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ش ارض أعض اء اللجن التالي فخ دراس البالغ :س از نه  ،وهايند األي شخ اإلدريس خ ،ورينب من ش فمل ،ب الخ ج دب اندس
وفملمب جافخ ،وس شم

،

مالدزه ،وجهاد ماضخ ،وفمث مارشا -هاريس ،وشنيام داويت ممزم ر ،و الرنس نملس  ،وأوتانخ ميتيت ،

ول يس رنس ت بدي نم ا ريانا ،و از ار رات  ،وو زيه ننخل رودريغمز رييس ،وأيس ات أليس ان س مديت  ،ون ماري س تلت  ،وفملمنا

ت دوروفا ،وشن ا فا
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أصحاب البالغ هم شيا ار ساشخ من األرجنتمن ،و اتارينا ل رنزو من الب ازيل ،وإي يس دو من من

أنيا ولمت نخ اب ا من

ف نس ا ،وراينا ي ان فا من ألمانيا ،وردينا باندي من الهند ،ودي مد أللخ ورانت

جزر مارش ا  ،وديب ار أديغبمل من نيجم يا ،و ارل س مان يل من باالو ،ونيا ا ملمثافا من جن ب أف يقيا،

ول يتا ث نب غ وإلمن ن من الس يد ،ورس لمن جبملخ من ت نس ،و ار س ممث وألرس اندريا فمالس ن ر من
ال الياغ المتحدة األم يتي

وي دع

االت اقي

وعند تقديم الب ت  ،ا جميع أص حاب البالغ دو س ن الثامن عب ة

أ ال دول الط ف انتهت ت حق قهم بم ج ب الم اد  6و 24و ،30ب االقت ا مع الم ادة  3من

()1

ألنه ا لم تمنع نث ار تغم المن اخ ولم تخ ف من ح دته ا ،ويمثلهم مح ام ود ل الب وت

اال تياري حمز الن اذ بالنس للدول الط ف فخ  29ان
2-1

وفخ  20تب

األو /ديسمب 2017

اال تي اري،

ين الث انخ/ن فمب  ،2019وعمالا ب الم ادة  8من الب وت

والمادة  )4(18من النظام الدا لخ للجن  ،للب ال يق العامل المعنخ بالباللاغ ،بالنياب عن اللجن  ،لى
الدول الط ف أ تقدم مالحظاتها ببأ مقب لي البالغ بمعز عن مالحظاتها ببأ األسس الم ض عي

الوقفئع المف قتمهف أصحفب الكالغ
-2

يدعخ أص حاب البالغ أ الدول الط ف ،تس ببت فخ تغم المناخ وإدامته ،ولم تخذ التدابم

ال قائي واالحت ازي الالزم لم اعاة وحماي وإعما حق ق أص حاب البالغ فخ الحياة والص ح والثقاف

ويزعم أيض ا أ أزم المناخ ليس ت مج د تهديد مس تقبلخ فارت اع مت س ر درج الح ارة العالمي
بمقدار  1,1درج مئ ي يتس بب فخ م جاغ ح مدم ة ،وح ائق لاباغ ،وأح ا ج ي قاس ي  ،وفيض اناغ،
وارت اع فخ مس ت

س طح ال ح  ،وانتب ار األم اض المعدي  ،مما يؤدي لى انتهاض حق ق اإلنس ا لماليمن

الناس على الصعمد العالمخ وشالنظ

لى أ األل ا هم ألث ال ئاغ المع ض من الناحمتمن ال سم ل جي

والعقلي لهذه اآلثار التخ تهدد حياتهم ،فإنهم سمتحمل

عبئا أثقل بتثم ول ت ة أل

من ال الغمن

()2

الشكوى
1-3

يدعخ أص حاب البالغ أ

المت قي  ،وهخ مي ان ع اث اغ الر ش
نقط تح

التخ ال ي از من الممتن تحمله ا قب ل أ يص ل تغم المن اخ لى

ال يمتن وق ها وال رجع فمها من الناحي اإليت ل جي والمتعلق بالص ح ال ب ي

بأ الدول الط ف ،من بمن دو أ
ف ل التخفيف الضائع  ،وسيت

2-3

ل ي م تأ م فخ اتخاذ التدابم الالزم يس تنزف ممزاني الر ش

 ،تتس بب فخ وق ع ط وش يك ألنه س يت

من المس تحمل اس تعادة

من المستحمل ضما سبل العيش المستدام واآلمن لألجيا المقبل

ويؤ د أص ح اب البالغ أ أزم المن اخ هخ أزم تتعلق بحق ق األل ا

وال دو األل اف فخ

االت اقي ملزم باحت ام وحماي وإعما حق األل ا فخ الحياة وه حق لم قابل للتص

جميع الحق ق األ

ف ،وتق م عليه

فالتخفيف من حدة تغم المناخ ض ورة حتمي من ض وراغ حق ق اإلنس ا

سياق أزم المناخ ،تست شد االلتزاماغ بم جب القان

الدولخ ويق

ويحتج

أص حاب البالغ

الدولخ لحق ق اإلنسا بق اعد وم ادئ القان

وفخ

البمئخ

الدول الط ف لم تف بالتزاماتها بم جب االت اقي فيما يتعلق باآلتخ:

(أ) منع وق ع انتهالاغ مت قع لحق ق اإلنس ا على الص عمد المحلخ و ارج الحدود اإلقليمي بس بب تغم

المن اخض (ب) التع او ال دولخ فخ م اجه ح ال الط ارئ المن ا ي الع المي ض (ج) تطبمق المب دأ التح لخ

2

ن س ها ض د األرجنتمن ،وألمانيا ،والب ازيل ،وت يا ،وف نس ا وتم تس جمل الب تاو الخمس ب ص ها

( )1

قدم أص حاب البالغ الب ت

( )2

لاللالع على المزي د من المعل م اغ عن ال ق ائع م ا ق دمه ا أص ح اب البالغ ،انظ س

البالغ رقم  2019/104لى رقم 2019/108

( ،)CRC/C/88/D/107/2019ال ق اغ من  1-2لى 6-2

اش خ ون و ض

د ألم اني ا
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المتمثل فخ حماي الحياة بالنظ

القادم

لى حال عدم اليقمنض و(د) ض ما العدال بمن األجيا لألل ا واألجيا

المادة 6
يدعخ أص حاب البالغ أ الدول الط ف تس ببت بأفعالها وتقص م ها على نح أد

3-3

لى اس تدام

أزم المناخ فخ تع ض هم ل ا فت ة الط ل لمخال تغم المناخ المت قع والمهددة للحياة التخ يس ببها
ال ب

 ،وذلك فخ ش تل ارت اع الح ارة أو الفيض اناغ أو الع اص ف أو الج اف أو األم اض أو اله اء

المل ث ويظه ت افق اآلراء على الص عمد العلمخ أ المخال التخ تهدد حياتهم س تزداد مع ارت اع درج
الح ارة العالمي بمقدار 1 5درج مئ ي ف ق حق ما قبل الث رة الصناعي وما بعدها

المادة 24
4-3

يدعخ أص حاب البالغ أ أفعا الدول الط ف وتقص م ها على نح أد

المناخ قد أض

لى اس تدام أزم

بال عل بص حتهم العقلي والبدني  ،مع نثار تت اوح من اإلص اب بال ش لى الص دماغ

العالفي وهذه األض ار تنتهك حقهم فخ الص ح بم جب المادة  24من االت اقي وس مزداد األم س ءا مع
اس تم ار ارت اع درجاغ الح ارة العالمي وأدغ س حب الد ا الناجم عن ح ائق لاباغ ب ادايز ،فخ

لالي رنيا ،فخ ال الياغ المتحدة األم يتي  ،لى ت اقم أزم ال ش التخ تعانخ منها ألرساندريا فمالسن ر ببتل
طم است جب د الها لى المستب ى وأد التل ث الم ت ر بارت اع درجاغ الح ارة فخ الل س ،نيجم يا،

لى د ا ديب ار أديغبمل لى المستب ى بانتظام بسبب ن شاغ ال ش

ما أ انتبار ن اقل األم اض قد أث

وفخ

أيض ا على ص ح أص حاب البالغ وفخ الل س ،تص اب ديب ار اآل بالمالريا عدة م اغ فخ الس ن
جزر مارش ا  ،أص مب رانت أنجمن بحمى الض نك فخ عام  2019وأص مب دي مد أللخ ابم ض
الب يت نغ نيا ،وه م ض جديد فخ جزر مارش ا منذ عام  2015و انت م جاغ الح الب ديدة ،التخ

زادغ وتم تها بس بب تغم المناخ ،تب تل تهديدا طم ا لص ح العديد من أص حاب البالغ ودرجاغ الح ارة
الم ت ع ليس ت مممت فقر ،بل يمتن أ تتس بب فخ مجم ع بم ة من اآلثار الص حي  ،بما فخ ذلك

التب نجاغ بس بب الح ارة ،ض شاغ الب مس ،وارت اع الح ارة واإلرهاق ،ويمتن أيض ا أ تؤدي لى س ع
ت اقم الظ وف الص حي القائم ما يهدد الج اف األمن المائخ للعديد من مقدمخ البالغ ،مثل ارس لمن
جبملخ ،و اتارينا ل رينزو ،ونيا ا ملمثافا

المادة 30
5-3

يدعخ أص حاب البالغ أ ممارس اغ عيش الر اف التخ يزاولها أص حاب البالغ من الس تا

األص لممن منذ نالف الس نمن فخ أالس تا فخ ال الياغ المتحدة وجزر مارش ا ومنالق الص امممن فخ الس يد

قد تع ض ت للخط بس بب مس اهم الدول الط ف فخ أزم المناخ وهذه الممارس اغ ليس ت المص در

ال ئيس خ لس بل العيش فحس ب ،بل لها ص ل م اش ة بط يقتهم المحددة للعيش وال ؤي والتص ف فخ عالم
يبتل ه يتهم الثقافي

المادة 3
6-3

من ال دعم الس ياس اغ المنا ي التخ تؤ

والتراليف الهائل لتغم المناخ لى األل ا واألجيا المقبل

زال الر ش  ،تق م الدول الط ف بنقل العبء
وقد أ لت بذلك ب اجبها المتمثل فخ ض ما

تمتع أل ا األجيا القادم بحق قهم ،ولم تتص ف وفقا لمبدأ اإلنص اف بمن األجيا
البالغ لى أ ش ت اهم ت ثق انته اض حق قهم بم ج ب االت اقي  ،لم أ نط اق أزم المن اخ ال ين غخ أ
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يقتص

