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 لجنة األمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان هي الهيئة الفرعية الرئيسية للجنة:الملخص

 وقد أُنشئت في، " كانت تسمى في األصل "اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية األقليات.حقوق اإلنسان
 وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة الفرعية في القيام بدراسات حول.7444  وأعيد تسميتها في عام7491 عام

 لتقديم توصيات فيما يتعلق بمنع جميع أشكال التمييز في مجال حقوق اإلنسان،قضايا حقوق اإلنسان
 ولكن في ضوء تطور الحقوق، الحقوق الدينية واللغوية،والحريات األساسية وحماية األقليات العرقية والقومية

 أصبح من الضروري أن تولي اللجنة الفرعية االهتمام للعالقة بين حقوق اإلنسان والبيئة من أجل،البيئية
. واعمال الحق في بيئة صحية،تحقيق هدف حماية حقوق اإلنسان في بيئة صحية

. األمم المتحدة، التقارير، البيئة، حقوق اإلنسان، اللجنة الفرعية:الكلمات المفتاحية
Abstract
The United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of
Human Rights is the main subsidiary body of the Commission on Human Rights.
Originally called “Sub-Commission on the Fight against Discrimination and
Protection of Minorities”, it was created in 1947 and renamed in 1999. The main
task of the Sub-Commission is to carry out studies on human rights issues, to
make recommendations with regard to the prevention of all forms of
discrimination in the area of human rights and fundamental freedoms and the
protection of racial and national minorities, religious and linguistic rights, but in
view of the development of environmental rights It has become imperative for
The Sub-Commission to pay attention to the relationship between human rights
and the environment in order to achieve the objective of protecting human rights.
Man in a healthy environment and the realization of the right to a healthy
environment.
Keywords : Sub- Commission, Human rights, Environment, Reports, United
Nations.
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مقدمة:
يشهد العالم اعترافاً ُمتزايداً بحق اإلنسان في العيش في بيئة صحية ،إذ ترتبط حقوق اإلنسان ارتباطاً

بأنها عالقة تبادلية ،1إذ لن يستطيع اإلنسان االستمتاع بحقوقه
مهماً ومؤث اًر في البيئة ،وتمتاز العالقة بينهما ّ

التي تُقرها المؤسسات العالمية إذا لم تكن البيئة التي ينتمي إليها آمنة ،ونظيفة ،وصحية ،وفي المقابل
يستحيل إيجاد إدارة بيئية مستدامة في مكان ال يحترم حقوق اإلنسان ،2ومع ذلك ال زالت العالقة بين حقوق

اإلنسان والبيئة عالقة شائكة تشوبها الكثير من الغموض ،ولعل تحول اهتمام اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز
حقوق اإلنسان إلى العالقة بين حقوق اإلنسان والبيئة لدليل قاطع على أهمية موضوع البيئة بالنسبة لحقوق

اإلنسان.3

إذ انه صدرت عن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات ،التي سميت فيما بعد اللجنة الفرعية

لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،بيانات ودراسات تتصل بالعالقة بين حماية البيئة وحقوق اإلنسان وباإلضافة

إلى ذلك صدرت عن اإلجراءات الخاصة التي تم إنشاؤها من طرف هذه الهيئة (اللجنة الفرعية) مجموعة

هامة من الوثائق المتعلقة بجوانب معينة من العالقة بين مجال حقوق اإلنسان والبيئة.

إذ تتطلع غالبية أجهزة منظمة األمم المتحدة بمهمة العمل على تشجيع احترام حقوق اإلنسان في

جميع الميادين ،ولتسهيل هذه المهمة نص ميثاق منظمة األمم المتحدة على إمكانية إنشاء أجهزة فرعية لهذا
الغرض ،مثال ذلك ما نصت عليه المادة  86أنه كي يمارس المجلس االقتصادي واالجتماعي صالحياته
على أكمل وجه ،له أن ينشأ من اللجان التي يمكن أن تساعده في تأدية وظائفه .ومن هذه اللجان نجد

اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،إن االهتمام بعمل اللجنة الفرعية يؤدي بنا إلى طرح اإلشكالية

اآلتية :هل يقتصر عمل اللجنة الفرعية بحماية حقوق اإلنسان فقط أم يمتد إلى الحقوق ذات الصلة خاصة
في ظل التدهور البيئي الذي يعرفه العالم؟.

يتم اإلجابة على اإلشكالية المطروحة أعاله من خالل االعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي الذي

يستوجبه هكذا بحث من خالل الوقوف عند المواثيق الدولية والتقارير ذات الصلة ،وذلك من خالل التطرق

إلى الهتمامات األساسية للجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان (أوال) ،ثم بعد ذلك إلى امتداد
اهتمام اللجنة للعالقة بين البيئة وحقوق اإلنسان (ثانيا).

