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 ٢٠٠٢مـن االعــالن الـسیاسي لقمــة التنمیـة المــستدامة فـي جوهانــسبرغ لــسنة ) ٨( أشـار المبــدأ )١(

تنمیــة االجتماعیــة ، والتنمیــة االقتــصادیة هــي األركــان الثالثــة للتنمیــة إلــى ان حمایــة البیئــة وال
  .المستدامة 

 ١٩٩٢) مـؤتمر قمـة االرض(من اعالن مؤتمر البیئـة والتنمیـة فـي ریـودي جـانیرو ) ٣( المبدأ )٢(
.  

القـضاء علـى آفـة الفقـر (من اإلعالن الـسیاسي لقمـة جوهانـسبورغ علـى ان ) ١٦( ینص المبدأ )٣(
ر األنمــــاط غیـــر المــــستدامة لالنتــــاج واالســـتهالك ، وحمایــــة قاعـــدة المــــوارد الطبیعیــــة ، وتغییـــ

وادارتهــا مــن أجــل المحافظــة علــى اســتمرار الحیــاة ، والتنمیــة االجتماعیــة واالقتــصادیة ، هــي 
  ) .األهداف الشاملة والمتطلبات الرئیسة للتنمیة المستدامة
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منهـا ) ٢٦(وقـد نـصت المـادة . مرفقـات ) ٦(دة و ثالثـین مـا) ٣٠( تشتمل هذه االتفاقیـة علـى )١(

] الوثیقــة [ یبــدأ نفــاذ هــذه االتفاقیــة فــي الیــوم التــسعین لتــاریخ ایــداع الــصك : " علــى مــا یــأتي 
  " .التصدیق او القبول أو االقرار أو االنضمام ] وثائق [ الخمسین من صكوك 

  . دیباجة اتفاقیة استكهولم )٢(
  . المصدر نفسه  )٣(
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  .من اعالن ریو ) ١٥(والمبدأ . من اتفاقیة استكهولم ) ١(مادة  ال)١(
  . دیباجة االتفاقیة )٢(
وســباعي الكلــور ، وسداســي ) Deldrin(وكلــوردین و انــدرین ودیلــدرین ) Aldrin( مثــل الــدرین )٣(

 PCBS، ومـا یركس،وتوكـسافین،ومركبات ثنائیـة الفینیــل متعـدد الكلـورة  )HCB(كلـور البنـزین 

(poly – chlorinated Biphenyls) ومركبـــات ثنـــائي بنـــزو بارادیوكـــسین متعـــدد الكلـــورة ، 
)PCDD) ((،وثنـــائي بنزوفیـــوران متعـــدد الكلـــورة )الدیوكـــسیناتPCDF) (ویـــذكر ان ).الفیورانـــات

تنبعـث مـن العملیـات الحراریـة التـي تـشمل مـواد عـضویة ) PCDF , PCDD, PCBS(المركبـات 
مـن ) جــ( الجـزء الثـاني مـن المرفـق –تام أو للتفاعالت الكیمیائیة وكلور نتیجة لالحتراق غیر ال

  .االتفاقیة 
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  .الجزء األول من االتفاقیة / االزالة) أ( المرفق )١(
  ) .تي. دي. دي(الجزء االول من االتفاقیة والجزء الثاني الـ / التقیید ) ب( المرفق )٢(
كالدیوكسینات والفیورانات ومركبات ثنـائي  وهذا ال ینفي وجود تعاریف علمیة لبعض المركبات )*(

  .من االتفاقیة ) جـ(الفینیل متعدد الكلورة في الجزء الرابع من المرفق 
مقدمــة مــشروع :  جهــاز شــؤون البیئــة – وزارة الدولــة لــشؤون البیئــة – جمهوریــة مــصر العربیــة )٣(

ت العـضویة الثابتـة ، موقـع اعداد خطة تنفیذ العمل الوطنیة التفاقیـة اسـتكهولم المعنیـة بالملوثـا
  جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون البیئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

)W W W. eeaa. Gov . eg. (  
ً مثـال ذلــك ان المــادة المــستعملة للعــزل فــي االجهـزة الكهربائیــة التــي تعــرف اختــصارا بــالحروف )٤(

