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ملخص:
يهدف هذا البحث لدرا�سة دور منظمة الأمم املتحدة يف تطوير 
القانون الدويل البيئي، وذلك من خالل بيان اأهم املوؤمترات الدولية 
املهتمة بالبيئة التي كان لالأمم املتحدة ف�سل ال�سبق يف انعقادها 
وما ترتب عليها من نتائج �ساهمت يف ن�سوء هذا الفرع اجلديد من 
املتحدة  الأمم  موؤمتر  الإطار  هذا  وي�سكل يف  العام،  الدويل  القانون 
تكري�س  �ساهم يف  اأممي  موؤمتر  اأول   ،1972 ل�سنة  الإن�سانية  للبيئة 
ا�ستوكهلم  اإعالن  خالل  من  للبيئة،  الدويل  القانون  وقواعد  مبادئ 
للبيئة الإن�سانية، ف�سال على اإن�ساء برنامج اليونيب )UNDP( الذي 

لعب دورا هاما يف تنفيذ ومتويل التفاقيات البيئية.
كما �سكل موؤمتر ريو 1992، نقطة فارقة يف تطوير القانون 
اإعالن  خالل  من  بالتنمية،  البيئة  ربط  �سياق  يف  البيئي  الدويل 
اأهم  على  التوقيع  فتح  خالل  ومن   ،21 القرن  اأعمال  وجدول  ريو 
البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  منها  بالبيئة  املتعلقة  التفاقيات 

واتفاقية التغري املناخي ل�سنة 1992.
القانون  تطوير  املتحدة،  الأمم  منظمة  املفتاحية:  الكلمات 

الدويل البيئي، القانون املرن، القانون ال�سلب، التنمية امل�ستدامة.

The role of the United Nations Organization in the 
development of international environmental law

Abstract:

This research aims to study the role of the 
United Nations Organization in the development of 
international environmental law, through a statement 
most interested in international conferences to the 
environment, which was the United Nations preferred 
lead in the session and the ensuing results have 
contributed to the emergence of this new branch of 
public international law, and constitute in this frame 
United Nations Conference on human environment 
in 1972, the first UN conference contributed to 
the consecration of the principles and rules of 
international law of the environment, through a 
declaration Stockholm human environment, as well as 
the creation of UNEP, who played an important role 
in the implementation and financing of environmental 
conventions program.

As the 1992 Rio Conference format, a milestone 
in the development of international environmental law 
in the context of linking environmental development, 
through the Rio Declaration and Agenda 21, As a 
result of this latest conference opened for signature 
on the most important Alatagafaat on the environment 
including the Convention on Biological Diversity and 
the Convention on Climate Change of 1992 .

مقدمة:
تطور القانون الدويل العام بتطور امل�سكالت الدولية، فلم يعد 
امتد  بل  الدويل،  للمجتمع  التقليدية  امل�ساكل  معاجلة  على  يقت�رص 
العابر  كالتلوث  البيئية  امل�ساكل  اأبرزها  حديثة  م�سكالت  ملعاجلة 
للحدود، ارتفاع درجة حرارة الأر�س، تلوث البحار واملحيطات، نقل 
النفايات اخلطرة عرب احلدود، وكان ح�سيلة التطور من هذا اجلانب 
ظهور ما ي�سمى بالقانون الدويل البيئي، الذي يق�سد به ذلك الفرع 
من القانون الدويل العام الذي يهتم بحماية جمال متميز هو البيئة 

م�ستخدما يف ذلك تقنيات وم�سادر هذا القانون وكذا موؤ�س�ساته)1(.
واملالحظ اأن قواعد القانون الدويل البيئي منها من ن�ساأ من 
ت�سكل  فهي  لذلك  القانونية،  القاعدة  لو�سع  ر�سمي  م�سدر  خالل 
قاعدة ملزمة اأو ما ي�سمى بالقانون ال�سلب Hard law، كاملعاهدات 
الدولية البيئية اأو القرارات البيئية امللزمة، ومنها من جتد اأ�سا�سها 
لذلك  ختامية،  بيانات  توجيهات،  �سلوك،  مدونات  اإعالنات،  يف 
اأدوات ملزمة من الناحية القانونية، وي�سطلح عليها  فهي ل ت�سكل 
Soft law، وهي كثرية يف املجال البيئي،  اأو اللني  بالقانون املرن 
يرجع الف�سل يف اإ�سدارها لهيئة الأمم املتحدة نذكر من ذلك موؤمتر 
الأمم املتحدة للبيئة الإن�سانية عام 1972 ب�ستوكهومل الذي اأ�سفر عن 
اإعالن حول البيئة انطوى على ديباجة تلتها جمموعة من املبادئ، 
كما تو�سل املوؤمترون اإىل و�سع برنامج العمل من اأجل البيئة الذي 
�سم عدد كبري من التو�سيات )109 تو�سية( تنطوي على جمموعة 

كبرية من امل�سائل التف�سيلية، واملتعلقة بتطوير البيئة ورعايتها.

مشكلة الدراسة:
تطور القانون الدويل للبيئة ب�رصعة كبرية جداً، حيث يح�سي 
املخت�سون يف هذا املجال باأن هناك ما يزيد عن 500 عمل دويل 
بيئي يرجع الف�سل الكبري فيها جلهود الأمم املتحدة، ويف هذا ال�سياق 
تتحدد الإ�سكالية املتعلقة بهذه الدرا�سة، وهي: كيف �ساهمت الأمم 
وتطوير  البيئة  حماية  يف  عاملية  كهيئة  دورها  لعب  يف  املتحدة 

قواعد القانون الدويل البيئي؟

منهجية الدراسة:
ويف حماولتنا الإجابة على الإ�سكالية ال�سابقة، �سنعتمد على 
الدرا�سة  الدولية، وعلى تق�سيم  الر�سمية  التحليلي للن�سو�س  املنهج 
الأمم  م�ؤمترات  عن�ان:  حتت  الأول  مطلبني،  من  مكونة  خطة  اإىل 
الثاين  املطلب  اأما  البيئي،  الدويل  القان�ن  لتط�ير  كاأداة  املتحدة 
القان�ن  اتفاقيات الأمم املتحدة كاأداة لتط�ير  فياأتي حتت عن�ان: 

الدويل البيئي.

املطلب األول: مؤمترات األمم املتحدة كأداة لتطوير 
القانون الدولي البيئي

�سكلت املوؤمترات البيئية الدولية التي دعت لها منظمة الأمم 
كفرع  البيئي  الدويل  القانون  تطوير  يف  الأوىل  اخلطوات  املتحدة 
هذه  عن  ي�سدر  ما  اأن  وبالرغم  العام،  الدويل  القانون  يف  م�ستقل 
املوؤمترات ل يعدو اأن يكون جمرد توجيهات غري ملزمة تتخذ �سكل 
من  ينال  ل  ذلك  اأن  اإل  ختامية،  بيانات  �سلوك،  مدونات  اإعالنات، 
مكانتها، فهي كثريا ما تعمل على توجيه �سلوك الدول يف امل�ستقبل، 
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كما ت�سكل الإطار العام لالتفاقيات البيئية امللزمة٬ ويطلق الفقهاء 
عليها ا�سطالح القانون املرن)2(.

الفرع األول: احملطات األوىل لتطوير القانون الدولي البيئي )مؤمتر 
األمم املتحدة للبيئة االنسانية  1972(

 (La Conférence de Nations Unies sur
 l›environnement humain)

القانون  يف  م�ستقل  كفرع  البيئي  الدويل  القانون  تطور  بداأ 
البيئة الإن�سانية ل�سنة  العام مع موؤمتر الأمم املتحدة ب�ساأن  الدويل 
 1968 �سنة  منذ  فيه  التفكري  يرجع  الذي  املوؤمتر  هذا   ،)3(19723
)XXIII( 2398 عندما دعت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة القرار رقم
لبحث حلول مل�ساكل  وذلك  الإن�سانية،  للبيئة  دويل  موؤمتر  عقد  اإىل 
اجتماعات  الأر�سية، وبعد  الكرة  يهدد  العديدة وغريها مما  التلوث 
ولقاءات متهيدية مكثفة، عقد املوؤمتر بناء على مبادرة من حكومة 
ال�سويد، يف مدينة ا�ستوكهلم من 5 اإىل 16 يونيو 1972، وح�رصه 
 One( اأر�س واحدة فقط )ممثلو 113 دولة، وتبني هذا املوؤمتر �سعار

)Earth(. )4

هذا  اإليها  تو�سل  التي  للنتائج  حتليلية  قراءة  خالل  ومن 
املوؤمتر ميكن القول اأنه �ساهم يف تطوير القانون الدويل البيئي على 

الأقل من ناحيتني هما:
اأول: اجل�انب امل��ض�عية لتط�ير القان�ن الدويل البيئي

�ساهم موؤمتر الأمم املتحدة للبيئة الإن�سانية يف تطوير قواعد 
اجل  من  عمل  وخطة  ا�ستوكهلم  اإعالن  عرب  للبيئة  الدويل  القانون 

