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القانػنية لمبيئة البخية الحساية  
ضل أحكام القانػن الجولي في   

 

.زياد عبجالػىاب الشعيسيد  
جامعة السؾصل/ اإلقميسية تمركز الدراسا /القانؾف الدولي العاـ مدرس  

  
 26/4/3125تاريخ قبػل الشذخ      23/2/3125 تاريخ استالم البحث

 
 البحث دتخمزم

لتدددي تدددج ل  دددسغ ة احدددج أىدددع السػا دددي  اتعدددج مددددالة حسايدددة البيئدددة البخيددد
، وقج سعت الجول إلى إيجداد يديح حسايدة قانػنيدة ليدحا الشدػ  مدغ االىتسامات الجولية

، واالتفاقيدات مدغ السدمتسخات الجوليدة محدػر الثييدخ اندتأنػا  البيئة ،لدحلظ نجدج إنيدا  
ت فددي الػقدد  البخيددة الجوليددة التددي سددعت إلددى  ددسان حقددػا الددجول فددي تدداميغ البيئددة

 الحا خ والسدتقبل.
في ضدل أحكدام القدانػن الدجولي   البحث الزػء عمى حساية البيئة البخية يدمط

الحييدث لزدسان حقدػا الدجول  بػيفيا تدج ل  دسغ اىتسدام القدانػن الدجولي والددعي
 شخاففي ىحا السجال عبخ االتفاقيات الجولية متعجدة األ

  .االتفاقيات الجولية -ليالقانػن الجو  -السفتاحية: البيئة البخية الثمسات
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 السقجمة
خػلؿ  مؽ قانؾني بعد ذات أهسية البريةمؾضؾع حساية البيئة  يذكل

 التقشياتبدبب  إصابتها، التمؾث التي مخاطروازدياد  ،التظؾر الحاصل فيها
 برػؾر  سػمبية تػثثر لتػيا والسبيػدات اإلشػعاييةوالشؾوية والسمؾثػات  البيؾلؾجية

 السعاهػػػػدات عػػػػل فػػػػي السخػػػػاطر هػػػػ   مؾاجهػػػػة مػػػػؽالبػػػػد  فكػػػػا ولػػػػ لػ ،يميهػػػػا
 الددددجولي لمقددددانػن  أساسػػػػيا  مرػػػػدرا   تعػػػػد التػػػػياألطػػػػراؼ(  متعػػػػدد ) أو الذػػػػارية

 Law Making) قػػػانؾف  بسثابػػػة تعػػػد إذ مكتؾبػػػا   مرػػػدرا   بؾصػػػ ها (التفددداقيا)

Treaties)، يػػؽ فزػػل   .أسػػباب  وبيػػاف البريػػة البيئػػة يمػػ  الؾاقػػ  التمػػؾث لسعالجػػة 
مؽ خلؿ السثتسرات الدولية التي  ه   االت اقيات الدولية التي سبقت دالجهؾ 

يؽ الجهؾد  م هؾـ الحساية وتعزيز ه   الحساية فزل   إل حاولت الؾصؾؿ 
القانؾف الػدولي  إل الستحد  ، وه   الجهؾد قادت  األمؼالسب ولة مؽ مشغسة 

 ،دوف غيرها حدب بريةال البيئةمؾضؾع  فيخررشا بحثشا ه ا  وقد ،لمبيئة
مػػؽ  لحػػدا ووسػػا لوماهيػػة التمػػؾث الؾاقػػ  يميهػػا،  ؾمهػػا،خػػلؿ بيػػاف م ه مػػؽ

 البيئة في العالؼ. أجزاءالتمؾث في ه ا الجزء السهؼ مؽ 
 البحث إشكالية

 التػي تػؼ يقػدها والخاصػة بالبيئػة البريػة تظػؾرا   يػةاالت اقيػات الدول تسثل
الحسايػة تقابمهػا إشػكالية  هػ   إف إال ،في مجاؿ الحساية القانؾنية لمبيئػة نؾييا  

مدػ قدر  ه   الؾثاؽ يم  تؾفير الحساية اللزمة  أولهسااثشيؽ  بأمريؽتتعمق 
الثػػاني  األمػػر أمػػا ،نؾف الػػدولي لمحػػد مػػؽ عػػاهر  التمػػؾثوالسقػػرر  بسؾجػػب القػػا

 إفوهػ ا يعشػي  فايمة لغرض ضػساف تظبيػق مشاسػب لهػا. آلياتمدػ ايتساد 
لػػػؼ تتعػػػزز هػػػ    فايمػػػة مػػػا غيػػػر االت اقيػػػات الدوليػػػة بؾجػػػالحسايػػػة لؾحػػػدها بس

الػػػػدوؿ تؾقػػػػ  يمػػػػ   إف إلػػػػ ، والدػػػػبب يعػػػػؾد ات مقػػػػرر  قانؾنػػػػاالحسايػػػػة بجػػػػزاء
 ظبيػػػقالسعاهػػػد  الدوليػػػة الخاصػػػة بحسايػػػة البيئػػػة دوف ترػػػديقها مسػػػا يعرقػػػل ت

 .نرؾص السعاهدات مدتقبل  
 البحث  أىسية

ومعرفػػػة  ةالبريػػػ بيئػػػةال م هػػػؾـمػػػؽ خػػػلؿ دراسػػػة  لبحػػػ ا أهسيػػػة تتػػػأت 
العػاـ مػػؽ  يبقؾايػد القػانؾف الػدول مؾاجهتهػػا واليػة يهػاالؾاقػ  يم التمػؾث أسػبا 
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بيانها في بحثشا بؾص ها وسا ل لمتحرؾ الدولي  التيخلؿ االت اقيات الدولية 
األمػػػػؼ الستحػػػػد  لسكافحػػػػة  ات اقيػػػػة أهسهػػػػامػػػػؽ اجػػػػل الحسايػػػػة والتػػػػي كػػػػاف مػػػػؽ 

إجػػراء  فروتػػرادـ بذػػأ ات اقيػػةو  ،الكيسيا يػػةاألسػػمحة  حغػػر وات اقيػػة الترػػحر،
بػازؿ  وات اقيػة ،السؾافقة السدػبقة يػؽ يمػؼ بخرػؾص بعػض السػؾاد الكيسيا يػة

 .الدولية بذأف التحكؼ في نقل الش ايات الخظر  والتخمص مشها يبر الحدود
 ا تيار البحث سبب

 األهسيةمؽ  والتكشؾلؾجيالتمؾث اليـؾ في عل التظؾر التقشي  أصبح
 وأثػػػػػار ومدػػػػػببات   خظؾرتػػػػػ و  أبعػػػػػاد اسػػػػػتدي  ضػػػػػرور  دراسػػػػػة  مسػػػػػااف بسكػػػػػ

قؾايػد  وت عيػلبعد دراسة األسبا  واآلثار وطرؽ السعالجػة  وتأثير  ومعالجت 
 . الذأفالقانؾف الدولي به ا 

 البحث فخ ية
يػػػؽ  فزػػػل   اإلندػػػافلسػػػؾت  السدػػػببةالعؾامػػػل  أهػػػؼالتمػػػؾث احػػػد  يعػػػد

ات الخاصػػة بالبيئػػة البريػػة التػػزاؿ غيػػر األمػػراض الػػ ؼ ترػػيب ، واف االت اقيػػ
البيئػة البريػة  أهسيػةدراسػة  يدػتدييقادر  يم  تعزيز الحساية القانؾنية، مسػا 

 وحسايتها مؽ الشاحية القانؾنية لمحد مؽ التمؾث فيها. 
 البحث نصاا

 لبريػةالبيئة وهي البيئػة ا أنؾاعالبح  في دراسة نؾع واحد مؽ  يعش 
مػػؽ البيئػػة  األخػػرػ  األنػػؾاعمػػؽ  اإلندػػافيمػػ   أثيرا  وتػػ تزػػررا   األكثػػركؾنهػػا 

 كالبيئة البحرية والبيئة الجؾية.
 البحث مشيجية

والسػػشهق التحميمػػي مػػؽ خػػلؿ  ،فػػي البحػػ  السػػشهق االسػػتقرا ي ايتسػػد
 الدولية وتحميمها. االت اقيات صاستقراء نرؾ 

 البحث  ىيكمية
 :يأتيتقديؼ البح  كسا  تؼ
 ال ؼ يريبها.  التمؾثومغاهر  البريةبيئة م هـؾ ال :األول السبحث
 السثتسرات الدولية في حساية البيئة البرية. دور :الياني السبحث
 : دور االت اقيات الدولية في حساية البيئة البرية.اليالث السبحث
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 األول السبحث
 تريبياالحي  التمػث مطاىخالبيئة و  مفيػم

ضػػسؽ  دخلتػػ إذ رضػػيةاأليشاصػػر الحيػػا  فػػي الكػػر   حػػدأ هػػي البيئػػة
 الػػػػػدوؿولػػػػػ لػ تجتهػػػػػد  ،والعمسيػػػػػة كافػػػػػة اإلندػػػػػانيةصػػػػػسيؼ االختراصػػػػػات 

 اإلندػػػاف تعػػػرضي ال كػػػيالحسايػػػة لهػػػا  تػػػؾفيروالسشغسػػػات الدوليػػػة مػػػؽ اجػػػل 
 الخظر. إل وغير  مؽ الكا شات الحية 

البريػػة حدػػب مػػؽ خػػلؿ  البيئػػةمؾضػػؾع  سػػشعالق األسػػاسهػػ ا  ويمػػ 
 وماهيػػة التػػي ترػػيبها... لسمؾثػػاتا وأنػػؾاعالبريػػة  ماهيػػة البيئػػة ابتػػدءا  البحػػ  

الخاصػة  ليػةالدو  يػاتالحساية التػي يؾفرهػا القػانؾف الػدولي يػؽ طريػق االت اق
 يقبػػػل التعريػػػي بالبيئػػػة البريػػػة سػػػشبيؽ م هػػػؾم ولكػػػؽ ،بهػػػ ا الشػػػؾع مػػػؽ البيئػػػة

 التعريػػيتشاولشػػا فيػػ   يؽمظمبػػ إلػػ السبحػػ   تقدػػيؼ تػػؼ يسؾمػػا   والتمػػؾثالبيئػػة 
التمػؾث  وأنػؾاعالبيئة البريػة  وم هؾـ األوؿ السظمبتمؾثها في  وأسبا  ئةالبيب

 : يأتي وكساالسظمب الثاني  فيال ؼ يريبها 
 

 األول السصمب

 بالبيئة وأسباب تمػثيا التعخيف
 :يد   مشها معاني فيفي المغة تأتي  وهيمؽ "بؾأ"  مذتقةالبيئة لغة:    
 :وبػؾأ لػ  مشػزال  وبػؾأ  مشػزال   ،نزلتػ  يقاؿ تبؾأت مشزلػة أؼ ،أو السؾض  السشزؿ
َِ ِفػػي اأْلَْرِض   :ومشػ  قؾلػػ  تعػال  (ٔ)ومكػؽ لػػ  فيػ  هيػأ  َوَكػ ِلَػ َمكنشنػػا ِلُيؾُسػ

َيَتَبػػػػػػؾنُأ ِمْشهػػػػػػا َحْيػػػػػػُ  َيذػػػػػػاُء ُنِرػػػػػػيُب ِبَرْحَسِتشػػػػػػا َمػػػػػػْؽ َنذػػػػػػاُء َوال ُنِزػػػػػػيُ  َأْجػػػػػػَر 
اْلُسْحِدِشيؽَ 

(ٕ). 
أما تعري ها اصظلحا  فهي: ذلػ الحيز ال ؼ يسارس في  البذر   

تذسل ضسؽ ه ا اإلطار كافة الكا شات الحية مؽ مختمِ أنذظة حياتهؼ،و 
 .(ٖ)حيؾاف، ونبات، والتي يتعايش معها اإلنداف 
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وما يريب ه   البيئة هؾ يبار  يؽ الحالة القا سة فيها ناتق يؽ 
التغيرات البيؾلؾجية والتي تدبب األضرار أو األمراض أو الؾفا  لإلنداف 

 .(ٗ)ة البيئيةبظريقة مباشر  أو يؽ طريق اإلخلؿ باألنغس
وقد وردت تعري ات يد  لمبيئة، ات ق بعزها في )اإلطار العاـ( 
واختمِ البعض اآلخر في الت اصيل، فهشاؾ مؽ يخمط بيؽ البيئة 
وااليكؾلؾجيا ويعزو البعض ه ا االختلؼ إل  التداخل واالستيعا  بيؽ 

ألخير ( إذ  يدتؾيب الس هؾـ اEcologyم هؾـ البيئة وم هؾـ اإليكؾلؾجيا )
 .(٘)معش  البيئة ويذسم 

كل شيء يحيط في حيؽ أف تعريي البيئة بالسعش  الؾاس  هي "
باإلنداف"أو هي اإلطار ال ؼ يعيش في  اإلنداف ويسارس في  نذاط  
الزرايي والرشايي واالقترادؼ واالجتسايي، او هي "مجسؾع العؾامل 

دية التي تجتس  وتعسل الظبيعية والبيؾلؾجية واالجتسايية والثقافية واالقترا
يم  التؾازف، وتثثر بذكل مباشر أو غير مباشر في اإلنداف والكا شات 
األخرػ"ومشها أّف البيئة هي مجسؾية العؾامل التي تثثر في الؾسط ال ؼ 

 .(ٙ) يحيا في  اإلنداف"
ل ع ياـ ي تقر فاالتجا  الؾاس  لمتعريي، يعتسد يم  أّف ل ع "البيئة" 

والحرر، يم  يكس ما يعظ  ل  في نظاؽ االتجا  الزيق إل  التحديد 
 .(ٚ)مؽ معاف قريبة مش  غالبا ،

وقد اتج  مثتسر األمؼ الستحد  لمبيئة والتشسية البذرية، ال ؼ يقد في 
جسمة السؾارد السادية إل  تعريي البيئة بأّنها " ٕٜٚٔستؾكهؾلؼ ياـ 

إلشباع حاجات اإلنداف واالجتسايية الستاحة في وقت ما وفي مكاف ما 
 .(ٛ)"وتظمعات 

يتبػػػيؽ لشػػػا مسػػػؽ سػػػبق أّف العامػػػل الػػػر يس فػػػي إيظػػػاء م هػػػؾـ يػػػاـ أو 
خػػاص لمبيئػػة هػػؾ مػػػدػ تأثيرهػػا فػػي اإلندػػاف مػػػؽ يدمػػ ، والػػ ؼ تثكػػد يميػػػ  
اغمػػب التعري ػػات، فػػي حػػيؽ يركػػز الػػبعض اآلخػػر يمػػ  التػػأثير الستبػػادؿ بػػيؽ 