)PCBs ( ًاتـضح مـؤخرا انهـا تـسبب الـسرطان وتــؤدي إلـى التـشوهات الخلقیـة عنـد االجنــة ، وان
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ظهــور التفــاعالت الحــادة علــى الجلــد ، ) Deldrin(لمبیــد الحــشري دیلــدرین مــن نتــائج التــسمم با

==  
عــالي التــسمیة ، یتــسبب فــي ظهــور طفــح جلــدي مــستعص ) Dioxin(وان مركــب دیوكــسین == 

علــى العــالج ، وغثیــان ، وقــيء متكــرر ، ودوار ، ونوبــات اغمــاء جــراء التــأثیر علــى الجهــاز 
. ًبات ، فضال عـن التـسبب فـي والدة أطفـال مـشوهین ، دالعصبي ، وتأثیراته على الحیوان والن

   .٦٤-٦٢ ، ص٢/٥/١٩٨٨عبد الرحمن النمر ، توریث السموم ، مجلة الدستور ، ع
قـرب شـالالت نیاكـارا ) Love Canal( من األمثلة الواقعیة على ذلـك قـضیة مـساكن قنـاة الحـب )١(

  : ، وملخصها 
 قـرب القنـاة المـذكورة أذابتهـا میـاه األمطـار فطفـت إلـى ان المواد الكیمائیة التي دفنت في التربة

الــسطح وتــسربت عبــر منافــذ التربــة إلــى الهــواء ، ومــن ثــم إلــى داخــل بیــوت المنطقــة الــسكنیة 
وخارجها ، مما أدى إلى استنشاق السموم وحـدوث إجهـاض بـین النـساء الحوامـل ووالدة أطفـال 

عبـد الـرحمن النمـر . د. (لـى مـستوى وبائـــي مشوهین وارتفاع معدل اإلصابة بأمراض الرئتین إ
  ) ، مصدر سبق ذكره

ومــن الكــوارث البیئیــة والــصحیة تفــشي مــرض میناماتــا بــین ســكان میناماتــا بجزیــرة كیوشــو فــي   
 ٤٠٠الیابـــان ، وذلـــك فـــي الخمـــسینیات والـــستینیات مـــن القـــرن الماضـــي والتـــسبب فـــي مقتـــل 
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عـصبیة جـراء اسـتهالك الـسمك الملـوث شخص ومعاناة أكثر من ألفي شخص من اضطرابات 

  ==بالزئبق المثیلي الناتج عن مصنع كیمیائي ویتم تصریفه في البحر ، 
أو الذي كان یتم إنتاجه في البحر مـن الفـضالت المحتویـة علـى زئبـق غیـر عـضوي بواسـطة == 

ابریـل /سان حالة البیئـة فـي العـالم ، نیـ:  برنامج األمم المتحدة للبیئة –بعض الكائنات البحریة 
   .٩٤ فقرة ٦٢ ، ص١٩٨٩

ًأما تصدیر النفایات الخطرة النوویـة والـسامة إلـى افریقیـا ، فقـد اصـبح معروفـا بـصورة رسـمیة ،   
مثلمــا عرفــت حادثــة االختفــاء الغــامض أوائــل الثمانینیــات لــشحنة مــن برامیــل الطمــى الملــوث 

ــــة مــــصطفى كمــــ. د. بالدیوكــــسین أثنــــاء عبورهــــا بــــین ایطالیــــا وفرنــــسا  ــــا : ال طلب انقــــاذ كوكبن
 ، ١، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، برنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة ، ط) التحــدیات واآلمــال(

 Peter, Ch. M., taking environment seriously: the–ًأیـضا  . ١٤١ ، ص١٩٩٢بیـروت ، 
African charter, Review of the African commission on human and peoples Rights, 

vol. 3, parts 1-2, 1993, P. 42.   
ً كـــان مروعـــا ، عنـــدما انطلـــق بـــشكل ١٩٨٤دیـــسمبر / كـــانون االول ٣ – ٢ومـــا حـــدث لیلـــة   

طـن مـن مـادة ایوسـیانات المثیـل مـن مـصنع مبیـدات اآلفـات التـابع ) ٣٠(مفاجئ كمیة تقدر بـ 
) ٢٨٠٠(إلى وفـاة أكثـر مـن بمدینة بوبال في الهند ، وأدى الحادث ) Union Carbide(لشركة 

