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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية واالقتصوايية
واالجتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنمية
إ وونانياا رت واالياا إووووايورا رتنوودورا*ا رتنغوووالا رتورواووواأ*ا رتوواانيوواا آيالنوودا*ا آيسوولندا*ا
ابرااووواأ*ا ابوسووتانا ال،تغووا *ا بلجيكوواا بلغووارب*ا النو وونة والا ووك*ا بولنوودا*ا ب و وا
اجلنووأل اد وووي*ا مجموريووة لقوودونيا اليواو ووالفية ووابقا**ا مجموريووة لولوودوفا*ا ال وودا ا *ا
رولاني ووا*ا وولوفاوياا وولوفينياا ويسو واا*ا  ،وويلاا و وابيا*ا فانس ووا*ا فنلن وودا*ا ق وو* ،ا
واواتيوواا وو ووتاريكا*ا الت،يووا*ا لكسووم،ن*ا لي تنشووتاي*،ا لال*ووة*ا انغوواك*ا انكسوويكا
للوودي*،ا لوووووو*ا النمسووا*ا وواير*ا نوودورا**ا ولنوودا*ا اليوووون*ا يولووة فلسوو*ن*:
لشاوع قاار

 .../٣٧حقوق اإلنسان والنيئة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يعيررد أتكيررد مجي ر قرارات ر بش ر ن حقرروق اإلنسرران والبيئ ر  ،وآخرهررا الق ررار 20/34
املؤرخ  24آذار/مارس  ،2017والقرارات ذات الصل الصادرة عن اجلمعي العام وجلن حقوق
اإلنسان،
وإذ يشررر إىل قراري ر  1/5بش ر ن بنرراس مؤ سررات جملررس حقرروق اإلنسرران و 2/5بش ر ن
مدون ر قواعررد السررلول للمولايرريف بررو ات ر إاررار اإلجرراسات ا ا ر للم لررس ،املررؤرخيف 18
حزيران/يوني ر  ،2007وإذ يشرردد علررمل لن املول ر بلو ي ر م ر لن يررؤد م ام ر وفق راذ ن ر ين
القرارين ومرفقي ما،

__________

*

دول غر عضو ر جملس حقوق اإلنسان.

)GE.18-04130(A



A/HRC/37/L.19

وإذ يشررر إىل ق ررار اجلمعي ر العام ر  ،1/70املررؤرخ  25ليلول /رربتمرب  ،2015املعن ررون
"حتويل عاملنا :خط التنمي املستدام لعام  ،"2030الر اعتمردت فير اجلمعير العامر جمموعر
لتحول،
شامل وبعيدة املدى من لهداف التنمي املستدام اليت ترّكز علمل الناس وتايضي إىل ا ّ
وإذ يشرر كر ل إىل نتررا م مرؤألر األمررم املتحرردة للتنمير املسررتدام  ،املعقررود ر ريررو د
جررانرو ،الرباليررل ،ر حزيران/يونير  ،2012وإىل وثيقتر ا تامير املعنونر "املسررتقبل الر نصرربو
إلي "( ،)1اليت جددت الت كيد علمل مبادئ إعالن ريو بش ن البيئ والتنمي ،

