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المقدمة
يعد قانوف البيئة أحد فروع القانوف الدولي العاـ ،الذي ييتـ بحماية البيئة،

شيئا
بمختمؼ جوانبيا ،ىذا وقد نشأ القانوف الدولي كغيره مف القوانيف ،ثـ أخذ باالتساع ً

فشيئا ،حتى بدأ ىذا التوسع المرتبط بالتطور الدراماتيكي لثورة الصناعة ،وما تالىا مف
ً
طبيعيا لنشوء فروع قانونية
أمر
تطور كبير في ثورة االتصاالت والتكنولوجيا ،حتى بات ًا
ً
متعددة ومتنوعة ،مف حيث الطبيعة واألشخاص المخاطبيف والموضوع واالىتمامات.

وفي إطار الشرائع السماوية ،فقد حرص اإلسالـ عمى ضرورة الحفاظ عمى

البيئة ،وعدـ اإلضرار بيا أثناء الحروب ،فقد أوصى أبو بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو)
قائد الجيش قائالً" :ال تخونوا وال تغموا وال تغدروا ،وال تعقروا نخالً وال تحرقوه ،وال تقطعوا

شجرة مثمرة."..

ويمكف إجماؿ المواضيع التي ييتـ بيا القانوف الدولي البيئي فيما يمي :منع

تموث المياه البحرية ،وتوفير الحماية واالستخداـ المعقوؿ لمثروات واألحياء البحرية،

وحماية المحيط الجوي مف التموث ،وحماية النباتات والغابات والحيوانات البرية ،وحماية
المخموقات الفريدة ،وحماية البيئة المحيطة مف التموث.
وال خالؼ عمى أنو أصبح ىناؾ عالقة سمبية بيف اإلنساف والبيئة في العصر

الحديث ،أدت إلى ظيور طائفة مف الظواىر البيئية الخطيرة ،والتي استرعت اىتماـ
العالـ أجمع؛ رغبة في مواجية ىذه المشكالت ،ودراستيا ،لمحد مف أخطارىا وآثارىا
الضارة عمى اإلنساف والبيئة.

دوليا؛ نتيجة آلثارىا عمى المجتمع الدولي،
كما احتمت المشاكؿ البيئية
اىتماما ً
ً
وآثارىا عمى القيمة االقتصادية السميمة ،وقد ترتب عمى ذلؾ التكفؿ بالبيئة بشكؿ فعاؿ،

عمى المستويات المختمفة الدولية واإلقميمية والوطنية ،حيث تجمى ذلؾ بوضوح في إقامة

المؤتمرات وابراـ االتفاقيات والبروتوكوالت ،والنص في دساتير معظـ دوؿ العالـ عمى
3

حؽ اإلنساف في العيش في بيئة سميمة ومالئمة ،وانطالقًا مف ىذا ،أصدرت أغمب
الدوؿ التشريعات المختمفة لحماية البيئة(.)1
ونسأؿ اهلل أف يوفقنا في ىذا البحث إليضاح العالقة بيف القانوف الدولي وحماية

البيئة ،ىذا ،وقد تـ دراسة ىذا البحث مف خالؿ الفصميف التالييف:
الفصل األول :مفيوم ومصادر القانون الدولي البيئي.

الفصل الثاني :دور المجتمع الدولي في حماية البيئة.

( )1راجع :مجلة القانون واألعمال :مقال بعنوان" :االهتمام الدولي بحماية البيئة" ،بقلم /وافي حاجة ،في  5سبتمبر،
4102م.
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الفصل األول

مفهوم ومصادر القانون الدولً البٌئً
تقسٌم :
المطلب األول  :مفهوم القانون الدولً
المطلب الثانً  :أسباب حماٌة البٌئة طب ًقا لقواعد القانون الدولً
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المبحث األول

مفهوم القانون الدولً للبٌئة وأسباب حماٌتها
دول ًٌا
تقسٌم :
المطلب األول  :مفهوم القانون الدولً للبٌئة
المطلب الثانً  :أسباب حماٌة البٌئة طب ًقا لقواعد القانون الدولً

6

المطلب األول

مفهوم القانون الدولً للبٌئة
International Environmental Law

أوالً :مفهوم البٌئة:
لقد عرؼ المشرع المصري البيئة في المادة األولى مف قانوف البيئة رقـ  ،4لسنة

1994ـ ،بأنيا" :المحيط الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية ،وما يحتويو مف موارد ،وما
يحيط بيا مف ىواء وماء وتربة ،وما يقيمو اإلنساف مف منشآت"(.)1

وقد عرفيا المشرع الفرنسي في قانوف البيئة الصادر في سنة 1976ـ ،بأنيا" :تمؾ

الناجمة مف عموـ الطبيعة ،والمطبقة عمى المجتمعات اإلنسانية".
“Les deux sens habituels du mot environnement il subsiste
neamoins deux sens differents dans la langue actuelle; Celui qui est
issu des sciences de la nature et applique aux societes humaines”)2( .
اسعا في القانوف  ،91الصادر في سنة
أما المشرع التونسي ،فقد عرؼ البيئة تعريفًا و ً
 1983ـ ،في المادة الثانية منو ،عمى أنو" :العالـ المادي بما فيو األرض واليواء ،والبحر
والمياه الجوفية والسطحية ،وكذلؾ المساحات الطبيعية ،والمناظر الطبيعية ،والمواقؼ المتميزة،

ومختمؼ أصناؼ الحيوانات والنباتات ،وبصفة عامة ،كؿ ما يشمؿ التراث الوطني"(.)3

كما نصت المادة األولى مف القانوف البمغاري لحماية البيئة عمى أنو" :مجموعة مف

العوامؿ والعناصر الطبيعية ،والتي تؤثر في التوازف البيئي ،وكذلؾ تحسيف المعيشة وصحة

اإلنساف ،والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي".
“un ensemble de facteurs et d’éléments naturels et
anthropageniques carrélés, affectant l’equilibre ecologique ainsi que

( )0راجع :الجريدة الرسمية ،العدد  5الصادر في  3فبراير ،سنة 0992م.
( )4انظر:
Prieur (M): “Droit de l’environnement”,2e edition, Dollaz, Paris, 1991, P.3.

( )3راجع :د .محمود السي د حسن :ضوابط الحماية الدولية للبيئة الطبيعية ،دار النهضة العربية ،القاهرة4112 ،م ،ص.02
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la qualité de la vien et la santé des Hommes, le patrimoine, culturel et
historique et paysage”)1( .

ثانًٌا :تعرٌف القانون الدولً للبٌئة:
عرؼ القانوف الدولي البيئة بأنو" :مجموعة قواعد ومبادئ القانوف الدولي العاـ ،التي
تنظـ نشاط الدوؿ في منع وتقميؿ األضرار المختمفة ،التي تنتج مف مصادر مختمفة لممحيط

البيئي ،أو خارج حدود السياسة اإلقميمية"(.)2

في حيف عرفو البعض بأنو" :مجموعة القواعد القانونية الدولية العرفية واالتفاقية

المتفؽ عمييا بيف الدوؿ؛ لمحفاظ عمى البيئة مف التموث"(.)3

كما عرفو البعض بأنو" :مجموعة مف المبادئ والقواعد القانونية الدولية ،التي ترمي
إلى المحافظة عمى البيئة وحمايتيا ،مف خالؿ تنظيـ نشاط أشخاص القانوف الدولي العاـ في

مجاؿ منع وتقميؿ األضرار البيئية ،وتنفيذ االلتزامات المتعمقة بحماية البيئة".

( )0انظر:
Kiss (A): “Traité de droit Europeen de l’environnement” edition Frison, 1995, P.4.
( )4راجع :د .أمين حسني :مقدمات القانون الدولي للبيئة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،001أكتوبر0994 ،م ،ص .031
( )3راجع :د .هاشم صالح :المسؤولية الدولية عن المساس بسالمة البيئة البحرية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة0990 ،م ،ص .3
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المطلب الثانً

أسباب حماٌة البٌئة طب ًقا لقواعد القانون الدولً
أوالً :أسباب جغرافٌة وطبٌعٌة:
إف البيئة اإلنسانية وحدة واحدة ،ال تتجزأ ،وعناصرىا مشتركة بيف جميع المقيميف عمى

الكرة األرضية ،كما أنيا مرتبطة ومتصمة ببعضيا ،فاألضرار التي تصيب البيئة ال تنحصر
في مكاف حدوثيا ،بؿ تتحرؾ وتصيب أماكف تبعد آالؼ الكيمو مترات عف مصدر حدوثيا،

فاليواء المموث في دولة معينة ،يعبر الحدود والقارات ،وينتقؿ إلى دوؿ وقارات أخرى.

ومف ناحية أخرى ،فإف عناصر البيئة الطبيعية تتفاعؿ فيما بينيا ،ويؤثر كؿ عنصر

منيا في باقي العناصر األخرى( ،)1ويؤدي تموث التربة بمبيدات مكافحة الحشرات واآلفات

الزراعية ،إلى تموث المنتجات الزراعية ،التي تنتقؿ إلى جسـ اإلنساف بمموثاتيا ،كما تنتقؿ إلى
الحيوانات ،التي تعتمد عمى الغذاء الناتج عنيا ،ثـ عمى اإلنساف الذي يعتمد في غذاءه عمى

ىذه الحيوانات ،وىكذا.

