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نصبواإلىاعالماتزدهرافيهاالشعوباألنهااجزءامناالطبيعة،اعالمايضعاحقوقااإلنسان،ابماافيهااا-أولًا
حقوقاالشعوبااألصلية،اوالبيئةاقبلاأرباحاالشركات،افياعصرايرتبطافيهاالناساارتباًطااقويااببعضهما

يتمتعافيهااوا،والسالماوالعدالةالبعضاوبالكوكب.انريداأنانحياافيامجتمعاتاتنعماباألماناوالمساواةا
االقراراتاالمتصلةاا افياصناعة اويشاركون اومستدامة؛ اوعادلة اعيشاآمنة ابسبل االشرائح اوكل الفرد

األصليةااشعوبهااعالماتحمياااانصبواإلىبالقضايااالتياتؤثرافياحيواتهم؛اويصلوناإلىاالمعلوماتاوالعدالة.اا
عالماتتحلىافيهاالحكوماتاوالشركاتابحسالىاوإالمشتركاوتديرهاعلىانحوامستدام،تراثهاالطبيعياا

ا اأعمالها. اعواقب اعن اللمساءلة اوتخضع االمسؤولية اأنظمتنااونحن التغيير اسانحة االفرصة اأن نرى
نصافاحةالهذااالتغيير،اوذلكابغيةاكفالةااإلالقتصاديةاوالجتماعيةاوالسياسيةاناهيكاعناحاجتنااالمل

والنقراضاالجماعي،اوحمايةامستقبلاأطفالنا،اومحاسبةااوحمايةاحقوقااإلنسان،اوإنهاءاأزمةاالمناخ
ملّوثياالبئيةاعلىاماااقترفوه،اولجعلاالوقودااألحفورياوكلاالممارساتاالتجاريةاغيراالمستدامةامناا
االمناخا اتتطلباحمايةااألشخاصاالمعرضيناللعنفاالناجماعناأزمة االرؤية اأناهذه اونعتقد الماضي.

المناخية،افضاًلاعناالتضامنامعهم.اوالمناضلينامناأجلاالعدالةاا

ا

ندركاأناماانشهدهاحاليًاامناانتهاكاتالحقوقااإلنساناوتمييزاوعدمامساواةايُعزىاإلىاالسلوكياتاا-ثانيًا
والعقلياتاوهياكلاالسلطةاالتياتُمثلاأيًضااجوهرااألزمةاالتياتهدداكوكبنا.اإناحمايةاحقوقااإلنساناا

ماناعلينااالكفاعناالتعاملامعاالنظمااإليكولوجيةاعلىاأنهااسلعاوالمحافظةاعلىاكوكبنااومناخهايُحت
انسانيةاوحقوقااإلنساناتعتمداعلىاشبكةاالحياة.ة،اواستيعاباحقيقةاأناالكرامةااإلأساسي

ا

مناخيةاتُهددابقاءااإلنساناوالبيئةالابّداأنانُدركاجميعًا،اكيانُحققاالعدالةاالمناخية،اأناالطوارئاالا-ثالثًا
بجميعاحقوقااإلنسان.اولابّدالنااأناندركاأيًضااأنااألزمةاالمناخيةااجيالاالحاليةاوالمستقبليةاألاتمتعو

وإناكانتاُمشكلةاعالميةاتؤثرافياكلافرد،اإلاأنهااتتركاآثاًرااغيرامتناسبةاعلىااألشخاصاوالجماعاتا
متعددةاومتقاطعةااايروناحقوقهماتُنتهكاويتعرضوناألشكالااممنااأوضاًعااهشةااالذينايعيشونوالشعوباا

ا االمناخية اتؤثرااألزمة اكما اتؤدياإلىانشوباالنزاعافيمناالتمييز. افقد ااتالبلدانابدرجاتامتفاوتة.
السياسية،افضاًلاعناانعدامااألمناالغذائياوالتشريداوالهجرة.ايجباأنانتصدىاللدولااااتوالضطراب

والحاجةاإلىاحمايةاالبيئةاذرائعاإلنكاراوالجماعاتاالمناهضةالحقوقااإلنساناالتياتستخدماانهياراالمناخاا
احقوقااإلنسان.

