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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

    من جدول األعمال 3البند 
 2015تموز/يوليه  2قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في   

  
  29/15 

 حقوق اإلنسان وتغير المناخ
 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مبيثـــاق األمـــم املتحـــدة، وي يـــد العيـــد اإلعـــسن ال ـــامل   قـــوق اإلنســـان وال  ـــد  إذ يسرتشـــد 

الـــدوخل ا ـــاو  ـــا قوق اواتجـــايي  واوجتماعيـــ  والثقايليـــ  وال  ـــد الـــدوخل ا ـــاو  ـــا قوق املدنيـــ  
 والسياسي  وإعسن و رنامج عمل يليينا،

ر   اغري املناخ،جبميع ارارااه السا ق  املت لق  حبقوق اإلنسان و  وإذ يذعِّ
اافاايــــ  األمــــم املتحــــدة اإلغاريــــ   ألــــلن اغــــري املنــــاخ واأل ــــدا  واملبــــاي   العيــــد وإذ ي يــــد 

الــــــوارية يلي ــــــا، ويألــــــدي علــــــم حنــــــه ينبغــــــ  لاغــــــرا  حن  ــــــرت  حقــــــوق اإلنســــــان احرتامــــــا  اامــــــا    
ة ملــر ر األغــرا  اإلجــراتاا املت لقــ   تغــري املنــاخ، ويلقــا  ملــا وري   نتــادج الــدورة السايســ  عألــر  مجيــع

   ،(1)  اوافااي 
اولتـاا   تااحـ  انفيـذ اافاايـ  األمـم املتحـدة اإلغاريـ   ألـلن اغـري املنـاخ  العيد حيضا   وإذ ي يد 

انفيــذا  اامــا  ويل ــاو  ومســتداما  عــن غريــا ال مــل الت ــاوغ الحتويــل األجــل،  غيــ   قيــا ا ــد  الن ــاد  
 لسافااي ،
 ألــلن   ـلن الحتــا ع ال ـامل  لتغـري املنــاخ يتحتلـ ، مثلمـا جــات   اوافاايـ  اإلغاريـ  وإذ ي ـرت  
علــم حوســع نحتــاق  جــن مــن جانــ  مجيــع البلــدان ومألــارعت ا   اســت ا   يوليــ   ، ا اونــا  اغــري املنــاخ
__________ 

 (1) FCCC/CP/2010/Add.1 16-/  ح1، املقرر. 
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يـ  يل ال  ومسدمـ ، ويلقـا  ملسـروليااا املألـرتع ، وإن عانـا متباينـ ، ولقـدراا عـل  لـد وترويلـه اوجتماع
 واواتجايي ،

ــا، مثلمــا جــات   اافاايــ   وإذ ي ــرت  حيضــا     ــلن اــدا ري التجــد  لتغــري املنــاخ ينبغــ  حن ا نسء
األمــم املتحــدة اإلغاريــ   ألــلن اغــري املنــاخ، انســيقا  متجــامس  مــع التنميــ  اوجتماعيــ  واواتجــايي  مــن 

ت اوعتبــار الجامــل لسحتياجــاا حجــل بنــ  ا اــار الضــارة لتغــري املنــاخ علــم  ــذل التنميــ ، مــع إيــس
املألــروع  وذاا األولويــ  للبلــدان الناميــ  املتمثلــ     قيــا النمــو اواتجــاي  املســتدا  والقضــات علــم 

 الفقر، 
حن التاامـــاا حقـــوق اإلنســـان وم ايري ـــا ومبايد ـــا وجـــن حن ارشـــد واقـــو  عمليـــ   وإذ يرعـــد 

ين   جمــال اغــري املنــاخ، مبــا ي ــاك ااســاق الــ  وضــع السياســاا علــم الجــ د الــدوخل واإلاليمــ  والــوغ
 السياساا ومألروعيت ا ونتاد  ا املستدام ،

حن لآلاار الضـارة النامجـ  عـن اغـري املنـاخ جمموعـ  مـن اون جاسـاا، املباشـرة و ـري  وإذ يرعد 
  املباشــرة، علــم التمتــع الف لــ  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 
السدـــا، وا ـــا   اقريـــر املجـــري، وا ـــا   التنميـــ ، وا ـــا   ا جـــول علـــم املـــات الجـــا  للألـــر  