على الض ر الذي يعانخ منه عدد ص غم من األل ا

بحق ق ل ل ل فخ أي مت ا

وفخ نهاي المطاف ،فإ األم يتعلق

وإذا لم تتخ ذ ال دول الط ف ،بم ده ا أو ب التنس مق مع لم ه ا ،الت دابم

المتاح ل قف أزم تغم المناخ ف ار ،فإ نثاره المدم ة س ت طل قدرة االت اقي على حماي حق ق أي ل ل
فخ أي متا وال يمتن ألي دول تتص ف بعقالني اس تجاب لمص لح الط ل ف ض هذا العبء على أي
ل ل عن ل يق ت أ م اتخ اذ مث ل ه ذه الت دابم

التحلم ل ال حم د للتر اليف وال ائ د ال ذي يب ر ه ذه

الس ياس اغ ه التحلمل الذي يقلل من قيم حياة األل ا ويعطخ المص الح االقتص ادي القص م ة األجل
األول ي على حق ق الط ل

يالء قيم أقل لمصالح أصحاب البالغ ولم هم من األل ا فخ اإلج اءاغ

المنا ي للدول الط ف يبتل انتهالا م اش ا للمادة  3من االت اقي
7-3

يطلب أص حاب البالغ لى اللجن أ تعتب ( :أ) أ تغم المناخ ه أزم تتعلق بحق ق الط لض

(ب) أ الدول الط ف ،لى جانب دو أ

 ،تس ببت فخ أزم المناخ وهخ مس تم ة فخ ذلك ،وتتجاهل

عن علم األدل العلمي المتاح فيما يتعلق بالتدابم الالزم لمنع تغم المناخ والتخفيف من حدتهض (ج) أ

الدول الط ف ،بإدامتها تغم المناخ على نح يهدد الحياة ،تنتهك حق أص حاب البالغ فخ الحياة والص ح

وتحديد أول ياغ المص الح ال ض لى للط ل ،ما تتجاهل الحق ق الثقافي ألص حاب البالغ ومجتمعاغ

البع ب األصلي
8-3

ويطلب أصحاب البالغ ذلك أ ت صخ اللجن بما يلخ( :أ) أ تستع ض الدول الط ف ق انمنها

وسياساتها وتعدلها ،عند االقتضاء ،لضما التعجمل بجه د التخفيف والتريف لى أقصى حد ممتن حسب

الم ارد المتاح  ،واس تنادا لى أفض ل األدل العلمي المتاح لحماي حق ق أص حاب البالغ وإيالء االعت ار
لمص الح الط ل ال ض لى ،ال س يما تحمل تراليف وأع اء التخفيف من نثار تغم المناخ والتريف معهض

(ب) أ تب ع الدول الط ف فخ اتخاذ ج اءاغ تعاوني على الص عمد الدولخ  -وزيادة جه دها فيما يتعلق
بالم ادراغ التعاوني القائم  -ل ض ع تدابم ملزم وقابل للتن مذ من أجل التخفيف من حدة تغم المناخ،
ومنع لحاق المزيد من الض ر بأص حاب البالغ ولم هم من األل ا  ،وض ما عما حق قهم لم القابل

للتص فض (ج) أ تر ل الدول الط ف ،عمالا بالمادة  ،12حق الط ل فخ أ يس تمع ليه وأ يعب عن

نرائ ه بح ي  ،فخ جميع الجه د ال دولي وال لني ودو ال لني ال امي لى التخفيف من ح دة أزم المن اخ

والتريف معها ،وفخ جميع الجه د المبذول استجاب لهذا البالغ
مالحظفت التللة الطرف بشأن المقكولالة
1-4

فخ  20ان

الثانخ/يناي  ،2020قدمت الدول الط ف مالحظاتها بب أ مقب لي الب ت

وتدفع بأ البالغ ين غخ أ يت

لم مقب

وعدم استن اد سبل االنتصاف المحلي

2-4

لعدم اال تص ال ،وعدم تقديم األدل ألل اض المقب لي ،

وتقدم الدول الط ف معل ماغ عن تب يعاتها المحلي وتالحم أ المادة  3من القان

المتعلق

باألل ا والم اهقمن ،تنص على ض ورة أ يتمتع األل ا بجميع الحق ق األس اس ي المت ل للجميع ،وأ
تتاح لهم ل ال ل لض ما نم هم البدنخ والعقلخ والمعن ي وال وحخ واالجتماعخ فخ ظ وف تس

الح ي والر ام

ويت س القان

الم ادة  141من الق ان

الس لط القض ائي

الم ادة  210من الق ان

الحق ق األس اس ي مثل الحق فخ الحياة والص ح والتعليم والثقاف

مت اني ال ص

األل ا

وتر ل

لى المح امخ الع ام ،والم دعخ الع ام ،وجميع أجهزة

ويمتن رفع دعاو مدني بهدف حماي وتعزيز الحق ق الجماعي لألل ا بم جب
ب اس ط المح امخ الع ام ،والم دعخ الع ام ،وال الي اغ االتح ادي  ،والمق الع اغ

االتحادي  ،والبلدياغ وال ابطاغ وتب م الدول الط ف لى وج د نلياغ مناس
لض ما العدال واإلنص اف لألل ا

4

دها

وينص الدس ت ر أيض ا على تدابم

فخ نظامها القض ائخ

ج ائي يمتن اتخاذها للدفاع عن

GE.21-16299

CRC/C/88/D/105/2019

الحق فخ بمئ صحي  ،ضمن حق ق جماعي أ
يقدم دع

وشم جب المادة  5من الدست ر ،يج ز ألي م الن أ
بالبمئ

قان ني للمطال ب قف أي فعل مض

وشإمتا مقدمخ الب تاو أ يطالب ا باتخاذ

ج اءاغ دفاع ا عن المص الح الجماعي  ،وأ يع ا من التراليف القض ائي  ،ما لم يتص ف ا بس ء ني
وش اإلض اف لى ذل ك ،يمتن رفع دع او م دني ع ام لحم اي البمئ بم ج ب الق ان رقم 85/7-347

ول عض الري ان اغ الق ان ني – مث ل متت ب المح امخ الع ام ،ومتت ب الم دعخ الع ام ،وال الي اغ ،والمق الع اغ،
والبل دي اغ والجمعي اغ  -الحق فخ رفع دع او قض ائي

وت دفع ال دول الط ف ب أن ه ا ين غخ ،فخ ه ذه

القض ي  ،أ يتص ل أص حاب البالغ بأحد هذه الرياناغ ،الذي ا بإمتانه رفع دع عام دفاع ا عن
مص الحهم ولذلك ،ت عدم مقب لي البالغ لعدم اس تن اد س بل االنتص اف المحلي وتالحم ادعاءاغ

أص حاب البالغ أ النظام القض ائخ المحلخ لن يحقق االنص اف ال عا وأ اإلج اءاغ س ف تط
لم معق

بب تل

وتدفع الدول الط ف بأ هذه الحج افت اض ي وال ي جد دلمل علمها ،أل أص حاب البالغ لم

يحاول ا الب وع فخ أي ج اءاغ قضائي فخ الب ازيل

3-4
وتدفع الدول الط ف بأ أص حاب البالغ لم يثبت ا مس ؤولي الب ازيل عن فعل لم مب وع دوليا
وتالحم أ لجن القان الدولخ اعتمدغ مب اريع م اد بب أ هذا الم ض ع ت ز على الب و العام التخ
الدولخ لرخ تعتب الدول مس ؤول عن أفعا لم مب وع أو تقص م ،

يجب أ تت ف بم جب القان

واآلثار القان ني المت ت على ذلك ولرخ تحمل الدول المس ؤولي عن أفعا لم مب وع دوليا ،يجب أ
ينس ب االنتهاض المزع م لى الدول  ،وشع ارة أ  ،يجب ث اغ أ الض ر يعز لى الدول وتجاد

الدول الط ف بأ أص حاب البالغ لم يثبت ا ،فخ القض ي قمد النظ  ،مد تس بب الب ازيل فخ االنتهالاغ
المزع م

أ

وتدفع بأنه ال يمتن اعت ار الب ازيل مس ؤول عن أفعا أو أوجه تقص م قد تر

بس بب دو

ما تدفع بأ أص حاب البالغ لم يحددوا الض ر المزع م الذي لحق بهم ولم ي شط ا هذا الض ر

بأفعا الدول الط ف أو تقص م ها وهذا أم ذو أهمي

اص بالنظ

لى أ أث تغم المناخ ال يمتن أ

يعز فقر لى الدو الخمس التخ قدم أص حاب البالغ ش ت اهم ض دها وتجاد الدول الط ف بأ محاول

س ناد المس ؤولي عن جميع الع اقب الناجم عن قض ي معقدة مثل تغم المناخ لى هذه الدو الخمس،

ال أس اس لها من الص ح

وينطبق ذلك بص

ال ئيس ي المس ب الن عاثاغ ثانخ ألس مد الر ش
بالتالخ اعت ار البالغ لم مقب

اص على حال الب ازيل ،التخ ليس ت من بمن الجهاغ
فخ ال قت ال اهن وال فخ الماض خ وتدفع بأنه ين غخ

لعدم ث اغ االدعاءاغ لغ ض المقب لي  ،وأل أص حاب البالغ لم يثبت ا

الص ل بمن األض ار المزع م ال اردة فخ ش ت اهم وأي أفعا أو تقص م من جانب الدول الط ف وعالوة

على ذلك ،تدفع الدول الط ف بإنها تمتثل اللتزاماتها الدولي  ،وحتى فخ حال التب تيك فخ م اعاة الب ازيل
لاللتزاماغ البمئي  ،فإ اللجن ال تملك صالحي رصد االمتثا للصت ض الدولي المتصل بتغم المناخ

4-4

وفخ  27نذار/مارس  ،2020قدمت الدول الط ف مالحظاغ ض افي بب أ س بل االنتص اف

المحلي المتاح فخ ال دول الط ف وتالحم اللجن أ المادة  15من الق ان

(القان

المتعلق باألل ا والم اهقمن

الذي يطبق أحتام االت اقي على الص عمد المحلخ) ،تنص على أ األل ا هم أص حاب حق ق

ووفقا للمادة  4من القان  ،فإ من واجب األس ة والمجتمع المحلخ والمجتمع تل والس لطاغ العام أ
تر ل ،على س بمل األول ي المطلق  ،التن مذ ال عا للحق ق األس اس ي لألل ا والم اهقمن ويق م نظام حماي
وتعزيز حق ق الط ل الذي أنب أه القان

الحق ق ،والمساءل االجتماعي

على ثالث محاور رئيس ي هخ :تعزيز الحق ق ،والدفاع عن
لى العدال

ويتض من القان المتعلق باألل ا والم اهقمن فص الا يتناو تحديدا متاني ال ص
5-4
وتر ل المادة  141منه وص األل ا والم اهقمن لى متتب المحامخ العام ومتتب المدعخ العام والسلط
القض ائي  ،ما تر ل المس اعدة القان ني المجاني لمن يحتاج
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معمن وتنص المادة  145على نب اء محالم متخص ص لمعالج القض ايا المتعلق باألل ا والب اب
وتر

