ادلؤمتر انعهمٍ انسىىٌ اخلبمس نكهُت احلمىق جبمعه طىطب
احملىر انخبنج  :ادلسئىنُت عه انتهىث

جهــىد ادلىظـــمبث انذونُــت غري احلكـــىمُت
انفبعـهت يف محــبَت انبُــئت مه انتهـــىث

دكتـــىر

بىذر به ظبفر انذهُسً
كاتب عدؿ بالمممكة العربية السعودية
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تقديم،،

وال يقؿ جهد المنظمات غير الحكوميػ ىػم مجػاؿ القػانوف الػدولم لمعياػ

مػا

قامت عه ىم سعيؿ إنشاء العدال الجنااي وانضػماـ غغمعيػ دوؿ العامػؿ إليهػا وغير ػا
مف المعادرات الدولي

التم لـ يكف لها لتحقؽ ذلؾ النجاح لوال الجهود المضػني لتمػؾ

المنظمػات ومادامػػت

قػ المنظمػػات غيػر الحكوميػ عالقػانوف الػػدولم لمعياػ حدي ػ

نسعيا ىكاف مف المفيد عؿ مف األمور الهام ىم عداي

ذا العاب تنػاوؿ غ ػـ المفػا يـ

المرتعط عظا رة المنظمات غير الحكومي وعموضوع القانوف الػدولم لمعياػ حيػث ف
تحدي ػػد ػػذ المف ػػا يـ ض ػػرورة ال غن ػػم نه ػػا ألي عاح ػػث غو ق ػػار ى ػػم مج ػػاؿ العم ػػوـ
االجتما يػ و اننسػػاني ألنهػػا تعتعػر غدوات غساسػػي ىػػم التحميػؿ والتاًهػػيؿ لم ػػؿ ػػذ
المواضيع والمعيار األساسم الذى يعتمد ميه ىم كؿ محطات العحث ومراحمه .
ىمقػػد ػػرؼ المجتمػػع الػػدولم غحػػدا ا مت حق ػ ومتسػػار نتجػػت نهػػا ت ي ػرات
وتحوالت ميق

مػم مسػتوى مجػاالت الع قػات التػم ينظمهػا القػانوف الػدولم ىعمػم

مسػتوى األشػصاص ظهػرت الػم جانػب الدولػ والمنظمػات الدوليػ الحكوميػ

ظهػػرت

الشركات العالمي العاعرة لمقػارات و مػم مسػتوى القوا ػد الدوليػ عزغػت ععػض الفػروع
الجديدة لمقانوف الدولم العاـ كالقانوف الدولم الجناام وقانوف التنميػ والقػانوف الػدولم
لمعيا ػ

وستقتهػػر د ارسػػتنا مػػم مسػػتوى غشػػصاص القػػانوف الػػدولم مػػم المنظمػػات

غيػػر الحكومي ػ وىػػم مجػػاؿ القػػانوف الػػدولم مػػم غحػػد ىرو ػػه الحدي ػ

المتم م ػ ىػػم

القانوف الدولم لمعيا .
أهمُت انذراست:

ىي الحقيق لـ يعد مف المقعوؿ ععػد مػا وهػمت إليػ العشػري مػف تقػدـ غف يػتـ

إنكار الدور العػارز لممنظمػات غيػر الحكوميػ ىػم المحاىػؿ الدوليػ سػواء عحػث الػدوؿ
مػػم إع ػراـ االتفاقػػات الدوليػ

غو االنضػػماـ إليهػػا وتػػذليؿ العوااػػؽ لتجػػاوز الهػػعوعات
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وتقريػػب وجهػػات النظػػر غو عمشػػاركتها ىػػم المػػيتمرات الدولي ػ عالتحضػػير لهػػا وعتقػػديـ
االقتراحات والصعرة الفني لتنفيذ ا ومراقع إلتزاـ األطراؼ عها .
كما تأتم غ مي

ذ الدراس ىم غنها ُمسا م متواضع مف العاحث و ميوله

عالمسػا م العح يػ ىػػم نشػػر قػػيـ وقوا ػػد العدالػ الدوليػ والشػػر ي

التػػم عهػػا يسػػتطيع

غف ينػػاؿ األى ػراد اسػػتعماؿ ػػذا الحػػؽ ػػف طريػػؽ التػػذكير عجهػػود المنظمػػات الدولي ػ
غير الحكومي و عالقوا د اننساني المتهم عحماي العياػ مػف التمػوث والتػي ينهػب
جو ر ا مم المحاىظ

مم تموث العيا ىم مم المستوى الدولم.

وهػدياً عمػم مػا سػبؽ قدػد نظمػػت كميػ الحقػوؽ جامعػ طنطػا هػػذا المػؤتمر العممػػم

السػػػنوي السػػػامس والمعن ػػوف ععنػ ػواف ( الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف والبيئػػػة) وعميػػػة قدػػػد عدػػػدنا العػػػزـ
بالمشػػاركة قػػا هػػذا المػػؤتمر وقػػد اصتػػرت غف يكػػوف موضػػوع العحػػث الػػذي غتقػػدـ عػػه تحػػت
نواف:

جهــىد ادلىظـــمبث انذونُــت غري احلكـــىمُت انفبعـهت يف محــبَت
انبُــئت مه انتهـــىث
و مم دى ذلؾ ىقد ارتأينا تقسيـ ذا العحث مم النحو التالي :

المعحػث األوؿ  :انطبُعــت انمبوىوُــت نهمىظمــبث انذونُــت غــري احلكىمُــت يف محبَــت
انبُئت مه انتهىث .

المطمب األوؿ:الجوانب القانوني لممنظمات الدولي غير الحكومي ىي
حماي العيا مف التموث .

الفرع األوؿ  :ما ي المنظمات غير الحكومي .

الفرع ال انم  :ما ي القانوف الدولم لمعيا .

المطمب ال اني :غسس ومعاداي المنظمات الدولي غير الحكومي ىي
حماي العيا مف التموث .

الفرع األوؿ :األسس الدولي لممنظمات الدولي غير الحكومي ىي
حماي العيا مف التموث .
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الفرع ال اني :األسس انقميمي لممنظمات الدولي غير
الحكومي ىي حماي العيا مف التموث .

الفرع ال اني :األسس الوطني لممنظمات الدولي غير
الحكومي ىي حماي العيا مف التموث .

المعحث ال اني :دور ادلىظمبث انذونُت غري احلكىمُت يف محبَت انبُئت مه انتهىث .

المطمب األوؿ :مشارك المنظمات غير الحكومي ىي حماي العيا مف التموث.

الف ػػرع األوؿ  :تطعيػ ػػؽ المع ػػايير الدولي ػ ػ وانقميميػ ػ لحماي ػ ػ العياػ ػ مػػػف
التموت.

الفرع ال انم  :إقام الميتمرات الدولي حوؿ حماي تموث العيا .

المطمػػب ال ػػاني :تػػدصؿ المنظمػػات غيػػر الحكوميػ ىػػي تفعيػػؿ القػػانوف الػػدولي
لمعيا .

الف ػػرع األوؿ  :اال تػ ػراؼ عت ػػدصؿ المنظم ػػات غي ػػر الحكوميػ ػ ى ػػي
ظؿ الموا يؽ الدولي

الفػػرع ال ػػاني  :اال ت ػراؼ عتػػدصؿ المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىػػي
مم مستوى الدوؿ والوكاالت المتصهه .

الصاتم :

قاام المراجع العرعي واألجنعي .
واهلل تعالى أسأل التوفيق والسداد والقبول  ،إنه ولى ذلك والقادر عليه .
وصلي اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ادلبحج األول

انطبُعت انمبوىوُت نهمىظمبث انذونُت غري احلكىمُت
تمهيد.

يف محبَت انبُئت مه انتهىث .

نػػدما شػػعرت الػػدوؿ عالحاج ػ إلػػم التعػػاوف ىيمػػا عينهػػا لمتوهػػؿ إلػػم غىضػػؿ
اس ػػتصداـ لمم ارى ػػؽ العامػ ػ الدوليػ ػ غنش ػػأت المكات ػػب واالتح ػػادات كم ػػا غدت ض ػػرورة
تعاوف الدوؿ ىيما وراء حػدود واليتهػا انقميميػ

إلػم إيجػاد مجتمػع دولػم غك ػر تنظيمػا

حيػػث جػػاءت مرحم ػ المنظمػػات الدولي ػ ىػػم مفهومهػػا الحػػديث ع نشػػاء هػػع األم ػـ
المتح ػػدة لتتع ػػدد وتتوس ػػع عع ػػد ذل ػػؾ الهيا ػػات والمنظم ػػات الدوليػ ػ ى ػػم الحي ػػاة الدوليػ ػ
المعاه ػرة إال انػػه منػػذ منتهػػؼ القػػرف التاسػػع شػػر شػػهد العػػالـ تطػػورات مهم ػ ىػػم
مصتمػػؼ غوجػػه الحيػػاة الدولي ػ راىقهػػا ت يػػر كعيػػر ىػػم شػػكؿ الع ق ػ القاام ػ مػػا عػػيف
غطػراؼ المجتمػػع الػػدولم وت يػػر ىػػم قيمػ الػػدور الػػذى ييديػػه كػػؿ طػػرؼ كمػػا غىػػرزت
ػػذ التطػػورات حقػػااؽ غساسػػي غهػػعحت مقعول ػ مػػف قعػػؿ

ػػذ األط ػراؼ مػػف عينهػػا

ضرورة إدصاؿ طػرؼ جديػد ليعمػؿ معهػا وليتحمػؿ جػزء مػف تمػؾ األ عػاء ػذا الطػرؼ
و المنظمات الدولي غير الحكومي
انتشػر المهػطو ورددتػه األوسػاط الدوليػ ىػم غك ػر مػف مناسػع وعػدا التركيػز
مم ضرورة ىسو المجاؿ غماـ ذ المنظمات مف غجػؿ غف تشػارؾ األطػراؼ األصػرى
ىػػم إدارة الشػػيوف العالمي ػ واف تضػػطمع عنشػػاطها ىػػم غك ػػر مجػػاالت الحيػػاة الدولي ػ
غ مي وغك ر ا تعقيداً .
و مػ ػػم ذلػ ػػؾ وحتػ ػػم نهػ ػػؿ إلػ ػػم الطعيع ػ ػ القانوني ػ ػ لممنظمػ ػػات الدولي ػ ػ غيػ ػػر
الحكومي ػ ىػػي حماي ػ العيا ػ مػػف التمػػوث ىػػي وضػػعنا الحػػالي مػػم كاى ػ األُطػػر ىقػػد
صههػنا ػػذا المعحػػث لمتعػػرؼ مػػم النظػاـ القػػانوني الػػدولي لممنظمػػات الدوليػ غيػػر
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الحكومي ىي حماي العيا مف التموث  .و مم دى ذلػؾ ارتأينػا تقسػيـ ػذا المعحػث
إلم مطمعاف:
المطمػب األوؿ:الجوانػب القانونيػ لممنظمػات الدوليػ غيػػر الحكوميػ ىػي حمايػ
العيا مف التموث .
المطمػػب ال ػػاني :غسػػس ومعػػاداي المنظمػػات الدولي ػ غيػػر الحكومي ػ ىػػي حماي ػ
العيا مف التموث
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ادلطهب األول

اجلىاوب انمبوىوُت نهمىظمبث انذونُت غري احلكىمُت
يف محبَت انبُئت مه انتهىث .

ععػػدما كان ػت الدول ػ ولفت ػرة طويم ػ

الشػػصص القػػانونم الػػدولم الوحيػػد مح ػ

لمد ارسػ ػ ػ والعح ػ ػػث ش ػ ػػدت ظ ػ ػػا رة الكيان ػ ػػات الجدي ػ ػػدة الت ػ ػػم رىه ػ ػػا المجتم ػ ػػع ال ػ ػػدولم
كالمنظمات الدولي الحكومي والشركات التجاري

العالمي والمنظمات غير الحكوميػ

انتعػا وا تمػاـ الك يػر مػف العػاح يف عػؿ وغ ػار مهػطمو منظمػات غيػر حكوميػ جػدال
ىقهيا واسعا حوؿ المركز القانونم الذى قػد تتمتػع عػه ػذ المنظمػات عا تعػار غف ػذ
التسػػمي قػػد تمػػنو لهػػا هػػف التواجػػد عهػػورة موازي ػ لمدول ػ ممػػا قػػد يصػػدش معػػدغ ظػػؿ
مقدسا لدى الدوؿ متمػ

ىػم السػيادة التػم مػف صهااهػها ػدـ وجػود قػوة موازيػ غو

مضػ ػػادة نرادة الدول ػ ػ كمػ ػػا غنػ ػػه قػ ػػد يفهػ ػػـ مػ ػػف ػ ػػذا المهػ ػػطمو غف ذلػ ػػؾ يعنػ ػػم ػ ػػدـ
صضو ها لمدول وعالتالي انف تها مف رقاعتها.
وغالعػػا مػػا ينظػػر إلػػم الجمعي ػ غو المنظم ػ عنػػوع مػػف الحػػذر مػػف قعػػؿ الدول ػ
ىتعتعر عػدي

نهػا لمقيػاـ عػععض األدوار والوظػااؼ التػم كانػت إلػم وقػت كعيػر حكػ ار

مم الدوؿ و و ما يجعمها تحتؿ مراكز حساس ومي رة لػذا غهػعحت المنظمػات غيػر
ىم العمداف المتقدم غحيانا كمناىس

