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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

تقرير اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة               
   نوكس.هبالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، السيد جون 

  تقرير أويل    

  موجز    
التزامـات حقـوق    "ُيقّدم هذا التقرير الذي وضعه اخلبري املستقل املعين مبـسألة             
املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة إىل جملس حقوق اإلنـسان            اإلنسان  

  .١٩/١٠وفقاً لقرار اجمللس 
واملقصود بالتقرير األول للخبري املستقل هو وضع الوالية اليت ُمنحها يف سياقها التارخيي               

ني البيئة وبيـان    وعرض بعض القضايا العالقة ذات الصلة بالعالقة القائمة بني حقوق اإلنسان وب           
بـني حقـوق    ويالحظ اخلبري املستقل أن العالقة      . برنامج األنشطة اجلارية وتلك املزمع تنفيذها     

اإلنسان وبني البيئة قد مت تناوهلا بشكل جّدي وحظيت باهتمام دائم يف الكـثري مـن احملافـل                  
خلبري املستقل يرى أن    ورغم أن بعض اجلوانب األساسية لتلك العالقة متوطّدة اآلن فإن ا          . املختلفة

الكثري من القضايا املتصلة بااللتزامات اليت يفرضها قانون حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبماية البيئـة             
وعليه فإن األولوية األوىل اليت يـرى أن املهمـة الـيت            . حيتاج إىل املزيد من الدراسة واإليضاح     

هوم تطبيق التزامات حقـوق اإلنـسان       أوكلت إليه حتتم عليه مراعاهتا تتمثل يف زيادة توضيح مف         
وهو يعتزم اتباع هنج ُمْسند باألدلة العلمية حيال حتديد طبيعة تلك االلتزامات            . ذات الصلة بالبيئة  
وسيجتهد اخلبري املستقل، حىت تّتضح عناصر املهمة اليت كُلف هبا، يف التشاور            . ونطاقها وحمتواها 
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  مقدمة  -أوالً  
 /آذار ٢٢ الـذي اعتمـده يف       ١٩/١٠قّرر جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره           -١

يئة ، تعيني خبري مستقل ُيعَنى مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتمتع بب           ٢٠١٢ مارس
  :آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة تكون واجباته كالتايل

إجراء دراسة بشأن التزامات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االلتزامات بعدم             )أ(  
  امة؛دالتمييز، فيما يتعلق بضمان التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومست

ة حبقوق  حتديد أفضل املمارسات يف استخدام التعهدات وااللتزامات املتصل         )ب(  
اإلنسان لتوجيه ودعم وتعزيز عملية صنع القرارات البيئية، خصوصاً يف جمال محايـة البيئـة               

عداد خالصة وافية عن أفضل إوالتشجيع على األخذ بتلك املمارسات وتبادل اآلراء بشأهنا، و    
  املمارسات يف هذا الصدد؛

 األهـداف   تقدمي توصيات تتماشى مع واليته، ميكن أن تساعد يف حتقيـق            )ج(  
  ؛)كفالة االستدامة البيئية (٧اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدف 

، واإلسـهام  ٢٠١٢مراعاة نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام           )د(  
  مبنظور حقوق اإلنسان يف عمليات املتابعة؛

ساء تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك من خالل النظر يف احلالة اخلاصة للن              )ه(  
  .والفتيات، وحتديد أوجه التمييز والضعف اليت تعاين منها املرأة

 إىل اخلبري املستقل تقدمي تقرير يتضمن استنتاجات وتوصيات         ١٩/١٠ويطلب القرار     -٢
كما يطلب إىل اخلبري    . إىل اجمللس يف دورته الثانية والعشرين وتقدمي تقرير كل سنة بعد ذلك           

عة من اجلهات صاحبة الشأن وأخذ آرائها يف احلسبان، ومن          املستقل التشاور مع طائفة واس    
بني تلك اجلهات احلكومات واهليئات الدولية واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،              

وعالوة على ذلك، يـنص     . اخلاص واملؤسسات األكادميية  ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع     
تفادي االزدواجية غري الضرورية، مـع      القرار على أن يعمل اخلبري املستقل بتنسيق وثيق، مع          

اإلجراءات اخلاصة األخرى واهليئات الفرعية جمللس حقوق اإلنسان، وهيئات األمم املتحـدة            
  .ذات الصلة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان

نـوكس خـبرياً    . ه، عّين اجمللس الربوفيـسور جـون        ٢٠١٢يوليه  /متوز ٦ويف    -٣
  .٢٠١٢أغسطس /آب ١ يف وقد بدأت واليته رمسياً. )١(مستقالً

__________ 

 .الورمان للقانون الدويل جبامعة ويك فورست. أستاذ كرسّي هنري كوهو  )١(
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ووفقاً للوالية، بدأ اخلبري املستقل عمله بإجراء مشاورات واسعة مع الدول واملنظمات              -٤
الدولية وهيئات حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين املعنية بشؤون البيئة وحقوق اإلنـسان             

ضل الطرق اليت ميكن هبـا      واخلرباء القانونيني وسائر اإلجراءات اخلاصة بشأن حمتوى الوالية وأف        
ورهناً بتوافر  . وقد ُرتبت املشاورات يف جنيف وواشنطن ونريويب      .  الوالية كالنهوض بأعباء تل  

يد من اجلهات صـاحبة     داملسامهات الطوعية يعتزم اخلبري املستقل عقد مشاورات أخرى مع الع         
ا يعتزم اللجوء إىل وسائل     كم. وآسيااملصلحة يف القريب العاجل يف مناطق منها أمريكا الالتينية          

  .صاحبة املصلحة من بينها االستبياناتأخرى لتلقي آراء اجلهات 
وللحصول على املعونة يف جمال البحوث القانونية اليت تستلزمها الوالية ينوي اخلبري              -٥

وقـد  . املستقل االعتماد على البحوث واملشورة اليت يتطوع بتقدميها ممارسو وفقهاء القانون          
روضاً نافعة للغاية بتقدمي تلك املساعدة وهو يرّحب باملزيد من العون من ِقَبل خـرباء               تلقى ع 

  .القانون وخاصة من البلدان النامية
وسيتعاطى اخلبري املستقل، يف تقاريره القادمة، مع كل عنصر من عناصر الوالية مبزيد     -٦

ية يف سياق تارخيي وطرح     والغرض من هذا التقرير األول ال يتجاوز وضع الوال        . من التفصيل 
  .القضايا العالقة وتبيان برنامج األنشطة احلالية وتلك املزمع تنفيذهامن بعض 

  تطور احلقوق البيئية  -ثانياً  
فهم على أهنا ذات عالقة حبماية البيئة، هي آخر         إن احلقوق البيئية، أي احلقوق اليت تُ        -٧

الذين صاغوا صك حقـوق اإلنـسان       ذلك أن   . ما انضم إىل ترسانة قانون حقوق اإلنسان      
. ، مل يضّمنوه احلقوق البيئية    ١٩٤٨األول، وهو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام         

ويف ذلك الوقت أيضاً، مل تتضمن الدساتري الوطنية، هي األخرى، واليت كان القائمون على              
الصمت أمراً ميكن   وكان هذا   . صياغة ذلك الصك يستلهموهنا، أي إشارة إىل تلك احلقوق        

يعون دائماً وأبداً اعتمادهم على البيئة احمليطة هبم فإننا         رغم من أن البشر كانوا      لتفهمه فعلى ا  
. التايل تلحقه بأنفـسنا   ب اهلائل الذي ميكن أن تلحقه أنشطتنا بالبيئة و        ربدأنا فقط ندرك الضر   

  .هتاا تزال، عندها، يف بدايوقد كانت اجلهود الرامية إىل التخفيف من وطأة التدهور البيئي ال
ومع تنامي املعرفة العلمية بشأن البيئة على مدى العقود التالية تنامى كذلك إدراكنا               -٨

فقد حّولت احلركة البيئة احلديثة، اعتباراً من ستينات القرن املاضـي وحـىت             . ألمهية صوهنا 
العامل، تقريباً، سّن قـوانني     حيث تولّت كل دولة من دول       . يوم، العالقة اليت تربطنا بالبيئة    ال

حملية الغرض منها احلد من تلوث اهلواء واملاء، وتنظيم استخدام املواد السمّية واحلفاظ علـى               
وعلـى الـصعيد الـدويل،      . املوارد الطبيعية وما تلك األهداف إالَّ جزء من أهداف أخرى         

يات البيئية مبا يف    تفاوضت الدول بشأن عدد ضخم من االتفاقات الرامية إىل التصدي للتحد          
 التنوع البيولوجي ونقل املواد اخلطرة والتخلص       ذلك االجتار باألنواع املهدَّدة باخلطر وصون     

  .منها، والتلوث البحري ونضوب طبقة األوزون وتغّير املناخ
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وقصارى القول إن الشواغل البيئية انتقلت من اهلامش إىل قلب اجلهـود البـشرية                -٩
ومنذ مطلع تسعينات القرن املاضي شّددت      . تنمية االقتصادية واالجتماعية  الرامية إىل حتقيق ال   

وجيـب، خاصـة، أن     األسرة الدولية مراراً وتكراراً على أن التنمية جيب أن تكون مستدامة            
وكما ورد يف إعالن ريو     . حتمي البيئة اليت يتوقف عليها بقاء أجيال احلاضر وأجيال املستقبل         

 يف  ١٩٩٢الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية عـام           بشأن البيئة والتنمية،    
جيب أن تكون محاية البيئة، من أجل حتقيق تنمية مستدامة، جزءاً ال يتجزأ             "ريو دي جانريو    

 من األهداف   ٧وتتمثل الغاية   ). ٤املبدأ   (".من عملية التنمية وال ميكن النظر فيها مبعزل عنها        
ية يف كفالة االستدامة البيئية مبا يف ذلك إدماج مبـادئ التنميـة املـستدامة يف              اإلمنائية لأللف 

 ،٢٠١٢يونيـه   /حزيـران ويف  . )٢(السياسات والربامج القطرية واحنسار فقدان املوارد البيئية      
بكفالة هتيئة مستقبل مـستدام  "الدول يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، جمّدداً   التزمت  
   .)٣(" واجتماعياً وبيئياً لصاحل كوكبنا ولصاحل األجيال احلالية واملقبلةاقتصادياً

ومع ظهور وعي بيئي أقوى انطلقت دعوات إىل االعتراف الرمسي بأمهيـة محايـة البيئـة       -١٠
 وقد صيغت تلك الدعوات يف الغالب بلغـة منطلقهـا حقـوق             .بالنسبة إىل رفاه اجلنس البشري    

ذلك أن حقوق اإلنسان إمنا تستند إىل احترام        . بل إنه كان أمراً حمتوماً    وال عجب يف ذلك     . اإلنسان
وحتقيق تلك الـصفات والنعـوت      . صفات ونعوت إنسانية جوهرية مثل الكرامة واملساواة واحلرية       

غري أن محاية البيئة الفعلية تعتمد، يف أغلب األحيان،         . يعتمد على وجود بيئة متكّنها من االزدهار       إمنا
رسة حقوق اإلنسان اليت هي عنصر حيوي ال معدى عنه فيما يتعلق برسم سياسات مستنرية               على مما 

  .شفافة وقادرة على االستجابة
وقد اختذ االعتراف بالعالقة الوثيقة بني حقوق اإلنسان وبني البيئة أساساً، شـكلني               -١١

  مـستدامة اعتماد حق جديد واضح يف التمتع ببيئـة صـحية أو مأمونـة أو             ) أ: (اثنني مها 
زيادة املزيد من االهتمام بعالقة حقوق معترف هبا فعالً، مثل احلق يف احلياة             ) ب(مرضية؛   أو

  .)٤(ويف الصحة، بالبيئة
__________ 

من األهداف األخرى احلّد من فقدان التنوع البيولوجي وختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول                )٢(
 مليـون مـن     ١٠٠سني معيشة ما ال يقل عن       على مياه الشرب املأمونة والصرف الصحي إىل النصف وحت        

 .سكان األحياء الفقرية

الـوارد يف تقريـر املـؤمتر       " املستقبل الذي نصبو إليه   "مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، القرار األول         )٣(
A/CONF.216/16 ٦٦/٢٨٨، والذي أقرته اجلمعية العامة يف قرارها ١، الفقرة. 