وإذ يؤكد جمدداذ لن مجي حقوق اإلنسان عاملي ومرتابط ومتشابو وغر قابل للت ز ،

وإذ يشر إىل النتا م اليت ألخضت عن ا الردورة الاالار جلمعير األمرم املتحردة للبيئر  ،وإذ
يتطل إىل الدورة الرابع املقرر عقدها ر نرويب من  11إىل  15آذار/مارس ،2019
املعتمررد ر إاررار اتاياقي ر األمررم املتحرردة اإلااري ر بش ر ن ت ررر
وإذ ي ر ّكر بتايرراق بريررس ط
املنرراخ ،ال ر لقر ّررت األا رراف في ر ر الديباج ر ،ن ر ينب رري نررا ،عنررد ا رراذ اإلجرراسات الرامي ر إىل
التصد لت ر املناخ ،احرت ُام وتعزيز ومراعاة التزاماهتا حبقوق اإلنسان ،واحلق ر الصح  ،وحقروق
الشر ر ررعوي األ ر ر ررلي  ،وا،تمعر ر ررات االي ر ر ر  ،وامل ر ر رراجرين ،واألااير ر ررال واألشر ر ررخا ذو اإلعاق ر ر ر
واألشخا ال ين يعيشرون ر لواراه هشر  ،واحلرق ر التنمير  ،فضرالذ عرن املسراواة بريف اجلنسريف
وألويف املرلة ،واإلنصاف بيف األجيال،
وإذ حيرريع علمراذ بنتررا م الرردورة الاالار والعشررين ملرؤألر األارراف ر اتاياقير األمررم املتحرردة
اإلااري ر بش ر ن ت ررر املنرراخ ،وإذ يش ر الرردول علررمل لن تتنرراول مس ر ل اح ررتام حقرروق اإلنسرران
وتعزيزه ررا ،ر مجل ر م ررا تتناول ر م ررن جوان ر  ،خ ررالل ال رردورة الرابع ر والعشر ررين ،املق رررر عق رردها ر
كاتوفيتشي ،بولندا ،ر الايرتة من  3إىل  14كانون األول/ديسمرب ،2018
وإذ يسلم ،ن التنمي املستدام ومحاي البيئ  ،مبا في ا النظم اإليوولوجي  ،تس مان ر الرفاه
اإلنساين والتمتر حبقروق اإلنسران ،مبرا يشرمل احلرق ر احليراة واحلرق ر التمتر ،علرمل مسرتوى ميورن
بلوغ من الصح البدني والعقلي واحلق ر مستوى معيشري رق واحلرق ر ال ر اس الورار واحلرق ر
مياه الشري امل مون وخدمات الصرف الصحي واحلق ر السون ،فضالذ عن احلقوق الاقافي ،

وإذ يسررلم ليض راذ ،ر املقابررل، ،ن لثررر ت ررر املنرراخ ،واإلدارة وا ررت الل غررر املسررتداميف
للم روارد الطبيعي ر  ،واإلدارة غررر السررليم للم رواد الويميا ي ر والنايرراات ومررا ينررتم عن ررا مررن فقرردان
التنرروه البيولرروجي ،وتراجر ا رردمات الرريت توفرهررا الررنظم اإليوولوجير  ،لمررور مررن شر ها لن تررؤثر ر
التمت ببيئ آمن ونظياي و حي ومستدام  ،ولن األارار البيئي ميون لن تايضي إىل آاثر لبي ،
مباشرة وغر مباشرة ،علمل التمت الايعلي جبمي حقوق اإلنسان،

وإذ يسررلم ك ر ل ،ن آاثر األا ررار البيئي ر يشررعر رررا األف رراد وا،تمعررات ر مجي ر ل رراس
العامل ،ولون عواقب ا لشد علمل شرا ح السوان اليت تعيش بلايعل لوااعاذ هش ،
وإذ يسلم ،ن ممار حقوق اإلنسران ،مبرا في را حرير التمراس املعلومرات وتلقي را ونقل را
واحلق ر املشارك الايعلي ر شؤون احلوم والشرؤون العامر واحلرق ر ا نتصراف الايعرال ،توتسري
لمهي حيوي ر محاي بيئ نظياي و حي وآمن ومستدام ،

__________
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وإذ يسلم ليضاذ بلدور انام ال يؤدير املردافعون عرن حقروق اإلنسران ر تعزيرز ومحاير
حقرروق اإلنسرران مررن حير التمت ر ببيئر آمن ر ونظياير و ررحي ومسررتدام  ،وإذ يس راوره قلررق بل ر
لوون طمن يتصدون من م للقضاا البيئي ومسؤولي الشركات لكارهم تعرااذ للمخاار،

وإذ يسررلم كر ل ،مهير املسرراواة برريف اجلنسرريف ،وألورريف املررلة ،والرردور الر
بو اي ا شريواذ ر إدارة املوارد البيئي وارفاذ فاعالذ ر ااافظ علمل البيئ ،

