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 جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
 ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٨/٢٢  
  حقوق اإلنسان وتغري املناخ

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبيثاق األمم املتحدة، ويعيد تأكيد اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،           إذ يسترشد     

عهد الـدويل اخلـاص     والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال       
  باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنامج عمل فيينا،

 يصادف الذكرى اخلامسة والعشرين إلعـالن       ٢٠١١أن عام    يف االعتبار وإذ يضع     
  احلق يف التنمية،

 ٢٥ املـؤرخ    ١٠/٤ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٣ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ٢٤ املـؤرخ    ١٦/١١ وتغري املناخ، وإىل قـراره        بشأن حقوق اإلنسان   ٢٠٠٩مارس  /آذار
   بشأن حقوق اإلنسان والبيئة،٢٠١١مارس /آذار

__________ 
تمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الثامنـة عـشرة             سترد القرارات واملقررات اليت اع      *  
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 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأهداف ومبـادئ           وإذ يعيد تأكيد    
هذه االتفاقية، وإذ يشدد على أن حتترم األطراف حقوق اإلنسان احتراماً تامـاً، يف مجيـع                

تعلقة باملناخ، على النحو املنصوص عليه يف نتائج الدورة السادسة عشرة ملؤمتر            اإلجراءات امل 
  ،)١(األطراف يف االتفاقية

 االلتزام بالتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملـستدام         وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
 األجل من   التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن طريق العمل التعاوين الطويل           

   وبعده، من أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية،٢٠١٢اآلن وحىت عام 
إعالن ريو بشأن البيئة والتنميـة، وجـدول أعمـال               وإذ يؤكد من جديد كذلك        

، وإعالن جوهانـسربغ بـشأن      ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١القرن  
القمة العاملي للتنمية املستدامة، وإذ يسلم بأن البشر هم         التنمية املستدامة، وخطة تنفيذ مؤمتر      

حمور االهتمام يف التنمية املستدامة وبأنه جيب إعمال احلق يف التنمية حىت يتسىن الوفاء بشكل               
  عادل باالحتياجات اإلمنائية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل،

، ة املستدامة يف ريو دي جانريو     نمي بقرار عقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن الت       وإذ يرحب   
      حييط علماً بالـدعوة الـيت وجهتـها اجلمعيـة العامـة، يف      وإذ ، ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران 

، إىل املنظمات واهليئات التابعـة      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٤/٢٣٦قرارها  
  لألمم املتحدة للمسامهة يف عملية التحضري للمؤمتر،

يات اليت يفرضها تغري املناخ على التنمية وعلى التقـدم احملـرز يف              بالتحد وإذ يسلم   
سبيل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما فيما خيص األهداف املتعلقة بالقضاء علـى              

  الفقر املدقع واجلوع، وبتحقيق االستدامة البيئية، وبالصحة،
ما جاء يف اتفاقية األمم املتحدة    بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب، مثل       وإذ يعترف   

اإلطارية بشأن تغري املناخ، تعاوناً على أوسع نطاق ممكن من جانب مجيع البلدان ومشاركتها            
يف استجابة دولية فعالة ومالئمة، وفقاً ملسؤولياهتا املشتركة، وإن كانـت متباينـة، ووفقـاً      

  لقدرات كل منها وظروفها االجتماعية واالقتصادية،
        ، مثلمـا جـاء     أن تكـون   بأن تدابري التصدي لتغري املناخ ينبغي     ضاً  أي ترفوإذ يع   

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، منسقة تنسيقاً متكـامالً مـع التنميـة                يف
االجتماعية واالقتصادية بغية جتنب اآلثار الضارة هبذه التنمية، مع إيالء االعتبـار الكامـل              

ذات األولوية للبلدان النامية لتحقيق النمـو االقتـصادي املـستدام         واملشروعة  لالحتياجات  
  واستئصال شأفة الفقر،

__________ 
)١( FCCC/CP/2010/7/Add.1، ١٦-م أ/١ املقرر. 
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 أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة           وإذ يؤكد من جديد     
  ومتشابكة،

  بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن العالقة بني          وإذ حييط علماً    
، وحبلقة النقاش بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان          )٢(تغري املناخ وحقوق اإلنسان   

، يف الدورة احلادية عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان،          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥املعقودة يف   
   الذي ركز على العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان،٢٠١٠وباحملفل االجتماعي لعام 

لآلثار املتصلة بتغري املناخ جمموعة من االنعكاسات، املباشـرة         على أن    وإذ يشدد   
 احلق يف احليـاة،     ،ه فيما تشمل  ،وغري املباشرة، على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان اليت تشمل        

