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 البيئة النظيفة حق من حقوق االنسان

A Clean Environment is a Human Right  
 Ameer Essa-Assist. Lect. Firas Abdul(1)م.م فراس عبد االمير عيسى

  Assist. Lect. Saib M. Nadhim(2) م.م صائب محمد ناظم

 ملخصال

تدور هذه الدراسة حول ماهية القواعد واألحكام املعنية حبماية البيئة على مستوى القانون الدويل وهل 
كثرياً ما تتعرض له   ؟هذه القواعد واألحكام من توفري محاية حقيقة للبيئة، وابألخص يف وقتنا احلايلتكفل 

البيئة الطبيعية مبختلف عناصرها إىل الكثري من التجاوزات واالعتداءات اليت أدت إىل الفتك هبا، ومن أجل 
ت واألعمال الدولية اليت نصت ضمان استقرار الوضع البيئي سوف نسلط الضوء ايضًا على أهم االجنازا

 .على احرتام البيئة ومحايتها سواء كانت اتفاقيات أو منظمات دولية
 .البيئة، التلوث،االتفاقيات، حقوقالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
This study revolves around the rules and provision concerning the 

protection of environment at level of international low, and whether these 

rules and provision guarantee the provision of real protection for the 

environment, especially in your time, the national environment is often 

exposed to many of the abuses and attacks that led to its destruction. In 

order to ensure the stability of environmental situation, we will also highlight 

the most important achievement, and international respecting and protecting 

the environment, whether international agreements or organizations.  
Keywords: Environment, pollution, conventions, rights. 
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 المقدمة 

البيئة هي احمليط اليت تعيش هبا مجيع الكائنات احلية ومن ضمنها اإلنسان ونظراً للطبيعة اليت تتمتع هبا 
ثر وتتأثر ابإلنسان الذي ميار  حّقه اإلنساين فيها ومن ضمنها معيشته، هذا الذي مّكن البيئة كوهنا تؤ 

اإلنسان من استغالل واستخدام مواردها لغرض استمرار تقدمه وحتسني وضعه املعيشي لتحقيق غاايته 
جيدة، والفارق يف  وأهدافه املتمثلة برفاهيته وتنميته االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقه يف احلياة بصحة

هو هذا املوضوع أّن اإلنسان وأثناء عمله لصنع وضع إجيايب من خالل استثمار موارد البيئة وابلوقت نفسه 
العامل السليب يف تلوث هذه البيئة بسبب النشاط اإلنساين املتزايد والناتج عن النمو السكاين والصراع يف 

العامل مجيعًا وجبميع املرافق، أصبحت البيئة تعاين من عدد التقدم العلمي التكنولوجي اهلائل الذي شهده 
من املشاكل وجبميع أشكاهلا وأمهها هي مشكلة التلوث، ومل يتوقف هذا التلوث إىل حدود الدولة بل ذهبت 

 آاثره إىل دول العامل األخرى، وتتضمن املقدمة اآليت:
 فرضية البحث :أواًل

الدولية واألحكام الدولية املعنية حلماية البيئة على مستوى معرفة القواعد البحث من تنطلق فرضية 
القانون الدويل اليت سعت إىل محاية البيئة من انتهاكات العمل اإلنساين السليب الباعث عن تلوث البيئة 
من خالل استثماره واستغالله ملورد الدولة لذا عرفت املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعنية بذلك ومعرفة 

 نتهاكات هو أسا  فرضية البحث.اال
 مشكلة البحث :ثانيًا

ّن الدول عند قيامها ابستثمار مواردها أخذت بنظر هل إِ  اآليت التساؤل تنطلق مشكلة البحث من
وما هي احللول اليت  ؟االعتبار االنبعااثت واالنتهاكات والعمل السليب لإلنسان الذي يؤثر على البيئة

 هكذا حاالت؟وضعتها الدول ملعاجلة مثل 
 منهج البحث :ثالثًا

البحث العلمي هو بذل اجلهد يف التحري والبحث والتتبع والدراسة ملوضوع معني لكي تتبني حقيقته 
وابلنظر  ،فإن  على الباحث أن يسلك منهًجا معيًنا يسري على هداه ويلزم نفسه به طيلة البحثولذلك 

بني كل من  واملقارن التارخيي والنظميحثية احلاضرة وفًقا للمنهج هلذه األمهية فقد ارأتينا معاجلة املشكلة الب
وال خيفى ما للمنهج األخري من أمهية ابلغة يف جمال الدراسات القانونية؛  العراق واالردن ومصر وعمان،

حيث ميكن للباحث من خالله االطالع على جتارب النظم القانونية األخرى ومقارنتها ابلنظم الوطنية مما 
 هم يف الكشف عن أوجه االختالف واالتفاق أو القصور بني هذه النظم.يسا

 هيكلية البحث :رابعًا
، مفهوم حق اإلنسان يف البيئة املبحث األولسنتناول موضوع البحث ضمن مبحثني حيث نتناول يف 

وأخريًا وليس آخرًا سنتناول ، تناول قواعد احلماية الدولية حلق اإلنسان يف البيئةنفس املبحث الثاينيف أّما 
 خامتة البحث فضالً عن قائمة املصادر.
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 مفهوم حق اإلنسان في البيئة: المبحث األّول

( يف العصر احلديث وتنوعت املفاهيم العاملية هلذا Environmentشاع استخدام مصطلح كلمة البيئة )
، واتساع جماهلا (3)ثون يف دراساهتم املختلفةاملصطلح، والرتباطها حبياة الكائنات احلية، سارع العلماء والباح

وكما نعلم أّن بيئة اإلنسان هي األرض حني أمر هللا ، لتشمل مجيع املشكالت واملوضوعات املرتبطة هبا
و ال   سبحانه وتعاىل ابحملافظة عليها، ألهّنا بيئة صاحلة للحياة وجلميع الكائنات البشرية احلية لقوله تعاىل:

ِسُدوا  يف  ولقد رأينا أّن القانون الدويل للبيئة  .(4) األ ر ِض بـ ع د  ِإص ال ِحه ا ذ ِلُكم  خ ري   ل ُكم  ِإن ُكنُتم مُّؤ ِمِنني  تـُف 
يعد وجهاً من أوجه تطور القانون الدويل املعاصر حيث كان تطوراً متنوعاً وسريعاً وامتد إىل نواحي عديدة 

ه فرعاً عديدان القانون الدويل حلقوق اإلنسان بدورة منظوراً آلية بمنها ميدان حقوق اإلنسان، فقد أصبح م
، ونظراً للطبيعة اليت تتمثل ابلبيئة كوهنا أصبحت جزء ال يتجزأ (5)من الفروع الرئيسية للقانون الدويل العام

هاكات من اإلنسان الذي يعيش فيها فما كان منه إال العمل على احملافظة عليها ومحايتها للحد من االنت
الطبيعية يف بداية السبعينات من القرن  البيئية، علماً أّن موضوع البيئة حديث التنظيم بعد أن تدهورت البيئة

