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املنظامت ادلولية غري احلكومية  وظائفتطور   

البيئةيف جمال   

ئة  تةثله يئةيبم من وسيييح ئةح ل يئ  ييير  ، وذئككةيردوئي قضيييحم حة ام يئةيبم ت امة    حظيت
مع مخملف يئك ئن ت يئةحم ويئعن صيييييير يئ ةحمحم يئةفيفدل وي يئكفد، ونعا يمن يييييي د من   ثر ي حح   

وتربيمه بيبحً   مرًي وي غ ام ي اةحم وإذي ك نت يئقفينين يئمي تةكم تأثيرًي على يئةيبم ئذئك و د إعايده 
يئعالق ت بين مكفن ت يئةيبم غير ق بلم ئلمغير، و د سييلفا يمن يي د اةكن تعاكله كة   د ئلمقا  يئعلةي 
ويئمكنفئفيي سيييييية ً  وي يسييييييمةايم  نفيل ثييييييمى من يئةلفث ت مة  كم لا ت فنر ار  حة ام يئةيبم ويد 

الق ت ويئقفينين يئةنظةم ئلةيبم ت ي عان  وي يئمع م  مع يئةيبم وم يكالته  تريفأل  وضي  وبذئك وهم يئع
 اةكن تجنا يئكثير من يئة كالت قة  وقفعه .

وقييا حظيييت يئةيبييم منييذ يئقييا  تيي امةيي   أييي د يئقيي نفد حييين  بييات ي نظةييم يئقيي نفنحييم يئيياي لحييم 
ت ئةاد ويئةف ظ على بيبمه  من  الد إق مم يئةن اق  يامة مً  ت ئةيبم عن ارنق تنظحم يئقفيعا يئخ صييم

يئخضييييييييييييييري  ويئغيي تيي ت ويئةفيي ظ على محيي ه ي نهيي أ، وبعييا احيي   يئثفأل يئريييييييييييييينيي  حييم  هرت يئعيياكييا من 
يئم يييييرنع ت يئخ صيييييم تةة ام يئريييييةم يئع مم من  الد يئةة وظم على يئةيبم ومنع تلفم يئهفي  ومنع 

يئجهفد يئاي لحم ال اةكن  د تةقق  اايوه  م  ئم تقمرد ت ئجهفد إئق   يئنف ا ت وي يئةح ه إال  د اذه 
يئاوئحم وي حة ام يئةيبم من يئملفم  د يئملفم من حين  ضيييريأه ورث أه ال اةكن  د كمةاد تيقلحم دوئم 
ويحال. ويد يالامة   يئاوئي تةة ل يئةيبم من يئملفم ال كمج وز عةره يئزمني عقاكن ونريييييف وبريييييفأل 

تةر ي مم يئةمةال حفد يئةيبم يمن ييييييي نحم يئذ  ينعقا وي سيييييييمفكهفئم وي يئ يييييييفنا  قةم   صيييييييم تعا م  
 .1972ي أض( ع   

ويد يئةيبم يئ ييلحةم ويئةمفيزنم ويئةمالئةم اي من يئلفيز  يئضييروأنم ئةح ل يمن يي د وكريممه، ب  
عنه. ويئث بت  د اي حق من حقفقه ي سيييييي سييييييحم يئمي كن غي تةكينه من يئمةمع به  ومة أسييييييه ويئاو ل 

يالامة   تة ييييكالت يئةيبم وب ئم ئي تيمك نحم ويفد حق ئنن يييي د وي بيبم نظحفم ممفيزنم على ي ق  وي 
،  م  يالامة   تة كالت يمن  د وهف ك د قااةً  إال  نه على ي ق  كريع إئى عها قرنان    يئق نفد 

يمعالد ، وب ئمةاكا منذ وضييييييييييييييع أبعم عقفدفأ، وئم كمقن إال منذ  وي ن    يئق نفد يئاوئي، ئم كمةل
. وم   عق ه من صيييياوأ يالتف اح ت يئاوئحم يئخ صييييم 1948دا ييييةةر  10وي  يئع ئةي ئةقف  يمن يييي د
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، ويئمي  صيييييي ةت ن وذل وسيييييي أنم 1966دا ييييييةةر  16تةقف  يمن يييييي د يئمي  قرته  يئجةمحم يئع مم وي 
واي يالتف احم يئخ صيييم ت ئةقف  يالقمرييي دام  1976يئةفعفد تعا ي مة د يئمريييااق ت يئالزمم منذ ع   

معرف على نويذي كن  ن م حع  د  وياليمة  حم ويئثق فحم ويالتف احم يئخ صم ت ئةقف  يئةانحم ويئ ح سحم،
وينن  ن يييييييييم حع  ، ويه كثيرل ئالامة   يئاوئي ئلةيبم قة   د كن يييييييييأ إدأيا يئةيبم وي مفهفمه  يئةع صييييييييير

ئةق يمن ييي د وي يئةيبم  عرضيييتيئنريييفا ويئفث ئق يئق نفنحم يئمي   اضيييً  يد نضيييع  كاكن  على تع 
يئمي  يئنة ذجنن ييي د حقً  وي بيبم سيييلحةم   ئحم مة  اضييير ته، ومن  برز ئوي إثييي أيت ويضيييةم تقرأ 

ويئمي ي    1966ت ييييييير إئيه  يالتف احم يئاوئحم ت ييييييأد يئةقف  يالقمريييييي دام وياليمة  حم ويئثق فحم ئع   
 ع ر: تة دته  يئث نحم

تقرأ يئاود ي اريف وي يالتف احم يئة ئحم تةق ك  ورد وي يئةجمةع تأعلى م ييييييييييييييمف  مةكن من  -
 يئرةم يئةانحم ويئعقلحم.

ت ييييية  يئخ فيت يئمي تمخذا  يئاود ي اريف وي يالتف احم يئة ئحم يئفصيييييفد إئى تةقيق كلي ئهذي  -
 يئةق م  اف ضروأ  من  ي 

ةفيئيا ومن وفح ت ي اف د من  ي  يئمنةحم يئرةحم يئعة  على تخفح  ن  م يئففح ت وي يئ -1
 ئل ف .

 تة ين ثمى يئجفينا يئةيبحم ويئرن  حم ويئرةحم. -2

 يئفق ام من ي مريض يئةعاام يئةمف حم ويئةهحةنم ومع ئجمه  وحررا . -3

 (1   لق  روف من ثأنه   د ت من يئخام ت يئ ةحم ويئعن ام يئ ةحم وي ح ئم يئةرض. -4
  يئةع صيييييييييييييير ئلةيبم وي يئظهفأ ويئمةلفأ، ويان  يهفدًي عاكال تظهر وي وعنام  با  يئةفهف 

مج د مة وئم إسييييي    وصيييييف يئةق وي مفهفمه يئق نفني على م  ئنن ييييي د من ت لع إئى بيبم سيييييلحةم 
  ئحم من يئ يييييييييييييفيئا ويئة ثريت، وقا  هرت يئة يييييييييييييكلم وي إا أ مجل   وأب  ت رنقم ويضيييييييييييييةم ك  

بي ئةة ام يئ ةحعم وقا  لص ذئك يئة تةر وي نه كمه إئى تفصيييييييحم يئفضيييييييفب تةن سييييييي م يئة تةر ي وأ 
ئةقف  يمن ييييي د، اضيييييةن ئك  ثيييييخص د ياكا مكة  ئالتف احم ي وأبحم مجل   وأب  بفضيييييع بروتفكف 

يئةق وي يئمةمع بةيبم سييييلحةم غير مهادل، و د اةريييي  على ح يمه من م   ئل ييييرل   د من يئملفم 
ةاًل ئلةة ام من يئضيييفضييي   يئزيئال عن يئةا، وغيرا  من ي ويه ت ئقاأ يئةعقفد وحقه وي  د اكفد م

 وئة  تقا  سنق م اذي يئفر  إئى  أبع م  حن وكة  اأتي:  .(2 يئة ذام

                                                           

 .21-18، ا2006مة ن  وكيرنن، يئق نفد يئاوئي ئلةيبم، يئ  عم ي وئى، ديأ يئنهضم يئعربحم يئق ارل،  د. ( 1 
 .19مة ن  وكرنين، يئةريع  عاله، ا( 2 
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 يئمعرنف ت ئةيبم وبةظ ار تلفثه //يئة ةن ي ود. 
 فد يئاوئحم وي مج د حة ام يئةيبم.ت فأ يئجه//يئة ةن يئث ني 
 ة ت يئاوئحم غير يئةكفمحم وي مج د يئةيبمن  ط يئةنظ  ويه//يئة ةن يئث ئن. 
  ي  ضر ودوأا  وي حة ام يئةيبم.منظةم يئ ال//يئة ةن يئريتع   
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 املبحث األول
 التعريف بالبيئة ومبظاهر تلوثها

ت  كنت يئمعرنف ت يئفقهحم وي إا أ يئاأيس ت يئق نفنحم ئةر لةي يئةيبم ويئملفم، وينق م يئ  حثفد 
ال يتجيي ايي ت وئم كمم يالتفيي   على تعرنف ميي نع ييي مع ئكال يئةريييييييييييييي لةين، وي اييذي يمايي أ إئى عيي

 مع يمثيييييييي أل إئى  نفيل يئملفم وسيييييييينة ود وي إا أ اذي يئة ةن يد نعرض ئج نا من اذه يئمعرنف ت
 وذئك وي ثالم م  ئا وكة  اأتي:

 تعرنف يئةيبم/يئة لا ي ود. 

   مفهف  يئملفم يئةيبي يئث ني/يئة لا. 
 نفيل يئملفم/يئة لا يئث ئن  . 

 املطلب األول
 تعريف البيئة

ك  م   تةما ئم ييييييية  على يئفسيييييييح يئة د  وإنة  تقمريييييييروال  ،تعمةر يئةيبم  حا  يزي  يئ ةحعم
ونظرًي  د  ، ييك  بيبم يمن يي دتو ئة   ويئهفي  وي أض ويئةيفيد ويئن  ت وي  ثييك ئه ، اةحح ت من يي د

ا  حا مكفن ت يئةيبم ونرت ح ويفده تريييالححم ك وم عن صييير يمن ييي د اعا  حا يئةكفن ت يئةحم و نه اع
 .(3 يئةيبم

يئةيبم تةعن ا  يئلغف  يئفيسييييييييييع تعني يئةفضييييييييييع يئذ  كريع إئحه يمن يييييييييي د، ويمخذ فحه منزئه و 
و ح ه، وئع  يأت  ط يئةيبم تةعنى يئةنزد  و يئايأ دالئمه يئفيضةم، وال ثك إد مث  اذه يئاالئم تعني 

علق قلا يئةخلف  ت ئايأ وسييييكنه إئيه ، ومن اذي يئةن ق كمم يئمأ يا على ويفل  د وي يحا يفينةه  ت
تمن ود يئةيبم تةفهفمه  يئ يييييييييييي م  غ ام يئفرد ويامة م ته، تة مً  كة  كن د بيبمه ومنزئه غ كمه وحرصييييييييييييه 
 ويامة مه، وال اخملف يئةعنى يئلغف  ئلةيبم عن يئةعنى يالصيييييييييييييي الحي ئه  إال ت ئمف صييييييييييييييي  يئةمعلقم

 روف يمن ييييييي د وي زم د ون يييييييمخا  يئ ع  كلةم يئةيبم ئلاالئم على ، (4 تةكفن ت يئةيبم وعن صيييييييرا 

                                                           

ي بيبم مالئةم، مكم م نهضيييم يئ ييير ، ي معم عةا يئرحةن ح يييين علي علف ، يئةة ام يئجن ئحم ئةق يمن ييي د و د. (3 
 .32، ا2005يئق ارل، 

يئةفسني، حة ام يئةيبم يئاوئحم من يئملفم،  تةن من فأ على ث كم يالنمرنيت على  االد بن سحف بن عةاي هلل (4 
  يئةفقع يآلتي:

www.alhosanilaw.net/B2 talal.doc  
 .5/6/2014ت أنخ زن أل يئةفقع 

http://it.wrs.yahoo.com/_ylt=A1f4cfXGyT9J_wgBhXcbDQx.;_ylu=X3oDMTBybWh0ZnN2BHNlYwNzcgRwb3MDNgRjb2xvA2lyZAR2dGlkAw--/SIG=11vcg6jtq/EXP=1229003590/**http%3a/www.alhosanilaw.net/B2%2520talal.doc
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ن كة  قا ت مخا  ئلاالئم على مع ني ممعادل ك ئةيبم ياليمة  حم  و يئثق فحم  و يئةض أنم ومك د معيني
 :(6)مع ني وئلةيبم مفهف  ئغف  وهي م مقه من بف ، واذي ئةر لح اأتي تعال .(5  و يئرنفحم

  ئييه منزاًل ومكن فحييه ومنييه وقفئييه تعيي ئى بف ، و هيي يئةنزد  و يئةفضييييييييييييييع، اقيي د تةف ت منزئييم    نزئ -1
ِضيعُ   َشاء َوالَ نُ ِصيُب بَِرْحَمتِنَا َمن نَّ َشاء نُ أُ ِمْنَها َحْيُث يَ ُسَف فِي األَْرِض يَتَبَوَّ أَْجَر  َوَكذَِلَك َمكَّن ِا ِليُو

َِّخذُوَن ِمن ُسُهوِلَها قُُصوًرا قفئه تع ئى  وكذئك (7  (اْلُمْحِسنِينَ  أَُكْم فِي األَْرِض تَت  .(8  (َوبَوَّ
 .(9  ( من يسم  ل منكم يئ   ل وليمزوجيئزويج: ومنه قفد أسفد هللا مةةا   -2

ووي يئلغم يئفرن حم وأد تعرنف يئةيبم وي معجم الأوس تأنه : يئةةحح يئذ  امحش فحه يئك ئن 
جةفعم من يئعن صييييييير يئةيفئفيحم ويئكحةح ئحم ويئ ةحمحم سيييييييفي  ك نت اةحمحم  و يئةي وت يييييييمة  على م

  Environmentصيييييييييييييينيييي  حييييم(. كةيييي  ييييي   تعرنف يئةيبييييم وي معجم يئلغييييم يالنكليزنييييم  ئفنجةيييي د( 
تأنه : مجةفعم من يئظروف يئ ةحمحم وياليمة  حم يئمي امحش ويه  يئن س(. وبذئك كمضييييييييييييييح ئن   د 

م يئلغفنم ي   تعةيرًي عن يئفسيييييح  و يئةك د يئذ  اةح  فحه يمن ييييي د ومجةفعم تعرنف يئةيبم من يئن حح
 .(10 يئظفيار يئ ةحمحم  و يئ  رنم يئمي كمأثر ون ثر ويه 

 ةيي   د ئلةيبييم مفهف  ر ر من يئنيي ححييم يئعلةحييم حييين يتفق يئعلةيي    د ئلةيبييم مفهفميي د ي ود 
نف ييييييييييييييه وتك ثره ووأيثمه وعالقمه ت ئك ئن ت يئةحم كمعلق ت ئةيبم يئةيفنم واي مرت  م تةح ل يمن يييييييييييييي د 

 من مح ه وتربم ويف. تمضةنهي  ر  يئةيفينحم ويئن  تحم، ويئةفهف  يئث ني كمعلق ت ئةيبم يئ ةحمحم تة  
يئةيبم وي يالصييييييييييي الب يئعلةي اي: ذئك يئةيز يئذ  اة أس فحه يئ  ييييييييييير مخملف  ن ييييييييييي م و 

 ت يئةحم من حيفيد ون  ت، ويئمي كمع اش معه  حح تهم، وت يييييييييييييية  ضييييييييييييييةن اذي يما أ ك وم يئك ئن
 . (11 يمن  د

                                                           

ةن مقا  إئى يئة تةر يئعلةي يئث ني ئكلحم عا  مةةا أضيييييي  كفن ، يئةة ام يئاوئحم من مخ ار يئملفم يئةيبي، ت( 5 
 .314، ا2009يئةقف ، ي معم يئةفص ، 

 .530، ا1999يبن منظفأ، ئ  د يئعرل، يئجز  ي ود، ديأ إحح   يئمريم يئعربي،  (1 

 .21سفأل كفسف/ يآلام ( 7 
 .71سفأل ي عريف/ يآلام ( 8 
يئةيبم، تةن مقا  إئى يئة تةر يئع ئةي يئث ني ئكلحم  د.  لف أمضيييييييييييييي د مةةا، دوأ يئةنظة ت يئاوئحم وي حة ام( 9 

 .184، ا2009يئةقف ، ي معم يئةفص ، 
 .315-314عا  مةةا أض  كفن ، مريع س بق، ا( 10 
  ئا مةةا يئق سيييييةي، وويحه يةي  يئ عيني، حة ام يئةيبم يئخلحجحم من يئملفم يئرييييين عي و ثره على يئةيبم يئعربحم  (7 

 .11، ا1999ج معي يئةاكن، يمسكناأنم، ويئعلةحم، يئةكما يئ
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 يئذ  امحش فحه يمن  د ونة أس ن  ط وتفيا فحه: زية ة  تعرف يئةيبم تأنه  يئ

 مجةفع ت من يئك ئن ت يئةحم يئن  تحم ويئةيفينحم. -1
 مجةفع ت من يئةفيد يئ  ئلم ك ئة   ويئغ زنم ك ئهفي  ويئرل م ك  أض. -2

ظروف ويئقف  يئةةةلم ت ئ  قم كضيييييييييف  يئ ييييييييية  وعريييييييييف يئرن ب ويرن د مجةفع ت من يئ -3
 يئةح ه ومفج يئ ةر.