وترد عروض جّيدة هلذه املـسألة يف الدراسـة   . مسألة حقوق اإلنسان والبيئةتناولت العديد من الدراسات   )٤(
واليت ) Corr.1 و A/HRC/19/34الوثيقة  (التحليلية اليت أعدهتا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          

ية السامية  ، ويف تقرير اشترك يف إعداده كلّ من املفوض        ١٩/١٠أحاط هبا اجمللس علماً مع التقدير يف قراره         
   بعنوان ٢٠١٢حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ليقدم إىل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،              

“Human Rights and the Environment: Rio+20”. A detailed survey of the entire field is 

Environmental Protection and Human Rights, by Donald K. Anton and Dinah L. Shelton 

(Cambridge University Press, 2011). 
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  صحيةاحلق يف بيئة   -ألف  
. مع اتضاح أمهية محاية البيئة أضافت بلدان كثرية حقوقاً بيئية واضحة يف دساتريها              -١٢

حقاً دستورياً يف التمتع ببيئة بشرية صحية " بلد يعتمد  أصبحت الربتغال أول١٩٧٦ففي عام 
 دولة حقوقـاً مـشاهبة يف       ٩٠ومنذ ذلك احلني، اعتمدت أكثر من       ". ومتوازنة إيكولوجياً 

احلقوق الدستورية تقريباً عالقة بالصحة أما الصياغات البديلـة         ولثلثي  . )٥(دساتريها الوطنية 
وقـد  . )٦(فة أو آمنة أو مواتية أو مكتملة العافيـة        فإهنا تشمل عبارات مثل احلق يف بيئة نظي       

 بعض الدول يف دساتريها املزيد من احلقوق املفصلة مثل احلق يف تلقي املعلومات ويف             أدرجت
  .املشاركة يف صنع القرارات بشأن املسائل البيئية

وعلى الصعيد اإلقليمي، أدرجت االتفاقات اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت صـيغت يف        -١٣
وينص امليثاق األفريقـي    . فترة التالية لعقد السبعينات من القرن املاضي، تلك احلقوق أيضاً         ال

رضية وشـاملة   لكل الشعوب احلق يف بيئة مُ     "، على أن    ١٩٨٨حلقوق اإلنسان الصادر عام     
وينص الربوتوكول اإلضايف لالتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق         ). ٢٤املادة  " (ومالئمة لتنميتها 
 ويف ).١١ من املـادة  ١الفقرة (لكل فرد احلق يف أن يعيش يف بيئة صحية          "ن  اإلنسان على أ  

، اعتمد االحتاد األفريقي بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيـا امللحـق بامليثـاق              ٢٠٠٣عام  
أن للمرأة احلق يف العيش يف بيئة صحية        "األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي ينص على        

وينص امليثـاق   ). ١٩املادة  " (ق التمتع الكامل بالتنمية املستدامة    ح"و) ١٨املادة  " (مستدامة
لكل شخص احلق يف مستوى معيشي      "، على أن    ٢٠٠٤العريب حلقوق اإلنسان الصادر عام      

وباملثل، يـنص   ). ٣٨املادة  " (كاف يضمن له الرفاهية والعيش الكرمي واحلق يف بيئة سليمة         
 /تـشرين الثـاين   أمم جنوب شرق آسـيا، يف     إعالن حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته رابطة     

كعنصر من عناصـر احلـق يف       " احلق يف بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة     "، على   ٢٠١٢نوفمرب  
ورغم أن النظام األورويب حلقوق اإلنسان ال يتضمن        )). و(٢٨الفقرة  (مستوى معيشي الئق    

ىل املعلومـات ومـشاركة     احلق الصريح يف التمتع ببيئة صحية فإن االتفاقية اخلاصة بالنفاذ إ          
الـيت صـيغت   ) اتفاقية آرهوس (اجلمهور يف صنع القرار والوصول إىل العدالة يف جمال البيئة           

حق كل شخص ممـن ينتمـون إىل        "برعاية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا تشري إىل         
  .)٧()١ة املاد(والعافية األجيال احلاضرة والقادمة العيش يف بيئة تكفل متتعه بالصحة 

__________ 

  ,David Richard Boyd, The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutionsانظر  )٥(
Human Rights, and the Environment (Vancouver, Toronto, UBC Press, 2012). 

الواردة يف األجزاء املتبقية من هذا التقرير، خمتلف الصياغات البديلة اليت           " صحيةاحلق يف بيئة    "تشمل عبارة    )٦(
 .تشري إىل ذلك احلق

 من  ١١ميكن أيضاً مالحظة أن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان قد فّسرت احلق يف محاية الصحة، الوارد يف املادة                   )٧(
مؤسـسة  ،  ٣٠/٢٠٠٥انظر الـشكوى رقـم      . حيةامليثاق االجتماعي األورويب على أنه يشمل احلق يف بيئة ص         

 .١٩٥، الفقرة )٢٠٠٦(، القرار اخلاص باألسس املوضوعية مريانغوبولوس حلقوق اإلنسان ضد اليونان
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وعلى النقيض من هذه التطورات اليت طرأت على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي               -١٤
و آمنـة   أو ُمْرضـية أ   (ص صراحة على احلق يف بيئـة صـحية          يوجد أي اتفاق عاملي ين     ال
صيغ اإلعالن العاملي يف يومنا هذا فإن من اليسري أن نتخيل أنه سيتضمن             ولو   )٨()مستدامة أو

غري أنه جيب االعتراف، يف     .  العديد من الدساتري الوطنية واالتفاقات اإلقليمية      حقاً اعترفت به  
الوقت ذاته، بأن األمم املتحدة مل تغتنم الفرصة اليت أتيحت يف أوقات الحقة لالعتراف حبق               

أما أقرب الصكوك إىل تناول هذه املسألة فقد يكون اإلعالن الصادر           . اإلنسان يف بيئة صحية   
فيـه   ١الذي ينص املبدأ    ) إعالن ستكهومل  (١٩٧٢مم املتحدة املعين بالبيئة عام      عن مؤمتر األ  

ظروف عيش كرمية، يف ظل بيئة ذات       أن لإلنسان حقاً أساسياً يف احلرية واملساواة ويف         "على  
وعلى اإلنسان تقع مسؤولية مقدسة عن      . نوعية جيدة تسمح له بأن يعيش حياة كرمية مرفّهة        

وقد تضّمن تقرير اللجنة العاملية املعنيـة  ". ة لصاحل األجيال احلالية والقادمة   محاية وحتسني البيئ  
، الذي طرح مفهوم التنمية املستدامة، مبادئ قانونية صاغها فريق          (A/42/427)بالبيئة والتنمية   

جلميع البشر احلق يف األساس يف العيش يف بيئة         "من اخلرباء وينص أول تلك املبادئ على أن         
 وبدالً من اعتماد مثل هذه اللغة فإن إعالن ريو بشأن البيئـة             .)٩("حتهم ورفاههم مالئمة لص 

البشر يقعون يف صميم االهتمامـات املتعلقـة        " ينص على أن     ١٩٩٢والتنمية الصادر عام    
 ).١املبـدأ   (" بالتنمية املستدامة، وحيق هلم أن حييوا حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة            

 ٢٠٠٢ذان انعقدا بعد ذلك بشأن التنمية املستدامة يف جوهانسربغ يف عـام             املؤمتران الل  أما
  . فقد أعلنا عن احلق يف بيئة صحية٢٠١٢ويف ريو دي جانريو يف عام 

 مطلع تسعينات القرن املاضي     دويف هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان شه         -١٥
 عينت اللجنة   ١٩٩٠ففي عام   . لك احلق إيالء العناية بشكل متواصل إلمكانية اعتماد مثل ذ       

 خاصة معنية مبـسألة  ةالفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات السيدة فاطمة زهرة قسنطيين مقرر 
 الـذي صـدر     (E/CN.4/Sub.2/1994/9)وتضمن تقريرها اخلتـامي     . حقوق اإلنسان والبيئة  

ن اخلرباء وتنص تلك حقوق اإلنسان والبيئة وضعها فريق م     مشاريع مبادئ بشأن     ١٩٩٤ عام
، كما عّدد مجلة مـن      "بيئة مأمونة وصحية وسليمة إيكولوجياً    "املبادئ على حق كل فرد يف       

احلقوق ذات الصلة من بينها احلق يف عدم التعرض للتلوث، واحلق يف محاية وصون اهلـواء                
 ومياه سليمة   والتربة واملياه والبحار املتجمدة والنبات واحليوان، واحلق يف احلصول على أغذية          

  ).املصدر نفسه، املرفق األول(وصحية، واحلق يف احلصول على املعلومات اخلاصة بالبيئة 
__________ 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل اخلـاص              ١تنص املادة    )٨(
ميع الشعوب احلق يف أن تتصرف، سـعياً وراء أهـدافها اخلاصـة،    جل"باحلقوق املدنية والسياسية على أن   

غري أن  ". وال جيوز بأي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة          " "بثرواهتا ومواردها الطبيعية حبرية   
هذه العبارة هي أقرب إىل العالقة بني شعب ما وبني موارده الطبيعية منها إىل احلق اإلنساين يف التمتع ببيئة                   

ويشري كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقيـة حقـوق              . حيةص
 .الطفل فعالً إىل البيئة يف سياق حقوق حمددة كما يرد شرحه يف الفرع التايل

 لكل فرد احلق يف: "، صيغة خمففة نصها كالتايل    ٤٥/٩٤، اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها       ١٩٩٠يف عام    )٩(
 ".أن يعيش يف بيئة تفي مبتطلبات صحته ورفاهه
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مل  وعلى الرغم من أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان نظرت يف التقرير فإهنا مل تعتمـد أو                 -١٦
ـ لواستمرت ال . تقّر مشاريع املبادئ تلك كما مل تعمد نفسها إىل تعيني مقرر خاص            ة كمـا   جن

وغريه من هيئات وآليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف دراسة التفاعـل             استمر اجمللس   
بني حقوق اإلنسان وبني البيئة غري أن هذه اهليئات حولت اهتمامها لينصب، بالدرجـة األوىل،               

كزت ال على   ظى باالعتراف فعالً وبعبارة أخرى، فإهنا ر      حتعلى عالقة البيئة حبقوق اإلنسان اليت       
" خـضرنة "اإلعالن عن حق جديد يف التمتع ببيئة صحية بل باألحرى على ما ميكن أن يـسمى             

