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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٦/٢٧  
  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،

 ٢٥ املـؤرخ    ١٠/٤ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ املـؤرخ    ٧/٢٣قراراته  ب يذكروإذ    
، بشأن حقوق اإلنسان    ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول  ١٧ املؤرخ   ١٨/٢٢ و ٢٠٠٩مارس  /آذار

 ٢٢املـؤرخ    ١٩/١٠ و ٢٠١١رس  مـا / آذار ٢٤ املـؤرخ    ١٦/١١ اتـه قرارووتغري املناخ،   
  بشأن حقوق اإلنسان والبيئة، ،٢٠١٤مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٢٥/٢١و ٢٠١٢مارس /آذار

) االتفاقية اإلطاريـة ( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        وإذ يعيد تأكيد    
 احتراماً تاماً   واألهداف واملبادئ الواردة فيها، ويشدد على أن حتترم األطراف حقوق اإلنسان          
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يف مجيع اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ، وفقاً ملا ورد يف نتائج الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر                
  ،)١(األطراف يف االتفاقية

 االلتزام بإتاحة بلوغ التنفيذ التام والفعال واملستدام لالتفاقيـة          تأكيد وإذ يعيد أيضاً    
 حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية،بغية األجل، طويل التعاوين العمل الاإلطارية عن طريق 

 الـدورة    مبا فيها  ، باملؤمترات اليت عقدهتا مؤخراً األطراف يف االتفاقية اإلطارية        وإذ يرحب   
 يف ديربان، جنوب أفريقيـا،      ٢٠١١نوفمرب  /السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة يف تشرين الثاين       

 يف الدوحة، والدورة    ٢٠١٢نوفمرب  /، املعقودة يف تشرين الثاين    والدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف    
 وارسو،  يف٢٠١٣نوفمرب / املعقودة يف تشرين الثاين،التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

الصادرة عـن مـؤمتر     " املستقبل الذي نصبو إليه   " بالوثيقة اخلتامية املعنونة     أيضاً وإذ يرحب   
 ،)٢( يف ريو دي جانريو، الربازيل٢٠١٢يونيه / عقد يف حزيراناألمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي

     / أيلول ٢٣ إىل دعوة األمني العام إىل عقد مؤمتر القمة املعين بتغري املناخ يف              وإذ يشري   
  هبدف حشد اجلهود والطموح ملواجهة تغري املناخ،٢٠١٤سبتمرب 

 وإعالن ريو بشأن البيئـة      ،لبشريةإعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة ا       ب يذكروإذ    
، وإعالن  ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١والتنمية، وجدول أعمال القرن     

  جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،
ال احلـق يف التنميـة    حمور شواغل التنمية املستدامة وبأن إعم   هم  بأن البشر  وإذ يسلم   

  ، البيئية ألجيال احلاضر واملستقبلجيب أن يكرس ليتسىن الوفاء باالحتياجات اإلمنائية و
 بالتحديات اليت يفرضها تغري املناخ على التنمية وعلى التقدم احملـرز            وإذ يسلم أيضاً    

القضاء على الفقر   ب املتعلقة   هدافاألب فيما يتعلق  بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما        حنو
  الصحة،واالستدامة البيئية و ،املدقع واجلوع

تفاقية اإلطارية،  اال بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب، مثلما جاء يف           وإذ يعترف   
تعاوناً على أوسع نطاق ممكن من جانب مجيع البلدان ومـشاركتها يف اسـتجابة دوليـة                

متباينة، ولقدرات كل منها وظروفهـا  وإن كانت  ،ركةومالئمة، وفقاً ملسؤولياهتا املشت   فعالة
  االجتماعية واالقتصادية،

يف  ، مثلمـا جـاء    تنّسق بأن تدابري التصدي لتغري املناخ ينبغي أن         وإذ يعترف أيضاً    
جتنب اآلثـار   من أجل   تفاقية اإلطارية، تنسيقاً متكامالً مع التنمية االجتماعية واالقتصادية         اال

__________ 

)١( FCCC/CP/2010/7/Add.1 ١٦-م أ/١، املقرر. 
 .، املرفق٦٦/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )٢(
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التنمية، مع إيالء االعتبار الكامل لالحتياجات املشروعة وذات        هذه  خ على   لتغري املنا الضارة  
  حتقيق النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر،املتمثلة يف  ،األولوية للبلدان النامية

   أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ يؤكد من جديد  
ومحايتها تقع على    أن املسؤولية عن تعزيز حقوق اإلنسان        يد أيضاً من جد  وإذ يؤكد   

   يف املقام األول،عاتق الدول

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقة بني           إىل   يشريوإذ    
العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان      حول  ، وحلقة النقاش    )٣(تغري املناخ وحقوق اإلنسان   

