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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

تقوم الدولٌة التً تنظم مصالح الدول وهم الوسائل القانونٌة أ الدولٌة منتعد المنظمات      

تلك الدول ،ونتٌجة التطور الحاصل فً مختلف العلوم وخاصة فً  ما بٌنبتنسٌق العالقات 

ن ٌضع الوسائل الكفٌلة لتنظٌم المصالح وجب على المجتمع الدولً ،إ نولوجٌامجال التك

 اآلونةالمنظمات الدولٌة فً اهتمام  علٌها المشتركة للدول ، من أبرز المجاالت التً أنصب

ولٌة بحماٌة البٌئة هو هتمام المنظمات الدإن سبب ،إذ إلبٌئة المتعلق بحماٌة ا هو المجال، األخٌرة

مشاكل البٌئة هً مشاكل  ولكونعن التلوث البٌئً ، البٌئة والناجمالخطر المتزاٌد الذي ٌهدد 

بجهود كل الدول  أالومن ثم ال ٌمكن معالجتها ،،فهً ال تعرف الحدود الدولٌة  بامتٌازعالمٌة 

اري وثقب حتباس الحرفمشاكل دولٌة كاإل،ٌكفً لمعالجة هذه المشاكل  فجهود دولة واحدة ال

تحتاج لتنظٌم وتنسٌق دولً و،مستوٌات عمل عالمٌة  إلىل تحتاج هً مشاك،األوزون والتصحر 

من هذا تلك المشاكل ،وخٌر صورة لدعم دولً لوضع الحلول الخاصة  إلىعن حاجتها  ،فضالا 

ذ لم إ الرغم من إن مشاكل البٌئة لم تكن مثار اهتمام دولً، التنظٌم هً المنظمات الدولٌة ،على

ؤتمر درك مالعشرٌن ،عندما أمن القرن  خٌراألفً الربع  الإدولً  اهتمامتكن البٌئة مثار 

بأن  أكدتوالتً ،جاءت بعده التً  األخرىوالمؤتمرات للبٌئة اإلنسانٌة 2791لعام ستوكهولم 

ذلك  إلىٌضاف و، أخرىمجاالت  إلىفً مجال معٌن بل تمتد  أثاره المساس بالبٌئة ال تنحصر

االشتراك لمواجهة هذه  إلىدعا دول العالم كل ذلك ،العالم  لها الكوارث البٌئٌة التً تعرض

 أعمالن تفرض قضٌة البٌئة نفسها على جدول ي أكل ذلك كان من الضرور وإزاء،المشكلة 

ٌة ٌترتب علٌها ادراك متزاٌد من قبل دول العالم هً بال شك نتٌجة حتم الدولٌة تلكالمنظمات 

اري وثقب قضٌة االحتباس الحر ا حلول خصوصاا ن ٌجد له،التً ٌجب إبأهمٌة المشكلة 

موضوع دور المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئة  ذهل العالم بخطورته، إن اختٌارالذي أ األوزون

 األوضاعة تعكس المأثور بأن القانون مرآ ٌد للقولتأك ،هوللدراسة فً القانون الدولً البٌئً 

على المجاالت التقلٌدٌة التً تسري  إٌجاباا  أو تؤثر سلباا عاصرة بما فٌها من المشاكل مالدولٌة ال

 . أحكامهعلٌها 

والمنظمات الدولٌة بوصفها مؤسسات أوجدت بهدف تحقٌق أفضل سبل التعاون وفً شتى 

فً تنظٌم الحماٌة  مهماا  ،أدت وما زالت تؤدي دوراا  االقتصادٌة واالجتماعٌة منهاالمجاالت 

ال  جمٌع مشاكل البٌئة ،وإن هذا الدورللبٌئة ،وساهمت فً أٌجاد الحلول والتسوٌات السلمٌة ل

 كل ضمن إختصاص عملها .ٌشمل جمٌع المنظمات الدولٌة ٌقتصر على منظمة بعٌنها بل ٌمتد ل
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 اهمية البحث.

 ببلورة القواعدتقوم  البٌئة إذمنقطع النظٌر فً حماٌة  اا هتمامإالمنظمات الدولٌة  بدأت تولً     

 تصدر عن مؤتمرات دولٌة ترعاها إعالناتمبادئ  إلىالتً تضعها تلك المنظمات  األساسٌة

وٌمثل المتحدة التً كان لها دور السبق فً ذلك ، األمم،وال سٌما منظمة الدولٌة المنظمات  تلك

فً نمو الوعً  أثراا ته كان لتوصٌا إذحماٌة البٌئة ،هولم نقطة التحول المثلى فً ستوك مؤتمر

مهم وممٌز  ردو األطرافتعددة مال أو اإلطارٌةاالتفاقٌات الدولٌة  أهمٌةن عالمً ،كما إالبٌئً ال

ات الدولٌة سواء تعقد عن طرٌق المنظم اإلطارٌة ٌاتكانت اغلب االتفاقذ فً الحماٌة الدولٌة ،إ

