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 دور المنظمات الدولية في حماية البيئة
 UNEP دراسة قانونية في برنامج األمم المتحدة 

 
 د. زياد عبدالوهاب النعيمي

 جامعة الموصل -مركز الدراسات اإلقليمية  -مدرس القانون الدولي العام
 

 مستخلص البحث
م تمثللح حمايللة البيئللة احللد الموتللوعات التللي تللدخح مواتللي  الاللانو  الللدولي العللا

وتدخح موتوعات البيئة  ..بوصفها م  المواتي  التي تحظى باهتمام المجتم  الدولي
بأنواعهللا الللثلث البحريللة والبريللة والجويللة محللح اهتمللام الدراسللات الاانونيللة ملل  اجللح 
إيجاد معالجة التللوث الل ي يصليب البيئلة عموملا جلراي الت ييلرات الأبيعيلة يو الب لرية 

لبيئللة وانعساسللاتها علللى ابنسللا  وحياتللو وصللحتو بصللورة التللي تتسللبب فللي ابتللرار با
 .مبا رة او غير مبا رة

الجهود الدولية المتمثلة بمنظمة األمم المتحلدة مل  خللح  على البحث التوي يسلأ
الخللاص بحمايللة البيئللة  (UNEP) ابرنامجهلل وفلل  البيئللة  الللدور اللل ي ت ديللو فللي حمايللة

للى تاليلح التللوث الل ي ينلتج عل  التألورات العمح ع يووالحد م  يي تلوث قد يصيبها 
 .التي تصيب البيئة بسح ينواعها

  
 المادمة

 حمايتها منن واجب عليه ولذلك يقع ومكان إقامته البيئة محيط اإلنسان تعد
 ،واحتياجاتنننننه مصنننننالحه يننننن  م والقينننننام بتعزيزطنننننا وتطويرطنننننا بمنننننا ملوثنننننات أينننننة

 األضرار. بأقل المصادر اقل واستخدام
إذ إن  ،حماينننة البيئنننة منننن موضنننوعات القنننانون الننندولي العنننام ةمسنننأل وتعننند

تهننم  التنني الموضننوعات مننن حمايتهننا تعنند اإلطننار العننام لحقننوه اإلنسننان فهنني
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فتلننوا البيئننة يهنندد حينناا  ،حينناا اإلنسننان أو مننا نطلننه عليننه الحننه فنني الحينناا
 فكلما تطورت الصناعة ازدادت مخاطر الحياا. ،البشر

حيا  البرية والبحرية وحماينة طبقنات الجنو منن أينة وحماية البيئة تعني األ
ملوثات يكون اإلنسان على تماس تام بقيامها أو أنها نتيجة منن نتنائع عمنل 

 اإلنسان.
وان كنننان ذا تنننأثير واضنننة منننن ناحينننة تحقينننه  البيئنننة حماينننة أن ،والم حنننظ

 االسننتخدام ريننر السننليم ثننارآانننه فنني الوقننت ناسننه يراعنني   إالإنتننال للبشننرية، 
سننلبية تاننوه فنني نتائجهننا علننى نتننائع اإلنسننان لخدمننة  اثننأرا   للبيئننة، ممننا يتننرك

 اإلنسان.
 إلنى وما يجري اليوم من تطورات في واقع التكنولوجيا احدا ثنورا متطنورا

لكنننه فني واقننع األمننر بنندأ يتجنناوز الناحيننة  ،التقندم فنني المجنناالت العلميننة كافننة
التطنننور منننن الناحينننة البيئينننة  الخاصننة بالحماينننة، لنننذلك ربمنننا يكنننون ثمننن ذلنننك

باطضننا  مقارنننة بننالواقع اإلنتنناجي، ولهننذا كننان البنند أن ينتبننه المجتمننع النندولي 
طننذا التلننوا علننى الواقننع مننن خنن ل التننأثيرات  إلننى مخنناطر تلننوا البيئننة وآثننار

على البشر فني الوقنت الحاضنر  تؤثر الجوية( والتي ،البحرية ،الجانبية )البرية
ويكننون مردودطننا سننلبيا  بحيننا يننؤدي إلننى تانناقم  ،مسننتقبلوعلننى األجيننال فنني ال
بننرامع واتااقيننات دوليننة قننادرا علننى تقننننين  لننم تكننن طنننناك التلننوا وازدينناد  مننا

االسننتخدام البيئنني بصننورا أفضننل تعمننل علننى الحنند مننن الملوثننات أو التقليننل 
 اإلمكان. قدر  منها
ألمم المتحدا الدولية من خ ل جهود منظمة ا الجهود إلى اإلشارا ويمكن 

المنظمة ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية على  عملت إذ في طذا المجال،
إنشا  برنامع األمم المتحدا للبيئة  وضع أسس حماية البيئة والتي تكللت في

والذي يعد أطم وأكثر الخطوات تطورا  في مجال حماية البيئة  1791عام 
  والحااظ عليها.
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 إ سالية البحث
حنننا منننن إشنننكالية أن البيئنننة الينننوم تتعنننر  النننى خطنننر التلنننوا ينطلنننه الب

كافننة لننذلك كننان البنند مننن وجننود حمايننة قانونيننة لتلننك البيئننة فنني ظننل  بأنواعننه
وعلى طذا األساس يعنالع البحنا إشنكالية  ..وأساليبه التطور المتسارع للتلوا

بكون  حماية البيئة منطلق ا من االتااقيات الدولية ذات الشأن في حماية البيئة
 .االتااقيات تشكل احد أطم مصادر القانون الدولي أوطذ  المعاطدات 

  
 هدف البحث

م التلوا الحاصل على البيئة سوا  البرية ا تأثير يهدف البحا الى بيان
تنتجه من تلوا البيئة  لتجارب والحروب وماالبحرية أم الجوية من خ ل ا

عن تهديد  فض  حياته وتهديد اإلنسان على المباشر ورير وتأثيرطا المباشر
  القادمة. األجيالحياا 

 
 منهجية البحث 

الطم  دراسة خ ل من التحليلي االستقرائي البحا المنهع في اعتمد
عالجت الحماية القانونية للبيئة وتحليل تلك االتااقيات  التي الدولية االتااقيات

 حسب المواد الخاصة بمحور البحا.
 

 هيسلية البحث 
ماهوم التلوا الذي يصيب و حا ليسلط الضو  على ماهوم البيئة جا  الب

دور منظمة األمم  قد عالعالبيئة في المبحا األول، أما في المبحا الثاني ف
 .UNEP المتحدا في حماية البيئة وفه برنامع األمم المتحدا للبيئة

   
 المبحث األوح
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 ومظاهر التلوث التي تصيبهامفهوم البيئة 
لمحننيط الننذي يعننيا فيننه اإلنسننان ويعمننل علننى تطننوير  بمننا تشننكل البيئننة ا

وتندخل حماينة البيئنة ضنمن  ،وحاجاته الشخصية والعامنة ،واحتياجاته يت  م
فننان ماهننوم البيئننة  ،ولننذلك، منننذ القنندم وحتننى وقتنننا الحاضننر اطتمننام اإلنسننان

يبقى األساس الذي تنطلنه مننه اطتمامنات اإلنسنان، أمنا حمايتهنا فهني الندور 
 يمارسه اإلنسان لتطوير طذا الماهوم نحو األفضل.الذي 

تناولننا فني  وانط قا  من طذ  األطمية، فقد قسمنا طذا المبحنا إلنى مطلبنين،
واالصنننننط حية والماهنننننوم  اللغوينننننة الناحينننننة المطلنننننب األول، ماهنننننوم البيئنننننة منننننن

 ة.أما المطلب الثاني، فتناولنا ماهوم التلوا الذي يصيب البيئ القانوني للبيئة،
 

 المألب األوح
 ةلمفهوم البيئ

يمكن تحديد ماهوم البيئة انط قا من مااطيم لغوية واصط حية وقانونينة 
لذلك فقد تناولنا فني طنذا المطلنب تعرينف البيئنة منن الناحينة اللغوينة والناحينة 

 االصط حية والناحية القانونية.
وتبوأ  منزال  منزال هل وبؤا منزال تبوأ فيقال )بوي( مشتقة من كلمة :ل ةالبيئة 

مبنا ا أي ننزل وحنل بنه ومننه  اتخنذ  أي فنقنول: اسنتبا  ،(1)طيأ  ومكن لنه فينه
االسم البيئة أي مكان الحل والنزل واإلقامة سوا  كانت طذ  اإلقامة دائمة او 

اإلنسنان ويتنأثر بنه  فينه النذي يعنيا طي المكان البيئة أن وطذا يعني .(2)مؤقتة
وطني اإلطنار الجغرافني  ،بمنا يخندم حاجاتنه اإلنسنانيةويؤثر به ويتااعنل معنه 

 ،الذي يحيط باإلنسان ويعطي له مقومنات الحيناا منن مأكنل وملنبس ومشنرب
ويكننون لهننذ  البيئننة تننأثير علننى مقوماتننه الحياتيننة واإلنسننانية بمننا يتناسننب مننع 

 تطوراته وضرورياته.
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   :كتابه العزيز في تعالى وقد قال اهلل
    

   
   

    
   

 (3). 
واألشنننيا  التننني تحنننيط  الظنننروف" بأنهنننا فنننيمكن تعرينننف البيئنننة اصلللألحا  أمنننا 
و الظنروف المحيطنة ، ويعرفها البع  بأنها تعني جمينع األوضناع أ(4)بالارد

  .(5)" باإلنسان والتي تؤثر في تنمية اإلحيا  العضوية
"المؤثرات التي تقع على الكائن الحي  وتعرفها الموسوعة البريطانية بأنها:

 (3) سوا  كانت فيزياوية أو كيماوية كعوامل طبيعية تحيط بهذا الكنائن الحني"

ة االنكليزية وتعني البيئة باللغ (Environment) معنى البيئة ويقابل مصطلة ،
 ،أي إنهننا العننالم الطبيعنني مثننل األر  والهننوا  والمننا  (7)أو المحننيط أو الجننو

 .(3)والتي يعيا فيها اإلنسان
مننن خنن ل التأكينند علننى  البيئننة: يمكننن تعريننف ملل  الناحيللة الاانونيللةأمننا 

الجواننننب االجتماعينننة واالقتصنننادية والثقافينننة المحيطنننة باإلنسنننان فضننن  عنننن 
مجموعننة العوامننل يمكننن تعرياهننا بأنهننا " إذ .(7)عوامننل الايزيائيننة والبيولوجيننةال

البيولوجيننننة والكيميائيننننة والطبيعيننننة والجغرافيننننة والمناخيننننة المحيطننننة باإلنسننننان 
والمحيطنننة بالمسننناحة التننني يقطنهنننا والتننني تحننندد نشننناط اإلنسنننان، واتجاطاتنننه 

 .(01)"وتؤثر في سلوكه ونظام حياته
بتعرينننف  1799 عنننام ليونسنننكو التابعنننة لممنننم المتحنننداوقننند أقنننرت منظمنننة ا

ذلنك الجنز  النذي ينؤثر فينه اإلنسنان ويتنأثر بنه، أي الجنز  النذي البيئة كونها "
 .(00)"يستخدمه ويستغله ويؤثر فيه ويتكيف له
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فيمكن إبراز تعريف المشرع العراقي للبيئنة بأنهنا  ،أما في القوانين الداخلية
 .(02)(تعيا فيه الكائنات الحية المحيط بجميع عناصر  الذي)

