
GE.17-10077(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2017حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 ،بنمااا ،*باانغالدي  ،بلجيكااا ،البرتغااا  ،بااارااوا  ،*آيساالندا ،*أناادورا ،ألمانيااا، *أذربيجااان  
 ،السااالوادور ،*رومانياااا ،*فلسااا ي دولاااة  ،*جمهورياااة مقااادونيا اليواوساااالفية ساااابقا   ،*بيااارو

هولناادا   ،*هااايتي ،*ملاادي  ،†مصاار ،*لكساامبر  ،*فيياان نااا  ،*فيجااي، الولبااي  ،*السااويد
 مشروع قرار

 حقوق اإلنسان وتغير المناخ /…٣٥
 إن جملس حقوق اإلنسان، 

مبيثاق األمم املتحدة، ويعيد تأكيد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد  إذ يسرتشد 
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهدد الددويل اخلداص بداحلقوق املدنيدة 

 والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، 
، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، (1)2030باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام  وإذ يرحب 

 من هذه اخلطة املتعلق باختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وتأثريه،  13اهلدف 
 أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة،  وإذ يؤكد جمددا   
 اراته السابقة املتعلقة حبقوق اإلنسان وتغري املناخ، جبميع قر  وإذ يذكِّر 
اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة بشددأن تغددري املندداخ واألهددداف واملبدداد   وإذ يعيددد تأكيددد 

الددواردة فيهددا، ويشدددد علددب أندده ينبغددي ل بددراف أن نددرتم حقددوق اإلنسددان احرتامددا  تامددا  يف مجيددع 
__________ 

 دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
 باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموعة الدول العربية. †
 .70/1قرار اجلمعية العامة  (1)

 A/HRC/35/L.32 األمم املتحدة 

 Distr.: Limited الجمعية العامة 

19 June 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/35/L.32 

GE.17-10077 2 

قددا  ملددا ورد يف نتددائج الدددورة السادسددة عشددرة ملددؤ ر األبددراف يف اإلجددراءات املتعلقددة بتغددري املندداخ، وف
 ، (2)االتفاقية

االلتددزام بتنفيددذ اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة بشددأن تغددري املندداخ،  وإذ يعيددد أيضددا  تأكيددد 
، تنفيذا  تاما  وفعاال  ومستداما ، مبا يشمل سياق (3)وكذلك اتفاق باريس املعتمد يف إبار االتفاقية

 سياق التنمية املستدامة وجهود القضاء علب الفقر، من أجل نقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، 
بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب، مثلما نصت عليه اتفاقية األمدم املتحددة  وإذ يُقر 

مدن التعداون مدن جاندب مجيدع البلددان ومشداركتها يف اإلبارية بشدأن تغدري املنداخ، أقصدب مدا  كدن 
استجابة دولية فعالة ومالئمدة، وفقدا  ملسدؤوليااا املشدرتكة، وإن كاندت متبايندة، ووفقدا  لقددرات كدل 

مددن اتفدداق  2مددن املددادة  2بددأن الفقددرة  منهددا ووروفهددا االجتماعيددة واالقتصددادية، وإذ يقددر كددذلك
لدب ودو دسدد اإلنصداف ومبددأ املسدؤوليات املشدرتكة وإن  باريس تنص علب أن االتفداق سدُينف ذ ع

 كانت متباينة وقدرات كل برف، يف ضوء الظروف الوبنية املختلفة،
دعددوةم مددؤ رط األبددراف يف اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة بشددأن تغددري املندداخ  وإذ يالحدد  

اق إدارة خطدددة عمدددل الفدددرتة جلندددةم بددداريس املعنيدددة ببنددداء القددددرات إب أن تضدددع يف االعتبدددار، يف سدددي
، املسائل الشاملة لعدة جماالت، مثدل مسدألة االسدتجابة لالعتبدارات اجلنسدانية، 2016-2020

 ،(4)وحقوق اإلنسان، ومعارف الشعوب األصلية
أمهيدددة عمدددلط األوسدددا  العلميدددة واهليلدددة احلكوميدددة الدوليدددة املعنيدددة بتغدددري  وإذ يالحددد  أيضدددا   