أول :الهتمامات األساسية للجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
منذ انعقاد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في عام ،7411أثارت العالقـة بين حقوق

اإلنسان والبيئة مناقشات فكرية مكثفة فيما يتعلق بعدد من المسائل البالغة األهمية وتشمل المناقشة النظرية
مسألتين محوريتين هما :أوالً ما هي طبيعة العالقة بين حقوق اإلنسان والبيئة؟ وثانياً ،هل ينبغي للمجتمع
الدولي أن يعترف بوجود حق جديد من حقوق اإلنسان هو الحق في التمتع ببيئة صحية ،بالتالي سارعت

األجهزة الدولية لهيئة األمم المتحدة لمباشرة أعمالها من اجل تكريس البحث عن العالقة التي تجمع البيئة
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بحقوق اإلنسان والسعي إلى تكريسها وحمايتها ،ومن بين هذه األجهزة المتخصصة بمجال حقوق اإلنسان
اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،لذلك ال يمكن الحديث عن االهتمامات األساسية للجنة الفرعية

لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان دون اإلشارة إلى نشأتها واختصاصاتها

أ /نشأة اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان :أنشأت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات
في عام  ، 7491كجهاز فرعي تابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي وللجنة حقوق اإلنسان ،4وقد كرست
هذه اللجنة التي تتألف من  18عضوا وتتمتع بوظيفة استشارية وفنية شط ار من أعمالها وأنشطتها لحماية
حقوق اإلنسان كإحدى الجماعات الضعيفة أو المحرومة .وبعد ذلك ،وفي عام  7444اقر المجلس
االقتصادي واالجتماعي تبديل اسمها ليصبح اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان .5كما كان العام

 7444هو العام األخير الذي اجتمعت فيه اللجنة في دورة واحدة مدتها أربعة أسابيع.
فمنذ عام  1222أصبحت دوراتها لمدة ثالثة أسابيع  ،مما حدا باللجنة ذاتها في دورتها المعقودة عام
 1227أن تطلب من لجنة حقوق اإلنسان اإلبقاء على األسبوع الرابع من دورتها السنوية ،و ذلك بالنظر
لجدول أعمالها المهم والمعقد و الواسع ،ولدورها وأهمية عملها بالنسبة للجنة حقوق اإلنسان .و تنتخب لجنة
حقوق اإلنسان أعضاء اللجنة الفرعية من بين الخبراء الذين ترشحهم الدول األعضاء في األمم المتحدة على
أساس التوزيع الجغرافي العادل و لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .كما انه يمارس أعضاء اللجنة وظائفهم

بصفتهم الشخصية كخبراء و ليس بصفتهم ممثلين عن حكوماتهم كما هو الحال في لجنة حقوق اإلنسان.6

ب /اختصاص اللجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان :تتمـثل المهمة الرئيسية الموكولة إلى اللجنة
الفرعية في مساعدة لجنة حقوق اإلنسان في عملها .ووظائفها الرئيسية هي إجراء دراسات عن قضايا حقوق

اإلنسان ،ووضع توصيات تقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان فيما يخص منع التميـيز أياً كان نوعه فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية وحماية األقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية ،وكذلك ألداء أية

وظائف أخرى التفكير والبحث" التابعة للجنة حقوق اإلنسان ،قد يسندها إليها المجلس أو اللجنة .وكثي اًر ما
توصف اللجنة الفرعية بأنها هيئة التفكير والبحث التابعة للجنة حقوق اإلنسان.

كما تتولى أيضا في إطار اختصاصاتها وفقا لما تضمنته قرار إنشائها ضرورة تقديم االقتراحات

والتوصيات و التقارير للمجلس حول إعالن دولي لحقوق اإلنسان ،تحضير مشاريع اتفاقيات دولية وترقية
الحقوق األساسية للمواطنين ،و حماية األقليات ،مع محاربة العنصرية و كل أشكال التمييز ،و كل ما من

شأنه صيانة و حماية حقوق اإلنسان و غالبا ما ينتج عن اللجنة فريق عمل أو مقرر خاص أو ممثل عنها
في تفعيل و ترقية حقوق اإلنسان ،و تعمل اللجنة وفق مستوين موضوعي بالنظر إلى موضوع الحقوق محل

الحماية ،بغض النظر عن أماكن االنتهاك ،أو وفق نظام فريق العمل ،أو بتكوين اللجان المتخصصة أو