اإلطنننار النننذي  أو أو المحنننيط المكنننان طننني وعمومنننا يمكنننن القنننول أن البيئنننة
ويكنننون نشننناطه متوجهنننا نحنننو طنننذا  ،ويتنننأثر بنننه فينننه يعنننيا فينننه اإلنسنننان ينننؤثر

 ،الخاصة والعامنة مصلحته يحقه بما وراياته اإلنسانية، المحيط بقدر حاجاته
وطنذا المحنيط  ،سنلبية ايجابينة أو بصنورا بيئتنهكما ويتنأثر بنتنائع نشناطه علنى 

علننى طننذ   والحانناظ اإلنسننان، اطتمامننات مننن يتجننزأ جننز  ال طننو إنمننا أو اإلطننار
طننذا  فنني ويمكننن ،األخننر  اإلنسننانية نشنناطاته عننن فضنن  نشنناطه مننن جننز  البيئننة

 المقام تقسيم البيئة التي يقيم فيها اإلنسان إلى نوعين:
لبيئننة التنني أوجنندطا اهلل تعننالى ولننم يتنندخل اإلنسننان البيئننة الطبيعيننة: وطنني ا .1

 في إيجادطا أو إحداثها.
وتعند  ،البيئة البشرية: وطي التي تدخل اإلنسنان فني إيجادطنا والتنأثير فيهنا .1

 االنعكاس الحقيقي لتااعل اإلنسان مع بيئته وسلوكه ومنجزاته ونشاطاته.
اإلنسنننان ونشننناطاته  إال أن نتنننال ،وسنننوا  كاننننت البيئنننة طبيعينننة أو بشنننرية

تنننؤثر فننني الننننوعين ويكنننون اإلنسنننان سنننببا فننني تلوثهمنننا أو التسنننبب بالضنننرر 
والعمننل علننى عكننس سننلوكه فيهمننا بمننا قنند يننؤدي إلننى إيجنناد صننورا سننلبية أو 
ايجابية لهذا النشاط فيهما، فالبيئة طي الوسط المكاني الذي يعنيا فينه الانرد 

منطقنة كبينرا وقند تضنيه دائرتنه يتأثر به ويؤثر فيه وقد يتسع مجالها ليشنمل 
ويؤكننند علننننم البيئنننة ضننننرورا  ،ليشنننمل منطقنننة صننننغيرا التتعننند  محننننيط البينننت

والوسنط النذي تقطننه ومند   الحينة االطتمام بالع قات المتداخلة بين الكائنات
 .(03)التأثير المتبادل ما بينها وبين ذلك الوسط

قتصنننادي فننني وتبقنننى المشنننكلة البيئينننة جنننز ا منننن التطنننور االجتمننناعي واال
الننندول العربينننة، وضنننرورا إجنننرا ات تغيينننرات  ومنهنننا الننندول المتقدمنننة، والنامينننة
تبننناع سياسنننات بيئينننة مصنننحوبة بالسياسنننات االجتماعينننة واالقتصنننادية  بيئينننة واا

ذلننك  فقنند يصنناحب ،وعلننى الننررم ممننا يصنناحب التطننور فنني البيئننة ،المناسننبة
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التربنننة أو المينننا ، ممنننا فننني الهنننوا  او  سنننوا  منننن خننن ل التلنننوا واضنننحا   تننندطورا
واسننتيعاب األعننداد المتزاينندا مننن السننكان  النمننو مواصننلة علننى يخانن  قنندرتها

األمنرا  وحندوا  انتشنار مؤديا إلنى فنر  تكناليف مادينة وبشنرية منن خن ل
لإلنسننان لماهننوم البيئننة لعنندم  ممننا يعننني التكامننل المعرفنني ،زيننادا فنني الوفيننات

كولوجينننننة( إنمنننننا يمتننننند اطتماماتنننننه إلنننننى )الايزيائينننننة واالي توقانننننه علنننننى العوامنننننل
البيئنننة منننن الناحينننة  ماهنننوم أن )االجتماعينننة واالقتصنننادية(، منننايعني النشننناطات

)االجتماعيننننة  البيئننننة يشننننمل عناصننننر القانونيننننة ماهننننوم واسننننع ومتكامننننل للبيئننننة
والطبيعينة والبشنرية والمناخينة( ولهننذا تعمنل الندول علننى محاولنة وضنع تقنننين 

للبيئة يساعد على تقليص معدل التلوا الذي يصاحب لتنظيم استخدام امثل 
 نشاط اإلنسان.

 
 المألب الثاني

 التلوث البيئي وينواعو
طناك تعرياات لغوية واصط حية سنتناولها في الانرع األول منن المطلنب 
 الثاني فض  عن تناول أنواعه ومستوياته في فرعين مستقلين وكما يأتي: 

التدليس والاساد ومنها لوا ويعني لوا : من لوا وتدل على ل ةالتلوا 
  .(04)الشي  تلويثا

: طننو إحننداا تغييننر فنني البيئننة التنني تحننيط بالكائنننات الحيننة اصللألحا  أمننا 
باعل اإلنسان وأنشطته اليومية ممنا ينؤدي إلنى ظهنور بعن  المنوارد التني ال 

(05)مع المكان الذي يعيا فيه الكائن الحي ويؤدي إلى اخت له تت  م
. 

: طنو ذلنك المحنيط النذي يمنارس البشنر مختلنف رف التلوث اصلألحاويع
 .(03)األنشطة الحياتية والتي يتعايا فيها الكائنات الحية

وماهنننوم التلنننوا يشنننير إلنننى اخنننت ف فننني نسنننب مكوننننات الطبيعنننة سنننوا  
بالزيادا أو النقصان وسوا  أكان باعل اإلنسان أم رير  ويؤثر طذا االخت ف 

(07)والكائنات الحية بالسلب على البيئة
. 
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وقد ورد في تقرير المجلس االقتصادي واالجتمناعي التنابع لممنم المتحندا 
حول تلوا الوسط والتدابير المتخذا لمكافحته بأننه )التغينر النذي  1793لعام 

يحدا باعل التأثير المباشر ورير المباشر لمنشطة اإلنسنانية فني تكنوين أو 
  االسنتعماالت او األنشنطة التني كنان في حالة الوسط على نحو يخل بنبع

(03)منننن المسنننتطاع القينننام بهنننا فننني الحالنننة الطبيعينننة لنننذلك الوسنننط(
وقننند عرفنننه  

بأننه  1009لسننة  19المشرع العراقني فني القنانون حماينة وتحسنين البيئنة رقنم 
وجود أي من المواد أو العوامل الملوثنة، منن منواد صنلبة وسنائلة ورازينة أو )

و حننننرارا أو وطننننع أو اطتننننزازات أو مننننا تشننننابهها أو ضوضننننا  أو إشننننعاعات أ
عوامننل إحيائيننة باعننل اإلنسننان أو باعننل ريننر  تننؤدي بطريننه مباشننر أو ريننر 

. فهو عبارا عن الحالة القائمة في البيئنة الناتجنة (01)(مباشر إلى تلوا البيئة
عن التغينرات المسنتحدثة والتني تسنبب لإلنسنان اإلزعنال واألمنرا  أو الوفناا 

 عن طريه اإلخ ل باألنظمة البيئية. او ،مباشرا بطريقة
والتعريف الحديا للتلنوا يشنمل علنى كنل منا ينؤثر علنى جمينع العناصنر 
الحية ،وكذلك ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية رينر الحينة مثنل الهنوا  

 والتربة والجو.
طننو كننل تغيننر ريننر طبيعنني إن التلننوا البيئنني:  ،ومننن طنننا نسننتطيع القننول

بيئة ويؤدي إلى إحداا الضرر فيها نتيجنة فعنل اإلنسنان وينؤثر فني يصب ال
 اإلنسانية والحياتينة، يوائم نشاطاته أواإلنسان  ي  م قدرا البيئة على توفير ما

 الوفناا، او أو اإلزعنال األمنرا  ويؤدي إلى إحداا ضرر باإلنسان من خ ل
على عوامل الطبيعة التلوا طو الاعل الواقع البيئي والذي يؤثر  يعني أن مما

ويؤدي إلى تناقص المستااد منها ويحقه تعليل في تطورطا وعائقا في نموطنا 
 ويتسبب بإحداا ضرر باإلنسان كذلك.

والواضننة أن الضننرر الواقننع علننى البيئنننة جننرا  التلننوا البنند أن يكننون لنننه 
أثنننار  علنننى اإلنسنننان ألن اإلنسنننان طنننو النننذي يتااعنننل منننع البيئنننة، ويتنننأثر بمنننا 

ويعمننل علننى  ،مننن تلننوا سننوا  كننان فنني الهننوا  أو المننا  أو الهننوا يصننيبها 
إخ ل التوازن بين حاجات اإلنسان وبيئته منن خن ل التغينرات )الناتجنة عنن 
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فعننننل اإلنسننننان، فاإلنسننننان طننننو السننننبب الننننرئيس فنننني عمليننننة التلننننوا، فالتقنننندم 
 ابا  تعنند أسننب مباشننرا   التكنولننوجي وسننو  اسننتخدام المننوارد المرتبطننة بننه ارتباطننا  

 مباشرا للتلوا.
 

 األوحالفرع ا
 ينواع التلوث

وسننوف نتننناول فنني طننذا  ،طننناك أنننواع عدينندا للتلننوا الننذي يصننيب البيئننة
 الارع التلوا البحري والجوي واألرضي :

تسنبب تالتني يقنوم بهنا اإلنسنان و  عمالاأل : طوالتلوث ال ي يصيب المياه .1
وينتع عنهنا عندم اسنتخدام )بحار وانهار ومحيطات(  الميا  في بإحداا ضرر

فتلوا السان للميا  وتسريبات الناط  ،امثل للميا  وخصوصا بالنسبة لإلنسان
والتجارب التي قد تجريها الدول داخل الميا  أو السموم والناايات التي تصب 
فني مجنناري الميننا  كلهننا ملوثنات تلحننه أضننرار بالميننا  ومنن ثننم يصننعب معهننا 

 .ةادياستخدام الميا  بصورا اعتي
اسنننننتخدامات المعامنننننل  وكثنننننرا : نتيجنننننة للتقننننندم التكنولنننننوجيتللللللوث الجلللللو .2

تسننتخدمها الدولننة تسننبب تلوثننا صننناعيا فنني  التنني التجننارب وأعمننال والمصننانع
الهنننوا  ينننؤثر بصنننورا طبيعنننة علنننى الهنننوا  وينننؤدي إلنننى انعننندام أو التقلينننل منننن 
ة كاا تننننننه كمننننننا أن ارتانننننناع درجننننننات الحننننننرارا وتننننننأثر طبقننننننات األوزون نتيجنننننن

التصرفات أو سو  استخدام الموارد للندول قند يندفع إلنى تلنوا الهنوا  بمنا فني 
ذلنننك تلنننوا الهنننوا  نتيجنننة التقننندم التكنولنننوجي وتقنياتهنننا فضننن  عنننن التجنننارب 

   النووية بوجه خاص.
كنننذلك أن التلنننوا النننذي قننند يصنننيب التربنننة واألر  نتيجنننة  :تللللوث البلللر .3

ة وبسننبب أضننرارا للنندول والنندول زراعينن أواسننتخدام دولننة مننا أنشننطة صننناعية 
 ،ومنا يهمننا فني طنذا الصندد ،األخر  أو نتيجة الايضانات والنزالزل والبنراكين

