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حقوق اإلنسان وتغير المناخ
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشــد مبيثــاق األمــم املتحــدة ،وي يــد العيــد اإلعــسن ال ــامل قــوق اإلنســان وال ــد
ال ــدوخل ا ــاو ــا قوق اواتج ــايي واوجتماعي ـ والثقايلي ـ وال ــد ال ــدوخل ا ــاو ــا قوق املدني ـ
والسياسي وإعسن و رنامج عمل يليينا،

وإذ ِّ
يذعر جبميع ارارااه السا ق املت لق حبقوق اإلنسان واغري املناخ،
وإذ ي ي ــد العي ــد اافاايـ ـ األم ــم املتح ــدة اإلغاري ـ ـ أل ــلن اغ ــري املن ــاخ واأل ــدا واملب ــاي
الـ ـ ـوارية يلي ـ ــا ،ويأل ـ ــدي عل ـ ــم حن ـ ــه ينبغـ ـ ـ لاغـ ـ ـرا حن ـ ــرت حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان احرتام ـ ــا اام ـ ــا
مجيــع اإلج ـراتاا املت لق ـ تغــري املنــاخ ،ويلقــا ملــا وري نتــادج الــدورة السايس ـ عألــرة ملــر ر األغ ـرا
اوافااي (،)1
وإذ ي يد حيضا العيد اولتـاا تااحـ انفيـذ اافاايـ األمـم املتحـدة اإلغاريـ ألـلن اغـري املنـاخ
انفيــذا اامــا ويل ــاو ومســتداما عــن غريــا ال مــل الت ــاوغ الحتويــل األجــل ،غيـ قيــا ا ــد الن ــاد
لسافااي ،
وإذ ي ـرت ـلن الحتــا ع ال ـامل لتغـري املنــاخ يتحتلـ  ،مثلمـا جــات اوافاايـ اإلغاريـ ألــلن
اغــري املنــاخ ،ا اونــا علــم حوســع نحتــاق جــن مــن جانـ مجيــع البلــدان ومألــارعت ا اســت ا يولي ـ
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يل ال ومسدمـ  ،ويلقـا ملسـروليااا املألـرتع  ،وإن عانـا متباينـ  ،ولقـدراا عـل لـد وترويلـه اوجتماعيـ
واواتجايي ،
نســا ،مثلمــا جــات اافااي ـ
وإذ ي ــرت حيضــا ــلن اــدا ري التجــد لتغــري املنــاخ ينبغ ـ حن ا ء
األمــم املتحــدة اإلغاريـ ألــلن اغــري املنــاخ ،انســيقا متجــامس مــع التنميـ اوجتماعيـ واواتجــايي مــن
حجــل بن ـ ا اــار الضــارة لتغــري املنــاخ علــم ــذل التنمي ـ  ،مــع إيــست اوعتبــار الجامــل لسحتياجــاا
قيــا النمــو اواتجــاي املســتدا والقضــات علــم
املألــروع وذاا األولويـ للبلــدان الناميـ املتمثلـ
الفقر،
وإذ يرعــد حن التاامــاا حقــوق اإلنســان وم ايري ــا ومبايد ــا وجــن حن ارشــد واقــو عملي ـ
وضــع السياســاا علــم الجـ د الــدوخل واإلاليمـ والــوغين جمــال اغــري املنــاخ ،مبــا ي ــاك ااســاق الـ
