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  طِّالعالمن غرست فينا حب المعرفة وا..   إلى أمي الغالية

  من وقف إلى جانبي وساندني..   إلى زوجي العزيز

  ؤاديـــة فــهجُم..   إلى ابنتي الحبيبة

  يــرة عينــق..   األحّباء يإلى أبنائ
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  ب 

شكـــــر وتقدير 
 

      أتقدم بأسمى آيات العرفان بالجميل، إلى كل من ساندني، وقّدم لي يد المساعدة، 
حتى يتسنى لي انجاز هذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر في هذا المقام أستاذي 

الفاضل الدكتور/ محمد زاهي المغيربي، والذي لواله ما استطعـت إكمال هذه المرحلة 
من دراستي، وذلك بعد فضل هللا تعالى وتوفيقه، كما أتقـدم بامتناني العميـــق إلى 

أساتذتي األجــالّء في قسـم العلوم السياسية على توجيهاتهم القيّمة، ودعمهم الال 
محدود. 

 

      وأرى في هذا المقام أن الصفة الرسمية لإلشراف على هذه الرسالة، لم تكن 
اإلطار الوحيد الذي الزمني طوال فترة إعداد هذه الرسالة مع الدكتور/ أمال سليمان، 

فقد كانت صديقة مشِجعة، وأختاً حانية، وزميلة ناصحة قبل أن تكون مسؤولة عن 
إشرافها على هذه الدراسة، فلها مني جزيل الشكر واالمتنان. 

 

      كما أتقدم بجزيل شكري وتقديري إلى الدكتور/ عمر العفاس والدكتور محمد 
حمودة على قبولهما تقييم هذه الدراسة. كذلك أقدم شكري إلى األخت الكريمة/ رجعة 
المشيطي على ما أبدته لي من دعم، وتشجيع، ساعدني على إتمام هذا العمل، وأتقدم 

بامتناني الوافر إلى العاملين بالهيئة العامة للبيئة، وعلى رأسهم الدكتور/ فرج المبروك 
على ما لمسته منه من تعاون وترحيب، أعانني كثيراً على إتمام دراستي هذه. 

 

     وفقني هللا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 
 

 الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

قائمة المحتويـات 
 

الصفحة الموضوع  
أ اإلهداء............................................................................ 
ب شكر وتقدير....................................................................... 
ج قائمة المحتويات................................................................... 
و قائمة الجداول...................................................................... 
ز قائمة األشكال...................................................................... 
ز قائمة المالحق..................................................................... 
ح ملخص الدراسة.................................................................... 

المقدمــة 
 2تقديم............................................................................. 
 5الدراسات السابقة................................................................. 
 9مشكلـة الدراسة.................................................................... 
 10تحديـد المفاهيم.................................................................... 
 11أهميـة الدراسة..................................................................... 
 12أهداف الدراسة.................................................................... 
 12مناهج الدراسة ومداخلها............................................................ 
 13أساليب وأدوات جمع البيانات ...................................................... 
 14حـدود الدراسة..................................................................... 
 14صعوبات الدراسة.................................................................  

 14تقسيمات الدراسـة..................................................................  

 الفصل األول
 السياسة العامة والبيئة

 المبحث األول- اإلطار  النظري لدراسة السياسة العامة والبيئة
 17تمهيد.............................................................................. 
 17أوالً - السياسة العامـة............................................................... 

 18- مفهوم السياسة العامة.......................................................... 1
 21- التطور التاريخي لحقل السياسة العامة.......................................... 2

 24 البيئـة........................................................................ –ثانياً 



  د 

 24- مفهوم البيئة................................................................... 1
 26- عناصـر البيئة................................................................. 2

 28ثالثاً - السياسة العامة للبيئة......................................................... 
 29- مفهوم السياسة البيئية.......................................................... 1
 31- عناصر السياسات البيئية....................................................... 2
 32-أدوات السياسة البيئية........................................................... 3
 33- السياسات البيئية والتنمية المستدامة............................................. 4

. المبحث الثاني- مشكلة التلـوث البيئي
 37تمهيد.............................................................................. 

 38- مفهوم التلوث البيئي............................................................ 1
 39- عناصـر التلوث البيئي.......................................................... 2
 40- أنـواع التلـوث البيئي............................................................ 3
 43-تلوث الغالف الجوي............................................................ 4

 44تركيب الغالف الجوي......................................................  -أ
 46أنـواع ملوثات الغـالف الجـوي...............................................  -ب

 48    ج- مظاهـر التلوث الجـوي...................................................... 
 55    د- مصادر التلوث الجوي في ليبيا.............................................. 
 58الخالصة.......................................................................... 

 الفصل الثاني
 االهتمام الدولي بحماية البيئة

 

 المبحث األول- جهود منظمة األمم المتحدة في مجال حماية البيئة
 60 تمهيد..............................................................................
 61أوال- بدايات االهتمام الدولي بحماية البيئة.......................................... 
 66ثانيا- دور المؤتمرات الدولية في تطور االهتمام الدولي بحماية البيئة................. 

 66......................... )1972مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية (استكهولم - 1
 69)....... 1992- مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية "قمة األرض" (ريو دي جانيرو 2
 74......... 2002- القمة العالمية للتنمية المستدامة "قمة األرض الثانية" جوهانسبرج 3

 75ثالثا- دور برنامـج األمـم المتحدة للبيئة في حماية البيئة الدولية...................... 
 المبحث الثاني- دور االتفاقيات الدولية في حماية  البيئة الجوية

 81تمهيد.............................................................................. 



   

 82أوال- أهم االتفاقيات الدولية لحماية البيئة الجوية..................................... 
 82............................................ 1967- اتفاقية الفضاء الخارجي لعام 1
 83 بشأن الحماية من تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات. 1977- اتفاقية جنيف لعام 2
 83 المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود..................... 1979- اتفاقية جنيف لعام 3

 84.................................. 1985ثانيا-اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون لعام 
 88بروتوكول مونتلایر................................................................... 

 89)................................ 1992ثالثا- االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي لعام(
 94بروتوكول كيوتـو.................................................................... 

 98 للتغير المناخي...................................... 2009مؤتمر كوبنهاجـن 
 99 للتغير المناخي............................................... 2010مؤتمر كانكون 

 102الخالصة.......................................................................... 
 الفصل الثالث

 السياسة العامة للبيئة في ليبيا
 

 المبحث األول-البناء التشريعي
 104تمهيد.............................................................................. 
 106أ- القوانيـن والقـرارات التي استهدفت حماية البيئة في ليبيا............................ 

 110 بشـأن حماية وتحسيـن البيئة.......................... 2003) لسنـة 15ب- قانـون (
 113ج- أهم االتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها ليبيا في مجال حماية البيئة......... 

 المبحث الثاني-البناء المؤسسي للسياسة العامة للبيئة في ليبيا
 130تمهيد.............................................................................. 
 131أوالً - الهيئات الرسمية (الحكومية)................................................... 
 132الهيئة العامة للبيئة................................................................. 
 146ثانيا- الهيئات غير الرسمية (الجمعيات األهلية)..................................... 
 152الخالصة........................................................................... 
 153النتائج والتوصيات.................................................................. 
 157قائمة المراجع...................................................................... 
 170قائمة المالحق..................................................................... 

 
 



  و 

قائمة الجداول 
 

الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول 
الغازات االصطناعية ومساهمتها في إحداث التغير المناخي وفتـــــرة بقائها  1

 50في الجو.............................................................. 
 51التنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية على صحة اإلنسان....................  2
التأثيرات التي سوف تحـدث في موارد الميــــــــــاه في العالم نتيجة التغيـــــرات  3

 52المناخية.............................................................. 
 53التأثيرات على النظام البيئي العالمي...................................  4
 106أهم القوانين والقرارات لحماية البيئة في ليبيا.............................  5
نصيـب الفرد في ليبيا من الكميات المنبعثة من غاز ثاني أكسيد الكربون  6

)COR2R ..............................................................(109 
االتفاقيات والمعاهـدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالبيئة وموقـف ليبيا  7

 115منها.................................................................. 
المقارنة بيــن األداء المعيــــــاري والفعلي لاللتزامات الليبية نحـــــــــــو المجتمع  8

الدولي، بنـــــــــاًء على اتفاقيــــــــة فيينا لحمايـــــــــة طبقة األوزون، وبروتوكــــــــول 
 120مونتلایر.............................................................. 

المقارنة بيــــــــن األداء المعياري والفعلــــــي لاللتزامات الليبية نحـــــو المجتمع  9
الدولي، بناًء على االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العالمي، وبروتوكــــــــــــــول 
 124كيوتو................................................................ 

