
 األطفال والشباب والعمل املناخي  حول إعالن 
 

األولويات التي ب املستعدة لاللتزامالحكومات املناصرة بمواءمته قامت و شباب الطفال و األ د صاغه تعه  

 العالم حول دها األطفال والشباب حد  

 

نا
 
     – إن

 

تغي  وخاصة  األطفال يواجهون مخاطر متزايدة    أن  إذ نأخذ في االعتبار   هذه مثل    ر املناخ، وأن  بسبب 

  اآلثار تحدث بالفعل، وأن  
 
  األطفال األكثر حرمانا

 
اء ذلك؛ لون العبء األكبر يتحم   وتهميشا  جر 

 

إلى جانب  مناخية عاجلة وفورية،    بالقيادة العاملية ودعوات األطفال والشباب التخاذ إجراءات  قر   وإذ ن

 ؛ تغيير عناصركهام  دورهم ال

 

النستذكر  ذ  وإ ت عليه  االلتزام  نص  باريس    2املادة  ذي  اتفاق  ارتفاع  لمن    درجة متوسط  إلبقاء على 

  ومواصلة   ة،يالصناعالحقبة    قبل  ما  مستويات  فوق تين  مئويتين  درج   من  بكثير  أقلفي حدود    العاملية  الحرارة

الحقبة   قبل ما مستويات  فوق  مئوية  درجة 1.5في حد ال يتجاوز  الحرارة  درجةالرامية إلى حصر ارتفاع   الجهود

 تلك    أن    مدركين ،  7  املادة  في  فالتكي  املتعلق ب  العاملي  الهدفوكذلك    ،يةالصناع
 
ل  االلتزامات من شأنها أن تقل

 وآثاره؛   ر املناخ كبير من مخاطر تغي   بشكل  

 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، وجميع على تأكيد الوإذ نعيد 

ل اإلنسان  حقوق  بحماية  الصلة  ذات  اإلنسان  حقوق  والشباب  كل   صكوك   هاواحترام  هاوتعزيز األطفال 

 ها؛ وإعمال

 

 وإذ  
 
إلى التزام الدول  ن باألطراف في  شير  باريس  تاتفاق    ي ما يقع على كل منها من راعتز و ز  حترم وتعأن 

بحقوق  التزامات   الطفل  متعلقة  حقوق  ذلك  في  بما  إجراءات   والعدالةاإلنسان،  اتخاذ  عند  األجيال،  بين 

 ر املناخ؛ ي لتغي  للتصد  

 



 وإذ  
 
 ن

 
حقوق األطفال بشأن    40/11و  35/20و  8/ 37  رقم   إلى قرارات مجلس حقوق اإلنسان   شير أيضا

 عنصر يعد  املناخ اآلمن  ر املناخ، وأن  يتعلق بالضرر البيئي وتغي  والشباب فيما 
 
 حيوي ا

 
  ا

 
من عناصر الحق في  وهاما

ه نظيفة وصحية ومستدامة و  بيئة    ضروري لحياة اإلنسان ورفاهه؛ أن 
  

 قد اتفقنا على االلتزام بما يلي: 

 

واتخاذ    بيئٍة صحية والقيام بإعمالهالدعوة إلى اعتراٍف عاملي بحق  األطفال غير القابل للتصر ف في   .1

أو السياسات  خطوات  عملية لتكريس هذا الحق عند االقتضاء في األطر الوطنية واإلقليمية والعاملية و/

 والتشريعات الوطنية؛ 

 

ز وتراعي حقوق األطفال والشباب  .2 عند تنفيذ اتفاق باريس   تعزيز الجهود التي من شأنها أن تحترم وتعز 

 عن كونهم أصحاب  على جميع املست
 
بأوجه الهشاشة الخاصة بهم، فضال بما في ذلك االعتراف  ويات، 

في   رئيسية  تنفيذية  وجهات   تغي  مصلحة  آثار  من  والتخفيف  ف  للتكي  الوطنية    ، املناخر  التدابير 

املحد    واملساهمات 
 
وطنيا التكي    ،دة  الوطنيةوخطط  من  واستراتيجيات    ،ف  غازات  الحد   انبعاثات 

بما في ذلك   املنوطة  لدور واملسؤوليات الخاصة  إيالء االعتبار لاالحتباس الحراري على املدى الطويل، 

 لقطاع الخاص؛با

 

 من مخاطر الكوارث وتدابير التخفيف من    ت زيادة وتسريع عجلة االستثمار في مجاال  .3
ف والحد  التكي 

ة إلى التركيز على   ، براعي احتياجات األطفال والشباتي تالو  وطأتها وفي الوقت ذاته إدراك الحاجة امللح 

الصديقة   املعايير  تعميم  إلى  والدعوة  للخطر،   
 
تعر ضا األكثر  األطفال  إلى  في صناديق  للالوصول  طفل 

 دة األطراف؛ املتعد  االستثمار 
  

 

من خالل ترسيخ    معهف  ر املناخ والتكي  جهود التخفيف من آثار تغي    في تعزيز قدرة األطفال والشباب   .4

مجال  في  املناخ    التعليم  باملعرف  والتعليمتغير  والشباب  األطفال  وتزويد  فيهما،  واالستثمار   ةالبيئي 

وضمان وصول ،  ستداممو   من  مستقبل  آ م في تحقيق  اسهحماية أنفسهم واإل ل  الالزمةواملهارات الالزمة  

 شين؛ إلى األطفال والشباب املهم  تلك الجهود 
 

جدية  تعزيز املشاركة الهادفة   .5
م
بما في ذلك    ر املناخ،تغي  التي تتعلق بعمليات  اللألطفال والشباب في  واُل

اتفاقية  ضمن الشباب  وفوداملشاركة في برنامج وعبر "، يتمكين املناخالمن خالل حوار "العمل من أجل 



ألولويات  الهادف  دعم  الالفرص املتاحة لتقديم  استكشاف  و ر املناخ،  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي  

 ،  YOUNGOضمن مبادرة الشباب ومشاركات 

 

جديدة أو    وكذلك آليات    دولية لألطفال واألجيال القادمة،  استكشاف التدابير الالزمة إلنشاء لجنٍة  .6

ر  صنع القرار بشأن تغي  عملية  الة لألطفال والشباب في  قائمة على املستوى الوطني لضمان املشاركة الفع  

 ؛املناخ
 
 

ال  للسعيشراكات على الصعيدين الوطني والدولي وإبرام اعتماد تدابير مؤسسية وإدارية   .7 بشكل فع 

ا أعالهألهداف  نحو  العمل لو   ،املذكورة  في  والشباب  األطفال  على  الشامل  والتركيز  االتساق  تعزيز 

يتعلق   ما  ذلك  في  بما  العمل  ب املناخي،  ومسارات  القرار  بعمليات صنع  املتحدة  الخاصة  األمم  اتفاقية 

 وتنفيذ اتفاق باريس وأهداف التنمية املستدامة.، اإلطارية بشأن تغير املناخ

 

 

 التاريخ:         التوقيع: 

 ________________________________________    _____________________________ 

 

        __________________________________ املكتب: 

 

 
 