عزػها الػبعض. والتعريػي األفزػل يشاصر البيئة، بسا فػي ذلػػ اإلندػاف، وب
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مؽ وجهة نغرنا هؾ ال ؼ يجس  بيؽ الس هػؾميؽ، ذلػػ أّف البيئػة، فزػل  يػؽ 
فإنهػا أيزػا  مرػدر يظػاء لكػل مػػا  –كؾنهػا اإلطػار الػ ؼ يحيػا فيػ  اإلندػػاف 

يمـز لحيات  واستسرارها. ومؽ ثؼ كاف تأثيرها الؾاضح في حيا  البذر مؽ كػل 
فزػػل يػػؽ التظػػؾر الػػ ؼ أحدثػػ  اإلندػػاف فػػي  .وجػػؾ  االترػػاؿ بيشهػػا وبيػػشهؼ

 . أفرز  مؽ نتا ق سمبية أثرت يم  البيئة وما تزاؿ وسا ل الحيا  وما
 التمػث  تعخيف

يم  التػدليس وال دػاد ومشهػا لػؾث ويعشػي  : مؽ لؾث وتدؿلغة التمؾث
 . (ٜ)الذيء تمؾيثا   ثلؾ 

: هػػػؾ إحػػػداث تغييػػػر فػػػي البيئػػػة التػػػي تحػػػيط بالكا شػػػات ايدددصالحا   أمػػػا
 الحيػػة ب عػػل اإلندػػاف وأنذػػظت  اليؾميػػة مسػػا يػػثدؼ إلػػ  عهػػؾر بعػػض السػػؾارد

ال تػػػػتل ؼ مػػػػ  السكػػػػػاف الػػػػ ؼ يعػػػػيش فيػػػػ  الكػػػػػا ؽ الحػػػػي ويػػػػثدؼ إلػػػػػ   التػػػػي
السحيط الحي يسارس فيدو البذدخ مختمدأل األنذدصة  ذلظ" هػؾ أو (ٓٔ)اختلل 

 .(ٔٔ)"الحياتية والتي يتعاير فييا الثائشات الحية
يذػير إلػ  اخػتلؼ فػي ندػب مكؾنػات الظبيعػة سػؾاء  ؾثالتمػ وم هؾـ

أكاف ب عل اإلنداف أـ غير  ويثثر ه ا االخػتلؼ  ء  بالزياد  أـ الشقراف وسؾا
 .(ٕٔ)الحيةبالدمب يم  البيئة والكا شات 

ورد فػػػي تقريػػػر السجمػػػس االقترػػػادؼ واالجتسػػػايي التػػػاب  ل مػػػؼ  وقػػػد
 الستخػػػ   لسكافحتػػػ  بأنػػػ  والتػػػدابيرحػػػؾؿ تمػػػؾث الؾسػػػط  5691لعػػػاـ  لستحػػػد ا
سباشدددخ لطنذدددصة الدددحي يحدددجث بفعدددل التددداثيخ السباشدددخ و يدددخ ال التغيدددخ)

اإلندددددانية فددددي تثددددػيغ أو فددددي حالددددة الػسددددط عمددددى نحددددػ يخددددل بددددبعس 
الحالددة  فددي ااألنذددصة التددي  ددان مددغ السدددتصا  القيددام بيدد أواالسددتعساالت 

يرفػػ  السذػػػرع العراقػػي فػػػي القػػانؾف حسايػػػة  وقػػد (ٖٔ)(الصبيعيددة لدددحلظ الػسدددط
العػامددل أي مددغ السددػاد أو  وجددػدبأنػػ  ) 7002لدػػشة  72وتحدػػيؽ البيئػػة رقػػؼ 

السمػثة, مغ مػاد يمبة وسائمة و ازية أو  ػ اء أو إشعاعات أو حخارة 
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أو وىددأ أو اىتدددازات أو مددا تذددابييا أو عػامددل إحيائيددة بفعددل اإلندددان أو 
 .(ٗٔ)(بفعل  يخه تمدي بصخيق مباشخ أو  يخ مباشخ إلى تمػث البيئة

ات يبػػػػار  يػػػػؽ الحالػػػػة القا سػػػػة فػػػػي البيئػػػػة الشاتجػػػػة يػػػػؽ التغيػػػػر  فهػػػػؾ
السدػػػػػتحدثة والتػػػػػي تدػػػػػبب لإلندػػػػػاف اإلزيػػػػػاج واألمػػػػػراض أو الؾفػػػػػا  بظريقػػػػػة 

 يؽ طريق اإلخلؿ باألنغسة البيئية. أو ،مباشر 
الحػػػػدي  لمتمػػػػؾث يذػػػػسل يمػػػػ  كػػػػل مػػػػا يػػػػثثر يمػػػػ  جسيػػػػ   والتعريػػػػي
وكػػ لػ مػػا يػػثثر فػي تركيػػب العشاصػػر الظبيعيػػة غيػػر الحيػػة  العشاصػر الحيػػة،

 مثل الهؾاء والتربة والجؾ.
إف التمػػػؾث البيئػػػي: هػػػؾ كػػػل تغيػػػر غيػػػر  ،مػػػؽ هشػػػا ندػػػتظي  القػػػؾؿو  

نتيجػة فعػل اإلندػاف  ،البيئػة ويػثدؼ إلػ  إحػداث الزػرر فيهػا بيطبيعي ير
يػػػػؾا ؼ نذػػػػاطات   أوويػػػػثثر فػػػػي قػػػػدر  البيئػػػػة يمػػػػ  تػػػػؾفير مػػػػا يل ػػػػؼ اإلندػػػػاف 

اإلندانية والحياتية, ويثدؼ إل  إحداث ضرر باإلندػاف مػؽ خػلؿ األمػراض 
مسػػا يعشػػي أف التمػػؾث هػػؾ ال عػػل الؾاقػػ  البيئػػي والػػ ؼ  ،الؾفػػا  أويػػاج أو اإلز 

تشػػػاقص السدػػػت اد مشهػػػا ويعيػػػق مػػػؽ  لػػ الظبيعػػػة ويػػػثدؼ إ ليػػثثر يمػػػ  يؾامػػػ
 .أيزا  بإحداث ضرر باإلنداف  ويتدبب نسؾهاتظؾرها و 
 

 الياني السصمب
 بياالبيئة البخية والتمػث الحي يري مفيػم

راء التمؾث البد أف يكؾف ل  أثار  الزرر الؾاق  يم  البيئة ج أف
 يم  اإلنداف، ألف اإلنداف هؾ ال ؼ يت ايل م  البيئة، ويتأثر بسا يريبها

فيكؾف هشاؾ إخلؿ في التؾازف بيؽ حاجات  ،في الهؾاء أو الساء أو الهؾاء
فالتقدـ  يسمية التمؾث، في وبيئت ، فاإلنداف هؾ الدبب الر يس اإلنداف،

 تعد أسبابا   مباشرا   خداـ السؾارد السرتبظة ب  ارتباطا  است ؾءوس التكشؾلؾجي
 مباشر  لمتمؾث.
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 األول الفخ 
  البيئة البخية تعخيف

 األرضية  التي تغظي صخؾر القذر  الظبقة" بالبيئة البرية: السقرؾد
وتتكؾف مؽ مزيق مؽ السؾاد السعدنية والسؾاد العزؾية والساء والهػؾاء والتربػة 

الػػػػػدور   أسػػػػػاسوهػػػػػي  األرضلمحيػػػػػا  يمػػػػػ   األساسػػػػػيةر هػػػػػي احػػػػػد  العشاصػػػػػ
هشػاؾ الكثيػر مػؽ  إفالظبيعػي  ومػؽ .(٘ٔ)"العزؾية التي تجعل الحيػا  مسكشػة

السخػػاطر التػػي تتشػػاوؿ التربػػة وترػػيبها بػػالخظر سػػؾاء كانػػت تمػػػ السخػػاطر 
 مسا يثثر في خرؾبتها.  اإلندافب عل  أـطبيعية 

هػػػي البشػػػاء والتؾسػػػ  يمػػػ   اإلندػػػاففعػػػل  إلػػػ التػػػي تعػػػؾد  فالتػػػأثيرات
 ،الزراييػػة لمبشػػاء األراضػػيمػػؽ الشاحيػػة الزراييػػة أؼ اسػػتغلؿ  األرضرقعػػة 

ومػػؽ ناحيػػة  ،الدػػكانية الزيػػاد لمدػػكؽ ومؾاجهػػة  السػػؾاطؽوذلػػػ لدػػد حاجػػة 
اسػػتخداـ  فػػةكثا إلػػ  أدتالزرايػػي  اإلنتػػاجالحاجػػة الستزايػػد  مػػؽ  فإفػػ أخػػرػ 

التربػة والقذػر   أجهػد مسػا ،الكيسا يػة األسػسد في استخداـ  واإلفراط األراضي
يػػػؽ يػػػؽ التمػػػؾث الشػػػاتق  فزػػػل  برػػػؾر  يامػػػة بدػػػبب السمؾثػػػات،  األرضػػػية

تػػػثثر فػػػي التػػػؾازف  هابؾصػػػ  األرضػػػيةكبيػػػر يمػػػ  البيئػػػة  تػػػأثيرلهػػػا  اإلشػػػعايات
 األخػػػرػ، لحيػػةببيئتػػ  وبالكا شػػػات ا اإلندػػافالبيئػػي السظمػػؾ  تػػػؾافر  فػػي يلقػػػة 

فػػػي الشبػػػات  تػػػثثرالتػػػي  ،سحرمػػػة دوليػػػا  فػػػي الحػػػرو ال األسػػػمحة اسػػػتخداـ مثػػػل
التمػػػؾث الػػػ ؼ  إفالػػػرغؼ مػػػؽ  ويمػػػ . غيػػػر مباشػػػر  أوبرػػػؾر  مباشػػػر   واإلندػػػاف
 فانػػ  ،والغػػروؼ البيئيػػة اإلشػػعاع وكسيػػاتالتربػػة يػػرتبط برػػ ات التربػػة  يرػػيب

 تػػػأثيروغيرهػػػا ذات  ،تبقػػػ  معظيػػػات التربػػػة مػػػؽ سػػػم  غ ا يػػػة األحػػػؾاؿفػػػي كػػػل 
 التي تعيش يم  ه ا الكؾكب. كا شاتال حيا  فيمباشر 
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 الياني الفخ 
  الحي يريب البيئة البخية التمػث

مػػؾاد ضػػار  بالتربػػة  إدخػػاؿيسكػػؽ القػػؾؿ إف تمػػؾث البيئػػة البريػػة يعشػػي 
مسا يتدػبب بتغييػر  ،فيها والكيسا يةتغيير في العشاصر ال يزيا ية  إل تثدؼ 

وتػػػثدؼ  ،والحيػػػؾاف باإلندػػػاف بيئػػػة ضػػػار  إلػػػ فػػػي التػػػؾازف البيئػػػي وتحؾلهػػػا 
تغييػػػر فػػػي نسػػػط  أوتذػػػؾيه   أو اإلندػػػافتهديػػػد حيػػػا   إلػػػ يؾاممهػػػا الدػػػمبية 
 وهي:  إدراجهاه   السمؾثات يسكؽ  ومؽحيات  الظبيعية 

 
  السبيجات (1)

ػػػ وهػػػي تحقػػػؽ فػػػي السحػػػيط الحيػػػؾؼ  سيةمركبػػػات يزػػػؾية مت اوتػػػة الد 
 هػػ   اسػػتخداـفػػي  األولػػ  التربػػة بالسرتبػػة وتػػأتيوذلػػػ لعػػلج يػػدـ التػػؾازف 

 الزرايية.  اآلفات لعلجالسبيدات 
 خاصػة األرضػية ةالسذاكل التي تعترض البيئ أهؼالسبيدات مؽ  وتعد

يمػػ   بػػل ،يكػػؾف مقترػػرا يمػػ  التربػػة فػػي الػػدوؿ الشاميػػة  الف اسػػتخدامها ال
 واإلخػػلؿاضػػظرا  فػػي البيئػػة البريػػة  إلػػ البيئػػة البريػػة بذػػكل يػػاـ وتػػثدؼ 

 بتؾازن 
ـؾ بهػػػ   السبيػػػدات تعػػػد مذػػػكمة تؾاجههػػػا اليػػػ األرضػػػيةتمػػػؾث البيئػػػة  إف

: أولهػػػابثلثػػػة يؾامػػػل،  هايسكػػػؽ تحديػػػد ،الػػػدوؿ الشاميػػػة بدػػػبب يؾامػػػل يػػػد 
مػػػؽ خػػػلؿ يػػػدـ السعرفػػػة السدػػػبقة ب ليػػػة  ،فػػػي اسػػػتخداـ السبيػػػدات لعذػػػؾا يةا

 ،يمػ  مػدػ العذػؾا ية فػي االسػتغلؿ يعظي مثشػرا   مسااستخدامها،  وكي ية
 سبيػداتالسػتخداـ ال محػل   أصػبحتالػدوؿ الشاميػة  إفالعامل الثػاني هػؾ  أما

السدػثولية  تدػتشهضجريسػة  ل لػ ا  وفق مهاوالتي يعد استخدا ،السحرمة دوليا  
العامل الثال  فهػؾ حالػة القػؾ  القػاهر   أما ،في حالة حدوث الزرر ،الدولية

لشػػؾع مػػؽ السبيػػدات يمػػ  هػػ ا ا الدػػيظر والتػػي يػػشجؼ يشهػػا يػػدـ القػػدر  يمػػ  
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م اجئػػػػة  ر برػػػػؾ  تػػػػأتي التػػػػيالشؾويػػػػة وغيرهػػػػا و  اإلشػػػػعايات أوكاالن جػػػػارات 
 .(ٙٔ)تمؾث البيئة إل وتثدؼ 

االستخداـ العذؾا ي لمسبيدات الكيسيا ية الحذػرية وغيرهػا إلػ   إف ونرػ 
إيظاء ال رصة لمزيػاد  السزػظرد  فػي تمػؾث البيئػة، وتشتذػر بدػرية مسػا أدػ 

 ها نتيجة لمخمل ال ؼ أصا  التؾازف البيئي الظبيعي.إل  زياد  خظؾرت
 

 الثيسائية  األسسجة (2)
يميهػػػا فػػػي  اإلندػػػاففػػػي حسايػػػة التربػػػة وقػػػد ايتسػػػد  األسػػػسد  تدػػػتخدـ