 128موقع ليبيا على مؤشر األداء البيئي العالمي............................  10
 134التغير في التبعية للهيئة العامة للبيئة لمختلف الجهات واألمانات.........  11
معدالت تلوث الهـواء الجـوي في ليبيا، عن طريق تزايد انبعاث غـاز ثاني  12

أكسيد الكربون، ذي المصـدر البشري الناتج مـن حرق الوقود األحفـــــــــــــوري 
 139في قطاعي الطاقة والمواصالت........................................ 

 150............... 11/2010الجمعيات األهلية لحماية البيئة في ليبيا حتى  13

 
 
 



  ز 

قائمة األشكال 
 

الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل 
 45طبقات الغالف الجوي....................................................  1
 127مؤشر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا............................  2
 127مؤشر االستدامة البيئي...................................................  3
 136الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة.......................................  4

 

قائمة المالحق 
 

الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق 
 172معاهدة فيينا وبروتوكول مونتلایر...........................................  1
 190 كيوتو........................................ لاالتفاقية اإلطارية وبروتوكو 2
 214مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة الشعبية العامة.  3
مراسلة وكيـل قسـم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهـاز الرقابة الشعبية  4

) بتاريخ 5378-3-9إلى الكاتـــــــــب العــــــــــــــــام للجنــــــــــــــــــــة الشعبية العامة رقـم (
27/5/1429 ............................................................217 

 مونتلایر مــــــن أمانة لتقريــــــــــر عـــــــــن عــــــدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو 5
 224االتفاقية.................................................................. 

خطـــــــــاب تهنئة وشهــــــــــــــــــادة عـن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول  6
 230مونتلایر من برنامج األمم المتحدة للبيئة.................................... 

 ميالدية بتشكيل لجنة 1428) لسنة 94قــرار اللجنة الشعبية العامة رقــــــــــــــــــــم ( 7
 232(اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ).......................................... 

 ميالدية، بتعديل بعـــــــض 1450) لسنة 216قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 8
 235 ميالدية بتشكيل لجنة.................. 1428) لسنة 94أحكام القرار رقم (

 بتقرير بعض األحكــــــــــــام 2005) لسنة 155قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 9
 236في شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ.................................... 

 238استمـارة المقابلـة..........................................................  10

 
 



   

ملخص الدراسة 
 
 

      استمدت هذه الدراسة أهميتها، من المكانة البارزة التي احتلتها قضية حماية البيئة 
في أولويات السياسات العالمية بصفة عامة، وفي الدراسات الحديثة بصفة خاصة، سواء 

كانت هذه الدراسات اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو صحية، أو غيرها، والتي 
تسعى إلى التصدي إلى العديد من الظواهر البيئية، والتي تمثل تهديدًا للحياة على 

كوكب األرض، مثل ظاهرة التغير المناخي العالمي، وظاهرة استنفاذ طبقة األوزون، 
وظاهرة التلوث البحري، وغيرها. 

 

     كما أن االهتمام بالبعد الدولي، للسياسات البيئية في ليبيا، تمثل أهمية خاصة لهذه 
الدراسة، حيث تتركز مشكلة الدراسة على معرفة مدى توافق السياسة البيئية في ليبيا، مع 

السياسة الدولية للبيئة، في سعيها لمكافحة ظاهرة التلوث البيئي، في إطار دراسة حالة 
تلوث الغالف الجوي، من خالل اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة األوزون، واالتفاقية اإلطارية 

لتغير المناخ العالمي. 
 

وتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف تتمثل في: 
- دراسة وتحليل األطر التشريعية والمؤسسية، التي من خاللها تعمل ليبيا على تحقيق 1

أهدافها في اإليفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، في مجال حماية البيئة. 
- معرفة الجهود الدولية، الوطنية الليبية في مجال حماية البيئة بصفة عامة، وحماية 2

البيئة الجوية بصفة خاصة. 
- معرفة أوجه التطابق واالختالف بين السياستين، الدولية والليبية في مجال حماية 3

البيئة. 
- الوصول إلى معرفة العقبات التي تحول بين ليبيا، وبين اإليفاء بالتزاماتها نحو 4

المجتمع الدولي، في مجال حماية البيئة. 
 

وللوصول إلى تحقيق هذه األهداف تناولت الدراسة في فصلها األول المفاهيم األساسية 
لمشكلة الدراسة، وقد استعرض المبحث األول اإلطار النظري لدراسة السياسة العامة 

والبيئة، حيث تم ربط مفهوم السياسة العامة مع مفهوم البيئة للوصول إلى معرفة 
مصطلح السياسة البيئية، بينما تناول المبحث الثاني مشكلة التلوث البيئي بأبعادها 



  ط 

المختلفة، كأهم المشكالت البيئية المعاصرة، التي اهتم المجتمع الدولي إلى التصدي لها 
ومحاربتها. 

 

         أما الفصل الثاني فقد تناول االهتمام الدولي بحماية البيئة، حيث تم استعراض 
أهم جهود منظمة األمم المتحدة في مجال حماية البيئة في المبحث األول، ومعرفة دور 
المؤتمرات الدولية، وبرنامج األمم المتحدة في حماية البيئة، بينما تناول المبحث الثاني 
دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة الجوية بصفة خاصة، حيث تم استعراض أهم 

االتفاقيات الدولية التي اهتمت بحماية هذا الجانب، مع التركيز على اتفاقيتي فيينا 
لحماية طبقة األوزون، واالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العالمي. 

 

    وقد استعرض الفصل الثالث السياسة العامة للبيئة في ليبيا، حيث تم معرفة البناء 
التشريعي لهذه السياسة في المبحث األول، بينما تناول المبحث الثاني البناء المؤسسي 
التي اعتمدت عليه سياسة حماية البيئة في ليبيا، في الهيئات الرسمية، وغير الرسمية، 

وقد تم تحليل األطر التشريعية، والمؤسسية لسياسة البيئة في ليبيا في هذا الفصل، 
والخروج بنتائج أجابت على تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافها، وهي على النحو التالي: 

- أن أهداف السياسة الدولية للبيئة، لم تنعكس بصورة واضحة، ومباشرة في مختلف 1
التشريعات الليبية. 

- يعاني البناء المؤسسي للسياسة البيئية في ليبيا، من قصور كبير في تبّني اآليات 2
الدولية، لتنفيذ االتفاقيات، وتحقيق أهدافها. 

- وجود العديد من اآلثار السلبية، لحالة عدم توافق السياسة الليبية للبيئة، مع السياسة 3
الدولية للبيئة، على السياسة العامة في ليبيا، نظرًا الرتباط قطاع البيئة بصورة مباشرة، 

أو غير مباشرة، مع باقي القطاعات األخرى. 

- وجود تطابق نظري بين السياستين، من حيث انضمام ليبيا إلى العديد من االتفاقيات 4
الدولية الرامية إلى حماية البيئة، أما من الناحية العملية فهناك عدم توافق بين 

السياستين، وذلك من خالل دراسة حالة اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة األوزون، واالتفاقية 
اإلطارية للتغير المناخي، ومدى إيفاء ليبيا بالتزاماتها إزائهما. 

- التعرف على العديد من المعوقات التي تقف أمام ليبيا لتحقيق االمتثال لالتفاقيات 5
المنظمة إليها، والتي يمكن تلخيصها في اآلتي: 



   

أ- القصور في البناء التشريعي، والمؤسسي، وعدم مواكبته للمستجدات الدولية. 
ب- عدم دمج البعد البيئي في السياسات الوطنية الليبية. 
ج- غياب قواعد البيانات، والمعلومات البيئية في ليبيا. 

د- االفتقار إلى الدراسات العلمية، والبحوث في مجال حماية البيئة. 
هـ- ضعف دور اإلعالم، والقطاع األهلي، مما أدى إلى ضعف ثقافة حماية البيئة 

في المجتمع الليبي. 
 