 التلوا الذي يكون باعل اإلنسان نتيجة سو  استخدام موارد الطبيعة.
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 نيالفرع الثا
 مستويات التلوث

 للتلوا يمكن تمييزطا بما يأتي:ث ثة مستويات  طناك
من المعروف أن ليس كل تلنوا طنو منا ينؤدي إلنى : خأيرالتلوث غير ال .1

فهننننناك أنننننواع مننننن التلننننوا  ،منننننع قيننننام اإلنسننننان بنشنننناطاته ويهنننندد حياتننننه
 ،يسننتطيع اإلنسننان معهننا أن يتعننايا مننع بيئتننه دون أن يتعننر  للضننرر

 بالتوازن البيئي. كما أن طذا النوع من التلوا ال يخل  
الننذي يظهننر لننه أثننارا  سننلبية تننؤثر  : طننذا النننوع مننن التلننواالتلللوث الخأيللر .2

ويننننرتبط بالنشنننناط  ،علننننى حينننناا اإلنسننننان وعلننننى البيئننننة التنننني يعننننيا فيهننننا
ممنا يعنني ضنرورا أن يتخنذ اإلنسنان اإلجنرا ات  ،الصناعي بكافنة أشنكاله

 .(21)الوقائية التي تحميه من خطر التلوا
يئنننة طنننذا الننننوع منننن التلنننوا طنننو النننذي يحننندا انهينننارا للب :التللللوث الملللدمر .3

واإلنسان معا ، ومما يعني  وجوب قيام الدول بجهود استثنائية منن خن ل 
 ،الثنائينة( بمعالجنة طنذا الننوع منن التلنوا وأاالتااقيات )متعددا األطنراف 

ألنننه متصننل بننالتطور التكنولننوجي الننذي يحنندا انهيننارا  للبيئننة ممننا يتطلننب 
وير   .(20)لخطأناقات وموارد كبيرا السترجاع البيئة أو محاولة تصحية ا

التلننوا المنندمر يمثننل المرحلننة التنني ينهننار بهننا النظننام البيئنني الننبع  أن "
ويصنننبة رينننر قنننادر علنننى إعطنننا  الننندور المطلنننوب نظنننرا لمنننا يحدثنننه منننن 
اخننت ل جننذري فيننه كاالناجننارات النوويننة والتجننارب الخاصننة بالنندول التنني 

 .(22)"تمتلك طذا النوع من األسلحة
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منندمر قليننل الحنندوا لكنننه ذات تننأثير كبيننر ونحننن نجنند أن التلننوا ال
وتكننون نتائجننه ذات أثننار سننلبية فنني المسننتقبل ممننا يعطنني أطميننة لحمايننة 

 البيئة منه أو التقليل من أثار  والوقاية من أسبابه.
 

 المبحث الثاني
 دور منظمة األمم المتحدة في حماية البيئة

 UNEPوف  برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 

سننان فنني ظننل تطننور  الحضنناري طننوال التنناري  ريننر  وعنند ل ال شننك أن اإلن
كثيننرا فنني بيئتننه ومجاالتهننا وكيايننة اسننتغ لها، وبننذلك طبعننت البيئننة التنني يقننيم 

خن ل  وقد تركنز فعنل اإلنسنان علنى طنذا التطنور منن ،فيها بالبيئة الحضارية
ادل إذ أن التأثير المتبن ،، أولهما التداخل بين اإلنسان وبيئتهمهمتينمسألتين 

فاإلنسننان تنندخل فنني طبيعتننه فنني مجنناالت الزراعننة والصننناعة  ،بينهمننا والتننأثر
والتجنننننارا والتنقنننننل لسننننند احتياجاتنننننه وأثنننننرت البيئنننننة فننننني اإلنسنننننان منننننن خننننن ل 

 ص حيتها من عدمها لوجود  فيها.
جنننا   الصنننناعات فنننالكثير منننن ،الصنننناعات فهننني تنننوطن الثانينننة المسنننألة أمنننا

منن مظناطر البيئنة الحضنارية  مظهنر طنو اعةالصنن وتوطن نتيجة فعل اإلنسان
ينرتبط إلننى   فاختينار ننوع الصننناعات أصنبة ،البيئنني التكَينف فني اإلنسنان ودور

ممنننا يهيننن   ،حننند كبينننر بتنننوفير المنننادا الخنننام وننننوع الوقنننود كمنننا ينننرتبط بالسنننوه
 .(23)وجود بيئة أو موطن صناعي يميز البيئة الحضارية

بداينننة االطتمنننام بنننأمور  1793عنننام  كاننننت نهاينننة الحنننرب العالمينننة الثانينننة
وأصبحت طذ  القضية من أطم  ،جوطرية تكون على مستو  عالمي كالصحة

إذ قررت الدول حه كل فنرد  ،قضايا حقوه اإلنسان االجتماعية واالقتصادية
. وذلك منن (24)في المجتمع بأعلى مستو  ممكن من الصحة البدنية والعقلية
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النندول مننن اجننل تحسننين كافننة الجوانننب خنن ل اتخنناذ خطننوات عمليننة تتخننذطا 
 البيئية والصناعية.

والم حنننظ أن جملننننة الجهننننود الدوليننننة التننني جننننا ت بعنننند الحننننرب العالميننننة 
الثانية أكدت على االلتزام بالبيئة وصيارة مبادئ ملزمة بصورا نسبية يمكنن 
تكريسننها داخنننل حنندود الننندول وفنننه قوانينهننا الوطنينننة للوقننوف علنننى المخننناطر 

 البيئية.
فإننا سنتناول في طذا المبحنا برننامع األمنم  ،انط قا من موضوع بحثناو 

بوصاه احد جهود األمم المتحدا في حماية  UNEPالمتحدا في حماية البيئة 
 :تيكاآلالبيئة من خ ل ث ثة مطالب أساسية وطي 

 
 .1792المألب األوح  م تمر ستوسلهوم حوح البيئة 

 .(UNEP)تحدة للبيئة المألب الثاني  برنامج األمم الم
 مج األملم المتحلدة لحمايلة البيئلة المألب الثالث  االتفاقيلات الدوليلة لبرنلا

  يأتيوسما 
 

 المألب األوح
 1792م تمر ستوسلهوم حوح البيئة 

سننننعت منظمننننة األمننننم المتحنننندا للحانننناظ علننننى البيئننننة ومسننننألة العنايننننة بهننننا 
فيهننا، ولننذلك وبعنند  والمحافظننة عليهننا وعنندم تنندطورطا ودراسننة نتننائع أي خلننل

فقد قررت الندول وألول منرا عقند أول منؤتمر دولني حنول  ،دراسات مستايضة
وفني  ،الجهود الدولية التي سنبقت لنه ،ومَهد الطريه لعقد طذا المؤتمر ،البيئة
شنننرعت منظمنننة األمنننم المتحننندا بعقننند منننؤتمر سنننتوكلهوم، وأطلنننه  1791عنننام 

بعننند أن أصنننبة  ،(unche) راعلينننه منننؤتمر سنننتوكلهوم للبيئنننة البشنننرية واختصنننا
واضنننحا  أن التطنننور التكنولنننوجي والعلمننني والتطنننورات التننني لهنننا تنننأثير عمينننه 
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وعلننى حالننة  ،وعلننى نوعيننة النظننام البيئنني ،علننى الع قننة بننين اإلنسننان والبيئننة
كننننان فرصننننة  ،وضننننرورا أن يسننننتجيب المجتمننننع النننندولي للتحننننديات ،البشننننرية

 .(25)التدطور منظمة األمم المتحدا إلنقاذ البيئة ومن
إذ تننر  الننندول  ،وخنن ل المؤتمر،كننان طننناك اخننت ف فننني وجهننات النظننر

وذلك ينؤدي إلنى تلنوا  ،الصناعية أن الدول النامية تبقى دون خطط تصنيع
أال أن الندول  ،مما ينتع عنه مضاعاات وأضنرار فني معيشنة اإلنسنان ،البيئة

مننن اخننت ف وجهننة وعلننى الننررم  ،أن طننذا االدعننا  ال مبننرر لننه عنند تالنامينة 
اظهننننروا وعيننننا  بننننان  ،إال أنهننننم ،النظننننر فيمننننا يتعلننننه بأسننننلوب التعامننننل البيئنننني

 ،مستقبل البيئة وبقا  الجننس البشنري أصنبة خطرا.وبالنسنبة لمصنطلة البيئنة
بحيننا أصننبحت تعننني أكثننر مننن مجننرد  ،فقنند أعطاطننا المننؤتمر ماهومننا  واسننعا  

للطاقنة ونبنات وحينوان(  )ما  وطوا  وتربة ومعنادن ومصنادر عناصر طبيعية
بل طي مجموع الموارد المادية واالجتماعية المتاحنة فني وقنت منا وفني مكنان 

 .(23)ما إلتباع حاجات اإلنسان وتطلعاته
لقنننند ركننننز المننننؤتمر علننننى مسننننائل أبرزطننننا التننننأثير اإلنسنننناني علننننى البيئننننة 

والتركينننز علنننى السنننيطرا علنننى التلنننوا، والمحافظنننة علنننى المنننوارد،  ،الطبيعينننة
رورا التركيننز علننى التنميننة االجتماعيننة واالقتصننادية، مننع النندعوا للنندول وضنن

ا فننني التنمينننة منننع األخنننذ بنظنننر االعتبنننار أولويننناتهم طنننالنامينننة أن توجنننه جهود
 والحاجة إلى حماية البيئة.
توصنننية، كمنننا أشنننار إلنننى حنننه  (107)مبننندأ و (19)وقننند تضنننمن المنننؤتمر 

استها البيئية ومسؤولية لضنمان الدول السيادي في استغ ل مواردطا وفقا لسي
أن األنشنننننطة داخنننننل حننننندودطا وسنننننيطرتها ال تسنننننبب ضنننننررا لبيئنننننة أخنننننر  أو 

 .(27)لمناطه واقعة خارل حدودطا الوطنية
وأكننندت ديباجنننة المنننؤتمر علنننى أن المحافظنننة علنننى البيئنننة وتحسنننينها يعننند 

كمنا أكند  ،موضوعا  مهما  ينؤثر فني بقنا  الجننس البشنري والتنمينة االقتصنادية
 ،علننى أن مشنناكل البيئننة فنني النندول الناميننة تنننتع مننن عنندم قنندرا قيننام التنميننة

وطنننذا المنننؤتمر يعننند أول بينننان دولننني يتضنننمن مبنننادئ حماينننة البيئنننة اإلنسنننانية 
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وحه اإلنسان في بيئة ذات نوعية طبيعينة ويقنر مسنؤوليته عنن حماينة البيئنة 
ن اإلعننن ن مننن (9-1)وتحسنننينها لصنننالة األجينننال المقبلنننة، وقننند ركنننزت المنننواد 

علنننى أن المنننوارد الطبيعينننة للكنننرا األرضنننية ينبغننني المحافظنننة عليهنننا بواسنننطة 
علنننى حماينننة البيئنننة فننني دول  (11-8)التخطنننيط واإلدارا بينمنننا أشنننارت المنننواد 

علنى دور المنظمنات الدولينة  (11-11)في حين أشنارت المنواد  ،العالم الثالا
 .(23)هاإلدخال القانون البيئي ضمن األنشطة التي تقوم ب

توصنننية( تتعلنننه  107كنننذلك وافنننه المنننؤتمر علنننى )خطنننة عمنننل تتضنننمن 
بالوسنننائل التننني تتخنننذطا الحكومنننات والهيئنننات الدولينننة لحماينننة الحيننناا البشنننرية 
والسيطرا على التلوا النناجم منن األجهنزا الملوثنة للبيئنة منن صننع اإلنسنان، 

مجاالت شامل قسم  مخطط والم حظ على خطة العمل طذ  بأنها عبارا عن
 العمل على طيئات منظمة األمم المتحدا في المجاالت اآلتية:

التقننننننويم البيئنننننني: يشننننننمل التقننننننويم والمتابعننننننة والبحننننننوا والمراقبننننننة وتبننننننادل  .1
 المعلومات.

