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 بيان التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

 تغير املناخ: دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بشأنؤتمر السنوي للتحالف العاملي املب

 2020ديسمبر /األول  كانون  4

 

مباشر وغير مباشر على تمتع جميع األشخاص   من يعد تغير املناخ وآثاره .1 أكبر التحديات الحالية التي تؤثر بشكل 

 الحقوق املدنية والسياسيةو نحو كامل، بما في ذلك الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية    علىبحقوق اإلنسان  

الحالية   .سليمة  بيئة  في   والحق  التنمية  في   الحقوباألخص   لألجيال  البيولوجي  والتنوع  البيئة  حماية  أهمية  ندرك 

والهواء واألرض والحيوانات والنباتات.   اءأن االهتمام بالبيئة والتنوع البيولوجي يعني االهتمام بامل كما ندرك  والقادمة

  الفوارق   يعزز   أنهن  ، فضال عكثر تضررااأل  الفئاتيساورنا القلق من أن تغير املناخ يؤثر بشكل غير متناسب على  

العامة    السياسةتدابير  أن  القلق    يحدونا . عالوة على ذلك،  ةجديد   تفاوتات اقتصادية واجتماعية    خلق ويالقائمة  

، قد ال تكون كافية للحد من اآلثار السلبية على حقوق اإلنسانوالتخفيف منها والتكيف معها  آثارهاملتخذة ملكافحة 

حقوق اإلنسان استنادا على  إذا لم يتم تطويرها وتنفيذها  كثر تضررا  أوضاع الفئات األ تفاقم  قد تؤدي إليه من   ومما

 والقوانين واملعايير البيئية. 

 

استدامة وفعالية.  و  .2 أكثر  مناخية  إلى سياسات وإجراءات  اإلنسان  القائم على حقوق  النهج  إلى و يؤدي  دولنا  ندعو 

التصديق على املعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان وتنفيذها، مع مراعاة التوصيات والتوجيهات الصادرة 

الخاصة لألمم املتحدة وهيئات املعاهدات التابعة لألمم عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واإلجراءات 

حتى اآلن، وندعو جميع الدول إلى تنفيذ   عليهدولة    189  ق يصدتباريس و   اتفاقعلى    دولة 194املتحدة. ونرحب بتوقيع  

تركز على   اتفاقعد  وي.  أحكامه اإلنسان والتي  القائمة على حقوق  املناخية  السياسات  لتعزيز  مهمة   باريس خطوة 

عند اتخاذ إجراءات للتصدي   ومراعاتها،  هاوتعزيز حقوق اإلنسان شير صراحة إلى التزام الدول باحترام ي  ألنه ،الناس

موجهة إلى جميع البلدان ويمكن أن تساعد في تعزيز التنفيذ   2030خطة التنمية املستدامة لعام    أن  كمالتغير املناخ. 

 .الهادف التفاق باريس
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املناخية  ب   ونقر .3 العدالة  إلى  األكثر عرضةل  بالنسبةالحاجة  املناخب  وتأثر  لمجتمعات  البيئيو   و  تغير  تعني و .  التدهور 

 عادل النتقال اال نهج قائم على حقوق اإلنسان مع إحراز تقدم نحو   اعتمادا على العدالة املناخية معالجة أزمة املناخ

القرارات املتعلقة بتغير املناخ تشاركية وشفافة تكون    العدالة املناخية أيضا أنضمن  ت.  إلى اقتصاد خالي من الكربون 

حصولهم على   ض ي العدالة املناخيةتقت. كما  وخاضعة للمساءلة وأن الفوائد واألعباء يتم تقاسمها على قدم املساواة

في سياق الجهود  ال يجوز ترك أي شخص خلف الركب  و املالية.    ات، بما في ذلك تقديم املساعدفعالة  انتصافسبل  

 .عالجة تأثير تغير املناخمل  ولة املبذ

 

واسعة    وصالحياتفي حين أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية، فإننا كمؤسسات مستقلة تابعة للدولة تتمتع بوالية  و .4

 :لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، نلتزم بالقيام بدور نشط في تعزيز العمل املناخي القائم على حقوق اإلنسان

 

 االلتزامات الوطنية /السياسات

 

بما في ذلك عد التمييز حقوق اإلنسان    ومبادئ  العمل املناخي التي تمتثل اللتزاماتب  املتعلقةجهود  النلتزم باملساهمة في   .5

اتباع من خالل تقديم التقارير وتقديم املشورة للحكومة وكذلك أصحاب املصلحة اآلخرين بشأن    وذلك ،  واملشاركة

 .معه  والتكيفاملناخ    تغير  من  نهج قائم على حقوق اإلنسان لسياسات التخفيف

 

املشاريع   إقامةالبيئية واالجتماعية واملتعلقة بحقوق اإلنسان قبل    اتتأثير الو نشجع إجراء تقييمات سليمة للمخاطر   .6

 .والبيئة  جميع تدابير السياسات املتعلقة بتغير املناخ   اتخاذ  قبلو 

 

النهج القائم على حقوق في سياق    واملعرفة التقليدية للسكان األصليينخبرة املجتمعات املحلية  نعمل على ضمان دمج   .7

اإلنسان  القائم على حقوق  النهج  يتطلب  ذلك،  املستدام والفعال يحتاج. عالوة على  املناخي  العمل  تجاه  اإلنسان 

املناخ   في سياسات  املعنيين  املصلحة  من جميع أصحاب  ونشطة  وفعالة  املناخ مشاركة هادفة  الوطنية  لسياسات 