 
 
 
 
 



  
  
  
  ةــالمقدم
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  :قديمت
مع ظهور مفهوم  ،يةتزامن ظهور المدرسة السلوكات القرن الماضي يمع بداية ستين        

لتلبيـة  و ،للنشاط االقتصادي عن ضرورة تدخل الدولة كمحرك رئيس، تعبيرا السياسة العامة
، وصحة، ومواصالت ،يمطنين، من تعلالنمو المتزايد في الخدمات الضرورية للموامتطلبات 

، وغير ذلك مما يستدعي نهوض المؤسسات التجارة والصناعة وتنظيم، عملوتوفير فرص ال
  . "بالسياسة العامة للدولة يمس"ر ما في إطا بأعبائهاالحكومية 

  

دور السياسة العامة في ات القرن الماضي وبعد تنامي يات وتسعينيوخالل فترة ثمانين       
ل علماء السياسة اهتماماتهم نحو ، حوماعية، واالقتصادية، والسياسية للمجتمعاتالحياة االجت

ـ  واالجتماعية، اإلنسانيةالقضايا التي تعني بموضوعات الحياة  ة، وميـاه  ، كاسـتهالك الطاق
وغيرها من المواضيع التي تمثل  ،وحماية البيئة ،، وحقوق األقلياتالشرب واألمن والسالمة

، كما اتسمت هذه الفتـرة بكثـرة التغيـرات    التي تعني بها السياسة العامةيا من القضا جزءاً
لتي يهـتم  وبالتالي على األنشطة العامة ا ،السياسية التي فرضت وجودها على الواقع الدولي

  . بها حقل السياسة العامة
  

 لدوليـة، ، والمؤسسات والمنظمـات ا تفاعل بين أجهزة الدولةومن أهم هذه التغيرات ال      
وتحديـد   ،دولـة ، وأثرها في صياغة أولويات السياسة العامـة لل والمنظمات غير الحكومية

 ،، فأصبحت السياسة العامة هي محصلة تفاعالت بين عدد من المؤثرينمساراتها أو تعديلها
  . والفاعلين على المستويين المحلي والدولي

  

والثقافيـة، فـي   ادية، والسياسية، هوم العولمة بأبعادها االقتصظهور استخدام مف أنكما      
مصـطلحات  للتعبير عـن   ،"بالسياسات العامة العالمية"عرف ما أصبح ي زرفأ ،نفسها الفترة
وتصاعد الـدور   ،مع ظهور منظمة التجارة العالمية خصوصاً مثل االقتصاد العالمي ،جديدة

عكـس  م بقضايا جديدة تبدأ االهتما ومن هنا فقد .ياتالشركات المتعددة الجنسالذي تقوم به  
، حيث العامة للدولسياسات تأثير البعد الخارجي لل على أهمية تؤكد، وهذه التغيرات العالمية

تحتـل قمـة    ،، والـديون ، والطاقةوقضايا البيئة، اإلنسانأصبحت قضايا مثل قضايا حقوق 
يمكـن  يا ال هي قضـا ، وعلى السواءالسياسات العامة للدول المتقدمة منها والنامية  ولوياتأ

  . معالجتها إال في إطار عالمي
  

، بعـد انـدفاع   قد برزت بوضوح في عصر التصنيع المشكالت البيئيةوبالرغم من أن       
إال أن  ،العالم الصناعي وراء مجاالت التصنيع المختلفة بكثافة دون مراعاة أسس حماية البيئة

سـيما مـؤتمر   ، واللمؤتمرات الدوليـة تزايد االهتمام بهذه القضية قد تجسد عالميا في عقد ا
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الذي دعت إليه منظمة األمم المتحدة لبحث األخطـار التـي تحـيط     ،1972ستوكهولم عام 
  . ادة الوعي العالمي بمشاكل البيئةبالبيئة، والذي أدى إلى زي

  

لمناقشة كيفيـة مواجهـة هـذه    وذلك  ،عدة مؤتمرات دوليةستوكهولم مؤتمر ولقد تبع       
والذي عقـد فـي    ،1992في عام ) قمة األرض(ة، وكان أهمها مؤتمر لدولية الهامالمشكلة ا

وكـذلك مـؤتمر    ،من رؤسـاء الـدول   كبير حضره عدد ،لبرازيلمدينة ريودي جانيرو با
، وهي المؤتمرات التي أسس فيها المجتمع الـدولي اإلطـار العـام    2002جوهانسبرغ عام 

  .بأشكاله المتعددة لقضايا البيئيةاوذلك لمواجهة  ،للسياسة الدولية للبيئة
  

 أدى، حيـث  مشكالت البيئةمشكلة تلوث الهواء من أكبر  تلك المؤتمرات، وقد اعتبرت      
وعلى مدى سـنوات عـدة،   انبعاث العديد من الملوثات إلى الغالف الجوي وبكميات ضخمة 

اسـتنفاذ طبقـة    ةمشـكل  عالمية، من أهمها إلى ظهور مشاكل بيئية ،لثورة الصناعيةنتيجة ل
، ضار من أشعة الشمس فوق البنفسجيةمتصاص الجزء اليقوم باوهو غاز طبيعي ، األوزون

  . ا التي تؤدي إلى عدة أضرار صحيةويحمي من آثاره
  

شأن البيئي، حيث في االهتمامات العالمية بال ،مشكلة تغير المناخ مكاناً بارزاً احتلتكما       
إلى انبعاث كميات ضخمة من الغازات في الجو، وذلك منذ  ،ةفتلالنشاطات البشرية المخأدت 

ثاني أكسيد الكربـون،   :هم هذه الغازاتأو ،اندالع الثورة الصناعية، بشكل لم يسبق له مثيل
، وغيرها من المواد التي تعمل على لميثان والمركبات الهيدروكربونيةوأكاسيد النتروجين ، وا

والتـي   ،ظاهرة االحتبـاس الحـراري   ما يعرف بفعلناخ، ارتفاع درجة الحرارة وتغير الم
 ، نتيجة الرتفاع مستوىه الجافةوالجافة، وشب ،البالغ بالمناطق الساحليةبدورها تلحق الضرر 

انخفاض اإلنتـاج النبـاتي،    إلى زيادة معدالت التصحر تؤدي كما البحار، والمحيطات، مياه
  .قة بالتدهور البيئيوانتشار األمراض، وغيرها من المشاكل المتعل

  

عدة اتفاقيات دوليـة   إصداراالستجابة الدولية للتعامل مع مشكلة تلوث الهواء، ب توجاء     
لحماية طبقة األوزون، التـي   1985/ 22/3في  فيينالمعالجة هذه القضية، كان أهمها اتفاقية 

ن التغيرات في طبقة ضد اآلثار السلبية الناتجة ع ،والبيئة ،تهدف إلى حماية الصحة البشرية
والتي تهدف إلى تثبيت تركيزات  9/5/1992األوزون، واالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ في 

فـي   تدخل من جانب اإلنسانأي عند مستوى يحول دون  ،غازات الدفيئة في الغالف الجوي
  . النظام المناخي

  

فقد وقعـت   ،م دول العالمشأن معظم العالمي بحماية الغالف الجوي، وفي إطار االهتما     
ليبيا على هذه المعاهدات واالتفاقيات الدولية، حيث انضمت إلى اتفاقية فيينـا والبروتوكـول   
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، كما انضمت إلى االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العـالمي فـي   9/10/1990المعدل لها في 
12/9/1999.  

  

بنود هـذه   بتنفيذالتزام ليبيا  هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على مدىفإن ومن هنا       
وبـين السياسـات    ،لمعرفة مدى التوافق بين سياساتها البيئية وذلك ،االتفاقيات الدولية للبيئة

همـا   ،بمعالجة مشكلة تلوث الغـالف الجـوي  ن االخاصت ناالدولية للبيئة، وستكون االتفاقيت
 ،المسـتنفذة لطبقـة األوزون  وهما االتفاقية الخاصة بمراقبة المـواد   ،لهذه الدراسة األساس
  . ة اإلطارية لتغير المناخ العالميواالتفاقي
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  : ات السابقةـالدراس
حيث تهـدف  ، البحث العلمي المهمة في خطواتالمن األدبيات السابقة تعتبر مراجعة       

تحديـد مكـان   ، وذلك من خالل قيد البحثالمعرفة  التعرف على خالصةهذه الخطوة، إلى 
  .1واالستفادة منها في البحث الحاليوقراءتها، ، لسابقةاألدبيات ا

  

 ،أو القانوني ،الدراسات السابقة بالمشكلة البيئية سواء من الجانب السياسيوقد اهتمت        
أو النواحي الفنية المتعددة لهذه المشكلة، وتأثيرها علـى التنميـة االقتصـادية، والصـحية،     

  :ما يلي ومن هذه الدراسات ،وغيرهاوالصناعية، 

 2"في مصـر  ةصنع السياسات البيئي" عن  سلوى شعراوي التي قامت بها دراسةال         
تناولت هذه الدراسة عملية صنع السياسة البيئية في مصر، منذ نشأتها فـي  حيث   )1997(

، وهـدفت  1994بداية ثمانينات القرن الماضي، وحتى ظهور قانون البيئة المصـري عـام   
الدراسة إلى شرح وتحليل طبيعة االهتمام بالبيئة في مصر كقضية سياسية، إضافة إلى اآلثار 

 . المحتملة لذلك

وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عملية صنع السياسات البيئية في مصر انطوت علـى        
ة في صنع هذه تفاعل بين الدولة والمجتمع، وأكدت الدراسة على دور المنظمات غير الحكومي

