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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وا

، *، آيسلندا*، آيرلندا*، أملانيــا، أوروغواي، أوغندا*، ألبانيا*ستونياإ، *إسبانيا
، *، بوتسوانا *، بوتان *، بنغالديش، بنما  *، بلغاريا *، بلجيكا *إيطاليــا، الربتغال 

، جـزر   *سود، اجلبل األ  * ليشيت - ، تيمور   *، بوليفيا، بريو، توفالو   *بوركينا فاسو 
، *مبيا، سري النكا، سـلوفاكيا    ا، جيبويت، ز  *، اجلمهورية العربية السورية   *القمر

، *، غانا، فرنسا، الفلبني، فنلندا    *، صربيا *، سويسرا، شيلي  *سلوفينيا، سنغافورة 
، مايل، *، مالطة*، لكسمربغ*، كينيا*، كوستاريكا*، كوت ديفوار*، قربص*فيجي

ملتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،         ، اململكة ا  *مدغشقر، ملديف 
  ، *، النـرويج  )* املوحدة –واليات  (، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا     *موريتانيا

  مشروع قرار: *، اليونــان*، نيكاراغوا، نيــوزيلندا*، نيبال*النمسا     

   حقوق اإلنسان وتغري املناخ- / ...٧

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 وبعيد املدى جلميع الشعوب واجملتمعات يف أحناء         فورياً لق من أن تغري املناخ يشكل هتديداً       الق إذ يساوره   
  العامل، وأن له انعكاسات على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان،

  ، عاملياً بأن تغري املناخ مشكلة عاملية وأنه يستلزم حالًموإذ يسلِّ  

                                                      

  .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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ن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص          من جديد ميثاق األمم املتحدة، واإلعال      وإذ يؤكد   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن وبرنـامج             

  عمل فيينا، 

 ا يف ذلك باستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مبوإذ حييط علماً  
 األكرب من االزدياد يف معدالت احلـرارة        القدر أن احترار النظام املناخي أمر ال ريب فيه وأن           ما خلص إليه من   

  العاملية الذي لوحظ منذ منتصف القرن العشرين ناجم على األرجح عن فعل اإلنسان،

تظل اإلطار العاملي الشامل لتناول مسائل  )١( بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخوإذ يقر  
تغري املناخ، وإذ يرحب بقرارات مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي عقد يف بايل بإندونيسيا يف كـانون                   

  ، وال سيما اعتماد خطة عمل بايل،٢٠٠٧ديسمرب /األول

عالن احلق يف التنمية، هو حق عاملي وغري  إىل أن احلق يف التنمية، على النحو املنصوص عليه يف إوإذ يشري  
  قابل للتصرف وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية،

 شواغل التنمية املستدامة وبأن احلق يف التنمية جيب أن يتحقق حبيث ُتلـىب  حمور و هاإلنسان بأن   وإذ يقر   
  ، على حنو منصف االحتياجات اإلمنائية والبيئية لألجيال احلالية واملقبلة

 بأن فقراء العامل معرضون بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما أولئك الذين يتركزون            اًوإذ يقر أيض    
   حمدودة أكثر، تكون مايف املناطق املهددة خبطر كبري، وبأن قدرهتم على التكيف غالباً

 املـؤمترات  املعتمدة يف اإلعالنات والقرارات وبرامج العمل  الواردة يف  إىل األحكام ذات الصلة    وإذ يشري   
ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية الكربى اليت عقدهتا األمم املتحدة واجتماعات متابعتها، وال سيما جدول              

 وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنميـة املـستدامة، وخطـة               ،٢١أعمال القرن   
  هانسربغ للتنفيذ،جو

بشأن  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٠ إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان السابقة        أيضاًوإذ يشري     
  ،حقوق اإلنسان والبيئة كجزء من التنمية املستدامة

 بشأن ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦/٢٧ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري كذلك    
 من هذا القرار،    ٣عنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى عيشي مناسب، وال سيما الفقرة             السكن الالئق ك  

 حقوق اإلنسان واحلصول بشأن ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ٢/١٠٤وإىل مقرر جملس حقوق اإلنسان 
  على املاء، 

                                                      

)١( A/62/276 ،املرفق األول.  
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فهم العالقة بني التمتع    وزيادة   بإسهام اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان يف حبث          وإذ حييط علماً    
  ،ن ومحاية البيئةحبقوق اإلنسا

 باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير الذي قدمه إىل اجلمعية العامة املقـرر              أيضاً وإذ حييط علماً    
ة  الذي يتضمن دعـو    ،)٢(والعقليةاخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية              

  موجهة إىل اجمللس لبحث تأثري تغري املناخ على حقوق اإلنسان، 

بالتشاور مع الدول  أن ُتجري،  أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانيقرر  - ١  
ري وسائر املنظمات الدولية ذات الصلة واهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغ                

، ومع أخذ آرائها يف  اآلخرينأصحاب املصلحةوتغري املناخ، املتعلقة باملناخ، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     
  على أن  ، يف حدود املوارد احلالية، بشأن العالقة بني تغري املناخ وحقوق اإلنسان،            مفصلةً  حتليليةً االعتبار، دراسةً 

   العاشرة؛تهل دورجملس حقوق اإلنسان قبإىل م قدَُّت

   الدول على اإلسهام يف الدراسة اليت ستجريها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛يشجع  - ٢  

 من جدول األعمال، وأن يعرض بعـد  ٢ البند ضمن يف املسألة يف دورته العاشرة       أن ينظر  يقرر  - ٣  
ؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم        العاشرة على م   ة اجمللس جرى خالل دور  ملناقشة اليت ستُ  اموجز   و ذلك الدراسة 

 .تغري املناخ لكي ينظر فيهمااملتعلقة باملتحدة اإلطارية 

 -  -  -  -  - 

  

                                                      

)٢( A/62/214.  