اإلدارا البيئينننة: أي إدارا البيئنننة بوظنننائف تسنننهيل التخطنننيط الشنننامل النننذي  .1
نسننان مننن اجننل حمايننة يأخننذ بنظننر االعتبننار اآلثننار القانونيننة لنشنناطات اإل

 البيئة.
تنندابير النندعم: وتشننمل التنندريب والننتعلم والتمويننل مننن خنن ل ميزانيننة األمننم  .5

 .المتحدا وصناديه التمويل واالتااقيات
طنو إنشنا   1791 ستوكلوطم عام مؤتمر من أطم االنجازات المتحققة من إن

 19فني الندورا  (1179) إذ أقنرت التوصنية (unep) برنامع األمم المتحدا للبيئة
وقند بندأ البرننامع بممارسنة  ،13/11/1791 الجمعينة العامنة لممنم المتحندا فني

إذ اقترح المؤتمر إنشا  وكالة متخصصة داخل األمانة  1795 عام، نشاطاته
تنم  1795وفني عنام  ،العامة لممم المتحدا لتسهيل تنسيه الجهود بنين الندول

 .(21)ر الجمعية العامة لممم المتحداتأسيس برنامع األمم المتحدا للبيئة بقرا
تعمننل  ،خطننوا مهمننة لممننم المتحنندا طننو ونننر  إن مننؤتمر سننتوكلهوم إنمننا

علنننى إدرال معالجنننات البيئنننة ضنننمن اإلطنننار القنننانوني الننندولي لتتقننننين مسنننألة 
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نامينة باألخنذ بمنا جنا   مأكاننت صنناعية أحماية البيئة بمنا يلنزم الندول سنوا  
 .  فيها من مقررات ومباد

 
 المألب الثاني

 برنامج األمم المتحدة للبيئة
United Nations Environment Programme 

طنننو  1791منننن النتنننائع االيجابينننة التننني خنننرل بهنننا منننؤتمر سنننتوكلهوم عنننام 
 ،اقتراح إنشا  وكالة متخصصنة لحماينة البيئنة منن خن ل قيامهنا بهنذ  المهنام

 دا للبيئة والمعروف اختصناراوقد انشأ نتيجة طذا االقتراح برنامع األمم المتح
(UNEP) 1795 عام وبدأ بممارسة نشاطاته. 

ويعند طنذا البرننامع  البيئنة، طيئنة دولينة مختصنة بشنؤون" هلووطذا البرنامع 
، ويعمننل (31)"النندولي المسننتو  علننى الننرئيس والمصنندر المخننتص الجهنناز بمثابننة

ممننننم البرنننننامع علننننى المحافظننننة علننننى البيئننننة مننننن خنننن ل العمننننل والتوعيننننة ل
 .(30)والشعوب من اجل بيئة أفضل دون أن تنال من أجيالنا في المستقبل

 (32):ويمكن إبراز أولويات البرنامع في النقاط اآلتية
 الرصد والتقييم واإلنذار المبكر في مجال البيئة. .1
 تشجيع األنشطة البيئية على صعيد منظمة األمم المتحدا. .1
 زيادا الوعي العام للبيئة. .5
 تيسير تبادل المعلومات عن التكنولوجيا السلبية بيئيا. .9
 تقديم المشورا التقنية والقانونية والمؤسسية للحكومات .3

وقنننند عمننننل برنننننامع األمننننم المتحنننندا للبيئننننة علننننى تأسننننيس ماهننننوم الشننننراكة 
 :(33)العالمية من اجل البيئة من خ ل أطدافه التي من بينها

للبيئة يت ئم مع االحتياجنات التني تبحنا  اإلسهام في تطوير قانون دولي .1
عننن العنايننة بالبيئننة والمسننؤولية والتعننوي  عننن التلننوا واإلضننرار البيئيننة 



 
 
 

  [331] (32) 01دراسات إقليمية                                                      سات اإلقليميةمركز الدرا            

ال زمننة والناتجننة عننن األنشننطة الواقعننة ضننمن سننيادا الدولننة وتمتنند أثارطننا 
 خارل حدود الدولة.

مسنننننناعدا النننننندول والسننننننيما الناميننننننة علننننننى حننننننل المشنننننناكل البيئيننننننة وتقننننننديم  .1
عدات الماليننة لتشننجيع طننذ  النندول فنني األنشننطة الدوليننة التنني تهنندف المسننا

 إلى المحافظة على البيئة وتحسينها.
 1799وطننذا مننا أكنند  برنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة فنني دورتننه الثانيننة عننام 

بالتأكيننند علنننى أن حنننل ارلنننب المشننناكل البيئينننة يكنننون باالعتمننناد علنننى إيجننناد 
ك أكند برننامع األمنم المتحندا فني دورتنه الثالثنة كنذل ،القوانين المت ئمة بالبيئنة

بشنننأن برننننامع المنظمنننة فننني مجنننال  اإلسنننتراتيجيةتبنننني األطنننداف  1793عنننام 
 القانون البيئي
 ،وفنني ختننام أعمننال دورا الجمعيننة العامننة لممننم المتحنندا 1781وفنني عننام 

اصنننندر االجتمنننناع إعنننن ن  ،وبعنننند اسننننتعرا  الشننننامل لوجهننننات نظننننر النننندول
النننذي يتكنننون منننن عشنننرا بننننود حننندد فيهنننا أطنننم المشننناكل  1781نيروبننني عنننام 

 .(34) البيئية
لقد عمل برنامع األمم المتحدا منذ نشأته على دمع األولويات البيئية في 
معايير التنمية من خ ل التأكيد علنى التنرابط النذي ال يناصنم بنين االقتصناد 

لية وأسنعار السنلع وااليكولوجيا، وعمل على دمع العوامل البيئية بالتجارا الدو 
كمننا وعمننل البرنننامع علننى متابعننة األنشننطة فنني مجننال  ،وديننون العننالم الثالننا

حمايننة البيئننة وتعزيزطننا وضننمان تحقيننه التنميننة علننى أسننس قابلننة ل سننتمرار 
وواصنننل البرننننامع أنشنننطة التنسنننيه الموجنننه نحنننو  ،ومواصنننلة الننندور ألتنسنننيقي

المنظمننات والوكنناالت بعنن  القضننايا مننن خنن ل السننعي للتعنناون النشننط مننع 
 .(35)الدولية األخر 

بننل إنهنا تشننمل  ،لنم تعند البيئننة تخنص منطقننة أو مجموعنة مننن األشنخاص
انتقنننال  ،إذ سنننبب ثنننورا االتصننناالت بنننين الشنننعوب ،المجتمعنننات البشنننرية كلهنننا

 البيئة الملوثة بشكل سريع إلى اآلخرين..
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أن طننناك  1787قنند ورد فنني التقريننر السنننوي لبرنننامع األمننم المتحنندا عننام 
الكثينننر منننن االنجنننازات فننني مجنننال القنننانون البيئننني لهنننذا العنننام، منننع بننند  ناننناذ 
بروتوكنننول منننونتا للمنننواد المسنننتناذا لطبقنننة األوزون، واعتمننناد اتااقينننة بنننازل 

 .(33)للتحكم في الناايات الخطرا والتخلص منها عبر الحدود
زون باعتمناد تم تحقيه انجازات في مجنال حماينة طبقنة األو  1770وفي عام 

آليننة لتنايننذ بروتوكننول مننونتا، فضنن  عننن االنجننازات األخننر  فنني مجنناالت 
 13/1ثمانية أوصى بهنا مجلنس إدارا برننامع األمنم المتحندا للبيئنة فني مقنرر  

 وطي:
)حمايننة الغنن ف الجننوي مننن خنن ل مكافحننة تغييننر المنننا  وارتانناع درجننة 

وتلننوا الهننوا  عبننر الحنندود، حننرارا األر  العالميننة واسننتنااذ طبقننة األوزون 
حماية نوعية موارد الميا  العذبة، حماية البحار والمناطه والموارد السناحلية، 
حماية موارد األر  من خ ل مكافحنة التصنحر، صنيانة التننوع البيولنوجي، 
اإلدارا السنننننلبية بيئينننننا للتكنولوجينننننا الحيوينننننة، اإلدارا السنننننلمية بيئينننننا للنااينننننات 

 .(37) ية الصحة البشرية(الخطرا، وأخيرا حما
فقنند أولننى  ،ومننن خنن ل تقننديم النندعم النن زم لبرنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة

منننؤتمر األمنننم المتحننندا بمناسنننبة األلاينننة حماينننة البيئنننة المشنننتركة منننن خننن ل 
التأكيننند علنننى بنننذل الجهنننود فننني الحاضنننر والمسنننتقبل، منننن خطنننر العنننيا فننني 

 ،رد  تكانني إلشننباع احتياجنناتهمكوكننب أفسنندته األنشننطة البشننرية ولننم تعنند مننوا
كننذلك التأكينند علننى دعننم مبننادئ التنميننة المسننتدامة المتعلقننة بالبيئننة وتطبيننه 

 .(33)أخ قيات جديدا في البيئة الطبيعية في أنشطة البيئة
فقنند كونننت المعاطنندات الشننارعة  ،ومننن خنن ل برنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة

إذ أتاحننت  ،مشننكلة بيئنة معيننة )متعنددا األطنراف( حنول البيئننة سنلطة لتسنوية
ومن ثم برامع البيئة كونهنا  ،تلك المعاطدات صيغ بيئية على الصعيد الدولي

بنننل ينظنننر لهنننا بوصننناها أدوات م ئمنننة  ،آلينننة للتنسنننيه بنننين القنننوانين الوطنينننة
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إذ عمل على خله وسائل قابلة  ،لتوضية مصالة تعد ملكا  لإلنسانية جمعا 
 مي بننالررم مننن الصننعوبات التنني تواجننه تطبيقننه.للتطبيننه علننى المسننتو  العننال

وقد شكلت تلنك المعاطندات بمجموعهنا حقنا منن حقنوه اإلنسنان للحاناظ علنى 
بعاد األمرا  وعد البيئنة بشنكلها الكامنل حقنا وراثينا لإلنسنانية لنيس  ،حياته واا

فالبيئنننة لنننم تعنند تخنننص منطقنننة  ،لدولننة حنننه احتكارطننا أو حجنننب اإلفنننادا منهننا
إذ سننبب  ،بننل إنهننا تشننمل المجتمعننات البشننرية كلهننا ،نمعينننة أو شننخص معنني

ثنننننورا االتصننننناالت بنننننين الشنننننعوب انتقنننننال البيئنننننة الملوثنننننة بشنننننكل سنننننريع إلنننننى 
فبرنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة كننان لننه جهننودا متميننزا  ،ومننع ذلننك (31)اآلخننرين

فنني توقيننع المعاطنندات واالتااقيننات والبروتوكننوالت الخاصننة بالبيئننة والتنني تعنند 
فننننني ظنننننل دعنننننم المنظمنننننة الدولينننننة لهنننننذا البرننننننامع  ،وقتننننننا الحاضنننننرمطبقنننننة ل

خصوصا في ظل تزايد وتعقد النشاطات والتجارب النووية التي أثرت بصورا 
 مباشرا على البيئة واإلنسان.