تؤدير املررلة

وإذ يسلم ،ن األاايال معراون لكار من غرهم آلاثر األارار البيئي  ،مبا في را تلروا انرواس،
وتل رروا املي رراه ،وت ررر املن رراخ ،والتع رررا للمر رواد الويميا ي ر  ،واملر رواد الس ررام والناي رراات ،وفق رردان التن رروه
البيولوجي ،و،ن األارار البيئي قد حتول دون التمت الوامل بطا اي وا ع من حقوق الطايل،
وإذ يؤكد جمدداذ لن الدول ُملزم بحرتام حقوق اإلنسان ومحايت ا وإعمانرا ،مبرا ر ذلر
ر مجير اإلجرراسات املتخر ة للتصررد للتحرردات البيئير  ،وب رراذ ترردابر حلماير حقرروق اجلمير ،
علررمل النحررو املعرررتف ب ر ر اتل ر الصرروول الدولي ر وال روارد ر املبررادئ اإلااري ر بش ر ن حقرروق
اإلنسان والبيئ ( ،)2ولن ينب ي ا اذ تدابر إاافي لصاحل الايئات األشد تعرااذ لألارار البيئي ،
وإذ يشررر إىل لن لكاررر مررن  100دول ر اعرتفررت بشررول مررا مررن لشرروال احلررق ر بيئ ر
حي  ،ر وول من مجلت ا ا تاياقات الدولي ور د اترها وقوانين ا لو يا اهتا،

 -1يرحر بلعمررل الر ااررطل بر املقرررر ا ررا املعررا مبسر ل التزامررات حقرروق
اإلنسان املتعلق بلتمت ببيئ آمن ونظياير و رحي ومسرتدام  ،مبرا ر ذلر ر رياق لدا ر م رام
و يتر ر  ،وبملش رراورات الش ررامل والش رراياف واجلامعر ر ال رريت لجراه ررا مر ر اجل ررات املعنير ر  ،وبلتق ررارير
املواايعي اليت لعدها ،وبلزارات القطري اليت لجراها؛
 -2حيرريع علمراذ مر التقرردير بلتقريررر الر قدمر املقرررر ا ررا مررؤخراذ عررن العالق ر
بيف حقوق الطايل ومحاي البيئ ( ،)3وال تناول في ا هتمرام الردوا املتزايرد بلعالقر بريف حقروق
الطاي ررل والبيئر ر واآلاثر ا ط رررة لألار ررار البيئي ر عل ررمل حق رروق الطاي ررل والتزام ررات حق رروق اإلنس رران
املتعلق حبقوق الطايل ر السياق البيئي والعالق بيف األجيال املقبل وحقروق الطايرل ،والر قردم
في تو يات هتدف إىل تعزيز احرتام حقوق الطايل ومحايت ا وإعمانا فيما يتصل بلبيئ ؛
 -3حييع علماذ م التقدير ليضاذ بلتقريرر الر قدمر املقررر ا را مرؤخراذ ،والر
عرا في مباد اإلااري بش ن حقوق اإلنسان والبيئ لوي تنظر في ا الدول واملنظمات الدولي
ومنظمات ا،تم املدين واملؤ سات الت ارير ( ،)1وي ير بلردول لن تناير تنايير اذ كرامالذ التزاماهترا
بح ر ررتام حقر رروق اإلنسر رران وكايالت ر ررا دون أليير ررز مر ررن ل نر رروه ،مبر ررا ر ذل ر ر ر تطبير ررق القر رروانيف
والسيا ات البيئي ؛
 -4يرح مبا تضطل ب مايواي األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان من عمل
فيما يتعلق مبس ل حقوق اإلنسان والبيئ ؛

__________
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 -5يرح ليضراذ مبرا يضرطل بر بررامم األمرم املتحردة للبيئر مرن عمرل لردعم و ير
ا بررر املسررتقل ،واملسرراعدة ر توارريح العالق ر برريف حقرروق اإلنسرران والبيئ ر  ،واإل ر ام ر تنايي ر
التزامات حقوق اإلنسان املتعلق بلتمت ببيئ آمن ونظياي و حي ومستدام ؛
 -6يق رررر لن م رردد و ير ر املق رررر ا ررا املع ررا مبسر ر ل التزام ررات حق رروق اإلنس رران
املتعلق بلتمت ببيئ آمن ونظياي و حي ومستدام لايرتة مدهتا ثالا نوات؛
-7

يطل إىل املقرر ا ا

لن يقوم ر ياق ااطالع بو يت مبا يلي:

موا ررل درا ر التزامررات حقرروق اإلنسرران املتعلق ر بلتمت ر ببيئ ر آمن ر ونظياي ر
(ل)
و ررحي ومسررتدام  ،بلتشرراور مر احلوومررات واملنظمررات الدولير ذات الصررل وانيئررات احلوومير
الدولير  ،مبررا في ررا برررامم األمررم املتحرردة للبيئر وبرررامم األمررم املتحرردة اإل،ررا ي ،وا تاياقررات البيئير
املتعددة األاراف ذات الصل  ،وآليات حقروق اإلنسران ،والسرلطات االير  ،واملؤ سرات الوانير
حلقوق اإلنسان ،ومنظمات ا،تم املدين ،مبا في ا املنظمات الريت ألارل الشرعوي األ رلي وغرهرا
من األشخا ال ين يعيشون ر لوااه هش  ،والقطاه ا ا  ،واملؤ سات األكادميي ؛
(ي) موا ررل حتدي ررد املمار ررات اجلي رردة والتشر ر ي عل ررمل األخر ر ر ررا وتب ررادل اآلراس
بشر ر ها فيم ررا ا ررو ا لتزام ررات والتع رردات املتص ررل حبق رروق اإلنس رران ال رريت توجر ر عملير ر وا ر ر
السيا رات البيئير وتردعم ا وتعزلهررا ،ور هر ا الصردد ،نشرر الواث ررق الريت لعردها املولر السررابق
بلو ي والنظر ر حتديا ا ،حس ا قتضاس؛
(ج) الرررتويم إلعمررال التزامررات حقرروق اإلنسرران املتعلق ر بلتمت ر ببيئ ر آمن ر ونظياي ر
و ررحي ومسررتدام  ،وتقرردي تقررارير عررن ذلر  ،مر مراعرراة التقررارير الصررادرة عررن املولر السررابق
بلو ير  ،ونشررر مررا يتو ررل إلير مررن نتررا م بطرررق من ررا موا ررل الرتكيررز بصرراي خا ر علررمل احللررول
العملي فيما يتعلق بتنايي ها؛
(د) العم ررل عل ررمل حتدي ررد التح رردات والعقب ررات ال رريت حت ررول دون اإلعم ررال الوام ررل
لتزامررات حقرروق اإلنسرران املتعلقر بلتمتر ببيئر آمنر ونظياير و ررحي ومسررتدام  ،والا ررات الرريت
تشوي محاي تل احلقوق ،مبا ر ذل ر ياق التنمي املستدام ؛
(ه) موا ررل اإل ر ر ام ر امل ر رؤألرات وا جتماع ررات احلوومي ر ر الدولي ر ر ذات الص ررل
بلو ي  ،مبا في ا مجعي األمم املتحدة للبيئ  ،واملشارك في ا عند ا قتضاس؛
(و) إقام ر ح روار م ر مجي ر ل ررحاي املصررلح املعنيرريف والتوا ررل والتعرراون مع ررم ب ي ر
إذكاس وعي اجلم ور بلتزامات حقوق اإلنسان املتعلق بلتمت ببيئ آمن ونظياي و حي ومستدام ؛
(ل)