الدعاو القضائي مع اة من التراليف وال س م

6-4

وهناض حماي قض ائي

اص

للمص الح الجماعي لألل ا

وعليه ،يمتن رفع دعاو مدني

تهدف لى حماي وتعزيز الحق ق الجماعي لألل ا  ،على س بمل المثا  ،من قبل متتب المحامخ العام،

ومتت ب الم دعخ الع ام ،وال الي اغ والمق الع االتح ادي  ،والبل دي اغ والجمعي اغ وتالحم ال دول الط ف أ
نظامها القان نخ يتيح تقديم دعاو مدني عام  ،وص دور أوام مث

أمام المحتم  ،وأوام زج ي  ،وأوام

قضائي  ،وأوام قضائي  ،باعت ارها سبل انتصاف قان ني يمتن استخدامها لحماي حق ق ومصالح األل ا

والم اهقمن ،ض من أم ر أ

عام  ،بم جب القان

ويمتن لمتتب المدعخ العام أو أي س لط ش عي أ

رقم  85/7-347والمادة  201من القان

رفع دعاو مدني

المتعلق باألل ا والم اهقمن وتص در

أوام المث فخ حا تع ض ش خص لخط العنف أو اإلل اه انتهال ا لحقه فخ ح ي التنقل ،بس بب أفعا
لم قان ني أو س اءة اس تعما للس لط وتص در األوام الزج ي ذا ا عدم وج د حتم تنظيمخ يض
بممارس

الحق ق والح ياغ الدس ت ري  ،وشالحق ق المالزم للجنس ي والس يادة والم الن (المادة  5من

الدس ت ر) وتص در أوام االمتثا من أجل حماي حق ال تب مله مس أل المث

أمام المحتم أو تاح

البياناغ ،ذا ا الط ف المس ؤو عن األعما لم المب وع أو س اءة اس تعما الس لط م ظ ا عم ميا
أو و مالا لريا قان نخ اعت اري يمارس واج اغ الحت م (المادة  5من الدست ر)
هعلالقفت أصحفب الكالغ على مالحظفت التللة الطرف بشأن المقكولالة
1-5

فخ  4أيار/ماي  ،2020قدم أص حاب البالغ تعليقاتهم على مالحظاغ الدول الط ف بب أ

2-5

ويجاد أصحاب البالغ بأ الدول الط ف لديها رقاب تنظيمي فعال على االن عاثاغ الناشئ فخ

مقب لي البالغ وهم يدع

مقب لي البالغ

قليمها والدول الط ف وحدها هخ التخ يمتنها

ض تلك االن عاثاغ ،باس تخدام س لطتها الس يادي المتعلق

بالتنظيم والت يص وف ض الغ اماغ والض ائب وشما أ الدول الط ف هخ المتحتم حص ا فخ مص ادر
الض ر هذه ،فإ الض حايا المحتملمن آلثارها النهائي  ،بمن فمهم أص حاب البالغ ،يخض ع

ل اليتها

وفيما يتعلق بحج الدول الط ف بأ تغم المناخ قض ي عالمي ال يمتن أ تتحمل مس ؤولمتها ،يجاد

أص حاب البالغ بأ القان
ض ار ،فإ

الدولخ الع فخ يق بأنه عندما تس اهم دولتا أو ألث فخ التس بب فخ فعل

ل دول مس ؤول عن أفعالها ،على ال لم من مب ار دو أ

المتعلق بمس ؤولي الدو عن األفعا لم المب وع دوليا ،ت
عدة دو مسؤول عن ن س ال عل لم المب وع دوليا ،يج ز االحتجاج بمسؤولي
ال عل وفخ هذه الحاالغ ،تحدد مس ؤولي
وشاإلشارة لى التزاماتها الدولي

لجن القان

()3

وفخ المادة  47من الم اد

الدولخ ما يلخ :حمثما تر

ل دول فيما يتعلق بذلك

ل دول مب ار على حدة ،على أس اس س ل ها الخال
ل واحد منهم قد تض ر ويتع ض لمزيد من الض ر

ويؤ د أصحاب البالغ مجددا أنهم أثبت ا أ
3-5
ال ذي ال يمتن ص الح ه نتيج لتغم المن اخ الن اجم لى ح د بم عن ع دم قي ام ال دول الط ف بخ ض
االن عاثاغ فت عاغ أفعا الدول الط ف وتقص م ها فيما يتعلق بمتافح تغم المناخ تض بص رة م اش ة
وشخصي بأصحاب البالغ وتع ضهم لمخال مت قع

( )3

وتألمداتهم ببأ األض ار الناجم عن تغم المناخ

The authors refer to Andre Nollkaemper and Dov Jacobs, “Shared responsibility in international
law: a conceptual framework”, Michigan Journal of International Law, vol. 34, No. 2 (2013), pp.
359 and 379–381
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ال تب تل دع

لمخال مماثل

ِحس  ،حتى ذا ا األل ا فخ جميع أنحاء العالم ع ض لتجارب أص حاب البالغ أو

ويؤ د أص حاب البالغ ذلك أ س بل االنتص اف المحلي لن تر مجدي نظ ا لعدم وج د أي
4-5
احتم ا حقيقخ للنج اح ويحتج بأ المح الم المحلي ال يمتنه ا ال ص ل فخ ادع اءاتهم التخ تنط ي على

التزام بالتعاو الدولخ ،وال يمتنها م اجع ما ذا انت الدول الط ف قد تقاعس ت عن اس تخدام ال س ائل
القان ني واالقتص ادي والدبل ماس ي إلقناع الدو األعض اء األ

فخ مجم ع العب ين وص ناعاغ ال ق د

ال محلي ا للمط ال اغ التخ أثم غ فخ
األح ري بخ ض ان ع اث اته ا وال يمتن لل دول الط ف أ ت ف مح ا
الب تاو وس بل االنتص اف المطل ش  ،والتخ تنط ي على انتهالاغ لحق ق اإلنس ا عاب ة للحدود تس ببت فمها

عدة دو عب حدود متعددة وتؤدي حص ان الدو لى بطا أي س بمل انتص اف محتمل للض ر العاب
للحدود الذي تس ب ه دو أ

ولن يقبل تقديم دعاو ض د األرجنتمن ،وألمانيا ،وت يا ،وف نس ا فخ الب ازيل

ألنها تتعلق بأعما س يادي للدو األرشع األ

واعت فت المحالم الب ازيلي منذ أمد بعمد بحص ان الدو

األجنبي فيما يتعلق باألفعا الس يادي (األعما الس يادي  ،))4( acta iure imperiiالتخ تب مل الس ياس اغ

المنا ي للدو

ويق

أص حاب البالغ

س بل االنتص اف التخ يلتمس ها لم قابل للمقاض اة أو من لم

الم جح أ تقبلها المحالم والمحالم المحلي ال ي جح أو ال تس تطيع أ تأم الس لطتمن التب يعي والتن مذي
باالمتثا لاللتزاماغ المنا ي الدولي المتمثل فخ

ض االن عاثاغ فس بل االنتص اف فخ هذا الس ياق تنط ي

على اتخاذ ق اراغ س ياس ي تتص ل بالعالقاغ الدولي وال يمتن للمحالم المحلي أ تأم الحت م بالتعاو
الق

على الص عمد الدولخ من أجل التص دي لتغم المناخ و الص

نه ال ت جد محتم يمتنها حمل

الحت م على اتخاذ تدابم وقائي فعال لمنع لحاق المزيد من الض ر بأصحاب البالغ

5-5

وفيما يتعلق بس بل االنتص اف التخ أش ارغ لمها الدول الط ف ،يجاد أص حاب البالغ بأنه ليس

لديهم أي ص

تمتنهم من رفع دع

أش ارغ لمها الدول الط ف ويقتص

أل القان

الب ازيلخ ال يتيح لألل ا التماس س بل االنتص اف التخ

يار اإلج اءاغ القان ني الب عبي على الم النمن الب ازيلممن الذين

تزيد أعمارهم عن  16عاما ،لذلك ال يتسنى ذلك حتى بالنس لرات ينا ل رنزو ،ال الغ من العم  13عاما
وال يج ز لألف اد رفع دع م دني  ،ب ل يت اح ذل ك لري ان اغ مح ددة ويمتن لمتت ب الم دعخ الع ام ومتت ب

المحامخ العام الم افق  ،حس ب تقدي هما ،على متابع مثل هذه القض ي  ،لرن ال يعمل أي منهما ممثل
قان نخ ألص حاب البالغ بل ط ف فخ القض ي

ويمتن أ تق م جمعي لحق ق الط ل ب فع دع

عام  ،ولرن فقر بب أ المس ائل التخ تد ل فخ لار مهمتها المس جل

البالغ بمثاب أل ف ،وستتص ف الجمعي وفق ا لتقدي ها الخال
6-5

وم ة أ

 ،لن يت

مدني

أص حاب

ويجاد أص حاب البالغ ذلك بأ الظ وف ال يدة لقض متهم س تجعل اإلج اءاغ المحلي مط ل

ببتل لم معق

ذ سمتعمن علمهم رفع مس قضايا من صل  ،فخ ل واحدة من الدو األل اف المعني ،

وتس تغ ق ل منها س ن اغ ولم تس تطع الدول الط ف أ تر ل س بمل انتص اف فخ لض
الالزم ،أل أي تأ م فخ

ض االن عاثاغ يس تنزف ممزاني الر ش

فخ حدود  1 5درج مئ ي مس أل بعمدة المنا

والتأ م الم

اإللار الزمنخ

المت قي ويجعل الحد من االحت ار

فخ البت فخ القض ايا ه مب تل مع وف

فخ النظام القض ائخ الب ازيلخ ،وتلك حقيق تم االعت اف بها ال اس تطالع للقض اة الب ازيلممن  ،ولجن
()5

( )4

يب م أص حاب البالغ لى التذيمل جيم الملحق بتعليقاتهم ،تق ي الخب اء المقدم من د/هملمنا دي س از روش ا ود/مملمنا جم اردي

( )5

تق ي المجلس ال لنخ للعدال فخ الب ازيل عن الم اض يع ،والجهاغ ال اعل  ،والتحدياغ المتعلق بالحماي الجماعي  ،متاح على
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حق ق اإلنسا ( ،)6والمق ر الخال المعنخ باستقال القضاة والمحاممن

()7

هذه الحال  ،األم الذي من ش أنه أ يثم قض ايا جديدة تتعلق بالس ياس

وس تزيد فت ة التأ م المت قع فخ
المنا ي

القضاء فخ الب ازيل فخ أي قضي تتعلق بتغم المناخ ذاغ نطاق مماثل ونطاق عالمخ

ولم يس بق أ نظ

هتيل طرف ثفلث
فخ  1أي ار/م اي  ،2020تلق ت اللجن لل ب ت د ل ل ف ث ال ث من قب ل دي م د ر ب ي د وج