شخص كانوا یعیشون بجوار المصنع ، كما فـر مـن بوبـال مـا ال یقـل عـن مـائتي الـف شـخص 
ـــــذي اعقـــــب الحـــــادث  ـــــاذ كوكبنـــــا . د. خـــــالل االســـــبوع االول ال ـــــة ، انق مـــــصطفى كمـــــال طلب

   .١٢٢المصدر السابق ، ص٠٠٠٠
، موقـع البرنـامج فـي االنترنیـت ) GEF(مرفـق البیئـة العـالمي /  برنامج االمم المتحدة االنمـائي )١(

 :  
WWW, Undp. Org /gef.   
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Green house Gases





                                                        
وغـــازات . ً تــسمى ایــضا غــازات التــسخین االرضـــي او غــازات البیــوت الخــضراء او الزجاجیــة )١(

) N2o(واوكسید النتـروجین ) CH4(وغاز المیثان ) Co2(الدفیئة هي غاز ثاني أوكسید الكاربون 
) PFCs(وبیرفلوركاربونـــــــــــــــات ) HFCs(وكاربونات هیــــــــــــــدروفلور: ، والمركبــــــــــــــات الفلوریـــــــــــــــة 

)perfluorocarbons (وهكـسافلوراید الكبریـت)SF6) (sulphur hexafluoride (–سـعید سـالم .  د
 ، ٢٠٠٢جویلي ، التنظیم الدولي لتغیر المناخ وارتفـاع درجـة الحـرارة ، دار النهـضة العربیـة ، 

ــــــــــي تتعــــــــــرض٣٢ص ــــــــــذكر ان االضــــــــــرار الت    لهــــــــــا طبقــــــــــة االوزون  ، ومــــــــــن الجــــــــــدیر بال
)Ozone layer ( ناجمـة عـن االسـتخدام الـصناعي الواسـع لـبعض انـواع غـاز الكلورفلوروكربـون

لبث بعض المواد الكیمیاویة عـن طریـق االیروسـول مثـل المبیـدات الحـشریة والكیمیاویـات التـي 
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستخدم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الزراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروائح 

   .١١ المصدر نفسه ، ص–والعطور 
 بموجـب -او یـستخدمه /؛ الذي یقتصر كل طـرف ینتجـه و ) .DD. Tتي .  دي.دي( وهو الـ )٢(

 علــى مكافحـة نــاقالت –ًسـجل یحـتفظ بــه لـدى امانـة االتفاقیــة ویكـون متاحــا الطـالع الجمهـور 
) WHO(ًاالمـراض وفقــا للتوصــیات والمبــادئ التوجیهیــة الـصادرة عــن منظمــة الــصحة العالمیــة 

) التقییـــد) (ب(راجـــع المرفـــق :  االمـــر القـــضاء علیـــه بهــدف تخفـــیض اســـتخدامه ، وفـــي نهایـــة
  .من االتفاقیة ) تي. دي. الـ دي(الجزء الثاني 
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علـــى ان مركبــات ثنـــائي بنـــزو بـــارا ) ج(فئـــات المـــصادر مــن المرفـــق :  نـــص الجـــزء الثــاني  )١(

ي وسداســ) الفیورانــات(ثنــائي بنزوفیــوران متعــدد الكلــوة ) الدیوكــسینات(دیوكــسین متعــدد الكلــورة 
كلـور البنـزین وثنائیـات الفینیـل متعـددة الكلـورة، تنبعـث مـن العملیـات الحراریـة التـي تـشمل مـواد 

ــــة  ــــام او للتفــــاعالت الكیمائی ــــور كنتیجــــة االحتــــراق غیــــر الت ــــات المــــصادر . عــــضویة وكل ولفئ
  :ًالصناعیة التالیة قدرة عالیة نسبیا على تشكیل واطالق هذه المواد الكیمیائیة  في البیئة 

اجهزة ترمید النفایات ، بما في ذلك ترمید النفایـات البلدیـة إلـى الخطـرة أو النفایـات الطبیـة او )أ  
  حمأة المجاري في مكان واحد ؛

  افران االسمنت التي تحرق نفایات خطرة ؛)ب  
انتـــاج لـــب الـــورق باســـتخدام عنـــصر الكلـــور او المـــواد الكیمیائیـــة المولـــدة لعنـــصر الكلـــور )ج  