وعليه سوف نتعرف على تعريف حق اإلنسان يف  ،(6)العشرين لذلك كان ال بّد من ظهور تعاون مشرتك
 )التلوث( يف املطلب الثاين.خالية من حق اإلنسان يف بيئة نظيفة  وقاتالبيئة يف املطلب األّول ومع

 تعريف حّق اإلنسان يف البيئة: املطلب األول
ية، لذا رأينا أن لقد شاع استخدام كلمة البيئة يف العصر احلديث الرتباطها املباشر جبميع الكائنات احل

 لى فرعني األّول نعرف البيئة والثاين أنواعها.عنقسم هذا املطلب 
 الفرع األو ل: تعريف البيئة

لغة مشتقة من الفعل )بوأ( وإّن هذا الفعل يوصي إىل أماكن عديدة منها موضع  البيئة لغة: البيئة :أوالً 
ونزل وأقام يقال تبوأت منزله أي نزلته وبوأ له منزالً أو منزل اإلنسان، فيقال تبوأ مكاانً أو منزاًل معىن حل 

، وأكد الباحثون أّن كلمة (8)، وهذا ما ورد يف لسان العرب البن منظور(7)ومكن له فيه ههيأ :وبوأه منزالً 
ِلك  م ك نِّا لُِيوُسف  يِف األ ر ِض يـ تـ بـ و   :، وقال تعاىل(9))بيئة( هي ذات املعىن يف مجيع اللغات ي ُث و ك ذ  أُ ِمنـ ه ا ح 

                                                        
، 2011أتويه، املسؤولية الدولية عن التلوث البيئي يف العراق، جامعة بريوت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، بريوت حممد جبار  -3

 .8ص 
 .(85سورة األعراف، اآلية ) -4
ر الكتب معمر رتيب حممد عبد احلافظ، القانون الدويل للبيئة وظاهرة التلوث )خطوة لألمام حلماية البيئة الدولية من التلوث( دا -5

 .66، ص 2008القانونية، مصر، احمللة الكربى، سنة 
 .6، ص 2011هشام بشري، محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين، القاهرة، طبعة  -6
 .8مصدر سابق، ص  ،حممد جبار أتويه -7
وهيأه وجعله مالئمًا ملبيته مّث اختذه حماًل له.  املعىن األول: هو إصالح املكان وهتيئته للمبيت فقه فقد قيل: تبوأه أي أصلحه -8

استقرار املعىن الثاين: النزول واإلقامة: كأن نقول، تبوأ املكان أي نزل فيه وأقام فيه، وبنظران أّن املعنيني صحيح وذلك ألهّنما يعربان عن 
كل حالة قد خصص هذا املكان ليتخذ منه منزله اإلنسان فإصالح املكان وهتيئته للسكن ال يقل أمهية عن النزول واإلقامة فهو يف  

 .9واستمرار معيشته، ينظر: هشام بشري، مصدر سابق، ص 
البيئة )هو الوسط الذي يعيش فيه الكائن احلي بوجه عام، ابإلضافة إىل الظروف اليت حتيط به أايً كانت طبيعتها بيولوجية  -9

 .9نظر: هشام بشري، مصدر نفسه، ص . ي(اجتماعية اليت تكون سبب يف منو الكائن وتكاثره
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ِسِنني  ر  ال ُمح  ، وهنا نرى أهنا تعين ما ذهبنا إليه وهو معىن (10)ي ش اُء ُنِصيُب بِر مح  ِتن ا م ن ن ش اء و ال  ُنِضيُع أ ج 
 املكانة واهليأة.

اهتمام القانون حبماية البيئة على املستوى الدويل والوطين ابعتبارها قيمة  البيئة اصطالحاً: ظهر :اثنياً 
اجتماعية جديدة، واحملافظة عليها من كل فعل يسبب اضراراً هبا، وعلى الرغم من كثرة القوانني اليت تناولت 

فهوم الدقيق محاية البيئة إال أهّنا ملا تزل قاصرة على اعطاء تعريف حمدد، وقد اختلف الفقهاء حول امل
والذي مثل أول استعراض ، (12)تعريف عام للبيئة 1972وجاء يف إعالن ستوكهومل ، (11)ملصطلح البيئة

لصياغة نظرة عامة وأساسية لألسلوب الذي  ةدقيق لألثر البشري الشامل على البيئة، فيما يشكل حماول
غاايته واسعة النطاق من حيث يتيح التصدي لتحدي احلفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها، حيث كانت 

اتصاهلا ابلسياسة البيئية قبل اتصاهلا ابملواقف املعيارية التفصيلية وعلى أثر هذا اإلعالن زاد الوعي العاملي 
، ويف املؤمترات (13)ابلقضااي البيئية زايدة متواترة ومتنامية بقدر ما اتسع نطاق صنع القانون البيئي الدويل

البيئة عبارة عن جمموعة العوامل اليت أوجدهتا " (14)هناأبون البيئة وعرفها البعض الدولية اليت أهتمت بشؤ 
أنشطة اإلنسان واليت تؤثر يف ترابط وثيق على التوازن البيئي وحتدد الظروف اليت يعيش فيها اإلنسان بتطور 

مصادر الطبيعة إىل ، هذا كله أدى إىل جناح اإلنسان يف تطوير األساليب التقنية يف استخدام (15)"اجملتمع
سوء استغالل البيئة األمر الذي أدى إىل إصدار التشريعات الداخلية، للحد من األضرار ابلبيئة الطبيعية، 

وقد اختلفت السياسات اليت أنتهجها املشرع البيئي، وهو يصدر تعريف كلمة بيئة
.

ذهب القانون املصري و 
( الفقرة )أ( منه أبهّنا )احمليط احليوي الذي يشمل 1دة )يف هذا االجتاه حيث عرفتها املا 1994لسنة  4رقم 

الكائنات احلية وما حيتويها من مواد وما حييط هبا من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت( 
البيئة أبهّنا )احمليط جبميع عناصره  1997( لسنة 3عرف املشروع العراقي يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم )

كلمة بيئة أبهّنا   2002( لسنة 444تعيش فيه الكائنات احلية( عرف املشروع اللييب قانون البيئة رقم )الذي 
)احمليط الذي يشمل الكائنات احلية وغري احلية، وما حيتويه اإلنسان من مواد وما حييط به من هواء وماء 

                                                        
 .(56سورة يوسف، اآلية ) -10
البيئة )هي حيز مكاين له خصائصه الطبيعية واألحيائية وتتألف من عناصر حية كالنبااتت واحليواانت واإلنسان، وهناك  -11

عيش فيه ممن تتولد لديها صفات مميزة( عرفها عناصر غري حية كاملاء واهلواء والرتبة وإّن الكائنات احلية تتفاعل مع الوسط املكاين الذي ي
إهّنا احمليطة ابإلنسان والذي يشمله كل ما هو خارج عن كيان اإلنسان، وكل ما حييط به من موجودات فاهلواء واملاء )فريق آخر: 

