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 مجلس حقوق اإلنسان
 والعشرون الثامنة الدورة
 األعمال جدول من 3 البند
 واالقتصادية والسياسية المدنية ،اإلنسان حقوق جميع وحماية تعزيز

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 اعتمده مجلس حقوق اإلنسان قرار  
  28/11  

 حقوق اإلنسان والبيئة
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 22املدؤر   19/10و ،2011آذار/مدار   24املدؤر   16/11 هقراراتد يؤكد من جديدد إذ 

بشدد ن حقددوق اإلنسددان والب  دد ،  2014آذار/مددار   28املددؤر   25/21، و2012آذار/مددار  
 والقرارات ذات الصل  الصادرة عن جلن  حقوق اإلنسان، 

، 2006آذار/ مدار   15املدؤر   60/251قدرار  اجلمي د  اليامد   يضع يف اعتبدار  وإذ 
 25املددؤر   16/21وقددرار جملددس حقددوق اإلنسددان  2011حزيران/يون دده  17املددؤر   65/281و

 ، 2011آذار/مار  
بشدد ن  5/2و حقددوق اإلنسددان بشدد ن بندداس مؤ سددات جملددس 5/1 هإىل قراريدد يشددر وإذ 

 18مدوندددد  قواعدددددد  ددددلوي امليفلإددددا بوايددددات يف إلددددار اإلجددددراسات ا ا دددد  للم لددددس املددددؤر ا 
وإذ يشدد على أن يضدللع امليفلدب بالوايد  بواجباتده و قدان ادقين القدرارين ، 2007حزيران/يون ه 
 ومر ق هما، 
جددانرو  د  إىل نتددا م مددؤألر األمددد املتتدددة للتنم دد  املسددتدام  امليقددود يف ريددو يشددر أيضددان  وإذ 

الد  أكددت  ، ووث قتده ا تام د  املينوند  ساملسدتقبل الدق  نصدبو إل دهس،2012بالربازيل، يف حزيران/يون ه 
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وإذ يتدددو ى املسدددا   يف  ،7مدددن جديدددد مبدددادو إعدددان ريدددو بشددد ن الب  ددد  والتنم ددد ،  دددا يف ذلددد  املبددددأ 
   ،ف التنم   املستدام أهدا حتق قعمل ات املتابي ،  ا يف ذل  

بدد ن البشددر هددد هددور ااهتمدداة يف التنم دد  املسددتدام  وأن مددن الواجدد  إعمددال  يسددلد وإذ 
 يتسددل الو دداس بشدديفل عددادل بااحت اجددات اإلئا  دد  والب   دد  ألج ددال احلا ددر احلددق يف التنم دد  حددى

يف احلق يف   ياان  ان واملستقبل، وأن اإلنسان هو املو وع الر  سي للتنم  ، وينبغي أن ييفون مشارك
 التنم   واملستإ د منه،

لدددد  أن مج ددددع حقددددوق اإلنسددددان عامل دددد  و ددددر قابلدددد  للت ز دددد  وم اب مددددن جديددددد يؤكددددد وإذ 
 ومتشابيف ،
ب ن التنم   املستدام  ومحاي  الب    مييفن أن تسهما يف الر ا  اإلنساين والتمتدع  يسلد وإذ 

 حبقوق اإلنسان،
، علدددى الييفدددس مدددن ذلددد ، بددد ن تغدددر املندددا ، واإلدارة واا دددتغال  دددر يسدددلد أيضدددان  وإذ 

 دد  والنإايددات أمددور مددن  دد  ا املسددتداما للمددوارد اللب ي دد ، واإلدارة  ددر السددل م  للمددواد اليف م ا 
التدد ثر يف التمتددع بب  دد  آمندد  وني إدد  و ددت   ومسددتدام ، وأن لا ددرار الب   دد  انييفا ددات  ددلب  ، 

 و ر مبا رة، على التمتع الإيلي جبم ع حقوق اإلنسان، با رةم
األ ددددراد  يشددددير  ددددا األ ددددرار الب   دددد  ب ندددده علددددى الددددر د مددددن أن آثددددار يسددددلد كددددقل  وإذ 
أ دددد علدددى  دددرا ا السددديفان الددد  تيددد   بالإيدددل عواقبهدددا ت يف مج دددع أ ددداس اليدددا ،  ددد ن واجملتميدددا

 أو اعان هش ،
بيمددل ا بددر املسددتقل امليدددل  سدد ل  التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلقددد   يرحدد  -1 

بدددالتمتع بب  ددد  آمنددد  وني إددد  و دددت   ومسدددتدام ،  دددا يف ذلددد  تو ددد ا اجلوانددد  ااامددد  التزامدددات 
حقوق اإلنسدان املتيلقد  بدالتمتع بب  د  آمند  وني إد  و دت   ومسدتدام ، وبالتقددة اعدرز يف  م دع 

