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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة واألربعون

 22شباط/فبراير  24 -آذار/مارس 2021
البند  3من جدول األعمال

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

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  23آذار/مارس 2021
 -7/46حقوق اإلنسان والبيئة
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا ا ااان وإعالن و رنامف عما فيينا ،وإذ يىا ا ااير إل

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة وغير ذلك من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية ذات الصلة،
وإذ يعيد أيض ااأ يد يد جميع ق اررايه بى اادن حقوق اإلنس ااان والبي ة ،وآارها القرار  8/37المؤرخ 22
آذار/مارس  2018بىا ا اادن حقوق اإلنسا ا ااان والبي ة ،والقرار  30/45المؤرخ  7يى ا ا ارلن األول/أ تو ر 2020
بىدن إعمال حقوق الطفا من االل بي ة صحية ،والق اررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة

حقوق اإلنسان،

وإذ يى ا ا ا ا ااير ك لك إل قرار الجمعية العامة  ،1/70المؤرخ  25أيلول/س ا ا ا ا اابتمبر  ،2015المعنون

"يحولا عالمنا :اطة التنمية المسا ا ا ااتدامة لعا  ،"2030ال ي اعتمدت فيه الجمعية العامة مجموعة شا ا ا اااملة

و عيدة المدى من األهداف والغايات العالمية المتعلقة بالتنمية المسا ا ا ااتدامة التي يرلك عل الناس ويفضا ا ا ااي
التحول،
إل
ل

وإذ يى ااير إل نتائف مؤيمر األمم المتحدة للتنمية المس ااتدامة ،المعقود في رلو دي جانيرو ،الب ار،لا،

في ح لران/يونيه  ،2012وإل وثيقته الختامية المعنونة "المس ااتقبا ال ي نص اابو إليه"( ،)1التي جددت التد يد عل
مبادئ إعالن رلو بىدن البي ة والتنمية،

وإذ يؤكد مجدداأ أن جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتج ئة ومترابطة ومتىابكة،
__________
( )1

قرار الجمعية العامة  ،288/66المرفق.
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وإذ يى ا ااير إل النتائف التي يمخض عنها الج ء األول من الدورة الخامس ا ااة لجمعية األمم المتحدة

للبي ة ،ال ي ُعقد عل اإلنترنت في شا ا ااباط/فبراير  ،2021وإذ يتطلع إل الج ء الثاني من الدورة الخامسا ا ااة
المقرر است نافها في نيرو ي في شباط/فبراير ،2022
وإذ يا رلكر باايفااق باارلس الا ي اعتمادياه األيراف في ايفاامياة األمم المتحادة اإلياارلاة بىا ا ا ا ا ا اادن يغير
المنااخ في  12كاانون األول/ديسا ا ا ا ا ا اامبر  ،2015وأق لرت في ديبااجتاه بادناه ينبغي لهاا ،عناد ايخااذ اإلجراءات

الرامية إل التصاادي لتغير المناخ ،احت ار ُ ويع ل ومراعاة الت امايها فيما يتعلق بحقوق اإلنسااان ،والحق في
الص ااحة ،وحقوق الى ااعوي األص االية ،والمجتمعات المحلية ،والمهاجرلن ،واأليفال ،واألش ااخا ،ذوي اإلعاقة،
واألش ااخا ،ال ين يعيى ااون أوا اااعاأ هى ااة ،والحق في التنمية ،فضا االأ عن المس اااواة بين الجنس ااين ويمكين
المرأة ،واإلنصاف بين األجيال،

وإذ يالحظ النداء ال ي أيلقه األمين العا للعما من أجا حقوق اإلنسا ا ا ااان ،وال ي يدعو ،في جملة

أمور ،إل يوفير حي للىا ا ااباي للمىا ا اااركة في صا ا ااياغة الق اررات التي يؤثر عل مسا ا ااتقبلهم ،بما في ذلك عل

س ا ا اابيا المثال

الحص ا ا اار حماية البي ة ،وحماية المدافعين عن حقوق اإلنس ا ا ااان والناش ا ا ااطين في مجال البي ة،

