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مقدمه -:
قدمت في بحثي المتواضع حوؿ القانوف الدولي االنساني والتلوث البيئي  ،د ارسػ نػف ا لػب

المسائؿ القانوني والمعاىدات واالتفاقات الدولي التي تتعلؽ بمعالج قضايا حقوؽ اإلنساف والبيئ

متعرض ػاً الػػا الملػػاعؿ التػػي تعػػاني منيػػا المنطق ػ بسػػبب التلوثػػات البيئي ػ الناتج ػ نػػف الحػػروب
والصرانات الداخلي وندـ إنارة أي اىتماـ للقوانيف اليادف

للحفاظ نلػا البيئػ وحمايتيػا و التػي

ىي نتاج للتطور العبير في العالقات الدولي الوطني المعاصرة .وفي ىذا السياؽ حاولت االبتعػاد

نػػف التفاصػػيؿ الممل ػ او االختصػػار المقػػؿ فقػػدمت نرضػػا للمػػادة العلمي ػ بطريق ػ مناسػػب تسػػاند
نلا تفيـ القواند األساسي فا القانوف الدولي والقانوف الدولي االنساني وبعض االحياف بالقػانوف

الدولي االنساني المتعلؽ بالبيئ ويساند العرض المقدـ الناس والميتميف بالبيئ للتعامؿ مع ا لب

الملاعؿ البيئي .

اف اثارة انتباه الراي العاـ الدولي والمحلي الا خطورة التلوثات البيئي الناتج نف

الغازات السام واستخداـ االسلح الفتاعو في الصرانات المحتمدة في مناطؽ مختلف مف العالـ
يستدني تحليد طاقات القوى االجتماني المناىض للحروب حوؿ مطالب الحد مف تلؾ
االستخدامات الضارة بحقوؽ االنساف الصحي والحياتي والمعيلي والتقييد بالقوانيف الدولي التي

تحرـ عاف ألعاؿ التلوث البيئي.
مشكمة البحث :ػ

اف موضوع البيئ والتلوث البيئي مف المواضيع التي تثير االىتماـ في العصر الراىف ،حيث

تعتبر البيئ منظوم معقدة تنلأ وتتطور حياة المجتمع فييا وتتجسد بيئ الحياة العام وفقا

للظروؼ الطبيعي نلا سطح األرض حيث تعيش العائنات الحي نلا ىذا العوعب وتتطور

متأثرة بالبيئ وتؤثر بدورىا.

ونلا ىذا األساس يجد الباحث القانوني نفسو ملزما ببحث التلريعات والقوانيف التي

تتعلؽ بالبيئ والحفاظ نلييا والمسؤوليات القانوني المترتب نلا تخريبيا وتلويثيا عمسبب أساس
لتخريب وتلويث الحياة الطبيعي لإلنساف فضال نف العالقات الخارجي بيف الدوؿ.

اف ملعل البحث تعمف في ندـ تطبيؽ القوانيف والتلريعات المحلي و الدولي التي تنظـ

وتيتـ بسالم وصح األفراد والمجتمع والعائنات الحي ر ـ أف تلؾ القوانيف تحتوي نلا لوائح

واجراءات قانوني صارم ال تدع المجاؿ ألي اختراقات قد تستفيد منيا الجي المذنب وتجعليا
تتيرب مف مسؤوليتيا القانوني وىذا ما نلمسو في بلداف اللرؽ ألسباب التخلؼ و نتائج الحروب

والعنؼ والصرانات المختلف .

أهداف البحث :ـ
ييدؼ البحث الا تحقيؽ جمل مف القضايا القانوني والسياسي منيا محاول تعريؼ وتحديد

مدى خطورة التلوث الب يئي نلا الحياة البلري  ،ومنيا االلارة الا اف قوانيف حماي البيئ ىي
حديث النلأة تستلزـ تطويرىا وانطاءىا قوة قانوني الزامي بمعنا دنوة الملرنيف الا سف قوانيف

صارم وملزم لحماي البيئ مف االنتياعات اثناء الحروب والنزانات االجتماني .
اهمية البحث-:

تعمف أىمي البحث في االلارة الا وجود نالق قوي بيف حماي البيئ والقانوف الدولي

االنساني والقانوف الدولي العاـ .حيث تعد حماي البيئ وتحسينيا مف مستلزمات الدفاع نف

مستقبؿ األجياؿ القادم خاص أف آثار التدىور البيئي السلبي امتدت الا جميع المستويات

االجتماني واالقتصادي والتعليمي والصحي  .....الخ وباتت تتطلب رؤي استراتيجي حعومي ػ
لعبي تأخذ بنظر االنتبار دمج جميع السياسات المحرع لقوى الدول والمجتمع بيدؼ رسـ

خطط ترقا الا مستوى التحدي الذي يمثلو التطور العلمي والتعنولوجي التي يليده العالـ حاليا.

ومف ذلؾ ف إف دراس موضوع "التلوث البيئي والقانوف الدولي االنساني" تعد ذات أىمي بالغ ،

والسيما إف الدراسات واألطاريح المعتوب في ىذا المجاؿ باللغ العربي قد التتعدى العلرات ،عما

إف الدراسات القليل تلؾ لـ تتطرؽ الا جميع مواضيع في القانوف البيئي .
دراسات سابقة :ـ
لقد الارت العثير مف الدراسات الا موضوع البيئ

متناول إياىا مف زوايا مختلف محاول

التعرض الا مخاطر تلوث البيئ نلا حياة االرض واالنساف متناول القوانيف الدولي التي

تناقش القضايا البيئي اليام في ظروفنا الحالي ومف بيف تلؾ الدراسات :ػ

 1ػ عتاب حقوؽ االنساف والقانوف الدولي االنساني للدعتور فيصؿ لطناوي الطبع الثاني

 2001ـ نماف ،يتحدث الباحث نف أىـ الق اررات واالتفاقات الدولي في زمف الحرب والسلـ
ضمف قانوف الدولي االنساني.

 3ػ عتاب اساليب حماي البيئ العربي مف التلوث (مدخؿ انساني متعامؿ) للدعتور احمد
النعالوي الطبع االولا الرياض  1999ـ  .اىـ ما جاء في العتاب اف ملعل التلوث
البيئي ليست ملعل خاص بؿ اف التلوث ال يعرؼ الحدود الجغرافي والسياسي للدوؿ
ويمعف انتقالو بالماء واليواء لذلؾ فاف معالج تلؾ الملعل تعوف دولي أيضا.
 4ػ عتاب جرائـ البيئي وسبؿ المواجي للدعتور نبدالوىاب بف رجب ىالـ بف صادؽ،
رياض2006 ،ـ ،جامع نايؼ العربي للعلوـ االمني  ،يتناوؿ ىذا العتاب تحديد مفيوـ
جرائـ البيئي ومعرف انوانيا بياف اخطار جرائـ البيئي وسبؿ الحد منيا ،عما تـ التطرؽ
الا االستفادة مف التجارب والدراسات العالمي في مجاؿ الحد مف الجرائـ البيئي .

 5ػ عتاب مسؤولي الدول الجنائي نف جرائـ الحرب في النزانات الداخلي المسلح (العراؽ
نموذجا ،دراس قانوني تحليلي ) للعاتب أسو عريـ الطبع االولا2007 ،ـ ،مطبع
موعريانا ،عوردستاف ػ العراؽ.
 6ػ عتاب الملعالت البيئي المعاصرة في العالـ ،للدعتور عاظـ المقدادي ،اعاديمي العربي في
الدانمارؾ ،ناـ  2007ـ ،ويتحدث العتاب نف مصير عوعب األرض ومسؤولي جميع
سعانو نف سالمتو .ميما تعوف االسباب ىذا التلوث الحروب او الفقر او العوارث
الطبيعي والخ.
باإلضاف الا ما ذعر ىناؾ العثير مف المصادر التي تناولت البيئ وحقوؽ االنساف منيا نلا

سبيؿ المثاؿ :عتاب التربي البيئي للدعتور نادؿ ملعاف ربيع ،عتاب تلوث البيئ الا ايف للدعتور

فتحي اسمانيؿ حوق  ،و مبادئ نلـ البيئ تاليؼ بريج عوباؿ و اف.بياردواج  ،وعتاب السعاف

والبيئ للعاتب ىيرف درميناخ و ميلاؿ بيعويو ،القانوف الدولي االنساني للقاضي جماؿ ليلوؿ،
عتاب التربي البيئ ضمف ادبيات االعاديمي العربي المفتوح  ،ورسال دعتوراه في القانوف العاـ

االليات القانوني لحماي البيئ في الجزائر للعاتب وناس يحيا.
منهجية البحث

حاولت استخداـ التحليؿ النظري المستند الا منطؽ العالق بيف البيئ والقانوف الدولي

االنساني والقانوف الدولي العاـ ،باالنتماد نلا المراجع المتخصص والدراسات والمنلورات
الميتم بعالق البيئ بالقانوف الدولي  ،وتطرقت الا المعاىدات واالتفاقات واالنراؼ الدولي

وخاص معاىدات جنيؼ منذ اتفاقي  1864حتا صدور اتفاقيات جنيؼ االربع في ناـ 1949
والبروتوعوالف االضافياف لعاـ  ،1979اللذاف لعال مع االتفاقات منظوم قانوني مترابط ،
وتناولت االنراؼ الدولي والسلوؾ المتعرر للدوؿ اثناء الحروب واالحتالؿ العسعري والتي احتوت

قواند الىاي ومعاىدات جنيؼ العثير منيا.
خطة البحث- :

نلا اساس ذلؾ قسمت الدراس الا مبحثيف نلا اللعؿ اآلتي :
المبحث االوؿ -:التعريؼ بالبيئ ويتعوف مف مطلبيف-:
المطلب االوؿ  -:التعريؼ اللغوي للبيئ
المطلب الثاني -:التعريؼ القانوني والعلمي للبيئ
المبحث الثانا  -:حماي البيئ فا القانوف الدولا وينقسـ الا مطلبيف
المطلب االوؿ  -:حماي البيئ وفقا للقانوف الدولي االنساني
المطلب الثانا  -:حماي البيئ في االتفاقات والمعاىدات.

المطلب الثالث  -:دور منظمات األمـ المتحدة ووعاالتيا المتخصص في حماي البيئ
وختمت البحث بأبرز ما توصلت اليو مف إستنتاجات ،وأيضاً إيراد بعض التوصيات
والمقترحات معا.
المبحث األول
التعريف بالبيئة
موضوع البيئ والتلوث البيئي مف المواضيع التي تثير االىتماـ في العصر الراىف لما
تسببو مف افاؽ بيئي ومخاطر تلويثي  ،وتعتبر البيئ منظوم معقدة اذ تنلأ فييا حياة المجتمع
وتطوره وتتجسد بيئ الحياة وفقا للظروؼ العام للطبيع نلا سطح االرض حيث تعيش
العائنات الحي نلا ىذا العوعب وتتطور متأثرة بالبيئ وتؤثر بدورىا .
البيئ بالمعنا العػاـ نبارة نػف مجمون الظروؼ والمؤثرات الخارجي والداخلي  ،فالبيئػ
المحيط بأي عائف مػف إنساف أو حيواف أو نبات تلمؿ الظروؼ السلبي وتلمػؿ اآلثار الطبيعي
والعيماويػ والصحراوي والبحري والجوي والنباتي واالجتماني  .وىػي مترابط بعضيا بالبعض
تغير في أحد
اآلخر ،وىي متفانل بعضيا فػي بعض اآلخر تأثي اًر وتأثّ اًر ،بمعنا أنو إذا حدث ّ
منيا فسيتبعو تغيير فػي بعض النظـ األُخرى نلا لعؿ سلسل تفانالت بحسب القوانيف
تتجمع فييا
والعالقات التي جعليا اهلل سبحانو وتعالا في العوف ،فالبيئ إذف ىػي وحدة متعاملػ
ّ
العثير مػف العلوـ التي اعتلفيا اإلنساف مف سياسػ واجتماع واقتصاد و ير ذلؾ ،وعما سبقت
اإللارة إليو ،فالبيئ ػ بالمعنا األنـ ػ تلمؿ البيئ الوراثي والبيئ االجتماني والبيئ الثقافي
والبيئ االقتصادي والبيئ السياسي والبيئ الطبيعي و ير ذلؾ.

المطلب االوؿ
التعريؼ اللغوي للبيئ
البيئ ( )1في اللغ العربي  :البيئ علم ملتق في اللغ العربي مف البؤ وىو المرجع

والقرار واللزوـ ،ففي الحديث النبوي اللريؼ نف المدين نندما ىاجر الييا (ىينا المتبوأ).
وفي االي القرآني العريم {والذيف تبوأوا الدار وااليماف} (الحلر )9:والتبؤ ىنا المسعف

وااللؼ والملتزـ .ومصطلح البيئ الحديث ال يخرج نف ىذه االجواء .فيو يعني المحيط
وما فيو .فبيئ االنساف ىي المعاف الذي يوجد فيو وما في ذلؾ المعاف مف نوامؿ

ونناصر وتؤثر في تعويف ذلؾ االنساف وفي اسلوب حياتو .وقد تأت بمعنا االلتزاـ ومنو

ما رواه نبد اهلل بف نمر رضي اهلل ننيما أف رسوؿ اهلل صلا اهلل نليو وسلـ قاؿ (أيما
رجؿ قاؿ ألخيو عافر فقد باء بيا أحدىما) أي التزـ بيا أحدىما.

