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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة
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التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق        
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  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية

  دراسة حتليلية بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة    

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
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الدراسة التحليلية العناصر الرئيسية للعالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، مع التشديد علـى             
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  .اإلنسان والبيئة اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية
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  ةمقدم  -أوالً   
طلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف              -١

إجراء دراسة حتليلية مفصلة، يف حدود املـوارد  " بشأن حقوق اإلنسان والبيئة     ١٦/١١ قراره
املتاحة، بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة تقدم إىل اجمللس قبل دورته التاسعة عـشرة،    

شاور مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة واهليئات            وذلك بالت 
احلكومية الدولية، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف       
ذات الصلة، واإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات، وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة،           

  ". آرائها يف االعتبارمع أخذ
وحّدد اجمللس يف ذلك القرار عدة عناصر رئيسية للعالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة               -٢

  :تشمل ما يلي
ميكن للتنمية املستدامة ومحاية البيئة أن تسهما يف حتقيق رفـاه اإلنـسان               )أ(  

  والتمتع حبقوق اإلنسان؛
بية، مباشرة وغري مباشـرة،     ميكن أن تكون لإلضرار بالبيئة انعكاسات سل        )ب(  

  تؤثر على التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان؛
على الرغم من تأثري هذه االنعكاسات على األفراد واجملتمعات يف شـىت              )ج(  

أحناء العامل، فإن أثر اإلضرار بالبيئة يكون أكثر حدة على شرائح السكان الـيت تواجـه                
  أوضاعاً صعبة أصالً؛

الضرر البيئي طبيعة عرب وطنية وبالتايل فإن التعـاون         إن للعديد من أشكال       )د(  
الدويل الفعال للتصدي هلذه األضرار يكتسي أمهية يف دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إعمال              

  حقوق اإلنسان؛
ميكن ملراعاة الواجبات وااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنـسان أن تـشكل             )ه(  

لية واإلقليمية والوطنية يف جمال محاية البيئة، وأن        مصدر إهلام ودعم يف وضع السياسات الدو      
  .تعزز اتساق السياسات وشرعيتها ونتائجها املستدامة

، تبحث هذه الدراسة التحليلية العناصر الرئيسية للعالقة بـني          ١٦/١١وعمالً بالقرار     -٣
  .ذكور أعالهحقوق اإلنسان والبيئة، مع التشديد على املواضيع اليت حددها اجمللس يف قراره امل

أذربيجان، األرجنـتني، إسـبانيا،     : وقد وردت إفادات من الدول األعضاء التالية        -٤
إستونيا، أملانيا، باراغواي، البحرين، الربازيل، تركيا، مجهورية مولدوفا، جورجيا، سلوفينيا،          
سويسرا، صربيا، العراق، غوتيماال، فنلندا، كوبـا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، مقـدونيا،             

وفيما يتعلق بالوكاالت   . ، اليونان )ثالث إفادات (كسيك، ملديف، موريشيوس، هندوراس     امل
والربامج األخرى التابعة لألمم املتحدة، وردت مسامهات من اللجنة االقتـصادية ألمريكـا             
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الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومكتب األمـم            
وأخرياً، ورد عدد من املسامهات مـن منظمـات غـري           . باملخدرات واجلرمية املتحدة املعين   

، Åbo Akademiجامعـة  : حكومية ومؤسسات أكادميية ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان
) AIDA(؛ ورابطة البلدان األمريكية للـدفاع عـن البيئـة           )فنلندا(ومعهد حقوق اإلنسان    

؛ ومنظمـة كاريتـاس     )توغـو ) (ADET(؛ ومنظمة أصدقاء األجانب يف توغو       )املكسيك(
؛ ومنظمـة عدالـة األرض      )األرجنـتني ) (CEDEA(؛ ومركز الدراسات البيئية     )سلوفينيا(
، يف إفادة مشتركة مع رابطة البلدان األمريكية للدفاع عن البيئة           )الواليات املتحدة األمريكية  (
؛ ومنظمـة   )دة األمريكية الواليات املتح (واهليئة الدولية ملناصري حقوق اإلنسان      ) املكسيك(
؛ ومنتدى وجهات نظر )مجهورية الكونغو الدميقراطية) (Espoir pour Tous" (األمل للجميع"

؛ واجمللس  )اهلند(ورابطة املواطنني املهتمني بالسدود والتنمية      ) اهلند(وعمل السكان األصليني    
 منظمـة مـن   ٧٥، يف إفادة مشتركة مـع  )كندا) (Eeyou Itschee(األعلى لقبائل الكري 

؛ وجلنة احلقوقيني الدوليـة،     )غرينالند(منظمات الشعوب األصلية؛ وجملس اإلنويت القطيب       
 مركز القانون البيئي    -؛ واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية        )هولندا(فرع هولندا   

، )ريكيـة الواليـات املتحـدة األم    (؛ وحتالف أوريغون للحماية من املواد الـسامة         )أملانيا(
اململكـة  (؛ واللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان      )الواليات املتحدة األمريكية   (Pace وجامعة

؛ )سلوفينيا(؛ ومكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان       )املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    
؛ ومنظمة التضامن مـن أجـل مبـادرات شـعوب           )هولندا" (دافع عن حقوقك  "ومنظمة  
  ).سلوفينيا(؛ وكلية العلوم االجتماعية يف جامعة ليوبليانا )رواندا) (SIPA(ون األوتوكت

، يبحث هذا التقرير املسائل النظرية اليت تنشأ يف         ١٦/١١ووفقاً ملا هو مطلوب يف القرار         -٥
سياق العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة؛ واملخاطر البيئية الرئيسية وتأثريها على حقوق اإلنسان؛             

كيفية اليت تسهم هبا محاية البيئة يف إعمال حقوق اإلنسان؛ ومدى تضمني الدسـاتري الوطنيـة              وال
أحكاماً تتعلق باحلقوق واملسؤوليات البيئية؛ ومقتضيات ميثاق األمم املتحـدة وعمـل هيئـات              
معاهدات حقوق اإلنسان فيما يتصل بالعالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة؛ واالجتهادات القانونية            

ملتطورة للهيئات اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛ واجلدل الدائر حول أبعاد حقوق اإلنسان والبيئة الـيت        ا
  .وأخرياً، تقدم الدراسة التحليلية أيضاً استنتاجات وتوصيات. تتجاوز احلدود اإلقليمية

  نظرية بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئةالناقشات امل  -ثانياً   
، أثارت العالقـة    ١٩٧٢ر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية يف عام         منذ انعقاد مؤمت    -٦

. بني حقوق اإلنسان والبيئة مناقشات فكرية مكثفة فيما يتعلق بعدد من املسائل البالغة األمهية        
أوالً، ما هي طبيعة العالقة بني حقوق اإلنسان : وتشمل املناقشة النظرية مسألتني حموريتني مها    

جديد من حقوق اإلنسان    بوجود حق   انياً، هل ينبغي للمجتمع الدويل أن يعترف        ثووالبيئة؟  
  هو احلق يف التمتع ببيئة صحية؟
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يتعلق باملسألة األوىل، أي مسألة طبيعة العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئـة،            ففيما    -٧
 إىل  وهذه النهج ميكن أن توجـد جنبـاً       . توجد ثالثة هنج رئيسية توضح طبيعة هذه العالقة       

ويذهب النهج األول إىل أن البيئة      . جنب وال يستبعد أي منهما بالضرورة النهجني اآلَخرين       
ويربز هذا النهج حقيقة أن حياة اإلنـسان        . السليمة هي شرط مسبق للتمتع حبقوق اإلنسان      

صانا إال حيثما يتسىن للناس العيش يف بيئة تتسم خبـصائص أساسـية             وكرامته ال ميكن أن تُ    
فالتدهور البيئي، مبا يف ذلك تلوث اهلواء واملياه واألرض، ميكن أن يؤثر على التمتـع               . معينة

  .حبقوق معينة من حقوق اإلنسان كاحلق يف احلياة، واحلق يف الغذاء، واحلق يف الصحة
أما النهج الثاين فيذهب إىل أن حقوق اإلنسان متثل أدوات لتناول املسائل البيئية، من            -٨

ويشدد هذا النهج على إمكانية استخدام حقوق اإلنسان من         . رائية واملوضوعية الناحيتني اإلج 
 بعـض احلقـوق،   عّدفمن منظور إجرائي، تُ  . أجل بلوغ مستويات مالئمة من احلماية البيئية      

كاحلق يف احلصول على املعلومات، وحق املشاركة يف إدارة الـشؤون العامـة، واحلـق يف                
ن اجملتمع من   مكّاسية بالنسبة لضمان وجود هياكل حوكمة تُ      الوصول إىل العدالة، حقوقاً أس    

ومـن منظـور    . اعتماد عمليات منصفة فيما يتعلق بصنع القرارات املتصلة باملسائل البيئيـة          
  .موضوعي، يشدد هذا النهج على األبعاد البيئية لبعض احلقوق املشمولة باحلماية