 .مجةفع ت من يئمف عالت يئفيزن ئحم ويئكحةح ئحم ويئةيفنم -4
ونةما مائفد يئةيبم إئى ك  م  اةحح يمن ييييييييييييي د من مج د حيف ، واي ت ييييييييييييية  بذئك يئهفي  

ة  يئعن صييييييير يئ ةحمحم ك ئ ةيريت وي نه أ ويئ ة أ ويئة   ويئمربم ويئةيفيد ويئن  ت، ون    يئةيبم ا ييييييي
ويئح ت ييم ويئهفي  ويئ ق ، وك  م  امحش على ي أض من ك ئن ت ححم ون  ت ت ك ئف رن ت ويئ ة ئا 

فحه يمن ييييي د ونةرييييي  منه   ىوي ثيييييج أ ويئةيفين ت ويئةزأوع ت ويئة ييييي ئش، وهي يما أ يئذ  اةي
 .(12 ئحمعلى م  اةم يه من غذي  وك  د ومفيد  و 

وب ييييييييييييييك  ع   اةكن يئقفد يد يئ  حثين قا  وأدوي تع أنف عاكال ئلةيبم وةنهم من عروه  على 
 نه :     م  اف   أج عن يئكح د يمن ييييييييييييي د وك  م  اةحح ته من مفيفديت و ئهفي  يئذ  كمنف يييييييييييييه 

. (ية دويئة   يئذ  ا ييييربه وي أض يئمي ا ييييكن عليه  ونزأعه  وم  اةحح ته من ك ئن ت ححم  و من 
يئةج د يئذ  تفيا فحه يئك ئن ت يئةحم وغير يئةحم ون يييية  مجةفل :  ومنهم من عرف يئةيبم على  نه 

ويئكحةحييي ئحيييم ويئفيزنييي ئحيييم ويئجغريفحيييم ويئةنييي  حيييم وتفييي عالتهييي  ياليمةييي  حيييم ويئثقييي فحيييم  يئةيفئفيحيييميئعفيمييي  
فحه ونةريييي  على مقفم ت  ويالقمريييي دام ويئ ييييح سييييحم وب ئن يييي م إئى يمن يييي د وهي يما أ يئذ  امحش

 .(13 (حح ته من غذي  ودوي  وك    ونة أس فحه عالق ته مع  قرينه من بني يئ  ر وب قي يئةخلفق ت
إئى تعرنف يئةيبييم  1997( ئ يييييييييييييينييم 3أقم  يئعريقي ذاييا قيي نفد حةيي اييم وتة ييييييييييييييين يئةيبييم و 

يئق نفد ملفث ت  كة  عرف اذي (14  تأنه  يئةةحح تجةحع عن صييييييييييييييره يئذ  تمحش فحه يئك ئن ت يئةحم(
   ام مفيد صيييييييل م  و سييييييي ئلم  و غ زنم  و ضيييييييفضييييييي    و إثيييييييع ع ت  و حريأل  و وا   و :يئةيبم تأنه 

                                                           

، 2004د. يثييييييرف تفويق ثيييييية  يئاكن، يئةة ام يئجن ئحم ئلةيبم، يئ  عم ي وئى، ديأ يئنهضييييييم يئعربحم، يئق ارل،  (12 
 .14ا

 .185د.  لف أمض د مةةا، مريع س بق، ا (13 
. 2001( ئ يييييينم 73ت ئق نفد أقم   . وعاد اذي يئق نفد 24/3/1997وي  3662من ييييييفأ وي يئفق ئع يئعرياحم يئعاد (14 

( 37ويئى ي نا اذي يئق نفد ان ا قفينين   ر  يامةت تةج د حة ام يئةيبم كق نفد وزيأل يئةيبم يئعرياحم يئةرقم  
 .2008ئ نم 
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. (15  يامزيزيت  و م  ثييي بهه   و عفيم  إحح ئحم ت د  ت رنق م  ثييير  و غير م  ثييير إئى تلفم يئةيبم(
د إ  من يئةلفث ت يئة ثرل وي  ة  عرف ق نفد حة ام وتة يييييييييييييين يئةيبم يئعريقي تلفم يئةيبم تأنه  ويف 

يئةيبم تكةحم  و تركيز  و صيييييييييفم غير اةحمحم ت د  ت رنق م  ثييييييييير  و غير م  ثييييييييير إئى يمضيييييييييريأ 
 .(16  ت من  د  و يئك ئن ت يئةحم ي  ر   و يئةيبم يئمي تفيا ويه (

يئةحم وم  يئك ئن ت  يئةةحح يئةيف  يئذ  ا يييييييييييمة  :وقا عرف يئق نفد يئةرييييييييييير  يئةيبم تأنه 
 .اةفنه من مفيد وم  اةحح به  من افي  وم   وتربم وم  اقحةه يمن  د من من آت(

 ة  تم تعرنف يئةيبم وي  الد يئة تةريت يئاوئحم، وعلى سةي  يئةث د تم تعرنفه   الد م تةر 
  ك  م  تخةرن  ته ح سم يئ ةع ويئ رر ويئ م ويئلة  ويئذو  وسفي  :على  نه  1972سمفكهفئم ع   

وقا عروه   1975بلغريد ع   ذي من صيييييييييييييينع يئ ةحعم  و من صيييييييييييييينع يمن يييييييييييييي د(.  م  م تةر    د ا
 يئعالقم يئق ئةم بين يئع ئم يئ ةحعي ويئةيفويزن ئي وبين يئع ئم ياليمة عي يئ يييح سيييي يئذ  اف من تأنه :

حمحم مجةفعم يئنظم يئ ة وقا عروه  على  نه   1977،  م  م تةر بنلح ي يئةنعقا ع   (صنع يمن  د
وياليمة  حم يئمي امحش ويه  يمن ييييييييييي د ويئك ئن ت ي  ر ، ويئمي ا يييييييييييمةاود منه  زيدام ون دود ويه  

 .(17 ن  اهم(
ومن يئةالحظ تيييي د يئمعرنف يئقيييي نفني ئلةيبييييم كمةلفأ من  الد عقييييا يئعيييياكييييا من يئة تةريت 

لح وي م تةر ي مم ويئةعيي ايايت يئياوئحييم يئةمعلقييم بملفم يئةيبييم وكحفحييم حةيي كمهيي  وظهر ايذي يئةريييييييييييييي 
وي  Environmentحين يسيييييييمخا  مرييييييي لح يئةيبم  1972يئةمةال ي ود ئلةيبم وي  سيييييييمكهفئم ع   

( ت ئةفهف  يئفيسييييع ئلةيبم يئذ  ا يييية  Jean Marcوقا   ذ يئةروفح ييييفأ    عة د يئة تةر يئمةضييييير  
ك وم إضييي وم إئى يئغالف عن صيييره يئةخملفم ك ئةةحح يئةيف  ويئنظ   يئةيبي يئذ  كمع اش فحه ي حح   

( Kissونذاا يئع ئم   يئةيف  ويئعن صييييييير يئة ئحم وم  كفيا من  فيار اةحمحم من  ثيييييييج أ وغ ت ت.
إئى  د يئةيبم معنى ال اقمرييييير على يئعن صييييير يئ ةحمحم ويئرييييين  حم وإنة  اةما ئح ييييية  مفيقع يئمريم 

ن دأل احةم ت أنخحم كةيرل. وتعا تريثً  يئثق وي ويئ ةحعي يئع ئةحم، حين  د ئآلث أ ويئةم حف ويئرييييييييييفأ يئ
م ييييييمركً  ئنن يييييي نحم ومخرج عن يئفالام يمقلحةحم ئلاوئم مث  يئفضيييييي   يئخ أيي و ع ئي يئ ة أ ويئق ةين 

 .يئ ة ئي ويئجنفبي ئذئك البا من تفور يئةة ام يئق نفنحم ئه 

                                                           

 يئعريقي. 1997( ئ نم 3  م ً ( من ق نفد حة ام وتة ين يئةيبم أقم   /2يئة دل  (15 
 .س دسً ( من يئق نفد  /2يئة دل  (16 
 .185د.  لف أمض د مةةا، مريع س بق، ا (17 
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علم واي يئغالف وعلى  ام ح د اةكن يئقفد يد يئةيبم تمكفد من عال  نظةم ممك ملم وممف 
ي أضيييييييييي ويئغالف يئجف  كة  ت يييييييييمة  يئةيبم على عن صييييييييير عال اةكن إدأييه  ضيييييييييةن مجةفعمين 

  س سيمين اة :
يئعنيي صيييييييييييييير يئ ةحمحييم يئةيي داييم: واي   يي أل عةيي  كه ييه يئخيي ئق عز وييي  كيي ئهفي  ويئمريل ويئةيي    -1

 ويئثرويت يئ ةحمحم إض وم إئى يئك ئن ت يئةحم من إن  د وحيفيد ون  ت.
ئعن صيييييييير يئةريييييييينفعم: واي م  كةمكره يمن يييييييي د من  ثييييييييح   ون ييييييييخرا  ئخاممه من  الد تغيره ي -2

 على اذي  يييأ ويه ئلعن صييير يئ ةحمحم يئة دام، وال يايد وي  نه ال حح ل ئنن ييي د من غير بيبمه يئمي ن
 يئكفكا(.

حم وعلى ضييييييف  ذئك اةكن  د نةاد ن    يئةيبم مة  يئةة ام ضييييييا يئملفم تك  ي يهزل يئةيب
يئ ةحمحم ك ئ ةيريت ويئغ ت ت وي نه أ ويئ ة أ ويئح ت ييييييييييييييم ويئجف وك  م  امحش وي اذه يئكرل يئج مال 
من ك ئن ت ححم ك ئف رن ت ويئ ة ئا وي ثيييج أ ويئةيفين ت ويئ يفأ ويئةزأوع ت ويئة ييي ئش    ك  

اجا  د اكفد ويئذ    م  اةقق يئمفيزد يئ ةحعي ئلجه ز يئةيبي ونكف  ئنن يي د يئغذي  ويئ ييريل ويئهفي
 .(18 مةاًل ئلةة ام ضا ك   ثك د يئملفم

 
                                                           

 .33عةا يئرحةن ح ين علي علف ، مريع س بق، ا د. (18 
، ونمأثر ته فحهوال اخفى على  حا م  ئلةيبم من  اةحم كةيرل وي حح ل يمن يييييييييييي د، وهي يئفسييييييييييييح يئذ  امحش فحه ك ثر  

د تفيزد عجيا بين عن صيييييييييييييير ومكفن ته وعنام   لق هللا سيييييييييييييي ة نه وتع ئى يئكفد تجلت قاأته عز وي  وي إاج 
و نعك  ذئك على ح ئمه يئريييييةحم وك د ذي  ،وع ش يمن ييييي د يئقاام وي بيبم صييييي فحم نقحم ال اعكر صيييييففا  ثيييييي 

ي ةً  سلحةً  وقفنً . وال أنا وي  د يئةح ل يمن  نحم وي ت فأ م مةر وئقا ك د يئةام ي ام وي ت أنخ يمن  نحم 
من ي مريع ت   ر  حمى ي  ت يئثرول يئرييييييييين  حم ئم يييييييييك  ينع  وً  كةيرًي وي حح ل  اف ي م ييييييييي ف يآلئم وم  ت عه

يمن يييييي د حين يئةريييييي نع يئكةيرل ويئضييييييخةم ويآلئح ت ويئةعايت ي  ر  يئمي ك نت ت ييييييمخا  يئفةم ومن ثم يئنفح 
ملفم ثيييييبً  و يييييبً  ن  حك    قم ئه  وئقا ك د ئهذه يئةع م  ويئةعايت  ثرًي كةيرًي على يئةيبم يئمي با ت تع ني من يئ

-1935( ويئةرل يئع ئةحم يئث نحم  1918-1914عن ي سيييييلةم يئمي يسيييييمخامت  الد يئةربين يئع ئةحم ي وئى  
( ويئمي  حاثت ضيييييرأًي وي يئةيبم ومع يئمقا  يئعلةي يئه ئ  يزديدت م يييييكلم يئملفم وبا ت تمعقا   ثر وأ ثر 1945

 ت ك ئملفم يئذأ  ويئنفو  يئملفم ت ئةفيد يئكحةح ونم ويمثييييييييييييييع  حم حمى حين با ت تةرز  نفيل ياكال من يئةلفث
ا ئت اذه يئةلفث ت يةحع عن صيييييير يئةيبم من تربم وم   وغذي . وبا ت رث أا  تنعك  ترييييييفأل سييييييلةحم على حح ل 
يمن ييييي د ويئةيفيد ويئن  ت على حا سييييي   وينم يييييرت ي مريض يئخةيثم ك ئ يييييرا ن ت وبا ت   ارل يئمريييييةر تا  

البا ئلةجمةع يئاوئي  د  ك د يئخ ر فحة  نفقت يئعاكا من يئةيفين ت  سيييي  ل تمعلق ت ئملفم وإزي  ك  اذي  قفسن
 . اأ ذ دوأه يئفع د وي مك وةم يئملفم يئةيبي ويئةا من رث أه
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ملطلب الثاني ا  
 مفهوم التلوث البيئي

، وئكن اعمةر يئعاكا من 1960يد م ييييييييكلم تلفم يئةيبم ئم تكن ق ئةم وب أزل ع ئةحً  حمى ع   
مق د وسيييييييييي ئا تأد ان ئك يعو يئن س يئملفم م ييييييييييكلم ال اةكن تف دكه  ب  قا تمف قم   ثر وي يئة ييييييييييمقة . 

ئلملفم تأثيريت ممزيكال وي يم الد ت ئخريييييييييي ئص يئنف حم ئلةيبم واذي اعني تأد يئملفم م يييييييييي ود عن 
وت ثر يةحع اذه يئعفيم  وي  ،ضييييييف ف ي نه أ وسييييييفيح  يئ ة أ وتلفم يئجفيئضييييييرأ يئذ   صيييييي ل 

 .(19 وقت أيحمهويه  يئةيبم يئمي اق ن ويه  يمن  د ونعة  ونقضي 
يئةمزيكا وي يآلونم ي  يرل على م ييييييييييييييكلم يئملفم قا ا ييييييييييييييير إئى حاوم تغييريت يد يئمأ ا و 

مف يبم وي يئةيبم ويئمي ئم تكن مفيفدل وي يئع يييييييييرنن  و يئثالثين سييييييييينم يئة ضيييييييييحم إال  د ي مر ئح  
 ذئك وقا با ت م يييكلم يئملفم منذ  د با  يمن ييي د ا يييخر يئةرييي دأ يئةيبحم يئ ةحمحم ئخاممه، وعنام  

مجةع ت يئ يييييييييك نحم يئريييييييييغيرل با ت معه  عةلح ت ق ع ي ثيييييييييج أ وبن   يئة ييييييييي  ن وعةلح ت با ت يئ
 .(20 ر يئةيبم يئ ةحمحميتغيت هم وي حين  د يةحع اذه يئفع ئح ت  ،يئةريثم

ويئملفم اف يسيييييييم من وع  كلفم    اة ود تغيير ح ئم ي ثيييييييح   يئ ةحمحم تخل ه  تعن صيييييير 
تةين تريييييييييي ح غير ق دأل على  دي  مه مه ، كة   د يئملفم وي   ينةحم غرن م فحكاأا  ونغير اةحعمه 

يئةع يم يئةيبحم كمةث  وي إو يييييي د يئخريييييي ئص يئعضييييييفنم  و يئةريأنم  و يئةيفئفيحم  و يمثييييييع  حم وي 
يئةيبم. كة   د ئلملفم تعرنف من يئن ححم يئعلةحم تأنه تغير غير مرغفل وي يئخرييي ئص يئفيزن ئحم  و 

 .ئحم ئلةيبم يئ ةحمحم كن أ من يئن  ط يئ  ر  يئكحةح ئحم  و يمحح 
 م  عن مفهف  يئملفم وي يئلغم، و د يئةع يم يئلغفنم ت ييير إئى  د يئملفم اعني  لح يئ ييي  
تة  اف   أج عنه فحق د: ئفد يئ ييييي  ت ئ ييييي   ل ه ته، وقا ي   وي ئ يييي د يئعرل البن منظفأ وي 

َمه : وقام دل ئفم   َمه وَمَرسر ثرمه، كة   وك  م  َ يييييييييَل ر ويئيييييييييجمصَّ ت ئرم . و  تلفم يئ ين ت ئمةن ئ ثرَمه و َئفَّ
أه م يئية  : كاَّ م ثيح ته ت ئ ين َ   ئ َّخه . و َئفَّ  (21  (َئفَّ

وكلةم "تلفم يسييييم من وع  كلفم" كاوأ حفد تغير يئة ئم يئ ةحمحم ئءثييييح   تخل ه  تة  ئح  
   اغير من اةحعمه ، ونضيييييرا ، تة  اعفقه  عن  تة ايمه     تعن صييييير غرن م و ينةحم عنه  فحكاأا ،

 دي  و حفمه  يئةعال ئه ، وي   وي معجم يئةريييييييي لة ت يئةيبحم  د يئملفم اعني "   إو يييييييي د م  ثيييييييير 
                                                           

 19 )H. M. Dix ،9، ا1988، يئملفم يئةيبي، تريةم د. كفأكح  عةا رد رد ، ا ع م  تع ي معم يئ ررل. 
 .9، مريع س بق، اH. M. Dixكنظر:  (20 
 .352يبن منظفأ، مريع س بق، ا (21 
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ئلخريي ئص يئعضييفنم  و يئةريأنم  و يئةيفئفيحم  و يمثييع  حم    يز  من يئةيبم" و ئملفم يئةيبي اف 
 ت يئةيبييم يئ ةحمحييم، يئةحييم وغير يئةحييم، تةييين ك د  إئى    تغيير كةي  و نفعي ك ثر على مكفنيي

 . (22 حاوم  ل  وي يئمفيزد يئةيبي
 م  تعرنف يئملفم وي يالصييييييي الب وقا تعادت ت يييييييأنه يئمعرنف ت يئفقهحم ويئق نفنحم، وقا عروه 

ر تييأنييه  ويفد  اييم ميي دل  و ايي قييم وي يئةيبييم يئ ةحمحييم تغير كحفيمهيي   و كةيمهيي ،  و وي غي (23 يئ ع 
 مك نه   و زم نه  تة  من ثأنه يمضريأ ت ئك ئن ت يئةحم  و يمن  د(.