الحكومي

لمسمط وع مكانها تحويػؿ الػرغى العػاـ

وغحياناً اصرى تتهـ عتم يؿ مهالو شصهي غو نوايا سياسػي صفيػ ومسػتترة راء ال اريػ
الم الي .
ومػػف الجػػدير عالػػذكر غف التطػػرؽ إلػػم الجوانػػب الدانونيػػة لممنظمػػات الدوليػػة
غير الحكومية قا حماية البيئة مف التموث يقتضم منا عاد األمػر غف نقسػـ ػذا
المطمب إلم ىر اف:
الفرع األوؿ  :ما ي المنظمات غير الحكومي .
الفرع ال اني  :ما ي القانوف الدولي لمعيا .
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انفرع األول

مبهُت ادلىظمبث غري احلكىمُت.
مف الجػدير عالػذكر غف المنظمػات غيػر الحكوميػ

ػم منظمػات غو جما ػات

غو اتحادات شععي لـ تنشأ عمقتضػم اتفاقػات عػيف الحكومػات وقػد تكػوف ػذ الهياػات
دوليػ عمعنػػم غنهػػا تضػػـ جما ػػات غيػػر الحكومي ػ ا لػػـ تنشػػأ عاتفاقػػات تاعع ػ لدول ػ
مصتمف ػ وقػػد تكػػوف وطني ػ غو غ مي ػ ا إذا انحه ػر نطاقهػػا داصػػؿ دول ػ واحػػدة ولقػػد
ا ترؼ المجمس االقتهادي واالجتما ي لهذ الهياػات عوجػوب غف يكػوف لهػا إمكانيػ
التععيػػر ػػف غرااهػػا لمػػا لهػػا مػػف صع ػرة ومعرى ػ ىني ػ تحقػػؽ مهػػمح وىااػػدة كعي ػرة ىػػم
معاشرته ألوجه نشاطه 1ا
ينهرؼ اهط ح المنظمات غير الحكومي ذات النشػاط الػدولي ىػم مفهػوـ
المجم ػػس االقته ػػادي واالجتم ػػا ي إل ػػم كاىػ ػ الهيا ػػات العاممػ ػ ى ػػم المج ػػاؿ ال ػػدولم
عاسػػت ناء تمػػؾ المنشػػأة عموجػػب اتفاقػػات تعرمهػػا الحكومػػات والمتهػػف عالتػػالم عوهػػؼ
المنظم الدولي ىم مفهومها القانونم الدقيؽ 2ا.
كما تـ تعريؼ ذ المنظمات وىقا لمشروع االتفاقي التم قاـ ع داد ا معهػد
القػػانوف الػػدولم  1951عشػػأف الميسسػػات الدوليػ

مػػم غنهػػا عػػارة ػػف مجمو ػ مػػف

األشػػصاص غو الجما ػػات الت ػػم تتكػػوف عهػػورة حػ ػرة مػػف قعػػؿ األىػػراد وال تسػػعم إل ػػم
تحقيػػؽ الػرعو وتمػػارس ناطقهػػا مػػم الهػػعيد الػػدولم مػػف غجػػؿ المنعػ العامػ ولػػيس

))1
))2

راجع د .محمد حسنم مصيمحم  ،المنظمات الدولية  ،دار النهضة العربية  ، 1989ص401

راجع د .محمد سامم عبد الحميد  ،قانوف المنظمات ( الجزء األوؿ ) األمـ المتحدة  ،اإلسكندرية ، 1997 ،

ص 180
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مف اجػؿ شػعب غو دولػ ععينهػا

ػذا ػف المنظمػات غو الجمعيػات الوطنيػ التػم

()1

ينحهر نشاطها ىم الدول التم تأسست ىيهػا غمػا عالنسػع لتعريػؼ المنظمػات الدوليػ
غي الحكومي ىيمكف سرد التعارؼ اآلتي :
م المنظمات التم يقيمها األىراد غو جما ات انىراد غو حتم
دا الدول

ياات ام

ولو غف ععضا مف ذ المنظمات م ؿ الهيأة الدولي لمهػميب األحمػر قػد

تكمؼ عمهاـ تعهد ا إليها الحكومات

2ا

مػا يعػاب مػم التعريػؼ انػه ا تمػد ىػم تعريفػه مػم المضػموف السػػمعي غى
غياب االتفاؽ الدولي ىقط و ذا التعريؼ قد يػدصؿ تحػت طاامتػه غشصاهػا غ و ياػات
ك يرة مف الجمعيات الوطني والشركات وحتم الحركػات وغيهػا لػذا يجػب غف يصمػو غى
تعريؼ مف إلحاؽ ععض الصهااص األساسي كالطاعع التطو ي واستعماؿ الوسااؿ
السممي المشرو

.

ويعرىها الػدكتور تونسػم عػف ػامر م المنظمػات غيػر الحكوميػ تتميػز غساسػا
عأنها جمعيات صاه ال يتـ تكوينها عاتفاؽ مف الحكومات و إنما عيف غىػراد و ياػات
صاه ػ غو ام ػ مػػف الػػدوؿ وجنسػػيات مصتمف ػ تسػػعم لمتػػأ ير مػػم مجػػرى الع قػػات
الدولي

3ا

رغػـ غف التعريػػؼ قػد غشػػار ىػػم مضػمونه إلػػم الهػػف الدوليػ لممنظمػػات غيػػر
الحكومي مف حيث العضوي غى األشصاص المكونيف لها وكػذلؾ مػف حيػث غاياتهػا

) )1راجع د .سعيد سالـ جويمم  ،المنظمات الدولية غا الحكومية قم النظاـ الدانونم الدولم  ،دار النهضة
العربية  ،الداهرة  ، 2003،2002ص52

) )2راجع د / .محمد طمعت الغنيمم  ،األحكاـ العامة قم قانوف األمـ  ،التنظيـ الدولم لألمـ المتحدة والوكاالت
المتسصصة منشأة المعارؼ اإلسكندرية ،دت  ،ص 213

) )1راجع د .تونسم بف عامر  ،قانوف المجتمع الدولم  ،ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر ط،01،2003ص
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وغ داىها إال غف ذا التعريػؼ قػد ينطعػؽ مػم الشػركات المتعػددة الجنسػيات مػا داـ ال
يسػػتععد ػػدؼ ال ػرعو مػػف مسػػعم ػػذ المنظمػػات ألف الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات
غهعو لها دو كعير ىم مزج الع قات الدولي .
و نػػاؾ مػػف يعػػرؼ المنظمػػات غيػػر الحكوميػ

مػػم غنهػػا تجمػػع غىػػراد يعمػػؿ

م ػػم المس ػػتوى المحم ػػم غو ال ػػوطني وال تك ػػوف ج ػػزء م ػػف حكومػ ػ وال تعم ػػؿ م ػػف غج ػػؿ
تحقيػػؽ ال ػرعو المػػادي

1ا

و ػػذا التععيػػر ال تكػػوف جػػزء مػػف الحكوم ػ ا يحتػػاج إلػػم

تحميػػؿ ىيحتمػػؿ غف تكػػوف كػػذلؾ عالنسػػع لمشػػؽ السياسػػي غمػػا مػػف الجانػػب االجتمػػا ي
ىيسػتحيؿ غف ال تكػوف المنظمػ جػزء مػف الحكومػ ال ف الحكومػ تحمػؿ معنػم الدولػ
وكؿ شصص طعيعي غو معنوي يرتعط حتما عدول معين .
وهدياً عمم ذلؾ نرى قا تعريؼ المنظمػات غيػر الحكوميػ

ػم منظمػات تػـ

إنشاي ا عاتفاؽ يعقد ال عػيف الحكومػات موانمػا عػيف غىػراد غو ياػات غيػر حكوميػ و ػم
تصتمػػؼ ػػف المنظمػػات الدولي ػ المتصهه ػ التػػم يػػتـ إنش ػاي ا عمقتضػػم اتفػػاؽ عػػيف
الحكوم ػػات كم ػػا تصتم ػػؼ ػػف المنظم ػػات واألجهػ ػزة الت ػػم تنش ػػاها األم ػػـ المتح ػػدة م ػػؿ
مفوضي األمـ المتحدة لشاوف ال جايف

))2

راجع د .وساـ نعمت إبراهيـ ا لسعدى  ،المنظمات الدولية غير الحكومية ( دراسة مستدبمية قم ضؤ أحكاـ

التنظيـ الدولم المعاصر ) دار الكتب الدانونية دار شتات لمنشر والبرمجيات  ،مصر  ، 2012 ،ص65

11

انفرع انخبوٍ

مبهُت انمبوىن انذوىل نهبُئت
غنم ف العياف غف القانوف الدولم لحمايػ العياػ مػف التمػوث عا تعػار احػدث
ىروع القانوف الدولم العاـ يتضمف القوا د القانوني التم تهدؼ إلم حمايػ العياػ مػف
التموث وقد سا د التزايد المتواهػؿ لمتمػوث العياػم العػاعر لمحػدود والنػاجـ غساسػاً ػف
اس ػػتصداـ التكنولوجيػ ػػا والس ػػموكيات العش ػ ػري والتم ػػوث الطعيعػػػي الن ػػات

ػػف التهػ ػػحر

المتزيػد عػاف العياػ تتعػرض لمصطػر ممػا حػدي
ا
والفيضانات والجفاؼ ىم صمؽ اندراؾ
عالدوؿ والمنظمات الدولي والهياات والميسسات إلم التعاوف مػف اجػؿ إيجػاد الوسػااؿ

ً

القانوني الكفيف عدرء ذا الصط ف العيا .

أوال  :تعرَف انمبوىن انذوىل انبُئٍ.
لموهوؿ إلم تعريؼ القانوف الدولم العيام عهفه احد الفروع الحدي لمقانوف
ال ػػدولم الع ػػاـ الع ػػد م ػػف تحمي ػػؿ ػػذا العنػ ػواف المرك ػػب إل ػػم ناه ػػر األساس ػػي ع ػػدءا
عػػالتعريؼ عموض ػػوع ػػذا الق ػػانوف والمتم ػػؿ ىػػم العياػ ػ غوالً والعيا ػ كظ ػػا رة طعيعيػ ػ
ليسػػت مجػػاالً رايسػػياً ىػػم الد ارسػػات القانونيػ لكػػف اال تػداء ميهػػا عتموي هػػا يفػػرض غف
تنػػاؿ حظهػػا مػػف الد ارسػ قهػػد تػػوىير الحمايػ القانونيػ لهػػا لػػدرء الصطػر نهػػا وحتػػم
ن ػػتمكف م ػػف تعري ػػؼ الق ػػانوف ال ػػدولم العيا ػػم يتطم ػػب من ػػا ع ػػاداي األم ػػر التط ػػرؽ إل ػػم
المفا يـ التالي :
 -1تعريؼ العيا :
نقػػدـ ععػػض التعػػاريؼ التػػم وردت عشػػأف العيا ػ عالعحػػث ػػف المػػدلوؿ الم ػػوى
لها ـ نتناوؿ المهطمحات الفقهي ـ التعريفات القانوني وذلؾ مم النحو التالم.
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 العياػ ل ػ  :يرجػػع األهػػؿ الم ػػوى لكممػ العياػ إلػػم الفعػػؿ  :م عػوغ م ويقػػاؿ م
تعوغ م غى حؿ ونزؿ وغقاـ قاؿ اعف منظػور ( )1ىػي معجمػه الشػهير
لساف العرب عاء إلم الشػيء  :رجػع إليػه و ػم تحمػؿ معنيػيف
األوؿ عمعن ػػم إه ػ ػ ح المك ػػاف وتهيات ػػه لممعي ػػت والمعنػػػم ال ػ ػػانم
الن ػػزوؿ وانقامػ ػ ويقه ػػد عالعياػ ػ المحيطػ ػ والعوام ػػؿ الم ػػي رة ى ػػم
اننساف ىيقاؿ م اننساف اعف عياته م .
َّار
يف تبببػ َّ
وجػ ػػاء ىػ ػػم الق ػ ػ ارف الك ػ ػريـ قول ػ ػ تعػ ػػالم ( :والَّػػػػذ ب
ػػػو اءوا الػػػػد ب

اج بر إلب إيه إـ ا
اف مف قب إبمه إـ ايحب ب
يم ب
ُّوف بم إف به ب
بو إاإل ب

2ا

غى الذيف سكنوا المدين مف

األنهار واستقرت قموعهـ مم انيماف عاهلل ورسوله غى غقاموا وتواطنوا عها .
وتعن ػػم غيض ػػا الوس ػػط الم ػػزود ععناه ػػر تجعم ػػه مهيا ػػا لمحي ػػاة والعق ػػاء
والعناهر والمكونات التم تجعػؿ المكػاف غو الوسػط هػالحيف منهػا العناهػر

الطعيعي ػ كالشػػمس والقمػػر واله ػواء والمػػاء والترع ػ قػػاؿ تعػػالم بو بكػػػ كبذل بؾ بم َّك َّنػػػا

ػاء ۚ
ؼ قا إاأل إبرض بيتببب َّوأا م إن بها بح إي ا
يب ب بر إح بمت بنػا بمػف َّن ب
ث بي ب
وس ب
اء ۚ انص ا
ش ا
ش ا
ل اي ا
3ا
اف ا إل بب إيػت
بج بر ا إل ام إحسن ب
يـ بم بك ب
بوبال انضيعا أ إ
يف) وقاؿ تعالم  :بوا إذ بب َّوأإ بنا إل إب براه ب

ػجود ا
الرَّكػع ُّ
يف بو ُّ
أبف َّال تا إ
شر إؾ با ب
يف بوا إلدبػائم ب
ش إي ًئا بوطب ِّه إر بب إيت با لمطَّػائِ ب
الس ا
.

