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 ".19-"النظر في عدالة المناخ وحقوق اإلنسان في االستجابة لكوفید
 

 استجابة مشروع الشبكة حول البیئة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الزمة فیروس كورونا
 2020أبریل / نیسان 

 
ھذه الوثیقة استناداً إلى مناقشات عبر اإلنترنت مع العدید من أعضاء المشروع على نطاق الشبكة حول البیئة والحقوق أُِعدَّت 

 االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وإلى مدخالت مكتوبة منھم.
 

للقلق في سیاق العدالة المناخیة واالستجابة لھا، سلط األعضاء الضوء على المسائل األساسیة المثیرة  19-في أعقاب أزمة كوفید
وحقوق اإلنسان، فضالً عن الفرصة المتاحة للتأمل في ما تعنیھ ھذه األزمة لجھة تقدیم أجندة تحویلیة في شأن المناخ تستند إلى 

 الحقوق.
 

فضالً عن الموافقة وأبرز األعضاء أن عدة بلدان استخدمت األزمة إلضعاف تدابیر الحمایة وإنفاذ القوانین في المجال البیئي، 
ففي الوالیات المتحدة، مثالً، أوقفت وكالة  1على مشاریع الوقود األحفوري وغیرھا من المشاریع المدمرة للبیئة أو تسھیلھا.

منظمة العفو الدولیة الوالیات المتحدة إلى  دعت. وفي رد على ذلك، 19-حمایة البیئة إنفاذ القوانین البیئیة خالل أزمة كوفید
إلغاء فوري لتعلیق تدابیر الحمایة البیئیة ھذه. وفي ھذه األثناء، أمرت الحكومة في كولومبیا بتعلیق كل المشاورات الشخصیة، 

دالً من ذلك إلى المنصات االفتراضیة، فقوضت بالتالي حقوق التشاور والمشاركة ذات التداعیات الكبیرة على حقوق ونقلتھا ب
وفي الھند، أجازت الحكومة العدید  2في التصدي لھذا اإلجراء. لجنة البیئة للدفاع عن الحیاةاإلنسان والحقوق البیئیة. وتشارك 
وفي تطورات ذات صلة، یبدو أیضاً  3وتقترح تعدیالت للتخفیف من عملیة تقییم األثر البیئي.من مشاریع البنیة التحتیة والتنمیة 

أن جماعات الضغط التابعة للشركات، والسیما منھا العاملة في قطاع النفط والغاز، تتذرع باألزمة للمطالبة بالدعم المالي، فضالً 
لتنظیمیة المرتبطة بالمناخ (مثالً، تأجیل الزیادات المخطط لھا في الضریبة عن إلغاء القیود التنظیمیة، بما في ذلك إلغاء القیود ا

 4الفیدرالیة على الكربون)، بما في ذلك في الوالیات المتحدة وكندا وأسترالیا.

وق وباإلضافة إلى ذلك، یفید األعضاء بأن قمع االحتجاجات تزاید في أعقاب األزمة، فضالً عن زیادة اضطھاد المدافعین عن حق
اإلنسان البیئیة، الذین یحجرون أنفسھم في أماكنھم ویُستھَدفون بسھولة أكبر. مثالً وكما الحظت الرابطة المشتركة في أمریكا 

) في كولومبیا، قُتِل ثالثة من القادة االجتماعیین في غضون أسبوع واحد بعد تطبیق بتدابیر AIDAالالتینیة للدفاع عن البیئة (
منظمة الفرنسیسكان الدولیة القمع العنیف الذي مارستھ الشرطة ضد احتجاج سلمي على التعدین نفذه  الحجر الصحي. ووصفت

مجتمع محلي متأثر في دیدیبیو بالفلبین في خضم عملیة معززة إلغالق المجتمعات المحلیة. وأفادت المنظمة أیضاً بأن التعدین 
ً أساسیاً، مما یمّكن من زی ادة التعدي على أراضي األمازون وأقالیم السكان األصلیة، في حین أن في البرازیل ُصنِّف نشاطا

 االحتجاج من جانب المجتمعات المحلیة أصبح مستحیالً.

