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জলবা  পিরবতেনর ভাব মাকােবলা: মানবািধকার পিরষেদ সবার স িত 
বাংলােদেশর ােব 

মেহদী হাসান    

 

জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায় বাংলােদেশর ১৫ দফা াব গতকাল বার স ায় জািতসংঘ মানবািধকার 
পিরষেদ সবস িত েম হীত হেয়েছ। জেনভায় মানবািধকার পিরষেদর ৪১তম অিধেবশেনর শষ িদেন াব িনেয় ভাটা  
পেব বাংলােদেশর াব র াপাের কােনা দশ আপি  জানায়িন। এরপর অিধেবশেনর সভাপিত সবার স িতর িভি েত ভাট 
ছাড়াই াব  হীত হওয়ার ঘাষণা দন। 

 

এর আেগ ইজার াে  বাংলােদেশর রা ত ও জেনভায় জািতসংেঘর দ র েলােত বাংলােদেশর ায়ী িতিনিধ এম শামীম 
আহসান জলবা  পিরবতন ও মানবািধকার ই েত াব র িবিভ  িদক েল ধেরন। িতিন জানান, িফিলপাইন ও িভেয়তনাম 

াব র েপাষক হেয়েছ। এ ছাড়া ৪৩  রা  এ ােবর িত সমথন জািনেয়েছ। 

বাংলােদেশর রা ত বেলন, এই াব ও জলবা  পিরবতন মাকােবলায় কাজ করা আেগর যেকােনা সমেয়র লনায় বিশ 
ণ। ব ািনক ত -উপা  থেক জানা যায়, আেগ জলবা  পিরবতেনর ভাব য গিতেত পড়ার আশ া করা হেয়িছল বা েব 



তার চেয়ও অেনক ত ঘটেছ। িতিন বেলন, জলবা  পিরবতেনর ে  বাংলােদেশর মেতা উ য়নশীল দশ েলার দায় কম 
থাকেলও ভাব পড়েছ অেনক বিশ। জলবা  পিরবতন এই দশ েলার মানবািধকার চচা ও উ য়েন িব প ভাব ফলেছ। 

পািক ান ও িফিজর িতিনিধরা ত েদর ব ে  বাংলােদেশর ােবর িত ণ সমথন ও সা বাদ জানান। ডনমােকর িতিনিধ 
আশা কেরন, সব রা  িনজ িনজ অব ােন থেক জলবা  পিরবতন মাকােবলায় িমকা রাখেব এবং মানবািধকােরর িত সব রা ই 
স ান দখােব। 

জেনভা থেক পাওয়া খবের জানা গেছ, হীত াব েত জলবা  পিরবতন মাকােবলার উে ােগ িতব ীেদর র ার ওপর 
জার দওয়া হেয়েছ। াব েত জলবা  পিরবতেনর ফেল আকি ক া িতক িবপযয়, ধীের ধীের সংঘ ত িবপযয় এবং সব 

ধরেনর মানবািধকার চচার ওপর এসব িবপযেয়র িব প ভােবর াপাের উে গ জানােনা হেয়েছ। 

সবার, িবেশষ কের সবেচেয় িঁকেত থাকা উ য়নশীল দশ েলার ও তােদর জনগেণর ওপর জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব 
মাকােবলায় ত উে াগ নওয়ার ওপর জার দওয়া হেয়েছ ােব। এর তীয় দফায় জলবা  পিরবতনিবষয়ক জািতসংেঘর 

মওয়াক কনেভনশেনর কাঠােমার আেলােক মানবািধকারসহ অ া  িবষয় িবেবচনা করেত জািতসংেঘর সদ  দশ েলার িত 
আ ান রেয়েছ। 

চ থ দফায় ‘ াইেমট অ াকশন সািমট’ আেয়াজেন জািতসংঘ মহাসিচবেক সহায়তা করেত জািতসংেঘর মানবািধকারিবষয়ক 
হাইকিমশনােরর দ রেক উৎসাহ দওয়া হেয়েছ। জািতসংেঘর সব সদ  রা েক জলবা  পিরবতন অিভেযাজন ও শমন নীিত 

ণয়েন াপক পিরসের, সমি ত, জ ার সংেবদনশীল ও িতব ীবা ব উে াগ িনেত আ ান জানােনা হেয়েছ প ম দফায়। 

ােবর ষ  দফায় জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব পেড়েছ এমন উ য়নশীল রা েলােত মানবািধকার এবং িতব ীেদর 
জীিবকা, খা  ও ি , িনরাপদ পািন ও ািনেটশন, া সহ িবিভ  সবা উৎসািহত করেত আ জািতক সাহা  ও সহেযািগতা 
অ াহত রাখেত আ ান জানােনা হেয়েছ। স ম দফায় জলবা  পিরবতন মাকােবলায় নীিত বা বায়েনর ে  ানীয়, জাতীয় ও 
আ জািতক পযােয় িতব ীেদর অংশ হণ বাড়ােত বলা হেয়েছ। মানবািধকার পিরষেদর ৪৪তম অিধেবশেন ‘জলবা  পিরবতেনর 
পিরে ি েত িতব ীেদর অিধকার উৎসািহতকরণ ও র া’ শীষক আেলাচনা ও কম িচ িনধারেণর আ ান জানােনা হেয়েছ 

ােবর অ ম দফায়। ওই আেলাচনার পিরে ি েত মানবািধকার পিরষেদর ৪৬তম অিধেবশেন মানবািধকারিবষয়ক 
হাইকিমশনারেক এক  িতেবদন উপ াপন করেত বলা হেয়েছ ােবর নবম দফায়। 

দশম দফায় জলবা  পিরবতেনর পিরে ি েত িতব ীেদর অিধকার ও র ার িবষেয় জািতসংেঘর সংি  িবেশষ তেদর সে  
আেলাচনা কের িতেবদন তির ও মানবািধকার পিরষেদ উপ াপন করেত মানবািধকারিবষয়ক হাইকিমশনােরর িত আ ান 
জানােনা হেয়েছ। জলবা  পিরবতনিবষয়ক জািতসংেঘর ােনল আেলাচনায় িশ ািবদ, নাগিরক সমােজর িতিনিধসহ সংি েদর 
আম ণ জানােত বলা হেয়েছ একাদশ দফায়। ােবর পরবত  দফা েলােত জলবা  পিরবতন ও মানবািধকার ই েত জািতসংঘ 
থেক দািয় া  ি েদর স ৃ  থাকেত বলা হেয়েছ। এ ছাড়া জািতসংঘ মহাসিচব ও মানবািধকারিবষয়ক হাইকিমশনারেক 
ােনল আেলাচনা ও িতেবদন তিরেত েয়াজনীয় সহেযািগতা করেতও অ েরাধ জানােনা হেয়েছ। 

বাংলােদশ গতকাল মানবািধকার পিরষদেক জািনেয়েছ, এই াব বা বায়েনর িবষেয় বাংলােদশ অ  রা েলার সে  আেলাচনা 
করেব। হীত াব  বা বায়েন জািতসংেঘর বাড়িত ই লাখ ৩০ হাজার ৪০০ মািকন ডলার খরচ হেব। 

 


