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وىيأ لي أسبابو وأىداني بالمعرفة إلنجاز  أشكر اهلل العمي القدير الذي يسر لي سبيل العمم
 ىذا العمل أسألو سبحانو وتعالى اإلخبلص في القول والعمل.

الذي لم  "بن فريحة رشيد"الفاضل الدكتور  يأتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير ألستاذ
 يبخل ولو لحظة طوال مدة إنجاز ىذه المذكرة بتوجيياتو ونصائحو
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 الحمد هلل الذي وفقني إلى إتمام ىذا العمل
 أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع إلى من أدين ليم الفضل بعد باهلل سبحانو

إلى أمي العزيزة التي انتظرت لحظة نجاحي وسعت لساعدتي ونورت عقمي لشق دروب 
 النجاح

لى أبي الغالي الذي عممني أن تعطي لمعمم حقو  وا 
 حفظيم اهلل

لى إخوتي األعزاء  وا 
لى زميبلتي وزمبلئي بالدراسة  وا 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 

 وال : موضوع البحثأ
لقد شيد العالم في المدة السابقة ثورة تكنولوجية متطورة في شتى المجاالت وخصوصا 

يجابيات ذلك التطور في كل إواالتصاالت وموارد الطاقة وبالرغم من ، في مجال الصناعة
نتائج سمبية عمى بعض القطاعات الحيوية والتي من أبرزىا المناخ  نو قد خمفأال إاألصعدة 

الغازات السامة واالحتباس الحراري والنفايات من المصانع إلى ضرر  انبعاثذ أدت كثرة إ
ومع مرور الوقت أخذت تمك المخاطر باالرتفاع عمى نحو ييدد ، كبير في سبلمة المناخ
ومن ىنا بدأت الجيود الدولية لتدارك تمك ، نات األخرىلى حياة الكائإالحياة اإلنسانية إضافة 

األخطار عن طريق تدخل المنظمات الدولية ورعايتيا لمؤتمرات دولية ألجل إبرام اتفاقيات 
حيث ، دولية تبعد اآلثار السمبية لمتدىور المناخي وتخفيف أثاره الضارة إلى اقل درجة ممكنة

تساعد عمى حماية المناخ وتخفيض متوسط  أسفرت تمك الجيود عن إيجاد وسائل عممية
وقد رافقت الجيود الدولية محاوالت عمى المستوى الوطني ، درجات الحرارة لمكرة األرضية

عبر جيود المشرعين الوطنين في حماية المناخ من خبلل تكريس ىذا الحق في صمب 
صدر السمطة المختصة الوثائق الدستورية وترك اآلليات التنفيذية لمحماية إلى قوانين خاصة ت

 . بالتشريع
 ىمية البحثأثانيا : 

نو يأخذ بعدا دوليا ودستوريا يتعمق بإماطة أتتبمور أىمية البحث في ىذا الموضوع في 
والوقوف  ،المثام عن التنظيم القانوني لممناخ في كونو يوفر األسس العامة لمحماية من عدميا

ي، ومعرفة اآلليات التي تتبعيا المنظمات المسوغات والعوامل التي تسبب التموث المناخ
كما ،وكونيا متكاممة من حيث الجيد الدولي وجيد المشرع الوطني ،الدولية في الحماية

ما و  لحداثة التجربة بالنظر الحماية الدولية والدستورية لممناخ أىمية بالغة تكتسب دراسة
فاوت مستويات الحماية من ، السيما عمى المستوى داخمي حيث تتومشاكل أحداث من رافقيا

 . دولة إلى أخرى وحسب تطور نظاميا االقتصادي والسياسي
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 .شكالية البحثإ:  ثالثا
إن البحث في ىذا الموضوع، يثير عدة إشكاليات، منيا ما يتعمق بالنصوص الواردة  

حيث تثار مشكمة قصور النصوص االتفاقية في شأن توفير الحماية  ،في االتفاقيات الدولية
وغياب اآلليات التنفيذية إللزام الدول الصناعية الكبرى في حالة  ،لمطموبة لممناخ من التموثا

وعدم وجود منظمة دولية متخصصة لحماية المناخ، وضعف مستوى  ،مخالفة قواعد الحماية
يضاف  ،التكامل بين االتفاقيات الدولية والقوانين الداخمية المنظمة لممناخ في بعض الدول

ف المعالجة الدستورية الكافية لتنظيم الحق في سبلمة المناخ، وغياب العدالة في إلييا ضع
 . في خفض التموث بين الدول توزيع االلتزامات

 .رابعا : منيج البحث 
وستقتصر ىذه الدراسة عمى  ،وسنتبع في بحثنا منيج الدراسة التحميمية المقارنة

 1992فاقية األمم المتحدة اإلطارية لعام االتفاقيات الدولية المنظمة لحماية المناخ كات
لى دور كل من مجمس إإضافة ، 2015واتفاقية باريس لعام  1997وبروتوكول كيوتو لعام 
 األمن والقضاء الدولي.

ما في إطار الحماية الدستورية فنستعرض موقف كل من القانون األساسي األلماني أ 
والدستور  ،1999ور السويسري لعاموالدست، 1996والدستور األرجنتيني ، 1949لعام 

كما  ،2005والدستور العراقي لعام  ،2014والدستور التونسي لعام ، 2014المصري لعام 
نستعرض مواقف القضاء الوطني في دول محل الدراسة كما نعزز البحث بمواقف بعض 

 . الدساتير الساندة
 .خامسا : خطة البحث

من مطمب تمييدي عن أسس ومسوغات ألجل اإلحاطة بجوانب الموضوع سندرسو بض
 ونبين في الثاني، نخصص األول لبيان الحماية الدولية لممناخ ،حماية المناخ ومبحثين
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وسننيي البحث بخاتمة تتضمن أىم النتائج والتوصيات التي الحماية الدستورية لممناخ 
 تمخض عنيا البحث.

 ./ الفصل التمييدي1
 مسوغات الحماية القانونية لممناخ

 الحماية الدستورية لممناخ / الفصل األول2
ن فمسفة المشرع الدستوري في حماية المناخ تكمن في النصوص الواردة في الوثائق إ

ذ تحتل التشريعات الدستورية رأس اليرم القانوني بالنسبة لبقية التشريعات إالدستوري، 
عدىا السمطة المختصة حيث يتولى المشرع وضع اإلطار العام لمحماية ليتولى ب ،القانونية

بالتشريع إعداد القوانين لبلزمة لوضع آليات الحماية القانونية لممناخ موضع التنفيذ، ولبيان 
  الموضوع سوف نبحثو باالتي:

 الفصل األول: الحماية القانونية لممناخ 
 ول: دور القضاء الداخمي الجزائري لحماية المناخ مع بعض الدول العربيةالمبحث األ

 .نبيةاألجو 
 .اخمي الجزائري في حماية المناخدور القضاء الدالطمب األول :  -
 المطمب الثاني : دور القضاء الداخمي في حماية المناخ لبعض الدول العربية -

 .األجنبيةو 
 .األجنبيةو  المبحث الثاني : الحماية الدستورية لممناخ في بعض الدساتير العربية -
 .تورية في بعض الدساتير العربيةالمطمب األول: الحماية الدس -
 .ستورية في بعض الدساتير األجنبيةالمطمب الثاني: الحماية الد -
 .الحماية الدولية لممناخ / الفصل الثاني:3

 االتفاقيات الدوليةو  حماية المناخ في ظل المنظماتالمبحث األول : 
 الدولية  لمنظماتاالمطمب األول : حماية المناخ في ظل  -
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  ظل االتفاقيات الدولية لثاني : الحماية الدولية لممناخ فيالمطمب ا -
 دور مجمس األمن والقضاء الدولي في حماية المناخ المبحث الثاني:

 المطمب األول : دور مجمس األمن الدولي في حماية المناخ -
 المطمب الثاني : دور القضاء الدولي في حماية المناخ -
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 .مسوغات الحماية القانونية لممناخ : التمييدي فصلال
لقد أصبحت مشكمة المناخ وتموثو من المخاطر التي تحيط بالحياة البشرية وتسبب في 

 االىتماملة في غاية أاختبلل التوازن في الكوكب كمو، وبذلك أضحت حماية المناخ مس
عظم دول العالم والمنظمات الدولية من جانب آخر، وبطبيعة الحال البد من الوقوف عمى لم

المسوغات الموجبة والتي تحتم التعاون بين الدول في مجال الحماية القانونية لممناخ إذ تتمثل 
 تي :تمك باآل

 .أوال : األسباب الطبيعية
عدة عناصر أىميا من المعروف أن البيئة عموما والمناخ خصوصا يتكون من  

وثيقا  ارتباطاحدىا باآلخر أالحرارة والرطوبة واألمطار وغيرىا حيث تتفاعل فيما بينيا ويرتبط 
فعمى سبيل المثال األمطار تطال أكثر من دولة والظواىر المناخية تتعدى حدود الدول 

ولة ، ولذلك فان األضرار التي تصيب المناخ ال تنحصر في د1وليست خاصة بإحدى الدول
معينة بل تمتد أثارىا وتصيب أماكن عديدة لتبمغ في بعض األحيان اآلالف من الكيمومترات، 

خر اثبت الدراسات التي أجرتيا الوكاالت الدولية المتخصصة أن مشكبلت تغير آمن جانب 
ولذا فمن الواجب عمى جميع الدول توفير  ،المناخ تكون ذات طابع دولي وليست محمية

 . 2أنجعيا لخمق مستوى عالي من الحماية لتمك الظواىرأفضل الوسائل و 
لى ما تقدم أن مكونات المناخ المتعددة ليا تأثير متبادل فيما بينيا حيث إيضاف  

لى تموث إلى عدة تفاعبلت وحسب قانون الفيزياء الطبيعية فتموث اليواء يؤدي إتتعرض 
لى تموث مصادر المياه في إرىا وتفاعل تمك العناصر مع المياه والتي تؤدي بدو  ،اإلمطار

                                                 
  33، ص 1986عبد العزيز مخيمر : دور المنظمات اإلقميمية في حماية البيئة، دار النيضة العربية، القاىرة، - 1
 224، ص 1995، دار النيضة العربية، القاىرة، سمر الحافظ : الحماية القانونية لبيئة المياه -2
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سواء أكانت البحار أو النيار أو المحيطات وغيرىا وتنتقل تمك المموثات  ،الكرة األرضية
 .1لى تموث النباتات بصفة عامةإوتؤدي  ،مكونات البيئة

 .ثانيا : تضرر طبقة األوزون 
ف من األوزون ىي إحدى الطبقات التي يتكون منيا الجو ويشكل األوكسجين المؤل

( وتشكل ىذه الطبقة نظاما واقيا يحيط بالكرة األرضية ليكون واقيا من o3ثبلث ذرات )
وصول األشعة فوق البنفسجية والتي تعرض الطبيعة عمى الكوكب لبلنقراض وليا آثار ضارة 

لى الخطر إويشير العمماء المختصين ، عمى جميع المكونات الحية الموجودة عمى سطحيا
ذ تؤدي ىذه إىذه الطبقة في حالة لم تتسارع الجيود الدولية لحماية المناخ الناتج من تآكل 

لى إدرجات حرارة كوكب األرض بمعدل يفوق الخمس درجات مما يؤدي  ازديادلى إالظاىرة 
اختفاء دول كاممة من خريطة الكرة األرضية وخصوصا في حالة ارتفاع درجات حرارة كبل 

يدد بإغراق مدن كاممة في أوربا والتي من أبرزىا مدينة ي ،من القطبين الشمالي والجنوبي
 .2لندن

 .ثالثا : االحتباس الحراري 
تعد ظاىرة االحتباس الحراري إحدى الظواىر الطبيعية والتي لفتت المشرع الدولي  

لى ضرورة حماية المناخ من التغير، وىي ظاىرة ترتبط بالطاقة الشمسية ومدى إوالوطني 
األرض بصفة خاصة وتحقق تمك الظاىرة نتيجة المتصاص األشعة آتية  تأثيرىا عمى مناخ

الحراري  االحتباسلى تكوين إفتؤدي  ،من الشمس من قبل الغازات المحيطة بالكرة األرضية
غير طبيعي في درجات الحرارة عن مستوياتيا الطبيعية،  ارتفاعوالذي ىو في الحقيقة 

ي االرتفاع غير الطبيعي لمحرارة عن معدالتيا العامة وتتجسد المظاىر السمبية لتمك الظاىرة ف

                                                 
سيير إبراىيم حاجم الييتي : اآلليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  منشورات الحمبي، بيروت،  -1

  203، ص 2014
وما  32، ص1998ت، عامر محمود طراف : إخطار البيئة والنظام الدولي، المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع، بيرو  -2

 بعدىا
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، وبذلك يشكل انتياكا لقوانين 1بنحو يضر بسبلمو الكائنات الحية عمى سطح الكوكب
 .2الطبيعة التي وجدت عمى األرض منذ اآلالف السنين

 االقتصادية.رابعا : العوامل  
قتصادية، إذ يؤثر العامل من المنطقي أن توجد عبلقة وثيقة بين المناخ والتنمية اال 

ن االستخدام السيئ إاالقتصادي في مستوى الحماية القانونية المقرر لممناخ، وبالتالي ف
متكاممة  ةاستراتيجيوتجريف المساحات الخضراء دون تخطيط وتطبيق  3لمموارد الطبيعية

اعة تمزج بين العامل االقتصادي وضرورة الحفاظ عمى المناخ، فالتوسع في مجال الصن
الغازات السامة والتوسع في الزراعة دون تخطيط مسبق يؤدي نتائج  انبعاثاتلى زيادة إيؤدي 

سمبية أىميا استنفاذ كميات كبيرة من المياه الصالحة واستخدام كميات كبيرة من األسمدة 
وتتجمى  ،4تؤثر في نمو اقتصاد الدول اقتصاديةلى مشاكل إوالمبيدات كل ذلك يؤدي 

 ،ماية المناخ نتيجة لعمميات التنمية االقتصادية في الدول األقل تطورامظاىر عدم ح
والتي تحاول  ،وخصوصا دول العالم الثالث سواء في أفريقيا أو أسيا أو أمريكا الجنوبية
إال أن تمك  ،إدخال إصبلحات اقتصادية في مسعى منيا لتحسين مستويات النمو فييا

لى حصول تناقض إفكثرة المصانع فييا يؤدي  ،سميمالمساعي تتعارض مع مبدأ توفير مناخ 
التموث يسبب  استمرارن إحقيقي بين مقومات التطور االقتصادي وسبلمو المناخ وبالتالي ف

 .5في ىجرة رأس المال األجنبي واضمحبلل فرص االستثمار في تمك الدول 

                                                 
 12، ص 2013عبد القادر ورقية محمودي : حماية البيئة من التموث وحقوق اإلنسان البيئية، لبنان،  -1
جاء في احدث تقارير عمماء المناخ إن ىناك سيناريو ييدد الكرة األرضية بكارثة تؤدي الى نياية العالم، ونبو العمماء  -2

نقراض مستقببل في حال لم يجر تدارك ظاىرة االحتباس الحراري الذي يضع كوكب األرض الى إن البشرية تواجو خطر اال
 في مواجية سيناريو كإرثي، واعتبروا ان األرض ستشيد في حالة استمرار ظاىرة

 40طاوسي فاطنة : الحق في البيئة السميمة في التشريع الدولي والوطني ،مصدر سابق ،ص -3
وفي ذات المعنى د عبد العزيز مخيمر :  28موث البيئي وسبل مواجيتو، مصدر سابق، صمحمد نبيان سويمم : الت -4

 39دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، مصدر سابق، ص 
  206سيير إبراىيم حاجم الييتي : اآلليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص  -5
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ع الكمي خامسا :الحفاظ عمى التنوع اإلحيائي : يقصد بالتنوع اإلحيائي المجمو  
لمكائنات الحية الموجودة عمى سطح الكرة األرضية، وفي المياه العذبة والبحار والمحيطات، 
 ،كما يتضمن التنوع اإلحيائي كل مكونات الطبيعة من مساحات خضراء وسيول وىضاب

ن التنوع اإلحيائي يساعد في تحقيق إوتشمل كل أنواع النباتات وأصناف الحيوانات، ولذا ف
نسان، وعن دور المناخ في الحفاظ عمى ذلك التنوع فيمكن القول أن التنوع رفاىية اإل

فطالما ىناك مناخ سميم وخالي من التموث  ،اإلحيائي يرتبط بعبلقة طردية مع مكونات التنوع
وعن مدى خطورة األنشطة البشرية عمى التنوع ، نستطيع عندىا من الحفاظ عمى ذلك التنوع

لى مسالة في بالغ األىمية وىي أن جينات إالتخصصية تشير البيولوجي، أن الدراسات 
لى خسارة إن الفترة الماضية قد أدت أاألرض وتنوعيا اإلحيائي ىي نتاج مبليين السنين و 
 .1بعض مبلمح التنوع نتيجة لؤلنشطة البشرية الضارة 

ري حيث العامل التجاري : أن لحماية المناخ دورا ىاما في تزايد النشاط التجا سادسا: 
كشفت الدراسات التي أجرتيا المنظمات الدولية المتخصصة ان مشاكل المناخ تتعدى في 

ومن ىذا المنطمق تضع الدول المتطورة  ،أثارىا الدول األقل تطورا الى الدول األكثر حداثة
ي أ ،التي ال تتقيد بالقواعد العامة لسبلمة المناخ ،قيودا عمى استيراد السمع من الدول النامية
فعمى سبيل المثال تفرض سويسرا قواعد صارمة  ،الدول التي تزداد نسبة التموث المناخي فييا

ال بعد تأكد السمطات إحيث ال تمسح باستيراد تمك السمع  ،عمى المنتجات والسمع الواردة ليا
 . 2فييا أنيا تتفق مع التشريعات القانونية الخاصة بالمناخ

  

                                                 
 2010لتموث البيئة البحرية بالنفط، رسالة ماجستير، كمية الحقوق، األردن، ي : الجوانب القانونية عباس إبراىيم دشت -1

 39وفي ذات المعنى طاوسي فاطنة : الحق في البيئة السميمة في التشريع الدولي والوطني ،مصدر سابق ،ص 18ص
: دور ود عبد العزيز مخيمر :  7390ص ، 1982صبلح الدين عامر : مقدمات القانون الدولي لمبيئة، القاىرة،  -2

 44المنظمات الدولية في حماية البيئة، مصدر سابق، ص 
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 الحماية القانونية لممناخ:  الفصل األول
بل انتقمت قواعدىا من حيث  ،ن الحماية القانونية لممناخ ال تتوقف عند القضاء الدوليإ

بوصفو الجية التي تتولى الفصل  ،لى أروقة القضاء الداخمي لمدولةإالتطبيق القانوني 
و بين مؤسسات الدولة واألفراد ولبيان الموضوع أم بالمنازعات التي تنشأ بين اإلفراد أنفسي

في بعض الدول األجنبية الجزائري و سوف نتناول حماية المناخ من قبل القضاء الوطني 
  .ونختم الحديث في الفرع الثاني عن دور القضاء الوطني في الدول العربية
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لحماية المناخ مع بعض الدول في ادور القضاء الداخمي الجزائري :  المبحث األول
 األجنبيةو  العربية
رت إلى سن طتعتبر الجزائر كغيرىا من بمدان العالم، فقد تأثرت بتغير المناخ مما اض 

كما تم إجراء حممة  ،اية المناخمتدابير الزمة لحو  قوانين في دستورىا من أجل إيجاد حمول
األجنبية و  كما سارعت الدول العربية بيئتو، اتجاهواسعة من أجل شعور المواطن بالمسؤولية 

مكانيات العممية واالقتصادية لكل دولة، ألنو  اتخاذإلى  نفس اإلجراء، وذلك حسب قدرات وا 
 خطر قادم أصبح ييدد البشرية جمعاء.