(لقد درجنا في اللغ العربي نلا إطالؽ إسـ نلـ البيئ نلا التسمي Ecology
 Environmentوأصبح نالـ  Ecologistونالـ
فأختلط بذلؾ األمر مع مفيوـ البيئ
 Environmentistوعأنيما تسميتاف مترادفتاف لمجاؿ نمؿ واحد ،ولعف الواقع يختلؼ نف ذلؾ
تماماً) ( .)2فعالـ  Ecologistيعني -بحسب اَيوجيف اَدوـ -بدراس وترعيب ووظيف الطبيع  ،أي
1

نطي في عتابو ّإنيـ يقتلوف البيئػ
 ّتعددت التعريفات التي تناولت مػػفيوـ البيئ  ،وقد ذعر الدعتور ممدوح حامد ّ
ندة تعريفات:
ص 17ػ ّ ،18

افيػ ػ والمناخيػ ػ المحيطػ ػ باإلنس ػػاف والمحيطػ ػ
البيولوجيػ ػ والعيماويػ ػ و
أوالً :ػ مجمونػ ػ العوام ػػؿ
الطبيعيػ ػ والجغر ّ
ّ
ّ
تحدد نلاط اإلنساف واتّجاىاتو وتؤثّر في سلوعو ونظاـ حياتو.
بالمساح التي يقطنيا والتي ّ
المائيػ والثػػروات
ثانيػاً :ػ المجػػاؿ الػذي يحػػيط بالبلػػر بمػػا يعفػػؿ ليػـ الحيػػاة وطيػػب العػػيش ،بمػػا يحويػو مػػف المػوارد
ّ
البتروليػ ومػو ّاد البنػػاء والمصػايد واللػواطك والػذي يعػػوف فػي جملتػػو لرفػراد مسػػرح حيػاتيـ أو الوطػػف
المعدنيػ و
ّ
ّ
يضميـ.
الذي
ّ
قدر ليا أف يعيش فييا مع يره مف عائنات ودواب وجماد.
ثالثاً :ػ األرض بما فييا مف مختلؼ األبعاد ،والتي ّ
معونػػات فيزيائيػ وعيماويػ
رابعػاً :ػ اإلطػػار الػػذي يحيػػا فيػػو اإلنسػػاف مػػع يػره مػػف العائنػػات ّ
الحيػ بمػػا يضػػمو مػػف ّ
وسياسي ويحصؿ منيا نلا مقومات حياتو.
اقتصادي
وثقافي و
اجتماني
وبيولوجي و
ّ
ّ
ّ
ّ

خامساً :ػ اإلطار الذي يمارس فيو اإلنساف حياتو وعافّ أنلطتو المختلفػ  ،فيػي األرض التػي نعػيش نلييػا واليػواء
عؿ لػيء حػي باإلضػاف لعػ ّؿ مػا يحػيط بنػا مػف موجػودات سػواء عانػت عائنػات
الذي نتنفّسو والماء الذي ىو أصؿ ّ

البيئيػ فػي مجلػس التعػاوف الخليجػي
حي أو جماداً .عما ذعرت الدعتورة بدري نبد اهلل العويض في عتاب القػوانيف ّ
ّ
الثقافي التي يعيش فييػا اإلنسػاف والعائنػات
الطبيعي و
ص 22التعريؼ التاليّ .إنو مجمون مف النظـ
االجتماني و ّ
ّ
ّ
ػؤدوف فييػا نلػاطيـ .وقػػد ن ّػرؼ إرنسػت ىاعيػػؿ البيئػ عمػا نػػف عتػاب نػػودة
مدوف منيػا زادىػـ ويػ ّ
األخػرى والتػي يسػػت ّ
الودي أو العدائيػ التػي تػربط
الوفاؽ بيف اإلنساف والطبيع للمؤلّؼ جاف ماري بليت صّ .23إنو مجموع العالقات ّ
الحي
العضوي أو
الحيواف أو النبات ببيئتو ير
العضوي بما في ذلؾ سائر العائنات ّ
ّ
ّ
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أنو يعني بما يحدد الحياة وعيفي إستخداـ العائنات للعناصر المتاح  .أما نالـ البيئ
 Environmentsفيعنا بدراس التفانؿ بيف الحياة والبيئ  ،أي انو يتناوؿ تطبيؽ معلومات في
مجاالت معرفي مختلف في دراس السيطرة نلا البيئ  ،فيو يعني بوقاي المجتمعات مف التأثيرات
الضارة ،عما يعنا بالحفاظ نلا البيئ محلياً ونالمياً مف األنلط البلري ذات التأثير الضار،
وبتحسيف نوني البيئ لتناسب حياة اإلنساف.
إف نلـ البيئ أو نلـ التبيؤ  Ecologyىو الدراس العلمي لتوزع وتالؤـ العائنات الحي مع
بيئاتيا المحيط وعيؼ تتأثر ىذه العائنات بالعالقات المتبادل بيف األحياء عاف وبيف بيئاتيا
المحيط  .بيئ العائف الحي تتضمف اللروط والخواص الفيزيائي التي تلعؿ مجموع العوامؿ
المحلي الالحيوي عالطقس والجيولوجيا (طبيع األرض) ،إضاف للعائنات الحي األخرى التي
تلارعيا موطنيا البيئي (مقرىا البيئي) .)1( habitat
البيئ في اللغ االنجليزي فتستخدـ علم  Environmentللدالل نلا الظروؼ
المحيط والمؤثرة في نمو وتنمي حياة العائنات الحي  ،عما تستخدـ للتعبير نف الظروؼ
الطبيعي  .ويتوافؽ ىذا المصطلح مع العلم الفرنسي  Environmentالتي تعني مجمون
الظروؼ الخارجي والطبيعي للوسط أو المعاف سواء اليواء أو الماء أو أالرض الذي تعيش فيو
سائر العائناف الحي (.)2
البيئ في اللغ الفرنسي  :تترادؼ العلم الفرنسي مع العلم اإلنجليزي
( )Environmentوتستعمؿ مفردة ( )L environnmentللدالل نلا الظروؼ أو المحيط أو
اللرائط التي تؤثر نلا وجود العائنات الحي  ،أو مجمون الظروؼ الخارجي والطبيعي المحيط
ماء أو عائنات حي
باإلنساف في المعاف أو الوسط الذي يتواجد فيو ،سو ٌ
اء أو ً
اء أعانت ىو ً
أخرى(.)3
الخالصو يمعف اف نقوؿ بأف (البيئ تعني عؿ ما ىو خارج نف عياف اإلنساف وعؿ ما
يحيط بو مف موجودات ،فتلمؿ اليواء الذي يتنفسو والماء الذي يلربو واألرض التي يسعف نلييا
ويزرنيا وما يحيط بو مف عائنات أو جماد .باختصار ىي اإلطار الذي يمارس فيو حياتو
وأنلطتو المختلف ) (.)4
يعرؼ نلـ البيئ بانو ذلؾ العلـ الذي يختص بدراس العالق بيف العائنات الحي
والوسط الذي تعيش فيو .ويعتبر نالـ االحياء االلماني ارنست ىيعؿ Ernest Haeckel
( 1834ػ  )1919اوؿ مف وضع تعريفا ليذا العلـ ،وعلم  Ecologyىي علم تتعوف اصال مف
علمتيف التينيتيف ،االولا  Oikosو تعني مسعف والثاني  Logosومعناىا "العلـ" اي اف العلم
 -1د .عػػاظـ المقػػدادي ،اساسػػيات نلػػـ البيئ ػ الحػػديث االعاديمي ػ العربي ػ المفتوح ػ فػػي الػػدانمارؾ ػ علي ػ االدارة
واالقتصاد ػ قسـ إدارة البيئ  ،سن  2006ص 6
2

المصدر السابؽ ص 5 ،4

4

د .عػػاظـ المقػػدادي ،التربي ػ البيئي ػ  ،مػػف منلػػورات االعاديمي ػ العربي ػ المفتوح ػ فػػي الػػدانمارؾ
واالقتصاد ػ قسـ إدارة البيئ  ،سن  ،2006ص .8

3

د .محمد حسيف نبدالقوى ،الحماي الجنائي للبيئ اليوائي  ،النسر الذىبي للطبان  ،سن  ،2002 ،ص. 6

ػ علي ػ االدارة

تعني " نلـ المسعف " والتي تعني بيا في العربي االف " نلـ البيئ " .وقد وضعت ليذا العلـ
تعريفات عثيرة بعد تعريؼ إرنست ىيعؿ السابؽ االلارة اليو واقربيا بانو " العلـ " الذي يدرس
العالق بيف العائنات الحي وبعضيا مف جانب ثـ بينيا وبيف الوسط الذي تحيا فيو مف جانب
اخر او ىو احد فروع نلـ االحياء الذي يختص بدراس العائنات الحي ومواطنيا البيئي .
ونرى مف التعريفات السابق بأف ىذا العلـ ييتـ بالعوامؿ الحي و ير الحي بالبيئ  ،فيو ييتـ
بالعائنات الحي وطرؽ تغذيتيا ومعيلتيا وتواجدىا في تجمعات معيلي  ،حيث يعوف لعؿ فرد مف
مجمون العائنات الحي الموجودة بالوسط نالق بافراد نونو الذيف يعيلوف معو فيو يتالؼ مع
بعضيـ ويتنافر مع البعض االخر ،عما يعوف لو ايضاً عثير مف العالقات مع االنواع االخرى
الموجودة معو في المحيط الذي يعيش فيو ،وىي قد تعوف نالقات منفع او تضاد ،اي اف ىناؾ
مجمون متلعب مف التاثيرات المتبادل بيف العائنات الحي في مجمليا تتاثر بالعوامؿ ير الحي
الموجودة بالوسط مثؿ نوامؿ المناخ مف ح اررة ورطوب وضوء والعانات و ازات ،وعذلؾ
الخصائص الطبيعي والعيميائي لالرض والماء مثؿ الترعيب الفيزيائا للترب وعذلؾ الحموض
ونسب االيونات و يرىا ،واليدؼ النيائي لعلـ البيئ ىو اظيار الخصائص االساسي للعائنات
الحي ونالقتيا بالعوامؿ ير الحي السابؽ االلارة الييا وعيؼ تتأثر بيا وتؤثر فييا ،عما يبحث
ىذا العلـ في دراس االنظم البيئي والمجتمعات والجمانات واالفراد(.)1
المطلب الثاني
التعريؼ القانوني والعلمي للبيئ
سعا المجتمع نحو الحفاظ نلا البيئ وىو ما دفع بالملرع في مختلؼ الدوؿ إلا
انتبار البيئ تراثاً ملترعاً لرم واجب الحماي والمحافظ نليو وندـ اإلضرار بو.
وىو ما أعدتو التلريعات المقارن في دساتيرىا وتلريعاتيا وفي االتفاقيات واإلنالنات الدولي
وجعلتو حقاً مف حقوؽ اإلنساف وواجباً مف واجبات الدول .
واذا ما تتبعنا بعض التلريعات البيئي سنجد أنيا سلعت في تحديد معنا البيئ مسالؾ
مختلف  ،فمنيا التلريع الفرنسي الذي جاء خالياً مف وضع تعريؼ محدد ليذه العلم  ،معتفياً
بطرح أمثل لبعض نناصرىا ،ففي المادة  1/110منو قد أنتبر ىذه العناصر تراثاً ملترعاً لرم
وأجب الحماي وىي (القضاء ،الموارد والوسط الطبيعي ،المناظر والملاىد الطبيعي  ،نقاء اليواء،
أنواع الحيوانات والنبات ،التنوع والتوازف البيولوجي ،عليا تلعؿ جزءاً مف تراث األم الملترؾ).
في حيف نرفيا الملرع المصري في قانوف البيئ رقـ  4لسن  1994المادة  1/1بأنيا (المحيط
الحيوي الذي يلمؿ العائنات الحي وما يحتويو مف موارد وما يحيط بو مف ىواء وما وترب وما
يقيمو اإلنساف مف منلأة)(.)2
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دعتور فتحي اسمانيؿ حوق " تلوث البيئ الا ايف المعتب العصري للنلر والتوزيع في جميوري المصر "
الطبع االولا  2010ص  37و. 38

دعتور مازف ليلو الحماي االداري للبيئ
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أما في العراؽ فقد نرفت المادة الثاني  /رابعاً مف قانوف حماي وتحسيف البيئ رقـ 3
لسن  1997البيئ بأنيا المحيط بجميع نناصره الذي تعيش فيو العائنات الحي في حيف ورد في
المادة  /1ثامناً في ملروع قانوف حماي وتحسيف البيئ في إقليـ عوردستاف العراؽ تعريؼ البيئ
بأنيا (المحيط الحيوي الذي يلمؿ العائنات الحي مف إنساف وحيواف ونبات والمعونات الالحياتي
وعؿ ما يحيط بيا مف ىواء وماء وترب وما يحتويو مف مواد صلب أو سائل أو ازي والمنلآة
الثابت والمتحرع التي يقيميا اإلنساف).
ويبدو مف اتجاه الملرع الفرنسي وملروع قانوف حماي البيئ العوردستاني أنيما قد سلعا
أسلوب تعداد نناصر البيئ في حيف تميز الملرع المصري بأنو قد استخدـ مصطلح المحيط
الحيوي ليلمؿ العنصريف الطبيعي والصناني للبيئ (.)1
وفي االتجاه ذاتو نرفت المادة  1/1مف قانوف حماي البيئ العويتي رقـ  62لسن 1980
البيئ بأنيا (المحيط الحيوي الذي يلمؿ العائنات الحي مف إنساف وحيواف ونبات ،وعؿ ما يحيط
بيا مف ىواء وماء وترب  ،بما يحتويو مف مواد صلب أو سائل أو ازي أو العانات ،والمنلآت
الثابت والمتحرع التي يقيميا اإلنساف) (.)2
ومف ثـ فأنو يقصد بالبيئ عؿ مف العنصريف اآلتييف:
 -1العناصر الطبيعي المادي  :وقواميا اليواء والماء والترب وما تلملو مف ثروات طبيعي
ومخلوقات حي مختلف مف بلر وحيوانات ونباتات.
 -2العناصر المصنون  :وتلمؿ ما أدخلو اإلنساف في البيئ الطبيعي مف تغييرات تتضمف
أنلاء المرافؽ والمنلآت ،عالمصانع والمباني ووسائؿ المواصالت الالزم لتأميف
احتياجاتو.
وقد نص القانوف العراقي الجديد ما أقره مجلس النواب وصادؽ نليو مجلس الرئاس وأستنادا"
الا أحعاـ البند (أوال) مف المادة ( )61والبند (ثالثا) مف المادة ( )73مف الدستور  2008صدر
القانوف االتي :قان ػػوف و ازرة البيئػ ػ ػ ػ  :للبيئ نلا انو يقصد بالمصطلحات التالي التعاريؼ المدرج
ازاءىا ال راض ىذا القانوف.
اوال( :البيئ ) المحيط بجميع نناصره الذي تعيش فيو العائنات الحي .
ثانيا :الموارد العوامؿ الملوث  :اي مواد صلب او سائل او ازي تؤدي بطريؽ مبالر او ير
مبالر الا تلويث البيئ .
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نرفت المادة  10لسن  1982مف قانوف معافح التلوث العماني البيئ بأنيا (مجمون النظـ والعوامؿ والمواد
الطبيعي التي يتعامؿ معيا اإلنساف ،سواء في مواقع نملو أو معيلتو ،أو في األماعف السياحي والترفييي ،
فيتأثر بيا اإلنساف أو يؤثر فييا ،الماء ،الترب  ،المواد الغذائي والمعدني والعيميائي المختلف  ،مصادر
الطاق  ،والعوامؿ االجتماني المختلف ).