و س اايما الى ااباي والنس اااء والفتيات ،والنهوا بدنى ااطة التولية ويع ل التعليم ال ي يهيس الى ااباي للمس ااتقبا،
بما في ذلك المناهف الدراسية المتعلقة بتغير المناخ في جميع مستولات التعليم ا بتدائي والثانوي،

وإذ يحيط علماأ بنتائف الدورة الخامسا ا ا ااة والعىا ا ا ارلن لمؤيمر األيراف في ايفامية األمم المتحدة اإليارلة
بىا اادن يغير المناخ ،وإذ يىا ااجع الدول عل أن يتناول مسا اادلة احت ار حقوق اإلنسا ااان ويع ل ها ،في جملة ما
يتناوله من جوانب ،االل الدورة الساادساة والعىارلن ،المقرر عقدها في غالساكو ،الممللة المتحدة لبرلطانيا

العظم وآيرلندا الىمالية ،في الفترة من  1إل  12يىرلن الثاني/نوفمبر ،2021

وإذ يحيط علماأ أيض ا ا ااأ بنتائف الدورة الرابعة عى ا ا ارة لمؤيمر األيراف في ايفامية التنوع البيولوجي،
وإذ يى ا ا ا ااجع األيراف عل أن يدا في ا عتبار نهجاأ قائماأ عل حقوق اإلنس ا ا ا ااان في س ا ا ا ااياق حفظ التنوع

البيولوجي واساتعاديه واساتخدامه عل نحو مساتدا في اإليار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا 2020

المتوقع اعتماده في الدورة الخامسة عىرة ،المقرر عقدها في كونمينغ ،الصين،

وإذ يس ا ا ا ا االم بدن يدهور التنوع البيولوجي وفقدانه كثي اأر ما ينجم عن أنماط التميي القائمة ولع ،ها،
وأن الضا ا ا اارر البي ي يمكن أن يلون له عواقب كارثية ،وأحياناأ مىا ا ا ااتتة جغرافياأ عل نولية حياة الىا ا ا ااعوي
األص ا ا ا ا ا االية والمجتمعات المحلية والفالحين وغيرهم ممن يعتمدون مباشا ا ا ا ا ا ارة عل منتجات الغابات واألنهار
والبحيرات واأل ارا ااي الريبة والمحيطات في الحص ااول عل أغ يتهم ووقودهم ودوائهم ،مما يؤدي إل م لد

من عد المساواة والتهميش،

وإذ يس ا االم أيضا ا ااأ بدن التنمية المس ا ااتدامة وحماية البي ة ،بما فيها النظم اإليكولوجية ،يس ا ااهمان في
الرفاه اإلنساااني والتمتع بحقوق اإلنسااان ،بما يىااما الحق في الحياة والحق في التمتع بدعل مسااتوى يمكن

بلوغه من الصاحة البدنية والعقلية والحق في مساتوى معيىاي ئق والحق في الغ اء اللافي والحق في مياه

الىري المدمونة وادمات الصرف الصحي والحق في السكن ،فضالأ عن الحقوق الثقافية،

اتدامين للموارد الطبيعية،
وإذ يس ا ا االم ك لك ،بدن أثر يغير المناخ ،واإلدارة وا س ا ا ااتغالل غير المس ا ا ا ا
ويلوث الهواء والتر ة والماء ،واإلدارة غير الس ا ا ا ا االيمة للمواد الليميائية والنفايات وما ينتف عنها من فقدان التنوع

البيولوجي ،ويراجع الخدمات التي يوفرها النظم اإليكولوجية ،هي ،في المقابا ،أمور من شادنها أن يؤثر في

التمتع ببي ة آمنة ونظيفة وص ااحية ومس ااتدامة ،وأن األا ارار البي ية يمكن أن يفض ااي إل آثار س االبية ،مباش ارة
وغير مباشرة ،عل التمتع الفعلي بجميع حقوق اإلنسان،