) ) 1ابف منظور  ،لساف العبر ؟ ،دار صادر لمطاعة والنشر  ،بيروت  ،لبناف  ،ج ، 2ط ، 1د ت  ،ص 176
)) 2سورة الحشر  ،اآلية 09:
)) 3سورة يوسؼ  ،اآلية 56
)) 4سورة الحج ،اآلية 26 :
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4ا

ىذكر تعالم غنه عوغ ل ػ إعػ ار يـ مكػاف العيػت غى غرشػد إليػه وسػممه لػه وغذف لػه
ىم عنااه وتطهير مف الشرؾ وجعمه صالهػا لهػيالء الػذيف يععػدوف اهلل وحػد ال شػريؾ
له

1ا

و م ػػم لس ػػاف ه ػػالو ع ػػيف القػ ػراف الكػ ػريـ دي ػػار م ػػود ومس ػػاكنهـ وقه ػػور ـ
ا إذ اكػػروا إ إذ جعمب اكػػـ اسمبِبػػاء مػػف بعػػد عػ م
ػاد
بإ ب
ب
بب إ
ا

اؿ اب ايوتًا ۚ قبا إذ اك اروا
ص ًا
وف ا إلج بب ب
ور بوتب إنحتا ب
قا ا

ػهول بها
بوببػ َّػوأب اك إـ قػػا إاأل إبرض تبتَّس ػ اذ ب
سػ ا
وف مػػف ا
()2
يف)
ب
آال بء المَّه بوبال تب إعثبإوا قا إاأل إبرض ام إِسد ب

غى مكف لكـ ىيهػا وسػهؿ لكػـ األسػعاب الموهػم إلػم مػا تريػدوف وتعت ػوف ىػ تصرعػوا
ىم األرض عالفساد والمعاهم

()3

 -2العيا اهط حا المفهوـ الفقهم ا
لقػػد تعػػددت التعػػاريؼ الهػػط ح العيا ػ ىمػػنهـ مػػف رىهػػا  :م عأنهػػا مجمػػوع العوامػػؿ
والظػػروؼ الطعيعي ػ واالقتهػػادي وال قاىي ػ التػػم تتجػػاوز ىػػم ت ػوازف دقيػػؽ وتشػػكؿ
الوسػػط الطعيعػػي لحيػػاة اننسػػاف والكاانػػات األصػػرى ويحكمهػػا مػػا يسػػمم عالنظػػاـ
العياي

4ا .

ومػػنهـ مػػف رىهػػا م عأنهػػا مجمو ػػه مػػف الع قػػات المتعادل ػ عػػيف الكاانػػات الحي ػ وعياتهػػا
الطعيعي ػ 5اعينمػػا رىهػػا ػػدناف موسػػم عأنهػػا انطػػار الػػذى يعػػيش ىيػػه اننسػػاف

) ) 1ابف كثير تِسير الدراف العظيـ  /ج 3دار الِكر لمطباعة والنشر والتوزيع أبم الِدا حاقظ بيروت  0لبناف
 2009ص 1247

)) 2سورة األعراؼ اآلية 74

)) 3عبد الرحمف بف الناصر السعدى  ،تيسير الكريـ الرحمف قم تِسير كالـ المناف  ،دار الغد الجديد  ،المنصورة
 ،مص  ،ط ، 2005، 1ص281

)) 4احمد عبد الكريـ سالمة  ،قانوف حماية البيئة  ،جامعة الممؾ سعود  ،العربية السعودية  ،ط ، 1997 1ص
13

)) 5سعيد محمد الحِار  ،الموسوعة البيئا العربية ( المجمد األوؿ  ،الدوحة  ،مطابع الدوحة الحديثة المحدودة
 ، 1997ص135
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ويحهػػؿ منػػه مػػم مقومػػات حيػػا مػػف غػػذاء وكسػػاء ودواء ومػػأوى يمػػارس ىيػػه
قاته مع غقرانه مف عنم العشر.
وىم ميتمر استكهولـ و و ميتمر قم األمـ المتحدة لإلنساف والعيا المػنظـ سػن 1972
ععاهم السويد انعقد تحت شعار م نحف ال نممؾ إال كرة غرضي واحدة م حضر
رىوا العيا ىم غوؿ تعريؼ رسمم لها عأنهػا م

 1211ميتم ار يم موف  144دول

جممػ ػ المػ ػوارد الماديػ ػ واالجتما يػ ػ المتاحػ ػ ى ػػم وق ػػت وى ػػم مك ػػاف م ػػا نش ػػعاع
حاجات اننساف وتطمعاته.
 -3المفهوـ القانونم لمعيا :
غهعو لمعيا ىم الوقت ال ار ف قيم كعيرة ضمف قيـ المجتمع لػذا اتجهػت معظػـ
الػػػدوؿ والحكومػ ػػات والهياػ ػػات والمنظمػ ػػات الدولي ػ ػ الػ ػػم تأكي ػػد ػ ػػذ القيم ػ ػ عحمايتهػ ػػا
عالوسػػااؿ القانوني ػ س ػواء ى ػػم دسػػاتير الػػدوؿ وتشػػريعاتها غو ىػػم ان
والق ػ اررات الدولي ػ

نػػات والمػ ػوااو

ورغػػـ ذلػػؾ لػػـ يكػػف اال تمػػاـ كعي ػ ار عتحديػػد مفهػػوـ العيا ػ ووضػػع

تعريؼ جامع مانع لها غو محدد لمعناهر التم يتكفؿ القانوف عحمايتهػا ولػـ يكػف ذلػؾ
مف غولويات التشريعات لكف نجد ععض القوانيف غ طت تعريفات مصتمفػ لمعياػ نػذكر
منها :
التشريع الفرنسي :ىقػد تعنػم تعريػؼ مهػطمو العياػ عتعػداد ناهػر ا ىػم قػانوف 11
جوليػ  1976المتعمػؽ عحمايػ العياػ الطعيعػ ىػم المػادة األولػم منػه عأنهػا م مجمو ػ
مف العناهر الطعيعي الفهااؿ الحيوانيػ والنعاتيػ
والمظا ر الطعيعي المصتمف

الهػواء واألرض ال ػروة المنجميػ

1ا

) 1)Aspects juridique de la pollution transfronitere . oc.d.e.paris .1977.p60
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غم ػػا الق ػػانوف العريط ػػانم :ىيعرىه ػػا عكونه ػػا مجمو ػ ػ م ػػف العوام ػػؿ الطعيعيػ ػ الت ػػم له ػػا
قػ عػػالتوازف االيكمػػوجيم مواطػػار الحيػػاة والهػػح العشػري
واآل ار التاريصي

وال ػػروة الحيوانيػ والنعاتي ػ

1ا

) ) 1راجع  /الدانوف البريطانم مشار إليه عند جميمة حميدة  ،الوسائؿ الدانونية لحماية البيئة دراسة عمم ضؤ
التشريع الجزائرى رسالة ماجستير جامعة البميدة  ،كمية الحدوؽ  ، 2001 ،ص 14
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ادلبحج انخبوٍ

:دور ادلىظمبث انذونُت غري احلكىمُت
يف محبَت انبُئت مه انتهىث .

ممػػا الشػػؾ ىيػػه غف معظ ػػـ الػػدوؿ تواجػػه تهديػػدا ال يق ػػؿ صطػػورة ػػف تهديػػد الح ػػروب
والكػوارث الطعيعيػ

وتتم ػػؿ ػذ الصطػػورة ىػم تفشػم األمػراض والتمػوث المسػػتمر لمعياػ ويعػػدو

واضحا جز الدوؿ عكؿ منفرد والمجتمع الدوؿ عشكؿ اـ مم مواجه
ألسعاب تتم ؿ ىم دـ السيطرة

ذا التحػدي الصطيػر

مم ذ المصاطر.

ولػ ػػيس ىػ ػػم انمكػ ػػاف اسػ ػػتقراء مسػ ػػتقعؿ التعامػ ػػؿ مػ ػػع ػ ػػذ التحػ ػػديات ألسػ ػػعاب تتعمػ ػػؽ
عطعيعتها التم ال تعترؼ عالحدود األمر الػذى يػد و إلػم إ ػادة عحػث عرنػام المواجهػ عحيػث
يتعنم غولوليات ذات مستهدىات وقااي توسع قا دة العمؿ األ مم وتعزز مسا م المجتمعات
المحمي ومشارك الفرد عشكؿ معاشر

1ا

وتجػػدر انشػػارة إلػػم غف االنتشػػار الواسػػع لممنظمػػات غيػػر الحكومي ػ وتواجػػد ا ىػػي جمي ػع
المستويات إلػم انتػ ازع اال تػراؼ عهػا ىمػـ يعػد ع مكػاف احػد ىػي المجتمػع الػدولم المعاهػر
تجػػاوز دور المنتظمػػات غيػػر الحكومي ػ

ىػػي ترقي ػ وحماي ػ حقػػوؽ اننسػػاف عكػػؿ غشػػكالها

س ػػيما الحق ػػوؽ االقته ػػادي واالجتما يػ ػ وال قاىيػ ػ الت ػػم ل ػػـ تق ػػص م ػػف دااػػرة ا تم ػػاـ ػػذ
المنظمات التم يوجد منها مف قامت صهيها لتكريس الحقوؽ الجما ي وحػؽ اننسػاف
ىي العيا والتنمي و إدراكا منها حقوؽ اننساف وغ ميػ إقامػ مجتمعػات تسػود ا الرىا يػ
وتتواىر ىيها مقومات حياة كريم .
ونتيج لهذا الدور المتعاظـ الذي تمععه المنظمات غير الحكومي قا حماية البيئة

مف التموث يتطمب منا تقسيـ ذا المعحث إلم مطمعيف مم النحو التالي :

) ) 1راجع /عمم سعيد عمم  -مستدبؿ العمؿ التنموي قم إطار حكة الصميب األحمر والهالؿ األحمر  ،المجمة
الدولية لمصميب األحمر مستارات  1999المطبعة الذهبية  ،الداهرة  ،ص 213
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المطمػػػب األوؿ :مشػػػارك المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكومي ػ ػ ىػ ػػي حماي ػ ػ العيا ػ ػ مػ ػػف
التموث

المطمػػب ال ػػاني :تػػدصؿ المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىػػي تفعيػػؿ القػػانوف ال ػػدولي
لمعيا .

ادلطهب األول

مشبركت ادلىظمبث غري احلكىمُت
يف محبَت انبُئت مه انتهىث

غنم ف العياف غف نضػاؿ المنظمػات غيػر الحكوميػ المسػتمر مكنهػا مػف انتػزاع اال تػراؼ
عهػػا مػػف طػػرؼ غشػػصاص المجتمػػع الػػدولي سػواء مػػف الػػدوؿ التػػم كانػػت إلػػم وقػػت قريػػب
تعتع ػر الشػػصص التقميػػدى األهػػيؿ ىػػي القػػانوف الػػدولي غو مػػف طػػرؼ الكيانػػات الدولي ػ
الحدي التم عدا الفقه الدولم الحػديث ينعطػؼ ل

تػراؼ يععضػها كالمنظمػات الدوليػ

الحكومي ومق ار لها عالشصهي القانوني الدولي ىي مجاؿ غ داىها المسطرة ىي موا يقهػا
التأسيسػػي

ىمشػػارك الم ػواطنيف ىػػي حماي ػ العيا ػ تشػػكؿ إحػػدى ناهػػر الحػػؽ ىػػي

العياػ وتػػـ اال تػراؼ عهػػا دوليػػا وداصميػػا مػػم نطػػاؽ واسػػع وتععػػر ػػف تحمػػؿ المػواطنيف
لمواطنتهـ االيكولوجي وتستهدؼ الحفاظ مم العيا حاض ار ومسػتقع لرىا يػ اننسػاف
والتمتػ ػػع عػ ػػالحقوؽ األساسػ ػػي السػ ػػيما الحػ ػػؽ ىػ ػػي الحيػ ػػاة وتسػ ػػا ـ ىػ ػػي تحقيػ ػػؽ التنمي ػ ػ
المستدام
وسػػوؼ نتعػػرض عداي ػ إلػػم التطػػرؽ الػػم مشػػاركة المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة قػػا حمايػػة
البيئة مف التموث مف حيث تدسيمها الم قرعيف عمم النحو التالم:
الف ػػرع األوؿ  :تطعيػ ػػؽ المع ػػايير الدولي ػ ػ وانقميميػ ػ لحماي ػ ػ العياػ ػ مػػػف
التموت.

الفرع ال انم  :إقام الميتمرات الدولي حوؿ حماي تموث العيا .
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انفرع األول

تطبُك ادلعبَري انذونُت واإللهُمُت
حلمبَت انبُئت مه انتهىث.