ثالثا :تلوث البيئ  :وجود أي مف المواد او العوامؿ الملوث في البيئ بعمي او صف ولفترة
زمني تؤدي بطريؽ مبالر او ير مبالر الا االضرار بالعائنات الحي او البين التي
توجد فييا(.)1
ذىب البعض إلا أف لفظ البيئ يخلو مف أي مضموف قانوني ،وأنو يلير نادة إلا الوسط
الذي ينلأ فيو نظاـ قانوني ،سياسي أو اقتصادي ،ويستمر بفعؿ مجمون مف القوي المختلف .
وقد جاء تعريؼ مفيوـ البيئ في مؤتمر األمـ المتحدة للبيئ البلري الذي انعقد في ستوعيولـ
 1972بأنيا " رصيد الموارد المادي واالجتماني المتاح في وقت ما ،وفي معاف ما إللباع
حاجات اإلنساف وتطلعاتو " .وقد أنطاىا مؤتمر ستوعيولـ فيما واسعا ،حيث ألار إلا أنيا ال
تتضمف العوامؿ أو الموارد المادي فقط (عالماء واليواء والترب ) ،وانما تتضمف أيضا العوامؿ
والظروؼ االجتماني التي تتوافر في وقت ما وفي معاف ما إللباع حاجات اإلنساف(.)2
وبالنظر إلا التعريفات السابق  ،يتضح جلياً أف ىناؾ مف التلريعات ما نحا إلا تعريؼ البيئ
نلي أنيا نناصر الطبيع المحيط باإلنساف وجميع العائنات الحي عالقانوف المصري والقانوف
العويتي والعماني ،وىو ما يعرؼ بالتعريؼ الواسع ،وىذا التعريؼ يلير أف البيئ اصطالح ذو
مفيوـ مرعب ،فيناؾ البيئ الطبيعي  ،بمعوناتيا التي أودنيا اهلل سبحانو وتعالي فييا ،وتلمؿ
الماء واليواء والترب  ،وما يعيش نلي تلؾ العناصر والمعونات مف إنساف وحيواف ونبات ،وىناؾ
البيئػ االصطناني  ،وتلمؿ عؿ ما أوجػده تدخؿ اإلنساف وتعاملو مع المعونات الطبيعي للبيئ ،
عالمدف والمصانع والعالقات اإلنساني واالجتماني التي تدير ىذه المنلآت ،عالقانوف والتنظيمات
اإلداري واالقتصادي .
ومنيا ما نحا إلا القوؿ بأنيا العناصر الطبيعي المحيط باإلنسػػاف عالقانوف الليبي ،وىو ما
يعرؼ بالتعريؼ الضيؽ ،ومف ىنا تستبيف الصعوب األولي في تعريؼ البيئ حيث تتبايف
التعريفات وتختلؼ باختالؼ األنظم القانوني .
انا اتفؽ مع التعريؼ الذي يتبناه القانوف المصري رقـ  4لسن  ،1994وىو أنيا "المحيط
الحيوي الذي يلمؿ العائنات الحي وما يحتويو مف مواد وما يحيط بو مف ىواء وماء وما يقيمو
اإلنساف مف منلآت ".
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القانوف الصادر نف و ازرة البيئ العراقي لعاـ . 2008
http://membres. multimania. fr/asmapet/Def_environnement. html
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المبحث الثانا
حماي البيئ فا القانوف الدولا
أص ػػبح االىتم ػػاـ بالبيئ ػ ػ وحمايتي ػػا حق ػ ػاً ف ػػي الق ػػانوف الػ ػػداخلي واج ػػب االحت ػ ػراـ واتس ػػع مجػ ػػاؿ
االنتػراؼ بيػػذا الحػػؽ بانتبػػاره مػػف الحقػػوؽ التػػي تمثػػؿ الجيػػؿ الثالػػث مػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف( ، )1واف
االىتمػػاـ بػػالحؽ فػػي بيئػ نظيفػ ال يعنػػي الوصػػوؿ إلػػا تحقيػػؽ بيئػ مثاليػ لعػػيش اإلنسػػاف بػػؿ أف
الغاي ىي المحافظ نلا التعويف الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيو اإلنسػاف وحمايػ ىػذا المحػيط
مف أي تدىور خطير ،وتطويره باللعؿ الذي يؤدي إلػا خدمػ اإلنسػاف ،وقػد درجػت الدسػاتير فػي
العديػد مػف دوؿ العػػالـ نلػا الػنص نلػػا حمايػ الحػػؽ فػي البيئػ ومػػف ذلػؾ مػا نصػػت نليػو المػػادة
 54م ػػف الدس ػػتور االس ػػباني لع ػػاـ ( 1978ع ػػؿ إنس ػػاف ل ػػو الح ػػؽ ف ػػي التمت ػػع ببيئػ ػ مالئمػ ػ للتق ػػدـ
اإلنساني مثلما أيضاً نليو واجب المحافظ نلييا) .في حيف ألارت الفقرة الثاني مف المادة ذاتيػا
إلا دور السلطات العام في الحفاظ نلا البيئ فأعدت نلا (دور السػلطات العامػ ومياميػا فػي
االس ػػتخداـ الرل ػػيد للمػ ػوارد الطبيعيػ ػ بغ ػػرض حمايػ ػ وتحس ػػيف نونيػ ػ الحي ػػاة وان ػػادة تأىي ػػؿ البيئػ ػ
وتعزيز دورىا األساسي في إصالح االضرار المسبب ) (.)2
وقبؿ بياف موقؼ القانوف الدولي مف مسؤولي الدوؿ التػي تػؤثر انتػداءاتيا نلػا البيئػ وتخلػؼ
فييػا أضػرار بيئيػ فػػي ضػػرورة الحفػاظ نلػا الممتلعػػات واألنيػػاف المدنيػ وسػػالم صػػح السػػعاف
المدنييف في ظؿ االجتياح العسعري ،البد مف اإللارة الا اف المجتمع الدولي ألزـ الدوؿ بموجب
االتفاقات الدولي والمواثيػؽ واإلنالنػات العالميػ  ،المحافظػ نلػا البيئػ الطبيعيػ ونػدـ تلويثيػا أو
األضػرار بيػػا وتيػػدؼ القػوانيف الػػا حماي ػ وتحسػػيف البيئ ػ ومنػػع تلويثيػػا ووضػػع السياس ػ العام ػ
وأنداد الخطط الالزم لذلؾ.
مثاؿ ذلؾ ما جاء في الميثاؽ العالمي للطبيع بلأف احتراـ الطبيع وندـ جواز تعطيؿ
نملياتيا األساسي حتا أثناء الحروب نندما نصت نلا انو يجب اف تصاف الطبيع مف
التدىور الناجـ نف الحروب او األنلط العدائي األخرى ،وقرر بأنو يجب تحالي األنلط
العسعري الضارة بالطبيع .
ومف ىنا نجد أف القواند األخالقي والقانوني تلزـ أثناء المنازنات المسلح القياـ بأنماؿ مف
لانيا اف ال تغير الطبيع لغرض االستفادة منيا بارتعاب األنماؿ الغير ملرون او ما قد
يترتب نلا ىذه األنماؿ مف نتائج خطيرة نلا االنساف والبيئ الطبيعي ومف ثـ فاف نلا
اإلنساف أف يعترؼ بالضرورة الملح للحفاظ نلا استقرار الطبيع ونونيتيا وحفظ الموارد
الطبيعي .
نتناوؿ في ىذا المبحث التعريؼ للقانوف الدولي االنساني واىـ القولنيف واالتفاقات والمعاىدات
الدولي وانجازات قانوف البيئ الدولي انطالقا مف مؤتمر ستعوىلوـ في حزيراف ناـ 1972
1
2
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وبحضور ممثلي دوؿ عثيرة وىيئات ومنظمات تيتـ بلؤوف البيئ  .وعاف المبدأ االساسي الذي
جاء في االنالف ىو عالتالي (اف لالنساف حؽ اساسي في الحري والمساواة وظروؼ الحياة
الالئق في بيئ ذات نوني تتيح العيش حياة عريم و مرفي ).
ومنذ إنالف استعيولـ بات باإلمعاف القوؿ أف االلتزاـ الدولي بحماي البيئ أصبح مبدأ مسلـ
بو نلا المستوى العالمي .وقد برز االىتماـ بمسال البيئ مف خالؿ استحداث المؤسسات
المختص
فعلا الصعيد الدولي :أحدثت منظم األمـ المتحدة جياز خاص للبيئ تحت اسـ برنامج األمـ
المتحدة للبيئ  ،وىذا البرنامج يخطط ويلرؼ ويرنا أىـ النلاطات الموجي لحماي البيئ في
العالـ.
عما أحدثت العثير مف الدوؿ أما و ازرة أو ىيئ حعومي أو وعال رسمي متخصص تتابع لئوف
البيئ  ،وفي مصر أحدثت و ازرة للؤوف البيئ .
لقد تعاظـ منذ بداي الستينات ندد االتفاقيات الدولي فلـ يمر ناـ إال وىو متوج باتفاقي أو
معاىدة أو بروتوعوؿ بلأف حماي البيئ  .ويفيد الحصر العامؿ ليذه االتفاقيات والمعاىدات
الدولي أنيا وصلت إلا ( )152اتفاقي حتا ناـ 1991ـ وفقاً لسجؿ المعاىدات واالتفاقيات فا
ميداف البيئػ  .ىذا ندا االتفاقيات الدولي الثنائي التا يرجع تاريخ إبراميا إلا ناـ 1869ـ،
حينما وقعػت اتفاقي ثنائي بيف مقاطع بادف بألمانيا وسويسػ ار للحفاظ نلا مياه البحيرات
الملرع  .وفا ناـ 1909ـ وقعت اتفاقي بيف أمريعا وعندا للحفاظ نلا المسطحات المائي
الملترع وحسف استخداميا .وتعتبر ملعل الحفاظ نلا المياه الملترع بيف الدوؿ المتجاورة مف
الملاعؿ القانوني المعقدة إذ أنو مف الصعب الوصوؿ إلا اتفاؽ بلأف (المعايير البيئي ) التا
يجب توافرىا.
واستطانت أمريعا وعندا أف توقع اتفاقي ثنائي ناـ 1972ـ بلأف البحيرات العبرى التا
تعتبر نموذجا حديثا لالتفاقيات الثنائي المتطورة فا لئوف البيئ  .ىذا باإلضاف إلا االتفاقيات
اإلقليمي الخاص بدوؿ حوض النيؿ ،ونلا الر ـ مف أف نير النيؿ يمر فا ندد مف الدوؿ
األفريقي ومنيا مصر فإنو ال توجد اتفاقي بيف ىذه الدوؿ للحفاظ نلا بيئ النير مف حيث
تحسيف نونيتيا ،وانما توجد اتفاقيات خاص بتنظيـ استخداـ مياه النير بيف الدوؿ المعني مف
ناحي العـ فقط .لذا يجب أف تتضمف ىذه االتفاقيات – أو أى اتفاقيات جديدة – المعايير
الواجب توافرىا للحفاظ نلا بيئ نير النيؿ وحمايتو باتخاذ تدابير الحماي العمي والنوني معاً.
إال أف ىناؾ مؤخ اًر مبادرة دوؿ حوض النيؿ (تنزانيا  1999ـ) والتا تيدؼ إلا الحفاظ نلا مياه
نير النيؿ مف التلوث والحفاظ نلا البيئ النيري مع مراناة البعد التنموى.
إف االتجاه الحديث فا الفقو القانونا الدولا يمنح اإلنساف الحؽ فا بيئ نظيف مالئم وىذا
ال يتأتا بعقد االتفاقيات والمعاىدات الدولي واإلقليمي باالنضماـ والتوقيع نلييا فحسب وانما
أيضاً بترجم ىذه المعاىدات إلا واقع لتنفيذ االلتزامات النالئ ننيا ،وبمعنا آخر عيفي
صيا وصنان آليات للتنفيػذ تخلؽ المناخ الفعلا المتناسػب وتلزـ الدوؿ األنضاء باتخاذ
التدابير التلريعي واإلداري والتنظيمي لتنفيذ ما ورد بيا مف نصوص ومواد ،تأخذ الصف القانوني

