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مجلس حقوق اإلنسان
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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  8تشرين األول/أكتوبر 2021
 -14/48والية المقرر(ة) الخاص(ة) المعني(ة) بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق تغير المناخ
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد أن من واجب الدول ومسؤ ؤؤؤوليتألا األسؤ ؤؤاسؤ ؤؤما احترام وحمايا وإعمال حقوق اإلنسؤ ؤؤان
والحريات األسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤما ،و قا لميثاق األمم المتحدة ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان ،والعألد الدولي ال ا
بالحقوق االقتص ؤؤاديا واالجتما ما والثقا،ما ،والعألد الدولي ال ا بالحقوق المدنما والس ؤؤماس ؤؤما ،وجمم الص ؤ و

الدولما ذات الصلا بحقوق اإلنسان،

وإذ يضؤ ؤ ي اعتبا اتفاقما األمم المتحدة اإلطا يا بش ؤؤتن ت ير المناو ،واتفاق با يس المعتمد بموجب

اتفاقما األمم المتحدة اإلطا يا بشؤتن ت ير المناو ،وطةا التنمما المسؤتداما لعام  ،2030وطةا عمل أديس أبابا،

وإطا سؤؤيندال للحد من م اطر الاوا ل للفترة  ،2030-2015وإعالن مالمه بشؤؤتن البعد اإلنسؤؤاني لت ير المناو

العالمي ،ومس ؤؤا إج ار ات العمل المعجل للدول الجة يا الصؤ ؤ يرة النامما سمس ؤؤا س ؤؤاموا  ،وإعالن وبرنامج عمل

يينا ،وإعالن الحق ي التنمما ،وبرنامج عمل يينا للبلدان النامما غير الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاحلما للعقد  ،2024-2014وجمم
الص و الدولما واإلقلممما ذات الصلا التي تعالج آثا ت ير المناو السلبما على حقوق اإلنسان،

وإذ يش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤير إلى المؤادة  2من اتفؤاق بؤا يس ،التي تنص على أن االتفؤاق يرمي ،من طالل تعةية تنفيؤ

اتفاقما األمم المتحدة اإلطا يا بشؤؤتن ت ير المناو ،بما ي ذلك هد ألا ،إلى تعةية االسؤؤتجابا العالمما ل ةر ت ير

المناو ،ي س ؤؤماق التنمما المس ؤؤتداما والجألود الرامما إلى القض ؤؤا على الفقر ،بما ي ذلك عن طريق سأ الحفاظ
على الةيادة ي متوس ؤؤر د جا الح ار ة العالمما ي مس ؤؤتوب أقل ب ثير من د جتين م ويتين وق مس ؤؤتويات ما قبل
الثو ة الصؤ ؤ ؤؤنا ما ،ومواصؤ ؤ ؤؤلا الجألود الرامما إل حصؤ ؤ ؤؤر ا تفاح د جا الح ار ة ي حد ال يتجاوز  1,5د جا م ويا
وق مسؤتويات ما قبل الحقبا الصؤنا ما ،تسؤلمما بتن ذلك سؤوق يقلص بصؤو ة كبيرة م اطر ت ير المناو وآثا
وسب وتعةية القد ة على التامف م اآلثا الض ؤ ؤ ؤؤا ة لت ير المناو وتعةية القد ة على تحمل ت ير المناو وتوطيد
التنممؤؤا ال ضمضؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا انبعؤؤاثؤات غؤازات الؤد ي ؤؤا ،على نحو ال يألؤؤدد إنتؤؤاغ األغؤ يؤا وسغ وجعؤؤل التؤؤد قؤؤات المؤؤالمؤؤا
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متماش ؤ ؤؤما م مس ؤ ؤؤا يؤدل إلى تنمما طضمض ؤ ؤؤا انبعاثات غازات الد ي ا وقاد ة على تحمل ت ير المناو وعلى أن

