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دكتوراه في القانوف الدولي العاـ
بمرتبة الشرؼ

بحث مقدـ إلى المؤتمر العممى الخامس لكمية الحقوؽ -جامعة طنطا
بعىوان القبوون والبيئت
فى الفترة  24-23ابريؿ 2028ـ بمقر الكمية

املقذمت
تطور القانوف الدولي العاـ بتطور المشكالت الدولية ،فمـ يعد يقتصر عمى معالجة المشاكؿ
التقميدية لممجتمع الدولي ،بؿ امتد لمعالجة مشكالت حديثة أبرزىا المشاكؿ البيئية كالتموث
العابر لمحدود ،وارتفاع درجة حرارة األرض ،وتموث البحار والمحيطات ،ونقؿ النفايات الخطرة
عبر الحدود ،مما أدى لظيور القانوف الدولي لمبيئة ،وىو ذلؾ الفرع مف فروع القانوف الدولي
العاـ الذي ييتـ بحماية البيئة مستخدماً في ذلؾ تقنيات ومصادر ىذا القانوف وأشخاصو
وآلياتو ،وىناؾ مف عرؼ القانوف الدولي لمبيئة بأنو ":ذلؾ القانوف الذي ينظـ كيفية المحافظة
عمي البيئة البشرية ومنع تمويثيا والعمؿ عمي خفضو والسيطرة عميو أيا كاف مصدره بواسطة
القواعد االتفاقية والعرفية المتعارؼ عمييا في القانوف الدولي".
ومصادر القانوف الدولي لمبيئة ىى ذات مصادر القانوف الدولى وكافة فروعو وىى
المعاىدات الدولية الجماعية والثنائية والعرؼ الدولى إضافة إلى الق اررات البيئية الممزمة،
الواردة باإلعالنات الدولية بشأف البيئة وحمايتيا فى البر والبحر والسمـ والحرب ،ومدونات
سموؾ ،وتوجييات ،وبيانات ختامية لمؤتمرات دولية أبرمت لحماية البيئة ،ويرجع الفضؿ في
ذلؾ لييئة األمـ المتحدة نذكر منيا مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية عاـ 2972
باستوكيولـ الذي يعد أىـ مؤتمرات حماية البيئة ،وقد أسفر عنو إعالف حوؿ البيئة انطوي
عمى ديباجة تمتيا مجموعة مف المبادئ ،كما توصؿ المؤتمروف إلى وضع برنامج العمؿ مف
أجؿ حماية البيئة الذي ضـ عدد كبير مف التوصيات ( 209توصية) تنطوي عمي مجموعة
كبيرة مف المسائؿ التفصيمية ،والمتعمقة بتطوير البيئة وحمايتيا.
أىمية البحث:
تكمف أىمية ىذه الدراسة في محاولة لمتعرؼ والوقوؼ عمي مكانة ودور االتفاقيات الدولية

العالمية واإلقميمية فى حماية البيئة ،وذلؾ في ضوء التحديات والمخاطر التى تيدد البيئة
وانعكاسيا عمى حقوؽ اإلنساف البيئية ،وبياف مدى قدرة المجتمع الدولي مف خالؿ أشخاصو

واالتفاقيات والمواثيؽ الدولية بشأف مواجية األخطار البيئية وحماية البيئة.
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أىداؼ البحث:
تيدؼ الدراسة إلي بياف دور اإلتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية في مجاؿ حماية البيئة،
فحماية البيئة في إطار االتفاقيات الدولية تكتسب أىمية بالغة ،حيث أف ىذه الحماية تتطمب
إجراء الكثير مف الدراسات واألبحاث والتجارب التى تتكمؼ كثير مف النفقات وربما يصعب عمى
دولة بمفردىا القياـ بيا وخاصة الدوؿ النامية .لذا يمكف مف خالؿ التعاوف الدولي إتاحة
الفرصة لتبادؿ خالصة المعمومات والتجارب بيف الدوؿ ،أو القياـ بدراسات وأبحاث مشتركة(،)2
كما أف التعاوف مف خالؿ المنظمات الدولية ،التى تمعب دو ارً ىاماً في وضع االتفاقيات
والمعاىدات الدولية التي تعني بحماية البيئة ،يسمح بالتشاور بصفة دائمة بيف الدوؿ حتى ال
تؤثر اإلجراءات البيئية في دولة ما عمي بيئة الدوؿ األخري ،أو عمي اقتصادىا القومي،
وتأسيسا عمى ما تقدـ يمكننا تحديد أىداؼ البحث عمى النحو التالي:
 -التعرؼ عمى مدي مساىمة المؤتمرات الدولية في حماية البيئة؟

 بياف دور االتفاقيات الدولية العالمية واإلقميمية في حماية البيئة؟منيج البحث:
يعتمد البحث عمى المنيج القانوني الستعراض بداية اإلىتمامات الدولية بالبيئة ،بتناوؿ

العديد مف المؤتمرات الدولية التى ساىمت بشكؿ مباشر في أبراز أىمية البيئة وضرورة

حمايتيا ،فضال عف تناوؿ أحكاـ ونصوص بعض االتفاقيات الدولية ذات الصمة المباشرة
بالبيئة ،فضال عف استخداـ المنيج الوصفي لتحديد وتوصيؼ مدي فعالية االتفاقيات الدولية

العالمية واإلقميمية في حماية البيئة.

خطة البحث:

ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ ستكوف خطة دراستنا مف خالؿ ثالثة مباحث عمى النحو التالى:

المبحث األوؿ :دور المؤتمرات واالتفاقيات الدولية العالمية في حماية البيئة.
المبحث الثانى :دور االتفاقيات الدوليةاإلقميمية في حماية البيئة.

المبحث الثالث :مبادئ التعاوف الدولي في مجاؿ حماية البيئة المستخمصة مف المؤتمرات
واالتفاقيات الدولية.

)(2

د .عبدالعزيز مخيمر عبداليادي ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،دار النيضة العربية،

القاىرة ،2986 ،ص .74
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األول

املبث

دور املؤمتراث واالتفبقيبث الذوليت العبمليت يف محبيت البيئت
لـ يتضمف ميثاؽ األمـ المتحدة أي نص صريح يخوؿ المنظمة االىتماـ بشئوف البيئة ،فقد

صدر الميثاؽ عاـ 2945ـ ،ولـ يكف مفيوـ البيئة قد ظير او تبمور بعد ،كما أف حماية

البيئة لـ تكف مف بيف الموضوعات المطروحة أو الممحة في العالقات الدولية حينئذ.

ومف المالحظ ،أنو مع تزايد االىتماـ الدولي بحماية البيئة ،بؿ وظيور مؤشرات ودالالت تؤكد

حتمية وضرورة ىذا االىتماـ نظ ار لوحدة البيئة ،وانتقاؿ األضرار البيئية مف دولة إلي أخري،

وظيور تقنيات ومواد تيدد الوسط الطبيعي بالتدىور والدمار ،تمكنت األمـ المتحدة مف إدخاؿ

البيئة وصيانة الوسط الطبيعي ضمف اىتماماتيا المتعددة( ،)2وبالتالي أصبح مف صميـ
إختصاص منظمة األمـ المتحدة بذؿ أقصي الجيود في مجاؿ البيئة والتنمية المستدامة ،وما

يتصؿ بيا ويتفرع عنيا ،فقد تـ إنشاء العديد مف األجيزة لمبحث عف حموؿ لمشكالت البيئة

الدولية وربطيا بمسارات التنمية المستدامة(.)2

وفي ىذا اإلطار ،تنامي االىتماـ الدولي والعالمي بالبيئة ،الذي تمثؿ في عقد العديد مف

المؤتمرات الدولية وابراـ العديد مف االتفاقيات الدولية ألجؿ حماية البيئة ،وبالتالي كاف
لممؤتمرات الدولية التي دعت إلييا المنظمات الدولية – دو ارً بار از في مجاؿ حماية البيئة.
وتأسيساً عمى ما تقدـ ،فإننى سوؼ أعرض ىذا المبحث مف خالؿ مطمبيف ىما-:
المطمب األوؿ -:المؤتمرات الدولية العالمية المتعمقة بالبيئة.

المطمب الثاني -:االتفاقيات الدولية العالمية المتعمقة بحماية البيئة.

) (2د .عبدالعزيز مخيمر عبداليادي ،مرجع سابؽ ،ص .74
)2
Alex TRISOGLIO, Kerry Tem KATE, « The UN and sustainable development: the
next 50 Years », Ecodecision, N 15, Winter 1995, pp 18- 19.
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امللطل

األول

املؤمتراث الذوليت العبمليت املتعلقت ببلبيئت
شكمت المؤتمرات البيئية الدولية التي دعت ليا منظمة األمـ المتحدة الخطوات األولي في
نشأة القانوف الدولي لمبيئة كفرع مستقؿ مف فروع القانوف الدولي العاـ ،وبالرغـ أف ما يصدر
عف ىذه المؤتمرات ال يعدو أف يكوف مجرد توجييات غير ممزمة تتخذ شكؿ إعالنات ،مدونات
سموؾ ،بيانات ختامية ،إال أف ذلؾ ال يناؿ مف مكانتيا ،فيي كثي ارً ما تعمؿ عمي توجيو سموؾ
الدوؿ في المستقبؿ ،كما تشكؿ اإلطار العاـ لالتفاقيات البيئية الممزمة ،ويطمؽ الفقياء عمييا
اصطالح القانوف المرف( .)1ومف ىذه المؤتمرات العالمية ما يمي-:

الفرع األوؿ
مؤتمر استوكيولـ عاـ 2972
بدأ تطور القانوف الدولي لمبيئة كفرع مستقؿ مف فروع القانوف الدولي العاـ مع مؤتمر
األمـ المتحدة بشأف البيئة اإلنسانية لعاـ  ،2972ىذا المؤتمر الذي يرجع التفكير فيو منذ
عاـ  2968عندما دعت الجمعية العامة لألمـ المتحدة لعقد مؤتمر حوؿ البيئة بناء عمي
اقتراح المجمس االقتصادي واالجتماعي ،وذلؾ لبحث حموؿ لمشاكؿ التموث العديدة وغيرىا مما
ييدد الكرة األرضية ،وعقد المؤتمر بناء عمى مبادرة مف حكومة السويد ،في مدينة استوكيولـ
مف  5إلي  26يونيو  ،2972وحضره ممثموا  223دولة ،وتبني ىذا المؤتمر شعار "أرض
واحدة فقط" (.)2
وقد أكدت مبادئ المؤتمر عمي أف الدوؿ مسئولة عمى أال تؤدي األنشطة التي تدخؿ في
اختصاصيا أو تخضع لرقابتيا إلي اإلضرار ببيئة الدوؿ األخري أو بيئة المناطؽ فيما وراء
)(2

د .بدرية العوضي ،دور المنظمات الدولية في تطوير القانوف الدولي البيئي ،مجمة الحقوؽ جامعة

)(2

د .أحمد عبد الونيس شتا ،الحماية الدولية لمبيئة في أوقات النزاعات المسحمة ،المجمة المصرية