 م و يئكحةح ئحم  و يئةيفئفيح ن ئحمتأنه     تغيير ا ر  على يئريييييييييييييف ت يئفيز  (24  ة  عروه ر ر
ئلةيز يئذ  امحش فحه يمن يييييييييييييي د، مة  ك ثر علحه  و على ت قي يئك ئن ت يئةحم،  و م  اكفد ئااه من 

 حم وحض أنم(.مقمنح ت ثق ف
و ئملفم إذد اف ك  م  ك ثر وي يةحع يئعن صيييييير يئةيبحم تة  ويه  من ن  ت وحيفيد وإن يييييي د، 
وكذئك ك  م  ك ثر وي تركيا يئعن صيييييييييييييير يئ ةحمحم غير يئةحم مث  يئهفي  ويئمربم ويئ ةرن ت ويئ ة أ 

 (25 .وغيرا 
ي  ا رب إئى يئةيبم   يئةفضيييع غير يئريييةحح ئلةفيد  و    ثيييتأنه : ويئ ع  اعرف يئملفم 

م ييية ً  ينة  اً  وي يئخرييي ئص يئةيبحم(. وان ئك يئعاكا من يئمع أنف ي  ر  ئةرييي لح يئملفم   ثر 
( يئذ  عرف يئملفم T.J.McLaughlin  ي سم ذعلةحم ودقم ومفضف حم وئع  من  اةه  م  وصفه 

ةا  ذ  ئنن  د وم  اةحح ته تأنه:  يئفضالت يئمي ا رحه  يمن  د إئى يئةيبم يئةةح م ته ويئمي ت 
: اي يئة دل يئمي تغير يئةيبم عرف ر رود يئة دل يئةلفثم تأنه  ت يييييييك  م  ثييييييير  و غير م  ثييييييير(. كة 

عك ييييحً  إم  كمغير سييييرعم نةف تع  ي صيييين ف يئةحم  و تماي   مع سييييل ييييلم يئغذي   و  د تكفد م دل 
 .(26 س مم  و ت ثر على يئرةم ويئريحم ويئلح قم وغير ذئك(

                                                           

د. صييييييييييييي ئح مةةا مةةفد باأ يئاكن، يالئمزي  يئاوئي تةة ام يئةيبم من يئملفم، ديأ يئنهضيييييييييييييم يئعربحم، يئق ارل،  (22 
 .24، ا2006

؛ نقاًل عن د. سةير ح ما 34، ا1999د. م يا أيغا يئةلف، ق نفد حة ام يئةيبم، ديأ يئة ةفع ت يئج ممحم،  (23 
 .35، ا2007يئجة د، يئةة ام يئق نفنحم ئلةيبم، ديأ يئنهضم يئعربحم، يئق ارل، 

 .160، ا2000د. مةةفد عةا يئقف  زاريد، يمسال  ويئةيبم، يئةكم م ي   داةحم ت ئجيزل،  (24 
 .8يئةفسني، يئةريع يئ  بق، ا االد بن سحف بن عةا هللا  (25 
 26) H. M. Dix14-13، مريع س بق، ا. 
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 ة  عرف ق نفد وزيأل يئةيبم يئعريقي يئملفم تأنه:  ويفد    من يئةلفث ت وي يئةيبم تكةحم  و 
تركيز  و صفم اةحمحم ت د  ت رنقم م  ثرل  و غير م  ثرل إئى يمضريأ ت من  د  و يئك ئن ت يئةحم 

  و يئةكفن ت يئالحح تحم يئمي تفيا فحه(.
من قةيي  يئةجل   يئملفممن يئملفم وأد تعرنف  ميي  على يئة ييييييييييييييمف  يئيياوئي ئةةيي اييم يئةيبييم 

ويئذ  يعمةر يئملفم تأنه:  1975يالقمريييييييييييييي د  وياليمة عي ئءمم يئةمةال وي م تةره يئم سييييييييييييييع ع   
 يئمعيير يئذ  اةام تفع  يئمأثير يئة  ثيييييير وغير يئة  ثيييييير ئءن يييييي م وي تكفنن  و وي ح ئم يئفسييييييح 

مي ك د من يئة يييييييييييييم  ل يئقح   به  وي يئة ئم على نةف اخ  ب ع  يالسيييييييييييييمعة الت  و ي ن ييييييييييييي م يئ
. وانيي ئييك يئعيياكييا من يالتفيي احيي ت يئيياوئحييم يئمي  وأدت تعرنفيي ت ئملفم يئةيبيم (يئ ةحمحييم ئييذئييك يئفسييييييييييييييح

ويتف احم تلفم يئهفي  عةر يئةاود  1982يئ ةرنم  و يئجفنم ك تف احم ي مم يئةمةال ئق نفد يئ ة أ ع   
 ق نفنحً  كمجلى وي تع  يئقفينين يئفضمحم يئمي ت كا وي يئمعرنف . كة   د ئلملفم مفهفم ً 1979ع   

على حاوم تغيير ا أئ على يئةيبم ت ييييةا د فد مفيد غرن م عليه  مةاثً   ل  ت ئمفيزد يئف ر  بين 
مكفن ته  وممةثاًل تيئة   يئضرأ ت من  د ويئك ئن ت يئةحم ي  ر . وق نفد يئةيبم يئةرر  يئجاكا أقم 

( تييأنييه     تغيير وي  فيا يئةيبييم مةيي  ك د  7( ف 1قييا عرف يئملفم وي    1994( ئ يييييييييييييينييم 4 
ت رنق م  ثييييييير  و غير م  ثييييييير إئى يمضيييييييريأ ت ئك ئن ت يئةحم  و يئةن يييييييآت  و ك ثر على مة أسيييييييم 

و ئملفم يئةيبي اعني يم الد ت ئ ةحعم وتفيزنه  ونعني يئمغيير يئكةي   يمن ييييييييييييييي د ئةح ته يئ ةحمحم(.
 (27 ي عن صر يئغالف يئجف  ت ك  ك د  إئى عا  يسمحع ل يئةيبم ئهذه يئةفيد يئجاكال.ويئكحفي و

ومن  الد يئمع أنف يئ  تقم كمضح تأد ئلملفم عن صر البا من تفيورا  من يئن ححم يئق نفنحم 
 واي:

 واًل: حيياوم تغيير تيي ئةيبييم نمحجييم إد يي د مفيد  و ايي قييم  دت إئى إحييايم تغيريت يفارنييم وي 
يئةيبم، كما   يمن ييييييي د تيد  د مفيد غرن م على يئةيبم يئ ةرنم مث  يئنف ا ت يئ ييييييي مم  و يئنفح اةحعم 

ي مر يئيييذ  ك د  إئى إحيييايم تغيير يفار  وي يئةيبيييم يئ ةرنيييم والبيييا من حييياوم ايييذي يئمغيير وي 
 يئفسح يئةيبي يئة ئي  و يئةر   و يئةيف  ئمةقيق يئعنرر ي ود.

نمحجم ئما   يمن يييييييييي د ئمةقق اذي يئعنريييييييييير البا  د اكفد مريييييييييياأ ث نحً :  د اكفد يئملفم 
يئملفم اف يمن ييييييي د ويذي ك د يئملفم تفع  يئ ةحعم مث  يئةري ين ويئزالزد يئمي ال د   ئنن ييييييي د ويه  
ويئمي ت د  إئى تلفم يئةيبم وال مج د ئمةقيق اذي يئعنريييييير يئذ  كم لا تا   يمن يييييي د وي إحايم 

                                                           

 .1994( ئ نم 4ق نفد يئةيبم يئةرر  يئجاكا أقم  نص يئفقرل يئ  تعم من يئة دل ي وئى من  كنظر:( 27 
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م  ثيييييييرل  و غيره كقح مه تينم ج ونق   و يئمخلص من يئنف ا ت يئ ييييييي مم ويئذأنم  يئمغيير يئةيبي تريييييييفأل
 يئة دام ئلملفم يئةيبي.

ث ئثً : وقفل يئضيييرأ ت ئةيبم وال اةكن حاوم تا   ئنن ييي د م  ثييير    غير م  ثييير وي يئةيبم 
اريا يئضرأ  ب  البا  د كمرتا على اذي يئما   ضرأ    عنرر من عن صر يئةيبم. سفي     د

يمن يييييييييييي د  و يئك ئن ت يئةحم وغير يئةحم ونعرف يئضييييييييييييرأ يئةيبي كة  ي   وي يئعاكا من يئةع اايت 
 يآلث أ يئضييييييييييي أل يئمي تعني يئمغيريت وي يئةيبم يئة دام  و وي يئك ئن ت يئةحم تة  وي ذئك :يئاوئحم تأنه

لى تركيا ومرونم إنم يحم يئمغيريت وي يئةن خ يئمي ئه  رث أ ثاكال يئضرأ على يئرةم يئ  رنم  و ع
 .(يئنظم يالاكفئفيحم يئ ةحمحم وتلك يئمي كنظةه  يمن  د على يئةفيأد يئةغذام ئل  رل

 املطلب الثالث
 وثأنواع التل

يئملفم  م   د اكفد مةلح  ال تمعا   ث أه إقلحم يئاوئم ك ئملفم يئة صيييي  وي يئةريييي نع ويئةن يم 
ئنن ييييييييي د ويئك ئن ت يئةحم ي  ر  ت يييييييييةا يأتف ل يئةريأل  و ويئذ  ك د  إئى تغيير يئظروف يئةيفنم 

يئرافبم  و يئضييييييييييييغح يئجف   و ينم يييييييييييي أ يئغ زيت ويئد  أ وتمفئى يئم ييييييييييييرنع ت يئاي لحم يئةيبحم ئلاوئم 
عليه  ووضيييييييع تعفن  ع دد كمن سيييييييا مع  مك وةمه من  الد تجرنم ي وع د يئةلفثم ووضيييييييع يئعق ل

  (28  اةحعم ي ضريأ نمحجم يئملفم.
" OECDئلةاود ويئذ  عرومه منظةم يئمع ود ويئمنةحم يالقمريييييييي دام "  و  د اكفد يئملفم ع بريً 

 و مفيفدي كلح   و      تلفم عةا   و غير عةا  يئذ  اكفد مرييياأه  و  صيييله يئعضيييف    ضيييع ً 
يزئح  وي من قم تخضع ئال مر ا يئفاني ئلاوئم وتكفد ئه  ث أه وي من قم   ضعم ئال مر ا 

 (29 ني ئاوئم    ر (.يئفا

                                                           

 .29د. ص ئح مةةا مةةفد باأ يئاكن، مريع س بق، اكنظر:  (28 
يئةفيضيييييحع  إية دةه ، ونةكن كهمم تةة ام يئةيبم تةخملف يفين  لذنعمةر ق نفد يئةيبم  حا ورول يئق نفد يئاوئي يئع   يو 

 : اأتييئمي كهمم به  يئق نفد يئاوئي يئةيبي وي م  
 .يئ ةرنم وي حح  منع تلفم يئةح ه يئ ةرنم وتفوير يئةة ام ويالسمخاي  يئةعقفد ئثرويت  .1
 .يئجف  من يئملفم ححة ام يئةةح  .2

 .حة ام يئن  ت ت ويئغ ت ت ويئةيفين ت يئةرنم .3

 يئفرنال.حة ام يئةخلفق ت  .4
 .29د. ص ئح مةةا مةةفد باأ يئاكن، مريع س بق، ا (29 
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ت ئملفم، يئملفم عةر يئةاود ( من مجةفعم يئة  دئ ويئقفيعا يئةمعلقم 1/2وقا عروت يئة دل  
 يئملفم يئذ  تةاثه ي ن يي م يئمي تة أس وي إقلحم يئاوئم  و تةت إثييريوه ، وتنم   ث أا  يئضيي أل تأنه:

 .(30 يئفاني(وي بيبم دوئم   ر   و وي بيبم يئةن اق يئمي تخضع ئال مر ا 
ذئك يئخل  يئذ  اةام نمحجم عةن يمن  د وتا له وي يئ ةحعم سفي  ت ك  ت عم  أه يئملفم و 

م  ثير    غير م  ثير ي مر يئذ  ك د  إئى نم ئ  ضي أل ت ئةري دأ يئةيفنم وب ئنظ   يئةيبي تعن صيره 
ن يئملفم اجا  د ال   وم واف م  كنعك  على صييييةم يمن يييي د ئذئك ويد يالامة   ت ئةيبم وحة كمه  م

اقمريييير على عنريييير ويحا من عن صييييرا  ك ئعنريييير يئة ئي ب  اجا  د اةما إئى يئعن صيييير ي  ر  
يئةرنم ويئةيفنم  د يئةيبم وحال ويحال و ئملفم يئذ  اريييةه  اةما ونمنفل ئح يية  عن صييرا  يةحعً  ويد 

لفم يئمربم كة   د تلفم يئهفي  تلفم  حاا  اةما إئى تلفم يئعنرييييييييير يآل ر، وملفم يئةح ه اقفد إئى ت
 اقفد إئى تلفم يئة   ويئمربم معً  ئذئك و د ئلملفم يئةيبي ثالثم  نفيل واي:

 : واًل: يئملفم يئةر  
يد ئلنظ   يئةيبي يئةر  مكفن ت وعن صييييييييير عاكال تكفد عرضيييييييييم ئلملفم واذه يئعن صييييييييير قا 

يئن  تي  و يئن  ت ت يئةرنم ويئةايئق تكفد ححم وقا تكفد غير ححم، و ئعن صيييييييييييييير يئةحم تةمث  ت ئغ    
ويئغ ت ت يئمي تكفد مريييييياأ ئغذي  يئك ئن ت يئةحم وتقف  ت ممريييييي ا ث ني  وك يييييييا يئك أبفد وإاال  

وي حح   يئةرنم ك ئةيفين ت ويئ يفأ، وكذئك عن صييييير غير ححم ك ئمربم  .(31 ي وك يييييجين يئالز  ئلةح ل
 ئذ  اريا يئةيبم مر دأ عاكال  اةه :ويئج  د ويئمريم ي ثر  ويئةض أ  ويئملفم ي

 يئةر دأ يئكحةح ئحم: وت ة  اذه يئةر دأ م  اأتي:  - 
على حا  يئةةيايت يئزأي حم: تعمةر يئزأيعم من يئثرويت يئ ةحمحم يئةهةم ئةح ل يمن يييييييي د ويئةيفيد -1

ن قلم سييييييييفي ، وك د يالامة   به   مر البا منه ئمةقيق ي من يئغذيئي ويئقضيييييييي   على يئة ييييييييريت يئ
ئءمريض وي وببم. وك د يمسييييييييييريف وي يسييييييييييمخاي  يئةةيايت يئكحةح ئحم سيييييييييية ً  وي حاوم يئملفم 
 ةةيايت يئهياأوكربفد يئكلفأننحم، ويالكلاأنن ويئمي تمفزل بين مةيايت ح ييييييييرنم وع ييييييييةحم وو رنم 

يئن  تي  ومنزئحم ويئمي تةث    رًي كةيرًي على حح ل يئك ئن ت يئةحم وم ثر على يمن ييييييييييييييي د وغذيئه

                                                           

د. صيييالب عةا يئرحةن يئةاكثي، ما   ئايأسيييم يئةيبم وعالقمه  تةقف  يمن ييي د وي من يئاوئي  دأيسيييم ق نفنحم(،  (30 
تةن من يييييييفأ وي مجلم دأيسييييييي ت ق نفنحم، مجلم وريييييييلحم مةكةم ترييييييياأ عن ق يييييييم يئاأيسييييييي ت يئق نفنحم وي بيت 

 .49، ا2000يد، يئعاد يئث ئن، يئ نم يئث ئثم، رل تغا -يئةكةم
 31)H. M. Dix : 14، مريع س بق، ا. 
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ويئةيفيني وت د  إئى يمصيي تم ت  مريض يئخ رل ك ئ ييرا د و مريض يئكةا ويئم ييةم وت ثر  اضييً  
 على يئ يفأ ويئن  ت ت ويئمربم.

يئةخرييي  ت يئكحةح ئحم: واي ي سيييةال يئكحةح ئحم يئةكفنم من مرك  ت صييين  حم ممعادل يئعن صييير  -2
ن ويئففسيييف ت ويئةفت سييييف  واي تعة  على تلفنن يئكحةح ئحم يئالزمم ئغذي  يئن  ت ونةفه ك ئنمرويي

 يئمربم وت ةةه  وكذئك يئةج أ  يئة ئحم ئه  إذي م  تم يمسريف وي يسمعة ئه .
 :(32 مر دأ ممنفعم   ر   -ل
يئنف ا ت ويئفضييييييييييييالت: يسييييييييييييمخا  اذي يئةريييييييييييي لح وي بلايد مخملفم ت ر  مم  كنم وفي يئفالا ت  -1

وي  ذي ك د من يئةةكن  د ت يييييييييييةا  و ت يييييييييييهم باأيم كةيرليئةمةال  تعرف يئنف ا ت تأنه    رل إ
زن دل يئففح ت  و وي حاوم مرض   ير ال اةكن يئ ف   منه  و إذي ك نت ت ك    رًي وعلحً   و 

يئنف ا ت يئض أل  2007ئ نم  27مةكنً  على يئرةم يئ  رنم(. وعرف ق نفد وزيأل يئةيبم يئعريقي 
ة   د ت يييييييةا نمحجم ئةةمفن ته  من يئةفيد ضيييييييرأ   ير ويئخ رل  يئنف ا ت يئمي ت يييييييةا  و اةم

 ئنن  د  و يئةيبم(.

تلفم يئمربم: ئم تنجفي ي تربم كذئك من م ييييييي    يئملفم وذئك ت يييييييةا ينعاي  يئاقم وي يسيييييييمخاي   -2
ي سييييةال ويئةةيايت ويئةفيد يئة ييييمعةلم دي   يئمربم، ويممزيج يئمربم يئزأي حم ت  م  أ يئة مضييييحم 

ثر ت ييييييييييييك  م  ثيييييييييييير على يئن  ت ت ويئةيفين ت، كة   د ئلةرول تأثير على يئمربم ي مر يئذ  ك  
% من 23برمي  نفح  د  إئى تضييييييييييرأ  د مليف  65ويئمي يحمر  ويه   1991 ةرل يئخلح  ع   

 يئةيبم يئعرياحم.