  للتبییض ؛
 مـــصانع –االنتـــاج الثـــانوي للنحـــاس : لعملیـــات الحراریـــة التالیـــة فـــي الـــصناعات المعدنیـــة ا)د  

   االنتاج الثانوي للزنك ؛ – االنتاج الثانوي لاللمنیوم –الملبدات في صناعات الحدید والصلب 
علـى ان الدیوكـسینات والفیورنـات ) ج(فئات المصادر من المرفـق : ونص الجزء الثالث     

 البنـزین وثنائیـات الفینیـل متعـدد الكلـورة یمكـن ان تتكـون مـن غیـر قـصد وتطلـق وسداسي كلور
  : من فئات المصادر التالیة ، بما في ذلك 

  حرق النفایات في العراء ، بما فیها حرق مواقع دفن النفایات ؛)أ  
  عملیات حراریة في الصناعات المعدنیة لم تذكر في الجزء الثاني ؛)ب  
  ي المناطق السكنیة ؛مصادر االحتراق ف)ج  
  احتراق الوقود االحفوري في غالیات المرافق والمنشآت الصناعیة ؛)د  
  ==منشآت حرق الخشب وانواع وقود الكتلة اإلحیائیة األخرى ؛ )هـ  
  

==  
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  المطلب الثاني 
  المبادئ 

 



––



 

 







 

                                                                                                                                        
عملیات معینـة النتـاج المـواد الكیمیائیـة تنطلـق منهـا بـصورة غیـر مقـصودة ملوثـات عـضویة )و  

  ودة ، وبخاصة انتاج كلور الفینیل والكلورانیل ؛ثابتة تكونت بصورة غیر مقص
  محارق الجثث ؛)ز  
  المركبات اآللیة ، والسیما التي تحرق الغازولین المحتوي على الرصاص ؛)ح  
  تدمیر جیف الحیوانات ؛)ط  
  ؛) بانتزاع القلویة(وصقلها ) بالكلورانیل(سبغ المنسوجات الجلود )ي  
   عمرها ؛معامل تقطیع المركبات بعد نهایة)ك  
  حرق الكابالت النحاسیة بدون لهب ؛)ل  
  .مصافي نفایات الزیوت )م  
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Ramsar 

convention





                                                        
  . دیباجة االتفاقیة )١(
ذات االهمیـــة الدولیـــة ) المـــستنقعات( رامـــسار ، منطقـــة فـــي ایـــران ویقـــصد بالمنـــاطق الرطبـــة )*(

  .ومواطن الطیور المائیة المهاجرة وموائلها 
ومن  الجـدیر بالـذكر ان معاهـدة الفـضاء الخـارجي . امسار من اتفاقیة ر) ٥(الفقرة ) ٢( المادة )٢(

منهـــا ) ٢(فقــرة ) ٩(ًایـــضا وذلــك بموجــب المـــادة ) موضــوع البحــث( تبنــت المبـــدأ ١٩٦٧لعــام 
  :راجع 

Barros and Johnston, the international Law of pollution , New York – London , 1974, P. 
368   

  ).٨( فقرة ٢٤٦ ، ٢٤٥، و ) ١( فقرة ٢٤٢و ٢٣٦ و ١٩٤/٢  و١٩٣ و ٧٧ و ٥٦ المواد )٣(
 Abdul Qawi A-Yusuf , The U. N: (ًایــضا . مــن االتفاقیــة ) ٣( الدیباجــة ، والمــادة )٤(

convention on Biological                                                             
     Diversity – Qatar International Law conference, 1994 P. 1171. Also : I. L. M. No. 4 

, 1992, P. 824 .     
  .من البروتوكول ) ٣(الفقرة ) ٢٠( المادة )٥(
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  .اتفاقیة ) ١(فقرة ) ١٠( المادة )١(
،المجلـــة المـــصریة للقـــانون "نظـــرات فـــي اتفاقیـــة التنـــوع الحیـــوي "احمـــد عبـــد الكـــریم ســـالمة،.  د)٢(