الكويت ،العدد الثاني ،2985 ،ص.66-65

لمقانوف الدولي ،المجمد الثاني والخمسوف ،2997 ،ص 9وما بعدىا ،وكذا د .صالح محمد محمود بدر
الديف ،االلتزاـ الدولي بحماية البيئة مف التموث ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006،ص 50وما بعدىا.
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حدود االختصاص الوطني ،وال يعفييا مف ذلؾ تمسكيا بحقيا في السيادة عمي إقميميا ،ذلؾ
الحؽ الذي تطور مفيومو الجامد ليتماشي مع تطورات عصر البيئة ،وظيور مصطمح السيادة
المرنة فى القانوف الدولى(.)1
وقد صدر عف ىذا المؤتمر "إعالف حوؿ البيئة اإلنسانية" متضمناً أوؿ وثيقة دولية لمبادئ
العالقات بيف الدوؿ في مجاؿ البيئة وكيفية التعامؿ معيا والمسئولية عما يصيبيا مف أضرار،
وتكوف اإلعالف مف ديباجة و(26مبدأ) ،ومف بيف ىذه المبادئ أف لكؿ إنساف الحؽ في أف
يعيش في بيئة سميمة ومف واجبو أيضا حمايتيا وتحسينيا لصالح األجياؿ المقبمة ،وأكد
اإلعالف عمى وجوب تدعيـ السياسات البيئية(.)2
وتضمف المبدأ ( )22النص عمي أف ":لمدوؿ ،وفقاً لمبادئ األمـ المتحدة ومبادئ القانوف
الدولي ،حؽ السيادة في استغالؿ مواردىا الطبيعية طبقاً لسياستيا البيئية الخاصة ،وىي
تتحمؿ مسئولية ضماف أف األنشطة المطمع بيا داخؿ حدود سمطتيا أو تحت رقابتيا ال تضر
ببيئة دوؿ أخري أو بيئة مناطؽ تقع خارج حدود الوالية الوطنية" .ويعتبر ىذا المبدأ مف
المبادئ العامة لمقانوف الدولي بمفيوـ المادة ( )38مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ
الدولية ،فأصبح مصد ار لالتفاقيات الدولية واإلقميمية لحماية البيئة ،وىو يشكؿ أساس
المسئولية الدولية عف األضرار البيئية .كما تضمف المبدأ ( )22حث الدوؿ عمي التعاوف في
تطوير القانوف الدولي فيما يتعمؽ بالمسئولية الدولية ،السيما تعويض ضحايا التموث ،فيذا
الواجب لتطوير قواعد المسئولية في مجاؿ تعويض ضحايا التموث(.)3
وقد تـ التأكيد عمي المبادئ السابقة في قرار صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،بشأف
ميثاؽ حقوؽ الدوؿ وواجباتيا االقتصادية عاـ  ،2974وورد في المادة ( )30منو ":أف
حماية البيئة والمحافظة عمييا واالرتقاء بيا مف أجؿ األجياؿ الحاضرة والمقبمة مسئولية تقع
)(2

د .عبد الكريـ عوض خميفة ،أحكاـ القضاء الدولي ودورىا في إرساء قواعد العرؼ الدولي والمبادئ

العامة لمقانوف ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2009 ،ص.222

)(2

د .سامح عبدالقوي السيد ،التدخؿ الدولي بيف المنظور اإلنساني والبيئي ،دار الجامعة الجديدة،

)(3

د .رياض صالح أبو العطا ،دور القانوف الدولي العاـ في مجاؿ حماية البيئة ،دار النيضة العربية،

اإلسكندرية ،2022 ،ص.243-242

القاىرة ،الطبعة الثانية ،2008،ص .97-96
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عمى عاتؽ جميع الدوؿ ،وعمييا مسئولية أف ال تكوف النشاطات التي تجري داخؿ نطاؽ
واليتيا أو إشرافيا مصدر ضرر لبيئة الدوؿ األخري ،أو بيئة المناطؽ الواقعة خارج حدود
واليتيا الوطنية وينبغي عمي جميع الدوؿ التعاوف في استحداث قواعد وأنظمة دولية في ميداف
حماية البيئة"(.)1
وتضمف إعالف استوكيولـ ،عدد مف التوصيات تشكؿ خطة عمؿ تمتزـ بيا الدوؿ
والمنظمات الدولية والمتخصصة ،مف خالؿ التعاوف واتخاذ التدابير الخاصة مف أجؿ حماية
الحياة والسيطرة عمي مشاكؿ التموث الناتجة عف األشياء المموثة لمبيئة( .)2ويمكف القوؿ بأف
التوصيات التى وافؽ عمييا مؤتمر استوكيولـ كانت األساس الذي ارتكزت عميو الجيود الدولية
لحماية البيئة سواء في مجاؿ إبراـ المعاىدات واالتفاقيات المتعمقة بالبيئة عمي المستوييف
العالمي واإلقميمي ،أو إنشاء النظاـ العالمي لرصد البيئة ومكافحة التموث والمحافظة عمي
الموارد الطبيعية( .)3وقد طالبت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،الدوؿ بالتقيد بالنتائج
وااللتزامات المنبثقة عف مؤتمر استوكيولـ ،كما تـ إنشاء جياز دولي خاص لمنشاطات
المتعمقة بالبيئة يكوف تابعاً لألمـ المتحدة عرؼ ببرنامج األمـ المتحدة لمبيئة .)4(UNEP

)(2

د .محمد يوسؼ عمواف ،د .محمد خميؿ مرسي ،القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف – الحقوؽ المحمية

)(2

د .محمد المصالحة ،دور التنظيـ الدولي في حماية البيئة ،مجمة السياسة الدولية ،العدد ،224

)(3

د .عبدالعزيز مخيمر عبداليادي ،مرجع سابؽ ،ص .202-202

– الجزء الثاني ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،الطبعة األولي.522 -523 ،

أبريؿ  ،2996ص .225
)(4

د .رشاد السيد ،حماية البيئة في المنازعات الدولية المسمحة ،مجمة القانوف واالقتصاد لمبحوث

القانونية واالقتصادية ،كمية الحقوؽ جامعة القاىرة ،العدد الثاني والستوف ،2992 ،ص.66-65
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الفرع الثاني
الميثاؽ العالمي لمطبيعة
صدر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ  ،2982وكاف تتويجاً لجيود دولية بدأىا
رئيس جميورية الزائير أماـ الجمعية الثانية عشر لإلتحاد العالمي لحفظ الطبيعة والتى عقد
بمدينة (كينشاسا – زائير عاـ  )2975حيث اقترح وضع ميثاؽ عالمي لمطبيعة ،اليدؼ منو
توجيو وتقديـ أي مسمؾ إنساني مف شأنو التأثير عمي الطبيعة ،ويتضمف قواعد لمسموؾ في
إدارة الطبيعة واستغالؿ مواردىا وأف تمتزـ الدوؿ بتنفيذ النصوص القانونية الدولية التي تكفؿ
الحفاظ عمي الطبيعة وحماية البيئة( .)1كما أوصت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في قرارىا رقـ
 )2990( 72/45بإيالء مزيد مف األىمية بخصوص حماية وصيانة بيئة الفضاء الخارجي،
وخصوصاً تمؾ الجوانب التي يمكف أف تؤثر في بيئة األرض.
وفي ىذا اإلطار ،أصدرت قرارىا رقـ  )2992( 34/46بخصوص حظر دفف النفايات
المشعة ،وقالت في قرارىا  )2992( 37/47أف " تدمير البيئة الذي ال تبرره ضرورة عسكرية
وينفذ عمداً أمر يتعارض بشكؿ واضح مع القانوف الدولي" وحثت الدوؿ عمي " اتخاذ جميع
التدابير الالزمة لكفالة االمتثاؿ لقواعد القانوف الدولي الساري بخصوص حماية البيئة في
أوقات النزاع المسمح" ،وذلؾ راجع إلي أف لمحرب قواعدىا وضروراتيا والتي قد تؤدي إلي
اإلضرار حتماً بالبيئة ،وكذلؾ فإف ما تقتضيو الحرب يجب عدـ المساس بو ،وتجدر اإلشارة
كذلؾ إلي أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة كانت قد تبنت في قرارىا رقـ  72/32عاـ 2977
اتفاقية حظر االستخداـ الحربي أو العدائي لوسائؿ تغيير البيئة.
كما أصدرت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قرار يحظر اليجوـ المسمح عمي المنشآت النووية
بالنظر لمنتائج الخطيرة المتمثمة في اإلشعاعات التي قد ترتبت داخؿ أو خارج حدود الدولة
التي يتـ اليجوـ عمييا(.)2
)(2

د .أحمد أبو الوفا ،تأمالت حوؿ الحماية الدولية لمبيئة مف التموث ،المجمة المصرية لمقانوف الدولي،

)(2

د .عبد الكريـ عوض خميفة ،مرجع سابؽ ،ص.220

المجمد التاسع واألربعوف ،2993 ،ص.83-82
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الفرع الثالث
مؤتمر ريو دي جانيرو عاـ 2992
عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية (قمة األرض  )UNCEDفي ريو دي جانيرو
عاصمة البرازيؿ في الفترة مف  24 -3يونيو  2992برعاية األمـ المتحدة وشاركت فييا
 285دولة ،باإلضافة إلي المنظمات الدولية واإلقميمية الميتمة بالبيئة(.)1
ويعد ىذا المؤتمر األوؿ مف نوعو ،حيث أنو يشكؿ الحد األدني لحماية البيئة المتفؽ عمييا
بيف غالبية دوؿ العالـ ،كبيرة كانت أو صغيرة ،غنية أـ فقيرة ،متطورة أـ نامية ،لمبحث عف
حموؿ لممشاكؿ البيئية التى تيدد البشرية عمي الكرة األرضية ،واستغرقت أعماؿ المؤتمر 22
يوماً وأسفرت نتائجو عف عدة مستجدات أبرزىا إعالف ريو ،وجدوؿ أعماؿ القرف الحادي
والعشريف ،وكذلؾ فتح التوقيع عمى اتفاقيتيف ىما اتفاقية التنوع البيولوجي المتعمقة بحماية
الحيوانات والتى وقعتيا أكثر مف  250دولة ،أما االتفاقية األخري فكانت متعمقة بمكافحة
مشكمة التغير المناخي العالمي والتى وقعتيا معظـ الدوؿ بما فييا الواليات المتحدة األمريكية.
 -2اتفاقية مناخ األرض وتتناوؿ التغييرات المناخية وسخونة األرض وسبؿ مواجيتيا ،وتـ
التصديؽ عمييا بعد إلغاء بنود اإللزاـ منيا واالكتفاء بتعيد الدوؿ الموقعة بتخفيض انبعاثاتيا
مف الغازات المسببة لسخونة الجو واحتباس الحرارة فييا(.)2
 -2اتفاقية التنوع الحيوي التي تيدؼ إلي حماية الكائنات الحية الحيوانية والنباتية الميددة
باالنقراض.
ومف الواضح ،أف مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية لعاـ  2992ساىـ في تطوير قواعد
القانوف الدولي لمبيئة عبر إعالف ريو وجدوؿ أعماؿ القرف االحادي والعشريف.