السياسات، كما لفتت الدراسة النظر إلى الدور الهام الذي تقوم به األطراف الفاعلة الخارجية 
  . في عملية صياغة ووضع السياسات العامة للبيئة في مصر

إمكانية تطبيق سياسة اقتصادية بيئية للحد " حول عائشة العالم دراسةفي حين دارت      
هذه الدراسة  قد تناولتو. )1998( 1سة لصناعة االسمنت في ليبيادرا". من التلوث الصناعي

حيث سـلطت الضـوء علـى     .التنمية الصناعية لالعتبارات البيئية إستراتيجيةمدى مراعاة 
العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة   ستراتيجيةالاتجربة التصنيع في ليبيا، ومدى مالئمة 

الصناعات الملوثة للبيئة، وآثار تطبيق بعـض السياسـات   في ليبيا للبيئة، مع التركيز على 
سمنت باعتبارها صناعة ملوثة للبيئة، وخلصت الدراسـة  إلاالقتصادية للبيئة، على صناعة ا

ن النشـاط  إإلى أن هناك تعارض بين التوسع في النشاط االقتصادي وحماية البيئة، حيـث  
وعلـى  الدراسة إلى أنـه   توصلتة، كما الصناعي يعتبر من أكثر أنواع التلوث المهدد للبيئ

                                                
 .    190، ص ) 2005منشورات جامعة اإلمارات، : أبو طبي( ، مهارات البحث العلمينجيب الحصادي،  1
 ).1997مركز البحوث االجتماعية،: القاهرة( ،صنع السياسات البيئية في مصروي جمعة، سلوى شعرا 2
، دراسة لصناعة االسمنت فـي ليبيـا  : إمكانية تطبيق سياسة اقتصادية بيئية للحد من التلوث الصناعيعائشة عبد السالم العالم،  1

 .1998عة قاريونس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جام
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الحاجة الزالت ملحة لألخـذ   أن توفر اإلطار التشريعي لحماية البيئة في ليبيا، إال من رغمال
  . باالعتبارات البيئية عند اختيار وتوطين المشروعات الصناعية

الفجوة بين تخطيط وتنفيذ السياسات البيئيـة فـي   "  سلطي نصار دراسة وأشارت        
حيث تناولت الدراسة األسباب والمعوقات التي  ) 2000( 2"األردن، دراسة حالة وادي األردن

تقف في طريق تنفيذ السياسات البيئية في األردن، ومدى كفاية هذه السياسـات، وتوصـلت   
كان أهمها أن عمليات التنفيذ للسياسات البيئية في األردن على درجة  عدة  الدراسة إلى نتائج

  .التنفيذ موجودة وتحتاج إلى تجسيروأن الفجوة بين التخطيط ومتدنية، 

جـودة   لىتأثير نواتج عوادم السيارات ع"  في جاب اهللا أرحيم دراسةوقد تخصصت       
اهتمت الدراسة بقياس غازات عـوادم   فقد ) 2006( 3"دراسة ميدانية: هواء مدينة بنغازي

وق المستوى المسموح به لغاز أول أكسـيد  السيارات في مدينة بنغازي، وسجلت مستويات تف
الكربون، أشد أنواع الغازات سمية، وخلصت الدراسة إلى إثبات أن كميات ملوثات عـوادم  

وعمر السيارة تناسبا مباشرا، كما خلصت إلـى إثبـات    ،السيارات تتناسب مع الحالة الفنية
ة وسائل النقل، وذلـك  وجود مستويات عالية من نواتج حرق الوقود بمختلف أنواعه، بواسط

ألن معظمها يعاني من مشاكل فنية تتعلق بتدني جودة حرقها للوقود، وانعـدام الفحوصـات   
ثة للهواءالفنية الالزمة لضمان الحد من انبعاث الغازات الملو .  

مراجعة التشريعات البيئية وسبل تطبيقهـا  " صليحة صداقة دراسة في حين تناولت        
الدراسة السياسة التشريعية  ت، حيث تعرض) 2007( 1"ع وآفاق المستقبلبين النص والواق

الحالية للمشرع الليبي تجاه البيئة، وآليات تفعيل هذه التشريعات، وترى الباحثة أن المشـرع  
يتبنى اتجاه تداخل العديد من المهام في قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالقضايا البيئية، مما أدى 

هام، وتداخل المصالح، لعدم وضوح الجهات التنفيذية، وعدم تعيين قواعد إلى عدم وضوح الم
التي تراها مناسبة لتفعيل التشريعات البيئية  ،المسؤولية، كما تطرقت الباحثة إلى أهم اآلليات

وفـي نهايـة الدراسـة    . لتحقيق األمن البيئي، وأهمية الرقابة والتفتيش لتحقيق هذه األهداف
دور الهيئات التنفيذية في وضع النصوص العقابية موضع التطبيق الفعلي، تتساءل الباحثة عن 

                                                
، رسالة ماجسـتير  دراسة حالة وادي األردن: الفجوة بين تخطيط وتنفيذ السياسات البيئية في األردنسلطي إبراهيم كايد نصار،  2

 .2000غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة آل البيت، 
، رسـالة ماجسـتير   دراسة ميدانية: لى جودة هواء مدينة بنغازيتأثير نواتج عوادم السيارات عجاب اهللا منصور علي أرحيم،  3

 .2006غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا ، بنغازي ،
ورقة خلفية قـدمت ضـمن   ، مراجعة التشريعات البيئية وسبل تطبيقها بين النص والواقع وآفاق المستقبلصليحة علي صداقة،  1

 . 2007، )البحوث واالستشارات، جامعة قاريونسمركز  :بنغازي( ،2025مشروع رؤية ليبيا 
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 ع فـي  لتحقيق التكامل بين إقرار النص، وتفعيله من الناحية الواقعية، إعماال لسياسة المشـر
  . حماية البيئة وتحسينها

تقييم تلوث الهـواء النـاتج مـن عـوادم     "عبدالرؤوف المحروق الدراسة التي قام بها     
، وهي دراسة تقييمية للتلوث المنبعـث مـن   )2008( 1"مركبات اآللية في مدينة طرابلسال

محركات المركبات اآللية التي تجوب الشوارع الرئيسية في مدينة طرابلس، وذلك من خالل 
في جمع عينات من ثالث نقاط تجميع داخل المدينة، وخلصت الدراسة إلى أن هناك اختالف 

اط التجميع المختلفة نتيجة طبيعة المنطقة والكثافة المروريـة، ونـوع   تراكيز الغازات بين نق
المركبات اآللية، إال أن الدراسة قد سجلت ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الهواء 

وبعض الغازات األخرى، كذلك  2الجوي بشكل كبير في جميع نقاط التجميع، وكذلك غاز ك أ
  .ر الثقيلةارتفاع التركيز في بعض العناص

حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري من "خليفة األعوج حول كما أشارت دراسة       
، إلى مدى مساهمة ليبيـا فـي   )2008( 2"بمدينة بنغازي) النقل البري(االحتراق المتحرك 

ظاهرة االحتباس الحراري، حيث خلصت الدراسة إلى أن هناك زيادة في معـدالت انبعـاث   
الكربون، كما أشارت الدراسة إلى أن حقبة التسعينيات شهدت زيادة في معدالت ثاني أكسيد 

  .الحرارة تتناسب طرديا مع زيادة أعداد السيارات، وكذلك مع زيادة كميات الوقود المستهلك

                   للفتـرة   مشروع خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي تىأو     
ولين عـن  ؤوهي خطة عمل صادرة عن مجلس الوزراء العرب المس ، 2)2020 –2010( 

والتضامن المشترك،  يالعربفي إطار تعزيز العمل التابع لجامعة الدول العربية، شؤون البيئة 
، التخاذ التدابير المالئمة علـى نحـو يقلـل مـن     للتعامل مع قضايا التغير المناخيالدولي 

متطلبات  جم معس، وينعلى المنطقة العربية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،ها السياسيةساتانعكا
  . هاية المستدامة فيالتنم

  

، وكيفية مجابهة هذه اآلثار من خـالل  ثار المتوقعة للتغيرات المناخيةوتطرح الخطة اآل     
ضـع الخطـة   تو  ،التي تعمل على تغير المنـاخ  اتنبعاثجهود التكيف والتخفيف لخفض اال

                                                
، رسالة ماجستير لتلوث الهواء الناتج من عوادم المركبات اآللية في مدينة طرابلسعبدالرؤوف مولود أحمد المحروق، تقييم  1

  .1998ابلس، غير منشورة، مدرسة العلوم اإلدارية والمالية، قسم العلوم وهندسة البيئة،  أكاديمية الدراسات العليا، طر
، رسالة بمدينة طرابلس) النقل البري(حصر انبعاث غازات االحتباس الحراري من االحتراق المتحرك خليفة عبداهللا األعوج،  2

