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 -املقدمة:
 

حياة االمم والشعوب بعد ان شعر العامل مبخاطر  البيئة يفيتزايد يف الوقت احلاضر اهتمام العامل بالدور الذي تلعبة 

تغالله املفرط والعشوائي ملوارد خاصة  اس 0البيئة وبتدخالت االنسان الضاره واملدمرة  يف كل جوانب هذه البيئة 

الفتاكة  االرض لدوافع جتارية واقتصادية وتصاعد حدة النزاعات واحتماالت نشوب احلروب باستخدام االسلحة

لقد اهتم الدارسون واملفكرون بالبيئة يف العديد من جماالت  0ب يف اجلينات الوراثية  وغريها وخماطر التالع

ان محاية البيئة من التلوث تعد احدى مفردات اخلطا العاملي اليت تلقى كثري من ختصصاتهم حتى صار من املسلم به 

ة واالقليمية حيث اجتة العامل منذ اوائل القرن العشرين اىل ومن اجل ذلك عقدت املؤمترات الدولي 0االهتمام الدولي 

بالبيئة  والربوتوكوالت بهدف حشد اجلهود الدولية ملعاجلة القضايا ذات العالقة  االتفاقات واملعاهدات وضع العديد

الدولية ومن اهم االتفاقات  1991- 1921اتفاقية للفرتة من   152االتفاقيات حنو  وقد بلغ عدد تلكومواردها 

االتفاقيات املتعلقة باحلفاض على احليوانات والنباتات يف حالتها الطبيعية اليت ابرمت يف جمال محاية البيئة 

 1954املوقعة يف لندن ايضا عام البحار بالنفط  الدولية ملنع تلوث  ةواالتفاقي  1923 عام    واملوقعة يف لندن 

ايران (  باالضافة اىل اتفاتقية رامسار ) يف  1963عام  قعة يف موسكو املو نتشار االسلحة النووية ومعاهدة حضر ا

وهناك اتفاقيات عديدةاخرى مثل اتفاقية محاية البحر  1971واملتضمنه محاية االراضي الرطبة واليت اقرت عام 

يف ة لقانون البحارواتفاقية االمم املتحد  1979التلوث واليت اعتمدت يف برشلونة االسبانية عام  االبيض املتوسط من

وقد مت يف تسعينيات  القرن العشرين  0 ايف فين 1985املعتمدة يف  اية طبقة االوزونواتفاقية مح 0 1982عام  افين

   1992عام  جانريو  ير يوديف  وقعتاليت  لوجييالب وضع اهم االتفاقيات يف جمال البيئة وهما اتفاقية التنوع

ان  موضوع احلد من التلوث مل يقتصر على جهود املنظمات  0 1994عام  حر الدولية ملكافحة التص واالتفاقية

الزمة للمحافظة على لالتشريعات القانونية ا م كثري من دول العامل  على سناقي إىل 0 بل تعداها الدولية فحسب  

نتيجة لذلك ان  كانو ئر مجةاسوتوثر فيها وتعود عليها خب ايتها  من االضرار اهلائلة اليت تلحق بهاالبيئة ومح

اجلهات القائمة على تنفيذ هذة التشريعات الصالحيات والسلطات  هذة التشريعات احكاما ختولتضمنت نصوص 

 هذة التشريعات الحكامخالفة مل ا وقوع االضرار ابة والتفتيش على املنشات للحيلولة دون االزمة للقيام باعمال الرق

من  اولوية  واالدارية اليت تتخذها وتنفذها احلكومات على املستوى الوطين حتتل  ان التدابري  التشريعية والتنظيمية  

واالتفاقيات  والربوتوكوالت  سواء  داتاذ اليكفي فقط املصادقة على املعاهتقليلها  البيئة و  حيث احلد من ملوثات

ابري التشريعية  والتنظيمية واالدارية اليت امنا يتوجب االلتزام باختاذ التدعلى املستوى الثنائي او االقليمي او الدولي 

يف احلد من  احمللية والدولية نيانودور القويهدف هذا البحث اىل دراسة  0 تتضنت تنفيذ بنود تلك االتفاقيات

 التلوث 

كما يدرس مدى كفاية هذة هذة القوانني سواء على املستوى الدولي او احمللي  بيقئ ودراسة معوقات تطئالبي  

 يتعلق باحلد من التلوث البيئيوالقوانني فيما عات التشري
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 املفهوم القانوني للبيئة 

قيمة جديدة يسعى حلمايتها  اعطيا للبيئة ان التطورين العلمي والصناعي اللذين سادا العامل يف العقود املاضية 

هذة القيمة يف قوانينها ال بل لذلك اجتهت معظم دول الدول وكذلك املنظمات الدولية اىل تاكيد  0 عليهاظة واحملاف

دان اليت جعلتها حقا من حقوق االنسان البد من محايتها باعتبار ان هذا لبعض البر دساتويف االعالنات الدولية ويف 

 ( 1) ةالعمل يعتربا واجبا رئيسيا من واجبات الدول

م اهتمام هذة التشريعات يف حتديد يسجل على معظم التشريعات يف اغلب دول العامل يكمن يف عداال ان القصور الذي 

 0وال حتديد للعناصر املكونه هلا  ل هذة القوانني على تعريف للبيئةمل تشتم قانوني للبيئة وبالتاليال اللغوي واملعنيني 

 0ت هذا املصطلح او حتديد عناصره دون حتديد ملدلوالحيث استعملت  بعض التشريعات مصطلح ) محاية البيئة ( 

 ئهالدقيق بني الوسط الطبيعي لالنسان وبني ما  انش نسان مع بيئته بدات بالظهور عندما اختل التوازنازمة اال  ان

املشكلة بدات مع بداية تدخالت االنسان التعسفية  ذلك أي ان شاكلا االنسان من انشاءات ومصانع وطرق وم

ع ان يدرك القيمة املركبة اليت تتداخل ربد للمشوالجل الذي ذكرناه ال  واستخدامه غري املنضبط لعناصر بيئته الطبيعية

ان عناصر  0عليها اىل جعل البيئة قيمة من القيم اليت يسعى القانون للمحافظة   ا عناصر خمتلفة تتضافر للوصول فيه

كالعناصر الطبيعية اليت  فهي تشمل اجملاالت اليت حتيط باالنسان  لبيئة حسب  مفهومها القانوني متعددة ومعقدة

والنباتات وتفاعالتها اليت  اهلواء واملاء والبحار والبحرياتك  االنسان نفسة ) البيئة الطبيعية ( ها  وجودبق وجودس

 يد واملصاتها واملناخ وتوزيعاته اجلغرافية كما تشمل الثروات الطبيعية كالغابات اوظاهر ه تشمل دورات الرياح وامليا

ة البنية االساسية املادية اليت شيدها االنسان واملؤسسات اليت اقامها وتشمل كما تشمل عناصر البيئ0واملعادن والنفط 

واالقتصادية والثقافية اليت اوجدها االنسان لتنظيم حياته كما تشمل  احمليط االجتماعي املتمثل بالنظم االجتماعية

وبناءا على ما سبق فان  التالوسائل اليت ابتكرها البشر لغرض السيطرة على الطبيعة مثل  الطرق ووسائل املواص

( والبيئة املستحدثة او ما يسمى باحمليط  physical  environmentالبيئة تشمل كل من البيئة الطبيعية )

ان عملية حتديد  السلوك املضر بكافة العناصر البيئية الطبيعية منها واملستحدثة  (  techno sphereاملصنوع )

وهلا وبالتالي اتساع السلوك الضار بالبيئة حيث يتعرض كل عنصر من عناصر امر حساس ودقيق التساع البيئة ومش

عناصر البيئة احملمية بالقانون وقد بدات العديد من الدول بادراج املفهوم البيئة اىل انتهاك وبذلك البد من حتديد 

امت بوضع تعريف شامل قلندا اليت اسست جلنة خاصة امستها ) جلنة اجلرائم البيئية ( نالقانوني للبيئة مثل ف

للبيئة ويشمل البيئة الطبيعية بكل عناصرها والبيئة املشيدة مثل بيئة السكن , بيئة العمل, وبيئة الفراغ  حيث مشل 

كانت ايضا من  كما ان اليونان  التعريف كل من البيئة الطبيعية والبيئة املشيدة اليت تعرف ايضا بالبيئة االنسانية

والذي  1975من الدستور اليوناني الصادر عام  24ت البيئة قانونيا وجاء ذلك ضمن املادة اوائل الدول اليت عرف

 عن الربملان اليوناني     1986فرض على الدولة محاية البيئتني الطبيعية والثقافية كما ان القانون الصادر عام 

 عرف البيئة بانها : 36واملرقم 

واهلوائي الذي حييط باالنسان والذي يضم النباتات  البيئة الطبيعة هي اجملال االرضي والبحري -1

 0واملصادر الطبيعية واحليوانات 
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البيئة الثقافية وهي العناصر الثقافية  والعناصر الدالة على نشات االنسانية واليت تتشكل كنتيجة للتداخل  -2

ت التارخيي والثقايف العام والعالقة بني االنسان والوسط الطبيعي وتتضمن املواقع التارخيية اليت متثل املريا

  0للدوله 

ومع انتشار هذا التعريف الشامل للبيئةجند ان هناك من يقول بان تعريف البيئة يقتصر معناه على البيئة 

 (2الطبيعية وحدها النهم يعتربون البيئة الثقافية هي امتداد عرضي حمتمل لفكرة البيئة بوجه عام )

قد كفل يف مادتة الثالثة والثالثون حق العيش يف ظروف  2005ي الصادر عام اما يف العراق فان الدستور العراق

( كما اوجب على الدولة محاية البيئة والتنوع االحيائي بيئة سليمة لكل فرد من افراد اجملتمع ) الفقرة اوال 

لستني فقرة ثانيا فقد اقر مبادته الرابعة وا 1991( اما مشروع دستور مجهورية العراق لعام 3واحلفاض عليهما )