البيئة:
1 .La Déclaration de Stockholm : اإعالن ا�ضت�كهلم

البيئة  حول  »اإعالن  اأعماله  ختام  يف  املوؤمتر  هذا  عن  �سدر 
الدول  بني  العالقات  ملبادئ  دولية  وثيقة  اأول  مت�سمنا  الإن�سانية 
يف �ساأن البيئة، وكيفية التعامل معها، وامل�سوؤولية عما ي�سيبها من 

اأ�رصار.
يف  جاء  حيث  مبداأ)5(،  و26  ديباجة  من  الإعالن  ويتكون 
املبداأ الأول »اأن لالإن�سان حقا اأ�سا�سيا يف احلرية وامل�ساواة وظروف 

احلياة الالئقة يف بيئة ذات نوعية تتيح معي�سة كرمية ومرفهة«)6(.
تعترب  اأنها  اإذ  الإعالن)7(،  جوهر   7 اإىل   2 من  املواد  وت�سكل 
املوارد  ت�سمل  بل  واملعادن،  النفط  على  تقت�رص  ل  الطبيعية  املواد 
الأنظمة  اأي  حيوان،  و  نبات،  و  وهواء،  ماء،  من  الأخرى  الطبيعية 
الأجيال  ل�سالح  عليها  املحافظة  ويتعني  عنا�رصها،  و  البيئية 
الإن�سان  املبادئ  هذه  وحتمل  امل�ستقبلية)8(،  والأجيال  احلا�رصة 
املوارد  ا�ستغالل  اإىل  وتدعوه  الربية،  احلياة  تراث  م�سوؤولية حماية 
الطبيعية غري املتجددة على نحو ي�سونها من النفاذ يف امل�ستقبل)9(، 
كما تدعو اإىل وقف عمليات اإلقاء املواد ال�سامة يف البيئة بغية عدم 
اإحلاق اأ�رصار خطرية بالنظم اليكولوجية، وتوؤكد على منع التلوث 

البحري)10(.
يف حني ركزت املجموعة الأخري من املبادئ )8 - 26( على 
حجر  يعترب  الذي   21 املبداأ  ل�سيما  للبيئة،  القانون  قواعد  تطوير 
للبيئة)11(، ذلك لأنه ين�س على  العريف  الدويل  القانون  الزاوية يف 
الدويل،  القانون  ومبادئ  املتحدة  الأمم  ملبادئ  وفقا  “للدول،  اأن: 

حق ال�سيادة يف ا�ستغالل مواردها الطبيعية طبقا ل�سيا�ستها البيئية 
اخلا�سة، وهي تتحمل م�سوؤولية �سمان اأن الأن�سطة املّطلع بها داخل 
بيئة  اأو  اأخرى  دول  ببيئة  ت�رص  ل  رقابتها  حتت  اأو  �سلطتها  حدود 

مناطق تقع خارج حدود الولية الوطنية”)12(.
بني  التوفيق  يف  جنح  اأنه  على   21 املبداأ  ف�رص  هنا  ومن 
اأن�سطة مع حتمل  الدولة و حريتها يف ممار�سة ما ت�ساء من  �سيادة 
الأن�سطة، والتي ت�سيب  الناجمة عن هذه  الأ�رصار  م�سوؤولياتها عن 
البيئة خارج حدودها �سوءا تعلق ال�رصر بدولة معينة اأو باملجتمع 
كاأعايل  لالإن�سانية  م�سرتكا  تراثا  ت�سكل  التي  املواقع  يف  الدويل، 
العامة  املبادئ  املبداأ من  اعترب هذا  الغالف اجلوي، كما  و  البحار 
ملحكمة  الأ�سا�سي  النظام  من   38 املادة  مبفهوم  الدويل  للقانون 
الإقليمية  و  الدولية  لالتفاقيات  م�سدرا  فاأ�سبح  الدولية،  العدل 
الأ�رصار  عن  الدولية  امل�سوؤولية  اأ�سا�س  ي�سكل  وهو  البيئة،  حلماية 

البيئية.
اأما املبداأ 22 فاإنه ل يقل اأهمية عن �سابقه فهو يت�سمن حث 
الدول على التعاون يف تطوير القانون الدويل فيما يتعلق بامل�سوؤولية 
الدولية ل�سيما تعوي�س �سحايا التلوث، فهذا الواجب لتطوير قواعد 
امل�سوؤولية يف جمال تعوي�س �سحايا التلوث يعتربه البع�س بادرة 
ميكن اأن تفتح املجال حتى لإر�ساء قواعد امل�سوؤولية اجلنائية على 

امل�سا�س بالبيئة يف احلالت اخلطرية)13(.
2 .Le plan d’action : )ت��ضيات ا�ضت�كهلم )خطة العمل

احلكومات  تدعو  تو�سيات   109 من  العمل  خطة  تتكون 
والوكالت املتخ�س�سة التابعة لالأمم املتحدة واملنظمات الدولية اإىل 
التعاون واتخاذ التدابري اخلا�سة من اأجل حماية احلياة وال�سيطرة 
وميكن  للبيئة)14(،  امللوثة  الأ�سياء  الناجتة عن  التلوث  على م�ساكل 

ت�ضنيف الت��ضيات اإىل )ثالث( حماور:
برنامج التقييم البيئي ال�ضامل اأو امل�ضمى مبراقبة الأر�ض:  ♦

وي�سمل على التقييم واملراجعة والبحث وتبادل املعلومات، وو�سع 
التي  النا�سئة  بالأخطار  مبكرة  اإ�سعارات  لإ�سدار  واإجراءات  معايري 
تهدد البيئة، وحت�سني التن�سيق داخل منظومة الأمم املتحدة ملراقبة 

وتقييم البيئة العاملية.
اأن�ضطة اإدارة البيئة: وهي التي تتعلق باملوؤ�س�سات الب�رصية  ♦

واملوارد الطبيعية.
اإدارة  ♦ باإن�ساء  تتعلق  التي  والدعم: وهي  الإ�ضناد  اإجراءات 

عليه  اأطلق  ما  وهي  البيئة  ال�سوؤون  م�سوؤولية  بها  تناط  مركزية 
برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

موؤمتر  عليها  وافق  التي  العمل  خطة  باأن  القول  وميكن 
ا�ستوكهلم كانت الأ�سا�س الذي ارتكزت عليه اجلهود الدولية حلماية 
البيئة �سواء يف جمال اإبرام املعاهدات والتفاقيات املتعلقة بالبيئة 
اإن�ساء النظام العاملي لر�سد  اأو  على امل�ستويني العاملي والإقليمي، 

البيئة ومكافحة التلوث واملحافظة على املوارد الطبيعية.
وتعالج التو�سيات من 01 اإىل 08 اإدارة امل�ستوطنات الب�رصية 
69 فتعالج  اإىل   19 التو�سيات من  اأما  البيئة،  بهدف تاأكيد نوعية 
اإدارة الرثوات الطبيعية من وجهة النظر البيئية، وحتدد التو�سيات 
من 70 اإىل 94 امللوثات ذات الأهمية وكيفية مكافحتها، وتت�سمن 
والجتماعية  الرتبوية  اجلوانب   101 اإىل   95 من  التو�سيات 
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املرتبطة  الإعالن  و�سائل  وكذلك  البيئية،  امل�ساكل  حلل  والثقافية 
109 مو�سوع حماية  اإىل   102 التو�سيات من  تعالج  بها، واأخرياً 

البيئة والتنمية القت�سادية)15(.
ثانيا: اجل�انب امل�ؤ�ض�ضاتية لتط�ير القان�ن الدويل البيئي

)PDNU( اإحداث برنامج الأمم املتحدة للبيئة
ميثل اإحداث برنامج الأمم املتحدة للبيئة املظهر املوؤ�س�ساتي 
يف تطوير القانون الدويل للبيئة، اإذ اأن اأهم ما ميز موؤمتر �ستوكهومل 
هذا  ا�ستحداث  خالل  من  العاملي،  البيئي  احلكم  عن  الإعالن  هو 
الربنامج الذي ي�سار اإليه اخت�سار بـ )UNDP( ق�سد تن�سيق وتقييم 
ا�ستجابة  املوؤمتر  �سكل  وقد  العاملية،  البيئية  الق�سايا  واإدارة 
والإقليمية،  الوطنية  التوجهات  خمتلف  بني  التن�سيقية  للمطالب 
واجلهود الدولية حلماية البيئة)16(، على اأن تك�ن املهام الأ�ضا�ضية 

لهذا الربنامج الهتمام بامل�ضائل البيئية من خالل ما ياأتي:
ترقية التعاون الدويل يف جمال البيئة وتقدمي التو�سيات . 1

املنا�سبة لهذا الغر�س.
البيئية . 2 الربامج  لتوجيه  العامة  الإر�سادية  الأنظمة  و�سع 

وتن�سيقها يف اإطار نظام الأمم املتحدة.
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لكت�ساب املعارف البيئية وتقومييها وتبادلها.
يف . 5 والدولية،  الوطنية  البيئية،  والتدابري  الأنظمة  جعل 

الدول النامية حتت املراجعة امل�ستمرة.
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داخل الأمم املتحدة وخارجها للم�ساركة يف تنفيذ مهام الربنامج، 
واملراجعة ال�سنوية ملا مت يف هذا اخل�سو�س اإقراره)17(.

