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 الوعي الدولي بالجرائم البيئية

 عنقر خالد،
 جامعة مستغانم

 
 مقدمة:
مشاكل البيئة خالل النصف الثاني من القرن العشرين إلي تكاثر  أدت

االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، وتطور القانون الدولي لحماية البيئة 
باتجاهين: من ناحية كرست القوانين الثنائية التزام الدول بعدم اإلضرار بالبيئة خارج 

التلوث وخطره حيث أولت اإلعالنات  أقاليمها وبالتعاون واإلعالم المتبادل حول
الخاصة بالتلوث العابر للحدود عناية بالغة لهذه القوانين الثنائية، وشيئا فشيئا تكاملت 
الممارسات الثنائية التقليدية، مع الترتيبات متعددة األطراف، ومن ناحية أخري دعمت  

 ابتداء من السبعينات المقاربة المتعددة األطراف.
لمقاربة بشكل هاام لمواجهاة المشااكل القطاعياة لحماياة البيئاة طورت هذه اتو 

ر والميااه القارياة إذ كانت تأثيراتهاا واضاحة علاي المساتوي المحلاي، وحماياة البحاا
والحفاااال علاااي النبتاااات والحيواناااات، وتزايااادت االتفاقياااات المتعاااددة والغاااالف الجوي

 األطراف حول البيئة.
صاة باالمواد التاي تضار بالبيئاة عبار وسجل الوعي بضرورة إقاماة قاوانين خا

وقاد تطرقات ، مراحل وجودها، حيث تعتبر نقطة فاي تطاور القاانون الادولي للبيئاة
المياااااه و  االتفاقيااااات الدوليااااة إلااااي تلويااااث البحااااار والمحيطااااات، والمااااوارد البحريااااة،

القارية والغالف الجويوحماية التربة والمنالر الطبيعياة  واألنلماة البيئياة المهاددة  
، وممااا سااابه ذكاااره 1المااواد الكيماوياااة  والنفاياااات واألخطااار الصاااناعية والنووياااة و 
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: ماااا مااادة نجاعاااة  وتإلاالناااا     ع ناااا  دفعناااا إلاااي طااارح اإلشاااكالية التالياااة 
  لد لنة في د رها لت ع ي باونتهاكا   لبنئنة ؟ 

وماان أجاال اإلجابااة عاان هااذه اإلشااكالية ارتأينااا تقساايم بحثنااا هااذا إلااي مبحثااين 
األول خصصاناه إلااي أعمااال األماام المتحاادة فاي مجااال البيئااة أمااا المبحااث الثاااني 

 خصصناه إلي فاعلية االهتمام الدولي بالبيئة.
 

  لمبحث  أل ل: أعمال  ألمم  لمتحدة في مجال  لبنئة:
بعدتفاقم الملوثات وبروزها كخطر يمس كافة أشاكال الحيااة  ارتفعات أصاوات 

وباالنلر إلاي وحادة البيئاة ، دهور الذي لحه بالبيئةالمصلحين لوضع حل لهذا الت
وطبيعااة الملوثااات المتحركااة عباار الحاادود أخااذ المجتمااع الاادولي يتنااادي ، الدوليااة

للبحااااث فااااي األماااار واتخاااااذ التاااادابير الالزمااااة قباااال فااااوات األوان وكاناااات البدايااااة 
قاد فاي الحقيقية لالهتمام بالبيئة والمخااطر المحاده بهاا فاي الماؤتمر الادولي المنع

سااتوكهولم وهااذا مااا ساايتم التطااره إليااا فااي المطلاام األول ماان هااذا المبحااث أمااا 
 المطلم الثاني فقد خصصناه لالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة.

  لمطلب  أل ل:   ع ن  لد لي  أل ل ح ل  لبنئة   نساننة 
صااادر عااان ماااؤتمر ساااتوكهولم ، 0290فاااي الخاااامس مااان شاااهر جاااوان عاااام 

اإلعااالن الاادولي األول حااول البيئااة اإلنسااانية الااذي يعتباار بمثابااة العماال التقنينااي 
األول فااااي مجااااال القااااانون الاااادولي، لكونااااا يحتااااوي علااااي مجموعااااة ماااان المباااااد  

، باال أن هنااا  يم العالقااة فااي مجااال حمايااة البيئااةالمتعااارف عليهااا والكافيااة لتنلاا
بيئااة علااي الاارصم ماان صاافتا ماان يااري فيااا بمثابااة أحااد مصااادر القااانون الاادولي لل