بانه يتعني على مجيع اجهزة الدولة وافراد الشعب احملافظة على البيئة من التلوث ومحاية البيئة من االضرار 

 – 1958( بينما خلت الدساتري املؤقته جلمهورية العراق والصادرة اعوام 4البيت ختل جبماهلا ووظائفها )

من أي اشارة اىل البيئة او  1925لصادر عام وكذلك الدستور االساسي ا– 1970- 1968 – 1963

 0محايتها 

 

 مفهوم التلوث 

 

( مصاحبا التساع النشاط االنساني خصوصا حول 5ظهر التلوث كمشكلة بيئية منذ بدايات القرن التاسع عشر )

نيات من العامل خالل االربعينيات واخلمسي هالتطور الصناعي الذي شهد جتمعات املدن واملناطق الصناعيةكما ان

لبيئة االنسان وحميطه لوجية ات الفيزياوية والكيمياوية والبايالقرن العشرين قد ادى اىل احداث تغريات يف الصف

احليوي وكان هلذا التغري اثاره الضاره على االنسان وممتلكاته حيث كسر التوازن الذي كان قائما يف العديد من 

( مادية كانت ام صحية نفسية ام اجتماعية 6ت احلياة البشرية )احليوية مسببا تلوثا مشل كل جماال االنظمة 

0  

بانه الوريث الشرعي للمجاعات  فة البعض نبل وص  ة لقد اصبح التلوث ميثل وباال وكابوسا يهدد البسشري

 0واالوبئة اليت كانت تصيب البشرية يف العصور السابقة 

عملية صعبه ولذلك فان الباحثني  ويكون جامعا مانعا لهه ومكوناته وقد كان وضع تعريف بالبتلوث حييط حبدود

حماوالت كبرية وجادة من اجل وضع تعريف للتلوث حييوي على اغلب عناصر املعرف ورغم ذلك فان  اقد بذلو

الوصول اىل تعريف علمي شامل حيتاج اىل مزيد من الوقت ان مل يكن اجياد هذا التعريف مستحيال يف نظر 

حيث عرف بوجه عام على انه ) ادخال االنسان فقد وضعت تعاريف عديدة للتلوث  ( ومع ذلك7البعض )

بطريقة مباشرة اوغري مباشرة ملواد او طاقة يف داخل البيئة ميكنها ان تسبب ضررا او تعرض صحة االنسان 

ق االستخدامات للخطر وتلحق ضررا باملصادر احليوية واالنظمة البيئية او تشكل اعتداء على مناهج احلياة او تعو

 ( 8االخرى اللمشروعة للبيئة على حنو افضل ()
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كما عرفه البعض بانه ) كل تغيري يف الصفات الطبيعية للماء او اهلواء او الرتبة حبيث تصبح غري مناسبة 

لالستعماالت املقصودة منها وذلك من خالل اضافة مواد غريبة او زيادة يف كمية بعض املواد املوجودة يف هذة 

 ( 9وساط حتت الظروف الطبيعية ()اال

الناشي عن فعل االنسان على حنو حيمل معه الذي حيدث يف الوسط الطبيعي  كما عرفه البعض بانه التغيري

 ( 10نتائج ضاره بكل كائن حي ()

النظافة او كل عملية تنتج مثل هذة احلاله  مالتلوث بانه ) حاله من عدم النقاء او عدويعرف قاموس وبسرت 

(11 ) 

( الذي يفيد   التعميم  والشمول باستخدام لفظ ) كلث جند انها متيل اىلوبالنظر يف التعريفات اليت وضعت للتلو

العموم  والشمول وبناء علية فان التلوث يشمل كل ما يؤثر يف مجيع عناصر البيئة  مبا فيها من نبات وحيوان 

غري احلية كاهلواء والرتبة والبحار والبحريات وبعبارة  وانسان وكذلك كل ما يؤثر يف تركيب العناصر الطبيعية

( فالتغري يف 12بسيطة فان التلوث يوجد عندما توجد أي مادة او طاقة يف غري مكانها وزمانها وكميتها املناسبة )

ة الطبيعة قد يؤدي اىل تلوث البيئة واحلاق الضرر باالنسان والكائنات احلياملكان لبعض املواد املوجودة يف 

يف زمان وجود بعض  االخرى فنقل النفط من باطن االرض وسكبة يف البحار او االنهار يؤدي اىل تلوثها والتغيري 

املواد بالبيئة يرتتب علية التلوث فوجود املياة يف االراضي الزراعية يف غري اوقات الري يضر بالزراعة املوجودة 

ال معني ميكن ان ينشا عنه التلوث فزيادة كمية ثاني اوكسيد فيها وكذلك فان التغري يف كمية بعض املواد يف جم

( والتلوث ميكن 13الكاربون او نقص كمية االوكسجني يف اجلو بدرجة معينة يضر باالنسان  والكائنات احلية )

ان يكون طبيعيا بفعل العوامل الطبيعية كالزالزل والرباكني والفيضانات واما ان يكون بشريا بفعل االنسان 

  0( 14بسبب اهماله وعدم اكرتاثه مثل التلوث الناشا عن االشعاعات الذرية )دث خلال يف توازن البيئة وحي

 

 ومراحل تطورة  القانون البيئي

 

يرتبط القانون البيئي بالبيئة اليت تشمل االنسان والعوامل الطبيعية احمليطة به من ماء وهواء وكائنات حية 

بانه ) نظام القانون حلماية البيئة وتنميتها  وردع خمربيها ( وقد نشا القانون  ومجادات ويعرف القانون البيئي

االقتصادي خاصة يف  فعندما يتزايد النشاط 0ي للبيئة البيئي وتطور متالزما مع التطور االقتصادي واالجتماع

االزعاج البيت تقع على جماالت الصناعة والزراعة فان املعاجلة القضائية للتعويض عن االضرار حلاالت التعدي و

احلاجة اىل ان تتوىل االشخاص وممتلكاتهم مل تعد كافية ملواكبة االثار البيئية املالزمة لذلك التطور مما اكد  

على املصاحل   السلطة البتشريعية االصلية مهمة املوازنة بني املصاحل املتضاربه جلعل الغلبة ملصلحة البيئة على 

ومن خالل متابعة ورصد القانون البيئي يف دول العامل امكن  0ة املنفعة املقابلة للعائد الفردية القائمة على فكر

 رصد مرحلتني لتطور هذا القانون 

  1972املرحلة االوىل  وهي مرحلة ما قبل عام  -1
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ود ومتيزت هذة الفرتة بوج 1972مية الذي عقد عام نوهي املرحلة السابقة لقيام مؤمتر ستوكهومل عن البيئة والت

تشريعات قانونية تركز على تنظيم استغالل املوارد لكنها تغفل معاجلة االثار السلبية الستغالل تلك املوارد مثل 

غياب التشريعات املتعلقة حبماية املوارد املائية من التلوث بوجود بعض التشريعات اليت تساعد على منح حقوق 

حليازة وق اوقوانني االراض اليت انصب فيها االهتمام على حق االحتكار واستغالل املوارد كما يف قوانني الغابات

وخالل هذه الفرتة كانت هناك  ة تتضمن استدامة العطاءغالل تلك احليازات وفالحتها بصوربدال من تنظيم است

بعض الدول اليت استطاعت ان حتقق تطور ملحوظ يف جمال التشريعات القانونية مثل الواليات املتحدة وفرنسا 

كانت فرنسا السباقة يف هذا اجملال حيث صدر فيها اول مرسوم يتعلق بالرقابة على املصانع اليت تنفث  حيث

يف عهد نابليون بونابرت كما اصدرت عام  1810كميات كبرية من الدخان والروائح الكريهه وذلك عام 

اصة تعين جبودة اهلواء مت انشاء وكالة خ 1980قانون تصنيف املنشات واملوسسات اخلطرة  ويف عام  1917

اجلوي ونوعيته اما الواليات املتحدة االمريكية فقد شرعت مجلة من القوانني البيئية نذكر منها قانون اهلواء 

عدة مؤمترات دولية حول مشاكل البيئة   1972وعقد خالل مرحلة ما قبل عام     1967النظيف عام 

واملؤمتر الدولي ملنع تلوث البحار بالنفط عام  1946عقد عام  متثلت باملومتر الدولي لتنظيم صيد احليتان الذي

ومؤمتر البيئة وحلول مشكالت  1963ومؤمتر حضر جتارب االسلحة النووية يف اجلو وحتت املاء عام  1954

  1970ومؤمتر التلوث البحري عام  1968التلوث عام 

 1972املرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد عام   -2

 اعقبت مؤمتر االمم املتحدة يف مدينة ستوكهومل وحضرته كافة الدول االعضاء يف االمم املتحدة وهي املرحلة اليت

حول البيئة االنسانية واملتضمن اول وثيقة دولية عن مبادي  2997انذاك وصدر يف ختام اعماله االعالن املرقم 

ما يصيبها من اضرار فضال عن خطة للعمل العالقات بني الدول يف شؤون البيئة وكيفية التعامل معها واملسؤولية ع

توصيات تدعو احلكومات ووكاالت االمم املتحدة واملنظمات الدولية اىل التعاون يف اختاذ  109الدولي تضمنت 

 ( 15تدابري من محاية احلياة ومواجهة مشكالت البيئة)

كل اساسي باالدارة واالستغالل وقد اعقب هذا املؤمتر سعي دول العامل احلثيث لوضع التشريعات اليت تعين بش

 هتنظم ختطيط استخدام موارد امليا املستدام هلذة املوارد فعلى سبيل املثال تضمنت قوانني البيئة احكاما

واحملافظة عليها والبسيطرة على تلوثها باالضافة اىل املعايري االخرى جبودة املياة ونقائها وقد متيزت هذة الفرتة 