ويف �سوء املهام ال�سابق الإ�سارة اإليها جند اأن برنامج الأمم 
القواعد  و  التفاقيات  تطوير  يف  هاما  دورا  لعب  للبيئة  املتحدة 
حول  فيينا  اتفاقية  ترقية  خالل  من  البيئة)18(،  حلماية  املرنة 
النفايات  تنقل  مراقبة  بازل حول  اتفاقية  و  الأوزون  حماية طبقة 
الدعم  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  قدم  كما  احلدود،  غرب  اخلطرة 
بالنقرا�س  املهددة  الأنواع  يف  الدولية  التجارة  لتفاقية  اأي�سا 
ي�سكل  اأ�سبح  كما   ،)CITES( )19( الربية  والنباتات  احليوانات  من 
املعاهدات  خمتلف  لنقا�س  منتدى  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 
اخلطرة  النفايات  نقل  التحكم يف  ب�ساأن  بازل  اتفاقية  مثل  الدولية 
البيولوجي و برامج  التنوع  اتفاقية  عرب احلدود والتخل�س منها، و 
البحار الإقليمية)20(، من بني اأهم مهام برنامج الأمم املتحدة للبيئة 
فيها  مبا  الأطراف،  املتعددة  البيئية  التفاقيات  الأمانة  تزويد  هو 

اتفاقية التنوع البيولوجي ل�سنة 1992)21(. 
ومن اأجل التطوير التدريجي للقانون الدويل البيئي، فاإن من 
اجنازات برنامج الأمم املتحدة للبيئة هو متويل املفاو�سات الدولية 
البيئية املتعددة الأطراف، فمثال  اإبرام التفاقيات الدولية  من اجل 
الأمم  برنامج  رعاية  حتت  ب�ساأنها  التفاو�س  مت  روتردام  اتفاقية 

املتحدة للبيئة منا�سفة مع منظمة الزراعة )الفاو( )22(.

القانون  لتطوير  اجلديد  البيئي  املنظور  االستدامة:  الثاني:  الفرع 
الدولي البيئي )مؤمتر ريو 1992(

(La Conférence de Nations Unies sur L’en-
vironnement et Développement)

الأر�س  )قمة  والتنمية  للبيئة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عقد 
 3 من  الفرتة  يف  الربازيل  عا�سمة  جانريو  دي  ريو  يف   )UNCED

– 14 حزيران/ يونيو 1992 برعاية الأمم املتحدة و�ساركت فيها 
املتهمة  والإقليمية  الدولية  املنظمات  اإىل  بالإ�سافة  دولة   185

بالبيئة.
ويعد هذا املوؤمتر الأول من نوعه حيث اأنه ي�سكل احلد الأدنى 
حلماية البيئة املتفق عليها بني غالبية دول العامل، كبرية كانت اأو 
�سغرية، غنية اأم فقرية، متطورة اأم نامية، للبحث عن حلول للم�ساكل 
اأعمال  وا�ستغرقت  الأر�سية،  الكرة  على  الب�رصية  تهدد  التي  البيئية 
املوؤمتر 12 يوما واأ�سفرت نتائجه عن عدة م�ستجدات اأبرزها اإعالن 
التوقيع  فتح  وكذلك  والع�رصين،  احلادي  القرن  اأعمال  ريو، وجدول 
بحماية  املتعلقة  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  هما  اتفاقيتني  على 
احليوانات والتي وقعتها اأكرث من 150 دول، اأما التفاقية الأخرى 
والتي  العاملي  املناخي  التغري  م�سكل  مبكافحة  متعلقة  فكانت 

وقعتها معظم الدول مبا فيها الوليات املتحدة الأمريكية)23(.
وبخ�ض��ض دور هذا امل�ؤمتر يف تط�ير القان�ن الدويل البيئي، 

فيمكن قراءته على الأقل من ناحيتني، هما:
اأولً: اجل�انب امل��ض�عية لتط�ير القان�ن الدويل البيئي

1992 يف  �ساهم موؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية ل�سنة 
اأعمال  ريو وجدول  اإعالن  للبيئة عرب  الدويل  القانون  قواعد  تطوير 

القرن احلادي والع�رصين:
1 . Rio Declaration on والتنمية  البيئة  ب�ساأن  ريو  اإعالن 

Environment and Development

حتت   1992 ريو  اإعالن  ي�سدر  كي  املحاولت  بع�س  جرت 
البيئة  حول  ريو  اإعالن  با�سم  �سدر  اأنه  اإل  الأر�س«،  »ميثاق  ا�سم 
والتنمية، ويهدف هذا الإعالن اإىل اإر�ساء اأ�س�س اأكرث عدل للعالقة بني 
الدول ال�سناعية املتقدمة والدول غري ال�سناعية النامية فيما يتعلق 
ديباجة  من  الإعالن  هذا  ويتكون  التنمية،  وحتقيق  البيئة  بحماية 

�سبعة وع�رصين مبداأ)24(.
البيئة  بني  العالقة  على   9 اإىل   1 من  املبادئ  ركزت  وقد 
التنمية  مركز  هو  الإن�سان  اإىل  الأول  املبداأ  اأ�سار  حيث  والتنمية، 
الطبيعة،  مع  ومن�سجمة  منتجة  حياة  يف  احلق  وله  امل�ستدامة، 
الكاملة  ال�سيادة  ا�ستخدام  يف  للدول  احلق  على  الثاين  املبداأ  ون�س 
على مواردها وفقًا ل�سيا�ساتها البيئية والتنموية، وهو مبداأ اأ�سار له 
اإعالن �ستوكهومل يف املبداأ 21 مع تعديل طفيف لكنه ذو وزن كبري 
ت�رص  األ  واجب  للدول  اأن  على  »والتنموية«،  عبارة  باإ�سافة  يتعلق 
هذه ت�رص الأن�سطة املتخذة داخل حدودها اأو حتت رقابتها ببيئات 
الدول الأخرى اأو ببيئة املناطق التي ل تخ�سع لالخت�سا�س الوطني 

لأي دولة.
وي�سري املبداأ الثالث والرابع اإىل التوازن بني البيئة والتنمية، 
البيئة  حماية  واأن  واملقبلة  احلالية  الأجيال  بني  العدالة  وحتقيق 
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جزء ل يتجزاأ من التنمية امل�ستدامة، اأما املبداأ اخلام�س على �رصورة 
ك�رصط  الفقر  من  للتخل�س  ال�سعوب  وكل  الدول  كل  بني  التعاون 
خا�سة  اأولوية  ال�ساد�س  املبداأ  ويعطي  امل�ستدامة،  للتنمية  اأ�سا�سي 

للدول النامية يف جمال احلفاظ على البيئة)25(. 
املبادئ  من  باأنه  القول  ميكن  ريو  اإعالن  من  ال�سابع  املبداأ 
التي جت�سد بحق تطوير للقانون الدويل البيئي، يتمثل هذا املبداأ يف 
البيئة،  امل�سوؤولية امل�سرتكة ولكن املتباينة للدول يف احلفاظ على 
وهو بذلك يكر�س تنوع و اختالف الأدوار التي تلعب يف جمال تدهور 
طبيعة  مع  تتما�سى  م�سرتكة  م�سوؤولية  لها  فالدول  العاملي،  البيئة 
التهديدات البيئية، لكنها خمتلفة اأو متباينة بح�سب درجة امل�ساهمة 
بني  مبا�رصة  عالقة  ين�ساأ  املبداأ  هذا  العاملي،  البيئي  التدهور  يف 
الدول  بني  م�ساواة  عدم  بوجود  يعرتف  حيث  والتنمية،  البيئة 
املتقدمة والدول النامية، فهناك ن�سبية يف املوارد املالية املتاحة 

لكل منهما، وكذلك م�سوؤولية كل منهما يف تدهور البيئة.
وقد ورد ن�س املبداأ ال�سابع من اإعالن ريو كالآتي: »تتعاون 
وا�ستعادة  وحماية  حفظ  يف  العاملية،  امل�ساركة  من  بروح  الدول 
�سحة و�سالمة النظام الإيكولوجي لالأر�س وبالنظر اإىل امل�ساهمات 
الدول  عاتق  على  يقع  البيئي  العاملي  التدهور  يف  املختلفة 
املتقدمة  البلدان  وت�سلم  متباينة،  كانت  واإن  م�سرتكة  م�سوؤوليات 
النمو بامل�سوؤولية التي تتحملها يف ال�سعي على ال�سعيد الدويل اإىل 
التنمية امل�ستدامة بالنظر اإىل ال�سغوط التي تلقيها جمتمعاتها على 
كاهل البيئة العاملية واإىل التكنولوجيا واملوارد املالية التي ت�ستاأثر 