 دور القضاء الداخمي الجزائري في حماية المناخ:  األول المطمب
ى االتفاق من بين خمسة مراسيم قد وقع رئيس الجميورية عبد العزيز بوتفميقة، عم

 9-91ذلك طبقا لممادة و  رئاسية تتضمن اتفاقي تعاون وبروتوكول تعاون ومذكرتي تفاىم،
 من الدستور، حسب بيان لرئاسة الجميورية 

باتفاق باريس حول التغيرات  أكتوبر، 15يتعمق األمر بحسب البيان الصادر السبت و 
ق بين حكومة الجميورية الجزائرية ، واالتفا2015بر ديسم 12المناخية المعتمد بباريس في 

ديسمبر  3الموقع ببيونس أيرس بتاريخ  وحكومة جميورية األرجنتين حول التعاون الجمركي
دولة وقعت في أبريل نيويورك في مقر األمم المتحدة عممية  175وكانت  ،2015سنة 

لكن دخوليا و  ات المتحدة والصين،التوقيع عمى اتفاق باريس حول المناخ، وفي مقدمتيا الوالي
 حيز التنفيذ يستدعي إقرارىا في كل بمد من البمدان بحسب اآلليات الدستورية المتبعة لديو

 .()تصويت برلماني أو مرسوم
العالم في الخمسين سنة الماضية، تغيرت كثيرًا عن الفترات السابقة،  اىتماماتمن و  

ة في تسيد العالم بالمعنى الواسع لممصطمح، بغض النظر عن المعالم األساسية المحصور 
تسابق الدول نحو تحقيق أركان ىذا التسيد اقتصاديا، سياسيا وحتى عسكريًا، أثرت بشكل 
كبير وجمي لمميتمين بالمجال البيئي بالدرجة األولى عمى التغيرات المناخية الحاصمة، أقول 

خط النياية المختفي تماما،  الميتمين بالمجال، ألن رغبة بعض الدول في الوصول إلى
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لم يكن  مناخ الجزائر ،أعمت بصيرتيا عن الوضع الكارثي الذي آلت إليو البيئة عموما
بمعزل عن ىذه التغيرات حيث عرفت الجزائر العديد من الكوارث الطبيعية كالزالل ونذكر 

م، الجزائر 1985م قسنطينة سنة 1980م و1954تحديدًا زلزال والية الشمف عامي 
م باإلضافة إلى 2003م، وبومرداس سنة 1999م، عين تيموشنت سنة 1996العاصمة 

، وجانيت بوالية إليزي سنة 2001الفيضانات التي شيدتيا كل من الجزائر العاصمة سنة 
2006 

 2016حد أىم مظاىر التغير المناخي، ىي تمك التي حدثت في شتاء سنة أبل إن 
طر واحدة، حيث كان ذلك كافيًا لدق ناقوس الخطر في عدم سقوط قطرة مأيضا والمتمثمة 

 "الجفاف"في الجزائر، حتى أن المنابر الرسمية لمحكومة الجزائرية سارعت إلعبلن حالة 
 .بسبب االنخفاض المخيف لمنسوب المياه

كما أن االستيبلك البلعقبلني لمموارد المائية كان واضحا خبلل ىذه الفترة دون أخذ 
مقابل، والدليل أن الجزائر خصصت استثمارات شحيحة جدا إلنتاج سدود أي احتياطات في ال

عبر إقميم الجزائر خاصة خبلل السنوات التي عرفت تياطل األمطار بغزارة، فالحكومات 
المتعاقبة في الجزائر لم تول األىمية البلزمة إلنتاج السدود في برامج التنمية والمخططات 

الجزائر  لمالية، رغم أن الدراسات أكدت أنو من الناحية النظريةالمتتالية خبلل فترة البحبوحة ا
لم تنجز الجزائر عبر مساحتيا  2005تتوفر عمى موقع لتشييد السدود، لكن منذ سنة 

سدود أخرى في طور اإلنجاز بسعة إجمالية لمتخزين ال  06سدود، و 08الشاسعة سوى 
سنوات  10خزون المتوفر خبلل مميون متر مكعب، كما أن متوسط حجم الم 300تتجاوز 

بالمائة من طاقة التعبئة  40مميار متر مكعب، أي ما يعادل  1،75األخيرة لم يتجاوز 
اإلجمالية، أضف إلى أن ىذه النسبة تعترضيا معضمة أخرى تتمثل في توحل غالبية سدود 

زاف الجزائر ىذا من جية، ومن جية أخرى الحفر العشوائي لآلبار الذي أوشك عمى استن
 .(منطقة التل ،المناطق الوسطى (المياه الجوفية خاصة في
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اىتمامات الدولة الجزائرية حول التغيرات المناخية  – 2016سنة  –قبل ىذه الفترة 
في مجال تقميل  كانت موجودة إال أنيا لم تكن جدية بالنظر إلى نسبة االستثمارات القميمة

حافظة عمى البيئة كاالستثمار في الطاقات كل ما من شأنو المو  الغازات السامة انبعاث
المتجددة، خاصة وأن الجزائر تمتمك ثروات طبيعية ىائمة تسمح ليا بتخطي ىاجس استنزاف 

والغازية التي تستغل بشكل غير عقبلني ىي األخرى، كما أكد المختصون  البتروليةالطاقة 
 .ثة عمى األكثربتوقعاتيم أن ىذه الطاقة في طريقيا نحو النفوذ بعد عقود ثبل

الجزائر في مجال استغبلل الطاقة المتجددة، تمتمك أحد أكبر مصادر الطاقة كما أيضا 
ساعة سنويا واالستغبلل الحسن  3000الشمسية في العالم إذ تتمقى لنور الشمس ألكثر من 

نسبة لكن  ليا يوفر إنتاج ما يعادل ستين مرة حاجة البمدان األوروبية من الطاقة الكيربائية،
 االستغبلل ليذه الطاقة لؤلسف ضئيل جدا.

الجزائر فعبل أنجزت بعض المشاريع المتعمقة باستغبلل الطاقة الشمسية لتزويد بعض و  
نشاء محطة تجريبية الستغبلل طاقة الرياح في تندوف، كما أن  القرى المعزولة بالكيرباء، وا 

ج لمطاقة الشمسية والغاز في أىم مشروع قامت بو الجزائر إلى حد اآلن ىو مشروع مزدو 
حاسي الرمل، لكن السياسة التي باشرتيا الجزائر في سبيل مواجية خطر التغير المناخي 

 . تبقى بعيدة كل البعد مقارنة بإمكانياتيا
كما أن توجياتيا غير المفيومة في بعض األحيان والتي تتجسد في رغبتيا في 

قبل فئة كبيرة من النشطاء في مجال البيئة  استغبلل الغاز الصخري رغم الرفض الصريح من
وتظاىر المواطنين في العديد من المناطق المتفرقة من الوطن تعبيرًا عن رفضيم الصريح 
ن كانت الحكومة آنذاك طمأنت المتظاىرين  ليذا التوجو الذي يعتبر العدو الكفء لمبيئة، وا 

 .قطبكون األمر ما زال في مرحمتو التجريبية واالستكشافية ف
في نظير ذلك السمطة التشريعية في الجزائر حاولت جاىدة لسن جممة من النصوص 
القانونية المنظمة لمتعامل مع التغيرات المناخية في العالم، تنفيذا لممواثيق الدولية التي 
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صادقت عمييا الجزائر، ولعل أبرز النصوص القانونية ىما المرسومان التنفيذيان، األول 
م، والذي ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات 2006أفريل  15صدر بتاريخ 

 17الصادر بتاريخ ، السائمة أو الصمبة في الجو وكيفيات مراقبتيا، والثاني المرسوم التنفيذي
المنظم الستعمال المواد المستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتيا  13/10رقم  2013مارس 

 . والمنتجات التي تحتوى عمييا
مع ذلك، تبقى مساىمة الجزائر كدولة منوط بيا لعب دور كبير في محاربة التغير و  

المناخي والتقميل من تأثيراتو السمبية عمى الجزائر وعمى بقية دول العالم ضئيمة جدا، بل أن 
مساىمتيا في التأثير سمباً  قد تتضاعف بالنظر إلى النقص في تجسيد الترسانة القانونية 

موية المستقبمية لحماية البيئة والمناخ بسبب عدم االستثمار الجيد في الموارد والبرامج التن
في ظل ىذا التشريح،  البشرية في ىذا المجال، وعدم إيبلء العناية البلزمة لمدراسات النظرية

يجب عمى الحكومة الجزائرية االستفادة من الخبرات الدولية واالقتراحات التي أقرتيا 
باإلضافة إلى وجوب إشراك المجتمع المدني المحمي والدولي لمحاربة ىذه  الجماعات الدولية،

الظاىرة خاصة من خبلل تطوير الطاقات المتجددة والتقميص من اإلفرازات الغازية. كما أن 
المحافظة عمى مخزون المياه يجب أن يبقى من أولويات الحكومة والمجتمع عمى حد سواء، 

يعرف تناقصا مع مرور الزمن بفعل التغير  -ق الذكركما سب-خاصة وأن ىذا المخزون 
 .المناخي، واالرتفاع في درجة الحرارة

نشاء قواعد طاقوية ترتكز   وجوب استخدام الطاقات المتجددة كالطاقات الشمسية، وا 
عمى االستخدام األمثل ليا من خبلل االستثمار في البحوث والدراسات التي تمكن استبدال 

 . الية بطاقات صديقة لمبيئة لممحافظة عمى الحياة اإليكولوجيةأساليب الطاقة الح
العودة إلى االىتمام بمكافحة التصحر واالعتناء بالمساحات الخضراء التي عرفت  -

 . نيبًا بالمعنى الحقيقي لمكممة خبلل العشرية السوداء التي عرفتيا الجزائر
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المنتيي استعمالو دوليا سنة  إعادة النظر في وقود السيارات المستعمل في الجزائر -
، والذي لم يعد يتماشى مع متطمبات السيارات الحديثة، كما أنو يحتوى عمى نسب 2000

 . عالية جدا من الكبريت
االستثمار في الموارد البشرية والدراسات الجدية التي تسمح بإيجاد حمول أيضا  -

 1يةجدية، من خبلل إعادة النظر في المخططات والبرامج التنمو 
 دور القضاء الداخمي في حماية المناخ لبعض الدول العربية:  المطمب الثاني

 األجنبيةو 
النصوص المنظمة لمحماية المناخ من اإلطار النظري إلى اإلطار العممي عبر  انتقمت

تدخل السمطة القضائية في بعض الدول العربية في إصدار قرارات قضائية تعزز من مبادئ 
 . الحماية

قضاء المصري النموذج الفعال في عدد قراراتو التي منعت التموث المناخي يشكل ال
حكم المحكمة اإلدارية العميا ثاره الكارثة عمى حياة السكان، ومن ىذا المنطمق جاء أوتحجيم 

الطمب وجاء في حيثيات الدعوى  ،ليعزز مفيوم الحماية 2001لسنة  8450في الطعن رقم 
شؤون البيئة والمتضمن سحب اإلجازة المتعمقة بمرور إحدى  من المحكمة إلغاء قرار جياز

، الشحنات إلى أراضي جميورية مصر العربية الحتوائيا عمى مواد ونفايات ضارة بالمناخ
وقد كان لممحكمة اإلدارية العميا في ىذه الدعوى موقفا واضحا في التأكيد عمى حق اإلنسان 

ق األساسية لممواطن المصري والذي كفمو في مناخ سميم بوصفو يندرج ضمن نطاق الحقو 
برفض الطعن وقالت في أسباب قضائيا " ومن حيث إن حق  الدستور، حيث قررت المحكمة

اإلنسان في مناخ سميم أصبح من الحقوق األساسية التي تتسامى في شأنيا وعمو قدرىا 
المساواة،  ومكانتيا مع الحقوق الطبيعية األساسية، ومنيا الحق في الحرية والحق في

الخاص بالبيئة والذي أسس بموجبو الجياز  1994لسنة  4وأضافت أن " القانون رقم 
                                                 

تيكور قمفاط عابد، مقال حول سياسة الجزائر لمكافحة التغير المناخي، مأخوذة من موقع الحوار، في يوم  -1
 elhiwardz.com/contribution 81566من موقع  11:30عمى الساعة  09/06/2019
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 ،والمناخ والذي حدد الوسائل المناسبة بالحفاظ عمي البيئة ،الخاص بحماية وتنمية البيئة
وأن جياز شؤون  ،ومنع استيراد النفايات السامة، وحمايتيا من المموثات والنفايات الخطرة

التي يعد من النفايات الخطرة  ،ة قد رفض ىذه الشحنة لما تحويو من تراب الرصاصالبيئ
وتطبيقا لنصوص معاىدة بازل التي انضمت إلييا جميورية مصر العربية  وفقا لقانون البيئة.

وطبقا لذلك فإن القرار الصادر في ىذا ، 1992لسنة  385عمييا بقرار رئيس الجميورية رقم 
 1ألحكام القانون الخصوص جاء موافقا

ن القضاء اإلداري وبحكم تخصصو في النزاعات التي تكون الييئات إتونس ف أما 
العمومية طرفًا فييا، وبحكم أن الوكالة ىي بدورىا شخص عمومي، فمم تكن ترفع قضايا ضّد 

ضّد بمدية. وكانت معظم ىذه النزاعات  1991غيرىا من الييئات إال في مناسبة واحدة سنة 
 داخميًا )إما إداريا أو سياسيًا( وال ترفع لمقضاء اإلداري.تسوى 

عمل القضاء اإلداري في القضايا التي يرفعيا الخواص ضد اإلدارة ولم  اقتصروقد 
، وعندىا يطبق القوانين المشتركة والتي لم تكن 1988يكن عندىا مخواًل لتطبيق قانون 

 مؤسسة عمى حماية البيئة بالمعنى الصرف. 
ذلك لم يمنع القضاء من تطوير مبادئ ىامة لحماية البيئة وحق المواطن في إال أن 

مناخ سميم "إذ صدرت عديد القرارات القضائية التي أكدت خصوصية النزاع البيئي )استئناف 
(، عدم اعتبار الجريمة 1996(، عمى شمولية مبدأ المموث المسؤول )تعقيب 1994تونس 

(، عدم سقوط جرائم التموث )تعقيب 1992صفاقس  البيئية جريمة مستحيمة )استئناف
(، تكريس مبدأ الحيطة/االحتياط في ما يتعمق باألضرار التي قد تنتج من القطات 1996

                                                 
http://www.legal-قبل عن وحيد الفرفيشي : الحق في البيئة في الدستور التونسي، بحث منشور عمى الموقع ن -1

agenda.com 
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، استئناف 2010، استئناف بن عروس 2007ذبذبات اليواتف الخموية )استئناف صفاقس 
 1(.2011تونس 

في  75د القضية ذات الرقم وبشان تطبيقات القضاء العراقي من حماية المناخ نور 
والمتعمقة بقرار صادر من مجمس شورى الدولة يتضمن سريان قانون حماية  12/7/2015

أن ، وجاء في القرار المؤسسات التابعة لمدولة العراقيةالبيئة عمى أمانو بغداد يوصفيا إحدى 
حسين البيئة الغرامات المالية تفرض عمى جميع األنشطة المخالفة إلحكام قانون حماية وت

واألنظمة والتعميمات الصادرة بموجبو سواء كان ذلك النشاط عامًا او خاصًا حيث ان المادة 
ن اليدف من القانون أقضت ب 2009( لسنة 27( من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )1)

و الذي يطرأ عمييا أىو حماية وتحسين البيئة من خبلل إزالة ومعالجة الضرر الموجود فييا 
 والحفاظ عمى الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع اإلحيائي والتراث الثقافي والطبيعي 

( من القانون المذكور آنفا حدد المقصود بمموثات 2وحيث أن البند )سابعًا( من المادة )
البيئة )أية مواد صمبة أو سائمة أو غازية أو ضوضاء أو اىتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو 

 2لى تموث البيئة(إو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر أو ما شابييا أوىج 
لى أن فعالية القضاء الوطني في حماية المناخ من التموث إويشير البعض من الفقو 

يعد مقياسا لمدى ضمانو لحقوق األفراد عموما وحقيم في العيش في ظل مناخ سميم 
جيل الثالث من الحقوق وبالتالي أصبح عمى القضاء لى الإخصوصا كون ىذا الحق ينتمي 

ذا كان القانون الوطني ىو الوسيمة الفعالة لضمان ا  ، و 3إلزام قانوني بضرورة صيانة ىذا الحق

                                                 
http://www.legal-نقبل عن وحيد الفرفيشي : الحق في البيئة في الدستور التونسي، بحث منشور عمى الموقع  -1

agenda.com 
2-  www.moj.gov.iq/view.1712 
 . 106، ص 1987الدين نداوى : الحماية الجنائية لمبيئة، دار النيضة العربية، القاىرة،  . د نور-3
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الحقوق فبلبد من يكتمل ىذا الدور بوجود قضاء مستقل قادر عمى منع االنتياكات عمى 
 1والمؤسسات حقوق اإلنسان وردع المخالفين وبناء دولة القانون 

في  لى جيود المحدودة لمقضاء الوطني في الدول العربية محل الدراسةإويرى الباحث  
حماية المناخ تواجو عقبات جمة أىميا األزمات السياسية وغياب االستقرار عن مؤسسات 

لى االضطرابات نتيجة لمثورات والتدخل العسكري األجنبي وخصوصا في إالدولة إضافة 
نرى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة بحماية المناخ وتكون تابعة لمجمس العراق فإننا 

القضاء األعمى لتكون من أولى واجباتيا فرض الجزاءات القانونية عمى مرتكبي او مسببي 
ن البمد يعاني مشاكل بيئية ومناخية خطيرة بسبب غياب التخطيط أالتموث البيئي وخصوصا 

  . نحسار المساحات الخضراء فيووالتنسيق في إنشاء معامل الصناعات وا
يتجسد في حماية المناخ من خبلل القرارات التي ف أما القضاء الداخمي األجنبي 

فابتداء من ، و البيئة كون األول يعد جزء من الثانيأتصدرىا المحاكم المختصة بشان المناخ 
السكانية  بشان قطع المياه عن التجمعات 1998حكم المحكمة العميا في األرجنتين عام 

إيصال المياه الصالحة  فباستئناالعشوائية في ضواحي المدن حيث أصدرت المحكمة قرارا 
ارتفاع معدالت الحرارة و  لمشرب إلييا كون المناطق تعاني من أثار التغير المناخي والبيئي

النص الدستوري الذي يتضمن حق اإلفراد  معورأت المحكمة ان المنع المذكور يتعارض فييا 
 .2العيش في بيئة سميمة وسكن كريم  في

وعن دور القضاء في جنوب إفريقيا نشير الى قرار المحكمة الدستورية العميا فييا  
الصحي  ىوالمأو ( والمتضمنة عدم توفير المياه Grootboomبخصوص قضية غروتبوم )

ىمية حيث رأت المحكمة أن األ، لبعض اإلفراد وتركيم يعيشون في مناخ وبيئة غير سميمة
                                                 

  2أسامة عبد العزيز : دور القضاء المصري في حماية في التصدي لمقضايا البيئية، مصدر سابق، ص -1
2  - Court of Appeal of the Republic of Botswana, Matsipane Mosetlhanyane & Ors v The 
Attorney General, 2011, Civil Appeal No. CACLB-074-10, paras. 19.1, 19.2 and 22.  