ه ا االتفاق سؤفؤينف على نحو يجسؤؤد اإلنصؤؤاق ومبدأ المسؤؤؤولمات المشؤؤتركا وإن كانو متباينا وقد ات كل طرق،
ي ضو الظروق الوطنما الم تلفا،
وإذ يشير أيضا إلى المادة  5من إعالن وبرنامج عمل يينا ،ال ل ينص على أن جمم حقوق اإلنسان
حقوق عؤؤالممؤؤا ومترابةؤؤا ومتش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاب ؤؤا وغير قؤؤاملؤؤا للتجةئؤؤا وأن على المجتم الؤؤدولي أن يعؤؤامؤؤل جمم حقوق

اإلنس ؤ ؤ ؤؤان على نحو يتوطى ،مه اإلنص ؤ ؤ ؤؤاق والتاا ؤ على قدم المس ؤ ؤ ؤؤاواة وبنفس القد من االهتمام وأن من واجب
الدول ،بصؤ ؤ ؤؤرق النظر عن نظمألا السؤ ؤ ؤؤماسؤ ؤ ؤؤما واالقتصؤ ؤ ؤؤاديا والثقا،ما ،أن تعةز جمم حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان والحريات
األس ؤؤاس ؤؤما وأن تحميألا ،م ض ؤؤرو ة مراعاة أهمما ال ص ؤؤوص ؤؤمات الوطنما واإلقلممما وال لضمات التا ي ما والثقا،ما

والدينما الم تلفا،

وإذ يشؤؤير ك لك إلى جمم الق ار ات السؤؤابقا التي اعتمدها مجلس حقوق اإلنسؤؤان بشؤؤتن حقوق اإلنسؤؤان

وت ير المناو ،وآطرها ق ار المجلس  24/47الصؤ ؤؤاد ي  14تموز/يولمه  ،2021ال ل شؤ ؤؤج ،مه المجلس على

مواص ؤؤلا المناقش ؤؤات مين الدول والجألات المعنما بش ؤؤتن إم انما وض ؤ إج ار طا
السلبما على التمت الاامل والفعال بحقوق اإلنسان،

جديد يعالج آثا ت ير المناو

وإذ يسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلم م التقدير بعمل منتدب البلدان المعرضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا ل ةر ت ير المناو ي النألوا بالمناقشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات

المتعلقا بحقوق اإلنسان وت ير المناو وبمباد ات مثل تعألد جنمف المتعلق بحقوق اإلنسان واإلج ار ات المناطما،

وإذ يد أن الت ير ي مناو األ ا وما ترتب علمه من آثا ضؤ ؤ ؤ ؤؤا ة قد أدب إلى عواقب اقتصؤ ؤ ؤ ؤؤاديا
واجتما ما وثقا،ما وبي ما ،وترتبو علمه آثا س ؤؤلبما ،مباشؤ ؤرة وغير مباشؤ ؤرة ،على تعةية حقوق اإلنس ؤؤان وحمايتألا

بفعالما وعلى تحقيق أهداق التنمما المستداما،

وإذ يسؤ ؤؤلم بتن التدامير الرامما إلى اسؤ ؤؤتباق أسؤ ؤؤباب ت ير المناو أو منعألا أو التقليل منألا إلى أدنى حد،

بما ي ذلك ت ضمض انبعاثات غازات الد ي ا ،والت ضمف من آثا الض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤا ة والتامف معألا ،وحمايا البي ا ،تدامير
تسألم ي ا اإلنسان و ي تحسين التمت بحقوق اإلنسان ،كما تسألم ي تحقيق التنمما المستداما،
وإذ يسؤؤلم أيضؤؤا بتن آثا ت ير المناو السؤؤلبما على حقوق اإلنسؤؤان إذ تؤثر ي األ راد والمجتمعات ي