لقنند أسننهم برنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة علننى وضننع عنندد مننن المعاطنندات 
 :(41)البيئية فكان من أبرزطا

 .1781 للطبيعة الميثاه العالمي .1
 .1783 اتااقية فينا لحماية طبقة األوزون .1
 .1789 بروتوكول مونتا بشأن المواد المستناذا لطبقة األوزون .5
 .1771 االتااقية المتعلقة بالتنوع الحياتي .9
 .1771اتااقية األمم المتحدا اإلطارية بشأن المنا  عام  .3

والمعاطدات الدولية فني مجناالت لذلك وضع البرنامع عدد من االتااقيات 
منننننن خننننن ل عننننندد منننننن  ،الغننننن ف الجنننننوي والمجنننننال البحنننننري والمجنننننال البنننننري

 االتااقيات الدولية التي حاولت معالجة مسألة البيئة وحمايتها من التلوا.
 
 
 



 
   

  [555]       زياد عبدالوهاب النعيمي د.                                 ..دور المنظمات الدولية في حماية

 المألب الثالث
 UNEPاالتفاقيات الدولية م  خلح برنامج األمم المتحدة للبيئة 

ى الكننوارا التنني تصننيب البيئننة وعمننل علننى الحنند تنبننه المجتمننع النندولي إلنن
منهننننا مننننن خنننن ل العدينننند مننننن االتااقيننننات تننننم بموجبهننننا االتانننناه علننننى العمننننل 
 المشترك لحماية الموارد وحماية البيئة مثل البيئة الجوية واألرضية والبحرية.
ومننن خنن ل طننذا المطلننب عالجنننا فنني ثنن ا فننروع أطننم االتااقيننات الدوليننة 

ة حماية البيئة من نواحيهنا الجوينة واألرضنية والبحرينة، إذ التي عالجت مسال
اشرنا إلى نماذل  من االتااقيات الدولية التي جا  بها برننامع األمنم المتحندا 

 للبيئة وتمت من خ له وبرعاية األمم المتحدا.
وعلينننه سننننتناول فننني طنننذا المطلنننب دور برننننامع األمنننم المتحننندا للبيئنننة فننني 

فني الانرع  1783خن ل اتااقينة فييننا المعقنودا عنام  حماية الغ ف الجوي من
األول، أمننا الاننرع الثنناني فإننننا سنننعالع دور برنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة فنني 

، أمنننا البيئنننة 1787حماينننة البيئنننة األرضنننية منننن خننن ل اتااقينننة بنننازل المعقنننودا 
البحريننة فقنند جننا ت فنني الاننرع الثالننا وخصصنننا لهننذا الاننرع اتااقيننة برشننلونة 

والغننر  مننن طننذا االختيننار طننو أن االتااقيننات الدوليننة  .1799معقننودا عننام ال
الث ثة تعبر عن مد  االطتمنام الخناص بالبيئنة منن قبنل األمنم المتحندا وفنه 

 برنامع األمم المتحدا لحماية البيئة.
 

 الفرع األوح
 حماية البيئة الجوية )ال لف الجوي( 

مع األمم المتحدا للبيئة طو إن الغر  من حماية الغ ف الجوي في برنا
اسنتنباط المعلومننات بشننان عواقننب التغييننرات التني تطننرأ علننى الغنن ف الجننوي 

، ومن ثم توفير األساس للعمل منن اجنل الحيلولنة (40)نتيجة األنشطة البشرية
دون حدوا تلوا للغ ف الجوي أو الحند مننه، منع التأكيند علنى ضنرورا أن 
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للمخننناطر المترتبنننة علنننى التلنننوا  الخننناص  تكنننون الننندول النامينننة أكثنننر إدراكنننا
ويخصننص برنننامع األمننم المتحنندا للبيئننة نسننبه مننن مننوارد   بننالغ ف الجننوي،

لنننندعم مشنننناركة الخبننننرا  فنننني مننننن البلنننندان الناميننننة فنننني األنشننننطة ذات الصننننلة 
 . (42)بالمنا  وطبقة األوزون

إن االتانناه فيمننا يخننص البيئننة الجويننة وجنندت فنني أكثننر المعاطنندات أطميننة 
األطنراف(، اتانه  اوطي معاطندا )متعندد 1783 ي اتااقية فيينا الصادرا عاموط

 .1788، وقند دخلنت حينز الناناذ فني عنام 1783لعنام  مؤتمر  ييياؤ عليها فني 
دولينة لتقنينين مسنالة حماينة طبقنة األوزون. ومنع  مثل طذ  االتااقية جهودا  وت

ال تتضننننمن أطنننندافا ملزمننننة قانونيننننا  للحنننند مننننن اسننننتخدام مركبننننات  اذلننننك، فإنهنننن
وضنعت  .التني تسنبب نضنوب األوزون ةالكيميائينة الرئيسن الكربون، والعوامنل

 طبقؤ  ألوووو لحماينة    Montreal Protocol نبن يعنرف ب وموكؤو طنذ  فني 
المنننواد التننني يعتقننند أنهنننا منننن خننن ل النننتخلص التننندريجي منننن إنتنننال عننندد منننن 

نضوب طبقؤ  ألوووو مسؤولة عنن 
وكاننت المعاطندا قند وضنعت للتوقينع  .(43)

، تلتهنا  1989الثناني كؤ نو   1، ودخلنت حينز التناينذ فني 1987سؤبمرب  16 فني
 . 1989أي ر، في هلساكيالجلسة األولى في 

لة الحماينة البيئينة الجوينة، وقند أخنذنا أجا ت اتااقية فيينا لمعالجة مس لقد
طننذ  االتااقينننة مثننناال علنننى حماينننة البيئنننة الجوينننة ألطميتهنننا ومنننا يمثلنننه التلنننوا 

والتكنولنوجي واالنبعناا  الصنناعي التطنور ظنل فني خصوصنا   أطمينة الجوي منن
قينننة دولينننة بهنننذا لغنننازات والتجنننارب النووينننة ممنننا يعنننني أن وجنننود اتاالالسنننامة 

 الخصوص تشكل قيمة قانونية مهمة.
 

 ديباجة االتفاقية 
إذ تندرك التنأثير  االتااقينة، طنذ  فني األطنراف أن ديباجة االتااقينة أشارت في

الضنار المحتمنل علنى الصنحة البشنرية وعلنى البيئنة منن جنرا  حندوا تعنديل 
ذ تشننير إلننى األحكنننام ذات الصننلة مننن إعنن ن  منننؤتمر فنني طبقننة األوزون، واا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B6%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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النذي يننص علنى أن للندول،  11 األمم المتحدا للبيئة البشرية، وخاصة المبدأ
كمننا أكنندت االتااقيننة ، (44)وفقننا  لميثنناه األمننم المتحنندا ومبننادئ القننانون النندولي

السيادا الوطنية اذ أشارت   مبدأ وطو على مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي
مواردطننا الخاصننة عمنن   بسياسنناتها السننيادي" فنني اسننتغ ل  الحننهإلننى ماهننوم "

البيئية الخاصة، وعليها مسؤولية ضمان أال تسبب األنشنطة التني تقنع داخنل 
تحنننت سنننيطرتها ضنننررا  لبيئنننة الننندول األخنننر  أو لبيئنننة منننناطه تقنننع  واليتهنننا أو

ذ تأخننذ فنني اعتبارطننا ظننروف البلنندان الناميننة  خننارل حنندود واليتهننا الوطنيننة، واا
ذ تضننع فنني اعتبارطننا مننا يجننري مننن عمننل ودراسننات واحتياجاتهننا الخاصننة، واا 

داخننننل كننننل مننننن المنظمننننات الدوليننننة والوطنيننننة، وبوجننننه خنننناص خطننننة العمننننل 
ذ اليغينب عنن  العالمية لبرنامع األمم المتحدا للبيئة، بشأن طبقنة األوزون، واا
بالهننا أيضننا  التنندابير االحتياطيننة لحمايننة طبقننة األوزون التنني اتخننذت بالاعننل 

ذ تندرك أن تندابير حماينة طبقنة األوزون على الصعيدين الن وطني والندولي، واا
مننن التعنندي ت الناجمننة عننن األنشننطة البشننرية تتطلننب تعاونننا  وعمنن   دوليننين 
ذ تننندرك  وينبغننني أن تبننننى علنننى االعتبنننارات العلمينننة والتقنينننة ذات الصنننلة، واا
أيضنا  الحاجننة إلننى إجننرا  مزينند منن أعمننال البحننا والرصنند المنننتظم لمواصننلة 

ير المعرفة العلمية بطبقة األوزون واآلثار الضارا المحتملنة الناجمنة عنن تطو 
حنندوا تعننديل فيهننا، وقنند عقنندت العننزم علننى حمايننة الصننحة البشننرية والبيئيننة 

 .(45)من اآلثار الضارا الناجمة عن حدوا تعدي ت في طبقة األوزون
 

 يوال  مفهوم أباة االوزو  واآلثار التارة عليو
في المادا األولى منها ماهوم طبقة األوزون بالنص علنى عرفت االتااقية 

، "طبقة األوزون الجوي فنوه الطبقنة المتاخمنة للكوكنب "طبقة األوزونتعني "
أمننا اآلثننار الضننارا التنني تصننيب المننننا  ومننن ثننم طبننه األوزون فقنند ببينتهنننا 

تعننننني "اآلثننننار الضننننارا"  المنننادا الثانيننننة مننننن االتااقيننننة بننننالنص عليهنننا بننننالقول:
لتغييننرات فنني البيئننة الماديننة أو فنني الكائنننات الحيننة، بمننا فنني ذلننك التغييننرات "ا

فننني المننننا ، التننني لهنننا آثنننار شنننديدا الضنننرر علنننى الصنننحة البشنننرية أو علنننى 
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نتاجينننة الننننظم اإليكولوجينننة الطبيعينننة وتلنننك التننني ينظمهننننا  تركينننب ومروننننة واا
 اإلنسان، أو على المواد المايدا للبشرية".