 27كاترينا دي البو كريكي :االنتياكات الشائعة لحقوق اإلنسان والتامين الصحي، التقرير المقدم إلى الدورة نقبل عن 
  7ص ، www.ohchr.orgلمجمس حقوق اإلنسان، منشور عمى الموقع 
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لى المشاكل إاالقتصادية يتضمن النظر  -المتعمقة بااللتزام بإعمال الحقوق االجتماعية 
 البيئية والمناخية التي يعاني منيا بعض أفراد المجتمع المحمي. واستندت المحكمة الى مبدأ

 مؤسسات الدولة باإلعمال التدريجي. ورأت المحكمة أن الواقع التزام"المعقولية" لمعرفة مدى 
يتطمب: أن يكون العمل شامبًل ومتساوقًا ومنسقًا، ألجل إعمال الضمانات القانونية لحق 
اإلنسان في العيش في ظل مناخ سميم، وأن ىذا الحق يتطمب توفير االحتياجات الخاصة 

وجاء في  باألشخاص في أكثر الحاالت قسوة، وأن يوفر الموارد المالية والبشرية المبلئمة لو،
ار أن المحكمة قد توصمت الى أن برامج الدولة لم تتعامل مع ظروف مسوغات القر 

األشخاص في أكثر األوضاع قسوة عمى أنيا أولوية، وطالبت الحكومة باتخاذ اإلجراءات 
 1الجادة لحماية البيئة والمناخ

وتبنى القضاء السويسري أيضا التفسير الواسع لممواد المموثة موضوع السموك اإلجرامي 
تمويث المناخ، وبناء عمى ىذا االتجاه عمدت المحكمة االتحادية السويسرية في  في جرائم

( من قانون حماية المياه، 37إلى تطبيق نص المادة ) 15/12/1975حكم صادر ليا في 
بطريقة غير مشروعة خارج المياه، أو تركو  يءالذي يعاقب عمى واقعة ترك أو إيداع ش

ن شأنيا تمويث المياه، وذلك عمى واقعة إلقاء خزانة يتسرب إلى باطن األرض، أو مادة م
الممقى في الماء  يءمجرى مائي، وذكرت المحكمة في حكميا أن يكفى أن الش فيحديدية 

وعمى الرغم من إقرار المحكمة بأن الخزانة الحديدية وحدىا ، يكون من شأنو إحداث التموث
أنيا ترى أنو نظرا لحاالت التمويث األخرى ال تكفى لتمويث المياه ما لم تكن قابمة لمصدأ إال 

                                                 
1 Ibid., at paras. 39 and 40; Constitutional Court of South Africa, Minister of Health v 
Treatment Action Campaign, 5 July 2002,), p. 123.  
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الموجودة في ىذا المجرى المائي فإن من شأن ترك ىذه الخزانة الحديدية زيادة مخاطر 
 1.المجرى المائي يالتموث بما يكفى عمى عقاب من ألقاىا ف

بتأييد حكم اإلدانة الصادر ضد  13/3/1975كما قضت المحكمة العميا األلمانية في 
ع إلنتاج سدادات القارورات يستخدم في طريقة إعدادىا مادة كيمائية كانت أصحاب مصن

 تنبعث مع دخان المصنع وتسبب لساكني المنطقة المجاورة بعض األذى والمشاكل الصحية
من قانون العقوبات األلماني تفرض عقوبة جزائية  324وجاء في حيثيات القرار أن المادة 

وقضت بتوجيو عقوبات ، لمماء المعد لبلستيبلك عمى أي شخص يتسبب بتمويث مكونات
بعض رجال الصناعة الذين ضخوا مياه الحقول الجوفية التي تسربت من حفريات البناء  عمى

  .في نير مجاور، بحيث أدت إلى تغيير لون مياه النير
ورفضت المممكة العميا حجة الدفاع بأن األمر يتعمق عمميًا بمياه مجاورة مشابية ليا 

بًا مؤكدة أن الرمال الناشئة عن حفريات البناء ىي التي تسربت مع المياه الجوفية وىى تقري
وبالتالي أثرت بصورة مباشرة عمى المناخ والتربة وبقية مكونات ، النير يالتي أفسدت المياه ف

 2البيئة 
ة ويرى الباحث فعالية القضاء الدستوري في الدول األجنبية في توفير الحماية القانوني 

مبدأ الرقابة عمى دستورية القوانين ومنع اإلعمال المخالفة لحق  احتراملممناخ من خبلل 
األشخاص في العيش في مناخ سميم خال من التموث كما تجسد القرارات القضائية سالفة 

ن بعض تمك الدول وبالتحديد إالذكر مدى تطور المنظومة القانونية لتمك الدول وبالتالي ف
دول العالم من حيث سبلمة المناخ بسبب فعالية التشريعات المنظمة لحماية سويسرا تتصدر 

  .المناخ ودور المحكمة العميا في صيانة تمك الحماية

                                                 
1 Anne Petitpierre , Portee et limite du droit penal dans la protection de l’environnement , 
Rev. pen. Swiss., 1984, 3. P.288 اسامة عبد العزيز : دور القضاء المصري في حماية في التصدي  نقبل عن د 

،بحث منشور عمى الموقع  4لمقضايا البيئية، ص http://www.mohamah.net/law 
 29-28ص المصدر نفسو  - 2
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 األجنبيةو  الحماية الدستورية لممناخ في بعض الدول العربية: المبحث الثاني 
عبر تبني  لى اإلطار الداخمي لمدولإانتقمت جيود حماية المناخ من اإلطار الدولي 

ن الدساتير الحديثة باستثناء أالدساتير الوطنية آلليات الحماية ومن ىذا المنطمق نمحظ 
الدستور التونسي قد أفردت في صمب وثائقيا نصوصا تتعمق حماية البيئة بصفة عامة والذي 

ولبيان الموضوع سوف ، سواء عمى مستوى الدول العربية او األجنبية ،1يعد المناخ جزء منيا
ونختم  نتناولو في مطمبين نخصص األول منو لبحث التنظيم الدستوري لحماية المناخ

 . الحديث في المطمب الثاني عن دور القضاء الوطني في حماية المناخ
ن فمسفة المشرع الدستوري في حماية المناخ تكمن في النصوص الواردة في الوثائق إ

ليرم القانوني بالنسبة لبقية التشريعات الدستوري، اذ تحتل التشريعات الدستورية رأس ا
القانونية حيث يتولى المشرع وضع اإلطار العام لمحماية ليتولى بعدىا السمطة المختصة 

لبلزمة لوضع آليات الحماية القانونية لممناخ موضع التنفيذ، ولبيان ابالتشريع إعداد القوانين 
 الموضوع سوف نبحثو باالتي :

 الدستورية لممناخ في بعض الدساتير العربية  الحماية:  المطمب األول
حرص البعض من واضعي الدساتير العربية عمى إيراد نصوصا في صمب الوثيقة 
الدستورية لتنظم موضوع الحماية القانونية لممناخ ومن ىذا المنطمق نمحظ إن الدستور 

                                                 
ح والرطوبة عرف المناخ بأنو حالة جوية مركبو من تفاعل عدة عناصر أىميا درجو الحرارة والضغط الجوي والريا -*

ومظاىر التكاثف وتمك العناصر مختمفة ومتباينة من إقميم آلخر كما عرف بأنو حالة الجو السائدة في األجيزة المستعممة 
وقد عرفت االتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ لعام  لجمع معمومات عن مكان معين لفترة زمنية طويمة

ومما تجدر إليو  ف الجوي والغبلف المائي والمحيط الحيوي والمحيط األرضي وتفاعبلتوبأنو كامل عمميات الغبل 1992
اإلشارة أن الفقو المتخصص في مجال الجغرافية المناخية قد صنفو الى عدة أنواع أىميا المناخ الحار والقاري واالستوائي 

 والقطبي 
و وفي زمان معين يتحدد وفقيا مقدار درجات الحرارة والرطوبة وعميو يمكن أن نعرف المناخ بأنو الحالة الجوية لمنطقة معين 

 واإلمطار والثموج
اما البيئية فتعرف بأنيا :الوسط الذي يعيش فيو اإلنسان وتشمل المناخ والتربة والكائنات الحية األخرى والجماد وكل ما  

لمقصود البيئة واإلنسان )دراسة في موجود عمى األرض او في الجو لمزيد من التفاصيل نقبل عن دزين الدين عبد ا
  123مشكبلت اإلنسان مع البيئة..  منشأة المعارف باإلسكندرية، ببل سنو نشر ص
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الحق في بيئة نو لممواطنين أعمى  68قد نص في المادة  2016الجزائري المعدل في العام 
يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين  ،تعمل الدولة عمى الحفاظ عمى البيئة ،سميمة

 .والمعنويين لحماية البيئة
منو لحماية المناخ حيث نص  31الفصل  2011وخصص الدستور المغربي لعام 

ستفادة ار ن تعمل الدولة والجماعات الترابية عمى تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسيأعمى 
الحصول عمى الماء والعيش في بيئة  المواطنات والمواطنين عمى قدم المساواة من الحق في

  . سميمة
لى إمن أول الدساتير العربية التي تشير صراحة  2014ويعد الدستور التونسي لعام 

دى لى حماية البيئة والتي يعد المناخ أحإذ تكتفي بقية الدساتير باإلشارة إحماية المناخ 
ووعيا ،حيث نصت ديباجة الدستور عمى تنظيم تمك الحماية بنصيا عمى انو ،مكوناتيا

 مواردنا استدامة يضمن بما سميمة البيئة عمى والحفاظ المناخ سبلمة في بضرورة المساىمة
 صانعا يكون أن في الشعب إلرادة وتحقيقا القادمة، لؤلجيال اآلمنة الحياة الطبيعية واستمرارية

 إلى متطمعا الريادة، إلى ساعيا سامية، إنسانية قيم واإلبداع العمم والعمل بأنمؤمنا  لتاريخو
 والتضامن العالمية، والسمم الوطني، القرار أساس استقبلل وذلك عمى الحضارية، اإلضافة
 .اإلنساني
ن تضمن الدولة الحق في بيئة سميمة أمن الدستور عمى  45ينص الفصل و  

 .المناخ وعمى الدولة توفير الوسائل الكفيمة بالقضاء عمى التموث البيئي ةوالمساىمة في سبلم
ن لكل شخص الحق ألى إ 46فقد أشار في المادة  2014ما الدستور المصري لعام أ

التدابير البلزمة لمحفاظ  باتخاذفي بيئة صحية وسميمة وحمايتيا واجب وطني وتمتزم الدولة 
الرشيد لمموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية  عمييا وعدم األضرار بيا واالستخدام

 . وضمان حقوق األجيال القادمة المستدامة
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المشرع  بأنمن حماية المناخ نمحظ  2005ن موقف دستور جميورية العراق لعام أوبش
  :ذ نصإليذا الموضوع  33الدستوري العراقي قد خصص المادة 

 .  وف بيئية سميمةنو لكل فرد حق العيش في ظر أمنو عمى  :والأ
 . ثانيا : تمتزم الدولة حماية البيئة والتنوع اإلحيائي والحفاظ عمييا

حيث  27قر مجمس النواب العراقي قانون حماية وتحسين البيئة رقم أ 2009وفي العام 
لى حماية إييدف القانون  أنعمى اليدف من تشريع القانون بالنص عمى  1أشار في المادة 
و الذي يطرأ عمييا والحفاظ أن خبلل إزالة ومعالجة الضرر الموجود فييا وتحسين البيئة م

عمى الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع اإلحيائي والتراث القافي والطبيعي مع الجيات 
وتحقيق التعاون الدولي واإلقميمي في ىذا المجال  المستدامةالمختصة بما يضمن التنمية 

ن التطبيق أال إري والتشريعات الخاصة بحماية المناخ في العراق وبالرغم من النص الدستو 
لى تزايد التغيير المناخي في العراق حيث أشارت تقارير منظمة األمم المتحدة إالواقعي يشير 
 لى العراق يواجو مشاكل حقيقية إعبر بعثتيا 

بحياة  درجات الحرارة عن مستواىا الطبيعي مما يشكل خطرا محدقا ارتفاعتتمثل في 
  1األشخاص القاطنين في تمك المناطق

                                                 
جاء في تقرير األمم المتحدة عمى لسان الدكتور خوان كموس، وكيل األمين العام لؤلمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج  1

و ينبغي تنفيذ عمميات الوقاية من خبلل تحسين التخطيط الحضري ونظم البناء بحيث األمم المتحدة لممستوطنات البشرية، ان
تحسين التخطيط “، مبينا ان ”تتم حماية سكان المدينة إلى أقصى حد ممكن ضد الكوارث، وبخاصة لمشرائح األكثر فقرا
البيئة من خبلل تقميل انبعاثات الحضري يمكن أن يساىم في مساعدة المدن عمى الحد من اآلثار السمبية المؤثرة عمى 

  ”.الكربون
العمل عمى المستوى المحمي لممدن أمر ضروري لمبمدان كي تتمكن من الوصول إلى التزاماتيا “وتشير األمم المتحدة ان 

ص الوطنية المتعمقة بالتغير المناخي، إال انو ما تزال العديد من المدن تفتقر إلى السياسات وخطط العمل وذلك بسبب نق
في القدرات والموارد في أوقات الكوارث المناخية، كما وتفتقر ىذه المدن إلى الوعي العام حول التقمبات المناخية وتغير 

وجود آليات تمويل تشّجع عممية انخفاض انبعاث الكربون “، مبينة ان ”المناخ والسبل الكفيمة لمتخفيف من حدة الخطر
 ”.ضروري بالنسبة لدول العالم النامي إلدراك عممية التخطيط لمتغير المناخيوالفرص التي يتيحيا االقتصاد األخضر، 
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وطنية متكاممة تبدأ بتشريع  ةالستراتيجيويرى الباحث وجوب وضع السمطات المختصة 
قانون خاص لحماية المناخ ليتكامل مع اتفاقية باريس التي انضم إلييا العراق في العام 

الدول النامية والتي يعد  لىإواالستفادة من المساعدات التي تقدميا الدول المتقدمة  2016
لى تفعيل التعاون مع الدول المتقدمة لمحصول عمى إالعراق أحداىا كما يدعو الباحث 

 . األجيزة المتطورة والتي تكون صديقة لممناخ
 في بعض الدساتير األجنبية الحماية الدستورية لممناخ: المطمب الثاني 

ن الدستور أية المناخ نمحظ من خبلل عرض الدساتير األجنبية وموقفيا من حما 
( منو عمى 112قد نص في المادة ) 2014والمعدل في  1814النرويجي الصادر في العام 

لى محيط طبيعي يتم فيو االحتفاظ ا  لى الصحة و إانو لكل شخص الحق في بيئة تفضي 
وسائر  الموارد الطبيعية عمى أساس المعايير والمحاذير استغبللباإلنتاجية والتنوع كما ينبغي 

االعتبارات الشاممة طويمة األمد بحيث يتم الحفاظ عمى ىذا الحق وصونو لؤلجيال القادمة 
 .  يتعين عمى سمطات الدولة إصدار المزيد من األحكام لضمان تنفيذ ىذه القوانين كما

ن يتمتع جميع أ( عمى 41قد نص في المادة ) 1996والدستور األرجنتيني لعام  
ة ومتوازنة مناسبة لمتنمية البشرية بحيث تمبي األنشطة اإلنتاجية السكان في بيئة صحي

 كمااألجيال القادمة ويكون من واجب الكل حماية البيئة  احتياجاتالحالية دون التأثير عمى 
لى األراضي إو التي يحتمل خطورتيا والمواد اإلشعاعية أيمنع دخول النفايات الخطرة 

 . الوطنية
وردت ضمن الحقوق  ةبإشارة عام 1949سي األلماني لعام كتفى القانون األساأو  

ليعزز ىذه الحماية  1949وجاء الدستور اليندي لعام ، وتتضمن الحق لئلفراد في بيئة سميمة

                                                                                                                                                         

التقرير يضع تحد جديد أمام الحكومة العراقية بشكل عام، وحكومة إقميم كردستان العراق بشكل خاص، إذا أن مراجعة 
ظاىر تغير المناخ وتثيرىا نجد أنو ليس ثمة أي تخصيصات لرصد ومعالجة  2003سريعة لمميزانيات التي أقرت منذ عام 

  https://iraqejournalist.wordpress com.عمى االقتصاد والزراعة والبيئة العراقية. 
 

https://iraqejournalist.wordpress/
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بعنوان حماية البيئة وتحسينيا وصون الغابات والحيوانات والنباتات  48اذ استيمتو المادة 
لى حماية البيئة وتحسينيا وصون الغابات إ ن تسعى الدولة جاىدةأذ نصت عمى إالبرية، 

  .والحيوانات والنباتات البرية في البمد
ن لكل شخص أ( عمى 1/ 66فقد نص في المادة ) 1975ما الدستور البرتغالي لعام أ

قد  45/1في المادة  1978الحق في بيئة إنسانيو سميمة ومتوازنة، والدستور االسباني لعام 
حق في التمتع ببيئة مبلئمة لتنمية الشخص وكذلك الواجب في نو لمجميع الألى إأشار 

نو لكل أعمى  1978( من دستور جميورية كوريا لعام 33كما نصت المادة )، صيانتيا
المواطنين الحق في العيش في بيئة نظيفة وعمى الدول وكل المواطنين حماية البيئة كما نص 

ن لكل شخص الحق في العيش في أى منو عم 1/  123الدستور البروني عمى في المادة 
ية الحياة ولصيانة المناظر الطبيعية وعمى كل شخص منيكولوجيا مبلئم لتإوسط سميم متوازن 

 . واجب الحفاظ عمى ذلك الوسط
ن تعمل الدولة أمنو عمى  20فقد نص في المادة  1999ما الدستور الفنمندي لعام أ
مكانية المشاركة في القرارات المتعمقة في ن تكفل لكل فرد الحق في بيئة سميمة وا  أعمى 
ن حماية البيئة الطبيعية أمنو عمى  24كذلك الدستور اليوناني قد نص في المادة  ،البيئة

عمى الدولة وحق لكل فرد وتمتزم الدولة من اجل المحافظة عمييا  التزاماوالثقافية تشكل 
وحماية وزيادة ، حياة لمشعبباتخاذ اإلجراءات الخاصة الوقائية منيا تحسين نوعية ال

لة أن الدستور اليوناني قد جعل مسأويشير البعض من الفقو الدستوري  الموروث الثقافي
السمطات العامة في الدولة ومنحت الحق لممواطنين في  التزاماتىم أحماية المناخ من 

 ليو حرص المشرع عمى إصدار التشريعات المناسبةإيضاف ، الدفاع أساسيات الطبيعة
 .1لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ بوصفو قاعدة قانونية ممزمة وليس نصا توجيييا

                                                 
  49د احمد عبد الكريم سبلمة : قانون حماية البيئة، مصدر سابق، ص  1
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يكون من حق  نأعمى  15فقد أشار في المادة  1976ما الدستور السويدي لعام أ 
ما أ ،الجميع التمتع بالبيئة الطبيعية وفقا لحق التمتع العام بالرغم من األحكام المذكورة آنفا

النافذ فقد خصص الفصل السادس منو لمحماية وجاء بعنوان البيئة  الدستور البرازيمي
يكولوجيا وىي بيئة إنو لمجميع الحق في التمتع ببيئة متوازنة أبقوليا  225المادة  واستيمتو

أمرا جوىريا لنوعية حياة صحية و  تمثل أصبل من األصول الخاضعة لبلستخدام المشترك
جب الدفاع عن تمك البيئة والحفاظ عمييا من اجل ويقع عمى كل من الحكومة والمجتمع وا