وإذ يساالم بدن آثار األا ارار البي ية عل حقوق اإلنسااان يىااعر بها األفراد والمجتمعات في جميع

أنحاء العالم ،وللن عواقبها أشا ا ااد عل شا ا ارائ السا ا ااكان التي يعيش بالفعا أواا ا اااعاأ هىا ا ااة ،وعل النسا ا اااء
والفتيات أيضاأ،
2
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وإذ ي لكر بدهمية حقوق المرأة والىااعوي األصاالية في الحصااول عل األ اراااي واسااتخدامها ل لادة

فر ،التليف مع يغير المناااخ والتخفيف من حااديااه ،عل النحو ال ا ي أقرت بااه الهي ااة الحكوميااة الاادوليااة

المعنية بتغير المناخ في يقرلرها الخا ،عن يغير المناخ واأل اراا ا ااي ،وعل النحو المبين في إعالن األمم

المتحدة بىدن حقوق الىعوي األصلية،

وإذ يساالم بالفوائد التي يعود من السااعي إل التخفيف من ااثار الساالبية للتلوث وغيره من أشااكال

التدهور البي ي والتقليا منها إل أدن حد في حا ت الن اع المس ا اال وفي س ا ااياقات ما بعد الن اع ،وإذ يعري
عن قلقه البالغ إ،اء األاطار التي يهدد يمتع األش ا ا ااخا ،المعرا ا ا ااين للخطر ،بمن فيهم األيفال والنس ا ا اااء

والفتيات ،والىا ا ا ااباي ،واألشا ا ا ااخا ،ذوو اإلعاقة ،والمسا ا ا اانون ،والىا ا ا ااعوي األصا ا ا االية ،والمجتمعات المحلية،

والالج ون والمىردون داالياأ ،والمهاجرون ،بحقوقهم يمتعاأ فعلياأ،

وإذ يسا ا االم أيض ا ا ااأ بدن ممارسا ا ااة حقوق اإلنسا ا ااان ،بما فيها حرلة التماس المعلومات ويلقيها ونقلها
والحق في المى اااركة الفعلية في ش ااؤون الحكم والى ااؤون العامة والحق في ا نتص اااف الفعال ،يلتس ااي أهمية
حيولة في حماية بي ة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة،

وإذ يعياد يد ياد قرار مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااان  11/40المؤرخ  21آذار/مارس  ،2019وال ي أقر

فيه المجلس بمساااهمة المدافعين عن حقوق اإلنسااان الناشااطين في المجال البي ي ،المىااار إليهم بالمدافعين

عن حقوق اإلنسااان البي ية ،في التمتع بحقوق اإلنسااان وحماية البي ة والتنمية المسااتدامة ،يح

جميع الدول

عل ايخاذ جميع التدابير الال،مة لض اامان حماية حقوق جميع األش ااخا ،وس ااالمتهم ،بمن فيهم المدافعون

عن حقوق اإلنس ااان البي ية ،ولؤكد مس ااؤولية جميع مؤسا اس ااات األعمال ،عبر الوينية وغيرها ،وفقاأ للمبادئ
التوجيهية بى ا اادن األعمال التجارلة وحقوق اإلنس ا ااان ،عن احت ار حقوق اإلنسا ا اان ،بما فيها حقوق المدافعين
عن حقوق اإلنسان ،ومنهم المدافعون عن حقوق اإلنسان البي ية ،في الحياة والحرلة واألمان عل أنفسهم،

وإذ يالحظ "البيان المتعلق بالىاافاء من مرا كوفيد "19-الصااادر عن منظمة الصااحة العالمية،

وال ي يهدف إل إيجاد عالم أ ثر صا ااحة وإنصا ااافاأ واسا اتدامة ،مع ا سا ااتثمار في الوقت ذايه في المحافظة
عل ا قتصادات التي يضررت من جائحة مرا فيروس كورونا ( وفيد ،)19-وإنعاشها،
وإذ يسا ا االم بالدور اإليجابي والمهم والمىا ا ااروع ال ي يؤديه األيفال والحركات التي يقودها األيفال