خالصة القول :أف الجنس البشري يعيش في بيئة واحدة ،وفي وسط ال ينقسـ،

حدودا سياسية أو جغرافية أو اقتصادية ،باعتبار أف
واألضرار التي تصيب البيئة ،ال تعرؼ
ً
التموث ىو بطبيعتو عابر لمحدود ،أو بعبارة أخرى أوجز ىو "ال حدودي"(.)2

ثانًٌا :األسباب العلمٌة والفنٌة:
تبيف االحتياجات العممية والفنية أىمية التعاوف الدولي؛ مف أجؿ حماية البيئة والحفاظ

عمييا مف التموث ،ذلؾ أف الحفاظ عمى ىذه البيئة نظيفة ،يستمزـ تبادؿ المعمومات والخبرات

المكتسبة بيف الدوؿ المعنية ،كما يتطمب خبرات عممية وتقنية وأجيزة ومعدات متطورة(.)3

ً
ثالثا :أسباب اقتصادٌة:
( )0راجع :د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،دار النهضة العربية0991 ،م ،ص
 ،33وما بعدها.

( )4راجع :د .أحمد أبو الوفا :تأمالت حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث ،المجلة المصرية للقانون الدولي العام ،العدد
رقم 0993 ،39م ،ص.51

( )3راجع :د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص.25
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االقتصاد ىو استغالؿ اإلمكانيات والموارد المتاحة لإلنساف أفضؿ استغالؿ؛ وذلؾ
مف أجؿ تحقيؽ التنمية الشاممة ،أي التنمية االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية

والسياسية والمستدامة ،بيدؼ الوصوؿ إلى افضؿ مستوى لمعيشة اإلنساف(.)1

رابعًا :األسباب التً تتعلق بحماٌة بٌئة المناطق غٌر الخاضعة
لسٌادة الدول:
ىناؾ مناطؽ شاسعة مف الكرة األرضية ،ال تخضع لسيادة أي دولة ،فيي مناطؽ

دولية ،وتعتبر ت ارثًا مشترًكا لإلنسانية  ،Common Heritage of Mankindولذلؾ يجوز لكؿ
دولة بشروط معينة ،استخداميا واستغالليا ،ومف ىذه المناطؽ أعالي البحار والمحيطات ،وما
يعموىا مف ىواء ،والمناطؽ القطبية والفضاء الخارجي(.)2

وىذه المناطؽ تحتاج إلى حماية بيئتيا ،ومفيوـ الحماية ىنا ال ينسحب فقط عمى

أيضا حماية الكائنات الحية التي تعيش فييا ،سواء كانت
حماية العناصر الطبيعية ،بؿ يشمؿ ً
برية أـ بحرية ،وسواء كانت طيور أـ أسماؾ أـ حيوانات.
واف االىتماـ بالتعاوف الدولي لحماية بيئة ىذه المناطؽ وصيانة مواردىا الطبيعية ،مف

مخاطر التموث ،أو االستخداـ غير الرشيد ،تكتسب أىمية قصوى لألسباب اآلتية:

 -1إذا كانت ىذه المناطؽ تخرج عف نطاؽ السيادات الوطنية ،حيث ال تخضع الختصاص
أي دولة ،أو مجموعة مف الدوؿ ،فقد ال تيتـ الدوؿ بحماية بيئتيا ،بنفس القدر الذي

تحمي بو بيئة أقاليميا ،ولذلؾ يأتي التعاوف الدولي بأشكالو المختمفة لحماية بيئة المناطؽ
غير الخاضعة لسيادة الدوؿ.

 -2تسيء الدوؿ عادةً استغالؿ الحقوؽ التي قررىا ليا القانوف الدولي في ىذه المناطؽ ،وما
يترتب عمى ذلؾ مف إضرار ببيئتيا ،وذلؾ ألنيا لف تجد مقاومة أو معارضة لتصرفاتيا
فييا ،ليذا نجد أف العديد مف الدوؿ النووية تجري تجاربيا الذرية والنووية فييا؛ مما يسفر
عف تموث بيئتيا ،فال يمكف حماية بيئة ىذه المناطؽ إال عف طريؽ قواعد القانوف الدولي.

( )0راجع :د .رياض صالح أبو العطا :حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،دار الجامعة الجديدة4119 ،م ،ص.29
( )4راجع :د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص 29ومابعدها.
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 -3إف استعماؿ واستغالؿ الدوؿ غير الرشيد لموارد ىذه المناطؽ الطبيعية ،ييدد باختفاء
العديد مف الكائنات الحية المفيدة لإلنساف وبيئتو.

يتجز مف البيئة اإلنسانية،
أ
أخيرا ،فإف بيئة ىذه المناطؽ تشكؿ في نياية األمر جزًء ال
 -4و ً
ومف ثـ يصيب ىذه األخيرة ما يصيب األولى ،ولذلؾ فإف حماية بيئة ىذه المناطؽ
ينعكس عمى حماية البيئة بصفة عامة.

خام ًسا :األسباب التً تتعلق بالثروات الطبٌعٌة المشتركة لدولتٌن
أو أكثر:
تظير أىمية التعاوف الدولي لحماية البيئة في حالة حماية أو تنظيـ استغالؿ الثروات

الطبيعية ،التي تشترؾ فييا دولتاف أو أكثر
Ressources Naturelles Partagés par Deux ou Plusieurs États
إذ ال يمكف حماية ىذه الثروات أو تنظيـ استغالليا ،إال مف خالؿ التعاوف المشترؾ،

الثنائي أو متعدد األطراؼ ،بيف الدوؿ المعنية ،فال فائدة مف أية إجراءات قد تتخذىا دولة
منفردة أو بعض الدوؿ لحماية ىذه الموارد ،دوف أف تكوف ىذه اإلجراءات جماعية ،بحيث

تصدر عف جميع الدوؿ المشتركة فييا ،بيدؼ التزاـ الجميع بيا؛ مف أجؿ حماية بيئة ىذه
الموارد حماية فعمية ،وقد يأخذ ىذا التعاوف صورة اتفاقيات دولية ،كما قد يأخذ صورة إنشاء

ىياكؿ تنظيمية ،كالمنظمات الدولية أو المجاف الدولية المشتركة(.)1

( )0راجع :د .رياض صالح أبو العطا :حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص .51
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المبحث الثانً

مصادر القانون الدولً البٌئً
تقسٌم :
المطلب األول  :االتفاقٌات الدولٌة
المطلب الثانً  :العرف الدولً
المطلب الثالث :قرارات المإتمرات والمنظمات الدولٌة
المطلب الرابع :المبادئ القانونٌة العامة
المطلب الخامس :قرارات القضاء الدولً
المطلب السادس :الفقه الدولً
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المطلب األول

االتفاقٌات الدولٌة
International Treaties
تطمػؽ بعض المراجع القانونية عمى االتفاقيات الدولية أو المعاىدات الدولية وصؼ

نظر لطبيعتيا القانونية الممزمة لمدوؿ( ،)1وتعد االتفاقيات الدولية المصدر
Hard Law؛ ًا
الرئيسي األوؿ لمقواعد القانونية لمقانوف الدولي لمبيئة ،السيما وأنيا مصدر مكتوب ال خالؼ
عميو.

ومف المعروؼ أف عناصر البيئة متعددة ،منيا البيئة البحرية والبيئة الجوية ،والبيئة

البرية ،وليذا أبرمت اتفاقيات تتسـ بالتخصص في معالجة النظاـ البيئي لكؿ عنصر مف ىذه
العناصر ،فيناؾ اآلف ما يزيد عف  252عمؿ قانوني في مجاؿ القانوف الدولي لمبيئة ما بيف

معاىدات واتفاقيات واعالنات وأحكاـ دولية( ،)2كما يمي:

أ -اتفاقٌات تتعلق بالبٌئة

البرٌة :مثؿ اتفاقية روما ،سنة 1951ـ ،بشأف وقاية

النباتات ،واالتفاقية المتعمقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالـ باريس سنة

1972ـ ،واتفاقية رامسار لسنة 1971ـ ،والخاصة باألراضي الرطبة ذات األىمية الدولية،

موطنا لمطيور المائية.
ال سيما بوصفيا
ً

ب -اتفاقٌات تتعلق بالبٌئة

البحرٌة :ومف قبيؿ ذلؾ اتفاقية لندف ،سنة 1954ـ،

المعدلة بواسطة المنظمة االستشارية الحكومية لممالحة البحرية ،سنة 1962ـ ،سنة

1969ـ ،سنة 1971ـ ،وتمؾ االتفاقية خاصة بمنع تموث البحار بزيت البتروؿ ،واتفاقية

أوسمو لسنة 1972ـ ،المتعمقة بالرقابة عمى التموث البحري باإلغراؽ مف السفف والطائرات.

جـ -اتفاقٌات تتعلق بالبٌئة

الجوٌة :مثؿ اتفاقية چنيؼ لعاـ 1979ـ ،المتعمقة بتموث

اليواء بعيد المدى عبر الحدود ،واتفاقيات فيينا لعاـ 1985ـ ،الخاصة بحماية طبقة
( )0انظر:
Environment Law: “An In – Depth Review UNEP Report, No2, 1981”, P.23.

( )4راجع :د .حازم حسن جمعة :األمم المتحدة والنظام الدولي لحماية البيئة ،مجلة السياسة الدولية ،السنة  ،31العدد
 ،001يوليو 0992م ،ص .042
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األوزوف ،واتفاقية چنيؼ لعاـ 1977ـ ،لمحماية مف تموث اليواء والضوضاء واالىت اززات
Noise and Vibration

* مآخذ االتفاقٌات الدولٌة كمصدر للقانون الدولً للبٌئة:
نوعا مف
 -1ال توجد اتفاقية دولية تضع قواعد عامة لحماية البيئة بوجو عاـ ،فيي تعالج ً
أنواع التموث البيئي أو األخطار التي تيدد التوازف األيكولوجي لمبيئة الطبيعية.
 -2وىناؾ اتفاقيات لـ تشتمؿ عمى التزامات محددة بقدر ما اشتممت عمى توصيات ومبادئ
ومدونات سموؾ غير ممزمة.