                                                 

األرجنتین وبیرو)؛ منتدى ، (استشھاد بحاالت في 2020آذار / مارس  30، نداء المجموعة االستشاریة للعدالة المناخیة، (AIDAالرابطة المشتركة في أمریكا الالتینیة للدفاع عن البیئة (  1
ني (استشھاد بإضعاف الحمایة البیئیة وتیسیر األنشطة االستخراجیة للشركات المدمرة للبیئة في الفلبین)؛ انظروا أیضاً المقرر الخاص المع 2020نیسان / أبریل  17آسیا، مساھمة مكتوبة، 

 https://bit.ly/3emSjiT :19-بحقوق اإلنسان وبیان البیئة في شأن كوفید
 .2020نیسان / أبریل  17لجنة البیئة للدفاع عن الحیاة، مساھمة مكتوبة،  2
نیسان  9انظروا أیضاً، جاكوب كوشي، اللجنة العلیا للحیاة البریة تعقد مؤتمراً افتراضیاً، وتجیز مشاریع في البنیة التحتیة، "الھیندو"،  .2020نیسان / أبریل  16نزدیك، مساھمة مكتوبة،   3
 https://bit.ly/2VcJfW6 ،2020أبریل  /
 https://bit.ly/2XTuA4b.، 2020نیسان / أبریل  3إیدي، الملوثون یرون في الفیروس التاجي فرصة للضغط ضد السیاسات المناخیة،  4

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/usa-immediately-revoke-covid-19-suspension-of-environmental-protections/
https://bit.ly/3emSjiT
https://bit.ly/3emSjiT
https://bit.ly/3emSjiT
https://www.thehindu.com/news/national/apex-wildlife-panel-holds-virtual-conference-clears-infra-projects/article31292163.ece
https://www.thehindu.com/news/national/apex-wildlife-panel-holds-virtual-conference-clears-infra-projects/article31292163.ece
https://www.thehindu.com/news/national/apex-wildlife-panel-holds-virtual-conference-clears-infra-projects/article31292163.ece
https://bit.ly/2XTuA4b
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بالنسبة إلى السكان  19-وسلطت المجموعة الدولیة لحقوق األقلیات الضوء على الخطر الخاص الذي ینطوي علیھ كوفید
األوسع نطاقاً، مشیرة إلى أن نسباً مئویة كبیرة من السكان األصلیین یمكن أن تمرض األصلیین، والسیما لجھة اآلثار الصحیة 

أو تضطر إلى الھجرة، وأن تركھم ألراضیھم العرفیة یمكن أن یشكل خطراً جسیماً على حقوقھم اإلنسانیة، وكذلك على التنوع 
 البیولوجي والحلول التي توفرھا معارفھم ألزمة المناخ.

اء الضوء على الروایات اإلشكالیة الناشئة لالحتفال بالتحسن المؤقت في جودة الھواء والحد المؤقت من كذلك سلط األعض
االنبعاثات، حتى عندما یكون ھذا على حساب المعاناة اإلنسانیة ("الناس ھم الفیروس"). وفي شكل خاص، تتجاھل ھذه الروایات 

صلیین، على سبیل المثال ال الحصر، فتھمل، مثالً، كیفیة تطبیق بعض الفقراء والمھاجرین والمجتمعات المحلیة للسكان األ
السیاسات العامة، على غرار اإلغالقات من دون إشعار كاف أو دعم مناسب ما أثر في الحقوق اإلنسانیة ألكثر العاملین ضعفاً، 

لروایات في تحویل المسؤولیة عن التدھور مثل العاملین المھاجرین ذوي األجور المنخفضة في الھند. وقد یساھم ھذا النوع من ا
البیئي وتغیر المناخ إلى الناس بعیداً عن اإلخفاقات النظامیة ألنظمتنا السیاسیة واالقتصادیة. وھذا قد یدیم أیضاً النموذج البشري 

أو  حفظ المعاقللممارسة  في مقابل النموذج البیئي الذي قد یؤدي، وفق المجموعة الدولیة لحقوق األقلیات، إلى مزید من التبریر
 ممارسات مماثلة، ما یھدد الحقوق االنسانیة للسكان الضعفاء.

 
، یدعو نشطاء المناخ وحقوق اإلنسان الدول إلى 19-) بسبب أزمة كوفیدCOP26( 26مؤتمر األطراف الـوفي حین أُلِغي 

مواصلة العمل العاجل في شأن المناخ. بید أن التخفیضات الحتمیة في المیزانیات نتیجة لألزمة قد تؤثر سلباً في تنفیذ المساھمات 
خي للبلدان، وتمثل عقبة أخرى أمام تنفیذ تدابیر متوافقة مع حقوق اإلنسان المحددة وطنیاً أو في احتمال تعزیز الطموح المنا

عام حاسم لتحدیث االلتزامات، وأننا نشھد بالفعل  2020لمعالجة أزمة المناخ. ورأى مركز القانون والعدالة والمجتمع أن عام 
 ً  للیابان. وثمة حاجة مستمرة إلى المناصرة أولى عالمات االفتقار إلى الطموح، مثالً، في إنجاز المساھمة المحددة وطنیا

 االستراتیجیة واالستباقیة في شأن مواصلة العمل المناخي حتى في مواجھة ھذه األزمة.
 