والى ا ااباي والتي يدافع عن حقوق اإلنس ا ااان المتص ا االة بالتمتع ببي ة ص ا ااحية ،وإذ يرحب بالعما ال ي يقو به

المقرر الخا ،المعني بمس ا ا ا ا ا اادلة الت امات حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان المتعلقة بالتمتع ببي ة آمنة ونظيفة وص ا ا ا ا ا ااحية
ومستدامة في مجال إشراك األيفال والتىاور معهم،

وإذ يساالم أيض ااأ بدهمية المساااواة بين الجنسااين ،واإلجراءات المرالية للمنظور الجنساااني للتصاادي
لتغير المناخ والتدهور البي ي ،ويمكين النس ا ا ا اااء والفتيات و ناء قدرايهن لالا ا ا ا ااطالع بددوار ميادية وص ا ا ا اانع

القرار والمىااركة المجدية ،والدور ال ي يؤديه المرأة كمديرة ،وقائدة ومدافعة عن الموارد الطبيعية ،وكعنصار

للتغيير في صون البي ة،

وإذ يس ا ا االم ك لك بدن األيفال معرا ا ا ااون أ ثر من غيرهم اثار األا ا ا ارار البي ية ،بما فيها يلوث

الهواء ،ويلوث الميااه ،ويغير المنااخ ،والتعرا للمواد الليمياائياة ،والمواد السا ا ا ا ا ا اااماة والنفااياات ،وفقادان التنوع

البيولوجي ،و دن األارار البي ية قد يحول دون التمتع اللاما بطائفة واسعة من حقوق الطفا،

وإذ يضا ا ااع في اعتباره أن الخطر المت ايد لألمراا المعدية الناشا ا ا ة ذات األصا ا ااا الحيواني قد

يكون ناجماأ عن أعمال بىا ا ا ارلة يضا ا ا اار بالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ،وإذ يىا ا ا اادد عل أن التنوع
البيولوجي مهم للتمتع بمجموعة واس ا ا ا ا ااعة من حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،وإذ يعري عن القلق من أن فقدان التنوع
البيولوجي النايف عن األنىا ا ااطة البى ا ا ارلة يمكن أن يهدد التمتع بتلك الحقوق وأن يكون له أثر كبير عل
الصحة وسبا العيش،
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وإذ يؤكد مجدداأ أن الدول ُمل مة باحت ار حقوق اإلنسان وحمايتها ويع ل ها ،بما في ذلك في جميع
اإلجراءات المتخ ة للتصا اادي للتحديات البي ية ،و ايخاذ يدابير لحماية حقوق الجميع ،عل النحو المعترف به في

مختلف الص ا ا ااكوك الدولية والوارد في المبادئ اإليارلة بى ا ا اادن حقوق اإلنس ا ا ااان والبي ة( ،)2وأنه ينبغي ايخاذ
يدابير إاافية لصال الف ات األشد يعرااأ لألارار البي ية،

وإذ يىا ااير إل أن أ ثر من  155دولة اعترفت بىا ااكا ما من أشا ااكال الحق في بي ة صا ااحية ،في

صكوك من جملتها ا يفاقات الدولية أو في دساييرها أو قوانينها أو سياسايها الوينية،

يرحب بالعما ال ي اااطلع به المقرر الخا ،المعني بمسادلة الت امات حقوق اإلنساان

-1

المتعلقة بالتمتع ببي ة آمنة ونظيفة وصا ااحية ومسا ااتدامة ،بما في ذلك في سا ااياق إنجا ،و يته ،و المىا اااورات

الى اااملة والى اافافة والجامعة التي أجراها مع الجهات المعنية ،و التقارلر المواا اايعية التي أعدها ،و ال لارات

القطرلة التي أجراها؛
-2

يحيط علماأ مع التقدير بتقارلر المقرر الخا ،المعني بحقوق اإلنسان وأ،مة المياه العالمية:

يلوث المياه ،وندرة المياه ،واللوارث المتصا ا االة بالمياه( ،)3ومواا ا ااوعها "إعمال حقوق اإلنسا ا ااان يتوقف عل