لتعزيددز االسددتجابة العامليددة لتغددري املندداخ، مبددا  التقيدديم الددد تعدددعها، دعمددا  املندداخ، مبددا يف ذلددك تقددارير 
 يشمل حبثم البعد اإلنساين، ومعارفط الشعوب األصلية واملعارف التقليدية، 

دددق، مثلمدددا نصدددت عليددده  وإذ يقدددرع أيضدددا    بدددأن تددددابري التصددددي لتغدددري املنددداخ ينبغدددي أن تُنسع
تغددددري املندددداخ، تنسدددديقا  متكددددامال  مددددع التنميددددة االجتماعيددددة اتفاقيددددة األمددددم املتحدددددة اإلباريددددة بشددددأن 

واالقتصادية من أجل جتنب التأثري السليب لتغري املناخ يف هذه التنمية، مع إيدالء االعتبدار الكامدل 
لالحتياجددات املشددروعة وذات األولويددة للبلدددان الناميدددة، الددد تتمثددل يف نقيددق النمددو االقتصدددادي 

 قر، املستدام والقضاء علب الف
أن التزامات حقوق اإلنسان ومعايريها ومبادئها  كدن أن ترشدد وتقدوي عمليدة  وإذ يؤكد 

وضددع السياسددات علددب الصددعيد الدددويل واإلقليمددي والددوبن يف جمددال تغددري املندداخ، مبددا يعددز  اتسدداق 
 تلك السياسات ومشروعيتها ونتائجها املستدامة، 

موعدة مدن االنعكاسدات املباشدرة وغدري املباشدرة أن لآلثار السلبية لتغري املناخ جم وإذ يؤكد 
الد قد تزيد بتفاقم االحرتار و س بدالتمتع الفعلدي حبقدوق اإلنسدان، مبدا يف ذلدك، يف مجلدة أمدور، 
احلدددق يف احليددداة، واحلدددق يف الغدددذاء الكدددايف، واحلدددق يف التمتدددع بدددأعلب مسدددتو   كدددن مدددن الصدددحة 

واحلددق يف تقريددر املصددري، واحلددق يف احلصددول علددب املدداء البدنيددة والعقليددة، واحلددق يف السددكن الالئددق، 

__________ 

(2) FCCC/CP/2010/7/Add.1 16-/ م أ1، املقرر. 
 ، املرفق.21-/م أ1، املقرر FCCC/CP/2015/10/Add.2انظر  (3)
 .22-/م أ16، املقرر FCCC/CP/2016/10/Add.2انظر  (4)



A/HRC/35/L.32 

3 GE.17-10077 

الصاحل للشرب وخدمات الصرف الصدحي، واحلدق يف التنميدة، وإذ يدذكِّر بأنده ال ددو  بدأي حدال 
 من األحوال حرمان شعب من وسائل عيشه، 

بددأن  بددأن تغددري املندداخ يشددكل اديدددا  وجوديددا  لددبع  البلدددان، وإذ يسددلم أيضددا   وإذ يسددلم 
علب تأثري سليب  س بالتمتع الكامل والفعال حبقوق اإلنسان املنصدوص  ناخ ينطوي أصال  تغري امل

 عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
مدددن أن انعكاسدددات تغدددري املنددداخ هدددذه وإن كاندددت تدددؤثر يف األفدددراد  وإذ يعدددرب عدددن قلقددده 

علدب شدرائا السدكان الدد  أشدُّ وقعدا   واجملتمعات يف مجيع أواء العامل، فاآلثار السلبية لتغري املناخ
تعيش أصال  حالة هشة بسبب عوامل مثل اجلغرافيا، والفقر، ونوع اجلنس، والسن، واالنتمداء إب 
الشدددعوب األصدددلية أو األقليدددات، واألصدددل القدددومي أو االجتمددداعي أو مكدددان املولدددد أو أي وضدددع 

 آخر، واإلعاقة، 
بدددأن األبفدددال، ال سددديما أبفدددال املهددداجرين واألبفدددال املشدددردون عددد  احلددددود  وإذ يسدددلم 

للتدددأثريات  الدوليددة يف سدددياق التددأثريات السدددلبية لتغدددري املندداخ، هدددم مددن بددد  الفلدددات األكثددر تعرضدددا  
يف  دتعهم بدأعلب مسدتو   كدن بلوغده مدن الصدحة  خطدريا   السلبية لتغري املناخ، الد قد تؤثر تأثريا  