 .1صير اإللزامية
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 أهم المباد  التي جاء بها إعالن ستوكهولم والمتعلقة بالبيئة نذكر منها : ومن  
لإلنسان حاه أساساي فاي الحرياة والمسااواة وفاي لاروف معيشاية مرضاية فاي 
لاال بيئااة تتاايو لااا نوعيتهااا العاايو فااي كرامااة، ورفاهيااة، ولااا واجاام صااريو فااي 

 وتحسينها لصالو األجيال الحاضرة والمستقبلية.حماية البيئة 
وكاااان بداياااة المااايالد الحقيقاااي الهتماااام العاااالم بالبيئاااة إذ انتقااال إلاااي الخطاااوات 

 مبادأ 02العملية وناقو اإلخطار المحدقة بالبيئة اإلنسانية، والاذي تمخاع عناا 
توصااية كاناات وال تاازال األساااس والسااند الااذي انطلقاات منااا كافااة البحااوث  022و
لقاااوانين والتااادابير لحماياااة البيئاااة، ثااام توالااات االتفاقياااات والماااؤتمرات ساااواء علاااي وا

أو علااي مسااتوي الاادول، وفااي كافااة شااؤون ، المسااتوي الاادولي فااي األماام المتحاادة
وجوانم حماية البيئة كحماية البحاار والميااه العذباة ومصاادر الميااه أو الهاواء أو 

 .1ختلفةالتربة أو صير ذال  من أنواع الملوثات الم
وجرى التأكيد علي دور كل دولة التزامها بتاوفير بيئاة نليفاة وحاث الماؤتمر   

الدول علي اتخاذ التدابير الداخلية الالزمة لمنع تلاوث البيئاة  الطبيعياة، والتعااون 
مااع الاادول األخاارى والمنلمااات الدوليااة الخاصااة وفااي نهايااة المااؤتمر أصاادر أول 

ين الدول بصدد إدارة القضاايا البيئياة والتعامال وثيقة دولية عن مباد  العالقات ب
هدار.  معها والمسؤولية عما يصيبها من استنزاف وا 

توصااية  022كمااا أصاادر مااؤتمر سااتوكهولم خطااة للعماال الاادولي تضاامنت   
، والمنلماات الدولياة للتعااون فاي اتخااذ الحكومات ووكااالت األمام المتحادة تدعو

 .2البيئية التدابير المالئمة لمواجهة المشكالت
ومن أبرز ما جااء فاي ساتوكهولم المسااهمة فاي تطاوير وتادوين قاانون دولاي  
، وتشاجيع إبارام االتفاقياات الدولياة لقضااايا ئاي علاي المساتوي الاوطني واإلقليمايبي
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، وتطاااوير إلدخاااال قااانون البيئااة ضااامن أنشااطتهاالبيئااة وحااث المنلماااات الدوليااة 
الدولياة المتخصصاة والمنلماات الدولياة القانون الدولي للبيئة بواساطة المنلماات 

 اإلقليمية.
( ماان اتفاقيااة سااتوكهولم عاان اإلعااالم 02وفااي ذات السااياه تكلماات المااادة   

 وتوعية الجمهور بحيث نصت علي :
 يعمل كل طرف ن في حدود قدراتا علي تشجيع وتيسير :  -0
إذكااااء الاااوعي فاااي صااافوف واضاااعي السياساااات وصاااانعي القااارار لدياااا فيماااا  -أ

 تعله بالملوثات العضوية الثابتة.ي
تزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضاوية الثابتاة  -م 

 .2من المادة  5مع مراعاة الفقرة 
وضاااع وتنفياااذ بااارام  تثقيفياااة وتوعياااة للجمهاااور وخاصاااة النسااااء واألطفاااال  -ج 

ارهاااا علاااي واألقااال حلاااا مااان التعلااايم، بشاااأن الملوثاااات العضاااوية الثابتاااة و ث
 الصحة والبيئة وبشأن بدائل هذه الملوثات.