  ٤٢،ص١٩٩٢، ٤٨الدولي،مج 
)*( Barros and Johnston, op. , cit., P. 368  
  .منها ) ١٣(و ) ١٢( دیباجة اتفاقیة استكهولم ، والمادتان )٣(
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Nervo





soft law 

                                                        
  ) .١(الفقرة ) ١٢( المادة )١(
  ) .٢(و ) ١(الفقرتان ) ٦( المادة )٢(
  ) .٤( فقرة ٨٢ و ٧٠ و ٦٩ و ٦٢ و ٦١ المواد )٣(
ــــــوع ) ٧(و ) ٦(و ) ٤(و ) ٢(الفقــــــرات ) ٢٠( الدیباجــــــة ، والمــــــادة )٤( ز ویــــــذكر ان اتفاقیــــــة التن

االحیــائي ســعت إلــى ایجــاد آلیــة یــتم مــن خاللهــا تلبیــة احتیاجــات البلــدان النامیــة فیمــا یتعلــق 
  .بالموارد المالیة والحصول على التكنولوجیا االحیائیة 

  ) .٦( المادة )٥(
  ) .٤(فقرة ) ٢٨(، والمادة ) ٢٢( الدیباجة ، والمادة )٦(
  .یباجة  الد)٧(

)٨(  I. C. J. , Reports 1969, PP. 52 – 55 , 65 , 93 ; also E. D. Brown , The Legal Regime 
of Hydrospace, London , 1971 , PP. 63-67. 
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––

Sanctions

 

 





 

 

 

                                                        
   .٨/٩و ) ١( المادتان )١(
عدم وجـود تأكیـد علمـي مطلـق ال یجـب ان یـستخدم " من االعالن على ان ) ١٥( نص المبدأ )٢(

  .جیل اتخاذ تدابیر فعالة لمنع تدهور اوضاع البیئة كذریعة لتأ
  .من االتفاقیة ) ١٧( المادة )٣(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٢٦٤

polluter – pays principle 

 













 

precautionary principle 

(Anticipatory) 
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  ٢٦٥

common But Differentiated 

Responsibilities  









 

 – 











 

                                                        
  .من االتفاقیة ) ١٨( المادة )١(
واتفاقیـة ) ١٠المـادة  (١٩٧٣ مثل اتفاقیة لنـدن الخاصـة بمنـع التلـوث البحـري مـن الـسفن لـسنة )٢(

واتفاقیــة ) ٢١(لمــادة  ا١٩٧٤بــاریس الخاصــة بمنــع التلــوث البحــري مــن مــصادر ارضــیة لــسنة 
) ١٩٨٢ واتفاقیـــة قـــانون البحـــار١٣المـــادة (١٩٧٩تلـــوث الهـــواء بعیـــد المـــدى عبـــر الحـــدود ، 

  .الخ٠٠٠) ٢٧المادة  (١٩٩٢واتفاقیة التنوع الحیوي ) ٢٨٧/١، ) ٢٨٠ – ٢٧٩المواد(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  
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–



 

 

  المبحث الثاني 
  االلتزامات والتدابیر

 



 

–











                                                        
فاقیــة مـن االت) ب(مـن االتفاقیـة ، وكمـا یقـضي الجـزء الثـاني مـن المرفـق ) ٥(فقـرة ) ٩( المـادة )١(

  .ًویكون متاحا الطالع الجمهور  . تي. دي. بانشاء سجل للـ دي
مـن ) أ(الفقرة ) ٢( المادة ٠٠ طرف االتفاقیة یعني دولة أو منظمة اقلیمیة للتكامل االقتصادي )*(

  .االتفاقیة 
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 –

 

 





















 

                                                        
  . دیباجة االتفاقیة )١(
المجلــة المــصریة " التلــوث تــأمالت حــول الحمایــة الدولیــة للبیئــة مــن " احمــد ابــو الوفــا ، . د.  أ)٢(

رضـوان أحمـد الجـاف ، حـق االنـسان  . ٦٣ – ٦٢ ، ص١٩٩٣ ، ٤٩للقانون الدولي ، العدد 
 جامعــة القــاهرة ، – كلیـة الحقــوق –فـي بیئــة ســلیمة فـي القــانون الــدولي العـام ، رســالة دكتــوراه 

   ٣٤١ ، ص١٩٩٨
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 –

 





 



 

––





 

                                                        
هــي الــدرین ) أ(یــة المــذكورة فــي المرفــق مــن االتفاقیــة ، والمــواد الكیمیائ) ١(الفقــرة ) ٣( المــادة )١(