          واحلق يف الغذاء الكايف، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الـصحة، واحلـق يف          
 ملـاء الـصاحل للـشرب      ااحلق يف احلصول علـى       و ،السكن الالئق، واحلق يف تقرير املصري     

 حرمان شـعب  وإذ يشري إىل أنه ال جيوز بأي حال من األحوال        وخدمات الصرف الصحي،  
  من وسائل عيشه،

 من أن هذه االنعكاسات تؤثر على األفراد واجملتمعات يف مجيع           القلقيعرب عن   وإذ    
 غري أن آثار تغري املناخ يكون وقعها أشد ما يكون على شرائح السكان اليت تعاين أحناء العامل،

أصالً حالة ضعف بسبب عوامل مثل اجلغرافيا والفقر ونوع اجلنس والـسن واالنتمـاء إىل               
  الشعوب األصلية أو األقليات واإلعاقة،

 التعاون الـدويل    مشكلة عاملية تتطلب حالً عاملياً، وأن     هو   بأن تغري املناخ     وإذ يسلم   
الفعال إلتاحة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تنفيـذاً تامـاً وفعـاالً                

هام يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة إلعمال       هو أمر   ومتواصالً وفقاً ألحكام ومبادئ االتفاقية      
  اآلثار املتصلة بتغري املناخ،متّسها حقوق اإلنسان اليت 

 حقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلام        واجبات ومعايري ومبادئ   أن   كدوإذ يؤ   
تعزز اتـساق الـسياسات     الوطنية يف جمال تغري املناخ ف     ودعم يف وضع السياسات الدولية و     

  والشرعية والنتائج املستدامة،
 من أن تغري املناخ يشكل هتديداً فوريـاً وبعيـد           يعرب من جديد عن قلقه      -١  

اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل، وله انعكاسات سلبية على التمتع الكامـل            املدى للشعوب و  
  حبقوق اإلنسان؛

  : إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان القيام مبا يلييطلب  -٢  
تنظيم حلقة دراسية، قبل انعقاد الدورة التاسعة عـشرة للمجلـس، بـشأن        )أ(  

اخ على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، بغية االستجابة للدعوة         التصدي لآلثار السلبية لتغري املن    
__________ 

)٢( A/HRC/10/61. 
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إىل احترام حقوق اإلنسان يف مجيع اإلجراءات والسياسات املتعلقة بتغري املناخ، وإقامة عالقات             
  تواصل وتعاون أقوى بني األوساط املعنية حبقوق اإلنسان واألوساط املعنية بتغري املناخ؛

عنية األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلـك اخلـرباء          دعوة الدول واجلهات امل     )ب(  
األكادمييون ومنظمات اجملتمع املدين وممثلو أكثر الشرائح السكانية تضرراً من تغري املناخ، إىل             

  املشاركة بنشاط يف احللقة الدراسية؛
دعوة أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبرنامج األمـم              )ج(  
لبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل املساعدة يف تنظيم احللقة الدراسية، باستلهام            املتحدة ل 

أفضل املواد العلمية املتاحة، مبا يف ذلك تقارير التقييم والتقارير اخلاصة الصادرة عـن اهليئـة      
  احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

مال السابقة اليت اضطلع هبا اجمللس       أن تستند احللقة الدراسية إىل األع      يقرر  -٣  
وآلياته، مثل احملفل االجتماعي واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة، مع مراعاة نتـائج الـدورة              

تغري املناخ، املعقودة يف السادسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن          
ء الدورة السابعة عـشرة ملـؤمتر       ، وأية مسائل ذات صلة تنشأ أثنا      ٢٠١٠ يف عام    كانكون

  ؛٢٠١١األطراف يف االتفاقية املقرر عقده يف ديربان جبنوب أفريقيا، يف عام 
  :أن تقوم مبا يليالسامية  إىل املفوضية يطلب  -٤  
تقدمي تقرير موجز إىل جملس حقوق اإلنسان، يف دورته العشرين، بـشأن              )أ(  

أية توصيات تنبثق عن تلك احللقة، للنظر يف اختاذ         احللقة الدراسية املشار إليها أعاله، يشمل       
  مزيد من إجراءات املتابعة؛

إتاحة التقرير املوجز عن احللقة الدراسية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم              )ب(  
  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته الثامنة عشرة؛

كل ما يلزم من مـساعدة       إىل األمني العام واملفوضة السامية تقدمي        يطلب  -٥  
بشرية وتقنية لعقد احللقة الدراسية وإجناز التقرير املوجز املشار إليهما أعاله على حنو فعـال               

  ويف الوقت املناسب؛
  . إبقاء هذه املسألة قيد النظريقرر  -٦  

  ٣٧اجللسة 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


