إعالن قمة الشعوب بشأن المناخ والحقوق وبقاء اإلنسان

المسودة الرابعة

أول -ا نصبواإلىاعالماتزدهرافيهاالشعوباألنهااجزءامناالطبيعة،اعالمايضعاحقوقااإلنسان،ابماافيهاا
ًا
حقوقاالشعوبااألصلية،اوالبيئةاقبلاأرباحاالشركات،افياعصرايرتبطافيهاالناساارتبا ً
طااقويااببعضهما
البعضاوبالكوكب.انريداأنانحياافيامجتمعاتاتنعماباألماناوالمساواةاوالسالماوالعدالة ،اويتمتعافيهاا
الفرد اوكل االشرائح ابسبل اعيش اآمنة اوعادلة اومستدامة؛ اويشاركون افي اصناعة االقرارات االمتصلةا
بالقضايااالتياتؤثرافياحيواتهم؛اويصلوناإلىاالمعلوماتاوالعدالة.انصبواإلىاعالماتحمياشعوبهااألصليةا
تراثهاالطبيعياالمشتركاوتديرهاعلىانحوامستدام ،اوإلىاعالماتتحلىافيهاالحكوماتاوالشركاتابحسا
المسؤولية اوتخضع اللمساءلة اعن اعواقب اأعمالها .اونحن انرى اأن االفرصة اسانحة التغيير اأنظمتناا
القتصاديةاوالجتماعيةاوالسياسيةاناهيكاعناحاجتنااالملحةالهذااالتغيير،اوذلكابغيةاكفالةااإلنصافا
وحمايةاحقوقااإلنسان،اوإنهاءاأزمةاالمناخ اوالنقراضاالجماعي،اوحمايةامستقبلاأطفالنا،اومحاسبةا
ملوثياالبئيةاعلىاماااقترفوه،اولجعلاالوقودااألحفورياوكلاالممارساتاالتجاريةاغيراالمستدامةامنا
ّ
الماضي.اونعتقد اأن اهذه االرؤية اتتطلب احماية ااألشخاص االمعرضين اللعنف االناجم اعن اأزمة االمناخا
ً
لمناخية،افضالاعناالتضامنامعهم.ا ا
والمناضلينامناأجلاالعدالةاا
ا
ثانيًا-اندركاأناماانشهدهاحاليًاامناانتهاكاتالحقوقااإلنساناوتمييزاوعدمامساواةايُعزىاإلىاالسلوكياتا
والعقلياتاوهياكلاالسلطةاالتياتُمثلاأيضًااجوهرااألزمةاالتياتهدداكوكبنا.اإناحمايةاحقوقااإلنسانا
والمحافظةاعلىاكوكبنااومناخهايُحتماناعلينااالكفاعناالتعاملامعاالنظمااإليكولوجيةاعلىاأنهااسلعا
أساسية،اواستيعاباحقيقةاأناالكرامةااإلنسانيةاوحقوقااإلنساناتعتمداعلىاشبكةاالحياة .ا
ا
ثالثًا-الابدّاأنانُدركاجمي ًعا،اكيانُحققاالعدالةاالمناخية،اأناالطوارئاالمناخيةاتُهددابقاءااإلنساناوالبيئةا
وتمتع ااألجيالاالحاليةاوالمستقبلية ابجميعاحقوقااإلنسان.اولابدّالنااأناندركاأيضًااأنااألزمةاالمناخيةا
شكلةاعالميةاتؤثرافياكلافرد،اإلاأنهااتتركاآثارااغيرامتناسبةاعلىااألشخاصاوالجماعاتا
وإناكانتا ُم
ً
والشعوباالذينايعيشوناأوضاعًااهشةاممنايروناحقوقهماتُنتهكاويتعرضوناألشكالامتعددةاومتقاطعةا
من االتمييز .اكما اتؤثر ااألزمة االمناخية افي االبلدان ابدرجات امتفاوتة .افقد اتؤدي اإلى انشوب االنزاعاتا
ً
السياسية،افضال اعناانعدامااألمناالغذائياوالتشريداوالهجرة.ايجباأنانتصدىاللدولا
والضطرابات ا
والجماعاتاالمناهضةالحقوقااإلنساناالتياتستخدماانهياراالمناخاوالحاجةاإلىاحمايةاالبيئةاذرائعاإلنكارا
حقوقااإلنسان .ا
ا
