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قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  1تموز/يوليه 2016
 -٣٣/٣2حقوق اإلنسان وتغير 
المناخ
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،ويعيد تأكيد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهدد الددويل اخلداص بداحلقوق املدنيدة
والسياسية ،واتفاقية حقوق الطفل ،وإعالن وبرنامج عمل فيينا،
وإذ يرحب باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  ،)1(2030مبا يف ذلك ،يف مجلة أمور،
اهلدف  ،13الذي يدعو إىل اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وآثاره،
وإذ يؤكدد مدن جديددد أن مجيد حقددوق اإلنسدان عامليدة ،وأهنددا غدري قابلددة للتجزئدة ومرتابطددة

ومتشابكة،

وإذ ِّ
يذكر جبمي قراراته السابقة املتعلقة حبقوق اإلنسان وتغري املنا 
خ،
وإذ يعيددد تأكيددد اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلطاريددة بشددأن تغددري املندداخ واألهددداف واملبدداد
ال دواردة فيهددا ،ويشدددد عل د أندده ينبغددي لألطدراف أن حتددرتم حقددوق اإلنسددان احرتامددا تامددا يف مجي د
اإلجدراءات املتعلقددة بتغددري املندداخ ،وفقددا ملددا ورد يف نتددائج الدددورة السادسددة عشددرة ملددؤمتر األطدراف يف
االتفاقية(،)2
__________

()1
()2
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وإذ يعيددد أيضددا تأكيددد االلتدزام بإتاحددة تنفيددذ اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلطاريددة بشددأن تغددري
املناخ تنفيذا تاما وفعاال ومستداما يف سياقات منها سياق التنمية املستدامة وجهود القضداء علد
الفقر ،عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل ،بغية حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية،
وإذ يعددرتف بددأن الطدداب العدداملي لتغددري املندداخ يتطلددب ،مثلمددا جدداء يف االتفاقيددة اإلطاريددة
بشأن تغري املناخ ،تعاونا عل أوس نطاق ممكن من جانب مجي البلدان ومشاركتها يف استجابة
دوليددة فعالددة ومالئمددة ،وفقددا ملسددؤوليا ا املشددرتكة ،وإن كانددم متباينددة ،ولقدددرات كددل بلددد يف ددوء
الظروف الوطنية املختلفة،


نسق ،مثلما جاء يف اتفاقيدة
وإذ يعرتف أيضا بأن تدابري التصدي لتغري املناخ ينبغي أن تُ ّ
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،تنسيقا متكامال م التنمية االجتماعية واالقتصادية من
أجل جتنب اآلثار الضارة لتغري املناخ عل هذه التنميدة ،مد إيدالء االعتبدار الكامدل لالحتياجدات
املشددروعة وذات األولويددة للبلدددان الناميددة املتمثلددة يف حتقيددق النمددو االقتصددادي املسددتدام والقضدداء
عل الفقر،
وإذ يؤكد أن التزامات حقوق اإلنسان ومعايريها ومبادئها ميكدن أن ترشدد وتقدوي عمليدة
و د السياسددات عل د الصددعد الدددويل واإلقليمددي والددوط يف جمددال تغددري املندداخ ،مبددا يعددزق اتسدداق
تلك السياسات ومشروعيتها ونتائجها املستدامة،


وإذ يؤكددد أن لآلثددار الضددارة النامجددة عددن تغددري املندداخ جمموعددة مددن االنعكاسددات املباشددرة
وغددري املباشددرة ،قددد تزيددد بزيددادة االح درتار ،وتددؤثر يف التمت د الفعلددي حبقددوق اإلنسددان ،ال د تشددمل
فيما تشمله ،احلق يف احلياة ،واحلق يف الغذاء الكايف ،واحلدق يف التمتد بدأعل مسدتون ممكدن مدن
الصددحة البدنيددة والعقليددة ،واحلددق يف السددكن الالئددق ،واحلددق يف تقريددر املصددري ،واحلددق يف التنميددة،
واحل ددق يف احلص ددول عل د امل دداء الص دداا للش ددرح وخ دددمات الص ددرف الص ددحي ،واحل ددق يف التنمي ددة،
وإذ ِّ
يذكر بأنه ال جيوق بأي حال من األحوال حرمان شعب من وسائل عيشه،