جمم أنحا العالم ،ال س ؤ ؤ ؤؤمما ي البلدان النامما ،وطاص ؤ ؤ ؤؤا ي الدول الجة يا الصؤ ؤ ؤ ؤ يرة النامما وأقل البلدان نموا
والدول النامما غير السؤاحلما ،نن العواقب تاون األشؤد على النسؤا واألطفال واألشؤ ا ذول اإلعاقا والشؤعوب
األصؤ ؤ ؤؤلما والمجتمعات المحلما والفالحين وغيرهم من العاملين ي المناطق الريضما ومن يعمشؤ ؤ ؤؤون ي مي ا تتسؤ ؤ ؤؤم
مند ة المما والجفاق والتصؤؤحر وأ راد األقلمات والمتشؤؤردين والفق ار وكبا السؤؤن والمألاجرين والالج ين والمشؤؤردين

داطلما ومن يعمش ؤ ؤ ؤ ؤؤون ي مناطق النةاعات ومن يعمش ؤ ؤ ؤ ؤؤون بالفعل ي روق هش ؤ ؤ ؤ ؤؤا ،ويس ؤ ؤ ؤ ؤؤلم بتهمما االعتراق
بفاعليتألم ي المساهما ي العمل المناطي،

وإذ يشؤؤير أيضؤؤا إلى ق ار يه  1/5المؤ و  18حةيران/يونمه  2007بشؤؤتن منا مؤس ؤسؤؤات مجلس حقوق

اإلنسان و 2/5بشتن مدونا قواعد السلو للم لفين مواليات ي إطا اإلج ار ات ال اصا لمجلس حقوق اإلنسان،
وإذ يشدد على أن الش ص الم لف بالواليا يجب أن يؤدل مألامه و قا لأل ين الق ار ين ومر قيألما،

وإذ يش ؤؤير إلى أن تنفي االلتةامات المقةوعا بموجب اتفاقما األمم المتحدة اإلطا يا بش ؤؤتن ت ير المناو

واتفاق با يس ،بما يألا المتعلقا بالتمويل المناطي ،سؤمسؤألم ي الحد من آثا ت ير المناو الضؤا ة بحقوق اإلنسؤان

والتنمما المستداما،

وإذ يعيد تتكيد ق ار مجلس حقوق اإلنسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان  11/40ال ل أقر ،مه المجلس بمسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاهما المدا عين عن

حقوق اإلنسؤان ،بمن يألم النسؤا وأ راد الشؤعوب األصؤلما ،الناشؤةين ي المجال البي ي والمشؤا إليألم بالمدا عين
عن حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان البي ما ،ي التمت بحقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان وحمايا البي ا والتنمما المسؤ ؤ ؤؤتداما ،وإذ يح الدول كا ا

على ات اذ كل التدامير الالزما لضؤ ؤ ؤ ؤؤمان حمايا حقوق جمم األشؤ ؤ ؤ ؤ ا
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حقوق اإلنسؤان البي ما ،وإذ يؤكد مسؤؤولما جمم مؤسؤسؤات األعمال ،عبر الوطنما وغيرها ،و قا للمبادا التوجيألما
المتعلقا باألعمال التجا يا وحقوق اإلنسؤؤان ،عن احترام حقوق اإلنسؤؤان ،بما ي ذلك حقوق المدا عين عن حقوق

اإلنسان ،بمن يألم المدا عون عن حقوق اإلنسان البي ما ،ي الحماة والحريا واألمان،

وإذ يرب أن آثا ت ير المناو ،وإدا ة الموا د الةبمعما واسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤت دامألا غير المسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتدامين ،وتلول الألوا

واأل اض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي والمما  ،وإدا ة المواد الامممائما والنفايات بةريقا غير س ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلمما ،وما ينجم عن ذلك من قدان للتنوح

البيولوجي وتراج ي ال دمات التي تقدمألا النظم اإلي ولوجما قد تحول دون التمت مبي ا آمنا ونظمفا وص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤحما
ومس ؤؤتداما ،وأن الض ؤؤر البي ي يم ن أن تاون له آثا س ؤؤلبما ،مباشؤ ؤرة وغير مباشؤ ؤرة ،على التمت الفعلي بحقوق