، مــایركس ، ) HCB(كلــوردین ، دیلــدرین ، انــدرین ، ســباعي الكلــور ، سداســي كلــور البنــزین 
  ) .PCBs(توكسافین ، مركبات ثنائیة الفینیل متعدد الكلورة 

. ي ديهــ) ب(مــن االتفاقیــة ، والمــادة الكیمیاویــة المــذكورة فــي المرفــق ) ١(الفقــرة ) ٣( المــادة )٢(
  .تي . دي 

ومـن الجـدیر بالــذكر ، ان اتفاقیـة اســتكهولم . مـن االتفاقیــة ) ٤(والمــادة ) ٢(الفقـرة ) ٣( المـادة )٣(
تــسمح للـــدول غیـــر االطــراف فیهـــا باســـتیراد المــواد الكیمیائیـــة المـــذكورة فــي االتفاقیـــة المـــسموح 

 تبــین كیفیــة اســتخدام هــذه ًباســتیرادها ، وفقــا الحكــام االتفاقیــة علــى شــرط تقــدیم شــهادة اعتمــاد
المواد الكیمیائیة مع االلتزام بحمایة الصحة البشریة والبیئـة باتخـاذ مـا یلـزم مـن اجـراءات لتدنیـة 

  ) .من االتفاقیة) أ(٣-ب-٣/٢المادة (االطالقات أو منعها 
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  ٢٦٩

 –













 

 











–
–

 

                                                        
  . من االتفاقیة ٣/٣ المادة )١(
  .من االتفاقیة ) ٣(فقرة ) ١٠( المادة )*(
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 –









 

 –



 





 

 

 







                                                        
ـــــــورة  وهـــــــي ثنـــــــائي بن)١( ـــــــائي بنزوفیـــــــوران المتعـــــــدد الكل ـــــسین المتعـــــــدد الكلـــــــورة وثن زوبـــــــارا دیوكــ

)PCDD/PCDF ( وسداسي كلور البنزین)HCB ( وثنائیات الفینیل متعدد الكلورة)PCBs. (  
  .من االتفاقیة ) ٥( المادة )٢(
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 –





















                                                        
  . من االتفاقیة ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١الفقرات ) ٦( المادة )١(
ٕإلى میثاق المـم المتحـدة ، ومبـادئ القـانون الـدولي ، والـى اتفـاقیتي  لقد اشارت دیباجة االتفاقیة )٢(

   .١٩٩٢روتردام وبازل ، وكذلك إلى اعالن ریو للبیئة والتنمیة 
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 –







 

 –







 

 









                                                        
  .من االتفاقیة ) ٥(و ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(و ) ١(الفقرات ) ٩( المادة )١(
  .من االتفاقیة ) ٢(الفقرة ) ٧( المادة )٢(
  . االتفاقیة من) ١(فقرة ) ١٠( المادة )٣(
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–

 

 

soft Law

 

 –







 

 





 

 –







                                                        
   .١١/١ المادة )١(
   .٢ - ١/ ١٥ المادة )٢(
   .١٣/١ المادة )٣(
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 –









 

 

 

 

  

                                                        
   .٤ ، ١٣/٢ المادة )١(
   . ٣ – ١٢/١ المادة )٢(
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  المبحث الثالث 
  الحقوق والحریات
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  ٢٧٦



 

– 

 













 

– 

 





                                                        
  .من االتفاقیة ) ٢٧( المادة )١(
 هـــم المخــاطبون بهـــا والملزمـــون بمراعاتهـــا – أي اطرافهـــا – ومفــاد ذلـــك ان واضـــعي االتفاقیــة )٢(

حیـال ) Estoppel(دم ابداء الـتحفظ علـى االتفاقیـة یعنـي انـشاء اغـالق وتنفیذها واتفاقهم على ع
  .أیة رغبة او نیة في التحفظ على االتفاقیة 

  .من االتفاقیة ) ١(فقرة ) ٢٨( المادة )٣(
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UNEP

                                                        
  .من االتفاقیة ) ٢٩( المادة )١(
  .من االتفاقیة ) ٢(و ) ١(فقرة  ) ٢٨( المادة )٢(
  .المم المتحدة من شأن ا) ١(فقرة ) ٢٦( المادة )٣(
  .من میثاق االمم المتحدة ) ١(فقرة ) ١٠٢( المادة )٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٢٧٨







copconvention parties 







IUPAC

                                                        
  . من االتفاقیة ٢٠/٣ المادة )١(
  . من االتفاقیة ١٩/٦ الماد )٢(
والوكالة الدولیة للطاقـة الذریـة ، وبرنـامج االمـم المتحـدة ) WHO( مثل منظمة الصحة العالمیة )*(