 والمستقبل  أجيال الحاضر
ن ألكل فرد الحق في  1982الفقرة أ من الدستور التركي لعام ة كما نصت المادة ثامن 

ويقع عمى الدولة والمواطنين واجب تحسين البيئة الطبيعية ، يحيا في ظل بيئة صحية متوازنة
  . ومنع التموث البيئي

لتنظيم  1999ص المشرع الدستوري السويسري القسم الرابع من دستور العام وخص
بعنوان التنمية  73المادة  واستيمتوالموضوع حيث جاء بعنوان البيئة والتخطيط العمراني 

يسعى االتحاد والمقاطعات لتوفير عبلقة دائمة ومستدامة  نأالمستدامة حيث نصت عمى 
 ،من ناحية واستخداميا بواسطة اإلنسان من ناحية أخرى بين الطبيعة وقدرتيا عمى التجدد

ن يصدر االتحاد أعمى 1فقد جاءت بعنوان حماية البيئة حيث نصت الفقرة  74ما المادة أ
نصت  2التشريعات لحماية اإلنسان وبيئتو الطبيعية من التعديات الضارة أو المضايق والفقرة 

ت، عمى أن يتحمل المتعدي تكاليف الوقاية ن يعمل االتحاد عمى تدارك ىذه التعدياأعمى 
ن المقاطعات مسؤولة عن تطبيق التشريعات أفقد نصت عمى  3ما الفقرة ، أواإلصبلح

 . االتحادية طالما ان القانون ال يحتفظ بالتطبيق لبلتحاد
ن إرادة المشرع ىناك ىي في مسايرة أويرى البعض من الفقو الدستوري السويسري 

حماية المناخ من التموث وجعمت مسالة التنمية المستدامة قائمة عمى التعاون الجيود الدولية ل
ن الحماية المقررة لممناخ تساعد عمى إعادة ألى ما تقدم إبين االتحاد والمقاطعات يضاف 
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لى نصابة الطبيعي بين مراكز المدن والضواحي حيث تشير التقارير إالتوازن المختل 
ث مشاكل عديدة في ميدان االقتصاد والصحة العامة ىناك التمو  إلي الحكومية واألىمية

دراكا لحجم مشكمة ، وبالتالي تؤثر عمى نوعية الخدمات المقدمة لممواطنين في تمك األماكن وا 
ن الدستور السويسري يوصفو وثيقة دستورية متكاممة قد جعل ميمة إالتموث المناخي ف

الحكومة االتحادية لما تمتع بو من مواجية التعديات الضارة عمى المناخ من اختصاص 
 1.خبرات في ىذا المجال

 
 
 
 

 

                                                 
1 Wolf Linder : Swiss Demorcracy Possible Sulution To Conf;ict Multiculural Societies ,Third 
Edition ,University of Bern.  2013 , p176-177  
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 الحماية الدولية لممناخ: صل الثاني الف
حرص المشرع القانوني عمى المستوى الدولي عمى إطبلق مبادرات والقيام بجيود  

وىذه المبادرات قد  ،لتفعيل آليات تمك الحماية ثم التقدم بعد ذلك ،واسعة نحو حماية المناخ
تجسدت باالتفاقيات الدولية إضافة الى تبني تمك الجيود عمى المنظمات الدولية كمجمس 

مطمبين  إلىلتسميط الضوء عمى الموصوف سوف نقوم بتقسيم ىذا المبحث و  ،األمن الدولي
ونختم الحديث  قميميةواإل وليةنخصص األول منو لبيان حماية المناخ في ظل االتفاقيات الد

 في حماية المناخ الحكومية والغير الحكوميةفي المبحث الثاني دور بعض المنظمات الدولية 
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 المنظمات الدوليةو  حماية المناخ في ظل االتفاقيات:  المبحث األول
لى إؤدي تبمورت جيود المجتمع الدولي في حماية المناخ ومكافحة األسباب التي ت

حيث لفتت الجيود الدولية الى  ظاىرة التموث في منتصف الثمانينات من القرن المنصرف،
واستشعارا لمخطر ، تموث المناخ إلىخطورة عدم تدارك أسباب انبعاث الغازات المؤدية 

أثمرت تمك عن إبرام اتفاقيات دولية بين الدول لحماية المناخ، ولبيان الموضوع سوف نتناولو 
ثة فروع نخصص األول لبحث اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ وندرس في في ثبل

  . الفرع الثاني بروتوكول كيوتو ونخصص الفرع الثالث لبيان اتفاقية باريس
 حماية في ظل المنظمات الدولية :  المطمب األول

 1اىدة دوليةأوصت المجنة المشكمة من قبل األمم المتحدة بإبرام مع 1990 عامفي  
، و في المستقبلأتعنى بحماية المناخ لصالح األجيال التي تعيش في الوقت الحاضر 

وتم بعد ذلك التاريخ  1992أيار  9وأثمرت تمك المحاوالت عن تبنى مشروع االتفاقية في 
فتح باب التوقيع عمييا من قبل الدول التي تريد إبراميا في مؤتمر األمم المتحدة الخاص 

 ،نسبة من الدول الموقعة عمييا تمك االتفاقية أعمى والتنمية المستدامة وبالفعل حققت بالبيئة
لى مئة وستة وثمانين دولة، ومما تجدر آلية اإلشارة أن دخول إحيث وصل عدد الدول 

االتفاقية حيز النفاذ يستمزم المصادقة عمييا من قبل خمسين دولة بعد مرور مدة زمنية 
 2 .أشير حددىا المشرع بثبلثة

                                                 
وعرف فقياء  1969ىنالك تباين في تعريف المعاىدة الدولية بين فقياء القانون الدولي واتفاقية فينا لممعاىدات لعام  1

فاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام يرمي الى إحداث أثار القانون الدولي المعاىدة الدولية بأنيا )ات
قانونية معينو( أما اتفاقية فينا فقد عرفت المعاىدة الدولية بأنيا )اتفاق بين دولتين أو كثر شرط أن يقع كتابة وينتج عنو 

، دار العاتك لصناعة الكتب، القاىرة، 6العام، ط أثار قانونية معينة( لمزيد من التفاصيل د عصام العطية : القانون الدولي
  106وىامش ص  105، ص 2006

احمد أبو ألوفا : تأمبلت حول حماية المناخ، بحث منشور في المجمة المصرية لمقانون الدولي العام، العدد تسعة  2
 87ص 1993وأربعون، 
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عن مستويات الحماية القانونية لممناخ لتمك االتفاقية ؟ لئلجابة عمى ىذا  ونتساءل 
ن أىم ألى نصوص تمك االتفاقية وباستقراء تمك النصوص نجد إالتساؤل ينبغي الرجوع 

 في : المبادئ الواردة فييا يتمثل 
 .أوال : أن اليدف األساس من ىذه االتفاقية

النظام المناخي  األطرافن تحمي أعمى  1( الفقرة 3مادة )تنص عميو ال وحسب ما
ووفقا لمسؤوليتيا المشتركة وقدرات  ،لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة عمى أساس األنصاف

مكان الصدارة في مكافحة تغير  األطرافن تأخذ البمدان المتقدمة النمو أوينبغي ، كل منيا
 . المناخ واإلشارة الضارة لو

من الفقو القانوني الى مسالة التصدي لحماية المناخ قد انشأ عمى ويشير البعض 
فيقع التزام كبير عمى عاتق الدول الصناعية األكثر تطورا كونيا تمتمك  أساس قدرة كل دولة

إمكانيات مالية كبيرة كما مقارنة بالدول األقل تطورا وىذا المبدأ يتفق مع مبدآ العدالة الدولية 
 1الغازات المسببة لمتموث المناخي من تمك الدول  وذلك لكثرة انبعاثات

 .ثانيا : المسؤولية المشتركة 
ن يولى االعتبار أتضمنت النص عمى  تقررت تمك القاعدة حسب الفقرة الثانية والتي

والسيما تمك المعرضة لمتأثر ، التام لبلحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالبمدان النامية
التي  األطرافجمة عن تغيير المناخ ولؤلطراف والسيما الدول النامية بالنتائج الضارة النا

ولدى تحمينا لنص ىذه  ،و غير عادي بمقتضى االتفاقيةأسيتعين عمييا عبئا غير متناسب 
االىتمام الكامل  الفقرة نمحظ حرص موقعي االتفاقية اإلطارية عمى منح الدول األقل تطورا

ناخ ،يضاف الييا الدول التي تتحمل أعباء استثنائية نتيجة فيما يتعمق بمستمزمات حماية الم
 . لتمك االتفاقية

                                                 
، 17بحث منشور في مجمة السياسة الدولية العدد مصطفى كمال طمبة : تغير المناخ سيؤثر عمى امن وسبلمة العالم،  -1

  278، ص2007
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 .ثالثا :التدابير الوقائية 
و الوقاية أقائية الستباق تغير المناخ و  تدابير األطرافن تتخذ أعمى  (3نصت الفقرة ) 
حدوث لى الحد األدنى ولتخفيف من أثاره الضارة وحيثما توجد تيديدات بإو تقميميا أمنو 

ن أيذىب البعض من الفقو في تحميمو لنص ىذه الفقرة  ،و غير قابل لئلصبلحأضرر جسيم 
قد حرص عمى تكريس النيج الوقائي عن طريق منع  األطرافالمجتمع الدولي وعبر الدول 

، نجح أساليب الحماية الدولية لممناخأالضرر قبل حدوثو وىذه تسمى بالحماية الوقائية وىي 
الدول األعضاء في االتفاقية  التزاماية الوقائية البد من عدة شروط أىميا ولتطبيق الحم

اإلطارية بمنع انبعاثات الغازات السامة والمسببة لبلحتباس الحراري والتموث المناخي، 
 1وتساعد الحماية الوقائية في إيجاد مناخ سميم وخالي من التموث 

 .رابعا : تعزيز التنمية المستدامة
ية المستدامة وعمييا ىذا منحق تعزيز الت لؤلطرافنو أالرابعة عمى  نصت الفقرة 
ن تكون السياسات والتدابير المتخذة لحماية النظام المناخي من التغير أوينبغي ، الواجب

ن تتكامل أومبلئمة الظروف المحددة لكل طرف، كما ينبغي ليا ، الناجم عن النشاط البشري
 ،ن التنمية االقتصادية ضرورية لتدارك تغير المناخأاعاة مع برامج التنمية الوطنية مع مر 

ل عن المقصود بالتنمية المستدامة؟ أورد الفقو عدة تعريفات لمتنمية المستدامة نورد ءونتسا
عدم اإلضرار بالطاقة اإلنتاجية لؤلجيال القادمة وتركيا في )بعض منيا فقد عرفت بأنيا 

وعرفو آخر بأنيا تمك العممية التي  2(جيل الذي سبقوالحالة التي ورثيا الجيل الحالي من ال
تقر بضرورة تحقق نمو اقتصادي يتبلءم مع قدرات البيئة وذلك من منطمق أن التنمية 

 3.االقتصادية والمحافظة عمى البيئة ىما عمميتان متكاممتان
                                                 

  57حمد أبو ألوفا : تأمبلت حول حماية المناخ، مصدر سابق، ص أ -1
نقبل عن د. أسامو الخولي : البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، دراسات حول الواقع البيئي في الوطن العربي والدول  -2

  175، ص2002، النامية، عالم المعرفة، الكويت
نقبل عن د سيير إبراىيم حاجم الييتي : اآلليات القانونية لحماية البيئة في أطار التنمية المستدامة، مصدر سابق،  -3

  112ص
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تيتم من جانب آخر فقد عرف البنك الدولي التنمية المستدامة بأنيا تمك العممية التي  
بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة الفرص التنموية الحالية لؤلجيال البلحقة وذلك 

 1. و زيادتو المستمرة عبر الزمنأبضمان أثبات رأس مال شامل 
ويمكن ان نعرف التنمية المستدامة بأنيا عممية متكاممة تيدف الى التوفيق بين التنمية 

 . يئة الخالية من التموثاالقتصادية الشاممة ومتطمبات الب
 .خامسا : تطوير التعاون الجماعي بين الدول 
دولي  اقتصاديفيما بينيا لتعزيز نظام  األطرافعمى أن تتعاون  5نصت الفقرة  

مستدامة لدى جميع  اقتصاديةلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية إمساند ومفتوح يفضي 
رة عمى تداول ثم يتيح ليا المزيد من القد األطراف والسيما البمدان النامية األطراف، ومن

ال تكون التدابير المتخذة من جانب واحد وسيمة لتمييز تعسفي أوينبغي  مشاكل تغير المناخ
  . و تجاىل لمتجارة الدوليةأو تقيد أو غير مبرر أ

األمم المتحدة لئلطار المناخي  اتفاقيةفي  األطرافلى سعى الدول إويشير ىذا المبدأ  
متطور وينتج عن ىذا النظام  اقتصاديعزيز التعاون الجماعي بين الدول لتحقيق نظام لى تإ

في االتفاقية عمى مبدأ  األطرافتقدم نمحظ حرص  لى ماإتحقيق التنمية المستدامة، يضاف 
ن مصير أالمشاركة الجماعية في تحمل أعباء حماية المناخ بوصفو مسؤولية الجميع و 

ميو، وتشترك في التعاون كل الدول بما فييا الدول المتقدمة اإلنسانية جمعاء يتوقف ع
والدول األقل تطورا وتتحمل االلتزامات المختمفة تبعا لقدراتيا االقتصادية وحسب ما  اقتصاديا

 2.تفرضو تمك االتفاقية
الدول األعضاء  التزاملمدى  انعكاسان االلتزام الدولي يعد أومما تجدر اإلشارة أليو 

د مظاىر التعاون الدولي في مجال حماية المناخ عبر عدة وسائل أىميا تبادل فيو، وتتجس
                                                 

وفي ذات  20، ص 2004نقبل عن د صقر احمد صقر : التنمية االقتصادية، مؤسسة الكويت لمتقدم العممي، الكويت،  -1
  113اجم الييتي : اآلليات القانونية لحماية البيئة في أطار التنمية المستدامة، مصدر سابق، صد سيير إبراىيم حالمعنى 

 55حمد أبو ألوفا : تأمبلت حول حماية المناخ، مصدر سابق، ص  -2



 الحماية الدولية لممناخ                                                الفصل الثاني 
 

11 

ن التموث المناخي وبيان مدى جدوى ونجاح الخطط التي تضعيا الدول أالمعمومات بش
يضاف ، لى باقي الدول في حالة نجاحياإالمعنية بشان المناخ ودراسة نقل تجربة تمك الدولة 

المشاكل واألخطار الناجمة عن االحتباس الحراري والتموث إلييا إخطار الدول األخرى عن 
 1.وتقديم المساعدات المالية لمدول النامية ونقل األجيزة المتطورة إلييا

ن حماية المناخ ؟ بالرجوع أفي ىذه االتفاقية بش األطرافعن التزامات الدول  ونتساءل 
ن أبش األطرافعمى الدول  من االتفاقية نجد أنيا قد أوردت عدة تعيدات 4لى المادة إ

مصطمح التعيدات بدل االلتزامات  استخدمتلى االتفاقية إالحماية، ويشير البعض من الفقو 
وباستقراء نصوص تمك االتفاقية نمحظ بأنيا  ق مع الطبيعة القانونية لممعاىدةوىذا األمر يتف

  قد قسمت التعيدات عمى عدة مستويات :
لدول األعضاء فييا سواء أكانت دول متطورة صناعيا ويضم جميع ا المستوى األول : 

 .قل تطوراأو أ
وتشمل جميع الدول المتطورة صناعيا  (المرفق األول(وتسمى ب :المستوى الثاني 

لى المنظومة االشتراكية السابقة والتي تبنت االقتصاد الحر إيضاف إلييا الدول التي تنتمي 
 .  حديثا

لى إ وبالرجوع2 ،العالمالدول الصناعية الكبرى في ويقتصر عمى  المستوى الثالث : 
نجد أنيا قد حددت مسؤوليات األطراف في االتفاقية بقوليا  4نص الفقرة األولى من المادة 

ن كانت متباينة ا  يقوم جميع األطراف واضعين بعين االعتبار مسؤولياتيم المشتركة و )
 ،الصعيد الوطني واإلقميمي وبما يميوأولياتيم وأىدافيم وظروفيم اإلنمائية المحددة عمى 

  : وباستقراء تمك التعيدات نجد ان االتفاقية قد تضمن

                                                 
اجستير، ، رسالة م1992سبلفو عبد الكريم : الحماية الدولية لمبيئة من ظاىرة االحتباس الحراري في اتفاقية المناخ لعام  -1

  74، ص2003كمية القانون، جامعة بغداد، 
 .وما بعدىا 23سعيد سالم : التنظيم القانوني لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مصدر سابق، ص -2
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النص عمى القيام بأعمال وقائية لخفض مسببات المؤدية الى تغيير المناخ ومنع  -1 
مع اآلخذ بعين االعتبار الوضع االقتصادي لكل دولة طرف في  اآلثار الضارة الناتجة عنو

 .  االتفاقية
ن يحرص المشرع الوطني عمى تبني برامج التنمية لمسياسات الخاصة بحماية إ -2 

 . لى تطور النظام االقتصاديإالمناخ وتشجيع الجيود المؤدية 
تطوير التعاون التكنولوجي والتقني بين كافة الدول لتحقيق مناخ سميم وتخفيف  -3 
و أء أكانت الطاقة او المواصبلت الغازات المسببة لمتموث من جميع القطاعات سوا انبعاثات
 .  و الغابات وغيرىاأالزراعة 
لى خطورة التغير المناخي وخمق ثقافة عامو لدى كل الشعوب إإشعار كافة الدول  -4 

 . ألجل معرفة األفعال التي تؤثر عمى سبلمو المناخ
لدول في االتفاقية نمحظ إن دول المرفق األول أي ا األطرافن مسؤوليات الدول أوبش 

السوق يقع عمييا الدور القيادي في  اقتصادلى إالصناعية والدول االشتراكية سابقا والمحولة 
الحد من مشكمة التغيير المناخي إذ أوجبت عمييا الفقرة الثانية من المادة الرابعة تبني 
جراءات بشان المناخ اليدف منيا جعل االنبعاثات الغازية بالمستوى لنفسو في  سياسات وا 

ن االتفاقية قد منحتيا أقصى درجات إلى االقتصاد الحر فإما الدول المحولة أ، 1990عام ال
 االنبعاثن مستويات أبش 1990الفترة الزمنية التي تناسبيا بعد العام  اختيارالمرونة في 

أما دول المرفق الثاني والتي تضم  ،سياسية واالقتصادية القائمة فييابعيدا عن الظروف ال
ن الفقرة الرابعة من المادة الرابعة قد حدد مسؤوليتيا بصورة مفصمة إناعية الكبرى فالدول الص

لى الدول النامية والتي تشمل الدعم المالي إذ تتعيد تمك الدول بتقديم المساعدات المطموبة إ
يضاف إلييا نقل األجيزة والتكنولوجيا ، أي تمويل األنشطة التي تساعد في حماية المناخ
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الغازات السامة ونقل  انبعاثليا واالستفادة من التشريعات التي ساىمت في تقميل المتطورة 
 .1الى الدول النامية المجالتجربتيا في ىذا 

التنمية في ريو و  ، عقد مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة1992أما في حزيران/ يونيو  
 بمدا 170ثر من كان تجمعا دوليا غير مسبوق لممثمي أكو  دي جانيرو في البرازيل،

