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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

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

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

 ،ويـسرا س ،* سـلوفينيا  ،* بـريو  ،* بنما ،* الربتغال ،* باراغواي ، أوروغواي ،*أملانيا
*: هنـدوراس  ،* نيوزيلنـدا ،* النمسا،* موناكو، ملديف،*ربـ املغ،*كوستاريكا

 مشروع قرار

  ١٦/...  
  قوق اإلنسان والبيئةح

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٣/٧١اإلنسان  قرار جلنة حقوق     إىل   إذ يشري   
، ومقـرر جلنـة حقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٠وقرارها  
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٢٠٠٤/١١٩

إىل قراراته املتصلة بالعالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، مبا يف ذلـك              أيضاً يشريوإذ   
 ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ املؤرخ   ١٠/٤ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٣ اجمللس   اقرار

 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٤ املـؤرخ    ٩/١بشأن حقوق اإلنسان وتغري املناخ، والقراران       
 بشأن اآلثار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢ املؤرخ   ١٢/١٨و

  ،قـوق اإلنسانوالنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حب

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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إىل الطلب الذي تقدمت به جلنة حقوق اإلنسان إىل األمني العام يف             يشري كذلك وإذ   
، آخذاً يف اعتباره مذكرة األمني العام بشأن حصيلة اجللسة          ٢٠٠٥/٦٠ من قرارها    ١٠الفقرة  

، ٢٠٠٥ سـبتمرب /العامة الرفيعة املستوى للجمعية العامة بشأن إعالن األلفية املعقودة يف أيلول          
  ،)١(خبصوص الطريقة اليت ميكن أن يسهم هبا احترام حقوق اإلنسان يف التنمية املستدامة

 إىل التقارير املقدمة إىل اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            يشريوإذ    
 وتقرير األمني العام عـن حقـوق        )٢(من طرف مقررها اخلاص املعين حبقوق اإلنسان والبيئة       

  ،)٣(نسان والبيئة كجزء من التنمية املستدامةاإل
، وإعـالن ريـو     إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية      إىل    أيضاً يشريوإذ    

 ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال القرن       
ذ نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة      وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة وخطة تنفي      

  املستدامة،
 ٧إىل مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مبا يف ذلـك املبـدأ       يشري كذلك وإذ    

القاضي بأنه نظراً إىل اختالف درجات إسهام الدول يف تـدهور البيئـة، فإهنـا تتحمـل                 
  مسؤوليات مشتركة ولكنها متباينة عن محاية البيئة،

 أن مجيع حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية غـري قابلـة للتجزئـة              د جمدداً وإذ يؤك   
  ومترابطة ومتشابكة،

 بقرار عقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنميـة املـستدامة يف ريـو دي               وإذ يرحب   
، وحييط علماً مبذكرة الدعوة الـيت وجهتـها         ٢٠١٢يف عام   ) ٢٠+ريو  (جانريو، الربازيل   

، إىل املنظمات واهليئات التابعـة إىل األمـم املتحـدة           ٦٤/٢٣٦رها  اجلمعية العامة، عرب قرا   
  للمسامهة يف عملية التحضري للمؤمتر،

 بشأن ضمان   ٧ على األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك اهلدف          وإذ يؤكد جمدداً    
  االستدامة البيئية،

أن احلكم الرشيد، داخل كل بلد وعلى الصعيد الدويل، أمـر        وإذ يؤكد جمدداً أيضاً     
  ضروري لتحقيق التنمية املستدامة،

 بأن البشر هم حمور االهتمام يف التنمية املستدامة وبأنه جيب إعمال احلـق              وإذ يسلم   
يف التنمية حىت يتسىن الوفاء بشكل عادل باالحتياجات اإلمنائية والبيئيـة ألجيـال احلاضـر         

  ،واملستقبل
__________ 

)١( A/HRC/4/107. 
)٢( E/CN.4/Sub.2/1992/7و Add.1و ،E/CN.4/Sub.2/1993/7و ،E/CN.4/Sub.2/1994/9و Corr.1. 
)٣( E/CN.4/2005/96. 
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 اللذين اختذمها مـؤمتر األطـراف       ٦-إم أ /١ و ١٦-م أ /١ باملقررين   وإذ حييط علماً    
السادس عشر التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، املعقود يف كانكون باملكسيك 

 والفقرتـان   ١٢ و ٨ و ٧، وال سيما الفقرة السابعة من الديباجة والفقـرات          ٢٠١٠يف عام   
، وإذ يرغب يف املسامهة على حنو إجيايب يف         ١٦-أ م من مرفق املقرر  ) د(٢و) ج(٢الفرعيتان  

التوصل إىل نتيجة مثمرة يف مؤمتر األطراف املقبل املزمع عقده يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف               
  ،٢٠١١عام 

 أن التنمية املستدامة ومحاية البيئة ميكن أن تسهما يف الرفـاه البـشري              وإذ يالحظ   
  اإلنسان،والتمتع حبقوق 

، أن اإلضرار بالبيئة ميكن أن خيلف انعكاسـات         وإذ يالحظ، على العكس من ذلك       
  سلبية، مباشرة وغري مباشرة، تؤثر على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان،

 بأنه على الرغم من تأثري هذه االنعكاسات على األفـراد واجملتمعـات يف          وإذ يسلم   
البيئة يكون أكثر حدة على شرائح السكان اليت تواجـه          مجيع أحناء العامل، فإن أثر اإلضرار ب      

  أوضاعاً صعبة أصالً، 
 بأن العديد من أشكال الضرر البيئي ذات طبيعة عـرب وطنيـة وأن              وإذ يسلم أيضاً    

التعاون الدويل الفعلي للتصدي هلذه األضرار يكتسي أمهية من أجل دعم اجلهـود الوطنيـة               
  الرامية إىل إعمال حقوق اإلنسان،

ً أن واجبات والتزامات حقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلام           وإذ يؤكد جمددا    
ودعم يف وضع السياسات الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمال محاية البيئة، وأن تعزز اتساق              

  السياسات والشرعية والنتائج املستدامة،
 عند وضـعها     على مسؤولية الدول عن وضع حقوق اإلنسان يف االعتبار         وإذ يشدد   

  سياساهتا البيئية،
إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان أن جتـري،             يطلب  -١ 

بالتشاور مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة واهليئـات               
ددة األطراف احلكومية الدولية، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، واالتفاقات البيئية املتع      

ذات الصلة، واإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات، وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة،           
مع أخذ آرائها يف االعتبار، دراسة حتليلية مفصلة بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئـة،               

  عشرة؛ على أن ُتقدَّم إىل اجمللس قبل دورته التاسعة
املشار إليها أعاله وفيما ميكن اختاذه من خطوات        ينظر يف الدراسة    أن   يقرر  -٢ 

  . من جدول األعمال٣أخرى يف دورته التاسعة عشرة يف إطار البند 

        