-6

ن س ،وهما المتلف الحالخ والس ابق ب الي المق ر الخال المعنخ بمس أل التزاماغ حق ق اإلنس ا

المتعلق بالتمتع ببمئ نمن ونظي وصحي ومستدام

()8

مالحظفت التللة الطرف بشأن هتيل طرف ثفلث
فخ  29تم ز/ي ليه  ،2020قدمت الدول الط ف مالحظاتها بب أ التد ل وتر ر حجتها بأ

1-7

البالغ لم مقب

لعدم استن اد سبل االنتصاف المحلي  ،ولعدم استناد البالغ ببتل واضح لى أي أسس،
الب وت

وح دوث ال ق ائع قب ل د

األو /ديسمب 2017
2-7

اال تي اري حمز الن اذ ب النس

وتؤ د الدول الط ف من جديد حجتها بأ أص حاب البالغ لم يثبت ا ادعاءاتهم ألل اض المقب لي

ألنهم لم يح ددوا الض

ر ال علخ ال ذي لحق بهم ولم ي شط ا الض

اتخ ذته ا ال دو األل اف الخمس الم دعى علمه ا وتق
لى مس

ر الم ذ ر بإج اءاغ يمتن تح ديده ا

نثار تغم المن اخ على الع الم ال يمتن أ تعز

بلدا يختارها مقدم الب ت عب ائيا
ولرن المت اين  ،تمتثل اللتزاماتها بخ ض ان عاثاغ لازاغ الدفمئ بم جب ات اقي األمم المتحدة

المب ت

اإللاري ببأ تغم المناخ ،وش وت
3-7

لل دول الط ف فخ  29ان

ما تق

نها ،ن ذة فخ االعت ار مبدأ المس ؤولياغ

م ت  ،وات اق باريس

وتالحم الدول الط ف أ لجن القان

الدولخ ،ذ غ فخ الم اد المتعلق بمس ؤولي الدو عن

األفعا لم المب وع دوليا ،أ الدول ت ترب فعالا لم مب وع دوليا عندما يت
فعل أو تقصم يعز لى تلك الدول بم جب القان الدولخ ،وعندما يبتل هذا السل ض

س ل ها ع ارة عن
قا اللتزام دولخ

وتالحم الدول الط ف أيض ا أ محتم البلدا األم يتي لحق ق اإلنسا
بالض ر البمئخ العاب للحدود ،يجب أ تر هناض صل سببي تسمح بإسناد الض ر لى سل ض الدول

لصت لى أنه حتى فيما يتعلق

وتق

الدول الط ف نه ال يمتن تحديد المس ؤولي الدولي للدو  ،دو أ يت

()9

هناض أس اس أدنى إلس ناد

الض ر لى س ل ض الدول ونظ ا لعدم ث اغ وج د ص ل س ببي دنيا يمتن أ تدعم مب وعي اس ناد
المسؤولي فيما يتعلق بمسأل تغم المناخ على الصعمد العالمخ ،يعتب البالغ لم مقب

( )6

 ،CCPR/C/BRA/CO/2ال ق ة 17

( )7

 E/CN.4/2005/60/Add.3و ،Corr.1ال ق ة 2

( )8

للمزيد من المعل ماغ ،انظ ساشخ ون و ضد ألمانيا ( ،)CRC/C/88/D/107/2019ال ق اغ  1-6لى 5-6

( )9

ين الثانخ/ن فمب  ،2017الحظت المحتم أ

فخ ال ق ة ( 104ز)(-ح) من فت اها  OC-23/17المؤر

 15تب

الدو ملزم

باتخاذ جميع التدابم الالزم لتجنب تن مذ أنب ط فخ أراض مها أو منالق اض ع لس يط تها تؤث على حق ق األش خال دا ل
أراضمها أو ارجها وعالوة على ذلك عندما يحدث ض ر عاب للحدود ،يت

األشخال اضعمن ل الي دول المنبأ ذا انت

هناض عالق س ببي بمن ال عل الذي وقع دا ل قليمها واألث الس لبخ على حق ق اإلنس ا الذي تع ض له أش خال ارج قليمها

وتنب أ ال الي القض ائي عندما يت
لحق ق اإلنسا

8

لدول المنب أ رقاب فعال على األنب ط التخ تس ببت فخ الض ر وما ت تب عليه من انتهاض
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للسة استمفع شفوية
1-8

بع د دع ة وجهته ا اللجن وعمالا بالم ادة  19من نظ امه ا ال دا لخ بم ج ب الب وت

مث ل مح ام

اال تي اري،

ال الط فمن أم ام اللجن فخ  27أي ار/م اي  2021عن ل يق الت داو ب ال م دي  ،وأج اب ا على

أسئل أعضاء اللجن وقدم ا المزيد من الت ضيحاغ

التعليقاغ الب ي ألصحاب البالغ
2-8

يؤ د أص حاب البالغ من جديد أ الدول الط ف لم تتخذ جميع التدابم الالزم والمناس

لمنع

ارت اع درجاغ الح ارة فخ العالم بمقدار  1 5درج مئ ي ف ق فت ة ما قبل الث رة الص ناعي  ،مما يس هم فخ
أنه ذا ا لالت اقي أ ت ف الحماي لألل ا من

تغم المناخ ،مما يب ت ل انته ال ا لحق قهم ويزعم
الط ارئ المنا ي  ،فيجب ترميف م اهيم الض ر وال الي القض ائي والس ببي واس تن اد س بل االنتص اف وفقا
لل اقع الجديد ويت رو الق بأ األض ار التخ تع ض لها أص حاب البالغ ،وس يعان منها ،انت

مت قع فخ ع ام  ،1990عن دم ا تن أ ال يق الحت مخ ال دولخ المعنخ بتغم المن اخ ب أ االحت ار الع المخ

بمقدار درج مئ ي واحدة يمتن أ يتس بب فخ ش ح المياه ،وزيادة األم اض المنق ل عن ل يق الن اقل،
أنه ذا لم تتخذ

وارت اع مس ت س طح ال ح  ،وهخ المب تالغ التخ ت اجه أص حاب البالغ حاليا ويزعم
الدو األل اف المدعى علمها ج اءاغ ف ري لخ ض ان عاثاغ لازاغ الدفمئ لى حد بم  ،فإ أص حاب
البالغ س يظل

يعان

معاناة بم ة فخ حياتهم ويص و على وج د ص ل س ببي م اش ة ومت قع بمن

األض ار التخ تع ض ا لها وان عاثاغ الدو األل اف المدعى علمها ،بحج أنه ال ي جد الف على أ

األض

ار التخ لحقت بهم تعز لى تغم المناخ ،وأ االن عاثاغ المس تم ة من الدو األل اف المدعى

3-8

وفيما يتعلق بمس أل اس تن اد س بل االنتص اف المحلي  ،يؤ د أص حاب البالغ مجددا أ س بل

علمها تسهم فخ ت اقم تغم المناخ

االنتصاف التخ أشارغ لمها الدول الط ف لن ت ف لهم انتصافا فعاالا فعلى سبمل المثا  ،يبم أصحاب
البالغ لى القض ي المتعلق بس د بمل م نتخ ،مب م ين لى أ هذه القض ي ظلت معلق فخ المحتم

لمدة  19عاما ،وقد تم تب ممد الس د فخ قلب والي أمازوناس ويجاد أص حاب البالغ بأ ش ت اهم تتعلق
بمب تل بمئي عالمي معقدة ،ولذلك فإ قض متهم س ت اجه التأ م بن س القدر ،لم يتن أس أ ،مقارن

بقض ي بمل م نتخ ويؤ دو مجددا أنه من لم الم جح أ ت افق المحالم حتى على النظ فخ قض متهم
أل الحص ان الس يادي للدو تح دو ن اذ أي س بل انتص اف محلي ض د األرجنتمن وألمانيا وت يا
وف نس ا وفيما يتعلق بادعاءاغ أص حاب البالغ المتعلق بالتعاو الدولخ ،فقد رأغ أعلى محتم اتحادي
أص حاب البالغ

بأ من المس تحمل قان نا على المحالم المحلي النظ فخ تص فاغ ال ئيس ويق
األل ا ال يمتنهم رفع دع م دني أو دع م دني ع ام بم دهم فخ ال دول الط ف وال يمتن تق ديم

دع

من هذا القبمل ال عن ل يق متتب المدعخ العام ،أو متتب المحامخ العام ،أو الحت م ن س ها أو

الجمعياغ ،ولن تلتزم هذه الرياناغ بذلك ويق ل

وال تس مح ألص حاب البالغ بتقديم ش ت

س بل االنتص اف التخ تعتمد على تقدي ش خص ن

م اش ة لى المحتم ال تعد س بل انتص اف فعال

()10

وشاإلض اف

لى ذلك ،يجاد أص حا ب البالغ بأ س بل االنتص اف الثالث التخ أش ارغ لمها الدول الط ف لن تنجح

ألنها لم مالئم ألن اع المطال اغ وس بل االنتص اف م ض ع النظ فخ هذه الب ت

المث

أوالا ،ال ينطبق أم

أمام المحتم ال ذا تع ض الض حي لعنف أو ل اه على نح ينتهك حقه فخ ح ي التنقل ،وه

أم ال ينطبق على حال أص حاب البالغ وثانيا،
ال إلج ار سلط عام على اتخاذ ج اء محدد على النح المطل ب بم جب حتم محدد من أحتام القان
()10
GE.21-16299

المحتم األوروشي لحق ق اإلنسا  ،تاناسخ ضد م لدافيا ،الدع

أم االمتثا ه ج اء تح لخ ال يمتن اس تخدامه

رقم  ،08/7الحتم الصادر فخ  27نيسا /أب يل  ،2010ال ق ة 112
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أو الدس ت ر فعلى س بمل المثا  ،يمتن اس تخدام هذا األم لمطال س لط عام بإج اء تقميم لألث البمئخ
الب ازيلخ أي ش

لمب وع يحتمل أ يتس بب فخ حدوث تل ث وال ي جد فخ القان

محدد ينص على

اتخاذ ج اءاغ للتخفيف من نثار تغم المناخ وثالثا ،يجب أ يس تند األم القض ائخ لى حتم دس ت ري
يتطلب ص اح ص دار تب يع من ذ ،ولن تتناو المحتم مض م هذا التب يع وال ي جد حتم دس ت ري

يمتن ألص حاب البالغ االعتماد عليه لدعم مطال اتهم المتعلق بالتخفيف من نثار تغم المناخ ويجاد

أص حاب البالغ بأنهم لم ملزممن باس تن اد س بل االنتص اف التخ حددتها الدول الط ف قبل تقديم ش ت اهم
لى اللجن ألنها جميع ا لم فعال