 -3كما أنو ورغـ اعتبار االتفاقيات الدولية مف المصادر الميمة لمقانوف الدولي لمبيئة ،فإف

عدد الدوؿ التي تنضـ ليا وتصادؽ عمييا يكوف ضئيالً في غالب األحياف؛ مما يؤثر

عمى فعاليتيا.

قانونا ،إال
 -4عمى الرغـ مف أف معظـ االتفاقات البيئية المتعددة األطراؼ تعد صكو ًكا ممزمة ً
أف آليات تسوية المنازعات الدولية المتصمة بأحكاميا ماتزاؿ ضعيفة ،ويحتاج ذلؾ إلى
التالحـ المستمر بيف األدوات الوسيطة القائمة عمى الصعيد المشترؾ بيف الوكاالت

المعنية ،وعمى الصعيد الحكومي الدولي عمى حد سواء(.)1

( )0راجع :د .أحمد دسوقي محمد إسماعيل :اإلدارة الدولية لقضايا البيئة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد رقم  ،021السنة
الثامنة والثالثون ،يناير ،سنة 4114م ،ص .094
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المطلب الثانً

العرف الدولً
International Custom
ففي مجاؿ القانوف الدولي لمبيئة نصادؼ العديد مف القواعد العرفية ،التي تحكـ نشاط
الدوؿ وتصرفاتيا في مجاؿ حماية البيئة الدولية مف التموث ،وينبغي اإلشارة إلى المبدأ 21

مف إعالف إستكيولـ ،لسنة 1972ـ ،والذي يعد كقاعدة دولية عرفية في القانوف الدولي لمبيئة،
والذي يتوافؽ مع المبدأ رقـ ( )2مف إعالف ريودي جانيرو ،سنة 1992ـ ،ومحصمة الفكرة

القانونية لكال المبدأيف ،ىي أحقية الدوؿ وسيادتيا في استغالؿ ثرواتيا وفقًا لسياستيا البيئية،
مع حظر أف تم تد آثار التموث إلى أقاليـ الدوؿ األخرى ،أو إلى مناطؽ ال تخضع لسيادة

الدوؿ وىي مناطؽ التراث المشترؾ لإلنسانية ،وتنص المادة ( )11من إعالن إستكيولم عمى

أنو:
“states have… the sovereign right to exploit their own resources
pursuant to their won environmental policies and the responsibility to
ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause
damage to the environment of other states or areas beyond the limits
of national jurisdiction.
ونجد بعض القواعد العرفية المتصمة بحماية البيئة ،والتي تفرض التزامات قانونية
عمى الدوؿ بحماية البيئة ،وااللتزاـ بقواعد حسف الجوار ،وعدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ،

خاصة في مجاؿ األنشطة الخطرة ،التي تؤدي إلى التموث عبر الحدود الدولية(.)1

ىذا ،وتصنؼ المادة ( )38مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية ،العرؼ الدولي

باعتباره المصدر الثاني ضمف مصادر القانوف الدولي ،إذ تشكؿ قواعد القانوف الدولي ،في
أغمبيا قواعد عرفية ،تـ تقنينيا في معاىدات دولية عامة ،والقاعدة العرفية تنشأ مف خالؿ

( )0راجع :د .صالح محمد بدر الدين :المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
4113م ،ص .092
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معينا ،مع توفر االعتقاد واالقتناع لدييـ
اتباع وتواتر أشخاص القانوف الدولي العاـ سمو ًكا ً
بإلزامية اتباع ذلؾ السموؾ.
فقد عرفو الدكتور /صالح الديف عامر بأنو" :مجموعة القواعد العرفية الدولية المستقاة

مف العادات الدولية المرعية والمعتبرة ،بمثابة القانوف دؿ عميو تواتر االستعماؿ"(.)1

فالعرؼ الدولي يمثؿ البداية الحقيقية لقواعد القانوف الدولي بالنظر؛ ألف طريقة تكوينو

تستغرؽ وقتًا طويالً ،مما يتيح ألعضاء الجماعة الدولية فرصة كبيرة لتكويف عقيدتيـ وقناعتيـ
بضرورة االنصياع ألحكامو(.)2

* أهمٌة العرف الدولً:
تتمثؿ أىمية العرؼ الدولي ،في مجموعة كبيرة مف القواعد المفصمة ،التي تشكؿ

القسـ األكبر مف القانوف الدولي العاـ المعترؼ بو ،ويشكؿ ىذا الجزء مف القانوف الدولي
العاـ ،معظـ القواعد التي تنظـ المناطؽ المختمؼ عمى سيادتيا بيف الدوؿ ،وكذلؾ حرية

المالحة في عرض البحار ،واالمتيازات والحصانات(.)3

( )0راجع :د .صالح الدين عامر :مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،مطبعة جامعة القاهرة4111 ،م ،ص .329

( )4راجع :د .إبراهيم خليفة :الوسيط في القانون الدولي العام ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية4101 ،م ،ص.399

( )3راجع :دراسة مسحية للقانون الدولي اإلنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،مركز
ميزان4119 ،م ،ص ،9والمنشور على الموقع اإللكتروني http://www.mezan.org
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المطلب الثالث

قرارات المإتمرات والمنظمات الدولٌة
تعتبر الق اررات والتوصيات الصادرة عف المنظمات الدولية مف الروافد المباشرة لمقواعد
القانونية لمقانوف الدولي لمبيئة ،السيما إذا احتوت عمى خصائص القاعدة القانونية العامة ،بأف
اما يتضمف تكميفًا بعمؿ أو االمتناع عف عمؿ.
كانت مجردة وعامة وممزمة لمف تخاطبيـ إلز ً
ىذا ،وقد صدر عف المنظمات الدولية العديد مف الق اررات والتوصيات واإلعالنات
المتعمقة بحماية البيئة ،سواء فيما يتعمؽ بتموث اليواء أو الماء أو التربة ،أو بحماية الموارد
الطبيعية والحياة البرية(.)1
أما بخصوص المؤتمرات الدولية ،فيناؾ مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئة اإلنسانية،
الذي عقد بناء عمى قرار الجمعية العامة ،والذي انعقد في مدينة إستكيولـ السويد ،سنة
1972ـ ،وكذلؾ المؤتمر الذي انعقد في چنيؼ ،سنة 1992ـ ،وىناؾ الميثاؽ العالمي
لمطبيعة الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،في  28أكتوبر ،سنة 1982ـ.
ورغـ أف ما تنتيي إليو ىذه المؤتمرات والمنظمات ال يعدو أف يكوف توجييات غير
ممزمة ،إال أف ذلؾ ال يقمؿ مف أىميتيا ،حيث إنيا تعد اإلطار العاـ لالتفاقيات الممزمة ،ومف
مصدر مف مصادر القانوف الدولية لمبيئة.
ًا
ثـ ،فإف ىذه التوصيات تعد

( )0انظر:
* Pannatier (s): “L’Antarctique et la protection internationale de l’environnement”,
Schulthess Polygraphischer Verlag Zurich, 1994, P. 238.
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المطلب الرابع

المبادئ القانونٌة العامة
وىي تمؾ المبادئ القانونية المتعارؼ عمييا في النظـ القانونية الداخمية لمدوؿ ،أعضاء
المجتمع الدولي ،والتي تعبر عف ارتضاء الضمير العالمي ليا ،لما تحممو مف اعتبارات
العدالة ،وحسف الجوار والتوفيؽ بيف المصمحة الخاصة لكؿ دولة ،ومصمحة المجتمع
الدولي(.)1
والشؾ أف المبادئ العامة لمقانوف تشكؿ قواعد عرفية عامة وممزمة ،ففي مجاؿ حماية
البيئة مف التموث ،نجد أف ىناؾ بعض المبادئ العامة التي ظيرت في المجتمع الدولي ،نتيجة
تموث البيئة ،منيا "مبدأ االستخداـ غير الضار لإلقميـ"
”“Le Principe de L’utilisation non Dommageable au Territoire
أساسا لممسؤولية الدولية عف األضرار الناجمة عف التموث بالنفايات الخطرة،
يصمح ألف يكوف
ً
وتسأؿ الدوؿ المصدرة عف خرؽ ىذه القاعدة الدولية القانونية العامة.

ومف المبادئ العامة ما ذىب إليو الميثاؽ العالمي لمطبيعة سنة 1982ـ ،والذي عبر
عف االعتراؼ بالحؽ السيادي لمدوؿ في استغالؿ مواردىا الطبيعية ،مع احتراميا لمصالح
أيضا مبدأ عدـ التعسؼ في
الجماعي الدولي في حماية البيئة ،والمحافظة عمييا ،وىناؾ ً
أساسا لممسؤولية عف تعويض األضرار التي تصيب البيئة البحرية(.)2
استخداـ الحؽ ،واتخاذه
ً

( )0راجع :د .أحمد محمود سعد :استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ،ص.003

( )4راجع :د .عبد الواحد محمد الفار :االلتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث ،دراسة قانونية
في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،دار النهضة العربية ،القاهرة0995 ،م ،ص.11
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المطلب الخامس

قرارات القضاء الدولً
International Judicial Decision
ىاما في نطاؽ القانوف الدولي ،ومجموعة المبادئ
تمعب األحكاـ القضائية الدولية ًا
دور ً
أصميا لمقانوف
مصدر
ًا
القانونية الدولية التي يمكف استخالصيا مف أحكاـ المحاكـ ،ال تعتبر
ً

الدولي ،وانما ىي مصدر احتياطي.