وق اإلنسان والبيئـة يف إطـار       ضرورة إدماج حق  مسألة  أما النهج الثالث فيطرح     و  -٩
وبالتايل فإن هذا النهج يشدد على أن األهداف االجتماعية جيب أن           . مفهوم التنمية املستدامة  

إدماج القضايا االقتصادية والبيئية وقضايا العدالـة االجتماعيـة         أن  تعامل بطريقة متكاملة و   
  .ُيتوخى يف إطار مفهوم التنمية املستدامة

الُنهج الثالثة يف الرؤية العاملية ويف عملية صنع السياسات وتطـور           رت هذه   وقد أثّ   -١٠
االجتهادات القانونية فيما يتصل حبقوق اإلنسان والبيئة واجلدل الدائر حول االعتراف بوجود            

  .حق جديد من حقوق اإلنسان هو احلق يف التمتع ببيئة صحية
بعض الدوائر  بدعوة  ية وعملية فتتعلق    أما املسألة احملورية الثانية اليت تتسم بأمهية نظر         -١١
وقد اشتمل النقاش الدائر على عدد مـن        . االعتراف حبق اإلنسان يف التمتع ببيئة صحية      إىل  

صياغة حق جديد من حقوق اإلنسان يتمثل يف        جدوى  ما هي   : األسئلة الصعبة، ومنها مثالً   
يعلن حقاً جديداً من    أن    ينبغي للمجتمع الدويل   الالتمتع ببيئة صحية؟ وقد الحظ البعض أنه        

والحظ آخرون أن احملاكم الوطنية     . حقوق اإلنسان يصعب تعريف مضمونه تعريفاً واضحاً      
مضمون معقول حلق التمتع ببيئة صحية باالستناد إىل أحكام الدسـاتري           حتديد  قد استطاعت   

مـا يتعلـق    الوطنية، وأن اهليئات القضائية الدولية قد استطاعت حتديد مسؤوليات الدولة في          
  .بالبعد البيئي للحقوق املشمولة باحلماية

ومثة مسألة أخرى كانت موضع نقاش واسع يف املؤلفات القانونية، وهـي مـسألة                -١٢
ويستند هذا النقاش   . إذا كان القانون الدويل يعترف بالفعل بوجود حق التمتع ببيئة صحية           ما

ظ بعض املعلقني أن االعتراف حبق التمتع       ويالح. إىل حتليل للمصادر التقليدية للقانون الدويل     
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إىل الدساتري الوطنية يرسي األساس إلجراء مناقشة تركز على ظهـور           باالستناد  ببيئة صحية   
ويشري آخرون إىل حقيقة أن بعض الصكوك الدولية يعترف بالفعل حبق التمتع            . قاعدة عرفية 

 يف تلك الصكوك، ليست مـسألة       ببيئة صحية وبالتايل فإن املسألة املهمة، بالنسبة لألطراف       
  . إعماله ورصدهاحلق بل هي مسألةبوجود هذا اعتراف 

إال أن مثة مسألة أخرى تتعلق باآلثار القانونية املترتبة على االعتراف بوجود حق يف                -١٣
احلياة يف بيئة صحية، وهي مسألة حتديد أصحاب هذا احلق ومن يقع على عاتقهم واجـب                

 بأمهية خاصة حيثما ينشأ التدهور البيئي عن أنشطة جهات فاعلـة            وهذا أمر يتسم  . إعماله
  .خاصة مثل الكيانات االعتبارية والشركات عرب الوطنية

ومن الواضح أن هذا اجلدل النظري قد أفضى إىل مناقشة غنية بشأن العالقة بني حقوق                 -١٤
ر اجتـهادات قانونيـة     تطوسياق  رشد هبا يف    كما أنه كان مصدر معلومات استُ     . اإلنسان والبيئة 

تستند إىل حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملسائل البيئية على املستوى اإلقليمي، فضالً عـن وضـع                
  .ر عن العالقة املتنامية بني حقوق اإلنسان والبيئةعّبواعتماد عدد من الصكوك الدولية اليت ُت

  حقوق اإلنسانهتدد املخاطر البيئية الرئيسية اليت   -ثالثاً   
وحيدد هذا الفرع من التقريـر  . ميكن للتدهور البيئي أن يؤثر على إعمال حقوق اإلنسان    -١٥

  . املخاطر البيئية الرئيسية وتأثريها على حقوق اإلنسان والفئات السكانية املعرضة للتأثر هبا
وانتشاراً نتيجة للنشاط البشري    حّدة  أوالً، أخذت التأثريات البيئية اجلوية تصبح أكثر        ف  -١٦
وتؤدي هذه األنشطة إىل تفاقم مـشكلة       . ملتزايد والنمو السكاين والنمو االقتصادي املتواصل     ا

  .االنبعاثات يف الغالف اجلوي، مما يفضي إىل تلوث اهلواء وتغري املناخ واستنفاد طبقة األوزون
. رثانياً، توجد خماطر بيئية أرضية كثرية تشمل تدهور األراضي، وإزالة الغابات، والتصح             -١٧

ولكـل  . وعادة ما تكون تأثريات ذلك إقليمية إىل حد أبعد، رغم أن لتدهور األراضي آثاراً عاملية        
  .من هذه املخاطر انعكاسات مدمرة بيئياً وتأثريات سلبية على استمرار رفاه اإلنسان

. تـان ثالثاً، يوضح برنامج األمم املتحدة للبيئة أن التنمية والبيئة املائية مسألتان مترابط             -١٨
فتدهور نوعية املياه، وشح املياه العذبة، والضغوط على احمليطات، مثل اهنيار مصائد األمساك، متثل 

  .وهلذه املسائل انعكاسات حمتملة على حقوق اإلنسان. مجيعها مشاكل بيئية واسعة االنتشار
 خماطر  رابعاً، متثل النفايات اخلطرة والتلوث الكيميائي وغري ذلك من أشكال التلوث            -١٩

أن عمليات إنتاج ومن املؤسف . بيئية واسعة االنتشار هلا انعكاسات بينة على حقوق اإلنسان  
املواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها ال تتم دائماً على حنو يتوافق مع معايري السالمة              

، بدأت الـدول    وإدراكاً هلذا اخلطر  . الكافية، مما يفضي إىل تسرب املواد الكيميائية إىل البيئة        
تعزز تنظيمها للعمليات املتصلة باملواد الكيميائية، مبا يف ذلك على املستوى الدويل من خالل              

  .عدة اتفاقات بيئية متعددة األطراف



A/HRC/19/34 

7 GE.11-17406 

الذي ميكن  ) البيولوجي(خامساً، مثة خطر هام آخر يتمثل يف فقدان التنوع األحيائي             -٢٠
مد اعتماداً قوياً على البيئـة يف سـبل معيـشتها     أن يؤثر على قدرة حتمل اجملتمعات اليت تعت       

وينبغي متييز التنوع األحيائي عن حفظ األحياء الربية، من أجل صياغة هنج أكثـر              . وتنميتها
  .تركيزاً لتسليط الضوء على تأثريات فقدان التنوع األحيائي على حقوق اإلنسان

 ٢٠٠٠ث منـذ عـام      سادساً، يفيد برنامج األمم املتحدة للبيئة بأنه قد حد          - ٢١
.  كارثة طبيعية يف شىت أحناء العامل أثرت على املليارات من الناس           ٢  ٥٠٠  يزيد عن   ما

 مليون شخص ١,٥، تويف ما يزيد عن ٢٠٠٧ وعام ١٩٨٧ويف الفترة املمتدة بني عام  
نتيجة لكوارث طبيعية مثل األعاصري والعواصف اإلعصارية املدارية، وطوفـان املـد            

، والثورات الربكانية، واهلزات األرضية، واجلفـاف والفيـضانات      )ميتسونا(الزلزايل  
وقد يتفاقم بعض الكوارث الطبيعية من جراء أنشطة بشرية مثل          . واالهنيارات األرضية 

التسبب يف انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلو، بينما تنجم كوارث أخرى عن عمليـات            
كلتا احلالتني، تتأثر حقوق اإلنسان     ويف  . جيولوجية حيتاج فهمها إىل مزيد من الشرح      

ويتطلب األمر اختاذ تدابري لدرء املخاطر، مبا يف ذلك نشر معلومات موثوقة وكافيـة              
  .وتعميمها على اجلمهور

ن هناك عدداً من املخاطر البيئية اليت تؤثر، أو سوف تؤثر، تـأثرياً             إوخالصة القول     -٢٢
 ولذلك جيب ضمان محاية البيئة من أجـل         ضاراً على مجيع جوانب حقوق اإلنسان ورفاهه،      

  .محاية حقوق اإلنسان ودعم وحتسني رفاهه

  محاية البيئة تسهم يف التمتع حبقوق اإلنسان  -رابعاً   
يبني عدد كبري من صكوك حقوق اإلنسان والصكوك البيئية الدولية الكيفيـة الـيت       -٢٣

ذا الفرع من التقرير العالقـة بـني        وحيلل ه . تسهم هبا محاية البيئة يف التمتع حبقوق اإلنسان       
وتبني دراسة هـذه    . حقوق اإلنسان والبيئة يف إطار الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والبيئة         

الصكوك أن هناك ترابطاً بني حقوق اإلنسان والبيئة، حيث إن هذه الصكوك تعترف بـأن               
  .حلماية البيئة دوراً بالغ األمهية يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