إجراس لارات قطري وا ت اب فوراذ للدعوات املوج من الدول؛

(ح) تطبيررق منظررور جنسرراين بسرربل من ررا النظررر ر احلالر ا ا ر للنسرراس والايتيررات،
وحتديرد لوجر التمييررز والضررع القا مر حتديررداذ علررمل نرروه اجلرنس ،وتنرراول املمار ررات اجليرردة الرريت
جتعل من النساس والايتيات عوامل ت ير ر محاي البيئ وإدارهتا إدارةذ مستدام ؛
(ط) العمررل بتنس رريق وثيررق ،م ر تايرراد ا لدواجي ر غررر الض ررروري  ،م ر اإلج رراسات
ا ا ر ر وانيئ ررات الايرعير ر األخ رررى ،ل ررس حق رروق اإلنس رران ،وهيئ ررات األم ررم املتح رردة ووكا هت ررا
و ررناديق ا وبراجم ررا ذات الصررل  ،مبررا في ررا برررامم األمررم املتحرردة للبيئ ر وبرررامم األمررم املتحرردة
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اإل ،ر ررا ي ،وهيئ ر ررات املعاه ر رردات ،واملنظم ر ررات الدولير ر ر واإلقليمير ر ر  ،وا تاياق ر ررات البيئير ر ر املتع ر ررددة
األا رراف( ،)4م ر مراعرراة آراس ل ررحاي املصررلح اآلخ ررين ،مبررا ر ذل ر آليررات حقرروق اإلنسرران
اإلقليمير ر ر ذات الص ر ررل  ،واملؤ س ر ررات الواني ر ر ر حلق ر رروق اإلنس ر رران ،ومنظم ر ررات ا،تم ر ر ر امل ر رردين،
واملؤ سات األكادميي ؛
( ) تق رردي تقري ررر ررنو ( ،)4يتض ررمن ا ررتنتاجات وتو رريات ،إىل جمل ررس حق رروق
اإلنسان وإىل اجلمعي العام ؛
 -8ي ي جبمي الدول ،ووكرا ت األمرم املتحردة و رناديق ا وبراجم را ،واملنظمرات
الدولي واملنظمات غر احلوومي األخرى ،والقطاه ا ا واملؤ سرات الوانير حلقروق اإلنسران،
لن تتعرراون مر املقرررر ا ررا تعرراواذ شمراذ ،مبررا يشررمل تزويررده بوررل مررا يلررزم مررن معلومررات متصررل
بو يت لتموين من ا اطاله را؛
 -9يطلر إىل مايرروا األمررم املتحردة السررامي حلقرروق اإلنسرران لن يوايررل حصررول
املقرر ا ا علمل املوارد الاللم لتموين من ا اطاله بو يت علمل لكمل وج ؛
 -10يطل إىل املقرر ا ا

لن يقوم مبا يلي ،بلتعاون م املايواي السامي :

لن يعقررد ،قبررل الرردورة الاالا ر واألربعرريف ،لررس حقرروق اإلنسرران ،حلق ر ذ درا رري
(ل)
للخررباس تتنرراول جترراري الرردول وممار رراهتا الايضررلمل علررمل الصررعيدين الررواا واإلقليمرري فيمررا يتصررل
بلتزامات حقوق اإلنسران املتعلقر بلبيئر  ،ومسرامه اجل رات الاياعلر ذات الصرل  ،مبرا في را املقررر
ا ا  ،ر ه ا الصدد؛
(ي) لن ير رردعو الر رردول واجل ر ررات املعني ر ر األخر رررى ،مبر ررن في ر ررا ا ر ررباس األكر ررادمييون
ومنظمات ا،تم املدين ،إىل املشارك ر احللق الدرا ي مشارك ذ فعال ؛
(ج) لن يرردعو ا ررباس ذو الصررل مررن وكررا ت األمررم املتحرردة و ررناديق ا وبراجم ررا
ومن ا ر املنظمات وا تاياقيات الدولي ( )4إىل املشارك ر احللق الدرا ي ؛

(د) لن يق رردم إىل جمل ررس حق رروق اإلنس رران ،ر دورت ر الرابع ر والاالث رريف ،تقري رراذ ع ررن
احللق ر الدرا رري امل ر كورة لعرراله يتضررمن ل تو رريات منباق ر عررن احللق ر  ،لورري ينظررر ا،لررس ر
ا اذ إجراسات متابع لخرى؛
 -11يشرردد علررمل ارررورة تعزيررز التعرراون برريف الرردول وبرررامم األمررم املتحرردة اإل،ررا ي
وبرررامم األمررم املتحرردة للبيئر ومنظمر األمررم املتحرردة لألغ ير والزراعر ومايوارري حقرروق اإلنسرران
و ررا ر املنظمررات والوكررا ت وا تاياقيررات وال رربامم الدولي ر واإلقليمي ر ذات الصررل  ،كررل ر إاررار
و يت  ،بو ا ل تشمل العمل بنتظام علمل تبرادل املعرارف واألفورار وبنراس لوجر الترنيلر بريف محاير
حقوق اإلنسان ومحاي البيئ  ،بتباه هم متوامل ومتعدد القطاعات؛
 -12يقرر إبقاس ه ه املس ل قيد نظره ،وفقاذ لربامم عمل السنو .
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