ئة  ح ت كةيرل  يئمرةر: واي   ارل تم ع ويه  م  حم يئرة أ  عن ارنق زحفه   و يئمه مه  -3
مالكين اكم أ من ي أيضيييييييي يئرييييييي ئةم  6يئزأي حم حين افقا يئع ئم م  كزنا على  من ي أيضيييييييي

 ئلزأيعم وذئك  س  ل ممعادل ك ئرعي يئج ئر ومة والت تفاين يئةاو ويأتف ل عاد يئةيفين ت.
 :ث نحً : يئملفم يئجف  

ال ا م حع اعمةر يئملفم يئهفيئي  حا  ام  نفيل يئملفم  د يئهفي  اةث   غلى سلعم ئنن  د و
 د ا يييييمغني عنه ، و ئةيبم يئجفنم اي بيبم يئغالف يئجف   و يئفضييييي   يئجف  يئذ  اقف  بف حفم مهةم 
تمةث  وي حة ام يئةح ل على ي أض من يمثييع ع ت وي ي يي   يئ يي ق م عليه  و ئملفم يئجف   صيي ح 

 مر دأ عاكال  اةه :   مهادًي ئهذه يئةيبم وئفض ئه  يئخ أيي وئلملفم يئجف 
 يئةلفث ت يئكحةح ئحم: - 

                                                           

 32)H. M. Dix14، مريع س بق، ا. 
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    سيا يئنمرويين و   سيا يئكةرنت و  ارل ي م  أ يئةةضحم. -1

    سيا يئك أبفد. -2

 ي وزود ويئةرك  ت يئه ئفيينحم. -3

 يئرص ا وكةرنميا يئهياأويين. -4
 يئةلفث ت يئفيزن ئحم: -ل
و رييفصييً   ليئملفم يمثييع عي: اعمةر يئملفم يمثييع عي  حا  نفيل يئملفم يئجف  يئ يياكا يئخ فأ  -2

 م  كمعلق ت ئ  قم يئذأنم ويئن  ط يمثع عي وي  مالب يئيفأينيف  ويئريدكف .

يئملفم يئضيييييييفضييييييي ئي: تعمةر يئضيييييييفضييييييي   من يئة ييييييي    يئةيبحم يئخ رل وي معظم  ق  أ يئع ئم  -3
ويئريييين  حم منه  ترييييفأل   صييييم، ت ئنظر ئة  اةاثه من ضييييرأ وي يئجه ز يئ ييييةعي عن ارنق 

من  نفيل يئ  قم اريييييييياأ تةركم تذبذبحم ئه  صييييييييفم يالنمظ   ويئمن سيييييييق يئرييييييييفت يئذ  اةث  نفل 
 ومةام ضفض   وضجحجً  ض أًي.

 يئةلفث ت يئ ةحمحم: -ج
 يئ كمرن  ويئجريثحم. -1

 يئج حة ت ويئد  أ. -2
 ث ئثً : يئملفم يئة ئي:

ح أَفَي يُْمِمنُونَ ق د تع ئى    ْيءح َحي  يئة ئحم يئفسييييح يئ ةحعي  ر يئةيبمتعمةحين (، َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماء ُكلَّ شَََ
ويئةيبم يئة ئحم تمكفد من  ،ئءحح   يئة ئحم ويئثرويت يئ ةحمحم ئة  ئه  من احةم يقمريييييييي دام وتريثحم كةيرل

يئ ة أ وي نه أ واف م  ا يييييييييك  ثالثم  أب ل م ييييييييي حم ي أض تقرن ً . ومرييييييييي دأ يئملفم يئة ئي عاكال 
 :(33  اةه 

نفيل يئملفم يئ ةر  ويئنهر  ينم ييييي أًي ونةرييييي  عنام  اخملح يئة   يئملفم يئنف ي: واف من   ثر   -
ت ئزنت فحةام  لاًل ت ئمفيزد يئةيبي، وهف ك ثر على ي سيييييييييية ا وتنف ييييييييييه  وعلى يئ يفأ وي حح   
يئة ئحم. ونةر  عن ارنق يئكفيأم يئ ةرنم يئق ارل كمر د  يئ فن  و عن ارنق يئمفرنغ يئعةا  

 ئلنفح.
ف من  نفيل يئملفم يئة ئي يئخ رل سييييييييييييييفي  من ن ححم رث أ  و من ن ححم يممايد يئملفم يئنفو : وا -

اذه يآلث أ إئى م ييييي ح ت كةيرل ونةام ت ئمفجيريت يئنفونم يئعةاام ك ئمج أل  و ت رنق يئخ أ  و 
 ينفج أ يئةف عالت يئنفونم.

                                                           

 .183د.  لف أمض د مةةا يئجةفأ ، مريع س بق، ائلةزنا حفد اذي يئةفضفل كنظر: ( 33 
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يرا  من يئةفيد يئملفم ت الغري : واف تررنف ممعةا ئلفضالت ويئنف ا ت من يئ فن ويئ  ئريت وغ -
 يئرن  حم.

يئملفم من مرييييييييي دأ  أضيييييييييحم:    تلفم يئةيبم يئة ئحم من يئةر  و ي أض تفع  يئمريييييييييرنف من  -
ي أض  و يئةر إئى يئةج أ  يئة ئحم  و مخلف ت  ن يييييي م يمن يييييي د كرييييييرف يئةح ه يئف سييييييال ومح ه 

 يئةج أ  ويئررف يئرةي ويئملفم يئةريأ  ومخلف ت يئررف يئرن عي.
د البا من يتخ ذ إيري يت وق ئحم ك سمقر   يئةفيد يئةلفثم ئلة   وإعايد قفيئم اح سحم وئذئك ك 

ئه  ودأيسييييييييم اةحمحم ئلة   من حين حجم وتركيا وثييييييييةنم يئج ييييييييحة ت يئةلفثم منه وكذئك  فيصيييييييه 
فحجا تة ييييين ار  مع ئجم يئةح ه يئع مم ومع ئجم مح ه يئرييييرف مج أ  ئ ييييا يئة يم يئةمزيكال ئلةح ه 

 .(34 الزدا د  عايد يئ ك د ويئمقا  يئرن عي ويئزأيعي وم  تةم يه يئرن عم ويئزأيعم من مح ه نظريً 
كمضيييييييح من  الد يئمع أنف يئ ييييييي ئفم يد ئلملفم نفعين من ي سييييييي  ل اةحمحم ويصييييييي ن  حم، 
و  سيييييييي  ل يئ ةحمحم ئلملفم عاكال ك ئةري ين ويئزالزد ويئهزيت، ويئ ييييييييها ويئنح زا، وعةلح ت يالومريس 

 لفم يئة  .يئمي تن قة  يئةيفين ت وم  ت ة ه من تلفم ئلةيبم، نةف يئ ة ئا ويئك ئن ت يئااحقم م
 م  ي س  ل يالص ن  حم ئلملفم تكفد ن تجم عن يئم فأ يئرن عي عن ارنق يئةر نع  و 

ي يئ ييح أيت  و ق  أيت وم  ت لقه من غ زيت ملفثم ئلةيبم تةخملف عن صييرا ،  و نمحجم ئلم فأ يئزأيع
وم  كم عه من عةلح ت أش يئةةيايت وي سييييييةال،  و ارب م   يئةج أ  ويئةلفث ت ومخلف ت يئةريييييي نع 
وي يئة  ،  و يمثييييييع ع ت يئةلفثم،  و عةلح ت تريييييينع يئغذي  ويئةعل  ت،  و عن ارنق يئضييييييفضيييييي   

د يئة دل وإ .يئر دأ عن يئةر نع ويئ ح أيت  و عن ارنق يئملفم يئاويئي،  و ت رل يئنفح إئى يئةح ه
يئةلفثم ئلةيبم تا   عن ارنق يئةج أ   و يئفضيييييييييييالت ي  ر   و ت يييييييييييةا تع  يئةفيدم ك ئةريئق 
ويالنفج أيت  و كنفيت  عرضيييييييييييحم ئ ع  يئعةلح ت يئرييييييييييين  حم  و من  الد تع  يئفع ئح ت ي  ر  

ز حين كن ةق ئنن يييييييييييييي د و حح نً  اكفد يئملفم بهيبم تأثيريت غير م دام مث  يئ  قم يئةريأنم  و يامزي
على اذه يئمأثيريت  وصيييييي ف يئة دل يئةلفثم ئكفنه  ت ثر على  ريييييي ئص يئةيبم وت ييييييةا ينة  اً  وي 

 :(35  ر ئص يئةيبم ويئمي اةكن تلخحره  ك  تي
ت ثر وي صيييييةم يمن ييييي د، مث  تع  يئةفيد يئكحةح ونم يئةفيفدل وي يئهفي  ويئغذي  ويئة    و  - 

 بهيبم ن  ط إثع عي.
 يبم يئ ةحمحم وعلى نةف يئن  ت ت ويئةيفين ت يئزأي حم ويئمربم ويئة  .ت ثر وي يئة  -ل

                                                           

 .323-319عا  مةةا أض  كفن  مريع س بق، ا: ئلةزنا حفد اذي يئةفضفل كنظر(34 
 .15، مريع س بق، اH. M. Dixكنظر:  (35 
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تضيييييييييييييير ت ئنفيحي يئجة ئحم ئل ةحعم مث  يئا  د وي تخرل يئكحةح ونم ويئد  أ ويئضييييييييييييييفضيييييييييييييي    -ج
 ويئفضالت يئرل م يئمي تلقى وي يئةيبم.

و  صم ن ا يئضرأ يئن يم عن تأثيريت يئملفم يئ عيال يئةا  ويئمي ال اةكن مالحظمه  رنحً   -د
يئملفم يئفيابم يئمي اةمريييييييييييه  يئج يييييييييييم عةر ومرل زمنحم افنلم مث  تأثير يئةفيد يئ يييييييييييرا نحم 

 .ويئةفيد يئة عم يئمعرض ئلضفض  
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 املبحث الثاني
 تطور اجلهود الدولية يف جمال محاية البيئة

حةم ييمة  حم  هر يالامة   يئق نفني تةة ام يئةيبم على يئة ييمف  يئاوئي ويئفاني ت عم  أا  ا
ياكال ويئةة وظم عليه  من ك  وع  ا ييةا إضييريأي به ، وك د ئزيم   د اعمرف ئه  تةضييةفد ع   ذ  

 .(36 احةم ا عى يئنظ   يئق نفني ئلةف ظ عليه 
 فرض ة   د يئةف ظ على يئةيبم وعا  يمضيييييريأ به  ق عال من قفيعا يئق نفد يئةيبي واف م  ا

وي يئق نفد يئاي لي ئلاوئم  و وي يئق نفد يئاوئي، إذ ال  بم من يئملفم سييييييييييفي ً يئمزيمً  ق نفنحً  تةة ام يئةي
كفيييا  الف حفد ويفد اييذي يالئمزي  يئقيي نفني وي يئقفينين يئيياي لحييم ئليياود يئمي ت كييا على يئنظيي وييم 
 يئع مم وتةاد كحفحم يئمع م  مع يئنف ا ت ويئةخلف ت ويئةةيايت يئ يييييييييييييي مم، ويئمي تفرض يئمزيمً  تةة ام

يئةيبم تجةحع عن صيييييييييييرا  وتفرض يئجزي  على من اخ ئف ذئك،  م  على يئريييييييييييعيا يئاوئي و د مفهف  
يئةة ام يئاوئحم ئلةيبم كمضييييييييييح من  الد يئعاكا من يئة  دئ ويالئمزيم ت يئاوئحم ت ئةة وظم على يئةيبم 

م وي  د تفع  م  وتفوير يئةة ام ئه ، وهن ئك مةا  ع   اقمضييييييييييي تأد    دوئم ال تةملك يئةرنم يئة لق
ت يييييييي   ت ئةيبم وب ئ ييييييييك  يئذ  كلةق ضييييييييرأًي ت ئاود ي  ر   و تقف  تأن يييييييي م تلةق  ضييييييييريأًي ت  وريد 
ويئةةملك ت   أج ن    إقلحةه ، مة  ك د  إئى اح   م ييييييييييي وئيمه  وب ئم ئي تكفد ملزمم ت ئمعفن  عن 

نفنحم مفيفدل وي يئعاكا من يالتف اح ت تلك ي ضيييييريأ. كة   د يالئمزي  يئاوئي تةة ام يئةيبم ئلقفيعا يئق 
( منه  24نريييييييييت وي يئة دل   1958يئق نفنحم يئاوئحم، ك تف احم ينحف يئخ صيييييييييم تأعة   يئ ة أ ع   

    دوئم ملزمم بفضييييييييييع يئنظم ئةنع تلفم يئ ة أ بمفرنغ يئةمرود من يئ ييييييييييفن  و   فط ي ن بيا  و 
 (.يئن ت  من يسمك  ف ويسمغالد ق ل يئ ةر وم  تةمه

ئم كا يئمزي  يئاود تةة ام  1982 ة  ي  ت يتف احم ي مم يئةمةال ئق نفد يئ ة أ يئجاكا ئع   
يئةيبم يئ ةرنم واي م ييييييييييييي وئم عنا يم الد بهذي يالئمزي  ا ئة  تفيور عنرييييييييييييير يئجزي  ئةخ ئفمه، ئذئك 

يالئمزي  يئق نفني تةة ام  و ئاود مقيال بهذي يالئمزي  وم ييييييييييييي وئم عن يئفو   ته ووقً  ئلق نفد يئاوئي. واذي
يئةيبم يئةفيفدل وي يئعاكا من يالتف اح ت يئخ صييييم ت ئةة ام يئاوئحم ئلةيبم من يئملفم تعن صييييرا  يئةرنم 
ويئجفنم ويئة ئحم، ونعمرف يئفقه يئاوئي بفيفد اذي يالئمزي  ي سي سيي على ع تق يئاود تةة ام وصيح نم 

                                                           

( د. سيييييييةر مرييييييي فى ح وظ: يئةة ام يئق نفنحم ئةيبم يئةح ه يئعذتم وي مرييييييير، يئةفهف  يئق نفني ئلةيبم وي ضيييييييف  36 
يئم ييييييييييييييرنع ت يئةق أنم، يئةركز يئقفمي ئل ةفم ياليمة  حم ويئجن ئحم، يئةجلم ياليمة  حم يئقفمحم، يئق ارل، يئةجلا 

 .39: ا1990( سنم 2، يئعاد  27
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يئعلةحم وي منع يئملفم ويئعفيم  ي  ر  يئةامرل ئلةيبم  يئةيبم يمن يييييي نحم ويسييييييمعة د  ح يييييين ي سيييييي ئيا
يمن يي نحم ويد  ر  اذي يالئمزي  قا ا ييك  يرنةم ين ئحم وي تع  ي حح   ت ييأد يئاود عنه . كة   د 
ئلةة ام يئاوئم ن    اةما إئحه ونع ئ  تلفثه وب ييييييييييييييك    ا وي يئملفم يئع بر ئلةاود ونعمةر ممةةً  

 لحم وي مع ئجم يئملفم فحع ئ  يئملفم يئخ ا ت ئةيبم يئةرنم ويئغ ت ت وتلفم مح ه ئلقفينين يئةيبم يئاي
يئ ة أ وي نه أ وتلفم يئةن خ ويئهفي ، وتةما يئةة ام يئاوئحم  اضيييييييييً  ئل ةحعم وضيييييييييروأل يئةف ظ عليه  

 (37 من يئةلفث ت يئكحةح ئحم ويئنف ا ت يئخ رل وي ن  م يئذأنم.
  عقات 1972يئة تةريت ب ةن م ييييييييييييكلم يئملفم. وفي ع    يئة ييييييييييييمف  يئاوئي يامةت وعلى

ت ئ ييييييفنا م تةر ي مم يئةمةال ئلةيبم يئ  ييييييرنم وتم تعت ت ئة تةريت يئاوئحم ويئع ئةحم ماكنم  سييييييمفكهفئم 
يئةيبم من     أ يئملفم, ب  ويئى تربحم يئن س تربحم من ثيييييييييييأنه  يئةف ظ ويمقلحةحم يئه دوم إئى حة ام 

  تةاكنم 1977يئة تةر يئاوئي ئلمربحم يئةيبحم يئذ  عقا ع   ي امح ييفد ويه ، مث د ذئك على يئةيبم يئم
 .س تق ً كةلح  ت التة د يئ فويمي 

 ة   احةت يئهيب ت وي يهزل يئاوئحم يئةكرسيييييييييييييييم ئةة ام يئةيبم, وعلى أ سييييييييييييييه  برن م  ي مم 
ءمم يئةمةال وي مج د يئنهفض ت ئمع ود يئذ   احم وي  عق ل م تةر  سمفكهفئم كأديل ئيئةمةال ئلةيبم 

ومنه  ي ق يييييييييي   ويئفرول يئمي  رييييييييييرييييييييييمه  كثير من يئةنظة ت يئاوئحم ئلعن ام يئاوئي ئةة ام يئةيبم, 
 يري  يئ ةفم وأصييييييييييييييييا يئةلفثيي ت, وت يي دد يئخةريت ويئةعلفميي ت, تيي ئةيبييم, وتعةيي  اييذه ي يهزل على 

تةة ام يئةيبم حمى وي يئةن اق  ويالتف اح ت يئةمعلقميئمفصييح ت وتن يييق يئخ ح ويئة ييروع ت, وإعايد 
 (38  أع ئي يئ ة أ ويئةن اق يئق ةحم.غير يئخ ضعم ئ ح دل    دوئم من يئاود 

  و يئع ئةي،مجةفعم من يالتف اح ت ت ييييييييييأد حة ام يئةيبم سييييييييييفي  على يئة ييييييييييمف   رمتوقا  ب
على يئة يييييييييمف  يئع ئةي ت يييييييييأد  إبريمه  تعادت وتنفعت يالتف اح ت يئمي تمحين  يئثن ئي. و  يمقلحةي

 ومن بين اذه يالتف اح ت نذكر م  ا تي: يئةيبممع ئجم قضحم 

 ويئخ صم تةنع تلفم يئ ة أ ت ئنفح؛ 1954ي يتف احم ئناد 

 ؛أنملذت أد يئمج أل ي 1960ي يتف احم ت أن  

                                                           