بالمساهمة في إنشاء الهيئات و أخي ار بالعمل على تعيين المقررين الخاصين.7
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إضافة إلى ذلك تسعى اللجنة الفرعية في ظل مهامها األساسية إلى االضطالع بدراسات وتقديم
توصيات الى لجنة حقوق اإلنسان ،وذلك فيما يتعلق بمنع التمييز من أي نوع في مجال حقوق اإلنسان

والحريات األساسية وحماية األقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية .كما أنيط باللجنة أيضا القيام بأية
وظيفة يطلبها المجلس االقتصادي و االجتماعي أو لجنة حقوق اإلنسان وذلك وفقا لما قرره قرار المجلس
المؤرخ في .8 7498/8/17

تشمل الدراسات الحالية التي تقوم بها اللجنة الفرعية ،القضايا البيئية وتداعياتها على التمتع

الكامل بحقوق اإلنسان ،9و تطبيق الحق في الماء والغذاء والصحة .ويتبع اللجنة الفرعية فرق عمل تختص
بمسائل معينة ،و كثي ار ما عهدت اللجنة لمقررين خاصين بمهمة إعداد دراسات في مجال اختصاصها و

هو ما سياتي بحثه في النقطة الموالية.

ثانيا :امتداد اهتمام اللجنة الفرعية للعالقة بين البيئة وحقوق اإلنسان
في إطار االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان أصبح من الـالزم التأكيـد اليـوم علـى أن نطـاق هـذه الحقـوق

لم يعـد مقصــو ار باألسـاس علـى الحقـوق والحريـات التقليديـة الـتي درجـت الـنظم القانونيـة الداخليـة علـى القبول
وتقنينها في دساتيرها ( كالحق في حرية الرأي والتعبير وحـق االجتمـاع ،وحريـة العقيـدة والحـق في العمـل

والســكن ،)...وانمــا اتســع هــذا النطــاق ليشــمل حقـوق أخــرى مــن نــوع جديــد كــالحق في تقريــر المصير،
والحق في السلم ،والحق في التنميـة ،ثم الحـق في بيئـة سـليمة ونظيفـة ،وهـو مـا يتطلـب أن يكـون للحـق في
البيئـة مغـزى ومكانـة رفيعـة بـين أجيـال حقـوق اإلنسـان وخاصـة الجيـل الثالـث منهـا الـذي يجـد أساسـه في

فك ـرة التضــامن االجتمــاعي الــذي لم يعــد مقصـو ار علــى النطــاق المحلــي بــل امتــد إلى النطــاق العالمي.10

ولعل من بين األسباب األخرى حالة التداخل بين سالمة البيئة واعمال الحق في التنمية  ،فقد اقتنعت

الجماعة الدولية أن خطـط التنميـة ومشـروعاتها ال ينبغـي أن تـتم علـى حسـاب إجهـاد البيئـة واإلسـراف في

اسـتخدام مواردهـا المتاحـة بمـا يخـل بقواعـد التـوازن البيئـي لـذلك أقر مـؤتمر سـتوكهولم للبيئـة اإلنسـانية،

بالعالقة القائمة بين التنمية االقتصـادية والبيئـة ،11واحتلـت مسـألة مضـمون ومـدى وآثـار هـذه العالقـة مركـز
اهتمام الجهود الدولية وعلـى أرسـها جهـود األمـم المتحـدة ومختلف األجهزة التابعة لها ذات الصلة بمجال

حقوق اإلنسان بعـد ذلـك  ،لكـن الحاجـة ظلـت قائمـة إلى مزيـد من االهتمام بمشاكل التنمية والبيئة من اجل

الوصول إلى نوع من التنسيق والتوفيق بين هذه الحقوق المتداخلة.

أ /ظهور التهديدات البيئة لحقوق اإلنسان :يمكن للتدهور البيئي أن يؤثر على إعمال حقوق اإلنسان.
ولعل التقريـر عن المخاطر البيئية الرئيسية وتأثيرها على حقوق اإلنسان والفئات السكانية المعرضة للتأثر
بها ،12المقدم من طرف المفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في شهر ديسمبر  1277لدليل على
ذلك ،إذ أكد على العديد من التهديدات ذات االرتباط بالبيئة وحقوق اإلنسان.13
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حدة وانتشا اًر نتيجة للنشاط البشري المتزايد والنمو السكاني
أخذت التأثيرات البيئية الجوية تصبح أكثر ّ

والنمو االقتصادي المتواصل .وتؤدي هذه األنشطة إلى تفاقم مـشكلة االنبعاث في الغالف الجوي ،مما

يفضي إلى تلوث الهواء وتغير المناخ واستنفاد طبقة األوزون ،14ووجود مخاطر بيئية أرضية كثيرة تشمل
تدهور األراضي ،وازالة الغابات ،والتصحر ،وعادة ما تكون تأثيرات ذلك إقليمية إلى حد أبعد ،رغم أن

لتدهور األراضي آثا اًر عالمية .ولكـل من هذه المخاطر انعكاسات مدمرة بيئياً وتأثيرات سلبية على استمرار

رفاه اإلنسان.