نشأت المنظمات غير الحكومي ىم ظؿ األنظم الوطني وقامت مم غسػس قانونيػ
وتػػـ اال ت ػراؼ عهػػا ىػػم ك يػػر مػػف النهػػوص تتميػػز ىػػم صطوطهػػا العريض ػ عمجمو ػ مػػف
الحك ػ ػػاـ الموز ػ ػ ػ
وان

ع ػ ػػر الو ػ ػػااؽ الدوليػ ػ ػ العالميػ ػ ػ وانقميميػ ػ ػ ىتض ػ ػػمنت معظ ػ ػػـ الموا ي ػ ػػؽ

ن ػ ػػات العالميػ ػ ػ نهوه ػ ػػا هػ ػ ػريح وض ػ ػػمني تش ػ ػػي ىيه ػ ػػا إل ػ ػػم ض ػ ػػرورة اال تػ ػ ػراؼ

عالجمعيات والمنظمات غير الحكومي نذكر منها :
غ -مي اؽ األمـ المتحدة
يعتع ػػر مي ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة  1945الو يقػ ػ األ ػػـ ى ػػم ترس ػػيـ ىكػ ػرة المنظم ػػات
الدولي غير الحكومي ىقد وضع المعن األولم لها مف صػ ؿ المػادة  71مػف المي ػاؽ
التم تعطم االنطعاع لمهطمو م المنظمات غيػر الحكوميػ م عأنهػا إحػدى المنظمػات
ىػػم القػػانوف الػػدولي تنشػػط عػػر الػػدوؿ ولهػػا القػػدرة مػػم اتصػػاذ الق ػ اررات المناسػػع ىػػم
موضػػوع القػػانوف الػػدولم المتهػػم عا تمػػاـ المجمػػس االقتهػػادي واالجتمػػا ي ل مػػـ
المتحدة

1ا

يمكف القوؿ غف المادة  71قد غسست نمكاني اال تراؼ عهذ المنظمات ود مػت
مركز ا الدولم وىسػحت لهػا المجػاؿ لتشػكؿ جػزءا مػف المجتمػع الػدولي

2ا

عانضػاى

) )1عمػػر سػػعد اا  ،المنظمػػات الدوليػػة غيػػر الحكوميػػة قػػم الدػػانوف الػػدولم  ،بػػيف النظريػػة والتطػػور  ،دار هومػػة
الجزائر  ، 2009ص62

))2المػػػادة  71مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة تػػػنص عمػػػم " لممجمػػػس االقتصػػػادي واالجتمػػػاعا أف يجػػػرى الترتيبػػػات
المناسبة لمتشاور مع الهيئات غير الحكومية التم تعنم بالمسائؿ الداسمة قم استصػا وهػذ الترتيبػات قػد يجريهػا

المجمس مع هيئات دولية كما انه قد يجريها اذا رأى ذلؾ مالئمػا مػع هيئػات أهميػة وبعػد التشػاور مػع عضػو األمػـ

المتحدة ذى الشأف " .
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إلػػم الق ػ اررات التػػم هػػدرت ىيمػػا ععػػد لتنظػػيـ الع ق ػ عػػيف المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ
وغجهزة منظم األمـ المتحدة كما و الشأف عالنسع لممجمس االقتهادي واالجتما ي
والجمعي العام .
إذ يعتع ػػر المجم ػػس االقته ػػادي واالجتم ػػا ي الجه ػػاز المص ػػتص غساس ػػا عترجمػ ػ
وتنفيذ قػ اررات مي ػاؽ األمػـ المتحػدة المتعمقػ عالمنظمػات غيػر الحكوميػ حيػث اهػدر
الق ار  1296د4/ا الميرخ  23مايو  1968الذى يػنص مػم مػنو المنظمػات غيػر
الحكومي مرك از استشاريا لدى المجمس االقتهادي واالجتما ي و مػم غف تجػرى ػذ
المنظمػػات مشػػاورات مػػع غمان ػ المجمػػس ػػـ ق ػرار  31/ 1996المػػيرخ ىػػم  31يوليػػو
 1996الذى قرر السماح لممنظمات غير الحكومي القطري

عتقديـ طمعات العضوي

 .وتطعيقا لممادة  69مف المي اؽ نفسه غنشات لجاف لتعزيػز حقػوؽ اننسػاف وحمايتهػا
مف عينها لجنػ المنظمػات غيػر الحكوميػ التػم تػدرس الطمعػات المقدمػ مػف قعػؿ ػذ
المنظمػػات مػػف اجػػؿ الحهػػوؿ
واالجتما ي

مػػم الهػػف االستشػػاري لػػدى المجمػػس االقتهػػادي

1ا

وعانضػػاى إلػػم ق ػ اررات المجمػػس االقتهػػادي واالجتمػػا ي غهػػدرت الجمعي ػ
العام الك ير مف الق اررات ىم ذا الشأف مػف ذلػؾ القػرار رقػـ _13د1/ا ػاـ 1946
ال ػػذى ض ػػمنته توح ػػديها ندارة ان ػ ػ ـ ومكانته ػػا الفر يػ ػ م ػػف اج ػػؿ تق ػػديـ المس ػػا دة
وتش ػػجيع الف ػػا ميف لص ػػدمات ان ػ ػ ـ والميسس ػػات التعميميػ ػ القطريػ ػ وش ػػتم الهيا ػػات
الحكوميػ ػ وغي ػػر الحكوميػ ػ األص ػػرى المهتمػ ػ عنش ػػر المعموم ػػات ػػف األم ػػـ المتح ػػدة
وتوالػػت ععػػد ذلػػؾ اال ت ارىػػات عالمنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىػػم جػػؿ الموا يػػؽ الدوليػ ػ
ععػػدما ىتحػػت األم ػػـ المتحػػدة ػػذا العػػاب وك ػػاف لهػػا ىض ػػؿ األسػػعقي والتق ػػدـ ىػػم ػػذا
المجاؿ .
) )2راجع د .محمد جاسـ محمد الحماوى دور المنظمات الدولية غير الحكومية وقم حماية حدوؽ اإلنساف  ،دار
الجامعة الجديدة  ،اإلسكندرية ،2013ص 64
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ب -ان

ف العالمم لحقوؽ اننساف :

تستمد المنظمات غير الحكومي شر يتها مف المادة 21

1ا

الفقرة األولم مف ان

ف

العالمم لحقوؽ اننساف لعاـ  1948التم حمت اننسػاف مػف صػ ؿ نهػها م لكػؿ شػصص
الحػػؽ ىػػم حريػ االشػػتراؾ ىػػم الجمعيػػات والجما ػػات السػػممي م وغقرتػػه كػػذلؾ المػػادة 19
مف ذات ان

2ا

ف قولهػا م لكػؿ شػصص الحػؽ ىػم حريػ الػرغى والتععيػر ا ويشػمؿ ػذا الحػؽ

حريته ىم ا تناؽ اآلراء .
ومػػف المعمػػوـ اف حػػؽ المشػػارك لػػيس حػػديث العهػػد عحقػػوؽ اننسػػاف
المادة  11/21مف ان

3ا

حيػػث نهػػت

ف العالمم لحقوؽ اننساف مم غف :م لكؿ شصص حؽ المشارك

ىػػم إدارة الشػػيوف العامػ لعمػػد غمػػا معاشػرة موامػػا عواسػػط مم مػػيف يصتػػاروف عحريػ م وتضػػمف
العهد الدولم الصاص عالحقوؽ المدني السياسي نها مشاعها

4ا

ويتع م غف تتمتع المنظمات غير الحكومي وغ ضػاي ا المهتمػوف حقػا عمجػاؿ حقػوؽ
اننسػػاف عػػالحقوؽ والحريػػات المعتػػرؼ عهػػا ىػػم ان ػ ف العػػالمي لحقػػوؽ اننسػػاف وعحماي ػ
القانوف الوطنم وال يجوز ممارس
5ا مواذا ك ػػات عع ػػض الهيا ػػات عه ػػف

ذ الحقوؽ عكؿ يصػالؼ مقاهػد ومعػاداي األمػـ المتحػدة
امػ ػ والمنظم ػػات غي ػػر الحكوميػ ػ عه ػػف صاهػ ػ ق ػػد

وجدت سػندا ىػم ػذا المي ػاؽ يمنحهػا هػ حي العمػؿ ويضػفم ميػه الشػر ي القانونيػ ىػاف

)1)Article 20 " Toute personne ale droit aliberte de reunion et d association pacifique " .

))2راجع
" Article21 " Tout individu adroit ala liberte dlopinion et de expression

))2راجع /سعيد محمد الحِار  ،بيئة مف اجؿ البداء  ،ص 71

))4رضواف احمد الجاؼ  ،حؽ اإلنساف قم بيئة سميمة قم الدانوف الدولم العاـ ،رسالة دكتو ار  ،جامعة الداهرة ،
كمية الحدوؽ ،1998 ،ص 362

) )1وساـ نعمت إبراهيـ السعدي  ،مرجع سابؽ  ،ص 154
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المي ػػاؽ عح ػػد ذات ػػه ان ػػ ف الع ػػالمي لحق ػػوؽ اننس ػػاف – م ػػا ك ػػاف ليه ػػد ػػاـ  1948لػ ػوال
1ا

الجهود المتواهم لممنظمات غير الحكومي
ونص ان

ف العالمي لممداىعيف

ف حقوؽ اننساف ىم المػادة األولػم مػف الفهػؿ

ال الث مم غنه م مف اجؿ تعزيز وحماي حقػوؽ اننسػاف والحريػات األساسػي المعتػرؼ عهػا
دوليػػا لكػػؿ شػػصص مػػم المسػػتوى الفردي ػ غو الجمػػا ي و مػػم المسػػتوى والمحمػػم والػػدولي
الحؽ ىم :
غ -التجمع عشكؿ سممم .
ب /االتهاؿ عالمنظمات عيف الحكومي غو غير الحكومي .
ج -تكويف والمشارك ىم تكويف منظمات غير حكومي غو ميسسات غو مجمو ات
وغك ػػدت الم ػػادة ال ال ػ ػ م ػػف الفه ػػؿ ال ارع ػػع م ػػف نف ػػس ان ػ ف م ػػم غ ميػ ػ تش ػػجيع وت ػػد يـ
وتأسيس وتطوير ميسسات تهدؼ لتعزيػز وحمايػ حقػوؽ اننسػاف والحريػات األساسػي ىػم
كػػؿ الػػدوؿ طعقػػا لنظامهػػا القػػانوني ػػف طريػػؽ المحققػػيف غو مهػػاـ تقهػػم الحقػػااؽ الصاه ػ
عحقوؽ اننساف غو عأى شكؿ صر مف غشكاؿ الميسسات المحمي .
ج-العهد الدولي لمحقوؽ المدني والسياسي واالقتهادي .
ق ػػد تض ػػمف ػػذا العه ػػد ال ػػدولم لمحق ػػوؽ المدنيػ ػ والسياس ػػي واالقته ػػادي

2ا

م ػػادتيف

تيكداف مم حؽ االجتماع السممي وحري التجمػع ىفػم المػادة  21يكػوف الحػؽ ىػم التجمػع
السممي معترىا عه  ..م

))2محمد جاسـ محمد الحماوى  ،مرجع سابؽ  ،ص 64
) )1العهد الدولم بشأف الحدوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثداقية المؤرخ قم 1956/12/16
صادقت عميه الجزائر بموجب المرسوـ الرئاسم رقػـ  67/89المػؤرخ قػم  1989/5/16ج  .ر.د.ج عػدد  20قػم

/5/17

1989
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ونهػت المػػادة  :22م لكػػؿ ىػػرد الحػػؽ ىػػم حريػ تكػػويف الجمعيػػات مػػع صػريف
وعموجػػب العهػػد الػػدولي الػػذى يم ػػؿ اتفاقيػ

ممزمػ متعػػددة األطػراؼ ىانػػه مػػم الػػدوؿ

األط ػراؼ غف تعتػػرؼ عػػالحقوؽ ال ػواردة ىػػم العهػػد وتحميهػػا وال يسػػمو لمػػدوؿ األط ػراؼ
غف تعتػرؼ عػػالحقوؽ الػواردة ىػػم العهػد وتحميهػػا وال يسػمو لمػػدوؿ األطػراؼ ىػػم العهػػد
عػاف تقيػػد ععػػض الحقػػوؽ م ػػؿ حريػ التجمػػع واقتػػدت الموا يػػؽ انقميميػ عمي ػػاؽ األمػػـ
المتحػ ػػدة وتض ػ ػمنت نهوهػ ػػها تعػ ػػاعير ضػ ػػمني وه ػ ػريح نش ػ ػراؾ المنظمػ ػػات غيػ ػػر
الحكومي وقعولها ضمف شركااها .
انيا  :األسس الدولي انقميمي
يمكػػف القػػوؿ عهػػف

لممنظمات غير الحكومي

ام ػ غف انقميمي ػ يقتهػػر نطػػاؽ العضػػوي ىيهػػا مػػم ػػدد محػػدود مػػف

الدوؿ يتـ تعيينه مم غساس ا تعارات وشروط ترتعط يععضها ف طريؽ رواعػط ج راىيػ
غو سياسػػي

ػػذ المنظمػػات  :االتحػػاد األوروعػػي منظمػ

غو دينيػ غو غير ػػا ومػػف غم مػ

الػػدوؿ األمريكػػي جامع ػ الػػدوؿ العرعي ػ واالتحػػاد االىريقػػم لػػذا يمكػػف القػػوؿ غف المنظم ػ
انقميميػ

1ا

يقهػػد عهػػا كػػؿ منظمػ دوليػ ال تتجػػه عطعيعتهػػا نحػػو العالميػ حيػػث يقتهػػر

نطػػاؽ العضػػوي

مػػم ىا ػ معين ػ مػػف الػػدوؿ ت ػرتعط ىيمػػا عينهػػا عرعػػاط صػػاص س ػواء كػػاف

ج راىيا غو حضاريا غو سياسيا غو اقتهاديا غو قاىيا غو دينيا ومف الهياات انقميمي التػم
ا ترىت موا يقها عالمنظمات غير الحكومي نذكر نماذج عحسب التقسيـ الج راىي لمقارات
غ -النظاـ األوروعي لحماي حقوؽ اننساف.
يعتم ػػد ػػذا النظ ػػاـ م ػػم العدي ػػد م ػػف االتفاقي ػػات والموا ي ػػؽ الت ػػم ا تم ػػت عتقريػ ػر حق ػػوؽ
اننسػػاف وحرياتػػه األساسػػي حيػػث مكػػف ػػذا النظػػاـ كػػؿ مػػف الدول ػ واألى ػراد والمنظمػػات

))2وصؼ المنظمة بأنها إقميمية ال يعنم أف جميع أعضائها ينتموف إلقميـ معيف قدد تكوف المنظمة اإلقميمية تعبر
عف انتماء أعضائها إلم إقميـ معيف مثؿ منظمة الوحدة اإلقريدية التم يمكف لمدوؿ اإلقريدية قدط االنضماـ إليها
وقد تعبر المنظمة إليها .
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الدوليػ غيػػر الحكوميػ

