األمد املتتدة

الجمعية العامة

A/HRC/RES/28/11
Distr.: General
7 April 2015
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون

األعمال
البند  3من جدول
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
11/28
حقوق اإلنسان والبيئة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديدد قراراتده  11/16املدؤر  24آذار/مدار  ،2011و 10/19املدؤر 22
آذار/مددار  ،2012و 21/25املددؤر  28آذار/مددار  2014بش د ن حقددوق اإلنسددان والب د ،
والقرارات ذات الصل الصادرة عن جلن حقوق اإلنسان،
وإذ يضع يف اعتبدار قدرار اجلمي د اليامد  251/60املدؤر  15آذار /مدار ،2006
و 281/65املددؤر  17حزيران/يون دده  2011وقدرار جملددس حقددوق اإلنسددان  21/16املددؤر 25
آذار/مار ،2011
وإذ يشددر إىل قراري ده  1/5بش د ن بندداس مؤ سددات جملددس حقددوق اإلنسددان و 2/5بش د ن
مدوند د قواعد ددد ددلوي امليفلإ ددا بواي ددات يف إل ددار اإلجد دراسات ا ا د د للم ل ددس امل ددؤر ا 18
حزيران/يون ه  ،2007وإذ يشدد على أن يضدللع امليفلدب بالوايد بواجباتده و قدان ادقين القدرارين
ومر ق هما،
وإذ يشددر أيضدان إىل نتددا م مدؤألر األمددد املتتدددة للتنم د املسددتدام امليقددود يف ريددو د جددانرو
بالربازيل ،يف حزيران/يون ه  ،2012ووث قتده ا تام د املينوند ساملسدتقبل الدق نصدبو إل دهس ،الد أكددت
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مددن جديددد مبددادو إعددان ريددو بش د ن الب د والتنم د  ،ددا يف ذل د املبدددأ  ،7وإذ يتددو ى املسددا يف
عمل ات املتابي  ،ا يف ذل حتق ق أهداف التنم املستدام ،
وإذ يسددلد بد ن البشددر هددد هددور ااهتمدداة يف التنم د املسددتدام وأن مددن الواجد إعمددال
احلددق يف التنم د حددى يتسددل الو دداس بشدديفل عددادل بااحت اجددات اإلئا د والب د ألج ددال احلا ددر
واملستقبل ،وأن اإلنسان هو املو وع الر سي للتنم  ،وينبغي أن ييفون مشاركان ياان يف احلق يف
التنم واملستإ د منه،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد أن مج ددع حق ددوق اإلنس ددان عامل د د و ددر قابلد د للت ز د د وم ابلد د
ومتشابيف ،
وإذ يسلد ب ن التنم املستدام ومحاي الب مييفن أن تسهما يف الر ا اإلنساين والتمتدع
حبقوق اإلنسان،
وإذ يسددلد أيض دان ،علددى الييفددس مددن ذل د  ،ب د ن تغددر املنددا  ،واإلدارة واا ددتغال ددر
املسددتداما للم دوارد اللب ي د  ،واإلدارة ددر السددل م للم دواد اليف م ا د والنإايددات أمددور مددن د ا
التد ثر يف التمتددع بب د آمن د وني إد و ددت ومسددتدام  ،وأن لا درار الب د انييفا ددات ددلب ،
مبا رة و ر مبا رة ،على التمتع الإيلي جبم ع حقوق اإلنسان،
وإذ يس ددلد كد ددقل ب ند دده علد ددى الد ددر د مد ددن أن آثد ددار األ د درار الب د د يشد ددير د ددا األ د دراد
واجملتميددات يف مج ددع أ دداس اليددا  ،د ن عواقبهددا أ ددد علددى درا ا السدديفان ال د تي د بالإيددل
أو اعان هش ،