 .325-324عا  مةةا أض  كفن ، مريع س بق، اكنظر: ( 37 
يمسييييييييييييييكناأنم, م,، يئةكم م يئق نفنحم ئايأ يئة ةفع ت يئج ممحق نفد حة ام يئةيبم –كنظر: د. م يا أيغا يئةلف ( 38 

 .20 ا ، 1999
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يئملفم وقا ت أد يئما   وي  ع ئي يئ ة أ وي ح الت يئكفيأم يئن يةم عن  1969يتف احم  يييييييييي
يئضييييييييييييييروأنم ئةة ام يئ ييييييييييييييفيا  وي ح الت وقفل  ئنيري يتيالتف احم يئقفيعا يئةنظةم  هاذع ئجت 

  ضريأ ن ثبم عن كفيأم نف حم وي  ع ئي يئ ة أ؛

 ت أد صيا وحة ام يئ يفأ؛ 1970ك ي  و يتف احم بر  ي

ئمريم يئ ةحعي منظةم  يئيفن كف( ت أد حة ام ي  ا أيئةةرمم وي  1972يتف احم ت أن  ع    ي
 ويئثق وي؛

يئنف ا ت من يئ  ئريت  إئق  ت ييييييييأد منع يئملفم يئ ةر  من  الد  1972  سييييييييلفيتف احم  ييييييييييييييييييييييي
 ويئ فن؛

 ؛1972ود ويئمنةحم يالقمر دام ع   مجةفعم يئة  دئ يئر دأل عن منظةم يئمع  ي

وي صييرب  ي وئىونعمةر تةث تم يئلةنم  1972يئع ئةي ئلةيبم وي يسييمفكهفئم سيينم  يمعالد ييييييييييييييييي
 ؛يئق نفد يئاوئي ئلةيبم

 ي    أمنظةم يئعة  يئاوئحم، ت أد حة ام يئعة د من  إا أوي  1977يتف احم ويثن ن  ييييييييييييي
 يئةهنحم يئن يةم وي بيبم يئعة  عن تلفم يئهفي  وعن يئضفض   ويالامزيزيت؛

 ؛1980ئةيث   يئع ئةي ئل ةحعم سنم ي ي

 ؛1982ع   يئةمةال ئق نفد يئ ة أ  ي مميتف اح ت  ي

يد  ي اريفوقا قرأت يد على يئاود  ي وزود ت يييييييأد حة ام ا قم  1982يتف احم ويين   يييييييييييييييييييييي
تة  كمفق مع قفينينه  وئفيئةه  ومة أس ته   ئكذوي تراحم يئمنةحم ونق  يئمكنفئفيح  ويئةعروم  تمع ود مع ً 
 ؛ محموي يئة   د ح ي ت يئاود يئن ي ذيئعلةحم ور

 ت أد يئة  عال يئةم  دئم وي ح ئم وقفل ح دم نفو ؛ 1986ةةرمم سنم يالتف احم يئاوئحم يئ ي

ويئةفيثيق يئاوئحم يئمي يحمفت باوأا  على  يمعالن تيئ ح   مجةفعم من  ياذصاأ وي   ة 
 يئعاكا من يئة  دئ يئةمعلقم ت ئةيبم منه  على يئخرفا:

 ؛1992د  ي نيرو  أنفوي ماكنم  ي أضيئر دأ عن قةم  يمعالد ي

 يالقمر دام. ي ن  مكلز  يئاود يئةمقامم ت ئةا من   لذي 1998 رذيأ 16ف تبروتفكفد كيف  ي

 :ان ا مجةفعم من يالتف اح ت يمقلحةحم نذكر منه  م  اأتي يمقلحةييئة مف  وعلى  

 ؛1968ئةفظ يئةفيأد يئ ةحمحم  يمورنقحمي يالتف احم  

 ر يئةل يق؛ت أد حة ام يئةيبم ئ ة 1974يتف احم ال نكي  ي

 .ي وأوبيويئمع ود  ي منيئر دأل عن م تةر  1975م  دئ ال نكي  ي
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 ؛1976يئةمفسح من يئملفم  ي بح يتف احم برثلفنم ت أد حة ام يئ ةر  ي

 ت أد مك وةم يئملفم يئهفيئي. 1978  وأوب مجل   إا أة  دئ يئر دأ وي يئ إعالد ي

 ؛1978د حة ام يئةيبم يئ ةرنم من يئملفم ع   ئلمع ود وي مج  يمقلحةحميتف احم يئكفنت  ي

 ؛السكنان فحمبين يئاود  1979يتف احم حة ام يئةيبم يئةةرمم  ي

 ؛ي وأوبحميئةرنم ويئ فيح  يئ ةحمحم  ي حح  ت أد حفظ  1979ع   ئ ي وأوبحميالتف احم  ي

وةم يئملفم يئ عيا ت أد مك  ي وأوبحميئلجنم يالقمر دام  إا أوي  1979يالتف احم يئةةرمم  يييييييي
 يئةا  عن يئةاود؛

 و لح  عاد. ي حةرت أد حة ام يئةيبم يئ ةرنم ئل ةر  ،1982يتف احم يال  ي
 ويما أ يمئحميئع مم ويئةمخرييييييرييييييم  ويمقلحةحمثييييييكلت يئةنظة ت يئاوئحم يئع ئةحم منه  وئقا 

ويئفيقع ينه على يئرغم من  يئمنظحةي ئمفحيا يئجهفد يئاوئحم وي مج د حة ام يئةيبم ويئمن يييييييييييييييق بينه ،
  لذيئق نفني ي ت  سيييييييييييي سيئةنظة ت فحة  كمعلق  هاذغةفض يئكثير من يئةفيثيق يئةن ييييييييييييبم  ئ ع  

اجيز ئه  يالضيييييييييييييي الل بف  ئف معينم وي يئةج د يئةة وظم على يئةيبم وحة كمه  ويئةا من   فأل 
  يهزل إن ييييييييي  عن ارنق   فألمذيئةنظة ت ت ئاوأ ي هاذيئة يييييييييكالت يئةرت  م به ، وقا يضييييييييي لعت 

يئخرييفا وكة  اف معلف  ك د من بين  ياذيئةمةال وضيي  يئ ييةق وي  ئءممور حم   صييم، وقا ك د 
حضييييره   لذحفد يئةيبم واف يئة تةر ي 1972يئرئح ييييحم يئمي ينمهى به  م تةر يسييييمفكهفئم  فصييييح تيئم

يه ز دوئي  إن يييي  فل وي إئى  ثيييي أتيئةمةال، تلك يئمفصييييحم يئمي  ي مممةثلفد عن يةحع  عضيييي   
 ةمةاليئ ئءمميئةنظةم يئاوئحم ونعنى ت ئ يييييييييييييي ود يئةيبحم وقا ويوقت يئجةمحم يئع مم  هلاذاكفد ت تع  
يئغرض  ئهذييه ز   ا  إن يي   إئىيئمفصييح ت وب دأت وي دا ييةةر من يئع   نف ييه  هاذعلى قةفد 

يئجه ز وي يئعة ، من  يذا( وقا  سييييييييييييييهةت و  ئف PNUEيئةمةال ئلةيبم ي مم الق علحه  برن م  
يئفضييع  مم تعميئ ييأد و  ياذيي  تراحم يئمع ود يئاوئي وي مج د يئةيبم وتقاام يئمفصييح ت يئةن سيي م وي 

 ميئةيبي يئاوئي وتنةحم ون يييييييييير يئةع أف يئةيبحم ئلمن يييييييييييق بين يئجهفد يئفانحم ويئاوئحم وي مج د يئةيبح
يئجه ز  ياذيئةمةال ويئى ي نا  ي مم إا أي وتةفن  بريم  يئةيبحم وتقاام يئة ييييييييييييييي عايت يئالزمم و

يئةجل  يالقمرييييييييييييي د   إا أوي  يتهذئج د ور حم   ر  عاكال تعنى ت ئةفضيييييييييييييفل   ن يييييييييييييبت  فألمذي
 وياليمة عي.

ق مت تع  يئةنظة ت يئاوئحم يئةمخرييييرييييم باوأا  بمفوير رئح ت   صييييم تقضيييي ا  يئةيبم   ة 
ويئزأيعم،  امذءغمنظةم ي مم يئةمةال ئ ،يفن كف: يئيآلتحمت ك  ملةفظ على يئةنظة ت  ئكذونرا  

يئةمةال  ئءمميئةنظةم يئ ةرنم، منظةم يئعة  يئاوئحم. ونقف  يئةجل  يالقمرييييييي د  وياليمة عي يئم تع 
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اةكن   لذئالزدويج ي يئنف حم يئمي تن يييبه  تالفح ً  وي يهزليئةنظة ت  هاذبين  ن ييي م  قتةهةم يئمن يييي
 يد اةام بينه .

ومعمةر يئةنظةييي ت يئمييي تعيييم ئيياود يالتةييي د  يمقلحةحيييمئة ييييييييييييييمف  يئةنظةييي ت يئيياوئحيييم على ي  ميي 
 ي يهزل  امومن  ئيكلذيئمنظحةي يئةنيي سيييييييييييييييا  يماي أأيئيال وي مجيي د حةيي ايم يئةيبييم وتفوير  ي وأوبي

 مدود يالتة د و فئمه  سييل  ت وي مريي صيي ت ويسييعم ك ئلجنم يئفر ح  ن ييأته ويئلج د ويئة تةريت يئمي 
، ويئلجنم ئءق ئحمبملفم يئهفي ، ويئلجنم يئخ صيييييييييييييم بملفم يئةح ه وئجنم يئمخ حح يئ ييييييييييييي م  يئخ صيييييييييييييم 

 ي وأوبيويئةفيقع يئ ةحمحييم يئةةيزل، يئة تةر ئلةةيي وظييم على يئ ةحعييم، يئة تةر  تيي آلثيي أيئخيي صييييييييييييييييم 
ق ( ت يييييييييأد يئةيبم، يئلجنم يئخ صيييييييييم ت ئمن ييييييييييي وأوبي، يئة تةر يئفزيأ   وي اليئل يييييييييل  ت يئةةلحم 

 ئة     يئةيبم، يئلجنم يئخ صم ت ئةيبم ويئرةم.
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 املبحث الثالث
 نشاط املنظمات الدولية غري احلكومية يف جمال البيئة أوجه

تن ييييييييييييييح يئةنظةيي ت يئةيبحييم غير يئةكفمحييم وي مجيي د يئعةيي  على حةيي اييم يئةيبييم يمن يييييييييييييييي نحييم 
 ام يئةيبم دوأًي افف  وي ويئةة وظم عليه  من مخ ار يئملفم، وتة أس اذه يئةنظة ت وي مج د حة

 اةيمه  اةحم يئاوأ يئذ  تة أسييييه سيييي ئر يئةنظة ت يئاوئحم يئةكفمحم، و نه  وي يئع دل اي يئمي ت  دأ 
إئى ئفييت ي نظيي أ ويئمةييذكر من ويفد مخيي ار بيبحييم وي ايذه يئ قعييم من يئعيي ئم  و تلييك، وتيا  عنيياا  

يئاوئحم م  وئح ته  وتمخذ م  تريه من س ً  من  يريس يئخ ر من يي   د تعي تقحم ي يهزل ويئة س  ت 
 تايبير ئةفيوقم ئةفييهم يئةفقف. 

واي مفزعييم ميي  بين منظةيي ت  (39 وانيي ا عيياد كةير من يئةنظةيي ت يئةيبحييم غير يئةكفمحييم  
وانحم ومنظة ت دوئحم، ونعمةر مركز يالترييييييييييييي د يئةيبي وي نيروبي  ديل ئلمن ييييييييييييييق بين برن م  ي مم 

وبين اذه يئةنظة ت،  U.N.E.P )United Nations Environment Program يئةمةال ئلةيبم 
حين اقف  اذي يئةركز تي   أ اذه يئةنظة ت تك  يئم فأيت يئمي ت ييييييييييييييمجا وي إا أ تنفيذ برن م  

 (40 .ي مم يئةمةال ئلةيبم من  الد يئفث ئق يئمي تراأ عن يئةركز يئةذكفأ
ئعةيي  على تنفيييذ برنيي م  ي مم يئةمةييال ئلةيبييم وتقف  اييذه يئةنظةيي ت بيياوأ تيي أز وي مجيي د ي

 U.N.E.P حين تضييييييييييييي لع اذه يئةنظة ت بمنفيذ ي نا مهم من يئة يييييييييييييروع ت وي ن ييييييييييييي م يئمي )
كمضييييةنه  يئةرن م  يئةذكفأ، كة  اةرا اذي يئةرن م  على  د اة وظ على إق مم عالق ت ويسييييعم مع 

ضييييييً  برسييييييم يئخ فط يئع مم ويتخ ذ يميري يت عاد كةير من يئةنظة ت يئةيبحم غير يئةكفمحم ونقف   ا
، ومق مم  ثيييييك د مخملفم من يئمع ود بين ريا اذه يئةنظة ت  دي  دوأ ي ةريئةن سييييي م يئمي تكف  يثيييييم

 .(41  يئ روين

                                                           

منظةم يئ ال  ي  ضر، يالتة د  (: ومن ي مثلم على يئةنظة ت يئةيبحم غير يئةكفمحم نكمفي بذكر م  اأتي:39 
يئاوئي ئةة ام يئ ةحعم ويئةفيأد يئ ةحمحم، يئةعها يئع ئةي ئلةفيأد، يئةعها يئاوئي ئلةيبم ويئمنةحم، ويئرناو  يئع ئةي 

 ئلةح ل يئةرنم ويئ ةحمحم... وغيرا .  
)40): Annual Report of Executive Director, (U.N.E.P  , 1988, Printed by Kenya, (U.N.E.P), 

Nairobi, 1989, p. 14. 

)41): Annual Report of Executive Director, (U.N.E.P  , 1987, Printed by Kenya, (U.N.E.P), 

Nairobi, 1988, p. 29. 
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 (42 ةحم مث  منظةم "يئ يييييييييال  ي  ضييييييييير"ويئةنظة ت يئةيبحم غير يئةكفمحم منه  منظة ت ع ئ
من يي  يئاو ل عن يئقضيي ا  يئةيبحم يئةخملفم على يئة ييمف  يئاوئي،  يئمي  بات قاأًي كةيرًي من يئجهفد 

وقا ثيي أكت اذه يئةنظةم وي يئكثير من يئةريم  يئعلةحم ويئمعلحةحم يئمي ترييا وي مجةله  وي تةقيق 
 (43 ااف ويحا واف يئعة  على حة ام يئةيبم من ي    أ يئمي تةا  به (.

يئةكما يئعربي ئل ييييي  ل ويئةيبم"، اذي وضييييياًل عن  وان ا منظة ت إقلحةحم غير حكفمحم مث  "
 ويفد عاد كةير من يئةنظة ت يئفانحم غير يئةكفمحم ويئمي تهمم ت ئةج الت يئةيبحم يئةخملفم. 

ئقا م أسيييييت يئةنظة ت غير يئةكفمحم دوأًي ت أزًي وي إا أ يئةركم يئاوئحم ئةة ام يئةيبم، ومنذ 
ت اذه يئةنظة ت  ود من ن ه إئى ويفد مخ ار بيبحم وتغيريت يئةايا ت ي وئى ئهذه يئةركم، وقا ك ن

ن يةم عن يئن يييييييييي ط يمن يييييييييي ني ودعت إئى ضييييييييييروأل يئمرييييييييييا  ئه  ويئةا من  ث أا ، وقا ئعةت اذه 
كة  ك د  (44 يئةنظة ت دوأًي مهةً  وي تكفنن يئفعي يئك م  بهذه يئةخ ار ئا  يئر   يئع   يئع ئةي.

 أسيييييييييم يئضيييييييييغفط على يئةكفم ت ئةةله  على يئمةرا وي يئةج الت ئهذه يئةنظة ت دوأ أيئا وي مة
يئةيبحم يئةخملفم، وك د يئاوأ ي  ثر  اةحم من ي نا اذه يئةنظة ت قا  هر من  الد يئن  ط يئكةير 

، وقا ق مت اذه (45  م تةر ي مم يئةمةال ئلةيبم(اذه يئةنظة ت وي م تةر سييييييييييييييمفكهفئم يئذ  بذئمه 

                                                           

عنام   تةرت مجةفعم من  1971حين تقفد منظةم يئ ييييال  ي  ضيييير حةالته  ئفقف يئماافأ يئةيبي منذ يئع   (:42 
ئريييية ويين إئى ثيييي ه يزنرل  م يييييمك   ثيييية د  السييييك ( حين ك نت حكفمم يئفالا ت يئةمةال تجر  تج أل يئةم فعين وي

نفونم. اذي يئمةرا  سيي  مفهفمً  يفارنً  وي عة  يئةنظةم حمى يئيف  واف "يئفقفف ثييهفدًي" ت ئفسيي ئ  يئ ييلةحم ئك ييف 
ةم دوأًي مركزنً  وي صييييييييلا حةالته .وهي تمةرا يئجريئم يئةيبحم ويئمةرا يئة  ثيييييييير ئفقفه ، ئذئك تلعا سييييييييفن اذه يئةنظ

ئمك ييييييف يئنق ل عن يئةجرمين يئةيبيين وئممةا  يئةكفم ت ويئ ييييييرك ت عنام  تعجز عن تةة  م يييييي وئح ته  وي حة ام 
 .يئةيبم يمن  نحم

  دوئم وي  وأوب  و ميرك  ورسييييييييييييح 44ومنظةم يئ ييييييييييييال  ي  ضيييييييييييير اي منظةم بيبحم ع ئةحم ال تمف ى يئربح مةثلم وي 
وإورنقح . حرصييً  منه  على يسييمقالئحم قريأا  ترو  يئةنظةم يئة يي اة ت يئة ئحم من يئةكفم ت ويئ ييرك ت ويئة سيي يي ت 

  .يئةلةقم به  وتعمةا على م  اة ت وردام من دعةه  و   ت من يةمح ت م نةم  يرنم
)43): International Social Science Journal, No 117, op-cit , p. 72.  