حيث اجتهت  0طور احملافظة على املوارد اىل البناء املتكامل للمنظومة البيئية  باالنتقال الندرجيي من

ريعا التكامل بني عناصر ومكونات البيئة وادارتها ختطيطيا وتش ة اىل استصحابالتشريعات خالل هذة الفرت

ول النامية اليت يف جمال التشريع البيئي يف كافة دول العامل خاصة الد ات معاصرةوبرزت يف هذة الفرتة اجتاه

 ميكن اجياز اهتمامها التشريعي البيئي بالتالي:

 تضمني املسائل البيئية يف الدساتري ويف اخلطط السرتاتيجية للدول  -أ

 ترسيخ معايري ومستويات اجلودة يف القوانني والتشريعات العامة -ب

 افز املشجع واحل عمن باب اجلزاء الراد ترسيخ املبادى البيئية واالقتصادية يف القوانني -ج

 تضمني املعايري الدولية يف القوانني واالجهزة الوطنية  -د

 تضمني صيغة تقويم االثر البيئي كمعيار لضبط اقامة املشاريع  ذات االثر البيئي السالب  -هـ
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 0لالدارة البيئية املؤسسية ادخال مبداء التنسيق كاساس  -و

 (16ني االطارية )حتقيق االتساق التشريعي من خالل وضع القوان -ز

 

كما شهدت هذة املرحلة قيام العديد من املؤمترات الدولية حول البيئة مثل الندوة العاملية للرتبية البيئية والبحار 

كما  1978وندوة التعليم البيئي والتوعية البيئية اليت عقدت يف تبليسي يف جورجيا عام  1975يف بلغراد عام 

ودي جانريو  مسيت بقمة االرض كما انعقد املؤمتر العاملي للمناخ يف برلني يف ري 1992عقدت قمة دولية عام 

تو كما عقد املؤمتر تفاقية كيواابرام اتفاقية عاملية للحد من التلوث متثلت ب 1997كما مت عام  1995عام 

ء اكثر من وقد شهدت هذة الفرتة انشا 2002هانسبريغ يف افريقيا اجلنوبية عام والدولي حلماية البيئة يف ج

وزارة او وكالة للبيئة يف دول العامل كما شهدت هذة الفرتة ظهور االالف من املنظمات البيئية على  155

    (17املستويات احمللية والدولية )

 

 اثر القوانني احمللية يف خفض معدالت التلوث 

وحتى االحـزاب يف كـثري مـن دول     أصبحت محاية البيئة من األعمال اليت تستحوذ على اهتمام احلكومات واملنظمات

العامل سواء كانت تلـك الغنيـة او الفقـرية لوعلـى مـدى سـنوات طويلـة كانـت محايـة البيئـة فكـرار يكـاد ينحصـر يف              

اجملتمعات والدول املتقدمة ل ذلك ان الدول النامية ال تستطيع االتيان بهكـذا فكـر كونـه يصـطدم مبتطلبـات التنميـة       

لدول ان تتخلى عن افكار محاية البيئة اذا ما ارادت االستمرار على طريق التنميـة والتقـدم   حيث كان لزاما على هذه ا

وقد عربت رئيسة وزراء اهلند الراحلة انديرا غاندي عن سبب عدم اهتمام الدول الفقـرية مبكافحـة التلـوث بقوهلـا يف     

ومنازل هي اقرب اىل االكـواخ عـن ضـرورة    مؤمتر ستوكهومل )) كيف ميكننا التحدث اىل اوالئك الذين يعيشون يف قرى 

محاية اهلواء واحمليطات واالنهار يف حني ان حياتهم حبد ذاتها يف االصل مويوءة ان البيئة ال ميكن حتسينها يف ظل 

لغري ان هذه الفكرة سرعان ما تغريت واتضح انه اذا ارادت الدول الناميـة حتقيـق تنميـة اقتصـادية فعالـة       ( 18)الفقر 

ال تستطيع ذلك دون احلفاظ على مواردها الطبيعيـة وبـات مـن املؤكـد ان الـدول الناميـة ذات مصـاحل ثابتـة يف         فانها 

محاية البيئة سواء على النطاق اجلغرايف هلا او على الصعيد الدولي وذلك لكي تتحسن ظروف احلياة فيها ويف ضوء ما 

تضامن بـني الـدول ل وقـد عمـدت كـثري مـن الـدول اىل سـن         تقدم اصبحت محاية البيئة اكثر االفكار بلورة وجتسيدا لل

قوانيني وتشريعات حلماية البيئة وقد ساهمت هذه القوانيني اىل حد كبري يف التقليل من معدالت التلـوث يف كـثري مـن    

 الدول ومن هذه الدول الصني اليت اهتمت شديد االهتمام حبماية البيئة وحددتها كسياسة وطنيـة واسـرتاتيجية مهمـة   

امثرت جهودها هذه عن تباطؤ معدالت التلوث البيئي والتدمري االيكولوجي مـع ان كميـة اسـتهالك املـوارد وامللوثـات      

ت قكما اطل ( الئحة ادارية لتعزيز اعمال محاية البيئة50تزداد بشدة ل لقد وضع جملس الدولة الصيين ما يزيد عن )

ات اليت صرفت ملوثات منتهكة بـذلك القـانون حيـث تعاملـت     احلكومة محالت خاصة حلماية البيئة الصالح املؤسس

( مؤسسـة خلرقهـا القـانون البيئـي     16( الف قضية انتهاك لقانون البيئة ومت اغالق )75هذه احلمالت مع اكثر من )

لكما بلغ عدد العاملني يف الدوائر اليت تتبـع مصـلحة محايـة البيئـة عـام       2005 – 1996خالل الفرتة من   (19)

خص يزاولون االدارة واملراقبة والبحث العلمي والدعاية والتثقيف كما ان هناك حـوالي  شالف  167حوالي  2005
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الف موظـف ل ان هـذه االعمـال امثـرت عـن       50هيئة ملراقبة البيئة وتنفيذ قانون البيئة يعمل بها اكثر من  3854

كسـجني للكمياويـات الصـناعية وثـاني اوكسـيد      نتائج جيدة متثلت يف اخنفاض كميـات امليـاه املهملـة الصـناعية واالو    

الكربيت الصناعي والدخان الصناعي والغيار الصناعي املعروفة يف توليـد وحـدة واحـدة مـن النـاتج الـوطين االمجـالي        

ل كمـا   1995% علـى التـوالي منـذ عـام      39و  45و  42و  72و  58اخنفـض بنسـبة     2004الصيين عـام  

عن  %45بنسبة  2004دوالر امريكي عن قيمة الناتج الوطين االمجالي عام  1250اخنفض استهالك الطاقة لكل 

نقطـة   31جودة اهلواء البالغة الدرجة الثانية مـن املعيـار احلكـومي بنسـبة     ذات  وارتفعت نسبة املدن  1990عام 

االدنى من  ل واخنفضت يف نفس الفرتة نسبة املدن ذات جودة اهلواء 1996كما كانت عليه عام  2005مئوية عام 

ل وحسب االحصاءات الصينية فان املساحات املزروعة بالغابـات قـد وصـلت اىل     ( 20)نقطة مئوية  3الدرجة الثالثة و 

اىل  2006مليون هكتار ل كما وصلت االسـتثمارات الصـينية املعروفـة يف السـيطرة علـى التلـوث البيئـي عـام          175

ا رئيسـة طموحـة حلمايـة البيئـة يف خطتهـا اخلمسـة القادمـة        مليار دوالر امريكـي كمـا وضـعت الصـني اهـداف      119

( متثلت يف حماولة حفظ استهالك الطاقة لكل وحدة واحدة من الناتج الوطين االمجالي مبقدار  2010 – 2006)

سـنغافوره  املتمثلـة ب  دول شـرق وجنـوب شـرق اسـيا    امـا    %20% اىل  18.2وزيادة الغطاء النباتي الغابي من  20%

وتايوان وتايلند فان معدالت التلوث فيها قد تزايـدت مبعـدالت مذهلـة فاقـت معـدالت       اجلنوبية نغ وكورياوهونغ كو

% سـنويا خاصـة يف قطاعـات الصـناعة      30النمو الصناعي يف هذه الدول حيث بلغت معدالت التلـوث فيهـا حـوالي    

من الناتج احمللـي االمجـالي بينمـا    %  10 -5ما بني  2005والنقل والطاقة وقدرت تكاليف التلوث الصناعي عام 

% من الناتج احمللي لكل دولة من الدول السابقة الذكر كمـا ان   3 – 2تراوحت عملية التنظيف واصحاح البيئة بني 

مـن حيـث نسـبة تلـوث اهلـواء يف العـامل وهـي بـانكوك          اهذه الدول تضم مخسا من قائمة املدن العاملية السـبع االسـؤ  

سيئول وهونغ كونغ ورغم ان هذه الدول قد شرعت قـوانني عديـدة هـدفت اىل احلـد مـن التلـوث       وجاكرتا وكوالملبور و

ت مؤسسات هدفها محاية البيئة ووضعت ظـوابط مشـددة علـى املصـانع واملؤسسـات الصـناعية اال ان كـل تلـك         اوانش

البيئية اسباب هذا التدهور مبا االجراءات مل تنجح يف احلد من تدهور البيئة يف هذه الدول ويرجح املهتمون بالدراسات 

  -تي :اي

االستخدام الكثيف للطاقة مما ادى اىل احـداث التلـوث اجلـوي بزيـادة كميـة اجلسـيمات الدقيقـة العالقـة          -1

والغازات السامة باجلو مثل ثاني اوكسيد الكاربون واوكسيد النرتوجني اضافة اىل االمطـار احلامضـية حيـث    

 للتوسع الصناعي ل ان االستخدام الكثيف جاء نتيجة

ازدياد حركة الثقل وعدد املركبات خاصة املركبات اليت تستخدم الديزل واحملركـات ذات التلـوث املرتفـع     -2