التعليقاغ الب ي للدول الط ف
تؤ د الدول الط ف مجددا أ البالغ ين غخ أ يعتب لم مقب
4-8
ال يمتن اس تنتاج أ أنب ط الدول الط ف المل ث س يت لها أث م اش
دا ل أراض مها أو ارجها ،وأ أص حاب البالغ ال يخض ع

لعدم اال تص ال وتدفع بأنه
ومت قع على حق ق األل ا

لل الي القض ائي ال علي للدول الط ف

لما تر ر التألمد على أنه ال ت جد عالق س ببي بمن األفعا المزع م أو التقص م من جانب الدو
األل اف الم دعى علمه ا والض

ر المزع م ال ذي لحق ب أص ح اب البالغ وتالحم أ محتم البل دا

األم يتي لحق ق اإلنس ا قد لص ت لى أ ممارس ال الي القض ائي تر

عندما تمارس دول المنب أ

رقاب فعال على األنب ط التخ تس بب الض ر وما يت تب على ذلك من انتهاض لحق ق اإلنس ا

()11

وتدفع

وعندما يتعلق األم بااللتزاماغ المتعلق بحق ق اإلنس ا

ارج

الدول الط ف على نح أدق بأنه يجب قام ص ل بمن فعل أو تقص م دول ما وتده ر البمئ والض ر
الذي يلحق بال د

الخطم والم اش

الحدود اإلقليمي  ،يجب أ تر

()12

هناض ص ل

المتصل بالبمئ الذي يلحق بأف اد يعيب

افي  ،أو عامل رشر ،بمن أفعا أو تقص م الدول والض ر

فخ الخارج

()13

وتدفع الدول الط ف بأ هذه الب و لم تتحقق

فخ حال أص حاب البالغ ألنه ال يمتن ،على س بمل المثا  ،اس تنتاج أ ش ح المياه الذي ي اجهه بعض

أصحاب البالغ فخ بلداتهم ناجم عن سل ض يعز لى الدول الط ف
وتص

5-8

الدول الط ف على أ لديها س بل االنتص اف فعال متاح لم يحاو أص حاب البالغ

اللج ء لمها وتدفع بأنهم لم يقدم ا أي دلمل على أ س بل االنتص اف المحلي لن تر

فعال أو مط ل

دو مب ر وادع ا دو أس اس أ ص دور حتم محلخ من الدول الط ف لن يؤدي لى انتص اف ف ري أو
أ اإلج اء س يط

ل ت ة لم معق ل  ،دو أ يب ع ا حتى فخ اتخاذ تدابم قض ائي دا لي  ،وت

ذلك يب تل حج افت اض ي ال تتناس ب مع االس تثناء المنص ل عليه فخ المادة (7ه) من الب وت

أ

اال تياري
6-8

وتدفع الدول الط ف بأ أص حاب البالغ ا بإمتانهم اللج ء لى س بل االنتص اف المحلي

المتعلق ب ال دع او الم دني الع ام التخ ينظمه ا الق ان
العام  ،يمتن ال ص

رقم  85/347-7ومن ال ال دع او الم دني

لى القض اء من أجل تحممل ش خص أو يا قان نخ ال أو عام المس ؤولي عن

أض ار بمئي مالي ولم مالي على حد س اء ووفق ا للمادة  3من القان
ال تؤدي الدعاو المدني العام لى ف ض تع يض نقدي فحس ب ،بل أيض ا لى ص دار أوام لألل اف
 OC 23-2017المؤر

المتعلق باألل ا والم اهقمن،

 15تب ين الثانخ/ن فمب  ،2017ال ق ة 102

()11

ال ت

()12

Jorge E. Viñuales, “A human rights approach to extraterritorial environmental protection? an
assessment” in The Frontiers of Human Rights: Extraterritoriality and Its Challenges (Oxford
University Press, 2016), pp. 177–221
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المس ؤول ب اتخ اذ ج اءاغ أو الرف عن أفع ا مح ددة ويمتن رفع دع او م دني ع ام من قب ل متت ب

المح امخ الع ام أو متت ب الم دعخ الع ام أو ال الي اغ أو المق الع اغ االتح ادي أو البل دي اغ أو الجمعي اغ

وينص ال اب الثالث من المادة  129من الدس ت ر على أ المهام المؤس س ي لمتتب المدعخ العام تب مل
ج اء التحقيق اغ الم دني وتق ديم دع او م دني ع ام لحم اي الملري الع ام واالجتم اعي والبمئ ولم ذلك

من المص الح العام والجماعي

وعمالا بالمادة  6من القان

رقم  ،85/347-7يمتن ألي ش خص،

لم ا يج ب على م ظ خ الخ دم الم دني  ،بالغ متت ب الم دعخ الع ام ب المعل م اغ المتعلق ب ال ق ائع التخ ق د

تؤدي لى رفع دع مدني عام وال يبت مس ق ا تسديد الن قاغ القضائي أو لم ها من الن قاغ من أجل
رفع دع مدني عام وتع ى الجمعياغ التخ ت فع دع مدني عام من تربد الن قاغ ،ما لم يثبت أنها
تص فت بس ء ني وتقدم الجمعياغ س ن يا مئاغ الدعاو المدني العام بهدف الدفاع عن المص الح
والحق ق االجتماعي المنص ل علمها فخ القان رقم  ،85/347-7بما فخ ذلك البمئ وعلى س بمل

المثا  ،تب م الدول الط ف لى دع

رفعها متتب المدعخ العام فخ عام  2019لض ما حماي وتنظيف

المنالق الساحلي بعد تس ب ن طخ فخ العام ن سه

()14

وقد أصدر القضاء فخ تب ين األو /ألت ش 2019

تدابم مؤقت  ،يأم فمها الحت م االتحادي ومعهد البمئ والم ارد الطبيعي المتجددة باعتماد جميع التدابم
الالزم الحت اء األض ار وتنظيف المنالق المتض رة من أجل حماي النظم اإليت ل جي فخ بم نامب

وق د اقت

األم بغ ام اغ ي مي ق دره ا  50 000ري ا لض م ا اإلن اذ وفخ دع

،

م دني ع ام أ

رفعت أيضا فخ عام  ،2019تم اتخاذ تدابم مؤقت تأم الحت م االتحادي ومعهد البمئ والم ارد الطبيعي
المتجددة ببناء ح اجز حماي واعتماد جميع التدابم الالزم لتنظيف التل ث الذي يؤث على منالق لاباغ
المنغ وف وتراث الس الحف ال ح ي فخ أالل اس

()15

وفخ أيار/ماي  ،2020و جزء من الم حل الثالث

من مب وع حماي األمازو  ،رفع متتب المدعخ العام  1 023دع مدني عام ض د  2 262ش خص ا
بتهم زال الغاباغ بط يق لم مب وع فخ األمازو وعم ما ،يطلب االدعاء ألث من  3 7بلم ريا
لتع يض وإعادة تب جم  231 456هتتا ار من الغاباغ ولذلك ا ين غخ ألص حاب البالغ قمد النظ

االتص ا بالرياناغ وال ابطاغ المحلي ذاغ الص ل  ،وال س يما متتب المدعخ العام بغي اس تن اد س بل

االنتص اف المحلي المتاح على النح ال اجب قبل الب وع فخ ج اءاغ دولي

وتؤ د الدول الط ف أ

الدعاو المدني العام هخ سبل انتصاف محلي ممتن لالعت اض على السياساغ العام
7-8

وتالحم الدول الط ف أنه يج ز ألي م الن ،بم جب المادة  5من الدس ت ر ،رفع دع

بغي

بطا فعل مض بالبمئ ويمتن للمدعمن رفع مثل هذه الدعاو باس مهم دفاع ا عن مص لح جماعي
أو عام ووفقا للمادة  6من القان رقم  ،65/417-4 10يمتن رفع مثل هذه الدعاو ضد ياناغ عام

أو اص أو السلطاغ أو اإلداريمن أو الم ظ من العم مممن أو الم ظ من الذين أذن ا أو شار ا أو است ادوا
من هذا القبمل

أو تقاعس ا عن العمل على تجنب اإلض ار بمصلح عام محمي

ويمتن لط ل رفع دع

األو /ديسمب  2020بم جب ات اق باريس وللب مقدم البت

لى القضاء أ يأم الحت م االتحادي

م دني

عن ل يق ممث ل ق ان نخ وتالحم ال دول الط ف أ س ت م النمن ب ازيلممن رفع ا مؤ ا دع
تطالب بإلغاء ط متعلق بأرشاح ناجم عن االس تجاب العالمي لتغم المناخ قدمتها الب ازيل فخ ان

تحديد المس اهماغ المحددة ولنيا على نح يمتثل بص رة أفض ل لاللتزام الدولخ بإح از تقدم مع م ور
ال قت وفخ  27أيار/ماي  ،2021أعلنت السلط القضائي أنها يمتن أ تمارس واليتها على هذه المسأل

وفقا لل اب الثالث من المادة  109من الدست ر وللبت لى الحت م االتحادي تقديم دفاعها

()14

دع

مدني عام رقم 0820173-98.2019.4.05.8300

()15

دع

عام رقم 0808516-89.2019.4.05.8000
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8-8

وتؤ د الدول الط ف من جديد حجتها بأ أص حاب البالغ ا بإمتانهم للب ص دور أم

امتثا  ،وه س بمل انتص اف يتعلق باألعما لم القان ني أو س اءة اس تعما الس لط من جانب م ظ من
عم مممن أو و الء يا قان نخ يمارس س لطاغ حت مي ويمتن للط ل ،س اء ألا م النا أم ال ،حتى
ل ا م ج دا ارج الب ازيل ،رفع مثل هذه الدع عن ل يق ممثل ،ش يط أ يمثله محام مؤهل لتقديم
مدني عام ،

التماس أمام القض اء الب ازيلخ وع ض ا عن ذلك ،ا يمتن أ ي فع أص حاب البالغ دع
وهذه وسمل انتصاف محلخ واسع النطاق يسمح بال ص لى العدال عندما يتع ض حق دست ري وقان نخ
للتهديد أو االنتهاض ويمتن أ تر

التهديداغ واالنتهالاغ المتعلق بالحق ق البمئي م ض ع دعاو مدني

على عال ب ق ع االنتهالاغ أو األض ار أو إلص دار أوام قض ائي م اش ة

عام  ،ما س عيا للحص
تقض خ بحماي البمئ عن ل يق اتخاذ ج اءاغ أو االمتناع عن التص

ف بط يق تض

بالبمئ

وقد

تتض من الدعاو المدني العام لل اغ أولي للقاض خ باتخاذ تدابم تحقق االنتص اف ،ش يط أ يت

هناض احتما ق ي ب ج د ض ر أو ط  ،أو لر ال أث وس مل االنتص اف ويمتن الجمع بمن األوام
القض ائي لحماي الحق ق المع ض