نالحظ  د ان ا تع  يئةنظة ت يئةيبحم غير يئةكفمحم من كنةرير ن ي اه  وي يئةج الت يئاع ئحم دود  د و : (44  
كمعايه إئى غيره من يئن يييي ا ت ونكفد ئهذه يئةنظة ت دوأًي ت أزًي وي ثييييةذ يئفعي يئةيبي قا افف  يئاوأ يئذ  تضيييي لع 

 ته يئفك الت يئاوئحم يئةكفمحم.
International Social Science Journal, Basic Black Well, Unesco, 1989,p. 187.   

 U.N.C.H.P "  )United Nations Conference(:  د ينعق د م تةر ي مم يئةمةال حفد بيبم يمن  د  45 

on Human Rights"     تةث تم نق م تةفد وي  ن  م ي مم يئةمةال  1972يئذ  ينعقا وي ماكنم سمفكهفئم ع
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 د يئة تةر ت تخ ذ يئعاكا من يميري يت من يي  يئة ييييييييييييييي عال وي يئنهفض يئةنظة ت ومنذ با   عة
ت ئةركم يئاوئحم ئةة ام يئةيبم وق مت بن ييييييي ط كةير وي ميايد ت يييييييخحص يئةخ ار وتقيحم يآلث أ يئةيبحم 
وإعايد وتنفيذ يئخ ح ئةفييهمه  ويئةة وظم على دأيم ع ئحم من يالامة   يئة لفل ت ئةج الت يئةيبحم 

ن لق منه وي يئعة ، وتقف  اذه يئةنظة ت بن ييييير تق أنر دوأنم تمريوب م  بين تق أنر وانحم  أسييييي س ت
وبين  د  ،م  إذي ك نت تلك يئةنظة ت وانحم تغ ي ي وضييييييييييييييي ل يئةيبحم على يئة ييييييييييييييمف  يئق ر  وي

تقف  تيصايأا  منظة ت دوئحم غير حكفمحم  و   يئةيبم يئع ئةحم واي تق أنر تراأ تق أنر عن وضع و 
  (47  تض لع ت ئعة  وي يئةح دكن يئةيبحم يئةخملفم.(46 

وت يييييعى اذه يئةنظة ت إئى يئعة  على تعزنز قاأيته  وب يييييك    ا ت يييييمةا اذه يئةنظة ت 
قاأًي من يئقفل من يري  يالأت  ط بنظ ئرا  وي يئةلايد يئةخملفم، حين تن ح وي يئفقت يئة ضر ايب ت 

م واي تقف  باوأ ا   من يي  ضيييييييييية د يئةرييييييييييفد على وتجةع ت عال بين يئةنظة ت غير يئةكفمح
يئاعم يئذ  تةم يه، وان ا مجةفع ت إقلحةحم من اذه يئةنظة ت تفور ثيييييي ك ت تربح يئةنظة ت غير 
يئةكفمحم يئةعنحم ت ئةيبم تعضيييه  ت ئ ع  ي  ر، وتقف  اذه يئةجةفع ت  اضيييً  بم يييهي  م ييي أكم اذه 

 ييييييييييييه  يتريييييييييييي ئه  مع ب قحم يئةنظة ت يئةيبحم وتفور  دويت يئةنظة ت وي مخملف يئفع ئح ت يئاوئحم وت
 (48  من س م ئلمع ود بين ا ئفم ويسعم منه .

وثةييم دوأ ممةيز ئلةنظةيي ت يئةيبحييم غير يئةكفمحييم وي مجيي د يالسييييييييييييييمعييايد ئةيي الت يئ فيأئ 
د يئةيبحم ويئةيلفئم دود وقفعه . حين تهاف اذه يئةنظة ت من وأي  يئعة  وي اذي يئةج د إئى ضة 

يسمج تم دوئحم مفحال ئة الت يئ فيأئ، وضة د يئ رعم ويئكف  ل وي تعةبم وتن يق يالسمج تم يئاوئحم 
 يئةمعلقم ت ئةيبم، من يئكفيأم وح الت يئ فيأئ وغيرا .

                                                           

( على U.N.E.Pم، حين ك نت نمحجم النعق د اذي يئة تةر إن    برن م  ي مم يئةمةال يمنة ئي ئلةيبم  يئةمعلقم ت ئةيب
 يئففأ ويئذ  يتخذ من نيروبي مقرًي ئه.

، سيييل يييلم ع ئم 1945كنظر: د. ح ييين ن وعم، ي مم يئةمةال وي نريييف قرد، دأيسيييم وي ت فأ يئمنظحم يئاوئي منذ ع   
 .383، ا1995(، يئكفنت، 202يئةعروم،  

: كنظر: على سةي  ئةث د يئمقرنر يئ نف  حفد يئفضع يئع ئةي ئلةيبم يئر دأ عن معها مريا م ي أض، (46 
ويئمقرنر يئ نف  عن يئةفيأد يئع ئةحم يئر دأ عن يئةعها يئاوئي ئلةفيأد يئع ئةحم، ويئمق أنر يئر دأل عن يئةعها 

 ةف ظ على يئ ةحعم وغيرا . يئع ئةي ئلةيبم ويئمنةحم، ويالتة د يئاوئي ئل

: كنظر: م مقةلن  يئة مرا، إعايد يئلجنم يئع ئةحم ئلةيبم ويئمنةحم، تريةم مةةا ك م  ع أف، سل لم ع ئم (47 
 . 460، ا 1989(، يئكفنت، 142يئةعروم،  

 . 460: كنظر: م مقةلن  يئة مرا، يئةريع  عاله، ا (48 
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ئقا زيدت اذه يئةنظة ت من تع ونه  مع برن م  ي مم يئةمةال ئلةيبم ومع يئكثير من يئةريم  
ئةمعلقييم تةنع وقفل حيي الت يئ فيأئ يئةيبحييم ويالسييييييييييييييمعييايد ئهيي  وئغيرايي  من يئمي تمعيي ميي  مع يئجفينييا ي

يئة يييي ئ  يئةمرييييلم ت ئكفيأم، واذي يئن يييي ط كمريييي  ترييييفأل ئرييييحقم ت ئن يييي ط يئذ  تقف  ته يئعاكا من 
يئةريم  يئفر حم يئم تعم ئةرن م  ي مم يئةمةال ئلةيبم وب يييييييييييييك    ا وي تع  يئةج الت مث  يمنذيأ 

يئةيبي ويثر يئةفيد يئكحة ئحم ويئرييين  حم على يئةيبم وقا ويصيييلت اذه يئةنظة ت ت فنر  محيئة كر ويئمقي
يئمع ود مع يئكثير من يئ رك   دي   منظفمم ي مم يئةمةال و  أيه  على حا سفي . ويسم  عت اذه 

يئةمةال  يئةنظة ت  د تةا يئج فأ مع يئعاكا من يئةنظة ت يئاوئحم ويئفحايت يئمنظحةحم ئةرن م  ي مم
ئلةيبم. واذي من ثيييييييييييييي نه  د ك د  إئى إدم ج يئة يييييييييييييي وئح ت فحة  بين ي اريف يئمي اجةعه  يالامة   
يئة يييييييمرا وي يالسيييييييمج تم ئلكفيأم يئةيبحم. ووي ح د وقفل    ا أئ و د اذه يئةنظة ت تكفد ماأكم 

ث  اذه يئة الت  و ئلفضييييع وئفل يئة يييي عال يئة لفبم وم  اجا تفويره ت ئفع  من إمك نح ت ئةفييهم م
 (49 غيرا .

يئق نفد ومن يئةن سيييييييييا يمثييييييييي أل إئى  اةحم دوأ يئةنظة ت يئع ئةحم غير يئةكفمحم وي ت فأ 
يتة د حفظ يئ ةحعم يئع ئةي، حين يتخذ وي مج د يئق نفد سيييييل يييييلم ك ئاوأ يئذ  ق   ته ، يئاوئي ئلةيبم

لى يئغ ت ت يالسييييييييمفيئحم ويئةف ظ على يئاوئحم تغ ي مفضييييييييفع ت يئةة وظم عمن يميري يت يئق نفنحم 
من يئملفم وثييييةلت يسييييمريتحجح ت إقلحةحم كمة ييييين يئةفيأد يئةحم يئة ييييمركم بين من خ يئق ا يئجنفبي 

وب ئمةاكا وي يئ ة أ وي حفيض يئاوئحم وي نه أ، كة   عا  ود م ييييييييييييييفدل ئلةيث   يئع ئةي عال دود، 
( وكييذئييك يئريييييييييييييينيياو  يئعيي ئةي ئل ةحعييم وي يتخيي ذه 1982يئةيبييم يئييذ   قرتييه يئجةمحييم يئعيي مييم  ئةفظ 

 .(50 ق نفنحم ضا م  أنع تلةق ضرأي ت ئةيبمإيري يت 
ويئ يييييي يد يئذ  ا رب نف ييييييه وي اذي يئةق   ان  اف: م  اي يبرز يئ يييييية  يئكفيلم يئمي تضييييييةن 

اوئحم مة أسييييييييييييم يئةنظة ت يئاوئحم غير يئةكفمحم دوأًي   ثر وع ئحم وي إا أ عةله  ضييييييييييييةن يئةركم يئ
ئلةيبم من يي  حة ام يئةيبم ويئةة وظم عليه ؟ ويئجفيل عن اذي يئ يييييييييييييي يد كمةاد من  الد نق ط عال 
إد تفورت و د ذئك سييييييييييييييحعني منح اذه يئةنظة ت يئةزنا من يئقفل من يي   د تة أس دوأًي ي ةر وي 

 مج د يئةيبم ونةكن إية د  ام يئنق ط تة  اأتي: 

                                                           

)49):(U.N.E.P): GC. 201, 2 November 1998.  

)50): Alexander & Timdshenko: UNEP’s programmatic approach towards the 

development and periodic review environmental law. UNEP’s new way for work (1995). 

Cit, pp: 147-153. 
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تعةا إئى يالعمريف تةق اذه يئةنظة ت وي يئم يييييييي وأ معه  من يئضييييييييروأ  ئةكفم ت يئاود  د   .1
وم يييييي أكمه  وي وضييييييع يئقريأيت حفد يئن يييييي ا ت يئمي اةكن  د اكفد ئه  يثر ت ئغ وي بيبمه ، ونجا 
على يئةكفم ت  د تقف  بمفسحع تع ونه  إئى حا كةير مع اذه يئةنظة ت وي تخ حح يئة  أنع يئةيبحم 

ذه يئغيي اييم اجييا على يئةكفميي ت  د تعةيي  على ت فنر يئم يييييييييييييييي وأ ومميي تعمهيي  وتقيحةهيي . وئمةقيق ايي
ويئة يييي أكم ئهذه يئةنظة ت ت ييييك   وضيييي  وتةكينه  من يئةرييييفد على يئةعلفم ت يئةيبحم يئمي تةم ج 

 إئيه .

إد اذه يئةنظة ت اي تة يم إئى زن دل حجم يئاعم يئاوئي ئه  حمى اكفد تةقاوأا   د تفسييييييييييييييع  .2
ديئرل  ام ته ، وزن دل يئاعم كم لا من م سيي يي ت يئمةفن  يئاوئحم  د   دويأا  وو  ئفه  ويد تفسييع من

تع ي ئن يي ط اذه يئةنظة ت  وئفنم. كة  كن غي على وك الت يئةعفنم يئةيبحم ويئمنةفنم يئاوئحم السييحة  
برن م  ي مم يئةمةال ئلةيبم وبرن م  ي مم يئةمةال ئلمنةحم ويئةنك يئاوئي وغيرا   د تعمةا على اذه 

 ةنظة ت وي تنفيذ بريمجه .  يئ

على اييذه يئةنظةيي ت  د تكثف من يئجهفد يئمي تةييذئهيي  وي يئةحيي دكن يئةيبحييم ويد تم يي دد يئةهيي أيت  .3
وتعة  على تعزنز قاأيته ، و وضييي  سيييةي  إئى ذئك اكفد من  الد تفثيق تع ونه  مع سييي ئر يئف علين 

 وي مج د يئةيبم ويئةج الت ي  ر  ذيت يئرلم يئفثحقم به .

بعا  د ينمهين  من يسمعريض ن  ط اذه يئةنظة ت وي مج د يئةيبم قا اكفد من يئةن سا  د ال و  
نغ دأ تةن ن ييييييييي اه  وي اذي يئةج د من دود يئمعرض  ام  ويه يئن ييييييييي ط يئمي تضييييييييي لع به  اذه 
يئةنظة ت وي يئةح دكن يئرييييييييةحم على يئة ييييييييمف  يئاوئي وذئك ت ييييييييةا يئعالقم يئفثحقم يئق ئةم م  بين 
يئةح دكن يئةيبحم يئةخملفم وبين يئةح دكن يئريييييةحم، وما  تأثر يحااة  ت   ر، وب يييييةا يئمع ود يئق ئم 

 م  بين يئةنظة ت يئاوئحم غير يئةكفمحم يئمي تعة  وي كال يئةج ئين.
ولقا  صيييييييييييي ةت يئةنظة ت يئاوئحم غير يئةكفمحم ت يييييييييييي أا تف علحم وي  ن يييييييييييي م ترمي إئى تنةحم  

ويا ذئك ارنقه من  الد عاد كةير من ي ن  م يئمع ونحم يئة مركم مع منظةم يئرةم يئع مم، وقا 
يةحع يئةريم  ذيت ي وئفنم. وتريوحت اذه ي ن ييييييييي م م  بين ن ييييييييير يئةعلفم ت  ييئريييييييييةم يئع ئةحم و

ويةع يئةح ن ت عن ي ن يييييييييييييي م يئةخملفم، وم  بين يئةج الت يئمعلحةحم ويئماأنةحم، ويئمع ود وي بريم  
يئمف حم يئرييييييييةحم ومك وةم ي مريض. وقا ويصييييييييلت اذه يئةنظة ت تع ونه  مع منظةم  صييييييييةحم مث 
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يئرييييييةم يئع ئةحم،   صييييييم وي مج د يئرع ام يئرييييييةحم ي وئحم. ونم لا نج ب يمسييييييمريتحجحم يئع ئةحم 
 (51  ئمفوير يئرةم ئلجةحع مفيصلم يئجهفد يئةةذوئم من قة  اذه يئةنظة ت.

على     غح ل سييييييييييييييل م مركزنم ت كا   غير مةاد، وويأنه وي    نظ ونعمقا يئ ع  ت 
على غير يئرسةيين، و  صم  ضروأل م  اةم ك  دوئم وي صنع يئةع اايت يئةيبحم يئع ئةحم، وينه اقع

حكفم تهم، إضييييييي وم  دويأام يئة سيييييييةم يئةمعادل يئمي  يئةنظة ت غير يئةكفمحم وي ك  دوئم م ييييييي  ئم
نن علةيين،  و ي معي معلفم ت عنا تةاكا يئةخ ار  و عةلهم كة ييييييييييييييم يييييييييييييي أ  اةكنهم يئقح   به  مث 

يئةيبحم، ونةكن  ت ئمهاكايت يئة يي   ، كة  اةكنهم ن يير يئةعروم يئعلةحم وزن دل وعي يئجة اير ت ييخحص
اقفمفي باوأ يئفسييييييييحح ئلمغيير، ومن ان   ئغير يئرسييييييييةيين  د اجعلفي يئةف وضيييييييي ت   ثر داةقرياحم و د

من غير يئرسيييييييييييييةيين قا سييييييييييييي اةفي وي م  دأيت يئمنةحم، إال  نه   ل يئةيبميئعاكا من دع  داةكن يئقفد 
   .يئع ئم يئث ئن ئم تأ ذ ويه  اذه يئةنظة ت دوأا  يئك م  ان ا من دود  اض ً 

علحه تة أس يئةنظة ت يئاوئحم غير يئةكفمحم يئن ثييييييييييييي م وي مج د يئةيبم مه   كةيرل وي يئمع م   
 مع م كالت يئةيبم من  الد:

 نظ    س سي ئةة ام يئةيبم كمضةن يئقفيعا ي س سحم ئلةة وظم على يئةيبم وحة كمه .وضع  .1
وضييييع سييييح سييييم ويضييييةم يئةع ئم ئةع ئجم يئة يييي    يئةيبحم ت ييييمهاف حة ام يئةيبم من يئملفم  .2

م وتنةحم ودعم يممك نح ت يئفانحم ي زمم ئةة ام يئ ةحمحم، ويئ  يييييييييييرنويئةة وظم على يئةفيأد 
 يالامة   ت ئمقنح ت يئةفأوثم يئةمالئةم مع يئةيبم. ع، مسالممه  د وضةيئةيبم 

يئمنفيذام  ي يهزلإن ييييي   ويسيييييمكة د ي يهزل يئم يييييرنمحم ويئمن يييييحقحم ودعم يئعة  على ت يييييجحع  .3
ومق كح  وقفيعا حة ام يئةيبم وتفوير م  تةم يه من إمك نح ت ئلرصييييا يئةن ط به  تنفيذ  نظةم 

 يئةيبم.على ويئةالئةم ويئةة وظم 
مريع ل يالعم  أيت يئةيبحم وإع  ؤا   وئفن ت ممقامم, ودم  اذه يالعم  أيت وي يةحع مريح   .4

ويع  يئمخ حح يئةيبي يز ي ال كمجز  من يئمخ حح يئ ييييي م  ئلمنةحم وي  وم يييييمفن ت يئمخ حح,
نجم عن إاة د يئةج الت يئرييييين  حم ويئزأي حم ويئعةرينحم, ئمف د  يآلث أ يئ يييييلةحم يئمي تيةحع 

يالعم  أيت، مع ي  ذ ت ئة يييييييي  د يئمفيزد بين يئعفيم  يالقمريييييييي دام ويئةيبحم تة  اضييييييييةن اذه 
 يئ  ملم.تةقيق يئمنةحم 

                                                           

مذكرل إعالمحم  ،2000: كنظر: دوأ يئةنظة ت غير يئةكفمحم وي وضع إسمريتحجحم تفور يئرةم ئلجةحع ع   (51 
 .  31، ا1981 عاته  يئةجةفعم يئم تعم ئلةنظة ت غير يئةكفمحم ت أد يئرع ام يئرةحم ي وئحم، ينحف، 
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،وأبح تر حص قحم يئةيبحم وتقاكر ياويا يئمقيحم يئةيبي ئلة  أنع, وإعايد دأيس ت يئ مةا يعمة د  .5
 ن حة ام يئةيبم على نم ئ  اذه يئاأيس ت.يئة  أنع ويئةريوق تةفيوقم يئجهم يئة  وئم ع

يئةفيأد وضييييع يئقفيعا ويئةق كح  يئالزمم يئةمعلقم تةة ام يئةيبم وتقاام يمأثيييي ديت السييييمخاي    .6
 وغيرا . يئ ةحمحم 

يئمي تن يييق يئجهفد يئمي تةذئه  يئاود ئةنع يئمأثيريت يئ ييلةحم ئة ييروع ت يئمنةحم ويئمريينحع  - .7
 على يئةيبم ت ئاود يئةج وأل. تقف  به  إحا  يئاود

يالامة   تةريييير ويةع وت  دد يئةعلفم ت يئةيبحم يمقلحةحم ويئاوئحم ويسييييمخايمه  وي عةلحم  - .8
 يئمخ حح.