ا

نديناتقاعساالدولاعنااتخاذاالتدابيراالمناسبةاللحدامناآثاراتغيّراالمناخ،الاسيمااالدولاالتيااا-رابعًا
ا االموارد. االتقاعساإذاتتحملاالقسطااألكبرامناالمسؤوليةاعنااألزمة،اوتُسيطراعلىامعظم يُمثلاهذا

اااتخاذاالتدابيراالكافيةاوالفعّالةاماتاالدولابحقوقااإلنسان.اوعلىاغراراذلك،اإناالتقاعساعنااإنتهاًكااللتزا
لتعزيزاالقدرةاعلىاالتكيّفامعاالضرراالناجماعناتغيّراالمناخ،امحليًااوخارجيًا،ايُمعنافياإدامةاهذها

ااألقلاقدرةاعلىاالمواجهة.اوالنتهاكات،السيماابيناالفئاتاالمهمشةا

ا

وهذاااألمراالدولاتواصلااعتماداسياساتاواجراءاتامناخيةاسيئةاالتخطيطاوتعزيزها،اااااتزاللاا-خامًسا
ؤديافياالنهايةاإلىاانتهاكاحقوقااإلنساناوغالبًااماايكوناذلكاعلىاحساباالشعوبايثيراجزعنااألنهاي

اايُذكرافيانشوءاوالمجتمعاتاالتيالحقهاابالفعلاالضررااألكبرامناآثاراتغيّراالمناخاولمايكنالهااإسهامًا
افاقمهذهااألزمة.ايُمكناأناتؤدياالتدابيراالمناخيةاغيرااالمالئمةاوضعيفةاالتصميماإلىاتقديماحلولازائفةات

انبعاثاالكربوناوتُديماالقتصادااألحفورياالذيايعتمداعلىاالوقود،اوتعّرضاالناساللمخاطراالتياتؤثرا
االتياتواجهاالتمييز.ااامناالفئاتافياحقوقااإلنسان،الاسيمااالشعوبااألصليةاوغيرها

ا

كانتاالدولامتواطئةامعاالشركاتافياإدامةاتغيّراالمناخاحيثاأخفقتاإلىاحداكبيرافياتنظيماا-سادًسا
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أعمالاالشركاتافياهذااالخصوصاأوافياضماناإخضاعهااللمساءلةاعناانتهاكاتاحقوقااإلنساناوماا
اابتنفيذاذلك.ايُبيّنالنااالواقعاأناالعديدامناالسياساتاالتيااتلحقهامناأضرارابالبيئة،اعلًمااأنهااملتزمةاقانونًا

تتبعهااالدول،ابماافيهاامعاهداتاالتجارةاوالستثمار،اتمنحاالشركاتاالمتيازاتاوالمكاسباوتُسهمافياا
اإفالتهاامناالعقاباعناالصناعاتاالمدمرةاللمناخ.ا

ا

لوقودااألحفورياواألعمالاالتجاريةاالزراعيةاانُدركاأنابعضااألعمالاالتجارية،الاسيمااصناعةااااا-سابعًا
الواسعةاالنطاق،اوداعميهااالماليينايقعونافياصميماعمليةاتدميراالمناخ.افقداتجاهلتاالعديدامناهذها
االتعدياتاعلىاالحقوقا افيازيادة اأسهم اعنااحتراماحقوقااإلنسان،اما الشركاتاعناعمدامسؤوليتها

ألصليةاوالمجتمعاتاالمحلية،اوغيرهاامناالمجموعاتاالمتضررةااإلنسانيةاللنساءاواألطفالاوالشعوباا
إذالايخفىاعلىاأحدااآلثاراااعلىانحواغيراامتناسب،اوفياتدميراالنظمااإليكولوجيةاعلىاسطحااألرض.ا

االقطاعاعناتحذيرابعضا التياتخلفهاامنتجاتاقطاعاالوقودااألحفوريالعقودامناالزمن،اوتوانياهذا
فياالوقتاااومشاركتهراوالمجتمعاتاالمحليةاوغيراذلكامناأصحاباالمصلحة،اا،اوالجمهوالمستثمرينافيه