ففي كوريا وتايلند وتايوان وهونغ كونغ يتضاعف عدد املركبات كل ثـالث سـنوات ل كمـا ان منـاخ جنـوب      

 شرق اسيا االستوائي ال يبدد امللوثات بسهولة ل

صناعي وزيادة عدد املنشات واالنشطة الصناعية اليت تعترب مصادر اساسية للتلوث ل مثل صناعة التوسع ال -3

احلديد الصلب واملناجم والتعدين ومنشات االمسنت واعمال التكرير والكمياويات وحمطات التوليد احلراري 

واء الواليات املكتظة يف ووفقا ملقياس منظمة الصحة العاملية فان نسبة اجلسيمات العالقة والدقيقة يف اج

%  يف كل غرام من املرت املكعب كما تصل نسبة ثاني اوكسيد الكاربون يف  60 - 40ماليزيا ترتاوح بني 
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 9مايكرو غرام  يف املرت املكعب الواحد بينما املعدل العاملي ال يتجاوز الـ  50الطرق الرئيسية املزدمحة اىل 

 مكروغرام يف املرت املكعب ل

القطاعات الصناعية االكثر تلوثا للبيئة يف اسيا خاصة يف اندنوسيا وتايلند والفلـبني وهـو االمـر الـذي     انتشار  -4

يزيد من حجم املكونات الساحة يف اجلو واملصادر املائية ل فشواطيء معظم املدن املطلـة علـى احملـيط ملوثـة     
ه معاجلة املخالفـات البيئيـة كمـا    ل وقد عمدت بعض الدول اىل انتشاء جهاز شرطة خاص بالبيئة هدف  (21)

وحددت اهدافها يف الرقابة والـزام تنفيـذ    1990هو احلال يف اسرائيل اليت انتشئت الشرطة اخلضراء عام 

قوانني البيئة من اجل تقليص عوامل تلوث البيئة وقد منحت صالحيات واسعة متثلـت يف اعتقـال خمـالفي    

 ( 22)مات املالية وتقديم لوائح اتهام ضد املخالفني لقـوانني البيئـة   انظمة البيئة والتحقيق معهم  وحترير الغرا

 ل  

لسـنة   4اما الدول العربية فقد شرعت العديد من القوانني اخلاصة بالبيئة مثـل قـانون البيئـة املصـري رقـم      

 والذي اوجب احملافظة على مكونات البيئة واالرتقاء بها ومنع تـدهورها  او تلوثهـا واالقـالل مـن     1994

حدة التلوث وتشمل هذه املكونات اهلواء والبحار واملياه الداخلية من ظمنهـا نهـر النيـل والـبحريات وامليـاه      

اما يف العراق فانه مل يعرف تشـريعا   ل(  23)اجلوفية واالراضي احملميات الطبيعية واملوارد الطبيعية االخرى 

انون ووجود تشريعات بيئية سابقه يف الوجود  عليـه  بيئيا موحدا اىل يف الفرتة االخرية وبالرغم من حداثة الق

وتنوع اسباب التلوث الذي حل بالبيئة العراقية عقب احلروب الثالثة االخرية فان القانون  البيئي العراقـي  

مل يزل  يفتقر اىل دقة العبارة ومشولية املعنى وسعة االفق حبيث يشمل كل عناصر احمليط املادي ويفتقـر اىل  

االجرءات صرامة يف اجلزاءات حيث ان التنظيم االداري حلمايـة البييئـة مل يظهـر اال بعـد عقـد      الوضوح يف 

 1974مومتر ستوكهومل لتنمية املوارد البشرية حيث انشـيء اول جهـاز اداري يعنـى بشـوون البيئـة عـام       

امـا فيمـا    اىل )جملـس محايـة البيئـة(    1978( ثم غـري عـام    24مسي ب)اهليئة العليا للبيئة البشرية ()

 يتعلق بالتشريعات اليت تعكس احلماية القانونية ذات املغزى البيئي فقد صدرت عدة تشريعات منها:

 1958لعام  71قانون حتديد البحر االقليمي للعراق رقم _1

 1983لسنة  112قانون صيانة شبكات الري والبزل ومحاية االراضي املستصلحة رقم _2

لبيئة بشان تصريف الفضالت من الوحدات السكنية واحملالت العامـة  قرارات جملس محاية وحتسني ا_3

 1991لسنة  2اىل االنهار رقم 

 ين ما تسببه املركبات من تلوث بيئبشا 1996لعام  10البيان رقم _  4 

بشان معاجلة املخلفـات الصـناعية والغازيـة     1987لسنة  5رقم    قرار جملس محاية وحتسني البيئة_5

بة للعديد من املعامـل كمعمـل البطاريـات والكربيـت والزجـاج والزيـوت النباتيـة واالمسنـت         والسائلة والصل

 21كما انتشار قانون انشاء اهليئة العامة للبيئة يف دولـة الكويـت  رقـم    (25والطابوق واالطارات واالمسدة)

لعربيـة وزارات او  اىل ضرورة احلفاظ على البيئة الكويتية من التلوث ل ومتتلك معظـم الـدول ا   1995لسنة 

هيئات او مؤسسات حكومية بيئية يقع علـى عاتقهـا احملافظـة علـى البيئـة وحماربـة التلـوث اال ان هـذه         

الوزارات واملؤسسات بقيت عاجزة عن ايقاف التدهور البيئي احلاصل يف هذه الدول ولعل السـيب وراء ذلـك   

بالبيئـة يف املنطقـة    تالتشريعات اليت عني الدراسات ان يعود لعدم كفاية التشريعات البيئية حيث اوضحت
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العربية مل تتناول يف اغلب االحيان عناصر تكوينات البيئة بطريقة مباشرة وامنا هي جمموعة تشريعات هلـا  

صلة بشكل او باخر بالبيئة وموضوعاتها فمكونات البيئة حسب رؤية املتخصصني واليت متسـها التشـريعات   

ء من التلوث والفالف اجلوي وطبقـة االوزون مـن التفكـك اىل جانـب محايـة      بصورة مباشرة هي محاية اهلوا

الكائنات احلية الربية والبحرية ومحاية موائلها من كافة املهددات البيئية باالضافة اىل عناصر محاية الرتبة 

ض العناصـر  واحلماية من اثار الضوضاء ونتيجة الغياب الكامل للمعاجلة التشريعية او املعاجلة السطحية لبع

ازدادت حدة املشاكل البيئية خاصة مع غياب دور التوعية واالعالم  البيئي ل ضمن مظاهر اخللل البيئـي يف  

الدول العربية ل اختفاء  الغطاء النباتي وزيادة الرقعة املتصـحرة وتـدهور خصـائص الرتبـة ومتلحهـا وتلـوث       

صوص التشريعية املتعلقة بالبيئة تناولت جوانـب يف  اهلواء ومياه الشرب وغريها من املظاهر ل    ان معظم الن

عني ممـا جعـل تلـك    شرالبيئة وفق منظور ضيق حيث كانت الصورة الكاملة حلالة البيئة غائبة عن اذهان امل

النصوص غري كافية وغري مالئمة للحاجة اليت تتطلبها تطورات العصر ل اذ يغيب عن هذه النصوص املعيـار  

يتعـرض تطبيـق الـنص     ة بالبيئة وبغياب املعيار العلمي املرجعـي يد املخالفات املتعلقالعلمي املرجعي يف حتد

اذ  انه من املعروف عند تطبيق النصوص اجلزائية ال بد من ان يـتم   القانوني لالجتهاد وخيرج عن مقاصده 

يضـاف اىل   ( 26 )  ((ال جرمية وال عقوبـة اال بـنص يف القـانون     )) االستناد اىل نص قانوني واضح عمال مببدأ 

عمـول بهـا   ذلك ان هناك بعض اجلوانب اهلامة املتعلقة بالبيئة واليت مل يـتم تناوهلـا مـن قبـل النصـوص امل     

راع تشريعي يف توفري املعاجلة القانونية والسند القانوني امللزم لتامني محاية البيئـة  فحاليا ل مما يعين وجود 

 وادارتها ل  

ت البيئية يف املنطقة العربية والدول النامية وتـتلخص اهـم اسـباب عـدم كفايـة      اسباب عدم كفاية  التشريعا

  -التشريعات البيئية  فيما ياتي  :

عدم مرونة التشريعات املعمول بها بالشكل الذي يالئم التطور السريع يف اجلوانـب احلياتيـة املختلفـة الـيت      -1

 ة لادت اىل احداث تغريات واسعة ومتنوعة على االنشطة البيئي

 ازدواجية النصوص املتعلقة بالبيئة ل وما ينشأ عن ذلك من عدم الوضوح يف اعتماد النص واجب التطبيق ل  -2

ازدواجية عمل املؤسسات املختصة  بشؤون البيئة وما ينشأعن ذلك من تداخل وتنازع يف االختصاصات سواء  -3

 يف جمال االشراف والرقابة او التنفيذ ل 

 تضمنتها النصوص التشريعية حيـث انهـا ال تتمتـع بقـوة الـردع املوازيـة حلجـم        عدم مالئمة العقوبات اليت -4

 املخالفات املتعلقة بالبيئة ل 

 عدم تناول النصوص الكثري من املستجدات اهلامة املتصلة بالبيئة ل -5

بل  غياب االستقاللية يف عمل املؤسسات املسوؤلة عن شؤون البيئة حيث انها ال تعمل على البعد البيئي فقط -6

 ترتبط بنشاطات حكومية اخرى تاخذ الكثري من جهدها ووقتها ل

غياب الكوادر املتخصصة يف العمل البيئي يف املؤسسات املعنيـة بـادارة شـؤون البيئـة ممـا يفقـدها املرجعيـة         -7

 العلمية واالدارية ل

العامة او اخلاصة او  ار االجهزة املسؤولة عن شؤون البيئة اىل صالحية الرقابة على عمل املؤسسات سواءقتفا -8