ة الكیمیائیــة الــذي أنــشأته منظمــة الــصحة العالمیــة ، والبرنــامج الــدولي للــسالم) UNEP(للبیئــة 
 بالتعـــاون مـــع منظمـــة العمـــل الدولیـــة وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة للبیئـــة لتقیـــیم ١٩٨٠فـــي عـــام 

، ٠٠ مــصطفى كمــال طلبــة انقــاذ كوكبنــا –المخــاطر التــي تــسببها مــواد معینــة للــصحة والبیئــة 
ًدورهـــا ایـــضا اذ ) FAO(ولیـــة  ، ولمنظمـــة الغـــذاء والزراعـــة الد١٣٧مـــصدر ســـبق ذكـــره ، ص

 ١٩٨٥ المدونــــة الدولیـــة للـــسلوك العــــام ١٠/٨٥اقـــرت فـــي مؤتمرهـــا الثالــــث وبموجـــب قرارهـــا 
والخاصة بتوزیع المبیدات واسـتخدامها ، األمـر الـذي یعكـس مـدى عنایـة هـذه المنظمـة الدولیـة 

ــــضارة الناجمــــة عــــن اســــتخدام االســــمدة ال ــــأثیرات ال ــــع الت ــــة المتخصــــصة واهتمامهــــا بمن كیمیائی
)Fertilizers ( ــــــــــب ــــــــــضارة ) Pesticides(ومبیــــــــــدات الطحال ــــــــــدة لالعــــــــــشاب ال والمــــــــــواد المبی
)Herbicides (– راجع :  

- Cald Well (L. K.):International environmental policy and Law, (1st edn., Durham 
NC, 1980) , P. 106. 

- Szasz, paul C., Restructuring the International organizational framework, in : 
Environmental change and International Law, New challenges and dimensions, E. 
B. Weiss (ed.), United Nations University press, 1992, P. 348.  
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و أ) مـؤتمر الـدول االطـراف(ویمكن القول ان مؤتمر االطراف او .  من االتفاقیة ١٩/٨ المادة )١(

ًیعد بمثابة الجهـاز العـام فـي قـانون المنظمـات الدولیـة ویعـد ایـضا ) اجتماعات الدول األطراف(
ًصیغة جدیدة لم یألفها التنظیم الدولي سابقا ، ومن معالم ومظاهر هـذه الـصیغة ، ان اتفاقیـات 

  ، ومعاهــدة١٩٧١دولیـة متعـددة االطــراف مثـل اتفاقیـة رامــسار لحمایـة األراضـي الرطبــة لـسنة 
 ، ١٩٧٩ ، واتفاقیــة تلـوث الهـواء العــابر للحـدود لــسنة ١٩٧٢لنـدن لمنـع التلــوث البحـري لـسنة 

 ، واتفاقیة بازل لمنـع االتجـار بالنفایـات الخطـرة ١٩٨٥واتفاقیة فینا لحمایة طبقة االوزون لسنة 
 ، واتفاقیـــة االمـــم ١٩٩٢ واتفاقیـــة االمـــم المتحـــدة االطاریـــة لتغیـــر المنـــاخ لـــسنة ١٩٨٩لـــسنة 

 ، ١٩٩٤ ، واتفاقیـــة مكافحـــة التـــصحر لـــسنة ١٩٩٢المتحـــدة االطاریـــة للتنـــوع االحیـــائي لـــسنة 
 ، ، ومعاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب ١٩٩٦واتفاقیـة امریكــا لحمایــة الــسالحف البحریــة لـسنة 

 ، ١٩٩٧ ، وبروتوكــول كیوتــو الخــاص بظــاهرة االحتبــاس الحــراري لــسنة ١٩٩٦النوویــة لعــام 
 ، واتفاقیــــة ٢٠٠١ الخاصــــة بالملوثــــات العــــضویة الثابتــــة لــــسنة – البحــــث واالتفاقیــــة موضــــوع

