مجلس حقوق اإلنسان
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إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يساوره القلق من أن تغير المناخ يشكل تهديدا فوريا وبعيد المدى ل لشعوب والمجتمعات في جميع
أنحاء العالم ،وأن له انعكاسات على التمتع الكامل بحقوق اإلنسان،
وإذ يسل م بأن تغير المناخ مشكلة عالمية وأنه يستلزم حل عالميا،
وإذ يؤكددد مددن جديددد ميادداق اممددم المتحدددا ،واإلعددلن العددالمي لحقددوق اإلنسددان ،والعهددد الدددولي ال ددا
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية ،والعهد الدولي ال ا

بالحقوق المدنية والسياسدية ،وإعدلن وبرندام

عمل فيينا،
وإذ يحيط علما باستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،بما في
ذلك ما خلد

إليده مدن أن احتدرار النادام المنداخي أمدر ال ريد فيده وأن القددر امكبدر مدن االيديداد فدي معددالت

الحرارا العالمية الذي لوحظ منذ منتصف القرن العشرين ناجم على امرج ح عن فعل اإلنسان،
وإذ يقر بأن اتفاقية اممم المتحدا اإلطارية بشأن تغير المناخ تال اإلطار العالمي الشامل لتنداو مسدا ل
تغيددر المندداخ ،وإذ يؤكددد مددن جديددد مبددادي االتفاقيددة اإلطاريددة علددى النحددو الددوارد فددي المددادا  3منهددا ،وإذ يرح د
بمقررات مؤتمر اممم المتحدا المعني بتغي ر المناخ الذي عقد في بالي بإندونيسيا في كانون امو /ديسمبر ،2007
وال سيما اعتماد خطة عمل بالي،
وإذ يشددير إلددى أن إعددلن وبرنددام عمددل فيينددا أك د دا مددن جديددد علددى أن الحددق فددي التنميددة ،علددى النحددو
المنصو

عليه في إعلن الحق فدي التنميدة ،دو حدق عدالمي وايدر قابدل للتصدر

وجدزء ال يتجدزأ مدن حقدوق

اإلنسان امساسية،
وإذ يقر بأن اإلنسان و محور شواال التنمية المستدامة وبدأن الحدق فدي التنميدة يجد أن يتحقدق بحيد
تُلبى على نحو منصف االحتياجات اإلنما ية والبيئية لألجيا الحالية والمقبلة،
وإذ يقددر أي دا بددأن فقددراء العددالم معرفددون بصددفة خا ددة لل تددأ ر بتغيددر المندداخ ،وال سدديما أولئددك الددذين
يتركزون في المناطق المهددا ب طر كبير ،وبأن قدرتهم على التكيف االبا ما تكون محدودا أكار،

وإذ يقر كذلك بأن البلدان الجزريدة الواطئدة واير دا مدن البلددان الجزريدة الصدغيرا ،والبلددان التدي بهدا
مناطق ساحلية واطئة أو مناطق قاحل ة وشبه قاحلة أو منداطق معرفدة للفي دانات والجفدا

والتصدحر ،والبلددان

النامية ذات النام اإليكولوجية الجبلية الهشة فعيفة للغاية أمام اآل ار السلبية لتغير المناخ،
وإذ يشير إلى امحكام ذات الصلة الواردا في اإلعلنات والقرارات وبرام العمل المعتمدا في المدؤتمرات
الر يسية ومؤتمرات القمدة والددورات االسدتانا ية التدي عقددتها اممدم المتحددا واجتماعدات متابعتهدا ،وال سديما جددو
أعمدددا القدددرن  ،21وإعدددلن ريدددو بشدددأن البيئدددة والتنميدددة ،وإعدددلن جو انسدددبرا بشدددأن التنميدددة المسدددتدامة ،وخطدددة
جو انسبرا للتنفيذ،
وإذ يشير أي ا إلى قدرار لجندة حقدوق اإل نسدان  60/ 2005المدؤرخ  20نيسدان/أبريل  2005بشدأن
حقوق اإلنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة ،
وإذ يشددير كددذلك إلددى قددرار ال مجلددس  27/ 6المددؤرخ  14كددانون امو /ديسددمبر  2007بشددأن السددكن
الل ق كعنصر من العنا ر المكونة للحق في مستوى م عيشي مناسد  ،وال سديما الفقدرا  3مدن د ذا القدرار،
وإلى مقرر المجلس  104 / 2المؤرخ  27تشرين الااني/نوفمبر  2006بشأن حقوق اإلنسان والحصدو علدى
الماء،
وإذ يحيط علما بإسهام اإلجراءات ال ا ة ل لمجلس في بح

وييادا فهم العلقة بين التمتع بحقدوق

اإلنسان وحماية البيئة،
وإذ يحيط علما أي ا باالستنتاجات و التو يات الواردا في التقرير الذي قدمه إلى الجمعيدة العامدة
المقددرر ال ددا

المعنددي بحددق كددل إنسددان فددي التمتددع بددأعلى مسددتوى ممكددن مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة

(  ،)A/62/214الذي يت من دعوا موجهة إلى المجلس لبح
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يقرر أن يطل

تأ ير تغير المناخ على حقوق اإلنسان،

إلى مفوفي ة اممم المتحدا السامية لحقوق اإلنسان أن ت ُجري ،بالتشاور مع

الدو وسا ر المنامات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية ،بما في ذلك الفريق الحكومي الدولي
المعني بتغير المناخ ،وأمانة اتفاقية اممم المتحدا اإلطارية بشأن تغير المناخ ،و أ حاب المصلحة اآلخرون ،
ومع أخذ آرا ها في االعتبار ،دراسدة تحليليدة مفصدلة  ،فدي حددود المدوارد الحاليدة ،بشدأن العلقدة بدين تغيدر
المناخ وحقوق اإلنسان ،على أن ت ُقد م إلى ال مجلس قبل دورته العاشرا؛
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يشجع الدو على اإلسهام في الدراسة التي ستجريها المفوفية السامية؛

-3

يقرر أن ينار في المسألة في دورته العاشرا في إطدار البندد  3مدن جددو امعمدا  ،وأن

يعرض بعد ذلك الدراسة وموجز ا لمناقشة التي ست ُجرى خل دور ا المجلس العاشرا على مؤتمر امطدرا
في اتفاقية اممم المتحدا اإلطارية بشأن تغير المناخ لكي ينار فيهما.
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