 .1998ماجستير غير منشورة، مدرسة العلوم اإلدارية والمالية، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 
 ) 2020 – 2010( ة العمل، اإلطارية العربية، للتعامل مع قضايا التغير المنـاخي،  مشروع خط، منشورات جامعة الدول العربية 2
 ).     2008، يونيه القاهرة(
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والدوليـة غيـر    اإلقليميةدور الحكومات والمنظمات تحدد ، وللتنفيذ وآلياته اإلقليمياإلطار 
، والمجـالس  القطـاع الخـاص واإلعـالم   ومنظمات المجتمع المدني، كما تضع حكومية، ال

  . ريعية ضمن آليات تنفيذ هذه الخطةالتش
تفاوض لمرحلة مـا  للول العربية، في إطار جامعة الدالخطة تصورا  ترسم الختاموفي      

من خالل المجلـس  وذلك ، ومصادر التمويل ةالمتابعة للخط آلياتووضع ، وتبعد مؤتمر كيو
  .لدول العربيةفي اطنية لتغير المناخ متابعة اللجان الومن أجل  ،العربي لشؤون البيئة

  

دراسـة مقارنـة    :نحماية البيئة بالقانو" فكانت عن ،الجيالني أرحومة دراسة أما        
مع التركيز  ،الحماية القانونية للبيئة مسألة الدراسةهذه تتبعت وقد ، ) 2000(3"للقانون الليبي

لبعض التشريعات  بإيجازحيث تطرقت الدراسة  .المتعلقة بهذا الجانبعلى التشريعات الليبية 
ـ   تخالص النتـائج،  العربية واألجنبية إلجراء المقارنة، وإبراز مواطن القوة والضـعف واس

، هو قانون تشوبه 1982 عامل) 7(وخلصت الدراسة إلى أن قانون حماية البيئة في ليبيا رقم 
النواقص وتكتنفه السلبيات ويزخر بالثغرات، ولذلك يحتاج إلى إعادة إصـدار بمـا يناسـب    

  .الظروف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية للمجتمع الليبي
  

السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطـر،  "، فارس عمران دراسة وتناولت       
إلـى  الدراسة في فصولها األربعة  حيث تطرقت، )2005(4"ودور األمم المتحدة في حمايتها

مفهوم البيئة واألجهزة المعنية بحمايتها، وأهم أحكام التشريعات البيئية في كل مـن مصـر   
في مصر وقطر، وأهم المؤتمرات الدوليـة المعنيـة    وقطر، والتجريم والعقاب بقانون البيئة

م األمم المتحدة بحمايتها، تبحماية البيئة، ثم تطرقت الدراسة إلى أهم المجاالت البيئية التي ته
ليست في إلى أن مشكلة البيئة في مصر وقطر  ودور الشباب في حمايتها، وخلصت الدراسة

القائمة على وتعدد األجهزة المعنية بالبيئة  النصوص التشريعية، بل في تطبيق هذه النصوص،
  .تنفيذ التشريعات والسياسات المقررة

  

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة، يتضح أن هذه الدراسات قد اهتمـت بالجوانـب        
عليه، فـإن الباحثـة         . القانونية والصحية والفنية، سواء كانت هذه الدراسات محلية أو إقليمية

ن السياسـة البيئيـة   إحيـث   ،نه يمكن االستفادة من هذه الدراسات في الدراسة الحاليةتعتقد أ
تتقاطع مع الجوانب المختلفة للمشكلة البيئية، بحيث يمكن االستفادة منهـا لتحقيـق التكامـل    

                                                
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : مصراتة(، حماية البيئة بالقانون دراسة مقارنة للقانون الليبيالجيالني عبدالسالم ارحومة،  3

  ).2000واإلعالن، 
المكتب : اإلسكندرية(، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة في حمايتهاران، فارس محمد عم 4

 ).2005الجامعي الحديث، 
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العلمي والبحثي بين جوانب الدراسة، كما أن بعض دراسات السياسات البيئية العربية تتشابه 
بحيث يمكن االستفادة من هذا التشابه، في بعـض جوانـب هـذه     ،لبيئي في ليبيامع الواقع ا

ن فـي  ميكالدراسات السابقة  بقية عناالختالف الذي تتميز به هذه الدراسة ، إال أن الدراسة
تعثـر الباحثـة   الذي لم تبحث في الجانب السياسي للمشكلة البيئية في ليبيا، وهو الجانب أنها 

  .هعلى دراسة سابقة ل
  

  : مشكلة الدراسة
على الرغم من طول الفترة الزمنية التي انقضت على استجابة ليبيا للنداءات العالميـة        

ستراتيجية وطنية لحماية البيئة، من تشريعات وقـوانين   احول حماية الغالف الجوي، ووضع 
االتفاقيـات التـي   ولوائح؛ كذلك توقيعها للعديد من االتفاقيات، والمعاهدات التي كانت أهمها 

تخص معالجة مشكلة التلوث الجوي، فإن عناصر البيئة الرئيسة تتعـرض للتـدهور وعـدم    
 ،1"عدم تطويع لهذه االتفاقيات الدولية البيئية لخدمة البيئـة المحليـة  " الرعاية، كما أن هناك 

اً في ليبيـا  ن العديد من الدراسات والتقارير المحلية تبين أن الوضع البيئي القائم حاليإحيث 
  . 2 غير مقبول، بيئياً وصحياً

  

مت إلـى المنتـدى   د، والتي ق2002ُعام لل ةكما أن مؤشرات االستدامة البيئية العالمي       
، أما في عام 3دولة) 142(من ) 124(االقتصادي العالمي أظهرت تحصل ليبيا على الترتيب 

دولة حسب مؤشر األداء  البيئـي  ) 146(من ) 126(فقد تحصلت ليبيا على الترتيب  2005
  .للبيئة في ليبيا ةالسياسة العامما في  وهي مؤشرات متدنية تدلل على خلل. 4العالمي

  

        عليه، فإن مشكلة الدراسة تتلخص في أن هناك تباين بين الواقع البيئي في ليبيا وبناء، 
  .مامها إلى االتفاقيات الدوليةالتي تسعى ليبيا إلى تحقيقها، من خالل انض األهدافوبين 

  

على بعض التساؤالت  اإلجابةتحاول  دراسةونظراً للطبيعة االستكشافية للدراسة فإن ال      
وبـين   ،التي يمكن أن تبين مدى التوافق بين السياسة الدولية للبيئة في توجهاتهـا المختلفـة  

  :الشكل التالييمكن صياغتها على السياسة الليبية للبيئة، وهذه التساؤالت 

  ؟ ، أهداف السياسة الدولية للبيئةللدولة الليبيةهل تعكس أهداف السياسة البيئية  -1

                                                
، )، الهيئة العامة للبيئةاللجنة الشعبية العامة: طرابلس)(2010 – 2006( ، مشروع خطة التحول البرنامج الوطني إلصحاح البيئة 1

 .11ص
 .  107، ص)2002أمانة مؤتمر الشعب العام، الهيئة العامة للبيئة، : طرابلس(، الوطني األول للبيئة التقرير 2
 .26، ص)2002صيف ( ،71، العدد الريم، "كيف أصبح األردن متقدما في مجال االستدامة البيئية"باتر وردم،  3

 4 2005 Enviromental Sustainability Index, http://Yale. Edu /esi                         16/3/2009اريخ الزيارة ت
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علـى   ،ليبيا مع األطـراف الدوليـة   صادقت عليهاهل انعكست االتفاقيات الدولية التي  -2
ن قوانينها وتشريعاتها هذه االلتزامات، ومن حيـث تفعيـل   ضمسياستها المحلية، من حيث تَ

  ليات تنفيذ هذه االتفاقيات ؟ آ

والسياسة الدوليـة   للبيئة،عة لحالة عدم التوافق بين السياسة المحلية ما هي اآلثار المتوقِّ -3
 للبيئة على السياسة العامة في ليبيا ؟ 

  

  : ـمتحديد المفاهي
يـع  المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وجم" ويقصد بها في إطار هذه الدراسة بأنها : البيئة -

ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمـل أو   الحية،الكائنات 
  . 1"مزاولة النشاط أو غيرها من األماكن األخرى

  

حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عن تعـرض  "ويقصد به في هذه الدراسة : التلوث البيئـي  -
الهواء، أو ميـاه البحـر، أو المصـادر     صحة اإلنسان أو سالمة البيئة، للخطر نتيجة لتلوث

المائية، أو التربة، أو اختالل توازن الكائنات الحية، بما في ذلك الضوضـاء، والضـجيج،   
واالهتزازات، والروائح الكريهة، وأية ملوثات أخرى، تكون ناتجة عن األنشطة واألعمـال  