من بين أىم النتائج التي و  ،حكومةو  في العالم حضره أكثر من مئة رئيس دولة ،2منطقةو 
جدول ما يعرف و  ،1992تمخضت عنو توقيع اتفاقية األمم المتحدة لمتنوع البيولوجي سنة 

حداث لجنة التنمية المستدامةو  ،21بأعمال القرن    3.ا 
ت الدولية الحديثة نسبيًا في تاريخ المجتمعات تعد مشكمة تغير المناح من المشكبل 

البشرية، وىذا بعد أن اتضح جميًا بأن أثر المساس بالتوازن البيئي الطبيعي ال ينحصر في 
واىر تختل الظ فباختبللومجال معين بل يمتد أثره وخطره إلى مجاالت عديدة أخرى، 

 الطبيعية وتصبح عاتية ومدمر.
إذ  ،لي لموضوع حماية المناخ مداه وازداد االىتمام الدولي بوأخذ البعد الدو  نتيجة ليذا 

دولي، فشعوب العالم اليوم  اىتماممحل و  ،أصبح موضوع تغير المناخ اليوم موضوع الساعة
تتصايح خوفًا وىمعًا، والمؤسسات العممية والتقنية تزداد أبحاثًا ودراسات ومنظمات حماية 

لتحقيق برامج البيئة النظيفة الخالية  واالتفاقياتروتوكوالت البيئة والمناخ تتسارع في إبرام الب
من الكربون والتنمية المستدامة عمى كوكب األرض لمحد أو التخفيف من األسباب المؤدية 

                                                 
  56حمد أبو ألوفا : تأمبلت حول حماية المناخ، مصدر سابق، ص احمد أبو ألوفا :  1
لناخ، من ري ودي جانيرو لكوبنياغن، صحيفة الشعب اليومية أونبلين انظر : الجيود العالمية لمحاربة تغير ا 2

 http//Arabic.people.com.cn/31663/6834062.htmlفي :  27/05/2019/ شوىد في 07/12/2009
ىي لجنة مفتوحة في وجو المنظمات غير الحكومية والوكاالت المتخصصة لمنظمة األمم المتحدة، من مياميا األساسية  3

، والحث عمى إدماج األىداف البيئية ضمن منظومة منظمة األمم 21التطورات الحاصمة في أنشطة أعمال القرن  مراقبة
المتحدة، ومن أىم المحاور التي تيتم بيا نذكر مثبل : اإلستدامة، والموارد واآلليات التمويمية، والتربية، والعمم، ونقل 

 ، انظر تكنولوجيا األيكولوجيا، وآليات اتخاذ القرارات
Jean-maurice arbour & sophie lavallèe.  droit international de l’environnement canada. ed 
yvon balais 2006 p 38  
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الحراري والتغير المناخي، فانعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية التي خرجت  االحتباسإلى 
لمحفاظ عمى المناخ، فبات  االتفاقياتبرمت العديد من بجممة من التوصيات واإلعبلنات كما أ

ىناك اليوم العديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن المناخ، 
وانطبلقًا من ىذا األمر فقد أصبحت المنظمات الدولية والمحمية غير الحكومية تمعب دورًا 

فعال بين األفراد والجماعات  اتصالإلى خمق  نشيطًا عمى الصعيد الدولي كونيا تيدف دائماً 
والمؤسسات عمى المستوى الدولي، كما أصبح النظام الدولي يعتمد المنظمات الدولية غير 
الحكومية كطرف في التنظيمات المؤسساتية الدولية لتأكيد مصداقيتيا ألنيا الطرف الجدير 

وتقول الباحثة وافي حاجة ، عالميةوبيا يتم قياس الموقف الشعبي في التجمعات ال باالىتمام
 :الجزائر بمستغانممن جامعة عبدالحميد بن باديس 

من  انعكاساتياتعمل المنظمات البيئية غير الحكومية عمى درء مشاكل البيئة وتباين 
نشر الوعي البيئي، وكذا مشاركتيا في كفالة وضمان حق األجيال "خبلل مساىمتيا في 

 . بلئمة وموارد متاحةالبلحقة في التمتع ببيئة م
في بون، سيبلحظ جيدًا دور تمك المنظمات  23والمتواجد اليوم في قمة المناخ  

وأعضائيا النشيطين في متابعة األحداث وحث األطراف الدولية المؤتمرة عمى الجدية بالعمل 
بمقررات مؤتمر باريس كما تعمل المنظمات غير الحكومية لرفع مستوى الوعي  وااللتزام

جراء البحوث والتحميل وتعبئة الناس آلليات وت األمم المتحدة  واتفاقياتبادل المعمومات وا 
وبالتالي حماية اإلنسان والطبيعة، ومن المفرح أيضًا وجود العديد من الشباب  ،لحماية المناخ

العرب في تمك المنظمات وليم أدوار ميمة ورئيسية في متابعة سير المفاوضات لمخروج 
 Climate) فعمى سبيل المثال أذكر منظمة، ة تخدم تطمعات الشعوب بمناخ آمنبنتائج جيد

Tracker) شاب  6000كشبكة دولية تضم أكثر من  ات الغير حكوميةتعتبر ىذه المنظم
دولة حول العالم، تعمل عمى زيادة الوعي البيئي عن طريق تدريب الشباب  150وشابة في 

ي وآثاره السمبية عمى مستقبل الحياة عمى كوكب األرض حول كيفية الكتابة عن التغير المناخ
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كما تيتم بالقضايا البيئية األخرى، وقالت لينة ياسين مسؤولة برامج الشرق األوسط وشمال 
  أفريقيا في تمك المنظمة

Climate Tracker  أشخاص أو أكثر من  10تقوم سنويًا بتكوين فريق يتكون من
يقوم ىذا  أنو حيث (COP) باسمناخ الدولية المعروف دول مختمفة لحضور مؤتمر قمة الم

الفريق بتغطية أحداث المؤتمر وكتابة المقاالت في بمدانيم ونشرىا في وسائل إعبلم مختمفة 
 .لزيادة المعرفة الشعبية عن مؤتمرات المناخ وأىميتيا

ة رغم القمق الشعبي الدولي من خطورة تغير المناخ وتأثيره المباشر عمى أمن وصح 
اإلنسان والكائنات الحية األخرى ورغم وجود منظمات المجتمع المدني البيئية العاممة في 
المنطقة العربية إال أن الوعي العربي ال يزال مغيبًا وأن الشعور بالمسؤولية حيال تمك القضايا 
لم يأخذ األولوية لحد اآلن وحين سئل األستاذة صفا الجيوسي رئيس حممة المناخ والطاقة 

العربي بقضايا البيئة والمناخ عمى الرغم من أن المنطقة  واالىتمام ن سبب قمة الوعيع
 :العربية من مناطق العالم المتأثرة بتغير المناخ أجابت قائمة

عتاد عمى اإلسراف في الموارد دون مباالة رغم جميع الدراسات أأن المواطن العربي قد 
ربية ستواجو موجات جفاف شديدة وندرة في المياه التي تشير إال أن أغمب بمدان المنطقة الع

 .وينبغي التكيف مع ىذا الوضع ،في درجات الحرارة وارتفاع
 :وأضافت الجيوسي

أن السياسات العربية كانت تشجع الناس عمى اإلسراف ألن أغمب الموارد تكون 
  .مدعومة من قبل الدولة وبالتالي لن يكون ىناك حس بالمسؤولية أو شعور بالخطر

المتكررة  واالقتصاديةوربما يعود السبب في ذلك أيضًا إلى المشاكل األمنية والسياسية 
لقضايا البيئة معتبرين أن األولوية ألمنيم  وااللتفات االىتمامالتي شغمت المواطن العربي عن 

 وقوتيم اليومي
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  الدولية االتفاقياتحماية المناخ في ظل :  المطمب الثاني
 انطبلقة 1997دولة في اليابان عام  195كيوتو والذي وقعت عميو يشكل بروتوكول  

ذ أرسى ىذا االتفاق اآلليات الفعالة إحقيقية في الجيود الدولية المشتركة لحماية المناخ، 
ويشير البعض من الفقو ، 1992عمية في االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ لعام  اتفقلتنفيذ ما 

غمبيا عمى المبادئ أاإلطار تحتوي في  اتفاقية أنتفاق يكمن برام ىذا االإلى العمة من إ
لى وضع بروتوكول ممحق إلذا اتجيت جيود األمم المتحدة  ،والتعيدات أكثر من االلتزامات

بتمك االتفاقية ليتضمن االلتزامات الواجب القيام بيا من قبل الدول األعضاء في تحقيق 
كيوتو قد دخل حيز  اتفاقن أمن الجدير بالذكر 1،ال وىو حماية المناخ من التموثأاليدف 

ويرى البعض من الفقو إلى ان  2دولة عمى إحكامو 55بعد تصديق  2005النفاذ في العام 
 .حكام تمك االتفاقية استشعارا منوإقبال العدد األكبر من الدول عمى التصديق عمى أ

وتفعيل اإلطار  1992إلى معالجة الخمل او القصور في االتفاقية اإلطارية لعام 
 3التنفيذي لمجيود الدولية لمحاربة التموث المناخي

وبشان االلتزامات الواردة في البروتوكول نمحظ بان االتفاق قد قسميا الى مجموعتين 
الموقعة عمييا دون  األطرافالمجموعة األولى :االلتزامات العامة وتشمل جميع الدول ، وىما

 الثالث وتتمثل تمك االلتزامات العالم تميز بين الدول المتطورة ودول 
الحفاظ عمى المستودعات الخاصة باستيعاب غازات االحتباس الحراري والعمل  -1

 عمى امتصاصيا من قبل المساحات الخضراء والغابات
العمل عمى تطوير النظم والمناىج الخاصة بالتعميم والتي تعنى بالحفاظ عمى  -2 

 سبلمو المناخ
                                                 

احمد دسوقي : نمط اإلدارة لتولية قضايا البيئة وقضية تغير المناخ، بروتوكول كيوتو وأزمة تغير المناخ، بحث منشور  -1
  219، ص2001، 145العدد  في مجمة السياسة الدولية،

  535سيير إبراىيم حاجم الييتي : اآلليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص -2
عدنان عباس النقيب : الحماية القانونية لوقف ظاىرة االحتباس الحراري، مجمة الدراسات القانونية، بيت الحكمة بغداد،  -3

  75، ص2013، 22العدد 
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الظواىر السمبية الناتجة عن االحتباس الحراري واألضرار التي تتولد  التركيز عمى -3 
  1عنو سواء في المجال االقتصادي او االجتماعي 

قيام  فيالمجموعة الثانية : االلتزامات الخاصة بالدول الصناعية الكبرى : وتتمثل تمك 
بنسب متفاوتة بين دولة بتخفيض نسبة انبعاث الغازات المكونة لظاىرة الدفء المناخي و  38

، 2012و 2008تمك الدول عمى ان يكون ذلك التخفيض وفق مدة زمنية محددة بين العام 
% مقارنة بمستوى 8وتشير التقارير الى ان خفض االتحاد األوربي لتمك الغازات بنسبة 

، الميثان، ثاني وكسيد الكاربون)وتمك الغازات تشمل  1990الغازات الدفيئة المنبعثة عام 
  . (PFCsو SF6و HFCsمع ثبلثة مركبات فمورية وىي ، سيد النتروجينأك

كما حدد االتفاق نسبة الواجب القيام بتخفيضيا من قبل الواليات المتحدة األمريكية ب 
تقدم فان االتفاق قد  يضاف الى ما، 2% 10% وأيسمندا 8% واستراليا 6% واليابان 7

 2الفقرة  3ناعيا وحسب ما تضمنتو المادة فرض التزامات أخرى عمى الدول المتقدمة ص
 بقوليا :
جل ن تقوم الدول المتقدمة بتحمل أعباء وتكاليف البحث العممي والتطوير ألأ -1

 .اكتشاف مصادر حديثة لمطاقة والتي ال تنتج عنيا إضرار كبيرة بالبيئة
اإليقاف التدريجي والمرحمي لمحوافز الضريبية واإلعبلنات التي تتعارض مع  -2

 .اف االتفاق في جميع قطاعات الغازات المسببة لمتموث المناخيأىد
اخ ونقميا الى الدول المساىمة في تمويل التكنولوجيا المتطورة األقل ضررا بالمن -3

 .األقل تطورا
التغيرات المناخية الحاصمة  تقديم المساعدات البلزمة لمدول العالم الثالث لمواجية -4

 .فييا

                                                 
 207نرمين السعدني : بروتوكول كيوتو وازنة تغير المناخ، مصدر سابق، ص  -1
  140أيوب أبو دية : فمسفة البيئة، مصدر سابق، ص -2
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عالم الثالث لغرض خفض الغازات الدفيئة مع األخذ وضع برامج مشتركة مع دول ال -5
 1بعين االعتبار األعباء االقتصادية لتمك العممية 

وبخصوص اآلليات المرنة في البروتوكول فنمحظ بأنو قد راعى عممية خفض انبعاث  
الغازات مع التكمفة االقتصادية الن اليدف من تمك اآلليات ىو تحقيق مناخ سميم وبأقل 

من أداء  األطرافيضاف إليو تمكين الدول ، لممكنة من الجانب االقتصاديالخسائر ا
 .وىذه اآلليات، االلتزامات الواجبة عمييا والتي تتوافق مع التشريعات والخطط الداخمية ليا

 .أوال : آلية التنمية النظيفة
ل اوجد بروتوكول كيوتو اليو فعالة سميت بالية التنمية النظيفة لغرض مساعدة الدو  

باإلضافة الى تحقيق أىداف االتفاق ، النامية في تحقيق أىداف التنمية المستدامة فييا
وبالتالي فان اليو التنمية النظيفة ، والمتضمن خفض انبعاثات الغازات الى الحد المقرر ليا

و األقل تطورا وتتحقق تمك العممية عبر زيادة أتحقق مصالح كل الدول سواء المتطورة منيا 
 وتشير التقارير الدولية الى ان الواليات المتحدة األمريكية تحتل، ستثمار األجنبينسب اال

 2مركز الصدارة في دول العالم في االلتزام بمبدأ التنمية النظيفة 
 .ثانيا : اليو تجارة االنبعاثات

وتساعد ىذه ، تربط ىذه اآللية ارتباطا وثيقا بالنشاط التجاري وصمتو بموضوع المناخ 
يقة األطراف التي تخفض عمميا من نسبة انبعاث الغازات المسببة لمتموث عمى االستفادة الطر 

بيا لمتعويض  باإلتجارمن النسبة التي تتجاوز الخفض المقرر كذلك يسمح ليا البروتوكول 
ومن الجدير بالذكر ان االتفاق قد أجاز ىذه ، عن االنبعاثات المنطمقة من مصادر أخرى

                                                 
 34سعيد سالم : التنظيم القانوني لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مصدر سابق، ص -1
اليات المتحدة األمريكية قد تمكنت وحدىا بخفض ما مقداره أن الو  THE CLIMATE TRUSTجاء في تقرير مؤسسة  -2
وىذه يدل عمى إمكانيات ىائمة التزمت بيا الواليات المتحدة باتفاقية  2005مبليين طن من الكربون حتى نياية العام  4

اليات المتحدة فالعالم حسب تقرير ىذه المجنة سيكون أفضل بكثير نحو مناخ خالي من التموث الن الو  1997كيوتو لعام 
األمريكية ىي السبب األكبر لمتموث المناخي في العالم لمزيد من التفاصيل د أيوب أبو ديو : فمسفة البيئة، مصدر سابق، 

  143ص
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يميز ىذه  لكن أىم ما مستويات سواء عمى الصعيد الداخمي او الخارجياآللية عمى كل ال
اآللية ان البروتوكول قد قصرىا عمى الدول الصناعية الكبرى دون الدول األقل تطورا حيث 

 1أجاز ليا شراء وحدات خفض االنبعاثات فيما بينيا 
 .ثالثا : التنفيذ المشترك

من ظاىرة االحتباس الحراري اسماىا بالية  استحدث بروتوكول كيوتو اليو جديدة لمحد 
التنفيذ المشترك وطبقا ليذه اإللية فانو أجاز لكل دولة أدرجت في المرفق األول منو ان ينقل 

ليو من قبل الجانب اآلخر وحدات خفض االنبعاثات البشرية إالى أي طرف آخر او ينقل 
ف بالتزاماتو وتقميل مستوى لى وفاء كل طر إالمسببة لبلحتباس الحراري وييدف من ذلك 

ليو التنفيذ المشترك عمى تجسيد التعاون الدولي الجماعي إوتساعد 2المسببة لمتموث االنبعاثات
لمحد من ظاىرة االحتباس الحراري وتخفيض مستويات التموث المناخي وخصوصا ان 

فيذ اشترطت آلية التنو  ،3المشكمة تكون عابرة لمحدود وال تقف عن مستوى بعض الدول
 المشترك توافر عدة أمور أىميا : 

 ، مشروع خفض الغازات الدفيئة من قبل الدول المعنية يحظىن أ -1
و تعزيزه إلزالتيا عن طريق أ االنبعاثاتلى خفض في إأن تؤدي اآللية   -2

 االمتصاص المنظم ليا
ذ لم يوفي إ لبلنبعاثاتطرف الحصول عمى وحدات خفض  أليال يحق   -3

 عميو وفق المادتين الخامسة والسابعة من البرتوكول ،بالواجبات المفروضة 
ن يراعي مبدأ التكامل بين عممية الحصول عمى األجيزة الخاصة بالخفض أ -4 

 4المتعمقة بحماية المناخ  واإلجراءات الوطنية
                                                 

 539سيير إبراىيم حاجم الييتي : اآلليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص -1
  121، ص2006حماية الدولية لمغبلف الجوي، أطروحة دكتوراه، كمية القانون، جامعة بغداد ،بشير الكبيسي : ال -2
أنطوان بوفيو : حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسمح، بحث منشور في كتاب دراسات القانون الدولي اإلنساني،  -3
 193، ص 2000، دار المستقبل العربي، القاىرة، 1ط
 35التنظيم القانوني لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مصدر سابق، ص سعيد سالم : -4
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ليو التنفيذ المشترك يتحقق فقط بين األطراف الواردة في أن أومن الجدير بالذكر 
لى عدة إليو واستند لذا فان جانب من الفقو قد انتقد ىذه اإل، دول المتطورةالمرفق األول أي ال

كما أن  ن التجارة الخاصة باالنبعاثات ال تحقق عادة مناخ خالي من التموث،أأسانيد أىميا 
ىذه اآللية ال تقوم عمى مبدأ المساواة والعدالة في بعض المواضع وبالتالي تبقى مسالة 

اإللية كون ان الدول الغنية تمتمك  هفقيرة والغنية أىم معوقات نجاح ىذال التباين بين الدول
عدة خيارات في مجال اختيار اآللية الرخيصة نسبيا وىذا الخيار ال يتوافر عمى مستوى 

 1الدول النامية
أما بروتوكول كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التزمت بموجبو  

 ،2االنبعاثات تخفيض (سابقا)السوق  القتصادياتالدول في مرحمة التحول و  يةالدول الصناع
 . 3الغازية الضارة بالغبلف الجوي

في المؤتمر الحادي والعشرين  2015دولة مجتمعة في باريس عام  195تبنت  -
وبرعاية األمم المتحدة اتفاقية جديدة تيدف الى إنشاء نظام عالمي جديد قائم عمى قواعد 

، وجاء في ديباجة االتفاقية ان الدول 4ة لمواجية التحديات الناتجة عن تغير المناخمحدد
ن تغير المناخ يشكل خطرا داىما عمى المجتمعات البشرية أالموقعة عمى االتفاقية تدرك 