تعترب االطار الذي يبين عليها اإلنسان واألرض الذي يعيش عليها ويزرعها وما حييط به من كائنات حية هذه مجيعها عناصر البيئة واليت 
 .17حياته( ينظر: هشام بشري، مصدر سابق، ص 

املقصود ابلبيئة: هو كل ما حييط ابإلنسان، من هنا نرى منوذجني للبيئة األول: البيئة الطبيعية، وهي كل ما حيطه ابإلنسان  -12
ها أي تكونت من فعل الطبيعة وعواملها، سواء كانت أرض من ظواهر حية وغري حية، أي ليس لإلنسان الدخل يف وجودها أو صنع

أو ماء أو هواء أو حيواانت أو نبااتت. الثاين: البيئة البشرية، وهي كل شيء مت من صنع اإلنسان عن طريق سلوكه ومنجزاته داخل 
ية الدولية للبيئة من أسلحة الدمار البيئة الطبيعية اليت نتجت عن نشاطه يف تعامله مع تلك العناصر( ينظر: سريان طه أمحد، احلما

 .8، ص 2004الشامل، حالة العراق منوذجاً، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة السليمانية، كانون الثاين، 
واعالن ريو بشأن البيئة  1972على سبيل املثال للحصر إعالن مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة البشرية )اعالن ستوكهومل(  -13

 .1992مية، والتن
اقرتاح وفد روماين بشأن مشروع امليثاق العاملي للطبيعة )وهو مشروع أعده االحتاد الدويل لصيانة الطبيعة واملوارد الطبيعية عام  -14
، 1975، بناًء على اقرتاح من موبوتو رئيس مجهورية زائري أثناء دور انعقاد اجلمعية العمومية لالحتاد بكينشاسا يف سبتمرب عام 1979

 .8تفصيالً سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  :(، ينظر1982ومت عرضه على العامة لألمم املتحدة وأقرته يف عام 
 .11هاشم بشري، مصدر سابق، ص  -15
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روع العماين حلماية البيئة وتربة، وتفاعالت أي منها، وما يقيمه اإلنسان من منشآت فيه( عرف املش
( البيئة أبهّنا )جمموع النظم والعوامل واملواد 6( فقرة )4املادة ) 1982( لسنة 1ومكافحة التلون رقم )

الطبيعية اليت يتعامل معها اإلنسان أو يؤثر أو يؤثر فيها مثل املاء والرتبة واملواد الغذائية واملعدنية والكيميائية 
 1976ة والعوامل االجتماعية املختلفة( عرف البيئة القانون الفرنسي الصادر لسنة املختلفة، مصادر الطاق

أبهّنا )تلك الناجتة من علوم الطبيعية، والطبقة على اجملتمعات اإلنسانية( عرف املشروع اليوانين مبوجب 
طبيعية )هي اجملال ( إّن البيئة ال5( الفقرة )1اخلاص بتنظيم البيئة املادة ) 1986( لسنة 36القانون رقم )

األرضي والبحري واهلوائي الذي حييط ابإلنسان، والذي يضم النبااتت واحليواانت واملصادر الطبيعية( عرف 
املشروع البلغاري البيئة )جمموعة العوامل والعناصر الطبيعية واليت تؤثر يف التوازن البيئي وكذلك حتسني املعيشة 

ويتضح لنا من خالل التعاريف ملفهوم استصالح البيئة هناك  .رخيي(وصحة اإلنسان والرتاث الثقايف والتا
هي املكان الذي يقصده الكائن احلي بقصد هتيئه الظروف األساسية مثل »تباين فيها وميكن أن نعرفها 

املسكن واإلقامة والعمل وكذلك الظروف احمليطة به لغرض استقراره يف هذا املكان وتوفري السبل الكفيلة 
 «.ر معيشتهابستمرا

 الفرع الثاين: أنواع البيئة
لسعة مفهوم البيئة والشمول يف متغرياهتا حبيث يصعب االحاطة هبا ودراستها مجيعاً ابعتبارها حمالً  اً نظر 

للحماية القانونية فقد عمد الباحثون إىل حماوالت لدراسة التفاعل بني احلياة والبيئة، ويعد تصنيف أنواع 
 لى قسمني:ع البيئة من تلك احملاوالت وعلى هذا األسا  ميكن تقسيم أنواع البيئة

ما حييط ابإلنسان من عناصر طبيعية، واليت ال دخل لإلنسان يف وجودها  هو كل: البيئة الطبيعية :أوالً 
ها فهي وجدت من خلق الطبيعة إبرادة هللا سبحانه وتعاىل نعمة للكائنات احلية مثل )املاء واهلواء ائنشاأو 

الطبيعية من تكوينات صخرية وجبلية ورملية ابإلضافة إىل الكائنات والرتبة والبحار واحمليطات( واألشكال 
احلية من النبااتت واحليواانت، وهناك من يصفها ابلبيئة اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها واستخدامها، 
 وهي مكونة من أربعة نظم مرتبطة ببعضها، ارتباطاً وثيقاً )الغالف اجلوي والغالف املائي واليابسة واحمليط

 .(16)احليوي( وهذه األنظمة يف حال تغيري مستمر
هناك ما يسميها ابلبيئة املستحدثة وهناك من يسميها ابلبيئة الصناعية،  :البيئة الوضعية أو البشرية :اثنياً 

هو تدخل اإلنسان يف تغيري البيئة الطبيعية  اً ومن خالل هذه التسميات واملصطلحات يتبني لنا معىن واحد
شاء صناعات ثقيلة وعمالقة كصناعة الطائرات وسفن الفضاء والصناعات النووية مثل قيامه إبن

والكيميائية... اخل، ويقصد هبا أيضاً ذلك اجلزء من البيئة الذي يتكون من األفراد واجلماعات البشرية يف 
هذه  شكل تفاعلهم وأمناط النظم االجتماعية اليت يعيشون فيها ومجيع مظاهر اجملتمع األخرى، وتشمل

النظم مجيع العالقات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو قانونية كما تشمل أيضًا القيم الروحية واخللقية 
 .(17)والرتبوية وأمناط السلوك اإلنساين وتطورها

                                                        
سهري إبراهيم حاجم اهلييت، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون، جامعة بغداد،  -16
 .12، ص 2005 القانون،
 .17حممد جبار أتوية، مصدر سابق، ص  -17
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 حق اإلنسان يف بيئة نظيفة )التلوث( وقاتمع: املطلب الثاني 
أت ملواجهة اجلوانب السلبية للتقدم الصناعي إّن احلق يف البيئة من احلقوق اجلديدة لإلنسان اليت نش

فاحلياة تصبح غري ممكنة ويف بعض األحيان مستحيلة يف بيئة ملوثة ووسط مليء ابلصخب  والتكنولوجي،
، ممّا ال شّك فيه أّن قضية التلوث البيئي من القضااي املهمة اليت تشغل فكر العلماء والفقهاء (18)والضوضاء