االتضليلاواإلنكار.اااعينهافياحملةامناخيةامعقدةايشوبه

ا

نُجدداالتأكيداأناالدولاملزمةابضماناالستجابةاالمناسبةاألزمةاالمناخابموجباحقوقااإلنسان.ااا-ثامنًا
الهذهاالستجاباتاالعترافابالمجتمعا ااألولويةاباعتبارهااولابّد اوإعطائها تااألكثراتهميًشااوتضرًرا

ليساثمةاسبيلاآخراللوفاءابهذهااللتزماتاسوىااتخاذاتدابيرااواجراءاتاأشداايه،اامحركاتاالتغيير.اوعل
افعاليةاواستدامةاوانصافًا،اوالشروعافياانتقالاعادلانحواتحقيقاالعدالةاالمناخية.اا

ا

اإلىاا-تاسعًا ااستناًدا اأيًضا االتركيزاعلىاسياساتاالتخفيفاوالتكيّفاانفهم اأن اوالعلوم االتقليدية المعرفة
اايؤدياإلىابتاأكثرافعاليةاوعدًل،اوكلاذلكااجالاحقوقااإلنسانايُسهمافيااستجاوالخسارةاوالضررافيام

اتعزيزاالطموحافيااالعملاالمناخي.اا

ا

المضايقاتاوتجريمايداتاوالجندرياوالتهديساورناابالغاالقلقاإزاءاتصاعداجرائماالقتلاوالعنفاااا-عاشًرا
المدافعيناعناحقوقااإلنساناالبيئية،افياأنحاءاالعالماكافة،اوهياغالبًاامااتمرامناغيراعقاب.اونوليا
اهتماًمااخاًصااالفئاتاالتياتواجهاأشكاًلامتعددةاومتقاطعةامناالتمييزاواألكثراعرضةالخطراالعتداءاتا

ماعياوالعرقاوغيراذلكامناأشكالاالتمييز،امثلاالمدافعاتاعناحقوقاوالقيوداعلىاأساساالنوعاالجت
اإلنسان،اوالمدافعيناعناحقوقاالشعوبااألصلية،اوغيراذلكامناالمدافعيناوالمجتمعاتاالمستبعدينا
والمهمشين.اسندافعاعناجميعاالذينايتظاهروناسلميًااويشاركونافياأعمالاالعصياناالمدنياللمطالبةا

نقاذاالمناخ،ابوجهاالقمعاوالضطهاداغيراالمبّررين.اونحثاعلىاالعترافابأهميةابالتحركاوالعملاإل
الدوراالمنوطابالمدافعيناعناحقوقااإلنسانافياتعزيزارسماالسياسات،اوالوصولاإلىاالحقوق،اوتنفيذا

االحمالتاالداعمةاللتنميةاالمستدامة.ا

ا

الةاوعةامعروفةامناالسياساتاالفعّاهناكامجموإنامعالجةاأزمةاالمناخةاممكنةاوواجبة.اا-حادياعشر
والحلولاالتقنيةاالناجعة،اوهيامتاحةاوقابلةاللنشراالفوري.ااتتحملاالحكوماتاوالشركاتاالمسؤوليةا

اءامجتمعاتامرنةااألوليةاعنااتخاذاالجراءاتااآليلةاللتصديالعواملاتغيّراالمناخاوعكسامسارها،اوبن
جهودنااالحاليةافياتعبئةاأقوىاحركةاشعبيةامتحدةاومتنوعةاانعتزماتنشيطلذااومستدامة.اوقابلةاللتكيّفا

االم افالعمل ااإلطالق. ابإحداثاتحوّاُحشدتاعلى اوالكفيل االحقيقي اغيراناخي امن اممكنًا ايكون لتالن
االمشاركةاالكاملةاللمجتمعاالمدنياوالسكان.اا

ا



 

3 

اتحقيقًااللعدالةاالمناخية،انحناالموقعوناأدناهانوافقاعلىاماايلي:ا

وسنحققاهذهاالغايةااااهودنا المبذولة لوضع حقوق اإلنسان في صميم النشاط المناخي.سنضاعف ج .1
باتباعاخطىاالشعوبااألصليةاوالشباباوالنساءاوالشعوباالفقيرةاواألشخاصامناذويااإلعاقةاا
االجماعاتا امن اوغيرهم اوالعمال االمحلية اوالمجتمعات اوالرعاة اوالفالحين ااألسماك وصيادي

متناسبافياقيادتهماللدعوةامناأجلاتحقيقاالعدالةاالمناخيةاومناهضةااااالمتضررةاعلىانحواغير
 األنشطةاالتياتدمراالكوكب.