  .حقوق اإلنسان أي دراسة العالقة القائمة بني حقوق اإلنسان وبني البيئة وتسليط األضواء عليها
 إىل  وأدى هذا اجلهد، باإلضافة إىل اجلهود املماثلة املبذولة يف إطار حمافـل أخـرى،               -١٧

احلقوق اليت تتضرر بشكل خاص     ) أ: (حتديد جمموعتني من احلقوق املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبيئة       
احلقوق اليت تؤدي ممارستها إىل دعم عملية رسم السياسات البيئية          ) ب(بسبب التدهور البيئي؛    

 مـن   وميكن القول، ولو كان ذلك من قبيل املغاالة يف التبسيط، بـأن الكـثري             . بشكل أفضل 
احلقوق، املصنفة يف اجملموعة األوىل، أي احلقوق اليت قد تتضرر بسبب البيئة، هي حقوق ميكن               

 ضمن اجملموعـة الثانيـة،      املصنفةحني أن الكثري من احلقوق       يف   "املوضوعية"وصفها باحلقوق   
حقوقـاً ذات    احلقوق اليت يدعم إعماهلا اختاذ سياسات بيئية أقـوى، ُتعـد يف الغالـب              أي
 احلق يف احلياة واحلـق      األوىلومن األمثلة على احلقوق الواردة ضمن اجملموعة        . "إجرائي عطاب"

يف الصحة واحلق يف امللكية؛ أما األمثلة على احلقوق الواردة ضمن اجملموعة الثانية فتشمل احلق               
 يف حرية التعبري واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات، واحلق يف احلصول على املعلومات واحلق يف              

من التاليان ويبني القسمان . يف صنع القرار واحلق يف احلصول على سبل انتصاف فعالة         املشاركة  
  . اليت تنطوي عليها كُل من جمموعيت احلقوق هذههذا التقرير تنامي الوعي باجلوانب البيئية

  البيئة حقوق اإلنسان اليت قد تتضرر بسبب تدهور  -باء  
هور البيئة يف املس بالتنعم الكامل حبقوق اإلنسان ليس         إن اإلقرار بإمكانية تسبب تد      -١٨

 والداعي إىل ١٩٦٨ففي القرار الصادر عام . بْدعاً، بل يعود إىل بدايات احلركة البيئية احلديثة
 ،)٢٣الـدورة    (٢٣٩٨عقد مؤمتر ستكهومل، الحظت اجلمعية العامة، يف ديباجة قرارهـا           

حالة اإلنـسان، ورفاهـه   ... ئة البشرية والناجم عن  اإلضرار املستمر واملتسارع بنوعية البي    "
البدين والعقلي واالجتماعي، وكرامته ومتتعه حبقوقه األساسية، سواء يف البلـدان املتقدمـة             

 علـى أن    ١٩٧٢ وتنص الفقرة األوىل من إعالن ستكهومل الصادر عام          ".البلدان النامية  أو
 صنع اإلنسان، أمران أساسيان بالنسبة لرفاهه       جانيب البيئة البشرية سواء الطبيعي أو الذي من       "

  ).١الفقرة " (والتمتع حبقوق اإلنسان األساسية، مبا يف ذلك احلق يف احلياة نفسه
وذلك يعين، حقيقة، أن مجيع حقوق اإلنسان عرضة للتضرر بسبب التدهور البيئي              -١٩

غري أن بعض   . عمةداحيث إن التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان يتوقف على وجود بيئة            
 ويف السنوات   .ْدعى من غريها للتأثر نتيجة لبعض األنواع من التدهور البيئي         حقوق اإلنسان أ  

اإلضرار بالبيئـة   "القليلة املاضية، وباإلضافة إىل إعادة التوكيد على الفكرة العامة القائلة بأن            
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تمتع الفعلي حبقـوق    ميكن أن خيلّف انعكاسات سلبية، مباشرة أو غري مباشرة، تؤثر على ال           
، حّدد جملس حقوق اإلنسان أخطاراً بيئية حتيق حبقوق         )، الديباجة ١٦/١١القرار  " (اإلنسان

معينة وميكن ضرب ثالثة أمثال يف هذا الصدد، حيث أكد اجمللس أن االجتار غري املـشروع                
طـراً  باملواد والنفايات اخلطرة وإدارهتا والتخلص منها بطريقة غري سليمة أمـور تـشكل خ             

كما شّدد علـى   ؛)١٠(جسيماً على طائفة من احلقوق مبا فيها احلق يف احلياة واحلق يف الصحة  
أن هناك طائفة عريضة من اآلثار املترتبة على تغري املناخ بالنسبة إىل التمتع الفعلـي حبقـوق              

واعترفت  ؛)١١(اإلنسان مبا فيها احلق يف احلياة والصحة والغذاء واملاء واإلسكان وتقرير املصري           
تدهور البيئة والتصحر وتغري املناخ العاملي أمور تزيد من حدة البؤس ووطـأة اليـأس،               "بأن  
   .)١٢("يؤثر سلباً على إعمال احلق يف الغذاء، وخباصة يف البلدان النامية مما
ومحل جملس حقوق اإلنسان كذلك سائر هيئات وآليات حقوق اإلنـسان داخـل               -٢٠

ومن األمثلـة، يف    .  تفحص آثار التردي البيئي على حقوق اإلنسان       علىمنظومة األمم املتحدة    
هذا الصدد، أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أجرت، بطلب مـن اجمللـس، دراسـة يف                

. (A/HRC/10/61) عن آثار تغري املناخ على التمتع حبقـوق اإلنـسان            ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
اً مباشرة وغري مباشرة على الكـثري مـن         تغري املناخ سيشكل أخطار   وخلصت الدراسة إىل أن     

احلق يف احلياة ويف الغذاء وذلك نتيجة لسوء التغذية وقساوة الظواهر اجلويـة؛             : احلقوق ومنها 
 واحلـق يف بلـوغ أعلـى        ؛واحلق يف املاء نتيجة لذوبان الكتل اجلليدية وتقلص الغطاء الثلجي         

س وتزايد معـدالت اإلصـابة      مستوى صحي ممكن وذلك نتيجة لسوء التغذية وقساوة الطق        
والحظت الدراسة أن ارتفاع    .  من األمراض اليت تتفاقم يف األجواء احلارة       باملالريا وما إىل ذلك   

رية الـصغرية يف  مستويات البحار الناجم عن ارتفاع درجات احلرارة يف العامل يهدد الدول اجلز  
امل جمموعة حقوق اإلنسان     ك احلق يف تقرير املصري وكذلك على     ثار على   آ"وجودها وذلك له    

، ٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول  ويف  ). ٤١الفقرة  (اليت يعتمد األفراد على الدولة حلمايتها       
انعقاد اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، أصدر              وقبل

عوا فيه االنتباه إىل األخطار اليت  املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بياناً مشتركاً استر        
  .)١٣(ينطوي عليها تغري املناخ فيما يتعلق بالتمتع حبقوق اإلنسان

وتولت اإلجراءات اخلاصة حتليل آثار التدهور البيئي على حقوق اإلنسان مبزيد من              -٢١
ومت، على وجه اخلصوص، إنشاء والية لفحص مشكلة بيئية حمّددة من آثار علـى              . التفصيل

__________ 

انظر أيضاً  . ١٨/١١، و ١٢/١٨، و ٩/١؛ قرارات اجمللس    ٢٠٠٥/١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، القرار       )١٠(
 .١١إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة 

 ٢٠٠٩ي كما عقد اجمللس جولتني من املناقشات الفنية يف عام      . ١٨/٢٢، و ١٠/٤، و ٧/٢٣قرارات اجمللس    )١١(
 . أفاضتا يف بيان تلك اآلثار٢٠١٢و

 .١٣/٤، و١٠/١٢، و٧/١٤قرارات اجمللس  )١٢(

)١٣( Joint statement of the special procedure mandate holders of the Human Rights Council on the 

United Nations Climate Change Conference (Copenhagen, 7–18 December 2009). 
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 اإلنسان أال وهي مشكلة التخلص غري القانوين من املواد والنفايات اخلطرة يف البلدان              حقوق
، للنهوض بأعبـاء تلـك      ١٩٩٥النامية، فقد توىل املقّررون اخلاصون الذين ُعّينوا، منذ عام          

الوالية، حتديد كثري من حقوق اإلنسان اليت قد تنتهك بسبب إلقاء املواد السامة مبا يف ذلك                
احلقوق األساسية مثل حق الشعوب يف تقريـر مـصريها          " احلياة والصحة وكذلك     احلق يف 

ويف احلصول على غذاء كـاف،      ... والسيادة الدائمة على مواردها الوطنية واحلق يف التنمية         
واحلق يف ظروف عمل آمنة وصحية، وحرية التعبري، واحلق يف تكوين نقابـات واالنـضمام    

وض اجلماعي، واحلق يف الضمان االجتماعي واحلق يف التمتع         إليها وحق اإلضراب وحق التفا    
  .)١٤("مبنافع التقدم العلمي وبتطبيقاته

وحددت إجراءات خاصة أخرى عالقات بني الضرر البيئي وبني املساس باحلقوق اليت              -٢٢
فقد أعلم املقرر اخلـاص     . األمثلة الكثرية املمكنة  من  وفيما يلي بعض    . تدخل يف نطاق والياهتا   

لسابق املعين باحلق يف السكن الالّئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مـستوى معيـشي                ا
مناسب واحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة يف                  

إعمال احلق يف السكن الالّئق يفقد معناه إذا مل تتخذ إجراءات للسهر على أن              " أن   ٢٠٠٢ عام
 )١٥(" يف بيئة خالية من تلوث اهلواء واملاء والسلسلة الغذائيـة          العيششعوب واجملتمعات   يتسىن لل 

وقد أصدر املقرر اخلاص احلايل تقريراً مفصالً عّما لتغري املناخ من آثـار علـى ذلـك احلـق      
)A/64/255(.             ودرس املقرر اخلاص املعين باحلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات 

وشـّدد املقـرر     .)١٦(حي دراسة مفصلة ما لتغري املناخ من آثار على تلك احلقوق          الصرف الص 
اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية على أن                

 للصحة مثل املياه النقية ووسائل الصرف الصحي املالئمة         األساسيةاحلق ينسحب على احملّددات     
وأكد املقرر اخلاص املعـين      .)١٧()١٠٤، الفقرة   A/62/214(ية الصحية بوجه عام     والظروف البيئ 

باحلق يف الغذاء أن احلق يف الغذاء يشّدد على أن اإلنتاجية الزراعية تتوقف على اخلدمات الـيت                 
، كما أن آخر تقاريره تركـز       )٢١، الفقرة   A/HRC/13/33/Add.2(تقدمها النظم اإليكولوجية    

  ).A/67/268(صايد األمساك يف العامل من وقع على احلق يف الغذاء على ما لتدمري م
وتشري بعض معاهدات حقوق اإلنسان العاملية صراحة إىل التهديدات البيئية بالنسبة إىل              -٢٣

وتنّص اتفاقية حقوق الطفل على أنّ التلوث البيئـي     . سيما احلق يف الصحة    حقوق اإلنسان وال  
__________ 