، وال حيتكر الفكر القانوين الداخلي أو الدويل وحدة قضية اً ث كلما كان ذلك ممكنبغية وضع حد هلذا التلو 
، (19)تلوث البيئة، بل إّن املسألة مشرتكة كل يديل بدلوه فيها حسب تكوينه العلمي ونظرته املتخصصة

حت البيئة ونظر ألمهية البيئة للكائنات احلية جبميع أصنافها فإهّنا تستحق كل االهتمام والدراسة فقد أض
املرض املزمن للمدنية املعاصرة وحلضارهتا الصناعية والتقنية واختذ تلوث البيئة صورة مماثلة يف كل مكان ويف 

، ونظراً (20)كل شيء، وابلتايل أصبحت محاية البيئة والطبيعة وكذلك احلياة اليومية للسكان أمرًا ضرورايً 
 فرعني األّول تعريف التلوث والثاين أنواع التلوث.لى عألمهية التلوث سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب 

 الفرع األو ل: تعريف التلوث
التلوث ليس هو اخلطر الوحيد الذي يهدد بضرر البيئة اإلنسانية إاّل أنّه من أهم األخطار على وجه 

 أكثر بتعريف التلوث سوف نقوم بتعريف التلوث لغة واصطالح. ولإلحاطة، (21)العموم وأشدها أتثرياً 
يف بعض معاجم اللغة العربية حيمل العديد من املعاين منها خلط الشيء مبا  التلوث لغة: التلوث :أوالً 

، إّن كلمة التلوث تعين (22)هو خارج عنه فيقال لوث تعين التلطيخ، ويقال لوث ثيابه ابلطني، أي لطخها
ضاراً، وال خيتلف تعريف التلوث يف اللغات اختالط الشيء بغريه أو بشيء غريب فيكدره وجيعل منه شيئاً 

 .(23)األجنبية
ال جند يف املراجع العلمية املعنية بشؤون البيئة تعريفاً موحداً متفقاً عليه ألّن  التعريف اصطالحاً: :اثنياً 

حيدث عند تغيري أو حدوث خلل يف مكوانت البيئة »، فالتلوث (24)مفهوم التلوث يغلب عليه طابع املرونة
وغري احلية حبيث تؤدي إىل شلل النظام االيكولوجي أو يقلل قدرته على أداء دوره الطبيعي من  احلية

التخلص الذايت من امللواثت النامجة عن عوامل عديدة طبيعية وصناعية بفعل اإلنسان حبيث ميكن أن يؤدي 
لى أنّه )التدهور ( عLundوعرف الند )، (25)«إىل إحلاق الضرر يف صحة وحياة وأنشطة الكائنات احلية

                                                        
 .67مصدر سابق، ص  ،معمر رتيب حممد عبد احلافظ -18
 .10هشام بشري، مصدر سابق، ص  -19
 .344، ص 2010أمحد أبو الوفا، الوسيط يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، الطبعة اخلامسة،  -20
، ص 2009، األمن البيئي النظام القانوين حلماية البيئة، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، طارق إبراهيم الدسوقي عطية -21

172. 
يوسفي نور الدين، جرب ضرر التلوث البيئي، دراسة حتليلية مقارنة يف ظل أحكام القانون املدين والتشريعات البيئية، اطروحة  -22

 .41، ص 2012دكتوراه، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
يف املعاجم الفرنسية، إن فعل يلوث أي يلطخ أو يوسخ، ووسخ الشيء جعله غري سليم أو عكره، ولون املاء واهلواء أي جعله  -23

معيباً، والتلوث كتعبري شائع يعين تدهور احلال أو الوسط إبدخال مادة ملونة أو مكدرة، واستخدمت املعاجم االنكليزية أكثر من 
لوث، ومنها دل على فعل التلوث، ويدل كذلك على الغش والقذارة والبذاءة واالغالل والوسخ مصطلح منها دل على حدوث الت

 .42والشائبة، وكذلك على التلطيخ والتعفن( ينظر: املصدر نفسه، ص 
 .160معمر رتيب حممد عبد احلافظ، مصدر سابق، ص  -24
التلوث )دراسة حتليلية مقارنة(، جامعة املوصل، الرافدين للحقوق، حممد صديق حممد عبدهللا، احلماية القانونية للبيئة من  -25

 .77، ص 2007( لسنة 32اجمللد التاسع، السنة الثانية عشر، عدد )
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الناشئ من األنشطة البشرية املختلفة وذلك نتيجة الستخدام تلك األنشطة لكل من املاء واهلواء وتقليل 
أيضاً حرص املشرع العريب واألجنيب عند اصداره للقوانني البيئية على وضع ، و (26)فعالية وكفاءة هذه املواد(

مفهوم حمدد للتلوث
.

التلوث أبنّه  1986لسنة  1650من القانون رقم  28املادة وعرفه املشرع اليوانين يف  
)ادخال يف البيئة مواد ملوثة مهما كانت طبيعتها ضوضاء أو أشعة أو شكل آخر للطاقة بكميات أو 
تركيزات من شأهنا أن تسبب أتثريات سلبية أو أضرار مادية للصحة أو النظام املعيشة أو للتوازن أو عموماً 

 مالئمة لتحقيق االستعماالت املطلوبة بشأهنا( املشرع املصري أفرد فقرتني أو ضمن املادة تؤدي إىل بيئة غري
على أّن التلوث يعين )أي تغيري يف خواص البيئة مما قد يؤدي  1994( لسنة 4( من قانون رقم )1/7)

ياته الطبيعية( املادة بطريق مباشر أو غري مباشر إىل األضرار ابلكائنات احلية أو يؤثر على ممارسة اإلنسان حل
( وصف التأثري على البيئة مبا يقلل قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضّر 1/8)

قد  1997لسنة  3من القانون املرقم  6فقرة  2ابلكائنات احلية أو اآلاثر( عرفه املشرع العراقي يف املادة 
ت املؤشرة يف البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غري طبيعية تؤدي بطريق عرف التلوث أبنّه )وجود أي من امللواث

مباشر أو غري مباشر إىل األضرار ابإلنسان أو الكائنات احلية األخرى أو املكوانت األحيائية اليت توجد 
أو فيها( يف إشارة إىل امللواثت فقد بني أهّنا )أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات 

اشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شاهبهما أو عوامل أحيائية تؤدي بطريقة مباشر أو غري مباشر إىل تلوث 
البيئة( املشرع العماين عرف التلوث أبنّه )أي تغيري أو فساد حاد طارئ أو خفيف مزمن يف خصائص النظم 

الستعمال املفيد يف األغراض املخصصة هلا والعوامل البيئية أو يف نوعيتها. ابلدرجة اليت جتعلها غري صاحلة ل
أو يؤدي استخدامها إىل أضرار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية يف السلطنة على املدى القريب أو البعيد(. 
غري أّن أهم تعريفات التلوث هو التعريف الوارد يف توصيات جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