 
 األأراف على وف  االتفاقية ثانيا  التزامات 

ألزمنننننت االتااقينننننة فننننني المنننننادا الثانينننننة األطنننننراف المتعاقننننندين بعننننندد منننننن   
 االلتزامات كان من أبرزطا : 

تتخننننذ األطننننراف التنننندابير المناسننننبة، وفقننننا  ألحكننننام طننننذ  االتااقيننننة وأحكننننام  .1
البروتوكننوالت السننارية، التنني طنني أطننراف فيهننا، مننن أجننل حمايننة الصننحة 

والبيئنننة منننن اآلثنننار الضنننارا التننني تننننجم أو ينننرجة أن تننننجم عنننن البشنننرية 
  .األنشطة البشرية التي تحدا تعدي   في طبقة األوزون

وتحقيقنننننا  لهنننننذ  الغاينننننة، علنننننى األطنننننراف، وطبقنننننا  للوسنننننائل المتاحنننننة لهنننننا  .1
 وإلمكانياتها: 

)أ( التعننناون عنننن طرينننه الرصننند المننننظم والبحنننا وتبنننادل المعلومنننات منننن 
تاهننم وتقيننيم آثننار األنشننطة البشننرية علننى طبقننة األوزون أجننل زيننادا 

 .وآثار تعديل طبقة األوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة
)ب( اتخنناذ التننندابير التشنننريعية أو اإلدارينننة المناسنننبة، والتعننناون منننن أجنننل 
تنسننننيه السياسننننات المناسننننبة لمراقبننننة أو تحدينننند أو خانننن  أو مننننننع 

نطنناه واليتهننا، أو تحننت سننيطرتها،  األنشننطة البشننرية، التنني تقننع فنني
إذا ما اتضة أن لهذ  األنشطة، أو منن المنرجة أن تكنون لهنا، آثنار 
ضارا ناجمة عن حدوا تعنديل أو رجحنان حندوا تعنديل فني طبقنة 

 األوزون. 
جرا ات ومعايير متاه عليهنا لتناينذ  )ل( التعاون من أجل وضع تدابير واا

 ومرفقات.طذ  االتااقية بغية اعتماد بروتوكوالت 
)د( التعنناون مننع الهيئننات الدوليننة المختصننة مننن أجننل تنايننذ طننذ  االتااقيننة 

 والبروتوكوالت التي طي طرف فيها، تنايذا  فعاال .
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األطراف في  حه األحوال، على من االتااقية، بأي حال طذ  تؤثر أحكام ال .5
 طننذ  رتننؤث ال إضننافية، كمننا محليننة النندولي، تنندابير للقننانون أن تعتمنند، طبقننا  

طننرف مننا،  بالاعننل اإلضننافية، التنني اتخننذطا المحليننة التنندابير األحكننام علننى
  .شريطة أال تتعار  طذ  التدابير مع التزاماتها بموجب طذ  االتااقية

يكون تطبيه طذ  المادا على أساس االعتبارات العلمية والتقنية ذات  .9
  .الصلة

 المتعلقنننة بالبيئنننة الدولينننة  إن اتااقينننة فييننننا تعننند واحننندا منننن أطنننم االتااقينننات
نتيجنة التقندم التكنولنوجي  خصوصا أنها عالجت مسالة حماينة طبقنة األوزون

واالنبعناا الحننراري والتجننارب النوويننة كمنا أن االتااقيننة عالجننت مسننائل التننزام 
األعضنننننا  ببنودطنننننا وأكننننندت علنننننى مسنننننالة حماينننننة األوزون بصنننننورا مسنننننتقبلة 

منننع الحاننناظ علنننى مبننندأ   ة األوزونوعملنننت علنننى تقنينننين مسنننائل حماينننة طبقننن
 . (43)أطم مبادئ القانون الدولي العامبوصاه السيادا احد 

  
 الفرع الثاني

 UNEPحماية البيئة البرية وف  برنامج األمم المتحدة للبيئة 
 مننذ الندولي البيئني األعمنال جندول فني بنندا   الخطنرا النااينات إدارا ظلنت
 ذات ث ثة مجاالت أحدوصاها ب 1981 معا في أ درجتإذ  الثمانينات، أوائل
 األمنم لبرننامع التابع البيئي، القانون بشأن األول مونتايديو برنامع في أولوية
 فني المعقنود الماوضنين منؤتمر اعتمند ، 1989آذألر 22 وفني ،للبيئنة المتحندا
 الخطنرا النااينات نقنل فني النتحكم بشنأن بنازل اتااقينة فني سويسنرا، بنازل،

 أفريقينا في الثمانينات، في اكت شات أن بعد  وذلك الحدود، رعب منها والتخلص
 .الخنارل منن مسنتوردا سنامة نااينات مخلانات الننامي، العنالم منن أخنر  وأجزا 
  أطرافهنا عندد وبلنغ ، 1992 منايو/أينار 5 فني الناناذ حينز االتااقينة ودخلنت

 .(47)2001 الثاني كانون في األول من طرفا  175
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 والبيئة البشر صحة حماية م من طذ  االتااقية طووي حظ أن الهدف العا
 الناايات من واسعة طائاة تطبيقها نطاه ويشمل .الخطرا الناايات أضرار من

 تكوينها. أو أصلها أساس على "خطرا ناايات" بأنها ت عر ف

  :اآلتية الرئيسية األطداف حول االتااقية أحكام وتتمحور
 للنااينات بيئينا   السنليمة اإلدارا وتعزينز الخطنرا النااينات توليند منن الحند 1.

 منها. التخلص مكان كان أينما الخطرا،
 مبادئ مع متوافقا   يعتبر حيثما إال الحدود عبر الخطرا الناايات تقييد نقل 2.

 فيها يكون التي الحاالت على يط به تنظيمي إطار ’بيئيا   السليمة اإلدارا
 به. مسموحا   الحدود عبر النقل

  .بعد النااذ حيز دخل قد بالحظر الخاص التعديل يكن لم ، 2011وبحلول
 واردات منن الضعياة البلدان حماية في المتمثل التحدي أطمية تزايدت ثم   ومن

 التني النااينات اسنتيراد اسنتبعاد وعندم فيهنا، المررنوب رينر الخطنرا النااينات
 سنليمة بطريقنة إدارتهنا تسنتطيع التني البلندان إلنى قيِّمنة ثانوينة خام مواد تعتبر
 األطنراف منؤتمر فني رسنمية رينر مناقشنات وبندأت .ناسنه الوقنت فني بيئينا  

 التعنديل ناناذ بند  بهنا يتسننى وسنيلة لتحديند 2008 عنام فني المعقنود التاسنع
 طنذا فني واحتياجاتهنا البلندان جمينع شنوارل معالجنة منع بنالحظر الخناص
 .السياه
 وسنبل البشنر صنحة جنلأ منن النااينات إدارا بشنأن بنالي إعن ن أكند وقند
 الصنعيد علنى ، 2008عنام فني التاسنع األطنراف منؤتمر اعتمند  النذي عيشنهم،
 قند بيئينا ، وسنليمة مأموننة بطريقنة إدارتهنا تنتم لنم إذا النااينات، أن السياسني،

. العنيا المسنتدامة وسنبل البشنر وصنحة البيئنة علنى خطينرا عواقنب لهنا تكون
 عليهنا اتانه التني االلتزامنات  أخنر  دولينة منظمنات أيندت الحنين ذلنك ومننذ
 في والمتمثلة بالي إع ن في الوزرا 

  .الحدود عبر الخطرا للناايات المشروع رير النقل منع .1
 .الخطرا الناايات توليد من األدنى الحد إلى التقليل .1
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  .بلد كل داخل للناايات بيئيا   والسليمة المأمونة اإلدارا تعزيز .3
 الوزاري البيئي المنتد /للبيئة المتحدا األمم برنامع إدارا مجلس إثر وعلى
 2010  منايو/أينار فني العالمينة الصنحة جمعينة شددت 2009 عام في العالمي
 النااينات بنين الصنلة علنى  2010يونينه/حزينران فني اإلنسنان حقنوه ومجلنس
 .(43)اإلنسان بحقوه والتمتع البشرية والصحة السامة
 

 في ديباجة المعاهدة
 خطنر تندرك إذ االتااقينة، طنذ  فني األطنراف تااقينة بنازل إنأشنارت ا 

 الخطنرا النااينات جنرا  منن والبيئنة البشنرية بالصنحة تلحنه التني األضنرار
ذ الحدود، عبر نقلها جرا  ومن األخر  والناايات  التهديد اعتبارطا في تضع واا
 الناايناتو  الخطنرا النااينات توليند تزايند نتيجنة والبيئنة البشنرية للصنحة المتزايند
ذ الحندود، عبنر ونقلهنا وتعقندطا األخنر   أكثنر أن أيضنا   اعتبارطنا فني تضنع واا
 طنذ  تشنكلها التني المخناطر منن والبيئنة البشرية الصحة لحماية فعالية الطره
 النذي الخطنر أو كميتهنا حينا منن حند أدننى إلنى توليندطا تقلينل طنو النااينات
ذو  عليه. تنطوي  دولة من الناايات تلك بنقل السماح يجب ال أنه أيضا   تدرك اا
 الصنحة تهندد ال لشنروط وفقنا   إال أخنر ، أي دولنة إلنى الحندود عبنر توليندطا
ذ أحكام مع وتتاه والبيئة البشرية  مؤتمر إع ن االعتبار في تأخذ االتااقية واا
 القناطرا ومبنادئ ، 1972) اسنتكهولم( البشنرية بالبيئنة المعنني المتحندا األمنم

 اعتمندطا التني الخطنرا للنااينات بيئينا   السنليمة لنإلدارا ةواألساسني التوجيهينة
 17 في المؤر  14/30 مقرر  بموجب للبيئة المتحدا األمم برنامع إدارا مجلس
 البضنائع بنقنل المعنينة المتحندا األمنم خبنرا  لجننة وتوصنيات  1987حزينران
 ،)سننتين كنل تحنديثها يجنري والتني 1957 عنام فني الموضنوعة( الخطنرا
 .(41)الصلة ذات واألنظمة والصكوك واإلع نات اتوالتوصي

  تعريف النفايات 
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 أو منواد طني "الناايناتعرفت اتااقية بازل الناايات بالنص على ماياتي: "
 منهنا النتخلص مطلنوب أو منهنا التخلص ينو  أو منها التخلص يجري أشيا 
 .(51)"الوطني القانون أحكام على بنا 

يننة للناايننات بأنهننا مننواد قنند تكننون سننامة او والم حننظ علننى تعريننف االتااق
اإلنسنان أمنا األشنيا   ملوثة أو قند اجنري بهنا تجنارب ذات فاعلينة خطنرا علنى

التلنننوا أي الوسنننائل التننني منننن  أوتنننم اسنننتخدامه فننني تلنننك التجنننارب  فهننني منننا
وقننند جعلنننت تعرينننف النااينننات بننننا ا علنننى  فننني التلنننوا. اتهااسنننتخدامخ لهنننا 

دولننة طننرف فنني االتااقيننة بنننا  علننى أحكننام القننانون التعريننف الننذي تتبنننا  كننل 
 يعد ناايات في ظل تعرينف احند القنوانين قند ال الوطني لكل دولة ومن ثم ما
 عضو. أخر يعد كذلك وفه قانون دولة 

 
 تعريف ابدارة

 أو الخطننرا النااينات جمننع: وفنه أحكننام االتااقينة بأنهننا "اإلدارا" تعنني
 بمواقنع ال حقنة العناينة فينذلك بمنا منهنا، صوالنتخل ونقلهنا األخنر  النااينات

منن النااينات وطنره  النتخلص عملينة طنو ماهنوم اإلدارا أن يعنني التخلص" وطذا
النننننتخلص منهنننننا أي العمنننننل منننننن خننننن ل وسنننننائل وقائينننننة وع جينننننة  للنااينننننات 

 أو نشناطات أينة علنى ينطبنه أن ماهوم اإلدارا ماهوم عام يمكن أنوالم حظ 
 .دول من اجل التخلص من النااياتفعاليات تقوم بها ال