 عن ما لنقل وإلقاء املنتجات والنفايات الّسمية اخلطرة      ميةاملقررة اخلاصة املعنية بالنفايات السّ    تقرير مقدم من     )١٤(
 .٥٨، الفقرة E/CN.4/2001/55غري املشروعني من آثار ضارة بالتمّتع حبقوق اإلنسان، 

لتنمية املـستدامة،   بيان السيد ميلون كوثري، املقرر اخلاص املعين بالسكن الالّئق أمام مؤمتر القمة العاملي ل              )١٥(
 .٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، 

)١٦ ( Climate Change and the Human Rights to Water and Sanitation : هذه الوثيقـة  على وميكن االطالع
 على املوقع التايل على شبكة االنترنت

www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Climate_Change_Right_Water_Sanitation.pdf. 
انظـر التعليـق العـام      (وهذا هو موقف اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              )١٧(

 ).٤بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، الفقرة ) ٢٠٠٠(١٤ رقم
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ألغذية املغذية ومياه الشرب النقية واليت تطالب األطراف باختاذ         على ا " يشكل أخطاراً وخماطر  "
تدابري مالئمة لتوفريها وهي تسعى إىل إعمال حق الطفل يف التمتع على النحو الكامل بـأعلى                

مـن  ) ب(٢وباملثل، فإن الفقـرة      .)١٨())ج(٢، الفقرة   ٢٤املادة  (مستوى صحي ميكن بلوغه     
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تـنّص علـى أن          من العهد الدويل اخلاص ب     ١٢املادة  

يتعني أن  "اخلطوات اليت جيب على األطراف اختاذها إلعمال احلق يف الصحة على النحو الكامل              
وقد فسرت اللجنـة    ". تتضمن التدابري الالزمة لتحسني مجيع جوانب الصحة البيئية والصناعية        

ية والثقافية هذه العبارة على أهنا تشمل مجلة أمور منـها           املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماع   
وقايـة  ] و[ضرورة كفالة إمدادات كافية من مياه الشرب املأمونة واإلصـحاح األساسـي             "

السكان واحلّد من تعرضهم للمواد الضارة، مثل األشعة واملواد الكيميائية الضارة أو غري ذلـك               
  .)١٩("غري مباشرة على صحة اإلنسان ورة مباشرة أومن الظروف البيئية املؤذية اليت تؤثر بص

وأخرياً، فقد أسهمت احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان بقسط وافر من االجتـهادات              -٢٤
ويف سلسلة من القرارات املـدّوى فيهـا        . الفقهية بشان العالقة بني حقوق اإلنسان وبني البيئة       

الشعوب، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،     وجدت اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان و      
حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن الضرر البيئي ميكن أن يـؤدي إىل وقـوع               /وجلنة

  .)٢٣(واخلصوصية )٢٢(وامللكية )٢١(والصحة )٢٠(انتهاكات جلملة من احلقوق منها احلق يف احلياة

__________ 

 دعم كل شرائح اجملتمـع      ولبلوغ الغاية ذاهتا تقتضي االتفاقية من األطراف أن تتخذ التدابري املالئمة لتأمني            )١٨(
 )).ه(٢، الفقرة ٢٤املادة (فيما يتعلق بتطبيق املعارف األساسية اخلاصة باإلصحاح البيئي 

ومن األمور املهمـة أن  . ١٥، الفقرة ١٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          ) ١٩(
 ".احلق يف التمتع ببيئة صحية يف الطبيعة ومكان العمل "١٢من املادة ) ب(٢اللجنة عنونت فقرهتا اخلاصة بالفقرة 

مركز العمـل   ،  ١٥٥/٩٦على سبيل املثال، اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب، البالغ رقم             )٢٠(
؛ احملكمـة   ٦٧، القرار، الفقـرة     )قضية أوغونيالند ( اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية ضد نيجرييا     

 تشرين  ٣٠، احلكم الصادر يف     )٤٨٩٣٩/٩٩الطلب رقم    (أونرييلدز ضد تركيا  األوروبية حلقوق اإلنسان،    
حقـوق  ؛ جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، تقرير عـن حالـة            ١١٨، الفقرة   ٢٠٠٤ نوفمرب/الثاين  

 .١، التنقيح OEA/Ser.L/V/II.96 doc. 10اإلنسان يف إكوادور، الوثيقة 
، مؤسـسة   ٣٠/٢٠٠٥املثال، اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية، الـشكوى رقـم           سبيل  على   )٢١(

 .٢٢١، الفقرة مارانغوبولوس حلقوق اإلنسان ضد اليونان
 C، السلـسلة    شعب ساراماكا ضد سـورينام    على سبيل املثال، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،          ) ٢٢(

آكـسا   جمتمع ياكي ؛  ١٥٨ و ٩٥، الفقرتان   ٢٠٠٧نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ٢٨، احلكم الصادر يف     ١٧٢ رقم
، ١٤٣، الفقرة   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٧، احلكم الصادر يف     ١٢٥ رقم   C، السلسلة   األصلي ضد باراغواي  

، وق اإلنسان جمتمع املايا األصـلي يف إقلـيم توليـدو ضـد بيليـز              ـجلنة البلدان األمريكية حلق   ؛  ١٥٦
 .١٥٣ ، الفقرة١، التنقيح OEA/Ser.L/V/II.122, doc. 5، الوثيقة ٤٠/٤م ، التقرير رق٠٥٣-١٢ القضية

احلكم ) ٥٥٧٢٣/٠٠الطلب رقم    (فادييفا ضد روسيا  على سبيل املثال، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،         )٢٣(
الطلـب   ( تاشـكني ومـن معـه ضـد تركيـا     ؛١٣٤، الفقـرة    ٢٠٠٥يونيـه   / حزيران ٩الصادر يف   

لوبيث أوسترا ضد   ؛  ١٢٦، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠الصادر يف   ، احلكم   )٤٦١١٧/٩٩ رقم
 .٥٨، الفقرة ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩، احلكم الصادر يف )١٦٧٩٨/٩٠الطلب رقم  (إسبانيا
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  البيئيةحقوق اإلنسان ودورها احليوي يف رسم السياسة   -جيم  
إن حقوق اإلنسان اليت ميكن أن يتأثر التمتع هبا بسبب الضرر الذي يلحـق البيئـة                  -٢٥

إذ هناك هنج آخر ُيّتبع حيال العالقة بني        . ليست احلقوق الوحيدة ذات الصلة املباشرة بالبيئة      
اً حيويـاً   احلقوق املعترف هبا أصالً وبني البيئة ويتمثل يف حتديد احلقوق اليت ُيعّد إعماهلا أمر             

وتلك احلقوق، هي، عامةً، احلقوق اليت تؤدي ممارستها حبرية إىل  . لعملية رسم السياسة البيئية   
ومن تلك   .)٢٤(جعل السياسات املرسومة أكثر شفافية وأكثر استنارة وقدرة على االستجابة         

ركة احلقوق احلق يف حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، ويف احلصول على املعلومات، واملـشا      
وعنـدما توّجـه    . يف عمليات صنع القرار، واحلق يف احلصول على سبل االنتصاف القانونية          

ممارسة تلك احلقوق إىل املسائل البيئية فإهنا تؤدي إىل رسم سياسات تعكس على حنو أفضل               
شواغل معظم الفئات اليت يهّمها األمر ونتيجة لذلك فإهنا حتفظ بشكل أفضل حقوقهـا يف               

  .)٢٥(ة، وما إىل ذلك من احلقوق، من االنتهاك بسبب الضرر الذي يلحق بالبيئةاحلياة والصح
ومن األمثلة على ذلك    . واحلقوق اإلجرائية حتميها الكثري من صكوك حقوق اإلنسان         -٢٦

أن احلق يف حرية التعبري، واحلق يف التجمع السلمي، ويف تكوين اجلمعيات، واحلق يف املشاركة               
الستفادة من سبل االنتصاف الفعالة فيما يتعلق بانتـهاكات احلقـوق،           يف احلكم، واحلق يف ا    

كما جرى تناوهلا باستفاضة    ) ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ٨ و ٧املواد  (حقوق يعترف هبا اإلعالن العاملي      
، )٢٥ و ٢٢ و ٢١ و ١٩و ٢املـواد   (يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           

ورغم أن هذين الصكني ال يتـصديان        .)٢٦(للتمييزالصكني يوّضح أن احلقوق ال ختضع        وكال
  .بشكل صريح للمسائل البيئية فإهنما يشمالن، ال ريب، ممارسة احلقوق لتحقيق غايات بيئية

__________ 

للوضوح، ليست هذه أنواع احلقوق الوحيدة اليت قد يعود إعماهلا بالفائدة على عملية رسـم الـسياسات                  )٢٤(
 تـسهم يف    موضوعيةستتم اإلشارة إليه أدناه، فإن احلقوق البيئية قد تساعد على وضع معايري             فكما  . البيئية

كما أن إعمال بعض احلقوق مثل احلق يف الصرف الصحي قد يعود مبنافع             . بلورة وتوجيه السياسات البيئية   
 املتعلقة باحلصول على ميـاه   انظر تقرير اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان        . بيئية مباشرة 

 .٣٥، الفقرة A/HRC/12/24الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي، 
أن واجبات والتزامات حقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلـام  ("، الديباجة ١٦/١١انظر قرار اجمللس     )٢٥(

ز اتـساق الـسياسات     ودعم يف وضع السياسات الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمال محاية البيئة، وأن تعزّ            
كاحلق ) بعض احلقوق ( ُتعّد ("٨، الفقرة   A/HRC/19/34؛ وانظر أيضاً الوثيقة     ")والشرعية والنتائج املستدامة  

يف احلصول على املعلومات، وحق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة واحلق يف الوصول إىل العدالة، حقوقـاً                 
ن اجملتمع من اعتماد عمليات منصفة فيما يتعلق بـصنع          أساسية بالنسبة لضمان وجود هياكل حوكمة متك      

 ").القرارات املتصلة باملسائل البيئية
حريـة الـرأي     (١٩على املادة   ) ٢٠١١(٣٤انظر كذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم           )٢٦(

 منه علـى أن     ١٨الفقرة  الذي ينّص يف    (من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ) وحرية التعبري 
 ").تشمل حق االطالع على املعلومات اليت حتتفظ هبا اهليئات العامة" من العهد ١٩ من املادة ٢الفقرة 
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وهناك صك آخر مهم يف هذا الصدد هو اإلعالن املتعلق حبـق ومـسؤولية األفـراد               -٢٧
حلريات األساسية املعترف هبـا     واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وا        

احلق يف االلتقاء سلمياً لغرض تعزيز ومحايـة حقـوق          : عاملياً، وهو يبّين مجلة من احلقوق منها      
اإلنسان؛ السعي إىل املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلصول عليها، ونشر املعلومات املتعلقة          

 احلقوق من الناحية العمليـة؛ وإتاحـة        حبقوق اإلنسان واسترعاء االنتباه إىل مدى احترام تلك       
اإلمكانية الفعلية للمشاركة يف احلكم؛ واإلفادة من سبل االنتصاف يف حاالت انتهاك حقـوق              

مبا يف ذلك النظر يف تلك الشكاوى على وجه السرعة من قبل هيئات قانونية مستقلة                اإلنسان،
ذه احلقوق، مرة أخرى، علـى  وتنطبق ه.  واحلق يف احلصول على جرب للضرر الالحق ؛وخمتصة

املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يسعون إىل ممارستها من أجل محاية البيئة بالقدر نفسه الذي               
  .تنطبق به فيما يتعلق باألغراض األخرى اليت حتمي التمتع الكامل حبقوق اإلنسان

هم عرضة، بشكل   ومن الناحية العملية، تبّين أن املدافعني عن حقوق اإلنسان البيئية             -٢٨
فقد أفادت املقررة اخلاصة املعنية حبالـة  . خاص، للمخاطر عند حماولتهم ممارسة تلك احلقوق   

بأهنا تتلقى الكثري من البالغات املتعلقة بنشاط       ) A/HRC/19/55(املدافعني عن حقوق اإلنسان     
 ومبشاريع البناء منهم نشطاء يتصدون للقضايا املتعلقة بالصناعات االستخراجية"يف جمال البيئة   

والتنمية؛ وآخرون يتصدون للدفاع عن حقوق اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية واألقليات،           
). ٦٤املصدر نفسه، الفقرة    ". (واملدافعون عن حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة والصحافيون      

ت واملدافعون عن احلقوق البيئية هم عرضة بنسب مرتفعة ملخـاطر االغتيـاالت واهلجمـا             
والتعدي عليهم بالضرب والتهديد والترهيب سواء من قبل الدولة أو األطراف الفاعلة مـن              

ومن النافلة القول إن األثر الرئيسي الناجم ). ٩٢-٦٤املصدر نفسه، الفقرات    (جهات غريها   
غـري  . عن انتهاكات حقوق اإلنسان تلك يشعر به األفراد واجملتمعات من الذين يعانون منها            

هاكات آثاراً ثانويةً أيضاً على البيئة اليت حياول األفراد محايتها وعلى مجيع من يتوقف              أنّ لالنت 
  .متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان على البيئة

وقد توحد احلقوق اإلجرائية اليت تدعم محاية البيئة يف مصادر أخرى غري صـكوك                -٢٩
 ١٩٩٢الن ريو الصادر عـام    من إع  ١٠ومن بني أكثر املصادر ذكراً املبدأ       . حقوق اإلنسان 

  :والذي ينّص على أن
قضايا البيئة ُتعاجل على أفضل وجه مبشاركة مجيع املواطنني املعنيني، علـى              

وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطين، للوصول إىل          . املستوى املناسب 
لومـات  ما يف حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة، مبا يف ذلـك املع             

املتعلقة باملواد واألنشطة اخلطرة يف اجملتمع، كما تتاح لكل فرد فرصة املـشاركة يف              
وتقوم الدول بتيسري وتشجيع توعية اجلمهور ومشاركته عـن   . عمليات صنع القرار  

وتكفل فـرص الوصـول، بفعاليـة، إىل    . طريق إتاحة املعلومات على نطاق واسع   
  . يف ذلك التعويض وسبل اإلنصافاإلجراءات القضائية واإلدارية، مبا
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.  أثر يف تطوير القوانني والسياسات الدولية واحمللية يف جمال البيئة          ١٠وقد كان للمبدأ      -٣٠
ولعلّ أوضح األمثلة يف هذا الصدد اتفاقية آرهوس اليت تبني بالتفصيل االلتزامات فيمـا يتعلـق             

  .لعدالة يف ما خيض املسائل البيئيةبالوصول إىل املعلومات، واملشاركة العامة والوصل إىل ا
 ال يبني مسات عمليات الوصول إىل املعلومات، وفرصة املشاركة          ١٠ورغم أن املبدأ      -٣١

يف عملية صنع القرار واإلفادة من سبل االنتصاف القانونية بوصف ذلك من حقوق اإلنسان،              
ترد يف قانون حقوق اإلنسان، فإن هناك حاالت تطابق جلية بني تلك املعايري وبني املعايري اليت 

وبشكل أوضح، فإن اتفاقية آرهوس تصف فعالً عمليات الوصول إىل املعلومات واملشاركة            
وسبل االنتصاف بأهنا من احلقوق وتنّص على أن يضمن كل طرف تلك احلقـوق، طبقـاً                

من أجل اإلسهام يف محاية حق كل إنسان، سـواء يف أجيـال احلاضـر               "ألحكام االتفاقية   
  ).١املادة " (أجيال املستقبل، يف أن يعيش يف بيئة مالئمة تضمن متتعه بالصحة والعافية أو
وباملثل، ورغم أن إعالن ريو ال يشري إىل مبادئ عدم التمييز فيما يتعلق مبمارسـة                 -٣٢

احلقوق اإلجرائية، فإنه يشّدد بالفعل على دور بعض الفئات املستضعفة، مثل النساء والشباب       
وتتضمن اتفاقية آرهوس   ). ٢٣-٢٠املبادئ  (ين، يف عملية رسم السياسات البيئية       واملضطهد

أن يصل "شرطاً واضحاً بعدم ممارسة التمييز إذ تنّص على أن للجمهور، داخل نطاق االتفاقية 
إىل املعلومات، وأن تتاح له إمكانية املشاركة يف صنع القرارات وأن يتمكن من الوصول إىل               

" علق باملسائل البيئية بدون متييز على أساس املواطنـة أو اجلنـسية أو اإلقامـة         العدالة فيما يت  
أوجه تشابه قوية مع متطلبات االمتناع عن التمييـز         وهناك، مرة أخرى،    ). ٩، الفقرة   ٣ املادة(

وتربط الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة          . اليت ترد يف قانون حقوق اإلنسان     
املستقبل الـذي نـصبو     "، القرار األول    ١، الفقرة   A/CONF.216/16الوثيقة   (٢٠١٢ عقود عام امل
وضح، مبعايري حقوق اإلنسان يف سياق تعاطيها مع مسألة         مبدأ عدم التمييز، بشكل أ     بني") إليه

املساواة بني اجلنسني إذ تستشهد باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتذكر              
بوسائل " إطالق طاقات املرأة بوصفها قوة دافعة للتنمية املستدامة       " الدول املشاركة على     عزم

من بينها إلغاء القوانني التمييزية وضمان املساواة يف إمكانية اللجوء إىل العدالة واحلصول على              
  ).٢٣٨ و٢٣٦املصدر نفسه، الفقرتان (الدعم القانوين 

عوب األصلية بـاعتراف مفـصل يف الـصكوك    وقد حظيت احلقوق اإلجرائية للش     -٣٣
املتعلقة حبماية اجملموعات   ) ١٩٨٩(١٦٩إذ تتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        . الدولية

السكانية األصلية وغريها من اجملموعات القبلية وشبه القبلية يف البلدان املـستقلة وإدماجهـا        
 املعنية كلما نظرت يف اختاذ تدابري قد        متطلباً عاماً يقضي بأن تتشاور احلكومات مع الشعوب       

وهي تنّص، على حنو أكثر حتديداً، على تقييم اآلثار البيئية  ). ٦املادة  (تؤثر فيها بشكل مباشر     
املترتبة على األنشطة اإلمنائية املقترحة وتبني أن حقوق الشعوب األصلية يف املوارد الطبيعيـة              

" استخدام تلك املـوارد وإدارهتـا وصـوهنا        "املوجودة يف أراضيها تشمل حق املشاركة يف      
وباملثل، فإن إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق         ). ١٤ و ٧؛ وكذلك املادتان    ١٥ املادة(
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الشعوب األصلية يقر حبق الشعوب األصلية يف املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة باملـسائل              
األصلية املعنية للحـصول    اليت متس حقوقها وينّص على وجوب تشاور الدول مع الشعوب           

اسـتغالل   على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر يف تنمية أو استخدام أو             
  ).٣٢ و٢٩ و١٩ و١٨املواد (املوارد املعدنية أو املائية أو املوارد األخرى 

  حتديد األطر العامة للمسائل املطروحة  -ثالثاً  
ز لتطور احلقوق البيئية، هناك عدة جوانب للعالقـة         كما يتضح من هذا البيان املوج       -٣٤

فلنسلط األضواء علـى    . بني حقوق اإلنسان وبني البيئة وهي جوانب وطيدة األركان اآلن         
أوهلا، وكما اعترف بذلك العديد من هيئات حقوق اإلنسان على          : جانبني من تلك اجلوانب   

يئي ميكن أن يؤثر، بل إنه يؤثر فعالً، تأثرياً      األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية، أن التدهور الب      
سلبياً يف التمتع بطائفة عريضة من حقوق اإلنسان مبا فيها احلق يف احلياة والصحة والغـذاء                

وثانيها، أن ممارسة بعض احلقوق، ميكن أن تعود بالفائدة، وهي كذلك تعمل، علـى              . واملاء
 البيئة على حنو أفضل، وبالتايل، إىل زيـادة         عملية رسم السياسات البيئية مبا يؤدي إىل محاية       
وتشمل هذه احلقوق احلمائيـة احلـق يف        . محاية حقوق اإلنسان اليت قد يهددها تردي البيئة       

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، واحلق يف احلصول على املعلومات ويف املشاركة، واحلق يف             
 طائفة عريضة من الـصكوك      احلصول على سبل االنتصاف، وقد مت ترسيخ تلك احلقوق يف         

  .الدولية من بينها اتفاقات بشأن البيئة وكذلك اتفاقات بشأن حقوق اإلنسان
 اليت يفرضها قانون حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبماية البيئة مسألة ليست         وااللتزامات  -٣٥

جوانب معينة من التزامـات حقـوق       " فإن   ١٩/١٠وكما ينص القرار    . مفهومة متام الفهم  
سان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة تتطلب مزيـداً مـن الدراسـة              اإلن

وإن ما تركز عليه هذه الوالية بشكل أويل هو تـوفر تلـك الدراسـة ذلـك                ". والتوضيح
ولبلوغ تلك الغاية، لن يعتمد اخلبري املستقل على إجراء البحوث فحـسب بـل              . التوضيح

مد كذلك، وفقاً ملتطلبات الوالية ذاهتا، على آراء اجلهات صاحبة املـصلحة املهتمـة              سيعت
فيها احلكومات واهليئات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، واجملتمـع املـدين             مبا

وحىت يكتمل ذلك العمل فإن من الـسابق ألوانـه        . والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية   
  .مة بشأن التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئةاخلروج باستنتاجات عا

غري أنه قد يكون من املفيد وضع األطر العامة لبعض من املسائل اليت قد تثور خالل                  -٣٦
هذه الدراسة مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالعالقة بني التزامات حقـوق اإلنـسان وأفـضل                

وق اإلجرائيـة، والفئـات املستـضعفة       املمارسات، والروابط بني احلقوق املوضوعية واحلق     
والتمييز، والتزامات حقوق اإلنسان وعالقتها بالضرر البيئي العابر للحدود والـضرر علـى             
الصعيد العاملي، وتطبيق معايري حقوق اإلنسان على األطراف الفاعلة من غري الدول، والعالقة             

ية مبكان التشديد على أنّ     ومن األمه . بني احلق يف بيئة صحية وغري ذلك من حقوق اإلنسان         
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كما أن دراسة هذه املسائل يف إطار الوالية املمنوحة         . القائمة أبعد من أن تكون جامعة مانعة      
ليست على يقني من التصدي جلميع هذه اجلوانب بالتفصيل، إذ إن حمتوياهتا تتوقف علـى                