)(2

د .ماجد راغب الحمو ،قانوف حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،

)(2

د .وحيد عبد المجيد ،البيئة واإلنساف في عالـ جديد ،مجمة السياسة الدولية ،القاىرة ،العدد 207

 ،2007ص.23-20

أكتوبر  ،2992ص.70
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 -2إعالف ريو بشأف البيئة والتنمية-:
ييدؼ إعالف ريو  2992حوؿ البيئة والتنمية ،إلي إرساء أسس أكثر عدالً لمعالقة بيف
الدوؿ الصناعية المتقدمة والدوؿ غير الصناعية النامية ،فيما يتعمؽ بحماية البيئة وتحقيؽ
التنمية ،ويتكوف ىذا اإلعالف مف ديباجة سبعة وعشريف مبدأ(.)1
وقد ركزت المبادئ مف األوؿ إلي التاسع منو عمي العالقة بيف البيئة والتنمية ،حيث أشار
المبدأ األوؿ إلي اإلنساف ىو مركز التنمية المستدامة ،ولو الحؽ في حياة منتجة ومنسجمة
مع الطبيعة ،ونص المبدأ الثاني عمي الحؽ لمدوؿ استخداـ السيادة الكاممة عمى مواردىا وفقاً
لسياساتيا البيئية والتنموية ،ويشير المبدأ الثالث والرابع إلي التوازف بيف البيئة والتنمية،
وتحقيؽ العدالة بيف األجياؿ الحالية والمقبمة وأف حماية البيئة جزء ال يتج أز مف التنمية
المستدامة ،أما المبدأ الخامس فنص عمي ضرورة التعاوف بيف كؿ الدوؿ وكؿ الشعوب
لمتخمص مف الفقر كشرط أساسي لمتنمية المستدامة ،ويعطي المبدأ السادس أولوية خاصة
لمدوؿ النامية في مجاؿ الحفاظ عمي البيئة ،ويشير المبدأ السابع مف إعالف ريو ،إلي
المسئولية المشتركة لمدوؿ في الحفاظ عمي البيئة ،لكنيا مختمفة أو متباينة بحسب درجة
المساىمة في التدىور البيئي العالمي.
ومف أىـ ىذه المبادئ أيضا ،المبدأ رقـ ( )25الذي يقضي بأف " السالـ والتنمية وحماية
البيئة ىي مسائؿ متداخمة يعتمد بعضيا عمي بعض"( .)2وأخي ارً يدعو المبدأ السابع والعشروف
الدوؿ والشعوب لضرورة التعاوف بحسف نية وبروح مف المشاركة في تفعيؿ مبادئ القانوف
الدولي في مجاؿ التنمية المستدامة(.)3

)(2

د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع سابؽ ،ص .206-204

)(2

د .رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص ،56وكذا د .صالح محمد محمود بدر الديف ،مرجع سابؽ ،ص66

)(3

د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع سابؽ ،ص .208-207

وما بعدىا.
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 -2جدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشروف:
ييدؼ جدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشروف إلي تقديـ خطة عمؿ دولية لمتنمية المستدامة،
يعالج فييا مشاكؿ العالـ النامي االقتصادية واالجتماعية في القدرة عمي موازنة االحتياجات
البشرية المتزايدة ،مع االستمرار في المحافظة عمي الموارد الطبيعية والبيئية ،حيث يحتوي
عمى مجموعة واسعة النطاؽ مف توصيات العمؿ ،كما تتعرض أجندة القرف  22إلي
موضوعات تنموية اجتماعية واقتصادية مثؿ مكافحة الفقر ،وحماية الغالؼ الجوي والمحيطات
والتنوع البيولوجي ومعالجة الديناميكيات السكانية وآليات تطبيؽ السياسات التنموية
المستدامة(.)1وتكمف أىمية جدوؿ أعماؿ القرف  22في إدماجو االىتمامات البيئية واإلقتصادية
واإلجتماعية في إطار واحد لمسياسات.
وتعد لجنة التنمية المستدامة( – )CSDإلي جانب اتفاقية التغيرات المناخية واتفاقية التنوع
البيولوجي ،وجدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشريف-

مف النتائج الممموسة لمؤتمر األمـ

المتحدة لمبيئة والتنمية (مؤتمر ريو عاـ  )2992مف أجؿ إقامة شراكة عالمية جديدة بيف
الشماؿ والجنوب في قضايا التنمية المستدامة ،ودور جديد لألمـ المتحدة التي نظمت المؤتمر،
والرغبة في تعزيز الشفافية في السياسات الوطنية الميتمة بالتنمية المستدامة( ،)2وقد تـ
إنشاءىا بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  292/74بتاريخ  2ديسمبر ،2992
وىي جياز ثانوي تابع لممجمس االقتصادي واالجتماعي لألمـ المتحدة  ،يشرؼ عمي جميع
األنشطة ذات الصمة بالتكامؿ بيف األىداؼ البيئية واالنتمائية داخؿ منظومة األمـ المتحدة،
ويتـ انتخاب أعضاء المجنة مف قبؿ المجمس اإلداري وال تصبح ق ارراتيا نافذة إال بعد موافقة
المجمس االقتصادي واالجتماعي.
وتعتبر البيئة بعدأ مف أبعاد التنمية المستدامة ،وبالتالي ركيزة أساسية لقياميا ال غني عنيا،
لذلؾ عممت لجنة التنمية المستدامة عمي عقد مؤتمرات دولية ،تتـ فييا مناقشة موضوعات
بيئية ،باإلضافة إلي موضوعات أخري ذات الصمة بالتنمية المستدامة.
)(2

د .عالء الحديدي( ،قمة األرض) والعالقة بيف الشماؿ والجنوب ،مجمة السياسة الدولية ،العدد

)(2

د .عبد العزيز مخيمر عبداليادي ،مرجع سابؽ ،ص .203-202

العاشر ،أكتوبر  ،2992ص  ،95وكذا د .سامح عبدالقوي السيد ،مرجع سابؽ ،ص.247-245
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الفرع الرابع
مؤتمر القمة العالمية لمتنمية المستداـ (جوىانسبرج عاـ )2002
عقد ىذا المؤتمر بإشراؼ مف األمـ المتحد في الفترة الممتدة بيف  26أغسطس و 4
سبتمبر  2002بمدينة جوىانسبرج ،جنوب إفريقيا بحضور  204مف رؤساء الدوؿ
والحكومات ،وذلؾ لوضع خطة عمؿ لتنفيذ أجندة القرف الواحد والعشريف لمحفاظ عمي البيئة
والموارد الطبيعية ،وتحسيف الحالة المعيشية لمبشرية التي تتزايد بشكؿ مطرد مقابؿ الماء
والغذاء والمطالب الخدمية ألجؿ حماية البيئة ،عالوة عمي الطمب المستمر عمى استخدامات
الطاقة والصناعات ،كما أشير في ىذا المؤتمر إلي دعـ الشراكة ووضع اإلجراءات لبناء تنمية
مستدامة(.)1

الفرع الخامس
مؤتمر كوبنياجف لمتغيرات المناخية عاـ 2009
عقد مؤتمر كوبنياجف لمتغيرات المناخية تحت رعاية األمـ المتحدة خالؿ الفترة الممتدة ما
بيف  7ديسمبر إلي  28ديسمبر  2009في مدينة كوبنياجف بالدنمارؾ بمشاركة  220مف
رؤساء الدوؿ والحكومات ،وكاف اليدؼ مف ىذا المؤتمر ىو إبراـ اتفاقية شاممة وممزمة تحؿ
محؿ برتوكوؿ كيوتو والذي سينتيي العمؿ بو عاـ  ،)2( 2022فيذا المؤتمر جاء مكمؿ
التفاقية كيوتو مف أجؿ حماية جديدة لمبيئة مف مخاطر التغييرات المناخية وتخفيض انبعاث
الغازات الدفيئة ،والتي ظيرت انعكاساتيا الخطيرة عمي مناخ األرض خالؿ السنوات القميمة
الماضية ،ولقد جاء البياف الختامي ليذا المؤتمر في شكؿ ال يتعدي كونو مجرد تراض بيف
الدوؿ الصناعية الكبري عمي حساب دوؿ العالـ النامية ،حيث كاف االتفاؽ الذي ترتب عنو ىو
)(2

د .ماجد راغب الحمو ،مرجع سابؽ ،ص ،28وكذا د .سامح عبدالقوي السيد،مرجع سابؽ،

)(2

د .شكراني الحسيف" ،تقرير عف :مؤتمر كوبنياجف حوؿ المناخ" ،المستقبؿ العربي ،مركز دراسات

ص.249-248

الوحدة العربية،العدد  ،383يناير  ،2022ص.282-277
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تخصيص  30مميار دوالر لدعـ الدوؿ الفقيرة خالؿ السنوات الثالثة القادمة مف أجؿ مواجية
اآلثار السمبية لمتغيرات المناخية ،عمى أف يتـ رفع قيمة المبمغ المخصص إلي  200مميار
دوالر بحموؿ عاـ  ، 2020ويتبيف مف نص االتفاؽ الذي تمخض عف المؤتمر أنو ال توجد
أىداؼ ممزمة لخفض انبعاث الغازات بالنسبة لمدوؿ الصناعية ،لكنيا تتضمف التزامات لدوؿ
بعينيا أدرجت أسماؤىا في ممحؽ االتفاقية.

الفرع السادس
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة
أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة التوصية  2997في  25ديسمبر  ،2972وذلؾ مف
خالؿ مؤتمر استوكيولـ  ،2972تقضي بإنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة الذي بدأ نشاطو
منذ عاـ  ،2973مقر في جيجيني جنوب نيروبي بكينيا ،ويعد الييئة الوحيدة لمنظمة األمـ
المتحدة التي يقع مقرىا في دولة نامية(.)2ويعمؿ البرنامج عمى مساعدة الحكومات والجيات
األخري ذات الصمة عمى مراعاة االعتبارات البيئية في الجيود المبذولة مف أجؿ التنمية.
ونظ ارً لمتطورات في مجاؿ القانوف الدولي لمبيئة ،شكمت محكمة العدؿ الدولية في  29يوليو
 2993دائرة خاصة بشئوف البيئة مكونة مف  7أعضاء مف أجؿ النظر في القضايا البيئية
استناداً إلي الصالحية المشار إلييا في المادة  26فقرة ( )2مف النظاـ األساسي لممحكمة(.)2
وترتيباً عمى ما سبؽ ،نجد أف لممؤتمرات الدولية ،التى تعقد في إطار منظمة األمـ المتحدة
وغيرىا مف المنظمات الدولية وما ينتج عنيا مف إعالنات دولية ،دور بارز في تطوير القانوف
الدولي لمبيئة ،وتعد مرجعاً ىاماً لمدوؿ عند إعداد االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة
والتنمية المستدامة.

)1

Maria Ivanova, « Can the Anchor Hold? Rethinking the U nited Nations
Environment Programme for the 21st Centuruy”, Yale Center for Environmental Law
and Policy, Yale Publication Series, report 7, 2005, p. 30.
) (2د .غساف الجندي ،القانوف الدولي لحماية البيئة ،دار وائؿ لمطباعة والنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،2004،ص.57
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امللطل

الثبوي

اتفبقيبث األمم املتثذة املتعلقت حبمبيت البيئت
لـ تقتصر جيود األمـ المتحدة عمي عقد المؤتمرات الدولية فحسب إنما امتدت إلي إعداد
االتفاقيات الدولية ،فقد ساىمت األمـ المتحدة في إبراـ العديد مف المعاىدات المتعمقة بالبيئة،
والجدير بالذكر أف الجمعية العامة أصدرت عاـ  2975قرار تحت رقـ  3436يقضي بجمع
المعاىدات الدولية المتعمقة بحماية البيئة وتدوينيا في سجالتيا واخطار مجمس األمف الدولي
بأية اتفاقية أو معاىدة جديدة ،وقد أقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة أكثر مف  200معاىدة
بشأف البيئة منذ تأسيسيا.
ومف الواضح ،أف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والعيديف الدولييف لمحقوؽ االقتصادية
واالجتماعية ولمحقوؽ المدنية والسياسية وىي وثائؽ تتمتع بقوة إلزاـ واضحة ،تقرر مجموعة
مف الحقوؽ المتصمة بالبيئة الصحية ،منيا :حؽ الفرد في مستوي معيشي مناسب لنفسو
ولعائمتو بما في ذلؾ الغذاء المناسب والممبس والمسكف ،وكذلؾ حقو في تحسيف أحوالو
المعيشية بصفة مستمرة ،ذلؾ ما نصت عميو (المادة )22مف العيد الدولي لمحقوؽ
االقتصادية واالجتماعية( .)1وكذلؾ قررت ىذه المادة في فقرتيا الثانية ما يمي-:
 -2تقر الدوؿ األطراؼ في العيد الحالي بحؽ كؿ فرد في مستوي معيشي مناسب لنفسو
ولعائمتو .بما في ذلؾ الغذاء المناسب والممبس والمسكف ،وكذلؾ لو حؽ في تحسيف أحوالو
المعيشية بصفة مستمرة .وتقوـ الدوؿ األطراؼ باتخاذ الخطوات المناسبة لضماف تحقيؽ ىذا
الحؽ ،مع اإلقرار باألىمية الخاصة لمتعاوف الدولي القائـ عمى الرضاء الحر في ىذا الشأف.
 -2تقوـ الدوؿ األطراؼ في العيد الحالي ،إق ار ار منيا بالحؽ األساسي لكؿ فرد في أف يكوف
متحر ار مف الجوع ،منفردة أو مف خالؿ التعاوف الدولي ،باتخاذ اإلجراءات بما في ذلؾ البرامج
المحددة والتى تعتبر ضرورية.
)(2