مػػف االلتجػػاء إلػػم سػػمطات قضػػااي مهمتهػػا مراقعػ احتػراـ حقػػوؽ

اننس ػػاف حي ػػث قام ػػت لجنػ ػ ال ػػوزراء ى ػػم مجم ػػس غوروع ػػا ى ػػم  23غكت ػػوعر  1985ع ػػداد
االتفاقي ػ ػ األورعي ػ ػ ىػ ػػم شػ ػػأف اال ت ػ ػراؼ عالشصهػ ػػي القانوني ػ ػ لممنظمػ ػػات الدولي ػ ػ غيػ ػػر
الحكوميػ ػ وت ػػـ التوقي ػػع ميه ػػا ى ػػم اعري ػػؿ  1986والته ػػديؽ ميه ػػا م ػػف قع ػػؿ غرع ػػع دوؿ
عمجيكػػا اليونػػاف المممكػ المتحػػدة سويسػ ار ا وقػػد دصمػػت ػػذ االتفاقيػ حيػػز التنفيػػذ
ىػػم ينػاير 1991

1ا

وتسػػتمد المنظمػػات غيػػر الحكوميػ شػػر يتها مػػم الهػػعيد األورعػػم

مف االتفاقي األورعي لحقوؽ اننسػاف ىقػد منحػت المػادة  11منهػا حريػ التجمػع عنهػها م
لكؿ إنساف الحؽ ىم حري االجتما ات السممي وحري تكويف الجمعيات مع اآلصريف عما
ىم ذلؾ حؽ االشتراؾ ىم االتحادات التجاري لحماي مهالحه .
وغشارت المادة  11ىم ىقرتها ال اني إلم ضرورة دـ التضييؽ ىم ممارس تمؾ الحقوؽ
عقولهػػا  :م ال تصضػػع ممارس ػ

ػػذ الحقػػوؽ لقيػػود غصػػرى غيػػر تمػػؾ المحػػددة ىػػم القػػانوف

حسب الضرورة ىم مجتمع ديموقراطم لهالو األمف القومي غو الس م العام غو حفظ
النظػػاـ ومنػػع الجريم ػ وحماي ػ الهػػح واآلداب غو حماي ػ حقػػوؽ اآلص ػريف وال تمنػػع ػػذ
المادة مف ىػرض قيػود قانونيػ

مػم ممارسػ رجػاؿ القػوا ت المسػمح والشػرط غو اندارة

لهػػذ الحقػػوؽ وانع قػػت ػػف االتفاقي ػ لجن ػ تعتػػرؼ عحػػؽ الطعػػف الفػػردي لممنظمػػات غيػػر
الحكومي كما جاء ىم المادة  25ىقرة  11مػف االتفاقيػ األوروعيػ لحقػوؽ اننسػاف حيػث
نهت مم انه يجػوز ألى شػصص طعيعػي غو غيػ منظمػ غيػر حكوميػ غو غيػ جما ػ
مػػف األى ػراد تػػز ـ غف احػػد الػػدوؿ السػػممي المتعاقػػدة ا تػػدت مػػم حقوقهػػا المقػػررة ىػػم ػػذ
االتفاقي غف يقدمف شكوى ىػم غف ػذا اال تػداء توجػه إلػم السػكرتير العػاـ لمجمػس غوروعػا
2ا

)Bettati,Le Foncitionnment des OING et LEURE\ JURIDIQUE (Droiit national et intrational ) Raooort dem\M.Erik

))1Harremoes Conciel de l,Europe doc coll/O.N.G(83
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وععػػد التعػػديؿ الػػذي غجرتػػه الػػدوؿ األط ػراؼ ىػػم االتفاقي ػ

ػػاـ  193والناىػػذ ػػاـ 1999

غل ػػم تشػػكيؿ المجنػ وغهػػعو الحػػؽ ىػػم رىػػع الشػػكاوى عانضػػاى إلػػم الػػدوؿ ممنوحػػا غيضػاً
لممنظمات الدولي غير الحكومي والم مجمو ات األىراد ىهيالء جميعا يمكنهـ ا ف يقدموا
إلم المحكم األوروعي
لحقوؽ اننساف

رااض غو التماسات ف انتهاكات الدوؿ األطراؼ ىم االتفاقي

1ا

ويعتعر النظاـ األوروعػم نموذجػا متقػدما ىػم اال تػراؼ الفعمػم والقػانوني لممنظمػات غيػر
الحكومي التم وجدت العيا المناسع لتكونها وممارس نشاطاتها دوف مضايقات تحد مف
استق ليتها و و ما شجه الدوؿ األمريكي

مم غف تنظر لحػؽ التجمػع مػم نفػس المنػواؿ

لكف مع اصت ىات جو ري ىم التطعيؽ :
ب -االتِاقيػػة األمريكيػػة لحدػػوؽ اإلنسػػاف لعػػاـ  1969عمػػم حمايػػة واسػػعة لحريػػة
التجمع وتكويف الجمعيات الطوعية وذلؾ قم المادة  16حيث تنص :
م لكؿ شصص حؽ التجمع وتكويف جمعيات مع صريف حري ل ايات غيدلوجيػ غو دينيػ
غو سياسػػي غو اقتهػػادي غو ماليػ غو اجتما يػ غو قاىيػ
المادة غصضعت ممارس

ذا الحؽ إلػم تمػؾ القيػود المفروضػ

غو رياضػػي غو سػوا ا ونفػػس
ىػم القػوانيف المحميػ و ػو

ما يعد تراجعا لحقوؽ وواجعات ان ػ ف االمريكػم لعػاـ  1948حيػث نهػت نفػس المػادة
ىم الفقرة ال اني  2/16ا ال تصضع ممارس

ذا الحؽ إال لتمؾ القيود المفروض قانونيا

والتي تشكؿ تػداعير ضػروري ىػم مجتمػع ديمػوقراطم لمهػمح األمػف القػومي غو السػ م
العام غو النظاـ العاـ غو حماي المهمح العام غو حقوؽ اآلصريف وحرياتهـ اسػتدركت
الفق ػرة ال ال ػ ػ مػػف نف ػػس المػػادة وعين ػػت إمكػػاني حرم ػػاف ععػػض الفا ػػات مػػف ػػذا الح ػػؽ او
تض ػػيقه عنه ػػها م ال تح ػػوؿ غحك ػػاـ ػػذ الم ػػادة دوف ى ػػرض قي ػػود قانونيػ ػ عم ػػا ىيه ػػا ح ػػؽ
الحرماف مف ممارس حؽ التجمع مم غىراد القوات المسمح والشرط .

) )2راجع د .محمد جاسـ محمد الحماوى  ،مرجع سابؽ ص 82
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ي حػػظ ػػف االتفاقي ػ غنهػػا غ طػػت لجن ػ حقػػوؽ اننسػػاف األمريكي ػ اصتهاهػػا مشػػاعها
ل صته ػػاص ال ػػذى غ ط ػػم ى ػػم االتفاقيػ ػ األوروعيػ ػ لحق ػػوؽ اننس ػػاف م ػػع عع ػػض الف ػػروؽ
المتم م ىم غف تقدـ شػكاوى األىػراد والمنظمػات غيػر الحكوميػ إلػم المجنػ معاشػرة ولػيس
ل ميف العاـ لممنظم

1ا

ج -المي اؽ االىريقم لحقوؽ اننساف والشعوب :
غ طػػم المي ػػاؽ االىريقيػػم الػػذي تمػػت إجازتػػه مػػف قعػػؿ مجمػػس الريسػػاء األىارق ػ عدورتػػه
العادي نيروعم كينيا يونيو  1981د ما لتأسيس المنظمات غير الحكومي

مم الهعيد

االىريقم ذلؾ ألنه اقر حري إنشاء جمعيات طو ي مف ص ؿ المػادة  11منػه إلػم تػنص
مم ما يمم :
 -1يحؽ لكؿ إنساف إف يكوف وعحري جمعيات مػع صػريف شػريط غف يمتػزـ
عاألحكاـ التم حدد ا القانوف.
 -2ال يج ػػوز إرغ ػػاـ اى ش ػػصص مػ ػػم االنض ػػماـ إل ػػم اى جمعيػ ػ

مػػػم إال

يتعارض ذلؾ مع االلتزاـ عمعدغ التضامف المنهوص ميه ىم ذا المي اؽ.
وكػػذلؾ يوجػػد غسػػاس صػػر ىػػم المػػادة  11التػػم تمػػنو الحػػؽ لكػػؿ إنسػػاف ىػػم غف يجتمػػع
عحري مع اآلصػريف وال يحػد مػف ممارسػ

ػذا الحػؽ إال شػرط واحػد و ػو القيػود الضػروري

التػػم تحػػدد ا الق ػوانيف والم ػوااو الصاه ػ مػػا تعمػػؽ منهػػا عمهػػمح األمػػف القػػومي وس ػ م
وهح غص ؽ اآلصريف غو حقػوؽ األشػصاص وحريػاتهـ إال إنػه رغػـ العنػود التػي جػاء عهػا
المي اؽ االىريقم لحقوؽ اننساف والشعوب والتم تيسس لعمػؿ المنظمػات غيػر الحكوميػ
وتعػػيف اآلليػػات التػػم تضػػمف ممارسػ

ػػذ الحقػػوؽ ىػػاف الواقػػع يعػػرؼ كػػس ذلػػؾ وتعػػانم

ػػذ المنظمػػات مػػف المضػػايقات والعوااػػؽ القانونيػ التػػم تشػػؿ حركتهػػا وال تتػػوىر لهػػا سػػعؿ

) )1راجع د .وسالـ نعمت إبراهيـ السعدي  ،مرجع سابؽ ؟ ،ص 165

26

العمػػؿ المسػػتقؿ و ػػم ظػػا رة تعػػانم منهػػا المنظمػػات ىػػم كػػؿ الػػدوؿ انىريقيػ ودوؿ العػػالـ
ال الث .
مشروع المي اؽ العرعي لحقوؽ اننساف الجامع الدولي العرعي ا
نهت المادة الراعع والعشروف مف ذا المي اؽ مم غف لممػواطنيف حريػ االجتمػاع وحريػ
التجمع عهورة سميم وال يجوز غف يفرض مف القيود مم ممارس اى مف ػاتيف الحػرييف
إال ما تستوجعه دوا ي األمف القومي غو الس م العام غو حماي حقوؽ اآلصريف وحرياتهـ
لقد نيت الموا يؽ الدولي عشأف حقوؽ اننساف عالنص هراح
الجمعيات ومف ذلؾ المادة  21مف ان

مم حؽ الفرد ىم تكػويف

ف العالمي لحقوؽ اننساف والمادة  22مػف العهػد

الػػدولم الصػػاص عػػالحقوؽ المدنيػ والسياسػػي وكػػذلؾ المي ػػاؽ العرعػػم لحقػػوؽ اننسػػاف حيػػث
نػػص ىػػم المػػادة الصامس ػ وال

ػػيف منػػه مػػم غف م لكػػؿ شػػصص الحػػؽ ىػػم حري ػ تكػػويف

الجمعيػػات غو النقاع ػػات المهنيػ ػ واالنضػػماـ إليه ػػا وحريػػ ممارسػ ػ العمػػؿ النق ػػاعي م ػػف اج ػػؿ
حماي مهالحه

1ا

وىم مشروع مي اؽ حقوؽ اننساف والشعب ىم الوطف العرعي جاء ىم المادة  38م
لكؿ مواطف الحؽ ىم حري تكػويف الجمعيػات مػع اصريػرف عمػا ىػم ذلػؾ األحػزاب السياسػي
والجمعيػػات واالنضػػماـ إليهػػا م ػف اجػػؿ المهػػالو المشػػترك ولهػػذ الجمعيػػات حػػؽ ممارس ػ
نشاطها عحري ىم كاى األقطار العرعي

()2

واست نت الفقرة ال اني ـ  2/28ال يجوز وضع القيود مم ممارس

ذا الحؽ إال تمؾ التم

تفرض لقانوف تداعير ضروري ىم مجتمع ديموق ارطم ي ار م الحقوؽ والحريػات الػواردة ىػم
ذا المي اؽ وضمانات نها وروحا
) ) 1راجع د .سالد السيد متولم محمد  ،ندؿ النِايات السطرة عبر الحدود والتسمص منها قم ضؤ الدانوف الػدولم
 ،ط  01دار النهضة العربية  ،2005 ،ص 415

)) 2المرجع نِسه  ،ص 415
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مػ ػػا ي حػ ػػظ مػ ػػم ػ ػػذ الموا يػ ػػؽ غف نهوهػ ػػها ىػ ػػم مجػ ػػاؿ ضػ ػػماف حػ ػػؽ التجمػ ػػع موانشػ ػػاء
المنظم ػػات غ ػػي الحكوميػ ػ متقارعػ ػ إل ػػم ح ػػد التش ػػاعه وكمه ػػا غصض ػػعت ػػذا الحػ ػؽ ل ػػععض
االست ناءات التم يمكف غف تتصذ ا الدوؿ والحكومات كذريع لحرماف ععض الجمعيات مػف
ممارس نشاطها عتجميد ا غو حمها ف طريؽ التنظيـ االدارى غو القضااي.