  ". 2التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي
  

ويقصد بها في نطاق هذه الدراسة مجموعـة األهـداف   : للبيئة في ليبياالسياسة العامة  -
والبرامج التي تصاحبها مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات، والتي تحقـق األهـداف   
المعلنة من قبل صانعي القرار السياسي في ليبيا، فيما يخص الشأن البيئي وسبل المحافظـة  

  . عليه
  

في ليبيا في هذه الدراسة، الحدود التي اتفقت فيها السياسة الليبية يقصد بها  :توافقالمدى  -
المتمثلة  -مع السياسة الدولية للبيئة من حيث تضمن أهداف وآليات تنفيذ السياسة الدولية للبيئة

في االلتزامات الواردة في اتفاقيتي فيينا لحماية طبقـة األوزون، واتفاقيـة األمـم المتحـدة     
  .ضمن األطر التشريعية والمؤسسية للسياسة الوطنية البيئية في ليبيا -مناخاإلطارية لتغير ال

  

وهي السياسات العامة التي تهتم بقضايا ذات صـبغة عالميـة،    :السياسة العامة العالمية -
تحتل قائمة أولويات السياسات العامة للدول المختلفة، مثل قضـايا البيئـة، والخصخصـة،    

                                                
ن، .ت.، اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، الهيئة العامـة للبيئـة، ب  موسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات العالقة بالبيئة 1

 .13ص
 .المرجع السابق 2
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ها من القضايا التي تعكس التغيرات العالمية لفترة تسـعينيات  وقضايا حقوق اإلنسان، وغير
  .القرن الماضي، والتي تميزت بطغيان البعد الخارجي على البعد الداخلي للسياسة العامة

  

ويقصد بها في نطاق هذه الدراسة بأنها مجموعـة اإلجـراءات   : الدولية للبيئـة  السياسة -
، وذلـك عبـر   ي، لمعالجة مشكالت التلوث البيئـي والبرامج التي يتفق عليها المجتمع الدول

  . مؤسسات األمم المتحدة
  

ذات المصـدر   ،يقصد بها هنا تلك التركيزات المتزايدة من غازات الدفيئة: التغير المناخي -
  . والذي يؤدي إلى إحداث تغيرات في المناخ العالمي ،البشري بالغالف الجوي

  

عن  ،طبقة األوزونوهي االتفاقية التي تتعلق بحماية : اتفاقية فيينا لحماية طبقـة األوزون  -
، وقـد ألحـق بهـا    )1985(طريق مراقبة المواد المستنفذة لطبقة األوزون الصادرة في عام 

  .بروتوكول مونتريال المنفذ لهذه االتفاقية
  

 بمقر األمـم  1992وهي االتفاقية الصادرة عام : االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العالمي -
ـ  ،المتحدة بنيويورك، والتي تنص على االلتزام بمراقبة تنفيذ برامج وطنية ات لتقليل االنبعاث

  .ل لهاالمعد بروتوكول كيوتوو تغيرا في المناخ،بشرية المصدر التي تُحدث 
  

  : ة الدراسةـأهمي
تستمد هذه الدراسة أهميتها من حيوية قضية حماية البيئة، والتي أصـبحت محـورا           

ن إلكثير من الدراسات اإلستراتيجية، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، حيث 
، ولذلك "1المشكلة البيئية أصبحت تمثل مكان الصدارة في اهتمامات صانعي القرار الدوليين"

سواء على المستوى المحلي واإلقليمـي   ،فقد تزايد االهتمام بمدى فاعلية تلك السياسات البيئية
  . الدولي أو

  

البيئة في  اتكما تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة، كونها تركز على البعد الدولي لسياس     
عتبر السياسة الدولية أن مشكلة التلوث وتغير المناخ العالمي، يفرض على الجميع ليبيا، حيث تَ

هـذه الدراسـة   توحيد الجهود لحل هذه المشكلة، وما تمثله من تهديد لحياة البشرية، لذا فإن 
لتفاديها، وذلك  للبيئة في ليبيا تعتبر أن الحاجة ملحة لبيان أوجه القصور في السياسات المحلية

  . ضمن الجهود البحثية المحلية
  

                                                
John Baylis, and N.J. Rengger. Dilemmas of World Politics (Oxford: Clarendon Press, 1992) , p.306. 1   
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كما أن المكتبة العربية تفتقر لمثل هذا النوع من الدراسات التي تهتم بالجانب السياسـي       
العربية من مشاكل صحية وبيئية، تتطلب التركيز على للمشكلة البيئية، رغم ما تعانيه الدول 

حيث تطمح الباحثة أن   خاصة، الجانب السياسي لهذه القضية، مما يعطي هذه الدراسة أهمية
  . المجال البيئي، وقضاياه المختلفةالمكتبة العربية في  هذه الدراسة تثرى

  : أهداف الدراسة
  : اآلتية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف      

، التي تحكم عملية تنفيذ االتفاقيات الدولية في دراسة وتحليل األطر  التشريعية والمؤسسية -
  . مجال البيئة في ليبيا

معرفة الجهود والسياسات الدولية، والليبية في مجال حماية البيئة بصفة عامـة، وحمايـة    -
  .الغالف الجوي بصفة خاصة

بين أهداف السياسة البيئية في ليبيـا وأهـداف السياسـة     معرفة أوجه التطابق واالختالف -
  . الدولية للبيئة

  . التعرف على العقبات التي تقف أمام ليبيا لإليفاء بالتزاماتها الدولية في مجال البيئة -
  

  : ج الدراسة ومداخلهاـمناه
 سـة لإلجابة على تسـاؤالت الدرا اعتمدت هذه الدراسة على عدة مناهج ومداخل، وذلك     

  : يمكن ذكرها على النحو التالي. وتحقيق أهدافها
 : المنهج المقارن -

      لغرض تحديد أوجه الشبه واالخـتالف   ،ستخدم المنهج المقارنفي إطار هذه الدراسة ي
الدولية من أهداف، وبرامج لمعالجة المشكل البيئي، من خالل رسم  اتبين ما تقتضيه السياس

يات والمعاهدات التي وقعت عليها ليبيا، وبـين مـا حققتـه مـن     سياسات مقررة في االتفاق
ومعيـار  مثل معيار الفاعليـة،  مختلفة من خالل معايير وذلك  ،التزامات على أرض الواقع

ون، وموقع ليبيـا علـى   ثاني أكسيد الكرب غاز ومؤشرات مثل مؤشر انبعاث. النتائج واآلثار
  . شر األداء البيئي العالمي، ومؤخريطة مؤشر االستدامة البيئية العالمي

  

 :منهج دراسة الحالة -

يستخدم هذا المنهج في هذه الدراسة من خالل التركيز على ليبيا كوحـدة للدراسـة،          
 فيينـا من خالل اتفاقيتي  كمشكلة بيئية وكذلك من خالل التركيز على معالجة التلوث الجوي

ير المناخ العالمي، دون غيرها من االتفاقيـات  لحماية طبقة األوزون، واالتفاقية اإلطارية لتغ
  .  اتوالمعاهد
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 :مدخل السياسة العامة -

وتعبيراً عن وجهة النظر القائلة، بأن الدولـة مـن    مدخل السياسة العامة كان استجابةً      
ليست مجرد انعكـاس علـى المجتمـع مـن جانـب       ،البلدان النامية والمتقدمة على السواء

ا تقوم بتوفير وتقديم البرامج الفعالة، والخدمات، والسياسة العامة التي تساعد المدخالت، ولكنه
على تشكيل وتغيير وتعديل المجتمع، وبالتالي تؤثر على مطالبـه ومدخالتـه إلـى النظـام     

ستخدم هذا المدخل للتعرف على مدى استجابة الدولـة الليبيـة   هذه الدراسة ي وفي .1السياسي
ي منها في تنفيذ التزاماتها، بما يتضمن ذلـك مـن تغييـر، وتكييـف     لمطالب المجتمع الدول

  . لسياساتها العامة البيئية مع متطلبات المجتمع الدولي
  

 : المدخل القانوني -

       والتشـريعات   ،ستخدم هذا المدخل في دراسة وتحليل القوانينفي إطار هذه الدراسة ي
االتفاقيات والمعاهدات  بنود كذلك في دراسة وتحليل ،عن الدولة الليبية لحماية البيئةالصادرة 

التي وقعتها ليبيا مع األطراف الدولية، وذلك لمعرفة مدى قدرة ليبيا على تكييـف قوانينهـا   
  . حماية البيئة مجال الدولية في هابالتزاماتبما يفي  هاوتشريعات

  