د .ىشاـ بشير ،الحؽ في بيئة نظيفة في إطار التشريعات والمواثيؽ الدولية ،المجمة المصرية لمقانوف

الدولي ،العدد رقـ  ،2023 ،69ص.327
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أ -مف أجؿ تحسيف وسائؿ االنتاج وحفظ وتوزيع األغذية وذلؾ عف طريؽ االنتفاع الكمي
مف المعرفة التقنية والعممية المعرفة بمبادئ التغذية وبتنمية النظـ الزراعية أو إصالحيا،
بحيث يحقؽ ذلؾ أكبر قدر مف الكفاءة في التنمية واالنتفاع مف الموارد الطبيعية.
ب -مف أجؿ تأميف توزيع عادؿ لممؤف الغذائية في العالـ تبعاً لمحاجة ،مع األخذ بعيف
االعتبار مشكالت األقطار المستوردة لألغذية والمصدرة ليا.
والمادة( )22مف ىذا العيد ذات أىمية كبيرة في شأف تقرير حؽ اإلنساف في الحياة وفي
بيئة صحية مناسبة ،فقد نصت عمي:
 -2تقر الدوؿ األطراؼ في العيد الحالي بحؽ كؿ فرد في المجتمع في الحصوؿ عمي أعمي
مستوي ممكف مف الصحة البدنية والعقمية.
 -2تشمؿ الخطوات التى تتخذىا الدوؿ األطراؼ في العيد الحالي لموصوؿ إلي تحقيؽ كمي
ليذا الحؽ ما ىو ضروري مف أجؿ:
أ -العمؿ عمى خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات األطفاؿ ،مف أجؿ التنمية
الصحية لمطفؿ.
ب -تحسيف شتي الجوانب البيئية والصناعية.
جػ -الوقاية مف األمراض المعدية والمتفشية والمينية ومعالجتيا.
د -إتاحة المناخ والظروؼ التي تؤمف الخدمات والعناية الطبية في حالة المرض(.)1
ومف اال تفاقيات العالمية في مجاؿ حماية البيئة ،االتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة البحرية
مف التموث ،واالتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة مف التغير المناخي.

)(2

د .جعفر عبدالسالـ ،حؽ اإلنساف في بيئة صحية بيف القانوف الدولي والشريعة اإلسالمية ،أعماؿ

المؤتمر الدولي الثاني :الحؽ في بيئة سميمة في التشريعات الداخمية والدولية والشريعة اإلسالمية،
بيروت ،الفترة مف  29-27ديسمبر  ،2023ص .23-22
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الفرع األوؿ
االتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة البحرية مف التموث
مف بيف االتفاقيات الدولية العديدة المتعمقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا ،والتى
ساىمت منظمة األمـ المتحدة في إبراميا ،ونذكر منيا-:
 -2اتفاقية لندف الدولية لمنع التموث بزيت البتروؿ في البحار لعاـ 2954
عمى إثر مناقشات المجمس اإلقتصادي واالجتماعي التابع لألمـ المتحدة عاـ  2950حوؿ
تزايد حاالت التموث البحري الناشئ عف تفريغ البتروؿ مف السفف وغيرىا ،انعقد في لندف،
مؤتمر دولي لعالج مشكمة تموث البيئة البحرية بالبتروؿ ،في الفترة مف  26أبريؿ إلي 22
مايو  ،2954وأسفر ىذا المؤتمر عف إبراـ اتفاقية دولية في  22مايو  ،2954وأصبحت
سارية المفعوؿ في  26مايو  ،2954ولقد طرأت عمى ىذه االتفاقية عدة تعديالت في سنوات
 2972 ، 2969 ،2962بناء عمي اقتراحات مف المنظمة البحرية الدولية.
وتيدؼ ىذه االتفاقية إلي مكافحة التموث البحري بزيت البتروؿ ،وتسري أحكاـ ىذه االتفاقية
عمى السفف المسجمة في إقميـ أي مف الدوؿ الموقعة ،كما تسري عمى سفف الدوؿ غير
الموقعة بشرط أف ال تقؿ حمولتيا عف  250طف ،وقد وضعت ىذا االتفاقية قواعد موضوعية
بخصوص تفريغ البتروؿ في ماء البحر وشروطو ،وقررت أف أي تفريغ عمى خالؼ أحكاميا
يعد غير مشروع ومحظور ،بؿ ويعد جريمة يعاقب عمييا وفقاً لقانوف دولة اإلقميـ الذي حدث
فيو التفريغ (المادة السادسة مف االتفاقية) أو دولة العمـ(.)1
 -2اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ .2982
أسفرت جيود األمـ عف إبراـ اتفاقية شاممة لتنظيـ استخداـ البحار في  20ديسمبر ،2982
ودخمت ىذه االتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر  ،2994ولقد أفرد الجزء الثاني منيا أحكاـ
لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا ،وقد وضعت عمى الدوؿ األطراؼ االلتزامات الكفيمة
بالحفاظ عمي البيئة البحرية ومكافحة مصادر تموثيا أياً كانت.
)(2

د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع سابؽ ،ص.222-220
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ووفقاً لمنصوص الواردة في ىذا الجزء ،تمتزـ الدوؿ األطراؼ ،منفردة أو مشتركة ،باتخاذ
التدابير الالزمة لمنع وخفض والحد مف تموث البيئة البحرية أيا كاف مصدره ،مستخدمو أفضؿ
الوسائؿ العممية المتاحة ليا ،كما تتخذ الدوؿ التدابير الالزمة لضماف أف تتـ األنشطة الواقعة
تحت إشرافيا بما ال يؤدي إلي تمويث بيئات الدوؿ األخري.
ولقد أوضحت االتفاقية وسائؿ تنفيذ االلتزاـ بحماية البيئة البحرية ،وذلؾ عف طريؽ:
 التعاوف بيف الدوؿ مف أجؿ وضع المعايير والمستويات وبرامج الدراسات والبحوث. إنشاء نظـ لمرصد والتقييـ البيئي. وضع القوانيف واألنظمة الالزمة لحماية البيئة البحرية.كما تقضي نصوص االتفاقية بضرورة التعاوف الدولي بيف الدوؿ ،سواء كاف ذلؾ عمى
المستوي العالمي أو اإلقميمي أو مف خالؿ المنظمات الدولية المتخصصة ،لوضع المعايير
والقواعد الدولية الالزمة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا(.)1
الفرع الثاني
االتفاقيات المتعمقة بحماية البيئة مف التغير المناخي
شكؿ مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ البيئة اإلنسانية لعاـ  2972فرصة لتسميط الضوء عمي
عدد مف المشاكؿ البيئية ومف بينيا مشكمة التغير المناخي ،غير أف المعالجة القانونية
الخاصة ليذه الظاىرة كاف مع عقد مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية لعاـ  ،2992الذي
تمخض عنو التوقيع عمى االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ  ،2992وبداية المحاوالت األولي
لمحديث عف برتوكوؿ كيوتو.
-2اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لمتغيرات المناخية لعاـ 2992
كاف تبني ىذه االتفاقية مف أىـ النتائج المترتبة عف أعماؿ مؤتمر قمة األرض لعاـ ،2992
وقد تـ تبني مشروع االتفاقية في  9مايو  ،2992وفي  4يونيو فتح باب التوقيع عمييا،
)(2

د .رياض صالح أبو العطا ،مرجع سابؽ ،ص.229
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حيث تـ التوقيع عمييا مف  255دولة وتصديؽ  9دوؿ فقط ،وفي  22مارس  2994دخمت
االتفاقية حيز النفاذ بعد مصادقة  50دولة وتوقيع  286دولة(.)1
تضمنت االتفاقية  26مادة مع ممحقيف لمدوؿ األطراؼ فييا ،أما عف اليدؼ النيائي ليذه
االتفاقية ىو تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغالؼ الجوي عند مستوي يحوؿ دوف تدخؿ
خطير مف جانب اإلنساف عمي النظاـ المناخي ،كما تضمنت االتفاقية مجموعة مف المبادئ
وردت في المادة الثالثة منيا ،وتمثؿ ىذه المبادئ في قواعد السموؾ الواجبة اإلتباع لحسف
كفالة االلتزامات المتعمقة باتفاقية تغير المناخ وتحقيؽ اليدؼ منيا ،أىميا مبدأ المسئولية
المشتركة ولكف المتباينة ،ومبدأ المالئمة ،ومبدأ الحذر ،وكذا مبدأ التنمية المستدامة.
وقد وافقت الدوؿ عمي مبدأ مسئولية عامة لكف متباينة لتمثؿ تعيدات األطراؼ القائمة عمي
أسس طوعية بيدؼ العودة إلي ما كانت عميو نسب انبعاثات غازات الدفيئة في  2990عمي
أف يتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ بحموؿ عاـ .)2( 2000
وبالرغـ مف أىمية التعيدات الواردة في االتفاقية ،إال أنيا لـ تحدد آلية واضحة لتنفيذ ىذه
التعيدات ،ولـ ترتب أي مسئولية دولية عمي الدوؿ األطراؼ عند عدـ تنفيذ التعيدات ،كما أف
االتفاقية لـ تحدد نسب االنبعاث التي تؤدي إلي خمؿ خطير في نظاـ المناخ حسب المادة
الثانية مف االتفاقية ،كذلؾ جاءت االتفاقية خالية مف أي جداوؿ زمنية لمتنفيذ ،وقد انتيت
الفترة المحددة إلنجاز التعيدات التي وضعت بموجبيا دوف تحقيؽ اليدؼ منيا ،بؿ إف نسب
االنبعاث المسببة لمظاىرة سجؿ ارتفاعاً بدال مف االنخفاض بسبب عدـ تنفيذ االلتزامات(.)3

)(2

د .سالفة طارؽ عبدالكريـ الشعالف ،الحماية الدولية لمبيئة مف ظاىرة االحتباس الحراري( ،في

برتوكوؿ كيوتو ( ،)2977في اتفاقية تغير المناخ لسنة  ،)2992منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت،
لبناف ،الطبعة األولي ،2020 ،ص.220
)(2

د .سعيد سالـ جويمي ،التنظيـ الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة ،دار النيضة العربية،