انفرع انخبوٍ
إلبمت ادلؤمتراث انذونُت حىل محبَت تهىث انبُئت.
عػػدغت الجمعيػ ػ العامػ ػ ل م ػػـ المتح ػػدة ت ػػد و إلػػم ق ػػد الم ػػيتمرات الدوليػ ػ عه ػػدؼ تنعي ػػه
الشعوب والدوؿ والحكومات إلم غف األنشط اننساني إذا لـ يتـ ضعطها وتهويعها تهدد
عاألضػ ػرار العيايػ ػ الطعيعيػ ػ وتصم ػػؽ مص ػػاطر جس ػػيم تم ػػس الرىا يػ ػ اننس ػػاني

والحيػ ػاة

العشػري ذاتهػػا وكػػذلؾ عحػػث سػػعؿ تشػػجيع وتعزيػػز قيػػاـ الحكومػػات والمنظمػػات الدوليػ عمػػا
ينع ي لحماي العيا وتحسينها

1ا

ىعممت األمـ المتحدة مم قد القمػـ العياػي كػؿ شػر

سػػنوات لمراجع ػ وتقيػػيـ مػػا تػػـ انجػػاز والتطمػػع إلػػم المسػػتقعؿ لػػذا تعػػد المػػيتمرات الدولي ػ
اآلتي سعاق ىي وضع المعن األولم ىي تكويف القانوف الدولي العياي

2ا

غ -ميتمر استكهولـ عالسويد سن : 1972
نظ ار لتزايد األصطار العيايػ والتػي وهػمت إلػم حػد ال يمكػف السػكوت نػه د ػف الجمعيػ
العام ل مـ المتحدة ىم  3ديسمعر  1968إلم قػد مػيتمر دولػي حػوؿ العياػ اننسػاني
3ا

) ) 1مصطِم احمد قؤاد  ،مرجع سابؽ  ،ص 81

)) 2معمر رتيب محمد عبد الحاقظ  ،مرجع سابؽ  ،ص 81
)) 3قرار الجمعية العامة لالمـ المتحدة رقـ 2398

28

انعقد ذا المػيتمر عالسػويد سػن  1972وهػدر نػه إ ػ ف حػوؿ العياػ اننسػاني 1ا متضػمنا

غوؿ و ق ػ ػ دولي ػ ػ لمعػ ػػاد الع قػ ػػات عػ ػػيف الجػ ػػدوؿ ىػ ػػم مجػ ػػاؿ العيا ػ ػ وكيفي ػ ػ التعامػ ػػؿ معهػ ػػا
والمس ػػيولي

م ػػا يه ػػيعها م ػػف إضػ ػرار ا 1يع ػػد ػػذا الم ػػيتمر غوؿ محاولػ ػ لممجتم ػػع ال ػػدولي

لمعالجػ الع قػػات مػػاعيف العيا ػ والتنمي ػ

مػػم الهػػعيد العػػالمي ويعتعػػر إ ػ ف ػػذا المػػيتمر

غساساً لتطور القانوف الدولي العيام ص ؿ السععينات وال مانينات ومف غ ـ النتػاا المتمصضػ
ف ذا الميتمر إنتاج عرنام األمـ المتحدة لمعيا

ووضع إ

ف اسػتكهولـ اعنػي األساسػي لع قػ اننسػاف عالعياػ عتأكيػد ىػم المعػدغ األوؿ مػف

معاداػػه مػػم غف لإلنسػػاف حقػػا غساسػػيا ىػػم الحري ػ والمسػػاواة وظػػروؼ حيػػاة م ام ػ ىػػم عيا ػ

يسمو له مستوا ا عالعيش ىم كرام ورىا ي واف مم اننساف واجعا مقدسا لحماي وتحسيف
عياته مف اجؿ غجياؿ الحاضػر والمسػتقعؿ

2ا

غف وضػع ػذا الحػؽ ىػم هػدر المعػدغ األوؿ مػع

حقػػوؽ اننسػػاف األساسػػي ىػػم الحري ػ والمسػػاواة والتحػػرر يكشػػؼ ػػف اال تمػػاـ العػػال عالعيا ػ

واالرتقاء عذلؾ الؽ ليوضع ىم مهاؼ الحقوؽ األساسي .
وىم نظر المصتهيف يعتعػر مػيتمر اسػتكهولـ عم اعػ حجػر األسػاس ىػم نشػأة القػانوف الػدولي

لمعيا ػ ىػػم مسػػتقؿ وحػػديث لمقػػانوف الػػدولي العػػاـ حيػػث كػػاف لػػه دور ىعػػاؿ ىػػم هػػحوة الضػػمير

العػػالمي موادراؾ الػػدوؿ لصطػػورة الوضػػع جػراء التمويػػث المػػدمر لمعياػ والحيػػاة اننسػػاني
العموـ

3ا

مػػم وجػػه

و مم ا ر ميتمر استكهولـ غهعحت العيا وحمايتها قيم مف قيـ المجتمع الدولي 4اوانعكػس
ذلػػؾ عانيجػػاب مػػم السػػاح الدولي ػ حيػػث ا ترىػػت العديػػد مػػف الػػدوؿ ىػػم دس ػاتير ا وتش ػريعاتها
عػػالحؽ الكامػػؿ ىػػم عياػ الاقػ ونظيف ػ وغنشػأت الهياػػات والميسسػػات المصتهػ ب1لػػؾ والتزمػػت

حماي ذ العيا مف التموث.

Stokholm Drclaration on the Humain Environment " in report of united stokholm conference

)1

on the Humain Environment .u.n.doc A/conf ,48/14,1972 pl-8

)

)) 2هشاـ بشير  ،مرجع سابؽ  ،ص 35

)) 3معمر ريتب محمد عبد الحاقظ  ،مرجع سابؽ  ،ص 105

) 4) Stokholm Drclaration on the Humain Environment ,op,cit,pl-8
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ب -ميتمر نيروعم.
يتم ؿ الميتمر ىم االجتماع المنعقد ىم نيروعم اهم م كينيا م ىػم الفتػرة مػف -11

 17مػػايو  1982مػػف طػػرؼ الجمعيػ العامػ لمجمػػس إدارة عرنػػام األمػػـ المتحػػدة لمعياػ مػػف
اجػػؿ تك يػػؼ الجهػػود مػػم المسػػتوى العػػالمي االقميميػػم الػػوطنم لحماي ػ العيا ػ والنهػػوض عهػػا

كمػػا حػػددت عنػػود ػػذا االجتمػػاع الػػذى غطمػػؽ ميػػه وهػػؼ م إ ػ ف نيروعػػم م غ ػػـ المشػػاكؿ
العياي ػ وكيفي ػ معالجتهػػا وانج ػراءات الواجػػب اتصاذ ػػا وغكػػد ػػذا االجتمػػاع مػػم غ مي ػ دور

القانوف الػدولي العياػ نيجػاد الحمػوؿ لممشػاكؿ العيايػ التػم تتجػاوز الحػدود الوطنيػ لكػؿ دولػ
1ا

ويعػد إ ػ ف نيروعػػم صطػوة امػ ىػم تطػػوير القػانوف الػػدولي العياػي عح ػػه مػم حمايػ

ميها عشػكؿ جمػا م غو ىػردى لضػماف انتقػاؿ العياػ عموارد ػا الطعيعيػ إلػم

العيا والمحاىظ

األجيػػاؿ المقعمػ ىػػم حالػ تكفػػؿ لمجميػػع الحيػػاة غو العػػيش ىػػم ظػػؿ الك ارمػ اننسػػاني إذ يػػنص

ىػػم العنػػد السػػادس منػػه مػػم غف العديػػد مػػف المشػػاكؿ العياي ػ تتجػػاوز الحػػدود انقميمي ػ ويع ػػم
حيث يكوف ذلؾ مناسعا غف يتـ حمها لهالو الجميػع مػف صػ ؿ المشػاورات عػيف الػدوؿ والعمػؿ

الدولم الجدي .

كما يعد ذا الميتمر عم اعػ نقطػ تحػوؿ كعػرى ىػم تػارين القػانوف الػدولم العياػي وذلػؾ

عوضع صط

مؿ مف اجؿ منع تد ور عيا المسػتقعؿ ىقػد غقػر صطػ

مػؿ عاسػـ األجنػدة 21

والتػػم تتػػألؼ مػػف  41ىض ػ شػػممت توهػػيات مػػف اجػػؿ حػػؿ المشػػك ت العياي ػ ذات الع ق ػ
عالتنمي ػ

االقتهػػادي م ػػؿ الت يػػر المنػػاصي تأكػػؿ طعق ػ األوزوف وتػػدمير التنػػوع العيولػػوجي إذ

تعتعر اتفاقي التنوع العيولوجيم مف غ ـ نتاا

ذا الميتمر

2ا

ج -ميتمر ريو دى جانو 1992
قػػد المػػيتمر العػػالمي لمعيا ػ والتنمي ػ

قم ػ األرضا ىػػم مدين ػ

ريػػو ديجػػانيروا عالع ارزيػػؿ ىػػم

الفت ػرة  14-3يونيػػو  1992تحػػت إش ػراؼ منظم ػ األمػػـ المتحػػدة وسػػط هػػصب وحشػػد سياسػػي
)) 1بدرية العوضم  ،مرجع سابؽ  ،ص 53

)) 2يسػػرى مصػػطِم  ،يػػد عم ػم يػػد  ،دور المنظمػػات األهميػػة قػػم مػػؤتمرات األمػػـ المتحػػدة مركػػز الدػػاهرة الدراسػػات
حدوؽ اإلنساف  ، 2002ص  ،33وما بعدها
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غيػػر مسػػعوقيف 1ا وغكػػد ىػػم المعػػدغ األوؿ غف لممصموقػػات العش ػري الحػػؽ ىػػم حيػػاة سػػميم متمي ػزة
عاالنسجاـ مع الطعيع ومف غ ـ غسعاب وغ داؼ انعقاد ذا الميتمر :

 -1حماي ال ؼ الجوى وطعق األوزوف.
 -2مكاىح التهحر والجفاؼ وكذا حفظ التنوع العيولوجيم.
 -3حماي الميا العذع وامدادتها مف التموث .
غما ف نتاا
جول

.

ذا الميتمر

2ا

ىأ مهػا تم ػؿ ىػم توقيػع ػ ث اتفاقيػات وقػع يهػا غك ػر مػف 151

* االتفاقيػ األولػػم  :وتتعمػػؽ عػػالتنوع الحيػػوى و ػػم تهػػدؼ إلػػم حماي ػ الكاانػػات الحي ػ الحيواني ػ
والنعاتي المهددة عاالنقراض

* االتفاقيػ ال اني ػ  :اتفاقيػ منػػاخ األرض وتتعمػػؽ عػػالت يرات المناصي ػ ومكاىحػ درجػػات الح ػ اررة

ىم طريؽ الحد مف انععاث ال ازات المسعع لسصون الجو.

* االتفاقي ال ال  :معا دة ال ازات المسعع لسصون الجو .
* االتفاقي ال ال معا دة ال اعات والمساحات الصضراء
وعهذا غهعحت نتاا المػيتمر والسػيما جػدوؿ غ مػاؿ القػرف الحػادي والعشػريف ومعػاد
ري ػػو دي ج ػػانيروا ىعالػ ػ الت ػػأ ير ى ػػم النه ػػوض عالتنميػ ػ وت ػػد يـ الحمايػ ػ العيايػ ػ

م ػػم

الهػػعيد الػػوطني والػػدولي 3ا وغنشػػأ اآلليػػات الضػػروري كالميسسػػات المصته ػ عحماي ػ
العياػ وهػػناديؽ التمويػػؿ وغير ػػا مػػف الوسػػااؿ التػػم لهػػا

قػ معاشػرة او غيػػر معاشػرة

عحماي العيا
د -ميتمر جو انعورغ لسن 2112
)) 1صالح الديف عامر  ،مرجع سابؽ  ،ص 245
)) 2معمر رتيب محمد عبد الحاقظ  ،الدانوف الدولم لمبيئة وظاهرة التموث ( سطوة لألماـ لحماية البيئة مف التموث
دار الكتب الدانونية  ،مصر  ،ص  ، 90وما بعدها

)) 3عمر سعد اا  ،مرجع سابؽ ص345
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قد ذا الميتمر ىم مدين

جو انزعورغ ا عجنوب إىريقيا ىػم الفتػرة مػف  25يونيػو

الػػم  4يوليػػو ػػاـ  2112ع ش ػراؼ األمػػـ المتحػػدة لموقػػوؼ مػػم االنجػػازات التػػم تحققػػت مػػم

طريؽ التنمي المستدام منذ غف غ مف ريوا وتحديد الصعرات والتحديات والنجاحات وانصفاقات

التم حد ت لمعيا وتحديد القضايا ذات األولوي والتم يجب التركيز ميها مستقع

1ا

كاف ميتمر جو انسعورغ ميتم ار يرتكز مم تنفيذ غ داؼ الميتمرات السػاعق غيػر انػه

تـ ىيه تحديد ععض األ داؼ الجديدة الهام م ؿ تقميص نسع غولاؾ الذيف ال يتمتعوف عػالمراىؽ
الهحي األساسي إلم النهؼ عحموؿ سن  2115انتاج واستصداـ المواد الكيماوي عحمػوؿ سػن
 2121عواسط طرؽ ال تعود عالضرر مم هح العر والعحر.

ػ -ميتمر كوعف اجف لسن 2119
انعقد ميتمر كوعف اجف مف  7الػم  2119/12/18عالػدانمرؾ ويعػد مػف غ ػـ المقػاءات الدوليػ

حوؿ ت ير المناخ

2ا

) ) 1سامح عبد الدوى السيد  ،مرجع سابؽ  ،ص 248
)) 2دارت محاور المؤتمر حوؿ  :تحديد أهداؼ جدية لكبح انبعاث الغازات الدقيئة لمدوؿ الصناعية مساهمة الدوؿ
الصناعة قم التمويؿ لالزـ المواقدة عمم سطة عمؿ قم مجاؿ الكربوف وأشارت لجنة التغير المناسم باألمـ المتحدة
الم محاور أسرى متمثمة قم  :يجب قضؿ االنبعػاث لمحػد مػف سطػورة ارتِػاع درجػة الحػرارة  ،البحػث عػف معمومػات

حوؿ تاثير اإلنساف عمم تغير المناخ الدمة تهدؼ لمتركيز عمم ما تـ االتِاؽ عميه قم كيوتو عػاـ  1997بنظػر
د منور اوسرير أ محمد حمو  ،االقتصاد البيئم دار السمدونية  ،ط 2010 ، 1الجزائر  ،ص 220
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ادلطهب انخبوٍ

تذخم ادلىظمـــــبث غري احلكـــــىمُت
يف تفعُم انمبوىن انذويل نهبُئت.