 
 مفهوم الناح عبر الحدود

 أو خطنرا لنااينات نقنل أي في ظل اتااقية بنازل: "الحدود عبر نقل" يعني 
 عبر أو إلى لدولة الوطنية القضائية للوالية خاضعة منطقة من أخر  لناايات
 طقةمن عبر أو إلى أو أخر ، لدولة الوطنية القضائية للوالية خاضعة منطقة

 النقنل فني تشنترك أن شنريطة دولنة، ألي الوطنينة القضنائية للوالينة تخضنع ال
 األقل. على دولتان
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 التزامات الدوح األعتاي

العامننة الواقعننة علنننى  االلتزامنناتأشننارت المننادا الرابعننة مننن االتااقيننة إلننى 
 . (50)عاته الدول األطراف

 أو الخطرا الناايات استيراد حظر في حقها تمارس التي األطراف تبلغ -أ .1
 بقرارطنا األخنر  األطنراف منهنا، النتخلص بغنر  األخنر  النااينات
 . 13بالمادا عم   

 ال أو ر ناألخن النااينات أو الخطنرا النااينات تصندير األطنراف تحظنر -ب   
 النااينات، طنذ  اسنتيراد حظنرت التني األطنراف إلنى بتصنديرطا تسنمة
 .أع   )أ( الارعية بالاقرا عم    بذلك تخطر عندما

 ال أو األخنر  النااينات أو الخطنرا النااينات تصندير األطنراف تحظنر -ل   
 عملينة علنى كتابنة االسنتيراد دولنة توافنه لنم إذا بتصنديرطا تسنمة

 اسنتيراد تحظنر لنم تلنك االسنتيراد دولنة كاننت إن المحنددا، االسنتيراد
 .األخر  والناايات الخطرا الناايات

 :ب غية ال زمة التدابير طرف كل يتخذ. 1
 الحد إلى داخله األخر  والناايات الخطرا الناايات توليد خا  ضمان )أ(   

 والتكنولوجينة االجتماعينة الجواننب االعتبنار فني األخنذ منع األدننى،
 واالقتصادية؛

 بيئينا   السنلبية اإلدارا ألرنرا  للنتخلص كافينة مرافنه إتاحنة ضنمان)ب( 
 اإلمكان، قدر داخله موجودا تكون األخر  والناايات الخطرا للناايات

 منه التخلص مكان كان أيا  
 الخطنرا النااينات إدارا فني المشنتركون األشنخاص يتخنذ أن ضنمان )ل( 

 منن التلنوا لمننع الضنرورية الخطنوات داخلنه األخنر  والنااينات
 وخان  اإلدارا، تلنك عنن النناجم األخنر  والنااينات الخطنرا النااينات
 حد أدنى إلى والبيئة البشرية حةالص على التلوا ذلك آثار
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 إلى الحدود عبر األخر  والناايات الخطرا الناايات نقل خا  ضمان)د( 
 النااينات، لهنذ  والاعالنة بيئينا   السليمة اإلدارا مع يتاه بما األدنى الحد
 منن البشنرية والصنحة للبيئنة الحماينة تنوفر بطريقنة النقنل يجنري وأن

 النقل. طذا عن تنجم قد التي الضارا اآلثار
 أو دولنة إلنى أخنر  نااينات أو خطنرا نااينات بتصندير السنماح عندم)طنن( 

 تكون سياسي او اقتصادي تكامل منظمة إلى تنتمي دول مجموعة
 تشنريعها بموجنب التني حظنرت النامية البلدان إلى سيما وال أطرافا ،
 بنأن االعتقناد إلنى يندعو  سنبب لدينه كنان إذا أو النواردات، كنل

 التي للمعايير طبقا   بيئيا ، سلبية بطريقة تدار لن النظر قيدالناايات 
 األول. اجتماعها في األطراف تحددطا

 الخطنرا للنااينات المقتنرح بالنقنل المتعلقنة المعلومنات تقندم أن اشنتراط) و(
 للمرفنه وفقنا   المعنينة، الندول إلنى الحندود عبنر األخنر  والنااينات
 من المقترح للنقل ما بوضوح تحدد أن لها يتسنى كيما ألف، الخامس
 والبيئة البشرية الصحة على آثار

 سنبب لدينه كنان إذا األخنر  والنااينات الخطنرا النااينات اسنتيراد مننع )ز(
 سنليمة بطريقنة تندار لنن النظنر قيند النااينات بنأن االعتقناد علنى يحملنه
 بيئيا .

 المنظمنات سنائر ومنع األخنر  األطنراف منع األنشنطة فني التعناون) ح(
 المعلومنات نشنر ذلنك فني بمنا األماننة، طرينه وعنن مباشنرا، مهتمةال

 تحسين الحدود ب غية عبر األخر  والناايات الخطرا الناايات نقل عن
ناناذ النااينات لهنذ  بيئينا   السنليمة اإلدارا  رينر االتجنار صننع واا

  .المشروع
 يؤثر ما االتااقية طذ  في من المادا الرابعة أشارت إلى ليس 11الاقرا  أما
 وفقنا   المحنددا اإلقليمينة بحارطنا علنى الندول سنيادا علنى كاننت طريقنة بنأي

 مناطقهنا فني للندول القضنائية والوالينة السنيادية الحقنوه وعلنى الندولي، للقنانون
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 ممارسنة وعلنى الندولي، للقنانون وفقنا   القارينة وأرصناتها الخالصنة االقتصنادية
 فني عليهنا المنصنوص ينةالم ح والحرينات للحقنوه الندول كنل وطنائرات سان

 الصلة. ذات الدولية الصكوك في والموضحة الدولي القانون
 

 التعاو  الدولي
أشننارت المنننادا العاشنننرا النننى التعننناون الننندولي فننني نقنننل النااينننات والنننتخلص 

 .منها من خ ل
تتعاون األطراف بعضها مع بع  من أجل تحسين اإلدارا السنليمة بيئينا   -1

 من ناايات وتحقيقها. وريرطا للناايات الخطرا
 وتحقيقا  لهذ  الغاية، على األطراف أن: -1

)تتنننية المعلومنننات، عنننند الطلنننب، سنننوا  علنننى أسننناس ثننننائي أو متعننندد  -أ
النهنننو  بننناإلدارا السنننليمة بيئينننا  للنااينننات الخطنننرا  األطنننراف، بغنننر 

المعنننننايير  والناايننننات األخنننننر ، بمنننننا فنننني ذلنننننك إضننننناا  االتسنننناه علنننننى
ة المسنننتخدمة فننني اإلدارا الكنننف  للنااينننات الخطنننرا والممارسنننات التقنيننن
 والناايات األخر  

)تتعاون في رصد آثار إدارا الناايات الخطرا علنى الصنحة البشنرية  -ب 
 .(والبيئة

)تتعناون، وفقننا  لقوانينهننا وأنظمتهننا وسياسناتها الوطنيننة، فنني اسننتحداا  -ل
وفننني  تكنولوجينننات جديننندا منخاضنننة النااينننات وسنننليمة بيئينننا   وتطبينننه

تحسننين التكنولوجيننات القائمننة بهنندف القضننا ، كلمننا تسنننى ذلننك مننن 
 الناحيننننة العمليننننة، علننننى تولينننند الناايننننات الخطننننرا والناايننننات األخننننر 
والتوصننل إلننى طننره أكثننر فعاليننة وكاننا ا لضننمان إدارتهننا علننى نحننو 

االقتصننننادية واالجتماعيننننة  سننننليم بيئيننننا ، بمننننا فنننني ذلننننك دراسننننة اآلثننننار
 .تلك التكنولوجيات الجديدا أو المحسنة والبيئية العتماد
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)تتعاون بنشاط، وفقا  لقوانينهنا وأنظمتهنا وسياسناتها الوطنينة، فني نقنل  -د
ونظننننم اإلدارا المتصننننلة بنننناإلدارا السننننليمة بيئيننننا  للناايننننات  التكنولوجيننننا

تنمينننة القننندرا التقنينننة  الخطنننرا والنااينننات األخنننر . وتتعننناون أيضنننا  فننني
تعاقنندا، والسننيما األطننراف التنني قنند تحتننال إلننى فيمننا بننين األطننراف الم

 التقنية وتطلبها في طذا الميدان  المساعدا
)تتعننناون فننني وضنننع مبنننادئ توجيهينننة مناسنننبة و أو مننندونات قواعننند  -طنننن

 الممارسة.
تستخدم األطراف سب   م ئمة للتعاون من أجل مساعدا البلدان النامية  -5

 .(9 من المادا 1)من الاقرا  ل (ب) و أ) و( الاقرات الارعية على تنايذ
ومراعننننناا الحتياجنننننات البلننننندان النامينننننة، يشنننننجع التعننننناون بنننننين األطنننننراف  -9

المختصننننة مننننن أجننننل القيننننام، ضننننمن جملننننة أمننننور،  والمنظمننننات الدوليننننة
للنااينننات الخطنننرا  بنننالنهو  بنننالوعي العنننام وتنمينننة اإلدارا السنننليمة بيئينننا  

 .(52).دا منخاضة النااياتوالناايات األخر  واعتماد تكنولوجيات جدي
شننكلت االتااقيننات الخاصننة  لحمايننة البيئننة البريننة أطميننة مكانيننة وزمانينننة 

القنننانون  مصنننادر علنننى اعتبنننار أن الكثينننر منننن المعاطننندات والتننني تشنننكل أول
الدولي العام سعت إلى الحماية القانونية وقد بينا فني المعاطندات التني بيناطنا 

لتي توحدت في المبادئ والتعرياات من اجنل في طذا الارع تلك المعالجات وا
أطمية البيئنة البرينة  على الحااظ مع نوعا ما أو متقاربة الخرول بنتائع متطابقة

التنننني أثننننرت وتننننؤثر عليهننننا  ايعنننند التغييننننرات المناخيننننة والتطننننورات التكنولوجينننن
مما يصيبه بالضرر األكيند  المستمرا النووية بالسلب نتيجة الحروب والتجارب

في اإلنسان بصورا مباشرا أو رير مباشرا على حياته وصحته وعلنى  ويؤثر
 األجيال القادمة.

لقنند طننور القننانون النندولي مننن خنن ل االتااقيننات مننن اجننل المحافظننة علننى 
البيئننة البريننة والعمننل علننى حمايتننه مننن الناحيننة القانونيننة خصوصننا فنني ظننل 

الموقعنة عليهنا معاطدات متعددا األطراف لتكنون مصندرا لجمينع الندول سنوا  
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أم ريننر الموقعننة بوصنناها مصنندرا مننن مصننادر القننانون النندولي العننام وواجننب 
 التنايذ على الدول كافة..

  
 الفرع الثالث

 حماية البيئة البحرية 
مننن االطتمننام عننن البيئننة الجويننة والبريننة  أيمثننل حمايننة البحريننة جننز ا اليتجننز 

لمتحندا للبيئنة علنى عقند ،لذلك شرعت األمم المتحندا منن خن ل برننامع األمنم ا
ونشنننير فننني طنننذا المجنننال اتااقينننة  االتااقينننات الدولينننة الخاصنننة بالبيئنننة البحرينننة،

الخاصنة بالبيئنة البحرينة للبحنر المتوسنط وحمايتنه منن  1799برشلونة المعقودا 
علننى طننذا االطتمننام عقنندت  واضننحا   وقنند جننا ت اتااقيننة برشننلونة مثنناال   التلننوا.

