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Abstract
The world is witnessing a continuous movement in the field of environmental protection,
which was embodied in decades through successive international environmental
conferences. In the emergence of many crises and wars, the displacement of a large number
of citizens and the displacement of thousands of the population, in addition to this the
spread of pests and diseases that target people primarily due to the different sources of
pollution. The new principle that was recently put forward in the United Nations by the state
of Algeria, on December 8, 2017, the United Nations General Assembly unanimously (172
countries out of 193) unanimously approved Regulation No. 72/130 through which it
declares May 16 of every year, “A World Day to Live Together in peace in order to express the
desire to live and work together in a unified context in light of diversity and diversity in
order to establish a world within the framework of peace, solidarity and harmony.
Key words: Environmental Security, environmental protection, international environmental,
Living In Peace.
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األمن البيئي من أجل العيش يف سالم
جعرين عيسى أستاذ حماضر "أ" ادلركز اجلامعي آفل ــو  ،اجلزائر
ملخص
يشهد العامل حركية مستمرة يف رلال محاية البيئة  ،وىو ما ذبسد خالل عقود من الزمن من خالل ادلؤسبرات الدولية
البيئية ادلتتالية  ،ومع فرضية أن البيئة عامل مشًتك بُت بٍت البشر وجب محايتها إذا سلمنا أبن الكل يؤثر فيها
ويتأثر هبا  ،فكثَتا ما كانت قضااي البيئة سببا أساسيا يف ظهور العديد من األزمات واحلروب وهتجَت عددا كبَتا
من ادلواطنُت وتشريد اآلالف من السكان زد على ذلك انتشار اآلفات واألمراض اليت تستهدف اإلنسان ابلدرجة
األوىل الناذبة عن مصادر التلوث ادلختلفة  ،فرغد العيش ابلنسبة لالنسان مرىون ببيئتو اليت يعيش فيها  .وعلى
اعتبار أن األمن القانوين يشكل أحد ادلرتكزات األساسية واحملورية لضمان األمن على ادلستوى االجتماعي
االقتصادي و السياسي و القضائي يف مجيع الدول  ،وتعٍت فكرة األمن البيئي ضرورة التزام السلطات العامة
بتحقيق قدر كايف من احلماية ادلقررة للبيئة لتحقيق األمن والطمأنينة يف داخل الدول وخارجها بل يتعدى ذلك اىل
بناء عالقات دولية وفق أطر قانونية دولية عادلة تنبذ العنف وتشجب احلروب والدمار  ،وسبنع اترات وتنظم اترات
أخرى االستخدامات البشرية ادلضرة ابلبيئة لتحقيق الغاية األمسى وىي ان يعيش االنسان يف سالم وىو ادلبدأ
اجلديد الذي طرح مؤخرا يف ىيئة ادلتحدة من طرف دولة اجلزائر  ،ففي  8ديسمرب  2017صادقت اجلمعية
العامة لألمم ادلتحدة ابإلمجاع (  172دولة من إمجايل  )193على الالئحة رقم  130/72تعلن من خالذلا يوم
 16مايو من كل عام " ،يوماً عادليا للعيش معا بسالم من أجل التعبَت عن الرغبة يف العيش والعمل معا موحدين
يف ظل االختالف والتنوع من اجل إقامة عامل يف كنف السالم والتضامن و االنسجام".
الكلمات ادلفتاحية :االمن البيئي  ،االمن القانوين  ،محاية البيئة  ،التعاون الدويل ،العيش يف سالم.

مدخل:
ييف الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة لألمم ادلتحدة وادلنعقدة يف  8ديسمرب  2017صادقت اجلمعية العامة
ُ
ابإلمجاع ( 172دولة من إمجايل  )193على الالئحة رقم  130/72تقرر إعالن يوم  16من شهر مايو يوم ًا
دولياً للعيش معاً يف سالم ،ودعت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة مجيع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم
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ادلتحدة وغَتىا من ادلنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع ادلدين ،دبا يشمل ادلنظمات غَت احلكومية واألفراد ،إىل
االحتفال ابليوم الدويل للعيش معاً يف سالم ،وفقا للثقافة السائدة وغَتىا من الظروف أو األعراف يف رلتمعاهتا
احمللية والوطنية واإلقليمية ،بطرق منها التثقيف واالضطالع أبنشطة هبدف توعية اجلمهور ،وإىل مواصلة تعزيز
ادلصاحلة من أجل ادلساعدة على ربقيق السالم والتنمية ادلستدامة  .يعود إقرار يوم  16من شهر مايو يوماً دولياً
للعيش معاً يف سالم إىل اجلزائر بعد أن إقًتاحت ىذا التاريخ على اجلمعية العامة  ،2017واستلهم ىذا من
خالل ما اصلر عن ميثاق السلم وادلصاحلة الوطنية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة  ،2،2005ومع فرضية أن البيئة
عامل مشًتك بُت بٍت البشر وجب محايتها إذا سلمنا أبن الكل يؤثر فيها ويتأثر هبا  ،فكثَتا ما كانت قضااي البيئة
سببا أساسيا يف ظهور العديد من األزمات واحلروب وهتجَت عددا كبَتا من ادلواطنُت وتشريد اآلالف من السكان
زد على ذلك انتشار اآلفات واألمراض اليت تستهدف اإلنسان ابلدرجة األوىل الناذبة عن مصادر التلوث ادلختلفة
 ،فرغد العيش ابلنسبة لالنسان مرىون ببيئتو اليت يعيش فيها .وعلى اعتبار أن األمن القانوين يشكل أحد
ادلرتكزات األساسية واحملورية لضمان األمن على ادلستوى االجتماعي االقتصادي و السياسي و القضائي يف مجيع
الدول  ،وتعٍت فكرة األمن البيئي ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر كايف من احلماية ادلقررة للبيئة لتحقيق
األمن والطمأنينة يف داخل ال دول وخارجها بل يتعدى ذلك اىل بناء عالقات دولية وفق أطر قانونية دولية عادلة
تنبذ العنف وتشجب احلروب والدمار  ،وسبنع اترات وتنظم اترات أخرى االستخدامات البشرية ادلضرة ابلبيئة لتحقيق
الغاية األمسى وىي ان يعيش االنسان يف سالم .من خالل ىذه الدراسة ضلاول ان نقارب بُت اجلهود الدولية
والوطنية حلماية البيئة وفكرة ان يعيش االنسان مع إخيو االنسان متعاونُت متسادلُت ولعل قضااي البيئة كفيلة
بذلك اذا فما مدى فعالية اجلهود الدولية يف ربقيق األمن البيئي من اجل العيش يف سالم ؟ معتمدين يف االجابة
على ذلك اخلطة التالية:
احملور األول :ادلؤسبرات الدولية وإسهاماهتا يف ربقيق االمن البيئي
احملور الثاين :دور ادلنظمات الدولية يف ربقيق االمن البيئي