ومع تزايد الوعي البيئي، بات من املفهوم إىل حد أبعد أن بقاء البـشرية وتنميتـها                  -٢٤
وبالتايل فـإن   . والتمتع حبقوق اإلنسان هي أمور تتوقف على مدى توافر بيئة صحية وسليمة           

محاية وتعزيز البيئة الصحية مها ضرورة ال غىن عنها ليس من أجل محاية حقـوق اإلنـسان                 
ومن خالل إثبات العالقة بـني حقـوق        .  حلماية التراث املشترك للبشرية    فحسب وإمنا أيضاً  

اإلنسان والبيئة، تسهم صكوك حقوق اإلنسان والصكوك البيئية مسامهة كبرية يف ضـمان             
  .التمتع حبقوق اإلنسان وكذلك التمتع ببيئة صحية
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مم املتحـدة  وهناك بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت أُبرمت بعد مؤمتر األ         -٢٥
، واليت تعترف اعترافاً صرحياً بالصلة بني حقوق        ١٩٧٢املعين بالبيئة البشرية، املعقود يف عام       

ومن األمثلة على ذلك أن اتفاقية حقوق الطفل تـشري إىل البيئـة إشـارة               . اإلنسان والبيئة 
كامل  منها تقتضي من الدول أن تسعى إىل اإلعمال ال         ٢٤من املادة   ) ج(٢فالفقرة  : واضحة

حلق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، آخذة يف اعتبارها أخطـار تلـوث             
وترد يف صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان، مثل امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان           . البيئة وخماطره 

والشعوب، والربوتوكول اإلضايف التفاقية البلدان األمريكية بشأن حقوق اإلنسان يف جمـال            
  . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إشارات صرحية إىل البيئةاحلقوق
أما الصكوك األقدم حلقوق اإلنسان اليت اعتمدت قبل ظهور العالقة بـني حقـوق                -٢٦

إال أن هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان       . اإلنسان والبيئة فال تشري إىل البيئة إشارة صرحية       
سريد  رت صكوكها املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهو ماواآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان قد فّس

حبثه بالتفصيل يف فروع الحقة من هذا التقرير، تفسرياً يعترف باألبعاد البيئية للحقوق املشمولة 
ويف هذا الصدد، تعترف الصكوك األقدم املعتمدة يف جمال حقوق اإلنسان اعترافـاً             . باحلماية

يئة، كما يف حالة االعتراف باألبعاد البيئية اليت تنطوي         ضمنياً بالصلة بني حقوق اإلنسان والب     
عليها حقوق اإلنسان يف احلياة والغذاء والصحة والسكن والتملك واحلياة اخلاصة واحليـاة             

كما أن حقوق اإلنسان اإلجرائية والعناصر الشاملة لعـدة         . األسرية، يف مجلة حقوق أخرى    
 مثل احلق يف املشاركة يف احليـاة      -قوق اإلنسان   حقوق اليت يقوم عليها النهج املستند إىل ح       

السياسية، وحق جمموعات حمددة يف أن ُتستشار يف عمليات صنع القرار، واحلق يف الوصول              
الوصـول وضـمان الـشفافية      إىل القضاء، وحق التقاضي وفقاً لألصول القانونية، وإتاحة         

  .ر يف اجملال البيئي هي أمور وثيقة الصلة أيضاً بعمليات صنع القرا-واملساءلة
ويتبني من دراسة العديد من الصكوك البيئية أيضاً أهنا حتدد على حنو مفصل أهدافها                -٢٧

فيما يتعلق حبماية الصحة العامة والبيئة، وتتضمن مفاهيم التراث املشترك للبشرية، وتعتـرف             
 ذلك، تعلـن عـدة      وباإلضافة إىل . حبماية البيئة بوصفها عنصراً أساسياً لبقاء اإلنسان ومنوه       

صكوك بيئية على حنو صريح أمهية إتاحة احلصول على املعلومـات، واملـشاركة العامـة،               
والوصول إىل القضاء فيما يتصل باملسائل البيئية، وهذه أمور تشكل ضمانات حامسة بالنسبة             

  .إلرساء دعائم الدميقراطية وسيادة القانون
ك البيئية إىل استنتاج مفـاده أن مثـة      وتفضي دراسة صكوك حقوق اإلنسان والصكو       -٢٨

ويسهم اإلدراك املتزايد هلـذا التـرابط       . ترابطاً، صرحياً أو ضمنياً، بني حقوق اإلنسان والبيئة       
إال أن بعض جوانب . مسامهة هامة يف ضمان التمتع حبقوق اإلنسان وكذلك التمتع ببيئة صحية     

كي تزيد من فعالية حقوق اإلنسان والتمتع هذه العالقة حتتاج إىل تعزيز وإىل مزيد من الوضوح ل
فثمة حاجة، مثالً، إىل مزيد من التوضيح لكيفية تطبيق هنج يـستند إىل حقـوق               . ببيئة صحية 

  .اإلنسان على التفاوض حول إبرام اتفاقيات بيئية متعددة األطراف ووضعها موضع التنفيذ
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  ت البيئيةالدساتري الوطنية تشتمل على احلقوق واملسؤوليا  -خامساً  
ويف عامل اليوم، يدرج    . الدستور هو تعبري أساسي عن قيم الدولة ومبادئها األساسية          -٢٩

  .عدد كبري من البلدان يف الدساتري الوطنية أحكاماً تتصل حبماية البيئة
وقد بدأ االجتاه حنو االعتراف الدستوري باحلق يف التمتع ببيئة صحية مـع اعتمـاد                 -٣٠

ومنـذ  . ١٩٧٢يف عام   ) كهوملوستاإعالن  (املتحدة املعين بالبيئة البشرية     إعالن مؤمتر األمم    
ذلك احلني، سّجل عدد الدساتري الوطنية اليت تتضمن أحكاماً تتعلق باحلقوق واملـسؤوليات             

، خلص تقرير قسنطيين بشأن حقوق اإلنـسان والبيئـة       ١٩٩٤ويف عام   . البيئية زيادة كبرية  
)E/CN.4/Sub.2/1994/9 و Corr.1 (     ًإىل أن ستني بلداً أو أكثر قد أدرجت يف دساتريها أحكاما

، زاد عدد الدساتري اليت تتضمن إشارات       ٢٠١٠ويف عام   ). ٢٤١الفقرة  (تتعلق حبماية البيئة    
 دستوراً، مما يعين أن هذه األحكام ترد        ١٤٠أو املسؤوليات البيئية إىل     /صرحية إىل احلقوق و   

  .ساتري الوطنية يف العامل يف املائة من الد٧٠يف أكثر من 
وهذا االعتراف الدستوري املتزايد باحلقوق واملسؤوليات البيئية على نطاق العـامل             -٣١

وميكـن  . يعكس إدراكاً متزايداً ألمهية القيم البيئية وقبوالً متزايداً للحق يف التمتع ببيئة صحية    
رساء األساس لنقاش متجـدد     أن تؤدي ممارسة الدول يف هذا اجملال، يف هناية املطاف، إىل إ           

  .بشأن وضع القانون العريف فيما يتعلق باحلق يف التمتع ببيئة صحية

  االجتهادات القانونية للنظم اإلقليمية حلقوق اإلنسان  -سادساً  
إن االجتهادات القانونية املتعلقة باملسائل البيئية، اليت انبثقت عن نظم حقـوق              - ٣٢

لبلدان األمريكية، قد أسهمت يف توضيح الكيفية اليت يؤثر         اإلنسان يف أفريقيا وأوروبا وا    
ويبحث هذا الفرع من التقرير السوابق القضائية       . هبا التدهور البيئي على حقوق اإلنسان     

يف إطار ثالث آليات إقليمية حلقوق اإلنسان تتمثل يف النظامني األفريقي واألورويب ونظام 
  .البلدان األمريكية

 النظم اإلقليمية الثالثة حلقوق اإلنسان قضايا تنطوي على مـسائل          وقد تناولت هذه    -٣٣
وحـددت هـذه اهليئـات      . بيئية وأرست أحكاماً قضائية تربط بني حقوق اإلنسان والبيئة        

القانونية الكيفية اليت ترتبط هبا املسائل البيئية باحلقوق املشمولة باحلماية مبوجب الـصكوك             
وأوضحت النظم اإلقليمية، يف سياق ممارسـة       . ق اإلنسان اإلقليمية ذات الصلة يف جمال حقو     

االختصاص القضائي لدى تناول شكاوى فردية ومجاعية، األبعاد البيئية اليت ينطوي عليهـا             
عدد من احلقوق املشمولة باحلماية، كاحلق يف احلياة، واحلق يف الصحة، واحلـق يف احليـاة                

  .التنميةاخلاصة واألسرية، واحلق يف التملك، واحلق يف 
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وقد ركّزت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تركيزاً خاصاً على حقـوق              -٣٤
الشعوب األصلية والقبلية املتأثرة من جراء التدهور البيئي الناجم عـن أنـشطة الـصناعات          