غهعحت المنظمات غير الحكومي تناىس الدوؿ ىػي القيػاـ عمعظػـ الوظػااؼ وصاهػ
لمػػا تنازلػػت الدولػ

ػػف ععػػض المهػػاـ ىػػي ظػػؿ التطػػورات التػػم رىهػػا المجتمػػع الػػدولم وىػػم

صضـ التطور العممم حيث غ عتػت المنظمػات غيػر الحكوميػ ىا ميتهػا ونالػت اال تػراؼ عػؿ
انتز ته ف جدارة ىما كاف مف الدوؿ والمنظمػات الدوليػ إال غف تقمعػت الشػريؾ االجتمػا ي
الجديػػد ونهػػت القػوانيف والدسػػاتير والموا يػػؽ

مػػم اال تػراؼ عػػه وتنو ػػت المهػػاـ وتوسػػعت

ػور قوي ػػا
المجػػاالت واألنشػػط التػػم تق ػػوـ عهػػا المنظمػػات غيػػر الحكوميػ ػ وغهػػعو لهػػا حضػ اً
ومك فا الم جانب الدوؿ ىي المناسعات المهم والمحاىؿ الدولي .
ىض ً ف نضاؿ المنظمات غير الحكومي المستمر مكنها مػف انتػزاع اال تػراؼ عهػا
مػػف طػػرؼ غشػػصاص المجتمػػع الػػدولم س ػواء مػػف الػػدوؿ التػػم كانػػت إلػػم وقػػت قريػػب تعتع ػر
الشصص التقميدى األهيؿ ىي القانوف الدولم غو مف طرؼ الكيانػات الدوليػ الحدي ػ التػم
عػػدا الفقػػه الػػدولم الحػػديث ينعطػػؼ ل

تػراؼ عععضػػها كالمنظمػػات الدوليػ الحكوميػ ومقػ ار

لها عالشصهي القانوني الدولي ىي مجاؿ غ داىها المسطرة ىي موا يقها التأسيسي .
و دياً مم ذلؾ نتناوؿ إسهامات و تدسؿ المنظمػػػػػػات غيػر الحكػػػػػػومية قػا تِعيػؿ
الدانوف الدولا لمبيئة مف سالؿ قرعاف نتناولهما عمم النحو التالم:
الف ػػرع األوؿ  :اال تػ ػراؼ عت ػػدصؿ المنظم ػػات غي ػػر الحكوميػ ػ ى ػػي
ظؿ الموا يؽ الدولي

الفػػرع ال ػػاني  :اال ت ػراؼ عتػػدصؿ المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىػػي
مم مستوى الدوؿ والوكاالت المتصهه .
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انفرع األول
االعرتاف بتذخم ادلىظمبث غري احلكىمُت
يف ظم ادلىاحُك انذونُت
يعتع ػ ػػر اال تػ ػ ػراؼ الع ػ ػػالمم عالمنظم ػ ػػات غي ػ ػػر الحكوميػ ػ ػ س ػ ػػندا مهم ػ ػػا ج ػ ػػدا
لممنظم ػػات غي ػػر الحكوميػ ػ نظػ ػ ار لم ػػا تتمت ػػع ع ػػه المنظمػ ػ األمميػ ػ م ػػف تم ي ػػؿ واس ػػع
لكيانػػات المجتمػػع الػػدولم عمصتمػػؼ غطياىػػه غوال ا وتػػاتم ععػػد ذلػػؾ الموا يػػؽ الدولي ػ
التػػم ػػم ترجم ػ

ممي ػ مواق ػرار لتأكيػػد ني ػ المجتمػػع الػػدولي مم ػ

ىػػي منظم ػ األمػػـ

المتح ػػدة غو ى ػػي الموا ي ػػؽ ال حقػ ػ ع ػػاال تراؼ عالمنظم ػػات غي ػػر الحكوميػ ػ وع ػػدور ا
ومكانتها ىي الع قات الدولي

انيا ا

أوال  :االعرتاف عهً مستىي مُخبق مىظمت األمم ادلتحذة
إذا كانػػت اتفاقي ػ

هػػع األمػػـ المتحػػدة اقتهػػرت مػػم إقام ػ

الدولي ػ ػ الحكومي ػ ػ التػ ػػم كػ ػػاف يطمػ ػػؽ ميهػ ػػا م المكاتػ ػػب الدولي ػ ػ
معا ػػدات ام ػ م ىػػاف

قػػات مػػع الهياػػات
المنشػ ػػأة عمقتضػ ػػم

ق ػ غيػػر رسػػمي نشػػأت عػػيف المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ

والمجػػاف المصتمفػ لمعهػػع التػػم كانػػت تػػد و مم مػػم ػػذ المنظمػػات لمحضػػور تحػػت
تس ػ ػػمي األ ض ػ ػػاء المستش ػ ػػاريف وتراجع ػ ػػت ػ ػػذ الع قػ ػ ػ

ن ػ ػػدما اش ػ ػػتدت الص ى ػ ػػات

السياسػػي عػػيف الػػدوؿ االروعي ػ المتهػػار ولقػػد غدى ذلػػؾ إلػػم وجػػود حالػ مػػف ػػدـ
الرضػػا داصػػؿ العهػػع تجػػا المنظمػػات غيػػر الحكوميػ األمػػر الػػذي غدى إلػػم ضػػعؼ
النشاط الدولي لمعديد مف ذ المنظمات

1ا

وكانػػت لهػػذ الع ق ػ غيػػر الرس ػػمي ىػػم غنهػػا غعانػػت غ ميػ ػ و وجػػود

ق ػ مػػا ع ػػيف

المنظمػػات غػػي الحكومي ػ والمنظمػػات الحكومي ػ واف ػػذ الع ق ػ تػػيدى إلػػم نتػػاا

) ) 1راجع د .وائؿ احمد محمد عالـ  ،مرجع سابؽ  ،ص  19وما بعدها
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مفيدة لمعمؿ الدولم ىم األ ماؿ اننساني كما غف ػذ الع قػ مهػدت الطريػؽ لنظػاـ
غك ر ارتعاطا ورسمي يجب إتعا ه و و ما حدث ععد ذلؾ ىم ظؿ األمـ المتحدة

1ا

لذا حرص واضعو مي اؽ األمـ المتحػدة إلػم غف يشػدوا راء منظمػ األمػـ المتحػدة كػؿ
العناهػػر الفا م ػ ىػػم ال ػرغي العػػاـ العػػالمي و مػػم غف شػػركو ا ىػػم العمػػؿ مػػم تنمي ػ
التعػػاوف الػػدولي وذلػػؾ مػػف اجػػؿ غف ال تكػػوف منظم ػ األمػػـ المتحػػدة منظم ػ حكومي ػ
عحت

2ا

مواذا كاف مي اؽ األمـ المتحدة يعدغ عععارة م نحف شعوب األمػـ المتحػدة م ىانػه
مػػف ػػـ يجػػب اال تمػػاـ عالمنظمػػات غ ػػي الحكومي ػ
التععير ف غراء

ذ الشعوب

مػػم غسػػاس غنهػػا إحػػدى جه ػػات

3ا

ويمكػف ا تعػار ػذ الععػارة غساسػاً امػا ل

تػراؼ عالمنظمػات غيػر الحكوميػ

مػػم جميػػع المسػػتويات ىػػاال تراؼ مػػم مسػتوى ياػ
ين ػػت

الميػ تم ػػؿ المجتمػػع الػػدولي

ن ػػه عالض ػػرورة ا تػ ػ ارؼ م ػػم مس ػػتوى المنظم ػػات الدوليػ ػ الحكوميػ ػ األص ػػرى

والوكػػاالت المتصهه ػ وغيضػػا مػػم مسػػتوى الػػدوؿ التػػم تشػػكؿ ىػػم مجمو هػػا يا ػ
األمـ المتحدة .
وعموجب ذ الع ق يجوز لممنظم غير الحكومي غف تعيف مم

غو مراقعا لها

لدى المنظم الدولي حيث يكػوف لهػذا الم ارقػب حضػور جمسػات المنظمػ الدوليػ دوف غف
يكػػوف لػػه حػػؽ التهػػويت وىػػم مقاعػػؿ ذلػػؾ تػػزود المنظمػ غيػػر الحكوميػ المنظمػ الدوليػ
وتمد ا عمشورتها وغرااها الفني

4ا

)) 1المرجع نِسه  ،ص 20

) ) 2راجع د .وساـ نعمت إبراهيـ السعدي  ،مرجع سابؽ  ،ص 95
) ) 3راجع د .د وائؿ احمد محمد عالـ مرجع سابؽ  ،ص 48
)) 4المرجع نِسه  ،ص 113
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واسػ ػػتنادا إلػ ػػم المػ ػػاد  71مػ ػػف مي ػ ػػاؽ األمػ ػػـ المتحػ ػػدة اهػ ػػدر المجمػ ػػس االقتهػ ػػادي
واالجتم ػػا ي ػػدة قػ ػ اررات نظ ػػـ عموجعه ػػا غس ػػموب التش ػػاور

1ا

م ػػع المنظم ػػات غي ػػر

الحكومي ػ والشػػروط الواجػػب توىهػػا ىػػم المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ كػػم يقعػػؿ المجمػػس
التشاور معها وقد قسمها مم

ث ىاات

غ -الفا رقـ 1ا
وتشػ ػػمؿ المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكومي ػ ػ المهتم ػ ػ عنشػ ػػاطات المجمػ ػػس وعأغمػ ػػب
المسػػااؿ الداصميػ ىػػم نطػػاؽ اصتهاهػػه والمرتعطػ ارتعاطػػا وي قػػا عالحيػػاة االقتهػػادي
واالجتما يػ ػ لممن ػػاطؽ الج راىيػ ػ التػ ػم تعم ػػؿ ىيه ػػا وتتمت ػػع ػػذ المنظم ػػات عوض ػػع
متميز يمكنها مف ممارسات اله حيات اآلتي :
* إرساؿ مراقعيف لحضور الجمسات العام لممجمس
* استشارة المجن الداام وطمب موضو ات إلم جدوؿ األ ماؿ.
* تقديـ مذكرات عشاف المسااؿ المدرج ىيه .
* الدىاع ف وجه نظر ا ومقترحاتها غماـ المجمس .
ب -الفا رقـ 2ا
وتشػ ػػتمؿ المنظمػ ػػات غيػ ػػر الحكومي ػ ػ ذات االصتهػ ػػاص المحػ ػػدود والمهتم ػ ػ
عمسااؿ معين ىحسب مف عيف المسااؿ الداصم ىم نطػاؽ ا تمػاـ المجمػس اى تعنػم
عمظهر معيف مف مظا ر غنشػط المجمػس و ػم التػدصؿ مػع المجمػس ىػم
معاشرة موانما مع لجنته الفر ي الصاه

قػات

عالمنظمات غي الحكومي

)) 1هذ التريبتات قد يجريها المجمػس االقتصػادي واالجتمػاعا مػع هيئػات دوليػة أسػرى وهػم المنظمػات والوكػاالت
الحكومية التم التزمت بتدديـ التدارير قم اتِاقيات تربطها باألمـ المتحدة حيث يدوـ المجما بإبالغ الجمعية العامة

بمالحظاته عمم هذ التدارير كمما يجرى عممية التشاور مع هيئات أهمية وبعد التشاور مع عضو األمـ المتحدة
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ويمكف لهذ المنظمات غف ترسؿ مراقعيف لحضور جمسات المجمس ولجاف الفر ي وال
يعػػرض

مػػم المجمػػس إال ممصػػص مػػذكرات ػػذ المنظمػػات وضػػمت ػػذ المنظمػػات

حتم اـ  1975ما قارب مف 131ا يا

1ا

ج -الفا رقـ 3ا
تشمؿ المنظمات غير الحكومي التي يػرى المجمػس ىااػدة التشػاور معهػا رغػـ
ػػدـ توىهػػا لشػػروط االنتمػػاء إلػػم اى منػػه الفاتػػيف األولػػم وال اني ػ وتسػػجؿ المنظمػػات
غيػػر الحكومي ػ المنتمي ػ إلػػم ػػذ الفا ػ ال ال ػ ىػػم سػػجؿ صػػاص غ ػػد المجمػػس لهػػذا
ال ػػرض ويمكنهػػا التشػػاور مػػع المجمػػس ىػػم المسػػااؿ الداصمػ ىػػم حػػدود اصتهاهػػها
وىقا لما يضعه المجمس مف قوا د.
حبوُب :االعرتاف فً ادلىاحُك انذونُت
وىػػم سػػياؽ ػػذا التطػػور العػػالمم السياسػػي واالقتهػػادي واالجتمػػا ي عػػرزت
المنظمات غير الحكومي عا تعار ا لي لد ـ الديمقراطي وقناة لممشارك االجتما يػ
والسياسػ وغيضػػا لػػد ـ التحػػوؿ الػػم القطػاع الصػػاص وكسػػر مركزيػ الدولػ وقػػد ازداد
ػػدد المنظمػػات غيػػر الحكوميػ العاممػ ىػػم المجػػاؿ الػػدولم زيػػادة كعيػرة ىػػم مصتمػػؼ
المجاالت االقتهادي واالجتما ي وال قاىي
وكػػاف لممػػيتمرات العالمي ػ التػػم نظمتهػػا األمػػـ المتحػػدة ىػػم التسػػعينات غ ػػار
عال

األ ميػ ن ػادة هػياغ دور المنظمػات غيػر الحكوميػ ولػـ يصػؿ عرنػام

واحػػد مػػف ع ػرام

مػؿ

ػػذ المػػيتمرات العالمي ػ مػػف نهػػوص تعمػػم دور المنظمػػات غيػػر

) ) 1راجع د .محمد الحسينم مصيمحم  ،مرجع سابؽ  ،ص 403
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الحكومي عا تعار ا شريكا ىم التنمي وكاف ذلؾ و إ
عيف شركاء ىم التنمي

ف ف قػد اجتمػا ي جديػد

1ا

ويقضػػم ان ػ ف الهػػادر ػػف مػػيتمر اسػػتوكهولـ لسػػن  1972مػػم واجػػب
كؿ شصص يعمؿ عمفرد غو ىم نطا جمعي مف الجمعيات غو االتفاؽ مع اآلصريف غو
ىػػم نطػػاؽ ممارسػػته لمظػػا ر الحيػػاة السياسػػي غف يعمػػؿ مػػم تحقيػػؽ المعػػاد ال ػواردة
ىم ذا ان

ف

2ا.