والعقليدددة ويف وصددوهلم إب التعلددديم والغددذاء الكدددايف والسددكن الالئدددق وميدداه الشدددرب املأموندددة البدنيددة 
 وخدمات الصرف الصحي،

من أن البلددان الدد تفتقدر إب املدوارد الال مدة لتنفيدذ خططهدا وبدرامج  وإذ يعرب عن قلقه 
 للظدددواهر عملهددا يف جمدددال التكيددي ولتنفيدددذ اسددرتاتيجية تكيدددي فعالددة قدددد تعدداين مدددن تعددر  أكددد 

يف البلدددان الناميددة، مبددا  اجلويددة البالغددة الشدددة، يف املنددابق الريفيددة واحلضددرية علددب السددواء، خصوصددا  
 يشمل أقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية، 

باتفدداق بدداريس املعتمددد يف إبددار اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة بشددأن تغددري  وإذ يرحددب 
بدددأن تغدددري املنددداخ شددداغل مشدددرت  للبشدددرية، وأنددده ينبغدددي ل بدددراف، عندددد اختددداذ املنددداخ، الدددذي أقدددر 

اإلجددراءات الراميددة إب التصدددي لتغددري املندداخ، أن نددرتم وتعددز  وتراعددي مددا يقددع علددب كددل منهددا مددن 
التزامدددات متعلقددددة حبقدددوق اإلنسددددان، مبدددا يف ذلددددك احلدددق يف الصددددحة، وحقدددوق الشددددعوب األصددددلية 

جرين واألبفدددال واألشدددخاص ذوي اإلعاقدددة واألشدددخاص الدددذين يعيشدددون واجملتمعدددات اةليدددة واملهدددا
هشة، واحلدق يف التنميدة، فضدال  عدن املسداواة بد  اجلنسد  و كد  املدرأة، واإلنصداف بد   أوضاعا  
 األجيال،

ضددرورة نقيددق التحددول العددادل للقددو  العاملددة وإددداد العمددل الكددر   وإذ يضددع يف اعتبدداره 
 ا  ل ولويات اإلمنائية اةددة وبنيا ، والووائي الالئقة، وفق

ببدددء نفدداذ اتفدداق بدداريس، وفددث األبددراف الددد مل ُتصدددِّق بعددد علددب اتفدداق  وإذ يرحددب 
 باريس وتعديل الدوحة ل وتوكول كيوتو أن تفعل ذلك، 

بتشددكيل فرقددة العمددل املعنيددة بددالنزو  ضددمن آليددة وارسددو الدوليددة املعنيددة  وإذ يرحددب أيضددا   
واألضددرار املرتبطددة بتددأثريات تغددري املندداخ، املنشددأة مبوجددب اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة باخلسددائر 

 بشأن تغري املناخ، 
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بعقد الدورة الثالثة والعشرين ملؤ ر األبدراف يف اتفاقيدة األمدم املتحددة  وإذ يرحب كذلك 
 رين الثدددددداين/اإلباريددددددة بشددددددأن تغددددددري املندددددداخ، الددددددد سددددددتنظمها فيجددددددي يف بددددددون، بأملانيددددددا، يف تشدددددد

 ؛ 2017 نوفم 
احلاجددددددة إب مواصددددددلة تنفيددددددذ إبددددددار سددددددينداي للحددددددد مددددددن  ددددددابر الكددددددوار   وإذ يؤكددددددد 

، الذي اعتمده مؤ ر األمم املتحدة العاملي الثالث املعن باحلد مدن  دابر 2030-2015 للفرتة
 الكوار ، مبا يشمل إحاالته إب حقوق اإلنسان، 

الدددبع  ملفهدددوم  العددددل املنددداخي  عندددد اختددداذ إجدددراءات  األمهيدددة الدددد يوليهددداوإذ يالحددد   
 للتصدي لتغري املناخ، 

، الددذي 2016أيلول/سددبتم   1٩املددؤرخ  71/1بقددرار اجلمعيددة العامددة  وإذ فدديع علمددا   
اعتمددددت فيددده اجلمعيدددة إعدددالن نيويدددور  مدددن أجدددل الالجلددد  واملهددداجرين ومرفقاتددده، وقدددرار اجلمعيدددة 

، الددددددذي اعتمدددددددت فيدددددده برائددددددق املفاوضددددددات 2017ان/أبريل نيسدددددد 6املددددددؤرخ  71/280العامددددددة 
 احلكومية الدولية بشأن االتفاق العاملي املتعلق باهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.