 تدريم العاملين والمربين والمولفين التقنيين واإلداريين -د 
ة علااي المسااتويين وضااع وتبااادل المااواد التعليميااة ومااواد التوعيااة الجماهيرياا -و

 .والوطني والدولي
 1.وضع وتنفيذ برام  تعليمية علي المستويين الوطني والدولي -ز

 طلب  لثاني:  وتإلاالنا   لد لنة لحمانة  لبنئة  لم
مع تطور التراث المشتر  لإلنساانية التاي طرحهاا القاانون الادولي للبحاار  

لم تعد مشاكل البيئة قضايا وهموم وطنية تتكفل الدول والحكومات بحلها فحسام 
 بل أصبحت الشغل الشاصل للمجموعات اإلقليمية والدولية.
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غل الجاازء األكباار ماان مساااحة الكاارة األرضااية حياااث فالبحااار والمحيطااات تشاا
تغطاااي ماااا يزياااد عااان ثلثاااي هاااذه المسااااحة ن ولهاااذا فاااان ساااالمة كوكااام األرع 

حياااااث كونهاااااا أدوات فنياااااة  وقابليتاااااا للحيااااااة يتوقاااااف علاااااي ساااااالمة البحاااااار مااااان
 ، ومستودعا صنيا للغذاء والمواد الالزمة للتنمية.للمواصالت

 ا يمكن حصرها في المصادر اآلتية:قد تتنوع مصادر االنتها ، صير أن
 التلاااوث الناشاااص عااان مصاااادر فاااي البااار كالتصاااريف مااان المنشااا ت السااااحلية

، التلاوث ماان الجاو أو مان خاللااا التلاوث ماان السافن التلاوث عان طريااه اإلصاراهو 
الاذي يمكاان  ىوقاد اكتسابت العناياة بالبيئااة البحرياة أهمياة خاصاة منااذ إدرا  الماد

، ومادي ماا يمكان أن تاؤدي مياه البحاار والمحيطاات شكلة تلوثأن تتطور إليا م
، حيااث ورفاهيتااا إليااا ماان  ثااار ماادمرة علااي الثااروات الحيااة وعلااي صااحة اإلنسااان

، مترتبااة علااي تلويااث البيئااة البحريااةكشاافت الدراسااات الحديثااة المخاااطر الهائلااة ال
باااراز هاااذه اللااااهرة و ثارهاااا السااالبية  وكماااا سااااهمت الحاااوادث البحرياااة فاااي تعااادد وا 

 .  الحادة
وتأكيادا لتصاريو نادوة األماام المتحادة حاول البيئااة وساعيا وراء تحقياه توساايعا  

 :يليتعلن ندوة األمم المتحدة حول البيئة والتنمية ما 
يحتااال البشااار مركااز االهتماماااات المتعلقااة بالتنمياااة المساااتدامة   لمباادأ  أل ل :

 ولهم الحه في حياة سليمة ومنتجة في انسجام مع الطبيعة .
االحتاااراز فاااي عااادم اليقاااين حاااول االنعكاساااات البيئياااة أو الصاااحية   لمبااادأ  لثااااني:

 ألسلوم اإلنتاج الذي يملي الحذر وعدم إهمال أخطار الخسائر المحتملة .
إن تدعيم هذه المباد  العامة التي جري عليها في مدينة ريودي جانيرو لا   

فبشاكل خاااص أدرج مبادأ االحتااراز فاي صالبيااة ، وزن أكبار ممااا يمكان أن نتصااور
المعاهدات وذال  من ناحية تضمنها قضايا البيئة أم كانت ذات طابع عام وكماا 

 0220أدرج هاذا المباادأ ضاامن معاهاادة ماسااتريخت حااول االتحاااد األوروبااي ساانة 
وكذال  األمر بالنسبة لتطور المناخ فقد صدر أول تقريار يؤكاد أن تطاور المنااخ 
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هاو الماؤتمر العاالمي حاول المنااخ ، عقد لهذا الغارع ماؤتمرا علميااو  يامؤكد علم
دولاااة والمجموعاااة  099فاااتمخع عااان المعاهااادة تحدياااد إطاااار المفاوضاااات باااين 

 األوروبية .
عقد المؤتمر الثاني لألطراف  الموقعة بجنياف وشاار  فاي  0222وفي عام  

لعناصاار تشااير صااياصة التقرياار الثاااني ألااف عااالم يؤكااد أن هنااا  مجموعااة ماان ا
 .1إلي التأثير المحسوس لإلنسان علي المناخ العالمي

عقااد المااؤتمر الثالااث لألطااراف الموقعااة بطوكيااو وفيااا  0229وفااي عااام  
تبااس الحاراري تبني معاهدة في ستة نقااط تضاع تنليماا لطارح الغاازات ذات االح

