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واقع احلق البييئ بني الترشيعات البيئية ادلولية و ادلاخلية
د .محداوي محمد جامعة ادلكتور موالي الطاهر – سعيدة
مقدمة
لقد تعددت التعاريف بشأن حقوق االإنسان واختلف مضموواا ممجم جم مع إا رخمر  ،رو ممجم ققاةمة إا
رخرى(.)1
ويقصد حبقوق االإنسان ي تكل احلقوق واحلرايت الس تحقة للك خشص جملرد كونم اإنسما ، ،والمؤ تمإول اإليم
ابعتباره رديم .رو ي مجموعة احلقوق الطبيعية الؤ ميتلكها االإنسان واللصيقة بطبيعتم والمؤ ت مو موةمودة وإان
مل يممالا رتعمهبا مما  ،رو ك ا ما همما مممجم ق ممو سمملطة ممما .وبعبممارة رخممرى حقمموق االإنسممان ي حقمموق لصمميقة
ابالإنسان بوصفها حقا س ياس يا طبيعيا  ،وبذكل ال يس تطيع رحمد رن يقيمد همذا احلمق  ،كمؤ ال يمإار ا ما هما يف
وةودها( .)0ويعرةها محمد اجملذوب بأاا" :مجموعة احلقوق الطبيعية الؤ ميتلكهما االإنسمان واللصميقة بطبيعتم والمؤ
ت و موةودة وإان مل يالا رتعهبا ا  ،بو ركرث مجم ذكل حىت ولو ا مكت مجم ق و سلطة ما"(.)3
وعرةما المم التحدة بأاا :ضؤ،ت قانونية عاليمة اايمة الةمراد واااعمات ممجم اةمراكات احلكوممات المؤ م
احلرايت الساس ية والكرامة االإنسانية  ،ويلزم قمانون حقموق االإنسمان احلكوممات بمبعش ال م ياك ومينعهما ممجم
القيام بأ ياك رخرى  ،ري رن رؤيمة الن ومة ادلوليمة حلقموق االإنسمان تقموم عم رسماق راما حقموق رصميةل يف
طبيعة االإنسان والؤ بدواا ال يس تطيع العيش كإنسان(.)4
وانطالقا مجم مجةل التعريفات ميكمجم القمول بمأن حقموق االإنسمان يقصمد ما تمكل الطالمي رو رتحتياجمات المؤ
يتعني الوةاك ا ايع الةراد ويف ري جم ع  ،دون ري ي ز بيمه بسبي النو رو انجس رو اللمون رو العقيمدة رو
الصو  ،وجيي رن تكفو لاكةة الةراد ال تع ذه احلقوق حبمك كوا برشا  ،وابعتبار رن وةمود مذه الصمفة
ال يتحقق اإال بذكل.
ولقد رقر االإعالن العالي حلقوق االإنسان – وهمو ثاابمة ديباجمة الصمكو ادلوليمة الالحقمة ذات الصمةل حبقموق
االإنسان – ع مجةل مجم احلقوق  ،ةنص يف مادت الاالاة ع رن " :للك ةرد احلمق يف احليماة واحلريمة وسمالمة
خشص " .وما تضونت الادة  1\02حيامن اعهبةمت للشم ص يف احلمق يف مسم توى ممجم العيشمة ك للوحاة مة
ع الصحة والرةاهية هل ولرست .... ،
وادلارق حلقوق االإنسان يدر بأن حق االإنسان يف احلياة هو الرك زة الساس ية لسمارر احلقموق  ،وممجم إ ةاإنم
لجم ينع بذكل احلق وسارر احلقوق اإال اإذا توةرت هل البيئة الناس بة والالمئة لل تمع حبقوقم كممةل .وممجم إ ابتمت
البيئة تشلك احللقة الهوة يف عؤرة الرض وبقماك احليماة واسم رارها .ةالبيئمة رصمبحت اطميل المرابل بمني حمق
االإنسان يف احلياة  ،وحق يف العيش يف بيئة .
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ون را لا رلت اإلي البيئة مجم دمار وتدهور خملتلف ن وها اليكولوةية  ،وتلوث خمتلف عنارصها ممما ةعلهما م
قادرة ع احلفاظ ع توازاا واستيعاب لك صور الساق ا ،ون را الرتباط حق احلياة وبني البيئة الالمئمة ،
ةاإن العالقة بيمهؤ رصبحت عالقة تالزم وتاكمو  ،اإذ ال قمية حلياة وال لكرامة وال حلرية يف ظو وةود بيئمة م
حصية و ن يفة  ،وال طع حلياة كرمية يف ظو ظرو موبوكة  ،ذكل رن احلياة يف تكل ال رو  ،اإمنا مكامو
حياة مبوق مكوم علي ابلإبد مع ال اال الشاقة  ،رو حياة مريش قعيد ال تفارق الوجما وال تهبكم الالم
احلادة.
ولقد رصبحت مسأةل حؤية البيئة وضؤن سالمما لصيقة حبؤية حق االإنسان يف احلياة وضؤاا  ،مما جيعو البيئمة
بعدا مجم ربعاد حقوق االإنسان ؛ رو جيعمو احلمق البيميئ ينمدر نمجم حقموق االإنسمان .وممجم إ تمدور إا ماكلية
البحث حول مضوون حق االإنسان يف البيئة  ،إ حول رار االإعمالن العمالي حلقموق االإنسمان عم الترشميعات
البيئية.
البحث الول  :مفهوم حق االإنسان يف البيئة
احلق البييئ كسارر احلقموق الخمرى يف التطمور والتن م وإان مل تتناولهما الصمكو ادلوليمة مكياماق المم التحمدة
واالإعالن العالي حلقوق االإنسان بشلك رصحي  ،ومرد ذكل إا الفهبة والوضع اذليجم صادةا ظهور تكل الصكو
للوةود  .خفالل تكل الفهبة مل ينو موضو البيئة ذكل رتهامتم اذلي ،لتم بقيمة احلقموق  ،كمون رن رن مار العمامل
رنذا كن متجهة حنو حترير الشعوب وجتنيهب ويالت احلروب ورتهامتم ابالإعؤر والتمنية والبناك.
ولكجم ما اإن تعرضت البيئمة خملتلمف صمور السماق بسمالمما وتعمرض عنارصهما ل إالتمال واسم تفحال ظماهرة
التلوث البييئ  ،حىت تعالت الصيحات وتتابعت ادلعوات برضورة انقاذ الوضع وحؤية البيئمة ورتعمهبا للحمق
البييئ حق يرتبل ب كا مجم حقوق االإنسان حق احلياة .مفا هو مضوون حق االإنسان يف البيئة؟
الطلي الول  :تعريف حق االإنسان يف البيئة
رعلنت العديد مجم الواقيق ادلولية طائفة جديدة مجم حقوق االإنسان ي ما يعر حبقوق التضامجم عم رسماق
راا او انجيو الاالث مجم رةيال حقموق االإنسمان  ،ابعتبمار رن انجيمو الول ميامو احلقموق اللصميقة بش صمية
االإنسان والؤ ال ميكجم رن حييما حيماة كرميمة بمدواا  ،وانجيمو الاما حلقموق االإنسمان ميامو احلقموق رتقتصمادية
ورتةامتعية.
ويعترب احلق البييئ مجم حقوق انجيو الاالث( ،)2الؤ برزت للوةود بشلك جم يف بدايمة السم بعينات  ،قصمد
مواهجة انجواني السلبية للتقدم الصناعي والتكنولويج والتوسع يف النشطة االإنسانية  ،ممما جيعمو احليماة صمعبة
رو ممكنة  ،اإن مل تكجم مس تحيةل يف بيئة ملوقة ووسل م ك ابلص ي والضوضاك وما اب ذكل.
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والواقع رن وضع تعريف دقيق للحق البييئ ( حق االإنسان يف البيئة) اإمنا يكتنف بعش الصعوابت ممها مما يمرتبل
ثفهوم البيئة يف حد ذاهتما ،وممهما مما يرةمع لنوعيمة البيئمة الطلوبمة  ،وممهما مما يتعلمق ابإطمار احلمق يف البيئمة رو
نطاق (.)6
ةهنا اجتاه يرى احلق البييئ بأن  « :احلق يف وةود البيئة التوازنة كقمية يف ذاهتا ومما يقتضمي ذكل ممجم وةموب
صيانة وحتسني الن والوارد الطبيعية  ،ومجم دةع التلوث عمها رو التدهور انجمارر لواردهما »( .)7وإان كن همذا
رتجتاه هتميجم عليم اهامتممات العلموم الطبيعيمة والعمض الوضموعي للبيئمة ابعتبارهما لك ال يتجمزر ثما ة ما الاكرمجم
البرشي .وتبست هذا رتجتاه كةة الصكو والنصوص ادلس تورية رو الترشيعية الؤ تعترب البيئة ومواردهما تمرا
مشهبك  ،ريجم تلزتم ادلوةل والةراد ابختاذ التداب والعوو مجم رجو حؤية هذا الهباث وتمنيت (.)8
بيامن عرة رخرون بأن  « :احلق يف تأمني وسل ممال حليماة االإنسمان والعميش يف كراممة  ،ويف ظمرو تسمو
بتمنية متناسقة لش صيت ؛ ري توة احلد الدىن الرضوري مجم نوعية البيئة الؤ جيي ادلةا عمها وتأميمها لملك
ةرد »( .)9وإان كن هذا رتجتاه يرتكز ع الفهوم الش يص للبيئة رو الاايئ  ،ايت تأمني الوسمل المال حليماة
االإنسان يف العيش بكرامة ويف ظرو تسو بتمنية متناسقة لش صيت  ،ورن حؤيما مكفمول ثما يموةر ممارسمة
حق االإنسان يف احلياة الكرمية(.)12
رن مفهوم حق االإنسمان يف البيئمة وإان كن يعتمرب الوعماك لبقيمة حقموق االإنسمان الخمرى  ،اإذ ممارسمة همذه
الخ ة ع رحسجم وجم مرهمون بوةمود احلمق البيميئ  ،ةهمو يعززهما ويمكلهما ويضموجم احليماة الكرميمة ؛ اإال رن
مسأةل وةوده  -احلق البييئ -ال يرتبل ابالإنسان  ،وإامنا ممرده الوسمل البيميئ ث تلمف عنمارصه ومكو،تم احليمة
و احلية.
ومجم إ ةاإن مفهوم حق االإنسان يف البيئة يتضوجم الفهوم العضوي القا ع رساق رن للبيئة قمية ذاتيمة تمرتبل
ا احلياة البرشية واس رارها إا رن يرث هللا الرض وممجم عل ما .كمؤ يتضموجم البعمد والهمد ممجم وراك حؤيمة
البيئة وصيا ما وتمنيما ثا حيقق ل إالنسان احلياة الكرمية.