السياساا ومألروعيت ا ونتاد ا املستدام ،
وإذ يرعد حن لآلاار الضـارة النامجـ عـن اغـري املنـاخ جمموعـ مـن اون جاسـاا ،املباشـرة و ـري
املباشــرة ،علــم التمتــع الف ل ـ حبقــوق اإلنســان ،الــم األــمل يليمــا األــمله ،ا ــا ا يــاة ،وا ــا
الغذات الجا  ،وا ا التمتع لعلم مسـتو جـن مـن الجـح البدنيـ وال قليـ  ،وا ـا السـجن
السد ــا ،وا ــا اقري ــر املج ــري ،وا ــا التنميـ ـ  ،وا ــا ا ج ــول عل ــم امل ــات الج ــا للأل ــر
وخ ــدماا الج ــر الج ــح  ،وا ــا التنميـ ـ  ،وإذ ي ـ ِّ
ـذعر لن ــه و ــوك ــل ح ــال م ــن األحـ ـوال
حرمان ش من وسادل عيأله،
وإذ ي ـر عــن القــه مــن حن ـذل اون جاســاا اــرار علــم األيلـراي وايتم ــاا مجيــع ح ــات
ال ــاري ــري حن واــع ا اــار الضــارة لتغــري املنــاخ يجــون حشــد علــم ش ـراد الســجان الــم ا ــي ح ــس
حال ـ ض ـ س ســب عوامــل مثــل افغرايليــا ،والفقــر ،ونــو افــنس ،والســن ،واونتمــات إو الأل ـ و
األ لي حو األالياا ،واأل ل القوم حو اوجتماع حو مجان املولد حو ح وضع آخر ،واإلعاا ،
وإذ ي ــر ع ــن الق ــه حيض ــا م ــن حن البل ــدان ال ــم افتق ــر إو املـ ـواري السكمـ ـ لتنفي ــذ خحتحت ــا
و ـرامج عمل ــا جمــال التجيــس وإو اس ـرتااي ي اجيــس يل ال ـ اــد ا ـاغ مــن الت ــر قــدر حع ـ
للظ ـ ـوا ر افوي ـ ـ البالغ ـ ـ الأل ــدة ،املن ــاغا الريفي ـ ـ وا ض ـ ـري عل ــم الس ـ ـوات ،خجو ــا البلـ ــدان
النامي  ،و سيما حاـل البلـدان اـوا والـدول افاريـ الجـغرية الناميـ والبلـدان األيلريقيـ الـم ا ـاغ مـن
اا لي حع للتلار تغري املناخ،
وإذ يس ــلم لوج ــه الض ـ ـ س ا ا ـ ـ ال ــم ي ــاغ من ــا ــري امل ـ ـواغن ال ــذين ا ــد يواج ــون
ــدياا مرابحتـ ـ تنفي ــذ ا ــدا ري التج ــد املسدمـ ـ للظ ــرو افويـ ـ البالغـ ـ الأل ــدة س ــب وضـ ـ م
والذين اد اجون يلرو و ـو م إو امل لومـاا وا ـدماا دـدوية ،ـا يـري إو نألـوت عراايـل ـول
يون ت م الجامل حبقوا م اإلنساني ،
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وإذ يرعــد اولت ـاا ت ايــا إج ـراتاا التجيــس ويلقــا إلغــار عــانجون للتجيــس واملض ـ
رنامج عمل نريويب املنبثا عن اافااي األمم املتحدة اإلغاري أللن اغري املناخ،
وإذ يرح ـ ان ق ــاي املــر ر ا ــاي وال أل ـرين لاغ ـرا
أللن اغري املناخ عانون األول/ييسم  2015اريس،

