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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الحادية والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2016
 -8/31حقوق اإلنسان والبيئة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يعيددد كيديددد مجيددق اراتاكددأ حددين حقددوق اإلنسددان والبي ددق ،و ر ددا القدرات  11/28املددخت 26
ذات/ماتس  ،2015والقراتات ذات الصلق الصادتة عن اجلمعيق العامق وجلنق حقوق اإلنسان،
وإذ يح ددر إىل اد درات اجلمعي ددق العام ددق  1/70امل ددخت  25أيلول/س ددب م  ،2015املعن ددون
"حتويل عاملنا :طق ال نميق املس دامق لعام  ،"2030الذي اع مدت اجلمعيق مبوجبأ جمموعدق مدن
األ ددداو واليايددات العامليددق الحدداملق والبعيدددة املددد يف جمددال ال نميددق املس د دامق كردددع عل د الندداس
وكفضي إىل ال حول ،وإىل ال عامأ العمدل دون دلدل ل نفيدذ دذط احبطدق علدول عدام  2030كنفيدذا
دامل ،وإىل إاراتط ين القضاء عل الفقر جبميق أشكالأ وأ عدادط ،مبدا يف ذلدل الفقدر املدداق ،دو
أد ٍ
حتد عل الصعيد العاملي وشرط ال غىن عنأ ل حقيق ال نميدق املسد دامق ،وإىل ال عامدأ حقيدق
ال نمي ددق املسد د دامق يف أ عاد ددا ال ل ددق  -االا ص ددادي واالج م دداعي والبي ددي  -علد د ت ددو م د دوا ن
وم كامل ،و البناء عل اإلجنا ات اليت حتققت يف إطات األ داو اإلمنائيق لأللفيق والسعي ملعاجلق
مددا ن ينمددع من ددا ،وإذ يسددع لاس د ام يف ال نفيددذ ال ددام ل لددل احبطددق علددول عددام  ،2030ويف
املن ددد السياسددي الرايددق املسد و املعد ال نميددق املسد دامق اع بدداتط لفددل األمددد امل حدددة الرئيسددي
مل ا عق ذا املوضوع واس عراضأ،
وإذ يحددر أيضددا إىل ن ددائؤ مددخمر األمددد امل حدددة لل نميددق املس د دامق ،املعقددود يف تيددو دي
جددانرو ،ال ا يددل ،يف حعيران/يونيددأ  ،2012وإىل و يق ددأ احب اميددق عن دوان "املس د قبل الددذي نصددبو
إليأ" ،اليت جددت ال يديد عل مبادئ إعلن تيو حين البي ق وال نميق ،ال سيما املبدأ ،7
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وإذ يسددلد ددين البحددر لددوت اال مددام يف ال نميددق املس د دامق ،وأن مددن الواجددل إعمددال ا ددق يف
ال نميق حىت ي سدىن الواداء العدادل االح ياجدات اإلمنائيدق والبي يدق ألجيدال ا اضدر واملسد قبل ،وأن اإلنسدان
و املوضوع الرئيسي لل نميق ،وينبيي أن يكون محاتدا اعاال يف ا ق يف ال نميق واملس فيد منأ ،
وإذ يخدد جمددا أن مجيق حقوق اإلنسان عامليق ومرتا طق وم حا كق وغر اا لق لل معئق،
وإذ يرحددل اع مدداد اكفدداق دداتيس يف إطددات اكفاايددق األمددد امل حدددة اإلطاتيددق حددين كيددر
أارت األطراو يف الديباجدق دين "كقدوم ،عندد اذداذ اإلجدراءات الراميدق إىل ال صددي
املنا  ،حيث ّ
ل ي ددر املن ددا  ،دداحرتام وكععي ددع ومراع دداة ال عاما ددا عق ددوق اإلنس ددان ،وا ددق يف الص ددحق ،وحق ددوق
الحد د ددعو األ صد د ددليق ،وا معد د ددات ارليد د ددق ،وامل د د دداجرين ،واألطفد د ددال واألش د د د ا ذوي اإلعااد د ددق
واألش د ا املوج ددودين يف أوض دداع ح ددق ،وا ددق يف ال نمي ددق ،اض ددل ع ددن املس دداواة د اجلنس د
ومك املرأة ،واإلنصاو األجيال"،
وإذ يسلد ين ال نميق املس دامق ومحايق البي ق كس مان يف الرااط اإلنساين وال م ق عقوق اإلنسان،
وإذ يسددلد أيضددا ،عل د العكددس مددن ذلددل ،ددين كيددر املنددا  ،واإلداتة واالس د يلل غددر
املسد دام للم دواتد الطبيعيددق ،واإلداتة غددر السددليمق للم دواد الكيميائيددق والنفايددات أمددوت مددن شددي ا
ال دي ر يف ال م ددق بي ددق منددق ونفيفددق وصدحيق ومسد دامق ،وأن األضدرات البي يددق ميكددن أن كفضددي إىل
ات سلبيق ،مباشرة وغر مباشرة ،عل ال م ق الفعلي جبميق حقوق اإلنسان،
وإذ يسددلد دددذلل دين ددات األضدرات البي يددق يحددعر دددا األادراد وا معددات يف مجيددق أتدداء
العان ،ولكن عوااب ا أشد عل شرائح السكان اليت كعيش الفعل أوضاعا حق،
 - 1يرحل العمل الذي اضطلق أ حىت اآلن املقرت احبا املع مبسديلق ال عامدات
حقوق اإلنسدان امل علقدق دال م ق بي دق مندق ونفيفدق وصدحيق ومسد دامق ،وًديآ علمدا د ر كقريدر
أعدددط حددين السددبل املمكنددق ل نفيددذ ال عامددات حقددوق اإلنسددان امل علقددق ددال م ق بي ددق منددق ونفيفددق
وصحيق ومس دامق( ،)1و حين ال عامات حقوق اإلنسان امل علقق ير املنا ()2؛
 - 2يرحددل أيضددا عمددل مفوضدديق األمددد امل حدددة السدداميق قددوق اإلنسددان امل علددق
مبسيلق حقوق اإلنسان والبي ق؛
 -3يرحددل دددذلل العمددل الددذي أجنددعط رنددامؤ األمددد امل حدددة للبي ددق دعمددا لواليددق
احببر املس قل ،وللمساعدة يف كوضيح العلاق حقوق اإلنسان والبي ق؛
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ي يل الدول أن كقوم مبا يلي:

احدرتام حقددوق اإلنسددان ومحاي ددا وإعما ددا ،مبددا يف ذلددل يف اإلجدراءات امل علقددق
(أ)
ال حديات البي يق؛

__________

()1
()2
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( ) اع مدداد وكنفيددذ ادوان ككفددل جمموعددق مددن ا قددوق من ددا ا ددق يف ا صددول علد
املعلومات واملحاتدق والوصول إىل العدالق يف ا ال البي ي؛
(ج) كيسد ددر ال وعيد ددق العامد ددق واملحد دداتدق العامد ددق يف اذد دداذ الق د دراتات امل علقد ددق البي د ددق،
مب ددا يح ددمل ا م ددق امل دددين والنس دداء والح ددبا والح ددعو األص ددليق ،وذل ددل عماي ددق مجي ددق حق ددوق
اإلنسان ،مبا يف ذلل ا ق يف حريق ال عبر ويف حريق ال ممق السلمي وككوين اجلمعيات؛
(د) الوااء ال عاما ا داحرتام حقدوق اإلنسدان ودفال دا دون مييدع مدن أي ندوع واداء
دامل ،مبا يف ذلل يف كطبيق القوان والسياسات امل علقق البي ق؛
ي ددق ي ددق منددق ومواكيددق ك دديح لألا دراد واجلماعددات وأج ددعة ا مددق ،مبددا يحددمل
(ه)
العامل يف اضايا حقوق اإلنسان والبي ق ،إمكانيق العمل يف جدو دال مدن ال ديددات والعراايدل
ويسودط األمن؛
(و) كوار سبل ان صاو اعالق من ان ادات وجتاو ات حقوق اإلنسدان ،مبدا يف ذلدل
ا قوق امل علقق ال م ق بي ق منق ونفيفق وصحيق ومس دامق ،واقا الل عاما ا وكع دا ا الدوليق؛
( ) مراعاة االل عامات وال ع دات املركبطق عقوق اإلنسدان ايمدا ي علدق دال م ق بي دق
من ددق ونفيف ددق وص ددحيق ومسد د دامق ل ددد كنفي ددذ أ ددداو ال نمي ددق املسد د دامق وتص ددد ا ،واض ددعق يف
اع بات ا ما ك سد أ ذط األ داو من طبيعق م كاملق وم عددة القطاعات؛
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يحمق الدول عل أن كقوم مبا يلي:

(أ)