 االهلية الالزمة ملتابعة تطبيق وانقاذ النصوص التشريعية املتعلقة بالبيئة ل  
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 -يف  املنطقة العربية متثل يف : وقد نتج عن عدم كفاية التشريعات املتعلقة بالبيئة تدهور بيئي حاد خاصة

   نقص االنتاجية -1

اذ تشري معظم الدراسات املتعمقة اليت قامت بهـا املراكـز البحثيـة ان االنتاجيـة البيولوجيـة تتـاثر       ل  

بعوامل عديدة تؤثر بدورها على النظم البيئية فتصبح غري قادرة على مقاومة املـتطفالت ممـا يـؤدي اىل    

 معدل توازنها حدوث حتول البيئة واختالل يف

 ل   ةاحنسار الغابات واملراعي الطبيعي -2

ومن مظاهر اخللل البيئي ايضا اختفاء الغابات ففي سوريا على سـبيل املثـال تناقصـت رقعـة الغابـات      

كمـا اختفـت غابـات     %17% اىل حنـو   25خالل العشر سنوات االخرية من القرن العشرين من حنـو  

 تغالل جائر لاالرز يف لبنان الستخدام اخشابها يف بناء السفن ل كما تعرضت الغابات االستوائية الس

 ل   جفاف املستنقعات واحتفاء احلياة املائية -3

نتيجة لالنفجار السكاني وتزايد احلاجة اىل الغـذاء بصـفة خاصـة احلبـوب جلـا االنسـان اىل جتفيـف        

اراضي املستنقعات والـيت هـي اهـم نظـم احليـاة البيولوجيـة املنتجـة للـربوتني احليـواني السـتزراعها           

  من نظم احلياة البيئية املائية  اء حلقة هامةباحلبوب مما يؤدي اىل اختف

 

 تلوث مياه الشرب ل  -4

ادت افرازات الثروة الصناعية والتكنولوجية اليت اجتاحت العامل خالل القرنني السابقني اىل زيادة االنتاجية 

لميـة والتقنيـة   وتطوير النظم البيئية يف بعض حاالتها اال ان وفرة الفضالت امللوثة الناجتة عن هذه الثروه الع

واليت استخدمت قوة اجلاذبية واالحندار الطبيعي للمياه لتصريف الفضالت يف جماري االنهـار قـد احلقـت    

 ل اضرار باحلياة البيولوجية نتيجة جتاوز هذه الفضالت كما ونوعا سعة احلمل هلذه االنهار

 واهميتهاالبيئية  االتفاقيات االقليمية

واء كانت ثناية ام متعدده االطراف من املسائل ذات االهتمام املشـرتك بـني الـدول    االقليمية ستعترب االتفاقيات

املتعاقدة ويعتمد جناح هذه االتفاقيات على عدة عوامل منها:عدد الـدول املتعاقـدة وكـذلك مسـتوى القضـايا       

يف كافـة    قليمية (وقد عقدت الكثري من االتفاقيات اال27البيئيةاليت تعاجلها  النصوص التنفيذية لالتفاقية)

 قارات العامل نورد يف االتي اهمها

 اتفاقيات الدول االمريكية_1

لقد عقدت الدول االمريكية اتفاقيات عديدة اختذت فيها خطوات عمليـة ملعاجلـة املسـائل املتعلقـة حبمايـة      

ــدومنيون يف عــ      ــن دول ال ــدا)النها م ــن كن ــة ع ــا نياب ــات املتحــدة وبريطاني ــدت الوالي ــث عق ــة حي ام البيئ

(معاهدة واشنطن اليت تتعلق باحلدود املائية بني الدولتني واشارت هذه املعاهدة يف مادتها الثانية اىل 1909

ان كل دولة هلا احلق يف استخدام والسيطرة على مواردها املائية الواقعه يف اقليمها شريطة ان ال يسبب هـذا  

تتعلق  1991ملتحدة وكندا اتفاقية بيئية عام كما عقدت الواليات ا0(28االستخدام ضررا للدولة االخرى)
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وعقدت الواليات املتحدة كـذلك  0بنوعية اهلواء العابر للحدود بصوره عامة واالمحاض املنبعثة بصورة خاصة

بشان معاجلة التغري احلاص يف نوعيـة ميـاه نهـري ريوكرانـدو وكـوالرادو       1889اتفاقية مع املكسيك عام 

عقـدت الـدولتان    1983ية خاصة مسيت جلنـة احلـدود الدوليـة ويف عـام     وانشات هلذا الغرض جلنة دول

اتفاقية التعاون املتعلقة حبماية وحتسني البيئة يف املناطق احلدودية وهدفت هـذه االتفاقيـة الىمنـع التلـوث     

 والسيطرة عليه يف مناطق احلدود البحرية وتقديم اطار عمل لالبالغ عن احلوادث الطارئة

 ل االوربيةاتفاقيات الدو_2

لقد ادركت الدول االوربية خطورة املشاكل املتعلقة بالتلوث البيئي وقامت مبعاجلة هذه املشاكل من خالل ما عقدته  

من اتفاقيات تعين بشكل او باخر بانشطة وفعاليات االنسانفي ميدان البيئة حيث عقدت جمموعة الدول 

واليت وجهت بشكل واسع اىل خمتلف االنشطة بتصريف النفايات االسكندنافية)الدامنارك ,فنلندا,النرويج,السويد( 

السائلة او الصلبة يف اجملاري املائية الدولية او البحريات او البحر,تلوث اهلواء,الضوضاء,االهتزاز, التغري يف درجات 

ولندا ولكسومبورغ كما عقدت الدول االوربية اليت تشرتك يف نهر الراين )فرنسا وه 0(29)احلرارة وغريها من االنشطة

واليت عنيت حبماية نهر الراين ونوعية مياهه من  1963واملانيا وسويسرا( اتفاقية برين حلماية نهر الراين عام 

 (* 30خالل منع التلوث يف املستقبل وحتسني نوعية املياه واصالحها)

 اتفاقيات الدول االسيوي_3

عندما انشئت اللجنة القانونية  1967التلوث عام واتضحت جهود الدول االسيوية يف حماوالتها للحد من 

االستشارية لدول  لدول اسيا وافريقي حيث بدات هذه اللجنة عملـها لصـياغة القواعـد املتعلقـة  باسـتغالل      

( حلمايـة  asean  ()30)اتفاقية رابطة شعوب شرق اسـيا  1985كما عقدت عام  0مياه االنهار الدولية

 النظام البيئي وتطويره

 عات واالتفاقيات الدولية ودورها يف احلد من تلوث البيئةالتشري

فيما بني  4,5تعادل وتزايد انتاج الطاقة بدالة اسيةتضاعف االنتاج الصناعي العاملي اربع مرات  1950منذ عام 

وازداد  1992_1950اضعاف فيما بني  6وبالطريقة نفسها تضاعف انتاج النفط  1985_1950عامي 

 1980_1940عشرة اضعاف يف نفس الفرتة كما تضاعف استخدام العامل من املياه بني عامي استخدام املخصبات 

كما  1970اىل حوالي الثلث مما كان عليه عام  1996واخنفض نصيب الفرد يف االقطار النامية من املياه عام 

وهو ما يكفي للتاثري يف تغيري  ppmجزء باملليون  360تزايدثاني اوكسيد الكاربون منذ الثورة الصناعية اىل ما يقرب 

االف سنة ومستوى سطح البحر اىل ما يعادل ثالث او ست مرات اسرع  10املناخ العاملي اسرع مما كان عليه خالل 

سنة املاضية  وكان من نتيجة ما تعرضت له االرض من تدهور ان اصبحت االراضي  100مما كان عليه خالل ال

دولة تعاني ندرة مياه  26دولة اصبحت تعاني من نقص املياه منها  80كما ان  املهددة بالتصحر ثلث مساحة االرض

نوعا من حيواناتها بسبب هذا التدهور  50كما ان  تلوث اهلواء والطرق املالحية واملناطق الساحلية تسبب يف انقراض 

التلوث يف نقص االمساك والقضاء  زاد الفقراء فقرا خاصة يف املناطق اليت تعتمد على البيئة الساحلية واالنهار وتسبب

على الغابات اليت تعترب مصدر الدواء اىل جانب ما يسببه التلوث من امراض وهالك وميثل سكان الدول الصناعية ربع 
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من معادنه %75ابه ومن اخش%85من الطاقة املستخدمة يف العامل و %70سكان العامل لكنهم يستهلكون حوالي 

 (31 غذائه) من%60و

ك حل ملشكلة تدهور البيئة اال من خالل التعاون بني الدول فهذا االمر اصبح ملحا وضروريا من اجل ضبط او ليس هنا

منع  مسبباته واجياد طرق للتغلب عليها او ختفيف خماطرها وعلى الرغم من ان هناك الكثري من االتفاقيات 

ولعل سبب ذلك هو فشل املعاهدات  ئة مستمر اىل االسواوالربوتوكوالت واملباديء والربامج واخلطط امللية فان تدهور البي

واالتفاقيات يف منع او ضبط النشاطات والتصرفات املسوولة عن تدهور البيئة ورغم كثرة هذه املعاهدات اال ان اهم 

 ومومتر ريودي جانريو عام 1972حدثني حدثا يف العامل بشان البيئة هما مومتر االمم املتحدة يف ستوكهومل عام 

وقد سبق اهتمام دول العامل بالبيئة هذين التارخيني حيث وقعت الدوالالوربية اول اتفاقياتها البيئية عام  1992

واخلاصة حبماية احليوانات)الطيور واالمساك( يف افريقيا ثم اعقبها توقيع اتفاقية محاية عجول البحر يف  1900

واتفاقية محاية احليتان عام  1940احلياة الربية عام  كما مت توقيع اتفاقية حلماية 1911مشال االطلسي عام 