اإللزامي وىو ما يعرؼ بااللتزاـ القانونا بما يضمف قوة تطبيقيا بدالً مف أف تأخذ مجرد لعؿ
توصيات ير ملزم للدوؿ األنضاء وتأخذ الصف المعنوي الدولي واإلقليمي واألدبي وىو ما
يعرؼ بااللتزاـ األخالقا.
ومما زاد الطيف بل أف في نياي السبعينيات وبداي الثمانينيات قد لوىد تجاىال واضحا
للقضي البيئي في الدوؿ األعثر تقدما مع تأعيد حعوماتيا المتزايد نلا "حلوؿ" السوؽ الحرة،
بالتزامف مع تخلي تلؾ الدوؿ نف مسئوليتيا نف النتائج البيئي السلبي للعمليات االقتصادي  .ولذا
يمعف القوؿ بأف االتجاه السائد في تلؾ المرحل عاف بعيدا نف أي إجماع دولي تجاه قضايا
البيئ .
وبقي األمر ىعذا حتا جاءت نقط التحوؿ الحاسم في ناـ 1983ـ نندما طلب األميف
العاـ لرمـ المتحدة مف رئيس وزراء النرويج آنذاؾ ،جرو ىارلـ بروندتالند Gro Harlem
تمعف عوعبنا الذي يليد نموا سعانيا
 Brundtlandتلعيؿ لجن للبحث نف أفضؿ السبؿ التي ّ
متسارنا مف أف يستمر في اإليفاء باالحتياجات األساسي مف خالؿ صيا افتراضات نملي
تربط قضايا التنمي بالعناي بالبيئ والمحافظ نلييا ،وترفع مف مستوى الوني العاـ بالقضايا
ذات الصل بالموضوع .ومع نلر الوعال (التي أصبحت تعرؼ بالوعال العالمي للبيئ والتنمي ،
والمعروف اختصارا  )WCEDلتقريرىا " مستقبلنا الملترؾ" "Our Common Futureفي ناـ
 1987ـ ،الذي جاء متزامنا مع الصدم البيئي األعبر للرأي العاـ العالمي المتمثل في اعتلاؼ
ثقب األوزوف " "ozone holeفوؽ القارة المتجمدة الجنوبي والتي دفعت إلا االتفاؽ في نفس
العاـ نلا بروتوعوؿ مونتلاير لمعاىدة فينا حوؿ حماي طبق األوزوف بيدؼ تنظيـ استخداـ
واطالؽ المواد المستنفدة لروزوف مثؿ ازات العلوروفلوروعربوف ()CFCsواليالوف Halons
(.)1
إف االىتماـ بمسال البيئ برز مف خالؿ استحداث المؤسسات المختص بلؤوف البيئ  .فعلا
الصعيد الدولي أحدثت منظم األمـ المتحدة جياز خاص للبيئ تحت اسـ برنامج األمـ المتحدة
للبيئ  ،وىذا البرنامج يخطط ويلرؼ ويرنا أىـ النلاطات الموجي لحماي البيئ في العالـ .عما
أحدثت العثير مف الدوؿ أما و ازرة أو ىيئ حعومي أو وعال رسمي متخصص تتابع لؤوف
البيئ .
إف موضػوع حمايػ البيئ ػ ييػـ عؿ الدوؿ بحيػث تسعػا عؿ واحػدة إلا وضػػع قوان ػػد قانونيػ
لمواجي ػ األخطػػار البيئي ػ ولقػػد أولا المجتمػػع الدولػي اىتماما بيػا ونبػو إلا خطػورتيا وحػرص
نلا الوقاي ػ منيا ووضػع الحلػػوؿ ليا إلا حػػد طبػع قوانػد حمايػ البيئ ػ بمسح دوليػ  ،فا لب
قوانػد قانػػوف حمايػ البيئػ ىػي ناتج ػ نػف اتفاقيات جماني ػ أو ثنائيػ نملت الدوؿ نلا وضعيا
بانتبارىا األنسب و ذلؾ الف األخطار التي تيػدد البيئ نالمي اآلثػار باإلضاف إلا أف فعالي
http://www. regjeringen.
no/nb/om_regjeringen/tidligere/oversikt/departementer_embeter/embeter/statsmini
ster-1814-/gro-harlem-brundtland. html?id=463420
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الحفاظ نلا البيئ تقتضػي تنسيؽ سياس دوليػ  Une politique internationaleموحدة في
مجاؿ وضػع القواند واألنظم المتعلقػ بالبيئػ (. )1
ػ المطلب االوؿ
حماي البيئ وفقا للقانوف الدولي االنساني
القانوف الدولي اإلنساني ىو بحسب تعريؼ اللجن الدولي للصليب األحمر (نبارة نف
مجمون مف القواند التي تحمي في أوقات الحرب األلخاص الذيف ال يلارعوف في القتاؿ أو لـ
يعودوا قادريف نلا الملارع فيو .واليدؼ األساسي ليذا القانوف ىو الحد مف معاناة اإلنساف
وتفادييا في النزانات المسلح  .وليس نلا الحعومات وقواتيا المسلح وحدىا أف تلتزـ بيذا
القانوف ،بؿ نلا جمانات المعارض المسلح وأي أطراؼ أخرى في النزاع أف تلتزـ بو أيضاً.
وتعد اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ  1949باإلضاف إلا بروتوعولييا اإلضافييف لعاـ  1977أىـ
صعوؾ القانوف اإلنساني) (.)2
عما تطرقنا سابقا حوؿ تعريؼ البيئ  ،نتطرؽ باختصار ىنا مرة اخرى ىذا التعريؼ باختصار
حيث يعرؼ اصطالح القانوف البيئي باللغ اإلنعليزي باسـ  Environmental lawويقصد بو
القانوف الذي يعنا أو يختص بالبيئ بيدؼ المحافظ نلييا وحمايتيا .ووفقاً للمفيوـ الحديث أو
المعاصر  ،فإف القانوف البيئي ال يعنا فقط بالبيئ الطبيعي  ،مثؿ الخصائص الطبيعي لررض
أو اليواء أو المياه ،وانما يلمؿ عذلؾ البيئ البلري مثؿ األوضاع الصحي واالجتماني  ،و يرىا
مف األوضاع التي يخلقيا اإلنساف وتؤثر في بقائو نلا األرض( .)3وبيذا فإف القانوف البيئي
يرعز نلا اإلنساف ومدى تأثيره نلا المحيط الخارجي الطبيعي والصناني(.)4
ونلير ىنا إلا أف القانوف الدولي البيئػي قػد اىػتـ بملػعالت المجتمػع الػدولي المعاصػر ،حيػث
أنو قانوف متطور فلـ يعد قاص اًر في موضونو نلا معالج المسائؿ التقليدي لذلؾ المجتمع مثؿ:
السػػيادة ،اإلقلػػيـ ،المعاىػػدات ،التنظػػيـ الػػدولي ،التمثيػػؿ الدبلوماسػػي ،الحػػرب والحيػػاد والػػخ ،ولعنػػو
تفانؿ مػع الملػعالت الجديػدة التػي تيػـ الػدوؿ فػي وقتنػا الػراىف ،والقػانوف ىػذا حالػو ال يمعنػو أف
يغض الطرؼ نف البيئ واألخطار التػي تيػددىا ،بػؿ نلػا الععػس عػاف لػو السػبؽ فػي التنبيػو إلػا
الملعالت البيئي  .وتمثؿ ذلؾ ننػدما دنػت الجمعيػ العامػ لرمػـ المتحػدة إلػا نقػد مػؤتمر دولػي
حوؿ البيئػ اإلنسػاني مػف أجػؿ إيقػاؼ ىبػوط مسػتوى تلػؾ البيئػ  ،ووضػع القوانػد القانونيػ للحفػاظ
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دعتورة بدري العوضي ،دور المنظمات الدولي في تطوير القانوف الدولي البيئي ،مجل الحقوؽ ،العويت،
العدد الثاني ،سن  ،1985يوليو ،ص. 39

2

منلورات اللجن الدولي للصليب األحمر نلا الموقع www. icrc. org -

4

دعتور معمر رتيب محمد نبد الحافظ ،القانوف الدولي للبيئ وظاىرة التلوث ،دار النيض العربي  ،القاىرة،
 ،2007ص . 56

نلييا ،ومعافح مصادر تلوثيػا والتعػدي نلػا معوناتيػا ومواردىػا الطبيعيػ ( .)1وقػد انعقػد المػؤتمر
بالفعؿ في الفترة مػف  5ػ  16يونيػو نػاـ  1972فػي مدينػ اسػتوعيولـ بالسػويد ،وانتيػا إلػا تبنػي
مجمون ػ مػػف المبػػادئ والتوصػػيات نلػػا درج ػ بالغ ػ مػػف األىمي ػ لػػعلت اللبن ػ األولػػا فػػي بنػػاء
القانوف الدولي البيئي(.)2
وقػػد تعػػددت تعريفػػات القػػانوف الػػدولي البيئػػي ،فقػػد نبػػر ننػػو الػػبعض بأنػػو(( :مجمون ػ قوانػػد
ومبػػادئ القػػانوف الػػدولي العػػاـ التػػي تػػنظـ نلػػاط الػػدوؿ فػػي مجػػاؿ منػػع وتقليػػؿ األضػرار المختلف ػ ،
والتي تنتج مف مصادر مختلف للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة اإلقليمي )) (.)3
بينما نرؼ البعض اآلخر( ، )4القانوف الدولي للبيئ بأنو (( :مجمون القواند القانوني الدولي
العرفي واالتفاقي المتفؽ نلييا بيف الدوؿ للمحافظ نلا البيئ مف التلوث)).
وىػػدؼ ىػػذا القػػانوف منػػع أو تقليػػؿ أو السػػيطرة نلػػا التلػػوث البيئػػي نبػػر الحػػدود الوطني ػ  ،مػػع
فعاؿ إلصالح األضرار الناجم نف ىذا التلوث.
إيجاد نظاـ قانوني ّ
ويرى اتجاه ثالث أف القانوف الدولي البيئي ىو القانوف الذي يػنظـ عيفيػ المحافظػ نلػا البيئػ
البلري ومنع تلويثيا والعمؿ نلا خفػض التلػوث والسػيطرة نليػو أيػاً عػاف مصػدره بواسػط القوانػد
االتفاقي والعرفي المتعارؼ نلييا بيف ألخاص القانوف الدولي(.)5
ويذىب جانب مف الفقو إلا النظر إلا القانوف الدولي للبيئ بوصفو نوناً مف الفلسف
العام تحعـ القانوف والسياسات في مجاالت متعددة تتصؿ بالبيئ سواء فيما يتعلؽ باالمتداد
العمراني والسياسات المتعلق بالتصنيع والزران و يرىا(.)6
ونستطيع أف نؤعد أف نالج ملاعؿ البيئ ال بد أف يعوف نالجاً دولياً ،ألف البيئ تترابط
نناصرىا وال يعرؼ ليا حدود .فالملوثات يمعف أف تنتقؿ نبر البحار أو األنيار أو الفضاء
الجوي دوف حاجتيا لجواز سفر .وحماي البيئ أمر معلؼ للغاي مما يحتـ التعاوف الدولي
لمحارب ما ييددىا مف أخطار عالتلوث ،والتصحر ،واستنزاؼ الموارد الطبيعي و يرىا .حتا أف
السيدة مار ريت تاتلر رئيس وزراء بريطانيا السابق أنلنت أعثر مف مرة أف المحافظ نلا
البيئ مسؤولي جميع الدوؿ فرادى وجمانات ،ألف تلوثيا سينععس نلا الجميع .مما أدى إلا
1
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دعتور أحمد نبد العريـ سالم  ،المصدر السابؽ ،ص . 4
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دعتور صالح ىالـ ،المسؤولي الدولي نف المساس بسالم البيئ البحري  ،رسال دعتوراه ،جامع القاىرة،
 ،1991ص . 3

6

دعتور صالح الديف نامر ،مقدمات القانوف الدولي للبيئ  ،مجل القانوف واالقتصاد ،جامع القاىرة ،ندد خاص
خاص بمناسب العيد المئوي لعلي الحقوؽ ،1983 ،ص . 69

نلأة ما يسما بدبلوماسي البيئ لتععس التعاوف الدولي في ىذا اللأف ،بؿ إف ميخائيؿ
روج للبيروسترويعا أي (إنادة البناء) بقولو (:إف فييا الطريؽ إلا بيئ أفضؿ) (.)1
جورباتلوؼ ّ

ومما يدنـ ذلؾ أف التلريعات الداخلي ال يمعف أف تؤدي إلا تحقيؽ اياتيا المرجوة ما لـ
تقترف بجيود نلا صعيد العالقات الدولي  ،ألف البيئ مف المجاالت التي يبدو االرتباط فييا وثيقاً
إلا أبعد الحدود بيف القانونيف ،الداخلي والدولي.
المطلب الثاني
حماي البيئ في االتفاقيات والمعاىدات