ومجم هذا النطلق ميكجم تعريف احلق يف البيئة بأن  « :سلطة لك اإنسمان يف العميش يف وسمل حيموي رو بيميئ
متوازن وسل  ،وال تع ورتنتفا ثوارد الطبيعة ع حنو يكفمو هل حيماة الئقمة وتمنيمة ممتاكمةل لش صميت دون
االإخالل ثا علي مجم واةمي صميانة البيئمة ومواردهما والعومو عم حتسميمها وتمنيمما وماك مة مصمادر تمدهورها
وتلوهثا »( .)11وهو تعريف جيوع بني احلق والواةي ؛ ري بني "حق االإنسان يف البيئة" وبني "حق البيئة عم
االإنسان" ،واذلي كرس ت العديد ممجم النصموص القانونيمة  ،وقضمت بأنم للجويمع حمق ال تمع ببيئمة مالمئمة لتمنيمة
الش ص  ،وعل الواةي يف صيا ما وحتسيمها وادلةا عمها(.)10
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الطلي الاا  :خصائص حق االإنسان يف البيئة
للك حق حيوي القانون خصائص يتصف ا و  زه عجم ه مجم احلقوق .وحق االإنسمان يف البيئمة رو ورحمو
مجم ه مجم احلقوق يف حتديد خصائص ورمس معال ابلن ر إا ما ياور بشأن مجم هبات .وانطالقا مما سم بق
التعرض اإلي بشأن مفهوم احلق البييئ وإاقراره نجم احلقوق  ،وكذا اسم تقالليت عمجم احلقموق العمهب ما والمؤ
تضونما الصكو ادلولية ( احلقوق الدنيمة والس ياسم ية  ،واحلقموق رتقتصمادية ورتةامتعيمة والاقاةيمة) .ةماحلق
البييئ هو رحد حقوق االإنسان انجديدة وهو ي  ز خبصائص نوعيمة تتاماوز نطماق حقموق االإنسمان الخمرى وهل
مضوون يكتسي اراك ابنامتئ إا منل جديد مجم العالقات ادلولية(.)13
ومجم خصائص احلق البييئ رن حق جديمد  ،وحمق ةمردي  ،وحمق ةؤعمي  ،وحمق زممن  ،ورنم ممجم حقموق
التضامجم ورخ رن حق ميكجم التعويش عن .
روال :رن حق جديد
يعترب احلق البييئ مجم احلقوق احلدياة نسبيا  ،ارتبل ظهوره مع بداية رتهامتم ادلويل ابلبيئمة وحؤيمما اذلي بمدر
يف رواخر الس تينات وبداية الس بعينات .ويعتمرب رر  2يونيمو  )14(1970همو مهادة مميالد حمق االإنسمان يف
البيئة  ،وهو رر انعقاد مإ ر س تو هومل ابلسويد اطاص البيئة االإنسانية  ،كؤ ك اعامتد  2يونيمو ممجم لك سم نة
هو اليوم العالي للبيئة  ،وهو يوم يالا ةي التذك بأن اإذا كن االإنسمان همو نتما البيئمة وم مدعها  ،ةاإنم ر م
اليوم خادما للبيئة ال س يدا لها .
وقد نص البدر الول من ع رن ل إالنسان حق رسايس يف احلرية والسماواة وال مرو الالمئمة للحيماة يف بيئمة
مجم نوعية تسو حبياة كرمية وبرةاهية  ،وهو يتحوو كمو السإولية عجم حؤية وحتسني البيئة مجم رجو الةيال
احلارضة والس تق ةل.
نيا :رن حق مركي
ي  ز احلق البييئ ابلطبيعة الركبة  ،وجيوع بني ( رن حق ةردي  ،ورن حق ةؤعمي) .ةكونم حمق ةمردي يعطمي
لك اإنسان احلق يف بيئة ن يفة وسلمية خالية مجم التلوث  ،وي تع ب بامش الن مر عمجم انجمس  ،رو اللمون  ،رو
ادليجم  ،رو اللاة رو العرق ...اخل.
ورما اعتبار احلق البييئ حقا ةؤعيا  ،ةلن احلق يف بيئة سلمية هو حق ايع الشمعوب يف اجمل مع ادلويل ،ويف
مواهجة مجيع ادلول  ،ذكل رن التلوث ال تقترص ر ره ع دوةل رو منطقة بعيمها  ،بمو قمد تنرصم ر ره الضمارة
لكي ًا رو ةزئي ًا إا بدل رخر  ،ةض ًال عجم رن البيئة تعد ترا ً مشهبكً ل إالنسمانية مجعماك  ،وابلتمايل ةهمقي حمق ايمع
الشعوب  ،ومجم إ ةاإن اس تئثار ةرد بعنارص البيئة واس تخداهما ثا مجم أن حرمان الخريجم ابل تمع ما  ،يعتمرب
ا ماك حلقوقه وتعد عل ا .وابلتايل يص رةع واعامتد عار "البيئة للجويع".
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لاا :رن حق زمن
يعترب احلق االإنسان يف بيئة سلمية حق ًا زمني ًا  ،ويتضم ذكل ممجم خمالل المزتام الةيمال احلاليمة ابحمهبام حقموق
الةيمال القادمممة يف البيئممة الن يفمة اطاليممة مممجم التلمموث .اإن المرثوات والموارد البيئيممة تعتمرب مممجم ق يممو المهباث
الشهب ل إالنسانية  ،ال يس تأار ا ةيو دون ةيو رخر  ،بو رن مقتضيات التمنية السم تدامة همو رتسم تاالل
الر يد لوارد البيئة ثا يضوجم اس رارها للةيال القادمة.
ولقد تبست هذا البعد للحق البييئ بعش النصوص والواقيق ادلولية ذات الصةل ابلبيئمة  ،كإعمالن سم تو هومل يف
نص البدر الول  ،وإاعالن ريو لعام  1990يف نمص البمدر الاالمث اذلي يمنص عم رنم  :جيمي اإعمؤل احلمق يف
التمنية ع حنو يكفو الوةاك بشلك منصف ابالحتياجات االإمنائيمة والبيئيمة للةيمال احلاليمة والقم ةل .كمؤ ركدتم
العديد مجم ادلسات والنصوص القانونية(.)12
رابعا :رن حق مجم حقوق التضامجم
س بق ورن قلنا بأن احلق يف بيئة سلمية يندر نجم طائفة انجيمو الاالمث ممجم حقموق االإنسمان  ،واذلي يعمر
حبقوق التضامجم  ،ةال ميكجم رن ارق اإال بشلك ةؤعي ؛ ري حيتا إا تضاةر مجيمع انجهمود وعم السم تويني
ادلويل والوطن اايت واحهبام  ،ةال تس تطيع دوةل ثفردها كفاةل احهبام حق االإنسمان يف البيئمة  ،ابعتبمار رن
البيئة لك ال يتجزر ؛ ري وحدة البيئة االإنسانية  ،ورن ملو ت البيئة ال تعهب ابحلمدود الس ياسم ية بمني ادلول ،
ورن لها مصلحة مشهبكة يف حؤية البيئة  ،وابلتايل كفاةل تكل احلقوق ايع الشعوب(.)16
خامسا :رن حق قابو للتعويش عن
عالقة البيئة ابالإنسان عالقة قدمية  ،ةهقي الصدر للحياة والأوى والالذ  ،ولقد رخذت هذه العالقة منح رخر
يف ظو الاورة الصناعية والتقدم العلوي والتطور التكنولويج .ةكرثة الصانع وارتفا الكثاةة الساكنية واحلاجمات
التكررة والزتايدة لبن البرش ردي إا اخمتالل التموازن البيميئ  ،ةتلموث الهمواك بفعمو الدخنمة التصماعدة ممجم
الصانع وتلوقت مياه الرشب وتا ت عنارص البيئة ثا هيدد ومي حبق االإنسان يف بيئة ن يفة وحرمان مجم حقم
يف احلياة  ،ةيعيش حياة ملإها المل وضيق التنف و ها مجم الرضار.
وإاذا كنت الرضار البيئية الؤ تصيي عنارص البيئة قابةل للتعويش  ،ةاإن حق االإنسان يف بيئة ال ميكجم التنمازل
عن  ،بو يس اي السعي لضؤن  ،اإذ ال ميكجم التنمازل عمجم اس تسشماق همواك نقمي رو اب ميماه صماحلة للرشمب
و ها ،...الرتباطها حبق احلياة الكرمية  ،ومجم إ ميكجم التعويش عن ثقتىض احلمك ابإعادة احلال إا ما كن علي
ق و التلوث.
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وقد قررت الادرن الو والاانية مجم مرشو الربوتوكول المكو لالتفاقيمة الوروبيمة حلقموق االإنسمان( )17عم
حق االإنسان يف بيئة سلمية ال تإار ع حصت رو رةاهيت  ،وحق االإنسان يف حاةل ري مساق ابلبيئمة رن يلامأ
إا انجهات اخملتصة لتبحث الوقف وتإمجم هل احلق يف التعويش اإن كن هل مقتش(.)18
البحث الاا  :رار االإعالن العالي حلقوق االإنسان ع الترشيعات البيئية
تد جذور العالقة بني البيئة وبني حقموق االإنسمان يف العرصم احلمديث إا االإعمالن العمالي حلقموق االإنسمان ،
اذلي نص يف ديباةت إا رن رتعهبا ابلكرامة التأصمةل يف الرسة البرشمية وحبقموقه التسماوية الاابتمة  ،همو
رساق احلرية والعدل والسالم.
ولقد سا االإعالن العالي حلقوق االإنسمان يف اإضماةة حمق اإنسما ابلعميش يف بيئمة ن يفمة ومالمئمة إا جانمي
احلقموق الخمرى ل إالنسمان  ،وكن ذكل ثقتىضم المادة  1\02والمؤ نصمت عم رنم " :لملك خشمص احلمق يف
مسم توى ممجم العيشمة ك للوحاة مة عم الصمحة والرةاهيمة هل ولرستم  ،ويتضموجم ذكل التاذيمة واللمب
والسكجم والعناية الطبية وكذكل اطدمات رتةامتعية الالزمة  ،وهل احلق يف تأمني معيش ت يف حاالت البطماةل
والرض والعجز والهبمو والش ي وخة و ذكل مجم ةقدان وسائو العيش نتياة ل رو خارجة عجم إارادت ".