بأوجه الضعي اخلاصة الدد يعداين منهدا املهداجرون وسدواهم مدن غدري املدوابن   وإذ يسلم 
الذين قد يواجهون نديات مرتبطة بتنفيذ تدابري التصددي املالئمدة للظدروف اجلويدة البالغدة الشددة 
بسبب وضدعهم والدذين قدد تكدون فدرص حصدوهلم علدب املعلومدات واخلددمات  ددودة،  دا يدؤدي 

 دون  تعهم الكامل حبقوق اإلنسان املكفولة هلم،  إب نشوء عراقيل نول
نقددداال خدددالل الددددورة الرابعدددة والثالثددد  جمللدددس حقدددوق اإلنسدددان  بعقدددد حلقدددةوإذ يرحدددب  

بشأن التأثري السليب لتغري املناخ علب جهدود الددول الراميدة إب إعمدال حقدوق الطفدل والسياسدات 
وإذ يالحددد  التقريدددر املدددوجز حللقدددة النقددداال والددددرومل املسدددتفادة واملمارسدددات اجليددددة ذات الصدددلة، 

 ، (5)الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
بالدراسددة التحليليددة بشددأن العالقددة بدد  تغددري املندداخ والتمتددع التددام والفعلددي  وإذ فدديع علمددا   

حبقوق الطفل، الد أعداا املفوضية السامية حلقدوق اإلنسدان عمدال  بقدرار جملدس حقدوق اإلنسدان 
 ، (6)2016 و /يوليه  1املؤرخ  32/33
الدبع  اآلخدر مدن  أن تغري املناخ يؤثر علب بع  األبفال أكثر  دا يدؤثر علدب وإذ يؤكد 

األبفددددال، مبددددا يف ذلددددك األبفددددال ذوو اإلعاقددددة، واألبفددددال املتنقلددددون، واألبفددددال الددددذين يعيشددددون 
 وروف الفقر، واألبفال املنفصلون عن أسرهم، وأبفال الشعوب األصلية.

أن التزامدددات ومسدددؤوليات حقدددوق اإلنسدددان املكرسدددة يف الصدددكو  الدوليدددة  إبوإذ يشدددري  
بالدددول وغريهددا مددن اجلهددات املسددؤولة، مبددا يف ذلددك املؤسسددات التجاريددة،  حلقددوق اإلنسددان تندديع

تسددددتدعي منهددددا أن تعددددز  أو/و نمددددي و/أو نددددرتم حقددددوق األبفددددال ومصدددداحلهم الفضددددلب،  أدوارا  
 ، عند اختاذ إجراءات للتصدي لآلثار السلبية لتغري املناخ،حسبما يكون مناسبا  

__________ 

(5) A/HRC/35/14. 
(6) A/HRC/35/13. 
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سدب االقتضداء، فيمدا تتخدذه مدن إجدراءات الدول إب إدراج حقدوق اإلنسدان، حويدعو  
مناخيددددة علددددب مجيددددع املسددددتويات، مبددددا يشددددمل خطددددع عملهددددا الوبنيددددة للتكيددددي مددددع تغددددري املندددداخ 

 والتخفيي منه، 
بتقريدددر املقدددرر اخلددداص املعدددن مبسدددألة التزامدددات حقدددوق اإلنسدددان املتعلقدددة  وإذ فددديع علمدددا   

 ،(7)كز علب تغري املناخ وحقوق اإلنسانبالتمتع ببيلة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، الذي ير 
علب أمهية تنفيدذ االلتزامدات املقطوعدة مبوجدب اتفاقيدة األمدم املتحددة اإلباريدة  وإذ يشدد 

بشددددأن تغددددري املندددداخ يف جمدددداالت التخفيددددي والتكيددددي وتددددوفري التمويددددل، ونقددددل التكنولوجيددددا، وبندددداء 
إعمددال أهددداف اتفدداق بدداريس سددوف علددب أن  أيضددا   القدددرات لصدداحل البلدددان الناميددة، وإذ يشدددد