انفيــذ

اافااي ـ األمــم املتح ــدة اإلغاري ـ

وإذ يسح ـ حمهي ـ ايســري التفاعــل ا ــاي ـ األوســاق امل ني ـ حبقــوق اإلنســان واألوســاق
ا ــد
امل نيـ تغــري املنــاخ مــن حجــل نــات القــدراا السكمـ للتجــد لتغــري املنــاخ علــم النحــو املبـ
جنيس املت لا احرتا حقوق اإلنسان اإلجراتاا املت لق املناخ،
وإذ يسح حيضا إنألات منتد البلدان امل رض

حتر اغري املناخ والدعوة إو منا راه،

 -1ي ــر ع ــن الق ــه ألن اغ ــري املن ــاخ ا ــد حسـ ـ م اااي ــد الجـ ـوار الحتبي يـ ـ املبا تـ ـ
وعـذل األحـدا البحتي ـ التحتـور وحن ــذل األحـدا حاــارا ضـارة علــم التمتـع الجامــل جبميـع حقــوق
اإلنسان؛
 -2يألــدي علــم األمهي ـ امللح ـ ملوا ــل التجــد لل واا ـ الضــارة لتغــري املنــاخ النســب
ــلت ا التاام ــاا ال ــدول جم ــال حق ــوق اإلنس ــان ،و س ــيما البل ــدان
إو افمي ــع ،م ــن حيـ ـ
النامي ـ و النســب إو يل ــاا النــا األعثــر اــلارا تغــري املنــاخ ،وخا ـ الف ــاا الــم ا ــاغ يلق ـرا مــدا ا
واواجه ارييا ترو عيأل ا؛
رنــامج عملــه للــدورة ا ايي ـ والثسا ـ حلق ـ نقــا عــن ا اــار
 -3يقــرر حن يــدر
الضــارة لتغــري املنــاخ علــم ج ــوي الــدول الرامي ـ إو إعمــال حــا عــل إنســان اــدر يا التمتــع ــلعلم
مس ــتو ج ــن م ــن الج ــح البدني ـ وال قلي ـ والسياس ــاا وال ــدرو املس ــتفاية واملمارس ــاا افي ــدة،
وذل استنايا إو خمتلس ال نا ر الوارية ذا القرار؛
 -4يحتل ـ إو مفوض ــي األمــم املتح ــدة الســامي ق ــوق اإلنســان حن ا م ــد ،التأل ــاور
م ــع ال ــدول ،واإلجـ ـراتاا ا ا ـ ـ يل ــس حق ــوق اإلنس ــان ،ومنظمـ ـ الج ــح ال امليـ ـ  ،و ري ــا م ــن
املنظماا الدوليـ املتتجـ  ،وا ي ـاا ا جوميـ الدوليـ  ،مبـا يلي ـا يلريـا ا ـ ات ا جـوم الـدوخل امل ـين
تغــري املنــاخ ،وحمانـ اافاايـ األمــم املتحــدة اإلغاريـ ألــلن اغــري املنــاخ ،وح ــحا املجــلح ا خـرين،
وم ــع حخ ــذ آراد ــا اوعتب ــار ،إو إجـ ـرات يراسـ ـ ليليـ ـ مفج ــل  ،ح ــدوي املـ ـواري ا اليـ ـ  ،أل ــلن
ال ساـ ـ اغــري املنــاخ وحقــوق اإلنســان وحــا عــل يلــري التمتــع ــلعلم مســتو جــن مــن الجــح
البدنيـ وال قليـ  ،وحن اقــد ــذا التقريــر إو ايلــس ابــل ان قــاي يوراــه ا اييـ والثساـ لسسرتشــاي ــه
حلق النقا الم در هبا اجليس الفقرة  3حعسل؛
 -5يحتلـ ـ ـ حيض ـ ــا إو املفوض ـ ــي الس ـ ــامي حن اق ـ ــد إو جمل ـ ــس حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان،
جلســته الــم ســتل حلق ـ النقــا  ،اقري ـرا مــوجاا اض ـمنه حي ـ او ــياا انبثــا عــن ذل ـ النقــا  ،ع ـ
ينظر اختاذ مايد من إجراتاا املتا ؛
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 -6ي ـ ــدعو املجلفـ ـ ـ ووي ـ ــاا إغ ـ ــار اإلجـ ـ ـراتاا ا ا ـ ـ ـ  ،ع ـ ــل إغ ـ ــار وويت ـ ــه،
واف ــاا األخــر ــاحب املجــلح  ،مبــا ذلـ ا ـ ات األعــايويون ومنظمــاا ايتمــع املــدغ ،إو
اإلس ا نألاق حلق النقا ؛
 -7يأل ـ ع امل ني ـ مــن املجلف ـ وويــاا إغــار اإلج ـراتاا ا ا ـ علــم موا ــل
النظر مسلل اغري املناخ وحقوق اإلنسان ،عل إغار وويته؛
 -8يقــرر حن ينظــر
إغار رنامج عمله املقبل؛

إمجانيـ انظــيم حنألــحت متا ـ ألــلن اغــري املنــاخ وحقــوق اإلنســان

 -9يحتلـ ـ إو األمـ ـ ال ــا واملف ــو الس ــام اـ ـويلري ع ــل م ــا يل ــا م ــن مـ ـواري ألـ ـري
ومساعدة اقني إلجناك حلق النقـا والتقريـر املـوجا ألـلهنا والدراسـ التحليليـ املـذعورة حعـسل جـورة
يل ال و الواا املناس ؛
 -10يقرر إ قات ذل املسلل ايد نظرل.

افلس 44
 2وك/يوليه 2015
[اعتمد دون اجويا].
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