وكؤ هو معلوم رن حقوق االإنسان قد جتاوزت مرحةل الترصحي واالإعالن  ،ودخلت مرحةل التجس يد والتكمري
مجم خالل الواقيق والصمكو ادلوليمة وكمذا الترشميعات ادلاخليمة  ،وتقمرر مجموعمة ممجم احلقموق التصمةل ابلبيئمة
الصحية  ،ممها  :حق الفرد يف مس توى معييش مناسمي لنفسم ولعائلتم ثما يف ذكل الامذاك الناسمي واللمب
والسكجم  ،وكذكل حق يف حتسني رحواهل العيش ية بصمفة مسم رة  ،متضمونة يف نفم الوقمت رليمات قانونيمة
وا ة.
والقاعدة هذه مل تس تنث ممها حقوق انجيو الاالث وع ررسها حق االإنسمان يف البيئمة  ،وجتماوز ممرحةل تقليديمة
سابقة اكتنفها نقاش ن ري وةقهقي حمول طبيعمة احلمق البيميئ ومما اإن كن مرصمم بم ومعمهب بم ( ،)19ودخمو
مرحةل التجس يد وتبن س ياسة ترشيعية جتسد م در االإقرار حبق االإنسان يف البيئة ،وتبن كمذكل رليمات قانونيمة
تضوجم ممارسة هذا احلق وتقف يف وج لك مجم يعرقهل  ،رو مي ب مجم خمالل رليمات خمتلفمة ومتنوعمة  ،ةليمة
السإولية والوقاية واالإعالم واحليطة و ها مجم الن القانونية.
الطلي الول :النصوص والواقيق ادلولية وحق االإنسان يف البيئة
نس تطيع رن جند رساق هذا احلق انجديد  ،يف العديد مجم احلقوق الؤ رقرهتا القوانني والعهود والواقيق ادلوليمة.
ةهنا اإةؤ ع كفاةل حق الفرد يف احلياة ويف سالمة بدن وةسده  ،وال ميكجم ل إالنسان ال تمع مذا احلمق اإال
اإذا عاش يف بيئة حصية سلمية  ،اإذ اإن تلوث البيئة واختالل توازاا ينمال ممجم سمالمة الهمواك رو الماك رو الطعمام
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بشلك عام  ،ال ميكنجم االإنسان مجم ممارسة حق يف احلياة ويف سالمة بدن ع الوج المكو ،ممما جيعمو سمالمة
البيئة مسأةل رضورية لل تع ابحلق يف احلياة ويف سالمة انجسد.
روال :االإعال،ت والواقيق ادلولية
 - 1العهد ادلويل اطاص ابحلقوق الالقتصادية ورتةامتعية والاقاةية
ابلرةو لحاكم العهد ادلويل اطاص ابحلقموق الالقتصمادية ورتةامتعيمة والاقاةيمة الصمادر بتمار  16ديسمورب
 ، 1966ةاإننا جند رن يكرق مجموعة مجم احلقوق التصةل ابلبيئة الصحية  ،ةنصت الادة  11من ع ما يم 1 :
 تقر ادلول الطرا يف العهد احلايل حبق لك ةرد يف مس توى معييشم مناسمي لنفسم ولعائلتم  .ثما يف ذكلالاذاك الناسي واللب والسكجم  ،وكذكل هل حق يف حتسني رحمواهل العيشم ية بصمفة مسم رة  .وتقموم ادلول
الطرا ابختاذ اططوات الناس بة لضؤن حتقيق هذا احلق  ،مع االإقمرار ابلييمة اطاصمة للتعماون ادلويل القما
ع الرضاك احلر يف هذا الشأن .
كؤ تضونت الادة  10مجم نف العهد ريية كب ة يف أن تقرير حق االإنسان يف احلياة ويف بيئة حصية مناسم بة،
ةقد نصت ع رن  - 1 :تقر ادلول الطرا يف العهمد احلمايل حبمق لك ةمرد يف اجمل مع يف احلصمول عم رعم
مس توى ممكجم مجم الصحة البدنية والعقلية .
 - 0تشوو اططوات الؤ تتخذها ادلول الطرا يف العهد احلايل للوصول إا حتقيمق لكمي لهمذا احلمق مما همو
رضورى مجم رجو :
ر  -العوو ع خفش نس بة الوةيات يف الواليد ويف وةيات الطفال  ،مجم رجو التمنية الصحية للطفو.
ب  -حتسني ىت انجواني البيئية والصناعية .
 - 0اإعالن المم التحدة لعام 1969
لقد نصت رصاحة ااعيمة العاممة التابعمة لملمم التحمدة ممجم خمالل اإعالاما الصمادر بتمار  11ديسمورب 1969
بشأن التقدم واالإمناك يف اليمدان رتةامتعمي عم عالقمة التاكممو بمني البيئمة وحقموق االإنسمان  ،ةنصمت المادة
 \13من م ع م رن م  :جيممي رن يس م مد التقممدم واالإمنمماك رتةامتعممي وكممذكل التحقيممق التممدرجيي للهممدا
الرئيس ية التالية "( ) – حؤية البيئة البرشية وحتسيمها" .كؤ رضاةت الادة \02ر مجم نف االإعمالن رنم يقت م
حتقيق رهدا التقدم واالإمناك يف اليدان رتةامتعي  ،وضع تداب قانونية وإادارية اايمة وحتسمني البيئمة البرشمية
ع الس تويني القويم وادلويل(.)02
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 - 3مإ ر س تو هومل لعام 1970
اإن حق االإنسان يف البيئة واعتباره مجم احلقوق الساسم ية يكرسم ممإ ر سم تو هومل ممجم خمالل م ادئم  ،حيمث
نص البدر الول من ع رن ل إالنسان حقا رساس يا يف احلرية والساواة وظرو احليماة الالئقمة يف بيئمة تسمو
نوعيمما ابحليماة يف ظممو الكراممة وبتحقيممق الرةاهيمة  ،ورن مسممإوليت رليمة ةممو يتعلمق حبؤيممة وحتسمني البيئممة
والمهوض ا مجم رجو الةيال احلارضة والق ةل.
وابس تقراك هذا البدر وبقية م ادئ مإ ر س تو هومل ةاإننا نستشف مجم خاللها راا كرست حق االإنسان يف البيئمة
ابعتباره مجم احلقوق الساس ية القامئة ع البعاد الاالقة وي  :احلق يف احلرية  ،احلق يف الساواة  ،واحلمق يف
حؤية البيئة(.)01
 - 4اليااق العالي للطبيعة
ابلرةو لحاكم وم ادئ اليااق العالي للطبيعة لعام  ، 1980حيث نصت ديباةتم عم رن لك ا ماكل احليماة
ي واحدة وتس تحق احملاة ة عل ا هممؤ كنمت منفعمما ل إالنسمان  ،ورن لك اعتمداك عم عنمارص الطبيعمة جيمي
اإدانت  .كؤ تق الادة الو من ع رن ل إالنسان حق رسمايس يف احلريمة والسماواة  ،ويف ظمرو معيشم ية
مرضية ويف بيئة ميطة تسو هل ابحلياة بكراممة ورةاهيمة  ،وعم االإنسمان واةمي مقمدق يف حؤيمة وحتسمني
البيئة للةيال احلارضة والس تق ةل.
 - 2اعالن ريو لعام 1990
لقد انعقد مإ ر مقة الرض بعد مرور  02س نة ع انعقاد مإ ر س تو هومل ثدينة ري ودي جمان و ابلربازيمو يف
يونيو  ، 1990حور ر ااهل حول البيئة والتمنية .ولقد تبض هذا المإ ر رصاحمة حبمق انجمس البرشمي رن حييما
حياة حصية منتاة متوامئة مع الطبيعة اإمنا همو تعبم بطريقمة رخمرى عمجم حقم يف احليماة يف بيئمة مالمئمة ون يفمة
واعتباره حق مجم حقوق الساس ية .ةمنص يف البمدر الول عم رن للوخلوقمات البرشمية احلمق يف حيماة سملمية
م  زة ابالنساام مع الطبيعة.
 - 6اإعالن وبر،مج معو ةيينا الصادر عجم الإ ر ادلويل حلقوق االإنسان لس نة 1993
ينص همذا االإعمالن يف المادة  2منم عم رن  " :مجيمع حقموق االإنسمان عاليمة و م قمابةل للتجزئمة ومهبابطمة
ومتشابكة  ،وجيي ع اجمل ع ادلويل رن يعامو حقوق االإنسان ع حنو امو وبطريقة منصفة ومتاكةئة وعم
قدم الساواة وبنف القدر مجم الهبك ز ".
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نيا :االإعال،ت والواقيق ا إالقلميية
لقد تبست العديد مجم رتعال،ت والواقيق ا إالقلميية احلق يف بيئة سلمية  ،نذكر ممها ما ي :
 - 1اتفاقية رورواب اطاصة حبقوق االإنسان
لقد ك توقيع اتفاقية رورواب اطاصة حبقوق االإنسان يف روما بتار  4نومفرب  ، 1922ودخلمت حم ز النفماذ يف 3
ديسممورب  . 1923ولقممد كرسممت هممذه االتفاقيممة حقمموق االإنسممان الساسم ية القامئممة عم رسمماق احلريممة والعممدل
والساواة  ،دون رن تنص رصاحة ع احلق البييئ.
رن الحقما ك اإدرا البعمد البيميئ نمجم انشمااالت جملم رورواب  ،ةمالا طرحم بشملك والا خمالل المإ ر
الورويب ااية الطبيعة  ،وقد مش عنم اإصمدار توصمية بوضمع بروتوكمول جديمد ممكمو لالتفاقيمة الوروبيمة
حلقوق االإنسان  ،ثقتضاه يضوجم للك خشص احلق يف ال تع ببيئة سلمية همددة  ،ةلملك اإنسمان احلمق يف رن
يس تسشممق ه مواك نقيمما  ،ويرشممب ممماك حصيمما  ،ورن يكممون حؤيممة مممجم التلمموث الضوضممايئ و م ه مممجم الوج م
الإذية(.)00
وقد جاك يف ديباجة الربوتوكول المكو لالتفاقية الوروبية حلقوق االإنسان التأكيد ع رنم لما كن حمق الفمرد يف
حؤية حيات هو رممر تعمهب بم االتفاقيمة يف مادهتما الاانيمة  ،ولما كنمت حؤيمة حيماة الفمرد يف الوقمت احلمارض
تتطلي رساسا  ،وةود بيئة طبيعية مالمئة لصحة االإنسمان ...كمؤ قمررت المادرن الو والاانيمة ممجم مرشمو
الربوتوكول قواعد تعك حق االإنسان يف البيئة  ،دلرجة ال تإار ع حصت ورةاهيت  ،مقابو ذكل هل احلق يف
اللجمموك للجهممات القضممائية اخملتصممة يف حمماةل السمماق حبق م هممذا  ،واحلمممك هل ابلتع مويش اإن كن هل مقتىض م ،
ووةوب رن يتلق مثو ذكل الش ص يف مجيع الحوال اإخطارا بشأن نتياة البحث يف كواه بشمأن السماق
ابلبيئة(.)03
 - 0اتفاقية ادلول المريكية حلقوق االإنسان

()04

كذكل هو حال الربوتوكول اللحق ابالتفاقية المريكية حلقموق االإنسمان عم الصمعدة رتقتصمادية ورتةامتعيمة
والاقاةية اذلي ةرى تبسي يف نومفرب  1988يف سان سلفادور  ،مكرسا حق االإنسمان يف بيئمة سملمية ،وهمو مما
نصت علي الادة  11ع رن " :حق االإنسان يف بيئة سلمية وتتعهد ادلول بتمنية وحؤية وحفظ وحتسمني روضما
البيئة".