بها هي تمػ  والسقرؾدالزرايية  السخرباتيميها ب ويظمق ،الزراية ؽتحدي
ية التػػػي )غيػػػر العزػػػؾية( وبالتحديػػػد األسػػػسد  ال ؾسػػػ ات الكيساويػػػةالسركبػػػات 

 تدتخدـ لزياد  خرؾبة التربة الزرايية. 
 لػػ  رتػػبلمسعػػايير العمسيػػة قػػد ي وفقػػا   لزراييػػةالسخرػػبات ا داـاسػػتخ إف

 ،إال إف اإلسػراؼ فػي اسػتخدامها ،ايجابية ويعػؾد يمػ  اإلندػاف بػالخير آثارا  
 ،هؾ ال ؼ يخل بسعادلة التؾازف  ،وزمانا   ومكانا   ونؾيا   كسا   ،وسؾء استخدامها

سػػػا يحتاجػػػ  الشبػػػات مػػػؽ هػػػ   السخرػػػبات ومػػػا يزػػػاؼ مشهػػػا إلػػػ  التربػػػة بيش
الكسيػػات الزا ػػد  يػػؽ حاجػػة الشبػػات مػػؽ هػػ   السخرػػبات  إفالزراييػػة ذلػػػ 

 أفبالغة في يشاصر البيئػة السحيظػة بهػ   التربػة فزػل يػؽ  أضرارا  تحدث 
ليس ل  مدؾغ مؽ  إسرافا   يعده ا الجزء الستبقي مؽ السخربات في التربة، 

 أضرارا  ويدبب  ،مؽ يؾامل تمؾث التربة ديع فهؾ أيزا   ،لشاحية االقتراديةا
 .(ٚٔ)به   التربة ،لمبيئة السحيظة ر كثي

 
 الشػوية السمػثات (3)

مػػؽ  لهػػاالبيئػػة البريػػة، لسػػا  يرػػيب مػػاالتمػػؾث الشػػؾوؼ مػػؽ ابػػرز  يعػػد
فػػي عػػل التظػػؾر التقشػػي  خرؾصػػا   وتػػأثير ، اإلندػػاف،ت ايػػل واضػػح بجدػػؼ 

والبيئػػة  اإلندػػافمكػػاف يمػػ  نذػػاط  كػػلالػػ ؼ غػػزا العػػالؼ واثػػر فػػي  ،وؼ والشػػؾ 
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بتعػػػدد  ،الرػػػشايية اإلشػػػعايية ثػػػاتالسمؾ  انتذػػػارطػػػرؽ  وتتعػػػدد ،بذػػػكل يػػػاـ
ثػػػؼ تت ػػػاوت درجػػػة مخاطرهػػػا وطػػػرؽ مجابهتهػػػا والحػػػد مػػػؽ  مػػػؽمرػػػادرها و 

درجػػػة خظؾرتهػػػا يمػػػ   شيِويسؾمػػػا  فػػػإف هػػػ   السرػػػادر تػػػؼ ترػػػ انتذػػػارها،
مػػ  التقػػارير العمسيػػة التػػي ترػػدر دوريػػا  يػػؽ الؾكالػػة الدوليػػة ي ء  مقػػاييس بشػػا

بذػػػػػػػئؾف البيئػػػػػػػة والجػػػػػػػرع  خترػػػػػػػةلمظاقػػػػػػػة ال ريػػػػػػػة والسشغسػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الس
يمػ  نظػاؽ  اإلشػعاييوما في حكسهػا, فهشػاؾ مرػادر لمتمػؾث  اإلشعايية،

مؽ الدػهل الدػيظر  يميػ  ولزالػة آثػار  مثمسػا يحػدث فػي معامػل  جعلضيق ي
مػػػاد  مذػػػعة مػػػثل  يمػػػ  طاولػػػة أو أرضػػػية  اندػػػكا يشػػػد  لإلشػػػعاعالقيػػػاس 
 بإتبػػاعهػ ا التمػؾث  إزالػةمسػا يسكػؽ السخترػؾف مػؽ  ،أو غيػر ذلػػ ،السعسػل

 ،وقا يػػة ياليػػة إجػػراءات اتخػػاذ إلػػ ثػػؼ ال يحتػػاج  مػػؽطػػرؽ يمسيػػة بدػػيظة و 
وهشػاؾ أنػؾاع مػؽ هػ   السمؾثػات، قػد تحػدث يمػ   لػ،حياؿ ذ األمؾاؿ ولن اؽ

بإتبػػػػػاع  إال  مػػػػػؽ السدػػػػػتحيل الدػػػػػيظر  يمػػػػػ  مخػػػػػاطر   نظػػػػػاؽ واسػػػػػ  يجعػػػػػل
السشغسػػػػػػات أو الهيئػػػػػػات الستخررػػػػػػة فػػػػػػي هػػػػػػ ا  تبيشهػػػػػػاالتؾصػػػػػػيات التػػػػػػي 

 .(ٛٔ)السجاؿ
مشػػػ  العػػػراؽ يػػػاـ   يػػػان الشؾويػػػة مػػػا باألسػػػمحةمثػػػاؿ لمتمػػػؾث  بػػػرزأ إف

باسػتخداـ  ،العػراؽ ضػد لكيسا يػةا األسػمحةمؽ خػلؿ اسػتخداـ الػدوؿ  5665
كػػػ لػ اسػػػتخداـ األسػػػمحة السحرمػػػة دوليػػػا بعػػػد احػػػتلؿ  ،اليؾرانيػػػـؾ السشزػػػب

ال دػػ ؾر األبػػيض وبعػػض السػػؾاد السذػػعة والسػػػدمر   مثػػل 7002العػػراؽ يػػاـ 
 كبيػػرا   تػػأثيرا   وأثػػرتبذػػكل كبيػػر فػػي تمػػؾث البيئػػة فػػي العػػراؽ  ستسػػاه التػػي
يم  الجيشػات  وتأثير والدات مذؾهة ومعؾقة  إنتاجواسهؼ في  اإلندافيم  

 الؾراثية.
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 الياني السبحث
 السمتسخات الجولية في حساية البيئة البخية دور

   
سػػػػبل حسايػػػة البيئػػػػة البريػػػة فػػػػي عػػػل القػػػػانؾف الػػػدولي ويسكػػػػؽ  تت عػػػدد

 ،الدوليػة السػثتسراتوهػؾ  أالالسجػاؿ  امتخػ  فػي هػ  إجػراءابػرز  إلػ  اإلشار 
ات الػػدوؿ فػػي حسايػػة دوليػػة واضػػحة لشقػػل أراء وطسؾحػػ جهػػؾداتسثػػل هػػ    إذ
البيئػة  لحسايػة ،نحػؾ وضػ  االت اقيػة الدوليػة أوليػةوتعػد خظػؾ   ،لبيئة البريةا

مػػؽ التمػػؾث الػػ ؼ قػػد يرػػيبها فقػػي هػػ ا السبحػػ  سػػشتشاوؿ  الػػتخمصالبريػػة و 
 تي:آلومثتسر ريؾ في مظمبيؽ مش رميؽ وكا استؾكهمؼمثتسرات 

 
 األول السصمب

 استثيػلع ممتسخ
 
 يق د (ٜٔ)البيئةة اإلنداف و بعلق خاصالستحد   ل مؼمثتسر  أوؿ يعد

"يتستػػػػػ  بحػػػػػق أساسػػػػػي فػػػػػي الحريػػػػػة،  افيمػػػػػ  أف اإلندػػػػػ وأكػػػػػد ,5627يػػػػػاـ 
وفي عروؼ ييش مرضية في بيئة تدػسح لػ  بػالعيش فػي كرامػة  السداوا ،و 

ورفاهيػػػة، ويمػػػ  اإلندػػػاف واجػػػب متسيػػػز يقزػػػي بحسايػػػة السحػػػيط ل جيػػػاؿ 
التزايػػػػػد الدػػػػػكاني  أهػػػػػؼ االخػػػػػتلالت البيئيػػػػػة فػػػػػي وحػػػػػدد ،الحاليػػػػػة والقادمػػػػػة"

الذػػػيء  ،ومػػػا يشػػػتق يشػػػ  مػػػؽ اسػػػتغلؿ بذػػػ  لمثػػػروات اإلندػػػانية ،السزػػػظرد
مذػػػػاكل  لػوتزايػػػػد ندػػػػبة التمػػػػؾث وكػػػػ  ،الػػػػ ؼ يػػػػثدؼ إلػػػػ  إتػػػػلؼ الثػػػػروات

يػؽ  فزػل   ،حػرار  األرض ارت ػاعواضظرا  السشػاخ، و  الترحر،و  يات،الش ا
 الجرثؾميػػػػػة، الكيساويػػػػػة و األسػػػػػمحةالسذػػػػػاكل السرتبظػػػػػة بالتدػػػػػمح وانتذػػػػػار 

أوؿ برنػامق مؾحػد متخرػػص  يمػػ السػثتسر  أسػ ر وقػػد ،السدػتديسة التشسيػةو 
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حػػددت  (UNEP) (ٕٓ)فػػي قزػػايا البيئػػة سػػسي ببرنػػامق األمػػؼ الستحػػد  لمبيئػػة
 أهداف  في:

 إل  السحافغة يم  البيئة و تشسيتها. الديؾ  -5
 مبدأ التربية البيئية. ت عيل -7
 البذ  لسؾارد األرض الظبيعية.كل أشكاؿ االستغلؿ  مكافحة -2
 البيئة الظبيعية. ف تدخلت اإلنداف الزار  بتؾاز  وقِ -4

لتؾصػػيات  تش يػػ ا(UNEP ) بػػ   ونعشػػي -البرنػػامق  هػػ ا أنذػػ  وقػػد
يػؽ  األرضتشدػيق يسميػات مراقبػة   إلػ  يهدؼال ؼ  5627ياـ  استؾكهمؼ

يظػػرأ  مػػاكػػل  مػػ طريػػق شػػبكة دوليػػة لرصػػد التغييػػرات السشاخيػػة ومؾاجهتهػػا 
واتخػػػػاذ  اإلندػػػػافتغييػػػػرات مػػػػؽ صػػػػش   أومػػػػؽ تغيػػػػرات طبيعيػػػػة  البيئػػػػةيمػػػػ  
 .اللزمة لحسايتها التدابير

واسػػػتخداـ السرػػػػادر  ،تركػػػػز البرنػػػامق يمػػػػ  التشسيػػػة السدػػػػتدامة وقػػػد
يم   ظمحاولة الح ا م امثل  استغلال ،البيئة  واستغللها إلدار  الظبيعية،

القادمػػػة، ويسػػػؾؿ البرنػػػامق مػػػؽ   جيػػػاؿلبيئػػػة نقيػػػة وصػػػحية  لزػػػسافالبيئػػػة 
 مػ  السختم ػةوتبريػات الحكؾمػات  إسهاماتيتكؾف مؽ   ؼصشدوؽ البيئة ال

 .(ٕٔ)الستحد  ل مؼبعض االستقظايات الرغير  مؽ السيزانية الر يدة 
ػػد السػػثتسرات الدوليػػة بخرػػؾص البيئػػة برػػؾر   أوؿهػػ ا السػػثتسر  ويع 

 التمػػؾثتػػردؼ السرػػاحب لمبيئػػة جػػراء يامػػة ومشهػػا البيئػػة البريػػة لسعالجػػة ال
 ،ن دػػ  اإلندػػافمػػؽ صػػش   أفعػػاؿ أو ةطبيعيػ أفعػػاؿالتػي ترػػيبها مػػؽ خػػلؿ 

بيئيػة يػؽ طريػػق  إدار  إلػ الػر يس مػؽ السػثتسر هػؾ الؾصػؾؿ  لهػدؼا وكػاف
التمػؾث السؾجػؾد  فيهػػا  تالستحػد  وتقػؾيؼ البيئػة مػؽ خػلؿ رصػد حػاال األمػؼ

 والعسل يم  معالجتها مؽ التمؾث.
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  جانيخو ديريػ  ممتسخ

 ،CUNED (التشسيدةاألمع الستحجة لمبيئدة و  ممتسخمايعرؼ بػ ) وهؾ
 5667 يػػػػػاـ ،ريػػػػػؾ لكؾنػػػػػ  انعقػػػػػد بالعاصػػػػػسة البرازيميػػػػػة بسػػػػػثتسر والسعػػػػػروؼ

القػػرارات الرػادر  يػػؽ السػػثتسر  وتشظمػق ،دولػػة 527فيػػ  أكثػر مػػؽ  وشػاركت
لتشسيػػػة مػػػدخل أساسػػػي لمح ػػػاظ يمػػػ  مػػػؽ فكػػػر  أساسػػػية م ادهػػػا أف تحقيػػػق ا

يميػ  فػي  ت ػاؽإلػ  مػا تػؼ اال يزػاؼوخمص إل  تبشػي برنػامق بيئػي  ئة،البي
 مثتسر استكهؾلؼ وهؾ: 

مؽ سبعة ويذريؽ مبدأ تحدد  تكؾف ت ةقانؾني مؾادوهي  :األرض قسة
بسؾجبهػػػا يػػػتؼ تحديػػػد طبيعػػػة الخروقػػػات  الػػػديامات القانؾنيػػػة األساسػػػية التػػػي

 .يم  الدوؿ االلتزاـ ب  في ه ا السجاؿالبيئية وما يجب 
" تدػػاهؼ 75حديػػد برنػػامق مدػػتقبمي "القػػرف  :21action الفعددل بخنددامأ

فػػػي إنجػػػػاز  مشغسػػػػة األمػػػػؼ الستحػػػػد  لمتغ يػػػة والزرايػػػػة، ويشبشػػػػي يمػػػػ  تػػػػدبير 
 التشسية وتدبير األراضي ومحاربة الترحر.

ف السػػثتسر يمػػ  أ د: أكػػالسبددادئ لمتددجبيخ الخايددة بالغابددات إعددالن
 التشسيػػػػةاإلشػػػػكاالت الستعمقػػػػة بالبيئػػػػة و  كػػػػلمػػػػرتبط ب غابػػػػاتتشسيػػػػة قظػػػػاع ال

ل لػ يجب إحداث تؾازف ما بيؽ حاجيات اإلنداف يم   السدتديسة وان  تبعا  
الخزػػراء، وقػػد  السجػػاالت فػػيال ي قػػد الشسػػؾ الرػػشايي الستشػػامي  أفأسػػاس 

ي  في ه ا خرص ه ا البرنامق لمدوؿ الشامية ايتسادات مالية إلنجاز مذار 
 اإلطار.