واملشاورات الشامل  والشإا   واجلامي  ال  أجراهدا ا بدر مدع اجلهدات الإاعلد   اجل دة،املمار ات 
 املختص  واملين   من مج ع املنالق، وبالبيثات القلري  ال  ا للع  ا؛ 

بيمدددل مإوة ددد   األمدددد املتتددددة السدددام   حلقدددوق اإلنسدددان املتيلدددق  يرحددد  أيضدددان  -2 
  س ل  حقوق اإلنسان والب   ؛ 

باليمدل الددق  أ ددز  برندامم األمددد املتتددة للب  دد  دعمددان  مدع التقددديران لمددحيد   ع -3 
لوايدد  ا بددر املسددتقل امليددل  سدد ل  التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلقدد  بددالتمتع بب  دد  آمندد  وني إدد  

 و ت   ومستدام ؛ 
ألديددددد وايدددد  امليفلددددب بالوايدددد  احلدددداع بصددددإ  املقددددرر ا ددددا  امليددددل  سدددد ل   يقددددرر -4 

 تزامات حقوق اإلنسان املتيلق  بالتمتع بب    آمن  وني إ  و ت   ومستدام  ملدة ثاث  نوات؛ ال
 : تنإ ق الواي يف إلار  ا يلي  املقرر ا ا  إىل الق اة يدعو -5 
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موا ددل  الدرا دد  بشدد ن التزامددات حقددوق اإلنسددان،   مددا يتيلددق بضددمان التمتددع  )أ( 
 ، وذلدددد  بالتشدددداور مددددع احليفومددددات، واملنيمددددات الدول دددد  بب  دددد  آمندددد  وني إدددد  و ددددت   ومسددددتدام

وبرندامم األمدد  لب  د ،واا  ات احليفوم   الدول د  ذات الصدل ،  دا يف ذلد  برندامم األمدد املتتددة ل
املتتددددة اإلئدددا ي، وااتإاقدددات الب   ددد  املتيدددددة األلدددراف ذات الصدددل ، وآل دددات حقدددوق اإلنسدددان، 

لن دد  حلقددوق اإلنسددان، ومنيمددات اجملتمددع املدددين،  ددا يف ذلدد  والسددللات اعل دد ، واملؤ سددات الو 
والقلداع ا دا   تضديإ ،املنيمات ال  ألثل الشيوب األ ل   وأ خا ان آ رين مدن الإ دات املس

 واملؤ سات األكادمي  ؛
موا دددل  حتديدددد املمار دددات اجل ددددة والتشددد  ع علدددى األ دددق  دددا وتبدددادل ا راس  )ب( 

مددددات والتيهدددددات املتصددددل  حبقددددوق اإلنسددددان الدددد  توجدددده عمل دددد  و ددددع بشدددد  ا   مددددا ادددد  االتزا
يف جمددال محايدد  الب  دد ، وحتددديا ا ا دد  الوا  دد   الس ا ددات الب   دد  وتدددعمها وتيززهددا،  صو ددان 

 للممار ات اجل دة ونشرها يف هقا الصدد؛
 الدد ويم إلعمددال التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلقدد  بددالتمتع بب  دد  آمندد  وني إدد  )ج( 

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؛

اليمددددل علددددى حتديددددد التتددددديات واليقبددددات الدددد  حتددددول دون اإلعمددددال اليفامددددل  )د( 
تمتع بب  دد  آمندد  وني إدد  و ددت   ومسددتدام ، وكددقا الثغددرات التزامددات حقددوق اإلنسددان املتيلقدد  بددال

 املوجودة يف إجراسات محايته،  ا يف ذل  يف   اق التنم   املستدام ؛
ذات الصددددل   يف املددددؤألرات وااجتماعددددات احليفوم دددد  الدول دددد  موا ددددل  اإل ددددهاة )ه( 
 ، عند ااقتضاس؛ واملشارك    ها، بالواي 

أ تاب املصلت  املين دا والتوا دل والتيداون ميهدد بغ د  إقام  حوار مع مج ع  )و( 
إذكاس وعدي اجلمهدور بالتزامدات حقدوق اإلنسدان هدق  املتيلقد  بدالتمتع بب  د  آمند  وني إد  و دت   

 ومستدام ؛
تلب ق منيور جنساين،  ا يف ذل  مدن  دال النيدر يف احلالد  ا ا د  للنسداس  )ز( 

 ب على الصي د اجلنساين؛والإت ات، وحتديد أوجه التم  ز والضي
اليمل بتنس ق وث دق، مدع تإداد  اازدواج د   در الضدروري ، مدع اإلجدراسات ا ا د   )ح( 