اع ماد إطات معياتي اعال لل م ق بي ق منق ونفيفق وصحيق ومس دامق؛

( ) كندداول مسدديلق االم ددال للل عامددات وال ع دددات املركبط ددق عقددوق اإلنسددان ايم ددا
ي علددق ددال م ق بي ددق منددق وصددحيق ونفيفددق ومس د دامق يف إطددات ليددات حقددوق اإلنسددان ،مبددا اي ددا
االس عراض الدوتي الحامل؛
(ج) كيسر كبادل املعاتو واحبد ات د احبد اء يف جمداالت البي دق وحقدوق اإلنسدان،
وكععيع االكساق خم لف ا االت السياساكيق؛
ندداء القدددتات عل د مراعدداة االل عامددات وال ع دددات املركبطددق عقددوق اإلنسددان يف
(د)
ج ود ا الراميق إىل محايق البي ق؛
(ه) اس كحدداو سددبل إدمدداج املعلومددات عددن حقددوق اإلنسددان والبي ددق ،مبددا يف ذلددل
كيددر املنددا  ،يف املنددا ؤ الدتاسدديق ،مددن أجددل كعلدديد األجيددال املقبلددق أن ككددون عوامددل كييددر ،مبددا يف
ذلل مبراعاة معاتو الحعو األصليق؛
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(و)
ال مويل البي يق؛

السدعي لضددمان احدرتام مجيددق حقددوق اإلنسددان يف املحدداتيق الدديت كدددعم ا ليددات

()
حسل االا ضاء؛

مج د ددق يان د ددات مص د ددنفق ع د ددن د ددات األضد د درات البي ي د ددق علد د د الف د ددات الض د ددعيفق،
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(ح) كععيددع العمددل البي ددي ،مبددا يف ذلددل العمددل يف جمددال املنددا  ،الددذي يراعددي املنفددوت
اجلنساين ويي ذ ع االع بات حاشق النفد اإليكولوجيق واح ياجات ضدعاو ا دال ،أش اصدا
وجم معات لليق؛
(ط) مواصلق كبادل املماتسات السليمق يف الوااء ال عامات حقدوق اإلنسدان امل علقدق
ددال م ق بي ددق منددق ونفيفددق وصددحيق ومس د دامق ،عددن طريددق ااعدددة البيانددات احباصددق املماتسددات
السليمق اليت ي ع د ا املقرت احبا ؛
(ي)

ناء ادتات اطاع القضاء عل ا د العلاق

حقوق اإلنسان والبي ق؛

(ك) كععيددع اطدداع ددا مسددخول يف جمددال األعمددال ال ماتيددق وكحددميق اإل ددل عددن
مراعاة الحدردات ملبدادئ االسد دامق ،مبدوا اة محايدق املعداير البي يدق واقدا للمعداير واالكفاادات الدوليدق
ذات الصلق وسائر املبادتات اجلاتيق يف ذا الصدد؛
(ل) مواصددلق النفددر يف جوانددل من ددا احدرتام حقددوق اإلنسددان يف إطددات اكفاايددق األمددد
امل حدة اإلطاتيق حين كير املنا ؛
 -6ال طلد ددق للد دددوتة ال انيد ددق والعح د درين ملد ددخمر األط د دراو يف اكفاايد ددق األمد ددد امل حد دددة
اإلطاتيق حين كير املنا  ،املقرت أن ينفم ا املير  ،يف مرادش ،يف الفرتة من  7إىل  18كحرين
ال اين/نوام 2016؛
 -7يسلّد يمهيق الددوت الدذي يخديدأ األادراد واجلماعدات وأج دعة ا مدق ،مبدا يحدمل
املدددااع عددن حقددوق اإلنسددان ،يف كععيددع ومحايددق حقددوق اإلنسددان مددن حيددث ال م ددق بي ددق منددق
ونفيفق وصحيق ومس دامق؛
 -8يس دلّد أيضددا يمهيددق دوت املخسسددات الوطنيددق قددوق اإلنسددان يف دعددد حقددوق
اإلنسان امل علقق ال م ق بي ق منق ونفيفق وصحيق ومس دامق؛
 -9يحدددد عل د ضددروتة كععيددع ال عدداون د الدددول و رنددامؤ األمددد امل حدددة اإلمنددائي
و رندامؤ األمدد امل حددة للبي دق ومفوضديق األمدد امل حددة السداميق قدوق اإلنسدان وسدائر املنفمدات
والود دداالت والد د امؤ الدولي ددق واإلاليمي ددق ذات الص ددلق ،د ددلئ وا ددق والياك ددأ ،وس ددائل كح ددمل العم ددل
ان فام عل كبدادل املعداتو واألاكدات و نداء أوجدأ ال د ت يف محايدق حقدوق اإلنسدان ومحايدق البي دق،
اكباع ؤ م كامل وم عدد القطاعات؛
 -10يقرت إ قاء ذط املسيلق ايد نفرط ،واقا ل نامؤ عملأ السنوي.

اجللسق 62
 23ذات/ماتس 2016
[اع مد دون كصويت].
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