بدأ العسل بها مشػد  ل ؼالبيؾلؾجي ا التشؾع ات اقيةنتق يؽ السثتسر  وقد
 ،يمػػػػ  بشػػػػؾد قانؾنيػػػػة ممزمػػػػة لمػػػػدوؿ األيزػػػػاء ترتكػػػػز إذ 5662األوؿ  كػػػػانؾف 

بشػػؾد، وتهػػدؼ إلػػ  تقشػػيؽ التشػػؾع البيؾلػػؾجي، وتؾزيػػ  يا ػػدات  8وتتكػػؾف مػػؽ 
 579األيزػػاء. وقػػد وقعػػت االسػػتثسار فػػي الكا شػػات الحيػػة يمػػ  كػػل الػػدوؿ 
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دولػػػة يمػػػ  هػػػ ا اإلن ػػػاؽ باسػػػتثشاء الؾاليػػػات الستحػػػد  األمريكيػػػة التػػػي رفزػػػت 
 .(ٕٕ)ذلػ

 :ييأت مايم  ه ا السثتسر  والسلحع
ان  تخرص بالبيئة البريػة دوف غيرهػا مػؽ خػلؿ التأكيػد يمػ  معالجػة  -5

 .بيئيا   األرض وايتبر  تمؾثا   يبالترحر ال ؼ ير
يػػػؽ السػػػثتسر الػػػ ؼ سػػػبق  مػػػؽ  السػػػثتسر قػػػد احػػػدث تظػػػؾرا  هػػػ ا  فأ كسػػػا -7

  بيؽ البيئة والتشسية. طخلؿ الرب
يسكػػؽ  التظػػؾر البيئػػي لزامػػا لمتشسيػػة ومظمبػػا  مػػؽ متظمباتهػػا وال أف ايتبػػر -2

معالجػػة التمػػؾث  لؿتحقيػػق التشسيػػة بػػدوف وجػػؾد تظػػؾر بيئػػي ايجػػابي مػػؽ خػػ
 .ال ؼ يريبها

إال إف هػػػ ا التؾقيػػػ  مػػػؽ  السػػػ كؾر  يػػػةاقالػػػدوؿ واف وقعػػػت يمػػػ  االت  إف -4
بػػػل البػػػد مػػػؽ الترػػػديق  يعػػػد كافيػػػا لترتيػػػب التزامػػػات.. القانؾنيػػػة ال يػػػةالشاح

للت اقية كل دولة وحدب دستؾرها لكي تربح االت اقية بعد الترديق جزءا 
 أفمػػؽ الشغػػاـ القػػانؾني لمدولػػة السرػػدقة وتمتػػـز ببشػػؾد االت اقيػػة ..لػػ لػ نجػػد 

. وابػػرز غيػػر السرػدقة يمػػ  االت اقيػػة غيػػر ممزمػة بهػػا قانؾنػػا  الػدوؿ السؾقعػػة 
 وؿالػػػد مػػػؽمثػػػاؿ الؾاليػػػات الستحػػػد  األمريكيػػػة وقعػػػت دوف ترػػػديق وغيرهػػػا 

وت عيمها مؽ الدوؿ غير  يةاالت اق إيساؿيدـ  فيوه   تسثل إشكالية قانؾنية 
 السردقة.

السػػػثتسر فػػػي ختػػػاـ أيسالػػػ  "إيػػػلف ريػػػؾ" الػػػ ؼ تبشتػػػ  الػػػدوؿ  وأصػػػدر
مبػػدأ يجػػب االسػػتشاد إليهػػا مػػؽ أجػػل الح ػػاظ يمػػ   (72) يتزػػسؽ  ،األيزػػاء

سبػػدأ الثػاني الػ ؼ يؾجػػب ومػؽ أهػػؼ هػ   السبػادغ ال، البيئػة فػي يسميػػة التشسيػة
تخمدق أنذدصتيا أ دخار بيئيدة لدجول أ دخم" والسبدجأ  إالتزسغ " يم  الػدوؿ

الك اليامغ الحي يػجب عمى الجول أن تتخمى عغ وسائل اإلنتاج واالسدتي
 ."التي تتعارض م  تحقيق نسػ دائع ورف  مدتػم معيذة جسي  الذعػب
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 اليالث لسبحثا
 االتفاقيات الجولية في حساية البيئة البخية دور

 
مرػادر القػانؾف الػدولي بسؾجػب السػاد   أهػؼالدوليػة  سعاهداتال تذكل

 وثيقػػػة أف إلػػػ تذػػػير  إذ ،لسحكسػػػة العػػػدؿ الدوليػػػة األساسػػػيمػػػؽ الشغػػػاـ  28
القػػػانؾف  ألحكػػػاـوفقػػػا  إليهػػػاالتػػػي ترفػػػ   ازيػػػاتت رػػػل فػػػي السش أفكسػػػة السح

 التػيالدولية العامة والخاصػة  ت اقياتالدولي وهي تظبق في ه ا الذأف )اال
 .(ٖٕ)معترؼ بها صراحة مؽ جانب الدوؿ الستشازية .......( قؾايدتز  

 أوتعقػػػػدها دوؿ  ،جساييػػػػة أو: نرػػػػؾص قانؾنيػػػػة ثشا يػػػػة السعاىددددجةو
 السعاهػػد تعبػػر  إف البػػدو  ،القػػانؾف الػػدولي إلحكػػاـدوليػػة وتخزػػ   مشغسػػات

كانػػت  مهسػػافهػػي ات ػػاؽ دولػػي  األقػػل،يمػػ   ،مػػؽ طػػرؼ جػػانبيؽ اإلراد  يػػؽ
هػ   التدػسيات  فكػل ،(مييداا) أو( اتفاا) أو( اتفاقية)  فقد يدس ،تدسيت 

فػاف ال قػر  )أ( مػؽ السػاد   أمػريكػؽ مػؽ  ومهسػا (ٕٗ)وغيرها ذات معش  واحػد
إلػػػ  أف السعاهػػػد   أشػػػارت 5696 لعػػػاـلثانيػػػة مػػػؽ ات اقيػػػة فييشػػػا لمسعاهػػػدات ا

 تابددة ويخزدد  لمقددانػن  أكيددخ أودولددي يعقددج بدديغ دولتدديغ  اتفددااتعشػػي "
 انت التددسية التدي تصمدق  وأيا أكيخ أوالجولي سػاء تع في وثيقة واحجة 

 .(ٕ٘) "عميو
ومؽ ثؼ  ،لعاـالدولي ا القانؾف مرادر  أوؿالدولية تعد  سعاهداتال إف

فػي مؾاجهػ   األطػراؼمتقابمػة لمػدوؿ  اماتفهي تعسل يم  تش ي  وترتيب التز 
القػانؾف  أحكػاـوتػدخل الحسايػة القانؾنيػة لمبيئػة يسؾمػا ، وفػق  مدالة معيشة..

البيئػػة  أوضػػاعخػػلؿ االت اقيػػات السعقػػؾد  لهػػ ا الغػػرض لتشغػػيؼ  مػػؽالػػدولي، 
به ا الخرؾص،  األطراؼوالستعدد   ةالسعاهدات الدولية الثشا ي يبر ،البرية

لمبيئػػة بؾصػػ    الػدولييمػ  تمػػػ القؾايػػد االت اقيػة بالقػػانؾف  مػػقنظ أف يسكػؽو 
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 أسػػاسوتشغػػيؼ العسػػل يمػػ   لسعالجتهػػامػػؽ فػػروع القػػانؾف الػػدولي العػػاـ  فريػػا  
 .تمػ االت اقيات

الدوليػة  االت اقيػاتأربعػة مظالػب ) في بح سشعالق في ه ا الس ويمي 
البريػػة وتشاولػػت بشرؾصػػها القانؾنيػػة هػػ ا الشػػؾع  بالبيئػػة يشيػػت لتػػياالبيئيػػة( 

 :يأتييؽ البيئة البحرية والجؾية.. وكسا  البيئة تسييزا   أنؾاعمؽ 
 

 األول السصمب
 فيبازل الجولية بذان التحكع  اتفاقية

 الخصخة والتخمز مشيا عبخ الحجود تالشفايا نقل
 

التػي تعقػدها فػي  ،ت اقيػات الدوليػةاال أهػؼمػؽ  ،بػازؿ فػي سؾيدػرا ات اقيػة تع د
لحساية الرػحة  ،مؽ برنامق األمؼ الستحد  ءا  جز  وتعد ،السجاؿ البيئي البرؼ 

 ونقمهػػاالسرتبظػػة بإنتػػاج الش ايػػات الخظػػر   لزػػار البذػػرية والبيئػػة مػػؽ اآلثػػار ا
والتركيػػػز األسػػػاس فػػػي ذلػػػػ يقػػػ  يمػػػ  تشغػػػيؼ  ،يبػػػر الحػػػدود ولدار  شػػػثونها

الش ايػػػػات الخظػػػػر . والتجػػػػػار  الدوليػػػػة مدػػػػسؾح بهػػػػا بػػػػيؽ  فػػػػي ةالتجػػػػار  الدوليػػػػ
 السخم ػػػات)االتفاقيددة  تغصييدداالخصددخة التدددي  السخمفدداتواألطػػراؼ حدػػب، 

القابمػػػػة للن جػػػػار  السػػػػؾاد ،، السدػػػػببة لمعػػػػدوػ، الدػػػػامة بيئيػػػػا  الدػػػػامة سػػػػؾادوال
 .(ٕٙ)واالشتعاؿ(

 
 الشفايات واإلدارة  تعخيف 

االت اقيػػة ومػػؽ ثػػؼ  نظػػاؽايػػات التػػي تػػدخل فػػي ات اقيػػة بػػازؿ م هػػـؾ الش  بيش ػػت
يمػ  البيئػة وقػد بيشػت  تأثيرحغرها وحغر التعامل بها يبر الحدود لسا لها 

ونقػػل يبػػر  واإلدار م هػػـؾ الش ايػػات  الثػػا  وث وثانيػػا   أوال  السػػاد  الثانيػػة ب قراتهػػا 
 :يالحدود وكسا يأت



 
 

 

  [93] (46) ٕٔدراسات إقميسية                                                      مركز الدراسات اإلقميسية       

يشػػؾؼ الػػػتخمص أشػػياء يجػػػرػ الػػتخمص مشهػػػا أو  والش ايػػات" هػػي مػػػؾاد أ" -5
 مشها أو مظمؾ  التخمص مشها بشاء  يم  أحكاـ القانؾف الؾطشي.

تعشػػػػػػي "اإلدار " جسػػػػػػ  الش ايػػػػػػات الخظػػػػػػر  أو الش ايػػػػػػات األخػػػػػػرػ ونقمهػػػػػػا  -7
 .العشاية اللحقة بسؾاق  التخمص ػوالتخمص مشها، بسا في ذل

الحػػدود" أؼ نقػػل لش ايػػات خظػػر  أو لش ايػػات أخػػرػ مػػؽ  يبػػر يعشػػي "نقػػل -2
ظقة خاضعة لمؾالية القزا ية الؾطشية لدولة إل  أو يبر مشظقة خاضػعة مش

لمؾاليػػة القزػػا ية الؾطشيػػة لدولػػة أخػػرػ، أو إلػػ  أو يبػػر مشظقػػة ال تخزػػ  
دولػػة، شػػريظة أف تذػػترؾ فػػي الشقػػل دولتػػاف  ةلمؾاليػػة القزػػا ية الؾطشيػػة أليػػ

 .(72)يم  األقل
األيزػػاء  العامػػة لمػػدوؿ مػػاتااللتزا إلػػ السػػاد  الرابعػػة مػػؽ االت اقيػػة  أشػػارت
 :يأتيوكسا 

الش ايػات الخظػر   اسػتيراداألطراؼ التي تسارس حقها في حغر  تبمغ( أ  -5
أو الش ايات األخرػ بغرض الػتخمص مشهػا، األطػراؼ األخػرػ بقرارهػا يسػل 

 .(*)يذر الثالثةبالساد  
ح تدس والالخظر  أو الش ايات األخرػ  ايات( تحغر األطراؼ تردير الش  

هػػ   الش ايػػات، يشػػدما تخظػػر  اسػػتيرادبترػػديرها إلػػ  األطػػراؼ التػػي حغػػرت 
 .)أ( أيل  بال قر  يسلب لػ 

تدػسح  وال( تحغر األطراؼ تردير الش ايات الخظر  أو الش ايات األخػرػ ج
السحػدد ،  االسػتيرادكتابة يمػ  يسميػة  االستيرادبترديرها إذا لؼ تؾافق دولة 

الخظػػر  والش ايػػات  الش ايػػات اسػػتيرادتمػػػ لػػؼ تحغػػر  االسػػتيرادإف كانػػت دولػػة 
  .ػ األخر 

 األطػػػػػراؼ ترػػػػػدير الش ايػػػػػات الخظػػػػػر  أو الش ايػػػػػات األخػػػػػرػ أو تحغػػػػػر -7
ه   الش ايات، يشػدما  استيرادال تدسح بترديرها إل  األطراؼ التي حغرت 

 تخظر ب لػ يسل بال قر  ال ريية )أ( أيل .
 لخظػػػػػر  أو الش ايػػػػػات األخػػػػػرػ أوتحغػػػػػر األطػػػػػراؼ ترػػػػػدير الش ايػػػػػات ا -2
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 االسػتيرادكتابػة يمػ  يسميػة  االستيرادال تدسح بترديرها إذا لؼ تؾافق دولة 
الش ايػػات الخظػػر   اسػػتيرادتمػػػ لػػؼ تحغػػر  االسػػتيرادالسحػػدد ، إف كانػػت دولػػة 

 .((ٕٛوالش ايات األخرػ 
 يتخ  كل طرؼ التدابير اللزمة بغية: -7

لخظر  والش ايات األخػرػ داخمػ  إلػ  الحػد خ ض تؾليد الش ايات ا ضساف)أ( 
والتكشؾلؾجيػػػػػػة  اييػػػػػػةاألدنػػػػػػ ، مػػػػػػ  األخػػػػػػ  فػػػػػػي االيتبػػػػػػار الجؾانػػػػػػب االجتس

 .واالقترادية
إتاحػػػة مرافػػػق كافيػػػة لمػػػتخمص ألغػػػراض اإلدار  الدػػػميسة بيئيػػػا   ضػػػساف) ( 