 -1يرح د بيمددل ا بددر املسددتقل امليددل س د ل التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلق د
بددالتمتع بب د آمن د وني إ د و ددت ومسددتدام  ،ددا يف ذل د تو د ا اجلوان د ااام د التزامددات
حقوق اإلنسدان املتيلقد بدالتمتع بب د آمند وني إد و دت ومسدتدام  ،وبالتقددة اعدرز يف م دع
املمار ات اجل دة ،واملشاورات الشامل والشإا واجلامي ال أجراهدا ا بدر مدع اجلهدات الإاعلد
املختص واملين من مج ع املنالق ،وبالبيثات القلري ال ا للع ا؛
مإو د األمددد املتتدددة السددام حلقددوق اإلنسددان املتيلددق
 -2يرح د أيض دان بيمددل ة
س ل حقوق اإلنسان والب ؛
 -3حيد علمدان مدع التقدددير باليمدل الددق أ ددز برندامم األمددد املتتددة للب د دعمدان
لوايد ا بددر املسددتقل امليددل سد ل التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلق د بددالتمتع بب د آمند وني إ د
و ت ومستدام ؛
 -4يق ددرر ألدي ددد وايد د امليفل ددب بالوايد د احل دداع بص ددإ املق ددرر ا ددا املي ددل سد د ل
التزامات حقوق اإلنسان املتيلق بالتمتع بب آمن وني إ و ت ومستدام ملدة ثاث نوات؛
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موا ددل الدرا د بشد ن التزامددات حقددوق اإلنسددان ،مددا يتيلددق بضددمان التمتددع
(أ)
بب د د آمند د وني إد د و ددت ومس ددتدام  ،وذلد د بالتش دداور م ددع احليفوم ددات ،واملنيم ددات الدول د د
واا ات احليفوم الدول د ذات الصدل  ،دا يف ذلد برندامم األمدد املتتددة للب د  ،وبرندامم األمدد
املتتدددة اإلئددا ي ،وااتإاقددات الب د املتيددددة األل دراف ذات الصددل  ،وآل ددات حقددوق اإلنسددان،
والسددللات اعل د  ،واملؤ سددات الولن د حلقددوق اإلنسددان ،ومنيمددات اجملتمددع املدددين ،ددا يف ذلد
املنيمات ال ألثل الشيوب األ ل وأ خا ان آ رين مدن الإ دات املستضديإ  ،والقلداع ا دا
واملؤ سات األكادمي ؛
(ب) موا ددل حتدي ددد املمار ددات اجل دددة والتشد د ع عل ددى األ ددق ددا وتب ددادل ا راس
بشد د ا م ددا اد د االتزام ددات والتيه دددات املتص ددل حبق ددوق اإلنس ددان الد د توج دده عمل د د و ددع
الس ا ددات الب د وتدددعمها وتيززهددا ،صو دان يف جمددال محاي د الب د  ،وحتددديا ا ا د الوا د
للممار ات اجل دة ونشرها يف هقا الصدد؛
(ج) ال د ويم إلعمددال التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلق د بددالتمتع بب د آمن د وني إ د
و ت ومستدام  ،وتقدمي التقارير بش ن ذل ونشر ما يتو ل إل ه املقرر من نتا م بلدرق منهدا
موا ل ال ك ز بصورة ا على احللول اليمل ما يتيلق بتنإ قها؛
(د) اليم ددل عل ددى حتدي ددد التت ددديات واليقب ددات الد د حت ددول دون اإلعم ددال اليفام ددل
التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلقد بددالتمتع بب د آمند وني إد و ددت ومسددتدام  ،وكددقا الثغدرات
املوجودة يف إجراسات محايته ،ا يف ذل يف اق التنم املستدام ؛
(ه) موا ددل اإل ددهاة يف امل د دؤألرات وااجتماع ددات احليفوم د د الدول د د ذات الص ددل
بالواي  ،واملشارك ها ،عند ااقتضاس؛
(و) إقام حوار مع مج ع أ تاب املصلت املين دا والتوا دل والتيداون ميهدد بغ د
إذكاس وعدي اجلمهدور بالتزامدات حقدوق اإلنسدان هدق املتيلقد بدالتمتع بب د آمند وني إد و دت
ومستدام ؛
(ز) تلب ق منيور جنساين ،ا يف ذل مدن دال النيدر يف احلالد ا ا د للنسداس
والإت ات ،وحتديد أوجه التم ز والضيب على الصي د اجلنساين؛
(ح) اليمل بتنس ق وث دق ،مدع تإداد اازدواج د در الضدروري  ،مدع اإلجدراسات ا ا د
واا ات الإرع األ رى جمللس حقوق اإلنسان ،وه ات األمد املتتددة ووكااادا و دناديقها وبراجمهدا
ذات الص ددل  ،ددا يف ذلد د برن ددامم األم ددد املتت دددة للب د د وبرن ددامم األم ددد املتت دددة اإلئ ددا ي ،وه ددات
املياه دددات ،واملنيم ددات الدول د د واإلقل م د د  ،وااتإاق ددات الب د د املتي ددددة األل د دراف ،م ددع مراع دداة آراس
اجله ددات األ ددرى دداحب املص ددلت  ،ددا يف ذل د ا ل ددات اإلقل م د حلق ددوق اإلنس ددان ،واملؤ س ددات
الولن حلقوق اإلنسان ،ومنيمات اجملتمع املدين ،واملؤ سات األكادمي املين باملو وع؛
(ط)
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 -6يه د جبم دع الددول ووكداات األمدد املتتددة وبراجمهدا و دناديقها ،و رهدا مددن
املنيمات الدول واملنيمات ر احليفوم  ،والقلاع ا ا واملؤ سات الولن حلقوق اإلنسدان
التياون اليفامل مع املقرر ا ا  ،ا يف ذل تزويد بيفل ما يلدزة مدن ميلومدات متصدل بالوايد
لتميف نه من اا لاع ا؛
 -7يلل د إىل مإ ددوأل األم ددد املتت دددة الس ددامي حلق ددوق اإلنس ددان أن حي ددر عل ددى
حصول املقرر ا ا على املوارد الازم لتميف نه من أداس وايته على أكمل وجه؛
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الق اة ا يلي ،بالتياون مع مإو