كما تضمنت االتفاقية بطمب التعاون بين جميع الدول عمى نطاق واسع ، وكوكب األرض
 . ي تستيدف بخفض انبعاثات الغازات الدفيئةوالمشاركة في الجيود الت

                                                 
د سيير إبراىيم حاجم الييتي : اآلليات القانونية  56: تأمبلت حول حماية المناخ، مصدر سابق، ص أحمد أبو ألوفا -1

 543لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص
ناصري قياس االنبعاثات الوطنية اعتمادا عمى أساس اإلنتاج أم عمى أساس االستيبلك، كما يوجد جدول كبير بين م -2

 تختمف الدول حول أساس حساب االنبعاثات الكمية اإلجمالية لمدولة أم عمى أساس حساب انبعاثات الدول
" نشرة مفاوضات األرض  2015تشرين األول / أكتوبر  23إلى  19انظر: " مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون من  -3

 httpفي  2019/ 05/ 30( شوىد في 2015تشرين االول / أكتوبر  19) 646رقم  12مج 
//www.iisd.ca/vol12/enb12646a.html  

 3، ص 2015ماري لومي : اتفاقية باريس بشان تغير المناخ ،ببل دار النشر، أبو ظبي،  -4
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لئلجابة عمى ىذا التساؤل ينبغي  ،2015ل عن أىداف اتفاقية باريس لعام ءونتسا 
الرجوع الى نص المادة الثانية الفقرة األولى والتي نصت عمى أن يرمي ىذا االتفاق من 

بة العالمية لمتيديد الذي خبلل تحسين تنفيذ االتفاقية وبما يشمل أىدافيا الى توطيد االستجا
 يشكمو تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة لتحقيق ما يمي :

لمتوسط درجة الحرارة العالمية في حدود اقل بكثير من  األطرافتحديد الدول  -أ 
درجتين مئويتين فوق المستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصمة الجيود الرامية الى 

ي حد ال يتجاوز درجة ونصف فوق مستويات ما قبل الحقبة حصر درجة الحرارة ف
 أثاره و  تسميما بان ذلك سوف يقمص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ، الصناعية
لمعالجة اآلثار السمبية الناتجة  األطراففقد أشارت تعزيز قدرات الدول  -بما الفقرة أ

غازات المسببة لمتموث عمى نحو عن تغير المناخ وتعزيز خطط التنمية لتخفيض انبعاثات ال
وأشارت الفقرة ج الى مسالة التمازج بين التدفقات المالية ، ال ييدد إنتاج األغذية في العالم

اما الفقرة الثانية فقد تبنت مبدأ األنصاف والمسؤوليات المشتركة ، مع خفض الغازات الدفيئة
 في حماية المناخ من جميع األطراف وكل حسب أوضاعو الداخمية 

منيا الى  1وتشير المادة الرابعة من االتفاقية ألىم التزامات األطراف اذ أشارت الفقرة 
إزالتيا بالبواليع وضمن سياق التنمية تحقيق التوازن بين االنبعاثات البشرية من المنشأ وعممية 

الى تعزيز الجيود الوطنية في مجال  3و 2المستدامة والقضاء عمى الفقر اما الفقرة 
المساىمة بالتخفيض ومراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة مع األخذ بعين االعتبار مسالة التباين 

ة المتقدمة في عممية الخفض وأكدت الفقرة الرابعة الدور األساسي لمدول، بين دولة وأخرى
عمى نطاق االقتصاد ،وأشارت الفقرة الخامسة والسادسة الى مسالة تقديم الدعم لمدول النامية 

ما أ والمساىمة في إعداد خطط ليا في مجال حماية المناخ مع مراعاة الظروف المحمية فييا
، وتخفيض االنبعاثات الفقرة السابعة فقد تضمنت مسالة التكيف بين خطط التنوع االقتصادي

وتقدم  األطرافوحددت الفقرة السابعة والثامنة إطار زمني محدد بخمس سنوات تمتزم بو كل 
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كما أشارت الفقرات التاسعة والعاشرة والحادية ، في باريس األطرافبموجبو تقريرا لمؤتمر 
 عشر الى النظام اإلجرائي لتسجيل المساىمات من قبل االطراف 

لئلجابة عمى ىذا  ،2015ليات التي اعتمدتيا اتفاقية باريس لعام ل عن اآلءونتسا 
ن تنشأ أالتساؤل ينبغي الرجوع الى نص المادة السادسة الفقرة الرابعة والتي نصت عمى 

بموجب ىذه االتفاقية اليو لممساىمة الغازات الدفيئة ودعم التنمية المستدامة تخضع لسمطة 
 األطراففي اتفاقية باريس لتستخدميا  األطرافاع بوصفو اجتم األطرافوتوجيو مؤتمر 

في  األطرافالعامل بوصفو اجتماع  األطرافبشكل طوعي وتشرف عمييا ىيأة يعينيا مؤتمر 
 وباستقراء األىداف الواردة في ىذه الفقرة تمحظ اآلتي ، اتفاق باريس

 الربط بين التنمية المستدامة وتخفيض مستوى انبعاثات الغازات -1
دة من خبرات المنظمات العامة والخاصة وعدم اقتصار اآلمر عمى الدول االستفا  -2

 في حماية المناخ
لى الدول األخرى ألجل االستفادة إفي مسالة الخفض  األطرافنقل خبرات الدول  -3
 منيا 

( قد نصت عمى 27ن التحفظات واالنسحاب من تمك االتفاقية نمحظ بان المادة )أوبش 
( قد 29) وبخصوص االنسحاب فان المادة، ات عمى االتفاقنو ال يجوز إبداء التحفظأ

أشارت الى حق كل عضو باالنسحاب من االتفاقية في أي وقت بعد انقضاء مدة الثبلث 
، سنوات من دخوليا حيز النفاذ وذلك بإرسال طمب كتابي الى الجية المودعة لدييا االتفاقية

و أي أمقي الجية المودعة لدييا االتفاقية ويبدأ االنسحاب بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ ت
 .الحق يحدده في اإلخطار باالنسحابتاريخ 
يرتبط بصورة  2015مما تجدر اإلشارة اليو ان مسالة تطبيق اتفاقية باريس لعام  

وعمى ، مباشرة بالوضع السياسي الداخمي لكل دولة وخصوصا عندما تتغير حكومات الدول
مريكي الحالي ترامب الذي أطمق وعودا باالنسحاب من اتفاقية سبيل المثال موقف الرئيس األ

وتمك الخطوة التي تجعل االتفاق في ميب الريح  2017حزيران 1باريس في فترة ما بعد 
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ويرى ، 1ي مصدر انبعاثات الغازات الدفيئةكون الواليات المتحدة األمريكية تحتل الصدارة ف
لمناخ لتكون إحدى الوكاالت التابعة لمنظمة الباحث ضرورة إنشاء منظمة خاصة بحماية ا

األمم المتحدة لمعالجة المشكمة وحيث ان منظمة األرصاد العالمية ال تفي بالغرض كون 
مشكمة ارتفاع درجات حرارة األرض قد أخذت بالتزايد كما يقترح الباحث ان تكون ليذه 

اتيا بجمال حماية المناخ المنظمة اختصاصات إلزامية حيث تحيل أي دولة ال تتقيد بالتزام
 . واآلمن الدوليين الى مجمس األمن بوصف األمر ييدد السمم

اإلطارية  –العشرين التفاقية األمم المتحدة و  السنوي في نسختو الواحدة االجتماعيعد و 
أكبر تجمع دولي مناخي ييدف إلى التزام مبدئي من  2015بشأن تغير المناخ لعام 

ارتفاع درجة حرارة األرض دون  الدولي بحصر عالمجتمتعيد  ذإ، األطراف المتفاوضة
بمتابعة الجيود لوقف ارتفاع و  ،جتين مئويتين قياس عمى عصر ما قبل الثورة الصناعيةدر 

 مجادالت طويمةو  بعد نقاشات، جاء ىذا االلتزام المبدئيو  ،2درجة مئوية 15الحرارة عند 
تناقضت المواقف و  اآلراءبت ( إذ تضار COP21) 2015شاقة في مؤتمر باريس و 

مميار التي سبق  100 ـحول قضية الو  ،خصوصا حول كيفية تنفيذ المسؤولية المشتركة
مميار  100حيث تعيدت الدول الغنية بدفع  2009النص عمييا في اجتماع كوبنياغن سنة 

مع  لمساعدة الدول النامية لتضمن تكيف الدول النامية 2020دوالر أمريكي سنويا في حدود 
من ؟ لمنو  ؟كيفو  ؟لكن لحد األن ال تزال األسئمة الجوىرية : من سيدفع، التغير المناخي

 . محددةو  دون أجوبة دقيقة
                                                 

ا تنفيذيا يتراجع فيو عن قوانين التي أقرىا سمفو، باراك أوباما، بشأن التغير وقع الرئيس األمريكي، رونالد ترامب، مرسوم 1
المناخي وقال الرئيس إن ىذا المرسوم يوقف "الحرب عمى الفحم" ويمغي القوانين التي "تقضي عمى الوظائف ويعمق المرسوم 

ما يشجع صناعة النفط وقد رحبت الشركات المعروف باسم "استقبللية الطاقة" العمل بجممة من اإلجراءات أقرىا أوباما، ك
بقرار اإلدارة األمريكية الجديدة، ولكن المنظمات المدافعة عن البيئة نددت بو ووقع ترامب المرسوم وخمفو مجموعة من 

جع الفحم، فيذه أول خطوة تاريخية لرفع القيود عن الطاقة األمريكية، لمترا عمال المناجم، وقال: "إدارتي توقف الحرب عمى
لغاء القوانين التي تقضي عمى الوظائف لمزيد من التفاصيل  عن تدخل الحكومة، وا 

http://www.bbc.com/arabic/world 
)كانون الثاني / يناير  443ماجد نعمة " قمة التغيرات المناخية في باريس لم تغير شيئا " المستقبل العربي، العدد  2

 192( ص2016
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اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير إلى  2015عام 
، وتسريع وتكثيف اإلجراءات واالستثمارات البلزمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض المناخ

الكربون. ويستند اتفاق باريس عمى االتفاقية، وألول مرة تجمب جميع الدول إلى قضية 
مشتركة لمقيام ببذل جيود طموحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم 

ن النامية عمى القيام بذلك. وعمى ىذا النحو، فإنو يرسم مسارا جديدا في جيود لمساعدة البمدا
 .المناخ العالمي

إن اليدف الرئيسي التفاق باريس ىو تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن 
درجات الحرارة العالمية ىذا القرن أيضا إلى أقل من درجتين  ارتفاعطريق الحفاظ عمى 

ق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصمة الجيود لمحد من ارتفاع درجة مئويتين فو 
 .درجة مئوية 1.5الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 

ما يتطمب من الجميع ، من إيجابيات اتفاق باريس عد المناخ ىما مشتركا لئلنسانيةو 
الحق و  التنمية اتخاذ خطوات مشتركة لمجابية التغيرات المناخية، وتأكيده قضايا الحق في

 . اإلنصاف ما بين األجيالو  حقوق الشعوب األصميةو  في الصحة
أصدر مؤتمر االتحاد األفريقي خبلل دورتو العادية الثالثة والعشرين في مبلبو، غينيا  

المتعمقة بتغير المناخ  ثاألحدااالستوائية، مقررا بشأن برنامج العمل الرفيع المستوى حول 
إجازة برنامج العمل الرفيع المستوى ل عمى ما يمي، بين أمور أخرى الدو  واتفق رؤساء في

 دعوة مفوضية االتحاد األفريقي إلي القيامل حول اإلجراءات المتعمقة بتغير المناخ في أفريقيا
 ىوغيرىا بما يمي، من بين أمور أخر  ،المتخصصة ذات الصمة بالتعاون مع المجنة الفنية

فيذ برنامج الشباب بشأن تغير المناخ لمجنة رؤساء الدول مزيد من التفاصيل لتن بتوفير
بما في ذلك مشاركة الشباب في مفاوضات تغير المناخ  والحكومات المعنية بتغير المناخ،

الشبابية القارية لجوانب تغير المناخ لتعزيز مشاركة الشباب في اإلجراءات المتعمقة  والمسابقة
مسائل الجنسين حول تغير المناخ لمجنة رؤساء الدول وضع برنامج لممرأة و و  بتغير المناخ،

http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php
http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php
http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php
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في اإلجراءات المتعمقة  إشراك المرأة ومسائل الجنسين والحكومات المعنية بتغير المناخ بغية
بتنظيم  2014يونيو االتحاد  القتصاد الريفي والزراعة لمفوضيةقامت إدارة ا.بتغير المناخ

وقد .لمقر اإلقميمي لبلتحاد األفريقي في نيروبييونيو في ا 01إلى 7االجتماع الذي عقد من 
االقتراح والتوصية عن  االتحاد األفريقي المنبثق االجتماع لمشروع في تنفيذ مقرر عقد

 بتغير المناخ في التي كان لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية الصادرين عن
وكان  .لجميورية تنزانيا السابق ئيسكيكويتي، الر  الدكتور جاكايا  آنذاك فخامة يترأسيا

االقتراح والتوصية متعمقين ببرنامج العمل الرفيع المستوى حول إجراءات تغير المناخ في 
 أفريقيا

 .اليدف من االجتماع :ثانيا 
دعوة مختمف الوكاالت الداعية والممثمة  كان اليدف الرئيسي من االجتماع يتمثل في

 أنحاء أفريقيا إلى مناقشة إمكانيات بناء صوت واحد ألصوات المرأة والشباب في جميع
وبوجو خاص، كان االجتماع  لمنساء والشباب حول شؤون المناخ في تنفيذ اتفاقية باريس

 المرأة مبتكرة لئلجراءات تضع استراتيجيةيرمي إلى المساعدة في التوصل إلى تطوير خطة 
تغير  في تحقيق المرونة إزاء مبدورى ليم باالضطبلع والشباب في خط المواجية وتسمح

وكان االجتماع يرمي إلى مناقشة  ألفريقيا وأىداف التنمية المستدامة لعام المناخ وفقا ألجندة
 1حول المناخب الشباو  منبر فريد لممرأة إمكانيات إقامة

 .المشاركة: ثالثا 
األخضر، الجزائر، بوروندي، الكاميرون، الرأس :شاركت في االجتماع البمدان التالية

كوت ديفوار، إثيوبيا، الجابون، غانا، غينيا، كينيا، مالي، موريشيوس، موزمبيق، نيجيريا، 
حضر .جنوب أفريقيا، السودان، جامبيا، أوغندا، جميورية تنزانيا المتحدة، زامبيا، وزيمبابوي

                                                 
 .02 – 01،المعني بتغير المناخ، ص 2016يونيو  1O-7منعقد في نيروبي كينيا بتاريخ تقرير االتحاد اإلفريقي، ال 1
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 المجتمع المدني االجتماع أيضا ممثمون عن المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،ومنظمات
 ووكالة  بما في ذلك البنك األفريقي لمتنمية، والشركاء اإلنمائيين،

دارة االقتصاد الريفي والزراعة،  التخطيط والتنسيق لمنيباد ووكاالت األمم المتحدة، وا 
دارة الموارد البشرية والعموم والتكنولوجيا لمفوضية  والتنمية، ومديرية المرأة ومسائل الجنسين وا 

 .االتحاد األفريقي
 .مراسم االفتتاح:  رابعا

رسميا يوم الثبلثاء يونيو الدكتورة باسيفيكا اتشينج أوجوال، مديرة ع افتتحت االجتما
وفي كممتيا االفتتاحية،  .مديرية تغير المناخ، وممثمة الوزير الكيني لمبيئة والموارد الطبيعية

لمجتمع األفريقي، عمى آثار تغير المناخ السمبية عمى سبل العيش واالقتصاد في ا شددت
لمسائل الجنسين في مجال تغير  وعمى حاجة البمدان األفريقية إلى سياسات وخطط مراعية

 ضعفا، وخاصة النساء والشباب تغير المناخ يؤثر عمى الفئات األشد المناخ حي ظل
وباإلضافة إلى ذلك، أعربت عن الحاجة الممحة إلى بناء قدرات أعضاء وفود الدول عمى 

ع الجنس، وزيادة عدد النساء ضمن أعضاء الوفود من أجل تحقيق التوازن بين إدماج نو 
المناخ عمى النحو  رالجنسين في منابر مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغي

من المكتب  أحمد الصوالحي البروفيسور كممةب تشمل المداخبلت األخر المتوخى في القرار
الذي أطمع المشاركين عمي إنشاء المكتب األفريقي لمثروة الحيوانية  األفريقي لمثروة الحيوانية

وكذلك مدى تأثير تغير المناخ عمى  االتحاد األفريقي، والذي يعود تاريخو إلى ما قبل تأسيس
مبادرة الشباب األفريقي حول تغير  الثروة الحيوانية في أفريقيا، وكممة السيد إبراىيم سيسي من

أصحاب المصمحة بأن مبادرة الشباب األفريقي حول تغير المناخ كانت الذي أبمغ  المناخ،
الجنسين لمصين،  أما السيدة مونيكا، منسقة برنامج مسائل. تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسيا

 كيف وىي تشيد عن بالغ تحمسيا فقد أعربت
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في تمسك المرأة بزمام المبادرة في المفاوضات الدولية وعمميات التخطيط وتشارك 
أولوشوال  من جانبيا أبرزت السيدة لممنظور الجنساني ضمان انتياج سياسات مناخ مراعية

المرأة والشباب في  التي تعاني منيا من مفوضية االتحاد األفريقي أوجو الضعف أواليادى
 ،التي تواجو مساعي الحصول عمى التمويل وقالت إن ذلك يعزى إلى التحديات أفريقيا
 لوال االجتماع ما كان يعقد بأن وأشادت باالجتماع مع اإلقرار ير المناخمبادرات تغ لصالح

برنامج معمومات المناخ من أجل التنمية في أفريقيا، وىو عبارة عن  الدعم المالي الذي قدمو
مبادرة مشتركة بين مفوضية االتحاد اإلفريقي، البنك األفريقي لمتنمية ولجنة األمم المتحدة 

حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجمة إلشراك المرأة  يا. وأكدت مجددا أن ثمةاالقتصادية ألفريق
تغير المناخ في مختمف البمدان األفريقية كما  والشباب في تخطيط وتنفيذ إجراءات مكافحة

تعزيز الموقف األفريقي من تغير  لمواصمةو مبلبو الصادر في منصوص عميو في مقرر ىو
أما الدكتورة دينا، ممثمة  باريس العالمية، وتنفيذ اتفاقيةفي المفاوضات  المناخ، والمشاركة

سيام المرأة  لمؤتمر بصفتيا رئيسا سفارة مصر، الوزراء األفريقيين لمبيئة، فقد سجمت دور وا 
الحاجة  األمر الذي يبرر الفئة األكثر ضعفا، أنيما والشباب في مواجية تغير المناخ، وأكدت

الدعم  أن ىناك حاجة إلى إجراءات مواجية تغير والحظت في إلى إيبلء العناية إلشراكيما
ألصحاب المصمحة أن الحكومة  وأكدت، المالي والنظر في مسؤوليات متباينة لمرجل والمرأة

 لؤلطراف في تكرر دعميا لممك المغرب في استضافة المؤتمر الثاني والعشرين المصرية
 .سائل التاليةتداول االجتماع حول الم المداوالت  :الجزء الثاني

باريس  االتفاقية مفاوضات تغير المناخ تنفيذ النساء والشباب في محافل إشراك( -أ 
 .في أفريقيا
تغير المناخ وزيادة قدرة المرأة والشباب  حمول جديدة ومبتكرة لمتخفيف من آثار( -ب