لمش ايػػات الخظػػر  والش ايػػات األخػػرػ تكػػؾف مؾجػػؾد  داخمػػ  قػػدر اإلمكػػاف، أيػػا 
 .خمص مشهاكاف مكاف الت

)ج( ضػػػػساف أف يتخػػػػ  األشػػػػخاص السذػػػػتركؾف فػػػػي إدار  الش ايػػػػات الخظػػػػر  
والش ايػػػات األخػػػرػ داخمػػػ  الخظػػػؾات الزػػػرورية لسشػػػ  التمػػػؾث مػػػؽ الش ايػػػات 
الخظر  والش ايات األخرػ الشاجؼ يؽ تمػ اإلدار ، وخ ض آثػار ذلػػ التمػؾث 

 يم  الرحة البذرية والبيئة إل  أدن  حد.
ايات األخرػ يبػر الحػدود إلػ   ل الش ايات الخظر  والش)د( ضساف خ ض نق

الحد األدن ، بسا يت ق مػ  اإلدار  الدػميسة بيئيػا  وال عالػة لهػ   الش ايػات، وأف 
يجرؼ الشقل بظريقة تؾفر الحساية لمبيئة والرحة البذرية مؽ اآلثار الزػار  

 .التي قد تشجؼ يؽ ه ا الشقل
  أو ن ايػػػات أخػػرػ إلػػػ  دولػػػة أو ( يػػدـ الدػػػساح بترػػدير ن ايػػػات خظػػر هـــ )

سياسػػػػي تكػػػػؾف  أو -اقترػػػػادؼمجسؾيػػػػة دوؿ تشتسػػػػي إلػػػػ  مشغسػػػػة تكامػػػػل 
أطرافػػػا، وال سػػػيسا إلػػػ  البمػػػداف الشاميػػػة التػػػي حغػػػرت بسؾجػػػب تذػػػريعها كػػػل 
الؾاردات، أو إذا كاف لدي  سبب يديؾ  إل  االيتقاد بأف الش ايات قيد الشغر 

فػػػي  ؼلمسعػػػايير التػػػي تحػػػددها األطػػػرالػػػؽ تػػػدار بظريقػػػة سػػػميسة بيئيػػػا ، طبقػػػا  
 .اجتسايها األوؿ
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)و( اشػػػتراط أف تقػػػدـ السعمؾمػػػات الستعمقػػػة بالشقػػػل السقتػػػرح لمش ايػػػات الخظػػػر  
والش ايػػات األخػػرػ يبػػر الحػػدود إلػػ  الػػدوؿ السعشيػػة، وفقػػا  لمسمحػػق الخػػامس 

سػػا يتدػػش  لهػػا أف تحػػدد بؾضػػؾح مػػا لمشقػػل السقتػػرح مػػؽ آثػػار يمػػ   ألػػِ، كي
 .بذرية والبيئةالرحة ال
إذا كػػػاف لديػػػ  سػػػبب  ػ الش ايػػػات الخظػػػر  والش ايػػػات األخػػػر  اسػػػتيراد)ز( مشػػػ  

 بأف الش ايات قيد الشغر لؽ تدار بظريقة سميسة بيئيا . االيتقاديحسم  يم  
)ح( التعػػػػاوف فػػػػي األنذػػػػظة مػػػػ  األطػػػػراؼ األخػػػػرػ ومػػػػ  سػػػػا ر السشغسػػػػات 

نذػر السعمؾمػات يػؽ نقػل السهتسة مباشر ، ويؽ طريػق األمانػة، بسػا فػي ذلػػ 
الش ايػػات الخظػػر  والش ايػػات األخػػرػ يبػػر الحػػدود بغيػػة تحدػػيؽ اإلدار  الدػػميسة 

 الش ايات ولن اذ مش  اإلتجار غير السذروع.  بيئيا  له 
األطػػػػػػراؼ أف االتجػػػػػػار غيػػػػػػر السذػػػػػػروع بالش ايػػػػػػات الخظػػػػػػر  أو  تعتبػػػػػػر -2

 .بالش ايات األخرػ فعل إجرامي
التػػػدابير القانؾنيػػػة واإلداريػػػة والتػػػدابير األخػػػرػ كػػػل طػػػرؼ باتخػػػاذ  يقػػػؾـ -4

السل سة لتش ي  أحكاـ االت اقية ولن اذها، بسا في ذلػ تدابير لسش  التررفات 
 .(ٜٕ)السخال ة للت اقية والسعاقبة يميها

ويسكدغ  ،االتفاقية مدغ  دالل الجيباجدة والسدتغ باىجافندتخشج  أن ويسكغ
 تي:اماي إلى أشارتاالتفاقية  أنالقػل 

 ،مؽ يسميات إنتاج السخم ات الخظر  مؽ حي  الكسية والخظؾر  التقميل -5
والتخمص مشها في أقر  مؾقػ  مسكػؽ لمجهػة السشتجػة بػالظرؽ الدػميسة بيئيػا  

 والتقميل مؽ حركة نقمها يبر الحدود.
 مؽ مخاطر السخم ات الخظر  الشاتجة يؽ سؾء اإلدار . الؾقاية -7
 في استقباؿ ونقل السخم ات الخظر  وحررها. التحكؼ -2
يسميػػػػات الترػػػػريي غيػػػػر القػػػػانؾني لمػػػػدوؿ السشتجػػػػة لمسخم ػػػػات  تجشػػػػب -4

 الخظر .
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هػي تقميػل  أساسػية أهػداؼ بأربعػةحػددت  إنهايم  االت اقية  السلحع
تكػػػؾف  إفأولهسػػػا الكسيػػػة بسعشػػػ   أمػػػريؽالسخم ػػػات الخظػػػر  مػػػؽ حيػػػ   إنتػػاج

 فإفػالكسيػة  يػؽازدادت  ولذاميػ  فػي بشػؾد االت اقيػة الكسية بسا يتؼ االت اؽ ي
الثػاني  األمػر أمػايم  الدولة محدثة الزػرر،  يةالدول السدثوليةذلػ يؾجب 

 بإحػداث تتدػببالخظؾر  التي  إحداثيتعدػ ذلػ إال يجب  إذفهؾ الخظؾر  
 إذاخمػػػػػػػل فػػػػػػػي التػػػػػػػؾازف البيئػػػػػػػي مسػػػػػػػا يتظمػػػػػػػب قيػػػػػػػاـ السدػػػػػػػثولية الدوليػػػػػػػة، 

 ذات طػاب  فشػي، أمػؾروهػي  السعاهػد الست ػق يميػ  وفػق  تعدت الخظػؾر  ما
مدػالة يلجيػة وهػي العسػل يمػ   إل  أهدافهااالت اقية مؽ ضسؽ  أشارت ك لػ

 تدبب  مؽ مخم ات تمؾث البيئة نتيجة ذلػ. وما اإلدار سؾء  إصلحمحاوؿ 
واسػػتقبالها والتقميػػل  بالش ايػػات الػػتحكؼيػػؽ ذلػػػ بيشػػت االت اقيػػة  فزػػل  
يقػ   األيزػاءوالسراقبة مػؽ قبػل الػدوؿ  اإلشراؼ أفها بسا يعشي مؽ مخاطر 

 .أهدافهاضسؽ 
 األيزاءالهدؼ الراب  فهؾ تجشب الترريي غير القانؾني لمدوؿ  أما

 أؼومؽ خلؿ االت اقية تدػتظي  الػدوؿ تجشػب  إذالخظر   م اتالسشتجة لمسخ
 رػ األخػالزػرر بالػدوؿ  إلحػاؽمػؽ شػان   األيزػاءترػرؼ لمػدوؿ  أويسل 

الترػرؼ مػؽ قبػل  إلػ  إشػار ترػرؼ قػانؾني  بأنػ الترػرؼ  هػ اوقد كي ػت 
بسعشػ   أوقبل االت اقيػة  برؾر  ما أوخارج نظاؽ االت اقية  األيزاءالدوؿ 

بسػا  األيزػاءقانؾني لعسػل الػدوؿ  إطاروض   إل االت اقية هدفت  إف أخر
يػػػػة ترػػػػرؼ يتشػػػػاقض واالت اق أوخظػػػػؾ   وليػػػػ  أهػػػػداؼحددتػػػػ  االت اقيػػػػة مػػػػؽ 

 قياـ السدثولية الدولية. إل سيثدؼ 
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 الياني السصمب
 1991 روتخادم اتفاقية

  
السػؾاد  تمػػ سببت  السؾاد الكيسيا ية وما تجار التظؾر الؾاضح في  بعد

بػػػادرت مشغسػػػة  فقػػػد ،فػػػي البمػػػداف الشاميػػػة خاصػػػة اسػػػتخدامهامػػػؽ مخػػػاطر 
تؾزي  السبيدات  بذأففي إيداد مدونة  5681ياـ  (FAO)األغ ية والزراية 

مػػ   وبالتعػػاوف ( (UNEP كسػػا قػػاـ برنػػامق األمػػؼ الستحػػد  لمبيئػػة ،واسػػتعسالها
بإيػػػػداد مبػػػػادغ لشػػػدف التؾجيهيػػػػة لتبػػػػادؿ  ،مشغسػػػات األمػػػػؼ الستحػػػػد  األخػػػرػ 

السعمؾمػػػػات بذػػػػأف السػػػػؾاد الكيسيا يػػػػة فػػػػي التجػػػػار  الدوليػػػػة وذلػػػػػ فػػػػي يػػػػاـ 
5682
(ٖٓ). 

 : يأتيؾع البح  بسا أهسية االت اقية مؾض يؽإف نتب   ويسكؽ
ة االت اقيػػػػة ستدػػػػايد البمػػػػداف يمػػػػ  تجشػػػػب اسػػػػتعساؿ السبيػػػػدات السعروفػػػػ -5

ال يسكػػػؽ ، وأف السبيػػػدات الدػػػامة لمغايػػػة بأضػػػرارها برػػػحة اإلندػػػاف والبيئػػػة
  .في البمداف الشامية تداولها برؾر  مأمؾنة

تدامة فػػي ، أف تعػػزز الزرايػػة السدػػمؾضػػؾع البحػػ  ،ت اقيػػةشػػأف اال مػػؽ -7
، بسػػا يدػػهؼ فػػي تحقيػػق زيػػاد  فػػي اإلنتػػاج الزرايػػي وؼ بيئيػػة أكثػػر أمانػػا  عػػر 

 . وال قر واألمراضمكافحة الجؾع  دالةوديؼ م
مػػػػػػؽ اتخػػػػػػاذ قراراتهػػػػػػا فػػػػػػي مػػػػػػا يتعمػػػػػػق  البمػػػػػػداف، االت اقيػػػػػػة هػػػػػػ   ُتّسكػػػػػػؽ -2

، أو اسػػػػتثشاء تمػػػػػ التػػػػي ال يسكػػػػؽ ساويػػػػات الخظػػػػر  التػػػػي تريػػػػد تؾريػػػػدهابالكي
، السػ كؾر  سؾادمؽ ال اول . وحيثسا تدسح ب  التجار  تدتداولها برؾر  مأمؾنة

  .وسلمة   أمانا   مؽ استخداـ الكيساويات برؾر  أكثر سيعزز مسا
تعػػػػديل  تػػػؼ (UNEPو (FAO مػػػػؽ السشغستػػػيؽ مسشاقذػػػاتل ونتيجػػػة

 prior informed consent)إجػػػػراء  ت زػػػػسشهاالػػػػؾثيقتيؽ الػػػػدوليتيؽ لت

procedure-PIC)  تش ي   يم  ك الة  فيه ا البرنامق  ولقد سايد 5686ياـ
حرػػػؾؿ الحكؾمػػػات يمػػػ  السعمؾمػػػات التػػػي تحتاجهػػػا يػػػؽ السػػػؾاد الكيسيا يػػػة 
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واشػتسمت  ،تقيػيؼ مخاطرهػا واتخػاذ القػرارات الدػميسة بذػأنها لالخظر  مػؽ أجػ
استكسل وض  نص االت اقية  وقداالت اقية يم  ثلثيؽ ماد  وخسدة مرافق ،

 UNEPوتزظم    7004 شباط 74ش ي  في ودخمت حيز الت 5668في ياـ 
 .(ٖٔ)معا بؾعا ِ أمانة االت اقية K,FAO و

 
 االتفاقية  أىجاف 

 األهػػػػداؼ فإفػػػػاالت اقيػػػػة  هػػػػ  خػػػػلؿ قػػػػراء   مػػػػؽالقػػػػؾؿ انػػػػ  و  يسكششػػػػا
 الستؾخا  مشها هي: 

، وذلػ بسش  االسػتيراد دفاع األوؿ ضد أؼ مذاكل مدتقبميةال خط إنذاء -5
 .خاصة في البمداف الشامية  الكيسيا ية الخظر  لمسؾاد السرغؾ  غير

بالسؾاد الكيسيا ية الخظر   ارفي االتج   كؼتسكؽ االت اقية مؽ الرصد والتح   -7
والبيئػػة مسػػا  ةتػػأثير تمػػػ السػػؾاد يمػػ  الرػػح يػػؽ سهسػػةبشذػػر السعمؾمػػات ال

يم  االت اقية فإف تردير السػؾاد الكيسيا يػة  يعزز االستخداـ اآلمؽ لها بشاء  
وذلػػػػػػ بهػػػػػدؼ  ،يػػػػػؽ يمػػػػػؼ مػػػػػؽ البمػػػػػد السدػػػػػتؾرد بقة يػػػػػتؼ إال بسؾافقػػػػػة مدػػػػػال

 (54)والسػػاد   ،السذػػتركة بػػيؽ الػػدوؿ السرػػدر  والػػدوؿ السدػػتؾرد  ثوليةالسدػػ
طػراؼ حدػب االقتزػاء في االت اقية تؾضح تبادؿ السعمؾمات بيؽ الػدوؿ األ

 ، وك لػ تؾضيح السعمؾمات الستاحة لمجسهؾر.وحدبسا يتشاسب
 

 ليالثا السصمب
 حطخ األسمحة الثيسيائية اتفاقية

 
ه   االت اقية إل  إزالة فئة كاممػة مػؽ أسػمحة الػدمار الذػامل،  تهدؼ

 ،الكيسيا يػة محةوتخػزيؽ األسػ حيػاز خلؿ حغر استحداث ولنتاج و  مؽ وذلػ
ات قػػت   إذ ،واالحت ػاظ بهػػا أو نقمهػػا أو اسػػتعسالها مػػؽ جانػػب الػػدوؿ األطػػراؼ