اإلنسان ،وأن ه المسائل تتةلب من اآلن صاعدا اتباح نألج شامل وجام للقةاعات وعالمي ومتعدد الجوانب
وينب ي أن يتناولألا المقر سة ال ا سة المعنيسة بمسؤ ؤؤتلا التةامات حقوق اإلنسؤ ؤؤان المتصؤ ؤؤلا بالتمت مبي ا آمنا
ونظمفا وص ؤ ؤ ؤؤحما ومس ؤ ؤ ؤؤتداما ،والمقر سة ال ا سة المعنيسة باآلثا المترتبا ي مجال حقوق اإلنس ؤ ؤ ؤؤان على

إدا ة المواد والنفايات ال ةرة والت لص منألا بةرق س ؤ ؤؤلمما مي ما ،والمقر سة ال ا

سة المعنيسة بحق اإلنس ؤ ؤؤان

ي مما الشرب المتمونا وحقه ي طدمات الصرق الصحي ،بالتنسيق ،مما مينألم ،باإلضا ا إلى أل م لف آطر

مواليا جديدة،
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يعرب عن تص ؤؤمممه على المس ؤؤاهما ي الجألود المب ولا على جمم المس ؤؤتويات ي س ؤؤبيل

التصؤدل آلثا ت ير المناو السؤلبما على التمت بحقوق اإلنسؤان ،ي ضؤو البمانات والتقيممات العلمما ،وبتسؤلوب

مح م التاؤامؤل يعةز التقؤدم نحو تنف ؤي طةؤا التنممؤا المسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤتؤدامؤا لعؤام  2030واتفؤاق بؤا يس واتفؤاقمؤا األمم المتحؤدة
اإلطا يا بشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتن ت ير المناو ،وك لك نحو تعةية حقوق اإلنسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان وحمايتألا وإعمالألا وتمت كل رد مألا ي كل

م ان
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يقر أن يعين ،لمدة ثالل س ؤؤنوات ،مقر ا/مقر ة طاص ؤؤا/طاص ؤؤا معنما/معنما متعةية وحمايا

حقوق اإلنسان ي سماق ت ير المناو ،تاون واليتهسا التالما:

د اسا وتحديد كمضما تتثير آثا ت ير المناو السلبما ،بما ي ذلك الاوا ل المفاج ا والبةي ا،
سأ
ي التمت الاامل والفعال بحقوق اإلنسؤان ،وتقديم توصؤمات بشؤتن كمضما التصؤدل لأل اآلثا السؤلبما ومنعألا ،وال
سؤؤمما سؤؤبل تعةية إدماغ شؤواغل حقوق اإلنسؤؤان ي صؤؤن السؤؤماسؤؤات وسؤؤن التشؤريعات وال ةر التي تعالج ت ير

المناو

تحؤؤديؤؤد التحؤؤديؤؤات القؤؤائمؤؤا ،بمؤؤا يألؤؤا التحؤؤديؤؤات المؤؤالمؤؤا ،ي جألود الؤؤدول الراممؤؤا إلى تعةية
سب
وحمايا حقوق اإلنس ؤؤان والتص ؤؤدل ي اآلن ذاته آلثا ت ير المناو الس ؤؤلبما ،وتقديم توص ؤؤمات بش ؤؤتن احترام حقوق

اإلنسؤؤان وتعةيةها ،بما ي ذلك ي سؤؤماق تصؤؤممم وتنفي السؤؤماسؤؤات والمما سؤؤات واالسؤؤتثما ات والمشؤؤا ي األطرب
المتعلقا بالت ضمف والتامف
سغ

تجمم المعؤا ق ،بمؤا ي ذلؤك المعؤا ق التقليؤديؤا للش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤعوب األص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلمؤا والمعؤا ق التقليؤديؤا

المحلما ،وتحديد المما سؤ ؤ ؤؤات واالسؤ ؤ ؤؤتراتمجمات والسؤ ؤ ؤؤماسؤ ؤ ؤؤات الجيدة التي تتناول كمضما إدماغ حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ي
سؤ ؤ ؤؤماسؤ ؤ ؤؤات ت ير المناو ،وكمضما إسؤ ؤ ؤؤألام ه الجألود ي تعةية وحمايا جمم حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان والت ضمف من حدة

