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مراكش- املغرب

أي دور للمؤسسات الوطنية

حلقوق اإلنسان في رصد تفعيل التزامات الدول

في إطار أهداف التنمية املستدامة

  واتفاق باريس حول التغيرات املناخية؟

 لقاء خاص

ورقة تقدميية

االحتاد األوروبي

بدعم من



 

 املؤمتر اذلادي غلة 2015ديسمرب /  اكهون ال ول12تفاكية ال مم املتحدة الإظارية ثضب ن تغري املياخ يف املَحق ابابريس  مت اغامتد اتفاق

ية اًىوينيؼد ُذا التفاق و. اتفاكية تغري املياخيف واًؼرشين ًل ظراف  ىل احل واملَزم كاهوان هلعة حتول يف ادلِود ادلًو د من اًِادفة اإ

حامع ادلول ػىل وحوب تذل اًسَحيةالآاثر  يف  اذلرارة ةارتفاع درجاذلد من  ادلِود من أ خي اكفة اًيامجة غن تغري املياخ، نام يؼىس اإ

ويف ُذا .  درخة مئوية1.5  حدود، واًسؼي ٌَحفاظ ػىل ُذٍ اًزايدات يفيعظنت درخة مئوية فوق مس توايت ما كدي ال2 حدود

ىل  7 من اًفرتة خالل يف مراوش 22يس تضيف املغرب مؤمتر املياخ الإظار،  .  2016هومفرب / ترشين اًثاين 18اإ

 

، مبا يف ذكل مسب ةل متويي اًتىيف اًًسخة اًساتلة من املؤمتر امليؼلد تحاريس يف تيفيذ هتاجئ 22 ؤمتراذلي يعرحَ ُذا املحتدي ويمكن ال

 اتفاكية تغري املياخ واتفاكية يتوتوحض ديحاج.  فرظة رلدمة معاحل أ فريليا يف معَية اًتفاوض ادلًوية22وميثي مؤمتر املياخ . مع تغري املياخ

ابريس أ ن تغري املياخ ُو مضلكة ػاملية تؤثر ػىل اٍمتتع مبجموػة واسؼة من حلوق الإوسان مبا يف ذكل اذلق يف اذلياة واملاء واًغذاء 

. اًالئقواًعحة واًسىن 

 

وكد . اًتمنية املس تدامةجمال اًلضااي الاحامتغية والاكتعادية، يؼترب موضوع اًحيئة كضية أ ساس ية يف وػىل وخَ اًؼموم وفضال غن 

، واًيت تمتحور "2030خعة اًتمنية املس تدامة  "مستَجرانجما ظموحا 2015سخمترب / اغمتدت ادلول ال غضاء يف ال مم املتحدة يف أ يَول

ية ذللوق الإوسان، حيث تلدم تلاراب كواي تني أ ُداف اًتمنية ابًعىوك ُذٍ ارلعة وترتحط.  ُدفا ٌَتمنية املس تدامة17حول   ادلًو

حراءات اذلث 13 اًِدف ، حيث يتضمنتضمي ماكحفة ظاُرة الاحتحاس اذلراريا نام أ هَ. املس تدامة وحلوق الإوسان ػىل اختاذ اإ

. فورية ملاكحفة تغري املياخ وهتاجئَ

 

هَ يًدغي ػىل ، وأ ن 2030 املؤسسات اًوظيية ذللوق الإوسان أ ن تعحح فاػال رئيس يا يف تيفيذ خعة اًتمنية املس تدامة وهظرا ذلكل، فاإ

ويف ُذا اًعدد، اغمتدت . تىون ظرفا يف معَية اًتىيف واًرظد فامي خيط أ ُداف اًتمنية املس تدامة، مبا يف ذكل ال ُداف اًحيئية

ملضارنة ػىل ا كرارا ُاما هيدف خاظة اإىل حث املؤسسات اًوظيية 2015ديسمرب / ال ولازلؼية اًؼامة ًل مم املتحدة يف اكهون 

ىل أ ن املؤسسات نام (. A/70/163 )2030واملسامهة يف اًيلاصات املتؼَلة تتٌفيذ خعة  أ صار مىتة املفوض اًسايم ذللوق الإوسان اإ

اًوظيية كادرة ػىل ازلع تني اًتحَيي واًؼمي من أ خي تؼزيز س حي الاهتعاف يف حالت الاىهتااكت اًفردية ذللوق الإوسان 

 ٌَمؤسسات اًوظيية ذللوق اًؼاملي اًتحاًف أ ػدًويفس اًغاية، . (A/HRC/32/23)والاختاللت املهنجية ذات اًعةل تتغري املياخ 

ػالن مرييدا اذلي حيدد دور املؤسسات اًوظيية ذللوق الإوسان يف تيفيذ خعة  . 2030الإوسان اإ