وعمى الرغـ مف أف المادة ( )53مف نظاـ محكمة العدؿ الدولية ،تنص عمى أف
"الحكـ القضائي ال يمزـ غير أطراؼ النزاع وال يعتبر سابقو".
وفيما يتعمؽ بأحكاـ القضاء والتحكيـ الدولي حوؿ قضايا البيئة ومشكالتيا ،فثمة

أحكاـ عديدة تؤكد عمى أنو "ال يحؽ ألية دولة طبقًا ألحكاـ القانوف الدولي ،أف تستعمؿ أو أف
ترخص باستعماؿ إقميميا عمى نحو يسبب الضرر لألشخاص أو الممتمكات في إقميـ دولة
أخرى ،وتتحمؿ الدولة المسئولية عف إصالح األضرار البيئية البالغة والخطيرة" ،وذلؾ كما

حدث عندما حكمت محكمة التحكيـ في قضية مصير ترايؿ  Trail Smelterعاـ 1932ـ
بيف كندا والواليات المتحدة األمريكية ،وقضية بحيرة النو  Lake Lanouxعاـ 1957ـ بيف

فرنسا واسبانيا ،وغيرىا مف األحكاـ(.)1

( )0راجع :د .معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ،دار النهضة العربية4111 ،م ،ص.030
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المطلب السادس

الفقــه الدولً
إف الفقو يمثؿ الجانب العالمي لمقانوف؛ ألنو يقوـ عمى استخالص األحكاـ الجزئية مف
األصوؿ الكمية لمقواعد القانونية بالطرؽ العممية ،ومناقشة قواعد القانوف لمكشؼ عف عيوبيا
ومزاياىا(.)1
واختمؼ الفقو الدولي كمصدر احتياطي مف مصادر القانوف الدولي العاـ ،فقد ذىب
البعض إلى تراجع دور الفقو الدولي ،بمعنى أنو ال ينشئ قواعد دولية ،وانما يفسر ىذه القواعد
الدولية الموجودة ،ويغمؽ عمييا ،مما يعني أننا أماـ مصدر كاشؼ لمقاعدة القانونية الدولية،
وليس منشأ ليا.
في حيف ذىب غالبية الفقياء إلى تراجع ىذا الدور إلى ما دوف المصادر الثانوية،
كمصدر مف مصادر القانوف الدولي ،فقد ولى زمف أب القانوف الدولي ،الفقيو "جروسيوس"
حينما كاف ينشئ القواعد الدولية ،ويضع النظريات القانونية ،وعند المجوء إلى آراء الفقياء،
يدا عف األىواء ،والدوافع
البد وأف تكوف تمؾ اآلراء مبنية عمى الحياد والموضوعية ،بع ً

السياسية والنزعات القومية.

( )0راجع :د .عبد الباقي البكري :المدخل لدراسة القانون والشريعة اإلسالمية ،نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية ،ج ،0مطبعة
األدب ،النجف األشرف0914،م ،ص.211
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الفصل الثانً

دور المجتمع الدولً فً حماٌة البٌئة
تقسٌم :
المبحث األول  :دور المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئة
المبحث الثانً  :دور االتفاقٌات الدولٌة فً حماٌة البٌئة
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المبحث األول

دور المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئة
International Organizations
ىاما في مجاؿ حماية البيئة ،حيث تقوـ بأنشطة متعددة
تمعب المنظمات الدولية ًا
دور ً
مف أجؿ تحقيؽ ىذا الغرض ،وتممؾ ىذه المنظمات العديد مف الوسائؿ مثؿ الدعوة إلى،

واإلشراؼ عمى ،واعداد االتفاقيات الدولية ،واجراء الدراسات واألبحاث الالزمة ،وتبادؿ البرامج،
أخيرا ،إصدار التوصيات والق اررات والموائح
واصدار المعايير المناسبة لحماية البيئة ،و ً
والتوجييات وانشاء األجيزة الالزمة لذلؾ.
ولقد أسيمت المنظمات الدولية في النيوض بقواعد القانوف الدولي لمبيئة ،وذلؾ مف
خالؿ ما أبرـ مف اتفاقيات ومعاىدات لمنع التموث ،وتقرير ضماف لمتعويضات عف األضرار

البيئية ،وتسوية المنازعات ذات الطابع البيئي(.)1

وقد قامت منظمة األمـ المتحدة ،وكذلؾ المنظمات المتخصصة بدور فعاؿ في تطوير

القانوف الدولي لمبيئة مف خالؿ تبني إستراتيجية خاصة بيذا الشأف ،إلى جانب األنشطة

األخرى التي تقوـ بيا(.)2

وسوف يتم تقسيم ىذا المبحث إلى المطالب اآلتية:

المطمب األول :دور المنظمات المتخصصة في حماية البيئة.

المطمب الثاني :دور األمـ المتحدة في حماية البيئة.

( )0راجع :د .محسن عبد الحميد أفكيرين :النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرها القانون
الدولي مع إشارة خاصة لتطبيق ها في مجال البيئة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،دار النهضة العربية،

القاهرة0999 ،م ،ص.394

( )4انظر:
* Mccaffery (S.C.) & Lutz (R.E.): “Environmental Pollution and Individual Rights”,
Kluwer, Deveter the Netherlands, 1978, P. 192.
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المطلب األول

دور المنظمات المتخصصة فً حماٌة البٌئة
specialized Agencies
قامت العديد مف المنظمات الدولية األخرى خارج إطار برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
باتخاذ إجراءات عمى المستوى الدولي واإلقميمي ،لمحد مف األضرار التي تمحؽ بالبيئة مف

األنشطة البشرية المختمفة ،وقد ساىمت تمؾ اإلجراءات في تطوير القانوف الدولي لمبيئة.

 -1منظمة األمم المتحدة لألغذٌة والزراعة:
)Food and Agricultural Organization (FAO
وضعت المنظمة المعايير والمستويات المتعمقة بحماية المياه والتربة واألغذية مف

التموث ،بواسطة بقايا مبيدات اآلفات ،أو عف طريؽ المواد المضافة لألغذية؛ لممساعدة في
حفظيا.

لذلؾ أبرمت المنظمة مع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة مذكرة التفاىـ بشأف التعاوف في

مجاالت متعددة ،منيا التعاوف لتطوير القانوف الدولي لمبيئة والمؤسسات ،سواء عمى المستوى
الدولي أو الوطني.

وفي عاـ 1991ـ ،ساىمت المنظمة في التحضير لعقد مؤتمر األمـ المتحدة ،المعني

بالبيئة والتنمية بػ"ريودي جانيرو" بالب ارزيؿ ،سنة 1992ـ ،وشاركت العديد مف مجموعات

العمؿ ،المعنية بالتموث البيولوجي والمحيطات والغابات واألرض والزراعة.

أخيرا ،قامت المنظمة بإعداد بعض االتفاقيات الدولية واإلقميمية ،ذات الصمة بالبيئة،
و ً
مثؿ اتفاقية حماية البحر األبيض مف التموث ،سنة 1976ـ ،إلى جانب العديد مف االتفاقيات

الدولية األخرى ،المتعمقة باألسماؾ وحماية الزراعة.

-2

منظمة الصحة العالمٌةWorld Health Organization (WHO):
تقوـ منظمة الصحة العالمية بتقييـ اآلثار الصحية لعوامؿ التموث والمخاطر البيئية

األخرى في اليواء والماء والتربة والغذاء ،ووضع المعايير التي توضح الحدود القصوى،

لتعرض اإلنساف ليذه المموثات.
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وجاء نص المادة ( )11من دستور المنظمة كما يمي:
“The Health Assembly shall have authority to adopt conventions
or agreements with respect to any matter within the competence of
the organization.
كما تنص المادة ( )21مف دستور المنظمة عمى ضرورة إعطاء الصالحية لممنظمة

بإصدار توصيات أو وضع معايير بشأف السالمة الصحية والمعايير الدولية؛ لمنع انتشار
األوبئة واألمراض عمى المستوى الدولي.
وقد أدرجت المنظمة ضمف أىدافيا برنامجيا المعروؼ باسـ ()1978 – 1983

 Sixth general programmed of worldمسألة تطوير برامج الصحة البيئية ،لتحقيؽ
أربعة أىداؼ رئيسية ،في مقدمتيا:

أ -تقديـ المعمومات حوؿ العالقة بيف المموثات البيئية وصحة اإلنساف.
ب -العمؿ عمى وضع مبادئ توجييية لوضع الحد الفاصؿ بيف المؤثرات المموثة ،تتالءـ مع
المعايير الصحية ،وبياف المموثات الجديدة مف الصناعة أو الزراعة ،أو غيرىا.

جػ -إعداد البيانات بشأف تأثير تمؾ المكونات عمى الصحة والبيئة.