 :لتاريخيالمدخل ا -

      تتعلق بتطور  ،ية لغرض الوصول إلى نتائج عامةستخدم هذا المدخل في الدراسة الحالي
التي أدت إلى ظهور مشـكلة البيئـة   و ،المشكلة البيئية، من خالل دراسة الظروف المحيطة

بأبعادها الدولية، ومعرفة العوامل التي أدت إلى االهتمام العالمي بهذه القضية، والكيفية التـي  
  . ها المجتمع الدولي لحماية البيئةتبنا

  

  : ع البياناتـب وأدوات جمأسالي
نظراً لتعدد األهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها، سيتم االعتماد علـى أدوات         

  : ة لجمع البيانات والمعلومات منهابحثية مختلف

ستخدم أداة تحليل المضمون لغرض تحليل في هذه الدراسة سوف تُ :أداة تحليل المضمون -
التفاقيات الدولية، كذلك لبعض المستندات والتقارير والمراسالت موضوعي ومنظم لمحتوى ا

  .ذات العالقة بالدراسة، بهدف اإلجابة عن التساؤالت الواردة في مشكلة البحث 

عاملين في مجال لمقابالت مع بعض المسؤولين والسيتم إجراء عدد من ا :المقابلة الفردية -
  .مات الالزمة للدراسةفي ليبيا، للحصول على المعلو حماية البيئة

                                                
 .267، ص)1998منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي (، قراءات في السياسة المقارنةمحمد زاهي المغيربي،  1
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، للهيئـات  وذلك من خالل استخدام الوثـائق والسـجالت  : الدراسات المكتبية والوثائقية -
كلفة بشؤون السياسة البيئية، وبعض المراسالت الصادرة فـي هـذا   الم والمؤسسات المختلفة

ـ   المعنية بالشأن البيئي في ليبيا الشأن بين مختلف القطاعات ات، ، كـذلك نصـوص االتفاقي
والمعاهدات الدولية، إضافة إلى استخدام الكتب والدوريات التي تناولت موضوعات السياسـة  

  . عامة، والمشكلة البيئيةال
 

   :دود الدراسةـح
 : الحدود الموضوعية  -1

ستهتم الدراسة بالمشكلة البيئية من حيث السياسات الخاصة بحماية الغالف الجوي، فـي       
وليتين التي وقعت عليهما ليبيا بهذا الخصوص، وهما اتفاقية فيينا بشـأن  إطار االتفاقيتين الد

  . واالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العالمي ،حماية طبقة األوزون
  

 : الحدود الزمنية -2

 أبرمت فيه و العام الذيوه 1985من عام  الممتدة مدة هذه الدراسة خالل الفترة كانت      
فترة إعداد هـذه الدراسـة،   نهاية  ووه 2010 ، وحتى عامطبقة األوزونلحماية  فيينااتفاقية 

وهو العام الذي وقعت فيه ليبيا على اتفاقية فيينـا لحمايـة    ،1990 العاموتتضمن هذه الفترة 
ـ  طاريةوقّعت فيه ليبيا على االتفاقية اإل وهو العام الذي 1999 طبقة األوزون، والعام ر لتغي

  .المناخ العالمي
  

   :بات الدراسةوـصع
  :تمثلت صعوبات الدراسة فيما يلي      

ضعف مصادر المعلومات، وندرتها، فيما يخص السياسات البيئية في ليبيا، وذلك نظـراً   -1
  .لعدم وجود مراكز بحثية متخصصة في هذا الجانب

ـ  -2 اون عزوف بعض المسؤولين التنفيذيين للسياسة البيئية الليبية عن مقابلة الباحثة، والتع
  .معها في هذا الشأن

فـي   المؤسسات القائمة على حماية البيئـة فـي ليبيـا    ووجودمركزية األداء التنفيذي،  -3
ة لهـذه المؤسسـات فـي    المتكرر إلى مقر اإلدارات الرئيسسفر الباحثة ، أدى إلى العاصمة

  .العاصمة، وذلك سعياً للحصول على المعلومات الالزمة للدراسة
بسبب حقـوق الملكيـة الفكريـة،     ،لى البيانات من المنظمات الدوليةصعوبة الوصول إ -4

  .والتكلفة العالية، وتنافس المنظمات، مما يؤدي إلى غياب بعض المؤشرات البيئية الهامة

  :ةـتقسيمات الدراس
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قائمـة المراجـع   هذه الدراسة من مقدمة وثالثة فصـول، وخاتمـة، تتبعهـا     تكونت       
  :لنحو التاليامحتوياتها على ويمكن ذكر المالحق، و

لدراسة مع تحديد الدراسات السابقة لها، ومشكلة ا، وتتضمن التعريف بالدراسة، والمقدمة -
ة لها، وأهميتها، واألهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، كـذلك المنـاهج   المفاهيم الرئيس

ستُخدمت في جمع  دوات التي اُوالمداخل المختلفة التي اعتمدت عليها الدراسة، واألساليب واأل
  .اسة، وأهم الصعوبات التي واجهتهابياناتها، كما تضمنت المقدمة الحدود المختلفة للدر

 يتناول  المبحث األول. ، وينقسم إلى مبحثين"السياسة العامة والبيئة"بعنوان  :الفصل األول -
المبحث إلى المفاهيم العامة اإلطار النظري لدراسة السياسة العامة والبيئة، حيث يتعرض هذا 

للسياسة العامة، والبيئة، وصوالً إلى مفهوم السياسة العامة للبيئة، أما المبحث الثاني فيتنـاول  
مشكلة التلوث البيئي، ويتعرض هذا المبحث إلى مفهوم هذه المشكلة، وعناصرها، وصـوالً  

  .ليبيا إلى تلوث الهواء الجوي، ومظاهره المختلفة، ومصادره الرئيسة في

، وينقسم إلـى مبحثـين، يتعـرض    "االهتمام الدولي بحماية البيئة"بعنوان  :الفصل الثاني -
إلى جهود منظمة األمم المتحدة في حماية البيئة، وذلـك بتتبـع التطـور     منه المبحث األول

المؤتمرات الدوليـة فـي هـذا     مساهمةالتاريخي لالهتمام الدولي بحماية البيئة، وصوالً إلى 
أما المبحث الثاني فيتناول دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة الجويـة، حيـث   . طورالت

  .يستعرض أهم هذه االتفاقيات

، حيث يتناول المبحث األول من الفصل البناء "السياسة الليبية للبيئة"بعنوان  :الفصل الثالث -
القرارات لحماية البيئيـة الليبيـة   التشريعي للسياسة الليبية للبيئة، فيحتوي على أهم القوانين و

أما المبحـث الثـاني   . بأنواعها، ثم يتطرق إلى أهم االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ليبيا
فيتناول البناء المؤسسي للسياسة الليبية للبيئة، حيث يستعرض أهم مؤسسات حماية البيئة مع 

القطاع األهلي في  دور يستعرض بإيجازالتركيز على الهيئة العامة للبيئة، وأهم برامجها، ثم 
  .مجال حماية البيئة

لتساؤالت إليه الدراسة من نتائج، وإجابة ا حيث تحتوي على خالصة ما توصلت :الخاتمة -
  .الواردة في الدراسة



 
 
 
 
 
 

  الفصل األول

  السياسة العامة والبيئة
 

 
 
 

  .اإلطار النظري لدراسة السياسة العامة والبيئة: المبحث األول
  

مشكلــة التلـــــــــــوث : المبحث الثاني
  .البيئـــــــــــــي
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  ولالمبحث األ

  اإلطار  النظري لدراسة السياسة العامة والبيئة
  

  :تمهيد
تزايد االهتمام في العقود األخيرة من القرن الماضي، بدراسة السياسة العامة من قبل       

علماء السياسة، حيث يمثل هذا الحقل مجاالً حديثاً ضمن مجاالتها المختلفة، فهو أداة هامة 
هذا الحقل بمعرفة محتوى هذه السياسة،  يكتف لتقويم أداء النظام السياسي، وفاعليته، حيث  ال

المعلنة، والنتائج العلمية  األهدافبل يعنى بكيفية صنعها، وتنفيذها، وكذلك المطابقة بين 
المتوقعة، وغير المتوقعة، ويتم ذلك من خالل  اآلثارللتطبيق، كما يدخل في هذا اإلطار تحليل 

م السياسات العامة، وكذلك تحليل دور وصف، وتحليل، وتقييم آثار العوامل البيئية في رس
المتبعة، على مضمون السياسات العامة، وكذلك نتائج  واإلجراءاتالمؤسسات الحكومية، 

  .1تطبيق السياسات الحكومية، على النظام السياسي والمجتمع بأكمله
  

ت وتعتبر دراسة السياسات العامة البيئية الجانب األكثر حداثة، بين جميع اهتماما      
ن الحكومات الوطنية في أوروبا والواليات إالحكومات المختلفة في السنوات األخيرة، حيث 