وإذ يسددلم بددأن تغددري املندداخ يشددكل ديدددا وجوديددا للددبعو ،وإذ يسددلم أيضددا بددأن تغددري
املناخ بات يدؤثر سدلبا علد التمتد الكامدل والفعدال حبقدوق اإلنسدان املنصدوص عليهدا يف اإلعدالن
العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يعددرح عددن قلقدده مددن أن هددذه االنعكاسددات ت دؤثر عل د األف دراد وااتمعددات يف مجي د
أحندداء العددا غددري أن وقد اآلثددار الضددارة لتغددري املندداخ يكددون أشددد علد شدرائ السددكان الد تعددي
أصددال حالددة ددع بسددبب عوامددل مثددل اجلغرافيددا ،والفقددر ،ونددون اجلددنس ،والسددن ،واالنتمدداء إىل
الش ددعوح األص ددلية أو األقلي ددات ،واألص ددل الق ددومي أو االجتم دداعي أو مك ددان املول ددد أو أي و د
آخر ،واإلعاقة،
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وإذ يسلم بأن األطفال هدم مدن بدش أشدد الفتدات تدأثرا بتغدري املنداخ ،الدذي قدد يكدون لده
أثددر خطددري يف التمت د بددأعل مسددتون ميكددن بلوغدده مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة واحلصددول عل د
التعليم والغذاء الكايف والسكن الالئق واملاء الصاا للشرح وخدمات الصرف الصحي،
وإذ يتطل د إىل يددوم املناقشددة العامددة للجنددة حقددوق الطفددل بشددأن حقددوق الطفددل والبيتددة
املقرر عقده يف  23أيلول/سبتمرب ،2016
وإذ يعرح عن قلقه من أن البلددان الد تفتقدر إىل املدوارد الالقمدة لتنفيدذ خططهدا وبدرامج
عملها يف جمال التكي وإىل اسرتاتيجية تكي فعالة قدد تعداين مدن التعدر بقددر أكدرب للظدواهر
اجلويددة البالغددة الش دددة ،يف املندداطق الريفي ددة واحلض درية عل د الس دواء ،خصوص ددا يف البلدددان النامي ددة،
ال سيما يف أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية ال تعداين مدن قابليدة
أكرب للتأثر بتغري املناخ،


وإذ يسلم بأوجه الضع اخلاصة الد يعداين منهدا املهداجرون وسدواهم مدن غدري املدواطنش
الذين قد يواجهون حتديات مرتبطة بتنفيذ تدابري التصددي املالئمدة للظدروف اجلويدة البالغدة الشددة
بسبب و دعهم والدذين قدد تكدون فدرص حصدوهلم علد املعلومدات واخلددمات ددودة ،ممدا يدؤدي
إىل نشوء عراقيل حتول دون متتعهم الكامل حبقوقهم اإلنسانية،

وإذ يرحددب باتفدداق بدداريس املعتمددد يف إطددار اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلطاريددة بشددأن تغددري
املناخ الذي أقر بأن تغري املناخ شاغل مشرتك للبشرية ،وأن عل األطراف ،عند اختاذ اإلجراءات
الرامية إىل التصدي لتغري املناخ ،أن حترتم وتعزق وتراعدي التزاما دا املتعلقدة حبقدوق اإلنسدان ،واحلدق
يف الصددحة ،وحقددوق الشددعوح األصددلية ،وااتمعددات االيددة ،واملهدداجرين ،واألطفددال واألشددخاص
ذوي اإلعاقة واألشخاص املوجدودين يف أو دان هشدة ،واحلدق يف التنميدة ،فضدال عدن املسداواة بدش
اجلنسش ومتكش املرأة ،واإلنصاف بش األجيال،


وإذ يضد يف اعتبدداره ددرورة حتقيددق التحددول العددادل للقددون العاملددة وإجيدداد العمددل الكددر
والوظائ الالئقة ،وفقا لألولويات اإلمنائية ااددة وطنيا،


وإذ يسدلم باحلاجددة امللحدة إىل التبكددري بالتصددديق علد اتفدداق بداريس أو قبولدده أو املوافقددة
عليه وتنفيذه بالكامل،
وإذ حي د األط دراف يف بروتوكددول كيوتددو امللحددق باتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلطاريددة بشددأن
تغددري املندداخ ال د تقددم بعد ُدد بددذلك أن تنظددر يف التصددديق عل د تعددديل الدوحددة لربوتوك دول كيوتددو
وتنفيذه،
وإذ يالح د األمهيددة ال د يوليهددا الددبعو ملفهددوم عالعدددل املندداخيع عنددد اختدداذ إج دراءات
للتصدي لتغري املناخ،
وإذ يرحددب بانعقدداد امل دؤمتر الثدداين والعشدرين لألطدراف يف اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلطاريددة
 باملغرح،
بشأن تغري املناخ يف تشرين الثاين/نوفمرب  2016يف مراك ،
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وإذ يرحددب أيضددا بإطددار سددينداي للحددد مددن أخطددار الك دوار للفددرتة 2030-2015
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحددة العداملي الثالد املعد باحلدد مدن أخطدار الكدوار  ،ومبدا تضدمنه
من إشارات إىل حقوق اإلنسان،
وإذ يالح العمدل الدذي تضدطل بده منظمدة األمدم املتحددة للطفولدة يف جمدال االسدتدامة
البيتية لصاا األطفدال ،مبدا يف ذلدك أعماهلدا الراميدة إىل حتسدش متتد األطفدال ،وال سديما األطفدال
األكثددر حرمانددا ،حبقددوقهم ،وتشددجي األطفددال بوصددفهم عوامددل تغيددري ال غ د عنهددا ،فضددال عددن
تقريرها الذي يكش سبل تأثر األطفال ،وال سيما األطفال يف احلداالت األكثدر هشاشدة ،بتغدري
ويبش ما يلزم اختاذه من خطوات ددة حلمايتهم(،)3
املناخّ ،