بالتالي يمكن القول إن هناك عدداً من المخاطر البيئية التي تؤثر ،أو سوف تؤثر ،تـأثي اًر ضا اًر على

جميع جوانب حقوق اإلنسان ورفاهه ،ولذلك يجب ضمان حماية البيئة من أجـل حماية حقوق اإلنسان ودعم
وتحسين رفاهه.15

ب /اهتمام اللجنة الفرعية بعالقة البيئة بحقوق اإلنسان.
في  17أوت  7464ووفقا للقرار رقم  ،7464/726طالبت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات التي

ُسميت فيما بعد اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان  ،وهي هيئة فرعية تابعة للجنة حقوق اإلنسان ،بضرورة

إجراء و إعداد دراسات عن التدهور البيئي وعالقته بحقوق اإلنسان ،وسبب ذلك راجع إلى التقرير الذي تسلمته
اللجنة ،المقدم لها من قبل صندوق الدفاع القانوني لنادي" سيي ار "الذي يقع مقره في الواليات المتحدة – بحديقة
ياسوني الوطنية في اإل آوادور.

وينتقد التقرير المعد من طرف اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان مقترحاً قدمته إحدى شركات

النفط األمريكية لبناء طريق يمر عبر الحديقة ،على أساس أن هذا الطريق سوف يؤدي إلى شطر األراضي التي

يعيش فيها شعب هواوراني من الهنود األصليين مما سيؤدي إلى تدمير ثقافتهم وأسلوب حياتهم وأضاف التقرير أن
بناء هذا الطريق يمثل انتهاكا صارخا للحق في تقرير المصير والحق في الحياة والحق في الصحة وغيرها من
الحقوق الثقافية ،وقد أدلى أحد ممثلي منظمة أصدقاء األرض وصندوق الدفاع القانوني لنادي" سيي ار "بمداخلة

أمام اللجنة الفرعية حث فيها أعضاءها على توجيه االهتمام إلى قضية حقوق اإلنسان والبيئة.16
بالفعل في عام  7442عينت اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية األقليات السيدة فاطمة الزهرة
قسنطيني مقررة خاصة معنية بمسألة حقوق اإلنسان و البيئة  .قدمت السيدة قسنطيني في  7449التقرير
النهائي ويحمل رقم( )E/CN.9/SUB/1/7449/4الذي أتاح للجنة الفرعية إمكانية النظر ألول مرة في المشاكل

البيئية بصورة شاملة وبتركيز ُمحدد على عالقتها بحقوق اإلنسان وقد شكل تقرير قسنطيني سابقة كانت بمثابة
عالمة فارقة ،حيث عرض بالتفصيل الترابط بين مجال البيئة ومجال حقوق اإلنسان.

كان االستنتاج الرئيسي الذي خلص إليه التقرير هو أن الحقوق البيئية 17تشكل بالفعل جزًءا من المعايير

والمبادئ العالمية القائمة في مجال حقوق اإلنسان ،وأﻧها حقوق ُمعترف ﺑها على المستويات الوطنية واإلقليمية
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أيضا مجموعة من المبادئ المتعلقة بحقوق اإلنسان والبيئة ،ولكنه لم يتم اتخاذ أي إجراء
والدولية ُ .وأرفقت بالتقرير ً

بشأن هذه المبادئ.18

ويمك التأكيد في هذا الصدد بأن المقصود بالحقوق البيئية هي الحقوق التي لها عالقة بحماية البيئة

وهي آخر ما انضم إلى ترسانة قانون حقوق اإلنسان (على الرغم من أنها مازالت محال للنقاش و تحتاج إلى
المزيد من االعتراف القانوني و السياسي) ،ذلك أن الذين صاغوا صك حقوق اإلنسان األول ،وهو اإلعالن