حــــوال وخــــدماا الجــــر  الجــــح ، وا ــــا   التنميــــ ، وإذ يــــذعِّر  لنــــه و  ــــوك  ــــل  حــــال مــــن األ
 حرمان ش   من وسادل عيأله،

مــن حن  ـذل اون جاســاا اــرار علــم األيلـراي وايتم ــاا   مجيــع ح ــات  عــن القــه وإذ ي ـر  
ال ـــاري  ـــري حن واـــع ا اـــار الضـــارة لتغـــري املنـــاخ يجـــون حشـــد علـــم شـــراد  الســـجان الـــم ا ـــي  ح ـــس  

لســـن، واونتمـــات إو الألـــ و  ضـــ س  ســـب  عوامـــل مثـــل افغرايليـــا، والفقـــر، ونـــو  افـــنس، وا حالـــ 
 األ لي  حو األالياا، واأل ل القوم  حو اوجتماع  حو مجان املولد حو ح  وضع آخر، واإلعاا ،

مـــن حن البلـــدان الـــم افتقـــر إو املـــواري السكمـــ  لتنفيـــذ خحتحت ـــا  وإذ ي ـــر  عـــن القـــه حيضـــا   
اغ مـــن الت ـــر   قـــدر حعـــ  و ـــرامج عمل ـــا   جمـــال التجيـــس وإو اســـرتااي ي  اجيـــس يل الـــ  اـــد ا ـــ

ــــاغا الريفيــــ  وا ضــــري  علــــم الســــوات، خجو ــــا    البلــــدان  ــــ  البالغــــ  الألــــدة،   املن للظــــوا ر افوي
النامي ، و سيما   حاـل البلـدان اـوا  والـدول افاريـ  الجـغرية الناميـ  والبلـدان األيلريقيـ  الـم ا ـاغ مـن 

 اا لي  حع  للتلار  تغري املناخ،
ــــذين اــــد يواج ــــون  وإذ يســــلم  ــــم ي ــــاغ من ــــا  ــــري املــــواغن  ال  لوجــــه الضــــ س ا ا ــــ  ال

 ــــدياا مرابحتــــ   تنفيــــذ اــــدا ري التجــــد  املسدمــــ  للظــــرو  افويــــ  البالغــــ  الألــــدة  ســــب  وضــــ  م 
والذين اد اجون يلرو و ـو م إو امل لومـاا وا ـدماا دـدوية،  ـا يـري  إو نألـوت عراايـل  ـول 

 قوا م اإلنساني ،يون  ت  م الجامل حب
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  انفيــذ   اولتــاا   ت ايــا إجــراتاا التجيــس ويلقــا  إلغــار عــانجون للتجيــس واملضــ وإذ يرعــد 
  رنامج عمل نريويب املنبثا عن اافااي  األمم املتحدة اإلغاري   أللن اغري املناخ،

غاريـــ   ان قـــاي املـــر ر ا ـــاي  وال ألـــرين لاغـــرا    اافاايـــ  األمـــم املتحـــدة اإل وإذ يرحـــ  
    اريس، 2015 أللن اغري املناخ   عانون األول/ييسم  

حمهيــ  ايســري التفاعــل ا ــاي   ــ  األوســاق امل نيــ  حبقــوق اإلنســان واألوســاق  وإذ يسحــ  
امل نيــ   تغــري املنــاخ مــن حجــل  نــات القــدراا السكمــ  للتجــد  لتغــري املنــاخ علــم النحــو املبــ    ا  ــد 

 اإلجراتاا املت لق   املناخ،  حقوق اإلنسان  احرتا جنيس املت لا  
 إنألات منتد  البلدان امل رض   حتر اغري املناخ والدعوة إو منا راه، حيضا   وإذ يسح  
ألن اغــــري املنــــاخ اــــد حســــ م   ااايــــد الجــــوار  الحتبي يــــ  املبا تــــ   ي ــــر  عــــن القــــه -1 

وعـذل  األحـدا  البحتي ــ  التحتـور وحن  ــذل األحـدا  حاــارا  ضـارة علــم التمتـع الجامــل جبميـع حقــوق 
 اإلنسان؛
علــم األمهيــ  امللحــ  ملوا ــل  التجــد  لل وااــ  الضــارة لتغــري املنــاخ  النســب   يألــدي -2 

ســــيما   البلــــدان  ت ا  التاامــــاا الــــدول   جمــــال حقــــوق اإلنســــان، وإو افميــــع، مــــن حيــــ   ــــل
تغـــري املنــاخ، وخا ــ  الف ـــاا الــم ا ـــاغ يلقــرا  مـــدا ا  و النســب  إو يل ـــاا النــا  األعثـــر اــلارا   الناميــ  