رابعًا -انديناتقاعساالدولاعنااتخاذاالتدابيراالمناسبةاللحدامناآثاراتغيّراالمناخ،الاسيمااالدولاالتيا
تتحملاالقسطااألكبرامناالمسؤوليةاعنااألزمة،اوتُسيطراعلىامعظماالموارد.اإذايُمثلاهذااالتقاعسا
إنتها ًكااللتزاماتاالدولابحقوقااإلنسان.اوعلىاغراراذلك،اإناالتقاعساعنااتخاذاالتدابيراالكافيةاوالفعّال اةا
لتعزيزاالقدرةاعلىاالتكيّفامعاالضرراالناجماعناتغيّراالمناخ،امحليًااوخارجيًا،ايُمعنافياإدامةاهذها
النتهاكات،السيماابيناالفئاتاالمهمشةاواألقلاقدرةاعلىاالمواجهةا .ا
ا
سا-الاتزالاالدولاتواصلااعتماداسياساتاواجراءاتامناخيةاسيئةاالتخطيطاوتعزيزها،اوهذاااألمرا
خام ً
يثيراجزعنااألنهايؤديافياالنهايةاإلىاانتهاكاحقوقااإلنساناوغالبًااماايكوناذلكاعلىاحساباالشعوبا
والمجتمعاتاالتيالحقهاابالفعلاالضررااألكبرامناآثاراتغيّراالمناخاولمايكنالهااإسها ًاماايُذكرافيانشوءا
هذهااألزمة.ايُمكناأناتؤدياالتدابيراالمناخيةاغيرااالمالئمةاوضعيفةاالتصميماإلىاتقديماحلولازائفةاتفاقما
انبعاثاالكربوناوت ُ
ديماالقتصادااألحفورياالذيايعتمداعلىاالوقود،اوتعرضاالناساللمخاطراالتياتؤثرا
ّ
فياحقوقااإلنسان،الاسيمااالشعوبااألصليةاوغيرهاامناالفئاتاالتياتواجهاالتمييز.ا ا
ا
سا -اكانتاالدولامتواطئةامعاالشركاتافياإدامةاتغيّراالمناخاحيثاأخفقتاإلىاحداكبيرافياتنظيما
ساد ً
1

أعمالاالشركاتافياهذااالخصوصاأوافياضماناإخضاعهااللمساءلةاعناانتهاكاتاحقوقااإلنساناوماا
تلحقهامناأضرارابالبيئة،اعل ًمااأنهااملتزمةاقانونًااابتنفيذاذلك.ايُبيّنالنااالواقعاأناالعديدامناالسياساتاالتيا
تتبعهااالدول،ابماافيهاامعاهداتاالتجارةاوالستثمار،اتمنحاالشركاتاالمتيازاتاوالمكاسباوتُسهمافيا
إفالتهاامناالعقاباعناالصناعاتاالمدمرةاللمناخ.ا ا
ا
ساب ًعا-انُدركاأنابعضااألعمالاالتجارية،الاسيمااصناعةاالوقودااألحفورياواألعمالاالتجاريةاالزراعيةا
الواسعةاالنطاق،اوداعميهااالماليينايقعونافياصميماعمليةاتدميراالمناخ.افقداتجاهلتاالعديدامناهذها
الشركات اعناعمدامسؤوليتها اعن ااحتراماحقوق ااإلنسان،اما اأسهم افيازيادةاالتعديات اعلىاالحقوقا
اإلنسانيةاللنساءاواألطفالاوالشعوبااألصليةاوالمجتمعاتاالمحلية،اوغيرهاامناالمجموعاتاالمتضررةا
علىانحواغيراامتناسب،اوفياتدميراالنظمااإليكولوجيةاعلىاسطحااألرضا.اإذالايخفىاعلىاأحدااآلثارا
التياتخلفهاامنتجاتاقطاعاالوقودااألحفوريالعقودامناالزمن،اوتوانياهذااالقطاعاعناتحذيرابعضا
المستثمرينافيه،اوالجمهوراوالمجتمعاتاالمحليةاوغيراذلكامناأصحاباالمصلحة،اومشاركتهافياالوقتا
عينهافياحملةامناخيةامعقدةايشوبهااالتضليلاواإلنكار.ا ا
ا
ثامنًا -انُجدداالتأكيداأناالدولاملزمةابضماناالستجابةاالمناسبةاألزمةاالمناخابموجباحقوقااإلنسان.ا
ولاب ّد الهذهاالستجاباتاالعترافابالمجتمعاتااألكثراتهمي ً