أيضا ،لم تتضمن الدساتير
يضمنوه الحقوق البيئية .وفي ذلك الوقت ً
العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام ،7496لم ّ
الوطنية ،هي األخرى ،والتي كان القائمون على صياغة ذلك الصك يستلهموﻧها ،أي إشارة إلى تلك الحقوق  .وكان
أبدا اعتمادهم على البيئة المحيطة ﺑهم
هذا الصمت ًا
دائما و ً
أمر يمكن تفهمه فعلى الرغم من أن البشر كانوا يعون ً
فإننا بدأنا فقط ندرك الضرر الهائل الذي يمكن أن تلحقه أنشطتنا بالبيئة و بالتالي تلحقه بأنفسنا وقد كانت الجهود

الرامية إلى التخفيف من وطأة التدهور البيئي ال تزال ،عندها في بداياﺗها.19

كذلك في عام ّ ،7441كلفت اللجنة الفرعية السيد الحجي غيسه بمهمة إعداد ورقة عمل بشأن حق كل

فرد في الحصول على إمدادات مياه الشرب ،وقدم السيد غيسه تقريره الذي يحمل رقم(E /CN.4/SUB .1/7446/1
طا وثيقًا بوجود حياة اإلنسان
) من نفس العام
،مستنتجا أن الحق في المياه أساسي لحياة كل فرد ،وأنه يرتبط ارتبا ً
ً
نفسه وبحقوق أساسية مثل الحق في الصحة والحق في السكن.

كما أشار هذا التقرير إلى العالقة بين المياه(كعنصر من عناصر البيئة) من جهة ،والسلم واألمن من جهة

أخرى ،بالنظر إلى أن ندرة الموارد المائية واالفتقار إلى الوصول إلى مياه الشرب ُيثير نزاعات مسلحة  .كما أن
الحصول على المياه يرتبط بحقوق ثقافية وجماعية مثل حق الشعوب في تقرير المصير وحقها الثابت في امتالك
واستخدام ثرواﺗها ومواردها الطبيعية.20

من خالل هذه التقارير يظهر جليا االهتمام الذي توليه اللجنة الفرعية للعالقة بين حقوق اإلنسان

والبيئة ،وسعيها إلى حماية هذه العالقة بما يوفق تمتع اإلنسان خاصة بحقه في البيئة السليمة والصحية.21

الخاتمة

إن الحديث عن الدور النسبي للجنة الفرعية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل مهامها األساسية

يظهر عكس ذلك ،أين ظهر أن اختصاصات اللجنة ال تقتصر فقط على الحقوق التقليدية التي يجب أن
يمتع اإلنسان بها ،وانما امتدت إلى موضوع البيئة نظ ار لالرتباط الوثيق والعالقة الوطيدة بين حقوق اإلنسان
والبيئة ،السيما عندما يتعلق األمر بالحق في البيئة السليمة والصحية .كما إن االجتهادات القانونية المتعلقة

بالمسائل البيئية وحقوق اإلنسان ،التي انبثقت عن نظم حقـوق اإلنسان في مختف قوانين الدول المقارنة
(األوروبية اإلفريقية واألمريكية) ،قد أسهمت في توضيح الكيفية التي يؤثر بها التدهور البيئي على حقوق

اإلنسان.
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بناء على ما تقدم يمكن استنتاج مجموعة من النقاط التي تبين االهتمام الذي توليه اللجنة الفرعية
لحقوق اإلنسان بموضوع البيئة حق اإلنسان في بيئة سليمة:

 لذلك يمكن اعتبار أن الواجبـات وااللت ازمـات المتصلة بحقوق اإلنسان التي تسعى اللجنة الفرعية إلى

تطويرها والمحافظة عليها ،يمكن أن تشكل مصدر إلهام ودعم في وضع السياسات الدوليـة واإلقليمية

والوطنية في مجال حماية البيئة وحماية حقوق اإلنسان ،وأن تعزز اتساق السياسات وشرعيتها ونتائجها

المستدامة.

 يمكن القول انه يمكن آلليات حماية حقوق اإلنسان ،أن تساهم في توضيح العالقة بين حقوق

اإلنسان والبيئة .وقد أسهمت هيئـات األمـم المتحدة لحقوق اإلنسان المستندة إلى الميثاق ،بصفة خاصة ،في
توضيح بعض عناصر العالقة بين حقوق اإلنسان والبيئة من خالل اعتماد ق اررات توفر إرشادات للدول

والمنظمـات الدولية .ويضاف إلى ذلك أن عدة إجراءات خاصة أنشأتها لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية

ومجلس حقوق اإلنسان ،فيما يتصل مثالً بالبيئة والمنتجات والنفايات السامة واألغذية والميـاه والـسكن والفقـر
المـدقع والشعوب األصلية ،قد أسهمت في توضيح وتعزيز العالقة بين حقوق اإلنسان والبيئة.
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