 مت التوقيع على قانون اعالي البحار 1982ويف عام  1954واتفاقية محاية البحر من التلوث بالنفط عام  1946

ان مجيع هذه االتفاقيات كانت تهدف اىل احلد من  التلوث ومحاية البيئة بصوره عامه ولكن رغم اهتمام املنظمات 0

عندما ظهرت مجاعة اصدقاء البيئة واجربت من خالل نشاطها دول  1969عددها مل يكن دورها فعاال حتى عام وت

العامل ومنظماته على االنتباه للخطر الذي يشكله تلوث البيئة على حياة البشر ومستقبلهم ويف تلك السنة اعلن االمني 

مل خالفاتها جانبا وتعمل على حتسني البيئة واحلد من العام لالمم املتحدة ان الوقت قد حان الن تضع دول العا

دولة  114والذي حضرته  1972االنفجار السكاني وبدات منذ ذلك الوقت التحضرياتلعقد مومتر ستوكهومل عام 

وكان من نتائجه االعالن عن خطه بشان البيئة ضمن نظام االمم املتحدة كما حث  املومتر مجيع دول العامل على 

ون البيئة ووضع قاعدة لتطبيق محاية البيئة للسنوات القادمة وبعد هذا املومتر برز اهتمام العلماء بشوون مناقشة شو

البيئة وبدء برنامج االمم املتحدة للبيئة وتشكلت جلنة من اخلرباء ووضعت خطة للحد من خطر طبقة االوزون ويف عام 

حيث ساهم 0اتفاقية يازل للسيطرة على النفايات اخلطرةمت اقرار 1989ويف عام 0عقد مومتر املناخ العاملي 1979

القلق الدولي املتزايد بشان عمليات نقل وطمر النفايات اخلطرة عرب احلدود وال سيما يف دول العامل الثالث على اعتماد 

  والذي 1992كما عقد مومتر ريودي جانريو بالربازيل عام  (32  دولة) 52هذه االتفاقية حيث صادقت عليها 

بهدف صياغة اتفاق عاملي لتقليل  (unfcccمتخض عنه  تاسيس مومتر اطار عمل االمم املتحدة للتغريات املناخية)

مبدا تستهدف توجيه  27تضمن اعالن الريو ديباجة و الغازات احلابسة للحرارة ووضع حد الثار االحنباس احلراري

كانت الشر سنوات االخرية من القرن العشرين مهمه يف  لقد0اجملتمع الدولي يف جهوده لتحقيق التنمية املستدامة

:اخلطوة االوىل حدثت يف منتصف   اساسيتني حنو الوصول اىل اتفاق مشرتك جمال البيئةفقد جرى اجناز خطوتني

عندما تشكلت اتفاقية كيوتو حيث نصت على املباديء االساسية  1997ليلة الثالث عشر من كانون االول  عام 

هدة عاملية لوقف انبعاثات الغازات احلابسة للحرارة حيث نصت اتفاقية كيوتو على ان كل الدول املتقدمة العامة ملعا

وحتى  2008وذلك للفرتة من  1990من املستويات املسجلة عام  %502سوف تعمل على وقف انبعاثاتها بنسبة 

يات املتحدة اخذت تنتج نسبة فالوال 1997ومع ذلك واصلت بعض الدول انبعاثاتها بشكل ملحوظ منذ  2012

( لذا  فاذا وافقت الواليات املتحدة 33    )1990عما كانت عليه عام  %30حبوالي  تلوث بثاني اوكسيد الكاربون

على اتفاقيةكيوتو واقرتها فيجب عليها وقف انبعاثها باكثر من الثلث مما سيضر باقتصادها اما االجناز التالي الذي 
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دولة على اتفاقية كيوتو وجعلتها معاهده  180حيث وافقت اكثر من  2001اع بون عام حتقق فقد كان يف اجتم

ورفضت التوقيع على  2001قانونية ورغم  هذا االجناز انسحبت الواليات املتحدة االمريكية من اتفاقية كيوتو عام 

انها تساهم حبوالي ربع تلوث العامل اتفاقية بون معللنا ذلك بان التزامها باالتفاقية سيوجه ضربة قاضية القتصادهامع 

من غاز ثاني اوكسيد الكربون ويف اجتماع بون مت رفع نسبة ثاني اوكسيد الكاربون املستهدفة باخلفض حسب اتفاقية 

دولة يف   37كيوتو لتحفيز كل من اسرتاليا وكندا واليابان لالنضمام اليها وبذلك اصبحت االهداف املوضوعه الغنى 

مقارنة باملستويات  %3اىل%1ا تقدما تتمثل يف  خفض انبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكاربون بنسبة العامل واكثره

ولكن املعاهده ال تشمل الدول غري املتطورة)النامية( وهذا من نقاط ضعف االتفاقية ومن اهم  1990املسجلة عام 

هلند ذات معدالت النمو الصناعي املرتفع اسباب تلكوء اجلهود الدولية للحد من التلوث ذلك ان دول مثل الصني وا

سوف تنتج كميات هائلة من امللوثات كما انها سرتفع اعداد السيارات يف العامل اىل مليارات اذا ما  واصلت نسبة عدد 

 السيارات لكل عائلة فيها باالرتفاع على ما هي عليه اليوم

لكنها مل تطبق الن تنفيذها  2000ز التنفيذ منذ عام ان معاهدة كيوتو املتفق عليها كان ميكنها ان تكون دخلت حي

من االنبعاثات العاملية بضم هذه االتفاقية اىل  قوانينها الوطنية  %55دولة على االقل متثل اكثر من  55يتطلب قيام 

ما  وهو امر مل حيدث ويبدو  انه مستبعد احلدوث السباب اقتصادية وسياسية حبتة من الواضح ان هناك مفارقة بني

على توثيق  38وافقت عليه دول العامل يف اتفاقية كيوتو وبني واقع حال هذه الدول فقد وافقت الشعوب  الصناعيةال

االهداف اخلاصة بتقليل انبعاثات الغازات احلابسة للحرارة وقد بدات دول االحتاد االوربي موخرا بدمج املعاهدة يف 

من املستويات  %8وقف انبعاثات الغازات احلابسة للحرارة بنسبة قانون مجيع الدول االعضاء جمربة اياها على 

واهلدف القانوني وراء ذلك هو ختفيض نسبة غاز ثاني اوكسيد الكاربون  2010مع حلول عام  1990املسجلة عام 

ربى ما وذلك العطاء الدول االوربية الفقرية جماال للنمو وحسب االتفاقية ستقدم الدول الصناعية الك %1205حبوالي 

للدول النامية ملساعدتها على التكيف مع التغري  سنةمليون دوالر من املوارد املالية اجلديدة كل  500يقدر ب 

املناخي ولتوفري تقنيات جديدة ونظيفة ويقع على كاهل الدول الصناعية عبء زراعة الغابات واختاذ التدابري النشاء 

ذلك حيق هلذه الدول االعتزاز بكونها قلصت نسبة ثاني اوكسيد غابات جديدة وتغري ممارسات زراعية خاطئه وب

الكاربون يف الغالف اجلوي ومن املومل ان تبدا جتارة عاملية يف الكاربون بني دول العامل املتقدمة الدول النامية حيث 

باع يف صورة اطنان حيق للدول والشركات اليت ختتزن الكاربون اقامة تقنيات نظيفة يف دول اخرى مطالبة مبردود قد ي

واذا فشلت الدول املوقعة  (34 )من الكربون املخزن يف سوق سلع عاملي ويتوقع ان يتم تاسيس هذه السوق يف لندن

فيجب عليها اضافة هذا النقص اىل فرتة االلتزام  2010على االتفاقية يف الوصول الول جمموعة من االهداف عام 

يها االتفاقية وسيتم ابعادها عن سوق الكاربون وجتارته كما سيتم اجبارها علة الثانية اضافة لعقوبات اضافية تنص عل

تطبيق القياسات  التصحيحية وعلى الرغم من االجراءات اليت حتد من التلوث هي اجراءات مكلفة  ماديا اال ان 

مليار  10التامني حوالي التغري املناخي مكلف ماديا ايضا اضافة لكون اخلسائر اليت تسببها الكوارث حاليا لشركات 

مليار دوالر سنويا واخلسائر املتوقعه للسنوات  100دوالر سنويا والتكاليف احلقيقية هلذه االضرار تتجاوز ال

 (35)بكثرياخلمسني االوىل من القرن الواحد والعشرين اكرب من ذلك 
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 االنكار والتمويه البيئي قوانني التكيف البيئي وقوانني مكافحة

 

احللول منطقية للتكيف مع التلوث البيئي والتغريات املناخية ال تكمن  يف وقف التلوث فقط وامنا ميكن ان اكثر 

معاجلة اضرار التلوث واختاذ االجراءات الالزمة لوقف هذه االضرار شريطة توقعها فمثال اذا كانت فيضانات االنهار 

العامل نتيجة للتلوث ونتيجة لظاهرة االحتباس احلراري  وارتفاع منسيب مياه البحار هو احتمال قائم يف كثري من دول

فانه جيب اصدار القوانني اليت متنع انتشار العمران يف االراضي املنبسطة املعرضة للفياضانات والسواحل املعرضة 

اكن للغرق لتقليل االضرار قدر االمكان والتكيف مع الوضع اجلديد كذلك  البد من اصدار التشريعات اليت حتدد ام

اقامة املصانع وبعدها عن املناطق السكنيه وحث الباحثني على اكتشاف وسائل تساعد على التكيف مع ارتفاع نسب 

حتد من ظاهرة التمويه االعالمي الذي  التلوث على كوكب االرض كما انه البد من اصدار القوانني والتشريعات اليت 

ت بتمويل منظمات وصحف ومواقع الكرتونية من اجل التقليل من تقوم به بعض الشركات النفطية العمالقة واليت بدا

( النفطيه العمالقة 36      جدية اخطار التلوث البيئي  ومن االمثله على هذه الشركات  قيام شركة ايكسون موبيل)