)(3

د .سالفة طارؽ عبدالكريـ الشعالف ،مرجع سابؽ ،ص.239

القاىرة ،2002 ،ص.22
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 -2بروتوكوؿ كيوتو الممحؽ بإتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ لعاـ 2997
في االجتماع الثالث الذي عقد بمدينة كيوتو بالياباف في عاـ  ،2997وبعد  22يوماً مف
المفاوضات والمباحثات في إطار منظمة األمـ المتحدة ،تـ االتفاؽ عمي برتوكوؿ كيوتو ،حيث
تـ في  22ديسمبر  2997االتفاؽ عمي الصيغة التنفيذية لالتفاقية بصورة قانونية محددة،
وحسب المقرر مف نصوصو أف يدخؿ حيز النفاذ بعد مرور  90يوماً مف تصديؽ  55دولة،
يكوف مف بينيا دوؿ متقدمة تمثؿ نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بيا  %55مف إجمالي الغا ازات
الكربونية في العالـ(.)1
 -3اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ ديسمبر 2025
انعقد مؤتمر باريس لتغير المناخ في الفترة مف  29نوفمبر إلي  23ديسمبر  2025في
باريس ،فرنسا ،وتضمف ىذا المؤتمر الدورة الحادية والعشريف لمؤتمر أطراؼ اتفاقية األمـ
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ،وقد حضر مؤتمر باريس لتغير المناخ ما يزيد عمي 36000
مشارؾ منيـ  23600مف مسئولي الحكومات و 9400مف مندوبي ىيئات ووكاالت األمـ
المتحدة ومنظمات المجتمع المدني و 3700مف أعضاء وسائؿ اإلعالـ .وقد تركز العمؿ في
باريس عمي دفع المفاوضات الخاصة بنتائج باريس وتشمؿ اتفاقية ممزمة قانوناً والق اررات ذات
الصمة ،وذلؾ بيدؼ الوفاء بالمياـ وااللتزامات المحددة في ديرباف ،جنوب أفريقيا بالدورة
السابعة عشر لمؤتمر األطراؼ( .)2وقد انتيت أعماؿ ىذا المؤتمر بتبني وثيقة عرفت باتفاؽ
باريس ،وحاز عمى توافؽ جميع األطراؼ.وتضمف اتفاؽ قمة باريس لممناخ البنود التالية:
 -2التزاـ مبدئي بوقؼ درجة حرارة األرض
نصت االتفاقية عمى أنو ":عمي الدوؿ األطراؼ في االتفاقية تحقيؽ وقؼ عالمي النبعاثات
غازات الدفيئة في أقرب وقت ممكف ،مع التسميـ بأف وقؼ ارتفاع االنبعاثات سيتطمب وقتاً

)(2
)(2

د .سعيد سالـ جويمي ،مرجع سابؽ ،ص.32
المادة الثانية مف اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ.
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أطوؿ مف البمداف النامية األطراؼ ،مع االضطالع بتخفضيات أسرع بعد ذلؾ ،وفقاً ألفضؿ
المعارؼ العممية المتاحة(.)1
 -2مراجعة التعيدات مع رفع سقفيا
تتمثؿ أحد أىـ إجراءات االتفاؽ في وضع آلية مراجعة كؿ خمس سنوات لمتعيدات الوطنية
التي تبقي اختيارية ،وتنقسـ اآللية إلي مرحمتيف ،المرحمة األولي غير ممزمة ،وتنطوي عمي
مراجعة الدوؿ مساىماتيا قبؿ  .2020أما المرحمة الثانية الممزمة ،فيي تغطي ما بعد
 ،2020وىي تمتزـ الدوؿ بتقديـ مساىمات جديدة كؿ خمس سنوات  ،وينبغي أف يقدـ كؿ عاـ
جديد تقدما عمى ما قبمو ويعكس أكبر طموح ممكف بيذا الشأف(.)2
 -3المساعدة المالية لمدوؿ النامية
نص اتفاؽ باريس عمى أف تمتزـ األطراؼ مف الدوؿ المتقدمة بتقديـ الموارد المالية لمساعدة
األطراؼ مف الدوؿ النامية فيما يتعمؽ بالتخفيؼ والتكيؼ الستكماؿ التزاماتيا القائمة بموجب
اإلتفاقية اإلطارية ،وكجزء مف الجيود العالمية ،يجب عمي الدوؿ المتقدمة أف تستمر في تولي
دور القيادة في تعبئة تمويؿ المناخ مف نطاؽ متسع مف المصادر واألدوات والقنوات ،مع
مالحظة الدور الكبير لألمواؿ العامة مف خالؿ العديد مف اإلجراءات وتشمؿ دعـ االستراتيجيات
النابعة مف الدوؿ ،وأخذ في االعتبار احتياجات وأولويات األطراؼ مف الدوؿ النامية(.)3
كما تمتزـ اإلطراؼ مف الدوؿ المتقدمة باإلبالغ كؿ سنتيف عف الممعومات الكمية والكيفية
المتعمقة بالفقرتيف األولي والثالثة مف ىذه المادة ،ويشمؿ ذلؾ المستويات المتوقعة لمموارد
المالية العامة التي سيتـ تقديميا لمدوؿ النامية .ويتـ تشجيع األطراؼ األخري التى تقدـ
الموارد عمي اإلبالغ عف ىذه المعمومات عمى سنتيف وبصورة طوعية.

)(2

المادة الثالثة مف اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ.

)(3

د .ماجد نعيمو ،قمة التغيرات المناخية في باريس لـ تغير شيئا ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز

)(2

المادة التاسعة مف اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ.

دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،العدد  ،443يناير  ،2026ص.292
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وعمى الصعيد العالمي ،نجد أف منظمة العمؿ الدولية شاركت في جيود األمـ المتحدة الرامية
إلي التوفيؽ بيف األنشطة البيئية واألنشطة اإلنمائية المستديمة ،باإلضافة إلي ذلؾ ،وضع
مكتب العمؿ الدولي مف بيف أولويات عممو ،مف عاـ  2990المسائؿ المتعمقة بالبيئة
والتكنولوجيا ،وأكد مدير المكتب عمى ضرورة معالجة المنظمة لموضوع التنمية المستدامة
كسياسة عامة يتعيف اتباعيا في كافة مشاريع منظمة العمؿ الدولية(.)1
وتعد المنظمة البحرية الدولية ،التى تأسست عاـ  2985واختصت بالتموث البحري الناتج
عف ناقالت النفط ،بمثابة السكرتارية التنفيذية لمعظـ االتفاقيات الدولية لمنع تموث البيئة
البحرية ،أي أف نشاطيا ينحصر في جزئو األكبر في مجاؿ حماية البيئة البحرية ،وحؿ مشاكؿ
التموث البحري .كما تسعي إلي تبني المعايير العممية بشأف السالمة البحرية وحؿ مشاكؿ
التموث البحري مف السفف ،وبياف الجوانب القانونية بشأنيا ،وليذا الغرض تـ إنشاء "لجنة
البيئة البحرية" عاـ  2973لتسييؿ مياـ المنظمة ووضع االتفاقيات موضع التنفيذ(.)2
كما تبنت منظمة األمـ المتحدة لألغذية والزراعة ،استراتيجية شاممة لمتنمية المستدامة
لتمبية االحتياجات األساسية لمشعوب الحاضرة دوف اإلخالؿ بقدرة األجياؿ المقبمة عمي الوفاء
باحتياجاتيا وذلؾ بالتعاوف مع اليونسكو وبرامج األمـ المتحدة لمبيئة واالتحاد العالمي
لممحافظة عمي الطبيعة بمساعدة منظمات أخري كمنظمة الصحة العالمية.
حيث اىتمت منظمة الصحة العالمية بالموضوعات المتعمقة بالبيئة التى يمكف أف تؤثر عمي
صحة اإلنساف كتغير المناخ ،واستنفاذ طبقة األوزوف ،وقد عممت مع برنامج األمـ المتحدة
لمبيئة ومنظمة العمؿ الدولية عمي تنفيذ برنامج دولي يتعمؽ بأمف المواد الكيماوية لمواجية
األخطار التي تواجو صحة األجياؿ الحاضرة والقادمة ونوعية البيئة عمي أسس عممية(.)3

)(2

ياسر إسماعيؿ حسف محمد ،دور المنظمات الدولية في حماية البيئة ،دراسة حالة لدور االتحاد

األوروبي في الفترة مف  ،2002-2992رسالة ماجستير في العموـ السياسية ،جامعة القاىرة،2008 ،

ص.296
)(2

د .عبد الرحمف المحدثي ،النظاـ القانوني الدولي لحماية البيئة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت،

)(3

ياسر إسماعيؿ حسف محمد ،مرجع سابؽ ،ص.296

لبناف ،2020 ،ص.220
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املبث

الثبوي

دور االتفبقيبث الذوليت اإلقليميت يف محبيت البيئت
عمى الرغـ مف أىمية وضرورة اإلتفاقيات الدولية العالمية في حماية البيئة والنيوض

بالتنمية المستدامة ،إال أنيا ال تستطيع أف تمـ بجميع المشاكؿ الخاصة والتى تتعمؽ بكؿ إقميـ
عمي حدة ،حيث أف كؿ إقميـ يتميز بخصائص مف الممكف أال تتوافر في أقاليـ أخري ،ومف ىنا
كاف مف الضرورى أف تمعب اإلتفاقيات الدولية اإلقميمية دور نشط في إطار حماية البيئة

والتنمية المستدامة.

وبالتالي تعد اإلتفاقيات اإلقميمية وسيمة لمتقارب والتعاوف بيف الشعوب والدوؿ المتجاورة
جغرافياً والتى تجمعيا مصالح مشتركة ،وتساىـ ىذه االتفاقيات في تطوير القانوف الدولي
لمبيئة ،وىذا يعني أنيا تؤدي دو ارً بار ازً في حماية البيئة ،والحد مف تموثيا(.)1
وتأسيساً عمى ما تقدـ ،فإننى سوؼ أعرض ىذا المبحث مف خالؿ ثالث مطالب وىـ-:
المطمب األوؿ
عمى المستوي األوروبي
 -2المجمس األوروبي
تطرؽ المؤتمر المنعقد في نيقوسيا وليماسوؿ بقبرص ما بيف  22-20سبتمبر  ،2995إلي
التنمية المستدامة كاستراتيجية أساسية لمواجية المشاكؿ الديمغرافية ،اليجرة والبيئة .كما تـ
تنظيـ ممتقييف بأثينا (اليوناف) ما بيف  27-25أبريؿ  2996بشأف "استراتيجيات التنمية
المستدامة لمدوؿ األوروبية المتوسطية"(.)2
وفي إطار المؤتمر األوروبي الرابع لوزراء البيئة " بيئة ألوروبا" المنعقد بأروس (الدانمارؾ) ما
بيف  25-23يونيو  ،2998كمؼ كؿ مف المجمس األوروبي وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة
)(2

د .محمود جاسـ نجـ الراشدي ،ضمانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة ،دار الفكر الجامعي،

اإلسكندرية ،2024 ،ص.32
Maguelonne DEJEANT-PONS, ―Les activités du conseil de l’europe en matière de
protection de la diversité biologique et paysagère, concernant en particulier les espaces
cotiers et marins de la mer méditérannée et de la mer noir », R.G.D.I.P, N 4,1999,p 934.
)2
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بمتابعة االستراتيجية األوروبية لمتنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية ،إضافة لمعديد مف المؤتمرات
األخري في ىذا المجاؿ .كما أنشأ المجمس المؤتمرات التالية التي تختص بالشئوف البيئية-:
المؤتمر األوروبي لممحافظة عمي الطبيعة – .المؤتمر األوروبي لمسمطات المحمية واإلقميمية. المؤتمر األوروبي لموزراء المسئوليف عف تخطيط اإلقميـ - .المؤتمر الوزاري عف البيئة(.)1 -2اإلتحاد األوروبي
بتاريخ  2فبراير  ،2993أقر مجمس االتحاد بأف التنمية المستدامة تتطمب تعديالت في
صور النمو واإلنتاج واالستيالؾ الحالية ،وبأف ىذه التغييرات تتطمب توزيع المسئوليات عمي
المستوي العالمي ،اإلقميمي ،الوطني ،المحمي وحتي الفردي ،وىذا ما ورد في قرار المجمس
وممثمي حكومات الدوؿ األعضاء المجتمعيف بالمجمس ،بتاريخ  27مايو  2993بشأف برنامج
عمؿ في مجاؿ البيئة والتنمية المستدامة.
 -3البنؾ األوروبي لإلنشاء والتعمير
تـ إنشائو في  29مايو  ، 2990وتـ تبنيو في  25مارس  ،2992وأىـ ما يميز ىذا البنؾ
عف غيره مف المؤسسات ىو اعتبار البيئة عنصر مركزي لمسياسة التى يتعيف اتباعيا ،وبيذا
الصدد تقضي المادة()2مف النظاـ األساسي لمبنؾ األوروبي لإلنشاء والتعمير بأف أحد أىداؼ
البنؾ ىو دمج المسائؿ المتعمقة بالبيئة والتنمية المستدامة في صميـ عممو.