وقننند تنننم تعنننديل االتااقينننة  1798نااذطنننا عنننام  أوبننند 1799اتااقينننة برشنننلونة عنننام 
فنننني اتااقيننننة حمايننننة البحننننر  1773بموجننننب التعنننندي ت المعتمنننندا فنننني حزيننننران 

 .1009في عام  تعدي تالمتوسط من التلوا وبدا نااذ ال
 مفهوم التلوث 

قينام اإلنسنان بطريقنة مباشنرا ورينر  " عرفت اتااقينة برشنلونة التلنوا بأننه:
طاقة في البيئة البحرية بما فني ذلنك مصناب األنهنار  أوواد مباشرا بإدخال م

ينننتع عنهننا أو يحتمننل أن ينننتع عنهننا أثننار ضننارا تلحننه بننالمواد الحيننة والحينناا 
خطنننار علنننى الصنننحة البشنننرية وتانننوه األنشنننطة وتعنننوه األنشنننطة  البحرينننة واا
البحريننة بمننا فنني ذلننك صننيد أالسننمك واالسننتعماالت المشننروعة للبحننر وتضننر 

 .(53) تخدام ميا  البحر وخا  االستمتاع بها"بنوعية اس
 
 

 االلتزامات العامة 
الم حظ أن اتااقينة برشنلونة وضنعت التزامنات قانونينة علنى عناته الندول 

مختلنننف  األعضنننا  وترمننني إلنننى إرسنننا  نظنننام تعننناون و تبنننادل معلومنننات بنننين
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عننننه تلنننوا ننننتع حصنننول حنننادا طنننارئ قننند ين حالنننةاألطنننراف المتعاقننندا فننني 
لبحننر األبنني  المتوسننط، و ذلننك بغايننة إزالتننه أو الحنند منه.وتسننعى بمنطقننة ا

األطراف المتعاقدا إلى إرسا  نظام للمراقبة المسنتمرا للتلنوا   وتتعناون فيمنا 
بينهننا فنني المينندان العلمنني و التكنولننوجي وتضننع األسنناليب المناسننبة لتحميننل 

اذ قامننت  ا.المسننؤولية فنني حالننة عنندم احتننرام اتااقيننة برشننلونة أو إحنند  بنودطنن
اتااقينة برشننلونة بوضننع الوسننائل القانونيننة ال زمننة مننن أجننل تسننوية الخ فننات 
الممكننننة بنننين األطنننراف المتعاقننندا و التحكنننيم فيمنننا بينهنننا. وتتعننناون األطنننراف 
المتعاقنندا فيمننا بينهننا لتطبيننه اتااقيننة برشننلونة و يقننوم برنننامع األمننم المتحنندا 

ينننه طنننذ  االتااقينننة.ومع أن اطتمنننام للبيئنننة بننندور الكتابنننة منننن أجنننل تيسنننير تطب
خطننة عمننل البحننر المتوسننط انصننب فنني بننادئ األمننر علننى مكافحننة التلننوا 
البحري، فإن مهمتها قد اتسعت شيئا  فشيئا  لتشمل تخطيط المناطه الساحلية 

دارتها بصورا متكاملة  .(54)واا
المتعاقننندا خطنننة عمنننل لحماينننة البيئنننة  األطنننراف اعتمننندت 1773وفننني عنننام 

السنناحلية فنني البحننر المتوسننط )المرحلننة  والتنميننة المسننتدامة للمننناطهالبحريننة 
األبنني   الثانينة لخطننة عمنل البحننر المتوسنط( لتحننل محنل خطننة عمنل البحننر

 .1793المتوسط لعام 
منننن اتااقينننة  معدلنننةوفنني الوقنننت ذاتنننه اعتمنندت األطنننراف المتعاقننندا نسننخة 

اتااقية حماية البيئة البحرية والمنطقة التي أصبة اسمها  1799برشلونة لعام 
 11ووصنننل عننندد األطنننراف المتعاقننندا اآلن إلنننى  .السننناحلية للبحنننر المتوسنننط

البحريننة والسنناحلية المتوسننطية مننع  طرفننا، وطنني مصننممة علننى حمايننة البيئننة
تعزيز الخطط اإلقليمية والقطرينة فني الوقنت ذاتنه لتحقينه التنمينة المسنتدامة، 

األطنننداف الرئيسنننية ل تااقينننة فننني  وتتمثنننلاالتااقينننة تهننندف النننى  أنوالم حنننظ 
مة للمنوارد الطبيعينة اإلدارا المسنتدا وضنمان تقدير التلوا البحنري ومكافحتنه.

دمننننننننال عنصننننننننر البيئنننننننة فنننننننني التنميننننننننة االجتماعيننننننننة  البحرينننننننة والسنننننننناحلية. واا
فض  عن حماينة البيئنة البحرينة والمنناطه السناحلية عبنر مننع  واالقتصادية.

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/BC95amendments_ara.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_ara_p.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_ara_p.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_ara_p.pdf
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التلنننوا، والحنننند مننننه، واستئصنننناله قننندر المسننننتطاع، سنننوا  أكننننان ناجمنننا  عننننن 
 السنناحلية المتوسننطية. وتعزيننز التضننامن بننين النندول، مصننادر بريننة أم بحريننة

 ولمساطمة في النهو  باألوضاع الحياتية.
 

 الخاتمة
تشكل البيئة  احد أطم مقومات الحيناا اإلنسنانية وللكائننات الحينة األخنر  
ومن ثم فان االطتمام بها والعمل علنى تطويرطنا وتخليصنها منن التلنوا ابنرز 

والتوصنيات التني  ابنرز النتنائعيمكن تحديد و  واطم واجبات المجتمع الدولي..
 :يأتي بماتوصلنا فيها من خ ل بحثنا 

 
 النتائج

قامننننة اإلنسننننان وعليننننه  -1 إن البيئننننة تمثننننل المحننننيط اإلنسنننناني وطنننني مكننننان واا
المحافظننة عليهننا وان البيئننة بأنواعهننا البريننة والبحريننة والجويننة طنني مجننال 

وتشنننكل البيئنننة أطمينننة لإلنسنننان يعمنننل منننن خ لهنننا علنننى  نشننناط اإلنسنننان،
 ر ناسه تطوي

يعنننننند التلننننننوا بأنواعننننننه ومسننننننتوياته احنننننند أطننننننم نتننننننائع التقنننننندم الصننننننناعي  -1
ا مع البيئة ممنا يالن ذلك التطور ربما يتناسب عكس لإلنسانوالتكنولوجيا 

 يقود إلى تلوثها بكافة أنواع الملوثات.
توجه المجتمع الدولي نحو العناية بالبيئة وحمايتها من التلوا منن خن ل  -5

المتحنندا وقنند كننان مننن ابننرز الجهننود طننو مننؤتمر اسننتوكلهوم جهننود األمننم 
 الذي انشأ برنامع األمم المتحدا للبيئة للعناية بالبيئة وحمايتها وتطويرطا.

جنننا ت جهنننود المنظمنننة الدولينننة ضنننمن العمنننل المسنننتمر والمتواصنننل منننع  -9
الننندول علنننى تقنننديم المسننناعدات فننني سنننبيل دعنننم بيئنننة نظيانننة وخالينننة منننن 

االت البريننننة والبحريننننة والجويننننة مننننن خنننن ل المعاطنننندات التلننننوا فنننني المجنننن
 الدولية التي جا  بها برنامع األمم المتحدا للبيئة.
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اإلنسننان طننو العامننل األسنناس فنني تطننوير البيئننة وتطورطننا مننن جهننة وطننو  -3
العامنل االيجنابي فنني البيئنة ،كمنا انننه أسناس المشنكلة البيئيننة وسنببها وطننو 

ون دور  بصنننورا ايجابينننة اكبنننر وأكثنننر لنننذلك يجنننب أن يكننن العامنننل السنننلبي،
  .دراية من دور  الثاني السلبي

 
 التوصيات

العمننل علننى وضننع االتااقيننات الدوليننة الخاصننة بالبيئننة وفننه المسننتجدات  -1
 .يتناسب والحااظ عليها من التلوا والتطورات الحديثة ومع ما

امات وضنرورا االطتمام بالبيئة من الناحية القانونية من خ ل تقنين االلتز  -1
أن تعمل الدول بصورا مشتركة من اجل تاعيل االتااقيات الدولية ووضنع 
اتااقينننات جديننندا سنننوا  كاننننت ثنائينننة أم متعنننددا األطنننراف منننن شنننانها رفنننع 

 المستو  البيئي والحااظ عليه.
تعزينننز عمنننل برننننامع األمنننم المتحننندا للبيئنننة والنننذي جنننا  ضنننرورا قانونينننة  -5

المجتمنع الندولي إلنى الحاناظ علنى البيئنة والعمنل والدولينة تنبنه منن خ لنه 
ومصننالة النندول  يننت  معلننى التواصننل مننع برنننامع المنظمننة الدوليننة بمننا 

للحااظ على البيئة كون البرنامع يمثل خطوا متقدمة من الناحية القانوني 
 للمحافظة على البيئة. 

عمنل تشجيع الدراسات والبحنوا منن خن ل مراكنز البحنوا والجامعنات وال -9
علنننى تطنننوير الكنننوادر القانونينننة واالجتماعينننة واالقتصنننادية للوصنننول إلنننى 
عملية تكامل معرفي للحااظ على البيئة من اجل التخلص من التلنوا أو 

 الحد منه إلى حد ما.
تشجيع إقامة الدورات والندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية للتوعية البيئة  -3

 طات اإلنسانية لمكافحة التلوا.وتنشيط العمل من اجل تاعيل النشا
تعزيننز دور القننانون النندولي لحمايننة البيئننة البريننة والبحريننة والجويننة بمننا يتاننه  -9

 ومبادئه مع التأكيد على حه الدول التام في السيادا وعدم التجاوز عليها.
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Abstract 

The protection of the environment is one of the topics that are 

included in the public international law as it is of concern to the 

international community.. and the environmental three issues of 

marine, land and air are of interest within legal studies to treat 

pollution, which affects the environment in general as for changes to 

natural or human life that causes damage to the environment and 

their direct or indirect impact on human life and health. 

 The research highlights the international efforts of the 

organizations of the United Nations through the role that they play 

in protecting the environment according to the UNEP program 

which aims at reducing any pollution that may infect it or to reduce 

pollution resulting from developments that affect the environment of 

all kinds. 
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 .1796ل مكيد ينظر ئي اا اقية ييينا لحماية  بقة األوزون الصادرة اام  (48)
 .3 - 2ص  2011المتحدة ل بيلة  األمم، برئامج  مائة اا اقية باز  :كااارينا كومر بايري  (49)
 . 6ص المصدر السابق، (49)
مكيد ينظر ديباجة اا اقيية بياز  ب يان اليتحكم بالن اييات الخطيرة واليتخ ي من يا ابير الحيدود ل  (47)

 .برئامج األمم المتحدة ل بيلة ،1797الصادرة اام 
 .1797المادة الثائية من اا اقية باز  الصادرة يي سويسرا اام  (60)
 .ل مكيد ينظر ئي المادة الرابعة من اا اقية باز  (61)
 .1797ة العافرة من اا اقية باز  الماد (62)
 1798الصيادرة ايام  المادة الثائية من اا اقية اماية البيلة البحريية والسياا ية ل بحير المتوسي ، (63)

 . UNEPموقع برئامج األمم المتحدة ل بيلة  اعديالا ا.
 . ل مكيد ينظر المادة الرابعة من اا اقية برف وئة (64)
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