ااوتضررااوإعطائهاااألولويةاباعتبارهاا
ش
ً
محركاتاالتغيير.اوعليه،اليساثمةاسبيلاآخراللوفاءابهذهااللتزماتاسوىااتخاذاتدابيرااواجراءاتاأشدا
فعاليةاواستدامةاوانصافًا،اوالشروعافياانتقالاعادلانحواتحقيقاالعدالةاالمناخية.ا ا
ا
ى االمعرفة االتقليدية اوالعلوم اأن االتركيز اعلى اسياسات االتخفيف اوالتكيّفا
تاسعًا -انفهم اأيضًا ااستنادًا اإل ا
ً
ىا
بتاأكثرافعاليةاوعدل،اوكلاذلكايؤدياإل ا
والخسارةاوالضررافيامجالاحقوقااإلنسانايُسهمافيااستجا
تعزيزاالطموحافيااالعملاالمناخي.ا ا
ا
عاشرا-ايساورناابالغاالقلقاإزاءاتصاعداجرائماالقتلاوالعنفاالجندرياوالتهديداتاوالمضايقاتاوتجريما
ً
المدافعيناعناحقوقااإلنساناالبيئية،افياأنحاءاالعالماكافة،اوهياغالبًاامااتمرامناغيراعقاب.اونوليا
ً
ااالفئاتاالتياتواجهاأشكالامتعددةاومتقاطعةامناالتمييزاواألكثراعرضةالخطراالعتداءاتا
ص
اهتما ًمااخا ً
والقيوداعلىاأساساالنوعاالجتماعياوالعرقاوغيراذلكامناأشكالاالتمييز،امثلاالمدافعاتاعناحقوقا
اإلنسان،اوالمدافعيناعناحقوقاالشعوبااألصلية،اوغيراذلكامناالمدافعيناوالمجتمعاتاالمستبعدينا
والمهمشين.اسندافعاعناجميعاالذينايتظاهروناسلميًااويشاركونافياأعمالاالعصياناالمدنياللمطالبةا
نقاذاالمناخ،ابوجهاالقمعاوالضطهاداغيراالمبررين.اونحثاعلىاالعترافابأهميةا
بالتحركاوالعملاإل
ّ
الدوراالمنوطابالمدافعيناعناحقوقااإلنسانافياتعزيزارسماالسياسات،اوالوصولاإلىاالحقوق،اوتنفيذا
الحمالتاالداعمةاللتنميةاالمستدامةا .ا
ا
حادياعشر -اإنامعالجةاأزمةاالمناخةاممكنةاوواجبة.اوهناكامجموعةامعروفةامناالسياساتاالفعّاالةا
والحلولاالتقنيةاالناجعة،اوهيامتاحةاوقابلةاللنشراالفوري.ااتتحملاالحكوماتاوالشركاتاالمسؤوليةا
األوليةاعنااتخاذاالجراءاتااآليلةاللتصديالعواملاتغيّراالمناخاوعكسامسارها،اوبناءامجتمعاتامرنةا
وقابلةاللتكيّفاومستدامة.الذاانعتزماتنشيطاجهودنااالحاليةافياتعبئةاأقوىاحركةاشعبيةامتحدةاومتنوعةا
اتحولت الن ايكون اممكنًا امن اغيرا
ُحشدت اعلى ااإلطالق .افالعمل االمناخي االحقيقي اوالكفيل ابإحداث ّا
المشاركةاالكاملةاللمجتمعاالمدنياوالسكان.ا ا
ا
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تحقيقًااللعدالةاالمناخية،انحناالموقعوناأدناهانوافقاعلىاماايليا :ا
 .1سنضاعف جهودنا المبذولة لوضع حقوق اإلنسان في صميم النشاط المناخي.اوسنحققاهذهاالغايةا
باتباعاخطىاالشعوبااألصليةاوالشباباوالنساءاوالشعوباالفقيرةاواألشخاصامناذويااإلعاقةا
وصيادي ااألسماك اوالفالحين اوالرعاة اوالمجتمعات االمحلية اوالعمال اوغيرهم امن االجماعاتا
المتضررةاعلىانحواغير اامتناسبافياقيادتهماللدعوةامناأجلاتحقيقاالعدالةاالمناخيةاومناهضةا
األنشطةاالتياتدمراالكوكب.