وتناولت اللجنة األفريقية   . )١(االستخراجية، وإبعاد هذه الشعوب قسراً عن أراضيها التقليدية       
تفصيل أمهية احلق يف التمتع ببيئة صحية، املعترف به يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان               بال

والشعوب، مشددة على الدور الذي تؤديه عمليات التقييم العلمية املستقلة لألثر البيئي قبـل              
وقدمت اللجنة أيضاً تفاصيل بشأن حق االنتفاع باملوارد الطبيعية واحلق          . تنفيذ هذه األنشطة  

 التنمية، مفصلة معايري هامة فيما يتعلق بضرورة إجراء مشاورات مستنرية وبشأن القبـول              يف
  .املسبق احلر واملستنري

وقد أسهمت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف إرساء معايري هامـة              - ٣٥
واعترفت احملكمة بـأن للـشعوب      . حلماية الشعوب األصلية والقبلية فيما يتعلق بالبيئة      

. )٢(األصلية والقبلية حقاً يف متلك األراضي واألقاليم اليت اعتادت علـى العـيش فيهـا              
وللتوصل إىل هذا االستنتاج، فسرت احملكمة اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان            

ومن ذلك  . على ضوء معاهدات أخرى ذات صلة من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان          
         واألقاليم واملوارد الطبيعية املوروثة عن األجـداد قـد وجـد      مثالً أن احلق يف األراضي    

ما يدعمه يف احلق يف تقرير املصري املعترف به يف كل من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق            
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           

بـشأن  ) ١٩٨٩(١٦٩فاقية منظمة العمل الدولية رقم      وكذلك يف املعايري اليت أرستها ات     
  .الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

كما أرست حمكمة البلدان األمريكية نظام ضمانات تنطبق حيثما تنظر الدولـة              - ٣٦
. إقرار مشاريع إمنائية أو استثمارية ميكن أن تعوق متتع الشعوب األصـلية حبقوقهـا               يف
ب الدولة بإجراء عمليات    طالَت، ومن أجل صون بقاء الشعوب املعنية، تُ       هذه احلاال   ويف

تقييم بيئي واجتماعي مستقلة؛ وضمان وضع خمططات مالئمة لتقاسم الفوائد؛ وإجـراء       
مشاورات فعالة ومناسبة من الناحية الثقافية، فضالً عن احلصول، يف حاالت معينة، على             

ك فيه أن هذه الضمانات تسهم يف توضيح الصلة ومما ال ش. موافقة مسبقة حرة ومستنرية
ويف الوقت نفسه، يلزم توفر املزيد من اإلرشادات لتنفيـذ          . بني حقوق اإلنسان والبيئة   

  .الضمانات  هذه

__________ 

 SERAC and CESR v. Nigeria, communication No. 155/96, 27 May 2002; Centre forانظـر مـثالً    )١(
Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of 

Endorois Welfare Council v. Kenya, communication No. 276/2003, 4 February 2010. 
 Moiwana Commnity v. Suriname, 15 June 2005; Claude-Reyes, et al. v. Chile, 19انظـر مـثالً    )٢(

September 2006; Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, 29 March 2006. 
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أيضاً يف توضيح العالقة بني     قد أسهمت   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     كما أن     -٣٧
فقد خلـصت   . )٣(يت تنطوي على تلوث بيئي    حقوق اإلنسان والبيئة، خصوصاً يف القضايا ال      

احملكمة إىل أن التلوث البيئي ميكن أن يؤثر على التمتع بعدة حقـوق مـشمولة باحلمايـة،                 
يقـع  كما خلصت احملكمة إىل أنه . وخباصة احلق يف احلياة، واحلق يف احلياة اخلاصة واألسرية      

وهذه اجملموعـة مـن األحكـام       . محاية األفراد من املخاطر البيئية    واجب  على عاتق الدولة    
القانونية قد أوضحت مسؤوليات الدولة املتمثلة يف التصدي للمخاطر البيئية حاملـا تـصبح              

والرصد واإلنفاذ، فضالً عن واجـب      معروفة، وذلك بوسائل منها التنظيم املناسب والفعال،        
  .ية يف إطالع اجلمهور على املعلومات املتعلقة باملخاطر البيئالدولة املتمثل

وقد استلهمت احملكمة األوروبية، يف هنجها إزاء تناول العالقة بني حقـوق اإلنـسان        -٣٨
إذ الحظت احملكمة أن واجب الدولة املتمثل يف العمل . واملسائل البيئية، مفاهيم الدميقراطية البيئية

يم السياسة فلدى تصم. على محاية احلقوق الفردية ينبغي أن يوازن مع املصاحل اجلماعية للمجتمع
د مبدى تناسب   قّيغري أن هذا اهلامش ليس مطلقاً بل هو مُ        . البيئية، تتمتع الدولة هبامش تقديري    

ولدى حتديد هذا التناسب، شـددت احملكمـة        . أي تأثري معني على احلقوق املشمولة باحلماية      
وار اجملتمعي بشأن   األوروبية على أمهية احترام القانون الوطين والضمانات اإلجرائية اليت تتيح احل          

السياسة البيئية، مثل الضمانات املتعلقة بإتاحة احلصول على املعلومات، والقدرة على املشاركة            
ويف احلاالت اليت   . يف عملية صنع القرارات، وإمكانية طلب مراجعة قضائية للقرارات احلكومية         

 يكون هناك تناسب منصف حترم فيها القانون الوطين أو ال توجد فيها ضمانات إجرائية، الال يُ 
  .انتهاكات حقوق اإلنسانووقد تنشأ مسؤولية الدولة عن االنتهاكات البيئية 

وأخرياً، أوضحت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، وهي اهليئة اليت تتوىل رصد             -٣٩
كمـا  . )٤(تنفيذ امليثاق االجتماعي األورويب، األبعاد البيئية اليت ينطوي عليها احلق يف الصحة           

أوضحت اللجنة أنه جيب على الدولة أن تتخذ مجيع اخلطوات املمكنة عملياً إلعمال احلق يف               
  .الصحة، وهذا يشمل التنفيذ املالئم لالتفاقات البيئية الدولية

قـد  ُنظم حقوق اإلنسان يف أفريقيا وأوروبا والبلدان األمريكية         وخالصة القول إن      -٤٠
ئية حلقوق اإلنسان املشمولة حبماية الـصكوك ذات الـصلة          أسهمت يف توضيح األبعاد البي    

وقد أفضى الفصل يف الدعاوى القضائية املنطوية على عمليـات تـشريد            . حلقوق اإلنسان 
تلوث بيئي أو أنشطة استخراج للموارد الطبيعية، إىل حتديد جمموعة          للسكان، وعلى   قسري  

بالـسياسة البيئيـة   املتصلة  القرارات متزايدة من مسؤوليات الدولة فيما يتعلق بعمليات صنع      
  .ومحاية اجملتمعات واألفراد املتأثرين باملخاطر البيئية

__________ 

 .Fredin v. Sweden, application No. 12033/86 (1991); López Ostra v. Spain, App. No .انظر مـثالً   )٣(
16798/90 (1994); Öneryildiz v. Turkey, application No. 48939/99 (2004); Fadeyeva v. Russia, 

App. No. 55723/00 (2005). 
 Marangopoulos Foundation for Human Rights v. Greece, collective complaint No. 30/2005, 6انظر  )٤(

December 2006. 
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  البيئة يف عمل هيئات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املستندة إىل امليثاق  -سابعاً   
صدرت عن جملس حقوق اإلنسان، وعن جلنة حقوق اإلنسان اليت سبقته، بيانـات               -٤١

وباإلضافة إىل ذلك، صـدرت عـن       . عالقة بني البيئة وحقوق اإلنسان    ودراسات تتصل بال  
اإلجراءات اخلاصة اليت أنشأهتا هاتان اهليئتان جمموعة هامة من الوثائق املتعلقة جبوانب معينـة           

ويبحث هذا الفصل بإجياز الكيفية اليت تناولت هبـا هيئـات           . من العالقة بني هذين اجملالني    
 امليثاق، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة اليت أنشأهتا، هذا الترابط           حقوق اإلنسان املستندة إىل   

بني حقوق اإلنسان ومحاية البيئة، مع التركيز على إشارات حمددة إىل الواجبات اليت تقع على               
حقوق اإلنسان الـيت    وإعمال  عاتق الدولة مبقتضى القانون الدويل واليت تتمثل يف محاية البيئة           

  .ر من جراء الضرر البيئيميكن أن تتعرض للخط
اليت (، طلبت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات         ١٩٨٩أغسطس  /ويف آب   -٤٢

، وهي هيئة فرعية تابعة للجنة      )ُسميت فيما بعد اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
قدمت فاطمـة   و. حقوق اإلنسان، إعداد دراسة عن التدهور البيئي وعالقته حبقوق اإلنسان         

 التقرير النهائي الذي أتاح للجنة الفرعية إمكانية النظـر ألول           ١٩٩٤زهرة قسنطيين يف عام     
مرة يف املشاكل البيئية بصورة شاملة وبتركيز ُمحـدد علـى عالقتـها حبقـوق اإلنـسان       

)E/CN.4/Sub.2/1994/9 .(        وقد شكّل تقرير قسنطيين سابقة كانت مبثابة عالمة فارقة حيـث
وكان االسـتنتاج الرئيـسي     . لتفصيل الترابط بني جمال البيئة وجمال حقوق اإلنسان       عرض با 