بدأ اإلنساف حياتو نلا األرض وىمو حماي نفسو مف الملاعؿ البيئ  ،وخاص ما
يعايلو مف حيوانات مفترس وعائنات دقيق تبيف لو أنيا تسبب لو األمراض ،وفيضانات ،وثلوج،
وصوانؽ ،ونواصؼ ،وانحباس األمطار ،أي اف اإلنساف في ىذه المرحل عاف يقؼ أماـ البيئ
ضعيفاً ،يبحث نف وسائؿ حماي نفسو منيا ،ولذا فاف ىذه المرحل تسما مرحل حماي اإلنساف
مف البيئ .
واستنبط اإلنساف مف بيئتو وسائؿ نيلو مف مأعؿ وملرب ومسعف ووسيل إنتقاؿ ووسيل
ترفيو .لعف إستغالؿ اإلنساف للمصادر الطبيعي التي منحيا اهلل إياىا ،لـ يعف أحياناً بطرؽ
سليم ورليدة ،وانما عاف ذلؾ اإلستغالؿ بطرؽ إستنزافي ومسرف  ،خاص المصادر الطبيعي
ير المتجددة ،عالفحـ والبتروؿ والمياه الجوفي الحري  .أما المصادر المتجددة ،عالنباتات والترب
والمياه ،فقد أسرؼ اإلنساف في إستغالليا بمعدؿ يفوؽ معدؿ تجددىا تحت الظروؼ الطبيعي .
فتعويض لجرة في الصحراء يحتاج الا نلرات السنيف ،وتعويض طبق رقيق مفقودة مف الترب
يحتاج الا مئات مف السنيف.
ونجـ نف الثورة الصناني ملعالت التلوث بالمواد العيميائي التي تقذؼ باليواء والماء
واألرض ،وما يحدث ذلؾ مف تلويث لمأعؿ اإلنساف وملربو .وىعذا تدرجت العالق بيف اإلنساف
والبيئ الا اف اَلت الا ضرر عبير أحدثو اإلنساف في البيئ وفي معوناتيا ،وأصبح ىـ اإلنساف
األعبر ىو حماي البيئ مف وائؿ فعؿ اإلنساف .إذ برزت ىنالؾ قضايا بيئي نديدة ،فرضت
نلا اإلنساف ضرورة تنظيـ العالق بينو وبيف البيئ  ،تنظيـ أساسو محافظ اإلنساف نلا البيئ
واستغاللو لمعنوزاتيا بلعؿ صحي ،واال فاف الدمار والزواؿ ىما النياي الحتمي لحياة ىذا
اإلنساف نلا ىذا العوعب .ومف ىنا فقد إنععست الصورة ،فبعد أف عاف ىـ اإلنساف حماي نفسو
مف الملاعؿ البيئ (مرحل حماي اإلنساف مف البيئ ) ،تحوؿ ىـ اإلنساف الا حماي البيئ مف
ملاعؿ اإلنساف( مرحل حماي البيئ مف اإلنساف).
وال يفيـ مف ىذا القوؿ (حماي البيئ مف اإلنساف) أف البيئ أصبحت في موقؼ ضعيؼ ،وأف
اإلنساف ىو القوي ،الجواب عال ،بؿ اف ىذه البيئ أصبحت خط اًر نلا اإلنساف ،ولعف بفعؿ
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اإلنساف نفسو .وىعذا يتضح لنا أف خوؼ اإلنساف مف البيئ قديماً قد إنتقؿ الا العصر الحديث.
إال اف الخوؼ مف البيئ قديماً ( في مرحل حماي اإلنساف مف البيئ ) عاف أقؿ مستوى وأضعؼ
ضر اًر منو في العصر الحديث .ذلؾ أف الملاعؿ البيئ قديماً عانت في معظميا ،إف لـ يعف
عليا ،طبيعي  ،عالفيضانات والثلوج والقحط والخوؼ مف بعض الحيوانات المفترس  .ور ـ صعوب
التعامؿ معيا وقتئذ ،ال اف التعيؼ معيا ليس مستحيالً وتأثيراتيا نلا اإلنساف ليست بالميلع .
أما الخوؼ مف البيئ حديثاً ،فقد بات مرنباً ومستواه نالياً ،إذ أنو ييدد سالم الجنس
البلري ،ومف بعده العرة األرضي التي تحتضنو بأعمليا .ذلؾ اف الملعالت البيئي الجديدة،
عالتلوث بأنوانو ،وضعؼ طبق أألوزوف ،واألمطار الحمضي  ،وندرة المياه ،وقل الغذاء قياساً
باإلنفجار السعاني اليائؿ ،واستخداـ االسلح العيمياوي والمحذورة دولي في الحروب ،باتت
تلعؿ عوارث بيئي ضخم  ،تنذر بعارث نالمي .
ونليو فاف الخوؼ مف البيئ لعور الزـ اإلنساف قديماً وحديثاً .واذ عانت معظـ مصادر ىذا
الخوؼ مف البيئ في القديـ ترجع لعوامؿ الطبيع  ،فاف الصورة قد تغيرت ،وأصبحت معظـ
مصادر الخوؼ مف البيئ في العصر الحديث ترجع لعوامؿ بلري صناني  ،ىنا سوؼ نتطرؽ
الا االنجازات القانوني واالتفاقات الدولي لحماي البيئ .
 1ػ مبادئ قانوف البيئ التي انتمدتيا اللجن العالمي للبيئ والتنمي
اف اللجن العالمي للبيئ والتنمي التي لعلتيا االمـ المتحدة ناـ  ،1983والتي اصدرت
تقريرىا ناـ  1987واوصت بانداد انالف نالمي لحماي البيئ  ،وانتمدت اللجن مجمون مف
المبادئ القانوني لحماي البيئ وىي  22ومنيا :
 1ػ لجميع البلر الحؽ في بيئ تليؽ بصحتيـ ورخائيـ.
 2ػ تلتزـ الدوؿ بالمحافظ نلا البيئ والموارد الطبيعي وتستخدميا لخير اجياؿ الحاضر
والمستقبؿ.
 3ػ تعؼ الدوؿ نف النلاطات التي تتنافا وااللتزاـ الدولي اتجاه البيئ .
 4ػ تحافظ الدوؿ نلا االنظم والعمليات البيئي الضروري لعمؿ المحيط الحياتي ،وتصوف
التنوع البيولوجي ،وتلتزـ بمبدأ المردود المستديـ االمثؿ في استخداـ الموارد الطبيعي الحي
واالنظم البيئي .
 5ـ تحدد الدوؿ معايير وافي لحماي البيئ  ،وترصد التغيرات التي تحدث في نوني البيئ
واستخداـ الموارد ،وتنلر البيانات المناسب ننيا.
 2ػ االتفاقات الدولي لحماي البيئ البحري مف التلوث
اف التلوث البحري يتـ نف طريؽ التسرب المبالر و ير مبالر الذي يحمؿ مواد الا البحار
ونلا يد االنساف تؤدي الا نتائج سيئ تنععس نلا موارد البحر الحي مف الحيوانات والنباتات
عما تؤدي الا تلوث مياه البحر وتؤثر نلا صح البلر .اف التلوث البحري بالنفط ىو االعثر

انتلا ار ونلا نطاؽ واسع ،وقد تنبو العالـ وفي وقت مبعر الا اخطار تلوث البحار بالنفط ،وتـ
صيا واقرار العديد مف االتفاقات الدولي لحماي البيئ البحري واىميا :
1ػ االتفاقي الدولي لمنع تلوث البحار بالنفط الموقع في لندف ناـ  1954والمعدل في ناـ
.1969
 2ػ االتفاقي الدولي الخاص بالمسؤولي المدني لالضرار الناجم نف التلوث البحار بالنفط
والموقع في بروعسؿ ناـ .)1(1969
3ػ االتفاقي الدولي لعاـ  1972والخاص بمنع تلوث البحر مف جراء رمي المخلفات والمواد
االخرى.
4ػ قانوف البحار المعتمد بموجب اتفاقي االمـ المتحدة لعاـ  1982وفيو قسـ خاص يعالج
موضوع حماي البيئ البحري والحفاظ نليو.
 5ػ اتفاقي حماي البحر االبيض المتوسط الموقع في برللون ناـ .1977
عما صدرت أربع بروتوعوالت متصل باتفاؽ المتوسط وىي:
أ ػ بروتوعوؿ  1976بلاف التلوث النالك نف تصرؼ النفايات مف السفف والطائرات.
ب ػ بروتوعوؿ  1976بلاف التعاوف في معافح التلوث بالنفط و يره مف المواد الضارة.
ج ػ بروتوعوؿ  1980بلاف حماي المتوسط مف التلوث مف مصادر بري .
د ـ بروتوكول  2891بشان المناطق المتمتعة بحماية خاصة في المتوسط.

 3ػ االتفاقات الخاص بالنفايات السام
اف النفايات السام الصناني والعيماوي المختلف  ،تلحؽ ضر ار حقيقيا بالبيئ واالنساف ،ومف
اجؿ حصر اضرار ىذه النفايات بالبيئ  ،فعقد مؤتمر دولي في اذار ناـ  1989في مدين باؿ
السويسري  ،لمناقل ملروع االتفاقي حوؿ النفايات السام  .ونلا الر ـ مف اف ( )110دوؿ قد
حضرت المؤتمر اال اف ( )34دول فقط اقرت باالتفاقي في ناـ .1989
اف اىـ العوارث البلري التي سببتيا النفايات الصناني السام

()2

:

 :1957ماياؾ (في روسيا) ،سحب العاني مف  000 .23عـ مربع نتيج انفجار حوض
تخزيف للنفايات النووي .
 :1959مينيماتا (الياباف) ،انسعاب الزئبؽ في خطوط المالح البحري .
1
2

نافذة الجغرافييف العرب (الموسون الجغرافي )
html

www. 4geography. com/vb/t4962.

ىيرف درميناخ وميلاؿ بيعوي  ،،عتاب (السعاف والبيئ ) ترجم دعتورة جورجيت حداد الطبع االولا 2003
بيروت لبناف ص.77

 :1967المد االسود في توري ػ عانيوف.
 :1976سيفيزو (ايطاليا) تسرب ديوعسيد في معمؿ عيميائي.
 :1978مانفريدونا (ايطاليا) تسرب آمونياؾ في معمؿ عيميائي.
 :1978المد االسود في آموعو ػ عاديز في البروتاني (فرنسا).
 :1979نطؿ في جياز التبريد في مصنع الذري في ثري مايلز ايسالند (الواليات المتحدة).
 :1984بوباؿ (اليند) تسرب مبيدات صادرة نف مصنع المبيدات.
 :1986الغيوـ االلعاني اتلرنوبيؿ (روسيا).
 :1989المد االسود في اعسوف فالديز في آالسعا.
 :1996تلوث الجو ومياه الراف اثناء حريؽ معامؿ ساندوز (سويسرا).
 4ػ االتفاقات الدولي لمنع التلوث الذري
ىذا النوع مف التلوث مف اخطر انواع التلوث وىناؾ ندة اتفاقات تتعلؽ بيذا الموضوع وىي:
أ ػ معاىدة  1963لحظر التجارب النووي في الجو وفي الفضاء الخارجي وفي المياه.
ب ػ معاىدة  1969لحضر انتلار االسلح النووي  ،والتي تتضمف احعاـ خاص حوؿ
ضرورة االىتماـ بالمعضالت الناجم نف استعماؿ الطاق الذري .
ج ػ المؤتمر العاـ للوعال الدولي للطاق الذري  ،الذي انعقد في فينا ناـ  ،1990وقد اصدر
ق ار ار بضرورة االىتماـ بموضوع التلريعات الخاص بمعاير السالم النووي .
 5ػ االتفاقيات الدولي لحماي طبق األوزوف
اتفاقي فينا لحماي طبق االوزوف( )1سن  1985واذ تلير إلا األحعاـ ذات الصل مف إنالف
مؤتمر األمـ المتحدة للبيئ البلري  ،وخاص المبدأ  21الذي ينص نلا أف للدوؿ وفقاً لميثاؽ
األمـ المتحدة ومبادئ القانوف الدولي الحؽ السيادي في استغالؿ مواردىا الخاص نمالً
بسياساتيا البيئي الخاص  ،ونلييا مسؤولي ضماف أال تسبب األنلط التي تقع داخؿ واليتيا أو
تحت سيطرتيا ضر اًر لبيئ الدوؿ األخرى أو لبيئ مناطؽ تقع خارج حدود واليتيا الوطني  ،واذ
تأخذ في انتبارىا ظروؼ البلداف النامي واحتياجاتيا الخاص  ،واذ تضع في انتبارىا ما يجري
مف نمؿ ودراسات داخؿ عؿ مف المنظمات الدولي والوطني  ،وبوجو خاص خط العمؿ العالمي
لبرنامج األمـ المتحدة للبيئ  ،بلأف طبق األوزوف .وجدير بالذعر وافقت االمـ المتحدة نلا
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انضماـ العراؽ( )1الا اتفاقي فينا وبروتوعوؿ مونتلاير وبيذه الموافق يعوف العراؽ العضو الثالث
والتسعوف بعد المائ مف قائم الدوؿ التي انضمت لالتفاقي الدولي لحماي طبق االوزوف.
اف ابرز االتفاقات المتعلق بحماي طبق االوزوف ىي اتفاقي مونتلاير( ، )2بناء نلا اقتراح
برنامج االمـ المتحدة للبيئ فقد اجتمع ممثؿ ( )27بلد في مدين مونتلاير ناـ  1987وانتمدوا
اتفاقي دولي بيدؼ تخفيض انبعاثات الغازات الناتج نف نلاطات مختلف .
وبموجب االتفاقي التي دخلت نطاؽ التنفيذ في ناـ  1989فقد تـ انتماد الخطوات التالي :
المرحل االولا :االلتزاـ بتجميد انتاج المواد المصنع مف المواد الضارة بالبيئ  ،بعد دخوؿ
االتفاقي ناميا االوؿ ،اي في بداي ناـ .1990
المرحل الثاني  :تخفيض االنتاج بمقدار  %20بعد ناميف مف المرحل االولا.
المرحل الثالث  :تخفيض االنتاج بمقدار  % 50بعد ست سنوات مف المرحل الثاني .
وحتا يضمف برنامج األمـ المتحدة للبيئ فعالي االتفاقي  ،فقد الترط أال تدخؿ مرحل
التنفيذ أال بعد أف يوقع نلييا ندد مف الدوؿ يعوف حجـ تصنيعيا للمواد المذعورة ال يقؿ
نف ثلثي أجمالي ما ينتج نالميا ،وىذه الدوؿ ىي ( الواليات المتحدة األمريعي والياباف
واالتحاد السوفيتي سابقا).
وبالفعؿ فقد صادقت ىذه الدوؿ نلا االتفاقي ودخلت نطاؽ التنفيذ في بداي العاـ . 1989
وقد ط أرت نلا ىذه االتفاقي ندة تعديالت عنت قد ذعرتيا سابقا.
 6ػ حماي البيئ مف خالؿ الق اررات الدولي والمؤتمرات الدولي
لقد بدات جيودا دوليا طيب تبذؿ في ميداف حماي البيئ مف التلوث نموما منذ منتصؼ
القرف الماضي ،عما ظير وني نالمي بيذا الدور مبع ار وتمت الدنوة مف خالؿ التجمع الدولي
المتمثؿ في االمـ المتحدة لالخذ بمنيج متوازف ومتعامؿ ازاء القضايا والملعالت البيئي  ،عما
ارسا ىذا الوني اىمي الملارع والتفانؿ الدولي في ىذا الميداف حتا اصبح مفيوـ اللراع
الدولي في معالج القضايا البيئي مدخال رئيسيا لتفعيؿ الجيود المبذول لمواجي التحديات البيئي
اليائل نلا المستوييف الدولي والمحلي.
وفي انتقادي اف ىذه الجيود البد واف تستمر ما بقا االنساف نلا وجو االرض وطالما ظؿ
يستنزؼ الموارد البيئي الالزم لسد احتياجات االنداد المتزايدة مف البلر ،حتا يظؿ محافظا
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نلا بيئتو مف التلوث وتظؿ العالق سوي بينيا وبينو .وقد تمخضت الجيود الدولي نف نقد اوؿ
مؤتمر دولي للبيئ بمدين ستوعيولـ بالسويد في لير يونيو ناـ  1972تحت الراؼ االمـ
المتحدة ،عما صدر قرار الجمعي العام لالمـ المتحدة رقـ  228/44في ديسمبر 1989ـ والذي
دنا بدوره دوؿ العالـ الا نقد مؤتمر االمـ المتحدة المعنا بالبيئ والتنمي  ،والذي تمحورت
ق ارراتو نحو االخذ بمنيج متوازف ومتعامؿ ازاء القضايا والملعالت البيئي بيف دوؿ العالـ ،وعذلؾ
اىمي التعاوف الدولي فيما يختص بحماي البيئ .
وقد استغرؽ االنماؿ التحضيري ليذا المؤتمر وقتا طويال وبحضور ممثلو مائ وثالث نلر
دول ونلرت في وثائؽ تحتوييا اعثر مف  12000صفح وعاف مف اىـ توصيات ىذا المؤتمر
:

()1

ػ التاعيد نلا اف االنساني عؿ ال يتج أز لاء البلر اـ ابوا.
ػ التاعيد نلا اف حماي البيئ والمحافظ نلييا وتحسينيا يجب اف تمثؿ االىتماـ االوؿ
للبلري .
ػ ضرورة ايجاد سياس نالمي لحماي البيئ .
ػ التخطيط لعمؿ نالمي في مجاؿ حماي البيئ .
ػ ضرورة ايجاد مؤسسات متخصص تيتـ بالبيئ وتقع تحت الراؼ االمـ المتحدة.
تحتؿ موضونات حماي البيئ  protection of the environmentأىمي دولي عبرى،
وتتضانؼ ىذه األىمي مع مرور الزمف .ألنيا تتعلؽ بمستقبؿ البلري ومصير اإلنساف .ولعؿ
الحال المأساوي التي وصؿ إلييا العوعب األرضي ،نتيج النلاط البلري ،الذي تجلا في التقدـ
الصناني والتقاني ،وما حملو مف آثار سلبي نلا بيئ األرض ،بفعؿ التلوث المتزايد والمخيؼ
الذي بات ييدد الحضارة البلري  ،والناجـ نف استمرار التدفؽ الحالي للغازات المخرب للمحيط
األرضي البيئوي ،عؿ ذلؾ ينذر بعارث بيئي لامل تععس ظواىر ارتفاع درج ح اررة األرض -3
 5درجات ،واتساع فجوة األوزوف ،وعذلؾ أزم نقص المياه العذب وتلوثيا ،واضمحالؿ الغابات
الطبيعي  ...ف بات اإلنساف يعمؿ بما يسيء إلا نفسو بانتدائو نلا الطبيع  ،الذي يعد انتداء
نلا حقو في الحياة.
إف نتائج العارث البيئي  ،تلمؿ جميع الدوؿ واللعوب دوف استثناء ،ألف بيئ األرض واحدة،
وال تفصليا حدود جغرافي أو سياسي  ،ولذلؾ فإف تلوثيا في دول ال يبقا في حدود ىذه الدول ،
بؿ يتعداىا ليسيـ في تخريب بيئ مف حوليا ،واإلخالؿ بالتوازف البيئي .عانت نتائج ىذا العبث
بالبيئ والطبيع  ،عبيرة وىائل  ،بقدر ال يستطيع اإلنساف تجاىلو ،مما أيقظ لديو الوني البيئي،
فاعتلؼ في الوقت نفسو تبدؿ نالقاتو بالبيئ  ،وىذا أفضا إلا فصـ روابط التضامف التي عانت
تربطو ببيئتو ،واقتضا الوني البيئي نلا المستوى الدولي ،تنبيو وني اللعوب بالخطر الداىـ،
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وتحريض الدوؿ نلا المستوى العالمي نحو اللعور بالمسؤولي تجاه الوضع ،والمبادرة إلا حماي
البيئ والطبيع مف االنتداء نلييا .وعاف مف الطبيعي أف تبادر منظم األمـ المتحدة بحعـ
مسؤولياتيا الدولي  ،إلا البدء بإنداد الدراسات العلمي والواقعي  ،وتلعيؿ اللجاف ونقد المؤتمرات
لحماي البيئ  ،ووضع النظـ والمعاىدات التي تؤدي إلا إنادة التوازف إلا البيئ  ،وعذلؾ تحديد
أسباب التلوث ووسائؿ اإلقالؿ منو.
أدى ىذا االىتماـ نلا المستوى الدولي والمؤتمرات المنعقدة في األمـ المتحدة إلا إحداث
قانوف بيئي جديد  Law of the Environmentيعد أحد فروع القانوف الدولي العاـ ،وظير
في اتفاقيات دولي وقوانيف محلي نلا مستوى الدوؿ مف أجؿ معالج متعامل للحد مف تلوث
البيئ وحمايتيا والحيلول مف االنتداء نلييا ،وقد انصرؼ مفيوـ حماي البيئ إلا مجمون
النظـ واإلجراءات التي تعفؿ استمرار توازف البيئ  ،وتعامليا اإلنمائي وللمحافظ نلا بيئ سليم
صالح لالستمتاع بالحياة واالستفادة مف الموارد والممتلعات نلا خير وجو .عما ينبغي أف يرافؽ
مجمؿ ىذه النظـ إلان الوني البيئي نلا مستوى األفراد والمجتمعات .ولما عانت البيئ ذات
طابع نالمي ومحلي فقد اقتضا ذلؾ أف تعوف قوانيف البيئ المحلي انععاساً لتوجيات القانوف
البيئي الدولي الذي يتمثؿ بالمعاىدات واالتفاقيات الدولي  ،والتي تعطي نناي خاص لمعالج
المسائؿ البيئي العبرى ذات الطابع العالمي مثؿ حماي البيئ البحري وحماي طبق األوزوف
والحماي مف التلوث الذري ...و ير ذلؾ.
لقد ليدت نلاطات حماي البيئ نلا المستوى العالمي في العقود األخيرة مف ىذا القرف
توجياً منظماً نحو حماي البيئ ونلوء مؤسسات لمعالج الملعالت البيئي نلا الصعيد الدولي،
وانعقدت ليذه الغاي ست مؤتمرات واخرىا في المعسيؾ ،نتج ننيا ندة اتفاقيات دولي برناي
األمـ المتحدة ومف اىميا :
أ -مؤتمر ستوعيولـ حزيراف 1972واثره في حماي البيئ
ناـ  1972الذي ليد إنعقاد مؤتمر األمـ المتحدة للبيئ البلري في العاصم السويدي
ستوعيولـ ،وانلاء برنامج األمـ المتحدة للبيئ بعد المؤتمر .وفي العاـ  1972نلر تقريراف
The
ميماف األوؿ -صدر نف (نادي روما) بعنواف (حدود النمو) ،والثاني -نف مجل
 Ecologistبعنواف (مخطط للبقاء) .األوؿ قدـ سيناريو لمستقبؿ العالـ إنتمد نلا المتغيرات
والتفانالت بيف السعاف واإلنتاج الصناني والخدمي وموارد الغذاء والتلوث واستنزاؼ الموارد
الطبيعي ( .)1عانت أىداؼ المؤتمر ترمي إلا إطالؽ مجمون مف النلاطات المنسق دولياً،
تيدؼ إلا زيادة المعرف بالحقائؽ وتأثيرىا في اإلنساف والموارد (تقويـ البيئ ) ،وعذلؾ حماي
ونوني البيئ وتحصينيا وانتاجي الموارد (إدارة البيئ ) .واتخاذ التدابير في حقوؿ التعليـ والتدريب
والتوني اللعبي والمساندة التقني للبلداف النامي  .سلط المؤتمر الضوء نلا النلاطات
الصناني التي تطلؽ إلا الجو ح اررة و ازات وجزيئات ريب تؤدي إلا تلوث اليواء ،وما تسببو
زيادة نسب از الفحـ في الجو مف تغيرات في مناخ األرض ،واستنزاؼ طبق األوزوف في
1

دعتور عاظـ المقدادي ( اساسيات نلـ البيئ ) اصدارات االعاديمي العربي في الدانمارؾ بدوف سن اصدار
ص (.)60

الغالؼ الجوي الذي يحمي األرض وأحياءىا مف األلع فوؽ البنفسجي  .وليدت السنوات
الالحق للمؤتمر ندداً مف االتفاقيات واإلجراءات نلا المستوى الدولي والمحلي لعؿ بلدة ،عانت
جميعيا تيدؼ إلا حماي الجو مف التلوث.
واقر المؤتمر بالتالي(:)1
أ ػ الموافق نلا برنامج نالمي للمناخ ،تتعاوف نلا تنفيذه المنظم العالمي لررصاد
الجوي  ،وبرنامج األمـ المتحدة للبيئ واليونيسعو والفاو ومنظم الصح العالمي وذلؾ في
العاـ .1979
ب ػ اتفاقي تلمؿ  35دول في أورب وأمريع لتحري تلوث اليواء ،وما يسفر ننو مف أمطار
حمضي .
ج ػ حماي البيئ البحري ومواردىا مف التلوث واالستغالؿ المفرط ،السيما تلوث السواحؿ
بالنفايات الصناني عالعلور والنظائر الملع  ،التي تفتؾ باألسماؾ.
د ػ اتفاقي لامل لحماي البحر األبيض المتوسط مف التلوث .أقرتيا دوؿ المتوسط ،وصدقتيا
المجمون االقتصادي األوربي  .في العاـ  .1976وعذلؾ تـ اللروع في تنفيذ خطط مماثل
في البحر العاريبي وبحار لرؽ آسيا ،والبحر األحمر.
ىػ ػ ضماف اإلدارة البيئي الصحيح للموارد المائي  .وليذه الغاي نقدت اتفاقيات بيف البلداف
التي تتقاسـ أحواض األنيار والبحيرات (النيؿ ػ الدانوب ػ األمازوف).
و ػ إنالف األمـ المتحدة المدة الواقع ( )1990-1981نقداً دولياً لتوفير مياه اللرب
الصالح لتحسيف صح ونوني حياة  2500مليوف نسم .
ز ػ تأعيد المؤتمر المحافظ نلا االستقرار البيولوجي لعوعب األرض ،وحفظ الموارد الحي
وحماي الغابات والحياة البري .
ح ػ انتماد مؤتمر األمـ المتحدة للتصحر  .1977خط نمؿ لمعافح التصحر ترمي إلا
ضماف إدارة سليم لررض والموارد المائي في المناطؽ الجاف ولبو الجاف .
ط ػ تحديد برنامج نالمي لرصد البيئ وتلوث اليواء .وتحديد  200مرعز في  50بلداً
صنانياً ،وعذلؾ استحداث سجؿ دولي للمواد العيماوي  ،وبرنامج لرمف العيميائي.
ي ػ التوصي بضماف أف يعوف للتنمي الصناني  ،الحد األدنا مف اآلثار المؤذي للبيئ ،
واتخاذ إجراءات مراقب للمواد المصنع في عؿ بلد ومراقب مياه المجاري والنفايات الصلب .
عاف مف أىـ إنجازات مؤتمر استوعيولـ ،خلؽ وني بيئي ،وتقوي اللعور بالمسؤولي في
سلوؾ األفراد والمؤسسات والمجتمعات ،تجاه البيئ  ،مما أدى إلا إلان الفانلي اللعبي ،
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فعونت نلا مستوى العالـ أعثر مف  2230منظم بيئي ير حعومي في البلداف النامي
و 13000منظم في البلداف المتقدم  .ونقد أعثر مف  30اتفاقاً دولياً واقليمياً لحماي
البيئ  ،التزمت بموجبيا الحعومات ،بعض اإلجراءات في لتا حقوؿ البيئ  ،وقد تولا
برنامج األمـ المتحدة للبيئ ( )UNEPندداً مف الملرونات المرتبط بالبيئ العربي منيا:
ثالث ملرونات لبيئ البحر األحمر وخليج ندف .وست ملرونات للبيئ البحري في
الخليج العربي .واربع وثالثوف ملروناً لبرنامج البحر المتوسط .وواحد وثالثوف ملروناً
ننيت بمسائؿ التصحر والطاق والقانوف البيئي والمساندة الفني  .وثالث ملرونات تعنا
بالبيئ العربي .
ىذا وقد تـ تاسيس الييئ الدولي للبيئ والتنمي ىذه الييئ بمبادرة ياباني إلا األمـ
المتحدة ناـ  .1983ووضعت األسس والتوجيات التي أنلنيا في طوعيو ناـ .1987
وتبلورت في ثماني مبادئ ،استرلدت بيا المؤتمرات الالحق التي سميت مؤتمرات قم
األرض األولا والثاني .
واقرت الييئ الدولي للبيئ والتنمي بالتالي :
آ ػ تنليط النمو االقتصادي :رأت الييئ أف الفقر مصدر رئيسي لتردي البيئ  ،السيما في
البلداف النامي  ،ونليو البد مف إحياء النمو االقتصادي في ىذه البلداف .ونلا الدوؿ
الصناني أف تسيـ بقسط وافر في إحياء ىذا النمو ،والقياـ بمبادرة ناجل لحؿ أزم
الديوف.
ب ػ تغيير نوني النمو :يجب تغيير نوني النمو ،بحيث يمعف إدامتو ،فضالً نف نلر
المساواة والعدال االجتماني واألماف ،وتوفير الطاق النظيف مف الناحي البيئي  .وتحقيؽ
توزيع أفضؿ للدخؿ.
ج ػ المحافظ نلا الموارد األولي وتعزيزىا :مثؿ اليواء النقي والمياه العذب والغابات والترب ،
واالستعماؿ العفي للطاق والمياه والمواد األولي األخرى ،وتحسيف عفاي اإلنتاج وتقليؿ
نسب االستيالؾ الفردي للموارد الطبيعي  ،للحيلول مف تلوث البيئ وذلؾ بإدخاؿ تقانات
جديدة ال تنتج منيا فضالت ضارة بالبيئ .
د ػ ضماف مستوى سعاني يمعف إدامتو :ودمج السياسات السعاني مع برامج التنمي
االقتصادي واالجتماني ومنيا التعليـ والعناي الصحي ورفع مستوى الحياة المعيلي
للفقراء.
ىػ ػ إنادة النظر في التقان  :وتفادي مخاطرىا بالسيطرة نلا آثارىا الضارة ،وتغيير نونيتيا
في جميع األقطار.
و ػ إدماج البيئ واالقتصاد في اتخاذ الق اررات :إف التوقع المسبؽ لحصوؿ األضرار البيئي
ومنع وقونيا يتطلباف أف تعوف األبعاد البيئي  ،ماثل للعياف حيف اتخاذ الق اررات المتعلق