الذي عرف التلوث أنّه )ادخال مواد أو طاقة اإلنسان سواء بطريقة مباشرة  ،1974نوفمرب  14الصادرة يف 
أو غري مباشرة إىل البيئة حبيث يرتتب عليها آاثر ضارة من شأهنا أن هتدد الصحة اإلنسانية، أو تضر ابملوارد 

أّن  ناويف رأي، روعةاحلية أو ابلنظم البيئية أو تنال من قيم التمتع ابلبيئة أو تعوق االستخدامات األخرى املش
التعريف الوارد يف توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هو الراجح ألنّه وايف مبعىن كلمة التلوث إذ 

 أشار فيه إىل معىن التلوث حاضراً ومستقبالً ومدى أتثريه على مجيع أصناف املوارد احلية.
 الفرع الثاين: أنواع التلوث

قسام متنوعة واستندوا إىل طبيعة املادة أو ابلنظر إىل نوع املادة امللوثة أو لى أعقسم العلماء التلوث 
 على أسا  العنصر أو مصدره وغريها، وسوف نعرض بشيء موجز هلذه األنواع فيما يلي:

 لى نوعني:عالتلوث البيئي ابلنظر إىل مصدره: ينقسم  :أوالً 
عوامل تصــــدر من الطبيعة وال دخل لإلنســـان التلوث الطبيعي: وهو التلوث الذي حيدث نتيجة عدة  -1

فيها مثل الرباكني والغازات املنبعثة من األرض، كما تســــــــــهم بعض الظواهر املناخية كالرايح واألمطار 
التلوث الصناعي: التلوث الناتج عن أنشطة اإلنسان  -2. (27)يف احداث بعض صور التلوث البيئي

                                                        
 .9ص ،2005، جامعة بغداد -كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ،ابراهيم حاجم اهلييت -26
 .175ص  ،مصدر سابق ،عطية طارق إبراهيم الدسوقي -27



  

174 

 30: العدد

املختلفة وجبميع نشـــاطاته ســـواء كانت صـــناعية أو زراعية  أي كل ما يفعله أثناء ممارســـته ألوجه حياته 
أو خدمية وغريها ابإلضــــــــــــافة إىل التطور العلمي وتقدم التقنيات التكنولوجية احلديثة الذي ســــــــــــاعده 
على صــــناعة املتفجرات النووية وغريها هذا كله ســــاعد على تلوث البيئة وميكن تقســــيم التلوث الذي 

 .(28)يولوجي وتلوث كيميائي وتلوث فيزايئيظهر بفعل اإلنسان إىل تلوث ب
 لى نوعني:عالتلوث البيئي ابلنسبة إىل نطاقة اجلغرايف: ينقسم  :اثنياً 

التلوث احمللي: يقصد به التلوث الذي ال تتعدى آاثره احليز اإلقليمي ملكان مصدره مبعىن أنه  -1
نطقة معينة أو مكان حمدد كمصنع التلوث احملصور يف نطاق معني بغض النظر عن مصدره أو آاثره يف م

 أو غاية أو حبرية... اخل.
التلوث البعيد املدى: هو الذي يكون مصدره العضوي موجوداً كليًا أو جزئيًا يف منطقة ختضع  -2

 .(29)لالختصاص الوطين لدولة وحيدث آاثره الضارة يف منطقة ختضع لالختصاص الوطين لدولة أخرى
لى ثالثة عينقسم أبنه دراسة موضوع التلوث نرى  ر إىل آاثره على البيئة: وبعدالتلوث البيئي ابلنظ :اثلثاً 
 أقسام:
التلوث املقبول أو املعقول: وهو الدرجة اليت ال يتأثر فيها التوازن البيئي، وال يكون مصحوابً أبي  -1

 أخطار رئيسية حبيث ال ختلو منطقة من مناطق الكرة األرضية منه.
ثل مرحلة متقدمة من النوع األّول حيث يبدأ أتثريه السليب على الكائنات احلية التلوث اخلطر: مي -2

ويكثر تواجده يف املناطق الصناعية ومناطق استخراج الطاقة فهذه مجيعها بتما  مباشر مع مجيع الكائنات 
 احلية والبشرية.

. ممّا (30)وره وأشكاله(التلوث املدمر: وخري وصف هلذا التلوث هو )اهنيار النظام البيئي بشىت ص -3
 يؤدي إىل االختالل يف التوازن البيئي بشكل جذري.

 قواعد الحماية الدولية لحق االنسان في البيئة: المبحث الثاني

 مل يعد االهتمام ابلبيئة حكرًا على دولة معينة او منظمة معينة، وإمّنا أصبح شاغاًل العديد من الدول
ونظراً ألمهية البيئة  .(31)االجتماعية والرتبوية واالقتصادية والقانونية على حّد سواءواملنظمات السياسية منها 

يف اجملتمع الدويل ونتيجة ملا تعرضت له من تلوث شامل قد جتسد هذا االهتمام ليأخذ خطوة مهمة متثلت 
عناصرها سواء  إببرام العديد من االتفاقيات الدولية وظهور منظمات دولية هتدف إىل محاية البيئة بكل

كانت جوية وبرية وحبرية وممّا زاد من ذلك شهد العامل أعقاب احلرب العاملية الثانية ثورة تكنولوجية واسعة 
وبشكل خاص يف صناعة األسلحة وأدوات التدمري مما حدى بنا إىل دراسة هذا املبحث يف مطلبني األول 

 الثاين دور املنظمات الدولية. دور االتفاقيات يف حق اإلنسان يف بيئة نظيفة واملطلب

                                                        
 .11سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  -28
 .25سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مصدر سابق، ص  -29
 .11سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  -30
 .78حممد صديق حممد عبدهللا، مصدر سابق، ص  -31
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 دور االتفاقيات الدولية يف حق اإلنسان يف بيئة نظيفة: املطلب األول
لقد اجته العامل منذ أوائل القرن املنصرم إىل وضع العديد من االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت هبدف 

( اتفاقية يف جمال القانون 300عقد ما يقارب )حتفيز اجلهود الدولية ملعاجلة قضااي البيئة ومواردها حيث مت 
الدويل البيئي، وتقسم هذه االتفاقيات إىل اتفاقيات تتعلق مبكافحة التلوث اليت تصيب مكوانت البيئة 

، وقد كان سبب (32)كتلوث اهلواء واملاء والتلوث العابر للحدود، والقسم الثاين يتعلق ابحملافظة على الطبيعة
ويل ابلبيئة لعدة أسباب منها تفاقم مشكالت البيئة وخطورهتا الرتباط مشكلة البيئة تعاظم االهتمام الد