 - 3اليااق االإةريقي حلقوق االإنسان والشعوب
لقد صمدر همذا االإعمالن عمجم ممإ ر الوحمدة االإةريقيمة لرؤسماك ادلول واحلكوممات  ،خمالل ادلورة العاديمة 18
النعقدة بن ويب ( كيسيا) يف  18يونيو  ، 1981ودخمو حم ز النفماذ بتمار  01ركتموبر  .1986ولقمد كمرق همذا
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اليااق احلقوق الساس ية ل إالنسان  ،معهبةا هل حبياة كرمية قامئة عم رسماق احلريمة والعمداةل والسماواة يف اإطمار
بيئة ن يفة ومالمئة  ،وهو ما تضونت الادة  04بقولها" :لملك الشمعوب احلمق يف بيئمة مرضمية و مامةل ومالمئمة
لتمنيما .وقد الىق هذا النص الق ول والواةقة مجم لك الطرا "(.)02
 - 4مرشو ميااق حقوق االإنسان والشعي يف الوطجم العريب
لقد ك اإعداد مرشو ميااق حقوق االإنسان والشعي يف الوطجم العريب ورعلجم عن يف مدينة سم اكوزا ابإيطاليما
رقنمماك انعقمماد مممإ ر اط مرباك العممرب يف الفممهبة الوتممدة مممجم  2إا  10ديسممورب  1987بممدعوة مممجم العهممد ادلويل
لدلراسات العليا يف العلوم انجنائية .وقمد نمص يف مادتم  18عم رنم لملك اإنسمان احلمق يف رن يعميش يف بيئمة
مالمئة خالية مجم التلوث.
 - 2اعالن القاهرة حول حقوق االإنسان يف االإسالم
لقد ك اإجازة اعالن القاهرة حول حقوق االإنسان يف االإسالم مجم ق و جمل وزراك خارةية من وة مإ ر العمامل
االإساليم ابلقاهرة  5بتار روت  ، 1990وقد جاك يف ديباةت بأنم اإميما ،بمأن احلقموق الساسم ية واحلمرايت
العامة يف االإسالم ةزك مجم ديجم السلوني ال ميمكل رحمد بشملك م مديئ تعطيلهما لكيما رو ةزئيما  ،رو خرقهما رو
جتاهلها يف رحاكم اإلهية تلكيفية ر زل هللا ا كتبم  ،وبعمث ما خماك رسمهل و م ما مما جماكت بم الرسماالت
السؤوية ورصبحت رعايما عبادة  ،وإاهؤلها رو العدوان عل ا منكرا يف ادليجم ولك اإنسان مسإول عمهما ثفمرده ،
والمة مسإوةل عمها ابلتضامجم.
كؤ نصت الادة  \0من ع احملاة ة ع اس رار احلياة البرشية إا ما اك هللا واةي اعي .وهو ما يفيمد
رن مثة عالقة بني حقوق االإنسان والبيئة  ،ورن احلق البييئ هو ثاابة تمرا مشمهبك ل إالنسمانية تتوارقم الةيمال،
ةيال بعد ةيو بشلك ميكمها مجم رتنتفا ث تلف عنارص البيئة ومكو،هتا.
كؤ تضونت الادة  17بيشك مجم التفصيو حق االإنسان يف البيئة بقولها:
ر  -للك اإنسان احلق يف رن يعيش ببيئة ن يفة مجم الفاسد والوبئة الخالقية كن مجم بناك ذات معنواي  ،وع
اجمل ع وادلوةل رن يوةرا هل هذا احلق.
ب  -للك اإنسان ع جم ع ودولت حق الرعاية الصحية ورتةامتعية بميئة مجيع الراةق العامة الؤ حتتما اإل ما
يف حدود ا إالماك،ت التاحة.
 تكفو ادلوةل للك اإنسان حق يف عيش كمرم حيقمق هل مام كفايتمة وكفايمة ممجم يعموهل ويشموو ذكل المألكواللب والسكجم والتعل والعال وسارر احلاجات الساس ية.
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 - 6اإعالن تون
لقد رمثر الإ ر العريب الول النعقد بتون يويم  13و  14ركتموبر  1986بشمأن رتعتبمارات البيئيمة  ،وا ممق
رتةامت بتأكيده ع رن للك ةرد حق رسايس يف رن يعيش حياة مالمئة يف بيئة وحتسيمها لنفس وذلريت (.)06
لاا :دور بعش الن ؤت يف تكري حق االإنسان يف البيئة
مل يقترص تكري احلمق يف البيئمة عم الصمكو والواقيمق ادلوليمة  ،بمو تعمدى الممر ذكل  ،حيمث سمايت
العديد مجم احملاةمو والمن ؤت ادلوليمة يف ذكل .وتبسمت ادلول الصمناعية والمن ؤت ادلوليمة اإةمراكات وخططما
لتقيم الاممر البيمميئ للوسمماعدات التمنويمة  ،ورنم عم ادلول العضمماك يف الن ومة مراعمماة ال مواهر البيئيممة عنممد
ختطيل وتنفيذ الشاريع التمنوية القهبحة مجم رجو ال ويو(.)07
وقد عقدت من وة اليونسكو ( الن وة ادلولية للهببية والعلوم والاقاةة) حلقمة دراسمة عمام  1982حمول حقموق
االإنسان وانجديدة  ،وا مت ادلراسة ابإقرار وةود عالقة بني حؤية البيئة وحقوق االإنسان  ،ورن احلمق ابلعميش
يف بيئة حصية ومتوازنة ريلكوةيا  ،هو حق مجم حقوق االإنسان(.)08
كؤ رصدرت نجنة حقوق االإنسان التابعة للمم التحدة قرارا ابالإةمؤ حتمت ر  94\42يف ديسمورب ،)09(1992
ركدت مجم خالهل ع ريية وقاية الفرد والبيئة الؤ ده بأس باب احلياة  ،وا مت مجم خمالهل إا رن تعزيمز عمامل
حصي مجم الناحية البيئية يسمه يف حؤيمة حقمني ممجم حقموق االإنسمان همؤ  :حمق االإنسمان يف احليماة وحقم يف
الصحة  ،ورن هذا رتعهبا جيد رساس يف العديد مجم الو ئق ادلولية التعلقة حبقوق االإنسان  ،اإما يف صمورة
ننية وإاما بشلك رصحي.
ورصدرت اللجنة تقريرها عجم دورهتا التاسعة وامخلسني لس نة  ، 0223مإكدة مجم خالهل عم رن حؤيمة البيئمة
والتمنية ميكجم رن تسه ريضا يف رةاه البرشية واحامتالت ال تع حبقوق االإنسان  ،كؤ رن الرضار البيئيمة ميكمجم رن
تهبتي عل ا ر ر سلبية ابلسس بة لل تع ببعش حقوق االإنسان.
االإعالن القدم مجم اللجنة العالية للبيئة والتمنية لعام " 1987مس تق لنا الشهب "
ينص هذا االإعمالن عم رن ممجم احلقموق الساسم ية ل إالنسمان احلمق يف بيئمة مالمئمة للصمحة والرةاهيمة  .وهمذا
االإعالن كسابق رةع حق االإنسان يف البيئة الن يفة رو الالمئة للصحة والرةاهية إا مسم توى احلقموق الساسم ية
ل إالنسان  ،كحلق يف احلياة واحلق يف سالمة البدن واحلق يف الساواة و ذكل .
وما يالحظ ع القرار رن تأكيد عم حمق االإنسمان يف احليماة يف البيئمة الن يفمة ورضورة تكريسم  ،وإاعطائم
بعدا عاليا  ،واعتباره ةزك ال يتجزر عجم مجيع حقوق االإنسان  ،وال يق و التجزئة  ،وراا ع قدم الساواة مع ًا.
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()32

رابعا :دور االتفاقيات ادلولية يف تكري حق االإنسان يف البيئة

خبصوص االتفاقيمات النوعيمة الراميمة اايمة البيئمة بصمفة عاممة رو اطاصمة بعنرصم ممجم عنارصهما ةهمقي متعمددة
ومتنوعة ةنذكر ممها.
 - 1اتفاقية حؤية طبقة الوزون
ك ابرام اتفاقية حؤية طبقة الوزون بفيينا يف  00مارق  )31(1982لواهجة ظاهرة تلوث الاال انجموي وققمي
طبقة الوزون  ،انطالقا مجم رن طبقة الوزون ي ادلر الوايق ااية احلياة ع الرض  ،ورن اخنفاض يمإدي
حامت إا ا إالرضار ابحلياة البرشية والبيئة ع حد سواك.
()30

 - 0اتفاقية التنو البيولويج

ك ابمرام اتفاقيممة التنممو البيولممويج بريممو دي جمان و يف  2يونيممو  .1990وتعتممرب هممذه االتفاقيممة الع يف العممامل،
ابعتبممار رن رهممداةها تنرصمم لمملك الاكئنممات احليممة ع م الرض  ،ورامما هتممد إا حؤيممة الت موازن الطبيعممي
ورتس تخدام الس تدم للك الاكئنمات الوةمودة احليمة و م احليمة  ،والتوزيمع العمادل للواكسمي النا م ئة عمجم
اس تاالل الوارد الوراقية.
ةنصت يف الادة  3ع رنم  " :لمدلول  ،وةقما لياماق المم التحمدة وم مادئ القمانون ادلويل  ،حمق السم يادة يف
اس تاالل مواردها طبقما لس ياسم ما البيئيمة اطاصمة  ،وي تتحومو مسمإولية ضمؤن رن النشمطة الضمطلع ما
داخو حدود سلطما رو حتت رقابما ال ترض ببيئة دول رخرى رو ببيئة مناطق تقع خار حدود الوالية القضمائية
" .وهو ما يفيد حؤية البيئة ثا يضوجم ممارسة حق االإنسمان يف بيئمة ن يفمة وحصيمة ومالمئمة ثما ميكنم ممجم حيماة
كرمية.