بها«)26(.
الواجب  القواعد  على  فركزت   22 اإىل   10 من  املبادئ  اأما 
اإتباعها من جانب ال�سعوب واحلكومات، وذلك بهدف حماية البيئة، 
املواطنني  جميع  م�ساركة  �رصورة  اإىل  العا�رص  املبداأ  اأ�سار  حيث 
دولة ملواطنيها  كل  توفر  اأن  دون  ذلك  يتم  ولن  البيئة،  ق�سايا  يف 
كافة املعلومات الالزمة وم�ساركتهم يف �سنع القرار، يف حني اأكد 
النامية  وبخا�سة  الدول  اإ�سدار  �رصورة  على  ع�رص  احلادي  املبداأ 
اأما  البيئة)27(،  حلماية  الالزمة  الفعالة  الت�رصيعية  الإجراءات  منها 
املبداأ 12 فقد حث على التعاون الدويل يف جمال التنمية ومعاجلة 
اأن تتعاون على  الدول  البيئي، حيث بني: »اأنه ينبغي على  التدهور 
النمو  اإىل  يوؤدي  ومنفتح  داعم  دويل  اقت�سادي  بنظام  النهو�س 
القت�سادي والتنمية امل�ستدامة يف جميع البلدان، وحت�سني معاجلة 

م�ساكل التدهور البيئي..«)28(.
قانونا  الدول  ت�سع  اأن  على  ريو  اإعالن  من   13 املبداأ  ون�س 
التلوث،  ب�سحايا  يتعلق  فيما  والتعوي�س  امل�سوؤولية  ب�ساأن  وطنيا 
امل�سوؤولية  ب�ساأن  الدويل  القانون  تطوير  زيادة  على  الدول  وحث 
جراء  ولياتها  خارج  مبناطق  تلحق  التي  الأ�رصار  عن  والتعوي�س 
اأن�سطة تدخل يف نطاق ولياتها اأو �سيطرتها، وميثل هذا املبداأ تاأكيدا 

ملا جاء يف املبداأين )21 و22( من اإعالن �ستوكهومل 1972.
وي�سكل املبداأين اخلام�س ع�رص وال�ساد�س ع�رص تطويرا للقانون 
تبني  على �رصورة  ع�رص  اخلام�س  املبداأ  يوؤكد  البيئي، حيث  الدويل 
ويق�سد  البيئة،  تلوث  جمال  يف   Précaution الحتياط  ملبداأ  الدول 
به نطاق حماية البيئة، اتخاذ جميع التدابري والحتياطات الالزمة 
اإمكان  البيئية اجل�سيمة، والتي يثور �سك حول  ملنع وقوع الأ�رصار 
وقوعها اإذا ما رخ�س باإقامة ن�ساط ما، على الرغم من عدم وجود 

يقني علمي يوؤكد هذا ال�سك، وذلك على اعتبار اأن ال�رصر البيئي قبل 
وقوعه، ميثل اأف�سل و�سيلة حلفظ البيئة، ويتم تطبيق هذا املبداأ يف 
البيئية  الأ�رصار  وقوع  ب�ساأن  الكامل  العلمي  اليقني  غياب  حالة 

اجل�سيمة)29(.
pol- اأما املبداأ ال�ساد�س ع�رص فن�س على مبداأ امللوث الدافع  ا
lueur payeur، حيث ي�سري اإىل اأنه ينبغي اأن ت�سعى ال�سلطات الوطنية 

الأدوات  وا�ستخدام  داخليًا،  البيئية  التكاليف  ا�ستيعاب  ت�سجيع  اإىل 
القت�سادية، اآخذة يف احل�سبان النهج القا�سي باأن يكون امل�سوؤول 

عن التلوث هو الذي يتحمل، من حيث املبداأ، تكلفة التلوث..«)30(.
ويق�سي املبداآن 18 و19 من الإعالن باأن تخطر الدول �رصيعا 
اأو و�سع طارئ  باأي كارثة طبيعية  الأخرى  الدول  وبكل ح�سن نية 
ميكن اأن يوؤثر يف بيئتها، ويركز املبداأ الع�رصون على دور املراأة يف 
 21 التنمية امل�ستدامة، ويدعو املبداآن  البيئة وحتقيق  احلفاظ على 
حماية  يف  الأ�سليني  وال�سكان  ال�سباب  م�ساركة  �رصورة  اإىل  و22 

البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة)31(.
الدولية  العالقات  عن  فتتحدث  الأخرية  اخلم�سة  املبادئ  اأما 
اأهمية  على  والع�رصون  الثالث  املبداأ  يوؤكد  حيث  الدويل،  والقانون 
ال�سطهاد  تخ�سى  التي  لل�سعوب  الطبيعية  والرثوات  البيئة  حماية 
�رصورة  اإىل  والع�رصون  الرابع  املبداأ  وي�سري  والحتالل،  وال�سيطرة 
والع�رصون  اخلام�س  واملبداأ  امل�سلحة،  النزاعات  اأثناء  البيئة  حماية 
ي�سري اإىل اأن ال�سالم والتنمية وحماية البيئة كلها اأمور مرتابطة وغري 
منف�سلة عن بع�سها، ويلقي املبداأ ال�ساد�س والع�رصون التزاما على 
ال�سلمية  بالو�سائل  البيئية  منازعاتها  باأن حتل جميع  الدول  عاتق 
تطبيقا مليثاق الأمم املتحدة، واأخريا يدعو املبداأ ال�سابع والع�رصون 
التعاون بح�سن نية وبروح من امل�ساركة  الدول وال�سعوب ل�رصورة 

يف تفعيل مبادئ القانون الدويل يف جمال التنمية امل�ستدامة)32(. 
جدول اأعمال القرن احلادي والع�رشون )الأجندة 21(:. 2

خطة  عن  عبارة  هو  والع�رصون  احلادي  القرن  اأعمال  جدول 
ف�سال،   40 على  ت�ستمل  �سفحة   800 من  مكونة  مف�سلة  عمل 
هذه  العمل  خطة  وتغطي  حمدداً،  مو�سوعا   115 على  وحتتوي 
جميع املجالت الرئي�سية التي توؤثر على الربط بني البيئة والتنمية، 
وترتكز على الفرتة املمتدة من عام 2000 اإىل نهاية القرن احلادي 

والع�رصون)33(.
والع�رصون  احلادي  القرن  اأعمال  جدول  اأن  القول  وميكن 
م�ساكل  فيها  يعالج  للعامل،  جديدة  عمل  مناهج  تقدمي  اإىل  يهدف 
موازنة  على  القدرة  يف  والجتماعية  القت�سادية  النامي  العامل 
على  املحافظة  يف  ال�ستمرار  مع  املتزايدة،  الب�رصية  الحتياجات 
حيث  من  هاما  اجنازاً  يعترب  فهو  لذلك  والبيئة،  الطبيعية  املوارد 
اإطار  يف  والجتماعية  والقت�سادية  البيئية  الهتمامات  اأدمج  اأنه 
واحد، حيث يحتوي على جمموعة وا�سعة النطاق من تو�سيات العمل 
ت�سم اأكرث من 2500 تو�سية مبا يف ذلك مقرتحات مف�سلة لكيفية 
احلد من اأمناط ال�ستهالك ومكافحة الفقر، وحماية الغالف اجلوي 

واملحيطات والتنوع البيولوجي وت�سجيع الزراعة امل�ستدامة)34(.
وتعترب خطة جدول اأعمال القرن احلادي والع�رصون غري ملزمة 
قانونا، وهي اإحدى ال�سعوبات والتحديات التي تواجه قرارات الأمم 
املتحدة ب�سفة عامة، وقرارات برنامج الأمم املتحدة للبيئة ب�سفة 
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خا�سة)35(، وذلك من خالل هيمنة الدول ال�سناعية الكربى امللوثة 
البيئة  حماية  اأجل  من  املتبعة  الإجراءات  مبختلف  تتقيد  ل  والتي 
الإن�سانية، غري اأن لها اأهمية كبرية يف جمال الإدارة البيئة الدولية 
حتقيق  كيفية  تو�سح  التي  ومبادئها  اأهدافها  خالل  من  خا�سة 

التنمية امل�ستدامة واملحافظة على البيئة.
ثانياً: اجل�انب امل�ؤ�ض�ضاتية لتط�ير القان�ن الدويل البيئي