البرنامج لذي ٌعد وا)الٌونٌب( المتحدة للبٌئة  األممعن طرٌق برنامج  أو،العالمٌة المتخصصة أم 

نجد تقدم  ،من خالل ما التكنولوجٌةبكافة السبل العلمٌة و،البٌئة حماٌة ب األول ،الذي ٌهتم العالمً

 : تتخذ أوجه عدة حماٌة البٌئة نإ

التشرٌعات التً تضعها الدولة وذلك عن طرٌق قواعد  ضوءفً حماٌة قانونٌة داخلٌة  -2

 داخلٌة لحماٌة البٌئة. وأنظمة

المبادئ التً  وإعالنات الدولٌة األعرافوالدولٌة  باالتفاقٌاتحماٌة قانونٌة دولٌة متمثلة  -1

ذلك سنقتصر دراستنا فً هذا تضعها المنظمات الدولٌة عن طرٌق المؤتمرات الدولٌة ،ل

ودور ،من خالل دراسة نشاط ٌة الدولٌة للمنظمات الدولٌة الجوانب القانونالبحث على 

 . المنظمات فً حماٌة البٌئة

عن ة للبٌئة وبما إن دور المنظمات الدولٌة قد أصبح واضحاا فً مجال الحماٌة القانونٌة الدولٌ

ئة ،وكذلك وضع االتفاقٌات الخاصة بحماٌة البٌ فً ضوءطرٌق رعاٌة جهود المنظمات الدولٌة 

مراقبة دقة التنفٌذ الخاص بتلك االتفاقٌات ،ودورها فً أطار نقل التكنولوجٌا البٌئٌة بٌن الدول 

المتقدمة والدول األقل تقدماا ،وجد من األهمٌة بمكان تسلٌط الضوء على دور هذه المنظمات فً 

 ٌة فً حماٌة البٌئة. حماٌة البٌئة ،لذا أخترنا إن ٌكون موضوع الرسالة هو دور المنظمات الدول
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 مشكلة البحث :

علقة بدور البحث وهً مت أثناءعنها فً  اإلجابةٌطرح موضوع البحث عدة أسئلة سنحاول 

الدافع الذي ٌحرك المنظمات الدولٌة  ،ولعل أبرزها ما هو المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئة

 ؟هذه المنظمات غٌر مختصة بالبٌئة ال حماٌة البٌئة ،على الرغم إن البعض منجللتدخل فً م

لٌه المنظمات الدولٌة فً مجال حماٌة البٌئة ؟كذلك هو األساس القانونً الذي تستند إ كذلك ما

ماهً الجوانب التنظٌمٌة لعمل المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئة ؟ كل هذه األسئلة سنحاول 

 اإلجابة علٌها فً البحث.

 منهجية البحث : 

م ٌخرج موضوع دور المنظمات ول دراستهكبٌر كٌفٌة  حد إلىتعرض  الموضوعإن طبٌعة 

 للموضوع المنهج التحلٌلً دراستنافً  عتمدناإفً حماٌة البٌئة عن هذه القاعدة ،فقد  الدولٌة

جانب  أفرادبادئ ،فضالا عن مال وإعالنات،وذلك من خالل تحلٌل نصوص االتفاقٌات  التأصٌلً

ن ٌسبقهما البحث على فصلٌت الدولٌة فً مجال حماٌة البٌئة ،لذلك قسمنا لتطبٌقات عمل المنظما

 التمهٌدي  ثمبحالوقد تضمن تمهٌد ومقدمة وتلٌهما خاتمة تتضمن االستنتاجات والتوصٌات ،

ذلك فً المطلب األول ،أما فً المطلب الثانً نبحث  ولبٌئة ل المنظمات الدولٌة ضرورات حماٌة

فسوف ٌكون األول فً الفصل  أمااٌة البٌئة ،مدور المنظمات الدولٌة فً حخً لٌرالتطور التأفٌه 

 نبٌن فٌه األول مبحثٌنلألساس القانونً لدور المنظمات الدولٌة فً حماٌة البٌئة ،وذلك فً 

فٌه  ندرسوالمبحث الثانً سوف ، البٌئٌة الدولٌة واألعراففاقٌات المستمد من االت األساس

 ندرس لفصل الثانً فسوففً ا أماالمنظمات الدولٌة ومؤتمراتها ، قراراتالمستمد من  اإلساس

 األولنخصص فٌه المبحث و،حماٌة البٌئة  ًلدور المنظمات الدولٌة ف نظٌمٌةنب التالجوا هفٌ

المبحث الثانً فسوف نتناول فٌه  أما،الدولٌة ذات االختصاص الشامل دور المنظمات  إلى

نتناول فٌها ابرز النتائج  لخاتمة التً سوفاوالحكومٌة ، ت غٌرالمنظمات المتخصصة والمنظما

 الموضوع .                         إلٌها فً هذا ناتوصلالتً  والمقترحات

 " ومن هللا التوفيق "                                          