 2فكزة انٍٕو اندٔنً نهؼٍش يؼب فً سالو ح ّى حمدًٌٓب خالل يؤحًز َُظى بْٕزاٌ سُت  4102يٍ طزف انجشائزي خبند بٍ حَٕس يؤسس
انجًؼٍت اندٔنٍت انظٕفٍت انؼهٌٕت ٔرئٍسٓب انشزفًٔ ،يُحّ انزئٍس ػبد انؼشٌش بٕحفهٍمت ٔسبو االسخحمبق انٕطًُ يٍ يظف ػٍٓد ٔ ُكزو
يٍ لبم كُدا بٕسبو رجم سالو
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احملور األول :ادلؤمترات الدولية وإسهاماهتا يف حتقيق االمن البيئي
لقد أتسست ادلؤسبرات الدولية وأثرت يف القانون الدويل للبيئة كما كان ذلا فضل السبق يف تكوين القانون الدويل
للبيئة وضع اللبنة األوىل يف ىذا ادلصرح اجلديد ولقد كانت الفكرة السائدة يف بداية السبعينات من القرن20
وادلتعلقة ابلسياسات البيئية تشَت إىل أنو ابإلمكان إما ربقيق النمو االقتصادي أو ربسُت نوعية البيئة ،إال أن كثَتا
من ادل ؤسبرات واحللقات الدراسية بدأت بتوضي العالقة بُت البيئة والتنمية هبدف إيقاف التدىور البيئي وىبوط
قابلية ادلوارد الطبيعية إىل التجديد التلقائي ادلرافق الستمرار عمليات التنمية.