ول فع دع

للخط أو وقف األعما الض ارة والغ اماغ الم مي لض ما اإلن اذ

مدني عام  ،من الض وري تعممن محام ال أو الحص

للط ل ،س اء ألا م النا أم ال ،حتى ل
ش يط أ يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام القضاء الب ازيلخ

9-8

ا

على مس اعدة قان ني

ارج الب ازيل ،رفع مثل هذه الدع

ويمتن

عن ل يق ممثلمن،

وتب م الدول الط ف لى أ المس اعدة القان ني متاح فخ الب ازيل وأ الدس ت ر ينص على أ

تقدم الدول المس اعدة القان ني عن ل يق متتب المحامخ العام لمن ي تق و لى الم ارد المالي الالزم

لت م ل مح ام

ال ،من أج ل ال دف اع عن الحق ق ال دي والجم اعي على ح د س

القض ائي ولم القض ائي

اء فخ اإلج اءاغ

ومتتب المحامخ العام متاح لألجانب لم المقيممن ،ش يط اس تي اء ش و

معمن وات اع اإلج اءاغ المناس للتعاو الدولخ
للسة ارستمفع الشفوية مع أصحفب الكالغ
-9

ب دع ة من اللجن  ،وعمالا ب الم ادة  19من نظ امه ا ال دا لخ بم ج ب الب وت

اال تي اري،

مثل  11من أص حاب البالغ أمام اللجن فخ  28أيار/ماي  2021عن ل يق التداو بال مدي فخ جلس
مغلق  ،دو حض ر ممثلخ الدو المعني

وش ح ا للجن

يف تأثم تغم المناخ على حياتهم الم مي ،

وأع ش ا عن نرائهم بب أ ما ين غخ للدو األل اف المعني أ ت عله بب أ تغم المناخ ،ولماذا ين غخ للجن

أ تنظ فخ شت اهم

المسفئل لاإللراءات المعرلضة على اللجنة

النظ فخ المقب لي
 1-10قب ل النظ فخ أي ادع اء ي د فخ بالغ م ا ،يتعمن على اللجن  ،وفق ا للم ادة  20من نظ امه ا
اال تياري
الدا لخ ،أ تق ر ما ذا ا البالغ مقب الا أم ال بم جب الب وت

ال الي القضائي
2-10

تالحم اللجن ادعاء الدول الط ف أ أص حاب البالغ لم يثبت ا مس ؤولمتها عن فعل لم مب وع

دوليا ،واحتجاجها بأ تحمل المس ؤولي عن أفعا لم مب وع دوليا يس ت جب أ ينس ب الس ل ض الم ت ر
باالنتهاض المزع م لمها ،وإث اغ تس ببها فخ وق ع الض ر وتالحم اللجن أيض ا حج الدول الط ف بأنه

ال يمتن اعت ارها مس ؤول عن أفعا أو تقص م يحتمل أ يت
12

من جانب دو أ

 ،وأنه ين غخ اعت ار
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البالغ لم مقب

أل أص حاب البالغ لم يثبت ا الص ل بمن األض ار المزع م الم ص ف فخ ش ت اهم

وأي فعل أو تقص م من جانب الدول الط ف وتالحم اللجن

ذلك حج أص حاب البالغ بأنهم يقع

ض من والي الدول الط ف باعت ارهم ض حايا للع اقب المت قع لمس اهم الدول الط ف على الص عمدين

المحلخ والع اب للح دود فخ ح دوث تغم المن اخ والتل ث الر ش نخ المن ع ث من دا ل قليمه ا بعلمه ا

أو م افقتها أو بتب جيع منها وتالحم اللجن ادعاءاغ أص حاب البالغ بأ أفعا الدول الط ف وتقص م ها
التخ تؤدي لى اس تدامه تغم المناخ قد ع ض تهم بال عل ل ا ل لتهم لمخال تغم المناخ المت قع
والمهددة للحياة التخ يسببها ال ب

3-10

وشم جب المادة  )1(2من االت اقي  ،يقع على عاتق الدو األل اف التزام باحت ام وض ما حق ق

جميع األل ا فخ نطاق واليتها القض ائي

اال تياري ،يج ز للجن

وشم جب المادة  )1(5من الب وت

أ تتلقى وتنظ فخ البالل اغ المق دم من أي ف د أو مجم ع أف اد ،ض من والي دول ل ف ،ب دع
وق عهم ض حي النتهاض تلك الدول الط ف ألي من الحق ق المنص

اللجن أ االت اقي والب وت

ل علمها فخ االت اقي

وتالحم

اال تياري ال يب م أي منهما لى مص طلح اإلقليم فيما يتعلق بال الي

القضائي  ،وين غخ ت سم ال الي القضائي

ارج اإلقليم ت سم ا تقممديا

()16

 4-10وتحير اللجن علما باالجتهاداغ القان ني ذاغ الص ل للجن المعني بحق ق اإلنس ا والمحتم
األوروشي لحق ق اإلنس ا التخ تب م لى اال تص ال القض ائخ ارج اإلقليم( )17ومع ذلك ،فقد تم تط ي

هذه االجتهاداغ وتطبيقها على وقائع تختلف ا تالفا بم ا عن وقائع ومالبس اغ هذه القض ي
مسائل جديدة ببأ ال الي القضائي فيما يتعلق بالض ر العاب للحدود بسبب تغم المناخ

ويثم البالغ

 OC-23/17الص ادرة عن محتم البلدا األم يتي لحق ق اإلنس ا

 5-10وتالحم اللجن أيض ا ال ت
بب أ البمئ وحق ق اإلنس ا  ،وهخ ذاغ ص ل
نطاق ال الي القضائي

اص بمس أل اال تص ال فخ هذه القض ي  ،حمث ت ض ح

ارج اإلقليم فيما يتعلق بحماي البمئ

والحظت المحتم فخ تلك ال ت

أ الض ر

العاب للحدود الذي يلحق باألش خال يؤث على الحق ق التعاهدي  ،من الم ه م أ األش خال الذين

انتهتت حق قهم هم تحت والي الدول المتس ب فخ الض ر ذا انت هناض عالق س ببي بمن ال عل الذي
نب أ فخ قليمها وانتهاض حق ق اإلنس ا لألش خال ارج قليمها (ال ق ة  )101وتنب أ ال الي القض ائي

عندما تر

لدول المنب أ رقاب فعلي على األنب ط التخ تس ببت فخ الض ر وما ت تب عليه من انتهاض

لحق ق اإلنسا (ال ق ة (104ح)) وفخ حاالغ الض ر العاب للحدود ،تستند والي دول المنبأ على أساس
أنها الدول التخ ن ذغ فمها األنبط أو تحت واليتها وسيط تها ال علي  ،وهخ قادرة على منع حدوث الض ر

العاب للحدود الذي يؤث على تمتع األش خال ارج أراض مها بحق ق اإلنس ا

ويت

االمتثا اللتزامها بمنع الض ر العاب للحدود (ال ق ة  )102والحظت المحتم

ذلك أنه يمتن اس تنتاج أ

الض حايا المحتمل

لآلثار الس لبي لهذه األنب ط تحت والي دول المنب أ ألل اض المس ؤولي المحتمل لتلك الدول عن عدم

االلتزام بمنع الض ر أو الض ر البمئخ العاب للحدود التزام يعت ف به القان
()16

انظ  ،فخ جمل أم ر ،فت

البمئخ الدولخ ،ويمتن بم ج ه

المحتم البلدا األم يتي لحق ق اإلنس ا  ،OC 23-2017ال ق ة 81ض والمحتم األوروشي لحق ق

اإلنس ا  ،لاتا ون و ض د م لدوفا وروس يا ،الدعاو رقم  ،04/43370و 05/8252و ،06/18454الحتم الص ادر فخ 19

تب ين األو /ألت ش 2012
()17

انظ  ،من بمن أم ر أ  ،التعلمق العام للجن المعني بحق ق اإلنسا رقم  )2004(31ورقم  ،)2018(36ال ق ة  ،63مناف ضد
روم اني ا ( ،)CCPR/C/96/D/1539/2006ال ق ة  ،2-14أ س ون و ض د م الط ا ()CCPR/C/128/D/3043/2017
ال ق اغ  3-6لى  ،5-6وأ س ون و ض د يطاليا ( ،)CCPR/C/130/D/3042/2017ال ق اغ  3-7لى 5-7ض والمحتم
األوروشي لحق ق اإلنس ا  ،أندري ض د ت يا ،الدع رقم  ،99/45653الحتم الص ادر فخ  27تب ين األو /ألت ش ،2009
ال ق ة  ،25وج رجيا ض د روس يا ( ،)2الدع رقم  ،08/38263الحتم الص ادر فخ  21ان الثانخ/يناي  ،2021ال ق ة 81
انظ أيضا التعلمق العام للجن حق ق الط ل ،رقم  ،)2013(16ال ق ة  ،39و ،CRC/C/NOR/CO/5-6ال ق ة 27
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اعت ار الدو مسؤول عن أي ض ر بم يلحق بأشخال ارج حدودها بسبب أنبط ج غ على أراضمها

أو تحت سيط تها أو سلطتها ال علي (ال ق ة )103
6-10

وتذ

اللجن بأنها أش ارغ فخ البيا المب ت ض بب أ حق ق اإلنس ا وتغم المناخ الذي أص درته

مع أرشع همئاغ معاهداغ أ

لى أ ال يق الحت مخ الدولخ المعنخ بتغم المناخ ألد فخ تق ي ص در

فخ عام  2018أ تغم المناخ يب تل ط ا بم ا على التمتع بحق ق اإلنس ا التخ تحممها االت اقي  ،مثل
الحق فخ الحياة ،والحق فخ الغذاء الرافخ ،والحق فخ الس تن الالئق ،والحق فخ الص ح  ،والحق فخ الماء،
والحق ق الثقافي (ال ق ة  )3وعدم اتخاذ تدابم لمنع الض

ر المت قع لحق ق اإلنس ا الناجم عن تغم

المناخ ،أو القيام بأنب ط تس هم فخ هذا الض ر ،يمتن أ يب تل انتهال ا من جانب الدو اللتزاماغ
المتعلق بحق ق اإلنسا (ال ق ة )10
7-10

وشعد النظ فيما س بق ،ت

اللجن أ التحديد المناس ب لمسأل اال تصال فخ هذه القض ي ه

الذي اعتمدته محتم البلدا األم يتي لحق ق اإلنس ا فخ فت اها بب أ البمئ وحق ق اإلنس ا

أنه عندما يحدث ض ر عاب للحدود ،يت

أراض مها ألل اض المادة  )1(5من الب وت

األل ا المتأث ين تحت والي الدول التخ تنب أ االن عاثاغ من
اال تياري ذا انت هناض عالق س ببي بمن أفعا الدول