بقضايا االقتصاد والتجارة والطاق والتصنيع والزران  .وذلؾ أماـ المسؤوليف نف ىذه
الق اررات في المؤسسات الوطني والدولي نلا حد سواء.
ز ػ إصالح العالقات االقتصادي الدولي  :إف تدنيـ النمو الذاتي للبلداف النامي  ،يتطلب
إجراء تغييرات جذري مف أجؿ توفير مزيد مف اإلنتاج التجاري ،ومزيد مف رؤوس األمواؿ
والتقانات لمواجي متطلبات البيئ بصورة نادل .
اء سريعاً لمواجي
ح ػ تقوي التعاوف الدولي :إف دمج األبعاد البيئي في التنمي يتطلب إجر ً
ملعل التفانؿ بيف تردي الموارد وازدياد الفقر ،والتي تؤدي إلا حدوث ملعل بيئي نلا
نطاؽ نالمي.
ب ػ مؤتمر قم األرض األولا (ريودي جانيرو) 1992
انعقد ىذا المؤتمر في الب ارزيؿ بحضور  150مف رؤساء الدوؿ والحعومات أو ممثلييـ(.)1
وعانت ايتو وضع استراتيجي نالمي تلتزـ بموجبيا الدوؿ جميعيا بحؿ ملعل تلوث البيئ ،
واختالؿ التوازف البيئي ومخاطره الحاضرة والمستقبلي نلا البلري  ،وتحديد االلتزامات والتعيدات
الواجب في ضوء المقترحات والتوصيات التي تقدمت بيا ىيئ األمـ المتحدة .وترعزت الملعل
حوؿ تحديد أسباب التلوث واستمرار تدفؽ الغازات في الغالؼ الجوي ،وتبيف أف المسؤوؿ األوؿ
نف التلوث ىو الدوؿ الصناني العبرى ،فالواليات المتحدة التي يبلغ ندد سعانيا  :4مف سعاف
األرض ،تسيـ في نسب  :25مف التلوث ،والدوؿ األوربي الصناني بنسب  ،:13عذلؾ فإف
ىذه الدوؿ التي يبلغ ندد سعانيا  :20مف سعاف العالـ ،يستيلعوف  :80مف موارد األرض ،في
حيف يحصؿ  :80مف سعاف العالـ نلا  :20مف موارد األرض .برز التناقض بيف مواقؼ
البلداف النامي والدوؿ الصناني  ،حوؿ اإلسياـ في اإلقالؿ مف التلوث ومواجي مخاطره ،ونجح
المؤتمر في الخروج ببعض الق اررات التي التزمتيا الدوؿ(.)2
()3

ووقعت وثيق سميت ميثاؽ األرض ،وعاف مف أىـ ماتضمنتو مف التزامات

:

آ ػ تعيد الدوؿ الصناني بتقديـ مساندات للدوؿ النامي تبلغ  :7 .0مف الناتج القومي
اإلجمالي.
ب ػ تقديـ تعيدات ملزم مف الدوؿ ،السيما الصناني منيا ،بلأف انبعاث الغازات الضارة.
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ج ػ حؿ ملعل التناقض بيف مجتمعات الدوؿ الصناني والدوؿ النامي  ،وىي الملعل
الناجم نف اختالؿ معدالت النمو واستيالؾ الموارد الطبيعي  ،وذلؾ باالتجاه نحو العدال
بيف مجتمعات ىذه الدوؿ الصناني بتقديـ تقنيات البيئ إلا الدوؿ النامي .
د ػ التزاـ الدوؿ الصناني بتقديـ تقانات البيئ إلا الدوؿ النامي .
ىػ ػ تحقيؽ تحوالت في العقلي االقتصادي للحعومات واللرعات ،لتعوف سالم البيئ ننص اًر
في القرار االقتصادي.
و ػ االتفاؽ نلا تقليص تلوث اليواء العوني إلا مستويات  1990بحلوؿ ناـ .2000
ج  -مؤتمر قم األرض الثاني (نيويورؾ) 1997
علؼ المؤتمر نف خالفات تبلورت في موقفيف متباينيف :
 1ػ تناقض بيف موقؼ البلداف النامي مف جي  ،والبلداف الصناني مف جي أخرى بعدـ وفاء
الدوؿ الصناني بتعيداتيا المتعلق بمساندة البلداف النامي  ،التي اتفؽ نلييا في مؤتمر
قم األرض األولا.
 2ػ تناقض بيف الدوؿ األوربي الصناني مف جي  ،والواليات المتحدة مف جي أخرى يتعلؽ
بعدـ قبوؿ الواليات المتحدة ،تعييف موانيد محددة لتقليص حجـ الغازات المنبعث  ،بذريع
تمويؿ تعاليؼ اإلجراءات العملي لتنفيذ ىذه العمليات ،واحجاـ االحتعارات الرأسمالي
الصناني نف تقليص أرباحيا ،وتخصيص جزء منيا لمصلح ملرونات حماي البيئ .
وقد خرج المؤتمر بوثيق تتضمف توصيات أىميا(:)1
آ ػ دنوة وفود الدوؿ المتقدم صنانياً ،إلا تنفيذ التزاميا تقديـ مساندة تصؿ إلا  7باأللؼ
مف ناتجيا القومي.
ب ػ التحذير مف نقص المياه العذب خاص ألف ما يزيد نلا خمس سعاف األرض ال
يحصلوف نلييا.
ج ػ الدنوة إلا التخلص بأقصا سرن مف البنزيف (الغازوليف) المرصص ،الذي يلوث الجو
في معظـ أنحاء العالـ النامي.
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إف نتائج العارث البيئي  ،تلمؿ جميع الدوؿ واللعوب دوف استثناء ،ألف بيئ األرض واحدة ،وال تفصليا حدود
جغرافي أو سياسي  ،ولذلؾ فإف تلوثيا في دول ال يبقا في حدود ىذه الدول  ،بؿ يتعداىا ليسيـ في تخريب
بيئ مف حوليا ،واإلخالؿ بالتوازف البيئي.

د ػ التزامات امض بمعافح الفقر وزيادة مساندات الدوؿ النامي .
المؤتمر سجؿ تراجعاً نف القم األولا ،في ضوء تراجع الواليات
تجاه الدوؿ النامي  ،وخالفيا مع الدوؿ األوربي الصناني حوؿ
إلنجاز اإلجراءات العفيل بتخفيؼ نسب التلوث ،واتخاذ ق اررات مبيم

ومف الواضح أف ىذا
المتحدة نف التزاماتيا
التزاـ موانيد محددة،
و ير ملزم .

د  -قم عوبنياعف لتغير المناخ سن 2009
وتعللت قم عوبنياجف بعد ناميف مف المفاوضات بإبراـ معاىدة دولي بلأف تغير المناخ
لتحؿ محؿ اتفاقي عيوتو لعاـ  1997حوؿ انبعاثات از ثاني أعسيد العربوف والتي خرجت مف
نباءة األمـ المتحدة .وتعد الواليات المتحدة األمريعي والصيف بمثاب أىـ النبيف في التعامؿ مع
ظاىرة تغير المناخ ،ومف ثـ فإف العثير مف التوقعات ترتبط بمدى استعدادىما االلتزاـ بالمستوى
الذي تعتبره الدوؿ األخرى مطمئنا باىـ الق اررات القم :
أوالً :التطبيؽ السريع والفعاؿ فو اًر ودوف أي تأخير للتعيؼ مع التغير المناخي ،والتقني  ،وبناء
القدرات لدى الدوؿ النامي .
ثانياً :التزامات طموح للقضاء نلا االنبعاثات العربوني أو الحد منيا ،باإلضاف إلا توفير
تمويؿ مبدئي للدوؿ النامي  ،وعذلؾ التعيد بتوفير التمويؿ الالزـ نلا المدى الطويؿ.
ثالثاً :توفير رؤي ملترع طويل المدى لخفض االنبعاثات العربوني في المستقبؿ للجميع.
حيث اخرج ىذا المؤتمر بعثير مف التوصيات ايظا ومف اىميا عالتالي :ويلزـ (اتفاؽ
عوبنياجف) الدوؿ بالعمؿ للحد مف ارتفاع درجات الح اررة في العالـ ليقؿ ذلؾ االرتفاع نف
درجتيف مئويتيف ،وبمراجع تنفيذ تلؾ التعيدات في ناـ  ،2015عما يتضمف أىدافاً متوسط
المدى للدوؿ المتقدم مف أجؿ التخفيؼ مف التغير المناخي ،واجراءات نملي مف الدوؿ النامي
لنفس الغرض .ويلمؿ اتفاؽ عوبنياجف تقديـ دنـ لامؿ للدوؿ األعثر ضعفا للتعيؼ مع التغير
المناخي ،ويؤعد نلا أىمي العمؿ لتقليؿ انبعاث ازات االحتباس الحراري بسبب أنلط إزال
الغابات وتدىورىا إذ تسبب تلؾ األنلط انبعاث نحو خمس ازات االحتباس في العالـ.
ىػ  -مؤتمر معسيؾ 2010
وفي مؤتمر معسيؾ الذي تراست المناقلات فيو وزيرة الخارجي المعسيعي حيث تميز النص
المقدـ فيو انو عرس نقاطاً ندة مف االتفاؽ السياسي الذي تـ التوصؿ إليو في عوبنيا ف ولـ تقره
الدوؿ الػ  194األنضاء في معاىدة األمـ المتحدة ،ورتبيا في لعؿ دقيؽ ونملي .ويؤعد النص
مجدداً ضرورة اإلبقاء نلا ارتفاع درجات ح اررة األرض نند درجتيف مئويتيف ،دانياً األطراؼ
الا التحرؾ بسرن لتحقيؽ ىذا اليدؼ نلا األمد الطويؿ(.)1
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وعاف ىذا الخالؼ ييدد بنسؼ نتائج المؤتمر .ووندت الدوؿ المتطورة في عوبنيا ف
بتخصيص مئ بليوف دوالر عؿ سن وحتا  2020لمعافح التغير المناخي .وسيعوف لػ
«الصندوؽ األخضر »الذي سيمر نبره الجزء األعبر مف األمواؿ ،مجلس إدارة تمثؿ فيو في
لعؿ نادؿ الدوؿ المتطورة والدوؿ النامي  .ويقضي نص عانعوف بأف يتولا البنؾ الدولي إدارتو
في مرحل انتقالي تستمر ثالث أنواـ.
لعف التساؤالت العثيرة نف طريق تمويؿ الصندوؽ تبقا بال رد .واقترحت لجن تابع لرمـ
المتحدة إيجاد تمويالت بديل مثؿ فرض رسوـ نلا وسائؿ النقؿ والصفقات المالي  ،وعليا ما
زالت اقتراحات.
مف جي أخرى ،يضع النص أسس آلي تيدؼ الا الحد مف انحسار الغابات الذي ينتج منو
 15الا نلريف في المئ مف انبعاثات الغازات المسبب الرتفاع حرارة األرض .ولـ يرد في النص
إمعاف استخداـ سوؽ العربوف لتمويؿ ىذه اآللي المعلف التي نوقلت مطوالً.
وتحدث مندوبو البي الدوؿ الواحد تلو اآلخر ،في جلس نام ليعبروا نف تأييدىـ للنص
الذي انتبر أفضؿ تسوي ممعن للملفات التي تجري مناقلتيا منذ اثني نلر يوماً في عانعوف.
المطمب الثالث
دور منظمات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في حماية البيئة
قامت منظم األمـ المتحدة وعذلؾ المنظمات المتخصص بدور فعاؿ في مجاؿ حماي البيئ
وتطوير القانوف الدولي البيئي ،مف خالؿ تبني استراتيجي خاص بيذا اللأف إلا جانب األنلط
األخرى التي تقوـ بيا.
أوالً ػ دور األمـ المتحدة(:)1
لقد لعبت األمـ المتحدة دو اًر بار اًز في صيا القانوف الدولي للبيئ سواء مف خالؿ تنظيـ
مؤتمرات دولي حوؿ البيئ  ،أو مف خالؿ إنلاء األجيزة واللجاف والبرامج المعني بحماي البيئ ،
وتلجيع التعاوف الدولي لصيان مواردىا أو مف خالؿ إصدار الق اررات والتوصيات التي تؤعد
نلا مطالب الحعومات بالتعاوف الوثيؽ لوضع وتطبيؽ سياس جماني للتنمي االقتصادي
واالجتماني مف بيف أىدافيا حماي البيئ  .ويعتبر مؤتمر استوعيولـ لعاـ  1972حوؿ البيئ
اإلنساني والذي نقد تحت مظل األمـ المتحدة العمؿ التقني األوؿ في مجاؿ القانوف الدولي
البيئي ،لعونو يحتوي نلا مجمون مف المبادئ المتعارؼ نلييا والعافي لتنظيـ العالق في
مجاؿ حماي البيئ في الوقت الذي صدر فيو.
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ومف اإلنجازات الرئيسي لمؤتمر استوعيولـ للبيئ اإلنساني  ،إنلاء برنامج األمـ المتحدة
للبيئ ( ،) UNEP) United Nations Environment Programعييئ دولي مختص
بلؤوف البيئ (. )
وييتـ برنامج األمـ المتحدة للبيئ بوضع مبادئ مؤتمر استوعيولـ موضع التنفيذ وخاص تلؾ
التي تتعلؽ بمبدأ مسؤولي الدول نف األضرار التي تصيب البيئ  ،وحث الدوؿ نلا الدخوؿ في
معاىدات دولي تستيدؼ حماي البيئ  .ولتنفيذ ذلؾ تبنا مجلس إدارة برنامج األمـ المتحدة للبيئ
في دورتو الثالث سن  1975األىداؼ التالي (: )1
 1ػ المساىم
االىتماـ
وتلجيع
األرصاد

في تطوير القانوف الدولي للبيئ بحيث يتمالا مع االحتياجات التي نتجت نف
بالبيئ نلا المستوى العالمي ،استناداً إلا إنالف استوعيولـ سن ناـ .1972
إبراـ االتفاقيات الدولي التي تتناوؿ القضايا البيئي العالمي مثؿ التغييرات في
الجوي  ،واستغالؿ قيعاف البحار.