الذي خلص إليه التقرير هو أن احلقوق البيئية تشكّل بالفعل جزءاً من املعايري واملبادئ العاملية               
يميـة  القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، وأهنا حقوق ُمعترف هبا على املستويات الوطنية واإلقل            

وأُرفقت بالتقرير أيضاً جمموعة من املبادئ املتعلقة حبقوق اإلنسان والبيئة، ولكنه مل            . والدولية
  .يتم اختاذ أي إجراء بشأن هذه املبادئ

، كلّفت اللجنة الفرعية السيد احلجي غيسه مبهمة إعداد ورقة عمل           ١٩٩٧ويف عام     -٤٣
رب وخـدمات اإلصـحاح     بشأن حق كل فرد يف احلصول على إمـدادات ميـاه الـش            

)E/CN.4/Sub.2/1998/7 .(       مـستنتجاً أن احلـق يف   ١٩٩٨وقدم السيد غيسه تقريره يف عام 
، وأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود حياة اإلنسان نفسه وحبقوق          "املياه أساسي حلياة كل فرد    "

 بني امليـاه،    كما أشار هذا التقرير إىل العالقة     . أساسية مثل احلق يف الصحة واحلق يف السكن       
من جهة، والسلم واألمن من جهة أخرى، بالنظر إىل أن ندرة املوارد املائيـة واالفتقـار إىل                 

كما أن احلصول على    . الوصول إىل مياه الشرب وخدمات اإلصحاح ُيثريان نزاعات مسلحة        
تالك املياه يرتبط حبقوق ثقافية ومجاعية مثل حق الشعوب يف تقرير املصري وحقها الثابت يف ام           

  . واستخدام ثرواهتا ومواردها الطبيعية
 باستكـشاف  ١٩٩٠وقد أبدت جلنة حقوق اإلنسان اهتمامها ألول مرة يف عـام             -٤٤

وعلى مر . ١٩٩٠/٤١العالقة بني احملافظة على البيئة وتعزيز حقوق اإلنسان وذلك يف قرارها 
من آثار سلبية على التمتـع    السنني، وّجهت اللجنة االهتمام إىل ما يترتب على الضرر البيئي           
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وبّينت اللجنة أمهية اعتماد سياسات بيئية تأخذ يف االعتبـار تـأثري            . ببعض حقوق اإلنسان  
التدهور البيئي على اجملموعات املهمشة، خصوصاً تلك اجملموعات اليت تتعرض للتمييز بسبب            

مجيع التدابري   "، بأن تتخذ  ٢٠٠٥/٦٠كما أوصت اللجنة الدول، يف قرارها       . أصوهلا اإلثنية 
  .الالزمة حلماية املمارسة املشروعة حلقوق اإلنسان لدى تعزيز محاية البيئة والتنمية املستدامة

، عّينت اللجنة املقررة اخلاصة املعنية باآلثار الـضارة لنقـل وإلقـاء             ١٩٩٥ويف عام     -٤٥
وقدمت . إلنساناملنتجات والنفايات السمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع حبقوق ا          

، ومنذ ذلك احلني    )E/CN.4/1996/17 (١٩٩٦املقررة اخلاصة تقريرها األول إىل اللجنة يف عام         
قّدم املكلفون هبذه الوالية تقارير سنوية وقاموا بعدة زيارات قطريـة وعـاجلوا العديـد مـن         

يترتب على قصور   الشكاوى الفردية املتصلة هبذه الوالية، كما وّجهوا االهتمام باستمرار إىل ما            
  .البنية األساسية إلدارة النفايات اخلطرة من آثار سلبية على البيئة وعلى رفاه األفراد واجملتمعات

كما عّينت جلنة حقوق اإلنسان مقرراً خاصاً معنياً حبالة حقوق اإلنسان واحلريات              -٤٦
اخلاص املعين حبقوق الذي أُعيدت تسميته فيما بعد ليصبح املقرر (األساسية للسكان األصليني 

وأفاد املقرر اخلاص بأن حقوق الشعوب األصلية تنطوي علـى قـضايا            ). الشعوب األصلية 
رئيسية تتصل باألراضي واألقاليم والبيئة واستغالل املوارد الطبيعية، باإلضافة إىل قضايا الفقر،           

ة النامجة عن مشاريع    وتدين مستويات املعيشة، واآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية السلبي       
وعالوة على ذلك، حّدد املقرر اخلاص قضايا احلكم الذايت، واالسـتقالل الـذايت،             . التنمية

واستناداً . واملشاركة السياسية، واحلق يف تقرير املصري، باعتبارها قضايا تستحق اهتماماً خاصاً
لى تأثري مشاريع التنميـة     إىل هذه االستنتاجات، أعّد املقرر اخلاص تقريراً مواضيعياً يركز ع         

الكربى أو الرئيسية على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية وجمتمعاهتـا            
)E/CN.4/2003/90.(  

 الذي طلبت فيه    ٢٠٠٥/٦٩، اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان القرار       ٢٠٠٥ويف عام     -٤٧
نسان والشركات عرب الوطنيـة     أن ُيعّين ممثالً خاصاً معنياً مبسألة حقوق اإل       "إىل األمني العام    

وأجرى املمثل اخلاص، يف إطار واليته، دراسة لآلثار البيئية         ". وغريها من مؤسسات األعمال   
والحـظ  . ألنشطة الشركات، فضالً عن دور الدول يف تنظيم أنشطة الشركات عرب الوطنية           

الفعل يف صـناعات    املمثل اخلاص أمهية عمليات تقييم األثر البيئي واالجتماعي اليت ُتجرى ب          
  .معّينة، لكنه الحظ أيضاً بعض أوجه القصور اليت تشوب عمليات تقييم األثر هذه

، عدة قرارات   ٢٠٠٦مارس  /وقد اعتمد جملس حقوق اإلنسان، منذ إنشائه يف آذار          -٤٨
تتصل بالعالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة وتشري على وجه التحديد إىل تغري املناخ، وإلقـاء               

  .)٥(ت السمية، واحلق يف الغذاءالنفايا

__________ 

 .١٦/٢٧ و١٣/٤ و١٦/١١ و١٠/٤ و٧/٢٣الً القرارات انظر مث )٥(
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وأشار جملس حقوق اإلنسان مراراً وتكراراً إىل أن مثة انتهاكات واسعة النطاق للحق   -٤٩
التدهور البيئي، والتصحر، وتغـري   " بيف غذاء كاٍف، وخباصة يف البلدان النامية، تتصل جزئياً         

عرب اجمللس عن قلقه إزاء تـأثري       وعالوة على ذلك، أ   . )٦("املناخ العاملي، والكوارث الطبيعية   
وباإلضـافة إىل   . الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي        

ذلك، أشار اجمللس إىل ضرورة منع حدوث املزيد من التصحر وتدهور األراضي وضـرورة              
  .املالتوسع يف الزراعة املستدامة بيئياً من أجل مكافحة الفقر على نطاق الع

وقد كلّف جملس حقوق اإلنسان املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، الذي كانت               -٥٠
، مبهمة تعزيـز    ٢٠٠٠أبريل  /واليته قد أنشئت أصالً من ِقبل جلنة حقوق اإلنسان يف نيسان          

وكرس املقرر اخلاص قدراً كبرياً . محاية احلق العاملي يف التمتع بغذاء كاٍف والتحرر من اجلوع 
الوقت الستقصاء العالقة بني األعمال التجارية الزراعية، والتدهور البيئـي، وحقـوق            من  

كما أجرى املقرر اخلاص دراسة لآلثار احملتملة لتغري املناخ على احلق يف الغذاء وبّين             . اإلنسان
أن اإليكولوجيا الزراعية، بتشديدها على إعادة تدوير املغذيات والطاقة وعلى تنويع األنواع            

  .حيائية، ُتعّزز استدامة الُنظم الغذائية وقدرهتا على مقاومة تغري املناخاأل
وجّدد جملس حقوق اإلنسان عدة مرات والية املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب              -٥١

وركّز املقرر اخلاص يف عمله على حتديد االجتاهات والتحديات اجلديدة اليت تـؤثر             . األصلية
األصلية ووّجه االهتمام إىل ضرورة تعزيز ومراجعة وحتـديث         على حقوق اإلنسان للشعوب     

 كما حّدد املقرر اخلـاص     . املعايري واآلليات اخلاصة باحلماية الفعالة حلقوق الشعوب األصلية       
وأشارت التقارير . ما يوجد من فجوات يف إعمال حقوق الشعوب األصلية فيما يتصل بالبيئة          

ور اليت تشوب آليات التشاور والتقييم والرصد فيمـا         السنوية للمقرر اخلاص إىل أوجه القص     
يـؤثر  "يتعلق بتطبيق املعايري الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان لدى تنفيذ أي مشروع إمنائي             

بصورة مباشرة أو غري مباشرة على الشعوب األصلية وأراضيها وأقاليمها ومواردها وبيئتـها             
  ).٤٩، الفقرة E/CN.4/2006/78" (ومواقعها املقدسة وبيئتها الثقافية