وعلى الرغم من تسلیط ھذه األزمة الضوء على الترابط األساسي الذي یمیز وجودنا، ترى الجمعیة المصریة للحقوق الجماعیة  
)EACRزمة تسلط الضوء بوضوح على حقیقة مفادھا بأننا لسنا في وضع یسمح لنا بالتعامل مع أزمة بھذا ) أیضاً أن ھذه األ

   5الحجم، ناھیك عن األزمات المتعددة والمفاقمة لھا، من دون إعادة ھیكلة شاملة كبیرة.
 

، ومنظمة (AIPPة في آسیا (، ومیثاق الشعوب األصلی(FIوتناولت شبكة المعلومات والعمل الدولیة في شأن أولویة الغذاء (
، كفیة تحریك السعي الدائم إلى تحقیق النمو االقتصادي والربح لدى الدراسات الفرنسیسكان الدولیة، ونزدیك، إلى جانب بعض

ت المحلیة االخرى، وتدمیر التنوع قلة من الناس إلزالة الغابات، واالستخراج، ونزع ملكیات السكان االصلیین والمجتمعا
البیولوجي، ما یؤدي إلى التواصل مع األحیاء البریة برفقة أمراض جدیدة وتھدید بجوائح مستقبلیة. وینبغي تجنب ھذه الجوائح 

كذلك  وإدارتھا على نحو أفضل في المستقبل من خالل معالجة األزمة البیئیة وأزمة المناخ على وجھ السرعة وبالجدیة الالزمة.
تكشف األزمة واالستجابة لھا، وفق ما ذكرتھ لوك شاكتي أبھیان ومركز القانون والعدالة والمجتمع، عن أوجھ عدم المساواة 
النظامیة وأوجھ الضعف الھیكلیة وتفاقمھا، في البلدان وفي ما بینھا، وھذا یكمن في كثیر من الحاالت وراء أزمة المناخ أیضاً، 

ً تدعمھ إذ تكون أكثر البلدان ومفاده بأن  البحوث تأثراً باألزمة ھي أضعف البلدان في أغلب األحیان. وشارك األعضاء رأیا
ثة واستخراجیة، ما یؤدي العدید من المجتمعات المحلیة األكثر فقراً وغ یرھا من الجماعات المھمشة تقع بالقرب من مشاریع ملّوِ

. وأشارت المبادرة 19-إلى مسائل تتعلق بالصحة التنفسیة تجعل ھذه المجتمعات والجماعات أكثر ُعرضة لإلصابة بمرض كوفید
ذ أمد بعید ردة فعل عكسیة مضادة للعلوم، والسیما في ) إلى أننا شھدنا منGIالعالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (

ما یتصل بتغیر المناخ، لكن على الرغم من ذلك، یبدو أن أحد الجوانب اإلیجابیة المحتملة لألزمة یتمثل في أنھا تؤدي إلى إعادة 
، وھذا من شأنھ أن یسمح لنا بإعادة تقییم الخبرات العلمیة وزیادة االنفتاح على سبل المعیشة األخرى (أي اإلقالل من السفر جواً)

                                                 
 

https://www.theguardian.com/environment/andes-to-the-amazon/2018/jul/16/rights-not-fortress-conservation-key-to-save-planet-says-un-expert
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
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النظر في استثمارات البنیة التحتیة. وال بد من النظر إلى ھذه المسائل ونحن نخطط إلعادة الھیكلة الشاملة التي تستند إلى حقوق 
 اإلنسان في مرحلة ما بعد األزمة.

 
عدید من األعضاء على الحاجة إلى مناصرة التعافي ونظراً إلى حجم األزمة واآلثار االقتصادیة الحتمیة التي تنتظرنا، أكد ال

المنصف المسترشد بنھج نسائي متقاطع، یركز على المجتمعات المحلیة والحركات المقاومة، ویستنیر بتجربتنا الجماعیة خالل 
 األزمة.  