د -الحث عمى تطوير األبحاث في المجاالت التي تكوف المعمومات فييا ناقصة؛ مف أجؿ
الحصوؿ عمى نتائج دولية متقاربة(.)1

وتساعد المنظمة الدوؿ في وضع المستويات الوطنية لحماية البيئة ،واعداد برامج

مكافحة التموث ،وتقييـ فعالية ىذه البرامج ،وبيذا فإف منظمة الصحة العالمية ليا دور ىاـ في

تطوير المعايير الدولية المقبولة؛ لمحد مف المموثات الكيميائية ،وغيرىا ،والتي تعد مف العوامؿ
الرئيسية لتطوير القانوف الدولي لمبيئة ،واف كاف الطابع الصحي ىو الغالب عمى األنشطة

التي تقوـ بيا المنظمة ،إنما ليا تأثير عمى حماية البيئة البشرية بوجو عاـ مف خالؿ إمداد

النظـ والمعايير البيئية(.)2

( )0راجع :د .معمر رتيب محمد عبد الحافظ ،القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ،مرجع سابق ،ص.004
( )4راجع :د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص .443
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 -2الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة
)International Atomic Energy Agency (IAEA
ىذه الوكالة تعنى بالحفاظ عمى البيئة مف التموث الناتج عف استخداـ الطاقة الذرية

ووضع مستويات ومعايير دولية لمحماية مف اإلشعاع ،وتنص المادة الثالثة مف نظاميا

األساسي عمى أنو" :أحد وظائؼ ىذه المنظمة ىو وضع الموافقة عمى مستويات األماف
لحماية الصحة والتقميؿ مف المخاطر ،التي يتعرض ليا األشخاص واألمواؿ".
ومثاؿ ذلؾ ،القواعد األساسية لمحماية مف اإلشعاع ،وكذلؾ عمى الدوؿ األعضاء في
وكالة الطاقة الذرية ،اإلبالغ دوف تأخير عف الحوادث الرئيسية؛ لكي تقوـ الوكالة بتقديـ
المساعدات الالزمة في حالة الطوارئ لحماية اإلنساف والبيئة مف اإلشعاع الذري ،وبذلؾ فإف

وكالة الطاقة الذرية تعمؿ عمى المحافظة عمى اإلنساف والبيئة ،مف خالؿ اإلجراءات والمعايير
واألنشطة التي تقوـ بيا(.)1

وقد يكوف مف شأف قياـ الوكالة باستخداـ معايير مختمفة لمسالمة ،فيما يتعمؽ
باألنشطة أو المنشآت النووية ،ذات األغراض السممية ،واعتماد تطبيؽ ىذه المعايير بصورة

تدريجية ،مف قبؿ الدوؿ األعضاء ،وفقًا لمتطمباتيا ،اإلسياـ في زيادة أمف ىذه األنشطة أو
المنشآت ،وبالتالي الوقاية مف أخطار النتائج الضارة ،أو الحد منيا ،سواء أكاف ذلؾ داخؿ

الحدود الوطنية أو خارجيا(.)2

( )0راجع :د .عبد العزيز مخيمر عبد الهادي :دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص .441

( )4راجع :د .محسن عبد الحميد أفكيرين :النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرها القانون
الدولي ،مرجع سابق ،ص.391
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المطلب الثانً

دور األمم المتحدة فً حماٌة البٌئة
United Nations
بارز في صياغة القانوف الدولي لمبيئة ،سواء مف خالؿ
دور ًا
لقد لعبت األمـ المتحدة ًا
تنظيـ مؤتمرات دولية حوؿ البيئة ،أو مف خالؿ إنشاء األجيزة والمجاف والبرامج المعنية بحماية
البيئة ،وتشجيع التعاوف الدولي لصيانة مواردىا ،أو مف خالؿ إصدار الق اررات والتوصيات
التي تؤكد عمى مطالبة الحكومات بالتعاوف الوثيؽ لوضع وتطبيؽ سياسة جماعية لمتنمية

االقتصادية واالجتماعية مف بيف أىدافيا حماية البيئة.

 -1مإتمر األمم المتحدة بشؤن البٌئة اإلنسانٌة ،والمنعقد فً إستكهولم
بالسوٌد ،عام 1792م:
وقد صدر عف مؤتمر إستكيولـ اإلعالف العالمي حوؿ البيئة اإلنسانية ،الذي يعتبره

البعض بمثابة العمؿ التقنيني األوؿ في مجاؿ القانوف الدولي لمبيئة ،لكونو يحتوي عمى
مجموعة مف المبادئ المتعارؼ عمييا ،والكافية لتنظيـ العالقة في مجاؿ حماية البيئة في
الوقت الذي صدر فيو ،بؿ إف ىناؾ مف يرى أف إعالف إستكيولـ بمثابة أحد مصادر القانوف

الدولي لمبيئة ،عمى الرغـ مف صفتو غير اإللزامية(.)1

ولقد تمثمت أىداؼ المؤتمر في تنبيو الشعوب والحكومات إلى أف األنشطة اإلنسانية

تيدد باإلضرار لمبيئة الطبيعية ،وتخمؽ مخاطر جسيمة تمس الرفاىية اإلنسانية ،بؿ والحياة
البشرية نفسيا ،وكذلؾ بحث سبؿ تشجيع وترقية قياـ الحكومات والمنظمات الدولية ،بما ينبغي

لحماية البيئة وتحسينيا.

كما صدر عف المؤتمر "خطة لمعمؿ

الدولي" “Plan d’Action pour

” l’Environnementاشتممت عمى  129توصية ،تدعو الدوؿ والحكومات والمنظمات الدولية

والوكاالت المرتبطة باألمـ المتحدة ،إلى التعاوف التخاذ التدابير الالزمة مف أجؿ حماية الحياة

والسيطرة عمى التموث الضار بيا.
( )0راجع :د .أحمد دسوقي محمد إسماعيل :اإلدارة الدولية لقضايا البيئة والسياسة الدولية ،مرجع سابق ،ص .402
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وكاف مف بيف التوصيات التي أصرىا المؤتمر ،توصية خاصة بإنشاء جياز دولي
يتبع األمـ المتحدة ،ويختص بشؤوف البيئة ،وبناء عمى ذلؾ ،أنشأت الجمعية العامة لألمـ

المتحدة ،في ديسمبر1972 ،ـ" ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئة" ،كييئة دولية مختصة بشؤوف
البيئة.

* برنامج األمم المتحدة للبٌئة:
)United Nations Environment Program (UNEP
لقد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة التوصية رقـ  ،2997لسنة 1972ـ،

بإنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة "اليونيب" ،ومنذ سنة 1973ـ.

أ -وظائف برنامج األمم المتحدة:
 -1تنمية التعاوف الدولي في مجاؿ البيئة ،وتقديـ التوصيات المناسبة ليذا الغرض.
 -2وضع النظـ اإلرشادية العامة لتوجيو البرامج البيئية وتنسيقيا في إطار منظمة األمـ
المتحدة.

 -3متابعة تنفيذ البرامج البيئية ،وجعؿ الوضع البيئي الدولي تحت البحث والمراجعة المستمرة.

 -4تنمية مساىمات الييئات العممية والمينية المتصمة الكتساب المعارؼ البيئية وتقويميا
وتبادليا.

 -5جعؿ النظـ والتدابير البيئية الوطنية والدولية في الدوؿ النامية تحت المراجعة المستمرة.

 -6تمويؿ برامج البيئة وتقديـ المساعدة ،وتشجيع أية جية ،سواء داخؿ األمـ المتحدة أو
خارجيا ،لممشاركة في تنفيذ مياـ البرنامج ،والمراجعة السنوية لما يتـ في ىذا الخصوص

واق ارراه.

ولتنفيذ ذلؾ ،تبنى مجمس إدارة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة في دورتو الثالثة ،سنة

1975ـ ،األىداف التالية:

 -1المساىمة في تطوير وتدويف القانوف الدولي لمبيئة ،بحيث يتمشى مع االحتياجات
استنادا إلى إعالف إستكيولـ،
التي نتجت عف االىتماـ بالبيئة عمى المستوى العالمي،
ً
سنة 1972ـ ،لتسييؿ التعاوف الدولي ،لتطوير القانوف الدولي ،بشأف المسؤولية

والتعويض لضحايا التموث ،واألضرار البيئية األخرى ،الناتجة عف األنشطة الواقعة
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تحت واليتيا أو رقابتيا ،وتمتد آثارىا خارج نطاؽ المناطؽ التي تمارس فييا حقوقًا
سيادية ،وفقًا لممبادئ  24 ،23 ،22 ،21مف إعالف إستكيولـ.

 -2المساىمة في تطوير القانوف البيئي عمى المستوييف الوطني واإلقميمي مع إجراء
دراسات مقارنة عمى المستوى الوطني ،بشأف القوانيف البيئية وتكييفيا مع متطمبات

القانوف الدولي لمبيئة ،وتقديـ مساعدات لمدوؿ النامية ،لتطوير تشريعاتيا البيئية(.)1

 -2مإتمر األمم المتحدة حول البٌئة والتنمٌة (رٌودي جانٌرو1772 ،م):
لقد حضر ىذا المؤتمر ممثمو  178دولة ،مف بينيـ  116مف رؤساء الدوؿ

والحكومات ،ولذلؾ أطمؽ عمييا "قمة األرض ” ،“Sommet de la Planètéوكانت أىـ
أىداؼ ىذا المؤتمر ىي إيجاد صيغة مناسبة لمعدالة بيف البيئة والتنمية.

ولقد صدر عف مؤتمر ريو مجموعة مف الوثائؽ اليامة ،ما بيف إعالنات وخطط

عمؿ ،واتفاقيات ،أىميا:

 -1أجندة ريو دي جانيرو ،أو األجندة ( 21جدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشروف).
 -2إعالف ريو حوؿ البيئة والتنمية.
 -3اتفاقية ريو بشأف تغيير المناخ.

 -4اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي.
 -5إعالف مبادئ حماية الغابات.

* إعالن رٌو حول البٌئة والتنمٌة 1772م
)The Rio Declaration on Environment and Development (1992
امتدادا إلعالف إستكيولـ حوؿ البيئة
لقد أشارت ديباجة ىذا اإلعالف عمى أنو يعتبر
ً

اإلنسانية ،مؤكدة عمى أف أىداؼ ىذا اإلعالف ىو إنشاء نوع مف الشراكة العالمية في النظاـ
الجديد ،القائـ عمى العدالة ،وىو يعتبر استمرار لجيود األمـ المتحدة التي انطمقت مع إعالف

إستكيولـ ،عاـ 1972ـ ،ورغـ أف ىذا اإلعالف ال يشكؿ في حد ذاتو قواعد قانونية ممزمة
لمدوؿ ،شأنو في ذلؾ شأف إعالف إستكيولـ؛ وذلؾ ألنو لـ يصدر في شكؿ معاىدة دولية إال
( )0انظر:
”* U.N.E.P: “Environmental Law, in the United Nations Environmental Program
U.N.E.P., Nairobi, 1985, P. 225.
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أنو ليس مجرد مف أية قيمة ،أو معدوـ الفائدة ،حيث إنو قد يساىـ في تكويف عرؼ دولي في
يخيا التفاقيات دولية ممزمة،
ًا
مجاؿ حماية البيئة ،فضالً عف أنو قد يكوف مقدمة أو
مصدر تار ً
تبرميا الدوؿ فيما بينيا مستقبالً(.)1

( )0راجع :د .رياض صالح أبو العطا :حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص .000
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المبحث الثانً

دور االتفاقٌات الدولٌة فً حماٌة البٌئة
وسوف يتم تقسيم ىذا المبحث إلى المطالب اآلتية:

المطمب األول :دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة البحرية.