وقد اقترص ،ع بعش المثةل مجم االتفاقينات (كتفاقية التصحر رو اتفاقية التنو البيولويج واتفاقية تام النما
رو اتفاقية قانون البحار لعام  1980و ها مجم االتفاقيات) بوصفها جحر الساق يف احلمق يف بيئمة سملمية ولننم
الصعي حرص االتفاقينات الربمة ع الصعيد ا إالقلميي رو ادلن ويل ن مرا لتتابعهما ولالهمامتم اليزتايمد اذلي توليم
مجم ن
السم ياق ادلن ويل
ادلن ول للبيئة واحمليل ولرثاك الننصوص التعلنقة ذا الوضو  .وإانم مثمة مالح مة ر نن رتخنمراط يف ن
احلق يف بيئمة سملمية جيمد حمدنه
حلق ما يرتبل رساسا خبصائص ادلن وةل ومصاحلها ورغراضها الس ياس نية  ،ذلا ةا نإن ن
ن
يف نسبينة الطابع الكو حلقوق االإنسان  ،ممنا حيدو بلكن دوةل اللنجوك لترشيعها ادلن اخ الإقرار هذا احلق.
 - 3اتفاقية التعريفة والتاارة العامة ""GATT
اإن رتهامتم ابلبيئة وربطها ابلتاارة يف ازدايد دا  ،خاصة خالل الس نوات الخ ة وظهمور النازعمات التااريمة
ذات رتعتبارات البيئيمة  ،ريمجم تصمدت بعمش االتفاقيمات ادلوليمة ممجم مجلمما اتفاقيمة التعريفمة والتامارة العاممة
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" "GATTباية وضع ضوابل وقيود ع التاارة ثا حيقق اااية للبيئة  ،ومجم إ رصب البعد البييئ مو اهمامتم
يف التامارة ادلوليممة .ولقممد نصممت الممادة الاالاممة مممجم االتفاقيممة عم رتةمراكات الرضممورية اايممة احليمماة البرشممية
واحليوانية والنباتية(.)33
كؤ تبست اتفاقية ،ةتا الوقعة بني كندا والوالايت التحدة المريكية والكس يك س ياسة تشجيع التمنية السم تدمية
وتعزيز التمنية وتطبيق القوانني البيئية(.)34
الطلي الاا  :الترشيعات ادلاخلية وم در احلق يف بيئة ن يفة
مل يقترص تكري حق االإنسان يف البيئة ع الترشيعات والواقيق ادلولية ةقل  ،وإامنا تولت كذكل الترشميعات
ادلاخلية بتكريس واعتباره مجم احلقوق الساس ية ل إالنسان وإاصباغ الطبيعة القانونية للعالقة التاكملية بمني البيئمة
وحق االإنسان يف حياة كرمية ومناس بة.
روال :احلق البييئ يف ادلسات
اإن ر وقيقة واسؤها يف هرم الترشيعات ادلاخليمة ي ادلسمات  ،وابعتبمار دوةل القمانون يتوقمف عم مجموعمة
اعتبارات مجم مجلما تكري احلقوق واحلرايت الساسم ية  ،وي مما نلوسم يف ادلسمات الوطنيمة اخملتلفمة ولمو
بشلك متفاوت بيمها .اإن رتعهبا حبق االإنسان يف بيئة سلمية  -وإان كنت ادلسات يف مجملها حتوو يف رحاكهمما
رتعهبا ابحلق البييئ  -خيتلف مجم دوةل إا رخرى  ،ةناد ممها الرصم  ،وممها اللو .
وخبصوص ادلس تور الفرنيس جند رن مل يكتف بتجس يد احلقوق البيئية مكبدر دس توري سي  ،وإامنا قامت ثا
هو ربعد  ،ةقررت اإصدار اليااق ادلس توري للبيئة وةق نمص المادة  34ممجم دسم تورها  ،ممجم خمالهل كرسمت
احلق يف البيئة واعتباره حقا دس توراي جيي اإحاطت حبؤية قانونيمة خاصمة( .)32كمؤ ك التأكيمد ممجم خمالل الياماق
ادلس توري للبيئة الفرنيس ريية حؤية البيئة وصيا ما  ،متضمونا رليمات وم مادئ قانونيمة ممهما  :م مدر السمإولية
البيئية وةق نص الادتني  4و  2مجم اليااق(.)36
كؤ نص ادلس تور الربتاايل لعام  1972يف نص الادة  1\66ع رن " :للك خشص احلق يف بيئمة اإنسمانية سملمية
ومتوازنة ريلكوةيا يف نف الوقت اذلي يتحوو ةي بواةي ادلةا عمها" .ونص ادلس تور االإس با لعمام 1978
يف نص الادة  1\42ع رن " :للجويع احلق ابل تع ببيئة مالمئة لتمنية الش ص  ،وكذكل الواةي يف صميا ما ".
وقررت الادة  33مجم دس تور مجهورية كوراي لعام  1978بأن  " :للك الواطنني احلق يف العيش يف بيئة ن يفمة،
وع ادلوةل ولك الواطنني واةي حؤية البيئة"  .وهو نفم مما تبنماه ادلسم تور البم و لعمام  1979يف نمص
مادت  1\103بقولها" :للك خشص احلق يف العميش يف وسمل سمل  ،متموازن ريلكوةيما  ،ممال لتمنيمة احليماة
ولصيانة الناظر الطبيعية  ،وع خشص واةي احلفماظ عم ذكل الوسمل  ."... ،كمؤ ركمد ادلسم تور الهنمدي
لعام  1977وبصفة رساس ية ع ةكرة الواةمي حنمو البيئمة  ،ةقمررت المادة \29ر عم رنم " :ممجم واةمي لك
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ممواطجم هنممدي حؤيممة وحتسممني البيئممة الطبيعيممة ثمما ة مما الامماابت والبحم ات والاممار واحليمماة الربيممة ،واحمهبام
اخمللوقات احلية" .كؤ نص دس تور الوالايت التحدة المريكية يف الادة  \121ع رن  " :يعمهب الكموجنرق
بأن يس اي رن ي تع لك خشص ببيئة سلمية  ،ورن ع لك خشص مسمإولية السماية يف صميانة البيئمة وحتسميمها
"(.)37
كؤ تبض دس تور ةنوب اإةريقيا الع مد يف  8ممايو 6 199والعمدل بتمار  11ركتموبر 6 199بواسمطة ااعيمة
ادلس تورية اإقرارا ابحلق يف البيئة الصحية  ،حيث نص يف الادة الاانية من ع رن " :للك خشص احلمق يف( :ر)
بيئة ال ترض حصت رو سالمت ؛
(ب) يف حؤية البيئة لصلحة الةيال احلالية والقادمة مجم خمالل تمداب ترشميعية معقموةل و هما ممجم التمداب
الؤ -1 :نع التلوث والتدهور االإيكولويج؛
 - 0تدع احملاة ة ع البيئة؛
 - 3تضوجم تمنية الوارد الطبيعية واس تخداهما ع حنو مس تدام مجم الناحية البيئيمة  ،ويف نفم الوقمت تعمزز
مجم التمنية رتقتصادية ورتةامتعية الستندة إا مربرات وة ة".
رما خبصوص ادلسات العربية ةهنا بعش ادلسات الؤ كرست مجم خاللها حق االإنسان يف بيئة سلمية ون يفمة.
وممهمما ادلس م تور السممودا رتنتقممايل لس م نة  0222الممؤ جمماك يف الفقممرة الو مممجم الممادة  11بأن م " :لهممو
السودان احلق يف بيئة طبيعية ن يفة متنوعة  ،وحتاةظ ادلوةل والواطنون ع التنو احليموي يف المبالد وترعماه
وتطوره".
كؤ رقر ادلس تور الاريب انجديد لعام  0211ابلتنصيص ع حق العيش يف بيئة سلمية ةنص ،برصحي العبارة يف
الفصو  9\31ع رن  " :تعوو ادلوةل والإسسات العوومية واااعات الهبابية ع تعبئة لك الوسائو التاحمة ،
لتيس رسم باب اسم تفادة الواطنمات والمواطنني  ،عم قمدم السماواة  ،ممجم احلمق يف  - :احلصمول عم الماك
والعيش يف بيئة سلمية " .ولهمذا الامرض نمص يف الفصمو  120عم اإحمداث اجمللم رتقتصمادي ورتةامتعمي
والبييئ هيئة استشارية يف مجيع القضااي الؤ لها طابع بييئ.
وجند مرشو دس تور مجهورية مرص العربية لعام  0210يقر ابحلق البييئ وردرج الفصو الاالمث نمجم احلقموق
رتقتصادية ورتةامتعية  ،ةنص يف الادة  63ع رن  " :للك خشص احلق ىف بيئة حصية سلمية  ،وتلزتم ادلوةل
بصون البيئة وحؤيما مجم التلوث  ،واس تخدام الوارد الطبيعية ؛ ثا يكفو عدم ا إالرضار ابلبيئمة  ،واحلفماظ عم
حقوق الةيال ة ا".
رما ادلس تور انجديمد اهوريمة تمون لعمام  ، 0214ةقمد كمرق رصاحمة احلمق يف البيئمة يف ديباةتم  -ثقتىضم
الفصو  142لدليباجة قمية دس تورية  ،وي ةزك ًا ال يتجزر من  -بقوهل..." :الوعي برضورة الساية يف سالمة
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النا واحلفاظ ع البيئة سلمية ثا يضوجم اس تدامة موارد ،الطبيعية واس رارية احلياة المنة للةيال القادممة ،
 ."...كؤ نص الفصو  42مجم ذات ادلس تور ع رن  " :تضوجم ادلوةل احلق يف بيئة سلمية ومتوازنة والساية يف
سالمة النا  .وع ادلوةل توة الوسائو الكفيةل ابلقضاك ع التلوث البييئ".
هذا االإقرار جاك عام ًا و ام ًال ويصنف بذكل حق االإنسان يف البيئة حق مجم حقوق االإنسان وجاك محمو ًال عم
ادلوةل ضؤن ولي ةقل الساعدة ع ال تع ب  ،ةألق ع ادلوةل مسإولية ضمؤن حؤيمة البيئيمة والقضماك عم
ر اكل التلوث ثا يضوجم ممارسة احلق البييئ .ويكمون بمذكل مب ًا ابحلقموق رتقتصمادية ورتةامتعيمة والاقاةيمة
ركرث من حبقوق انجيو الاالث.