 .علي المستوي الدولي
    لمبحث  لثاني: فاعلنة  وهتمام  لد لي بالبنئة

، ونلارة شامولية بالغاة األثار وان مان أهام خذت الجهود الدولية أبعادا جديادةات
المباادرات علاي المساتوي الادولي هاي المباادرة اليابانياة التاي طرحات فاي الجمعياة 

حااول تأساايس لجنااة دوليااة للتنميااة  0299العامااة لألماام المتحاادة  فااي أواخاار عااام 
ماان أجاال تطبيقهااا ماان قبااال دول 2للقيااام بتحديااد األهدافورساام الطااره والتوجيهااات

العالم وهذا ما سيتم التطره إليا من خالل هذا المبحث حياث خصصانا المطلام 
األول للااااتكلم عاااان مااااؤتمر قمااااة األرع أمااااا المطلاااام الثاااااني خصصااااناه للقيمااااة 

 القانونية لالتفاقيات الدولية.

  لمطلب  أل ل: مؤتمر المة  ألرض 
عقاااادت فااااي ريااااودي  0220نة جااااوان ساااا 00 -0فااااي الفتاااارة الممتاااادة مااااابين 

جااانيرو قمااة األرع حضاارها أكثاار ماان مائااة رئاايس دولااة علااي نحااو يؤكااد الاادور 

                                  
، دار النهضة العربية، مواجهة االضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج، سعيد سالم الجويلي 1
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الفاعااال لألمااام المتحااادة فاااي أثاااارة الاااوعي بقضاااية البيئاااة علاااي أجنااادة االهتماماااات 
والسياساااات الدولياااة وعلاااي أعلاااي مساااتوي سياساااي وقاااد أقااار هاااذا الماااؤتمر ثاااالث 

، ويؤكاد تنمياة المساتدامةحاول البيئاة والوثائه هامة تشامل مجموعاة مان المبااد  
علااي حقااوه وواجبااات الاادول باإلضااافة إلااي مجموعااة المباااد  المتعلقااة بااااإلدارة 

 المستدامة للغابات علي مستوي العالم.
 صياااار أن المالحاااال وجااااا القصااااور علااااي هااااذه القمااااة التااااي لاااام تخاااارج سااااوي 

المنااخي التاي تام  ، ونالحل في اتفاقية التغيربمجموعة من المباد  صير الملزمة
التوقياااع عليهاااا حياااث تعتبااار خطاااوة أولياااة ولكااان صيااار كافياااة للتعامااال ماااع مشاااكلة 
التغييااار الحاااراري حياااث أنهاااا لااام تحااادد هااادفا وال برنامجاااا زمنياااا لتخفااايع صاااازات 

وباين ، االحتباس الحراري لكنها نجحت بتحديد وكشف العالقة بين البيئة والتنمياة
يؤدي إليا مان تبااين فاضاو وانتهاا  فضايع لحقاوه البيئة واستنزاف الموارد ومما 

 .1اإلنسان
حالااة اإلجحااف والتمييااز نلااام الادولي الجديااد إلاي اساتمرار وتشاير مالماو ال  

، ماان حيااث مسااتوي نمااوا فااي مواجهااة دول العااالم ضاد عااالم الاادول الناميااة واألقاال
ثرهاااا توزيااع الااادخل والثااروات باااين أقليااة ماااؤثرة وأصلبيااة شااابا منعدمااة وساااينعكس  

بالمائاااة مااان الطاقاااة  90حتمااا علاااي البيئاااة وفااي حاااين تساااتهل  الااادول الصااناعية 
، وتساابم الصااناعي العااالمي بالمائااة ماان حجاام اإلنتاااج 92والمااواد األوليااة وتناات  

بالمائاااة مااان صااااز ثااااني أكسااايد الكرباااون  90بالمائاااة مااان النفاياااات الخطااارة و 22
فاان الادول النامياة  ،ن هنااوما لي تصعيد مشكلة االحتبااس الحاراريالذي يعمل ع

ال تمل  أية مبادرة ألجاد حل لمشاكل البيئة وهو األمر الذي يتوقاف علاي الادول 
 الصناعية .