وذلػػ بتػدمير كػل مػا قػد  ،يم  نزع الدلح الكيسيػا ياألطراؼ كافة،  الدوؿ
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ومرافق إنتاجها، وتػدمير كػل  ،تحؾز  مؽ السخزونات مؽ األسمحة الكيسيا ية
أراضػػي دوؿ  يمػػ  الساضػػي األسػػمحة الكيسيا يػػة التػػي قػػد تكػػؾف خمػػػّ تها فػػي

الدوؿ األطراؼ يم  إنذاء نغػاـ تحقػق خػاص بسػؾاد  وات قتأخرػ،  أطراؼ
ضساف يػدـ اسػتخداـ  بغيةمعينشة وبدل  ها السؾاد الكيسيا ية  كيسيا ية سامة

 .(ٕٖ)ه   السؾاد الكيسيا ية إال ألغراض غير محغؾر 
ال تهيػػػػ   ،ات اقيػػػػة حغػػػػر األسػػػػمحة الكيسا يػػػػة هػػػػي معاهػػػػد  دوليػػػػة إف

 قزػيلحغر استحداث ولنتاج وتخزيؽ ونقل واستعساؿ الكيسيا ية فحدب بػل ت
 بمػػغ، ٜٜٚٔن ػػاذ االت اقيػػة  فػػي نيدػػاف  بػػدأ وقػػد .بتػػدمير تمػػػ األسػػمحة أيزػػا  

 .(ٖٖ)دولة حاليا   ٛٚٔ إل  هايدد وارت  دولة  ٚٛ يدد الدوؿ األطراؼ فيها
متعػػػدد  األطػػػراؼ  ات اقيػػػة أوؿحغػػػر األسػػػمحة الكيسا يػػػة  ات اقيػػػة وتعػػػد

ويػػػشص فيهػػػا يمػػػ   ،كاممػػػة مػػػؽ أسػػػمحة الػػػدمار الذػػػامل ئػػػةتحغػػػر بسؾجبهػػػا ف
أوؿ معاهد  لشػزع الدػلح  . وهي أيزا  ير ه   األسمحةحقق الدولي مؽ تدمالت

 يت اوض بذأنها في إطار متعدد األطراؼ بكل معش  الكمسة.
السػاد  الثانيػة بػال قر  )أ( يمػ  مرػظمح األسػمحة الكيسا يػة  نرػت وقػد

فيسػػا يػػدا السػػؾاد السعػػد  مشهػػا ألغػػراض  (ٖٗ)السػػؾاد الكيسيا يػػة الدػػامة وسػػل  ها
مت قػة مػ  هػ    الكسيات   االت اقية ما دامت األنؾاع و غير محغؾر  بسؾجب ه

 أؼ :الدػامة الكيسيا ية الساد  بسرظمح" يقردبالشص " هايرفت إذا ،األغراض
مػػاد  كيسيا يػػة يسكػػؽ مػػؽ خػػلؿ م عؾلهػػا الكيسيػػا ي فػػي العسميػػات الحيػػػؾية أف 

ل دا سػػػة لإلندػػػاف أو الحيػػػؾاف. ويذػػػس أو أضػػػرارا   مثقتػػػا   تحػػػدث وفػػػا  أو يجػػػزا  
يػػؽ  الشغػػػرالتػػي هػػي مػػؽ هػػ ا القبيػػل برػػرؼ  سيا يػػةذلػػػػ جسيػػ  السػػؾاد الكي

الشغػر يسػا إذا كانػت تشػتق فػي مرافػق أو  ررؼمشذئها أو طريقة إنتاجها، وب
 .(ٖ٘)ذخا ر أو أؼ مكاف آخر"

الكيسيا يػػػػة فػػػي شػػػت  أنحػػػػاء  الرػػػشاية مشتجػػػؾإلػػػػ  أف  أيزػػػا   ويذػػػار
األمػػػر الػػػ ؼ  ،قيػػػة مذػػػاركة نذػػػظةبذػػػأف االت ا  اوضفػػػي الت ػػػ ؾاشػػػارك ،العػػػالؼ

مػػػؽ الرػػػشاية بسؾجػػػب  تحقػػػقالسدػػػتسر فػػػي نظػػػاؽ نغػػػاـ ال التعػػػاوف يزػػػسؽ 
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 االت اقيػػػة بؾجػػػؾ  ت تػػػيش مرافػػػق الرػػػشاية لزػػػساف يػػػدـ وتقزػػػياالت اقيػػػة، 
اض غيػػػر السحغػػػؾر  بسؾجػػػب اسػػػتخداـ السػػػؾاد الكيسيا يػػػة الدػػػامة إال ل غػػػر 

 .االت اقية
 

 العامة  االلتدامات 
دولددة شددخف فددي ىددحه االتفاقيددة تعيددجت بدداال تقددػم  كددل إن السالحدد 
  ضخوف: ةتحت أي

باستحػػػداث أو إنتػػاج األسػػمحة الكيسيا يػػة أو احتيازهػػا بظريقػػة أخػػرػ، أو  (أ)
برؾر  مباشر  أو غير  ةتخزيشها أو االحت اظ بها، أو نقل األسمحة الكيسيا ي

 مباشر  إل  أؼ كاف.
 باستعساؿ األسمحة الكيسيا ية. ( )
 بالقياـ بأؼ استعدادات يدكرية الستعساؿ األسمحة الكيسيا ية.  (ج)
بسدػػايد  أو تذػػجي  أو حػػ  أؼ كػػاف بػػأؼ طريقػػة يمػػ  القيػػاـ بأنذػػظة  (د)

 .(ٖٙ)محغؾر  يم  الدوؿ األطراؼ بسؾجب ه   االت اقية
كػػل دولػػػة طػػرؼ بػػػأف تػػدمر األسػػمحة الكيسيا يػػػة التػػي تسمكهػػػا أو  تتعهػػد -7

 سػػة فػػي أؼ مكػػاف يخزػػ  لؾاليتهػػا أو سػػيظرتها، وفقػػا تحتازهػػا، أو تكػػؾف قا
  .ألحكاـ ه   االت اقية

تتعهد كل دولة طرؼ بأف تدمر جسيػ  األسػمحة الكيسيا يػة التػي خم تهػا  -2
  .في أراضي أؼ دولة طرؼ أخرػ، وفقا ألحكاـ ه   االت اقية

كػل دولػة طػرؼ بػأف تػدمر أؼ مرافػق إلنتػاج األسػمحة الكيسيا يػة  تتعهػد -4
ستمكها أو تكؾف في حيازتهػا أو تكػؾف قا سػة فػي أؼ مكػاف يخزػ  لؾاليتهػا ت

 .أو سيظرتها، وفقا ألحكاـ ه   االت اقية
؟ هػػ ا التدػػاؤؿ أجابػػت الحغػػر الػػؾارد فػػي االت اقيػػة مظمػػق هػػل ولكػػؽ

دولة شخف ليا الحدق،  كليؽ الساد  الدادسة ب قرتها األول  بالشص يم  "
ي استحجاث مػاد  يسيائية سدامة وسدالئفيا، رىشا باحكام ىحه االتفاقية، ف
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وفددددي إنتاجيددددا، وفددددي احتيازىددددا بصخيقددددة أ ددددخم واالحتفددددا  بيددددا ونقميددددا 
أشػارت إلػ   كسػا ،"واستخجاميا، أل خاض  يدخ محطدػرة بسػجدب االتفاقيدة

 ددل  تتخددحبػػالشص  غػػؾر التػػدابير الزػػرورية لمتحقػػق مػػؽ األسػػمحة غيػػر السح
ثفددل أن السددػاد الثيسيائيددة الدددامة دولددة شددخف التددجابيخ الزددخورية التددي ت

وسدالئفيا ال تددتحجث أو تشدتأ، أو تحتدداز بصخيقدة أ دخم، أو يحدتف  بيددا 
أو فدي أي مكدان ر دخ  ا د  لػاليتيدا  را يياأو تشقل أو تدتخجم دا ل أ

أو سيصختيا، إال أل خاض  يخ محطػرة بسػجب االتفاقيدة. وليدحه الغايدة، 
  االلتدامددات التددي تقزددي بيددا وبغيددة التحقددق مددغ أن األنذددصة تتفددق مدد

 .(ٕٚ)االتفاقية
 الدسات التي تتسيد بيا االتفاقية: ومغ

مدتعجل ُيجرػ بشاء    تيشت)أنها تػُهّي  إلمكانية إجراء "ت تيش بالتحدؼ"  -5
، يتػػيح أليػػة دولػػة طػػرؼ تدػػاورها شػػكؾؾ بذػػأف امتثػػاؿ دولػػة (يمػػ  تذػػكيػ

 طرؼ أخرػ للت اقية.
عػػاـ أف يؾفػػد فريػػق ت تػػيش إلػػ  الدولػػة السذػػكؾؾ أف تظمػػب مػػؽ السػػدير ال -7

 في امتثالها. 
إجراء "الت تيش بالتحػدؼ" الػ ؼ تتيحػ  االت اقيػة، تعهػدت الػدوؿ  وبسؾجب -2

األطػػراؼ بالتقيػػد بالسبػػدأ القاضػػي بػػإجراء يسميػػات ت تػػيش فػػي أراضػػيها "فػػي 
 .أؼ وقت، وفي أؼ مكاف" مؽ دوف أف يكؾف لها الحق في أف ترفض ذلػ

السحغػػؾر   األسػػمحةلمػػتخمص مػػؽ  جػػاءتهػػ   االت اقيػػة  إف حػػعوالسل
أو  ممقتدا   أو عجددا   وفداة إلػ التػي تػثدؼ  بأنهػافي االستخداـ والتػي يرفتهػا 

الغددخض  أو مشذدداىادائسددة لسندددان أو الحيددػان بغددس الشطددخ عددغ  أ ددخارا  
انددو السقرددػد  إال األسددمحة أنددػا لثددغ ىددحا يشصبددق عمددى  افددة  مشيددا ..

والعجػز حتػ  بعػػد  لسػػؾتا تداثيخات إلددىثيسددائي ىدػ الددحي يدمدي بالددالح ال
نػػ  لػػيس كالدػػلح العػػادؼ الػػ ؼ يكػػؾف إفتػػر  كبيػػر  مػػؽ اسػػتخدام  ومػػؽ ثػػؼ ف

يتؾقػِ  ال تػأثير ف إالدػلح الكيسػا ي فػ أمػا مقترػرا وقػت اسػتخدام .. تأثير 
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يقػػػؾد مػػػؽ الػػػزمؽ ويزػػػر بالبيئػػػة  إلػػػ يستػػػد  تػػػأثير  إفوقػػػت اسػػػتخدام  بػػػل 
يػػؽ  السدتعرػػية فزػػل   واألمػػراضوالحيػػؾاف كالتذػػؾهات الخمقيػػة  واإلندػػاف
الكيسا يػػة مػػؽ العسػػل الػػدولي  األسػػمحة أخرجػػتف االت اقيػػة إويميػػ  فػػ الؾفػػا ..

سػػاـ  سػػا لواضػػح يمػػ  البيئػػة مثػػل غػػاز الدػػيشايد وهػػؾ  تػػأثيربؾصػػ ها ذات 
قاتل ال لؾف ل  ولكػؽ لػ  را حػة تذػب  را حػة الخػؾخ سػري  االنتذػار ويتظػاير 
 بدرجة كبير  يحدث احسرار لمجمد م  تهيج  وزياد  معدؿ التػش س ثػؼ السػؾت

تدػايد ارت ػاع  اءأو غػاز كثافتػ  ياليػة ال يستػزج بالسػ سػا لوهػؾ  الخردؿ أو
غػاز الدػاريؽ  أوحرار  الجؾ يمػ  سػرية ن ػاذ  لػ  را حػة الخػردؿ ال لػؾف لػ  

فػػي فتػػر  كيسيػػا ي سػػري  الس عػػؾؿ سػػاـ يعتسػػد يمػػ  الغػػروؼ الجؾيػػة  يامػػل
 .(28)بقا   في الجؾ ال لؾف ل 

ونتا جهػا  وتأثيرهػالخظؾرتهػا  قميديػةغيػر ت األسػمحةهػ    أف والسلحع
يبػر  أثارهػاالسباشر  يمػ  البيئػة مسػا اسػتدي  الجهػؾد الدوليػة لمػتخمص مػؽ 

  .الكيسا ية وغيرها مؽ االت اقيات باألسمحةاالت اقية الدولية الخاصة 
التدميريػ  التػي  قؾت الشؾوؼ هؾ في  الدلحـ مؽ تجريؼ استخدا والعمة

تكػػؾف قػػؾ  ان جػػار  االنذػػظارتعتسػػد يمػػ  االنذػػظار الشػػؾوؼ ونتيجػػة لعسميػػة 
 أف إذالقشابل التقميدية  أضخؼقشبمة نؾوية صغير  اكبر بكثير مؽ قؾ  ان جار 

 فادحة بسديشة كاممة. أضرار إلحاؽ أوقشبمة صغير  قادر  يم  تدمير 
 

 الخاب  السصمب
 (UNCCD) األمع الستحجة لسكافحة الترحخ اتفاقية

 
الترػػحر وتخ يػػِ آثػػار الج ػػاؼ جػػاءت مػػؽ خػػلؿ  مكافحػػة ات اقيػػة

بػػرامق العسػػل الؾطشيػػة التػػي تتزػػسؽ اسػػتراتيجيات طؾيمػػة األجػػل بػػديؼ مػػؽ 
. هػ   االت اقيػة، هػي االت اقيػة الؾحيػد  (ٜٖ) التعاوف الدولي وترتيبات الذػراكة

، 75ػ مػػؽ تؾصػػية مباشػػر  لسػػثتسر جػػدوؿ األيسػػاؿ الػػالتػػي تػػؼ استخلصػػها 
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ودخمػػت حيػػز التش يػػ  فػػي  5664حزيػػراف  52والتػػي ايتسػػدت فػػي بػػاريس يػػـؾ 
 .(ٓٗ)مؽ أربعيؽ ماد  وتؼ تؾقيعها في باريس وتتكؾف  5669 األوؿكانؾف 

 بأنػػػ فقػػػر  )أ(  األولػػػ السػػػاد   فػػػي الترػػػحريرفػػػت االت اقيػػػة  وقػػػد
، والجافدة شدبو الخشبدة احمة وشبو القاحمةفي السشاشق القاألرا ي  تخدي"

الشدداتأ عددغ عػامددل مختمفددة مددغ  ددسشيا التقمبددات السشا يددة والشذدداشات 
فقددخة )ج(  األولدىعخفدت الجفدداف فدي السددادة  وقددج .(52)فددي البيئدة بذدخيةال