 

و مؤسسة تؼددية ومس تلةل مسؤوةل غن حامية حلوق الإوسان يويلويف ُذا الإظار،   اجملَس اًوظين ذللوق الإوسان يف املغرب، ُو

ا  فرظة مزدوخة ابًًس حة ٌَتحاًف ادلويل ٌَمؤسسات اًوظيية ذللوق 22ميثي مؤمتر املياخ نام . ، اُامتما هحريا ًلضية تغري املياخوتؼزيُز

ما توفٍر ػىل غرار ،  املضارنة املس تلةل ٌَمؤسسات اًوظيية ذللوق الإوسان يف ُذا اًيوع من املؤمتراتمن أ خي مب سسةالإوسان 

يات ال خرى ل نام ميثي دغوة ًِذٍ . مثي جمَس حلوق الإوسان أ و دلية وضع املرأ ةمن فرص ٌَمؤسسات اًوظيية، ل مم املتحدة الًآ

 . مؼا يف دورُا يف تيفيذ أ ُداف اًتمنية املس تدامة اًيت هتم تغري املياخيرتفممن أ خي الاملؤسسات 

 

ية واجملمتع املديناك تني خمتَف ادلِات املؼيية ُامة وحَلة وظي املؤسسات اًوظيية ذللوق الإوسان مٌاجر وتؼد . دلول واملؤسسات ادلًو

ػداد اًتلارير  آ املؤسسات ُذٍ وػالوة ػىل ذكل، تض تغي   ػىل هعاق نام ميىهنا أ ن تضارك الاًزتامات اًوظيية، ثضب نًيات ٌَرظد واإ

 .2030املس تخدمة يف اًرظد اًضامي رلعة " املتاتؼة واملراحؼة"أ وسع يف معَية 

 



 من أ خي تؼزيز اًؼداةل املياخية ػىل 2030 أ ن تتؼاون املؤسسات اًوظيية مع ادلِات ال خرى املؼيية خبعة يًدغيوابلإضافة اإىل ذكل، 

اًسايم ذللوق الإوسان وجمَس  املفوضمىتة اًؼديد من اًرشاكء ادلًويني، مثي ازلؼية اًؼامة ًل مم املتحدة وويَؼة . أ وسع هعاق ممىن

ا من واكلت ال مم املتحدة املتخععة، دورا ُاما يف دمع معي املؤسسات اًوظيية يف  حلوق الإوسان وجرانمج ال مم املتحدة الإمنايئ وغرُي

ظار  اًيت يؼمي تدلانالتؼزيز دورٍ داخي ونام جية أ ن تتفاػي املؤسسات اًوظيية مع اجملمتع املدين .  تيفيذ أ ُداف اًتمنية املس تدامةاإ

هَ من اًرضوري أ ن تواظي املؤسسات اًوظيية اًؼمي مع ُؤلء اًرشاكء اًتلَيديني غن نثة من أ خي رظد تيفيذ . فهيا ِذا اًسخة فاإ ًو

. أ ُداف اًتمنية املس تدامة

 

هَ يًدغي ػَهيا أ ن تَؼة دورا يفاملؤسسات اًوظيية، اًضغط اذلي متارسَ تفضي و خبعوص تغري حلوق الإوسان  هنج كامئ ػىل  تؼزيزفاإ

مضرتك يسَط اًضوء ػىل دور املؤسسات اًوظيية اٌَلاء تلرير س يًتج غن ُذا و. ال خرى املرتحعة ابًتمنية املس تدامةاًتحدايت املياخ و

 . حىت يس تفيد مهنا ازليع تدون اس تثٌاء اًتمنية املس تدامةصامي خبعوص واغامتد هنج اًتغريات املياخيةيف ماكحفة 

 

:  اًتاًيةاملواضيعا اٌَلاء مٌاكضة خالل ُذوسيمت 

 

الاًزتامات تفؼيي  ورظد وماكحفة اًتغريات املياخية ٌَتمنية املس تدامة 2030دور املؤسسات اًوظيية ذللوق الإوسان يف تيفيذ خعة . 1

ػداد اًتلارير ثضب هنا  .اذلىومية واإ

آفاق خديدة ٌَمؤسسات اًوظيية يف ماكحفة . 2  اًتؼاون مع اًرشاكء الاسرتاتيجيني املؤسساتيني وغري خالل من اًتغريات املياخية،أ

ية واجملمتع املدين واًرشاكت)املؤسساتيني خلاذلىومات وامليظامت ادلًو  (..، اإ

دماج تؼد ا ػىل حىوماتَاملمتثي يف حثدور املؤسسات اًوظيية . 3  .يف مفاوضات مؤمتر ال ظراف ثضب ن تغري املياخ" حلوق الإوسان" اإ

 