مبشكلة التنمية، فالتنمية ال تقوم إاّل على بيئة نظيفة ومستقرة، ابإلضافة إىل زايدة االهتمام الدويل بقضااي 
دودية الدول يف احملافظة على حقوق اإلنسان يف احلياة يف بيئة سليمة، وأخرياً عدم كفاية اجلهود الوطنية حمل

، ولكل األسباب آنفة الذكر برزت العديد من االتفاقيات (33)البيئة اليت متتد آاثرها إىل ابقي الدول
واملعاهدات الدولية وعلى خمتلف املستوايت اليت سامهت على تظافر اجلهود من أجل التصدي لكل 

 مشكالت البيئة وأمهها:
إىل منع التلوث ابلتفريغ العمدي  اليت هتدف :(1954بحار ابلنفط سنة اتفاقية )منع تلوث ال :أوالً 

، كبديل عنها (34)(Marpolللنفط يف البحار فقط، مّث حلت االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن )
ملكافحة التلوث الناجم عن السفن أايً كان نوعه لتصبح اليوم أهم االتفاقيات اليت تعين مبنع تلوث البيئة 

لبحرية عن السفن، اليت وضعت بعض الضوابط الصارمة على عمليات التفريغ متثلت أبحكام خاصة مبنع ا
التلوث ابلنفط، وأحكام مبكافحة التلوث من املواد السائلة الضارة، ومنع التلوث ابملواد الضارة املغلفة 

 .(35)ث اهلواء من انبعااثت السفناملنقولة حبراً، ومنع التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي والنفاايت وتلو 
حظر جتارب  عقدت معاهدة :(1963اتفاقية )حظر جتارب األسلحة النووية موسكو عام  :اثنياً 

م، وهتدف بصفة 1963األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء يف آب/ أغسطس 
ة، ووضع حد لسباق التسلح وإزالة دوافع وانتاج رئيسية إىل وضع هناية لتلوث البيئة عن طريق املواد املشع

، وكان هدفها هو وضع حد لتلويث البيئة البشرية ابملواد (36)واختبار كافة أنواع األسلحة مبا يف ذلك النووية
املشعة إضافة إىل مواصلة العمل من أجل حظر جتارب األسلحة النووية وصواًل إىل نزع السالح العام 

 .(37)رقابة دولية صارمة وفعالةوالكامل حتت 
ابملسؤولية املدنية عن األضرار الناشئة عن التلوث ابلنفط،  اخلاصة :(1969اتفاقية )بروكسل عام  :اثلثاً 

، حيث يتسبب يف أضرار تلوث نفطي يف احلوادث اً متّ اعتمادها لضمان التعويض الكايف الذي سيكون متاح

                                                        
 .50يوسفي نور الدين، مصدر سابق، ص  -32
 .20ص  ،هشام بشري، مصدر سابق -33
كرد على سلسلة من حوادث انقالت   1978، ومن مث بروتوكول 1973تشرين الثاين  2( يف Marpolاعتمدت اتفاقية ) -34

 2/10/1983حيث مت احتواء الربوتوكول ضمن االتفاقية األم ودخل هذا امليثاق حيز التنفيذ يف  1977-1976النفط بني عامي 
 .م 00:5، الساعة www.adoman.com12/12/2017 االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن

 م.25/11/00:12،2017االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن احلار  األمني للبيئة البحرية، املصدر االلكرتوين نفسه،  -35
، ينظر معاهدة 1963لفضاء اخلارجي وحتت املاء معاهدة احلظر اجلزئي لتجارب األسلحة النووية يف الغالف اجلوي ويف ا -36

 م. 00:10الساعة  http://www.marefa.org 24/11/2017احلظر اجلزئي للتجارب النووية 
 .39سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  -37
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، هتدف (39))توري كانيون( ، ظهرت هذه االتفاقية بعد كارثة(38)البحرية اليت تنطوي على انقالت النفط 
هذه االتفاقية إىل توفري تعويض مالئم لألشخاص الذين يتكبدون ضرراً بسبب التلوث الناجم عن احراق 
النفط أو حرقه من السفن وتوحيد القواعد واالجراءات الدولية لتحديد املسائل املتعلقة ابملسؤولية والتعويض 

 .(40)املناسب
مت توقيع هذه : (1979اتفاقية )التلوث بعيد املدى للهواء عرب احلدود املنعقدة يف جنيف سنة  :رابعاً 
من أهم االتفاقيات على  دُّ عيف نطاق اللجنة االقتصادية االوربية، وهي تُ  1979يف نوفمرب عام  االتفاقية

ئة احمليطة به من تلوث اهلواء، حيث تلزم املستوى الدويل، وهتدف هذه االتفاقية إىل محاية اإلنسان والبي
الدول األطراف التلوث الذي يعرب احلدود الوطنية، ويصل إىل مناطق بعيدة عن مصدر التلوث، كما جيب 
على الدول األطراف وضع ضوابط للحد من تفاقم التلوث، وكذلك العمل بني الدول جبميع الوسائل 

 .(41)ملكافحة تلوث اهلواء
 :اخلاصة حبماية البحار واحملافظة عليها( 1982)األمم املتحدة لقانون البحار سنة  اتفاقية :خامساً 

عمل برانمج األمم املتحدة للبيئة على محاية احمليطات والبحار وتعزيز االستخدام السليم للموارد البحرية، 
يطات والبحار على االتفاقيات البحرية وخطط عملها االطار القانوين الوحيد يف العامل حلماية احمل دعوتُ 

املستوى االقليمي، حيث تلعب دوراً رئيسياً يف إنشاء اطار تنظيمي للنقل البحري من خالل جتارة عادلة 
 .(42)وفعالة ومعتمدة دولياً، مع الرتكيز بوجه خاص على منع تلوث احمليطات والبحار الناجم عن السفن

واليت اتفقت من خالهلا الدول األطراف على  :(1985فينا حلماية طبقة األوزون عام )اتفاقية  :سادساً 
طبقة األوزون والعمل على محايتها من التدهور والتدمري ووقف استنزافها  ضرورة التعاون من أجل صيانة

وتقوم هذه االتفاقية على أسا  التعاون الوقائي، وكذلك التأكيد على ضرورة اجياد بروتوكول حيدد التزامات 
واستخدام املواد املستنفذة لطبقة األوزون، وقد توجت اجلهود العاملية يف هذا الشأن  الدول بشأن انتاج

إبقرار بروتوكول )مونرتايل( واهلدف منه )هو محاية طبقة األوزون ابلتقليل والتخلص من االنبعااثت الكونية 
خل حيز النفاذ يف يناير م، ود1987البشرية للمواد اليت تؤدي إىل آتكل طبقة األوزون( الذي مت إقراره عام 

 .(43)1989عام 

                                                        
الساعة  http://ar.m.wikipedia.org 25/11/2017نفطي االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث ال -38

 .م 12:30
ابلقرب من شواطئ انكلرتا وكانت حمملة ابلنفط اخلام الكوييت  1967انقلة النفط )توري كانيون( هي حادثة وقعت يف ابريس  -39