 
د التضامن االجتماعي خالل ونظرت شركاء من أجل الكرامة والحقوق في ما ینبغي لنا أن نتعلمھ من ھذه األزمة. أوالً، یُعَ 

التباعد المادي والحجر الذاتي في كل أنحاء العالم ھو في األساس ما یوفّر الحمایة للبشریة جمعاء. وثانیاً، نحن نرى ما ھو 
ضروري في اقتصادنا.  والعاملون الضروریون الذین یعملون إلبقاء سكاننا مكتفین ھم في المقام األول موظفون عامون 

تقاضون أجوراً متدنیة في القطاعات الرعائیة، واألنظمة الغذائیة، والمصانع التي تنتج السلع األساسیة. وما ظھر وعاملون ی
یحافظ أیضاً  –الرعایة الصحیة، والحكومة، وشبكات المعونة المتبادلة، والبنیة التحتیة للمجتمعات المحلیة  –كأنظمة أساسیة 

 على سالمة عالمنا.
 

ھذه مخططاً أولیاً لتولید المرونة في مواجھة كارثة اقتصادیة وشیكة وأزمة المناخ الجاریة  19-ستقاة من كوفیدوتقدم الدروس الم
وأعرب أعضاء متعددون عن أن التضامن،  نركز علیھا في أي عملیة للتعافي.ولرفع مستوى األنظمة األساسیة التي یتعین علینا أن

الذي تشكلھ بدائل توجھھا المجتمعات المحلیة وتأخذ في االعتبار المنظومات اإلیكولوجیة بأكملھا وتستند إلى حقوق االنسان، 
في ھذا یمكن أن یبعدنا عن االقتصاد الذي یحركھ الوقود االحفوري إلى اقتصاد یعطي الناس والكوكب االولویة على الربح. و

صعود الحكم االستبدادي واالستخدام المفرط للقوة من جانب الدول في  نعاكسالسیاق، سیتعین علینا، كما اتضح بالفعل، أن 
كبنا. وكما سیاق االزمة. لكن ھذا الكفاح من أجل التعافي المنصف یشكل ضرورة أساسیة الستعادة حقوق اإلنسان وحمایة كو

میثاق الشعوب األصلیة في آسیا، یشكل "الحفاظ على توازن أمنا األرض واحترام الرفاه المتبادل بین الناس والطبیعة حالً  أكد
 بعید األجل لتزدھر الحیاة على الكوكب".

 6دعو الدول إلى القیام بما یلي:وإذ ننظر في ما تقدم، ن

على الحقوق اإلنسانیة والبیئیة، وتسترشد بالمبادئ الشاملة المتمثلة في الشمول  19-ضمان أن تركز االستجابات لكوفید       .1
 والمشاركة والشفافیة والمساواة الموضوعیة والمساءلة.

 في األجل القریب

 وإنفاذھا، مع أثر فوري، ما لم یكن ذلك مقتصراً تماماً على ضبط الجائحة.إلغاء كل عملیات التعلیق لحمایات البیئة  •
 

. ویجب أن تكون أي 19-احترام كل حقوق اإلنسان والحقوق البیئیة وحمایتھا وإعمالھا في سیاق االستجابات لكوفید •
ومتناسبة مع المعاییر  قیود على الحقوق ضروریة تماماً ومقتصرة مؤقتاً على مواجھة الجائحة، وقانونیة، ومعقولة،

 الدولیة.
 

 ضمان توفیر حمایة إضافیة لجمیع المدافعین عن الحقوق اإلنسانیة والبیئیة. •
                                                 

، (AIDA، والرابطة المشتركة في أمریكا الالتینیة للدفاع عن البیئة ((GIالمطالب، بما في ذلك: مركز الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (قدم العدید من األعضاء مدخالت شكلت ھذه  6
والعدالة والمجتمع، ونزدیك، ولوك شاكتي أبھیان، ، ومركز القانون (AIPP، ومیثاق الشعوب األصلیة في آسیا ((APLWDومنتدى آسیا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمیة (

، ومجلس رعایة األندورویس، وأسوشییتس، وشركاء من أجل (GI، والمبادرة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ((FIوشبكة المعلومات والعمل الدولیة في شأن أولویة الغذاء (
، ومنظمة الفرنسیسكان الدولیة، وشبكة قانون حقوق اإلنسان، ومنتدى آسیا، والمنتدى العالمي لصیادي ولجنة البیئة للدفاع عن الحیاةوق الجماعیة، الكرامة والحقوق، والجمعیة المصریة للحق