يئمن ييييييييق بين يئاود وت يييييييجحع يئ ةن يئعلةي وإيري  يئاأيسييييييي ت ئلمعرف على يئة يييييييكالت  - .9
 ، الت ئمف د  يئمكريأ ويالزدوييحمويئةجيئةيبحم يئمي تع ني منه  يئةن قم مع تةاكا ي وئفن ت 

وإعايد دئي  ت ئخةريت يئةمفورل وي مج الت حة ام يئةيبم وي يئاود ي عضييييييييييييييي   على  د كمم 
 (52  اذي يئائي  ترفأل دوأنم.تةاكن 

 أما عن ابرز المشكالت التي تواجه المنظمات البيئة غير الحكومية فتتمثل بما يأتي: 
ا يئريييعفب ت يئة دام من  ام يئريييعفب ت يئمي تفييه عة  يئجةمح ت وئهذي تع. يئة يييكالت يئة دام: 1

ئمغ حم  اف مم ب ئاكه  من تع ود على يئة ييييييييييييييمف  يئةةلي ويئع ئةي منه  يالسييييييييييييييمع نم تك  م  ا لا
ياكال تقف  على يئمن غم بين  وتنظحم ومة أسيييي ت إئى ح يمه  آلئح ت عة  إضيييي وميحمح ي ته  يئة دام، 

ويئق  ل يئخ ا  يئعالقم بين يئق  ل يئم فعي يئن ييييييييييييي ط ي الي يئم فعي وتعةيقو يمعال  وسييييييييييييي ئ  
يئعة  يئم فعي يئةيبي ت يييك    ا، مة  ا يييةح ئه  ت النخريط وي صيييلا  وي ويئمفيصييي  بين ي يح د

  .يئمنةفنم يئعةلحم

وي اذه  ئلعة  ماأبم وي م يييييييييكلم تأاي  كفيدأيئة يييييييييكلم يئث نحم تمجلى . يئة يم إئى كفيدأ م الم: 2
تغيريت كةيرل وي   أام يئعة  يئم فعي وي يئع ئم   دت  إئى يئةنظة ت ي الحم. و ئريعفبم د يئ ي تقم د

 وم سييييييي ييييييي ت تج ه يئةنظة ت ي الحم من يئة نةين ي ي نا؛ دواًل و وريديً  يئ ييييييياكا يئث ئن منه  يئمةفظ

  صيييييييي ةت تة أس دوأيً  يئمي نةحميئاوئحم وي ي تيئةمةال ويئةنظة يئفانحم وبروز دوأ منظة ت ي مم 

   .أق بحً ، وتةلي يئ روط مق ب  يئةعفن ت يئمي تقامه 

                                                           

 .51  ،ا2003: كنظر: د. مةةا  لي  يئةفسى،يئف حفم يئقض ئحم ئلةنظة ت يئاوئحم، ديأ ويئ  ئلن ر،(52 
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يئة ييكلم يئث ئثم وممجلى وي ضييعف يئمن يييق، حين تع ني يئةنظة ت من . م ييكلم ضييعف يئمن يييق: 3
يأت   ً  وعا  وع ئحم  يئمن ييييييق فحة  بينه  وبين يئةنظة ت يئع ملم من يئةج د نف يييييه مة  اةام ضيييييعف

   .يئةخمرم إئى ضعف يئمن يق بين يئةنظةم ويئجه ت يئةكفمحم  ومإض
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 الرابع املبحث 
 منظمة السالم األخضر ودورها يف محاية البيئة 

تعة  مث  و  ،ت ئةيبم وتم ت ك  يئعاكا من يئةنظة ت يئة مقلم يالامة   يئع ئةي م  ريً ئقا تزيكا 
 ئءحح  ئةيبم ويئ ةحعم والسييييييييييييييحة  ت ئةةةح ت يئ ةحمحم ممنفعم مهمةم ت   سيييييييييييييية  تةت تلك يئةنظة ت 

ت ئريييييييييييا   ويئةرنم ويئ ةرنم يئةهاد تعضييييييييييه  ت النقريض تفع  ي مالد يئمفيزد يئةيبي وي تلك يئةن اق 
غير يئة ييييييييييييييرول وغير يئةنظم وتعةيي  تلييك يئةنظةيي ت ويئجةمحيي ت وي إايي أ مهةييم منظةييم يئ ييييييييييييييال  

ومنه  يئةكفم ت وي يئعاكا من يئاود ومنه  وي من قم  ، يئجاكر ت ئذكر، يد تع  يئجه تي  ضيييييير
 ي  ضييييرتمرييييفأ  د يئاود يئغربحم تقف ت ييييك  غير م  ثيييير وأي  منظة ت يئ ييييال   ي وسييييحيئ يييير  

تةجم يئما   وي  ام من قم تةت ذأنعم حة ام يئةيبم ويئ ةحعم واذي تريييفأ   ا  ا يييفه سيييةعم مث  
يئجه ت ومنه  يئةكفم ت  ىيسييييييمعة د يئضييييييغح عل ىإئاذه يئةنظة ت يئة ييييييمقلم يئمي تضيييييي ر  حح ن  

ة ت يئة ييييمقلم ، ئذي و د  غلا يئةنظويمن يييي ديئمي ئةقت ويئمي تلةق ت ئةيبم  ي ضييييريأيئة يييي وئم عن 
سييييييييييييييحة  وي يئاود يئن محم تفييه عق  ت من قة  حكفم ت تلك يئاود وقا قامت اذي وعلح  وي يئع ئم ال

( ي أددوي م تةرا  يئذ  عقا وي عة د   ئةة ام يئةيبم ويئ ةحعم يئع ئةحميئةنظةم  إئيأسةح   يئ كف  
وسييييينق يييييم اذي يئة ةن إئى م لةين نن قش وي ي ود يئمعرنف  .2000( ع    مفبر  ي ودوي ت يييييرنن 

  وكة  ا تي: تةنظةم يئ ال  ي  ضر ونن قش وي يئث ني دوأ اذه يئةنظةم وي مج د حة ام يئةيبم
 /ئةنظةم وت فأا  يئم أنخييئمعرنف ت يئة لا ي ود.  
 دوأ منظةم يئ ال  ي  ضر وي حة ام يئةيبم/يئة لا يئث ني. 

 املطلب األول 
 التعريف باملنظمة وتطورها التارخيي 

يد منظةم يئ يييييال  ي  ضييييير يئاوئحم كأ  منظةم دوئحم غير حكفمحم تج يييييا نةفذج ممةيز ئلعة  
ي من يي  تةقيق  اايف مةادل وي إا أ يئ ييييييييييييييع يئاوئي يئ فعي غير يئربةي يئق ئم على  سيييييييييييييي س

، اذه يئةنظةم ئه   اايوه  مي مرييييييييييييييي صييييييييييييييه  يئذ  ي م أته ويئةمةث  تةة ام يئةيبم من مخ ار يئملف 
اذي يئة لا وي يبرز اذه يئمفريالت وذئك وي ورعين وكة   يونظ مه  يئخ ا وي يئعة  وسن ةن و

 اأتي: 
 /تعرنف منظةم يئ ال  ي  ضريئفرل ي ود.  
 يئم فأ يئم أنخي ئن أل يئةنظةم/رل يئث نييئف. 
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 الفرع األول 

 تعريف منظمة السالم األخضر 
 ت  حزيلاي منظةم ع ئةحم م مقلم غير مرت  م  (Green peace ي  ضرمنظةم يئ ال  

يئ يييييييييييييح سيييييييييييييحم، يئاكنحم، يئ يييييييييييييرك ت ويئةكفم ت، تهمم ت ئةيبم من  الد يئةف ظ علي يئعالقم يئ ةحمحم 
ويئةيبم عن ارنق دأ  يئةخ ار يئمي تهاد يئةح ل يئ  ييييرنم، يئةيفينحم ويئن  تحم  يمن يييي دبين يئة ييييمااةم 

تعمةا و تع ئ  يئةضيييييييييي عف ت يئمي تنجم عن ن يييييييييي ا تهم.  تفع  يئما   يئ  يييييييييير  غير يئةنظم ويئمي ال
ئةكفمحم دعم يئة س  ت ي ىويئةم فعين ويه  وعل ت  عض  يئةمةثلم و يئذيتحم  إمك نح ته  ىيئةنظةم عل

ت ئةيبم يئمي ت ييييك   يئةمعلقموتنفيذ بريمجه   إديألئه  من  الد تخرييييحص ميزينحم ت يييي عا يئةنظةم وي 
 (53 من مه   يئةكفمم. يز يً  ي س سوي 

منظةم دوئحم م ييمقلم تعة  على حةالت مةادل وت ييمعين :  تأنه  وتعرف اذه يئةنظةم  اضيي ً 
على يئة     يئةيبحم يئع ئةحم وحن ص نعي يئقريأ  ي ي ضف ت ئمةرا يئ لةي يئة  ثر من يي  ت لحح 

 (54 .(على يعمة د حلفد يفارنم من يي  ضة د م مقة  ي ضر اعةه يئ ال 
منظةم ع ئةحم م يييمقلم غير مرت  م تأ  يهم، تمخذ من  م يييمردي  ومنظةم يئ يييال  ي  ضييير 

تهمم ت ئةيبم من  الد يئةف ظ ع مً ، و  35با ت يئةنظةم ن ييييييييي اه  منذ   ثر من وقا بهفئناي مقري ئه . 
على يئعالقم يئ ةحمحم يئة ييييييييييييييمااةم بين يمن ييييييييييييييي د ويئةيبم عن ارنق دأ  يئةخ ار يئمي تهاد يئةح ل 

 يئ  رنم يئةيفينحم ويئن  تحم، تفع  يئما   يئ  ر  غير يئةنظم.

                                                           

م من ييييييفأل على يئةفقع يئرسييييييةي ئةنظةم يئ ييييييال  يئمعرنف وي اايف، دأيسيييييي -: كنظر: منظةم يئ ييييييال  ي  ضيييييير(53 
 ي  ضر يئع ئةحم على يئ  كم يئاوئحم ئلةعلفم ت على يئريتح ي تي:

http://www.greenpeace.org/arabic/ 
 . 10/5/2014ت أنخ يئزن أل: 

منظةم ع ئةحم م يييمقلم ت عنى ت ييي ود يئةيبم. ن يييأت وي يئع   واي  ضييير. وتعرف وي يئلغم يئعربحم تجة عم يئ يييال  ي 
يئةةالت يئةيبحم وي يئةج الت يئم ئحم: يئاو ل عن يئ ة أ ويئةةح  ت،  اذه يئةنظةمتنظم  وي و نكفور وي كناي. 1971

ث ت، ت ييييييجحع يئمج أل حة ام يئغ ت ت، مع أضييييييم يئمكنفئفيح  يئنفونم, إاق ف يئمغيير يئةن  ي, مع أضييييييم يسييييييمعة د يئةلف 
 يئة مايمم ت مض وم إئى مع أضم ي سلةم يئنفونم و سلةم يئام أ يئ  م .

 : كنظر: م  اي منظةم يئ ال  ي  ضر ، دأيسم من فأل على يئ  كم يئاوئحم ئلةعلفم ت على يئريتح ي تي:(54 
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g5442/ 

 . 20/5/2014ت أنخ يئزن أل: 

http://www.greenpeace.org/arabic/
http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g5442/
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 تقفد يئةنظةم وي تعرنفه  بنف ييييه : "يئ ييييال  ي  ضيييير منظةم ال تمف ى يئربح، حرصيييي  منه و  
على يسيييمقالئحم قريأا ؛ ترو  يئة ييي اة ت يئة ئحم من يئةكفم ت ويئ يييرك ت ويئة سييي ييي ت يئةلةقم به  
وتعمةا على م يي اة ت وردام من ديعةيه  و   ت من يةمح ت  يرنم. وئذئك نجر  ي تة م ونة أس 

 ثيييييرل ئروع يئضيييييغفط ويئابلفم سيييييحم يئه دئم ئلفصيييييفد إئى  اايون . كة  نلجأ إئى يئةفييهم يئ يييييلةحم يئة 
وتيرل يئنق ش يئع   حفد مفيضحع حةالتن . ئح  ئاكن  حلف    وفح    و  عاي  ئاودكن  ثن   تأدام وييةن ، 

 (55 .على م مقة  كفكةن  ال كمعلق بن " ة  ن من تأد يئنض د من  ي  يئةف ظ 
تمم ووقً  ئة  دئ و  الاح ت  سييييي سيييييحم اةكن منظةم يئ يييييال  ي  ضييييير ك  تةرك ت وحةالت و 

 :أتيالخحره  تة  ت

على مةا  يئفقفف ثيييهفدًي على يئجريئم يئةيبحم،  يئةنظةم ح د: تأسييي  يييت  . يد يئةنظةم تقف ك ييي اا1
إن القً  من مةا   د  من ا يييها  لةً  ملز    الاحً  تيتخ ذ مفقف. يئةفييهم يئ يييلةحم ئروع سيييقف يئةفيأ 

 وي ي وس ط يئع مم. 

 عيياي  ديئةين وال حلفيي    يئةنظةييمنيي  ئمةني حلفاًل ئهيي ، ال تمخييذ وي مفييهمنيي  ئلةخيي ار يئةيبحييم ودوع. 2
 ديئةين. 

ك ت سمقالئيمه  يئة  . يئةنظةم3  ويئ ح سحم.  ئحمتمة  

 عى ئمةفيز يئةفيأ يئفيعي ويئةن    حفد تماج د يئةلفد ئلة     يئةيبحم ويئمرون  ئه ، كة   . يئ عي4
 يئ  ود يئةيبحم. 

 
 الفرع الثاني

 تارخيي لنشأة املنظمةالتطور ال
 ي مرنكحمعنام  ق مت يئةكفمم  1971ع    ىإئاعفد ت أنخ ن يييييييييييف  يئةنظةم وبا  ن ييييييييييي اه  

وي يآلسييييييييك  وقا تةين رنذيا ئلةهمةين ت ئةيبم ومن  -م  يمك  -برمي نف ا ت يئةفيد يئة ييييييييعم وي يزنرل
ويفد  ل  وعا  يسيييييييييمقريأ نم ئ  يئاأيسييييييييي ت يئعلةحم يئمي  يرنت علي يئ ييييييييي ح  يئغربي  مرنك  وكناي 

يئ  ح  يئغربي، وق    ىإئيئةيفين ت يئةرنم ويئ ةرنم تفع  تأثير تلك يئةفيد يئة عم ويئمي وص  تأثيرا  
يئةيبم  ىتع  يئةهمةين ويئةمخرييييرييييين تة يييي ئ  يئةيبم ويئ ةحعم تةم تعم تأثير تلك يئةفيد يئة ييييعم عل

 يمعال د يئة يييييييييييييعم م  يذل ينم  ه وسييييييييييييي ئ  ويئ ةحعم وقامفي تق أنر مفريييييييييييييلم عن مخ ار تلك يئةفي
 ذئك يئةام يئةهم. ىإئويئهيب ت يئةكفمحم يئكناام وحكفم ت يئع ئم 

                                                           

 . 2يئمعرنف وي اايف، مريع س بق، ا -: كنظر: منظةم يئ ال  ي  ضر(55 
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عاد من يئةهمةين تةة ام يئة سييييي يييييين ئهذه يئةنظةم ويذل ن ييييي ط تلك يئةجةفعم من ي وريد 
يييت منظةييم يئةيبييم ئممةفد إئى منظةييم عيي ئةحييم أيئييال وي مجيي د يئةةالت يئةنيي وئييم ئملفم يئةيبييم ودع

مليفد ديعم حفد  218وي افئناي ئمكفد مقرًي ئه  وتضييم   م ييمردي يئ ييال  ي  ضيير وتم ي مح أ ماكنم 
دوئم تقف  تعقا ييمة ل سنف  ئ رب م     يئةيبم وي يئع ئم  يةع ئفضع  41يئع ئم وئاكه  مك تا وي 

ن يي د ت ئمع ود مع يئج مع ت   م إسييمريتحجحم من  ي  يئةف ظ على يئعالقم يئة ييمااةم بين يئةيبم ويم
 ويئةع اا ويئة س  ت يئعلةحم من  ي  وضع يئةع كير يئخ صم ت ئةف ظ على يئةيبم.