 واواجه ارييا    ترو  عيأل ا؛
ا اـــار  حن يـــدر     رنـــامج عملـــه للـــدورة ا اييـــ  والثساـــ  حلقـــ  نقـــا  عـــن يقـــرر -3 

الضــارة لتغــري املنــاخ علــم ج ــوي الــدول الراميــ  إو إعمــال حــا عــل إنســان اــدر يا    التمتــع  ــلعلم 
مســـتو   جـــن مـــن الجـــح  البدنيـــ  وال قليـــ  والسياســـاا والـــدرو  املســـتفاية واملمارســـاا افيـــدة، 

 وذل  استنايا  إو خمتلس ال نا ر الوارية    ذا القرار؛
األمـــم املتحـــدة الســـامي   قـــوق اإلنســـان حن ا مـــد،  التألـــاور  إو مفوضـــي  يحتلـــ  -4 

مــــع الــــدول، واإلجــــراتاا ا ا ــــ  يلــــس حقــــوق اإلنســــان، ومنظمــــ  الجــــح  ال امليــــ ، و ري ــــا مــــن 
املنظماا الدوليـ  املتتجـ ، وا ي ـاا ا جوميـ  الدوليـ ، مبـا يلي ـا يلريـا ا ـ ات ا جـوم  الـدوخل امل ـين 

فاايــ  األمــم املتحــدة اإلغاريــ   ألــلن اغــري املنــاخ، وح ــحا  املجــلح  ا خــرين،  تغــري املنــاخ، وحمانــ  اا
ـــ ،  ألـــلن  ومـــع حخـــذ آراد ـــا   اوعتبـــار، إو إجـــرات يراســـ   ليليـــ  مفجـــل ،   حـــدوي املـــواري ا الي
ال ساــ   ــ  اغــري املنــاخ وحقــوق اإلنســان وحــا عــل يلــري   التمتــع  ــلعلم مســتو   جــن مــن الجــح  

 قليــ ، وحن اقــد   ــذا التقريــر إو ايلــس ابــل ان قــاي يوراــه ا اييــ  والثساــ  لسسرتشــاي  ــه البدنيــ  وال
 حعسل؛ 3  حلق  النقا  الم  در هبا اجليس   الفقرة 

إو املفوضــــــي  الســــــامي  حن اقــــــد  إو جملــــــس حقــــــوق اإلنســــــان،    يحتلــــــ  حيضــــــا   -5 
  ، عــذلــ  النقــا منه حيــ  او ــياا انبثــا عــن جلســته الــم ســتل  حلقــ  النقــا ، اقريــرا  مــوجاا  اضــ

 ينظر   اختاذ مايد من إجراتاا املتا   ؛
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املجلفـــــ   وويـــــاا   إغـــــار اإلجـــــراتاا ا ا ـــــ ، عـــــل    إغـــــار وويتـــــه،  يـــــدعو -6 
واف ــاا األخــر   ــاحب  املجــلح ، مبــا   ذلــ  ا ــ ات األعــايويون ومنظمــاا ايتمــع املــدغ، إو 

  حلق  النقا ؛اإلس ا   نألاق  
امل نيـــ  مـــن املجلفـــ   وويـــاا   إغـــار اإلجـــراتاا ا ا ـــ  علـــم موا ـــل   يألــ ع -7 

 عل   إغار وويته؛  ،النظر   مسلل  اغري املناخ وحقوق اإلنسان
حن ينظــر   إمجانيــ  انظــيم حنألــحت  متا  ــ   ألــلن اغــري املنــاخ وحقــوق اإلنســان  يقــرر -8 

   إغار  رنامج عمله املقبل؛
إو األمــــ  ال ــــا  واملفــــو  الســــام  اــــويلري عــــل مــــا يلــــا  مــــن مــــواري  ألــــري   يحتلــــ  -9 

 جـورة  حعـسل ةهنا والدراسـ  التحليليـ  املـذعور ومساعدة اقني  إلجناك حلق  النقـا  والتقريـر املـوجا  ألـل
 ؛يل ال  و  الواا املناس 

 إ قات  ذل املسلل  ايد نظرل. يقرر -10 
 44افلس  

 2015 وك/يوليه  2
 ]اعت مد  دون اجويا.[

 