المعني أو تقص م ها واألث الس لبخ على حق ق األل ا الم ج دين ارج قليمها ،عندما تر
س يط ة فعلي على مص ادر االن عاثاغ المعني

وهذا يعنخ

وت

لدول المنب أ

اللجن أ العناص المطل ش إلث اغ مس ؤولي الدول

تتعلق باألس س الم ض عي  ،لرن الض ر المزع م الذي لحق بالض حايا يجب أ يت مت قعا بص رة
لل دول الط ف وق ت تن م ذ األفع ا أو التقص م من ج انبه ا ،ألل اض ث اغ ال الي
معق ل ب النس
القضائي
8-10

()18

وتالحم اللجن ادعاءاغ أص حاب البالغ أ تغم المناخ وما يط أ عليه من ض ر بمئخ وأث

على حق ق اإلنس ا مس أل جماعي عالمي تتطلب اس تجاب عالمي  ،لرن الدو األل اف ال ت از تتحمل

المس ؤولي ال دي عن أفعالها أو تقص م ها فيما يتعلق بتغم المناخ ومس اهمتها فيه وتالحم اللجن أيض ا
حج أصحاب البالغ أ الدول الط ف تسيط سيط ة فعلي على مصدر ان عاثاغ الر ش دا ل أراضمها،

التخ لها أث عاب للحدود

الناشئ عن الدول الط ف تسهم

 9-10وت اللجن أ األدل العلمي تثبت عم ما أ ان عاثاغ الر ش
فخ ت اقم تغم المناخ ،وأ لتغم المناخ أث ا س لبي ا على تمتع األف اد بحق قهم دا ل قليم ال دول الط ف
و ارجه وت اللجن أ بإمتا الدول الط ف الس يط ة ال عال على االن عاثاغ ،نظ ا لقدرتها على تنظيم
األنبط التخ تبتل مصدر االن عاثاغ وإن اذ الل ائح ذاغ الصل
والمتمايزة ،ما ه مبمن فخ ات اق باريس ،ت

 10-10ووفق ا لمبدأ المس ؤولياغ المب ت
الطابع الجماعخ للتس بب فخ تغم المناخ ال يع خ الدول الط ف من مس ؤولمتها ال دي التخ قد تنب أ عن
الض ر الذي يمتن أ تسب ه االن عاثاغ من أراضمها لألل ا  ،أيا ا متانهم

اللجن أ

()19

()18

فت محتم البلدا األم يتي لحق ق اإلنس ا ال ق ة  136انظ أيض ا ال ق اغ  180-175بب أ مبدأ التح
بالذ أيض ا التب ابه النص خ بمن المادة  1من ات اقي البلدا األم يتي لحق ق اإلنس ا والمادة  2من االت اقي فيما يتعلق بال الي

()19

انظ دي اج االت اقي  ،والم ادة  3من ات اقي األمم المتح دة اإلل اري بب أ تغم المن اخ ،وال دي اج والم ادتمن  2و 4من ات اق

ومن الجدي

القضائي

14

باريس انظ أيض ا  A/56/10و A/56/10/Corr.1و ،A/56/10/Corr.2ال ص ل ال ابع ،هاء ‘ ،‘2التعلمق على مب
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 11-10وفيما يتعلق بمس أل متاني التنبؤ ،تالحم اللجن حج أص حاب البالغ التخ ال جدا فمها بأ

الدول الط ف على علم باآلثار الض ارة لمس اهمتها فخ تغم المناخ منذ عق د ،وأنها وقعت ات اقي األمم

المتحدة اإللاري بب أ تغم المناخ فخ عام  1992وات اق باريس فخ عام  2016وفخ ض

العلمي التخ تبمن أث األث الت المخ الن عاثاغ الر ش
المنص ل علمها فخ االت اقي ( ،)20ت

فيما يتعلق بان عاثاغ الر ش

ء األدل

على التمتع بحق ق اإلنس ا  ،بما فخ ذلك الحق ق

اللجن أ الض ر المحتمل ألفعا الدول الط ف أو تقص م ها

من قليمها ا مت قعا لى حد معق

بالنس للدول الط ف

 12-10و لص ت اللجن لى أ الدول الط ف تس يط س يط ة فعلي على مص ادر االن عاثاغ التخ تس هم
فخ لحاق ض ر مت قع بص رة معق ل باألل ا
ص ل س ببي

ارج أراض مها ،وين غخ للجن أ تق ر ما ذا انت هناض

افي بمن الض ر الذي ادعى أص حاب البالغ وق عه وأفعا أو تقص م الدول الط ف،

ألل اض تحديد ال الي القض ائي وفخ هذا الص دد ،تالحم اللجن  ،تمب يا مع م قف محتم البلدا
األم يتي لحق ق اإلنس ا  ،أنه ليس ل أث س لبخ فخ حاالغ الض ر العاب للحدود يؤدي لى وق ع

المس ؤولي على الدول التخ حدثت فمها األنب ط التخ تس بب ض ار عاب ا للحدود ،وأ األس اب المحتمل
()21
لل الي يجب أ تب ر اس تنادا لى الظ وف الخاص للحال المحددة ،ويجب أ يت الض ر لبم ا
وفخ هذا الص دد ،تب م اللجن لى أ محتم البلدا األم يتي لحق ق اإلنس ا الحظت أ لجن القان

الدولخ أش ارغ ،فخ الم اد المتعلق بمنع الض ر العاب للحدود واألنب ط الخط ة ،لى األنب ط التخ قد
تنط ي على ض ر جسيم عاب للحدود ،وأ
لى حد بم  ،ولرن ال حاج لى أ يت

الض ر الربم

على مس ت

ين غخ أ ي هم على أنه شخء يمتن التبافه
والحظت المحتم

طم أو لبم

ذلك أ

الض ر يجب أ يؤدي لى أث ض ار حقيقخ على مس ائل مثل ص ح اإلنس ا أو الص ناع أو الممتلراغ

أو البمئ أو الزراع فخ دو أ

وم ض عي

()22

 ،وأ هذه اآلثار الض ارة يجب أ تر

قابل للقياس بمعايم واقعي

حال الضحايا
 13-10فخ الظ وف الخاص بهذه القضي  ،تالحم اللجن ادعاءاغ أصحاب البالغ بأ حق قهم بم جب

االت اقي قد انتهتت من جانب الدو األل اف المدعى علمها بس بب أفعالها وتقص م ها على نح يس هم فخ
تغم المناخ ،وادعاءاتهم بأ الض

ر س مت اقم مع اس تم ار االحت ار العالمخ وتالحم ادعاءاغ التالي

ألص حاب البالغ :تس بب الد ا الناجم عن ح ائق الغاباغ والتل ث الم ت ر بالح ارة فخ ت اقم م ض ال ش

لد بعض أص حاب البالغ ،مما تطلب د لهم المس تب فياغض تأث أيض ا بانتب ار األم اض المنق ل
بالن اقل وزيادتها ،مما أد

لى صاب بعضهم بالمالريا عدة م اغ فخ السن أو صابتهم بحمى الضنك أو

الب يت نغ نياض وتع ض أص حاب البالغ لم جاغ ح ش ديد تس ببت فخ تهديد طم لص ح العديد منهمض

وتس بب الج اف فخ تهديد األمن المائخ ل عض همض وتع ض بعض أص حاب البالغ لع اص ف وفيض اناغ

ش ديدةض وتهديد أس ل ب حياة الر اف ألص حاب البالغ من الس تا األص لممنض وتع ض جزر مارش ا وشاالو
()20

ال يق الحت مخ الدولخ المعنخ بتغم المناخ ،تغم المناخ  :2013أساس العل م ال مزيائي مساهم ال يق العامل األو فخ تق ي
التقميم الخ امس لل يق الحت مخ ال دولخ المعنخ بتغم المن اخ (ل امب ي دج ،المملر المتح دة ،مط ع ج امع امب ي دج،)2013 ،

والتق ي المتعلق ب االحت ار العالمخ  1,5درج مئ ي  :ملخص لص انعخ الس ياس اغ  ،الذي تمت الم افق عليه رس ميا فخ الدورة
المب ت األولى لألف ق العامل ا ألو والثانخ والثالث لل يق الحت مخ الدولخ المعنخ بتغم المناخ ووافق عليه ال يق فخ دورته
الثامن واألرشعمن ،المعق دة فخ نبم  ،جمه ري

ريا ،فخ  6تب ين األو /ألت ش 2018

()21

ال ت ي  ،OC-23/17ال ق تا  81و102

()22

الم جع ن س ه ال ق ة  136و ،A/56/10و A/56/10/Corr.1و ،A/56/10/Corr.2ال ص ل الخامس ،هاء  ،‘2التعلمق على
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لخط أ تص حا لم صالحتمن للستن فخ لض

عق د بسبب ارت اع مست

المناخ على الص ح العقلي ألص حاب البالغ الذين يدعخ بعض هم أنهم يعان

المناخ وت

سطح ال ح ض وتأثم تغم
من القلق بس بب تغم

اللجن أ أص حاب البالغ ،وهم أل ا  ،يتأث و بب تل ال بتغم المناخ ،من حمث يفي

المعاناة من نثاره أو احتما تأثم ذلك علمهم ل ا حياتهم ،ال س يما ذا لم تتخذ ج اءاغ ف ري ونظ ا
للتأثم الخال على األل ا  ،واعت اف الدو األل اف فخ االت اقي بأ األل ا يس تحق ض ماناغ
اص

 ،بما فخ ذلك الحماي القان ني المناس

األذ المت قع

()23

 ،فإ الدو قد زادغ من التزاماتها بحماي األل ا من

 14-10ومع م اع اة الع ام ل الم ذ رة أعاله ،تخلص اللجن لى أ أص ح اب البالغ ق د ب روا بم ا في ه
الر اي  ،ألل اض ث اغ ال الي القض ائي  ،أ المس اس بحق قهم المنص ل علمها فخ االت اقي نتيج أفعا

الدول الط ف أو تقص م ها فيما يتعلق بان عاثاغ الر ش من دا ل قليمها ا مت قع ا لى حد معق
لما تخلص لى أ أصحاب البالغ أثبت ا مبدئيا أنهم تع ض ا بص رة شخصي لض ر حقيقخ و بم لتب ي
وض عهم ض حايا وشناء عليه ،ت

فخ هذا البالغ

اللجن أ المادة  )1(5من الب وت

اال تياري ال تمنعها من النظ

استن اد سبل االنتصاف المحلي
 15-10تالحم ال لجن حج الدول الط ف بأنه ين غخ اعت ار البالغ لم مقب

لعدم اس تن اد س بل
المتعلق باألل ا

االنتص اف المحلي وتالحم أيض ا حج الدول الط ف بأ المادة  141من القان
لى متتب المحامخ العام ومتتب المدعخ العام والس لط القض ائي
والم اهقمن تر ل لألل ا ال ص

