وينبغـي هلـا أن تواصـل الـسعي إىل          . املتفق عليها هبدف دعم تدابريها احمللية للتكيف والتخفيف       

ا باملــشاركة التامــة والفعالــة واحتــرام حقوقهــا الــواردة يف إعــالن األمــم املتحــدة   إدراج مطالبــه
بشأن حقوق الشعوب األصلية وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان يف الوثـائق     
األخــرى، ولــيس يف عمليــة خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة األحــراج وتــدهور الغابــات     

ينبغي كفالة التحفيز على دمج معارفهـا التقليديـة وتكنولوجياهتـا    وعالوة على ذلك،    . فحسب
التقليدية واستخدامها يف تدابري التكيف والتخفيف هبـدف تعزيـز مـسامهات الـشعوب األصـلية                

  . يف حل املشاكل اليت يطرحها تغري املناخ
صــلية وأخـريا، ينبغــي إشـراك منتــدى األمــم املتحـدة الــدائم املعــين بقـضايا الــشعوب األ      - ٥٢

ــة حقــوق اإلنــسان      وآليــة اخلــرباء املعنيــة حبقــوق الــشعوب األصــلية واملقــرر اخلــاص املعــين حبال
واحلريات األساسية للشعوب األصلية يف رصد املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالـسياسات وبـرامج               
ــة بــشأن تغــري املنــاخ واألطــراف علــى الــصعيدين العــاملي       ــة األمــم املتحــدة اإلطاري عمــل اتفاقي

  . وبرامج العمل واملساعدة يف وضعهاةالتوجيهيالوطين واإلبالغ عن هذه املبادئ و
  