األمد املتتدة:

أن ييقددد ،قبددل الدددورة احلاديد والثاثددا جمللددس حقددوق اإلنسددان ،حلقد درا د
(أ)
للخ درباس تتن دداول التنإ ددق الإي ددال التزام ددات حق ددوق اإلنس ددان املتيلقد د ب ددالتمتع بب د د آمند د وني إد د
و ددت ومسددتدام  ،والتتددديات املرتبل د ددا ،وآ دداق املسددتقبل ،علددى أ ددا النتددا م ال د تو ددل
إل ها امليفلب بالواي ؛
(ب) أن ي دددعو ال دددول واجله ددات املين د د األ ددرى ،ددا يف ذلد د ا د درباس األك ددادمي ون
ومنيمات اجملتمع املدين ،إىل املشارك يف احللق الدرا بإيال ؛
(ج) أن يددعو ا درباس ذو الصددل مددن وكدداات األمددد املتتدددة و ددناديقها وبراجمهددا،
و رها من املنيمات الدول إىل املشارك يف احللق الدرا ؛
(د) أن يقدددة إىل جملددس حقددوق اإلنسددان ،يف دورتدده احلاديد والثاثددا ،تقريدران مددوجزان
عن احللق الدرا املدقكورة أعدا  ،يتضدمن أيد تو د ات منبثقد عدن احللقد  ،مدن أجدل النيدر يف
إجراس مزيد من املتابي ؛
 -9يلل إىل املإو السام التياون مع برامم األمد املتتددة ووكااادا و دناديقها،
وا د ما برنددامم األمددد املتتدددة للب د  ،دددف ت سددر تبددادل امليددارف بشد ن التزامددات حقددوق اإلنسددان
املتيلق بالتمتع بب آمن وني إ و ت ومستدام ؛
 -10ي دددعو ال دددول إىل الني ددر يف م ددع املمار ددات اجل دددة الد دواردة يف تقري ددر ا ب ددر
املسددتقل( )1عن ددد الو دداس بالتزاماا ددا يف جم ددال حق ددوق اإلنسددان املتيلق د ب ددالتمتع بب د آمن د وني إ د
و ددت ومس ددتدام  ،وي دددعو ال دددول إىل تقا ددد املمار ددات اجل دددة يف ه ددقا الص دددد عن ددد تق دددمي
التقارير إىل منيوم األمد املتتدة حلقوق اإلنسان؛
 -11يقرر إبقاس هق املس ل ق د نير و قان لربنامم عمله السنو .
[اعتمد دون تصويت].
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