ددن مددن تنفيددذ االتفاقيددة ومددن شددأنه أن يكفددل أكدد  قدددر  كددن مددن جهددود التكيددي والتخفيددي  فسع
 للتقليل إب أدىن حد من التأثري السليب لتغري املناخ يف األجيال احلالية واملقبلة، 

إب إنشاء منتد  البلدان املعرضة خلطر تغدري املنداخ وإب عملده والبيدان الصدادر  وإذ يشري 
 للتمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،  خطريا   عنه، الذي أكد أن تغري املناخ يشكل اديدا  

إب أمهيددة تيسددري التفاعددل اهلددادف بدد  األوسددا  املعنيددة حبقددوق اإلنسددان  وإذ يشددري أيضددا   
ملعنيدددة بتغدددري املنددداخ علدددب الصدددعيدين الدددوبن والددددويل مدددن أجدددل بنددداء القددددرات الال مدددة واألوسدددا  ا

لوضددع تدددابري للتصدددي لتغددري املندداخ علددب وددو فددرتم حقددوق اإلنسددان ويعز هددا، مددع مراعدداة تعهددد 
 جنيي املتعلق حبقوق اإلنسان واإلجراءات املناخية، 

ليميددددة معنيددددة بتغددددري املندددداخ وإب إب إنشدددداء مبددددادرات إقليميددددة ودون إق وإذ يشددددري كددددذلك 
 عملها،

إب عمل املنصة احلكومية املعنية بالتشرد الناتج عن الكدوار  واجلهدود املبذولدة وإذ يشري  
يف إبارها من أجدل متابعدة خطدة مبدادرة نانسدن حلمايدة املشدردين عد  احلددود يف سدياق الكدوار  

، ومبدددادرة 2015تشدددرين األول/أكتدددوبر  13دولدددة يف  100وتغدددريع املنددداخ، الدددد أقرادددا أكثدددر مدددن 
 املهاجرون يف البلدان الد  ر بأ مات  ومبادئهدا التوجيهيدة الطوعيدة املتعلقدة حبمايدة املهداجرين يف 

 أو كارثة ببيعية،  البلدان الد تعيش نزاعا  
إب العمددل الددذي تضددطلع بدده، يف سددياق التددأثريات السددلبية لتغددري املندداخ،  وإذ يشددري أيضددا   
ظمدددات الدوليددددة ووكددداالت وهيلددددات األمدددم املتحدددددة ذات الصدددلة، مبددددا يف ذلدددك الشددددعبة املعنيددددة املن

باهلجرة والبيلة وتغري املناخ يف املنظمة الدولية للهجرة، وكذلك الوحدة املعنيدة بتغدري املنداخ والتشدرد 
 الناتج عن الكوار  يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجل ،

ن تغدري املندداخ قدد أسدهم وال يدزال يف تزايدد تدواتر الكددوار  مدن أ يعدرب عدن قلقده -1 
الطبيعية املباغتة واألحدا  البطيلة الظهور ويف اشدتداد حدداما، ومدن أن هدذه األحددا  تسدبب 

 أثارا  سلبية  س بالتمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان؛ 
ات تغدددري األمهيدددة امللحدددة ملواصدددلة التصددددي للعواقدددب السدددلبية لتدددأثري  علدددبيشددددد  -2 

املناخ بالنسبة إب اجلميع، من حيث صلتها بالتزامات الددول يف جمدال حقدوق اإلنسدان، ال سديما 

__________ 

(7) A/HRC/31/52. 
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يف البلدددددان الناميددددة وبالنسددددبة إب فلددددات النددددامل األكثددددر تددددأثرا  بتغددددري املندددداخ، مبددددا يشددددمل املهدددداجرين 
 ناخ؛ واألشخاص املشردين ع  احلدود الدولية يف سياق التأثريات السلبية لتغري امل

الددددول إب أن تتنددداول مسدددألة حقدددوق اإلنسدددان، يف مجلدددة مدددا تتناولددده مدددن يددددعو  -3 
 جوانب، ضمن إبار اتفاقية األمم املتحدة اإلبارية بشأن تغري املناخ؛ 

مجيدددع الددددول إب اعتمددداد مدددج شدددامل ومتكامدددل إ اء السياسدددات املتعلقدددة يدددعو  -4 
يتسق مع اتفاقية األمدم املتحددة اإلباريدة بشدأن تغدري بالتخفيي من تغري املناخ والتكيي معه، مبا 

