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(A)     GE.09-12406    230309    230309 

  جملس حقوق اإلنسان
  العاشرة الدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
   احلق يف التنميةية، مبا يف ذلكواالجتماعية والثقاف

، *، بنمــا  *، بلجيكا *، إيطاليا، الربتغال  ∗أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، آيرلندا   
، زامبيا،  *، الدامنرك *، جزر القمر  *، جزر سليمان  *، توفالو *، بوليفيا، بريو  *بوتان
، *، سويسرا، سيـشيل   *سنغافورةسلوفينيا،  ،  *، السلفادور *، سري النكا  *ساموا
، *، كينيـا  *، كوسـتاريكا  *، كوت ديفوار  * قربص ،*، الفلبني، فنلندا  *اتيماالغو

  ، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمــى وآيرلنـدا الـشماليـة،          *، ملديف *مالطة
  مشروع قرار*: ، اليونان*، نيوزيلندا*، النمسا*، النرويج*موريشيوس، موناكو  

  حقوق اإلنسان وتغري املناخ/... ١٠

   اإلنسان،إن جملس حقوق

مبيثاق األمم املتحدة، ويعيد التأكيد على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهـد الـدويل              إذ يسترشد     
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وإعـالن              

  وبرنامج عمل فيينا، 

  ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأهداف ومبادئ هذه االتفاقيـة،             على اتفاقي   التأكيد وإذ يعيد   
ديسمرب / يف كانون األول،إندونيسياب ، بقرارات مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد يف بايلوإذ يرحب

  عمل بايل،، وخباصة اعتماد خطة ٢٠٠٧
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، وبرنامج مواصلة تنفيذ ٢١ئة والتنمية، وجدول أعمال القرن  على إعالن ريو بشأن البي التأكيدوإذ يعيد  
لتنميـة  لالعاملي  القمة   مؤمتر، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة، وخطة تنفيذ         ٢١جدول أعمال القرن    

 حىت يتسىن  احلق يف التنميةإعمالاملستدامة، وإذ يسلم بأن البشر هم حمور االهتمام يف التنمية املستدامة وبأنه جيب 
  الوفاء بشكل عادل باالحتياجات اإلمنائية والبيئية ألجيال احلاضر واملستقبل،

 على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأنه جيب               التأكيد وإذ يعيد   
  القدر من االهتمام،نفس ، على قدم املساواة وبومتكافئةمعاملتها معاملة منصفة 

   بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٣ إىل قراراته إذ يشريو  

بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق   علماًوإذ حييط  
  ،)A/HRC/10/61(اإلنسان 

من االنعكاسات، املباشرة وغري املباشرة، على التمتـع         أن لآلثار املتصلة بتغري املناخ جمموعة        وإذ يالحظ   
الفعلي حبقوق اإلنسان اليت تشمل فيما تشمل احلق يف احلياة، واحلق يف الغذاء الكايف، واحلق يف التمتـع بـأعلى                  

حلق يف تقرير املصري والتزامات حقوق اإلنـسان املتـصلة          مستوى ممكن من الصحة، واحلق يف السكن الالئق، وا        
حرمـان  باحلصول على املاء الصاحل للشرب وخدمات اإلصحاح وإذ يشري إىل أنه ال جيوز بأي حال من األحوال        

   من وسائل عيشه، شعب

 آثار  فإنامل بأنه على الرغم من تأثري هذه االنعكاسات على األفراد واجملتمعات يف مجيع أحناء العوإذ يسلم  
 والفقر ة ضعف نتيجة لعوامل مثل اجلغرافيا فعالً حالتعاينشرائح السكان اليت ل بالنسبةتغري املناخ تكون أكثر حدة 

  ونوع اجلنس والسن واالنتماء إىل الشعوب األصلية أو األقليات واإلعاقة،

ن التعاون الدويل الفعال إلتاحة تنفيذ       بأن تغري املناخ مشكلة عاملية تتطلب حالً عاملياً، وأ          أيضاً وإذ يسلم   
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تنفيذاً تاماً وفعاالً ومتواصالً وفقاً ألحكام ومبادئ االتفاقية هام يف 

  دعم اجلهود الوطنية املبذولة إلعمال حقوق اإلنسان اليت تشملها اآلثار املتصلة بتغري املناخ،

واجبات والتزامات حقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلام ودعم يف وضع السياسات              أن   وإذ يؤكد   
  الدولية والوطنية يف جمال تغري املناخ وأن تعزز اتساق السياسات والشرعية والنتائج املستدامة،

ة  احلادية عشرة بغي املناخ وحقوق اإلنسان يف دورته عقد ندوة نقاش بشأن العالقة بني تغريقرري  - ١  
اإلسهام يف حتقيق األهداف احملددة يف خطة عمل بايل ودعوة أصحاب املصلحة املعنيني مجيعهم إىل املـشاركة يف                  

  هذه الندوة؛

 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد موجزاً لندوة النقاش ويقـرر               يطلب  - ٢  
   اإلطارية بشأن تغري املناخ للنظر فيه؛إتاحة املوجز ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
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قرار املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي              ب يرحب  - ٣  
مناسب إعداد وتقدمي تقرير مواضيعي عن التأثري احملتمل لتغري املناخ على احلق يف السكن الالئق، ويشجع أصحاب 

   اآلخرين على النظر يف مسألة تغري املناخ، كل منهم يف إطار واليته؛واليات اإلجراءات اخلاصة املعنيني

تحدة اإلطارية بشأن تغري  باخلطوات اليت قامت هبا املفوضية السامية وأمانة اتفاقية األمم امليرحب  - ٤  
  تيسري تبادل املعلومات يف جمال حقوق اإلنسان وتغري املناخ؛املناخ ل

ى املشاركة على مستوى رفيع، يف أثناء االجتماع الرفيع املـستوى            املفوضية السامية عل   يشجع  - ٥  
املعين بتغري املناخ واملقرر عقده قبل املناقشة العامة للجمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني، ويف الدورة اخلامسة                 

  . عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 -  -  -  -  -  