يوافر محيط حيوي صحي"( ،)4ولحيط علماأ أيضاأ بالتوصيات الواردة فيها؛
-3

يرحب بعما مفواااية األمم المتحدة السااامية لحقوق اإلنسااان بىاادن مساادلة حقوق اإلنسااان

والبي اة ،بماا في ذلاك دعمهاا لفرلق األمم المتحادة ل دارة البي ياة ،وناداء األمين العاا للعماا من أجاا حقوق

اإلنسااان ،ويعاونها مع برنامف األمم المتحدة للبي ة وغيره من الىااركاء الرئيساايين ،ومىاااركتها في ا يفاقات البي ية

المتعااددة األيراف ،مثااا ايفاااميااة األمم المتحاادة اإليااارلااة بىا ا ا ا ا ا اادن يغير المناااخ ،وايفاااميااة األمم المتحاادة لمكااافحااة

التص ا ا ا ااحر ،وايفامية التنوع البيولوجي ،لتع ل احت ار حقوق اإلنس ا ا ا ااان وحمايتها والنهوا بها عند ايخاذ إجراءات
بي ية ،عند ا قتضا ا ا اااء ،وجهودها الرامية إل يع ل اسا ا ا ااتجابة عادلة ومسا ا ا ااتدامة لجائحة مرا كوفيد19-

والتعافي منها؛
-4

يالحظ مع التقدير العما ال ي ااطلع به برنامف األمم المتحدة للبي ة ،ومفواية األمم

المتحدة لحقوق اإلنسا ا ا ااان ،و رنامف األمم المتحدة اإلنمائي في ينفي التداالت ا سا ا ا ااتراييجية التي ُواا ا ا ااعت في

إيار نداء األمين العا للعما من أجا حقوق اإلنسان ،و سيما في المجال 5؛
-5

يقرر أن يجدد و ية المقرر الخا ،المعني بمس ا ا اادلة الت امات حقوق اإلنس ا ا ااان المتعلقة

-6

يطلب إل المقرر الخا ،أن يقو في سياق ااطالعه بو يته بما يلي:

(أ)

مواص ا االة د ارس ا ااة الت امات حقوق اإلنس ا ااان المتعلقة بالتمتع ببي ة آمنة ونظيفة وص ا ااحية

بالتمتع ببي ة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة لفترة مديها ثالث سنوات؛

ومس ا ا ااتدامة ،بالتى ا ا اااور مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الص ا ا االة والهي ات الحكومية الدولية ،بما فيها

منظمة الصا ا ا ااحة العالمية ،و رنامف األمم المتحدة للبي ة ،و رنامف األمم المتحدة اإلنمائي ،وا يفاقات البي ية

المتعددة األيراف ذات الصا االة ،وآليات حقوق اإلنسا ااان ،والسا االطات المحلية ،والمؤس ا اسا ااات الوينية لحقوق

اإلنسا ا ا ااان ،والىا ا ا ااعوي األصا ا ا االية ،ومنظمات المجتمع المدني ،بما فيها المنظمات التي يمثا المجتمعات المحلية

وغيرها من األشا ااخا ،ال ين يعيىا ااون في أواا اااع هىا ااة ،والنسا اااء ،واأليفال والىا ااباي ،والقطاع الخا،،
والمؤسسات األ اديمية؛

__________
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(ي)

مواصا االة يحديد الممارسا ااات الجيدة المتعلقة با لت امات والتعهدات ذات الصا االة بحقوق

اإلنسان التي يوجه ويدعم ويع  ،عملية واع السياسات البي ية ،و خاصة في مجال حماية البي ة ،ويىجيع
يلك الممارسا ااات ويبادل ااراء بىا اادنها ،وفي ه ا الصا اادد ،نىا اار الوثائق التي أعدها المكلف السا ااابق بالو ية

والنظر في يحديثها ،حسب ا قتضاء؛
(ج)