الفقر

ترويج الد وس المس ؤ ؤؤتفادة والمما س ؤ ؤؤات الفض ؤ ؤؤلى المتص ؤ ؤؤلا باعتماد نألج تس ؤ ؤؤتند إلى حقوق
سد
اإلنسؤان وتسؤتجيب إلى الفوا ق الجنسؤانما وتراعي المسؤنين وتشؤمل اإلعاقا وتد الم اطر إ از سؤماسؤات التامف
م ت ير المناو والت ضمف من آثا  ،وتبادل اآل ا بشؤؤتن تلك الد وس والمما سؤؤات ،باما اإلسؤؤألام ي تنفي اتفاق
با يس واتفاقما األمم المتحدة اإلطا يا بشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتن ت ير المناو ،الل ين يم ن أن يسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعدا ي تحقيق أهداق التنمما

المسؤ ؤؤتداما ،ال سؤ ؤؤمما الألد ين  13و ،14لمعالجا التحديات االقتصؤ ؤؤاديا والثقا،ما والبي ما واالجتما ما التي يثيرها
ت ير المناو أمام تمت الجمم بحقوق اإلنس ؤ ؤؤان تمتعا كامال ،وطاص ؤ ؤؤا لدعم قد ة األش ؤ ؤ ا ال ين يعمش ؤ ؤؤون ي
روق هشا على التتقلم والتامف من أجل التصدل آلثا ت ير المناو السلبما
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سه

زيادة الوعي بحقوق اإلنسان المتتثرة مت ير المناو ،ال سمما حقوق األش ا

ال ين يعمشون

ي ملدان نامما معرضا بصفا طاصا لت ير المناو ،مثل أقل البلدان نموا والدول الجة يا الص يرة النامما والدول

النامما غير الساحلما ،وتشجم زيادة التعاون العالمي ي ه ا الصدد
سو

التمؤؤاس آ ا ومسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاهمؤؤات من الؤؤدول والجألؤؤات المعنمؤؤا األطرب ،بمن ي ذلؤؤك المنظمؤؤات

الدولما ومؤس ؤ ؤسؤ ؤؤات األمم المتحدة ووكاالتألا وصؤ ؤؤناديقألا وبرامجألا ،واللجان االقتصؤ ؤؤاديا اإلقلممما ،والمؤس ؤ ؤس ؤ ؤؤات

المالما الدولما واإلقلممما ،واآللمات اإلقلممما لحقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ،والمؤسؤ ؤ ؤسؤ ؤ ؤؤات الوطنما لحقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ،والمجتم
المدني ،واألطفال والشؤ ؤ ؤؤباب ،وكبا السؤ ؤ ؤؤن ،والشؤ ؤ ؤؤعوب األصؤ ؤ ؤؤلما ،والمجتمعات المحلما ،ومنظمات حقوق المرأة،
ومنظمات األشؤ ؤ ؤ ا

ذول اإلعاقا ،والفالحين وغيرهم من العاملين ي المناطق الريضما ،واألوسؤ ؤ ؤؤاد األكاديمما،

والمؤسؤ ؤس ؤؤات العلمما ،والمنظمات غير الح ومما ،ي االض ؤؤةالح بالواليا ،وإقاما حوا وتش ؤؤاو منتظمين بش ؤؤتن
التدامير المت ة على الصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤعيدين المحلي والدولي بشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتن العمل المناطي الفعال والمسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتدام ال ل يحترم حقوق

اإلنسان ويعةزها ويحميألا

تمس ؤ ؤ ؤ ؤؤير تبادل المس ؤ ؤ ؤ ؤؤاعدة التقنما وبنا القد ات والتعاون الدولي والمس ؤ ؤ ؤ ؤؤاهما ي ذلك دعما
سز
للجألود واإلج ار ات والتدامير الوطنما الرامما إلى التصؤدل آلثا ت ير المناو السؤلبما على التمت بحقوق اإلنسؤان،
وذلك بالتعاون م الح ومات والمنظمات الدولما والمجتم المدني واألوسؤ ؤ ؤؤاد التقنما واألكاديمما والقةاح ال ا
وجمم الجألات المعنما ،بةرق منألا است دام التانولوجمات الرقمما الجديدة والناش ا