(CSD) اإحداث جلنة التنمية امل�ضتدامة
ت�سكل جلنة التنمية امل�ستدامة - اإىل جانب اتفاقية التغريات 
املناخية واتفاقية التنوع البيولوجي، وجدول اأعمال القرن احلادي 
اإن  فما   ،1992 عام  ريو  العملية ملوؤمتر  النتائج  اأهم  والع�رصين-، 
مت الإعالن عنها حتى بداأ الأمل يدب يف هذا املوؤمتر الذات لتعزيز، 
التنمية  ق�سايا  يف  واجلنوب  ال�سمال  بني  املتجددة  ال�رصاكة  اأول، 
املوؤمتر؛  نظمت  التي  املتحدة  لالأمم  جديد  دور  وثانيا،  امل�ستدامة؛ 
املهتمة  الوطنية  ال�سيا�سات  ال�سفافية يف  تعزيز  الرغبة يف  وثالثا، 

بالتنمية امل�ستدامة)36(.
اإن جلنة التنمية امل�ستدامة ل ت�سكل ابتكاراً موؤ�س�ساتيًا، فهي 
تنظيم تابع للمجل�س القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة، ويتم 
انتخاب اأع�ساء اللجنة من قبل املجل�س الإداري ول ت�سبح قراراتها 
وتنتمي  والجتماعي،  القت�سادي  املجل�س  موافقة  بعد  اإل  نافذة 
اأن  ومبا  للمجل�س،  التقنية  اللجان  فئة  اإىل  امل�ستدامة  التنمية  جلنة 
يف  جهودها  فاإن  فنية،  هيئة  عن  عبارة  امل�ستدامة  التنمية  جلنة 
جمموع  تلقي  على  �سرتتكز  البيئي  الدويل  القانون  قواعد  تطوير 
التقارير التي ت�سدر عن الهيئات و الوكالت املتخ�س�سة و اللجان 
و  املوؤمترات  يف  امل�ساركني  على  عر�سها  ثمة  ومن  الوطنية)37(، 
هوؤلء،   قبل  من  تبنيها  ق�سد  لعقدها  اللجنة  ت�سعى  التي  الدورات 
القانون  لأ�سخا�س  ملزمة  اتفاقيات  �سكل  يف  وجت�سيدها  وبلورتها 
القان�ن  تط�ير  ت�ضاهم يف  اجلنة  هذه  اأن  الق�ل  ميكن  لذا  الدويل، 

الدويل البيئي عرب و�ضيلتني هما:
التقارير املتعلقة بالبيئة:  ●

اأعمال  اإىل تفعيل بنود جدول  التنمية امل�ستدامة  ت�سعى جلنة 
القرن احلادي والع�رصين، بالتوازي مع باقي الهياكل الأممية، واأمام 
التنمية  جلنة  اأن  وباعتبار  واقعا،  اأمرا  التعاون  ي�سبح  الرتابط  هذا 
امل�ستدامة هيكل اأممي، فاإنها تعترب وجهة للمنظمات الدولية، التي 
املنا�سبة  واحللول  والدرا�سات  باملعلومات  اللجنة  مبوافاة  تقوم 
درا�ستها  ثمة  ومن  بتوزيعها،  بدورها  تقوم  التي  البيئية،  للم�ساكل 

ومناق�ستها يف دورات، والت�سويت عليها، ويف الأخري تبنيها.
التقارير التي تتلقها  تقوم جلنة التنمية امل�ستدامة بعد تلقى 
من الفواعل الأخرى، باإعداد تقرير �سنوي خا�س بها ي�سم جمموع 
التي ت�سطلع بها، واملتعلقة خ�سو�سا بالبعد القت�سادي  الق�سايا 
ال�سابقة  للتقارير  التقرير حو�سلة  ويعترب هذا  والبيئي،  الجتماعي 

الذكر، وكذا العقبات والتو�سيات.
يرفع التقرير النهائي اإىل الهيئة الأم وهو املجل�س القت�سادي 
كجدول  القمة  موؤمتر  يف  مبا�رصة  مناق�سته  يتم  اأو  والجتماعي، 

اأعمال)38(.

عقد امل�ؤمترات الدولية املعنية بالبيئة:  ●
تعترب البيئة بعداً من اأبعاد التنمية امل�ستدامة، وبالتايل ركيزة 
التنمية امل�ستدامة  اأ�سا�سية لقيامها ل غنى عنها، لذلك عملت جلنة 
بيئية،  موا�سيع  مناق�سة  فيها  تتم  دولية،  موؤمترات  عقد  على 
بالإ�سافة اإىل موا�سيع اأخرى ذات ال�سلة بالتنمية امل�ستدامة، ويف 
بنود  تفعيل  اإطار  يف  امل�ستدامة  التنمية  جلنة  عقدت  ال�سياق  هذا 
جدول اأعمال القرن 21 عدة موؤمترات تناولت فيها جوانب التنمية 
هذه  اأهم  بني  ومن  البيئة،  ومنها  املختلفة  واأبعادها  امل�ستدامة 

امل�ؤمترات نذكر: 
املوؤمتر العاملي املعني بالتنمية امل�ستدامة للدول اجلزرية  �

ال�سغرية النامية )بريدجتاون، بربادو�س( ل�سنة 1994، يف الإعالن 
اخلتامي ن�س على �رصورة حماية البيئة البحرية للكاريبي.

1997، يعتمد برنامج  � موؤمتر ريو +5 يف نيويورك �سنة 
ي�سمل  مبا  والع�رصين،  احلادي  القرن  اأعمال  جدول  تنفيذ  موا�سلة 
برنامج عمل جلنة التنمية امل�ستدامة للفرتة من 1998 اإىل 2002.

)جوهان�سبورغ  � امل�ستدامة  للتنمية  العاملي  القمة  موؤمتر 
2002(، اأجرى تقييم للعقبات التي تعرت�س �سبيل التقدم، والنتائج 
املحرزة منذ انعقاد موؤمتر قمة الأر�س ومنها ما يتعلق بالبيئة)39(.

املطلب الثاني: اتفاقيات األمم املتحدة كأداة لتطوير 
القانون الدولي البيئي

الدولية  املوؤمترات  عقد  على  املتحدة  الأمم  جهود  تقت�رص  مل 
�ساهمت  فقد  الدولية،  التفاقيات  اإعداد  اإىل  امتدت  اإمنا  فح�سب 
باملجالت  املتعلقة  املعاهدات  من  العديد  اإبرام  يف  املتحدة  الأمم 
اجلمعية  اأن  بالذكر  البحار(، وجدير  الرتبة،  )الهواء،  الثالث  البيئية 
بجمع  يق�سي   3436 رقم  حتت  قرار   1975 عام  اأ�سدرت  العامة 
املعاهدات الدولية املتعلقة بحماية البيئة و تدوينها يف �سجالتها 
اأو معاهدة جديدة)40(،  اتفاقية  باأية  الدويل  الأمن  اإخطار جمل�س  و 
100 معاهدة ب�ساأن البيئة منذ  اأكرث من  اأقرت اجلمعية العامة  وقد 

تاأ�سي�سها)41(.

الفرع األول: االتفاقيات املتعلقة حبماية البيئة البحرية

البيئة  بحماية  املتعلقة  العديدة  الدولية  التفاقيات  بني  من 
يف  املتحدة  الأمم  منظمة  �ساهمت  والتي  عليها،  واحلفاظ  البحرية 

اإبرامها نذكر:
اأولً: اتفاقية لندن الدولية ملنع التل�ث بزيت البرتول يف 

البحار عام 4591
التابع  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  مناق�سات  اإثر  على 
لالأمم املتحدة عام 1950 حول تزايد حالت التلوث البحري النا�سئ 
عن تفريغ البرتول من ال�سفن وغريها، انعقد يف لندن، موؤمتر دويل 
لعالج م�سكلة تلوث البيئة البحرية بالبرتول، يف الفرتة من 26 اأبريل 
اإىل 12 مايو 1954، واأ�سفر هذا املوؤمتر عن اإبرام اتفاقية دولية يف 
 ،1954 مايو   26 املفعول يف  �سارية  واأ�سبحت   ،1954 مايو   12
 ،1962 �سنوات  يف  تعديالت  عدة  التفاقية  هذه  على  طراأت  ولقد 

1971 بناء على اقرتاحات من املنظمة البحرية الدولية.  ،1969
مكافحة  اإىل  املتالحقة  وتعديالتها  التفاقية  هذه  وتهدف 
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على  التفاقية  هذه  اأحكام  وت�رصي  البرتول،  بزيت  البحري  التلوث 
ال�سفن امل�سجلة يف اإقليم اأي من الدول املوقعة، كما ت�رصي على �سفن 
وقد  طن،   150 عن  حمولتها  تقل  ل  اأن  ب�رصط  املوقعة  غري  الدول 
البرتول  تفريغ  بخ�سو�س  مو�سوعية  قواعد  التفاقية  هذه  و�سعت 
يف ماء البحر و�رصوطه، وقررت اأن اأي تفريغ على خالف اأحكامها 
وفقا  عليها  يعاقب  جرمية  ويعد  بل  وحمظور،  م�رصوع  غري  يعد 
لقانون دولة الإقليم الذي حدث فيه التفريغ )املادة 6 من التفاقية( 