أما بالنسبة لنمط اإلدارة الدولية لقضية التغيرات المناخية التي لام تفلاو فيهاا   
الاادول الناميااة ماان ناحيااة اجاااد أهاااداف لتخفاايع ماان انبعاااث صااازات االحتبااااس 
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اري حيث أن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارياة للتغيارات المناخياة جااءت خالياة الحر 
ماااان أي جااااداول زمنيااااة للتطبيااااه العملااااي ولاااام تتضاااامن التزامااااات تبااااين أن علااااي 
اإلطراف اتخاذ إجراءات أو خطاوات ومواقاف سابه وأن حاددتها هاذه الفقارة بتساع 

ت الدفيئااة أواعاادا إجااراءات منهااا وضااع قااوائم وطنيااة لحصاار االنبعاااث ماان الغااازا
قليمااي للتخفيااف ماان حاادة المناااخ وتغييااره وكااان يجاام أن يشااير  برنااام  وطنااي وا 
إلاااي العماااال علاااي نقاااال تكنولوجيااااا والممارساااات التااااي تكااابو أو تخفااااع أو تمنااااع 
االنبعااااث الحاااراري والغاااازات الدفيئاااة وبااادت وكأنهاااا أقااارم إلاااي الكاااالم منهاااا إلاااي 

 .1اتفاقية دولية ملزمة 

 ل تإلاالنا   لد لنة  :  لقنمة  لقان ننة  لمطلب  لثاني
الواقع أن قواعد القانون وبصفة عامة ال تازال تفتقاد إلاي القاوة الملزماة لهاا أو  
الساالطة التااي تملاا  إلاازام الاادول بهااا، وبالتااالي فااان أعمااال المااؤتمرات الدوليااة  إلااي

ن وقراراتهااا ال تعااادو أن تكااون مجااارد توصاايات للااادول لهااا الخياااار فااي تطبقهاااا مااا
إقاااارار وفاااارع  2عدمااااا ولاااام يصاااال المجتمااااع الاااادولي بعااااد إلااااي مسااااتوي ضاااارورة

المصلحة العامة حتى ولو علي حساام المصالحة الخاصاة ألحادي دولاا، وذالا  
لعدم وجود السلطة التي تمل  فرع ذال  كما هو حاصال فاي المساتوي الاداخلي 

مباادأ وتساااوي دم بمباادأ الساايدة الوطنيااة وبالتااالي إزاء هااذا الطللاادول الن ذالاا  يصاا
عناصاار المجتمااع الاادولي ماان رضااا الدولااة بمفهااوم القاعاادة القانونيااة ليااتم تطبقهااا 
وسيضاااال اسااااتمرار التطبيااااه مرهااااون باسااااتمرار الرضااااا بهااااذه القاعاااادة أو القااااانون 
ونساوه علاي ذالا  اتفاقياة قماة األرع والتاي تناولات ساخونة األرع واالحتبااس 

وال كان أماام رفاع الوالياات ، المشاكلةالحراري فيها وارتأت ضارورة مواجهاة هاذه 
المتحادة األمريكيااة التوقياع علااي هااذه المعاهادة تراجااع المااؤتمر مان صاايغة اإللاازام 
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إلي صيغة أخف، مقتضاها أن تتعهد الدول الموقع عليها باأن تخفاع انبعاثاتهاا 
مااان الغاااازات المساااببة لساااخونة الجاااو رصااام أن الوالياااات المتحااادة األمريكياااة هااااي 

بالمائاااااة مااااان انبعااااااث الغاااااازات المساااااببة لساااااخونة  53فردهاااااا عااااان المساااااؤولة بم
 .1األرع

وقد أحصي أحد العاملين في هذا الحقال االتفاقياات الدولياة فوجادها أكثار مان 
، وممااا الشا  فيااا أن هااذه هاا تااأثيرات علاي القااوانين الوطنياةاتفاقياة ثنائيااة ل 222

يمكن اعتبااره مشاروعا االتفاقيات تقدم للمشرع الوطني إطار عام مقبول حول ما 
أو صير مشاروع مان األفعاال المتعلقاة بالبيئاة ومماا الشا  فياا أن هاذه االتفاقياات 

فهااي قااد أذكاات الااوعي العااالمي بخطاار ، أو المعاهاادات ذات قيمااة قانونيااة عاليااة
التلويااث وزادت ماان إحساااس المجتمااع بمسااؤولياتا اتجاااه البيئااة التااي نعاايو فيهااا 