 ).MRGاألسماك، الصیادین، والمجموعة الدولیة لحقوق األقلیات (

https://bit.ly/3aayo3m
https://aippnet.org/message-from-aipp-on-covid-19-2/
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احترام وحمایة الحقوق التشاركیة، وحیثما ینطبق ذلك، احترام عملیة الموافقة الحرة المسبقة والمستنیرة للمجتمعات  •

 یة التخاذ القرارات التي تؤثر في حقوقھا ومصالحھا.المحلیة والحركات المتأثرة، في ما یتعلق بأي عمل
تعلیق الموافقة على التصاریح البیئیة وغیرھا من التصاریح الرسمیة للمشاریع التنمویة الحساسة، ما لم یكن ذلك  •

 ضروریاً تماماً لالستجابة لألزمة، إلى أن یمكن ضمان الحقوق المذكورة أعاله على نحو كاف.

 إلى البعیدفي األجل المتوسط  

تعزیز التعاون الدولي في سیاق أزمة كوفید والمشاركة فیھ للتوفیق بین أولویات الصحة العامة وأجندة تغیر المناخ،  •
، وأھداف التنمیة المستدامة، وااللتزامات بحقوق اإلنسان، وتبني نھج 2020وأجندة التنوع البیولوجي لما بعد عام 

 مع البیانات والعلوم لتوجیھ عملیة اتخاذ القرارات العامة. مستند إلى حقوق اإلنسان في التعامل
 

 19-ضمان عدم استخدام عملیات تعبئة الموارد على الصعید الوطني في ما بین البلدان المانحة استجابة ألزمة كوفید •
، المخصََّصین كذریعة للحد من التعاون والمساعدة الدولیین، والسیما في ما یتعلق بجھود تمویل مكافحة تغیر المناخ

 للبلدان النامیة.
 

اعتماد تدابیر قانونیة وتدابیر على صعید السیاسات لوقف أثر الشركات الذي یخلف تداعیات سلبیة على الحقوق  •
 اإلنسانیة والبیئیة، مثل حظر ممارسة الضغط من قبل الشركات في مجال السیاسات المناخیة والتنظیمات البیئیة.

 
اجتماعیة شاملة، تفي بااللتزامات على صعید الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، لمعالجة االحتیاجات تبني أنظمة حمایة  •

 ، وفي شكل متزاید في أزمة المناخ.19-التي تظھر في شكل صارخ في أزمة كوفید

م حقوق اإلنسان . نشر الموارد الھائلة التي جرت تعبئتھا من أجل التعافي وذلك بھدف تعزیز تحول اقتصادي تحویلي یدع2
 والعدالة المناخیة وحفز ھذا التحول

 في األجل القریب

التأكد من أن أي مساعدة تحصل علیھا شركات الوقود األحفوري تكون موجھة إلى العاملین وإلى صیانة الخدمات   •
الحالیة، بدالً من القیام بأعمال استكشاف وتطویر جدیدة. وال بد أن تكون ھذه المساعدات مشروطة بالتزامات محددة 

مع التوجیھات العلمیة التي تقدمھا اللجنة الدولیة لدراسة تغیر  زمنیاً للتخلص التدریجي من الوقود األحفوري بما یتفق
وإذا ما جرى توخي مساعدة كھذه في االجل المتوسط إلى االجل  7المناخ، وأن تكون متوافقة مع حقوق العاملین كلھا.

 البعید، ینبغي تطبیق االعتبارات نفسھا.
 

 في األجل المتوسط إلى البعید
 

ضمان توافق الحوافز االقتصادیة وحزم التعافي، والسیما في ما یتعلق بأي مساعدة تقدم إلى الشركات، مع االلتزامات  •
ویستند إلى المتعلقة بحقوق اإلنسان وتعزیز التحول المنصف والعادل نحو اقتصاد ال یحتوي على انبعاثات كربونیة 

 الرعایة / یعید تولید رؤوس األموال.
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یر اإلیكولوجي الذي یحدث من خالل الزراعة الصناعیة، والصناعات االستخراجیة، والتحضر السریع، وقف التدم •
وتحویل نظم األغذیة الصناعیة إلى نظم غذائیة صحیة ومستدامة ومنصفة تتمحور حول الممارسات الزراعیة 

 اإلیكولوجیة واالبتكارات التي توجھھا المجتمعات المحلیة.
باء الدیون، بما في ذلك إعادة ھیكلة الدیون البعیدة األجل، لكل البلدان ذات الدخل المنخفض ضمان منح تخفیف ألع •

 وأزمة المناخ. 19-والمتوسط، من أجل منحھا الحیز المالي العام لمعالجة األزمات المرتبطة بكوفید
 