، أثناء الدورة احلادية عشرة جمللس حقوق اإلنـسان،         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥ملعقودة يف   ا
  ،)٤( الذي ركز على العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان٢٠١٠ واحملفل االجتماعي لعام

 بتنظيم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حلقـة دراسـية                   وإذ يرحب   
  لآلثار السلبية لتغري املناخ على التمتع الكامل       التصدي بشأن   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤ و ٢٣يف  

 ،)٥(يذكر بالتقرير املوجز عن هذه احللقةإذ حبقوق اإلنسان، و

تغري املناخ جمموعة من االنعكاسات، املباشـرة       النامجة عن   لآلثار الضارة    أن   وإذ يؤكد   
اليت تشمل، فيما تشمله، احلق يف احلياة، واحلق        وغري املباشرة، على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان        

يف الغذاء الكايف، واحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، واحلق يف الـسكن الالئـق،                 
واحلق يف تقرير املصري، واحلق يف التنمية، واحلق يف احلصول على املاء الصاحل للشرب وخـدمات                

  ال من األحوال حرمان شعب من وسائل عيشه،جيوز بأي ح يذكر بأنه ال الصرف الصحي، وإذ
 من أن هذه االنعكاسات تؤثر على األفراد واجملتمعات يف مجيع           هقلقوإذ يعرب عن      

العامل، غري أن وقع اآلثار الضارة لتغري املناخ يكون أشد على شرائح السكان اليت تعيش               أحناء  
نس والـسن واالنتمـاء إىل      أصالً حالة ضعف بسبب عوامل مثل اجلغرافيا والفقر ونوع اجل         

  األقليات واإلعاقة،  األصلية أوالشعوب
ال سيما أقل البلـدان منـواً والـدول اجلزريـة            أن البلدان النامية،     جمدداً وإذ يؤكد   
 يف انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد       تسهم بأقل قدر  اليت   ،النامية والبلدان األفريقية   الصغرية

العاملي، وتعّد شعوهبا من بني الشعوب األكثر ضعفاً حيال اآلثار الضارة لتغري املناخ على التمتع               
مستداماً  الكامل جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، ينبغي أن تتلقى دعماً            والفعلي  

 اليف التكيف مع تلك اآلثار الضارة وختفيفها،ومناسباً وميكن التنبؤ به للوفاء بتك

__________ 

)٣( A/HRC/10/61. 
 .Corr.1 وA/HRC/16/62انظر  )٤(
)٥( A/HRC/20/7. 
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         سياق صياغة خطة التنمية ملـا بعـد         باحلاجة إىل إيالء االعتبار الواجب، يف      وإذ يسلم   
 إىل دور التعاون الدويل فيما يتصل باالحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة للبلـدان             ٢٠١٥ عام

  ،وفعال خ على إعمال حقوق اإلنسان على حنو تامالنامية وإىل التصدي لألثر الضار لتغري املنا
 بأن تغري املناخ مشكلة عاملية ملحة تتطلب حالً عاملياً، وأن التعاون            أيضاً وإذ يسلم   

الدويل الفعال إلتاحة تنفيذ االتفاقية اإلطارية تنفيذاً تاماً وفعاالً ومستداماً وفقـاً ألحكامهـا      
إعمال حقوق اإلنسان اليت متـّسها      الرامية إىل   طنية  ومبادئها هو أمر هام يف دعم اجلهود الو       

  اآلثار املتصلة بتغري املناخ،
 ملا ورد يف إعالن ريو، أن تتعاون يف تعزيز بناء            وفقاً ،إىل أنه ينبغي للدول   وإذ يشري     

القدرات الذاتية املتعلقة بالتنمية املستدامة بتحسني الفهم العلمي عن طريق تبـادل املعـارف       
يف ذلـك    لتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها ونشرها ونقلها، مبا       العلمية وا 

  التكنولوجيات االبتكارية اجلديدة،
رشد وتقـوي    أن التزامات حقوق اإلنسان ومعايريها ومبادئها ميكن أن تُ         وإذ يؤكد   

خ، مبا يعـزز     الدويل واإلقليمي والوطين يف جمال تغري املنا       الصُُّعدعملية وضع السياسات على     
  اتساق تلك السياسات ومشروعيتها ونتائجها املستدامة،

 إنشاء منتدى البلدان املعرضة للتأثر بتغري املناخ وإطالق النسخة الثانية           إىلوإذ يشري     
 يف نيويورك، وهو تقريـر ميكـن أن         ٢٠١٢ يف عام    تقرير رصد قابلية التأثر بتغري املناخ     من  

  ياسات العامة،يصبح أداة مفيدة يف توجيه الس
 مـن   جمموعـة آلثار الضارة لتغري املناخ      من أن ل   يكرر اإلعراب عن قلقه     -١  