 
علىانطاقاغيرامسبوقاااسنطالب بعمل فوري وجريء تدعمه الشعوب ويتسق مع حقوق اإلنسان .2

يحدامناانبعاثاتاغازاالدفيئةامناأجلاحمايةاالناساوالنظمااإليكولوجيةاوالتنوعاالبيولوجيامنا
ابإحداثاتحوّا اكفياًل االجراءاتاتتطلباتغييًرا الكناهذه االمناخ. االقتصاديةااانهيار لتافيانظمنا

اال المعالجة اكافةوالجتماعيةاوالسياسية اويتفاوتاتافياجوانباالحياة االتغييراالتحويل. ياشملاهذا
اتقليلاالستهالكاغيراالضرورياللمواردامناقبلاالمجموعاتاالتوزيعاالعادلاللموارد،الاسيم ا

معدلاالنبعاثاتاعلىامستوىاالمتميزة.الذاامناالضرورياأناننجزاانخفاضااجذريااوسريعًاافيا
بقاءامعدلاارتفاعادرجاتاالحرارةااا،اوأنانصلاإلىامستقبلاخاٍلامناالوقودااألحفوري،اوذلكاإلالعالم

درجةامئوية،األناالمستوياتاالحاليةالالحتراراتسفراا1.5منخفًضااقدرااإلمكانابحيثالايتجاوزا

 بالفعلاعناانتهاكاتالحقوقااإلنسان.اا
 

 
نسان وإعمالها وحمايتها  في كل سياساتها المناخية وما سنطالب الحكومات باحترام حقوق اإل .3

ويشملاذلكاحقوقاالشعوبافياالمعرفةاالكاملةاوتمكينهمامناالمشاركةااا-واجراءات  تتخذه من تدابير
المجديةافياصناعةاالقراراتاالمناخية،اوسنطالباالشركاتابالضطالعابمسؤولياتهاافيااحتراما

االتو ايُتخذارحقوقااإلنساناعبراسالسل ااجراء اأو اتُعتمد اوسنعارضاأياسياسة ابها. االخاصة يد
لمكافحةاتغيّراالمناخاأوادعماتكيّفايأتياعلىاحساباحقوقااإلنسان،اوتلكاالتيامناشأنهااتعميقا
االقتصاديا اوالستبعاد االملكية امن اوالحرمان اوالجوع االفقر اوأسباب االمساواة اانعدام أوجه

 والجتماعياوالثقافي.ا
 

المسؤولية عن تغيّر  القسط األكبر من  غط على البلدان والشركات التي تتحملسنضاعف الض .4
نُطالباجميعاالبلداناأناتعمداعلىاوجهاالسرعةاإلىاوضعاااالمناخ وتمتلك معظم الموارد المتاحة.

أهدافالخفضاالنبعاثاتاعلىاأساساعلمياتتسقامعاحمايةاحقوقااإلنساناوإنفاذها،اوأناتحققا
موعداالمقرراأواقبله.اسنُعارضامحاولتانقلامسؤوليةاالتغيراالمناخياوعبئهااهذهااألهدافافياال

يُسجلاتاريخهااضآلةافياوالتياعناعاتقاالدولاالتياتّولداانبعاثاتاعاليةاإلىاالدولاالقليلةاالمواردا
اإلىاالمجموعاتااألقلاامت االشركاتاوالمجموعاتاالمتميزة اومن االذيناالنبعاثات، اسنرغم ياًزا.