  .النتائج اليت ستتمخض عنها املشاورات والبحوث اليت ستجري مستقبالً

  التزامات حقوق اإلنسان وأفضل املمارسات  -لفأ  
كما يتضح من الفصل السابق من هذا التقرير، فقد أصبحت العالقة بـني حقـوق               -٣٧

اإلنسان وبني البيئة موضوعاً جاداً حيظى بالعناية الدائمة يف العديد من احملافل ومنها هيئـات               
ة، وهيئات حقـوق اإلنـسان      معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاص      

اإلقليمية واملؤمترات الدولية املعنية بالتنمية املستدامة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطـراف،            
واجملالس التشريعية واحملاكم احمللية والدراسات األكادميية، وتعدد وجهات النظر هذا إمنا يقدم            

الدول ومنظمات اجملتمع املـدين ويعلقهـا       دليالً على األمهية اليت تعلقها املنظمات الدولية و       
الدارسون على هذه املسائل وعلى أمهيتها بالنسبة إىل طائفة عريضة من األطراف الفاعلة يف              

  .ميداين حقوق اإلنسان ورسم السياسات البيئية
غري أن تعدد احملافل ذات الصلة باملوضوع جيعل من دراسة التزامات حقوق اإلنسان               -٣٨

فقد تطـور هـذا     . البيئة أمراً ينطوي على بعض التحديات من الناحية النظرية        ذات العالقة ب  
فعلى الرغم من أن خمتلف اهليئات يف   . امليدان بسرعة وتشعب إال أنه اتسم أيضاً بشدة التجزؤ        

عملية وضع وتنفيذ هنج يقوم على احلقوق حيال السياسة البيئية ينظر بعـضها إىل الـبعض                
باً لإلرشاد فإهنا كثرياً ما تستمد آراءها من مصادر سلطة خمتلفـة            اآلخر، من حني آلخر، طل    

وكما أن خماطبيها خمتلفون يف غالب األحيان وكذلك الشأن بالنسبة إىل الواليات اليت ُتمنح              
ومن األمثلة على ذلك، أن تزايد االهتمام الذي توليه هيئات املعاهدات واإلجـراءات             . إّياها

وإن كان أمراً ذا قيمة عالية، يتركـز بالـضرورة علـى حقـوق              اخلاصة للمسائل البيئية،    
وإذا كانت آراء حماكم حقوق اإلنسان اإلقليمية تكتسي أمهية كـربي           . مشكالت بعينها  أو

بالنسبة إىل الدول الواقعة ضمن املنطقة املعنية فإن عالقة تلك اآلراء بالبلدان الواقعة خـارج               
تخدام احلقوق البيئية يف القوانني احمللية قد خيتلف من         واس. تلك املنطقة قد تكون أقل وضوحاً     

وعالوةً . دولة ألخرى وقد ال يسلط دائماً األضواء على نطاق احلقوق على املستوى الدويل            
على ذلك، فإن تطبيق قانون حقوق اإلنسان على املسائل البيئية قد تطور، يف غالب األحيان،       

ئن كانت هناك وفرة يف البيانات الصادرة بشأن        وإمجاالً، ل . على أساس كل حالة على حدة     
التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة فإن تلك البيانات ال تتجمع تلقائياً لتشكل مجلة مـن           

  .املعايري املتساوقة
ومع ذلك، وكما أشار إليه الفصل السابق، فإن هيئات حقوق اإلنسان واهليئـات               -٣٩

ملسائل يبدو أهنا توصلت، فعالً، إىل بعـض نقـاط االلتقـاء        املعنية بالبيئة اليت درست هذه ا     
وسيسعى اخلبري املستقل، كلما أمكن، إىل وضع يده على نقاط          . يتعلق بالنهج اليت تتبعها    فيما
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وسيستلهم اخلبري املستقل، يف هذا الصّدد، . االلتقاء تلك فيما يتعلق بالتزامات حقوق اإلنسان     
فالقرار، عندما طلب دراسة التزامات حقـوق اإلنـسان        . ١٩/١٠اللغة اليت صيغ هبا القرار      

املتعلقة بالبيئة وطلب جتميع أفضل املمارسات فيما يتعلق بتنفيذ التزامات حقوق اإلنسان من             
أجل حتسني عملية رسم السياسات البيئية، بالتشاور مع األطراف الفاعلة املهتمـة يف مجيـع       

سة استخدام النهج القائمة على احلقوق حيال محاية        اجملاالت، يشجع اخلبري املستقل على درا     
والتزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة قـد تنـضوي         . البيئة من خالل عدسة أوسع نطاقاً     

داخل نطاق يتراوح بني واجبات ملزمة، بشكل عام، جلميع الدول وبني واجبات تلزم عدداً              
إقليمية أو اليت اعتمدهتا يف دساتريها أو ما        أقل من الدول اليت قبلتها عن طريق إبرام اتفاقات          

غري أن االلتزامات اليت تقع على بعض الدول فقط قد تكون دراستها            . إىل ذلك من القوانني   
   .)٢٧(من قبل الدول األخرى أمراً يستحق العناء املبذول فيه بوصفها ممارسات فضلى أو سليمة

  احلقوق والواجبات املوضوعية واإلجرائية  -باء  
عند دراسة االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت قد تتضرر بسبب تدهور البيئة قد               -٤٠

ومن . يتعلق أكثر جمموعات املسائل أساسية باحملتوى املوضوعي واإلجرائي لتلك االلتزامات         
التطورات امللفتة لالنتباه يف هذا الصّدد أمر يتعلق بالروابط احملتملة بني احلقـوق املوضـوعية      

فهناك بعض هيئات حقوق اإلنسان اليت أوجدت، فعالً، عالقة ما بني           . واجبات اإلجرائية وال
واليت قد تتضرر بفعل األذى الذي يلحق بالبيئة وبـني احلقـوق   ) املوضوعية أساساً (احلقوق  

ولصون البيئة من بعض أنواع     . اليت يساعد إعماهلا على ضمان محاية البيئة      ) اإلجرائية أساساً (
يت تنتهك اجملموعة األوىل من احلقوق خلصت تلك اهليئات إىل أن على الـدول أن               الضرر ال 

  .حتترم التزاماهتا وتضمن كذلك جمموعة احلقوق الثانية
ومن األمثلـة   . ومعظم ما جاء يف هذا التحليل مأتاه حماكم حقوق اإلنسان اإلقليمية            -٤١

الشعوب أعلنت أنّ امتثال احلكومات     على ذلك، أنّ اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان و        
جلوهر احلق يف الصحة واحلق يف بيئة مرضية الواردين يف امليثاق األفريقي جيـب أن يـشمل                 

إعطاء اإلذن، أو على األقل السماح مبراقبة علمية مستقلة للبيئات املهددة مبا يقتضي إجراء              "
 صناعي رئيسي، والترويج لتلك     دراسات عن اآلثار البيئية واالجتماعية قبل أي نشاط إمنائي        

الدراسات، واالضطالع بعملية الرصد املالئم وتقدمي املعلومات للمجتمعات احمللية املعّرضـة           
للمواد واألنشطة اخلطرة وإتاحة فرص ذات معىن أمام األفراد إلمساع أصواهتم واملشاركة يف             

__________ 

 اخلبري املستقل مع اخلبرية املستقلة السابقة املعنية مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلـصول               يتوقف )٢٧(
إن أي ممارسة يندر أن توصف بأهنـا        "الصحي، عندما قالت    على مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف       

، ٣٤، الفقـرة    A/HRC/10/6" (أفضل ممارسة وعليه فإن من املستحسن أن توصف بأهنا ممارسـة سـليمة            
 ).٣٧احلاشية 
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ضايا الـيت تفـسر احلـق يف        ويف سلسلة من الق    .)٢٨("القرارات اإلمنائية اليت متس جمتمعاهتم    
اخلصوصية ذهبت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، باملثل، إىل أنّ على الدول أن تنتهج يف              

وتـسمج للجمهـور    " إجراء حتقيقات ودراسات مالئمة   "جمال صنع القرارات عملية تشمل      
ولدى  .)٢٩( األمربالنفاذ إىل املعلومات وإتاحة سبل االنتصاف القانونية الفعالة أمام من يعنيهم          

تفسري حقوق الشعوب األصلية والقبائل يف امللكية أعلنت حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق             
اإلنسان أن الدولة جيب عليها أن تتشاور مع اجملتمعات احمللية فيما خيص أي امتيازات مقترحة     

أي امتياز  أو أي أنشطة أخرى قد تؤثر يف أراضيها ومواردها الطبيعية، وضمان عدم إصدار              
وأن تضمن حصول اجملتمعات احمللية علـى       . قبل إجراء تقييم ملا له من آثار بيئية واجتماعية        

وفيما يتعلق مبشاريع التنمية    . منافع معقولة من أي خطة من هذه اخلطط إذا حظيت باملوافقة          
لـة أالّ   جيب على الدو  " الواسعة النطاق أو مشاريع االستثمار اليت قد تترتب عليها آثار هامة          

موافقة اجملتمعات احلـرة واملـسبقة      "تقتصر على جمرد التشاور وجيب عليها أن حتصل على          
  .)٣٠("واملستنرية، وفقاً ألعرافها وتقاليدها

فاالمتثال للواجبات اإلجرائية يؤدي    : ووضع هذا الرابط ميكن أن ينشئ حلقة فاصلة         -٤٢
ع درجة امتثال احلقوق املوضوعية مثل      إىل نشوء بيئة أوفر صحة مما يسهم، بدوره، يف ارتفا         

والعكس صـحيح   . احلق يف احلياة واحلق يف الصحة، واحلق يف امللكية واحلق يف اخلصوصية           
أيضاً، فإن اإلخفاق يف الوفاء بااللتزامات اإلجرائية ميكن أن يؤدي إىل ترّدي البيئة مما يعوق               

  .التمتع الكامل بسائر حقوق اإلنسان
 فإن عالقة من هذا النوع بني احلقوق املوضوعية واحلقوق اإلجرائية          وتوخياً للوضوح   -٤٣

. ال حتول دون إمكانية وجود التزامات أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان ذات صلة حبماية البيئـة              
ذلك أن من اجللّي أن االلتزامات اخلاصة باحترام احلقوق اإلجرائية تقوم على أسس قانونيـة               

. ا النوع تنشأ عن هتديدات بيئية تستهدف احلقوق املوضوعيةمنفصلة عن أي التزامات من هذ
وقد تؤدي احلقوق البيئية كذلك إىل نشوء بعض املعايري البيئية الدنيا اليت تنطبق بغض النظـر                

ومن األمثلة على ذلك أن اللجنة املعنية بـاحلقوق         . عن احترام املتطلبات اإلجرائية من عدمه     
) ٢٠٠٢(١٥فية فّسرت احلق يف الصحة، يف تعليقها العام رقم          االقتصادية واالجتماعية والثقا  

اختاذ خطوات على أساس غري متييزي لـدرء األخطـار   "بشأن احلق يف املاء، على أنه يشمل   
ويتعني على الدول أن تكفل محاية املـوارد        ... الصحية النامجة عن املياه غري املأمونة السامة        

__________ 

 .٥٣، الفقرة قضية أوغونيالنداللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب،  )٢٨(

 .١١٩، الفقرة تاشكني ضّد تركيا )٢٩(

 وقـد بـّين   . ١٣٤ و ١٢٩الفقرتان   ،شعب ساراماكا ضد سورينام   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،       )٣٠(
اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية، يف تقرير قدمه إىل اجمللس يف سياق استخراج املوارد الطبيعية من                 املقرر

