
(A)   GE.12-43257    120612    130612 

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

االقتصاد األخضر يف سـياق     " بشأن   ٢٠+ بيان يف سياق مؤمتر ريو          
، اعتمدته اللجنـة يف دورهتـا       "على الفقر التنمية املستدامة والقضاء    

 ١٨أبريـل إىل    / نيـسان  ٣٠الثامنة واألربعني املعقودة يف الفترة من       
  ٢٠١٢مايو /أيار
      عشية انعقاد اجتماع اللجنة التحضريية ملؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة                -١
قتـصادية واالجتماعيـة    ، أصدرت اللجنة املعنية باحلقوق اال     ٢٠٠٢، يف عام    )٢٠٠٢بايل  (

، املرفـق   E/2003/22-E/C.12/2002/13(بياناً بـشأن التنميـة املـستدامة        ) اللجنة(والثقافية  
، أكدت فيه ضرورة التمسك باملبادئ املتعلقة حبقوق اإلنسان والواردة يف إعـالن             )السادس

يف جمـال   ريو بشأن البيئة والتنمية، وجدول أعمال املوئل، وغريمها من الـصكوك احملـددة              
  .التعاون الدويل

 سنة على انعقاد مؤمتر األمم      ٢٠وبعد مرور عشر سنوات على ذلك البيان وُمضّي           -٢
، سيجري أثناء مؤمتر األمم املتحـدة  )مؤمتر ريو (١٩٩٢املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام    

، تقييم لإلجنازات   ٢٠١٢يونيه  /، املقرر عقده يف حزيران    )٢٠+ مؤمتر ريو   (للتنمية املستدامة   
  .والنكسات وستوضع رؤية للمستقبل

يشار " (املستقبل الذي نبتغيه  "وُتناقَش حالياً املسودة األوىل لإلعالن اخلتامي املعنونة          -٣
ويف هذا الصدد، ُتسلّم اللجنة مبفهوم االقتصاد األخضر على         ). إليها فيما يلي باملسودة األوىل    

، غري أهنا تشدد على ضرورة دمج االقتـصاد األخـضر يف            النحو الذي تربزه املسودة األوىل    
نطاق مفهوم التنمية املستدامة األوسع، الذي يشمل التنمية االجتماعية إىل جانـب النمـو              
االقتصادي ومحاية البيئة، ويرتبط بالتايل ارتباطاً وثيقاً بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      

  .سك بالنهج املتوازن املتَّبع يف إعالن ريووتشدد اللجنة على أمهية التم. والثقافية
وال شك يف أن أهداف املسودة األوىل عوامل هامة ألي اقتصاد سليم وُتقّدم توجيهات                -٤

غري أن املسودة األوىل ال تراعي أبعاد حقوق اإلنسان اليت متيـز            . لتحديد خيارات السياسة العامة   
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ام جمموعة من الصكوك من بينـها العهـد         هذه األهداف مراعاة تامة، كما هي جمسدة يف أحك        
، والعهـد الـدويل اخلـاص       )١٩٦٦(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

، وإعالن احلـق    )١٩٤٨(، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      )١٩٦٦(باحلقوق املدنية والسياسية    
، وإعالن األمـم املتحـدة      )١٩٩٣(، فضالً عن إعالن وبرنامج عمل فيينا        )١٩٨٦(يف التنمية   

 ٦٥/١، وقرار اجلمعية العامـة    ٢٠٠٥، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        )٢٠٠٠(لأللفية  
ُمتَِّحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية : الوفاء بالوعد" واملعنون ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢املؤرخ 
  ).٢٠١١(ين بأقل البلدان منواً ، ونتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع املع"لأللفية

ويرتبط كثٌري من أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٥
بالبيئة والتنمية املستدامة، وقد شددت اللجنة بانتظام، يف حوارها مع الدول           ) العهد(والثقافية  

 حمددة، فضالً عن احلق     األطراف، على أوجه الترابط بني حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية        
  .يف التنمية، وبني استدامة جهود محاية البيئة واجلهود اإلمنائية

ويف الوقت الذي ُتربز فيه اللجنة صلة بعض أحكام العهد احملددة بالتنمية املـستدامة                -٦
  :يف احلوار اجلاري مع الدول األطراف يف العهد، تؤكد اللجنة مجلة أمور منها ما يلي

التعاون الدويل لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنمية        أمهية    )أ(  
ويف هذا الصدد، تشدد اللجنة على أمهية زيادة املـسامهات          ). ٢ من املادة    ١الفقرة  (املستدامة  

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وضمان أن تعزز          ٠,٧من املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل نسبة       
  املساعدة التنمية املستدامة باعتماد هنج جتاه التنمية قائم على حقوق اإلنسان؛تلك 

دور املرأة يف جمال حفظ البيئة واستخدام املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنو              )ب(  
سليم، فضالً عن تأثر املرأة تأثُّراً سلبياً غري متناسب عندما ُتستنفد املوارد الطبيعية وتتـضرر               

  ؛) وأحكام أخرى من العهد١١ و٣ادتان امل(البيئة 
  ؛))ب (٧املادة (االلتزام بضمان بيئة عمل صحية   )ج(  
التزام الدولة الطرف بتفادي اآلثار البيئية الضارة على حق سكاهنا يف الغذاء              )د(  