3

الفرع األول :مؤمتر ستوكهومل للبيئة البشرية عام 2791
أمام تزايد األخطار البيئية وتفاقم مشاكلها وبناء على اقًتاح اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم ادلتحدة
دعت اجلمعية العامة يف  03ديسمرب  1968إىل عقد مؤسبر دويل حول البيئة اإلنسانية وقد عقد ىذا ادلؤسبر يف
مدينة ستوكهومل يف الفًتة من 16-5جوان  1972ربت شعار (فقط أرض واحدة)  ،مستهدفا ربقيق رؤية
ومبادئ مشًتكة إلرشاد شعوب العلم إىل حفظ البيئة البشرية وتنميتها ،وكذلك حبث السبل لتشجيع احلكومات
وادلنظمات الدولية للقيام دبا جيب حلماية البيئة وربسنيها ،ويف افتتاح ىذا ادلؤسبر ألقى السيد (موريس سًتونغ
 )MouriceStrongاألمُت العام ادلؤسبر كلمة أكد فيها على ادلسؤولية ادلشًتكة للدول عن األخطار
وادلشكالت اليت تعاين منها البيئة اإلنسانية ،واليت شارك يف إحداثها اجملتمع الدول كلو  ،وأشار السيد (موريس
سًتونغ) إىل حاجة العامل ادللحة للتعاون الدويل لرفع مستوى البيئة اإلنسانية  ،وإنقاذىا من التدىور وتطوير قواعد
القانون الدويل خاصة فيما يتعلق ابدلسؤولية الدولية لتتماشى مع التطورات احلديثة اليت حيتاج العامل كما أشار إلــى
ضرورة إقرار أساليـ ــب جديدة حل ــل ادلنازعات البيئية  .4تتجسد أمهية ىذا ادلؤسبر من خالل الدعوة اليت يوجهها
حلماية ادلوارد الطبيعية للبيئة اليت تعد ملكا مشًتكا لإلنسانية لوضع العامل على طريق التنمية القابل لالستمرار دون
ادلساس حلقوق الدول النامية يف احلصول على التنمية ولتحقيق العدالة بينها وبُت الدول ادلتطورة والتغلب على
مظاىر عدم التكافؤ االقتصادي والتكنولوجي بُت ىذه الدول  ،وقد صدر عن ىذا ادلؤسبر يف ختام أعمالو إعالن
عن البيئة اإلنسانية متضمنا أول وثيقة دولية حول مبادئ العالقات بُت الدول يف شأن البيئة وكيفية التعامل معها
 3شكزاًَ انحسٍٍ  ،يٍ يؤحًز سخٕكٕٓنى  0794انى رٌٕ 41+نؼبو  ،4104يدخم انى حمٍٍى انسٍبسبث انبٍئٍت انؼبنًٍت  ،يجهت انبحٕد
االلخظبدٌت انؼزبٍت  ،انؼدد ،4106 ،32-36ص 021
4ػبد انُبطز سٌبد ٍْبجُت  ،انمبٌَٕ انبٍئً  ،انُظزٌت انؼبيت نهمبٌَٕ انبٍئً  ،دار انثمبفت نهُشز ٔانخٕسٌغ  ،ػًبٌ  ،انطبؼت انثبٍَت 4102 ،
ص 469
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وادلسؤولية عما يصيبها من أضرار ابإلضافة إىل خطة عمل دولية تتكون من  109توصية و 26مبدأ .5وقد
أكدت الديباجة أن اإلنسان ىو العنصر األساسي ادلؤثر يف البيئة وأن احملافظة عليها وربسينها يعد موضوعا مهما
يؤثر على بقاء اجلنس البشري وعلى التنمية االقتصادية كما أكدت على العالقة الوثيقة بُت البيئة والتنمية وضرورة
أن تكون العالقة من أجل ربقيق التنمية واحلفاظ على البيئة ومحايتها ،أما خبصوص ادلبادئ والتوصيات اليت
تضمنها ىذا اإلعالن فإهنا أبرزت بوضوح ضرورة التزام الدول حبماية البيئة اإلنسانية واحملافظة عليها من خطر
التلوث وأن ىذا االلتزام جيب أن يًتجم بواجبُت مها:
 واجب ازباذ اإلجراءات الداخلية الالزمة دلنع حدوث تلوث يصيب البيئة
 واجب التعاون مع الدول األخرى وادلنظمات ادلتخصصة يف ىذا اجملال
فقد أكد ادلبدأ األول على أن لإلنسان حقا أساسيا يف احلرية وادلساواة كما أن لو احلق يف أن يعيش يف بيئة ذات
نوعية تسم لو ابلعيش يف كرامة ورفاىية وأكدت ادلبادئ من  7-2على أنو ينبغي احملافظة على ادلوارد الطبيعية
للكرة األرضية وذلك بواسطة التخطيط واإلدارة واليقظة وأن على اإلنسان مسؤولية خاصة يف احملافظة على
األشكال ادلختلفة للحياة احليوانية والنباتية وبيئتها لصاحل األجيال القادمة ىذا ابإلضافة إىل مسؤولية الدول عن
ضمان أنشطتها بعدم إحلاق الضرر ابلبيئة للدول األخرى وعليها أن تتعاون يف الوصول إىل قواعد قانونية دولية
تنظم كيفية مواجهة التلوث وغَته يف األضرار ادلهددة للبيئة اإلنسانية .6وجاء يف ادلبادئ من  15-8على أن
التنمية االقتصادية واال جتماعية ضرورة لتأمُت بيئة مالئمة حلياة وعمل اإلنسان كما أكد على القصور البيئي النات
عن عدم التنمية ميكن التغلب عليو ابلتنمية السريعة وذلك عن طريق ادلساعدات ادلالية والفنية .7كما قرر اإلعالن
عن أمهية التنسيق والتوفيق بُت متطلبات التنمية ومتطلبات احلفاظ على البيئة وأن التخطيط الرشيد يعد الوسيلة
اجلوىرية للتوفيق بُت ربقيق التنمية الشاملة وبُت احلفاظ على البيئة كما أوض اإلعالن يف ادلبادئ من 20-17
الوسائل اليت ميكن استعماذلا يف رسم السياسات البيئية واللجوء إىل الوسائل العلمية والتكنولوجية للكشف عن
األخطار اليت هتدد البيئة وزلاولة ربديدىا أو منعها إن أمكن ذلك وتشجيع البحث العلمي وحرية انتقال
ادلعلومات واخلربات احلديثة.