العمل متنسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيق وثيق ،م تفادل ازدواجما الجألود ،م مفوضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤما األمم المتحدة السؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤامما
سح
لحقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ،وسؤ ؤ ؤؤائر اإلج ار ات ال اصؤ ؤ ؤؤا وآلمات حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان التابعا لمجلس حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ،وهي ات
المعاهدات ،وغيرها من وكاالت األمم المتحدة وصؤؤناديقألا وبرامجألا الم تصؤؤا ،بما ي ذلك المعنما مت ير المناو

والبي ا

سد

إج ار زيا ات قةريا واالستجابا و ا للدعوات الموجألا من الدول

سل

المشؤ ؤ ؤؤا كا واإلسؤ ؤ ؤؤألام ي تةبيق منظو حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ي المؤتم ارت والمناسؤ ؤ ؤؤبات الدولما

س

إدماغ منظو يسؤتجيب إلى الفوا ق الجنسؤانما ويراعي السؤن ويشؤمل اإلعاقا ويعةز اإلدماغ

ذات الصلا مألدق تعةية اتباح نألج منتظم ومتسق إ از القضايا المتصلا بالواليا
االجتماعي ي جمم مراحل عمل الواليا

العمل عن كثب م الدول والجألات المعنما ،بما ي ذلك مؤسؤسؤؤات األعمال ،عبر الوطنما
سل
وغيرهؤا ،من أجؤل اعتمؤاد منظو لحقوق اإلنسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان و قؤا للمبؤادا التوجيألمؤا المتعلقؤا بؤاألعمؤال التجؤا يؤا وحقوق

اإلنسؤ ؤؤان باما الت ضمف من اآلثا السؤ ؤؤلبما التي فيحتمل أن تنجم عن أنشؤ ؤؤةتألا ،بما يألا المشؤ ؤؤا ي االسؤ ؤؤتثما يا،
على حقوق اإلنسان ي سماق ت ير المناو
سم

التنسيق الوثيق م المقر سة ال ا

سة المعنيسة بمستلا التةامات حقوق اإلنسان المتعلقا

بالتمت مبي ا آمنا ونظمفا وصؤؤحما ومسؤؤتداما ،والمقر سة ال ا

سة المعنيسة باآلثا المترتبا على إدا ة المواد

والنفايات ال ةرة والت لص منألا على نحو سؤ ؤ ؤؤلمم مي ما ،والمقر سة ال ا

سة المعنيسة بحق اإلنسؤ ؤ ؤؤان ي مما

الش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرب المؤؤتمونؤؤا وحقؤؤه ي طؤؤدمؤؤات الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرق الص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤحي ،والنظر ي كؤؤل إم ؤؤانمؤؤا لتنس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيق عملؤؤهسا م

الم لفين/الم لفات مأل الواليات بالةريقا األكثر عالما ،بما ي ذلك من طالل مألمات مشتركا
سن

تقديم تقرير سؤ ؤ ؤؤنول عن أنشؤ ؤ ؤؤةتهسا الرئمسؤ ؤ ؤؤما إلى مجلس حقوق اإلنسؤ ؤ ؤؤان امتدا من دو ته

ال مسين ،وإلى الجمعما العاما امتدا من دو تألا السابعا والسبعين

يأليؤب بجمم الؤدول وجمم الجألؤات المعنمؤا التعؤاون تعؤاونؤا كؤامال م المقر سة ال ؤا
-3
المعنيسة متعةية وحمايا حقوق اإلنس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤان ي س ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤماق ت ير المناو ي أدا الواليا ،بس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤبل منألا تو ير جمم