رقم 85/347-7

وتالحم أيض ا فادة الدول الط ف بأنه يمتن رفع دعاو مدني عام بم جب القان
بب أ حماي البمئ بعد ورود معل ماغ من ص احب ش ت  ،يمتن أ يت ل الا من لم رعايا الدول

الط ف ،وأ ه ذه ال دع او يمتن أ ت فعه ا ي ان اغ مث ل متت ب المح امخ الع ام أو متت ب الم دعخ الع ام

أو المقالعاغ االتحادي أو البل دياغ أو الجمعياغ وتالحم ذلك ش ارة الدول الط ف لى أ س بل
مدني عام تمتنهم

متاح أيض ا فعلى سبمل المثا  ،يج ز للمدعمن رفع دع
االنتصاف المحلي األ
لى العدال ذا تع ض ت الحق ق الدس ت ري والقان ني  ،بما فخ ذلك الحق ق البمئي  ،للتهديد
من ال ص
أو االنتهاض وتالحم ق

الدول الط ف

س بل االنتص اف التخ يمتن التماس ها فخ الدعاو المدني

العام قد تب مل اإلعال عن وق ع انتهالاغ أو أض ار أو المطال بص دور أوام قض ائي بب أ القيام

أو االمتناع عن القيام بأفعا من أجل حماي البمئ

وتالحم أيض ا ق

ارج الب ازي ل ،يمتن ه رفع دع

م الن ا أم ال ،حتى ذا ا
ش يط أ يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام محتم ب ازيلي

الدول

الط ل ،س

اء ألا

ع ام من ه ذا القبم ل عن ل يق ممثلمن،
وفخ الختام ،تالحم اللجن ش ارة الدول

الط ف لى أنها تقدم المس اعدة القان ني فخ الب ازيل ،بما فخ ذلك ،فخ ظل ظ وف معمن  ،لغم الم النمن

الذين ال يقيم

فخ الب ازيل

 16-10وتالحم اللجن حج أص حاب البالغ التخ م ادها أ الرياناغ مثل متتب المدعخ العام ومتتب

المحامخ العام ورابطاغ حق ق الط ل يمتن أ ت افق ،حسب تقدي ها ،على متابع قضمتهم ،لرنها ال تعمل

لممثل قان نخ ألص حاب البالغ ،بل ط ف فخ القض ي وتالحم اللجن أيض ا احتجاج أص حاب البالغ
بعدم فعالي س بل االنتص اف التخ ال تمتنهم من تقديم ش ت م اش ة لى المحتم وفخ الختام ،تالحم
()23

انظ دي اج ات اقي حق ق الط لض و ،A/HRC/31/52ال ق ة 81ض وتق ي لجن حق ق الط ل ،ي م المناقب العام لعام :2016

حق ق الط ل والبمئ  ،الص ح  23متاح على ال ابر

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2016.aspx
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اللجن ادعاء أص حاب البالغ أ من الس ماغ المع وف للنظام القض ائخ فخ الدول الط ف التأ م الم

للنظ فخ القضايا
 17-10وتذ

اللجن بأنه يجب على أص حاب البالغ أ يس تخدم ا جميع الس بل القض ائي أو اإلداري

التخ قد تتيح لهم متاني معق ل لالنتص اف وت

اللجن أنه ال يلزم اس تن اد س بل االنتص اف المحلي ذا

لم يتن لها ،من الناحي الم ض عي  ،أي ف ص للنجاح ،على س بمل المثا فخ الحاالغ التخ ت فض فمها

الدعاو بم جب الق انمن المحلي المنط ق أو عندما تب م الس ابق القض ائي ألعلى المحالم المحلي لى

عدم التمتن من تحقمق نتيج يجابي

ومع ذلك ،تالحم اللجن أ مج د الب ت ض أو االفت اض اغ بب أ

نجاح أو فعالي سبل االنتصاف ال يع خ أصحاب البالغ من استن ادها

()24

 18-10وفخ هذه القض ي  ،تالحم اللجن أ أص حاب البالغ لم يحاول ا الب وع فخ أي ج اءاغ محلي

عق اغ فخ اس تن اد س بل

فخ الدول الط ف وتالحم اللجن أيض ا حج أص حاب البالغ بأنهم س م اجه
االنتص اف المحلي أل ذلك س يت م هق ا دو مب ر بالنس لهم ،ومط الا بب تل لم معق

الم جح أ يؤدي لى انتص اف فعا

ومن لم

وتالحم ذلك حجتهم بأ المحالم المحلي س ت فض على األرجح

ادع اءاتهم التخ تنط ي على التزام لل دول ب االنخ ا فخ التع او ال دولخ ،نظ ا لع دم مت اني رفع دع
قض ائي تتعلق بالس ياس الخارجي والحص ان الس يادي ومع ذلك ،ت اللجن أ ما ادعته الدول الط ف

من عدم المب ار فخ التعاو الدولخ يثم ه الب تل المحدد لالنتص اف الذي يس عى ليه أص حاب البالغ،
وأنهم لم يثبت ا بما فيه الر اي أ هذا االنتص اف ض وري لت فم االنتص اف ال عا

وعالوة على ذلك،

تالحم اللجن حج الدول الط ف ب ج د س بل قان ني متاح ألص حاب البالغ ،وذلك على س بمل المثا

بم ج ب الق ان

رقم  ،85/347-7وأنه ا من الممتن ألص ح اب البالغ ش

اض ياناغ مثل متتب

المح امخ الع ام أو متت ب الم دعخ الع ام أو ال الي اغ أو المق الع اغ االتح ادي أو البل دي اغ أو الجمعي اغ فخ
رفع دع

مدني عام ته دف لى حم اي وتعزيز الحق ق الجم اعي لألل ا  ،بما فخ ذلك الحق ق البمئي

وتالحم اللجن أيض ا أ أص حاب البالغ لم يحاول ا التعامل مع هذه الرياناغ فخ رفع دع
لما أنهم لم يحاول ا الس عخ لى أي س بمل انتص اف ن فخ الدول الط ف ،مثل رفع دع

نياب عنهم،

عام عن

ل يق ممثل قان نخ وتالحم ذلك حج أص حاب البالغ بأ الدعاو المدني العام ت فع بناء على تقدي

الرياناغ المأذو لها ،وأ أص حاب البالغ لن يتمتن ا من المث
ل أل اف فخ ه ذه اإلج اءاغ ومع ذل ك ،ت

بص رة م اش ة أمام المحالم المحلي

اللجن أ ه ذا األم ال يع مهم من مح اول التع ام ل مع ه ذه

الرياناغ من أجل رفع دع  ،ال س يما فخ مياب أي معل ماغ تثبت عدم جدو س بمل االنتص اف هذا

اس تن ادا لى دع او ق ائم تتعلق بمس أل ت ده ر البمئ فخ ال دول الط ف وشمنم ا تالحم اللجن حج
أص حاب البالغ بأ ادعاءاتهم بب أ س بل االنتص اف المتعلق بالتعاو الدولخ لن تر مقب ل فخ الدول

الط ف ،فإنها تالحم مع ذلك أ الدول الط ف تب م لى متاني رفع دعاو مدني عام بب أ حماي

الممتلراغ العام والبمئ ولم ذلك من المص الح الجماعي والعام ونظ ا لعدم تقديم أص حاب البالغ
المزيد من األس اب لتب ي عدم محاولتهم اللج ء لى س بل االنتص اف هذه ،بخالف اإلع اب بب تل عام
عن ش ت هم بب أ احتماالغ نجاح أي س بمل انتص اف ،ت
س بل االنتص اف المحلي ال عال لى حد معق

لحق قهم بم جب االت اقي

اللجن أ أص حاب البالغ لم يس تن دوا جميع

التخ انت متاح لهم فيما يتعلق باالنتهاض المزع م

 19-10وتالحم اللجن أ أص حاب البالغ يثم و ادعاء عدم انخ ا الدول الط ف فخ التعاو الدولخ
فخ لار س بمل االنتص اف الذي يس ع

()24
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لى الحص

عليه وفيما يتعلق بحج أص حاب البالغ بأ

د س ضد ألمانيا ( ،)CRC/C/83/D/60/2018ال ق ة 5-6
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الحص ان الس يادي س تمنعهم من اس تن اد س بل االنتص اف المحلي فخ الدول الط ف ،تالحم اللجن أ

مس أل الحص ان هذه قد ال تنب أ ال فيما يتعلق باالنتص اف الخال الذي ا أص حاب البالغ س مهدف
ض د الدو األل اف األ

لى تحقيقه ب فع دع

وفخ هذه الحال  ،ت

المدعى علمها فخ المحالم المحلي للدول الط ف

اللجن أ أص حاب البالغ لم يثبت ا بما فيه الر اي حججهم المتعلق باالس تثناء ال ارد
اال تياري الذي م اده أال تؤدي سبل االنتصاف لى انتصاف فعا

فخ المادة (7ه) من الب وت

 20-10وتب م اللجن أيض ا لى حج أص حاب البالغ بأ اس تن اد س بل االنتص اف فخ الدول الط ف
سيستغ ق وقتا ل يالا ببتل لم معق وتالحم أ أصحاب البالغ يستبهدو ب عض الحاالغ فخ دو

أ

تطلبت الت ص ل لى ق ار بب أنها عدة س ن اغ ،وحال واحدة فخ الدول الط ف لم تحل ال بعد 19
أنهم لم يثبت ا الص ل بمن س بل االنتص اف المتاح فخ الدول الط ف واالدعاءاغ المحددة

عاما ،لرنها ت
التخ قدم ها ،أو احتما أ تط

ال ت ة الالزم التخاذ ق ار بب تل لم معق  ،أو عدم ت جيح الحص

على االنتص اف بالمعنى المقص د فخ المادة (7ه) من الب وت

اال تياري وتخلص اللجن لى أنه

نظ ا لعدم وج د أي معل ماغ محددة من أص حاب البالغ من ش أنها ث اغ أ س بل االنتص اف المحلي
س تر

لم فع ال أو لم مت اح  ،وفخ مي اب أي مح اول من ج انبهم ل فع دع او محلي فخ ال دول

الط ف ،فإ أصحاب البالغ لم يستن دوا سبل االنتصاف المحلي
 21-10وشالتالخ ،ت

بالمادة (7ه) من الب وت

-11

18

اللجن أ البالغ لم مقب
اال تياري

لعدم اس تن اد س بل االنتص اف المحلي عمالا

وشناء عليه ،تق ر اللجن ما يلخ:
ا
اال تياريض

(أ)

عدم مقب لي البالغ بم جب المادة (7ه ) من الب وت

(ب)

يحا هذا الق ار لى صاحبخ البالغ ،وإلى الدول الط ف لاللالع عليه
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