 5سٍٓز ابزاٍْى حبجى انٍٓخً ،االنٍبث انمبٍََٕت اندٔنٍت نحًبٌت انبٍئت فً إطبر انخًٍُت انًسخدايت  ،يُشٕراث انحهبً انحمٕلٍت  ،انطبؼت
االٔنى  ، 4102ص254
 6سّ َكّ ردأددمحم  ،انخُظٍى انمبًََٕ اندٔنً نحًبٌت انبٍئت يٍ انخهٕد  ،دار انكخب انمبٍََٕت  ،انمبْزة  ،4104 ،ص 91
 7سّ َكّ ردأد دمحم  ،يزجغ َفسّ  ،ص074
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وركزت ادلبادئ من  26-21على التعاون الدويل حلماية البيئة إذ نص ادلبدأ  21من إعالن ستوكهومل على أن "
للدول وفق دليثاق األمم ادلتحدة ومبادئ القانون الدويل حقا سياداي يف استثمار مواردىا طبقا لسياستها البيئية
اخلاصة  ،وىي تتحمل مسؤولية ضمان أن األنشطة ادلضطلع بو داخل حدود الوالية الوطنية"...
وىذا ادلبدأ يعد أىم مبادئ ستوكهومل وفقا آلراء معظم الفقهاء إذ عمل على التوفيق بُت مسألتُت غاية يف األمهية.8
األوىل :ىي حرية الدولة من شلارسة ما تشاء من أنشطة دلواردىا يف حدود سيادهتا اإلقليمية.
الثانية :أال تسبب ىذه احلرية األضرار ببيئة غَتىا أو خارج احلدود السيادية ذلا مثل ادلواقع اليت تشكل ترااث مشًتكا
للعامل أمجع .ويعد ادلبدأ  21من إعالن ستوكهومل أتكيدا دلبدأ عام من مبادئ القانون الدويل واليت تعد ملزمة جلميع
الدول كأحد مصادر القانون الدويل وفقا لنص ادلادة  38من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ويعد ىذا
ادلبدأ اللبنة األوىل يف صرح القانون الدويل البيئي كما أنو ال غٌت عنو عند إبرام أي اتفاقيات دولية أو إقليمية حلماية
البيئة فهو يشكل الركيزة ادلثلى للمسؤولية عن األضرار البيئية وأكد ادلبدأ  22أن على الدول ضرورة التعاون لوضع
القواعد القانونية اخلاصة ابدلسؤولية الدولية والتعويض عن األضرار البيئية ويشَت ادلبدأ  23إىل ضرورة الوضع اخلاص
لدول العامل الثالث وضرورة عدم فرض معايَت بيئية مرىقة ذلا .9وأخَتا نص ادلبدأ  26على ضرورة ذبنب اإلنسان
وبيئتو آاثر األسلحة النووية وكل وسائل التدمَت الشامل ،كما تضمنت خطة العمل الصادرة عن مؤسبر ستوكهومل
إنشاء جهاز دويل يكون اتبعا لألمم ادلتحدة فأنشأت اجلمعية العامة (برانم األمم ادلتحدة للبيئة )UNEP
ومهمتو العناية بشؤون البيئة والتعاون الدويل يف رلال محاية البيئة اإلنسانية بوجو عام.10
الفرع الثاين :مؤمتر نريويب :2791
زبليدا لذكرى 5جوان  1972الذي بدأ فيو مؤسبر األمم ادلتحدة للبيئة يف ستوكهومل أعلنتو اجلمعية العامة لألمم
ادلتحدة ىذا اليوم من كل عام يوما عادليا للبيئة  ،ويف الذكرى العاشرة ذلذا اليوم قررت اجلمعية العامة جمللس إدارة
برانم األمم ادلتحدة للبيئة عقد دورات ذات طبيعة خاصة جمللس اإلدارة وذلك لتقييم احلالة البيئية على نطاق
العامل بعد مرور عقد من الزمن على ادلؤسبر ادلذكور وتكثيف اجلهود على ادلستوى العادلي واإلقليمي والوطٍت من
أجل محاية البيئة والنهوض هبا ،ولوضع أسس ومبادئ جديدة ربدد عالقة اإلنسان ابدلوارد البيئية.11
 8طالح ػبد انزحًبٌ ػبد انحدٌثً  ،انُظبو انمبًََٕ اندٔنً نحًبٌت انبٍئً  ،يُشٕراث انحهبً انحمٕلٍت  ،انطبؼت االٔنى ،4101نبُبٌ ،
ص 012
 9يؼًز رحٍب دمحم ػبد انحبفع  ،انمبٌَٕ اندٔنً نهبٍئت ٔظبْزة انخهٕد ،دار انكخب انمبٍََٕت  ،انمبْزة  ، 4102،ص 10
 10سّ َكّ ردأددمحم  ،يزجغ سببك  ،ص 90
 11طالح اندٌٍ ػبيز  ،يمديت ندراست انمبٌَٕ اندٔنً انؼبو  ،دار انُٓضت انؼزبٍت  ،انمبْزة  ،4119 ،ص744
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وقد عقد ادلؤسبر يف نَتويب عاصمة كينيا يف الفًتة ما بُت 18-10ماي  1982واستعرض ادلؤسبرون الشؤون اليت
تتعلق ابلبيئة والتنمية وأكدوا على أمهية دور القانون الدويل البيئي إلجياد احللول للمشاكل البيئية اليت تتجاوز
احلدود الوطنية لكل دولة عندما نص ادلبدأ السادس على أن  :العديد من ادلشاكل البيئية يتجاوز احلدود الوطنية
وينبغي أن يكون مناسبا أن يتم حلها لصاحل اجلميع من خالل ادلشاورات بُت الدول والعمل الدويل اجلوي وبناء
على ذلك ينبغي للدول أن تشجع التطور التدرجيي للقانون البيئي دبا يف ذلك االتفاقيات ،وأن توسع نطاق
التعاون يف رلال البحث العلمي واإلدارة البيئية .12ويتمثل أىم ما أضافو مؤسبر نَتويب إىل مبادئ إعالن ستوكهومل
بكونو عرب بشكل أكثر وضوحا عن ادلشاكل اليت تؤدي إىل تدىور البيئة وتغَت ادلناخ يف البند ( )2وما أدت إليو
أنشطة اإلنسان العشوائية أو غَت ادلخططة من تدىور البيئة على ضلو متزايد وتتخذ حاليا عمليات اجتثاث
أبعادا تبعث إىل اخلوف والقلق وال تزال البشرية تعاين من األمراض ادلرتبطة
اإلحراج وتدىور الًتبة وادلياه والتصحر ً
ابلظروف البيئية كما تشكل التغَتات يف اجلو مثل نقص األوزون وزايدة تركيز اثين أكسيد الكربون مزيدا من