االنعكاسات املباشرة وغري املباشرة على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان كافة، وأن آثار تغـري              
لـة   يف أحناء العامل على األفراد واجملتمعات احمللية اليت تعاين أصـالً حا            املناخ تكون أشد وقعاً   

ضعف بسبب عوامل مثل اجلغرافيا والفقر ونوع اجلنس والسن واالنتماء إىل الشعوب األصلية 
  األقليات واإلعاقة؛ أو

الكـوارث الطبيعيـة املباغتـة    تزايد يف قد أسهم ن تغري املناخ  أل يعرب عن قلقه    -٢  
  اإلنسان؛ يع حقوقاألحداث البطيئة، وأن هلذه األحداث آثاراً ضارة على التمتع الكامل جبمكذلك و

 على األمهية امللحة ملواصلة التصدي للعواقب الضارة لـتغري املنـاخ            يشدد  -٣  
سيما يف    بالتزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان، ال       من حيث صلتها   -بالنسبة إىل اجلميع    

فئات البلدان النامية اليت تعيش شعوهبا أوضاعاً جتعلها أكثر ضعفاً حيال تغري املناخ، وخاصة ال             
 ؛ فقراً مدقعاً وتواجه تردياً لظروف عيشهاتعايناليت 

 على أمهية تعزيز احلوار والتعاون بني املنظمـات الدوليـة واجلهـات             يشدد  -٤  
  صاحبة املصلحة من أجل تطوير عملية حتليل الروابط بني حقوق اإلنسان وتغري املناخ؛
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 الدوليني فيما يتـصل      مجيع الدول إىل مواصلة تعزيز احلوار والتعاون       يدعو  -٥  
يف سـيما    باآلثار الضارة لتغري املناخ على التمتع حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، ال             

أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية،       البلدان النامية، وخباصة يف     
وات عملية لتعزيز وتيسري بناء القـدرات       تنفيذ خط مثل  يف ذلك عرب احلوار واختاذ تدابري        مبا

  ؛ املوارد املالية ونقل التكنولوجياوتعبئة
 أن يدرج يف برنامج عمله للدورة الثامنة والعشرين مناقشة ُيخـصَّص            يقرر  -٦  

 إىل خمتلف   هلا يوم كامل بشأن مواضيع حمددة ذات صلة حبقوق اإلنسان وتغري املناخ استناداً            
وُسُبل املُضي قُُدماً  القرار، وأن خيصص حلقة نقاش لتحديد التحديات     العناصر الواردة يف هذا   

لتشمل اجلميع، ال سيما الفئات  ، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، إعمال حقوق اإلنسان كافةحنو
اليت تعيش يف أوضاع تعرضها للتأثر، وكذلك التدابري وأفضل املمارسات يف جمـال تعزيـز               

 ميكن أن تعتمدها الدول يف التصدي لآلثار الضارة لتغري املنـاخ       ومحاية حقوق اإلنسان، اليت   
 والفعلي حبقوق اإلنسان، وأن خيصص حلقة نقاش أخرى لدراسة الكيفية           الكاملعلى التمتع   

إعماالً  على جهود الدول الرامية إىل إعمال احلق يف الغذاء            ضاراً اليت يؤثر هبا تغّير املناخ تأثرياً     
  لسياسات والدروس املستفادة واملمارسات اجليدة؛، ولتناول اتدرجيياً

 املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، كل وفقـاً لواليتـه،            يدعو  -٧  
يف ذلك اخلرباء األكادمييون ومنظمات اجملتمع املدين،        واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، مبا    
  إىل املشاركة بنشاط يف حلقيت النقاش؛

يف إطار اإلجراءات اخلاصة على مراعاة      ذات صلة   اليات   املكلفني بو  يشجع  -٨  
  مسألة تغري املناخ وحقوق اإلنسان كل يف إطار واليته؛

السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل جملس مفوضية األمم املتحدة  إىل يطلب  -٩  
نبثقة حقوق اإلنسان، يف جلسته اليت ستلي يوم املناقشة، تقريراً موجزاً تضمِّنه أية توصيات م             

 عن املناقشة، ليتسىن للمجلس النظر يف اختاذ مزيد من إجراءات املتابعة؛

 أن ينظر يف إمكانية تنظيم أنشطة متابعة بشأن تغري املنـاخ وحقـوق            يقرر  -١٠  
  اإلنسان يف إطار برنامج عمله املقبل؛

يلزم من مـساعدة      إىل األمني العام واملفوضة السامية تقدمي كل ما        يطلب  -١١  
ة وتقنية لعقد يومي املناقشة وإجناز التقرير املوجز املشار إليهما أعاله على حنـو فعـال                بشري
  الوقت املناسب؛ ويف

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٢  
  ٤٠ اجللسة

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧
  .]اعُتمد دون تصويت[

        