وإذ يرحددب بالقيددام خددالل الدددورة احلاديددة والثالثددش الددس حقددوق اإلنسددان بعقددد حلقددة
النقدا املتعلقدة بالتدأثري السددلري لتغدري املنداخ علد جهدود الددول الراميددة إىل اإلعمدال التددرجيي حلددق
كددل إنسددان يف التمتد بددأعل مسددتون ممكددن مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة ،والسياسددات والدددرو
املسددتفادة واملمارسددات اجليدددة ذات الصددلة ،وإذ يالح د التقريددر املددوجز ع دن حلقددة النقددا الددذي
أعدته مفو ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان(،)4
وإذ حيدديع علمددا بالدراسددة التحليليددة بشددأن العالقددة بددش تغددري املندداخ وحددق كددل إنسددان يف
التمتد بددأعل مسددتون ممكددن مددن الصددحة البدنيددة والعقليددة ،الد أعددد ا املفو ددية السددامية حلقددوق
اإلنسان عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان  ،15/29املؤرخ  2متوق/يوليه ،)5(2015
وإذ يشج الدول ،حسب االقتضاء ،عل إدمدا السياسدات املتعلقدة بالصدحة وحقدوق
اإلنسددان يف إجراءا ددا املتعلقددة باملندداخ عل د مجي د املسددتويات ،مبددا يف ذلددك خطددع عملهددا الوطنيددة
للتخفي من آثار تغري املناخ والتكي معه،
وإذ حيدديع علمددا بتقريددر املقددرر اخلدداص املع د مبسددألة التزامددات حقددوق اإلنسددان املتعلقددة
()6
بالتمت ببيتة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ،الذي يركز عل تغري املناخ وحقوق اإلنسان ،

وإذ يشدد عل أمهية تنفيدذ االلتزامدات املقطوعدة مبوجدب اتفاقيدة األمدم املتحددة اإلطاريدة
بشد د ددأن تغد د ددري املند د دداخ يف جمد د دداالت التخفي د د د والتكي د د د وتد د ددوفري التمويد د ددل ،ونقد د ددل التكنولوجيد د ددا،
وبندداء القدددرات لصدداا البلدددان الناميددة ،حسددب االقتضدداء ،مددن أجددل كفالددة أكددرب قدددر ممكددن مددن
جهددود التخفي د للتقليددل إىل أدىن حددد مددن األثددر السددلري املرتتددب عل د تغددري املندداخ يف األجيددال
احلالية واملقبلة،
__________

()3
()4
()5
()6

4

).Unless we act now: The impact of climate change on children (UNICEF, New York, November 2015
.A/HRC/32/24
.A/HRC/31/36
.A/HRC/31/52
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وإذ يالح أمهية تيسري التفاعل اهلادف بش األوساط املعنية حبقوق اإلنسان واألوسداط
املعنية بتغري املناخ عل الصعيدين الدوط والددويل مدن أجدل بنداء القددرات الالقمدة للتصددي لتغدري
املندداخ علد حنددو حيددرتم حقددوق اإلنسددان ويعزقهددا ،مد مراعدداة تعهددد جنيد املتعلددق بدداحرتام حقددوق
اإلنسان يف اإلجراءات املتعلقة باملناخ،


وإذ يالحد أيضددا إنشدداء منتدددن البلدددان املعر ددة خلطددر تغددري املندداخ ومددا يضددطل بدده مددن