التهديدات للبيئة البشرية، ،وقد أكد البند السادس من اعالن نَتويب على أمهية دور القانون الدويل البيئي الجياد
احللول للمشاكل البيئية اليت تتجاوز احلدود الوطنية للدولة .13وما جيبل اإلشارة إليو أيضا ىو ما جاء بو اإلعالن
حيث أنو حدد ادلشاكل البيئية اليت تقود إىل مشاكل خطَتة يف نظام ادلناخ العادلي كما يشَت اإلعالن إىل أن آاثر
ادلشاكل البيئية تتجاوز احلدود الوطنية للدول وابلتايل فإن ىذه ادلشاكل جيب أن تكون السبب يف توحيد اجلهود
الدولية حلل ادلشاكل البيئية واحلقيقة أن مجيع الدول تتحمل ادلسؤولية عن التكفل بعدم تسبب األنشطة اليت تقع
يف حدود واليتها أو ربت سيطرهتا أضرار للبيئة يف بلدان أخرى دبوجب ادلبدأ  21من إعالن ستوكهومل.14
ومن انحية أخرى فقد أكد إعالن نَتويب يف البند  9منو على أمهية اإلجراءات التشريعية الوقائية اليت ذلا أتثَت على
البيئة مع التخطيط السليم لذلك كما نص البند على أىم أسس القانون الدويل البيئي إذ يبُت أن إعادة احلالة إىل
ما كانت عليو قبل حدوث الفعل ادلسبب للضرر البيئي ،يعد عملية شاقة ومكلفة ذلذا يعد منع الضرر البيئي
أفضل من إصالحو فبعض األضرار البيئية ميكن ربديد حجمها من خالل تقدير قيمة اآلاثر ادلًتتبة عليها لكن
الضرر الذي يسبب إحداث تغيَت ال رجعة فيو يصعب عمليا ربديد أآلاثر ادلًتتبة عليو.15
 12سٍٓز ابزاٍْى حبجى انٍٓخً  ،يزجغ سببك ،ص 259
 13يؼًز رحٍب دمحم ػبد انحبفع  ،يزجغ سببك  ،ص 51
 14طالح اندٌٍ ػبيز  ،يمديت ندراست انمبٌَٕ اندٔنً انؼبو  ،يزجغ سببك  ،ص 745
 15شكزايً انحسٍٍ  ،يزجغ سببك  ،ص 037
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لكن وابلرغم من كل ىذه الفوائد وادلكتسبات من خالل ىذا ادلؤسبر إال أن عدم استكمال تنفيذ خطة عمل
ستوكهومل تعد األسباب الرئيسية يف التدىور البيئي.
الفرع الثالث :مؤمتر ريو دي جانريو سنة :2771
بعد تقرير جلنة برندتالند الذي قدمتو إىل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف سنة  1987الذي مت اعتماده من قبل
اجلمعية العامة يف قرارىا ( )44/1822سنة  1989بداية التوجو الدويل ضلو مؤسبر ري دي جانَتو يف الربازيل.
وكان ىذا ادلؤسبر حبق األكرب واألوسع انتشارا نظرا للعدد اذلائل من ادلشاركُت ،فقد حضره شلثلي  178دولة 116
من رؤساء الدول واحلكومات اجتمعوا من أجل محاية كوكب األرض وموارده ومناخو ،ووضع سياسة النمو العادلي
والقضاء على الفقر مع احملافظة على البيئة وادلعروف أن ىذه القمة كانت األوىل من نوعها من حيث أهنا تشكل
القاسم ادلشًتك بُت الشعوب سواء كانت غنية أم فقَتة كبَتة أم صغَتة  ،متقدمة أم انمية وذلك للتباحث يف إجياد
احل لول وادلعاجلات من أخطار البيئة اليت هتدد البشرية على الكرة األرضية وجاء يف البيان االفتتاحي ذلذا ادلؤسبر أن
"كوكب األرض واجلنس البشري يف خطر" وإننا حباجة إىل ربقيق توازن قابل للبقاء ومنصف بُت البيئة والتنمية.16