 صون حقوق الشعوب األصلية املوضوعية     أراضي السكان األصليني، أن متطلبات التشاور واملوافقة تساعد على        
 ).٥٠ و٤٩، الفقرتان A/HRC/21/47(مبا يف ذلك احلق يف امللكية واحلق يف الصحة واحلق يف الثقافة 
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كما أن نطاق   ). ٨الفقرة  " (واد الضارة واجلراثيم املمرضة   املائية الطبيعية من التلوث بسبب امل     
وحمتوى العناصر املوضوعية اليت تشتمل عليها حقوق بيئية من هذا النوع أمران يتطلبان املزيد              

  .من الدارسة

  الفئات املستضعفة وعدم التمييز  -جيم  
كثر حـّدة علـى     فإن أثر اإلضرار بالبيئة يكون أ     "،  ١٦/١١كما أقر اجمللس يف قراره        -٤٤

 تعليمات للخـبري    ١٩/١٠وقد أعطى القرار    ". شرائح السكان اليت تواجه أوضاعاً صعبة أصالً      
تطبيق منظور جنساين، مبا يف ذلك من خالل النظر يف احلالة اخلاصة للنـساء              "املستقل بغرض   

 النـساء  ، ومن الواضـح أن )٣١("والفتيات، وحتديد أوجه التمييز والضعف اليت تعاين منها املرأة 
وقد حـددت املفوضـية     . واألطفال هم من بني أشد الفئات عرضة للضرر الذي يلحق بالبيئة          
ومن األمثلة يف هذا الصدد،     . السامية لشؤون الالجئني واإلجراءات اخلاصة فئات أخرى كذلك       

ـ                ر أن اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع أشارت، يف ما مضى، يف تقري
التدهور البيئي يؤثر تأثرياً غري متناسب على أولئك        "إىل أن   ) A/65/259(قدمته إىل اجلمعية العامة     

وسلّط ممثل األمني العام الـسابق املعـين حبقـوق          ). ٣٧الفقرة  " (الذين يعيشون يف فقر مدقع    
ـ    ) "A/HRC/10/13(املشردين داخلياً اإلنسانية األضواء، يف أحد التقارير         رات على وجـود ثغ

). ٢٢الفقرة  " (تقنينية يف اإلطار القانوين احلايل حلماية من تشّردوا بسبب آثار االحترار العاملي           
، )A/HRC/10/61(وشدد تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تغّير املنـاخ             

اً خاصاً يف سائر على أن تغري املناخ سيؤثر، باإلضافة إىل إجياد أعداد ضخمة من املهاجرين، تأثري         
  ).٥٤-٤٢ الفقرات(الفئات املستضعفة ومنها النساء واألطفال والشعوب األصلية 

والشعوب األصلية معرضة، على حنو خاص، ملخاطر نامجة عن أنواع كـثرية مـن                -٤٥
وكمـا بـّين    . الضرر الذي يلحق البيئة وذلك العتمادها ثقافياً واقتصادياً على املوارد البيئية          

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، يف تقريـره            املقرر  
)A/HRC/15/37   فإنه اعترافاً بالعالقة اخلاصة اليت تـربط الـشعوب األصـلية    )٧١، الفقرة ،

باملوائل الطبيعية لألقاليم اليت تعيش فيها، فإن القواعد الدولية تعترف على نطاق واسع حبـق               
" القدرة اإلنتاجية ألراضيها أو أقاليمها أو مواردها      "و" حفظ ومحاية البيئة  "يف  تلك الشعوب   

، كما تدعو تلـك     )١-٢٩، املادة   ]بشأن حقوق الشعوب األصلية   ] [األمم املتحدة [إعالن  (
للحفاظ على البيئة اليت تعـيش فيهـا        ... تدابري خاصة   "القواعد، يف الوقت ذاته، إىل اختاذ       

، خلص املقـرر    ٢٠١١ويف عام   . )٣٢()١-٤، املادة   ١٦٩ل الدولية رقم    اتفاقية منظمة العم  (

__________ 

 .واخلبري املستقل يفهم هذا األمر بوصفه أباً لثالث بنات )٣١(

اون مع الشعوب املعنية،  تتخذ احلكومات، بالتع  " من االتفاقية أن     ٧ من املادة    ٤وبشكل أعّم، تقتضي الفقرة      )٣٢(
 ".تدابري حلماية وصون بيئة األقاليم اليت تعيش فيها
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تنفيذ مشاريع استخراج املوارد الطبيعية وغريها من املشاريع اإلمنائيـة يف           "إىل أن    )٣٣(اخلاص
أراضي الشعوب األصلية أو بالقرب منها قد أصبح واحداً من أهم الـشواغل لـدى تلـك            

صبح أيضاً أكرب مصدر من مـصادر التحـديات الـيت           الشعوب يف مجيع أحناء العامل ورمبا أ      
  ).٥٧، الفقرة A/HRC/18/35" (تواجهها يف إعمال حقوقها على النحو الكامل

وعلى الرغم من أن التهديدات البيئية اليت تستهدف الفئات املستضعفة بدأت تتضح              -٤٦
ا تكون عن الوضوح    أكثر فأكثر فإن التزامات حقوق اإلنسان املنطبقة ما زالت دائماً أبعد م           

والقضايا املطروحة تشمل نطاق وتطبيق واجبات عدم التمييز وكذلك الواجبات          . كما ينبغي 
  .املتعلقة باحلقوق اإلجرائية واملوضوعية اخلاصة اليت تعكس حالة الفئات املستضعفة

التزامات حقوق اإلنسان وعالقتها بالضرر البيئي العابر للحدود والضرر على            -دال  
  د العامليالصعي
إن الكثري من املشاكل البيئية يؤدي إىل حدوث أضرار يتجـاوز أثرهـا احلـدود                 -٤٧

 عـن   ٢٠١١وكما جاء يف تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الصادر عـام            . ويعربها
فإن التلوث الذي حيدث يف أحد البلدان ميكن أن يتحول إىل مشكلة            "حقوق اإلنسان والبيئة    

علق حبقوق اإلنسان يف بلد آخر، خصوصاً عندما يكون الوسيط امللوث، مثل           بيئية ومشكلة تت  
وقد كانـت   ). ٦٥، الفقرة   A/HRC/19/34" (اهلواء أو املاء، قادراً على عبور احلدود بسهولة       

مثل تلك املشاكل السبب يف وضع الكثري من أحكام القانون البيئي الدويل بدءاً باالتفاقـات               
أن تلوث اهلواء واملاء العابر للحدود وانتهاًء باالتفاقات البيئية املتعـددة           الثنائية واإلقليمية بش  

  .األطراف بشأن التحديات العاملية مثل التلوث البحري ونضوب طبقة األوزون وتغري املناخ
ويتطلب تطبيق قانون حقوق اإلنسان على األضرار البيئية العاملية والعابرة للحـدود              -٤٨

وتلـك املـسائل    .  بأثر ومعايري حقوق اإلنسان خارج حدود دولة ما        النظر يف مسائل تتعلق   
كثرياً ما تكون على درجة من التعقيد ليس أقلها استخدام معاهـدات حقـوق اإلنـسان                

وقد شهدت السنوات القليلة املاضية إيالء املزيـد  . مصطلحات خمتلفة لتعريف نطاق انطباقها  
غري أن هناك حاجة     )٣٤(العابر للحدود اإلقليمية  من االهتمام لطابع التزامات حقوق اإلنسان       

). ٦٤، الفقرة  A/HRC/19/34انظر  (ال تزال ماسة لزيادة اإليضاح وإعطاء املزيد من التفاصيل          
وتكتسي هذه املسائل أمهية خاصة يف السياق البيئي يف ضوء عدد وشدة التهديدات البيئيـة               

  . قوق اإلنسان على النحو الكاملالعاملية والعابرة للحدود اليت تؤثر يف التمتع حب

__________ 

 .متّ تغيري الوالية، عندها، فأصبح ينهض هبا املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية )٣٣(

من األمثلة، يف هذا الصدد، مبادئ ماسترخيت بشأن التزامات الدول خارج حدودها اإلقليميـة يف جمـال                  )٣٤(
 ).٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨(قتصادية واالجتماعية والثقافية احلقوق اال
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  التزامات حقوق اإلنسان واجلهات الفاعلة اخلاصة  -هاء  
هناك جمموعة أخرى من املسائل وهي تتعلق بتطبيق التزامات حقوق اإلنسان علـى               -٤٩

الضرر البيئي الذي تسببه أطراف أخرى غري الدول ومنها قطـاع األعمـال التجاريـة ويف             
 حالة ادعاء حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان علـى         ٣٠٠ثر من   استعراض لنطاق ومنط أك   

أيدي شركات تبّين للممثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب             
أن ) ٢٧، الفقرة   A/HRC/8/5/Add.2(الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال، يف تقرير أعده         

وث أضرار بيئية كان هلا وقع مشابه علـى حقـوق           قرابة ثلثي احلاالت مت االدعاء فيها حبد      "
ويف هذه احلاالت أدت خمتلف أشكال التلوث والتلويث والتدهور إىل حـدوث          ... اإلنسان  

ُيزعم أنه آثار كان هلا وقع على عدد من احلقوق منها احلق يف الصحة، واحلق يف احليـاة،          ما
حقوق األقليات يف التمسك بثقافاهتم واحلق يف احلصول على الغذاء الكايف واملسكن الالئق، و        

 يتعلق  وأشار التقرير إىل أن املخاوف البيئية أثريت فيما       ". واحلق يف االستفادة من التقدم العلمي     
بكل قطاعات األعمال التجارية مبا فيها شركات الصناعات الثقيلة والشركات الـصيدالنية            

  .نتجات االستهالكيةوالشركات الكيميائية وشركات جتارة التجزئة وشركات امل
ومن حيث املبدأ، تنسحب التزامات الدول حبماية حقوق اإلنسان ضد من يتعـدى               -٥٠

عليها من اجلهات الفعالة اخلاصة لتنطبق على االنتهاكات النامجة عن األضرار البيئيـة كمـا         
حنو غري أن تطبيق مثل هذه االلتزامات على  . )٣٥(بّينت ذلك الكثري من هيئات حقوق اإلنسان      

احلماية "ويف هذا الصدد، فإن اإلطار املعنون     . حمدد يف السياق البيئي يتطلب دراسة عن كثب       
واملبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنـسان مـن          " واالحترام واالنتصاف 

  . )٣٦(األمور اليت تفيد الباحث يف هذا اجملال بشكل خاص

  مة وبني احلق يف بيئة صحيةالعالقة بني حقوق اإلنسان القائ  -واو  
هناك بعض املسائل الشاملة اليت ُتطرح يف مجيع السياقات املذكورة أعاله تقريباً وهي    -٥١

ختّص العالقة بني النهجني املتبعني حيال احلقوق البيئية املبّينة يف الفصل الثاين من هذا التقرير،               
وحيد جامع يف بيئة صـحية وبـني        أي العالقة بني اجلهود املبذولة من أجل االعتراف حبق          

ويبـدو أن  . حقوق اإلنسان القائمة وذلك بتحديد آثارها البيئية " خضرنة"اجلهود الرامية إىل    
__________ 