رما ادلس تور انجزارري وإان كرق مجةل احلقوق الساس ية ل إالنسان  ،اإال رن مل ينص رصاحمة عم حمق االإنسمان
يف البيئة  ،وحتديد الطبيعة القانونية هل  ،بو نص علي ننيا ثقتىض نص الادة  31ممجم دسم تور  1989والمادة
 30مممجم دس م تور  ، 1996حيممامن اعممهب ابحلقمموق واحلممرايت الساس م ية ابعتبارهمما حقوقمما مشممهبكة بممني مجيممع
انجزارريني وانجزاررايت  ،ومجم واةهب نقلها إا الةيال الالحقة.
وإان هنا خال ةقهقي بشأن القمية القانونيمة للحمق البيميئ يف ظمو الترشميعات انجزارريمة  ،اإذ يمرى اجتماه بأنم
مقرر وال يفتقد اإال للساق ادلس توري الرصحي  ،يف حني يرى اجتاه رخر بأن كن للورش رن يكرسم رصاحمة
لن مجم احلقوق الشهبكة  ،وثا رن يتصف ذه الطبيعة ةالو رن ي تع ابااية ادلس تورية مجم ري حق رخمر،
حىت حي ابلضؤنة ادلس تورية الؤ حتوي مجم رتعتداك علي والساق ب .
كرق احلق يف بيئة سلمية بصفة وا ة رو رصحية  ،بو تيدرج حتمت بنمد
واليالحظ هو ر نن ر لي ادلن سات ال تي ن
احلرايت ادلول نية رو الكرامة رو ها.كؤ همو الشمأن
احلق يف الص نحة رو ظرو عيش مالمئة رو ضؤن احلقوق و ن
يف ادلن س تور انجزارري ق و  1996والعديد مجم دسات ادلول الاربية والعرب َية.
خاصمة ممع
ويعترب التاييي ادلس توري للحق يف بيئة سلمية حيدَ ممجم قميتم الفعليمة والقانونيمة عم حمدَ سمواك َ ،
ارتباط احلق الذكور ابحلقوق الخرى ل إالنسان  ،رو لن مجم احلقوق الشهبكة ، .وثا رنم يتصمف مذه الطبيعمة
ابلرةمع ممجم قميتم القانون نيمة رقنماك تعمديو
ةالو رن ي تع اباايمة ادلسم تورية ممجم ري حمق رخمر  ،وتقموم ادلن ول ن
ادلن س تور رو تاي ه حىت يكتسي ةاعل نية وجدوى  ،وحي ابلضؤنة ادلس تورية الؤ حتويم ممجم رتعتمداك عليم
والساق ب .
ني ًا  :القوانني واللواحئ البيئية وم در احلق يف بيئة ن يفة
اإذا كنت االتفاقيات ادلولية البيئية تواترت ع اإقرار حق االإنسان يف البيئة الن يفة والالمئة  ،وابالإضاةة لعدم
تعو اإدرا احلق يف البيئة نجم ادلسات ةا نإن عديمد الترشميعات ادلاخليمة التعلقمة حبؤيمة البيئمة  ،وإان مل تافمو
ذكل  ،اإال راا تتنس بعدم اس تكؤل تكري احلق الذكور.
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ةرمغ ر نن ن
الطبيعة واحمليل والبيئة مل تعد مصطلحات ن رينة رو ترةا ترشيع نيا  ،بمو رصمبحت ممو تن م وتمأط
ممجم الفقم والرشم الموطن واجمل مع المد  ،اإال ر نن مما يام رتسم تاراب همو التمأخنر يف ن
حمق
المتفطجم للبيئمة ن
ل إالنسان ،رمغ كواا لصيقة ب و يمالزمة لوةوده ولؤرسة بقينة حقوق وحرايت الساسم نية .وييرةمع المبعش نقمص
للحق الذكور إا مغوض مكفهوم صعي احلرص والتحديد( )38مجم هجة  ،وإا مجع بني عدنة
التكري التنرشيعي ن
()39
جماالت واختصاصات مجم هجة رخرى كالقتصاد والقانون والتعو والص نحة والتن االإداري و ها .
اطاصة بلكن عنرص مجم عنارص البيئة  ،وإاصدار لك ممها ع حدا  ،ثاابة تشتنت
ويعترب تعدد القوانني واللواحئ ن
كحلمق يف الماك رو الهمواك النن يمف
الننصوص ادلن اخل نية بلكن دوةل حمول البيئمة  ،ثما جيعمو احلمق البيميئ جممزر  ،ن
ض خمتلف الننصوص داخو ن ام قانو واحد
والس ياحة وال ر وما إا ذكل .كؤ تعوو بعش التنرشيعات ع ن
احلق يف بيئة ن يفة وسلمية .وسواك كنا بصدد احلاةل الو رم احلماةل الاانيمة ،ةمال
حىت ييوكجم احلديث ةعل نيا عجم ن
ميكجم بأي حال مجم الحوال إا اكر مما تقموم بم ادلن ول يف جممال البيئمة وحؤيمما ممجم التلموث ولك صمور ا إالرضار
بعنارصها والساق بسالمما واحلفماظ عم الطبيعمة سمواك عم السم توى الترشميعي رم العوليماي ممجم خمالل
الإسسات والل نيات.
ن
ةفي الكس يك ي او الهد الول للقانون العمن حبؤيمة البيئمة والتموازن االإيكولمويج  -وةقم ًا للتعمديالت المؤ
ردخلمت عليم عمام " – 1996يف ضمؤن حمق الشم ص يف احليماة يف بيئمة سملمية  ،ممجم رجمو تمنيتم وحصتم
وسالمت " .ويإكد البند  12مجم الادة  15ممجم همذا القمانون عم احلمق يف بيئمة حصيمة  ،كمؤ خيمول السملطات
اخملتصة صالحية اختاذ التداب الالزمة لضؤن ممارس ت  .كؤ نمص قمانون البيئمة االإندونييسم لعمام  1980يف المادة
 1\2ع رن " :للك خشمص احلمق يف بيئمة ةيمدة وسملمية  ،وإانم عم لك خشمص رتلمزتام بصميانة البيئمة ومنمع
وماك ة ا إالرضار ابلبيئة والتلوث".
كؤ يقهبن هذا النص بعدد مجم النصوص الؤ تضوجم احلمق يف احلصمول عم العلوممات البيئيمة  ،ري حصمول
العامة ع العلومات  ،واحلق يف الشاركة يف معلية صناعة القرارات البيئيمة .وحمىت يتسم ض تقمدم يمد العمون
للوترضريجم والن ؤت احلكومية للنضال مجم رجو اإعؤل احلق يف البيئة الن يفة  ،يقر هذا القمانون ابلعديمد
مجم الضؤ،ت االإةرائية ةو يتعلق ابحلق يف البيئة الصحية مثمو حمق المن ؤت م احلكوميمة يف رةمع دعماوى
قضائية ابلنيابة عجم رو ابمس ةئات معينة مجم اجمل ع.
وهو نف ما تبناه الرش اللييب مجم خمالل قمانون حؤيمة وحتسمني البيئمة الليميب ر  12لسم نة  ، 0223حيمث
ر ار إا احلق يف البيئة الن يفة .ةنصت الادة الاانية ع رن " :هيد هذا القانون اإيل حتقيق الرقابة ع البيئة
بقصد حؤيما وحتسيمها  ،ابعتبارها احملميل اذلي يعميش ةيم االإنسمان ومجيمع الاكئنمات احليمة  ،ثما يف ذكل الماك
والهببة والاذاك مجم التلوث  ،مع اإجياد الطرق الناس بة لقياق التلوث والعوو ع صيانة التوازن البيميئ للوسمل
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الطبيعممي والوقايممة مممجم التلمموث والرضار اخملتلفممة الناجتممة عمهمما وماربممما والتقليممو ممهمما  ،وحتسممني اإطممار احليمماة
وظروةها  ،ووضع اططل والربامج العولية مجم رجو ذكل".
كؤ رصدر الرش انجزارري عدة ترشيعات بيئية ن م ممجم خمالهل الوسمائو القانونيمة المؤ حتومي البيئمة  ،حيمث
وردت يف ةهبات زمنية متوالية  ،بدر بقانون حؤية البيئة ر  23 -83الصمادر يف  2ةيفمري  )42(1983والمرايم
إا تنفيذ س ياسة وطنية ااية البيئة مجم خالل حؤية الوارد الطبيعيمة  ،كتقماك لك ملك ممجم ر ماكل التلموث
والضار وماك ت  ،وحتسني اإطار العيشة ونوعيما  ،كؤ رصدر الرش بعده عدة قموانني تمكمةل للقمانون 23-83
وكذا تعزيز اااية القانونية للبيئة مجم ةواني ىت.
كؤ رصدر الرش انجزارري نيمة قمانون يتعلمق ابلبيئمة سم نة  0223وهمو القمانون ر  12 -23الصمادر يف 19
يوليو  0223والتعلق حبؤية البيئة يف اإطار التمنية الس تدامة( ،)41ويعترب ننصا قانونيا نكرق ااايمة الشمامةل للبيئمة
ورقر ابنجرمية البيئية وحدد العقوابت الناس بة لضؤن حؤيما قمانو .،وقمد ردجممت ممجم خمالهل اططموط العريضمة
لبادئ ريو بشأن البيئة والتمنية لعام  ، 1990حيث نصت الادة الاانية مجم قانون  12 – 23ع رن  " :هتمد
حؤية البيئة يف اإطار التمنية الس تدامة ع اطصوص إا ما ي :
 حتديد البادئ الساس ية وقواعد تس ي البيئة. ترقية تمنية وطنية مس تدامة بتحسني اوط العيشة والعوو ع ضؤن اإطار معييش سل . الوقاية مجم لك ا اكل التلوث والرضار اللحقة ابلبيئة وذكل بضؤن احلفاظ ع مكو،هتا. اإصالم الوساط الترضرة. تدع االإعالم وحتسي ومشاركة ااهور وخمتلف التدخلني يف تداب حؤية البيئة".كؤ نكرق مجمو الليات ااائية الس بقة (الوقائيمة) للبيئمة ابإقمراره رضورة دراسمات التمأق عم البيئمة  ،وااايمة
الالحقة ( العالةية) ابإقراره السإولية الوضوعية وةق "م در اللوث ادلاةع" .وروجد لول نمرة انجبايمة البيئيمة (
الرضائي والرسموم) ونمص عم اإحمداث جمارزة وطنيمة يف جممال حؤيمة البيئمة ،كمؤ اعمهب اباعيمات القانونيمة
النا طة يف جمال حؤية البيئة بأهلية التقايض  ،والطالبة ابلتعويش.