 أعمالهماواتخاذاالتدابيراوفقًاالذلك.اااوزرلاااألكبرامناالمسؤوليةاعنااألزمةاإلىاتحمّاااناالقسطيتحملو
 

 ا
األكبر من المسؤولية عن الضرر المناخي وتمتلك معظم الموارد   ل القسطسندعو الدول التي تتحم .5

لحدااحةافيااالتيسيراأعمالهااالطموااإلى تقديم ما يلزم من موارد مالية وتكنولوجية لبلدان الجنوب
مناآثاراتغيّراالمناخاوالتكيّفامعه.اكماانطالباأيًضااهذهاالدولابتوفيراالوسائلاالكافية،ابماافيهاا
اأزمةاا اعن االناجمة اواألضرار االخسائر المعالجة االمتضررين اواألفراد اللمجتمعات التعويضات،

اوالج االفردية اوحقوقهم اعاداتهم اواحترام امعهم االكامل ابالتشاور اوذلك اسنشجعاالمناخ، ماعية.
 الستخداماالشفافاوالمناسبالهذهاالمواردالكناسنعارضاتوليداأعباءاماليةاإضافيةانتيجةالهذااالدعم.اا

 
والمؤسسات، وسنُخضع الصناعات  سنواجه بال كلل أو هوادة هيمنة الشركات على السياسات .6

 مدمرة للمناخ وداعميها الماليين للمساءلة.ال
 

 
ف وشامل بعيًدا من الوقود األحفوري نحو الزراعة المستدامة سنطالب بانتقال عادل ومنص .7

والطاقة المتجددة اللتين تُمّكنان الشعوب األصلية والعمال والمزراعين والفالحين والرعاة 
بدًلامناحرمانهمامناحقوقهم.اسنسعىاإلىااتخاذاتدابيراوصيادي األسماك والمجتمعات المحلية، 
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الذينايتعرضوناللتمييز،اإلىاالتعليماالمناخي،اوإلىاالمواردااتضمناوصولاجميعاالناس،الاسيما
امنا االناساإلىامجتمعامرناوخاٍل والتدريباوالمعرفة،اوالوظائفاالالئقةاالالزمةالنتقالايقوده

 الكربون.
 

سنعمل من أجل حماية حقوق الشعوب األصلية، بما فيها حقهم في أراضي أجدادهم وأقاليمهم،  .8
االتقليديةاوالمحليةاوالعترافابهاااوإعمالها.  واحترام هذه الحقوق  سنسعىاإلىاحمايةاالمعرفة
افياتيسيرااأناتبيّنابعدوتعزيزها،الاسيماا اناجعةاومالئمةافيامعالجةاأزمةاالمناخ،اوأيًضا أنها

الشعوبا،اوذلكادائًماابعداموافقةاأنظمتنااالغذائيةاالملحةاإليهماحاجةاالنتقالاوالمرونةااللذيناتشتدا
 األصليةاوخدمةًالمصلحتها.

 
 

زمة المناخ أو بسبب جتمعات الذين تأثرت حقوقهم بسبب أسنطالب بتيسير وصول األفراد والم .9
بمنافيهماأولئكاالذينايواجهوناخسائراا-غياب العمل المناخي، إلى العدالة وصوًًل فعّاًل ومالئًما
ابسبباالمناخ،اوالذيناتتعرضاحقوقهماللتهديد بسبباالنزوحاالمرتبطابالمناخ.اسنعملااوأضراًرا

علىااضماناقدرتهماعلىاالتمتعابالوصولاإلىاالعدالةاوسبلاالجبراالفعالةاومحاسبةاالمسؤوليناعناا
األضراراالتيالحقتابالمناخ.اوسنستخدمااستباقيااهيئاتاحقوقااإلنساناوالصكوكاالقانونيةاالوطنيةا

 ةالحقوقااإلنساناواللتزاماتالتعزيزاالعدالةاالمناخية.ااواإلقليميةاوالدوليةالضماناالمراعاةاالفعّال
 

سندعم جميع المدافعين  عن حقوق اإلنسان البيئية، ًل سيما الذين يحمون فرديًا وجماعًيا  .10
والوصول إلى األراضي وسبل العيش والبيئة، وأولئك الذين ينفذون الحمالت للدفاع  ،أقاليمهم

سنطالباببيئةاآمنةاومؤاتيةاتوفراالمدمرة وانهيار المناخ.  عن الشعوب والكوكب في وجه األنشطة  
االذين اسيما ال ااإلنسان احقوق اعن االمدافعين الجميع االفعّالة امتعددةااالحماية األشكال يتعرضون

ومتقاطعةامناالتمييزاوعدماالمساواة،اوتمكنهمامناالدفاعاعناحقوقااإلنساناوالترويجالهاابالاخوفا
 لمضايقة.اامناالعقاباأواالنتقاماأواا

 

 