التدددي تحدددجث شبيعيدددا  وتػجدددج عشدددجما  الطددداىخة "الج ػػػاؼ"مرػػػظمح  يعشػػػي
دون السدددتػيات الصبيعيددة  يددشخفس اليصددػل انخفا ددا  ممحػضددا  فيرددب 

السدجمة، مسا يدبب ا تالال  ىيجرولػجيا   صيخا  يدمثخ تداثيخا  معاكددا  عمدى 
 .(53) يلسػارد األرا اإلنتاجنطع 

فقددج بيشددت مفيددػم  مكافحددة  األولددىالفقددخة ب مددغ السددادة  إمددا
األنذدصة التدي تذدكل جددءا   "مكافحة التردحخ"مرصم   يتزسغ :الترحخ

 احمدددةاممدددة لطرا دددي فدددي السشددداشق القاحمدددة وشدددبو القمدددغ التشسيدددة الستث
 :والتي ترمي إل  ،الخشبة مغ أجل التشسية السدتجامة والجافة شبو

 .خ ض تردؼ األراضي أوخ ض و  مش  -5
 .تأهيل األراضي التي تردت جز يا   إياد  -7
 .األراضي التي ترحرت استرلح -2

 أثػػرـ القزػػاء يمػ  فقػػد بيشػت م هػؾ  األولػ ال قػر  )د( مػػؽ السػاد   أمػا
 "تخفيدددأل رثدددار الجفددداف"مردددصم   يعشدددي"الج ػػػاؼ مػػػؽ خػػػلؿ تعري هػػػا لػػػ  

األنذصة السترمة بالتشبم بالجفاف والتي تخمى إلى تقميل  عأل السجتس  
 إمػا. (54)"والشطع الصبيعية إزاء الجفاف مغ حيث يدمتو بسكافحدة التردحخ

تػػػػردؼ "مح مرػػػػظ يعشػػػػي فقػػػػد بيشػػػػت م هػػػػؾـ األولػػػػ )و( مػػػػؽ السػػػػاد   ال قػػػػر 
يحددجث فددي السشدداشق القاحمددة وشددبو القاحمددة والجافددة شددبو  مددا "األراضػػي

 أو االقتردادي اإلحيدائيالخشبة مغ انخفاض أو فقدجان لسنتاجيدة والتشدػ  
ألرا ددددي السحايدددديل البعميددددة، وأرا ددددي السحايدددديل السخويددددة، أو مخاتدددد  
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أو ، نتيجددة السددتخجامات األرا ددي شواألحددخاالساشددية والسخاعددي والغابددات 
لعسمية ما أو مجسػعة مغ العسميات، بسا فدي ذلدظ العسميدات الشاجسدة عدغ 

 : مثل (55)األنذصة البذخية وأنساط الدكشى
 .أو السيا  التربة ب عل الرياح و/ تعرية -5
 .أو االقترادية لمتربة واإلحيا يةال يزيا ية والكيسيا ية  ؾاصالخ تدهؾر -7
 .اتي الظبيعيالظؾيل األجل لمغظاء الشب ال قداف -2

ال قػػػر  )ز( مػػػؽ السػػػاد  األولػػػػ  مػػػؽ االت اقيػػػة فقػػػد بيشػػػت م هػػػػـؾ  أمػػػا
التددي  السشدداشقالقاحمػػة والجافػػة شػػب  الرطبػػة" بشهػػا " شػػب القاحمػػة و  السشػػاطق"

 (0.0.)فدي الشصداا مدغ  ندتأ تق  فييا ندبة اليصػل الددشػي إلدى البخدخ
 .(٘ٗ)"استيشاء السشاشق القصبية وشبو القصبية م  (0.0.) لىإ

السشدداشق القاحمددة  ((الستدداثخة السشدداشق)) أمػا ال قػر  )ح( بيشػػت مرػظمح 
الستدددددداثخة أو السيددددددجدة  شبددددددة،و/أو شددددددبو القاحمددددددة أو الجافددددددة شددددددبو الخ 

 .(57)بالترحخ
مشغسػة " مرػظمحال قر  األخير  مػؽ السػاد  األولػ  فقػد أوضػحت  إما

دول ذات  تتددالأل مددغ مشطسددةبأنهػػا  بػػالشص "التكامػػل االقترػػادؼ اإلقميسيػػة
سيادة في مشصقة معيشة ليا ا تراص فيسا يتعمق بالسدائل التي تشطسيا 

الجا ميددة سددمصة  إلجخاءاتيدداىددحه االتفاقيددة، ومخػلددة حدددب األيددػل وفقددا 
تػقي  ىحه االتفاقية أو التردجيق عمييدا أو قبػليدا أو السػافقدة عمييدا أو 

 .(58)إلييااالنزسام 
 

 يتآلااقية ان اليجف مشيا ىػ مغ االتف يةالسادة اليان بيش ت:  
 .ج اؼ في البمداف التي تعاني مشهاالترحر وتخ يِ أثار ال مكافحة -
باسػػتراتيجيات متكاممػػة طؾيمػػة السػػدػ تركػػز يمػػ  تحدػػيؽ إنتاجيػػة  األخػػ  -

 يػػػػػةالسشػػػػػاطق الستػػػػػأثر  ( وليػػػػػاد  تأهيمهػػػػػا وح ػػػػػع السػػػػػؾارد السا  فػػػػػي) األرض
 .واألراضي ولدارتها برؾر  مدتدامة
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إجراءات فعالة ومديؾمػة بتعػاوف دولػي وترتيبػات شػراكة فػي إطػار  اتخاذ -
 .(ٛٗ)تحقيق التشسية السدتدامة بهدؼمشدق  لنهق متكام
السبػادغ الؾاجػب إتبايهػا فػي  بيش ػت فقػدالثالثة مؽ االت اقيػة  الساد  أما

 ،تش ي  االت اقية  إذ أشارت ان  تحقيقا  لهدؼ هػ   االت اقيػة وتش يػ ا  ألحكامهػا
 ي:أتمشها ما ي أمؾرتدترشد األطراؼ بجسمة 

يشبغػػي ل طػػراؼ أف تزػػسؽ أف يكػػؾف اتخػػاذ القػػرارات الستعمقػػة بترػػسيؼ  -5
أو تخ يػػػػِ آثػػػػار الج ػػػػاؼ قا سػػػػا  يمػػػػ   وتش يػػػػ  بػػػػرامق مكافحػػػػة الترػػػػحر و/

يمػػػ   سػػػميسةبيئػػػة  إيجػػػادمذػػػاركة الدػػػكاف والسجتسعػػػات السحميػػػة وأف يجػػػرؼ 
 .لعسل يم  الرعيديؽ الؾطشي والسحميالسدتؾيات األيم  لتدهيل ا

 يمػػ  بػػروح مػػؽ التزػػامؽ والذػػراكة الػػدولييؽ يشبغػػي ل طػػراؼ أف تعسػػل -7
د دوف اإلقميسػػي واإلقميسػػي والػػدولي، يتحدػػيؽ التعػػاوف والتشدػػيق يمػػ  الرػػع

 .وتحديؽ تركيز السؾارد السالية والبذرية والتشغيسية والتقشية حيثسا تمـز
فيسػػا بػػيؽ كػػل  التعػػاوف  مػػؽ الذػػراكة بػػروح ظػػؾريشبغػػي ل طػػراؼ أف ت -2

مدتؾيات الحكؾمة والسجتسعات السحمية والسشغسات غير الحكؾمية وحػا زؼ 
األراضػػػػػي لتهيئػػػػػة فهػػػػػؼ أفزػػػػػل لظبيعػػػػػة وقيسػػػػػة األراضػػػػػي والسػػػػػؾارد السا يػػػػػة 
الذحيحة في السشاطق الستأثر  والعسػل مػؽ أجػل اسػتخدامها يمػ  نحػؾ سػميؼ 

 .مدتداـ
كامػػػل ايتبارهػػػا االحتياجػػػات والغػػػروؼ  فػػػياؼ أف تزػػػ  يشبغػػػي ل طػػػر  -4

 .(ٜٗ)الخاصة ل طراؼ مؽ البمداف الشامية الستأثر ، وال سيسا أقمها نسؾا  
هػػ   االت اقيػػة تعػػد إحػػدػ أهػػؼ االت اقيػػات متعػػدد  األطػػراؼ  إف ونػػرػ 

مؾيػػد دخؾلهػػا حيػػز  5669مشػػ  يػػاـ  فآلادولػػة لحػػد  564والتػػي انزػػؼ إليهػػا 
األهسيػػة لهػػ   االت اقيػػة مػػؽ  يوتػػأت ...5664ؾقيػػ  يميهػػا يػػاـ ش يػػ  بعػػد التالت

ئػػة يمػػ  البي كبيػػرا   معالجػػة مؾضػػؾع مهػػؼ وهػػؾ الترػػحر الػػ ؼ يذػػكل خظػػرا  
، إذ يذكل الترحر احد األسػبا  السثديػة إلػ  تمػؾث البيئػة البرية خرؾصا  

مػػػػؽ خػػػػلؿ التقمبػػػػات التػػػػي ترػػػػيبها سػػػػؾاء بذػػػػكل طبيعػػػػي أو يػػػػؽ طريػػػػق 
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ف مػػػؽ أيسػػػاؿ تػػػثثر سػػػمبا يمػػػ  يسارسػػػ  اإلندػػػا يبػػػر مػػػا األنذػػػظة اإلندػػػانية
 .البيئة

وكسػػػا  لإلمظػػػارم هػػػـؾ الج ػػػاؼ فهػػػؾ يػػػدـ وجػػػؾد الكسيػػػة الكافيػػػة  أمػػػا
 مدتؾػ الهظؾؿ دوف السدتؾػ السظمؾ . إفبيشتها االت اقية هي 

فالترػػػحر احػػػد  ..ال ػػػرؽ جػػػؾهرؼ بػػػيؽ الترػػػحر والج ػػػاؼ إف وبرأيشػػػا
 يػأتيالشػؾع الػ ؼ  أمػاالترػحر  أنػؾاعكػل تمؾث البيئػة وتػدورها ولػيس  أسبا 

السترتػب يمػ  الترػحر يػثدؼ  األثػربالشدػبة لمشتيجػة فهػي  أما ،بعسل البذر
ويهػدد حياتػ  مسػا  اإلندػافتمؾث البيئة ويػدـ اسػتقراها ويرػيب بالدػمب  إل 

 األسػػػبا مػػػؽ  أكثػػػربالزػػػرور  معالجػػػة االت اقيػػػة لمشتػػػا ق السترتبػػػة  يييدػػػتد
 . إلي السثدية 
 إالضػػسؽ االت اقيػػة  إيػػراد نجػػد سػػببا فػػي  ال فإنشػػالشدػػبة لمج ػػاؼ با مػػاأ

لػػػػؼ يتػػػػدخل  إذاالج ػػػػاؼ يقػػػػؾد لمترػػػػحر  أفيسكػػػػؽ استخلصػػػػ  هػػػػؾ  مػػػػا أف
 إلػ اإلشػار   إلػ  أدػ وهػ ا مػا بسعالجت  بػالظرؽ ال شيػة السعروفػة.. اإلنداف

ويػثثر يمػ  اإلندػاف يثدؼ إل  الثػاني  األوؿ أفالج اؼ والترحر بايتبار 
 .بيئة يسؾما  وال

القؾؿ: إف ه   االت اقية يالجت برؾر  متكاممة ألي  السكافحة  ويسكؽ
التؾقي   تؼ مالمترحر ولكشها لؼ ت كر التبعات القانؾنية في حالة يدـ تش ي  

 .يمي  مؽ قبل الدوؿ
إليػػػ   أشػػػارت وهػػػ ا مػػػا إلفريقيػػػااالت اقيػػػة أيظػػػت األولؾيػػػة  أف والسلحػػػع
راؼ، فػػػػي معػػػػرض تش يػػػػ  أحكػػػػاـ هػػػػ   االت اقيػػػػة، األطػػػػ تعظػػػػيالسػػػػاد  الدػػػػابعة 

األولؾيػػػة ل طػػػراؼ مػػػؽ البمػػػداف األفريقيػػػة الستػػػأثر ، فػػػي ضػػػؾء الحالػػػة الخاصػػػة 
الدا د  في ه   السشظقة، وذلػ دوف إغ اؿ األطراؼ مؽ البمػداف الشاميػة الستػأثر  

هػػػػ   االت اقيػػػػات مرػػػػدرا مػػػػؽ مرػػػػادر القػػػػانؾف  وتذػػػػكل فػػػػي األقػػػػاليؼ األخػػػػرػ.
قػد تجػاوز كػل ات اقيػة  أيزػاء أف مؽ ثؼ تكؾف ممزمػة لمػدوؿ خرؾصػا  الدولي و 

 .الستحد  األمؼفي  األيزاءدولة مؽ الدوؿ  562 أصلدولة مؽ  560 ألػ
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 الخاتسة
 يد  نتا ق وتؾصيات: إل خلؿ ه ا البح  تؾصمشا  مؽ

  
 الشتائأ -1
ؾف األرضية وتتك  تغظي صخؾر القذر  لتيا الظبقة هيالبيئة البرية  إف -أ

مػػؽ مػػزيق مػػؽ السػػؾاد السعدنيػػة والسػػؾاد العزػػؾية والسػػاء والهػػؾاء والتربػػة هػػي 
احػد  العشاصػػر األساسػػية لمحيػػا  يمػػ  األرض وهػػي أسػػاس الػػدور  العزػػؾية 

 .التي تجعل الحيا  مسكشة
تمؾثػػا لسػػا فيهػػا مػػؽ  األكثػػراحػػد يشاصػػر البيئػػة  األرضػػيةالبيئػػة  تذػػكل - 

 .وتظؾرات  البيؾلؾجية والشؾويةت  وتقشيا اإلندافتعامل مباشر م  
الجهؾد الدولية يبر السثتسرات واالت اقيات الدولية يم  معالجة  يسمت -ت

القزػػاء يميػػ  خذػػية  أوالتمػػؾث الػػ ؼ يرػػيبها رغبػػة فػػي التقميػػل مػػؽ حجسػػ  
 .اإلندافيم  الكا شات الحية وفي مقدمتها  تأثير 

مػؽ يشاصػر البيئػة فرل التمؾث في البيئػة البريػة يػؽ غيرهػا  يسكؽ ال -ث
يقػ  مػؽ تمػؾث يمػ  البيئػة البريػة يذػكل اكبػر  ف مػاأويسكؽ الجـز بػ األخرػ 