المطمب الثاني :دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة الجوية.

المطمب الثالث :دور االتفاقيات الدولية في حماية التربة.

30

المطلب األول

دور االتفاقٌات الدولٌة فً حماٌة البٌئة البحرٌة
أوالً :اتفاقٌة لندن الدولٌة لمنع التلوث بزٌت البترول فً البحار ،عام
1754م:
لقد أصبحت ىذه االتفاقية سارية المفعوؿ في  26مايو 1954ـ ،ولقد طرأت عمييا
بناء عمى اقتراحات مف المنظمة البحرية
عدة تعديالت في أعواـ 1971 ،1969 ،1962ـً ،
الدولية .)1(International Maritime Organization
وتيدؼ ىذه االتفاقية وتعديالتيا المتالحقة إلى مكافحة التموث البحري بزيت البتروؿ،

وذلؾ بتحديد مناطؽ معينة يحظر التصريؼ العمدي لمزيت ومتخمفاتو منيا .وتسري أحكاـ ىذه
االتفاقية عمى السفف المسجمة في إقميـ أي مف الدوؿ المتعمقة ،كما تسري عمى سفف الدوؿ

غير الموقعة ،بشرط أال تقؿ حمولتيا عف  152طف.

وقد وضعت ىذه االتفاقية قواعد موضوعية بخصوص تفريغ البتروؿ في مياه البحر

وشروطو ،وقررت أف أي تفريغ عمى خالؼ أحكاميا ،يعد غير مشروع ومحظور ،بؿ ويعد

جريمة يعاقب عمييا وفقًا لقانوف دولة اإلقميـ الذي حدث فيو التفريغ (المادة السادسة مف
االتفاقية) ،أو قانوف دولة العمـ(.)2

ثان ًٌا :اتفاقٌة چنٌف لقانون البحار ،عام 1751م:
عقدت منظمة األمـ المتحدة المؤتمر األوؿ لمناقشة قانوف البحار في چنيؼ عاـ
1958ـ ،وقد أسفر ىذا المؤتمر عف إبراـ أربع اتفاقيات دولية ،ىي:

 -1اتفاقية چنيؼ لالمتداد القاري ،والتي أصبحت سارية المفعوؿ في  12يونيو 1964ـ.
 -2اتفاقية چنيؼ الخاصة بأعالي البحر ،والتي دخمت دور النفاذ في 32
سبتمبر1962ـ.

( )0راجع :د .أحمد نجيب الرشيدي :قواعد مكافحة التلوث البحري ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،العدد ،33
0911م ،ص .431 ،091

( )4راجع :د .أحمد عبد الكري م سالمة :قانون حماية البيئة ،دراسة تأصيلية في األنظمة الوطنية واالتفاقية ،النشر العلمي
والمطابع ،الطبعة األولى0202 ،هـ0991 ،م ،ص .99
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 -3اتفاقية چنيؼ لمبحر اإلقميمي ،والمنطقة المالحقة ،والتي دخمت دور النفاذ في 12
سبتمبر 1964ـ.

 -4اتفاقية چنيؼ الخاصة بالصيد ،والمحافظة عمى الموارد الحية ،والتي أصبحت نافذة
في  22مارس 1966ـ.
تعرضا لمتموث
فمقد أدرؾ المؤتمروف أف منطقة أعالي البحار ىي أكثر المناطؽ
ً
الذري ،وذلؾ باعتبارىا المناطؽ الحرة التي ال تخضع لسيادة أي دولة ،وتمؾ الدوؿ المتقدمة
تكنولوجيا إلى إجراء تجاربيا النووية ،أو تصريؼ مخمفاتيا المشعة فييا.
ً
وقد قررت المادة ( )24مف اتفاقية أعالي البحار عمى أف الدوؿ المتعاىدة إصدار
لوائح لمسفف لمنع التموث البحري ،الناتج عف تفريغ المواد البترولية مف السفف وأنابيب البتروؿ،

كما تضمف نص المادة ( )25مف نفس االتفاقية إجراءات منع التموث اإلشعاعي ،والتموث
الناتج عف المواد الضارة األخرى ،وتضع كؿ دولة ىذه القواعد إما منفردة أو بالتعاوف مع

غيرىا مف الدوؿ األخرى والمنظمات الدولية المتخصصة( ،)1كما توجد بعض النصوص في

اتفاقية االمتداد القاري ،تشمؿ اإلجراءات الالزمة لحماية البيئة البحرية مف التموث ،وأخرى

لضماف سالمة البيئة البحرية(.)2

ً
ثالثا :اتفاقٌة بروكسل عام 1767م:

 -1االتفاقية األولى ،تتعمؽ بالتدخؿ في أعالي البحار في الحاالت التي ينتج عنيا ،أو يحتمؿ
أ ف ينتج عنيا التموث البترولي ،وقد أعطت ىذه االتفاقية لمدولة الساحمية سمطة اتخاذ

التدابير الوقائية في أعالي البحار ،التي ينتج عنيا تموث البيئة البحرية بالبتروؿ ،والذي

يمتد أثره إلى سواحؿ ىذه الدولة.

-2االتفاقية الثانية ،فيي خاصة بالمسؤولية المدنية عف األضرار الناتجة عف التموث بالزيت،
وتيدؼ إلى توفير التعويض المالئـ لألشخاص المصابيف بضرر ناتج عف تموث البحار بزيت

البتروؿ ،والذي ينتج عف تسرب أو تفريغ البتروؿ مف السفف البحرية.

( )0راجع :د .رياض صالح أبو العطا :حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص .001
( )4راجع :د .عبد الهادي محمد عشري :االختصاص في حماية البيئة البحرية والتلوث ،رسالة دكتوراه ،ص .99
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رابعًا :االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بإنشاء صندوق دولً للتعوٌض عن
الضرر الناتج عن التلوث بالنفط ،بروكسل 1791م:
تيدؼ ىذه االتفاقية إلى استخداـ حصيمة ىذا الصندوؽ؛ مف أجؿ تغطية التكاليؼ
الخاصة بتنظيؼ وازالة التموث البترولي والتعويض عنو.

خامسًا :االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بالمسإولٌة المدنٌة فً مجال النقل
البحري للمواد النووٌة ،بروكسل 1792م:
وتركز ىذه االتفاقية المسؤولية المدنية عف الضرر الذي ينتج بسبب حادث نووي،
أثناء عممية النقؿ البحري لممواد النووية.

سادسًا :االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بمنع التلوث الذي تتسبب فٌه السفن،
لندن 1793م:
تسري أحكاـ ىذه االتفاقية عمى كؿ أنواع التموث ،سواء كاف سببو النفط أو غيره مف

المواد الضارة ،كما تسري عمى أنواع السفف ،سواء كانت ناقالت أو غيرىا.

سابعًا :اتفاقٌة حماٌة البحر من التلوث  ،برشلونة 1796م:
لقد ألحؽ بيذه االتفاقية أربعة بروتوكوالت ،ولقد نصت ىذه االتفاقية والبروتوكوالت
الممحقة بيا عمى ضرورة التعاوف بيف أطرفيا مف أجؿ:

 -1اتخاذ التدابير المناسبة لمنع ،والحد مف تموث البحر المتوسطً ،أيا كاف سببو.
 -2اتخاذ التدابير الالزمة لمتصدي لحاالت التموث الطارئةً ،أيا كانت أسبابيا.
 -3وضع البرامج الالزمة لرصد التموث في منطقة البحر المتوسط.

 -4تحديد المسؤولية والتعويض عف الضرر الناشئ عف مخالفة أحكاـ االتفاقية والبروتوكوالت
الممحقة بيا(.)1

( )0راجع :د .أحمد عبد الكريم سالمة :قانون حماية البيئة ،جامعة الملك سعود ،النشر العلمي والمطابع ،ط0209 ،0هـ،
991م ،ص 051وما بعدها.
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ثام ًنا :اتفاقٌة الكوٌت المتعلقة بحماٌة البٌئة البحرٌة للخلٌج العربً من التلوث
 ،عام :1791
لقد طمبت ىذه االتفاقية مف الدوؿ األطراؼ العمؿ عمى حماية البيئة البحرية لمنطقة
الخميج العربي مف التموث بأسموبيف:

األول :هو األسلوب الفردي :وذلؾ عف طريؽ اإلجراءات التي تتخذىا الدوؿ فرادى
لمكافحة التموث ،ومتابعة معدالتو ومصادره ،وتطوير وسائؿ مكافحتو ،واجراء الدراسات

الالزمة وفقًا لما فصمتو خطة العمؿ.
الثانً :هو األسلوب الجماعً :وذلؾ عف طريؽ التعاوف اإلقميمي والعالمي لتحقيؽ
أغراض االتفاقية في المجاالت العممية والتكنولوجية وتبادؿ المعمومات ونشرىا.