الشركة باختاذ اجراءات هدفها زرع الشكوك  حول اضرار التلوث من اجل احلفاظ على ارباحها واستنادا اىل وثائق 

منظمة تتلقى اموال من هذه الشركة او تعمل قريبا منها  وهذه املنظمات تاخذ موقفا ثابت  124الرمسية مت تسجسل 

من مسالة تغري املناخ وتروج اىل ان مسالة التلوث  وتاثريها على التغري املناخي مازالت قيد الدراسة وحمال الختالف 

كاذبون  او جمانني وانه اذا اختذت الدول اجراءات ملنع التلوث فانها تعرض العلماء وان محاة البيئة اما دجالون او

االقتصاد العاملي للخطر دون سبب معقول حسب ادعاءاتهم حتاول ايبسون وشركات اخرى كثرية من خالل متويل 

 يعرفون بان وعند الذين ال عدد كبري من املنظمات خلق انطباع لدى الناس بان هناك شكوك واسعة حول تغري املناخ

االكتشافات العلمية ال ميكن ان يوثق بها اال اذا ظهرت يف جمالت علمية من علماء موثوق بهم فان هوالء يوخذون 

(  Oregon petition ولعل وثيقة )نداء اوريغون ( 37  ) بامساء تلك املنظمات اليت تتحدى االمجاع العلمي

يدة مسيت بصناعة االنكار والتمويه هدفها التمويه على اضرار على تفشي صناعة جد خري دليل 1998والصادر عام 

() 38 )مشروع السياسة العلمية والبيئية(التلوث وتقول وثيقة اوريغون واليت وضعت من مجاعة تطلق على نفسها )

ه نطالب حكومة الواليات املتحدة االمريكية برفض اتفاقية كيوتو الن ليس هنالك دليل علمي مقنع بان ما يسبب

 االنسان من كاربون ديوكسايد او امليثان او أي غاز اخر يودي او سوف يودي يف املستقبل املرئي اىل ارتفاع كارثي

حلرارة االجواء العاملية وتعكري وضطراب املناخ واكثر من ذلك فهناك ادلة علمية حسب ادعاء هذه اجلماعة تشري اىل 

تتمثل يف زيادة يف النباتات الطبيعية النامية وزيادة يف البيئة احليوانية وجود فوائد من جراء زيادة الكاربون ديوكسايد 

يف العامل ويدعون بان البيئة بسبب الكاربون املنبعث ستزداد ثراءا بالنباتات واحليوانات وسوف يتمتع العامل واالجيال 

كذا منظمات البد هلا من قوانني تنظم ان ه(  39) ة الصناعية كهدايا غري متوقعهورالقادمه حبياة غنية قدمتها هلم الث

حساب سكان العامل  اعماهلا ان مل نقل توقفها لكونها متارس عمليات متويه واسعة هدفها زيادة ارباحها على

 ومستقبل كوكب

 دور املنظمات الدولية يف محاية البيئة
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ومية دورا فعاال وموثرا يف مشاكل البيئة واالقليمية العامة واملتخصصة ,احلكومية وغري احلك لعبت املنظمات العاملية   

لقد تبنت املنظمات الدولية ومنذ الستينات من القرن العشرين العديد من االعمال القانونية كالتوصيات 0ومحايتها 

واملعاهدات اليت تتضمن تنظيما لكيفية احملافظة على البيئة من التلوث وذلك من خالل انشاء االجهزة  والقرارات 

اليت انشات مبوجب  ) UNEP)  ))  (  40بالعمل على حتقيق ذلك مثل برنامج االمم املتحدة للبيئة املكلفة 

واختذت من العاصمة الكينية نريوبي مقرا هلا وقد حددت جماالت عملها مبا  1972عام  2997التوصية رقم 

 ياتي:

 املوسسات البشرية من اجل ضمان نوعية راقية للبيئة البشرية_1

 لبشرية والبيئيةالصحة ا_2

 البيئة والتنمية_3

 احلث على استخدام الطاقة الصاحلة بيئيا_4

 انظمة ايكلوجية االرض واحمليطات_5

 التدريب والتعليم البيئي_6

 الكوارث البيئية_7

 وقد عهدت اجلمعية العامة لالمم املتحدة اىل اجمللس املسوليات التالية:

 وتقديم التوصيات  والسياسات املناسبة هلذا الغرض تعزيز التعاون الدولي يف جمال البيئة_1

 وضع االنظمة االرشادية العامة لتوجيه وتنفيذ الربامج البيئية يف اطار نظام االمم املتحدة_2

 (بشان تنفيذ الربامج البيئية ضمن نظام االمم املتحدةunepاستالم وعرض التقارير الدورية للمدير التنفيذي ل)_3

 يئي العاملي حتت املراقبة املستمرةجعل املوقف الب_4

 تعزيز مساهمة اهليئات العلمية واهليئات املختصة يف اكتساب وتقييم وتبادل املعلومات واملعرفة البيئية_5

متثل يف تطوير القواعد الدولية املتعلقة مبسولية (41 (تقدما ملحوظا يف امليدان القانوني)unepلقد احرزت ال)

رب احلدود وبالرغم من انه مل يكتب له النجاح اال ان جهودها تواصلت لتقوم بتطوير وتعويض ضحايا التلوث ع

الربنامج اخلاص بالبحار االقليمية وتطوير اخلطوط الرئيسية للتغري االصطناعي للجو وكذلك قامت بعمل مهم جدا 

لدولي للبيئة قد مارست تاثريا (تطوير القانون اunepمتثل بابرام اتفاقييت املوارد املشرتكة للمياه ان جهود ال )

 ملحوظا على الدول باجتاهني:

 اعتماد العديد من املباديء التوجيهية يف التشريعات الوطنية _1

  موقف الدول ازاء املشاكل الدولية_2 

 

 خلامتة   ا

ة يف العالقة بني تطرقنا يف حبثنا اىل دور القوانني احمللية والدولية يف محاية البيئة وتقليل التلوث الذي شكل ازم

االنسان وبيئته واصبح يشكل حتديا كبريا ينبغي معا جلته حبكمه وتعقل وتظهر ازمة العالقه بني االسان والبيئة 

بشكل اكثر حده يف البيئات النامية اليت تعاني الفقر واملرض واجلهل فبينما جند ان الدول الصناعية تزداد ثراءا وغنى 
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ا  الطبيعية واستثمار التكنولوجيا املتطورة لتطويع هذه املوارد لالقتصاد والصناعة وامنا الستخدامها ليس فقط ملوارده

 ايضا تستفيد من موارد الدول النامية على حنو يرفع من معدالت  ختلف هذه البلدان النامية

تصاد والتخلف العلمي وان كان هناك امل يقي االنسان من شرور تدهور العالقة بينه وبني بيئته واملتمثل يف ضعف االق

وتدهور القيم البيئية وغريها فان االماني كما يراها البيئيون ورجال االقتصاد وواضعوا اخلطط االمنائية ال تتحقق بشكل 

مرض ما دامت القوانني والتشريعات القانونية ال تساهم بشكل فاعل يف احلد من التجاوزات البيئية سواء تلك اليت 

املوسسات او الدولوقد حاولنايف حبثنا ان نوكد ان للتشريعات دور فاعل ومتني يف بناء جمتمع خال يقوم بها االفراد او 

من التلوث ذلك ان القوانني ميكن ان ترسخ مفهوم الوقاية من التعامل السليب مع البيئة بدل  معاجلة املشكالت 

 نادا ملا سبق فاننا نسجل التوصيات التاليةالبيئية املتفاقمة اليت يتسبب بها االنسان بكامل وعيه وارادته واست

 لتطوير التشريعات والقوانني البيئية على املستوى احمللي ينبغي االهتمام بالتالي_1

حصر كافة التشريعات  واللوائح والقرارات املتعلقة بالبئة سواء بطريقة مباشرة او غري مباشرة بوزارات البيئة او _ا

 املوسسات البيئية الرمسية

راجعةموقف كل دولة من االنضمام لالتفاقيات الدولية واالقليمية ملكافحة التصحر وزيادة الرقعة اخلضراء م_ب

واالتفاقية الدولية للتنوع البيئي واالتفاقية االطارية للتغري البيئي حيث تتيح هذه االتفاقياتالدولية اليات ميكن للدول 

ها من تلك االتفاقيات يف جمال صياغة الدعم واملراقبة والتقويم  وتنفيذ منفردة وجمتمعة االستفادة منها يف تعظيم مكاسب

الربامج واملشروعات احمللية الالزمة للتخفيف من االثار السلبية النامجة عن التلوث البيئي وخباصه برامج التوعية 

 والرتبية البيئية

ذلك الدعم دعم البحث والتدريب ودراسة تدعيم االطر املوسسية ذات الصلة بقضايا البيئة يف كل دولة ويشمل _ج

 مستويات التلوث وكيفية ادارة النفايات اخلطرة

مراجعة التشريعات البيئية على مستوى كل دولة لالسراع يف اصدار االنظمة والتعليمات واملواصفات القياسية _د

 لعناصر محاية البيئة وفقا للقوانني والتشريعات البيئية الدولية

 ق لدعم البيئة وانشطتها واحملافظة على عناصرهاانشاء صنادي_هه

 على املستوى الدولي_2

توحيد املواصفات واملقاييس البيئية باالستناد اىل املقاييس العاملية املعمول بها وذلك لضمان التنسيق على املستويني _ا

 االقليمي والدولي

ظمات واملوسسات االقليمية والدولية والوطنية عقد اللقاءات التنسيقية لتبادل وجهات النظر واخلربة بني املن_ب

 العاملة يف جمال البيئة

 اجراء الدراسات املسحية والبحوث على املستوى االقليمي لبحث ومعاجلة القضايا املشرتكة بني دول العامل_ج

 اهلوامش واملصادر

 