بيئاااااة اإلنساااااانية  وضااااارورة التعااااااون لحمايتهاااااا وعمقااااات مساااااتوي فهماااااا بوحااااادة ال
واالمتناااع عمااا يضاار بهااا كمااا أن هااذه المعاهاادات فتحاات المجااال أمااام العلماااء 
والبااااحثين والقاااانونيين لكاااي يغاااوص فاااي أعمااااه البحاااث والتحليااال وذالااا  لتقاااديم 

 .دة والطره الجديدة لحماية البيئةاآلراء المفي
سااااتها علااي المساااتوي اإلقليماااي فاااي كمااا أن مااان  ثاااار هااذه المعاهااادات انعكا 

أصلم الدول فقد أصدرت تشريعاتها الوطنياة متجاوباة ماع المعاهادات الدولياة فاي 
مياااه البحار بالزياات فاي أكثاار 2حماياة البيئاة وعلااي سابيل المثااال قاوانين منااع تلاوث

 0250الادول البحريااة والمتأسسااة أصااال علااي التفاقياة الدوليااة المنعقاادة فااي لناادن 
 .  مياه البحر من التلوث بالزيتاية بشأن حم
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وبهااذا تمثاال قضااية البيئااة والقواعااد المرتبطااة بهااا والمتعلقااة بحمايتهااا قضااية   
، وهي جد هاماة لادور األمام المتحادة فاي يجم أن توضع موضع التنفيذ هامة إذ

هااذا المجااال والتااي تحتاااج إلااي بااذل المزيااد ماان الجهااد فااي هااذا اإلطااار لتحقيااه 
ببناااود ماااا أبااارم مااان اتفاقياااات الن القاعااادة القانونياااة تكتسااام المزياااد مااان االلتااازام 

أهميتهااا عناادما تتاارجم إلااي واقااع عملااي وبالتااالي ال قيمااة لقاعاادة قانونيااة ال تطبااه 
 1في المجال اإلقليمي والدولي.

 : لخاتمة
في ختام دراستنا هذه التي تتمحاور حاول الاوعي الادولي باالجرائم البيئاة التاي 

كبيار فااي البدايااة إال أناا بتفاااقم الوضااع أبرمات عاادة اتفاقيااات لام تكاان محالهتمااام 
دولياااة ومعاهااادات مااان أجااال تااادار  هاااذه األخطاااار إال أناااا ماااا يعاااام عاااي هاااذه 
االتفاقيات والمعاهدات أنها كانت تفتقر إلي الطابع اإللزامي وخاصة تنفياذها مان 
قباااال الاااادول الكباااارى فااااي المجاااااال الصااااناعي الن تنفيااااذها يتعاااارع ومصاااااالحها 
االقتصادية وبالرصم من ذال  فقد أثرت هذه االتفاقيات والمعاهدات علاي التشاريع 
 الاااداخلي للااادول مااان خاااالل برمجهاااا التاااي سااااهمت فاااي إثاااراء الاااوعي بالمخااااطر
واالنتهاكااااات التااااي هااااي فااااي تزايااااد مسااااتمر علااااي البيئااااة بحيااااث أصاااابحت الاااادول تأخااااذ 

ة وهااذا مااا ياادفعنا إلااي إعطاااء بالتوصايات المتمخضااة عاان االتفاقيااات واإلعالنااات الدولياا
 جملة من االقتراحات التي يمكن أن تغير من الوضع وهي ك تي :

 .تحويل برنام  األمم المتحدة إلي هيئة مستقلة لها اختصاصاتها ومواردها 
  تحويل المرفه العالمي للبيئة من  لياة مؤقتاة إلاي  لياة دائماة ومان مرفاه يهاتم

ه يماااول القضاااايا بصااافة عاماااة وذالااا  بتماااوين قضاااايا بيئياااة بعينهاااا إلاااي مرفااا
 بالتنسيه مع برنام  األمم المتحدة للبيئة.
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 . تدقيه وشمولية عمليات الرصد العالمي للنلم االيكولوجية المختلفة 
 اإلقليمي لتفعيل اإلدارة الدولية لشؤون البيئة وتوقيع اتفاقيات إقليمية. التعاون 

ورصم ذالا  عليهاا داخال نطاقهاا إن العولمة ستؤثر علي دور الدولة وفاعليتها 
 اإلقليمي ركيزة لتعاون دولي أشمل وأعمه في مجال البيئة.  
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