تاسعًا :االتفاقٌة اإلقلٌمٌة للمحافظة على بٌئة حماٌة البحر األحمر ،وخلٌج
عدن والبروتوكول الملحق بها ،جدة 1712م:
لقد أولت االتفاقية حماية بيئة البحر األحمر وخميج عدف مف التموث بالبتروؿ عناية
انتشار في ىذه المنطقة ،وألقت االتفاقية مجموعة
ًا
نظر ألنو مف أكثر أنواع التموث
خاصة؛ ًا
مف االلتزامات عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ ،منيا:
 -1التزاـ الدوؿ األطراؼ ،فرادى وجماعات باتخاذ جميع ما يمزـ مف التدابير المناسبة

لمنع تموث بيئة البحر األحمر وخميج عدف ،وخفضو ،والسيطرة عميوً ،أيا كاف
مصدره.
 -2التعاوف فيما بينيا ،في حاالت التموث الطارئة ،لمواجية تمؾ الحاالت؛ مف أجؿ
القضاء عمى آثار التموث أو منعو أو خفضو.

 -3التعاوف مف أجؿ تعزيز برامج البحث العممي والفني ،وتقويـ األوضاع البيئية وادارتيا.
 -4التعاوف مع المنظمات الدولية العالمية واإلقميمية المتخصصة ،إلعداد واقرار معايير
إقميمية؛ مف أجؿ الحفاظ عمى البيئة البحرية لمنطقة البحر األحمر مف التموث ،ومنعو

وخفضو.

 -5التعاوف لوضع القواعد المتعمقة بالمسؤولية المدنية والتعويض عف الضرر الناتج عف
التموث.
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 -6وضع القوانيف والموائح الوطنية لتنفيذ االلتزامات الناتجة عف ىذه االتفاقية ،والتنسيؽ
بيف اإلجراءات والسياسات البيئية الوطنية .

عاشرً ا :اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار ،عام 1712م:
وتنص االتفاقية عمى ضرورة التعاوف الدولي بيف الدوؿ ،سواء كاف ذلؾ عمى المستوى

العالمي أو اإلقميمي أو مف خالؿ المنظمات الدولية المتخصصة لصياغة ووضع معايير
وقواعد دولية ،لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا ،واعداد خطط لحاالت الطوارئ ،وتعزيز
الدراسات والقياـ ببرامج البحث العممي ،وتشجيع تبادؿ المعمومات المكتسبة لتموث البيئة.

وقررت االتفاقية الحؽ السيادي لمدوؿ في استغالؿ مواردىا الطبيعية ،عمالً بسياستيا

البيئية ،ووفقًا اللتزاماتيا بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا.
ولقد أوضحت االتفاقية وسائؿ تنفيذ االلتزاـ بحماية البيئة البحرية ،وذلؾ عف طريؽ:
 -1التعاوف بيف الدوؿ مف أجؿ وضع المعايير والمستويات وبرمج الدراسات والبحوث.
 -2إنشاء نظـ لمرصد والتقويـ البيئي.

 -3وضع القوانيف واألنظمة الالزمة لحماية البيئة البحرية(.)1

( )0راجع :د .رياض صالح أبو العطا :حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص .031 ،035
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المطلب الثانً

دور االتفاقٌات الدولٌة فً حماٌة البٌئة الجوٌة
أوالً :اتفاقٌة جنٌف بشؤن حماٌة العمال من اإلشعاعات المإٌنة:
Ionizing Radiation
من األحكام التي قررتيا ىذه االتفاقية:
 -1ضرورة التزاـ كؿ عضو في منظمة العمؿ الدولية ،والذي ينضـ إلى االتفاقية ،بتنفيذ
أحكاميا ،وذلؾ عف طريؽ إصداره لمقوانيف والموائح والوسائؿ األخرى الالزمة.

 -2ضرورة اتخاذ الخطوات المالئمة لتأميف حماية فعمية لمعماؿ ،بشأف صحتيـ وسالمتيـ،
ضد اإلشعاعات المؤينة.

 -3التزاـ كؿ عضو أف تحدد بدقة نسب كميات المواد اإلشعاعية المسموح بيا ،عمى أف
تخضع ىذه النسب لممراجعة المستمرة في ضوء المعمومات الجارية.

 -4التزاـ الدوؿ بأف تبمغ مكتب العمؿ الدولي بالتدابير التي تتخذىا مف أجؿ حماية العماؿ
مف اإلشعاعات المؤينة؛ حتى يكوف عمى عمـ بمدى فعاليتيا.

ثانًٌا :اتفاقٌة الفضاء الخارجً  ،لعام 1769م:
ولقد تضمنت ىذه االتفاقية مجموعة مف المبادئ التي تحكـ نشاط الدوؿ في

استكشاؼ الفضاء الخارجي واستعمالو ،بما في ذلؾ القمر واألجراـ السماوية ،ومف األحكاـ

التي قررتيا :

 -1التأكيد عمى الطبيعة القانونية لمفضاء الخارجي ،باعتباره ت ارثًا مشترًكا لإلنسانية ،ومف ثـ
يكوف لكؿ الدوؿ حرية استكشافو واستعمالو ،دوف أي تمييز وعمى قدـ المساواة.
 -2التزاـ الدوؿ األطراؼ بأف تقصر استعماليا لمفضاء الخارجي عمى األغراض السممية فقط،
ويحظر عمييا إنشاء أية منشآت أو قواعد عسكرية ،أو إجراء أية تجارب بأي نوع مف

أنواع األسمحة عميو.

 -3التزاـ الدوؿ األطراؼ ،أثناء استخداميا لمفضاء الخارجي ،بعدـ إحداث أي تموث ضار
ببيئة المناطؽ التي يتكوف منيا ،وكذلؾ أية تغييرات ضارة بمحيط الكرة األرضية وبيئتيا.
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ً
ثالثا :اتفاقٌة جنٌف بشؤن الحماٌة العمال من تلوث الهواء والضوضاء
االهتزازات ،لعام 1799م:
لقد تضمنت ىذه االتفاقية األحكام التالية:
 -1التزاـ كؿ دولة بوضع المعايير والمستويات الفنية الالزمة لتعريؼ العماؿ بمخاطر
التعرض لتموث اليواء والضوضاء واالىت اززات.

 -2التزاـ كؿ دولة باتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الضرورية الالزمة؛ لخفض معدالت
تموث اليواء والضوضاء واالىت اززات في أماكف العمؿ.

 -3التزاـ كؿ دولة بإعالـ العماؿ بطريقة مالئمة ،بالمخاطر المينية التي توجد في بيئة
العمؿ ،والناتجة عف تموث اليواء والضوضاء واالىت اززات ،كما أف عمييا تمكينيـ مف

استخداميـ الوسائؿ المتاحة لموقاية مف ىذه المخاطر ،أو تقميميا ،أو الحماية منيا.

رابعًا :اتفاقٌة جنٌف بشؤن الهواء عبر الحدود لعام 1797م:
 -1التزاـ الدوؿ األطراؼ بالعمؿ عمى الحد مف التقميؿ التدريجي لتموث اليواء ،خاصة التموث
الذي يعبر الحدود الوطنية ،ويصؿ إلى أماكف بعيدة عف مصدره.

بناء عمى طمب طرؼ أو أكثر يتأثر حاالً أو
-2التزاـ الدوؿ األطراؼ بالدخوؿ في مشاورات ً
مستقبالً بتموث اليواء عبر الحدود ،وذلؾ مع الطرؼ أو األطراؼ التي يوجد في إقميميا
مصدر ىذا التموث.

 -3التعاوف بيف الدوؿ األطراؼ ،في مكافحة التموث ،عف طريؽ القياـ باألنشطة البحيثة
الالزمة لتخفيض انبعاث مركبات الكبريت ،وغيرىا مف مموثات اليواء الرئيسية األخرى(.)1

خامسً ا :اتفاقٌة فٌٌنا لحماٌة طبقة األوزون ،عام 1715م:
قانونيا عمى الدوؿ األطراؼ ،يتمثؿ في اتخاذ التدابير
اما
ً
لقد فرضت االتفاقية التز ً
المناسبة لمداخؿ الصحة البشرية والبيئية واآلثار الضارة التي تنجـ أو يرجح أف تنجـ عف

( )0انظر:
Patricia W. Birine and Alan E. Boyle: "International Law and the
Environment", Clarendon Press, Oxford, 1992, P. 404.
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األنشطة البشرية التي تحدث تعديالت في طبقة األوزوف( ،)1ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،يتطمب مف
الدوؿ أف تتعاوف فيما بينيا عف طريؽ البحث والرصد وتبادؿ المعمومات؛ مف أجؿ زيادة تقييـ

آثار األنشطة البشرية عمى طبقة األوزوف ،وآثار ذلؾ التغيير عمى الصحة البشرية وعمى
البيئة ،وكذلؾ أكد عمى ضرورة التعاوف في المجاالت العممية والفنية والقانونية ،الالزمة لتنفيذ

االتفاقية.

( )0راجع :السفير /عصام الدين حواس :تقرير عن اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون ،الموقعة في 0995/3/44م ،المجلة
المصرية للقانون الدولي ،العدد  ،24لعام 0991م ،ص  490وما بعدها.
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المطلب الثالث

دور االتفاقٌات الدولٌة فً حماٌة التربة
أوالً :اتفاقٌة الجزائر بشؤن الحفاظ على الطبٌعٌة والموارد الطبٌعٌة لعام
1761م:
لقد قررت ىذه االتفاقية األحكام التالية:

 -1ضرورة التزاـ كؿ عضو في منظمة العمؿ التزاـ الدوؿ األطراؼ باتخاذ التدابير الضرورية
لمحفاظ عمى التربة والمياه والموارد النباتية ،وفقًا لممبادئ واألسس العممية.
 -1التزاـ الدوؿ األطراؼ بتوفير حماية خاصة ألنواع الحيوانات والنباتات الميددة بخطر
االنقراض.