كما نظر املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف بعض القضايا البيئيـة                -٥٢
وحّدد املقرر اخلاص مخس حـاالت تـسّبب        . مثل التشريد الذي ميكن أن ُيعزى إىل تغري املناخ        

 الكوارث املتصلة بـالطقس     - تزايد الكوارث املائية  ) أ: (تشريداً ميكن أن ُيعزى إىل مسائل بيئية      
التدهور البيئي والكوارث البطيئـة     ) ب(؛ و )مثل األعاصري أو الفيضانات أو االنزالقات الوحلية      (

          ؛)كالتصحر، أو غرق املناطق الساحلية، أو ارتفاع ملوحـة امليـاه اجلوفيـة والتربـة              (احلدوث  
ني القسري لسكان املناطق املُعرضة خلطر      إعادة التوط ) د(الدول اجلزرية الصغرية؛ و   " غرق) "ج(و

العنف والرتاع املسلح الذي ُتطلق شرارته ُندرةُ املوارد الضرورية كاملياه أو األراضـي             ) ه(كبري؛ و 
والحظ املقرر اخلاص أن مسؤوليات الدول جتـاه        ). ٢٢، الفقرة   A/HRC/10/13(الصاحلة لإلقامة   

  .ُيجربون على ترك ديارهم بسبب الكوارث الطبيعيةاملشردين داخلياً تشمل أولئك السكان الذين 
__________ 

 .١٦/٢٧ و١٣/٤ و١٠/١٢ و٧/١٤انظر القرارات  )٦(
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وفيما يتعلق بأنشطة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، طلب اجمللـس إىل املمثـل            -٥٣
اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن               

لية الشركات عـن    مؤسسات األعمال أن يبحث مبزيد من التفصيل نطاق ومضمون مسؤو         
احترام مجيع حقوق اإلنسان وأن ُيقدم إرشادات ُمحددة إىل مؤسسات األعمال وغريها من             

والحظ املمثل اخلاص أن الشركات اليت ُيشار إليها باعتبارها امللوِّثة . اجلهات صاحبة املصلحة
 واملـواد  املستحـضرات الـصيدالنية  : الرئيسية تعمل يف مجلة جماالت منها القطاعات التالية     

الكيميائية؛ واألغذية واملشروبات؛ ومنتجات التجزئة واملنتجات االستهالكية؛ والـصناعات         
الثقيلة؛ والبنية األساسية واملرافق العامة؛ والصناعات االستخراجية؛ والزراعـة؛ وُيـزعم يف            

. حةأغلب األحيان أن ألنشطة هذه الشركات آثاراً سلبية على حق اجملتمعات احمللية يف الص             
وعلى حنو أكثر حتديداً، ُيزعم أن العديد من الشركات قد جتاوزت السقف املـسموح بـه                

وعالوة على ذلك، يشري التعليق على املبادئ التوجيهية        . ملعدالت إنتاج ثاين أكسيد الكربون    
اليت وضعها املمثـل اخلـاص      ) A/HRC/17/31(املتعلقة مبؤسسات األعمال وحقوق اإلنسان      

ىل القوانني البيئية بوصفها قوانني تنظم بصورة مباشرة أو غري مباشرة احتـرام             إشارة صرحية إ  
  .مؤسسات األعمال حلقوق اإلنسان

وفيما يتعلق باحلق يف املياه، أجرى املقرر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف احلصول على                -٥٤
من الدراسـات   عدداً  ) اخلبري املستقل سابقاً  (مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي       

اليت أرفقها بتوصيات موّجهة إىل األطراف املعنية، وهي ُتبّين العالقة بني احلق يف املياه ومحاية               
كما ركز املقرر اخلاص، يف عمله، على اقتراح حلول لآلثار السلبية اليت ُيحتمـل أن               . البيئة

ها وتوفري خـدمات الـصرف      ُيخلّفها تغري املناخ على استدامة املوارد املائية يف العامل، وتنقيت         
ومن ذلك مثالً أن مفهوم احلقوق املتعلقة بالتوافر وإمكانية الوصول والقدرة علـى             . الصحي

حتّمل التكاليف واملقبولية والنوعية يوفّر مبادئ توجيهية هامة ميكـن لـصانعي الـسياسات            
لـتغري املنـاخ    استخدامها يف سياق سعيهم لتصميم وتنفيذ تدابري للوقاية من اآلثار الضارة            

  . والتخفيف من حدهتا
وخالصة القول إن هيئات حقوق اإلنسان املستندة إىل امليثاق قد نظرت بطرق              - ٥٥

شىت يف العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، مبا يف ذلك خمتلف القرارات اليت اعتمدهتا هذه 
جهـود كـبرية    وقد ُبذلت   . اهليئات والواليات اليت أنشئت يف إطار اإلجراءات اخلاصة       

لتحديد الصالت بني حقوق اإلنسان والبيئة، وتوفّر نتائج هذه اجلهود إرشادات قّيمـة             
غري أن جزءاً من هذه املواد ال يزال مشتتاً ومثة حاجة . للدول وغريها من اجلهات الفاعلة

كما أن من شأن وجود مركز تنسيق بشأن قضايا البيئة وحقوق اإلنـسان أن              . لتوحيده
مهة قّيمة ملختلف اإلجراءات اخلاصة اليت ُتعىن باألبعاد البيئية اليت تنطوي عليها            يوفّر مسا 

  .والية كل منها
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  البيئة يف عمل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -ثامناً   
فقـد  . كانت لقضايا البيئة مكانتها أيضاً يف عمل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان            -٥٦

دية واالجتماعية والثقافية، وكذلك اللجنـة املعنيـة        خلصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصا    
حبقوق اإلنسان، إىل أن احلقوق اليت تندرج يف إطار والية كل منهما هي حقـوق متعـددة                 

ويبحـث  . األبعاد ومترابطة وأن إعماهلا يتوقف إىل حد بعيد على توفّر أوضاع بيئية صحية            
امية اليت انبثقت عن عمل كلتا اللجنتني       هذا الفصل بإجياز التعليقات العامة واملالحظات اخلت      

  .واليت تتناول املسائل البيئية
فاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف تعليقهـا العـام               -٥٧
بشأن احلق يف سكن الئق، قد فّسرت هذا احلق باعتباره يشمل عناصر مثل             ) ١٩٩١(٤ رقم

ة املرتل للسكن، واملوقع املالئم للسكن، مما يقتـضي         إمكانية احلصول على السكن، وصالحي    
  .عموماً أال يتم بناء املساكن يف مواقع ملّوثة بيئياً

. الصالت بني السالمة البيئية وإعمال احلق يف الغذاء الكايف        أيضاً  أوضحت اللجنة   و  -٥٨
ل هذا  بشأن احلق يف غذاء كاٍف، ذكرت اللجنة أن إعما        ) ١٩٩٩(١٢ففي التعليق العام رقم     

". سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعيـة مناسـبة      "احلق يقتضي من الدولة الطرف أن تعتمد        
النامجة " خالياً من املواد الضارة   "وتتسم هذه السياسات بأمهية بالغة لضمان أن يكون الغذاء          

 ومن املهم أيضاً مالحظة أن التعليق العـام       . عن التلوث نتيجة لسوء األوضاع الصحية البيئية      
 قد أشار أيضاً إىل تغري املناخ وإنتاجية األرض وغريها من املوارد الطبيعية وأن هذه               ١٢ رقم

  .العناصر مترابطة ترابطاً ال ينفصم بالصحة البيئية للتربة واملياه
كما أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد تناولت بـشكل              -٥٩

بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الـصحة         ) ٢٠٠٠(١٤م رقم   مفّصل، يف تعليقها العا   
ويتـضمن  . ميكن بلوغه، مسألة احلق يف الصحة وحمدداته األساسية، مبا يف ذلك البيئة النظيفة            

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هو نفسه، نصاً يتصل بقضايا        
املُحـددات  "ويف هذا الـصدد، يـساعد تعزيـز    . كان العملالصحة البيئية والصناعية يف م   

. ، مثل السالمة البيئية، يف مراقبة ومكافحـة األمـراض املُعديـة           "االجتماعية للصحة اجليدة  
 الدول األطراف إىل صياغة سياسات وطنية هتـدف إىل          ١٤وأخرياً، يدعو التعليق العام رقم      

مبا يف ذلك التلوث الناجم عن املعادن الثقيلة مثل         تقليص وإزالة تلوث اهلواء واملياه والتربة،       "
  ".الرصاص الناشئ عن البرتين

وقد سلَّمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن احلـق يف              -٦٠
املياه هو حق من حقوق اإلنسان يتسم بأمهية حيوية لصون الكرامة اإلنسانية وإعمال حقوق              

احلق يف التمتع مبستوى معيشي مالئم على النحـو املنـصوص عليـه يف              اإلنسان، وخباصة   
ويف التعليق العـام  ). بشأن احلق يف املياه) ٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم ( من العهد    ١١ املادة
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 أن  الحظـةً ، ربطت اللجنة على حنو صريح بني احلق يف املياه والشواغل البيئيـة، مُ             ١٥ رقم
خالية من الكائنات الدقيقة واملـواد الكيميائيـة        "لك اليت تكون    إمدادات املياه الكافية هي ت    