 29,ص2006رجاء وحيد دويدري,البيئة ومفهومها املعاصر,دار الفكر,دمشق, _1
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ر احلافظ,احلماية القانونية لبيئة املياه العذبة يف مصر,الدار العربية للنشر والتوزيع,القاهرة سح_2

 42_41,ص1995,

 

 33,مادة2006,بغداد,2005منظمة الثقافة القانونية,دستور مجهورية العراق لعام _3

 1990,بغداد,1991دار الثورة للتوزيع والنشر,مشروع دستور مجهورية العراق لعام _4

ال يعين هذا القول ان التلوث مل يكن معروفا قبل هذا التاريخ فالتلوث قديم قدم االنسانية حيث عرفه االنسان منذ _5

 اكتشافه للنار واستخدامها للطبخ لكن بروزه كمعضلة انسانية خطرية ظهرت خاصة يف الثلث االخري من القرن العشرين 

ولية املدنية يف منازعات التلوث البيئي ,دار النهضة العربية انظر :امحد حممود سعيد ,استقراء لقواعد املس

 7_6,ص1,1994,ط

ترتب على التطور الصناعي ظهور مواد كيمياوية مل تكن موجودة من قبل مثل النفايات السامة للمصانع اليت  _6

لنباتات واحليوانات اليت بدات تلقى يف البحر واستخدام املبيدات احلشرية واالمسدة من قبل الفالحني وزيادة اعداد ا

تنقرض يف كل عام وتلوث اهلواء نتيجة النبعاث الغازات من عوادم السيارات وال ينحصر التلوث يف منطقة معينة الن 

 الغالف اجلوي متصل وتدور فيه املواد امللوثة من مكان الخر 

 17,ص1994ندرية,انظر؛فواد بسيوني ,البشرية يف دائرة التلوث ,دار املعرفة اجلامعية ,االسك

امحد عبد الكريم سالمة,التلوث  النفطي ومحاية البيئة البحرية,املومتر االول للقانونيني املصريني, اجلمعية _7

 2,ص1992املصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع, القاهرة,

 2املصدر نفسه ص_8

مصر,جملة هيئة قضايا  مدحت حافظ ابراهيم,تشريعات ومعاهدات مكافحة التلوث البحري يف_9

 74,ص31,السنة3الدولة,العدد

,السنة 419,420حممد عبد البديع,اقتصاد محاية البيئة,مصر املعاصرة, العددان,_10

 11,ص1990,القاهرة,81

 376,ص1992السيد عبد العاطي,االنسان والبيئة,دار املعرفة اجلامعية,االسكندرية,_11

 156,ص1984ومشكالتها,سلسلة عامل املعرفة,رشيد احلمد وحممدسعيد جبار,البيئة _12

 378السيد عبد العاطي ,مصدر سابق,ص_13

 22,ص1995ماجد احللو,قانون محاية البيئة يف ضوء الشريعة,دار املطبوعات اجلامعية,االسكندرية,_14

ة)الطبعة برنامج االمم املتحدة للبيئة:ميدوز,دونينلال,مفاهيم رئيسية ودراسة حاالت يف الرتبية البيئي_15

 228,ص1990العربية(القاهرة,

املنظمة العربية للتنمية الزراعية,االهمية التنموية لتطوير وانقاذ االطر التشريعية للمحافظة على البيئة واملوارد _16

 35,ص2002الزراعية يف املنطقة العربية,اخلرطوم,

البيئة:تقرير مقدم للمومتر االول للقانونيني نور الدين هنداوي,السياسة التشريعية واالداره التنفيذية حلماية _17

 13,ص1992املصريني عن احلماية القانونيةللبيئة يف مصر,القاهرة,
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,يف 343كمال عسكر,معدالت مرتفعة ملوشرات التلوثفي الشرق االوسط,جريدة القبس الكويتية,العدد_18

 1,ص1980|5|24

 www.xinhinhuanet.com,وكالة شينخوا الصينية, املوقع االلكرتوني للوكالة_19

 املصدر نفسه_20

 ,2002,2003,2004,2005نشرة منظمة الصحة العاملية لالعوام,_21

 11ص 2007|1|29رافائيل شحليط,التلوث يف اسرائيل,ترمجة حممد ديواني,جريدة تشرين السورية,_22

 15,ص1994قاهرة,,الطبعة االوىل,اهليئة العامة للمطابع االمريية,ال1994لسنة  4القانون رقم _23

 21,ص2000عصمت عبد اجمليدبكر,تشريعات محاية البيئة يف العراق ,منشورات دار احلكمة,بغداد,_24

 55,ص2,2001عامر امحد غازي,سبل حتسني بيئة املصانع ,دار احلرف العربي, بغغداد,ط_25

 48املنظمة العربية للتنمية الزراعية,مصدر سابق,ص_26

 6,ص1992المم املتحدة ,اعالن ريو بشان البيئة والتنميه ,تقرير االمني العام ل_27 

28_washington treaty relating to the boundary water and question arising 

along the bloundaryKedith brawnKielKopKcitKp:412 

 90صالح احلديثي , النظام القانوني حلماية البيئة دار احلكمة ,بغداد,بت,ص_29

 مجعة عبد اجلبار ,الضرر العابر للحدود عن انشطة ال حيضرها القانون الدولي , )رسالة ماجستري غري بشري _30

 8,ص2001منشورة (جامعة بغداد ,

يف كواالالمبور وشاركت فيها :بروناي  1985متوز  9عقدت اتفاقية رابطة شعوب جنوب شرق اسيا يف _31

دنوسيا والفلبني ويتطلب تطبيق االتفاقية تشريع وطين شامل  وكان ان 1990,سنغافورة,تايلند, ثم انضمت هلا عام 

 هذا من اهم االسباب  يف عدم دخول االتفاقية حيز التنفيذ

 78,ص2004,لورين اليوت,السياسة العاملية للبيئة,ترمجة فاطمة عبد الرزاق,الكويت,_32

يف سويسرا كان املخزن حيتوي على  يف خمزن شركة ساندرز قرب بازل 1986شب حريق يف تشرين الثاني _33  

مادة كيميائية خمتلفة على االقل وقد دمرت احلرائق اغلبية املواد الكيميائية اال ان كميات  90طن من  1300

هائلة منها انطلقت يف الغالف اجلوي ويف نهر الراين من خالل تصريف مياه اطفاء احلرائق 

اه اجلوفية يف املوقع وقدر احلجم الفعلي للمواد الكيميائية اليت مرت مكعب( ويف الرتبة واملي 15000_10000)حنو

طن واثر احلادث حدثت اضرار شديدة للحيوانات يف النهر وعلى طول مئات  30_13دخلت نهر الراين مابني 

وقدر بعد احلادث  الكيلومرتات وكان اشدها تاثرا الكائنات احلية القاعية كما اكتشفت عدة مركبات يف رواسب الراين

(انقاذ كوكبنا 1992_1972مليون دوالر:انظر:حالة البيئة يف العامل ) 50الضرر الذي سببه احلادث مببلغ 

 93ص0برنامج االمم املتحدة للبيئة0التحديات واالمال

يف اجلو بعوامل كثرية ابرزها تقليص املساحة اخلضراء وبشكل رئيسي قطع  ترتبط نسبة ثاني اوكسيد الكاربون_34 

الغابات لالستخدامات الصناعية املختلفة وبسبب زحف املدن وانشاء الطرق وعندما تقطعمساحات كبرية من  اشجار

اشجار غابات املطر يقل انتاج االعشاب وبالتالي تقل قدرتها على ختزين ثاني اوكسيد الكاربونومن اهم االتفاقيات 

ات االرض اليت تزيد من ختزين الكاربون ميكنها ان هي ان تغري 2001اليت مت االتفاق عليها يف اتفاقية بون عام 
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( االنبعاثات املسموح بها لدولة معينة ومسيت الزيادات يف ختزين الكربون يف الرتبة ب)ائتمان  quotaتقابل حصة)

( فاذا استطاعت دولة ما تقليل انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون اليت مت االتفاق  credit carbonاعتماد الكاربون 

عليها ومازالت متتلك اعتمادا وائتمانا زائدا من الكربون فانه بامكانها ان تبيع خمزون الكاربون الزائد لدولة اخرى مل 

 تصل هدفها بعد

 35_ laurence williamsKanend to global warmingKpermagon 

lybraryK2002Kp28 

يوميا اكثر من مليار دوالر معظم دخلها ياتي من ايكسون موبيل   :هي اعظم شركات العامل رحبا فهي تبيع _36   

 النفط وميكن ان تتعرض للخسارة اكثر من أي شركه اخرى من حماوالت التعامل مع اضرار املناخ واحلد منها

 6ص 2007,شباط,28,جملد2جورج منبيوت,صناعة االنكار والتمويه,جملة اجليل البريوتية,العدد_37   

العلمية والبيئية(وهي مجاعة اسسها فردريك سيتز وهو عامل فيزيائي امريكي كان  مجاعة )مشروع السياسة_38   

 العشرين طيلة عقد الستينات من القرنnasرئيسا لالكادميية االمريكية للعلوم 

 11جورج منيوت,مصدر سابق,ص_39   

للقانون الدولي ,عدد  امحد ابو الوفا ,تامالت حول احلماية الدولية للبيئة من التلوث ,اجمللة املصرية_40 

 60,ص1993,49

مبدا  42بصياغة )unepقامت جمموعة من اخلرباء الذين يعملون لتطوير القانون البيئي حتت رعاية ال)_41

اال ان هذه املباديء كانت على شكل استنتاجات قدمت اىل  تتعلق مبعاجلة التلوث الناتج من استغالل قاع البحر

قيمة القانونية من خالل تنظيمها يف التشريعات الوطنية:انظر: صالح احلديثي احلكومات وقد تكون هلا بعض ال

 85,مصدر سابق ,ص

 

 

 

 