 -2التزاـ الدوؿ األطراؼ بالحفاظ عمى المحميات الطبيعية الموجودة وقت نفاذ االتفاقية.

 -3التزاـ الدوؿ األطراؼ ،وىي بصدد سعييا نحو تحقيؽ التنمية االقتصادية ،بأف تأخذ في
االعتبار عوامؿ الحفاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية.

ثانًٌا :اتفاقٌة رامسار الخاصة باألراضً الرطبة ،لعام 1791م:
لقد أوردت ىذه االتفاقية عمى الدول األطراف االلتزامات اآلتية:
 -1التزاـ كؿ دولة بتحديد األراضي المبتمة أو الرطبة داخؿ إقميميا ،ورسـ حدودىا عمى
خرائط؛ كي تدوف في قائمة األراضي الرطبة ذات األىمية الدولية.

 -2التزاـ كؿ دولة بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة؛ لمحفاظ عمى األراضي الرطبة
المقيدة بالقائمة ،واالستعماؿ الرشيد لتمؾ األراضي.

 -3التزاـ كؿ دولة بتحمؿ مسئولياتيا الدولية عف حفظ وادارة األرصدة المياجرة مف
استخداما متعقالً.
الطيور المائية ،واستخداميا
ً

ً
ثالثا :اتفاقٌة بارٌس ،المتعلقةبحماٌة التراث الثقافً والطبٌعً العالمً،
لعام 1792م:
وفقًا لنص المادة األولى مف ىذه االتفاقية ،يعتبر مف التراث الثقافي ،كؿ مف اآلثار
ومجموعات المباني والمواقع األثرية ذات القيمة العالية البارزة مف الناحية التاريخية والجمالية.
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وقد أكدت االتفاقية مبدأ سيادة كؿ دولة عمى إقميمييا ،وعمى ما يوجد بو مف آثار
وتراث ثقافي وطبيعي؛ ولضماف اتخاذ تدابير حماية فعالة ونشيطة ،لحماية وحفظ وعرض

التراث الثقافي والطبيعي ،قررت االتفاقية أنو عمى كؿ دولة االلتزاـ بما يمي:

 -1تبني سياسة عامة تيدؼ إلى إعطاء التراث الثقافي والطبيعيي وظيفة في حياة المجتمع.
 -2إنشاء جياز مناسب أو أكثر ،لحماية وحفظ وعرض التراث الثقافي والطبيعي.

 -3إجراء الدراسات والبحوث العممية والتقنية ،الالزمة لدفع المخاطر التي تيدد التراث الثقافي
والطبيعي.

خصوصا في النواحي المالية والفنية والعممية والتقنية؛ مف أجدؿ الحفاظ
 -4التعاوف الدولي،
ً
عمى التراث الثقافي والطبيعي ،باعتباره ت ارثًا مشترًكا لإلنسانية(.)1

( )0راجع :د .رياض صالح أبو العطا :حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص .052
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الخاتمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى رسل اهلل أجمعين.
وبعد

لقد استعرضنا العالقة بيف القانوف الدولي وحماية البيئة مف خالؿ ىذا
البحث ،وذلؾ بدراسة ىذه العالقة في فصميف:

الفصل األول :قسمناه إلى مبحثيف ،درسنا مف خالليما مفيوـ القانوف الدولي لمبيئة،

دوليا ،وتطرقنا مف خالؿ المبحث األوؿ مفيوـ البيئة ،وتعريفيا طبقًا لمقانوف
وأسباب حمايتيا ً
دوليا ،وتطرقنا فيو إلى األسباب الجغرافية
الدولي ،كما سردنا فيو أسباب حماية البيئة ً
والطبيعية ،واألسباب العممية والفنية ،واألسباب االقتصادية ،واألسباب المتعمقة بحماية بيئة

المناطؽ غير الخاضعة لسيادة الدوؿ ،واألسباب المتعمقة بالثروات الطبيعية المشتركة لدولتيف
أو أكثر.

أما المبحث الثاني :فقد تطرقنا مف خاللو إلى مصادر القانوف الدولي البيئي ،وىي

االتفاقيات الدولية ،والعرؼ الدولي ،وق اررات المؤتمرات والمنظمات الدولية ،والمبادئ القانونية
العامة ،وق اررات القضاء الدولي ،والفقو الدولي.

أما الفصل الثاني :فقد قسمناه كذلؾ إلى مبحثيف ،تطرقنا مف خالؿ المبحث األوؿ

إلى دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،ودرسنا مف خاللو دور المنظمات المتخصصة
في حماية البيئة ،ودور األمـ المتحدة في حماية البيئة ،أما المبحث الثاني ،فقد تطرقنا فيو إلى

دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة البحرية والجوية والتربة ،وتطرقنا مف خاللو إلى أىـ

وأشير االتفاقيات الدولية التي اىتمت بيذا الموضوع.

ىذا ،وقد توصمنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ،وىي كاآلتي:

أوالً :النتائج:
 -1قانوف البيئة ىو أحد فروع القانوف الدولي العاـ.
 -2اتفقت كافة الشريعات العربية مع التشريع المصري في تعريؼ البيئة مف حيث المضموف،
واف كانت اختمفت في الصياغة.
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 -3لقد اىتـ القانوف الدولي البيئي بحماية البيئة مف كافة جوانبيا سواء البحرية ،والجوية،
والتربة.

 -4مصادر القانوف الدولي البيئي ال تخرج عف مصادر القانوف الدولي العاـ.
 -5توجد الكثير مف األحكاـ القضائية الدولية الخاصة بمنازعات البيئة.
 -6كاف لبرنامج األمـ المتحدة دور كبير في حماية البيئة.

 -7اىتمت المؤتمرات الدولية بموضوع حماية البيئة ،ووضعت الكثير مف التوصيات.
اىتماما بالبيئة وحمايتيا.
 -8تعتبراالتقاقيات الدولية ىي أكثر مصادر القانوف الدولي البيئي
ً
 -9تبيف أف أغمب االتفاقيات الدولية والمؤتمرات لـ يتـ تحديثيا أو إدخاؿ تعديالت عمييا ،أو
إبراـ اتفاقيات أخرى جديدة ،منذ فترة ليست بالقصيرة.

ثانًٌا :التوصٌات:
 -1البد مف تفعيؿ كافة التوصيات التي تخرج بيا المؤتمرات واالتفاقيات الدولية.

 -2يجب إبراـ العديد مف المعاىدات واالتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة في الوقت
الحاضر ،لتواكب حركة التطور التي حدثت في مجاؿ البيئة وتموثيا ،سيما مع ظيور

اإلرىاب النووي ،والبيولوجي الذي يتسبب في العديد مف األمراض والمموثات لمبيئة.

 -3وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط عمؿ ودراسات إقميمية ودولية متكاممة؛ تيدؼ إلى
التعامؿ مع قضايا التغير المناخي والتموث البيئي.

 -4تشكيؿ مجموعات عمؿ مف المتخصصيف في مجاالت الجيولوجيا والبيئة
واليندسة..إلخ ،إلدارة البيئة ،ومعرفة المتغيرات المناخية والطبيعية التي تط أر عمييا،

وتؤثرعمييا بالسمب ومحاولة التصدي ليا.

 -5استخداـ الوسائؿ اليندسية الصديقة لمبيئة ،والتي يمكنيا وقؼ التأثيرات السمبية بطريقة
عممية وعممية منيجية.

 -6ضرورة عرض األبحاث والمؤتمرات والتوصيات الخاصة بالبيئة ،وحمايتيا في القنوات
اإلعالمية المختمفة ،لتصؿ إلى أكبر قطاع ممكف في المجتمع.

 -7تأسيس آلية الرصد البيئي المستمر ،والعمؿ عمى تنفيذ مشروعات مستقبمية ،لمتوسع في
ىذه اآللية ،بالتعاوف مع كافة الدوؿ المبرـ معيا االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة.
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 -8التواصؿ مع المنظمات والييئات الدولية المتخصصة والجيات الوطنية المعنية مف
خالؿ نقاط االتصاؿ الوطنية؛ لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لحماية البيئة ،وفي
مجاالت رصد التموث اإلشعاعي والتموث بالمواد السامة والعناصر الثقيمة.

 -9تكثيؼ الجيود الدولية لوضع إستراتيجية لتنفيذ كافة توصيات االتفاقيات الدولية ،ولمحد
التدريجي والمستمر وانبعاث المموثات.

 -12استخداـ أفضؿ أساليب التكنولوجيا المتاحة والممارسات البيئية الممكنة؛ لمحد أو
لمقضاء عمى سبؿ التموث البيئي.

 -11االستفادة القصوى مف تدوير المخمفات الصمبة ،بأنواعيا المختمفة؛ لتقميؿ التموث البيئي
مف ناحية ،ورفع االقتصاد القومي مف ناحية أخرى.

 -12االىتماـ بتكنولوجيا تحويؿ المخمفات الصمبة إلى طاقة مفيدة.
 -13إنشاء ىيئات بكافة األجيزة اإلعالمية ،تختص برفع مستوى الوعي البيئي ،وتيتـ
بالقضايا البيئية.

 -14إنشاء معاىد ومراكز لمبحوث مشتركة بيف الدوؿ خاصة بالبيئة.
 -15وضع برامج تدريبية لكافة المتخصصيف في مجاؿ البيئة ،تتعمؽ بالتقارير الميدانية عف
المشاكؿ البيئية ،مع وضع وابتكار حموؿ وطرؽ لمتصدي ليذه المشكمة.
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 -1د .إبراىيم خميفة :الوسيط في القانوف الدولي العاـ ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية2216 ،ـ.
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