اأو دولة العلم)42(.
ثانياً: اتفاقية الأمم املتحدة لقان�ن البحار عام 2891

اأ�سفرت جهود الأمم املتحدة عن اإبرام اتفاقية �ساملة لتنظيم 
ا�ستخدام البحار يف 10 دي�سمرب 1982، ودخلت هذه التفاقية حيز 
النفاذ يف نوفمرب 1994، ولقد اأفرد اجلزء الثاين منها اأحكام حلماية 
الأطراف  الدول  على  و�سعت  وقد  عليها،  واحلفاظ  البحرية  البيئة 
اللتزامات الكفيلة باحلفاظ على البيئة البحرية ومكافحة م�سادر 

تلوثها اأيًا كانت)43(.
ووفقًا للن�سو�س الواردة يف هذا اجلزء، تلتزم الدول الأطراف، 
منفردة اأو م�سرتكة، باتخاذ التدابري الالزمة ملنع وخف�س واحلد من 
الو�سائل  اأف�سل  م�ستخدمة  م�سدره،  كان  اأيا  البحرية  البيئة  تلوث 
اأن  ل�سمان  الالزمة  التدابري  الدول  تتخذ  كما  لها،  املتاحة  العلمية 
بيئات  تلويث  اإىل  يوؤدي  ل  مبا  اإ�رصافها  حتت  الواقعة  الأن�سطة  تتم 

الدول الأخرى.
ولقد اأو�ضحت التفاقية و�ضائل تنفيذ اللتزام بحماية البيئة 

البحرية، وذلك عن طريق:
وامل�ستويات . 1 املعايري  و�سع  اأجل  من  الدول  بني  التعاون 

وبرامج الدرا�سات والبحوث.
اإن�ساء نظم للر�سد والتقييم البيئي.. 2
و�سع القوانني والأنظمة الالزمة حلماية البيئة البحرية.. 3

كما تق�سي ن�سو�س التفاقية ب�رصورة التعاون الدويل بني 
الدول، �سواء كان ذلك على امل�ستوى العاملي اأو الإقليمي اأو من خالل 
الدولية  والقواعد  املعايري  لو�سع  املتخ�س�سة،  الدولية  املنظمات 

الالزمة حلماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها)44(.

الفرع الثاني: االتفاقيات املتعلقة حبماية البيئة من التغري املناخي

�سكل موؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة الإن�سانية ل�سنة 1972 
بينها  ومن  البيئية  امل�ساكل  من  عدد  على  ال�سوء  لت�سليط  فر�سة 
لهذه  اخلا�سة  القانونية  املعاجلة  اأن  غري  املناخي،  التغري  م�سكلة 
ل�سنة  والتنمية  للبيئة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عقد  مع  كان  الظاهرة 
لتغري  الإطارية  التفاقية  على  التوقيع  عنه  متخ�س  الذي   ،1992
برتوكول  عن  للحديث  الأوىل  الإرها�سات  وبداية   ،1992 املناخ 

كيوتو.
اأولً: اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية للتغريات املناخية 

2991
كان تبني هذه التفاقية من اأهم النتائج املرتتبة عن اأعمال 
التفاقية  م�رصوع  تبني  مت  وقد   ،1992 ل�سنة  الأر�س  قمة  موؤمتر 
يف 9 مايو 1992، ويف 4 يونيو فتح باب التوقيع عليها، حيث مت 
اآذار   21 9 دول فقط، ويف  155 دولة وت�سديق  التوقيع عليها من 

1994 دخلت التفاقية حيز النفاذ بعد م�سادقة 50 دولة وتوقيع 
186 دولة)45(.

ت�سمنت التفاقية 26 مادة مع ملحقني للدول الأطراف فيها، 
اأما عن الهدف النهائي لهذه التفاقية هو تثبيت تركيزات الغازات 
الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�ستوى يحول دون تدخل خطري من 
التفاقية  ت�سمنت  كما  املناخي)46(،  النظام  على  الإن�سان  جانب 
جمموعة من املبادئ وردت يف املادة 3 منها، ومتثل هذه املبادئ 
يف قواعد ال�سلوك الواجبة الإتباع حل�سن كفالة اللتزامات املتعلقة 
اأهمها مبداأ امل�سوؤولية  الهدف منها،  باتفاقية تغري املناخ وحتقيق 
مبداأ  وكذا  احلذر،  ومبداأ  املالئمة،  ومبداأ  املتباينة،  ولكن  امل�سرتكة 

املالئمة، ومبداأ التنمية امل�ستدامة.
وقد وافقت الدول على مبداأ م�سوؤولية عامة لكن متباينة لتمثل 
ما  اإىل  العودة  بهدف  طوعية  اأ�س�س  على  القائمة  الأطراف  تعهدات 
يتم  اأن  على   1990 الدفيئة يف  غازات  انبعاثات  ن�سب  عليه  كانت 

حتقيق هذا الهدف بحلول �سنة 2000)47(. 
اأنها  اإل  التفاقية،  يف  الواردة  التعهدات  اأهمية  من  وبالرغم 
اأي م�سوؤولية  اآلية وا�سحة لتنفيذ هذه التعهدات، ومل ترتب  مل حتدد 
دولية على الدول الأطراف عند عدم تنفيذ التعهدات، كما اأن التفاقية 
مل حتدد ن�سبة النبعاث التي توؤدي اإىل خلل خطري يف نظام املناخ 
ح�سب املادة 2 من التفاقية، كذلك جاءت التفاقية خالية من اأي 
التعهدات  الفرتة املحددة لإجناز  انتهت  للتنفيذ، وقد  جداول زمنية 
التي و�سعت مبوجبها دون حتقيق الهدف منها، بل اإن ن�سب النبعاث 
امل�سببة للظاهرة �سجل ارتفاعا بدل من النخفا�س ب�سب عدم تنفيذ 

اللتزامات)48(.
ثانياً: برت�ك�ل كي�ت� امللحق بالتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية لتغري املناخ عام 1997
يف  باليابان  كيوتو  مبدينة  عقد  الذي  الثالث  الجتماع  يف 
العام 1997، وبعد 11 يوما من املفاو�سات واملباحثات يف اإطار 
مت  حيث  كيوتو،  برتوكول  على  التفاق  مت  املتحدة،  الأمم  منظمة 
لالتفاقية  التنفيذية  ال�سيغة  على  التفاق   1997 دي�سمرب   11 يف 
ب�سورة قانونية حمددة، وح�سب املقرر من ن�سو�سه اأن يدخل حيز 
النفاذ بعد مرور 90 يوما من ت�سديق 55 دولة، يكون من بينها دول 
متقدمة متثل ن�سبة انبعاث الغازات الدفيئة بها 55 % من اإجمايل 

الغازات الكربونية يف العامل)49(.
وملحقني  مادة  و28  ديباجة  على  الربتوكول  ويحتوي 
اأهم  نر�ضد  اأن  ميكن  التفاقية  ن�ض��ض  خالل  ومن  للبروت�ك�ل، 

امل�ضائل التي تط�ر يف املعاجلة الدولية للتغري املناخي:
األزم الربتوكول الدول الأطراف املدرجة يف املرفق الأول . 1

الأقل  % على   5 الدفيئة ب  الغازات  بتخفي�س  اأو جمتمعة  منفردة 
 2008 من  املمتدة  اللتزام  فرتة  يف   1990 عام  م�ستويات  دون 
للتنفيذ  زمني  الربتوكول و�سع جدول  كما مت مبوجب   ،2012 اإىل 
للتو�سل اإىل حتقيق هدف التفاقية كالتايل: “يكون كل طرف مدرج 
يف  اإثباته  ميكن  تقدما   ،2005 بحلول  حقق  قد  الأول  املرفق  يف 

الوفاء بالتزاماته مبوجب الربتوكول” )50(. 
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بالتخفي�سات، . 2 امل�سمولة  الدفيئة  غازات  الربتوكول  حدد 
وقد وردت يف املرفق األف من الربت�ك�ل وهي: 

� )CO2( ثاين اأك�سيد الكربون
� )N2O( اأك�سيد النرتوز ،)CH4( امليثان
� )HFCs( املركبات الفلورية الهيدروجينية 
� ،)PFCs( املركبات الكربونية الفلورية امل�سبعة 
� .)SF6( )51( سدا�سي فلوريد الكربيت� 
انبعاثاتها . 3 بتخفي�س  �سناعية  دولة   38 الربتوكول  األزم 

الدفيئة بن�سب خمتلفة وفقا ملبداأ امل�سوؤولية امل�سرتكة  الغازات  من 
لكن متباينة، حيث تقوم دول الحتاد الأوروبي بتخفي�س الغازات 
املذكورة بن�سبة 8 %، اأما الوليات املتحدة الأمريكية فالتخفي�سات 
كانت بن�سبة 6 %، اأما كندا، املجر، اليابان، بولندا، فلتزم بتخفي�س 
تلتزم  حيث  الأكرب  العبء  عليها  فيقع  اأ�سرتاليا  اأما   ،%  2 ن�سبته 