صخور املوجودة يف البحر مما أدى إىل تسريب كميات كبرية من النفط، األمر الذي حيث انشقت هذه الناقلة إىل نصفني من جراء ال
أدى إىل تلوث املياه، وقتل الكثري من الطيور واألمساك والطحالب، إضافة إىل بقاء هذا املكان منكوب لبعض سنوات، حوادث هزت 

 م. 00:3الساعة  waiya.comwww.hanasatre 9/12/2017البحار 
 .23هشام بشري، مصدر سابق، ص  -40
االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البيئة اهلوائية، اتفاقية التلوث بعيد املدى للهواء عرب احلدود، واملنعقدة يف جنيف عام  -41
، الساعة dz.com-http://www.politics 24/11/2017، ينظر املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 1979

 .م 11:45
 00:3، الساعة www.un.org ،26/11/2017األمم املتحدة، احمليطات وقانون البحار، برانمج األمم املتحدة للبيئة،  -42

 م.
اخلاصة حبماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل اخلاص ابملواد اليت تعمل على آتكل طبقة األوزون، ينظر: موقع  اتفاقية فيينا -43

 مساًء. 30:10الساعة  http://www.epa.org.kw 24/11/2017اهليئة العامة الكويتية 
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ابلسيطرة على نقل النفاايت اخلطرة ورميها عرب احلدود،  اخلاصة :(1989اتفاقية )ابزل عام  :سابعاً 
وعلى وجه التحديد منع نقل النفاايت اخلطرة من البلدان املتقدمة إىل البلدان األقل منواً، ومعاجلة حركة 

ئها هو التخلص من النفاايت يف نفس مكان تولدها بقدر اإلمكان والتقليل النفاايت املشعة، ومن أهم مباد
من عملية نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود إىل درجة تتناسب مع إدارهتا بطريقة سليمة بيئياً، ابإلضافة إىل 

ها هو دولة ومن أهم أهداف 116، اعتمدت هذه االتفاقية من جانب (44)تقدمي املساعدة إىل الدول النامية
خفض توليد النفاايت اخلطرة إىل احلد األدىن، إضافة إىل تشديد الرقابة على نقل النفاايت اخلطرة املسموح 

، (46)، ويف ديسمرب مت التصديق على بروتوكول ابزل اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها(45)بنقلها عرب احلدود
اندت بتأمني املصاحل االقتصادية واالجتماعية  ، اليت(47)(1992وأعقبتها اتفاقيات انشئة عن )قمة ريو عام 

 .والبيئية للجيل احلاضر وألجيال املستقبل
 دور املنظمات الدولية يف حماية حق اإلنسان يف بيئة نظيفة: املطلب الثاني

لقد شغل موضوع البيئة حيزًا كبريًا من اهتمام املنظمات الدولية بسبب كثرة احلروب وأتثريها على 
ة الدولية )اجلو والبحر وسطح األرض( لذلك لعبت دوراً مهمًا يف اعداد وصياغة املعاهدات عناصر البيئ

الدولية اليت تعين حبماية البيئة بصفة عامة، ومع ذلك مل يقتصر دورها على اعداد مشاريع تعاد شؤون 
، حيث (48)البيئةالبيئة، بل مشلت أيضًا التصرفات القانونية الصادرة عن هذه املنظمات يف جمال محاية 

قامت هذه املنظمات بدور فعال يف تطوير القانون الدويل للبيئة من خالل تبين اسرتاتيجية خاصة هبذا 
الشأن إىل جانب األنشطة األخرى اليت تقوم هبا، حيث ظهرت العديد من االتفاقيات اليت أبرمتها املنظمات 

وحتت أشرافها، واليت بينت أمهية القانون الدويل للبيئة الدولية منذ بداية السبعينات يف خمتلف جماالت البيئة 
 وإجياد احللول الكفيلة مبعاجلتها مشاكلها، لذلك سوف نتطرق إىل أهم هذه املنظمات.

املتحدة دوراً ابرزاً يف صياغة القانون الدويل البيئي من خالل  لقد لعبت األمم: دور األمم املتحدة :أوالً 
جهزة وبرامج وتشكيل جلان دولية خاصة حبماية البيئة واصدار قرارات وتوصيات تنظيم املؤمترات وإنشاء أ

تؤكد فيها على مطالبه احلكومات ابلتعاون الوثيق لوضع وتطبيق سياسة مجاعية للتنمية االقتصادية 
ونكشف دور األمم املتحدة من خالل اجلهد الذي بذلته  ،(49)واالجتماعية ومن بني أهدافها محاية البيئة

( حيث أسفر هذا املؤمتر عن اصدار اعالن اشتمل على ستة 1972يف عقد مؤمتر دويل يف )ستوكهومل( يف )
وعشرين مبدأ وعدد من التوصيات حيث نّص املبدأ اخلامس والعشرين منه )جيب على الدول أن تتأكد 

                                                        
 .مساءً  45:12، الساعة a.orghttp://ar.m.wikipedi ،24/11/2017اتفاقية ابزل،  -44
 .80سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مصدر سابق، ص  -45
 .28هشام بشري، مصدر سابق، ص  -46
مبثابة  1992مسي )مؤمتر قمة األرض( هو أول مؤمتر لألمم املتحدة حول البيئة والتنمية الذي أقيم يف ريو دو جانريو عام  -47

وهو خمطط عمل لتحقيق التنمية  21ننظر هبا إىل البيئة والتنمية، فقد أقر زعماء العامل جدول أعمال القرن  نقطة حتول يف الطريقة اليت
لقطرية املستدامة ويقدم برانمج تنفيذي شامل لتحقيق التنمية ومعاجلة القضااي البيئية واالمنائية بطريقة متكاملة على املستوايت العاملية وا

 .www.egypple.comوقع )مؤمتر قمة األرض يف ريو دي جانريو(، واحمللية، وللمزيد ينظر م
 .75ص  ،سريان طه أمحد، مصدر سابق -48
 .105معمر رتيب حممد عبد احلافظ، مصدر سابق، ص  -49
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، وكان من (50)ي دوراً مماثالً وفعاالً ومؤثراً يف نطاق محاية البيئة وحتسني البيئة(من أّن املنظمات الدولية تؤد 
وكما له احلق يف أن يعيش يف بيئة ذات  ةيف احلرية واملساوا اً أساسي اً ضمن هذه املبادئ أّن لإلنسان حق

رد الطبيعية للكرة نوعية تسمح له ابلعيش يف كرامة ورفاهية، وأكدت أيضًا على ضرورة احملافظة على املوا
األرضية املختلفة للحياة كاحليواانت والنبااتت وبيئتها لصاحل األجيال القادمة إضافة إىل عدم احلاق أي 
أضرار ابلبيئة يف الدول األخرى من جراء أنشطتها، وعليها أن تتعاون من أجل الوصول إىل قانونية دولية 