 .ها مؽ البيئة الجؾية والبحريةيؽ غير  األخظار
تعقػػد االت اقيػػات وتؾقعهػػا دوف  دوؿالخمػػل الجػػؾهرؼ يتسثػػل فػػي أف الػػ أف -ج

ترػػديقها مسػػا يعشػػػي أف هػػ   الػػدوؿ غيػػػر ممزمػػة فػػي األصػػػل بسػػا جػػاء فػػػي 
 إذيجعػل السعاهػػد  غيػػر نافػػ   فػي مؾاجػػ  الػػدوؿ األطػػراؼ   اقيػة وهػػ ا مػػااالت

 .يتظمب وصؾؿ الش اذ إل  يدد معيؽ مؽ الترديقات
 
 التػييات -2
)متعػػػدد  األطػػػراؼ( الخاصػػػة بالبيئػػػة الدوليػػػة  السعاهػػػدات ت عيػػػل ضػػػرور  -أ

 .البرية مؽ خلؿ الترديق يميها بغية ن اذها وللزامها لمدوؿ األطراؼ
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دوليػػػة خاصػػػة بالبيئػػػة تشذػػػا لهػػػ ا الغػػػرض يكػػػؾف فيهػػػا  ةمحكسػػػ ذػػػكيلت - 
الػػدوؿ الستدػػببة بالزػػرر إذا ثبتػػت مدػػثوليتها يػػؽ الزػػرر الؾاقػػ   محاسػػبة

 يم  الدوؿ األخرػ.
بالزرر بالبيئة في سػبيل  ستدببةالسدثولية الدولية يم  الدوؿ ال إقامة -ت
 .قميل مؽ التمؾث القا ؼ في البيئةالت
 اإلشػار البيئػة يبػر  بأهسيػةؾف هشاؾ ويػي دولػي ووطشػي يك إف وجؾ  -ث

 القػػؾانيؽالبيئػػة الؾطشيػػة ومعالجتهػػا لمتمػػؾث ومػػدػ اندػػجاـ هػػ    القػػؾانيؽ إلػػ 
 م  التظؾرات البيئة الستلحقة.
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Legal protection for land Environment 
In View of International Law   

 
Dr:ziyad abdullwahab-al naemee 

Lectuer,Regional Studies Center- University of Mosul-Iraq 
 
Abstract 

The Land environment protection case is consider one of the  

most important topics within the global interests, states tries to find 

formula for legal protection to this kind of environment. Thus, we 

find that it has been the axis of so many international conferences 

and treaties to secure states  ’ right in securing land environment to 

present and future. 

This paper spotslight on land environment protection in view of 

international law rules as being within the interests of  international 

law in order to secure states  ’ rights in this field through multipartie's 

international treaties.  

Keywords:Terrestrial environment- International law- International 

conventions 
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 ليػامروا السرادر

                                                 
 :::2، دار أحياء التخاث العخبي  641 2لدان العخب، ابغ مشطػر، ج (2) 
 .67سػرة يػسأل رية  (3)
 الج دمحم ألقاسسي ووجيو جسيل البعيشي : حساية البيئة الخميجية مغ التمػث  (4)

الرشاعي وأثخه عمى البيئة العخبية والعالسية ، السكتب الجامعي الحجيث, 
 .  22م، ص :::2اإلسكشجرية, 

،الجار السرخية المبشانية, القاىخة, 41دمحم الديج أرناؤوط, اإلندان وتمػث البيئة,ص (5)
 م4::2

مجمة  مفاىيع أساسية في القانػن العام لحساية البيئة د.داؤد عبجالخزاا الباز: ( (6)
 .3ص م3115لدشة  43السجمج  4عالع الفثخ، العجد 

 4نقال عغ : د.داؤد عبجالخزاا الباز السرجر الدابق ،ص  (7)
 3السرجر الدابق، ص (8)
   www.un.orgيشطخ مقخرات ممتسخ استػ ميع يشطخ  لمسديج (9)

 2:92دار الثتددددب العخبددددي بيددددخوت، ،بددددغ أبددددي بكددددخ الخازي:محتددددار الرددددحاح دمحم ( (:
 .718،ص

 بغدجاد، العخبية في الجانسخك، األكاديسية يئي،ىاتػ  مأل:محاسبة التمػث الب لعيب( 21)
 .3ص.،:311

ألقاسسي و وجيدو جسيدل لعيبدي: حسايدة البيئدة الخميجيدة مدغ التمػث،مردجر   الج (22)
 .22ص سابق،

دار الشدددخ الددحىبي  ،لحسايددة الجشائيددة لمبيئددة اليػائيددةالقػي:ا د.دمحم حددديغ عبددج (23)
  .51ص ،3113 القاىخة، لمصباعة،

ة الدجمار الذدامل،مخ د البيئدة الجوليدة مدغ أسدمح عغ سيخان شو احسج:حسايدة نقال (24)
 .34ص 3116كخدستان، 

 ..3118لدشة  38قانػن حساية ونحديغ البيئة العخاقي، ذي الخقع  (25)
.دمحم عبجالحددددديغ القػي..الحسايددددة الجشائيددددة لمبيئددددة اليػائيددددة مرددددجر سددددابق، د (26)

 .25ص
ار د، تمدػث البيئدة ثسدغ لمسجيشدة :عخفدات .عمي زيغ العابجيغ .ود. دمحم السختزدىد (27)

 .299 ص،9::2، القاىخة الثتب العمسية لمشذخ والتػزي 
 .311 ص الدابق، السرجر (28)

http://www.un.org/
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دمحم ىجية: التمدػث األشدعاعي، مردادره وأنػاعدو وشدخا ريدجه وقياسدو، الحكػمدة  (29)

 الميبية ، ممسدة الصاقة الحرية عمى السػق  االلثتخوني
 http://www.aee.gov. ly/index.php 

دولددة عخفددػا البيئددة فددي أول تعخيددف  255شددخز يسيمددػن  2311حزددخ السددمتسخ  (:2)
رسسي ليا بانيا "جسمة السػارد السادية واالجتساعية الستاحة في وقت ما وفي مكدان 

 .ما إلشبا  حاجات اإلندان و تصمعاتو"
 WWW.Un.Orgالستحجة  األمعيشطخ مػق   لمسديج( 31)
، السجمدج ع الدجوليالشطخية العامدة والسشطسدات العالسيدة ، التشطدي :. دمحم السجحوبد (32)

 .611، ص3121، بيخوت، لبشان،دار السشيل المبشاني ،األول
قيدة فيشدا اتفا إنويسكدغ القدػل  WWW.Un.Org الستحدجة األمدعيشطدخ مػقد   لمسديج (33)

يكدػن لمتػقيد   إناندو يجدػز  إلدى أشدارت: 23السدادة  فدي :2:7لقانػن السعاىجات 
 اثخ مغ  الل ماياتي:

فددي إحددجم  مسيميددا قبددلتعبددخ الجولددة عددغ ر دداىا االلتدددام بالسعاىددجة بتػقيعيددا مددغ  -2
 الحاالت اآلتية:

 )أ( إذا نرت السعاىجة عمى أن يكػن لمتػقي  ىحا األثخ.
أن يكػن لمتػقي   عمىخيقة أ خم أن الجول الستفاو ة  انت قج اتفقت )ب( إذا ثبت بص

 ىحا األثخ.
)ج( إذا بددجت نيددة الجولددة السعيشددة فددي إعصدداء التػقيدد  ىددحا األثددخ مددغ وثيقددة التفددػيس 

 الثامل الرادرة لسسيميا أو عبخت الجولة عغ ميل ىحه الشية أثشاء السفاو ات.
 أل خاض الفقخة األولى:  -3

التػقي  بداألحخف األولدى عمدى ندز السعاىدجة تػقيعدا  عمدى السعاىدجة إذا ثبدت )أ( يذكل 
 أن الجول الستفاو ة قج اتفقت عمى ذلظ؛

)ب( يذكل التػقي  بذخط الخجػ  إلى الحكػمة مغ قبل مسيل الجولة تػقيعدا   دامال  عمدى 
 السعاىجة إذا أجازت دولتو ذلظ.

... وقددج 2:31لعددجل الجوليددة الجائسددة مددغ الشطددام األسدداس لسحكسددة ا (49) السددادة (34)
لسحكسددة العددجل الجوليددة السمحددق  األسدداسمددغ الشطددام ( 49)تبشتيددا بكامميددا السددادة 

 .الستحجة  األمعبسيياا 
 .318،ص2:73القانػن الجولي وقت الدمع ، بجون مكان شب ، :.حامج سمصان د (35)
اليقافدة لمشذدخ والتػزيد ،  ،دار:الػجيد في مبدادئ القدانػن الدجولي العدام. ازي يباريشيد( 36)

 .54ص ،3118 ،2ط

http://www.aee.gov/
http://www.aee.gov/
http://www.un.org/
http://www.un.org/


 
   

  [212]   نعيميزياد عبدالوهاب ال د.                                     .. الحساية القانؾنية لمبيئة البرية

                                                                                                 
اتفاقيددة بددازل  الددى  42/2/3122فددي  4انزددست جسيػريددة العددخاا  بالقددانػن رقددع  (37)

بذدان الدتحكع فدي نقدل الشفايدات الخصدخة والدتخمز مشيدا عبدخ الحدجود السػقعدة فدي 
والسالحددق السخفقددة بيددا والتددي د مددت حيددد الشفدداذ فددي  :33/4/2:9بددازل بتدداريخ 

؛ 42/2/3122بتداريخ: 5286العجد: رقعالعخاقية  الػقائ . لمسديج : يشطخ 3::6/6/2
 متددداح عمدددى السػقددد  :2:9 ويشطدددخ ندددز اتفاقيدددة بدددازل السعقدددػدة بدػيددددخا عدددام

 www.basel.in :اإللثتخوني
 .اليانية مغ االتفاقية السادة (38)

 تشز السادة اليالية عذخ مغ االتفاقية عمى ماياتي: )*(
األشخاف، في حالة وقػ  حػادث أثشاء نقل الشفايات الخصخة أو الشفايدات األ دخم أو  متقػ 

التخمز مشيا عبخ الحجود، والتي يحتسل أن تذدكل مخداشخ عمدى الردحة البذدخية 
 والبيئة في دول أ خم، بزسان إبالغ تمظ الجول فػرا  متى نسا ذلظ إلى عمسيا.

  الل األمانة، بسا يمي: تقػم األشخاف بإبالغ بعزيا بعزا ، مغ -3
مدغ  6ال  بالسدادةعس إترال،)أ( التغييخات الستعمقة بتعييغ سمصات مخترة و/أو جيات 

 حه اإلتفاقيةى
أقددخب وقددت  وفددي ،3)ب( التغييددخات فددي تعاريفيددا الػششيددة لمشفايددات الخصددخة عسددال  بالسددادة 

 مسكغ بسا يمي:
و الجدئيدة عمدى إسدتيخاد نفايدات  صدخة )ج( القخارات التي تتخحىا بعدجم السػافقدة الثميدة أ

أو نفايات أ خم بغخض التخمز مشيا دا دل السشصقدة الخا دعة لػاليتيدا القزدائية 
 الػششية،

التددي تتخددحىا لمحددج مددغ ترددجيخ الشفايددات الخصددخة أو الشفايددات األ ددخم أو  رات)د( القددخا 
 لحطخىا.

 السادة. مغ ىحه 5)ىد( أي معمػمات أ خم تثػن مصمػبة عسال  بالفقخة  
 مغ السادة الخابعة مغ االتفاقية. (2)يشطخ الفقخة  (39)
 ( مغ السادة الخابعة مغ االتفاقية.5-4-3الفقخات)  (:3)
 .www.pic.int: االلثتخوني السػق السعاىجة عمى السػق   نز (41)
 يشطخ عمى التػالي (42)

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/3115/48778/index.html 
 . www.pic.int: االلثتخوني السػق عمى السػق   ونز السعاىجة

 ديباجة االتفاقية عمى السػق : (43)
 http://www.opcw.org/ar/chemical-weapons-convention 

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/37667/index.html
http://www.pic.int/


 
 

 

  [213] (46) ٕٔدراسات إقميسية                                                      مركز الدراسات اإلقميسية       

                                                                                                 
تداريخ بدجء الشفداذ  دان  أمدا -:24/12/311 العخاا عمى  االتفاقية بتاريخ  يادا (44)

 .:23/13/311   في
يقرددج بسرددصم  "الدددميفة:أي مددادة  يسيائيددة مفاعمددة تددج ل فددي أي مخحمددة فددي  (45)

فدي  يدديسامة باي شخيقة  انت. ويذدسل ذلدظ أي مكدػن رئ إنتاج مادة  يسيائية
إليدو االتفاقيدة فدي الفقدخة  أشارت ما ىحا .ناتنطام  يسيائي ثشائي أو متعجد السكػ 

 اليالية مغ السادة اليانية مغ االتفاقية. 
 .نية الفقخة اليانية مغ االتفاقيةالسادة اليا (46)
 .مغ االتفاقية األولىالسادة  (47)
 .وثانيا بخرػص األسمحة  يخ السحطػرة أوالالسادة الدادسة مغ االتفاقية  (48)
جاىددددج: األسددددمحة الشػويددددة والخيددددارات العدددددكخية األ دددددخم ريدددداض مرددددصفى م (49)

 3112، بيدخوت 2ط الشػوية ..مخ د دراسدات السددتقبل، سشعاعاتالسدتخجمة ل
 .3:9ص 

 .www.unccd.intمشذػرة عمى السػق  اإللثتخوني : (:4)
انزست جسيػرية العخاا إلى اتفاقيدة األمدع الستحدجة اإلشاريدة لسكافحدة التردحخ  (51)

والتدددي د مدددت حيدددد الشفددداذ بتددداريخ  5::28/7/2فدددي بددداريذ بتددداريخ  السعتسدددجة
 .:8/7/311في  8وانزع إلييا العخاا بالقانػن رقع  7::37/23/2

 األولى فقخة )أ( مغ االتفاقية. السادة (52)
 األولى فقخة )ج( مغ االتفاقية. السادة (53)
 األولى فقخة )د(مغ االتفاقية. السادة (54)
 ى فقخة )و( مغ االتفاقية.األول السادة (55)
 السادة األولى فقخة )ز( مغ االتفاقية.  (56)
 .األولى فقخة )ح( مغ االتفاقية السادة (57)
 .األولى فقخة )ح( مغ االتفاقية السادة (58)
 .اليانية مغ االتفاقية السادة (59)
 .اليالية مغ االتفاقية السادة (:5)