املندداخ وأهدددافها ومبادئهددا، مددن أجددل التصدددي بفعاليددة ملددا  ثلدده تغددريه املندداخ مددن تددأثريات ونددديات 
 اقتصادية وثقافية واجتماعية، ولبلوغ التمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان املكفولة للجميع؛

السددامية حلقددوق اإلنسددان وغريهددا مددن وكدداالت  مفوضددية األمددم املتحدددةيشددجع  -5 
األمم املتحدة ذات الصلة الد هلا خ ة مناسبة علب تقد  املساعدة التقنية إب الدول، بنداء علدب 
بلبهددا، للمسدداعدة يف نسدد  النهددو  حبقددوق اإلنسددان وختايتهددا عنددد اختدداذ إجددراءات للتصدددي 

 للتأثريات السلبية لتغري املناخ؛ 
دول إب مواصددلة التعدداون واملسدداعدة الدددولي  يف جمددال تدددابري التكيددي الدديدددعو  -6 

وتعزيزمها ملساعدة البلدان النامية، ال سيما تلك املعرضة بصفة خاصة لآلثدار السدلبية لتغدري املنداخ 
وكذلك األشخاص الذين يعيشون أوضاعا  هشة، مبن فيهم املهاجرون واألشخاص املشردون عد  

 سياق التأثريات السلبية لتغري املناخ؛ احلدود الدولية يف 
إب احلاجة امللحدة إب ختايدة وتعزيدز حقدوق اإلنسدان املكفولدة للمهداجرين يشري  -7 

واألشددخاص املشددردين عدد  احلدددود الدوليددة، يف سددياق التددأثريات السددلبية لتغددري املندداخ، مبددا يف ذلددك 
 ؛البلدان منوا   أوللك املنحدرون من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل

مددددن املرفددددق الثدددداين إلعددددالن نيويددددور  مددددن أجددددل  13إب أن الفقددددرة  يشددددري أيضددددا   -8 
الالجل  واملهداجرين تتدوخب مسدامهات يف عمليدة االتفداق العداملي املتعلدق بداهلجرة اآلمندة واملنظمدة 
 والنظامية من جهات تشمل الوكاالت الدولية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ 

بشددددري املددددرتبع بتغددددري املندددداخ وحقددددوق اإلنسددددان مسددددألتان بددددأن التنقددددل اليسددددلم  -٩ 
 متقابعتان يف ببيعتهما؛

إب  تلدددي  أن يددددرج يف برندددامج عمدددل جملدددس حقدددوق اإلنسدددان، اسدددتنادا  يقدددرر  -10 
العناصدددر الدددواردة يف هدددذا القدددرار، حلقدددة نقددداال تعقدددد خدددارج الددددورة، ويطلدددب إب مفوضدددية األمدددم 

تنظم حلقدة النقداال هدذه قبدل بددء املرحلدة الثانيدة مدن العمليدة املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن 
احلكوميددة الدوليددة املؤديددة إب االتفدداق العدداملي املتعلددق بدداهلجرة اآلمنددة واملنظمددة والنظاميددة، علددب أن 
تتنددداول موضدددوع  حقدددوق اإلنسدددان وتغدددري املنددداخ واملهددداجرون واألشدددخاص املشدددردون عددد  احلددددود 

حديات والفرص يف جمال تعزيز وختاية وإعمال حقوق اإلنسدان املكفولدة الدولية  بالرتكيز علب الت
للمهدداجرين واألشددخاص املشددردين عدد  احلدددود الدوليددة يف سددياق التددأثريات السددلبية لتغددري املندداخ، 
ويددددددعو إب مشددددداركة الددددددول واملفوضدددددية السدددددامية وسدددددائر وكددددداالت األمدددددم املتحددددددة ذات الصدددددلة 

جمللددس حقددوق اإلنسددان وكددذلك اهليلددات األخددر  ذات الصددلة، واإلجددراءات اخلاصددة ذات الصددلة 
مثل اهليلات الفرعية واآلليات املشكعلة، مبا يف ذلك آلية وارسدو الدوليدة املعنيدة باخلسدائر واألضدرار 
املرتبطددة بتددأثريات تغددري املندداخ التابعددة التفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة بشددأن تغددري املندداخ، وبرنددامج 
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للبيلددددة، واملنظمددددة الدوليددددة للهجددددرة، ومفوضددددية األمددددم املتحدددددة لشددددؤون الالجلدددد ، األمددددم املتحدددددة 
واملنظمددة العامليددة ل رصدداد اجلويددة، وكددذلك سددائر اجلهددات املعنيددة صدداحبة املصددلحة الددد هلددا خدد ة 