العمااا عل يحااديااد التحااديااات والعتبااات التي يحول دون اإلعمااال اللااامااا لت امااات

حقوق اإلنس ا ااان المتعلقة بالتم تع ببي ة آمنة ونظيفة وص ا ااحية ومس ا ااتدامة ،والثغرات التي يى ا ااوي حماية يلك

الحقوق ،بما في ذلك في سياق التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة؛
(د)

مواص ا االة اإلس ا ااها والمى ا اااركة ،عند ا قتض ا اااء ،في المؤيمرات وا جتماعات الحكومية

الدولية ذات الصا االة بالو ية ،بما في ذلك في جمعية األمم المتحدة للبي ة والمناسا اابات المتصا االة بال كرى السا اانولة

الخمسين إلعالن استلهولم ال ي اعتُمد في مؤيمر األمم المتحدة المعني بالبي ة البىرلة؛
(ه)

إقامة حوار مع جميع أصحاي المصلحة المعنيين والتواصا والتعاون معهم بغية إذكاء

(و)

إجراء ،لارات قطرلة وا ستجابة فو اأر للدعوات الموجهة من الدول؛

()،

يطبيق منظور جنس اااني ،من االل جملة أمور منها النظر في الحالة الخاص ااة للنس اااء

وعي الجمهور بالت امات حقوق اإلنسان المتعلقة بالتمتع ببي ة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

والفتيات ،ويحديد أشا ااكال التميي وأوجه الضا ااعف حسا ااب نوع الجنس عند التصا اادي لتغير المناخ ويدهور البي ة،
ويىااجيع ويع ل مهارات التيادة وصاانع القرار في صاافوف النساااء والفتيات ،ومىاااركتهن اللاملة والمتساااولة

والهادفة ،و ح الممارسا ا ااات الجيدة التي يعكس دور النسا ا اااء والفتيات بوصا ا اافهن عواما يغيير في صا ا ااون البي ة

وإداريها عل نحو مستدا ؛
(ح)

العما بتنسا ا اايق وثيق ،مع يفادي ا ،دواجية غير الضا ا اارورلة ،مع اإلجراءات الخاصا ا ااة

والهي ات الفرلية األارى لمجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ااان ،وهي ات األمم المتحدة ووكا يها وصا ا ا ا ااناديقها و رامجها

ذات الصا ا ا االة ،بما فيها منظمة الصا ا ا ااحة العالمية ،و رنامف األمم المتحدة للبي ة ،و رنامف األمم المتحدة اإلنمائي،
وهي ااات المعاااهاادات ،والمنظمااات الاادوليااة واإلقليميااة ،وا يفاااقااات البي يااة المتعااددة األيراف ،مع م ارعاااة آراء

أص ا ااحاي المص ا االحة ااارلن ،بما في ذلك آليات حقوق اإلنس ا ااان اإلقليمية ذات الص ا االة ،والمؤس ا اس ا ااات الوينية

لحقوق اإلنسان ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمؤسسات األ اديمية؛
(ط)

الجمعية العامة؛
-7

يقديم يقرلر سا اانوي ،يتضا اامن اسا ااتنتاجات ويوصا اايات ،إل مجلس حقوق اإلنسا ااان وإل
يهيااب بجميع الاادول ،ووكااا ت األمم المتحاادة وصا ا ا ا ا ا اناااديقهااا و رامجهااا ،والمنظمااات الاادوليااة

والمنظمات غير الحكومية األارى ،والقطاع الخا ،والمؤساسااات الوينية لحقوق اإلنسااان أن يتعاون مع المقرر

الخا ،يعاونأا يامأا ،بما يىما ي ولده بكا ما يل من معلومات متصلة بو يته لتمكينه من ا اطالع بها؛
-8

يطلب إل مفوااة األمم المتحدة الساامية لحقوق اإلنساان أن يلفا حصاول المقرر الخا،

-9

يطلب إل المقرر الخا ،أن يقو بما يلي ،بالتعاون مع المفواية السامية:

(أ)

أن يعقد قبا الدورة الثانية والخمساين لمجلس حقوق اإلنساان حلقة د ارساية للخبراء بىادن