مل يتوقف المر ابلرش انجزارري عند هذا احلد  ،وإامنا إا جاني هذا القمانون هنما العديمد ممجم القموانني المؤ
لها صةل ثسأةل حؤيمة البيئمة  ،رو حؤيمة عنرصم ممجم عنارصهما  ،كلقمانون البحمري  ،وقمانون الصميد  ،وقمانون
الصيد البحري  ،وقانون حؤية الصحة وترقيما و ها مجم القوانني الؤ ال يسع اجملال حلرصها.
والالحظ بشأن الترشيعات البيئية انجزاررية وابلرمغ مجم كرثهتما وتنوعهما ،اإال رنم مل يشم رصاحمة للحمق البيميئ
ابعتباره حقا مجم حقوق االإنسان – وهو رمر منطقي مادام هذا احلق يفتقد للقمية ادلس تورية  -وإان ر مار ذلكل
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ننيا  ،ابعتبار رن مجم رجبدايت احلياة الكرمية والعيش يف اإطار ن يف وسل وخال مجم لك ر ماكل التلموث ،
لك ذكل إا جاني الليات الؤ اس تحدهثا ثوةي تكل الترشميعات والمؤ هتمد يف اايمة الطما إا تعزيمز
وضؤن اااية القانونية والفعاةل للبيئة وسالمما واس رارها ثا يضوجم اس رار البرشية وبقاهئا.
رن كن الجدر كن ع الرش انجزارري التنصيص ع حق االإنسمان يف بيئمة سملمية رصاحمة يف بنمود رو
مواد الترشيعات البيئة.
خا ة
لا كن احلق البييئ يعن رضورة رن يعيش االإنسان يف بيئة حصية سلمية جتعهل يس تطيع التفك السل  ،والقيمام
ابلعوو النتج  ،وال تع ابحلياة  ،ةاإن مل يعد مثة جماال إال اكر وةود حق االإنسان يف بيئة حصية بعد صدور العديمد
مجم النصوص ادلس تورية والترشيعية مكرسة اإايه  ،كمؤ رلقمت عم عماتق ادلوةل واةمي احهبامم والعومو عم
حتقيق وحؤيت مجم لك ر اكل رتعتداك علي  ،ةال طالا تعرضت ل إالساكة ممجم طمر االإنسمان يف عنارصهما
اخملتلفة  :الرض والاك والهمواك  ،والزال يقموم ابلعديمد ممجم الةعمال المؤ تمإدي إا تلوي ما .وإانم سم ي و حمق
االإنسان يف احلياة الكرمية ويف البيئة الصحية الناس بة تكتنفم الصمعاب وسم يحتا إا هجمود متواصمةل لم يمالا
تطبيق ةعال.
اإن حقوق االإنسان والبيئة متاكمالن ومتالزمان ال ميكجم بأي حال مجم الحوال ةصو بعضمهؤ عمجم بعمش  ،ورنم
ال معض للحق يف احلياة ولجم يكون هل معض يف ظو بيئة حصية رو سلمية .وما قمية احليماة يف بيئمة مدنسمة ،
وري طع لها اإذا كنت مليئة ابلالم والتعاب  ،ةرب موت خ مجم حياة همينة.
ومجم ابب اإحقاق احلق وتأصيو السأةل  ،ةاإن الرشيعة االإسالمية كنت الس باقة يف تناول موضو حق االإنسان
يف البيئة ،لي مجم زاوية مدودة كؤ هو احلال ابلسس بة للوواقيق ادلولية وا إالقلميية  ،بمو كنمت مامةل ،مرتبطمة
بلك معا احلياة .ورن مور احلياة هو االإنسان  ،اذلي كرم هللا وةضهل ع كا ممجم خلمق  ،ورمر هل لك مما
يف الكون مجم دواب ورنعام وحبار و ها مجم خملوقات  ،ليس د ممها حاجات ويضوجم بقاؤه وحيات .
وإاذا كنت احلقوق واحلرايت العهب ا ل إالنسان ثقتىض الواقيمق ادلوليمة وادلاخليمة قمد ك انزتاعهما بعمد طمول
رصاعات وحروب وقورات  ،ةاإن الرشيعة االإسالمية ع خال ذكل  ،اإذ جاكت لتحقيق مقاصد لكيمة وي
حفظ النف وحفظ العقو وحفظ ادليمجم وحفمظ السسمو  ،وي تشموو وتتضموجم لك احلقموق العمهب ما يف
الوقت الراهجم  ،اإذ رن حفظ السسو وحفظ النف لجم يتحققا اإال يف ضوك بيئة سلمية .ومجم هجة نية رن حقوق
االإنسان مقررة إابرادة اطالق عز وجو الؤ تعلو ع رهواك احلاكم والبرش القامئة ع قاعدة ةقهية اعيمة ي :
اإن حصة البدان مقدمة ع حصة الداين.
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وإاذا كنت عالقة االإنسان ابلبيئة يف ظو الواقيق ادلولية حدياة يف حمدود رربعمة عقمود  ،تتناولهما يف حمدود مما
يسو حبقوق انجيو الاالث حلقوق االإنسان  ،خبال الرشيعة االإسالمية الؤ اعهبةت ما منمذ البدايمة ،معتمربة
اإايها عالقة تاكمو وتالزم وتواةق بطريقة ممكة ودقيقة  .ةهقي مفهبضمة  ،كونم خلمق ممهما ( خلمق ممجم تمراب ،
مجم طني  ،مجم صلصال)  ،ويعود اإل ا مجم جديد بعد موت  ،ريجم اعهبةت هل حبق ادلةجم.
كؤ ك تبن مرشو قرار يصدر عجم مجمع الفق االإساليم العالي رن الحاكم الرشعية التصةل ابحلفاظ ع البيئمة
تصو إا مس توى رن جتعو سالمة البيئة حقا ممجم حقموق االإنسمان يف الرشميعة رسموة ثما ك يف نطماق القمانون
ادلويل  ،جيي رن نسوي حق االإنسان يف احلياة يف بيئة حصية سلمية.
ويف ختام هذا البحث رى ر نن بعش رتقهباحات قد تيسا يف تدع احلق يف بيئة ن يفة وسلمية،نذكر ممها:
 العوو ع اإضفاك القمية القانون نية حلق ا إالنسان يف البيئة وتكريس دنس توراي -. اإدرا ما يسو ابلتسش ئة البيئية نجم بعش الموا ند الهببويمة والتعلمي نيمة  ،ل نن احلقموق والواة مات تمهب ن ممجمخالل الوعي ا.
 اإعطاك ركرث ةاعل نية للعقوابت عند خمالفة رحاكم احلفاظ ع البيئة ابلرةمع ممجم قميمة الاراممات رو احلرممان ممجمرتمتيازات انجبائية للوستمثريجم اخملالفني،
 تفعيو الن ام الرقايب مجم خالل الهباخيص االإدارينة الس بقة ةو يتعلنق ابلتعو والبناك.الصادر
( :)1بشأن خمتلف تعاريف حقوق االإنسمان  ،راةمع لك ممجم :لم عبمد البمايق محممود العمزاوي  ،القميمة القانونيمة
لقمرارات جملم المممجم ادلويل يف جمممال حؤيممة حقمموق االإنسممان  ،الطبعممة الو  ،لبنممان  :مسشممورات احللمميب
احلقوقية  ، 0229 ،ص  07وما يل ا .وكذكل  :الطاهر بجم خر هللا  ،مارضات يف احلرايت العامة وحقموق
االإنسان  ،الطبعة الاانية  ،مطبعة الاكهنة  ،انجزارر  ، 0220 ،ص .02- 04
( :)0راةع  :ل عبد البايق محمود العزاوي  ،الرةع السابق  ،ص .07
( :)3راةع الش بكة العالية للوعلومات القانونيمة – ويكيبيمداي  ،الوسموعة احلمرة ar.wikipedia.org/wiki/:
حقوق_االإنسان
( :)4نف الرةع السابق .
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( :)2انجيو الاالث  :يشوو حقوق البيئة والتمنية البرشينة  ،ويس نو كذكل حقوق التضامجم رو حقموق اااعمات
رو احلقوق التاكةلينة  ،وي احلق يف العيش بسالم واحلق يف بيئة سملمية واحلمق يف التسشم ئة واحلمق يف المهباث
الشهب ل إالنسانية واحلق يف الساعدة االإنسانية.
( :)6راةع :د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،قانون حؤية البيئة (ماك ة التلوث – تمنية الموارد الطبيعيمة) ،دون
طبعة  ،دار المهضة العربية ن القاهرة ،دون س نة نرش  ،ص .137 - 136
( :)7راةع :د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،الرةع السابق  ،ص . 138
( :)8مجم ادلسات جنمد دسم تور بلاماراي لعمام  1971يف مادتم  31؛ وادلسم تور الصمين لعمام  1978يف مادتم
 3\11؛ وادلس تور اليو ،لعام  1974يف مادت  04؛ وادلس تور الهندي لعام  1977يف مادتم  \48ومادتم
\21ر ؛ ودس تور بناما لعام  1970يف مادتم  112؛ ودسم تور ابراغمواي لعمام  1967يف مادتم  130؛ وقمانون
حؤية البيئة الروما لعام  1973يف مواده ( )4 – 1؛ وقانون البيئة الفن زوي لعام  1976يف مادتي  1و  0؛
و ها مجم القوانني.
( :)9راةع :د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،الرةع السابق  ،ص . 138
( :)12مممجم الصممكو ادلوليممة نممذكر  :العهممد ادلويل للحقمموق رتقتصممادية ورتةامتعيممة والاقاةيممة لعممام  1966يف
مواده ( \7ب  0\10 ،و  ) \13؛ واليااق االإةريقي حلقوق االإنسان والشعوب لعام  1981يف ممواده ( ، 12
 0\16و .)04
ومجم ادلسات نذكر :ادلس تور االإس با لعام  1978يف مادت  1\42؛ وادلس تور المري يف نص مادت \12
؛ وادلس م تور الب م و لعممام  1979يف نممص مادت م  1\103؛ وادلس م تور البولنممدي لعممام  1920يف الممادة  7؛
وادلس تور الربتاايل لعام  1972يف مادت  1\66؛ ودس تور كوراي انجنوبية لعمام  1978يف مادتم  33وادلسم تور
الاريب لعام  0211يف نص الفصو .31
( :)11راةع :د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،الرةع السابق  ،ص . 143
( :)10راةع الادة  1\42مجم ادلس تور االإس با لعام  1978؛ والادة  1\66مجم ادلس تور الربتاايل لعمام 1972
؛ والادة \29ر مجم ادلس تور الهنمدي لعمام  1977؛ والمادة  \12ممجم دسم تور الموالايت التحمدة المريكيمة ،
والفصو  31مجم ادلس تور الاريب لعام  0211؛ والادة  2مجم قانون البيئة االإندونييس لعام .1980
( :)13راةع :د .معر سعد هللا  ،حقوق االإنسمان وحقموق الشمعوب العالقمة والسم تادات القانونيمة  ،الطبعمة
الاانية  ،ديوان الطبوعات انجامعية  ،انجزارر  ، 1994 ،ص .121
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( :)14لقد ك انعقاد مإ ر س تو هومل يف الفهبة مجم  16 -2يونيو  1970بمدعوة ممجم ااعيمة العاممة لملمم التحمدة
ثقتىض القرار ر  398الصادر بتار  3ديسورب  1968خالل ادلورة الاالاة والعرشيجم  ،مجم رجو دراسة حماةل
البيئة االإنسانية .وقد ش عجم الإ ر اإعالن تضوجم  06م در و  129توصية ع درجة ابلاة مجم اليية.