)(2

د .عبد العزيز مخيمر عبداليادي ،مرجع سابؽ ،ص .220
-22 -

المطمب الثاني
عمى المستوي العربي واإلفريقي
 -2جامعة الدوؿ العربية
مجمس الوزراء العرب المسئوليف عف شئوف البيئة ىو اآللية العربية اإلقميمية المعتمدة مف
الدوؿ العربية لمتنسيؽ والتعاوف في كافة مجاالت البيئة والتنمية .أنشئ بموجب قرار مجمس
الدوؿ العربية رقـ  4738بتاريخ  .2987/9/22يولي المجمس اىتماماً ممحوظاً لتنسيؽ
المواقؼ العربية في المحافؿ الدولية الميتمة بقضايا البيئة.
ولقد أوجد المجمس آليات كفيمة بتحقيؽ مشاركة كافة األطراؼ المعنية وأىميا لجاف
التسيير التي تشرؼ عمى تنفيذ برامج المجمس والمجنة المشتركة لمبيئة والتنمية في الوطف
العربي التى أنشئت عاـ  2993بمبادرة مف المجمس لتفعيؿ التنسيؽ والتعاوف بيف المنظمات
العربية واإلقميمية والدولية مف أجؿ الحفاظ عمي البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة( .)1وقد
أنشئ المكتب التنفيذي لمجمس الوزراء العرب المسئوليف عف شئوف البيئة ،وأوكمت لو ميمة
متابعة تنفيذ ق اررات المجمس وتوصياتو ،ودراسة التقارير المقدمة مف األمانة الفنية والجيات
األخري ،فضالً عف تقديـ تقرير دوري عف نشاطاتو إلي المجمس.
كما اعتمد مجمس وزراء العرب المسئوليف عف البيئة في دورتو المنعقدة في مقر جامعة
الدوؿ العربية بالقاىرة خالؿ شير يناير  2005إعالف القاىرة الخاص بالنيج االستراتيجي
لإلدارة الدولية لمكيماويات واالتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بالموارد والنفايات الخطرة ،ولقد
وضع اإلعالف عدة مبادئ وأىداؼ ،تعيد مف خالليا المجمس بالعمؿ عمي تحقيقيا(.)2
 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.نصت المادة ( )38مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف مجمس جامعة الدوؿ
العربية عمي مستوي القمة في تونس عاـ  ،2004والذي لـ يدخؿ حيز التنفيذ بعد عمي أنو":
)(2
)(2

ياسر إسماعيؿ حسف محمد ،مرجع سابؽ ،ص.290
د .محمود جاسـ نجـ الراشدي ،مرجع سابؽ ،ص.33
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لكؿ شخص الحؽ في مستوي معيشي كاؼ لو وألسرتو يوفر الرفاىية والعيش الكريـ مف غذاء
وكساء ومسكف وخدمات ،ولو الحؽ في بيئة سميمة .وعمي الدوؿ األطراؼ اتخاذ التدابير
الالزمة وفقاً إلمكانياتيا إلنفاذ ىذه الحقوؽ".
 -2االتحاد اإلفريقي
بدأ االىتماـ بقضايا البيئة منذ عيد منظمة الوحدة اإلفريقية ،وكاف مف أىـ إنجازاتيا في
مجاؿ التنمي المستدامة تعيد باماكو بشأف البيئة والتنمية المستدامة ،وقد أعرب مف خاللو
وزراء البيئة لمدوؿ األعضاء في المنظمة ،المجتمعيف ببماكو (مالي) ما بيف  30-28يناير
 ،2992عف انشغاليـ حياؿ تدىور الوضع االقتصادي المالي االجتماعي والبيئي لمقارة
اإلفريقية ،واستجابة لدعوة المجنة العالمي لمبيئة والتنمية تـ التأكيد عمي استراتيجية إفريقية
في ميداف البيئة عمي المدي الطويؿ لضماف التنمية المستدامة.
ويقوـ النظاـ البيئي لإلتحاد اإلفريقي عمى مجموعة مف الديناميكيات المتشابكة التى تدفع
التكامؿ اإلقميمي في أفريقيا وىي إدارة ااالستقالؿ مف الدوؿ االستعمارية مف خالؿ توفير حموؿ
إفريقية لمتحديات التى تواجييا القارة ،وادارة االعتماد المتبادؿ والتى تتعمؽ بالتفاعؿ
اإلقتصادي والسياسي واالجتماعي لمدوؿ األعضاء لضماف السالـ واألمف واالستقرار ،وادارة
التدويؿ والتى تشير إلي عالقة االتحاد األفريقي مع الجيات الدولية األخري (.)2
 الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب-:تضمف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب سبقاً عف المواثيؽ الدولية األخري،
النص عمي الحؽ في بيئة سميمة في منظومة حقوؽ التضامف ،ربما لظروؼ القارة األفريقية
التي يسود فييا التخمؼ االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،وما تفرضو ىذه الظروؼ مف
الحاجة إلي التضامف والتعاوف الدولييف لتنمية القارة األفريقية ،ولكفالة التمتع بمختمؼ
الحقوؽ والحريات المقررة في المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف ،سواء الفردية أو الجماعية.

Jo-Ansie van Wyk , ‘’The African Union’s response to climate change and Security’’,in :
Donald Anthony Mwiturubani and Jo-Ansie van Wyk , Climate Change and Natural
Resources Conflicts in Africa , Institute for Security Studies , Monograph 170.PP.7-8.
)1
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ويتضح ذلؾ مما جاء في ديباجة "الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب" فقد جاء بو
أف الدوؿ األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية إذ تؤكد مجدداً تعيدىا الرسمي الوارد في
المادة ( )2مف الميثاؽ بإزالة جميع أشكاؿ االستعمار مف أفريقيا ،وتنسيؽ وتكثيؼ تعاونيا
وجيودىا لتوفير ظروؼ حياة أفضؿ لشعوب أفريقيا وتنمية التعاوف الدولي ،آخذة في الحسباف
ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف .واذ تعرب عف اقتناعيا بأنو قد
أصبح مف الضروري كفالة اىتماـ خاص لمحؽ في التنمية ،وبأف الحقوؽ المدنية والسياسية
ال يمكف فصميا عف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية" وقد صاغ الميثاؽ حقوؽ
التضامف عمي النحو اآلتي-:
فقد نص في المادة ( )20عمي أنو:
 -2لكؿ شعب الحؽ في الوجود ،ولكؿ شعب حؽ مطمؽ وثابت في تقرير مصيره ،ولو أف يحدد
بحرية وضعو السياسي ،وأف يكفؿ تنميتو االقتصادية واالجتماعية ،عمى النحو الذي يختاره
بمحض إرادتو.
 -2لمشعوب المستعمرة المقيورة الحؽ في أف تحرر نفسيا مف أغالؿ السيطرة بالمجوء إلي
كافة الوسائؿ التي يعترؼ بيا المجتمع الدولي.
 -3لجميع الشعوب الحؽ في الحصوؿ عمى المساعدات مف الدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ،
في نضاليا التحرري ضد السيطرة األجنبية ،سواء أكانت سياسية أـ اقتصادية أـ ثقافية.
وتنص المادة ( )22عمي أنو:
 -2تتصرؼ جميع الشعوب بحرية في ثرواتيا ومواردىا الطبيعية ،ويمارس ىذا الحؽ لمصمحة
السكاف وحدىـ ،وال يجوز حرماف شعب مف ىذا الحؽ بأي حاؿ مف األحواؿ.
 -2في حالة االستيالء عمى أمواؿ الشعوب مف االستعمار ،يكوف لمشعب الذي تـ االستيالء
عمي ممتمكاتو الحؽ المشروع في استردادىا وفي التعويض المالئـ.
 -3يكوف التصرؼ الحر في الثروات والموارد الطبيعية دوف مساس بااللتزاـ بتنمية تعاوف
اقتصادي دولي قائـ عمى أساس االحتراـ المتبادؿ والتبادؿ المنصؼ ومبادئ القانوف الدولي.
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وجاءت المادة ( )22لتنص عمي أنو:
 -2لكؿ شعب مف الشعوب الحؽ في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،مع االحتراـ
التاـ لحرية الشعوب وذاتيتيا والتمتع المتساوي بالتراث المشترؾ لمجنس البشري.
 -2مف واجب الدوؿ بصورة منفردة أو بالتعاوف مع اآلخريف ضماف ممارسة حؽ التنمية.
وكذلؾ تنص المادة ( )23عمي أنو:
" لمشعوب الحؽ في السالـ واألمف عمي الصعيديف الوطني والدولي وتحكـ العالقات بيف الدوؿ
ومبادئ التضامف والعالقات الودية التى أكدىا ضمنياً ميثاؽ األمـ المتحدة ،وأكدىا مجدداً
ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية".
وجاءت المادة ( )24لتكوف أكثر صراحة في النص عمي الحؽ في بيئة نظيفة ،حيث تنص
عمي أنو  ":لكؿ الشعوب الحؽ في بيئة مرضية وشاممة ومالئمة لتنميتيا".
وىكذا يبيف الميثاؽ حقوؽ الشعوب أو حقوؽ التضامف وييمنا منيا ما جاء في المادة
 3/20مف تقرير حؽ الشعوب في الحصوؿ عمي المساعدات مف الدوؿ األطراؼ في الميثاؽ،
وحقيا في الكفاح ضد السيطرة األجنبية سواء أكانت سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية ،وحقيا
في السيادة الدائمة عمى مواردىا الطبيعية وفي استرداد ما سمبو االستعمار منيا والتعويض
عنو .كذلؾ قرر الميثاؽ حقيف ميميف ىما الحؽ في التنمية  ،والحؽ في بيئة صحية شاممة
ومالئمة لتنميتيا ،وقد أقرت األمـ المتحدة في العديد مف إعالناتيا ومؤتمراتيا الحؽ في بيئة
صحية سميمة ومناسبة ،وكذلؾ سائر حقوؽ التضامف .وقد أوردنا ىذا الحؽ في اإلطار العاـ
الذي جاء فيو حيث تـ الربط بينو وبيف حقوؽ الشعوب في حياة كريمة بشكؿ عاـ ،وفي
التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي العيش في سالـ تاـ والتحرر مف االستعمار والييمنة
االقتصادية(.)2

)(2

د .جعفر عبدالسالـ ،المنظمات الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،الطبعة السادسة ،2996 ،ص

 90وما بعدىا.
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 اتفاقية باماكو لحظر توريد النفايات الخطرة إلي أفريقيا والسيطرة عمي حركتيا عبر الحدودوادارتيا داخؿ أفريقيا -:2992
اعتمدت تحت رعاية منظمة الوحدة األفريقية كبديؿ التفاقية بازؿ ،حيث كانت الدوؿ
األعضاء في المنظمة تشعر بالقمؽ إزاء قضية استغالؿ الشركات األجنبية بمدانيـ مف أجؿ
التخمص مف النفايات السامة ،األمر الذي أكدتو عمميات إغراؽ النفايات الخطرة في كؿ مف
سواحؿ نيجيريا وجيبوتي وغينيا االستوائية وسيراليوف .باإلضافة إلي ذلؾ ،كانت ىناؾ أيضا
تقارير عف بعض البمداف اإلفريقية دخمت في اتفاقيات مشبوىة مع شركات إللقاء النفايات
السامة عمي أراضييا.
وتيدؼ إتفاقية باماكو إلي حظر استيراد جميع النفايات الخطرة إلي أفريقيا ،وكذلؾ فرض
معايير أكثر صرامة لمنقؿ عبر الحدود ،والغرض مف ىذه االتفاقية يقوـ أساساً عمي حماية
المنطقة مف الخطر المتزايد عمي صحة اإلنساف والبيئة جراء النفايات الخطرة