احملور الثاين :دور ادلنظمات الدولية يف حتقيق االمن البيئي
تدعم ادلنظمات الدولية حق اإلنسان يف بيئة نظيفة خالية من التلوث دعما كبَتا ابحًتامها حلقوق اإلنسان.
وتشجيع الدول على التعاون الدويل يف رلال محاية ىذا احلق لإلنسان .ونصت عليو يف العهود واالتفاقيات
الدولية .وأنشأت ذلذا احلق جهات تقوم بكفالتو ،وقد قامت منظمة األمم ادلتحدة ومنظمات أخرى متخصصة
اتبعة ذلا بدور فعال يف تطوير قواعد القانون الدويل للبيئة وكذا محاية الًتاث ادلشًتك لإلنسانية دبا فيها طبقة
األوزون وتبٍت اسًتاتيجية خاصة بذلك.
الفرع االول :برانمج األمم ادلتحدة للبيئة UNEP
تلعب األمم ادلتحدة منذ نشأهتا على محاية البيئة اإلنسانية من كافة أشكال األضرار حبقوق اإلنسان .ويعترب حق
اإلنسان يف بيئة نظيفة خالية من التلوث من أىم تلك احلقوق .وقد سامهت ادلنظمة يف إعداد الكثَت من
االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البيئة من التلوث ومن أمهها مؤسبر ستوكهومل سنة 1972م.17
 16يؼًز رحٍب دمحم ػبد انحبفع  ،يزجغ سببك  ،ص 30
17ػبد انكزٌى ػٕع خهٍفت  ،لبٌَٕ انًُظًبث اندٔنٍت  ،دار انجبيؼت انجدٌدة  ،اإلسكُدرٌت  ، 4106 ،ص 011
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ويعد برانم ادلسمى  UNEPأبرز ىيئة دولية سلتصة بشؤون البيئة العادلية يف إطار منظمة األمم ادلتحدة وقد مت
إنشاء ىذا الربانم عقب مؤسبر ستوكهومل للبيئة البشرية .الذي عقد عام  1972يف السويد .دبوجب التوصية
الصادرة من اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة ابلرقم  2997/1972وقد أخذ ىذا الربانم على عاتقو منذ أتسيسو
مسؤولية تنفيذ خطة مهل وإعالن ستوكهومل بشأن محاية البيئة البشرية .ويهدف ىذا الربانم يف األساس إىل
مراجعة ادلشاكل البيئية العادلية واحلد منها يف سلتلف اجملاالت ،وقد حدد الدورة الثالثة جمللس إدارة ىذا الربانم يف
عام  1975أىدافو بوضوح ،ويف سعيو إىل معاجلة ادلشاكل البيئية ،فإن برانم األمم ادلتحدة للبيئة قد حدد
االسًتاتيجيات اليت يعتمد عليها يف ظل ادلشاكل البيئية العادلية كالتغَتات يف األرصاد اجلوية ،واستغالل قاع البحر
 تشجيع ابرام االتفاقيات الدولية الثنائية بشأن القضااي البيئية احملددة يف مناطق جغرافية معينة مثل األهنار
الدولية والبحار ادلختلفة وشبو ادلغلقة واحلد من ادللواثت.18
 اجراء دراسات مقارنة على ادلستوى الوطٍت بشأن القوانُت البيئية هبدف تطبيقها على ادلستوى الدويل.
 تقدمي ادلساعدات للدول النامية لتطوير تشريعاهتا البيئية.
 تطوير تدابَت ووسائل التعاون الدويل يف رلال البيئة.
الفرع الثاين  :برانمج األمم ادلتحدة االمنائي ()UNDP
ان من أىم الوكاالت اليت لعبت دورا ابرزا يف رلال محاية البيئة ىو برانم األمم ادلتحدة االمنائي ادلعروف اختصارا
ب (يونديب) ( )UNDPفقد كان لو دور ملموس يف مساعدة الدول النامية ال سيما يف االمتثال ألحكام
االتفاقيات البيئية .وكذا احلث على التعاون مع الدول النامية ومساعدهتا يف اعداد دراسات اقتصادية تسبق اقامة
ادلشاريع وتقدمي التدابَت التقنية والفنية اليت سبكن البلدان النامية من تنفيذ التزاماتو19ا.
الفرع الثالث :منظمة األرصاد اجلوية العادلية ()WMO
تعد ادلنظمة العادلية لألرصاد اجلوية احدى ادلنظمات الدولية ادلتخصصة ادلعنية بدراسة الغالف اجلوي وطبقاتو وقد
أنشئت ىذه ادلنظمة يف عام  1948دبوجب اتفاقية تسمى (اتفاقية ادلنظمة العادلية لألرصاد اجلوية) ورغم كون
ىذه ادلنظمة مل تعٌت أساسا حبماية البيئة إمنا ترمي وكما أوردت ديباجتها إىل تنسيق وتوطيد وربسُت أنشطة
 18ػبد انؼشٌش سٌزق  ،دٔر يُظًت األيى انًخحدة فً حًبٌت انبٍئت يٍ انخهٕد  ،رسبنت يبجسخٍز فً انمبٌَٕ انؼبو  ،جبيؼت يُخٕرة ،
لسُطٍُت  4106-4104 ،ص13
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االرصاد اجلوية العادلية واألنشطة ادلتصلة هبا ،وتشجيع التبادل الفعال للمعلومات اخلاصة ابألرصاد اجلوية
وادلعلومات ادلتصلة هبا بُت البلدان دعما ألنشطة البشر ،إال أهنا وبصورة ضمنية أدخلت يف اختصاصها مسألة
محاية البيئة وال سيما بيئة الغالف اجلوي بوصفها من األنشطة ادلتصلة أبنشطة األرصاد اجلوية.20
الفرع الرابع :منظمة الصحة العادلية ()WHO
ينطلق اىتمام منظمة الصحة العادلية حبماية طبقة األوزون وادلشاركة يف االعداد والتحضَت لالتفاقيات الدولية ادلعنية
حبماية طبقة األ وزون ،من منطلق كون ىذه االتفاقيات الدولية ادلعنية حبماية طبقة األوزون ،من منطلق كون ىذه
االتفاقيات تشًتك مع ادلنظمة يف وحدة اذلدف فتهدف اتفاقية فينا مثال إىل ذبنيب البشرية االضرار اليت تنجم عن
حدوث تغيَتات يف طبقة األوزون .وأىم ىذه األضرار الصحية النامجة عن حدوث تلف أو آتكل يف تلك الطبقة.
وإىل اذلدف نفسو تسعى منظمة الصحة العادلية إىل محاية الصحة البشرية وتنمية الوعي الصحي .وبسبب االرتباط
الوثيق بُت الصحة البشرية وادلشاكل البيئية فقد أعطى دستور منظمة الصحة العادلية ذلا صالحية اعتماد برام يف
رلاالت تلوث اذلواء .كما أعطت ادلادة  19من دستور ادلنظمة ذلا صالحية تبٍت وتطوير االتفاقية وادلعاىدات
الدولية اليت تدخل يف اختصاصها ومنها االتفاقيات البيئية.21