 .واإلقليمية والدولية، وهو هدف سنعمل على تعزيزه في جميع منتديات السياسات ذات الصلة
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مجال  في واملشورة أنشطة الدعوة واستنادنا في الشكاوى  اتفي تحقيق ةالبيئبو تغير املناخ  ب املتعلق  املنظور نلتزم بدمج  .8

إليها. باإلضافة إلى ذلك، نلتزم بدعم أصحاب الحقوق الذين يتأثرون سلًبا إما بتغير   توصلنعلى النتائج التي    اتالسياس

 .االنتصاف  سبل   من أجل تسهيل الوصول الفعال إلى  وذلك  ،املناخ أو السياسات املوضوعة ملعالجة آثار تغير املناخ

 

 االلتزامات العاملية والدولية 

 

ر بوظيفتنا للعمل كجسر  منسقة  اتخاذ إجراءات عامليةتتطلب  املناخ ظاهرة عاملية  يعد تغيير   .9
ّ
نذك منصة  و . لذلك 

للتبادل بين صانعي السياسات واملجتمع املدني وأصحاب املصلحة اآلخرين، بما في ذلك الفئات السكانية األكثر تضرًرا 

 . من تغير املناخ وسياسات املناخ

 

باملشاركة   .10 اإلنسان    ةجماعيصورة  ب  –نلتزم  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العاملي  التحالف  خالل  شبكات و من 

الوطنية  ا االنسانملؤسسات  والطموح   -لحقوق  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  العمليات  في 

 بموجب اتفاق باريس. نعتبر أنبما في ذلك  للعمل املناخي،    املتنامي
ً
  امللحة  للطبيعةه نظًرا  املساهمات املحددة وطنيا

حقوق    اتالتزام  أحدللتخفيف من تغير املناخ هو    املتنامياملتوقعة على حقوق اإلنسان، فإن الطموح    التأثيراتوحجم  

 .2019لعديد من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان في عام  لفي بيان  يه  عل  التأكيد  تم  االمر الذي  ،اإلنسان

 

 واإلبالغ   الرصد

 

 عن   .11
ً
تدابير التخفيف من آثار  نلتزم بتعزيز اتساق السياسات من خالل رصد آثار تغير املناخ على حقوق اإلنسان فضال

إلى   النتائج  إبالغ  ومن خالل  معه،  والتكيف  املناخ  واإلقليمية  ليات  اآلتغير  بشأن  لالدولية  اإلنسان   توافق حقوق 

 .حقوق اإلنسان  معالحكومية    يةإلجراءات املناخا
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قائم على اللعمل املناخي  ااملناخ، وبالتالي تعزيز نهج  املتعلقة ب  عملياتالبما في ذلك  متاحة    نتائج الرصد  بجعلنلتزم   .12

تشاركية الشاملة و ال عمليات  ال  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، بما في ذلك  مؤتمر   حقوق اإلنسان في 

 العاملية.  والحصيلةلرصد واملراجعة بموجب اتفاق باريس، مثل تنفيذ املساهمات املحددة وطنًيا  با  املتعلقة

 

نعمل على تعزيز املشاركة الشاملة لتلك املجموعات املعرضة للخطر بشكل مصنفة، و الحاجة إلى بيانات    نؤكد على  .13

جمع البيانات، مثل النساء والفتيات وكبار السن والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة ومجموعات األقليات   أثناءخاص  

 .العرقية واملشردين داخلًيا واملهاجرين والسكان األصليين واملدافعين عن البيئة وحقوق اإلنسان

 

فيها،   .14 اإلنسان  حقوق  إدراج  لضمان  املناخي  العمل  عمليات  في  استباقي  بشكل  باملشاركة  التزامنا  تأكيد   مثلنعيد 

  الحصيلة آليات االستعراض بموجب اتفاق باريس )مثل:  عالقة مع    فيوبناء قدراتنا في مجال الرصد    ،مؤتمرات األطراف

ة  الصعب  االوضاعتناول  و حول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،    اتاملناقش طرح موضوع تغير املناخ في  و ،  (ةالعاملي

 .قضائيةال  الحقاتاشكال متنوعة من العنف واملللمدافعين عن البيئة وحقوق اإلنسان الذين يواجهون  

 

 تعاون ال

 

ملعايير ومبادئ حقوق وكذلك الحركات التي تمتثل  والتعاون معها  دعم املبادرات البيئية واملناخية القائمة  سنعمل على   .15

 .اإلنسان

 

من خالل التحالف العاملي   وسنتفاعل االخرى    اإلنسان  لحقوق وطنية  الؤسسات  املسنواصل العمل بشكل وثيق مع   .16

 ا عاملي ا للتعاون بين املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وصوت ا محرك باعتباره للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  

 .لها في هذا الشأن

 

املتحدة .17 األمم  منظومة  األمم    شركائنا وخاصة    ،ندعو  اإلنسان وبرنامج  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  في مفوضية 

للبيئة املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنمائي  العاملي   ،املتحدة  والتحالف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  دعم  إلى 
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دعم بناء القدرات  تنفيذ هذا البيان، بما في ذلك  أجل   منللمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والشبكات اإلقليمية  

م بدعم دعوة األمين العام للعمل بشأن حقوق اإلنسان وااللتزاقرار وا اإلنسان،املنسق للمؤسسات الوطنية لحقوق 

  حقوق األجيال القادمة.

 

 

2020ديسمبر  /األول   كانون   4اعتمد في    