 مناسبة، مبا يف ذلك املؤسسات الوبنية حلقوق اإلنسان؛ 
قدوق اإلنسدان تقدد  تقريدر مدوجز إب مفوضية األمدم املتحددة السدامية حليطلب  -11 

عن حلقة النقاال إب اآلليات املناسبة قبل وقت كداف لضدمان أن يصدبع يف االجتمداع التقييمدي 
للعمليددة التحضددريية املؤديددة إب اعتمدداد االتفدداق العدداملي املتعلددق بدداهلجرة اآلمنددة واملنظمددة والنظاميددة، 

ضرار، ال سيما العمدل اجلداري الدذي تضدطلع بده ويف عمل آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واأل
إب  فرقددة العمددل املعنيددة بددالنزو  يف إبددار اتفاقيددة األمددم املتحدددة اإلباريددة بشددأن تغددري املندداخ، مشددريا  
إب  إمكانيدددة أن تسرتشدددد هدددذه العمليدددات حبلقدددة النقددداال، ويطلدددب أن يقددددعم التقريدددر املدددوجز أيضدددا  

 والثالث ؛جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة 
إب مفوضية األمدم املتحددة السدامية حلقدوق اإلنسدان إجدراء حبدو   يطلب أيضا   -12 

بشأن معاجلة ثغرات ختاية حقوق اإلنسان يف سياق هجرة وتشرد األشخاص ع  احلدود الدولية 
بسبب آثدار تغدري املنداخ املباغتدة والبطيلدة الظهدور، وبشدأن الوسدائل الال مدة لتنفيدذ خطدع التكيدي 
والتخفيدددي الدددد تضدددعها البلددددان الناميدددة لسدددد ثغدددرات احلمايدددة، ويطلدددب تقدددد  تقريدددر عدددن تلدددك 

 البحو  إب جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة والثالث ؛ 
املكلفددد  بواليدددات اإلجدددراءات اخلاصدددة، كدددل  يف إبدددار واليتددده، واجلهدددات  يددددعو -13 

كاد يون ومنظمات اجملتمدع املددين، إب اإلسدهام األخر  صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك اخل اء األ
 بنشا  يف حلقة النقاال؛ 

ُيشددددجِّع املكلفدددد  بواليددددات اإلجددددراءات اخلاصددددة املعنيدددد  باملوضددددوع، علددددب أن  -14 
يواصلوا، كل يف إبار واليته، النظر يف مسألة تغري املناخ وحقوق اإلنسان، مبدا يف ذلدك التدأثريات 

التمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان، ال سيما حقوق اإلنسان املكفولة السلبية لتغري املناخ يف 
 للمهاجرين واألشخاص املشردين ع  احلدود الدولية يف سياق التأثريات السلبية لتغري املناخ؛ 

فيمدددا تتوخددداه مدددن تددددابري ختفيدددي  جنسدددانيا   الددددول إب أن تددددمج منظدددورا  يددددعو  -15 
لتغددري املندداخ يف التمتددع الكامددل والفعلددي حبقددوق اإلنسددان، مبددا يف وتكيددي للتصدددي للتددأثري السددليب 

ذلك حقوق املهاجرين واألشخاص املشردين ع  احلدود الدولية يف سياق التأثريات السلبية لتغري 
 املناخ؛ 

أن ينظدددر يف إمكانيدددة تنظددديم أنشددددطة متابعدددة بشدددأن تغدددري املنددداخ وحقددددوق يقدددرر  -16 
 اإلنسان؛ 

  العددام واملفددو  السددامي تقددد  كددل مددا يلددزم مددن مددوارد بشددرية إب األمدديطلددب  -17 
ومساعدة تقنية إلجنا  حلقدة النقداال وتقريرهدا املدوجز املدذكورين أعداله علدب ودو فعدال ويف الوقدت 

 املناسب؛ 
 يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -18 

    