دعوي،
عمل
وإذ يالح كذلك إنشاء وعمل املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلقة بتغري املناخ،
مب ددا يف ذل ددك جلن ددة راس دداء ال دددول واحلكوم ددات األفارق ددة املعني ددة بتغ ددري املن دداخ ،والتح ددال ال دددويل
للطاقة الشمسية،
 -1يعددرح عددن قلقدده ألن تغددري املندداخ قددد أسددهم يف تزايددد الكدوار الطبيعيددة املباغتددة
وكددذلك األحدددا البطيت ددة التطددور وأن هل ددذه األحدددا أثددارا ددارة عل د التمت د الكامددل جبمي د
حقوق اإلنسان؛
 -2يشدد عل األمهية امللحة ملواصلة التصدي للعواقب الضارة لتغري املناخ بالنسبة
إىل اجلمي د  ،مددن حي د صددلتها بالتزامددات الدددول يف جمددال حقددوق اإلنسددان ،ال سدديما يف البلدددان
الناميدة وبالنسددبة إىل فتددات النددا األكثددر تددأثرا بتغددري املندداخ ،وخاصددة األطفددال الددذين يعددانون فق درا
مدقعا وترديا يف ظروف العي ؛
 -3يدددعو الدددول إىل مواصددلة التعدداون واملسدداعدة الدددوليش يف جمددال تدددابري التكيد
وتعزيزمها ملساعدة البلدان النامية ،وال سيما تلك املعر ة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغدري املنداخ
واألشخاص الذين يعيشون أو اعا هشة ،مبن فيهم األطفال األكثر عر ة للخطر؛
 -4يقددرر أن يدددر يف برنددامج عملدده للدددورة الرابعددة والثالثددش ،اسددتنادا إىل تل د
العناصددر ال دواردة يف هددذا الق درار ،حلقددة نقددا عددن اآلثددار الضددارة لتغددري املندداخ عل د جه دود الدددول
الرامية إىل إعمال حقوق الطفل تدرجييا وكذا السياسات والدرو املستفادة واملمارسات اجليدة؛
 -5يطلب إىل مفو ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تبدادر ،بالتشداور
م الدول ،واإلجراءات اخلاصة الس حقوق اإلنسان ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،وبرندامج
األم ددم املتح دددة للبيت ددة ،ومنظم ددة الص ددحة العاملي ددة ،واملنظم ددة العاملي ددة لألرص دداد اجلوي ددة وغريه ددا م ددن
املنظمات الدولية املختصة واهليتات احلكومية الدولية ،مبا فيها اهليتة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ ،وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وأصحاح املصلحة اآلخرين ،وم
أخذ آرائها يف االعتبار ،إىل إجراء دراسة حتليلية مفصلة ،يف حددود املدوارد احلاليدة ،بشدأن العالقدة
بدش تغددري املندداخ والتمتد الكامددل والفعلددي حبقدوق الطفددل ،وأن تقدددم هددذه الدراسددة إىل االددس قبددل
انعق دداد دورت دده اخلامس ددة والثالث ددش ،علد د أن تسرتش ددد حبلق ددة النق ددا الد د ص دددر ددا تكليد د يف
الفقرة  4
أعاله؛
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 -6يطلددب أيض ددا إىل املفو ددية الس ددامية أن تق دددم إىل جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ،يف
دورتده الد سددتلي حلقدة النقددا  ،تقريدرا مدوجزا تضددمنه أيددة توصديات تنبثددق عددن ذلدك النقددا  ،كددي
ينظر يف اختاذ مزيد من إجراءات املتابعة؛
 -7ي دددعو املكلف ددش بوالي ددات يف إط ددار اإلج دراءات اخلاص ددة ،ك ددل يف إط ددار واليت دده،
واجلهات األخرن صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك اخلرباء األكادمييون ومنظمات ااتم املدين ،إىل
اإلسهام بنشاط يف حلقة النقا ؛
 -٨يشددج مددن يهمهددم األمددر مددن املكلفددش بواليددات يف إطددار اإلجدراءات اخلاصددة،
ك دل يف إطددار واليتدده ،عل د مواصددلة النظددر يف مسددألة تغددري املندداخ وحقددوق اإلنسددان ،مبددا يف ذلددك
اآلثار الضارة لتغري املناخ عل التمت حبقوق الطفل؛
 -9يدددعو الدددول إىل النظددر يف جانددب حقددوق اإلنسددان ددمن جوانددب أخددرن يف
إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
 -10يدددعو الدددول أيضددا إىل أن تدددمج منظددورا جنسددانيا يف مسدداعي التخفي د مددن
اآلثددار الضددارة لتغددري املندداخ عل د التمت د الكامددل والفعلددي حبقددوق البنددش والبنددات كافددة ،ومسدداعي
التكي م تلك اآلثار؛

اإلنسان؛

 -11يق ددرر أن ينظ ددر يف إمكاني ددة تنظ دديم أنش ددطة متابع ددة بش ددأن تغ ددري املن دداخ وحق ددوق

 -12يطلددب إىل األمددش العددام واملفددو السددامي تددوفري كددل مددا يلددزم مددن مدوارد بشدرية
ومسدداعدة تقنيددة إلحدداق حلقددة النقددا والتقريددر املددوجز بشددأهنا والدراسددة التحليليددة املددذكورة أعدداله
بصورة فعالة ويف الوقم املناسب؛
 -13يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.

اجللسة 46
 1متوق/يوليه 2016
[اعتُمد بدون تصويم].
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