يئجه ت  إئيتعا  د قامت يعمريضيييً  أسيييةحً   ي  ضيييرعروت تلك يئةجةفعم تةنظةم يئ يييال  و 
 1973-1972  ي عفي  وم يئمي تةملك يئنف ا ت يئة يييييعم حفد كحفحم مع ئجم يئنف ا ت يئة يييييعم  الد 

ومنه  وي تةر  -يمقلحةحميئةح ه  -عنام  ق مت يئةكفمم يئفرن يييييييييحم برمي يئنف ا ت يئة يييييييييعم وي يئ ةر
ي عة د يئمي ك نت تجر  وي  ى، كة  قامت يئةنظةم يعمريضييييييييييي ت علي ال يييييييييييييئ ييييييييييية د ويئةةحح 

م يييييروعم وقا يذل  يئةن اق يئةجةال ويئق ةحم ويئةمعلقم ترييييييا يئةيفين ت يئةرنم ويئ ةرنم ت ر  غير
وي يئع ئم ويزديد يري  ذئك عاد ي عضيييييييييييييي   ويئةم فعين  يمعال مث  تلك يئن يييييييييييييي ط ينم  ه وسيييييييييييييي ئ  

يومم ب مك تا يئةنظةم وي بلايد   ر  مث   ىإئ  ويئة ناكن ئةنظةم يئ ييييييييييييال  ي  ضيييييييييييير واذي م   د
، وقرأت تلك (56   دوئم   ر  14وروعه  وي  1979ورن يييييييييي ، برن  نح ، يسييييييييييمريئح  وتفسييييييييييعت تعا ع   

يئةفيفدل وي يئع ئم ئ رب  ي  ضيييييييريئفرول عقا ييمة ل سييييييينف  ت ييييييي أا فحه يةحع منظة ت يئ يييييييال  
 ىئلةيبم تةقح س ع ئةي من  ي  يئةف ظ عل إسييييييمريتحجحمم يييييي    يئةيبم وي يئع ئم  يةع ئفضييييييع   م 

يئة ييييي عايت ئل يييييال  تقاام  ىإئواذي م  دوع تع  يئةكفم ت  ويمن ييييي ديئعالقم يئة يييييمااةم بين يئةيبم 
سييييفن   صييييم ئةريا م ومم تعم ك  م   ىيئذ  تةكن تفع  تلك يئة يييي عايت من يئةرييييفد عل ي  ضيييير

كهاد يئنظ   يئةيبي وي يئع ئم السيييييييييحة  يئةمعلقم ت ئرييييييييييا وي يئةن اق يئق ةحم ووي يئ ة أ ويئةةح  ت 
نق  تلك يئنف ا ت  ىإئمنه  وعن كحفحم مع ئجم يئنف ا ت يئة عم وي يئاود يئرن  حم يئمي ئجأت تعٌ  

 (57  ووي رسح  ئةن د. ،زيمةح  مثال - إورنقح يئاود يئن محم وي  ىإئيئة عم 

                                                           

بلاًي مفز عم وي رسييح  وإورنقح  وي ميرنكيمين و اح نفسييح ،  م  يئةركز  ٤٠مك تا وي   ثر من : حين تةلك يئةنظةم (56 
ي ، افئناي. تجمةع اذه يئةك تا حفد يئة  دئ وي اايف وي وك أ يئة يييمركم ت ئرغم من تركيز يئرئح يييي وهف وي  م يييمرد

   مكما على يئة ييي    ويئةلفد يئةةلحم يئةرت  م ت ما أ يئذ  كمفييا فحه. ونعفد ئك  مكما م ييي وئحم إديأل ثييي ونه 
 وحةالته ومف فحه. 

 اايوه ، دأيسيييم من يييفأ على مفقع منما  سيييم أ ت اةز ر و نةذل عن ت أنخ ن يييف  منظةم يئ يييال  ي  ضييي: كنظر: (57 
 على يئ  كم يئاوئحم ئلةعلفم ت على يئريتح ي تي: 

http://www.startimes.com/?t=5716952 
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با ت يئةنظةم وي عقا ييمة ع ت سييينفنم ئه ، ئ رب م ييي    يئةيبم وي يئع ئم ومنذ تأسيييح يييه ،  
ااةم بين  يةع ئفضييييييييع   م إسييييييييمريتحجحم ئلةيبم تةقح س ع ئةي من  ي  يئةف ظ على يئعالقم يئة ييييييييم

يئةيبم ويمن يي د. واي تعمةا على يممك نح ت يئذيتحم  عضيي ئه  ت مضيي وم إئى دعم يئجةمح ت يئخيرنم 
ئه ، وتمع ود يئةنظةم مع يئج مع ت ويئةع اا ويئة سييي ييي ت يئعلةحم من  ي  وضيييع يئةع كير يئخ صيييم 

 ت ئةف ظ على يئةيبم. 
 

 املطلب الثاني
 ة البيئةدور منظمة السالم األخضر يف محاي

يئنظ   يئق ئم  ىبن ييي ا ته  ت ر  سيييلةحم منظةم دود يئمأثير عل ي  ضيييرتقف  منظةم يئ يييال  
ضييييييف   ىمن  الد مم تعم ومريا م يئةريييييي دأ ك وم يئمي ئه  دوأ وي يئة يييييي    يئمي تفييهه يئةيبم وعل

ذئك مع  عن يئة ييييي وئمذئك تقف  يئةنظةم تيبال  يئجه ت يئةعنحم ت يييييك  أسيييييةي وق نفني ويئةرييييي دأ 
 ي  ضيييييييييرارب يئةلفد يئعلةحم وي مع ئجم ك  م  كهاد يئنظ   يئةيبي يئة يييييييييماام، كة  وتقف  يئ يييييييييال  

يئةكفمم ويئة س  ت يئة  وئم عن مث  تلك يئة      ىب ع  يئن  ا ت يئ لةحم بهاف يئضغح عل
م يئةمعلقم يئةيبحم من  ي  يالامة   ت ئةفضيييييييييييييفل وت لا يئةنظةم من يئةكفمم باأج يئة ييييييييييييي ئ  يئةعنح

 ت ئةيبم وي  يناته  يئ ح سحم.
ي تة م يئعلةحم يئةمعلقم ت ئةيبم عن ارنق يئمن يييق مع  ييري توتهمم يئ ييال  ي  ضيير ت ئقح   

ك ئةخمةريت يئعلةحم من  الد وضع يئخ فط يئعلةحم  ي  ر  يئج مع ت ويئةع اا ويئة س  ت يئعلةحم 
ويئةيبم م يييييييمفيال من  يمن ييييييي دعالقم يئة يييييييمااةم بين يئ ىوي ت يييييييخحص تأثير اذه يئظ ارل  و تلك عل

وتهمم منظةم يئ ال  . ي عض   ويئةم فعين وي يئةنظةم يئةمخررين وي مخملف يئةج الت يئعلةحم
م يي أكم ي اف د  سييحة  يئ ل م، ويئ يي  ل ويئن يي   و  يريً  أكم يئ ييريئح ياليمة  حم ك وم الي  ضيير تة يي

 1996اف  منذ ع    2500حفيئي  إئيه  د وي افئناي يئذ  كنضيييم وي يئن ييي ا ت يئةيبحم كة  اف يئة
يئةن خ، ،يئةم فعين من مخملف يال مريي صيي ت يئعلةحم 650افاًل وي يئ يينم و 340وبةعاد م يي أكم 

 ئفً  م ناًي ئه   60 ىإئيئ  قم، يئق نفد، يئريييةم،يئزأيعم ويئغ ت ت، وغيرا  من يال مرييي صييي ت إضييي وم 
 . م مردي را  وي ماكنم ومق 1978وي   ن بتويئمي 

                                                           

 . 23/5/2014ت أنخ يئزن أل: 
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تعة  يئةنظةم كذئك على تغيير يئ ييح سيي ت يئةكفمحم ويئريين  حم يئمي تهاد يئع ئم يئ ةحعي. و 
ون يييمخا   عضييي   منظةم يئ يييال  ي  ضييير وسييي ئ  يالحمج ج يئة  ثيييرل غير يئعنحفم، إذ كمفيهفد إئى 

خاي  يئقفل، وينهم ا عفد إئى وي أ   يئةنظةم. وباود يئلجف  إئى يسم مك د يئن  ط يئذ  ا ك    ريً 
منع ذئك يئن يييييييي ط. وهم اةمجفد على صيييييييييا يئةيم د على سييييييييةي  يئةث د، ئذئك نجا  عضيييييييي   منظةم 

 (58 يئ ال  ي  ضر اقفدود يئزويأ  ونةفئفد بين يئةيم د وسفن يئريا.
 ج ح تي  يرل من تةقيق ن يئ يييينفيت الد  ري  ضييييئقا  ثةرت نم ئ  ن يييي ط منظةم يئ ييييال  

يئعيييي ئةي ئلمقلييييي  من يئةخيييي ار يئمي تهيييياد يئةيبييييم ويئةحيييي ل ومن  برز تلييييك    يئة ييييييييييييييمف  ىعلمهةييييم 
 .(59 يئن  ا ت

تةاكا يئفمرل يئزمنحم يئة ةفحم ئلريا  ىعل 1982وي ع    ي سة اعقات يئلجنم يئع ئةحم ئريا  . 
 .2000ونفذته  يغلا دود يئع ئم وي ع   1986وبا  تنفيذا  وي ع   

يئكالل يئ ةرنم يئرييييييييييغيرل ومنع تريييييييييياكرا   منع صيييييييييييا 1983بحم وي ع   ي وأو  يئلجنمقرأت   .ل
 .1989تةلفد ع   

                                                           

 . 3يئمعرنف وي اايف، مريع س بق، ا -: كنظر: منظةم يئ ال  ي  ضر(58 
ت امة   ع ئةي ئجهفدا  وي إنق ذ يئةيم د، وئةع أضييييييمه  قم  صييييييغ أ حيفين ت  ضييييييرمنظةم يئ ييييييال  ي  حظيت وئقا 

    ح  عضي   منظةم يئ يال  ي  ضير السيمخاي  سيفينمهم 1985يئفقةم يئقيث أنم ا  ئم سيفيح  نيفو وناالنا. ووي ع   
 يً ح يئه دئ غير  د ينفج أ فبي يئةةحأننةف وأنر  قفس قزب يئةة أل( ئالحمج ج على يئمج أل يئنفونم يئفرن يييييحم وي ين

 غر  يئ ييييييفينم وي مين    وكالنا بنيفزنلناي، وئقي مرييييييفأ ت تع ئل ييييييال  ي  ضيييييير مرييييييرعه. و علن م يييييي وئف يئةكفمم 
 ،  علن 1997كفنيف  16يئفرن ييحم م يي وئيمهم عن إغري  يئ ييفينم، مة   د  إئى يسييمق ئم وزنر يئاو ل من منريي ه. ووي 

دوئم ياكال على يزنرل أوكفد وي يئةةحح ي ال ييييييييي ت سييييييييم دوئم  أض ي مفيج  ثالثم وي منظةم يئ ييييييييال  ي  ضيييييييير
 م عن سييييفيح  4600 يييييييييييييييييييئجاكال، وأوضييييفي إدع  يت برن  نح  ت ئ ييييح دل على يئجزنرل يئرييييخرنم يئرييييغيرل يئمي ت عا ب

 يسكملناي.
 ييي كم يئاوئحم ئلةعلفم ت كنظر: دأيسيييم حفد ن ييي ط اذه يئةنظةم وي اذي يئةج د من يييفأل على يئةفسيييفعم يئةرل على يئ

 على يئريتح ي تي:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A

9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1 
 . 2/6/2014ت أنخ يئزن أل: 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
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قرأت يئلجنم يئع ئةحم ئةع ئجم م ييييييييييييييي    يئةيبم يئةمعلقم تةرييييييييييييييي دأ يئ  قم منع حر   و أمي   .ت
  .1994ك وم تةلفد ع    ي اريفيئمزي   ىإئيئةةروق ت يئمي تنق  ت ئ ةر ودعت 

وي يئةن اق يئق ةحم ئةريا م ك  م  كهاد نظ    1991ئه  وي ع    مركزيً  ي  ضرثكلت يئ ال    .م
صح غم ع ئةحم تةنع من يسمخريج يئنفح ويئغ ز  إعايد ىعل 1992 -1987يئةيبم وث أا  الد يئفمرل 

 .جةالميئةوي يئةن اق 

يالتة د  و كاا  ي سيييييية االئةم حفد كحفحم صيييييييا  1992 صيييييياأت ايبم ي مم يئةمةال وي ع     .ج
 .2002بي ويئمز  ت ئعاكا من بنفدا  تةلفد ع   ي وأو 

  ات منظةم حة ام يئةيبم وي ئناد منع أمي مخلف ت يئةفيد يئة ييييعم وي تةر يئ يييية د ويئةةحح   .ب
 .1993ع    ي ال ي

 يئاود يئة ييي أكم وي م تةر ت سيييي  تةنع ترييياكر مخلف ت يئةفيد يئة يييعم 1994يئمزمت وي ع     .خ
 .1998  اوي تنفيذا  تةلفد ع   و  -يئاود يئن محم-يئخ أج  ىإئ

ومنه  تةر يئ ييييييييييية د منذ ع    يمقلحةحم يئةح هتعهات ثيييييييييييركم سيييييييييييي  تعا  أمي يئةةروق ت وي   .د
1995. 

يئنف ا ت ك وم وي يئ ةر   نفيلمنع أمي  ىتةر يئ ييية د عل ىيئاود يئة لم عل 1995يتفقت ع     .ذ
 .2000وتلمز  به  تلك يئاود ع  

 .1996يئمج أل يئنفونم وي ع    إيري منع  ىعلدوئم وي يئع ئم  135وقعت   .أ

تةنع أمي يئنفح  1998ع    ي ال ييييييييييييئ يييييييييي ح  يئ ييييييييييرقي ئلةةحح  ىتعهات يئاود يئة لم عل  .ز
يسييييمخاي  يئ  قم يئ يييية ييييحم  ىعل ي  ضييييرنجح يقمريل منظةم يئ ييييال   ،إئيه ومخلف ت يئةفيد يئة ييييعم 

 .1999ئمفئيا يئ  قم يئكهرب ئحم وذئك وي ع   

يئزأي حم  مج تنيئةبحع   ومنع نق   ىعل 1999زأي  يئةيبم وي دود يالتة د ي وأوبي ع   يتفق و  .س
 تزأل وي يئةن اق يئمي تةمف  يئةفيد يئةلفثم وذيت يئةيبم يئةلفثم.  ويئمي ت مفأد 

بحع يئةفيد يئغيذيئحيم ويئة ييييييييييييييروب ت ك ئةلييا يئمي تا   وي  1999منع يالتةي د ي وأوبي ع     .ش
 .يمن  ديئض أل ئرةم  يئكحة ونمد تركيةه  يئةفي
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ويئ ر  يئمي تعمةاا  يئةنظةم وي حةالته  اي وي مجةله  ار  سلةحم تمخذ من يئابلفم سحم 
، ويئضييييغح على يئةكفم ت، ت مضيييي وم (60 يئه دئم سييييةياًل ئه ، من  الد إاال  سييييفن وقفيأل يئ ييييال 

 اقم ت ئةيبم عن ارنق ث كم يالنمرنت.إئى تنظحم حةالت إعالمحم إئكمرونحم ئلمف حم ت     أ يئةة
حم كنفذا  على مر يئ يييييييينين من  الد تةرك ت سييييييييلة« يئ ييييييييال  ي  ضيييييييير»وتنفعت حةالت 

من حة ام تع   نفيل يئةيفين ت يئةهادل ت النقريض، إئى يئمرييييييا   ، با يً ن ثيييييي فد دوئيفد ومةليفد 
يالسييييييييييييييمفيئحم تة  ويه  ي م زود، ئلةنمج ت يئةعائم وأيثح   يينح (، مروأي ت ئنضييييييييييييييي د منق ذ يئغ ت ت 

 ومع أضم يسمخاي  يئنفح وترنحع يئةفيد يئكحةح ئحم يئ  مم.. يئخ.
ة  يئةيبحم يئع ئةحم تيبرز حةالت منظةم يئ ال  ي  ضر وي مج د حة ام تملخص وئة  تقا  

 :اأتي
 .وقف تغير يئةن خ. 1
 .حة ام يئغ ت ت يئقااةم.2
 .إنق ذ يئةةح  ت. 3
 .م يئجينحم ئءغذامأو  يئهناس. 4
 . تعزنز يئمج أل يئة مايمم. 5
 .إئغ   يئكحةح ئح ت يئ  مم.6
 .من اضم يئم لح يئنفو   .7

ومنظةم يئ ييييييال  ي  ضيييييير، تعة  على تغيير يئر   يئع   وي نة ط يئةمح ييييييحم نةف مة أسيييييي ت تة وظ 
 :يآلتحم من يئةةكن ي مر أ عةله  ت ئةةالتيئ ال .  يئةيبم وتن رعلى 

نةف إحايم ثفأل وي مج د إنم ج ويسيييييمثة أ يئ  قم وذئك من  ي  مفييهم   ةر يئةخ ار  يئاوع -1
 .مغي ر يئةن خويئةمةثلم ب يئةةاقم تكفكةن  وويفدن 

ك ف وعرقلم ي س ئيا يئةام رل وغير يئة مايمم ئريا ي سة ا، ت مض وم إئى يئ عي من      -2
  .يئةةح  تث كم من يئةةةح ت يئ ةرنم حف  ً  على يئ ة أ و 

  ويه .يئةف ظ على يئغ ت ت يئقااةم ويئاو ل عن يئن  ت ت ويئةيفين ت ويئثق و ت يئمي تعم ش   -3

                                                           

وي مة وئم  1985ع     ثييييهر سييييفنه  اي يئ ييييفينم "أننةف ويوأنفز"، ويئمي  غرقمه  يالسييييمخ  أيت يئفرن ييييحم ومن :(60 
مح  ط يالحمج ج ضيييييا يئمج أل يئنفونم يئفرن يييييحم وي يئةةحح يئه د ، حين ير  تفجيرا  وي مين    وكالنا بنيفزنلناي 

 وقم  ثخص ويحا مةن ك نفي على ممنه  واف يئةرفأ يئةرتغ ئي ورن دنف بيرنرو. 1985كفئيف  10وي 
 



39 
 

م ييييير ، وع ئم،   ٍد من يئمكنفئفيح  يئنفونم، سيييييفي  ك نت من  ي  يئ  قم غٍا يئعة  من  ي    -4
  . و يئةرل

  ثر  م نً  من  يئةن   ئة يييييييييييييمقة  تغيا عنه يئ يييييييييييييةف  وذئك من  الد تفوير وت يييييييييييييفنق بايئ   -5
  .يئكحةح ئح ت يئةمفورل ح ئح ً 

يئعة  من  ي  ضيييية د إسييييمخاي   سيييي ئيا زأي حم م ييييمايمم، عةر أو  يئةفيد يئةعائم يينحً ،   -6
 .وحة ام يئمنف ل يئ ةحعي وت جحع يئزأيعم يئفي حم مجمةمح ً 
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