نهػ ػػت كػ ػػذلؾ اتفاقي ػ ػ غروس

Aarhusا مػ ػػم مشػ ػػارك الفػ ػػا ميف غيػ ػػر

الحكومييف داصؿ الدوؿ ىم إ داد النهوص القانوني والتنظيمي الصاه عالعيا وىم
هنع السياسات العيا والقػ اررات العامػ المػي رة مػم العياػ وىػم رىػع د ػاوى قضػااي
ىيما يصص المسااؿ العياي

3ا

غف اتفاقيػ ػ غروس اس ػػتعممت مه ػػطمو جمه ػػور وجمه ػػور معن ػػم وق ػػد غدرجػ ػت
داصمها األشصاص الطعيعي والمعنويػ والجمعيػات غو المنظمػات غيػر الحكوميػ و ػم
تعترؼ لهيالء جميعا عالحؽ وىم المشارك ىم الق اررات المتعمقػ عنشػاطات تسػتوجب
الحهػػوؿ مػػم رصػػص عسػػعب مساسػػها عالعيا ػ وىػػم إ ػػداد السياسػػيات والمصططػػات
والع ػرام وىػػم إ ػػداد النهػػوص القانوني ػ والتنظيمي ػ ىاننسػػاف يجػػب غف ينظػػر إليػػه
كموضوع وليس كهدؼ وانه يجب غف يتمكف مف المشارك لتكويف ذاته .
كمػػا تػػـ اال ت ػراؼ عحػػؽ األى ػراد والمنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىػػم المعمومػػات العياي ػ ىػػم
العديد مف الو ااؽ القانوني الدولي مف عينها إ

ف عانكوؾ حيث غكد مػم حػؽ األىػراد

والمنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىػػم غف تكػػوف الم ػ عالمشػػاكؿ العياي ػ

)) 1االسكوا  ،مرجع سابؽ  ،ص 70
)) 2المادة  24مف إعالف استكهولوـ

)) 3المواد  8،76،2،مف اتِاقية اروس 1989
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و يق ػ الهػػم عهػػا

عانضػػاى إلػػم حقهػػـ ىػػم الحهػػوؿ ا مػػم المعمومػػات الضػػروري

وان ػ ف الصتػػامي

الهادر ف ميتمر األمف والتعػاوف ىػم غوروعػا عشػاف قضػايا العياػ العػاـ  1979حيػث
جاء ىهي ما نهه م تيكد الدوؿ المشارؾ احترامها لحؽ األىراد والجما ػات والمنظمػات
المعينيف عالقضايا العياي

ىم التععير ف رااهـ وىم االشتراؾ مع صريف وىم التجمع

السػػممم وكػػذلؾ ىػػم الحهػػوؿ مػػم معمومػػات ػػف ػػذ القضػػايا ونشػػها وتوزيعهػػا دوف
وااػػؽ قانونيػ غو إداري ػ تتنػػاىم مػػع غحكػػاـ مػػيتمر األمػػف والتعػػاوف ىػػم غوروعػػا وله ػيالء
األىراد والجما ات والمنظمات الحؽ ىم االشتراؾ ىػم المناقشػات العامػ عشػاف القضػايا
العيا وكذلؾ ىم إقامػ اتهػاالت معاشػرة ومسػتقم ومواهػمتها مػم الهػعيديف الػوطنم
والدولم

1ا

واتفاقيػ ػ ار ػػوس لع ػػاـ  1998عش ػػاف الحه ػػوؿ م ػػم المعموم ػػات والمش ػػارك
العامػ ىػم هػنع القػرار والوهػوؿ إلػم العدالػ ىػم المسػااؿ العياػي والتػم دصمػت حيػز
النفػػاذ ىػػم  31غكتػػوعر  2111حيػػث امت ػدت المػػاد  3/3االلت ػزاـ عجمم ػ غمػػور منهػػا
تعزيز التعميـ والو ي العياي لمجمهور .
كم ػػا غك ػػدت الم ػػادة الراععػ ػ م ػػف ذات االتفاقيػ ػ الح ػػؽ ى ػػم الحه ػػوؿ م ػػم غو
الوه ػ ػػوؿ ال ػ ػػم المعموم ػ ػػات العيايػ ػ ػ وغه ػ ػػعو ح ػ ػػؽ االط ػ ػ ع وتمك ػ ػػيف الجمه ػ ػػور م ػ ػػف
المعمومات الرسمي المتعمق عالقضايا العياي ميكد ىم كؿ الهكوؾ والموا يؽ الدوليػ
م مما غكدتػه اتفاقيػ اسػتكهولـ لعػاـ  2111عشػاف الممو ػات العضػوي ال اعتػ مواط قهػا

()2

نػػص غيض ػاً المعػػدغ ال الػػث والعشػػروف مػػف المي ػػاؽ الػػدولم لمطعيع ػ

ػػؿ انػػه

يمكػف لكػػؿ شػػصص ومػػع م ار ػػاة األحكػػاـ التشػريعي الدوليػ غف يشػػارؾ عهػػف انفراديػ
غو مع غشصاص صريف ىم هػنع القػ اررات التػم تهػـ معاشػرة العياػ وىػم حالػ تعػرض

1

) )خالد السيد المتولى محمد  ،مرجع سابق  ،ص 524
2
) )الفقرة  15من اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية لعام 2001
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ذا الشصص لضر ىانهي حؽ له استعماؿ طرؽ الطعف لمحهوؿ ميه ونػص المعػدغ
الراعع والعشروف مف نفس المي اؽ مم انه ينع ي مم كػؿ ىػرد غف يمتػزـ عأحكػاـ ػذا
المي اؽ سواء تهرؼ ذا الفرد عهف انفرادي غو ىم إطػار جمعيػ غو مػع غشػصاص
ص ػريف غو ىػػم إطػػار مشػػاركته ىػػم الحيػػاة السياسػػي غف يجتهػػد ىػػم تحقيػػؽ األ ػػداؼ
واألحكاـ األصرى المتعمق عهذا المي اؽ .
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انفرع انخبوٍ
االعرتاف بتذخم ادلىظمبث غري احلكىمُت
يف عهً مستىي انذول وانىكبالث ادلتخصصت.
لػػـ تعػػد الػػدوؿ منفػػردة وحتػػم مجتمع ػ ىػػم ياػػات ام ػ غو متصهه ػ ع مكانهػػا
تمعيػ ػ حاج ػػات األىػ ػراد عاله ػػورة الم ػػؿ والتكف ػػؿ عجمي ػػع انشػ ػ االتهـ غو القي ػػاـ عجمي ػػع
الوظااؼ ىم صضـ ما غىرزته الحضارة والتكنولوجيا مف مهاـ جديػدة ومعقػدة تتطمػب
متعػػاونيف جػػدد واليػػات مسػػتحد لتسػػهيؿ العمػػؿ وتقاسػػـ األدوار ىعممػػت الػػدوؿ مػػم
إقامػ ػ شػ ػراك حقيقيػ ػ م ػػع مكون ػػات المجتم ػػع الم ػػدني و م ػػم غرس ػػها المنظم ػػات غي ػػر
الحكومي ػ غوالً و م ػػم نف ػػس المػػنه قام ػػت الوك ػػاالت الدولي ػ المتصههػ ػ عض ػػـ ػػذا
الطرؼ الجديد واست مار صعرته وقدراته كشريؾ ىا ؿ ىم ميداف العيا

انيا ا

ً
أوال :إشران ادلىظمبث غري احل كىمُت عهً مستىي انذول

يمزـ القانوف ىم ععض الدوؿ الهياات المصته عهيان العيا

مم المستوى

الوطني غو المحؿ ععدـ اتصاذ قرار ىم مجمو ػ مػف المسػااؿ المتعمقػ عالعياػ إال ععػد
اصذ رغى الجمعيات األك ر تم ي والمعروى ىم المجاؿ وذلؾ ىم نطاؽ تأكيد الطاعع
الػديمق ارطي لهػػذ القػ اررات وينع ػػي غيضػػا مػم الحكومػػات غف تشػرؾ المنظمػػات غيػػر
الحكومي ػ ىعميػػا ىػػم النقػػاش الػػوطنم واالقميمػػم والػػدولي عشػػاف قضػػايا التنمي ػ والعياػػي
وتقعؿ ضويتها ضمف وىد العمد إلم المحاىؿ انقميمي والدولي متم كػاف ذلػؾ ممكنػا
ولقػػد غ طػػم مػػيتمر القػػا رة لمسػػكاف والتنمي ػ  1994دىعػػا جديػػدا لمجهػػود التػػم تعػػذلها
المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ وذلػػؾ عتهيا ػ الفره ػ ل

ت ػراؼ عتمػػؾ المنظمػػات كش ػريؾ

شر م لمحكومات ىم ممي التنمي حيث صهص الفهؿ الصامس شر لتوهيات
المػيتمر لهػا ومػف عػػيف مػػا جػػاء ىيػػه م ىنظػ ار لمػػا تقدمػػه المنظمػػات غيػػر الحكوميػ مػػف
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مسػػا مات ىعمي ػ ومحتمم ػ يكتس ػب ا ت ارىػػا غوضػػو مػػف الضػػر وروى إقام ػ مشػػارك
واسع النطاؽ وىعال عيف الحكومات والمنظمات غير الحكومي لممسا دة ىم وضع
وتنفيذ ورهد األ داؼ المتعمق عالسكاف والتنمي .
حبوُب  /إشران ادلىظمبث غري احلكىمُت عهً مستىي انىكبالث انذونُت ادلتخصصت

قػات مػػع المنظمػات غيػػر الحكوميػ ل سػػتفادة

تقػيـ المنظمػػات الدوليػ الحكوميػ

مف مشورتها وتعاونها الفنم ىم إ داد وتنفيذ عرنام مع المنظم الدولي ىم المياديف
التػػم تهػػتـ عهػػا المنظمػ غيػػر الحكومي ػ حتػػم تمكػػف مػػف إقامػ

قػػات مػػع المنظم ػ

الدولي .
ولـ يعد عانمكاف تهور إغفاؿ م ؿ ذ الموا يؽ إشراؾ المنظمات غير الحكوميػ ىػم
نشػ ػػاطات دوليػ ػػه لهػ ػػا غ ميتهػ ػػا صػ ػػاص ىػ ػػم مجػ ػػاالت حقػ ػػوؽ اننسػ ػػاف والعيا ػ ػ والتنمي ػ ػ
والمجاالت العممي المصتمف .
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اخلـــبمتــــت

غهػػعحت المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ تنػػاىس الػػدوؿ ىػػي القيػػاـ عمعظػػـ الوظػػااؼ

وصاهػ لمػػا تنازلػت الدولػ

ػػف ععػػض المهػػاـ ىػػي ظػػؿ التطػػورات التػػم رىهػػا المجتمػػع

الػػدولم وىػػم صضػػـ التطػػور العممػػم حيػػث غ عتػػت المنظمػػات غيػػر الحكومي ػ ىا ميتهػػا
ونالػت اال تػراؼ عػػؿ انتز تػه ػػف جػػدارة ىمػا كػػاف مػػف الػدوؿ والمنظمػػات الدوليػ إال غف
تقمعت الشريؾ االجتما ي الجديد ونهت القوانيف والدسػاتير والموا يػؽ

مػم اال تػراؼ

ع ػػه وتنو ػػت المه ػػاـ وتوس ػػعت المج ػػاالت واألنش ػػط الت ػػم تق ػػوـ عه ػػا المنظم ػػات غيػ ػػر

ػور قويػػا ومك فػػا الػػم جانػػب الػػدوؿ ىػػي المناسػػعات المهم ػ
الحكومي ػ وغهػػعو لهػػا حضػ اً

والمحاىؿ الدولي .

ىممػػا الشػػؾ ىيػػه غف المجتمػػع الػػدولم قػػد ػػرؼ غحػػدا ا مت حق ػ ومتهػػار
مػػم مسػػتوى مجػػاالت الع قػػات التػػم ينظمهػػا

نتجػػت نهػػا ت يػرات وتحػوالت ميقػ

القانوف الدولم ىعمم مستوى األشصاص ظهرت الم جانػب الدولػ والمنظمػات الدوليػ
الحكوميػ

ظهػػرت الشػػركات العالميػ العػػاعرة لمقػػارات و مػػم مسػػتوى القوا ػػد الدوليػ

عزغػػت ععػػض الفػػروع الجديػػدة لمقػػانوف الػػدولم العػػاـ كالقػػانوف الػػدولم الجنػػااي وقػػانوف
التنمي ػ والقػػانوف الػػدولي لمعيا ػ

وستقتهػػر د ارسػػتنا مػػم مسػػتوى غشػػصاص القػػانوف

الػػدولم مػػم المنظمػػات غيػػر الحكوميػ وىػػم مجػػاؿ القػػانوف الػػدولم مػػم غحػػد ىرو ػػه
الحدي

المتم م ىم القانوف الدولم لمعيا .
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