 .عمى التكيف
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الشباب بشأن  الجنسين بشأن تغير المناخ وبرنامج تنفيذ برنامج المرأة ومسائل) -ج
 .األفريقيين المعنية بتغير المناخ والحكومات تغير المناخ لمجنة رؤساء الدول

باريس في  لمفاوضات تغير حول تنفيذ اتفاقية والشباب في محاف إشراك المرأة) -د
سياسات وحوارات في مجال تغير  قد تم إحراز تقدم في وضع المشاركون أنو الحظ أفريقيا

فعمى سبيل المثال، تم ، ظور الجنساني في إطار اتفاقيات تغير المناخالمناخ تراعي المن
باريس وتحديدا في الديباجة، المادة التكيف والمادة بناء  في اتفاقية إدماج مسائل الجنسين

 لجنسين استجابة لبرنامج عمل ليما حول القدرات وقد تم تنظيم ورش عمل حول مسائبل
في جدول أعمال مؤتمر األطراف من  بندا ثابتا سينمسائل الجن مسائل الجنسين، وكانت

أمانة اتفاقية األمم  بمسائل الجنسين لدى جية تنسيق معنية خبلل الييئة الفرعية لمتنفيذ؛ وىي
مع ذلك، وعمى الرغم من اإلنجازات التي تحققت حتى  حول تغير المناخ المتحدة اإلطارية

ومما  .لجنسين والشباب وتغير المناخ ه مسائبلاآلن، ال تزال الثغرات قائمة في الدفع باتجا
بالتكنولوجيا والتخفيف والتمويل،  فيما يتعمق يبلَحظ عمى وجو خاص غياب لغة جنسانية

 وكذلك عدم إحراز 
الوضوح بشأن تدفق  وعدم التقدم في تحقيق نتائج ممموسة في إطار برنامج عمل ليما،

 ويأتي برنامج عمل ليما الذي استغرق سنتين ،الشبابو  المرأة وخاصة لصالح تمويل المناخ،
شعور بالقمق مما إذا كان سيتم  وثمة لؤلطراف، إلى نيايتو خبلل االجتماع الثاني والعشرين

بالحمول الجديدة والمبتكرة لتخفيف آثار تغير ( ماذا ستكون عناصر ىذا التجديدو  تجديده
مثمون من فريق العمل األفريقي لمسائل سمط م المناخ وزيادة قدرة المرأة والشباب عمى التكيف

وتغير المناخ الضوء عمى بعض المبادرات التي تشارك فييا النساء في جميع أنحاء  الجنسين
 .أفريقيا لتحسين أوضاعين المعيشية في ظل تغير المناخ

المناخ في شرق أفريقيا والتنويع من  سمسمة قيمة األلبان المرنة إزاء وتتمثل ىذه في 
استخدام أصناف المحاصيل والسبلالت الحيوانية التي  ر المزارعين بما يشملقبل صغا
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إضافة إلى استخدام قوالب  المياه ألغراض الري عمى نطاق صغير، وتجميع تتحمل الجفاف،
الشباب  شّدد، الفحم الحجري كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة واآلمنة وبأسعار معقولة

بيا أعضاء مبادرة الشباب األفريقي حول تغير المناخ،  عمى الكفاءة المينية التي تميز
تاحة الشباب  وتم تشجيع التغيير وضرورة االستفادة من قدرات الشباب عمى التحويل وا 

ط الشباب األفريقي بمسائل من خبلل االنضمام إلى بوابة رب ثالمشاركة في برامج البح
شباب أيضا ابتكارات مثل إدارة المياه وأبرز ال االتحاد األفريقي وىو برنامج يقوده ،المناخ
إدماج التكيف والتخفيف في الممارسات الزراعية مع  عمى ضرورة الغابات، وشددوا وزراعة

من  باعتبارىا جزءاً  وتم االعتراف بالدول الجزرية الصغيرة .اإلشارة إلى مشروع في الكاميرون
 .1آلثار تغير المناخ الكيانات األكثر تعرضا

تنفيذ  الجزء الرابع يضا قصص نجاح من أنشطة تغير المناخ في كينياالمشاركون أ
بشأن تغير المناخ وبرنامج الشباب بشأن تغير المناخ لمجنة  برنامج المرأة ومسائل الجنسين

موجز عن خطط عمل رئيسية  تم تقديم عرض، رؤساء الدول األفريقيين المعنية بتغير المناخ
الثاني  ب في الوقت الذي تقوم فيو أفريقيا بالتحضير لممؤتمرالشباو  الجنسين والمرأة لمسائل

لؤلطراف،  التحضيرات لممؤتمر الثاني والعشرين وفي معرض الحدي عن.لؤلطراف والعشرين
تنظيم المؤتمر الثاني لمشباب  إنجاز ما يمي تم االتفاق عمى أن المجموعات ستسعى إلى

الموقف األفريقي من  بشأن بيان صياغة راألفريقي حول تغير المناخ في كينيا في أكتوب
وضع استراتيجية  في أفريقيا المناخ في أفريقيا وتغير المناخ ومسائل الجنسين الشباب وتغير

 لشباب في موقع استراتيجي في أجنداتيا وضعا لمشاركة الشباب فيما يتعمق بتغير المناخ
لشباب في أحدا المؤتمر الثاني بإشراك ا والتعجيل ،نية من أجل تعزيز عمميات التحضيرالوط

إيجاد مصدر لمتمويل لدعم الشباب والمرأة بغية تمكينيما من حضور  لؤلطراف والعشرين
النساء والشباب وضمان إدماج  تدريب المفاوضين من لؤلطراف المؤتمر الثاني والعشرين
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عمى أن  لؤلطراف، تم االتفاق فيما يتعمق بالمؤتمر الثاني والعشرين.السكان األصميين
 .استضافة حد جانبي في الجناح األفريقي تحقيق ما يمي المجموعات ستسعى إلى

الشباب من تغير المناخ في و  المرأةو  لمسائل الجنسين ورقات الموقف األفريقي عرض
لؤلطراف، تم االتفاق  بالنسبة لما بعد المؤتمر الثاني والعشرين.أفريقيا خبلل مؤتمر األطراف

تحديد فرص التمويل لممبادرات الذكية بشأن  ستسعى إلى تحقيق ما يمي عمى أن المجموعات
مستودع لمممارسات الجيدة والتدخبلت االستراتيجية من المشاريع  إقامة المناخ لممرأة والشباب

عقد حوارات سياسة  .وتوسيع نطاق ىذه التدخبلت التي تتناول تغير المناخ ومسائل الجنسين
إشراك المرأة في  باتجاه الدفع الفرعي اإلقميم اإلقميمي عيدينحول تغير المناخ عمى الص
 .تغير المناخ الفريق الحكومي المشترك حول

 .: االستنتاجات ثالجزء الثال
فريق العمل  من الضروري تييئة فيما يمي االستنتاجات المتفق عمييا من االجتماع

مؤسسة  تحاد األفريقي ليكونمفوضية اال يف بمسائل الجنسين وتغير المناخ األفريقي المعن
القرارات المتعمقة  لضمان إدماج مختمف أنحاء اإلقميم بح تضم خبراء في مسائل الجنسين من

في البرامج الوطنية  مشاركة الشباب والمرأة ُيعتبر رفع مستوى بمسائل الجنسين وتنفيذىا
تدعو الحاجة إلى بناء  بالغ األىمية واإلقميمية والقارية والعالمية بشأن تغير المناخ أمرا
من الحكمة ضمان اعتراف الحكومات  القدرات والتوعية بشأن قضايا تغير المناخ في أفريقيا

وقد تمت الدعوة إلى  العبين حاسمين في خطابات تغير المناخ الوطنية بالشباب باعتبارىم
 مفاوضين بما في ذلك بصفتيم في جميع البرامج، إدماجيم

يق لتعبئة الموارد يتألف من ستة متطوعين يمثمون األقاليم االجتماع من تشكيل فر 
لمعمل مع فريق العمل األفريقي المعني بمسائل الجنسين  الجغرافية الفرعية الخمسة، وذلك

 أمونييكيتي ثيميما أفريقي سيديبي غرب غرب أفريقيا السيدة بنسون آتاه :وتغير المناخ، وىم
وسط أفريقيا  يا )السودان( كاريتاس بارانكاريزاالجنوب األفريقي سوسن عمي شرق أفريق
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ضمان إشراك المرأة والشباب )وخاصة سكان المناطق  الصغيرة بوروندي(؛ وممثل لمجزر)
ينبغي لفريق العمل األفريقي المعني  في عمميات صنع القرار عمى جميع المستويات (الريفية

موعة المفاوضين األفريقيين وفريق أن يقدم الدعم لكل من مج بمسائل الجنسين وتغير المناخ
من مسائل  األفريقي تعزيز الموقف لممناخ والتنمية المستدامة في األفريقيين الدعم لمخبراء

بدور استشاري حول  لبلضطبلع "والمناخ، وذلك من خبلل إنشاء مجموعة "فكرية الجنسين
الحكومات الوطنية  مىيتعين ع مسائل الجنسين وقضايا الشباب في مفوضية االتحاد األفريقي

نشر السياسات الحكومية  وشركائيا تبنى سموك النمو األخضر وبالوعي في مواطنييا
أصدرت  مستوى القاعدة الشعبية عمى باريس المتعمقة بتغير المناخ مع التركيز اتفاقية

تصريحات  صدرت الجزء الرابع: اختتام االجتماع الشباب األفريقي بيانا مرفق طّيو مجموعة
وممثل برنامج األمم  التنمية الدولية، ثممثل مركز بحو  ألقى كل من ن مختمف الممثمينم

لجنة رؤساء  المبادرة تنفيذ مقرر دعم كممة لجنة المرأة لؤلمم المتحدة، المتحدة لمبيئة، وممثل
 .حكومات األفريقيين المعنية بتغيرالدول وال

تحاد األفريقي، أعربت السيدة نيابة عن مفوضية اال الشباب والمرأة بشأن المناخ
كما أعربت عن  لجميع المشاركين لمشاركتيم الفعالة ومساىمتيما أولوشوال أوالياد عن تقديرىا

 المنظمين المحميينو  مكتب االتحاد األفريقي لمثروة الحيوانية امتنانيا لمبمد المضيف كينيا،
سعادة السيدة  االجتماع، نسقثم توجيت أيضا بالتقدير لم لمعناية التي أولوىا لمتحضيرات

 أكدت الممتاز والزمبلء في مفوضية االتحاد األفريقي وفي الختام، ألدائيا ويني يشوما،
من خبلل المجنة  التوصيات، مجددا لجميع المشاركين التزام مفوضية االتحاد األفريقي برفع

يين المعنية بتغير الفنية المتخصصة ذات الصمة ،إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريق
لى أجيزة صنع السياسة لبلتحاد األفريقي  باسيفيكا اتشينج أوجوال، مديرة أما الدكتورة المناخ وا 
مفوضية االتحاد  فقد شكرت في كينيا، مديرية تغير المناخ بوزارة البيئة والموارد الطبيعية

 في المداوالت طةلنشا مشاركتيما وجميع المشاركين عمى األفريقي عمى تنظيم االجتماع،
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السيد حسين ممثل منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين  الختامية الكممة ألقى
الرئيس  في السفارة المصرية في كينيا مصر ىي الذي يعمل المعنية بتغير المناخ مصر

د وشد األفريقيين المعنية بتغير المناخ الحالي لممؤتمر ومنسق لجنة رؤساء الدول والحكومات
 في الساحة الدولية، عمى دور المجتمع المدني في مواجية تغير المناخ ومسائل الجنسين

خبلل مؤتمر األمم  في الجمعية العامة قرارا تم اعتمادىا 47مشيرا أيضا إلى أن لدى أفريقيا 
عظيم وىنأ المشاركين عمى العمل الجيد  إلنجاز مؤشر وأكد أن ذلك المتحدة حول البيئة

 .ثناء مداوالت االجتماعوالمرونة أ
الخامس: زيارة لقصص النجاح في مجال تغير  الجزء واختتم المقاء يوم الخميس، يونيو

يونيو، لمتعمم  الجمعة، لممشاركين فرصة المشاركة في رحمة ميدانية يوم أيضا أتيحت المناخ
فقاموا  ياوتبادل الخبرات حول استراتيجيات مبتكرة لمتخفيف من آثار تغير المناخ في كين

 في معيد المركز الكيني لبلبتكار في مجال المناخ الواقع بزيارة مزرعة ألفا في كيامومبي،
الحتياجات البشرية في كيبرا وحديقة نيروبي الوطنية لمحفاظ  ستراثمور لؤلعمال، ومشروعا

 .عمى الحياة البرية
يابة عن ن لوتشمانالمفوضة وينفريد  قائمة المبلحق الممحق برنامج باوربوينت من قبل

 بيان الشباب األفريقي الممحق مسائل الجنسين وتغير المناخفريق العمل األفريقي حول 
 1الممحق أنشطة الشباب الممحق مشروع خطة العمل حول مسائل الجنسين

 : الممحق
بيان الشباب األفريقي الصادر في ختام اجتماع مسائل الجنسين  بيان الشباب األفريقي

 تغير المناخ لمجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ والشباب حول
العاممين و  األفريقيين الناشطين في مجال المناخ ،يونيو، نحن مجموعة الشباب نيروبي كينيا

لرؤساء  تمشيا مع المقرر الصادر عن القمة الثالثة والعشرين في مجال التنمية والدارسين،
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تغير  حاد األفريقي بشأن برنامج العمل الرفيع المستوى حول إجراءاتدول وحكومات االت
بالحاجة إلى توفير مزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ برنامج  إذ نقر المناخ في أفريقيا مبلبو

 الشباب حول تغير المناخ لمجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ،
في مفاوضات تغير المناخ والمسابقة الشبابية القارية حول بما في ذلك مشاركة الشباب 

بعد أن  جوانب تغير المناخ لتعزيز مشاركة الشباب في اإلجراءات المتعمقة بتغير المناخ،
اجتماع مسائل الجنسين والشباب حول تغير المناخ لمجنة رؤساء الدول  في شاركنا

يونيو في مكتب االتحاد  01إلى 7من  قدوالحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ المنع
الذي أتيح لنا  كينيا نرحب بفرصة المشاركة ونقدر المنبر الحيوانية نيروبي األفريقي لمثروة

 أصواتنا إلسماع
ذ نقر  ثبأن الشباب ىم من الفئات األكثر ضعفا وتعرضا لخطر تغير المناخ والكوار  وا 

ذ ندرك من البطالة والفقر  الذين يعانون أفريقياالشباب من سكان  كثرة عدد الطبيعية وا 
الخدمات االجتماعية األساسية والمرافق  والعنف وانتياكات حقوق اإلنسان واليجرة ونقص

ذ ، ألفريقيا بأن الشباب يشكمون رصيدا كبيرا لتحول أفريقيا وفقا ألجندة واقتناعا منا، العامة وا 
 .ميم السياسات وأطر التنفيذ والرصدتمثيل الشباب في تصى من تدني مستو  القمقيساورنا 
ذ يشجعناو   بتغير المناخ بشأن المعنية لجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين مقرر ا 

 بخصوص عمى ما يمي نتفق بموجب ىذا البيان إشراك الشباب في مفاوضات تغير المناخ
االستثمار في بناء  األفريقية وشركاءنا إلى ندعو حكوماتنا التكيف والتخفيف وبناء القدرات،

التكيف مع تغير المناخ  في مجاالت وكسب التأييد ثقدرات الشباب األفريقي عمى البح
 خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وترّدييا في البمدان النامية، والتخفيف من آثاره،

دارة النفايات، والتنوع ال الطاقةو  والمرونة أمام تغير المناخ،  إشراك بيولوجيالمتجددة، وا 
 الوطني واإلقميمي الشباب في رسم السياسات والخطط ذات الصمة بالمناخ عمى الصعيدين
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بناء قدرات الشباب عمى العموم والمفاوضات المتعمقة بالمناخ من أجل زيادة مشاركتيم 
 بخصوص تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا، المناخ والتأثير عمى إدارة شؤون

اخ األخضر عمى تخصيص صندوق يكرس لمشباب بغية دعم رفق صندوق المن حم
 .المناخ التي يقودىا الشباب أو التي تركز عمى الشباب ومشاريع وأو تعزيز إجراءات بدء

دارة النفايات، والزراعة  في مجال تحديد أفضل الممارسات الشبابية تغير المناخ، وا 
 لمبيئة قيا باستخدام التكنولوجيا المراعيةالتي يمكن تكرارىا في جميع أنحاء أفري الذكية مناخيا،
وقروض وغيرىا لتشجيع  برامج تبادل ومنح دراسية، وأدوار في التحد منح توفير حوافز

الشباب عمى تحديد وتوثيق األفكار المبتكرة وتبادل األفكار وأفضل الممارسات في مجال 
وطنيا ومشاركة الشباب في  وسائل التنفيذ، المساىمات المقصودة والمحددة حول تغير المناخ

ندعم إنشاء مجموعة المفاوضين  الوطنية واإلقميمية والدولية مفاوضات المناخ األصعدة
إلي الوفود  لمجنة رؤساء الدول والحكومات األفريقيين المعنية بتغير المناخ وضميم الشباب

ر الثاني خصوصا في المؤتم الحكومية الوطنية واإلقميمية في المفاوضات حول المناخ،
في المغرب في  القادم حول تغير المناخ والعشرين لؤلطراف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية

مجموعة المفاوضين الشباب باألطر األفريقية الحالية مثل مجموعة  تدعم ويجب أن نوفمبر
الشباب ل عم األفريقيين ،ومبادرة الشباب األفريقي حول تغير المناخ، ومنبر المفاوضين

من الشباب  مكونة كسب التأييد لدعم حمبلت مبتكرة وخبّلقة لمشباب والتنمية فريقي لممناخاأل
 .1 األمثمة وتشمل تغير المناخ إجراءات مكافحة الذين ىم مخمصون في تنفيذ
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 دور مجمس األمن والقضاء الدولي في حماية المناخ : الثاني  بحثالم
ن طريق وضع األسس والقواعد العامة لو اىتمت المنظمات الدولية بحماية المناخ ع

لى إن مشكبلت إورعاية المؤتمرات الدولية التي تنعقد بخصوص ىذا الشأن، باإلضافة 
ن التموث المناخي أالمناخ أصبحت تواجو كل دول العالم وتنصرف أثارىا إلييا جميعا حيث 

المطمب إلى فرعين  ولبيان الموضوع سوف نقوم بتقسيم ىذا، ال يتوقف عن حدود دولة معينة
نخصص األول لبحث دور مجمس األمن في حماية المناخ ونختم الحديث في الفرع الثاني 

 .لدولي في الحماية المقررة لممناخعن دور القضاء ا
 .دور مجمس األمن الدولي في حماية المناخ: األول  مطمبال
ووفقا ، األمم المتحدةيعد مجمس األمن الدولي الجياز التنفيذي الفعال التابع لمنظمة  
من ميثاق األمم المتحدة فان المجمس يتكون من خمسة عشر دولة أي بواقع  23لممادة 

وعن دور  1خمس دول دائمة العضوية وعشر عضويتيا مؤقتة لمدة سنتين غير قابمة لمتجديد
مجمس األمن في حماية المناخ فان اتفاقية حظر استعمال التقنيات التي تؤدي إلى تغير 

قد نصت في المادة الخامسة منيا عمى حق  1977العسكرية لعام  لؤلغراضلبيئة والمناخ ا
كل دولة عضو في االتفاقية بتقديم شكوى إلى المجمس في حالة خرق أي دولة لبللتزامات 