سة

المعلومات الالزما المةلوبا ي س ؤؤائل المقر سة ال ا

4

سة  ،واالس ؤؤتجابا الفو يا إلى الندا ات العاجلا الموجألا
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من المقر سة ال ؤؤا

سة  ،والنظر بجؤؤديؤؤا ي قبول طلبؤؤات المقر سة ال ؤؤا

والنظر ي تنفي التوصمات الوا دة ي التقا ير المقدما ي إطا الواليا

سة المتعلقؤؤا بؤؤالةيؤؤا ات القةريؤؤا،

يشؤؤج جمم الجألات المعنما ،بما يألا وكاالت األمم المتحدة وصؤؤناديقألا وبرامجألا ،وآلمات
-4
حقوق اإلنسؤان ،والمؤسؤسؤات الوطنما لحقوق اإلنسؤان ،وأطر الرصؤد المسؤتقل الوطنما ،والمجتم المدني ،والقةاح
ال ؤا  ،والجألؤات المؤانحؤا ،والوكؤاالت اإلنمؤائمؤا ،على التعؤاون الاؤامؤل م المقر سة ال ؤا سة لتم ينؤهسا من

االضةالح بالواليا
-5

المقر سة ال ا

يةلب إلى األمين العام ومفوض ؤ ؤ ؤ ؤؤا األمم المتحدة الس ؤ ؤ ؤ ؤؤامما لحقوق اإلنس ؤ ؤ ؤ ؤؤان أن يقدما إلى

سة كل ما يلةم من موا د بشريا وتقنما ومالما لالضةالح بالواليا على نحو عال

يةلب إلى اللجنا االسؤ ؤؤتشؤ ؤؤا يا لمجلس حقوق اإلنسؤ ؤؤان إج ار د اسؤ ؤؤا وإعداد تقرير ،بالتعاون
-6
الوثيق م المقر سة ال ا سة  ،عن أثر التانولوجمات الجديدة لحمايا المناو على التمت بحقوق اإلنسؤ ؤؤان ،وأن
تقدم التقرير إلى المجلس ي دو ته الرابعا وال مسين

تت

-7

يش ؤؤدد على أن من واجب الدول أن تافل و ا ها بالتةاماتألا ي مجال حقوق اإلنس ؤؤان ،وهي

-8

يقر أن يبقي المستلا قيد نظر.

طةوات ي سبيل التصدل لت ير المناو
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[اعتمد متصؤويو مسؤجل بتغلبما  42صؤوتا مقامل  ،1وامتناح  4أعضؤا عن التصؤويو .وكانو نتمجا التصؤويو

كما يلي:

المؤيدون:
األ جنتين ،أ مينما ،ألمانما ،إندونمس ؤ ؤؤما ،أو وغوال ،أوزب س ؤ ؤؤتان ،أوكرانما ،إيةالما ،باكس ؤ ؤؤتان،

البحرين ،الب ارزيؤؤل ،مل ؤؤا يؤؤا ،من الديك ،مو كينؤؤا ؤؤاس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤو ،مولنؤؤدا ،مولمضمؤؤا سدولؤؤا  -المتعؤؤددة

القوممؤؤات  ،تش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤم مؤؤا ،توغو ،جة البألؤؤامؤا ،جة مؤا شؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤال ،جمألو يؤا كو يؤا ،الؤدانمر ،

السؤ ؤؤن ال ،السؤ ؤؤودان ،الصؤ ؤؤومال ،غامون ،رنسؤ ؤؤا ،الفلبين ،نةويال سجمألو يا  -البولمفا يا ،

،مجي ،الااميرون ،كوبا ،كوت ديفوا  ،ليبما ،الم سؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤمك ،مالول ،المملاا المتحدة لبريةانما
العظمى وأيرلندا الشمالما ،مو يتانما ،ناميبما ،النمسا ،نيبال ،هولندا

المعا ضون:
االتحاد الروسي
الممتنعون عن التصويو:
إ يتريا ،الصين ،الألند ،المابان]
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