( :)12بشأن ادلسات والنصوص الترشيعية راةع :د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،الرةع السابق  ،ص . 122
( :)16راةع البدر  01مجم اإعالن س تو هومل ؛ البدر  7والبدر  18والبدر  19ممجم اإعمالن ريمو ؛ والمواد (  4و
 11وما يل ا) مجم اتفاقية بر لونة لعام  1976والتعلقة حبؤية البحمر البميش التوسمل ؛ والمادة  197ومما يل ما
مجم اتفاقية قانون البحمار لعمام  1980؛ والمادة  3ممجم اتفاقيمة جمدة لعمام  1980والتعلقمة حبؤيمة البحمر المحمر
وخليج عدن ؛ والادتني  3و  4مجم اتفاقية ةيينا لعمام  1982اطاصمة حبؤيمة طبقمة الوزون ؛ والمواد ( 2و 16
وما بعدها) مجم اتفاقية التنو البيولويج لعام .1990
( :)17لقممد ك اعممامتد االتفاقيممة الوروبيممة حلقمموق االإنسممان بروممما يف الرابممع مممجم ن مومفرب  .1922ولقممد رحلقممت
بربوتوكمموالت اإضمماةية  ،كممؤ خضممعت لعممدة تعممديالت  ،ةممالا ثقتىض م الربوتوكممول ر  3الناةممذ يف  01سممب رب
 ،1972والربوتوكول ر  2الناةذ يف  02ديسورب  ، 1971والربوتوكمول ر  8الناةمذ يف  1ينماير  ، 1992وكن
يتضوجم ريض ًا نص الربوتوكول ر  0اذلي كن قد لك وةق ًا لادت اطامسمة (  )2الفقمرة  3ةمزكا ال يتجمزر ممجم
االتفاقية منذ رن رصبحت ،ةذة يف  01سب رب  . 1972مك ك تعديو االتفاقية ابلربوتوكول ر  11بدكا ممجم نفماذه
يف  1نومفرب  . 1998ومنذ هذا التمار  ،رلامي الربوتوكمول ر  9الناةمذ يف  1ركتموبر  ، 1994يف حمني رصمب
الربوتوكول ر  12دون غرض .كمؤ ك تعمديلها ثقتىضم الربوتوكمول ر  14اذلي دخمو حم ز النفماذ يف  1يونيمو
. 0212
( :)18راةع :د .معور رتيي محمد عبد احلاةظ  ،القانون ادلويل اايمة البيئمة وظماهرة التلموث (خطموة للممام
ااية البيئة ادلولية مجم التلوث)  ،دون طبعة  ،دار الكتي القانونية  ،مرص  ، 0210 ،ص .73
( :)19راةع بشأن موقف الفق مجم احلمق االإنسمان يف البيئمة لك ممجم :د .رمحمد عبمد الكمرم سمالمة  ،الرةمع
السابق  ،ص  106ومما يل ما .وكمذكل :د .محممد ،رص بموغزاةل ورخمرون  ،البيئمة وحقموق االإنسمان – الفماه
والبعاد  ،مجموعة رحباث  ،مطبعة رري  ،الوادي  ،انجزارر  ، 0211 ،ص  71وما يل ا.
( :)02راةع :د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،الرةع السابق  ،ص . 133
( :)01مروان يوسف صباغ  ،البيئة وحقوق االإنسان  ،الطبعة الو  ،كوم يو نرش  ،ب وت  ، 1990 ،ص
. 47 – 46
( :)00د .مسجم رةكمريجم  ،القمانون ادلويل للبيئمة  ،الطبعمة الو  ،دار المهضمة العربيمة  ،القماهرة ، 0226 ،
ص . 01
160

جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية

العدد 20

( :)03د .مسجم رةكريجم  ،الرةع السابق  ،ص . 00
( :)04لقمد ك ابمرام االتفاقيمة المريكيمة حلقموق االإنسمان ثدينمة سمان خوسم ي بكوسم تارياك بتمار  00نمومفرب
 ،1969ودخلت ح ز التنفيذ يف  17يوليو  . 1978وبلغ عدد رطراةها إا اية  9ربريو  04 0220دوةل.
كؤ ك اإحلاق ابالتفاقية بروتوكولني اقنني :الول س نة  1988يف جممال احلقموق رتقتصمادية ورتةامتعيمة والاقاةيمة
والعرو ابمس بروتوكول سان سملفادور اذلي دخمو حم ز النفماذ  16نمومفرب  .1999والربوتوكمول الاما 1992
القمايض ابإلاماك عقوبممة االإعمدام اذلي بمدر نفماذه يف  08روت  .1991راةمع نمص االتفاقيمة عم الوقممع:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html
( :)02راةع :د .معور رتيي محمد عبد احلاةظ  ،الرةع السابق  ،ص . 67
( :)06د .محمد ،رص بوغزاةل ورخرون  ،الرةع السابق  ،ص . 12
( :)07مجم الن ؤت جند من وة الصحة العالية  ،ومن ومة العومو ادلوليمة  ،وجملم اإدارة بمر،مج المم التحمدة
للبيئة  ،والبنك ادلويل  ،ومن وة التعاون والتمنية رتقتصادية ( .)OECDراةع يف ذكل :د .محمد سم كم ر
داود  ،الرةع نفس  ،ص  .123وكذكل  :د .مسجم رةكريجم  ،الرةع السابق  ،ص . 03
( :)08د .محمد س ك ر داود  ،الرةع السابق  ،ص . 96
( :)09الرةع نفس  ،ص . 98 - 97
( :)32لقد ك اإحصاك ما يفوق  222معاهدة دوليمة ذات الصمةل ثوضمو حؤيمة البيئمة  323 ،ممهما ذات طمابع
إاقلميي  ،ر لهبا ك اإبراهما بعد مإ ر س تو هومل لعام  1970اطاص ابلبيئة االإنسانية.
ل إالطال ع قامئة االتفاقيات التعلقة حبؤية البيئة راةع الوقع االإلكهبو :
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=387

( :)31ك ابرام اتفاقية حؤية طبقة الوزون بفيينا يف  00مارق  ، 1982ودخلت حم ز النفماذ يف  00ديسمورب
 .1988وانضوت اإل ا انجزارر ابلرسوم الرئمايس ر  324-90الصمادر يف  03سمب رب  ، 1990ر عمدد ، 69
الصادرة بتار  07سب رب .1990
( :)30ك ابرام اتفاقيمة التنمو البيولمويج بريمو دي جمان و يف  2يونيمو  .1990صمادقت عل ما انجزارمر ثقتىضم
الرسوم الرئايس ر  ، 163 – 92الإر يف  6يونيو  ، 1992انجريمدة الرليمة ر  ، 30الصمادرة بتمار 14
يونيو . 1996
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وتتعلق هذه االتفاقية بتحديد خمتلف الفاه اطاصة ابلتنو البيولمويج  ،كلمن اليلكوةيمة والحيماك البحريمة
احلية و احلية واحملاة ة ع الوارد البيولوةية وانجيسية الؤ لها قمية علوية  ،ابالإضاةة إا الناطق احملوية.
( :)33د .محمد س ك ر داود  ،التن القانو ادلويل ااية البيئة مجم التلموث – دراسمة قانونيمة حتليليمة ،
دون طبعة  ،دار الكتي القانونية  ،مرص. 127 ، 0210 ،
( :)34الرةع نفس .
( :)32راةع :د  .محيدة مجيةل  ،الن ام القانو للرضر البييئ ورليات تعويضم  ،دون طبعمة  ،دار اطمدل ونيمة
للسرش والتوزيع  ،انجزارر  ، 0211 ،ص .47
( :)36د  .محيدة مجيةل  ،الرةع السابق  ،ص . 47
( :)37خبصوص تكل ادلسات راةع لك مجم  :د .مسجم رةكريجم  ،الرةمع السمابق  ،ص  . 04 - 03وكمذكل :
د .رمحد عبد الكرم سالمة  ،الرةع السابق  ،ص .132 – 134
(38) : Prieur (M) : « Le droit international de l’environnement » ;Pedone ,Paris 2000,p.21.

( :)39لي اليعقويب  ،احلق يف بيئة سلمية  ،جمةل ةيو حقوق االإنسان  ،العدد الاما  ،يونيمو  ، 0213مركمز
ةيو البحث العلوي  ،لبنان  ،0213 ،ص . 22
( :)42قانون حؤية البيئة ر  23 -83الصمادر يف  2ةيفمري  ، 1983ر عمدد  ، 6الصمادرة بتمار ، 1983
ص .382
( :)41القانون ر  12 -23الصادر يف  19يوليو  ، 0223يتعلق حبؤية البيئة يف اإطار التمنية السم تدامة  ،ر
عدد  ، 43الصادرة بتار  02يوليو . 0223
وقد س بق هذا القانون مجموعة مجم القوانني والراس التنفيذية  ،وي كلتايل:
 الرسوم التنفيذي ر  91 - 87الإر يف  01ربرسو  ، 1987التعلق بدراسة تأق هتيئة احمليل. الرسوم التنفيذي ر  78 – 92الإر يف  07ةرباير  ، 1992والتعلق بدراسة التأق ات البيئية. الرسوم التنفيذي ر  393 – 98الإر يف  3نومفرب  ، 1998التعلق ابلسشات النصفة. القانون ر  12 – 21الإر يف  3يوليو  ، 0221التعلق بقانون النامج. القانون ر  19 – 21الإر يف  10ديسورب  ، 0221التعلق ابلنفاايت الصلبة. القانون ر  02 – 21الإر يف  10ديسورب  ، 0221التعلق بميئة االإقل والتمنية الس تدامة.162