()2

ومف الجدير

بالذكر أف ىذه االتفاقية أصبحت سارية المفعوؿ منذ  22أبريؿ .2998

)1

Emeka Polycarp Amechi ,’’Linking Environment Protection and Povrrty Reduction
in Africa: An Analysis of the Regional Legal Responses to Environmental
Protection’’, Accessed :19/04/2014,
http://www.lead-journal.org/content/10112.pdf.
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المطمب الثالث
اتفاؽ التبادؿ الحر ألمريكا الشمالية
والبروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ باالتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف
 -2اتفاؽ التبادؿ الحر ألمريكا الشمالية
أكدت ديباجة االتفاؽ الموقع في  27-22ديسمبر  ،2992المنشئ لمنطقة التبادؿ الحر
بيف كندا والواليات المتحدة األمريكية والمكسيؾ ،عف إرادة الحكومات الثالث في النيوض
بالتنمية المستدامة وتدعيـ القواعد المتعمقة بحماية البيئة ،وبيذا الصدد تـ عقد اتفاؽ خاص
لمتعاوف في مجاؿ البيئة في  23سبتمبر  ،2993الذي يتضمف قواعد مفصمة تمزـ الدوؿ
المتعاقدة بتطبيؽ القواعد والقوانيف المتعمقة بالبيئة ،واعداد ونشر تقارير دورية عف حالة
البيئة ،وتقييـ األثر البيئي لألنشطة اإلنمائية ،كما أنشأ ىذا االتفاؽ لجنة لمتعاوف البيئي.
 -2البروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ باالتفاقية األمريكية لحقوؽ اإل نساف
نصت المادة ( )2/22مف البروتوكوؿ اإلضافي الممحؽ باالتفاقية األمريكية لحقوؽ
اإلنساف ،والذي تـ إقراره في ساف سمفادور عاـ  2988عمي أنو  ":لكؿ إنساف الحؽ في أف
يعيش في بيئة صحية ،وفي الحصوؿ عمي الخدمات العامة األساسية".
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املبث

الثبل

مببدئ التعبون الذويل املتعلقت حبمبيت البيئت
املستخلصت مه املؤمتراث واالتفبقيبث الذوليت

مف المسمـ بو اليوـ ،أف قضية البيئة موضوع إنساني ييـ البشرية جمعاء ،وثبت عممياً أنو
ليس بإمكاف دولة واحدة ميما كانت قدرتيا وامكانياتيا مواجية مشاكؿ البيئة بمفردىا ،األمر
الذي يجعؿ التعاوف الدولي ىو الوسيمة الوحيدة التي بمقدورىا إيجاد حموؿ لمشاكؿ البيئة التي
ال تقؼ الحدود السياسية أو الجغرافية أماـ تأثيراتيا السمبية ،ألف القضية أخطر مف ذلؾ
بكثير ،فالتموث ال يقتصر عمى حدود الدولة الواحدة ،بؿ في كثير مف األحياف يصبح التموث
عاب ارً لمحدود ألكثر مف دولة مثؿ :التموث اإلشعاعي ،والتموث الذري ،والتموث بالنفايات الخطرة
التي تعبر الحدود عف طريؽ نقميا عبر عدة دوؿ وتحدث كوارث بيئية ضارة باإلنساف وكافة
الكائنات الحية ،لذلؾ كاف البد مف توافر قواعد قانونية عمي المستوي الدولي لتنظيـ ومعالجة
مشكمة تموث البيئة.
وتأسيساً عمى ما تقدـ ،فإننى سوؼ أعرض ىذا المبحث مف خالؿ أربع مطالب وىـ-:
المطمب األوؿ
مبدأ التعاوف أو التضامف الدولي
تمثؿ قضايا البيئة خط ارً مشتركاً عمي البشر وتتطمب بالتالي تعاوناً عمى مستوي دوؿ العالـ
ككؿ ،وال يمكف التعامؿ معيا إال في نطاؽ العالـ.
واكتسبت البيئة بعدا عالميا يتجاوز الحدود السياسية لمدوؿ واالعتبارات الجغرافية المحمية
في دوؿ الشماؿ بداية مف ستينيات القرف الماضي ،عندما أثيرت مسألة األمطار الحمضية
التي سممت مصادر المياه العذبة في السويد وأثرت عمي غاباتيا ،وعندما تأكد بالدراسة أف
مصدر ىذا التمؼ البيئي ىو الغازات المنبعثة مف مداخف محطات الطاقة والمصانع في أمريكا
الشمالية ،عمى الجانب اآلخر مف المحيط األطمسي .وكاف ىذا مف أسباب دعوة الجمعية
العامة لألمـ المتحدة إلي عقد مؤتمر عالمي عف البيئة في استكيولـ في الفترة مف  5إلي
 26يونيو  . 2972وترجع أسباب التسميـ بيذا األساس أو المبدأ إلي تداخؿ حدود الدوؿ،
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وتعذر السيطرة الكاممة عمي البيئة عف طريؽ التشريعات الداخمية وحدىا ،األمر الذي يتطمب
وضع قواعد قانونية مشتركة لمحد مف أخطار التموث باختالؼ صوره وأشكالو ،وتحديد
المسئولية القانونية الناتجة عف عمميات التموث(.)1
وقد أكد المبدأ  22مف إعالف استكيولـ ضرورة التعاوف مف أجؿ تطوير القانوف الدولي فيما
يتعمؽ بالمسئولية وتعويض ضحايا التموث واألضرار األخري العابرة لمحدود .وقد انطوت
المبادئ مف  22إلي  25مف إعالف استيكولـ عمى القواعد المتعمقة بالتعاوف الدولي في إطار
البيئة ،حيث جاء بالمبدأ  22أنو :وفقاً ألحكاـ ميثاؽ األمـ المتحدة ومبادئ القانوف الدولي
يكوف لكؿ الدوؿ تطبيقاً لمبدأ السيادة الحؽ في استغالؿ ثرواتيا وفقاً لسياستيا الخاصة
بالبيئة ،ولكف عمي تمؾ الدوؿ واجب ضماف أف أوجو النشاط التي تجري عمي أقاليميا الوطنية
ال تضر غيرىا .وأشار المبدأ  24إلي أف المسائؿ الدولية المتعمقة بحماية وتحسيف البيئة،
يتعيف أف يجري تناوليا في إطار مف التعاوف بيف الدوؿ جميعاً كبيرة وصغيرة عمي قدـ
المساواة وأف يتـ ذلؾ التعاوف مف خالؿ اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراؼ أو غيرىا مف
الوسائؿ( .)2وقد تضمنت االتفاقية اإلطارية في شأف تغير المناخ قي مقدمتيا أف الدافع إلي
إبراميا ىو القمؽ في شأف ما ترتب عمى األنشطة اإلنسانية مف زيادات كبيرة في انبعاث
الغازات المسببة لالحتباس الحراري ،واعترفت المقدمة بأف الطبيعة الكونية لتغير المناخ تتطمب
تعاوف جميع الدوؿ ومساىمتيا في استجابة دولية فعالة ومناسبة طبقاً لمسئوليتيا المشتركة
والمتفاوتة طبقاً لقدراتيا وأحواليا االجتماعية واالقتصادية.
وقد أكدت الممارسة أيضا ىذا المبدأ مف خالؿ اجتماع لندف  ،2990وذلؾ عندما أصرت كؿ
مف الصيف واليند ،عمى أف تتحمؿ الدوؿ المصنعة عبء تحوؿ الدوؿ النامية إلي األساليب
البديمة التى تحمي طبقة األوزوف ،وتقرر ىذا المبدأ ألوؿ مرة فتـ إنشاء صندوؽ خاص متعدد
األطراؼ لألوزوف تديره الدوؿ المصنعة التي تدفع األمواؿ والنامية التى تنفؽ األمواؿ فييا

)(2

د .ياسر محمد فاروؽ المنياوي ،المسئولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة ،دار الجامعة الجديدة،

)(2

د .صالح الديف عامر ،مقدمة لدراسة القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2007 ،

االسكندرية ،2008 ،ص.24-23
ص.925

-31 -

مناصفة ،وبيذا يكوف العالـ قد طبؽ مبدأ المشاركة الجماعية في الحفاظ عمي البيئة التى
أصبح ىناؾ تسميـ بأف مواجيتيا مسئولية جميع الدوؿ دوف استثناء.
المطمب الثاني
مبدأ الحيطة
مف المبادئ اليامة في مجاؿ قواعد القانوف الدولي لمبيئة ومفاده وجوب أخذ االحتياطات
المناسبة لموقاية مف تموث البيئة .نصت عميو المادة الرابعة الفقرة الثالثة مف اتفاقية باماكو
المبرمة في  30يناير  2992المتعمقة بمنع استيراد نفايات خطيرة ورقابة حركتيا العابرة
لمحدود في إفريقيا ،وعمى منع إفراغ في البيئة ،مواد مف شأنيا أف تؤدي إلي أخطار عمى
الصحة اإلنسانية وعمي البيئة ،وتحث االتفاقية أيضاً عمى التعاوف مف أجؿ تبني التدابير
المالئمة ،لتطبيؽ مبدأ الحيطة .وأكدت ىذا المبدأ أيضا معاىدة لندف المؤرخة في  30نوفمبر
 2990الخاصة بالتعاوف في مجاؿ مكافحة التموث عف طريؽ النفط في الفقرة الثانية مف
ديباجة المعاىدة وتضمنتو في مرحمة تاريخية الحقة عدة معاىدات واتفاقيات منيا-:
 اتفاقية باريس المؤرخة في  22سبتمبر  2992بشأف حماية الوسط البحري األطمسي فيالفقرة األولي مف المادة الثانية.
 اتفاقية ىمسنكي المؤرخة في  27مارس  2992بشأف حماية واستعماؿ مجاري المياهالعابرة لمحدود والبحيرات الدولية في المادة الثانية ،وأيضا االتفاقية المؤرخة في  2أبريؿ
 2992بشأف حماية الوسط البحري لمنطقة بحر البمطيؽ في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة.
وتضمنت نصوص اتفاقيتي األمـ المتحدة اإلطارية حوؿ التغيرات المناخية الموقع عمييا
بنيويورؾ في  9مايو  2992في الفقرة الثالثة مف المادة الثالثة .ونصيا "تتخذ األطراؼ تدابير
احتياطية الستباؽ أسباب تغير المناخ" .ومعاىدة التنوع البيولوجي الموقع عمييا بريودي
جانيرو في  5يونيو  .2992كما أكدتو اتفاقية استكيولـ لممموثات العضوية الثابتة الموقعة
في  22مايو  2002صراحة في ديباجتيا بنصيا عمي أف ":واذ تقر بأف الحيطة ىي أساس
شواغؿ كؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية ومتأصمة فييا".
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وتنص اتفاقية التغير المناخي لعاـ  2992في المادة الثالثة الفقرة الثالثة عمى أف " تتخذ
األطراؼ تدابير وقائية الستباؽ أسباب تغير المناخ أو الوقاية منيا أو تقميميا إلي الحد األدني
لمتخف يؼ مف أثاره الضارة ،وحينما توجد تيديدات بحدوث ضرر جسيـ أو غير قابؿ لإلصالح،
ال ينبغي التذرع باالفتقار إلي يقيف عممي قاطع كسبب لتأجيؿ اتخاذ ىذه التدابير ."...
وقد جاء المبدأ الخامس عشر مف وثيقة إعالف ريو لمبيئة والتنمية الصادرة في  24يونيو
 ،2992معمناً ":مف أجؿ حماية البيئة تأخذ الدوؿ ،عمى نطاؽ واسع ،بالنيج الوقائي ،حسب
قدرتيا ،وفي حالة ظيور أخطار ضرر جسيمة ،ال سبيؿ إلي عكس اتجاىيا ،ينبغي أف ال
يستخدـ االفتقار إلي اليقيف العممي الكامؿ سببا لتأجيؿ اتخاذ تدابير تتسـ بالفاعمية لمنع
تدىور البيئة"(.)1
المطمب الثالث
مبدأ عدـ التمييز والمساواة في المعاممة بيف ضحايا المموثات العابرة لمحدود
ىو مبدأ عرفي ،ويعد أحد المبادئ األساسية في القانوف الدولي لمبيئة ،اليدؼ منو تمكيف
ضحايا األضرار البيئية العابرة لمحدود مف استعماؿ نفس اإلجراءات والمجوء إلي نفس األجيزة
اإلدارية ،والقضائية المتاحة لمواطني الدوؿ التي يصدر عنيا التموث العابر لمحدود ،أو التي
يتواجد عمى إقميميا مصدر الضرر البيئي بدوف تمييز عمى أساس الجنسية أو اإلقامة أو
المكاف الذي قد يقع فيو الضرر .كما تـ تقرير ىذا المبدأ في ديباجة االتفاقية المتعمقة باآلثار
العابرة لمحدود لمحوادث الصناعية ىمسنكي  2992واالتفاقية الخاصة بالحؽ في استخداـ
المجاري المائية الدولية في غير أغراض المالحة نيويورؾ .2997