مقبولة من حيث لوهنـا ورائحتـها وطعمهـا بالنـسبة           "واليت تكون   " واملخاطر اإلشعاعية 
وبالتايل فإن التمتع باحلق يف مياه كافية يتوقف على النقـاء           ". لالستخدام الشخصي واملرتيل  

  .البيئي للمياه
 يربط بني حقوق اإلنسان والبيئة، وهو جمال السلع واخلـدمات           ومثة جمال هام آخر     -٦١

فقد ذكرت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          . الثقافية اليت تتصل بالبيئة   
بشأن حق كل فـرد يف املـشاركة يف احليـاة           ) ٢٠٠٩(٢١والثقافية، يف تعليقها العام رقم      

. روري إلعمال احلق يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة  الثقافية، أن توافر السلع الثقافية أمر ض 
 والدول األطراف ُملزمةٌ ."هبات الطبيعة"ومن بني السلع واخلدمات الثقافية العديدة ما يشمل 

كمـا أن   . من التدهور والتلف وذلك احتراماً للحق يف احلياة الثقافية        " هبات الطبيعة "حبماية  
اعي من أجل ضمان احترام حقها يف صون ومحايـة          العمل اجلم "للشعوب األصلية احلق يف     

. الذي يشمل فهمها حلياة النباتات واحليوانـات وللمـوارد الوراثيـة          " وتنمية تراثها الثقايف  
" املوافقة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية      "ويتطلب هذا احلق من الدول األطراف محاية مبدأ         

  . جملتمعات الشعوب األصلية
عنية حبقوق اإلنسان أيضاً يف توضيح بعض أبعاد العالقـة      اللجنة امل وقد أسهمت     - ٦٢

ومن ذلك مثالً أن السوابق القضائية املتعلقة حبقوق الشعوب         . بني حقوق اإلنسان والبيئة   
األصلية، مبا فيها حقها يف التمتع بثقافتها، قد أدت دوراً رئيسياً يف صياغة املعايري املتعلقة       

بـشأن  ) ٢٠١١(٣٤عترفت اللجنة يف تعليقها العام رقم       وباملثل، ا . )٧(بالتشاور الفعال 
 اعترافاً صرحياً باحلق يف احلصول على املعلومات، وهو حق أساسي لـتمكني             ١٩املادة  

اجملتمعات احمللية من التعّرف على املخاطر البيئية اليت هي ُمعّرضة هلا ومن اعتماد التدابري              
  .الوقائية الضرورية

جنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة       ن الل إوخالصة القول     -٦٣
إال أن . املعنية حبقوق اإلنسان قد أسهمتا بقوة يف توضيح جوانب البعد البيئي حلقوق اإلنسان          

بعض اجلوانب اجلديدة هلذه العالقة بني البيئة وحقوق اإلنسان تتطلب مزيداً مـن العمـل،               
  . املناخ وحقوق اإلنسانومنها مثالً العالقة بني تغري

__________ 

/  آذار٢٦، ١٦٧/١٩٨٤، البالغ رقم Ominayak and the Lubicon Lake Band v. Canada انظر مثالً قضية )٧(
 تشرين ٢٧، ٥٤٧/١٩٩٣، البالغ رقم Apirana Mahuika et al. v. New Zealand؛ وقضية ١٩٩٠مارس 
 .٢٠٠٠أكتوبر /األول
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  أبعاد حقوق اإلنسان والبيئة اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية  -تاسعاً   
توفر ما تنطوي عليه العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة من أبعاد تتجـاوز احلـدود          -٦٤

ية اإلقليمية أرضاً خصبة إلجراء مزيد من االستقصاء، خصوصاً فيما يتعلق باملسائل البيئية العامل
وتثري العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة مسألة ما إذا كان قانون حقـوق             . والعابرة للحدود 

ويوضح هذا الفصل أهـم     . اإلنسان يعترف بواجبات الدول خارج نطاق حدودها اإلقليمية       
املسائل املتصلة بواجبات الدول خارج نطاق حدودها اإلقليمية فيما يتعلق باملسائل البيئيـة،             

ف معامل قانون حقوق اإلنسان يف سياق تطوره حنو االعتراف بواجبـات الـدول              ويستكش
  .خارج نطاق حدودها اإلقليمية

وهذا البعد املتجاوز للحدود اإلقليمية الذي تنطوي عليه العالقة بني حقوق             - ٦٥
وينشأ هـذا الـضرر     . اإلنسان والبيئة يتجلى يف جمال الضرر البيئي العابر للحدود        

لتدهور البيئي إىل إعاقة التمتع حبقوق اإلنسان خارج نطـاق إقلـيم            حيثما يؤدي ا  
فالتلوث الـذي حيـدث يف أحـد        . الدولة اليت حيدث فيها النشاط املسبب للضرر      

البلدان ميكن أن يتحول إىل مشكلة بيئية ومشكلة تتعلق حبقوق اإلنـسان يف بلـد               
اء، قادراً على عبـور     آخر، خصوصاً عندما يكون الوسيط امللوث، مثل اهلواء أو امل         

  .احلدود بسهولة
كما أن املشكلة املتجاوزة للحدود اإلقليمية اليت يسببها الضرر البيئي العابر للحدود              -٦٦

تشمل أيضاً مسائل التلوث العاملي، كتركّز انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلو، مما يفـضي إىل               
كن أن يؤثر على منـاطق تتجـاوز        تغري املناخ وتلوث البحار على حنو خطري، األمر الذي مي         

  . اإلقليم الوطين، مثل أعايل البحار
وباإلضافة إىل ذلك، قد تنشأ شواغل تتجاوز احلدود اإلقليمية حيثما ال تقوم الدول               -٦٧

بتنظيم أنشطة الشركات عرب الوطنية وغريها من كيانات األعمال، املسجلة أو غري املسجلة،             
. ة يف أراضيها تسبب ضرراً بيئياً يف البلدان اليت تعمل فيهـا           اليت متارس عمليات جتارية كبري    

وكثرياً ما حيدث الضرر البيئي الناشئ عن أنشطة الشركات عرب الوطنية يف بلدان نامية تفتقر               
وهـذا التخلـف    . إىل وسائل فعالة لرصد وإنفاذ االمتثال للقوانني واللوائح التنظيمية البيئية         

 واالمتناع عن الفعل، يسبب بصورة غري مباشرة تـدهوراً بيئيـاً            للدولة عن التنظيم، بالفعل   
  .يتجاوز حدود إقليمها

وقد أحرز تقدم هام يف اجتاه االعتراف بواجبات الدول خارج حدودها اإلقليميـة               -٦٨
فيما يتعلق بقانون حقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              

قدم بأمهية خاصة عندما تكون الواجبات يف جمال حقوق اإلنـسان           ويتسم هذا الت  . والثقافية
  .متصلة بالتدهور البيئي
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ولعل املسألة الرئيسية فيما يتعلق مبا تنطوي عليه العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة من                -٦٩
. بعد يتجاوز احلدود اإلقليمية تتمثل يف النطاق املكاين النطباق صكوك قانون حقوق اإلنـسان   

 كان الطابع العاملي حلقوق اإلنسان، املعلن يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مصدر إهلام              وقد
يف وضع عدد من املعاهدات امللزمة قانوناً اليت ُتدّون واجبات الدول إزاء احلقـوق املـشمولة                

 تقييـد  وهلذه الصكوك الدولية املربمة يف إطار قانون حقوق اإلنسان ُنهج متفاوتة إزاء  . باحلماية
الوالية القضائية من حيث النطاق املكاين النطباق التزامات الدول ومدى امتداد نطاقها خارج             

فبعض معاهدات حقوق اإلنسان تتضمن أحكاماً تعـني حـدوداً للواليـة            . احلدود اإلقليمية 
ـ         . القضائية فيما يتعلق بواجبات الدول     ة ومن ذلك مثالً أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني

والسياسية، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واتفاقية البلـدان           
ومن جهـة   . األمريكية حلقوق اإلنسان، تتضمن حدوداً للوالية القضائية صيغت بصيغ خمتلفة         

 ثانية، هناك بعض الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ال تتضمن حدوداً للوالية القضائية من             
فالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         . حيث النطاق املكاين النطباقها   

والثقافية، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبـات           
. اإلنسان، ال تتضمن أية أحكام تعني حدوداً للوالية القضائية فيما يتعلق بالتزامـات الـدول              

ة على ذلك، فإن بعض عناصر االلتزامات اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية يف جمال احلقوق              وعالو
 ميكـن   - وحقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        -االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

وهي التزامات معترف هبا اعترافـاً      ،  أن تستند أيضاً إىل االلتزامات بالتعاون واملساعدة الدوليني       
  . يف الصك ذي الصلة من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانصرحياً
ومثة مسألة هامة أخرى تنشأ فيما يتعلق بالبعد املتجاوز للحدود اإلقليميـة الـذي                -٧٠

تنطوي عليه العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، وهي مسألة مدى مسامهة مبادئ القـانون              
فواجب منع حـدوث    . حقوق اإلنسان البيئي الدويل كمصدر ُيسترشد به يف تطبيق صكوك         