 قـــد اعتمـــدت مـــا یـــشبه ٢٠٠١الیونـــسكو بـــشأن حمایـــة التـــراث الثقـــافي المغمـــور بالمیـــاه لـــسنة 
ولــذا یــصح ان یطلــق . التنظــیم الــدولي لكــن دون مــسمى لهــذه المنظمــة أو المنظمــات الدولیــة 

االتفاقیـــات (مـــا یـــصح تـــسمیة اتفاقیاتهـــا المنـــشئة بــــ ك" منظمـــات دولیـــة غیـــر مـــسماة " علیهـــا 
  .، راجع حول الموضوع وفي مجال اتفاقیات القانون الدولي البیئي "التلقائیة أو المؤسساتیة 

- Robin R. Churchill and Geir Ulfstein : (autonomous Institutional Arrangements in 
Multilateral Agreements ….) A. J. I. L. vol. 94 , No. 4, oct 2000, PP. 623 – 659 . 

- -I. L. M. No. 4, 1992 P ; 3114 July 1992:. 
- -A. J. I. C. L., vol. 2 No. 1 March 1990, PP. 154 – 177 . == 
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ــــة ==  كــــذلك نیــــرمین الــــسعدني ، بروتوكــــول كیوتــــو وازمــــة تغیــــر المنــــاخ ، مجلــــة الــــسیاسة الدول
   .٢٠٨-٢٠٥ص، ٢٠٠١ ، ١٤٥، ع) القاهرة(

  . من االتفاقیة ١٩/٦ المادة )١(
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  . من االتفاقیة ٢٠/٣ المادة )١(
  . من االتفاقیة ٥، ٢١/٣ المادة )٢(
  . ب من االتفاقیة -٢٢/٥ المادة )٣(
  . من االتفاقیة ٢-٢٣/١ المادة )٤(
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  . من االتفاقیة ٢١/١ المادة )١(
  . من االتفاقیة ٣-٢٢/٥ المادة )٢(
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 The Right to development 

Sustainable development  























                                                        
)١(  Nigel Dower sustainability and the right to development, in : International justice 
and the third world,  
R. Attifield and B. Wilkins (ed.) , London – New York , 1992 , PP. 95, 115. 

  .من اتفاقیة تغیر المناخ )  ٤(الفقرة ) ٣( المادة )٢(
  :   للمزید عن الحق في التنمیة ینظر )٣(

ـــة الـــسیاسة الدولیة،العـــدد . د - ـــدین هالل،مفهـــوم الحـــق فـــي التنمیة،مجل نیـــسان ٦٨علـــي ال
  .٣٥–٣٢،ص١٩٨٣ابریل /
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نیـسان ٦٨مجلـة الـسیاسة الدولیة،العـدد " هل یوجد قانون دولي للتنمیة ؟" حسن نافعة . د -

  . ==٧٩،ص١٩٨٣ابریل /
==  

المــصریة للقــانون الــدولي ،  نحــو قــانون دولــي للتنمیة،المجلــة –محمــد الــسعید الــدقاق . د -
  .٥١، ص١٩٧٨ ، ٣٤ع

- Hammond, Peter. J. “ Is there any thing new in the concept of sustainable 
development ?in the environment after Rio : International Law and economics, (L. 
campiglio, etal. , eds.), Graham and Trot man : pub, 1994 , PP. 185 – 187. 

- Gundling L., : our responsibility to future generations, in : Agora : What obligation 
does our generation own to the next ? an approach to global environmental 
responsibility, A. J. I. L. vol. 84, No. 1. 1990, P. 208. 

  .قیة استكهولم دیباجة اتفا:  ینظر )١(
  .الدول الجزریة : صحیحها في اللغة العربیة  )*(
  .. دیباجة اتفاقیة استكهولم )٢(
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Soft Law

                                                        
 الـخ ونـسمیه ٠٠٠القـانون الهـش ، أو القـانون اللـین ، أو القـانون اللطیـف : ً یطلق علیه أیـضا )*(

لـذي یتـضمن ا) Hard Law(ًتمییزا له عن القانون الدولي الصلب أو الدقیق والجامد )  المیسر(
التزامـات أو نـصوص وأحكـام محـددة بدقــة ، وال بـدیل أو مراعـاة بـشأنها ، وان االخـالل بهــا او 

  .عدم مراعاتها ترتب المسؤولیة الدولیة ال محالة 
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