 .2سنطالب بعمل فوري وجريء تدعمه الشعوب ويتسق مع حقوق اإلنساناعلىانطاقاغيرامسبوقا
يحدامناانبعاثاتاغازاالدفيئةامناأجلاحمايةاالناساوالنظمااإليكولوجيةاوالتنوعاالبيولوجيامنا
ً
اتحولت افي انظمنا االقتصاديةا
اكفيال ابإحداث ّا
اتغييرا
انهيار االمناخ .الكن اهذه االجراءات اتتطلب
ً
والجتماعيةاوالسياسية المعالجة االتفاوتات افي اجوانب االحياة اكافة.اويشمل اهذا االتغيير االتحويليا
التوزيعاالعادلاللموارد،الاسيمااتقليلاالستهالكاغيراالضرورياللمواردامناقبلاالمجموعاتا
المتميزة.الذاامناالضرورياأناننجزاانخفاضااجذريااوسريعًاافيامعدلاالنبعاثاتاعلىامستوىا
العالم،اوأنانصلاإلىامستقبلاخا ٍلامناالوقودااألحفوري،اوذلكاإلبقاءامعدلاارتفاعادرجاتاالحرارةاا
منخفضًااقدرااإلمكانابحيثالايتجاوزا 1.5ادرجةامئوية،األناالمستوياتاالحاليةالالحتراراتسفرا
بالفعلاعناانتهاكاتالحقوقااإلنسان.ا
 .3سنطالب الحكومات باحترام حقوق اإلنسان وإعمالها وحمايتها في كل سياساتها المناخية وما
تتخذه من تدابير واجراءات-اويشملاذلكاحقوقاالشعوبافياالمعرفةاالكاملةاوتمكينهمامناالمشاركةا
المجديةافياصناعةاالقراراتاالمناخية،اوسنطالباالشركاتابالضطالعابمسؤولياتهاافيااحتراما
حقوق ااإلنسان اعبر اسالسل االتوريد االخاصة ابها .اوسنعارض اأي اسياسة اتُعتمد اأو ااجراء ايُتخذا
لمكافحةاتغيّراالمناخاأوادعماتكيّفايأتياعلىاحساباحقوقااإلنسان،اوتلكاالتيامناشأنهااتعميقا
أوجه اانعدام االمساواة اوأسباب االفقر اوالجوع اوالحرمان امن االملكية اوالستبعاد االقتصاديا
والجتماعياوالثقافي.ا
 .4سنضاعف الضغط على البلدان والشركات التي تتحمل القسط األكبر من المسؤولية عن تغيّر
المناخ وتمتلك معظم الموارد المتاحة.انُطالباجميعاالبلداناأناتعمداعلىاوجهاالسرعةاإلىاوضعا
أهدافالخفضاالنبعاثاتاعلىاأساساعلمياتتسقامعاحمايةاحقوقااإلنساناوإنفاذها،اوأناتحققا
هذهااألهدافافياالموعداالمقرراأواقبله.اسنُعارضامحاولتانقلامسؤوليةاالتغيراالمناخياوعبئها
عناعاتقاالدولاالتياتولداانبعاثاتاعاليةاإلىاالدولاالقليلةاالموارداوالتيايُسجلاتاريخهااضآلةافيا
ّ
النبعاثات ،اومن االشركات اوالمجموعات االمتميزة اإلى االمجموعات ااألقل اامت ً
يازا .اسنرغم االذينا
يتحملوناالقسطااألكبرامناالمسؤوليةاعنااألزمةاإلىاتح ّاملاوزراأعمالهماواتخاذاالتدابيراوفقًاالذلكا.