ضرر بيئي عابر للحدود، على سبيل املثال، هو واجب معترف به على نطاق واسع كعنصر               
وقد طبقت احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان، يف سـوابقها           . من عناصر القانون العريف   

  .حدودالقضائية، هذا املبدأ يف احلاالت اليت تكون فيها للضرر البيئي آثار عابرة لل
  ومن الدالالت على تزايد االهتمام مبسألة االلتزامات اليت تتجاوز احلدود اإلقليميـة             -٧١

ما يتمثل يف قيام جمموعة تضم مؤسسات أكادميية ومنظمات غري حكومية وخرباء يف جمـال               
 يف  - مبن فيهم بعض املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة              -حقوق اإلنسان   

 باعتماد مبادئ ماسترخت بشأن التزامات الدول اليت تتجاوز احلـدود           ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
اإلقليمية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك يف مؤمتر عقد يف ماسترخت 

وتبني هذه املبادئ بالتفصيل حالة أبعاد قانون حقوق اإلنسان اليت تتجاوز احلـدود             . هبولندا
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتسهم يف الوقت نفسه يف التطوير      اإلقليمية يف جمال    

  .التدرجيي لتلك األبعاد
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وأخرياً، فإن االعتراف بالتزامات الدول خارج حدودها اإلقليمية يتـيح لـضحايا              -٧٢
ف التدهور البيئي العابر للحدود، مبا فيه الضرر الالحق باملوارد العاملية املشتركة مثل الغـال             

وجيب أن يكـون أولئـك   . اجلوي، وتغري املناخ على حنو خطري، الوصول إىل سبل انتصاف   
الذين يتأثرون تأثراً سلبياً من جراء التدهور البيئي قادرين على ممارسة حقوقهم، بصرف النظر 
عما إذا كان سبب الضرر البيئي ناشئاً يف دولتهم هم أو خارج حدود بلداهنم وما إذا كـان            

  .رر البيئي يكمن يف أنشطة الدول أو الشركات عرب الوطنيةسبب الض
ن جهوداً هامة قد بذلت لتوضيح التزامات الدول خارج حـدودها           إوخالصة القول     -٧٣

وقد تأثر تطور قانون . اإلقليمية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فيما خيص التدهور البيئي
إال أن األمـر    . دوات ُتستخدم يف إطار نظام محاية البيئة      حقوق اإلنسان يف هذا اجملال مببادئ وأ      

  .يتطلب مزيداً من اإلرشادات اليت تستند إليها خيارات مواصلة تطوير القانون يف هذا اجملال

  استنتاجات وتوصيات  -عاشراً   
البـشرية املعقـود يف اسـتوكهومل يف        بالبيئـة   منذ مؤمتر األمم املتحدة املعـين         -٧٤
 العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة باهتمام متزايد من قبل الـدول            ، حظيت ١٩٧٢ عام

  .واملؤسسات الدولية واجملتمع املدين
وقد الحظ جملس حقوق اإلنسان أن التنمية املستدامة ومحاية البيئـة ميكـن أن                -٧٥

وقد تضمنت عدة صكوك أُبرمت يف      . تسهما يف رفاه اإلنسان ويف التمتع حبقوق اإلنسان       
ق اإلنسان منذ مؤمتر استوكهومل إشارات صرحية إىل البيئة واعترفت بوجود حق    جمال حقو 

كما أن العديد من الصكوك البيئية حتدد بوضوح أهدافها فيمـا           . يف التمتع ببيئة صحية   
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يتصل حبماية صحة اإلنسان، والبيئة، والتراث املشترك للبشرية  

  . واملسؤوليات البيئية يف الدساتري الوطنيةأدرج عدد كبري من الدول احلقوق
كما الحظ جملس حقوق اإلنسان أنه ميكن أن تكون للضرر البيئي انعكاسـات               -٧٦

ويف هـذا الـصدد،    . سلبية، مباشرة وغري مباشرة، على التمتع الفعال حبقوق اإلنـسان         
ـ           ب هـذه   تناولت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان األبعاد البيئية للحقوق احملمية مبوج

املعاهدات وذلك، على سبيل املثال، يف التعليقات العامة والقرارات املتعلقة بالـشكاوى            
كما أن هيئات الرصد واحملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان        . الفردية ويف املالحظات اخلتامية   

قد أوضحت األبعاد البيئية للحقوق املشمولة باحلماية، مبا فيها احلقوق يف احلياة والصحة             
  .التملك واحلياة اخلاصة واألسرية والوصول إىل املعلوماتو

وعالوة على ذلك، الحظ جملس حقوق اإلنسان أن الواجبـات وااللتزامـات              -٧٧
املتصلة حبقوق اإلنسان ميكن أن تشكل مصدر إهلام ودعم يف وضع السياسات الدوليـة              

ياسات وشرعيتها ونتائجها   واإلقليمية والوطنية يف جمال محاية البيئة، وأن تعزز اتساق الس         
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ويف هذا الصدد، أسهمت آليات حقوق اإلنسان، على مدى العقود الثالثـة            . املستدامة
وقد أسهمت هيئـات األمـم      . األخرية، يف توضيح الصالت بني حقوق اإلنسان والبيئة       

املتحدة حلقوق اإلنسان املستندة إىل امليثاق، بصفة خاصة، يف توضيح بعض عناصر العالقة  
 حقوق اإلنسان والبيئة من خالل اعتماد قرارات توفر إرشادات للدول واملنظمـات             بني

ويضاف إىل ذلك أن عدة إجراءات خاصة أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة،            . الدولية
واللجنة الفرعية السابقة ملنع التمييز ومحاية األقليات، وجملس حقوق اإلنسان، فيما يتصل            

جات والنفايات السمية واألغذية وامليـاه والـسكن والفقـر املـدقع            مثالً بالبيئة واملنت  
  .والشعوب األصلية، قد أسهمت يف توضيح وتعزيز العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة

ورغم إحراز تقدم كبري توضيح العالقة املعقدة واملتعددة األوجه بني حقوق اإلنسان              -٧٨
ن جماالت القانون والسياسة قد تـرك عـدداً مـن           والبيئة، فإن احلوار بشأن هذين اجملالني م      

كما أن املناقشات النظرية بشأن العالقة بني حقـوق اإلنـسان           . األسئلة اليت حتتاج إىل إجابة    
والبيئة تثري أسئلة أساسية فيما يتعلق جبملة أمور منها ضرورة وجود حق يف التمتع ببيئة صحية                

اجلهات الفاعلة اخلاصة فيمـا يتعلـق حبقـوق    واملضمون احملتمل هلذا احلق؛ ودور وواجبات  
كما تنشأ فيما   . اإلنسان والبيئة؛ ونطاق حقوق اإلنسان والبيئة الذي يتجاوز احلدود اإلقليمية         

يتعلق بإعمال االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان مسائل مثل كيفية تطبيق هنج يقـوم               
ية متعددة األطراف وتنفيذها؛ وكيفية رصد      على احلقوق إزاء التفاوض حول إبرام اتفاقات بيئ       

. تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان اليت تعترف حبق التمتع ببيئة صحية أو بـاحلقوق املترابطـة              
  . وهذه األسئلة وغريها من التحديات تفضي إىل تقدمي التوصيات التالية

قـوق  ميكن جمللس حقوق اإلنسان أن ينظر يف إيالء اهتمام خاص للعالقة بني ح              -٧٩
وهذه ميكن أن تشمل، فيما تشمله، إنـشاء        . اإلنسان والبيئة من خالل اآلليات املناسبة     

إجراء خاص بشأن حقوق اإلنسان والبيئة، وتنظيم فريق مناقشة رفيع املستوى أو توجيه             
ومن شأن زيادة تركيز    . دعوة إلجراء املزيد من الدراسات احملددة بشأن املسائل املطروحة        

العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة أن يوفر جمللس حقوق اإلنسان حتليالت           االهتمام على   
وتعتـرب هـذه   . مفصلة للقضايا الرئيسية والفجوات اليت تنشأ يف سياق تلـك العالقـة   

التحليالت واملعلومات عموماً أساسية لتمكني جملس حقوق اإلنسان من تقدمي إرشادات           
 حقوق اإلنسان امللحة اليت تواجـه اإلنـسانية يف          إىل اجملتمع الدويل فيما يتعلق بتحديات     

  .القرن احلادي والعشرين، مبا يف ذلك االعتراف بوجود حق عام يف التمتع ببيئة صحية
كما أن اآللية اليت خيتارها جملس حقوق اإلنسان ميكن أن تساعد أيضاً يف زيادة                 -٨٠

مي علـى عمـل   اء طابع نظتعزيز وتوضيح العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة، ويف إضفا      
اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهدات واحملاكم وهيئات الرصد اإلقليمية يف جمال حقوق           

كما ميكنها باإلضافة إىل ذلك أن توفر إرشادات لتنفيذ         . اإلنسان فيما يتعلق هبذه املسألة    
  .اية البيئةاملبادئ املتصلة بالتزامات الدول خارج حدودها اإلقليمية، خصوصاً يف جمال مح

        