خف�س هذه الغازات بن�سبة 10 % )52(.
وبالرغم من اأهمية الربتوكول يف حماية البيئة من الظاهرة، 
مثل  مهمة  دول  توقيع  عدم  اأبرزها  كثرية،  م�ساكل  واجه  اأنه  اإل 
الوليات املتحدة الأمريكية التي بلغ جمموع م�ساهمتها يف اإحداث 
وبالتايل  العام،  الغازية يف  النبعاثات  % من حجم   24 الظاهرة 
�سيفقده  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  الربتوكول  تطبيق  عدم 
اإل  النفاذ  حيز  التفاقية  تدخل  مل  ذلك  وعلى  تاأثريه،  من  الكثري 
18 نوفمرب  وافقت عليها رو�سيا يف  اأن  بعد  16 فرباير2005،  يف 
2004، ي�ساف اإىل ذلك اأن دول عمالقة مثل ال�سني والهند مل تدرج 
يف املرفق الأول، وهي الآن من اأكرب الدول القت�سادية وجتري فيها 
يوؤثر  مما  احلجري  الوقود  على  كبرية  بدرجة  تعتمد  تنمية  عملية 
ما  الربتوكول هو  واجهت  التي  الأخرى  العقبات  ومن  املناخ،  على 
تاأخذ يف احل�سبان، علما  التي مل  البحرية واجلوية  الناقالت  تطلقه 
ب�سب  الغازات  من  كبرية  كميات  تطلق  مثال  الكبرية  الطائرات  اأن 
ا�ستهالكها لكمية �سخمة من الوقود مقارنة بو�سائل النقل الأخرى، 
النتائج  حجم  من  يقلل  الغازات  لإطالق  امل�سدر  هذا  مثل  وجتاهل 

اليجابية التي يحققها الربتوكول)53(.
ومن اأوجه الق�سور الكربى يف تنظيم م�ساألة تغري املناخ هي 
تكون  عادة  عملية  اإىل  حتتاج  التي  الربوتوكول  التفاقية_  طريقة 
اتخاذ  قبل  العلمية  الأبحاث  الك�سف عنه من  يتم  ترتبط مبا  طويلة 
اإجراءات تنفيذية، وهو ما حدث بالن�سبة لربتوكول كيوتو الذي  اأي 
الأمم  اتفاقية  على  التوقيع  من  �سنوات  بعد خم�س  عليه  التفاق  مت 
املتحدة ب�ساأن تغري املناخ ل�سنة 1992، بل ومل يدخل الربوتوكول 
حيز التنفيذ اإل بعد ثالثة ع�رص )13( �سنة من التوقيع على التفاقية.

ثالثاً: اتفاق باري�ض ب�ضاأن تغري املناخ دي�ضمرب 5102، اأي 
تط�ر فّعال ؟

29 نوفمرب  الفرتة من  لتغرّي املناخ يف  انعقد موؤمتر باري�س 
املوؤمتر  هذا  وت�سمن  فرن�سا،  باري�س،  يف   2015 دي�سمرب   13 اإىل 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  اأطراف  ملوؤمتر  والع�رصين  احلادية  الدورة 
ما  املناخ  لتغرّي  باري�س  موؤمتر  ح�رص  وقد  املناخ،  لتغرّي  الإطارية 
23600 من م�سئويل احلكومات  36000 م�سارك منهم  يزيد على 
ومنظمات  املتحدة  الأمم  ووكالت  هيئات  مندوبي  من  و9400 

املجتمع املدين و3700 من اأع�ساء و�سائل الإعالم. وقد تركز العمل 
وت�سمل  باري�س  بنتائج  اخلا�سة  املفاو�سات  دفع  على  باري�س  يف 
الوفاء  بهدف  وذلك  ال�سلة  ذات  والقرارات  قانونًا  ُملزمة  اتفاقية 
بالدورة  اأفريقيا  جنوب  ديربان،  يف  امُلحددة  واللتزامات  باملهام 
العامل  الفريق  تكليف  مت  حيث  الأطراف.  ملوؤمتر  ع�رص  ال�سابعة 
»باإعداد بروتوكول، اأو اأداة قانونية اأخرى، اأو نتيجة ُيتفق عليها ذات 
قوة قانونية مبوجب التفاقية الإطارية تنطبق على جميع الأطراف« 

ويتم اإقرارها يف الدورة احلادية والع�رصين ملوؤمتر الأطراف)54(. 
نوفمرب   29 الأحد  يوم  اأعماله  العامل  الفريق  افتتح  وقد 
القادة والذي �سَمّ ما يزيد على  اليوم املوايل مت عقد اجتماع  ويف 
اأعمال هذا املوؤمتر  150 من روؤ�ساء الدول واحلكومات، وقد انتهت 
و  »التاريخي«  ب  و�سف  الذي  باري�س  باتفاق  عرفت  وثيقة  بتبني 
»غري امل�سبوق«، وحاز على توافق جميع الأطراف عك�س املوؤمترات 
التفاق  هذا  باأن  للقول  ذهب  الأمريكي  الرئي�س  حتى  بل  ال�سابقة، 
كوكب  لنقاد  لدينا  »فر�سة  ميثل  واأنه  للعامل  »منعطفا«  ي�سكل 
فيه  وجد  الذي  مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء  ورئي�س  الأر�س«، 
»انت�ساراً للعدالة، فما حمتوى هذا التفاق؟ وهل ي�سكل فعاًل منعطفًا 
تاريخيًا يف املعاجلة القانونية الدولية من اأجل احلوؤول دون ارتفاع 
حرارة كوكب الأر�س عدة درجات؟ اأم اأن هذا الإجماع ما كان ميكن 

اأن يتم لول الطابع الف�سفا�س وغري الإلزامي لهذا التفاق)55(؟
اأبرز نقاط اتفاق قمة باري�ض للمناخ التي جرى الت��ضل اإليها 
يف 12 دي�ضمرب 2015، �ضمن اإطار اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

لتغري املناخ ميكن اأن ن�جزها يف النقاط الآتية:
التزام مبدئي ب�قف درجة حرارة الأر�ض:. 1

هدف  اإىل  باري�س  اتفاق  خالل  من  الدويل  املجتمع  تو�سل 
طويل املدى لتقييد الت�سخني العاملي، global warming،  يف حدود 
احلقبة  قبل  ما  م�ستويات  فوق  مئويتني  درجتني  من  كثري  اأقل 
ال�سناعية وموا�سلة اجلهود الرامية اإىل ح�رص درجة ارتفاع احلرارة 
ن�ست  الهدف  هذا  اإىل  للو�سول  و   ،)56(1،5 يجاوز  ل  حدود  يف 
التفاقية حتقيق وقف عاملي  الدول لأطراف يف  اأّن على  التفاقية 
لنبعاثات غازات الدفيئة يف اأقرب وقت ممكن، مع الت�سليم باأن وقف 
ارتفاع النبعاثات �سيتطلب وقتًا اأطول من البلدان النامية الأطراف، 
املعارف  لأف�سل  وفقا  ذلك  بعد  اأ�رصع  بتخفي�سات  ال�سطالع  مع 

العلمية املتاحة)57(.
مراجعة التعهدات مع رفع �ضقفها:. 2

كل  مراجعة  اآلية  و�سع  يف  التفاق  اإجراءات  اأهم  اأحد  تتمثل 
خم�س �سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية، وتنق�سم الآلية 
مراجعة  على  وتنطوي  ملزمة،  غري  الأوىل  املرحلة  مرحلتني،  اإىل 
فهي  امللزمة،  الثانية  املرحلة  اأما   .2020 قبل  م�ساهماتها  الدول 
تغطي ما بعد 2020، وهي تلزم الدول بتقدمي م�ساهمات جديدة كل 
اأن يقدم كل وعد جديد تقدما على ما قبله  �سنوات، وينبغي  خم�س 

ويعك�س اأكرب طموح ممكن بهذا ال�ساأن)58(.
امل�ضاعدة املالية للدول النامية:. 3

ن�س اتفاق باري�س على اأن تلتزم الأطراف من الدول املتقدمة 
فيما  النامية  الدول  من  الأطراف  مل�ساعدة  املالية  املوارد  بتقدمي 
مبوجب  القائمة  التزاماتها  ل�ستكمال  والتكّيف  بالتخفيف  يتعلق 
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الدول  على  يجب  العاملية،  اجلهود  من  وكجزء  الإطارية،  التفاقية 
املناخ  متويل  تعبئة  يف  القيادة  دور  تويل  يف  ت�ستمر  اأن  املتقدمة 
من نطاق مت�سع من امل�سادر والأدوات والقنوات، مع مالحظة الدور 
العديد من الإجراءات وت�سمل دعم  العامة من خالل  الكبري لالأموال 
احتياجات  العتبار  يف  واأخذ  الدول،  من  النابعة  ال�سرتاتيجيات 