ا
 .5سندعو الدول التي تتحمل القسط األكبر من المسؤولية عن الضرر المناخي وتمتلك معظم الموارد
إلى تقديم ما يلزم من موارد مالية وتكنولوجية لبلدان الجنوباالتيسيراأعمالهااالطموحةافياالحدا
مناآثاراتغيّراالمناخاوالتكيّفامعه.اكماانطالباأيضًااهذهاالدولابتوفيراالوسائلاالكافية،ابماافيهاا
التعويضات ،اللمجتمعات اواألفراد االمتضررين المعالجة االخسائر اواألضرار االناجمة اعن اأزمةا
المناخ ،اوذلك ابالتشاور االكامل امعهم اواحترام اعاداتهم اوحقوقهم االفردية اوالجماعية .اسنشجعا
الستخداماالشفافاوالمناسبالهذهاالمواردالكناسنعارضاتوليداأعباءاماليةاإضافيةانتيجةالهذااالدعم.ا
 .6سنواجه بال كلل أو هوادة هيمنة الشركات على السياسات والمؤسسات ،وسنُخضع الصناعات
المدمرة للمناخ وداعميها الماليين للمساءلة.
 .7سنطالب بانتقال عادل ومنصف وشامل بعيدًا من الوقود األحفوري نحو الزراعة المستدامة
والطاقة المتجددة اللتين ت ُمكّنان الشعوب األصلية والعمال والمزراعين والفالحين والرعاة
وصيادي األسماك والمجتمعات المحليةً ،
بدل امناحرمانهمامناحقوقهم.اسنسعىاإلىااتخاذاتدابيرا
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تضمناوصولاجميعاالناس،الاسيمااالذينايتعرضوناللتمييز،اإلىاالتعليماالمناخي،اوإلىاالمواردا
والتدريباوالمعرفة،اوالوظائف االالئقةاالالزمةالنتقالايقودهاالناساإلىامجتمع امرناوخا ٍل امنا
الكربون.
 .8سنعمل من أجل حماية حقوق الشعوب األصلية ،بما فيها حقهم في أراضي أجدادهم وأقاليمهم،
واحترام هذه الحقوق وإعمالها .سنسعىاإلىاحمايةاالمعرفةاالتقليديةاوالمحليةاوالعترافابهاا
وتعزيزها،الاسيماابعد اأناتبيّن اأنهااناجعةاومالئمةافيامعالجةاأزمةاالمناخ،اوأيضًاافياتيسيرا
النتقالاوالمرونةااللذيناتشتداحاجةاأنظمتنااالغذائيةاالملحةاإليهما،اوذلكادائ ًماابعداموافقةاالشعوبا
األصليةاوخدمةًالمصلحتها.
 .9سنطالب بتيسير وصول األفراد والمجتمعات الذين تأثرت حقوقهم بسبب أزمة المناخ أو بسبب
ً
وصوًل فعّاًل ومالئ ًما -ابمنافيهماأولئكاالذينايواجهوناخسائرا
غياب العمل المناخي ،إلى العدالة
وأضراراابسبباالمناخ،اوالذيناتتعرضاحقوقهماللتهديد ابسبباالنزوحاالمرتبطابالمناخ.اسنعملا
ً
علىااضماناقدرتهماعلىاالتمتعابالوصولاإلىاالعدالةاوسبلاالجبراالفعالةاومحاسبةاالمسؤوليناعنا
األضراراالتيالحقتابالمناخ.اوسنستخدمااستباقيااهيئاتاحقوقااإلنساناوالصكوكاالقانونيةاالوطنيةا
واإلقليميةاوالدوليةالضماناالمراعاةاالفعّالةالحقوقااإلنساناواللتزاماتالتعزيزاالعدالةاالمناخية.ا
 .10سندعم جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئيةً ،ل سيما الذين يحمون فرديًا وجماع ًيا
أقاليمهم ،والوصول إلى األراضي وسبل العيش والبيئة ،وأولئك الذين ينفذون الحمالت للدفاع
عن الشعوب والكوكب في وجه األنشطة المدمرة وانهيار المناخ .سنطالباببيئةاآمنةاومؤاتيةاتوفرا
الحماية االف ّعالة الجميع االمدافعين اعن احقوق ااإلنسان ال اسيما االذين ايتعرضون األشكال امتعددةا
ومتقاطعةامناالتمييزاوعدماالمساواة،اوتمكنهمامناالدفاعاعناحقوقااإلنساناوالترويجالهاابالاخوفا
مناالعقاباأواالنتقاماأواالمضايقة.ا
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