(ي)

أن ياادعو الاادول والجهااات المعنيااة األارى ،بمن فيهااا الخبراء األ اااديميون ومنظمااات

عل الموارد الال،مة لتمكينه من ا اطالع بو يته عل أ ما وجه؛

دور حقوق اإلنسان وحفظ البي ة في منع الجوائ في المستقبا؛

المجتمع المدني وهي ات المعاهدات ،إل المىاركة في الحلقة الدراسية مىارك أة فعالة؛
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(ج)

أن يدعو الخبراء ذوي الصا ا االة من وكا ت األمم المتحدة وصا ا ااناديقها و رامجها ومن سا ا ااائر

(د)

أن يقد إل مجلس حقوق اإلنس ا ا ااان ،في دوريه الثانية والخمس ا ا ااين ،يقرل أار موج أا عن الحلقة

المنظمات وا يفاميات الدولية إل المىاركة في الحلقة الدراسية؛

الد ارس ا ااية الم كورة أعاله يتض ا اامن أي يوص ا اايات منبثقة عن الحلقة ،للي ينظر المجلس في ايخاذ إجراءات

متابعة أارى؛

-10

يىا ا ا ا ا اادد عل اا ا ا ا ا اارورة يع ل التعاون بين الدول و رنامف األمم المتحدة للبي ة و رنامف

األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغ ية وال راعة لألمم المتحدة ومفوا ااية حقوق اإلنس ااان ومنظمة الص ااحة

العالمية وسا ا ا ا ا ااائر المنظمات والوكا ت وا يفاميات والبرامف الدولية واإلقليمية ذات الصا ا ا ا ا االة ،كا في إيار
و يته ،بوس ا ا ا ا ااائا يى ا ا ا ا ااما العما بانتظا عل يبادل المعارف واألفلار و ناء أوجه الت ،ر بين حماية حقوق

اإلنسان وحماية البي ة ،وااع أة في ا عتبار الحاجة إل األا بنهف متلاما ومتعدد القطاعات؛
-11

يالحظ ميا منظمة الصا ااحة العالمية ومنظمة األغ ية وال راعة لألمم المتحدة والمنظمة

العالمية لصااحة الحيوان و رنامف األمم المتحدة للبي ة في يى ارلن الثاني/نوفمبر  2020بإيالق مجلس الخبراء

الرفيع المساتوى للصاحة الواحدة لجمع ويو،لع ونىار معلومات علمية موثوقة عن الصاالت بين صاحة اإلنساان
والحيوان والصاحة البي ية من أجا مسااعدة المويفين العموميين في ايخاذ الق اررات المناسابة للتصادي لأل،مات

في المستقبا وإعال المواينين؛
-12

يهيب بجميع الدول أن يقو بحفظ النظم اإليكولوجية الس ا االيمة والتنوع البيولوجي وحمايتها

وإعاديها إل ما كانت عليه ،وأن يلفا إداريها واسااتخدامها عل نحو مسااتدا عن يرلق يطبيق نهف قائم عل

حقوق اإلنسان يىدد عل المىاركة واإلدماج والىفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية؛

يهيب بالدول األيراف أن يلثف جهودها من أجا المضااي قدماأ في ينفي ايفامية التنوع
-13
البيولوجي ويع ل استراييجيايها واطط عملها الوينية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
-14

يناشد جميع الدول أن ينظر في اعتماد وينفي يدابير وينية يحتر ويحمي حقوق أول ك

-15

يىا ا ااجع الدول عل يطبيق نهف يحويي يسا ا ااتند إل األدلة العلمية المتاحة في الق اررات

-16

يقرر إبقاء ه ه المسدلة قيد نظره ،وفقاأ لبرنامف عمله السنوي.

المعراين بىكا اا ،لفقدان النظم اإليكولوجية الصحية والتنوع البيولوجي؛
التي يمكن أن يضر بالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛

الجلسة 48

 23آذار/مارس 2021
[اعتُمد من دون يصولت]
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