واأولويات الأطراف من الدول النامية)59(. 
�سنتني  كل  بالإبالغ  املتقدمة  الدول  من  الأطراف  تلتزم  كما 
1 و3 من هذه  بالفقرتني  املتعلقة  والكيفية  الكّمية  عن املعلومات 
املادة وي�سمل ذلك امل�ستويات املتوقعة للموارد املالية العامة التي 
التي  الأخرى  الأطراف  ت�سجيع  ويتم  النامية.  للدول  تقدميها  �سيتم 
تقدم املوارد على الإبالغ عن هذه املعلومات على �سنتني وب�سورة 

طوعية.
اأ�سباب  فهم  ميكن  النقاط  لهذه  ال�رصيعة  قراءتنا  خالل  ومن 
والتعهدات  الت�سويقي  فالطابع   ،195 للدول  ال�سكلي  الإجماع 
والرتكيز  ال�سبابية  والتعميمات  املغيبة  وامل�سوؤوليات  املوؤجلة 
ال�سعب  من  جتعل  الآليات  على  الرتكيز  دون  من  البديهيات  على 
على اأي عدم املوافقة عليها، ومن هنا فاإن رئي�س وزراء الهند كان 
دبلوما�سيا اإىل اأبعد حد حينما قال اإّن التفاق »مل ي�سفر عن اأطراف 

فائزة ول خا�رصة«.
وهذا يف�رص اأي�سا ملاذا قررت الدول ال�سناعية الأكرث م�سوؤولية 
ف�سل  عدم  تردد،  طول  وبعد  اجلو،  يف  الدفيئة  الغازات  انبعاث  عن 
بو�سوح  تن�س  فقرة  انتزاع  يف  جنحت  بعدما  املناخية  القمة  هذه 
]املطالبة[  امل�سوؤوليات  لتحميل  قاعدة«  ي�سكل  لن  »التفاق  اأن 
قد  كانت  ت�سمنها  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  ومادامت  بتعوي�سات، 
اأقرت يف قمم �سابقة )عدم جتاوز حدود الدرجتني يف ارتفاع حرارة 
امللوثة  الدول  جميع  ومادامت  كانكون،  قمة  يف  تبنيه  مت  الأر�س 
التنمية  انتهاج منط  النامية على  الدول  وافقت طوعًا على م�ساعدة 
املدمر للبيئة واملناخ التي كانت �سبقتها اإليه منذ الثورة ال�سناعية(

 .)60(

اخلامتة:
قام هذه البحث بدار�سة دور منظمة الأمم املتحدة يف تطوير 
للنتائج  ت��ضلت  النح�  هذا  على  وه�  البيئي،  الدويل  القانون 

الأ�ضا�ضية التالية:
تطوير  ♦ بلورة  يف  كبرية  بدرجة  املتحدة  الأمم  �ساهمت 

القانون الدويل للبيئة، خا�سة مع اإعالن موؤمتر الأمم املتحدة للبيئة 
القانون  مبادئ  تكري�س  يف  �ساهم  الذي   1972 ل�سنة  الإن�سانية 
الدويل البيئي، ف�سال على اإن�ساء برنامج الأمم املتحدة للبيئة الذي 

لعب دورا هاما يف تنفيذ ومتويل التفاقيات البيئية.
القانون  ♦ 1992، نقطة فارقة يف تطوير  �سكل موؤمتر ريو 

الدويل البيئي يف �سياق ربط البيئة بالتنمية، من خالل اإعالن ريو 
وجدول اأعمال القرن 21 الذي �سكل خطة عمل مف�سلة حتتوي على 
املجالت  جميع  هذه  العمل  خطة  وتغطي  حمدداً،  مو�سوعا   115

الرئي�سية التي توؤثر على الربط بني البيئة والتنمية.
املعاهدات  ♦ من  العديد  اإبرام  يف  املتحدة  الأمم  �ساهمت 

ثم  البحار(،  الرتبة،  )الهواء،  الثالث  البيئية  باملجالت  املتعلقة 

بالذكر  وجدير  الفرعي،  الأجهزة  عرب  باأحكامها  اللتزام  متابعة 
 3436 رقم  حتت  قرار   1975 عام  اأ�سدرت  العامة  اجلمعية  اأن 
البيئة وتدوينها  الدولية املتعلقة بحماية  يق�سي بجمع املعاهدات 
يف �سجالتها واإخطار جمل�س الأمن الدويل باأية اتفاقية اأو معاهدة 

جديدة.
ومن اأجل الرتقاء اأكرث بدور منظمة الأمم املتحدة يف تطوير 
القانون الدويل البيئي، خا�سة فيما يتعلق بالتنفيذ، ميكن اأن نو�سي 

بالآتي:
الدول  � لإقناع  اأكرب  جهود  تبذل  اأن  املتحدة  الأمم  على 

املتقدمة باأن تفي بوعودها بتقدمي اإعانات لبلدان العامل الثالث يف 
لأنه ل  امل�ستدامة،  التنمية  والتنموية ق�سد حتقيق  البيئية  اجلوانب 

ميكن احلفاظ على البيئة يف ظل تف�سي الفقر واجلوع. 
لبد من البحث عن اآليات اأممية ت�سبط م�سوؤولية كل دولة  �

والتفاقيات  املوؤمترات  املقررة يف خمتلف  البيئية  التزاماتها  اإزاء 
ب�سيغة ي�سعب على الدول الكربى التهرب منها، ومن بني املقرتحات 
منظمة  اإىل  للبيئة  املتحدة  الأمم  بربنامج  الرتقاء  ال�سدد  هذا  يف 
عاملية للبيئة، وقد تقدمت العديد من الدول والهيئات الدولية بهذا 
املقرتح منها مبادرة املدير التنفيذي ملنظمة التجارة العاملية عام 
1999، يف ريو دي جانريو، حيث دفع بفكرة منظمة للبيئة العاملية 

باملوازاة مع منظمة التجارة العامل.

اهلوامش:
هناك من يعرف القانون الدويل للبيئة باأنه: »ذلك القانون الذي ينظم كيفية . 1

املحافظة على البيئة الب�رصية ومنع تلويثها والعمل على خف�سه وال�سيطرة 
عليه اأيا كان م�سدره بوا�سطة القواعد التفاقية والعرفية املتعارف عليها 

يف القانون الدويل«.

الدويل . 2 القانون  تطوير  يف  الدولية  املنظمات  دور  العو�سي،  بدرية  انظر: 
العدد  الكويت،  جامعة  احلقوق،  جملة  عن  ال�سادرة  احلقوق  جملة  البيئي، 
 Jürgen Friedrich, International  /.66  ،65 �س   ،1985 الثاين، 
 Environmental ‘‘soft law”: The Functions and Limits of

 Nonbinding Instruments in International Environmental

 Governance and Law, Springer Heidelberg New York

.Dordrecht London, 2013

�سكراين ح�سني، من موؤمتر ا�ستوكهومل 1972 اإىل ريو + 20 لعام 2012: . 3
مدخل اإىل تقييم ال�سيا�سات البيئة العاملية، بحوث اقت�سادية عربية ت�سدر 
خريف   - �سيف   /63-64 العددان  العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  عن 

.149 2013، �س 

التلوث . 4 من  البيئة  حلماية  الدويل  القانوين  التنظيم  حممد،  ردواد  نكه  �سه 
درا�سة قانونية حتليلية، مطابع �ستات، دار الكتب القانونية، م�رص، 2012، 

�س 69.

5 . Declaration of the United Nations Conference on the

 Human Environment, 16 June 1972, Available on the

link : http://www.unep.org/Documents.Multilingual/De-

/fault.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=en

6 .Principle 1 of Declaration of the United Nations Confer-

.ence on the Human Environment 1972
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�سه نكه ردواد حممد، مرجع �سابق، �س 69.. 7

8 .Principle 2 : « The natural resources of the earth, includ-

 ing the air, water, land, flora and fauna and especially

 representative samples of natural ecosystems, must be

safeguarded for the benefit of present and future gen-

 erations through careful planning or management, as

.« appropriate

9 .Principle 4 : « Man has a special responsibility to safe-

 guard and wisely manage the heritage of wildlife and its

habitat, which are now gravely imperilled by a combina-

 tion of adverse factors. Nature conservation, including

 wildlife, must therefore receive importance in planning

.« for economic development

10 .Principle 7: « States shall take all possible steps to pre-

 vent pollution of the seas by substances that are liable

to create hazards to human health, to harm living re-

sources and marine life, to damage amenities or to inter-

.« fere with other legitimate uses of the sea

�سه نكه ردواد حممد، مرجع �سابق، �س 69.. 11

12 .Principle 21 of Declaration of the United Nations Confer-

.ence on the Human Environment 1972

ريا�س �سالح اأبو العطا، دور القانون الدويل العام يف جمال حماية البيئة، . 13
الطبعة الثانية، دار النه�سة العربية، القاهرة، �س 96، 97.
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