 .(51)املهددة للبيئة اإلنسانيةلتنظيم كيفية مواجهة التلوث وغريه من األضرار 
( واختذت مدينة جنيف مقراً هلا. من ضمن أهدافها 1947عام ) نشأت: منظمة الصحة العاملية :اثنياً 

تقييم اآلاثر الصحية لعوامل التلوث واملخاطر البيئية األخرى يف اهلواء واملاء والرتبة والغذاء حيث قامت 
توايت الدولية ملياه الشرب وتقييم امللواثت احليوية واالشعاعية بنشر العديد من املعلومات اخلاصة ابملس

واملواد السامة والعديد من االجراءات اخلاصة ابلتفتيش الدوري على املوانئ اجلوية والبحرية وكذلك السفن 
، وتفرع حق (52)( من دستور املنظمة4والطائرات واملعدات والتجهيزات واملباين هذا ما نصت عليه املادة )

آخر من هذه املنظمة ومسي )حق اإلنسان يف البيئة( اليت سامهت ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة 
ة يهدف إىل تقييم العالقة بني التعرض للملواثت اليت توجد يف املاء ييف وضع برانمج ملعايري الصحة البيئ

سموح هبا لكل ملوث يف بيئة واهلواء والغذاء وبني صحة اإلنسان ووضعت معايري تبني احلدود امل
، ابإلضافة إىل دورها الصحي يف أعقاب احلرب النووية حيث كانت لديها الكثري من الدراسات (53)اإلنسان

وتواصلها مع وكاالت األمم املتحدة يف مجع وحتليل البياانت املتعلقة هبذه األنشطة وتزويد اجلمعية العامة 
منظمة الصحة العاملية هلا دور كبري وفعال وابرز يف تكثيف املستوايت  هبذه األنشطة ابنتظام، ويتضح لنا أنّ 

 الوطنية حلماية البيئة من خالل اعداد برامج خاصة مبكافحة التلوث.
، هي منظمة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة (54)منظمة األغذية والزراعة: منظمة األغذية والزراعة :اثلثاً 

جلوع يف العامل، وتقوم مبساعدة البلدان النامية والبلدان يف مرحلة التطور ا تقود اجلهود الدولية للقضاء على
، ومن أهم أهدافها القضاء على سوء التغذية واالهتمام (55)على تطوير وحتسني ممارسات الزراعة والغاابت

وى املعيشة بقضااي الزراعة كالتصّحر وإزالة الغاابت ابإلضافة إىل احملافظة على املصادر وتطويرها ورفع مست
والتغذية لسكان العامل والعمل على زايدة االنتاج الزراعي واحلفاظ على املصادر الطبيعية، إّن عمل واهتمام 
هذه املنظمة وضع املعايري واملستوايت املتعلقة حبماية املياه والرتبة واألغذية من التلوث بواسطة بقااي مبيدات 

 .(56)ية للمساعدة يف حفظهااآلفات أو عن طريق املواد املضافة لألغذ

                                                        
 .114سهري ابراهيم حاجم اهلييت، مصدر سابق، ص  -50
 .35هشام بشري، مصدر سابق، ص  -51
 .111 -110معمر رتيب حممد عبد احلافظ، مصدر سابق، ص  -52
 .58حممد جبار أتوية، مصدر سابق، ص  -53
نقل املقر الرئيسي للمنظمة إىل  1951يف مدينة كويبيك، كندا، ويف عام  1945أتسست يف الساد  عشر من أكتوبر عام  -54

افة إىل االحتاد األورويب، وجزر فارو وتوكلو أعضاء منتسبني ( دولة، إض164) 2013روما، ايطاليا، بلغ أعضاءها حىت عام 
www.fao.org 12/12/2017 م 30:6، الساعة. 

 .ص 30:6ساعة ، الwww.ar.m.wikipedia.org ،26/11/2017منظمة األغذية والزراعة األمم املتحدة،  -55
 .39هشام بشري، مصدر سابق، ص  -56
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هي منظمة  1947ولكن آليات عملها تعود إىل  1995عام  أتسست: منظمة التجارة العاملية :رابعاً 
، (57)دولية تعىن بتنظيم التجارة بني الدول األعضاء، وتطوير االنتاج وتنمية التجارة الدولية ينطوي حتت لوائها

شهد اختاذ اخلطوة الرئيسية يف جمال ربط التجارة ابلبيئة وإنشاء )جلنة التجارة  1995أبريل  15ويف يوم 
ئة( يف اطار منظمة التجارة العاملية ووضعت أهداف بيئية ذات األثر التجاري الفعال حلماية حياة والبي

 .(58)وصحة اإلنسان واحليوان والنبات
 الخاتمة

من حقوق اإلنسان وهو حق العيش يف بيئة نظيفة بوصفها من املسائل احليوية  اً تناولنا يف حبثنا هذا حق
ومن خالل البحث توصلنا اىل مجلة من النتائج  نا املعاصر ولألجيال املستقبليةوالشديدة األمهية ابلنسبة لعامل

 واملقرتحات نوردها على التوايل:
 االستنتاجات

مل يظهر اهتمام اجملتمع الدويل حلماية حق اإلنسان يف البيئة إال يف الربع األخري من القرن املاضي  -1
الذي متخض عنه اإلعالن العاملي  1972رية يف ستوكهومل يف عام بعد انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البش

للبيئة البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه أول مناقشة رئيسية لقضااي البيئة وعلى مجيع األصعدة 
 .العاملية واالقليمية واحمللية

إلنسان اليت دعت إىل ظهرت العديد من االتفاقيات واملنظمات الدولية ومناشدات جلان حقوق ا -2
 .تشجيع الدول يف محاية البيئة لكنها ال تزال قاصرة وغري كفيلة لضمان حياة ومستقبل البشرية

الدويل رغم اجلهود اليت بذلت منه عن طريق االتفاقيات واملعاهدات واملنظمات لكنه مل  اجملتمع -3
بب التقدم السريع يف التكنولوجيا يتوصل إىل حل مجيع مشاكل التلوث ويف مجيع دول العامل وذلك بس

 .احلديثة
 املقرتحات

حث املنظمات الدولية بتحديث وتكثيف عملها لكي يتناسب مع التطور التكنولوجي ووضع  -1
أنظمة وتعليمات وحلول للحد من تقليل تلوث البيئة وإعطاء توصيات تتناسب مع كل إخالل هبذه 

 .التعليمات
وضوع للحد من تلوث البيئة وابألخص الذي تسببت به الدول وضع جزاء صارم خبصوص هذا امل -2

الصناعية اليت متادت يف استخدام موارد الطبيعة وجبميع أشكاهلا واليت تسببت بتلوث البيئة الطبيعية وجبميع 
 أنواعها.

                                                        
 .ص 00:9، الساعة www.Aljazeera.net ،26/11/2017منظمة التجارة العاملية،  -57
 .41 -40هشام بشري، مصدر سابق، ص  -58
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 القرآن الكريم 
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