، ١٥من األمثلة، يف هذا الصدد، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العـام رقـم                  ) ٣٥(
ألوروبية ؛ احملكمة ا  ٥٧، الفقرة   قضية أوغونيالند ؛ اللجنة األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب،        ٢٣الفقرة  

يوليـه  / متـوز  ٨، احلكم الصادر يف     )٣٦٠٢٢/٩٧الطلب رقم    (هاتون ضد اململكة املتحدة   حلقوق اإلنسان،   
 ).OEA/Ser.L/V/II.96 doc. 10 rev. 1(، ٥١، الفقرة لوبيث أوسترا ضد إسبانيا؛ ٩٨، الفقرة ٢٠٠٣

شركات عرب الوطنية وغريهـا مـن       انظر تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان وال           )٣٦(
تنفيذ إطار األمم املتحـدة     : مؤسسات األعمال، مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان        

 .A/HRC/17/31، "احلماية واالحترام واالنتصاف"املعنون 
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هذين النهجني ال يتعارضان وذلك ألهنما ُيستخدمان يف الوقت ذاته يف العديد مـن الـنظم                
  .ة بينهما تظل غري واضحةغري أن الكثري من أوجه العالق. القانونية الوطنية منها واإلقليمية

أن النهجني منفصالن عن بعضهما البعض،      : وهناك عالقات ممكنة بني النهجني منها       -٥٢
وأن تعريف وحمتوى احلق يف بيئة صحية كالمها مستلهم من اخلربة املستمدة من التعاطي مع               

د ُيستمد من   ، وأن احلق يف بيئة صحية ق      "اخلضرنة"حقوق اإلنسان القائمة املبنية على مفهوم       
أحد احلقوق القائمة أو أكثر من ذلك كما هو احلال فيما يتعلق بامليثـاق العـريب حلقـوق                

وهناك، أيضاً، قد . اإلنسان وإعالن حقوق اإلنسان الصادر عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا        
  .تؤدي الدراسة املستفيضة إىل املزيد من التوضيح

  مسائل أخرى  -زاي  
ّينت بإجياز أعاله ليست املسائل الوحيدة اليت أُثريت يف إطار هـذه            إن املسائل اليت بُ     -٥٣

ذلك أن من املسائل األخرى اليت تستحق أن توىل دراسة أدق تشمل املسائل املتعلقة              . الوالية
باحلقوق احملتملة ألجيال املستقبل، وتطبيق التزامات حقوق اإلنسان على التحديات البيئيـة            

ها تغري املناخ، والرتاعات املسلحة، واملشردين نتيجـة للظـواهر          امللحة بشكل خاص، مبا في    
البيئية، وأخرياً وليس آخراً، مدى وثوق عالقة حقوق اإلنسان حبماية اجلوانب غـري البـشرية               

ومن أقدم االنتقادات املوجهة للنهج القائم على حقوق اإلنسان حيال محاية البيئة أنه قد              . للبيئة
انب البيئة ال ميكن اختزاهلا بـسهولة يف االحتياجـات واملـصاحل            ُيهمل جوانب هامة من جو    

وسيكون من الضروري، مع بدء النهوض بأعباء الوالية، أالّ تغيب عن الذهن مـسألة              . البشرية
  .إمكانات عملية النظر إىل حقوق اإلنسان لوضع معايري بيئية وال إغفال حدودها املمكنة أيضاً

  ةختطيط برنامج األنشط  -رابعاً  
إن أول أولويات املهمة املطروحة يتمثل يف إضفاء املزيد من الوضوح املفاهيمي على               -٥٤

وينوي اخلبري املستقل اتباع هنج ُمسند      . مسألة تطبيق التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة      
 وهو يعتزم إنفاق الكثري من    . باألدلة العلمية من أجل حتديد طابع ونطاق وحمتوى االلتزامات        

. وقته يف العام املقبل يف مجع تلك األدلة بغية حصر االلتزامات بأكرب قدر ممكن من التفصيل               
ويف . وسيسعى إىل تسليط األضواء على جماالت االتساق فيما يتعلـق بوضـع االلتزامـات             

احلاالت اليت قد ال يكون فيها اتساق فإنه سيسارع إىل بيان الثغرات املوجودة وإىل اقتـراح                
  .يت قد يطّورها القانون مللء تلك الثغراتالسبل ال

ولتوجيه العمل الذي سيقوم به فإنه سيعقد سلسلة من املشاورات، يف حدود املوارد               -٥٥
ولتيسري املشاركة يف   . املالية املتاحة، وسيكرسها لتناول جمموعات معينة من املسائل املواضيعية        

وقـد  .  خمتلف املناطق من العامل    هذا األمر على نطاق واسع سيسعى إىل عقد مشاورات يف         
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 هذه العملية بالتركيز على احلقوق والواجبات       ٢٠١٢فرباير  /بدأت مشاورة نريويب يف شباط    
وينبغي أن تتصدى املشاورات الالحقة حلقوق الفئـات املستـضعفة واحلقـوق            . اإلجرائية

.  العـابرة للحـدود    وااللتزامات املوضوعية، والواجبات املتعلقة باألضرار العاملية واألضرار      
كما سيسعى إىل استمزاج آراء اجلهات صاحبة املصلحة املهتمة         . وكذلك للمسائل األخرى  

  .وذلك عن طريق اللجوء إىل أساليب بديلة من بينها االستبيانات
وستجري، يف إطار املشاورات اليت ستدرس التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة،             -٥٦

فيما خيـص   ) أو السليمة (تبادل اآلراء فيما يتعلق باملمارسات الفضلى       حماولة حتديد وتعزيز و   
استخدام االلتزامات لتوجيه ودعم وتعزيز عملية صنع القرارات البيئية، وذلك وفقاً ألحكـام       

وينوي . الوالية والعمل، يف هناية املطاف، على حتقيق هدف يتمثل يف جتميع تلك املمارسات            
 عدد من البعثات القطرية، مبا يف ذلك بعثة واحدة على األقـل يف   اخلبري املستقل كذلك إيفاد   

، الغرض منها زيادة بلورة دراسته اللتزامات حقوق اإلنسان واملمارسات السليمة ٢٠١٣عام 
وإذا ما مسح له الوقت ومسحت بذلك املوارد املاليـة فإنـه سيـشارك يف               . يف هذا املضمار  

  .لة حبقوق اإلنسان والبيئةاملؤمترات واجتماعات اخلرباء ذات الص
ومع تزايد اتضاح حتديد املراد من مصطلحي التزامات حقوق اإلنسان واملمارسات             -٥٧

السليمة سيستند اخلبري املستقل إليهما من أجل تنفيذ عنصرين آخرين من عناصـر الواليـة               
لفية وال سيما تقدمي توصيات ميكن أن تساعد يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأل : املوكلة إليه ومها  

اهلدف السابع املتعلق بكفالة االستدامة البيئية؛ واإلسهام مبنظور يقوم على حقوق اإلنسان يف             
  .٢٠١٢عمليات املتابعة اخلاصة مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، 

  استنتاجات وتوصيات  -خامساً  
قـدين املنـصرمني،    لقد حظيت العالقة بني حقوق اإلنسان وبني البيئـة، يف الع            -٥٨

كما أن بعض اجلوانب األساسية لتلك العالقة بدأت جذورها تترّسخ اآلن،           . باهتمام كبري 
وعليه فإن توضيح التزامـات حقـوق       . إالّ أن مسائل كثرية ما زالت غري مفهومة متاماً        

اإلنسان املتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة هو أمر ضروري حىت يتسّنى        
لدول ولغريها من اجلهات أن تفهم فهماً أفضل ما تتطلبه تلك االلتزامات والعمل علـى    ل

  .الوفاء هبا على النحو الكامل على مجيع الُصعد من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي
ويف هذه املرحلة األولية من العمل املضطلع به يف إطار الوالية قد يكون التقـدم                 -٥٩

غري أن اخلبري املستقل لديه طلبان اثنان يتقدم هبما إىل مجيـع          . بقاً ألوانه بتوصيات أمراً سا  
فهو يطلب منها، أوالً، االستمرار يف      . الدول وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة املهتمة      

وهو، على وجه . تقدمي الدعم له وإبداء تعليقاهتا على ما يقوم به وهو ميضي قدماً يف عمله           
  .يقات على هذا التقرير وبردود الفعل إزاءهاخلصوص، يرحب بالتعل
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وهو حيث، ثانياً، الدول واجلهات صاحبة املصلحة األخرى على أن تتـذكر أن               -٦٠
عدم الفهم الكامل حملتوى كل التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة ال ينبغي أن يؤخذ              

جـه الواجبـات    واحلقيقة أن بعـض أو    . على أنه يعين عدم وجود مثل تلك االلتزامات       
واضحة بالفعل ولعل أوح ما يف األمر أن التزامات حقوق اإلنسان املنطبقة، يف مالبسات              

  .أخرى، ال يقلل من شأهنا جمرد االهتمام بالبيئة
فعلى سبيل املثال، فإن التزامات الدول األساسية باإلحجام عن إزهـاق األرواح          -٦١

ن إزهاق أرواحهم على أيدي أطراف      بشكل تعسفي والعمل بكل جد على محاية الناس م        
فاعلة غري الدول نفسها ال يصبح أمراً غري قابل للتطبيق جملرد كون احلرمان من احليـاة                

وباملثل، فإن التزامات الدول فيما خيص حريـة التعـبري وتكـوين            . هو بسبب البيئة   إمنا
تحقيق الغرض  اجلمعيات تنطبق متام االنطباق على من يسعون إىل ممارسة تلك احلريات ل           

وللمدافعني عن البيئة حقوق إنسانية كما لغريهم من الناس         . املتمثل يف حتسني محاية البيئة    
كما بّينت ذلك املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف تقريرها الذي قدمته              

. حلقوقيف العام املاضي، وهم أكثر عرضة للمخاطر من غريهم من الناس ملمارستهم لتلك ا             
وللنسج على منوال ما قالته فإن الدول ينبغي أن تعترف بأمهية ما يقوم به املـدافعون عـن      
حقوق اإلنسان من عمل بشأن املسائل املتعلقة باألرض واملسائل البيئية يف حماولتهم إجيـاد              
 توازن بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئة كما ينبغي أالّ جتيز وصمهم وينبغـي أن تكفـل               

  . )٣٧(التعجيل بإجراء التحقيقات الرتيهة بشأن املزاعم املعلقة بانتهاك حقوقهم
وبشكل أعّم، ينبغي للدول أن تستمر يف مراعاة كل القـرارات والتوصـيات               -٦٢

الصادرة عن كثري من احملافل األخرى ومنها املؤمترات الدوليـة واإلجـراءات اخلاصـة              
ليت تنشط يف وضع وتنفيـذ قواعـد حقـوق          وكذلك حماكم حقوق اإلنسان اإلقليمية ا     

والغرض من هذه الوالية هو زيادة فهم تلك القواعـد        . اإلنسان ذات الصلة حبماية البيئة    
غري أن من األمهية مبكان أن نتذكر أن تلك القواعد ال تظل جامدة مع ُمضي صاحب هذه 

له ذلك، حىت يعطي بل على العكس فإن تطويرها سيستمر، وينبغي . الوالية قُدماً يف عمله
  .مثارها يف السنوات القادمة

        

__________ 

 .A/HRC/19/55، ١٢٦-١٢٣تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، الفقرات  )٣٧(