وبراجمهدا  واا  ات الإرع   األ رى جمللس حقوق اإلنسان، وه  ات األمد املتتددة ووكااادا و دناديقها
  دددداتمددددد املتتدددددة اإلئددددا ي، وه ذات الصددددل ،  ددددا يف ذلدددد  برنددددامم األمددددد املتتدددددة للب  دددد  وبرنددددامم األ

املياهدددددات، واملنيمددددات الدول دددد  واإلقل م دددد ، وااتإاقددددات الب   دددد  املتيددددددة األلددددراف، مددددع مراعدددداة آراس 
اجلهدددات األ دددرى  ددداحب  املصدددلت ،  دددا يف ذلددد  ا ل دددات اإلقل م ددد  حلقدددوق اإلنسدددان، واملؤ سدددات 

 باملو وع؛ سات األكادمي   املين   الولن   حلقوق اإلنسان، ومنيمات اجملتمع املدين، واملؤ 
 تقدمي تقرير  نو ،  ا يف ذل  اا تنتاجات والتو  ات، إىل اجمللس؛ )ط( 
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جبم دع الددول ووكداات األمدد املتتددة وبراجمهدا و دناديقها، و رهدا مددن  يه د  -6 
إلنسدان املنيمات الدول   واملنيمات  ر احليفوم  ، والقلاع ا ا  واملؤ سات الولن   حلقوق ا

التياون اليفامل مع املقرر ا ا ،  ا يف ذل  تزويد  بيفل ما يلدزة مدن ميلومدات متصدل  بالوايد  
 اا لاع  ا؛  نلتميف نه م
إىل مإدددوأل األمدددد املتتددددة السدددامي حلقدددوق اإلنسدددان أن حيدددر  علدددى  يللددد  -7 

 وجه؛ حصول املقرر ا ا  على املوارد الازم  لتميف نه من أداس وايته على أكمل 
 إىل املقرر ا ا  الق اة  ا يلي، بالتياون مع مإو    األمد املتتدة:  يلل  -8 
أن ييقددد، قبددل الدددورة احلاديدد  والثاثددا جمللددس حقددوق اإلنسددان، حلقدد  درا دد    )أ( 

للخدددرباس تتنددداول التنإ دددق الإيدددال التزامدددات حقدددوق اإلنسدددان املتيلقددد  بدددالتمتع بب  ددد  آمنددد  وني إددد  
 و ددلدام ، والتتددديات املرتبلدد   ددا، وآ دداق املسددتقبل، علددى أ ددا  النتددا م الدد  تو ددت   ومسددت

 إل ها امليفلب بالواي ؛
أن يددددعو الددددول واجلهدددات املين ددد  األ دددرى،  دددا يف ذلددد  ا دددرباس األكدددادمي ون  )ب( 

 ومنيمات اجملتمع املدين، إىل املشارك  يف احللق  الدرا    بإيال  ؛
، وبراجمهددا األمددد املتتدددة و ددناديقها وكددااتأن يددعو ا ددرباس ذو  الصددل  مددن  )ج( 

 و رها من املنيمات الدول   إىل املشارك  يف احللق  الدرا   ؛
أن يقدددة إىل جملددس حقددوق اإلنسددان، يف دورتدده احلاديدد  والثاثددا، تقريددران مددوجزان  )د( 

تو د ات منبثقد  عدن احللقد ، مدن أجدل النيدر يف عن احللق  الدرا    املدقكورة أعدا ، يتضدمن أيد  
 إجراس مزيد من املتابي ؛

إىل املإو    السام   التياون مع برامم األمد املتتددة ووكااادا و دناديقها،  يلل  -9 
 دد ما برنددامم األمددد املتتدددة للب  دد ،  دددف ت سددر تبددادل امليددارف بشدد ن التزامددات حقددوق اإلنسددان  وا

     آمن  وني إ  و ت   ومستدام ؛ املتيلق  بالتمتع بب
الددددول إىل النيدددر يف  م دددع املمار دددات اجل ددددة الدددواردة يف تقريدددر ا بدددر  يددددعو -10 
عندددد الو ددداس بالتزاماادددا يف جمدددال حقدددوق اإلنسدددان املتيلقددد  بدددالتمتع بب  ددد  آمنددد  وني إددد   (1)املسدددتقل

هدددقا الصددددد عندددد تقددددمي  يفويددددعو الددددول إىل تقا دددد املمار دددات اجل ددددة و دددت   ومسدددتدام ، 
 األمد املتتدة حلقوق اإلنسان؛   التقارير إىل منيوم

 إبقاس هق  املس ل  ق د نير  و قان لربنامم عمله السنو . يقرر -11 
 55اجللس  

 2015آذار/مار   26
 [.]اعتمد دون تصويت

    
__________ 

(1) A/HRC/28/61. 