احملور الثالث :دور ادلنظمات الدولية غري احلكومية ()NGOS
لقد صلحت تلك ادلنظمات يف محل الدول على سن التشريعات هبذا اخلصوص وقد زاد عدد منظمات غَت
احلكومية ادلهتمة حبماية البيئة كثَتا منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين حىت بلغ عدد ادلنظمات الغَت احلكومية

 20حُض انًبدة ( )4يٍ احفبلٍت انًُظًت انؼبنًٍت نالرطبد انجٌٕتٔ ،ححج ػُٕاٌ االغزاع ،ػهى اغزاع انًُظًت ًْ:
 -Iحٍسٍز سبم انخؼبٌٔ انؼبنًً الَشبء شبكت يٍ انًحطابث نهمٍابو بؼًهٍابث االرطابد انجٌٕات ٔاالرطابد انٍٓدرٔنٕجٍات ٔغٍزْاب ياٍ
االرطاابد انجٍٕفٍشٌبئٍاات انًخظااهت باابالحٕال انجٌٕااتٔ ،حشااجٍغ اَشاابء يزاكااش نخماادٌى خااديبث االرطاابد انجٌٕاات ٔاناااديبث انًخظااهت بٓااب،
ٔرػبٌت انًزاكش انًٕجٕدة.
 -IIحشجٍغ اَشبء َظى انخببدل انسزٌغ نًؼهٕيبث االرطبد انجٌٕت ٔ انًؼهٕيبث انًخظهت بٓب ٔيدأنخٓب.
جـ -انؼًم ػهى حٕحٍد االرطبد انجٌٕت فً يجبالث انطٍزاٌ ٔانًالحت انبحزٌت ٔيشبكم انًٍبِ ٔانشراػات ٔغٍاز كنان ياٍ أجاّ انُشابط
انبشزي.
د -حشجٍغ االَشطت فً يجبل انٍٓدرٔنٕجٍب انخطبٍمٍات ٔحٕيٍاك انخؼابٌٔ باٍٍ يزافاك االرطابد انجٌٕات ٔانًزافاك انٍٓدرٔنٕجٍاتٔ ،حشاجٍغ
انبحٕد ٔانخدرٌب فاً يجابالث االرطابد انجٌٕاتٔ ،كاذنن اكا الخضاى االياز فاً انًجابالث انًخظاهت بٓاب ٔانًؼبَٔات فاً حُساٍك انجٓإد
اندٔنٍت نًب ٌجزي يٍ بحٕد ٔحدرٌب.
االحفبلٍت اندٔنٍت نًُظًت االرطبد انجٌٕت انؼبنًٍت ،انٕيبئك االسبسٍت نًُظًت االرطبد انجٌٕت ،جٍُف ،سٕسٍزا ،0770 ،ص9-3
 21اَظز انًٕلغ االنكخزًَٔ http://www.who.int:،
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اليت سبارس دورا فعليا يف محاية ىذه األخَتة أكثر من  62منظمة غَت حكومية يف دول سلتلفة ومن بُت ادلنظمات
الفاعلة يف ىذا اجملال صلد أصدقاء األرض ( )FOE( )Friend of earthومنظمة السالم األخضر.22
الفرع األول :منظمة أصدقاء األرض ()FOE
ىي منظمة بيئية غَت حكومية كرست نشاطها منذ بداية انشاءىا دلواجهة ادلشاكل البيئية الوطنية والعادلية على حد
سواء اذ ىي دبثابة شبكية عادلية دلنظمات بيئية يف  77دولة أتسست عام  1969وتعترب منظمة أصدقاء األرض
أكرب شبكة بيئية تعمل على ادلشاكل البيئية احلالية والعاجلة على خالف معظم ادلنظمات الدولية الغَت حكومية،
فهي ذات تركيبة ىرمية من األسفل إىل األعلى ىي عبارة عن ذبمع دلنظمات زللية صغَتة شكلت الشبكة الكبَتة
العادلية مقرىا الرئيسي يف أمسًتدام .وقد اىتمت بثالث مواضيع وىي دور االنظمة االقتصادية السليمة يف محاية
البيئة وربقيق التنمية ادلستدامة ،ومسألة االرتباط من الصحة والبيئة ومعاجلة ادلشاكل البيئية.23
 االسهام يف اجلهود ادلبذولة البرام اتفاقية دولية حلماية البيئة واالسهام يف تنفيذ ىذه االتفاقيات البيئية.
 نشر الوعي اجلماىَتي عن أمهية البيئة النظيفة وحقيقة ادلشكالت اليت تتعرض ذلا ،وأمهية االسهام يف
اجلهود الرامية اىل محايتها ومن مث ادلسامهة يف حشد الرأي العام الوطٍت لدفع الدولة على االنضمام
لالتفاقيات الدولية ادلعنية حبماية البيئة.
 قامت تلك ادلنظمة على ادلستوى الوطٍت ببذل اجلهود من أجل دفع الدول اليت تنشط فيها التحكم يف
ادلواد الضارة ابلبيئة أو ذبميد استخدامها يف بعض