يما ضرورة إجراء تقييم كامـل لتـأثري التكنولوجيـات          وال س ) ١١من املادة   ) أ(٢الفقرة  (
وتـشدد  . اخلضراء املصممة حديثاً يف جمال الطاقة وفيما يتصل باحلصول على الغذاء واملـاء            

اللجنة أيضاً على اآلثار الضارة باحلق يف الغذاء يف حاالت االستيالء على األراضي واإلفراط              
ثرياً سلبياً على االستدامة البيئية فقط، بـل ُيلحـق        يف استغالل مصايد األمساك، مما ال يؤثر تأ       

  أيضاً أضراراً بالغةً مبصادر رزق أجيال احلاضر واملستقبل؛
ضرورة احلفاظ على املوئل الطبيعي للموارد الطبيعية واستخدامها على حنو            )ه(  

ى مياه وال سيما احلصول عل) ١٢املادة (مستدام باعتبارها من عناصر التمتع باحلق يف الصحة     
وعالوة علـى   . الشرب املأمونة ومنع ما يضر باحلق يف الصحة من تردي نوعية املياه وتلوثها            

ذلك، ال يؤثر وضع الصرف الصحي ومجع النفايات اخلطرية والـتخلص منـها يف البيئـة                
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فحسب، بل ميكن أن يؤديا أيضاً إىل انتشار أوبئة وأمراض منقولة باملاء، ويؤثرا من مث تأثرياً                
  ياً يف احلق يف الصحة؛سلب

التطـورات املمكنـة يف علـم       ‘ ١‘الروابط بني حفظ التنوع البيولوجي و       )و(  
احلقـوق  ‘ ٢‘و) ١٢املادة  (األدوية والطب اليت تشكل عامالً حامساً لتعزيز احلق يف الصحة           

الثقافية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، مبا يشمل محاية حقوقهـا املتعلقـة باملعـارف              
  ؛)١٥املادة (التقليدية 
أمهية املوازنة بعناية بني متطلبات االقتصاد األخضر وااللتزامات مبوجـب            )ز(  

العهد باحترام ومحاية وإعمال حقوق سكان الغابات والسكان األصليني يف أراضي أسالفهم            
مـسبقة  وثقافتهم التقليدية، وال سيما إجراءات إزالة الغابات املتخذة بدون موافقة مستنرية و           

وتـرتبط  . من سكان الغابات والسكان األصليني، األمر الذي يؤثر تأثرياً مباشراً يف حقوقهم           
محاية حقوقهم ارتباطاً وثيقاً حبماية البيئة وموئلهم الطبيعي، اللذين تتعرض تلك اجملتمعـات             

  بدوهنما خلطر االنقراض؛
منائيـة حبقـوق   أمهية كفالة الدول األطراف يف العهد لوفـاء اجلهـود اإل            )ح(  

، مبناسبة الـذكرى    ٢٠١١ويف هذا السياق، اعتمدت اللجنة يف عام        . املستفيدين من التنمية  
اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية، بياناً بشأن أمهيـة ومالءمـة احلـق يف التنميـة              

)E/C.12/2011/2(؛  
ال قطـاع   أمهية هنوض الدول األطراف يف العهد مبسؤوليتها يف ضمان امتث           )ط(  

  الشركات ملبادئ ريو بالنظر إىل صلتها جبميع احلقوق املنصوص عليها يف العهد، على حنـو               
 بشأن التزامات الدول األطراف فيما يتعلق       ٢٠١١ما أكدته اللجنة يف بياهنا الصادر يف عام         

  ).E/C.12/2011/1(بقطاع الشركات واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 على اعتماد توصيات ال تنص علـى   ٢٠+ اللجنة املشاركني يف مؤمتر ريو      وتشجع    -٧

إجراء تقييمات األثر البيئي فحسب، بل تنص أيضاً على إجراء تقييمات حلقوق اإلنسان عند              
اعتماد وتنفيذ سياسات تؤثر يف البيئة البشرية وميكن أن تؤدي، مثالً، إىل الترحيل القـسري               

  .ألسباب إيكولوجية
 أن ينهضوا بـدمج التنميـة       ٢٠+ شد اللجنة كذلك املشاركني يف مؤمتر ريو        وتنا  -٨

وحتقيقاً هلذه الغاية، تدعو اللجنة مجيع      . املستدامة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  :املشاركني إىل القيام مبا يلي

 إعادة تأكيد املبادئ املنصوص عليها يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية؛ •

 إعادة تأكيد احلق يف التنمية؛ •

الذي ال يتضمن التنمية االجتماعية     (ضمان ارتباط مفهوم االقتصاد األخضر اجلديد        •
 ارتباطاً جوهرياً مبفهوم التنمية املستدامة الشامل؛) على وجه التحديد
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إدراج ُبعد حقوق اإلنسان يف الوثيقة اخلتامية، وال سـيما اإلشـارة إىل احلقـوق                •
 .ا يف العهداملنصوص عليه

وتظل اللجنة على اقتناع بأن االقتصاد األخضر الذي ال ينطوي على روابط متينـة                -٩
 أن ُيـدخل  ٢٠+ حبقوق اإلنسان لن يؤيت منافع طويلة األمد، وتناشد بذلك مـؤمتر ريـو           

  .التغيريات الضرورية على املسودة األوىل

        