وألجل تنظيم الموضوع اشترطت االتفاقية إن تكون الشكوى المقدمة ، الواردة في االتفاقية
وطبقا لبلتفاقية إن المجمس سمطة ، عية تؤيد ما تدعيو في عريضة الشكوىمقترنة بأسباب واق

تقديرية في قبول الشكوى من عدميا كما لو أن يقرر مستوى الضرر الذي لحق بالدولة التي 
 2قدمت الطمب 
عن تطبيقات دور مجمس األمن في حماية المناخ ؟ لئلجابة عن ىذا التساؤل  ونتساءل

والخاص بالعراق حيث  1990عام  687منيا القرار رقم ، ادرة منونورد بعض القرارات الص

                                                 
ود  270، ص 2009ة الكتب، القاىرة، فخري رشيد مينا ود صبلح ياسين دواود : المنظمات الدولية، العاتك لصناع -1

 .308، ص1986إبراىيم احمد شمبي : التنظيم الدولي والنظرية العامة واألمم المتحدة، الدار الجامعية ،ة القاىرة، 
 .106، ص2010، منشورات الحمبي، بيروت، 1صبلح الحديثي : النظام القانوني لحماية البيئة، ط -2
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و خسائر في المجال البيئي الكويتي أحمل دولة العراق المسؤولية القانونية عن أي إضرار 
كما حمل القرار العراق عن استنزاف الموارد المعدنية والتموث ، والذي يعد المناخ جزء منيا

اقية بإشعال النيران بحقول النفط الكويتية مما أدى إلى المناخي نتيجة لقيام القوات العر 
 .1إضرار جسيمو بمناخ دولة الكويت 

يضاف إلى ما تقدم التيم التي وجيت لمعراق باستخدام األسمحة المحرمة دوليا ضد 
من ممحق اتفاقية الىاي  23الكويت وجاء في تقرير مجمس األمن أن العراق قد انتيك المادة 

خاصة باحترام أعراف الحرب عمى األرض وعدم التسبب بإضرار بمكونات وال 1907لعام 
وترتب عمى قرار مجمس األمن الدولي المذكور أعبله تشكيل لجنة التعويضات عمى ، المناخ

ن طمبات أن يتم دفع أموال التعويضات من ورادات النفط العراقية، من الجدير بالذكر أ
مميار دوالر أمريكي موزعة  52خية قد بمغ أكثر من التعويضات عن اإلضرار البيئية والمنا

 .2عمى دول عديدة أبرزىا الكويت والسعودية 
بشان تحميل العراق مسؤولية اإلضرار  687ويرى الباحث إن قرار مجمس األمن  

المناخية التي لحقت بالكويت يتجافى مع مبادئ العدالة كون لم يراعي اإلضرار التي لحقت 
إضافة إلى  ،تيجة األسمحة المحرمة دوليا التي دمرت كل المؤسساتفي مناخ العراق ن

كما لم ، االنبعاث التي نتجت عن الحرائق بعد العمميات العسكرية لقوات التحالف في العراق
يراعي مجمس األمن اإلضرار التي أصابت المناخ في العراق نتيجة لمعمميات العسكرية عام 

حيث نتج عن ذلك الغزو تدىور حاد  ،لدول المتحالفة معيابقيادة الواليات المتحدة وا 2003
في سبلمة المناخ وارتفاع المعدالت العامة لدرجات الحرارة فوق مستواىا الطبيعي مما جعل 
السكان يعيشون في ظل مناخ مموث نتيجة لئلشعاعات والمواد السامة الناتجة من استخدام 

 . قوات التحالف أسمحة محرمة دوليا
                                                 

لدولية لمعراق عن الدمار البيئي، بحث منشور في مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، بدرية العوضي : المسؤولية ا -1
 وما بعدىا. 54، ص 1992، الكويت، 64العدد 

 .153صبلح الحديثي : النظام القانوني لحماية البيئة، مصدر سابق، ص  -2
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 2007ال لجيود مجمس األمن الدولي في لحماية المناخ ىو إعبلنو في العام واستكما 
لى خطورة إأن مشكمة التغير المناخي تشكل تيديدا لمسمم واألمن الدوليين حيث وجو رسالة 

لى كل دول العالم مطالبا إياه توسيع دائرة حماية المناخ عمى الصعيدين إتمك المشكمة 
تمك الجيود الحقا بعقد إطراف االتفاقية اإلطارية لمؤتمرىم الدولي والوطني، وقد تجسدت 

بمدينة كوبنياكن وكذلك المؤتمر السادس عشر في المكسيك عام  2009الخامس عشر عام 
 20111والمؤتمر الحادي عشر في دوروين بجنوب إفريقيا عام 2010
 دور القضاء الدولي في حماية المناخ : الثاني  مطمبال
من  38فطبقا لممادة ، ضائية دورا ىاما في إطار القانون الدولي العامإن لئلحكام الق 

النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية فان القضاء يعد مصدرا احتياطيا لمقانون ويمجا 
، وتشير 2القاضي الدولي إلى األخذ بو في حالة غياب النص االتفاقي واألعراف الدولية

ومن ، ي إلى دوره في إرساء قواعد الحماية القانونية لممناخالقرارات الصادرة من القضاء الدول
ي نظرت بو توال 1938تمك قضية مصنع ترايل بين الواليات المتحدة األمريكية وكندا عام 

ن مصنع تريل موجود عمى األراضي الكندية إمحكمة تحكيم دولية ويعود أساس ىذه القضية 
تجاه والية واشنطن األمريكية وجاء في قرار  وتنطمق منو األدخنة المسببة لمتموث المناخي

ن األدخنة المتصاعدة من المصير قد سببت أضرار مناخية لوالية واشنطن أالمحكمة 
وقررت المحكمة بفرض تعويضات عمى كندا نتيجة لمضرر الذي تسببت بو حيث قدرت قيمو 

 .19373ولغاية  1932إلف دوالر لممدة من  787التعويضات ب 

                                                 
الى اتفاق صريح يتمثل جنوب إفريقيا  في 11/2011/ 28انتيى المؤتمر السابع عشر ألطراف اتفاقية المناخ في  -1

بثبلثة محاور وىي تمديد برتوكول كيوتو بالنسبة لمدول التي ترغب باالنضمام إليو، موافقة الدول األكثر انبعاثا لمغازات 
دة الدول الدافئة مثل الواليات المتحدة األمريكية والصين عمى الدخول بمفاوضات لعقد اتفاقية جديد لحماية المناخ واتجاه إرا

 الى تكوين صندوق خاص لتمويل جيود الدول الفقيرة لمقيام بالتزاماتيا في مجال خفض انبعاثات الغازات الميددة لممناخ.
 .71، ص1982النظرية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة،  –صبلح عامر : قانون التنظيم الدولي  -2
 2001بيئية، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة المنصورة، عبد السبلم منصور : التعويض عن األضرار ال -3

 .253ص
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الفقو المتخصص في القانوني الدولي إلى إن قضية مصنع تريل قد ويذىب بعض 
  أسست عدة مبادئ وىي

إقرار المسؤولية الدولية ألي دولة تسبب في إحداث إضرار مناخية إلى دولة  -1 
و تسبب بيا أأخرى حتى وان كانت تمك اإلضرار صادرة من القطاع الخاص في تمك الدولة 

 .حد رعياىاأ
التعاون الجماعي بين الدول لمحد من ظاىرة التموث العابر لمحدود  ترسيخ مفيوم -02
لجأت نيوزلندا إلى محكمة العدل الدولية ألجل منع فرنسا من  1963وفي العام  ،1بين الدول

أجراء تجارب نووية في المحيط اليادي وجاء في محاور الطمب بيان مدى شرعية القيام 
ستمرار بالتجارب لما ينتج عنو من إضرار مناخية بالتجارب النووية ومنع فرنسا من اال

ثناء نظر المحكمة طمبت نيوزلندا من المحكمة القيام ، وحدوث تموث واسع عمى أراضييا وا 
وقد ، بتدابير مؤقتة تسبق صدور القرار ألجل حماية حقوقيا نتيجة لتسرب اإلشعاعات

ا من إجراء التجارب استجابت المحكمة لتمك المطالب وأصدرت قرار يفضي بمنع فرنس
، النووية والتي تتسبب بتساقط اإلشعاع النووي عمييا مما يؤدي إلى ظاىرة االحتباس الحراري

 .2وقد وافقت فرنسا عمى قرار المحكمة بمنع تمك التجارب
لمنظر في القضايا البيئية  7شكمت محكمة العدل الدولية الغرفة رقم  1993وفي العام  

غات القرار انو بالنظر إلى التطورات الحاصمة في ميدان القانون والمناخية وجاء في مسو 
مع األخذ بعين ، الدولي البيئي والحماية المقررة والتي حصمت خبلل السنوات الماضية

االعتبار قدرة المحكمة وفعاليتيا في معالجة القضايا الخاصة بالمناخ تقع تحت إطار 
 . االختصاص القضائي ليا

                                                 
دسيير إبراىيم حاجم الييتي : وفي ذات المعنى  49أحمد عبد الكريم سبلمة : قانون حماية البيئة، مصدر سابق، ص  -1

 .192اآلليات القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص
ديثي ود سبلفو طارق: مدخل في معالجة أنماط المشاكل البيئية، بحث منشور في مجمة الحقوق، جامعة صبلح الح -2

 .62، ص 2006، 16النيرين العدد 
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رفعت إمام محكمة العدل الدولية أكثر من قضية  7الغرفة رقم وبعد العمل بنظام 
بين ىنكاريا وسموفاكيا والذي يتعمق بإنشاء األولى  ،1(تاغيماروس -)غابسيكوفو أبرزىا قضية

  .لسد عمى نير الدانوب يتسبب بأضرار كبيرة عمى المناخ في الدولتين
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 15، ص 2007د محمد عبد المطيف : التعديبلت الدستورية والبيئة، كمية الحقوق، جامعة المنصورة،  - 1
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 : الخاتمة
 ا إلى النتائج والتوصيات اآلتية:عون اهلل من كتابة البحث توصمنبعد أن انتيينا ب

 .أواًل : النتائج
استبان لنا من خبلل البحث ان لحماية المناخ عدة مسوغات وعوامل أىميا حماية  -1

طبقة األوزون من االنييار نتيجة لمتموث المناخي ومعالجة حالة االحتباس الحراري التي 
رجات العامة لكوكب األرض وما ينتج عنيا من كوارث تتمثل تسبب ارتفاع حاد في الد

بذوبان القطبين الشمالي والجنوبي واختفاء العديد من مدن العالم في حالة تفاقميا وحماية 
التنوع اإلحيائي لمكائنات الحية والحفاظ عمييا من االنقراض لنتيجة لتدىور المناخ إضافة 

وير الصناعات الصديقة لممناخ والعوامل التجارية الى العوامل االقتصادية المتمثمة بتط
 . المتعمقة بازدىار اإلعمال التجارية في الدول ذات المناخ السميم

في  1992تبين لنا دور اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ لعام  -2
ة من أثار تموث تقرير حمايتو من خبلل تبنييا لقواعد تتضمن حماية األجيال الحالية والبلحق

في تعزيز حماية المناخ  األطرافالمناخ واعتمادىا لمبدأ المسؤوليات المشتركة بين الدول 
ونصيا عمى التعاون الجماعي بين الدول المتطورة والدول النامية في خفض انبعاثات 

ا أىميا نقل الدول األكثر تطور  األطرافالغازات الدفيئة وتضمن االتفاقية عدة تعيدات بين 
 لخبرتيا إضافة الى تزويد الدول األقل تطورا باألجيزة التكنولوجية لمواجية التموث 

قد تضمن نوعين من االلتزامات عمى الدول  1997ان برتوكول كيوتو لعام  -3
أوليا تشمل جميع الدول األطراف وتتعمق الحفاظ عمى المستودعات الخاصة ، األطراف

والعمل عمى امتصاصيا من قبل المساحات الخضراء باستيعاب غازات االحتباس الحراري 
العمل عمى تطوير النظم والمناىج الخاصة بالتعميم والتي تعنى بالحفاظ عمى و  والغابات

سبلمو المناخ والتركيز عمى الظواىر السمبية الناتجة عن االحتباس الحراري واإلضرار التي 
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والثاني يشمل الدول المتطورة اذ فرض  تتولد عنو سواء في المجال االقتصادي او االجتماعي
 . 2012ولغاية  2008عمييا التزام زمني بتخفيض نسبة االنبعاثات لبعض الغازات من العام 

في عقد اتفاقية باريس المتعمقة  2015في العام  األطرافالحظنا نجاح مؤتمر  -4 
ل متوسط درجة بالتغيير المناخي حيث اظير البحث األىداف العامة لبلتفاقية وىي تقمي
كما اتضح لنا ، الحرارة لمكرة األرضية بمعدل درجتين مئويتين خبلل جدول زمني محدد

احتواء تمك االتفاقية اآلليات تساىم في زيادة الدعم لمدول النامية والتي تعاني من مشاكل 
عداد خطط وبرامج خاصة بمساعدة الدول المتطورة والمنظمات الدولية يضاف  تغير المناخ وا 

كما اتضح لنا دور ، إلييا المساىمة في تمويل النفقات الخاصة بحماية المناخ في تمك الدول
العامل السياسي في داخل الدول في مسالة االلتزام بأحكام ىذه االتفاقية وخصوصا عند تغير 

 . الحكومات في بعض الدول
لدولية لممناخ اتضح لنا الدور اليام الذي مارسو مجمس األمن في تعزيز الحماية ا -5

من خبلل التقارير والقرارات التي تصدر منو والتي عدت التموث المناخي ييدد السمم واألمن 
كما بحثنا دور القضاء الدولي ، الدوليين وىو يندرج تحت نطاق الفصل السابع من الميثاق

 حدة وكنداابتداء من دور محاكم التحكيم الدولي بتسوية النزاع حول التموث بين الواليات المت
ودور محكمة العدل الدولية في تسوية موضوع النزاع الذي شب بسبب التجارب النووية 

ثرىا عمى سبلمة المناخ  .الفرنسية وا 
غمب دساتير دول العام عمى إيراد نصوص دستورية تضمن أتبين لنا حرص  -6

حالة تنظ يم الحماية الى الحماية الدستورية لمبيئة والتي يعد المناخ جزء ال يتجزأ منيا وا 
تشريعات قانونية تصدر من السمطات المختصة بالتشريع ذلك ان موضوع الحماية يعد لزاما 

لى تبني الحق إ 2014كما تبين لنا اتجاه المشرع الدستوري والتونسي في العام ، عمى الدولة
 ،في سبلمة المناخ بصورة صريحة في صمب الوثيقة الدستورية بوصفو حقا لمشعب التونسي

واتضح لنا ، كذلك حرص المشرع الدستوري العراقي عمى حماية البيئة والتي تضم المناخ
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مدى خطورة التموث المناخي حسب التقارير الدولية في العراق بالرغم وجود قانون حماية 
  2009البيئة لعام 

استبان لنا فعالية القضاء الوطني في كل من سويسرا واألرجنتين وجنوب إفريقيا  -7
تقرير الحماية القانونية المناخ من خبلل الفصل في المنازعات التي تتضمن آثار مناخية في 

كما الحظنا دور القضاء في بعض الدول ، ضارة والحكم بمنع التموث من أي طرف كان
صدار القرارات التي تبرز قواعد سبلمة المناخ   العربية في تعزيز الحماية وا 

ــة النظر فـي الخمفيــة المؤطـرة لمتفاوض العالمـي بشأن كمــا حاولنـا فـي ىذه الدراس-8
 إذ : التغيــرات المناخيـــة

مدى وجود و  األساسية لفيم تطور الوعي البيئي العالمي ةالمناخيتتبعنا المحطات 
ركزت و  . ممزم لمجميعو  معوقات التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق شاملو  فرص لمنجاح

بوصفو محطة أساسية يمكن أن تؤدي إلى إنجاح  2015دراستنا عمى مؤتمر باريس 
 . عمى الرغم من وجود مصالح متباينة بين األطراف المتفاوضة، الدبموماسية البيئية مستقببل

حاولنا أيضا التماس موضوع المفاوضات المناخية من منظور اإلقرار بوجود ىوة بين و 
الفرص التي و  ،في ردم ىذه اليوةدور المنظمات غير الحكومية و  ،الجنوبو  محوري الشمال

  . يمكن لمعالم العربي أن يفوز بيا في المفاوضات المناخية المقبمة
 (التكتبلت)المنافع بين الدول المتفاوضة حددنا المحاور و  لفيم أبعاد تباين المصالحو 

البيئية األساسية عمى الرغم من صعوبة تموقع كل دولة في محور معين عبلوة عمى كثرة 
عمى من وجود التباين الواسع و  ،مات االتفاق المناخي الجماعيما يصعب مي، المحاورىذه 

حاولنا اإلشارة إلى األسس األولية التفاقية دولية ، بين المحاور البيئية عمى المستوى الدولي
، حتى نتمكن من تعزيز سيناريوىات المستقبل المناخيو  ،تستطيع أن تنقذ الكوكب من الدمار

سبل إنجاح المحطات التفاوضية المناخية المقبمة مع و  اق حماية المناخ العالميتطرقنا ألف
 .تأكيد تغيير براديغم التفاوض
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ليس و  العممية االلتزاماتفي الجوالت المناخية المقبمة عمى تقديم  االعتماديمكن و 
يال ما بين األجو  استحضار مبدأ اإلنصاف ما بين اإلنصاف ما بين الجيل نفسوو  المبادالت

 . لممقاربة الجيمية في التفاوض المناخي الكوني االعتباربوصفو بداية حقيقية لرد 
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 ثانيًا : التوصيات
ندعو الجيات الدولية الى استحداث وكالة متخصصة وتابعة لمنظمة األمم المتحدة  -1

حالة الدول المخالفة ا لى تعنى بمتابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المناخ وا 
 مجمس األمن بوصف األمر ييدد السمم واألمن الدوليين 

تعديل النصوص المتعمقة باالنسحاب من اتفاقية باريس المتعمقة بالمناخ  نرتأى -2
المدة الزمنية المحددة من ثبلثة سنوات الى خمسو وعشرين سنة  إطالةمن حيث  2015لعام 

الموضوع التغيير السياسي داخل تمك لكي تضمن التنفيذ السميم لمقررات االتفاقية بعيدا عن 
 الدول 
ندعو المشرع الدستوري العراقي الى تبلفي النقص الوارد في النصوص الدستورية  -3

المتعمقة بحماية المناخ وتبني نصوص دستورية صريحة لمنع التموث المناخي ومسايرة 
صوص عمييا في الجيود الدولية في الحماية عبر إضافة مادة دستورية لو وفق اآلليات المن

 تتضمن النص عمى حماية المناخ  126المادة 
لمحصول عمى  األطرافندعو السمطة التنفيذية الى زيادة التنسيق مع مؤتمر الدول  -4

أفضل المساعدات المقررة لمدول النامية والتي يعد العراق أحداىا كونو أكثر الدول تضررا من 
لية من قمة المساحات الخضراء وزيادة تضمنتو التقارير الدو  التغير المناخي وحسب ما

انبعاثات الغازات السامة فيو واستخدام األسمحة المحرمة فييا خبلل الحروب العديد التي 
 خاضيا مع العديد من الدول 

جل تشريع قانون خاص بحماية المناخ يأخذ بعين البد من تدخل المشرع أل -5
 2016ضمامو الى اتفاقية باريس عام االعتبار االلتزامات التي وقع عمييا العراق بعد ان

 .تفاقية والقانون المقترح تشريعووتحقيق مبدأ التكامل بين نصوص اال
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