 2ػ تلجيع إبراـ االتفاقيات الدولي والثنائي بلأف قضايا بيئي محددة في مناطؽ جغرافي معين
مثؿ :األنيار الدولي  ،والبحار المغلق ولبو المغلق  ،والحد مف الملوثات نبر الحدود
الوطني و يرىا.
3ػ إجراء دراسات مقارن نلا المستوى الوطني ،بلأف القوانيف البيئي  ،بيدؼ تطبيؽ تلؾ
المبادئ والقواند نلا مستوى واسع في تلؾ الدوؿ ،وتعييفيا مع متطلبات القانوف الدولي
البيئي.
4ػ تقديـ المساندات الفني للدوؿ النامي لتطوير تلريعاتيا البيئي .
 5ػ تطوير تدابير وأساليب التعاوف الدولي لبحث مواضيع بيئي محددة بيدؼ تسييؿ تقييـ
تأثير القانوف البيئي في تلؾ المجاالت.
ثانياً ػ دور المنظمات المتخصص :


أصدرت الجمعي العام لرمـ المتحدة التوصي رقـ  2997في ناـ = =  ،1972بإنلاء برنامج األمـ المتحدة
للبيئ  ،ومنذ ناـ  1973بدأ نلاط البرنامج وتـ وضع ىيعؿ تنظيمي لو عمايلي:
 1ػ لجن التنسيؽ اإلداري  ،وتعفؿ روابط نمؿ وثيق وفعال بيف برنامج األمـ المتحدة للبيئ ووعاالت األمـ
المتحدة والبرامج األخرى المتصل بيا .

 2ػ مجلس إداري لبرنامج األمـ المتحدة للبيئ يضـ  58دول نضو تنتخبيا الجمعي العام لفترة ثالث
سنوات ويجتمع عؿ ناـ الستعراض حال البيئ العالمي  ،ولتعزيز التعاوف الدولي في أنلط البرنامج.
وتعتبر الجمعي العام مف خالؿ المجلس االقتصادي واالجتماني التابع ليا ،السلط العليا للبرنامج .
 3ػ أمان دائم صغيرة يرأسيا مدير تنفيذي للبرنامج تنتخبو الجمعي العام لرمـ المتحدة لفترة أربع سنوات
تتخذ مق اًر ليا في مدين نيروبي ولرمان فروع أو معاتب إقليمي في بعض دوؿ العالـ .
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 4ػ صندوؽ للبيئ يدار بالمقر الرئيسي في نيروبي  -د .بدري العوضي " ،دور المنظمات الدولي في
تطوير القانوف الدولي البيئي " ،مجل الحقوؽ ،العويت ،العدد الثاني ،السن التاسع  ،يوليو،1985 ،
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قامت العديد مف المنظمات الدولي األخرى خارج إطار برنامج األمـ المتحدة للبيئ  ،باتخاذ
إجراءات نلا المستوى الدولي واإلقليمي للحد مف األضرار التي تلحؽ بالبيئ مف جراء األنلط
البلري المختلف  .ومف ىذه المنظمات نذعر:
1ػ منظم األمـ المتحدة لر ذي والزران :)1( )FAO( :
تيتـ المنظم التي أنلئت ناـ  1945برفع مستوى المعيل والتغذي لسعاف العالـ والعمؿ
نلا زيادة اإلنتاج الزراني والحفاظ نلا المصادر الطبيعي .
وقد وضعت ىذه المنظم المعايير والمستويات المتعلق بحماي المياه والترب واأل ذي مف
التلوث بواسط مبيدات اآلفات أو نف طريؽ المواد المضاف لر ذي للمساندة في حفظيا.
ومف ىذا المنطلؽ قرر مجلس منظم الفاو في ناـ  ،1972بأف األنلط التي يقوـ بيا بلأف
المحافظ نلا القدرة اإلنتاجي للثروات الزراني والغابات واألسماؾ ،ذات نالق وثيق بالبيئ
البلري  .ولذلؾ أبرمت منظم األ ذي والزران مع برنامج األمـ المتحدة للبيئ مذعرة التفاىـ
بلأف التعاوف في مجاالت متعددة منيا :التعاوف لتطوير القانوف الدولي للبيئ  ،والمؤسسات نلا
المستوى الدولي أو الوطني.
وفي ناـ  1991ساىمت ىذه المنظم في التحضير لعقد مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئ
والتنمي في ريودي جانيرو سن  ،1992ولارعت في العديد مف مجمونات العمؿ المعني
بالتلوث البيولوجي والمحيطات والغابات واألرض والزران .
عما لارعت في الصيا المقترح لإلنالف الصادر نف قم األرض «أجندة القرف الحادي
والعلريف» ولارعت منظم الفاو عذلؾ في انعقاد المؤتمر العالمي السادس للغابات في باريس
ناـ  ،1991حيث تمت دراس أسباب التصحر ومنيا قطع الغابات وتـ وضع الحلوؿ ليذه
الظاىرة الخطيرة التي تيدد البيئ البري ومعوناتيا الطبيعي .
2ػ منظم الصح العالمي (:)2( )WHO
تقوـ منظم الصح العالمي بتقييـ اآلثار الصحي لعوامؿ التلوث والمخاطر البيئي األخرى
في اليواء والماء والترب والغذاء ،ووضع المعايير التي توضح الحدود القصوى لتعرض اإلنساف
ليذه الملوثات.
وىذا ما أعدتو المادة  /19/مف دستور المنظم التي أجازت للجمعي العام للمنظم تبني
وتطوير االتفاقيات والمعاىدات الدولي و يرىا مف االتفاقيات بلأف المسائؿ التي تدخؿ ضمف
اىتماماتيا(.)3
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وحيث أف التلوث البيئي يسبب آثا اًر ضارة بالبيئ وبصح اإلنساف ،فإف حماي البيئ مف
الملوثات تعد مف صميـ اختصاص المنظم وفقاً لرىداؼ التي تسعا المنظم الدولي لحمايتيا.
وتجدر اإللارة إلا أف منظم الصح العالمي قد أدرجت ضمف برنامجيا المعروؼ باسـ:
 ،)Sixth general Programme of work (1978 – 1983مسأل تطوير برامج الصح
البيئي لتحقيؽ أربع أىداؼ رئيسي ىي:
ػ المساندة في المعلومات حوؿ العالق بيف الملوثات البيئي وصح اإلنساف.
ػ العمؿ نلا وضع مبادئ توجييي لوضع الحد الفاصؿ للمؤثرات الملوث  ،تتالءـ مع المعايير
الصحي وبياف الملوثات الجديدة أو المتوقع مف خالؿ استخداميا المتزايد في الصنان أو
الزران أو يرىا.
ػ الحث نلا تطوير األبحاث في المجاالت التي تعوف المعلومات فييا ناقص مف أجؿ
الحصوؿ نلا نتائج دولي متقارب (.)1
وتساند منظم الصح العالمي الدوؿ في وضع المستويات الوطني لحماي البيئ وانداد
برامج لمعافح التلوث ،وتقييـ فعالي ىذه البرامج(.)2
وبيذا يتضح لنا أىمي الدور الذي تلعبو منظم الصح العالمي في حماي الصح اإلنساني
والبيئ البلري بوجو ناـ مف خالؿ إنداد النظـ والمعايير البيئي في ىذا المجاؿ.
 –3الوعال الدولي للطاق الذري (:)3( )IAEA
تعد الوعال الدولي للطاق الذري مف أىـ المنظمات الدولي التي تعنا بالحفاظ نلا البيئ مف
التلوث الناتج نف استخداـ الطاق الذري والعمؿ نلا االستخداـ السلمي ليذه المواد ،بالتعاوف مع
المنظمات الدولي المتخصص والدوؿ للحد مف اآلثار الضارة نلا حياة اإلنساف ونلا الثروات.
وتعمؿ ىذه المنظم نلا تقييد الدوؿ بمعايير السالم وتطبيقيا نلا العمليات واألنلط التي
تقوـ بيا بواسط اتفاقيات ثنائي أو جماني  .وبموجب المادة الثالث مف دستور الوعال  ،يحؽ ليا
مراقب ومتابع مدى تقيد الدوؿ بإجراءات السالم الواجب إتبانيا للوقاي مف اإللعاع نند
استخداـ الطاق الذري لر راض السلمي  .وعذلؾ فإف نلا الدوؿ األنضاء في وعال الطاق
الذري  ،اإلبالغ دوف تأخير نف الحوادث الرئيسي لعي تقوـ الوعال بتقديـ المساندات الالزم في
حاالت الطوارئ لحماي اإلنساف والبيئ مف اإللعاع الذري ،وبذلؾ فإف وعال الطاق الذري تعمؿ
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دعتور نبد العزيز مخيمر نبد اليادي ،حماي البيئ مف النفايات الصناني في ضوء أحعاـ التلريعات الوطني
واألجنبي والدولي  ،دار النيض العربي  ،القاىرة ،1985 ،ص . 223

نلا المحافظ نلا البيئ وصح اإلنساف مف خالؿ المعايير واإلجراءات التي تقوـ بيا في
مجاؿ استخداـ الطاق الذري (.)1
وقد قامت عثير مف الدوؿ بتبني معايير واجراءات السالم في قوانينيا الوطني للحد مف
اآلثار الضارة الناتج نف استخداـ الطاق الذري لر راض السلمي نلا البيئ ونلا صح
اإلنساف ،وىذا يوضح لنا الدور الياـ والفانؿ للوعال الدولي للطاق الذري في نلر ثقاف األماف
البيئي والحفاظ نلا البيئ مف األخطار المحدق بيا والناتج نف استخداـ الطاق الذري في
األ راض السلمي .
4ػ المنظم البحري الدولي ()IMO

()2

:

ىي مف الوعاالت الدولي المتخصص تأسست ناـ  1948وبدأت العمؿ في  17ديسمبر ناـ
 ،1958وىي معلف بالمسائؿ الفني المتعلق بالمالح البحري وتحسيف أمف المالح  ،ورقاب مياه
البحار مف التلوث الناجـ نف السفف ،والعمؿ نلا إنداد االتفاقيات الدولي ونقد المؤتمرات
الدولي المتعلق بلؤوف المالح الدولي .
وتمارس ىذه الوعال نمليا مف خالؿ الق اررات التي تصدرىا ،أو مف خالؿ المالحؽ
والبروتوعوالت التي تلحؽ باالتفاقيات الدولي بعد الموافق نلييا مف الدوؿ األنضاء.
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النتائج والتوصيات
فػػي نياي ػ بحثنػػا المتواضػػع نػػورد عث ػرة مػػف النتػػائج تلػػعؿ تعثيفػػا لمػػا جػػرى التعػػرض إليػػو نبػػر
النقاط التالي  :ػ
أوال  :ػ يعتبر قانوف حمايػ البيئػ قانونػاً جديػداً للعػالـ بأسػره حيػث لػعؿ مػؤتمر سػتوعيولـ نػاـ
 1972مدخالً دولياً لالىتماـ بحماي البيئ .
ثانيػاً  :ػ لػـ يتوصػؿ القػانوف الػدولي الػا صػيا
المحظورة ر ـ منعيا دولياً .

قػوانيف دوليػ صػارم لمنػع اسػتخداـ األسػلح

ثالثاً  :ػ لـ يتعرض القانوف الدولي اإلنساني الا مسأل حماي البيئ أثناء الن ازنػات المسػلح
الخارجي والداخلي .
رابعاً  :ػ تعاني عثرة مف البلداف النامي واللرؽ األوسطي ومنيا العراؽ مف فراغ تلريعي يعني
بالبيئ وحمايتيا .
خامساً  :ػ ياب ثقاف و وني بيئييف في بلداف اللرؽ األوسط

النتائج -:

بسبب خطورة التلوث البيئي نلا حياة عوعبنا فضال نف األخطار الناجم مف التلوث نلا
حياة اإلنساف ومستقبؿ األجياؿ القادم فا البالد الملوث نتيج الحروب والنزانات الداخلي
نوصال وايمانا منو بالمسؤولي األخالقي عؿ المعنييف مف الييئات الدولي والمؤسسات البرلماني
واألحزاب السياسي إنارة اىتماـ الا القضايا اآلتي :ػ
 1ػ تفعيؿ قواند تحريـ استخداـ أسلح الدمار اللامؿ النووي  ،العيماوي والبيولوجي ،
والسعي الدولي إللزاـ جميع الدوؿ بالتوقيع نلا منع استخداميا حفاظا نلا األمف والسلـ
الدولييف.
: 2ػ الضغط نلا األمـ المتحدة نف طريؽ المنظمات البيئي المدافع نف حقوؽ اإلنساف
والحعومات لتلريع قوانيف تلزـ عاف دوؿ العالـ بإحتراـ البيئ وحقوؽ اإلنساف ومعاقب
مف يتسبب بالتلوث البيئي.
: 3ػ منع المناورات والتدريبات العسعري التي تستغؿ الطبيع أسوأ استغالؿ ،وندـ التساىؿ
في مالحق مف ييدد بيئ اإلنساف اآلمف.
:4ػ وضع الض وابط والمعايير القانوني الرامي الا منع قياـ الدوؿ العبرى بدفف المخلفات
النووي في البلداف النامي فضال نف تصريؼ مخلفات المنلآت الصناني والزراني
والبترولي والمنزلي في األنيار مف قبؿ بعض المؤسسات وفرض نقوبات رادن نلييا.

 -:5منالدة البرلماف والحعوم العراقييف بسف القوانيف والتلريعات الداخلي المتسم
بالصرام في مالحق ملوثي البيئ  ،وندـ التراخي في توقيع العقوبات القانوني الصارم
نلا المتسببيف في تلويث البيئ .
: 6ػ توجيو اإلنالـ ووسائلو الفعال خاص في البلداف النامي نحو نلر الوني البيئي ،
وتعثيؼ برامجو الداني للمحافظ نلا البيئ بوجو ناـ  ،فضالً نف زيادة النلرات
والبحوث والدوريات المتخصص والتي تحمؿ طابع التوجيو واإلرلاد للتعامؿ مع البيئ .
: 7ػ تفعيؿ قوانيف حماي وتحسيف البيئ العراقي لسن  2009ناىيؾ نف دراس المواقع
والمنلأت الحالي لمحطات التصفي ومحطات تصريؼ المياه القذرة والزاـ أصحاب
المعامؿ باستخداـ األساليب العلمي .
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