اجملاالت24

ويظهر ىذا الدور بشكل خاص يف

البلدان ادلتقدمة .
وتتمتع ىذه ادلنظمة بصفة مراقب يف اجتماعات مؤسبرات األطراف يف العديد من االتفاقيات البيئية وذلك عمال
ابدلادة ( )6من اتفاقية فيينا ووفقا ذلذا النص أصب للمنظمة حق حضور اجتماعات االطراف يف االتفاقية
والربوتوكول وذلا حق االقًتاح ومناقشة االقًتاحات ولكن ليس ذلا احلق يف التصويت الذي ىو سلول لألطراف
فقط.
 22ػبد انكزٌى ػٕع خهٍفت  ،لبٌَٕ انًُظًبث اندٔنٍت  ،دار انجبيؼت انجدٌدة  ،اإلسكُدرٌت  ، 4106 ،ص 44
 23شؼشٕع لٌٕدر  ،دٔر انًُظًبث غٍز انحكٕيٍت فً حطٌٕز لٕاػد انمبٌَٕ اندٔنً انبٍئً  ،أطزٔحت دكخٕراِ فً انمبٌَٕ انؼبو  ،جبيؼت
ابٕبكز بهمبٌد حهًسبٌ  ، 4102-4106 ،ص 494
24
About Friend of the earth, FOE organization. ,
يظدر يٕجٕد ػهى انًٕلغ االحً ػهى االَخزٍَج http//www.FOE.Org -:
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الفرع الثاين :منظمة السالم األخضر :أنشأت ىذه ادلنظمة يف عام  1971ويوجد مقرىا يف (فانكوفر) بكندا
ترمي ىذه ادلنظمة إىل خلق عامل أخضر ومسامل أي أن ىذه ادلنظمة هتتم بشؤون السلم والبيئة ،وقد أسهمت ىذه
ادلنظمة يف عام  1971بقيادة محلة من االحتجاجات ضد التجارب النووية اليت أجرهتا الوالايت ادلتحدة يف احمليط
اذلادي (جزر مارشال) وأدت إلة انتشار الغبار النووي وتلويث البيئة يف مساحات شاسعة يف العامل ال سيما يف
الياابن ،وقادت محلة من االحتجاجات ضد التجارب النووية اليت أجرهتا فرنسا يف الباسيفيك وأدت إىل تلويث
إقليم اسًتاليا ونيوزيالندا وتعد ادلنظمة يف الوقت احلاضر من أكثر ادلنظمات الدولية غَت احلكومية اتساعا وتوجد
ذلا دوائر يف أكثر من  30بلدا يف سلتلف أضلاء العامل ،وينتمي إليها عدد كبَت من األفراد ،وقد سامهت تلك ادلنظمة
بصورة ملحوظة يف محاية البيئة عن طريق ادلشاركة يف عمليات نقل التكنولوجيا من الدول ادلتقدمة إىل الدول النامية
بغية مساعدة األخَتة على االمتثال ألحكام االتفاقيات البيئية وكذا الربوتوكوالت ادللحقة هبا
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اخلامتة
يُعرف األمن البيئي على أنو ربقيق السالمة البيئية من أجل دعم احلياة ،مع ثالثة عناصر فرعية
 منع أو إصالح األضرار البيئية ادلسببة من العمليات العسكرية.
 منع أو االستجابة للصراعات النامجة عن البيئة.
 محاية البيئة بسبب قيمتها ادلتأصلة.
هتديدا لألمن البيئي ،يؤثر النشاط البشري على انبعااثت اثين أكسيد الكربون،
كما ميكن اعتبار التغَتات ادلناخية ً
األمر ادلؤثر على التغَتات ادلناخية والبيئية اإلقليمية والعادلية ،وابلتايل تغَت اإلنتاج الزراعي ،ميكن أن يؤدي ىذا إىل
نقص الغذاء الذي سوف يؤدي بعد ذلك إىل مشاكل سياسية وتوترات عرقية واضطراابت مدنية وىو اذلدف
الذي تسعى الدول من خالل مؤسبراهتا اىل حشد أكرب عدد شلكن من الفواعل خاصة اذا تعلق االمر ابدلشًتكات
البيئية العادلية كطبقة االوزون والتغَتات ادلناخية ( الغالف اجلوي )  ،البحار  ،التنوع البيولوجي ، .......
والشيء ادللفت لالنتباه ىو ان اجلهود الدولية اليت تعٌت حبماية البيئة كانت واضحة ومقبولة اىل حد بعيد مقارنة
أبوجو التعاون الدويل االخرى اليت كانت فاشلة يف اغلبها متأثرة بتوازن القوى واالحالف والتكتالت وغَتىا
وعليو نوصي دبا يلي :
 تفعيل االليات الدولية وربيينها مع التطور احلاصل يف العلوم والتكنولوجيا
 نبذ العنف الدويل وسياسة السباق ضلو التسل دلا ذلا اثر سليب على البيئة
 تعزيز االمن البيئي العادلي ابألمن القانوين الوطٍت وسن قوانُت داخلية صارمة ومتوافقة مع القواعد
القانونية الدولية

قائمة ادلراجع:

 عبد الكرمي عوض خليفة  ،قانون ادلنظمات الدولية  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية 2013 ،
 شكراين احلسُت  ،من مؤسبر ستوكهومل  1972اىل ريو 20+لعام  ،2012مدخل اىل تقييم السياسات
البيئية العادلية  ،رللة البحوث االقتصادية العربية  ،العدد148 2013 ،64-63

 عبد الناصر زايد ىياجنة  ،القانون البيئي  ،النظرية العامة للقانون البيئي  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،
عمان  ،الطبعة الثانية 2014 ،
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 سهَت ابراىيم حاجم اذلييت ،االليات القانونية الدولية حلماية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة  ،منشورات
احلليب احلقوقية  ،الطبعة االوىل 2014
 سو نكو رداوددمحم  ،التنظيم القانوين الدويل حلماية البيئة من التلوث  ،دار الكتب القانونية  ،القاىرة ،
2012
 صالح عبد الرمحان عبد احلديثي  ،النظام القانوين الدويل حلماية البيئي  ،منشورات احلليب احلقوقية ،
الطبعة االوىل ،2010لبنان ،

 معمر رتيب دمحم عبد احلافظ  ،القانون الدويل للبيئة وظاىرة التلوث ،دار الكتب القانونية  ،القاىرة
2014،
 صالح الدين عامر  ،مقدمة لدراسة القانون الدويل العام  ،دار النهضة العربية  ،القاىرة 2007 ،
 صالح الدين عامر  ،مقدمة لدراسة القانون الدويل العام  ،مرجع سابق  ،ص 925
 عبد الكرمي عوض خليفة  ،قانون ادلنظمات الدولية  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،اإلسكندرية 2013 ،
 شعشوع قويدر  ،دور ادلنظمات غَت احلكومية يف تطوير قواعد القانون الدويل البيئي  ،أطروحة دكتوراه
يف القانون العام  ،جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان 2014-2013 ،
 عبد العزيز زيرق  ،دور منظمة األمم ادلتحدة يف محاية البيئة من التلوث  ،رسالة ماجستَت يف القانون
العام  ،جامعة منتورة  ،قسنطينة 2013-2012 ،
 االتفاقية الدولية دلنظمة االرصاد اجلوية العادلية ،الواثئق االساسية دلنظمة االرصاد اجلوية ،جنيف،
سوسَتا،1991 ،

 ادلوقع االلكًتوين

http://www.who.int:،

 About Friend of the earth, FOE organization. ,
مصدر موجود على ادلوقع االيت على االنًتنيت http//www.FOE.Org -:
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