)(2

د .أشرؼ عرفات أبو حجازة ،مبدأ المموث يدفع ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص.33
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المطمب الرابع
مبدأ المموث الدافع
ظير ىذا المبدأ ألوؿ مرة في إطار منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية عاـ  ،2972كمبدأ
لمسياسات البيئية ،ييدؼ إلي ترشيد استخداـ الموارد الطبيعية التي تحتوييا البيئة وىو مبدأ
اقتصادي أيضا ،ييدؼ إلي تحميؿ المموث أعباء منع ومكافحة التموث كي تكوف البيئة في
حالة مقبولة ،تطور ىذا المبدأ في التسعينيات مف القرف الماضي ،ليصبح مبدأ قانونياً معترؼ
بو عالميا .ويشكؿ مبدأ أساسيا لمتكاليؼ المخصصة لمنع التمويث وتدابير الرقابة عميو
وتشجيع االستخداـ األمثؿ لمموارد البيئية النادرة وتجنب اإلضرار بالتجارة الدولية واالستثمار(.)1
وليذا المبدأ تطبيقات كثيرة ومنيا :قرار المؤتمر األوربي لوزراء النقؿ نوفمبر  2989الذي
قرر ضرورة إنشاء ضرائب جديدة أو إ

ضافية لتغطية تكاليؼ األضرار التي يسببيا التموث.

وىو ما تـ تبنيو مف طرؼ وزراء البيئة والصحة لمدوؿ األوربية األعضاء في منظمة الصحة
العالمية ديسمبر  ".2989كؿ مؤسسة خاصة أو عامة تحدث أض ار ار في البيئة أو مف
المحتمؿ أف تتسبب فييا ،تتحمؿ المسئولية المالية عف ىذه األضرار".
وقد أقر ىذا المبدأ منتدي القانوف الدولي لمبيئة المنعقد في ايطاليا عاـ  ،2990معاىدة
االتحاد األوربي  ،2992اتفاقية برشمونة  2995المتعمقة بحماية البيئة البحرية والساحمية
لمبحر األبيض المتوسط .والفقرة  27مف ديباجة اتفاقية استيكولـ بشأف المموثات العضوية
 22مايو  2002وكذلؾ المبدأ  26مف إعالف ريو دي جانيرو  2992آخذة في االعتبار
النيج القاضي بأف عمي المموث  ،مف حيث المبدأ ،أف يتحمؿ تكمفة التمويث ،مع المراعاة
الواجبة لممصمحة العامة ودوف اإلخالؿ بالتجارة واالستثمار الدولييف.
وترتيباً عمي ما سبؽ ،نجد أف نتائج التعاوف الدولي في مجاؿ حماية البيئة ورغـ التسميـ
بكونو أصبح ضرورياً إال أنو لـ يصؿ بعد إلي درجة التعاوف المطموبة ،األمر الذي يستوجب
بذؿ المزيد مف الجيود الدولية في ىذا المجاؿ.

)(2

د .أشرؼ عرفات أبو حجازة ،مرجع سابؽ ،ص.26
-33 -

اخلبمتت
الشؾ أف البيئة تعد قيمة مف القيـ االجتماعية التى يسعي النظاـ القانوني لممحافظة عمييا،
وتفوؽ في الواقع مف حيث أىميتيا معظـ القيـ األخري ،ألف اإلضرار بيا ال يطاؿ فردا واحدا
فحسب ،بؿ يطاؿ الكؿ في مجموعو ،لذلؾ اتجيت كؿ الدوؿ لمتأكيد عمى ىذه القيمة في
قوانينيا الوطنية والمواثيؽ الدولية ،كما تعددت االتفاقيات التى تسعي لحمايتيا مف كؿ
االعتداءات التى تصيبيا ،ويتعيف عمى الدوؿ التعاوف في إطار حماية البيئة حتى ال تواجو
األجياؿ القادمة مشكالت ال يمكف التغمب عمييا ،ذلؾ أف البيئة ىي مستقبمنا المشترؾ ،وىي
مسئولية تقع عمي عاتؽ البشرية جمعاء .وىذا ما أكده الميثاؽ العالمي لمطبيعة بأف الجنس
البشري ىو جزء ال يتج أز مف الطبيعة ،وتعتمد الحياة عمى عدـ إعاقتو أو تدخمو في نظاـ
الطبيعة الذي يكفؿ تزويده بالطاقة والغذاء.
ومف الواضح ،أف التعاوف الدولي وتضافر جيود الشعوب والحكومات لحماية البيئة والحفاظ
عمي مواردىا الطبيعية أصبح أم ار ضرورياً ال غني عنو ،ووسيمة فعالة لمنع تدىور البيئة
وفسادىا ،وأف اإلجراءات اإلنفرادية أو الوطنية ال تكفي وحدىا لحماية البيئة والحفاظ عمي
الموارد الطبيعية.
كما يتضح مما سبؽ ،أف لإلتفاقيات الدولية عالمية كانت أـ إقميمية دو ارً بار ازً في حماية
البيئة ،ويؤكد ذلؾ عدد المؤتمرات الدولية التي عقدت ليذا الغرض ،وعدد المعاىدات
واالتفاقيات التى أبرمت بيدؼ حماية البيئة  ،وكذلؾ الكـ اليائؿ مف الق اررات والتوصيات
والمعايير التى صدرت عف المنظمات بالمؤتمرات الدولية.

الىتبئج:
توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،نجمميا فيما يمي:
 ساىمت اتفاقيات األمـ المتحدة بدرجة كبيرة في بمورة تطوير القانوف الدولي لمبيئة ،خاصةمع إعالف مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة اإلنسانية لعاـ  2972بإستوكيولـ الذي ساىـ في
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تكريس مبادئ القانوف الدولي لمبيئة ،فضالً عف إنشاء برنامج األمـ المتحدة لمبيئة الذي
لعب دو ارً ىاماً في تنفيذ وتمويؿ االتفاقيات البيئية.
 شكؿ مؤتمر ريو لعاـ  ، 2992نقطة فارقة في تطوير القانوف الدولي لمبيئة في إطار ربطالبيئة بالتنمية ،مف خالؿ إعالف ريو وجدوؿ أعماؿ القرف  22الذي شكؿ خطة عمؿ
مفصمة تحتوي عمي  225موضوعاً محددا ،وتغطي خطة العمؿ ىذه جميع المجاالت
الرئيسية التي تؤثر عمى الربط بيف البيئة والتنمية.
 ساىمت األمـ المتحدة في إبراـ العديد مف المعاىدات المتعمقة بالمجاالت البيئيةالثالث(اليواء ،التربة ،البحار) ،ثـ متابعة االلتزاـ بأحكاميا عبر األجيزة الفرعية ،ومف
الجدير بالذكر أف الجمعية العامة أصدرت عاـ  2975قرار تحت رقـ  3436يقضي بجمع
المعاىدات الدولية المتعمقة بحماية البيئة وتدوينيا في سجالتيا واخطار مجمس األمف
الدولي بأية اتفاقية أو معاىدة جديدة.
 اعتبر القانوف الدولي االعتداء الجسيـ عمى البيئة باستخداـ أسمحة محظورة أو باستخداـاأل سمحة التقميدية بشكؿ يسيء إلي البيئة مف قبيؿ الجرائـ اإلرىابية في تقنيف لجنة القانوف
الدولي وكذلؾ في كافة االتفاقيات الحديثة التي جرمت اإلرىاب .

التوصيبث:
تكمف أىـ ما توصمت إليو الدراسة مف توصيات ،في اآلتي:
 البيئة إرث إنساني مشترؾ ،إذ البد مف إعادة النظر في اآلليات الدولية المعتمدة فيالمحافظة عمي البيئة ،مف خالؿ توسيع مجاؿ االتفاقيات الدولية واستحداث آليات جديدة
عمي مستوي األمـ المتحدة أو عمي المستوي اإلقميمي ،بالشكؿ الذي يضمف حماية أفضؿ
وأشمؿ لمبيئة.
 اقتراح وضع مدونة جنائية لمبيئة ،أو إدماج النصوص العقابية الماسة بالجرائـ البيئية فيقوانيف العقوبات ،كما أف ىناؾ مطالبة بتدويؿ الجرائـ البيئية وجعميا في مصاؼ الجرائـ
التى تخضع الختصاص القضاء الدولي الجنائي.
 التأكيد عمى عدـ استخداـ األقاليـ العربية وغيرىا لدفف النفايات وغيرىا مف المواد المموثةلمبيئة.
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 تفعيؿ دور المنظمات غير الحكومية  /منظمات المجتمع المدني في مجاؿ حماية البيئة. تفعيؿ دور األمـ المتحدة في حماية البيئة ،وذلؾ مف خالؿ بذؿ جيود أكبر إلقناع الدوؿالمتقدمة بأف تفي بوعودىا بتقديـ إعانات لبمداف العالـ الثالث في الجوانب البيئية والتنموية
بيدؼ تحقيؽ التنمية المستدامة ،ألنو ال يمكف الحفاظ عمي البيئة في ظؿ تفشي الفقر
والجوع.
 يتعيف عمى كافة الدوؿ والشعوب أف تتعاوف لمنع اإلضرار بالبيئة ،وكذلؾ أف تتعاوف بوضعاألنظمة والتشريعات الكفيمة بحماية البيئة وعقاب كؿ مف يقترؼ أفعاالً تضر بيا.
 البد مف البحث عف آليات ممزمة لتفعيؿ مسئولية كؿ دولة إزاء التزاماتيا البيئية المقررة فيمختمؼ المؤتمرات واالتفاقيات الدولية عمى نحو يمنع الدوؿ الكبري مف التيرب منيا.
 ضرورة التنسيؽ بيف المنظمة العالمية ومختمؼ المنظمات اإلقميمية مف خالؿ األمناءالعاموف فيما يتعمؽ بتبادؿ المعمومات والدراسات والنتائج المستخمصة في مجاؿ حماية
البيئة والنيوض بالتنمية المستدامة.
 ضرورة تفعيؿ أحكاـ الفصؿ الثامف مف ميثاؽ األمـ المتحدة في مجاؿ التعاوف بيف مختمؼالمنظمات الدولية فيما يتعمؽ بحماية البيئة.
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