المتحدة األمريكية، لم تستجب استجابة فعلية لمشكالت البيئة المختلفة، إال بعد منتصف القرن 
ها العشرين، عندما انتبه الزعماء الحكوميون لهذه الدول، إلى أهمية قضية نوعية الحياة وحمايت

  . 2من األخطار المتعددة
  

وتحاول الدراسة في هذا المبحث الربط بين حقلين مستقلين، لكنهما غير منفصلين، حيث       
أغلب الدراسات التي توفرت للباحثين والمهتمين في مجال البيئة، اتجهت إلى أبعاد غير  إن

ياسة العامة، والمفاهيم سياسية، لذلك تحاول هذه الدراسة الربط بين المفاهيم األساسية للس
األساسية للبيئة، وصوالً إلى التعريف بمصطلح السياسات البيئية، وذلك من أجل تحقيق أهداف 

  . هذه الدراسة
  :ةـالسياسة العام - أوالً
هما مفهوم السياسة  من الدراسة إلى جانبين أساسيين هذا الجزء من المبحث يتطرق     

  :، وذلك على النحو التاليالعامة، والتطور التاريخي لهذا الحقل
                                                             

 .3، ص)2003دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان( مبادئ السياسة العامةوصال نجيب العزاوي،  1
السياسات العامة المقارنة، سياسات الخيار االجتماعي في أمريكا ر، هيوهيكلو، كارولين تيش أدامز، أرنولد ج، هايدنهايم 2

  .456، ص)1999األهلية للنشر والتوزيع، : عمان( أمل الشرقي: ترجمة، وأوروبا واليابان
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  :مفهوم السياسة العامة -1

صنف مختلف أدبيات السياسة العامة إلى ثالثة أنماط رئيسة هي إما أن تكون متغيرا ت       
لتؤثر على السياسة تابعا أو متغيرا مستقال أو كالهما معا، حيث عندما تجتمع عدة عوامل 

العامة يعتبر متغيرا مستقال، وعندما يتم التعاطي مع السياسة العامة كعملية فإنها تعتبر نتيجة 
  .1وسببا في نفس الوقت

  

باين علماء السياسة، واإلدارة العامة، واالجتماع، في األسس التي ينطلقون منها توقد        
، 2الرتباط هذا المفهوم بقضايا وحاجات المجتمع المختلفةذلك وعند تعريفهم للسياسة العامة، 

مجموعة القواعد والبرامج " أنهاعلى عرف تُ السياسة العامة في معجم المصطلحات السياسيةو
ويمكن تقسيم . 3"الحكومية، التي تشكل قرارات ومخرجات النظام السياسي بصدد مجال معين

يمكن ذكرها على  اتجاهات أربعةة العامة إلى اتجاهات علماء السياسة في تعريفهم للسياس
  :النحو التالي

  

  :السياسة العامة كأفعال حكومية -االتجاه األول
حيث يرى البعض أن السياسات العامة ما هي إال أفعال لمواجهة المشكالت، وتحقيق      

أداء  يعقبهمنهج عمل هادف "بأنها  ندرسونجميس افها عرفقد   وعلى هذا األساس ،األهداف
 رسل شافريتز أما. 4"فردي أو جماعي، في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع

وهو تعريف يختصر  ،5"ما تفعله الحكومة كرد فعل لقضية سياسية"من حيث كونها  فقد عرفها
السياسات العامة كردود أفعال، في حين أن السياسات العامة قد تكون سياسات مبادرة من قبل 

  .الحكومة
  

 6"ما تختار الحكومة أن تفعله أو ال تفعله"فيرى أن السياسة العامة هي  توماس داىأما      
حيث ال يقتصر مفهوم السياسة العامة في هذا التعريف على ما تقوم به الحكومات بل يشمل 

                                                             
  .132-81، ص ص)2001منشورات جامعة طرابلس، : طرابلس(، نظریات علم اإلدارة العامةشیم، مصطفى  عبداهللا خ 1
  .32، ص)2001دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان(، السياسة العامة منظور كلي في البيئة والتحليلفهمي خليفة الفهداوي،  2
  .212، ص)1994البحوث والدراسات السياسية،  مركز: القاهرة(، معجم المصطلحات السياسية، )محرر(فين مسعد ين 3
  .15، ص)2002دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان(عامر الكبيسي، : ، ترجمةصنع السياسات العامةجيمس أندرسون،  4

5 Toym. Shafritz, W. Russel, Introducing Public Administration, (New York: Longman, 1996), p.47.  
6Thomas R.Dye, Understanding Public Policy, 8ed, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
1995), p.2.  
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، بعها جهات ما في الدولةكذلك امتناع الحكومة عن التصرف، فالسكوت عن مواقف معينة تتّ
  .1بعها الحكومة بغية تحقيق أهداف وبرامج معينةة تتّدهي في واقع األمر سياسة مقصو

  

وعلى  ،2"أفعال الحكومات لتحقيق أهدافها" بأنها مندتروبرت و ،جبرائيل الموندويعرفها      
إال أنه حدد عناصر السياسة العامة في األفعال  ،الرغم من هذا اإليجاز الشديد في التعريف

  .واألهداف
أن السياسات العامة ما هي إال مخرجات للنظام  ،ورأى البعض من علماء السياسة      

التي رأت أن السياسة العامة  بربارة مكلينانالسياسي ضمن استجابته للمدخالت، ومن هؤالء 
للمطالب الموجهة من قبل يات الحكومية استجابة النشاطات والتوجيهات الناتجة عن العمل" هي

  .3"النظام االجتماعي إلى النظام السياسي
  

إال افتراضها أن السياسة العامة ما هي  ،اريفالتع تلكيالحظ على بصفة عامة و        
سياسات على المجتمع فرض النظام السياسي استجابة النظام السياسي للمدخالت، بينما قد ي

  .4هلمطالب القادمة منلدون مراعاة 
  

  :السياسة العامة كتعبير عن القوة - االتجاه الثاني
من يحوز على "بأنها  السياسة العامة هارولد السويلومن خالل هذا االتجاه عرف        

ماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ من خالل نشاطات تتعلق بتوزيع الموارد والمكاسب والقيم والمزايا 
الوظائف والمكانة االجتماعية، بفعل ممارسة القوة والنفوذ، والتأثير  المادية والمعنوية، وتقاسم

  .5"في أفراد المجتمع من قبل المستحوذين على مصادر القوة
عكس إمكانيات الصفوة في تأثيرهم على المجتمع ت ،والسياسة العامة من هذا المنظور        

 ،هي إال انعكاس لوجهات نظرحيث تكون السياسة العامة ما  ،للحصول على القيم الهامة
  .6مؤسساته المختلفةووإرادة أصحاب النفوذ للسيطرة على النظام السياسي 

  

                                                             
- 27، ص ص)2006مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، : عمان(، رسم وتنفيذ وتقييم وتحليل السياسة العامةمحمد قاسم القريتوي،  1

28.  
2Gabriel A. Almond. G.Bingham Powell, J.P.Robert J.Mundet, Comparative Politics: A theoretical 
Frame work, (New York: Harper Collins College Publishers, 1993), p.156.  
3Barbara M. Mclenman, Comparative Politics and Public Policy (Belmant: Durbury Press Advision 
of Wad Sworth, Inc, 1980), pp.28-29.  

: نقالً عن. 156، ص1، ع 2، مالعلوم اإلداريةلسياسة وتحديد الظاهرة السياسية، تطور مفاهيم علم ا"، فعثمان ياسين الروا 4
  .34، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي، 

5Harold.D. Lasswell, Politics: Who Gets What, When, How(New York: Meridian Books, Inc, 1958), 
pp13-17.   

 .339- 328، ص ص)1977دار غريب للطباعة، : القاهرة(أمين سالمة، : ، ترجمةالرأي العامهاري هولو داي، جون جورج،  6
  .32، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي، : نقالً عن
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  :السياسة العامة كقرارات - االتجاه الثالث
أنها ممارسة التخاذ القرارات للحفاظ  على ،للسياسة العامة أصحاب هذا االتجاه ينظر         

سلسلة من "بأنها  كمال المنوفيفها فيعر ،على النظام العام في المجتمع بمؤسساته المختلفة
أو  ،أو الدفاع ،ون الخارجيةؤأو الش ،أو الصحة ،القرارات تتعلق بمجال معين كالتعليم

  .1"األمن
القرارات الحكومية األساسية التي تحدد " يراتشاركانسكيوتمثل السياسة العامة عند ا      

، وهو بذلك يرى أن السياسة العامة كل شيء في حياة المواطن ،2"وترسم حياة المواطنين
مجموعة القرارات الحكومية المتضمنة لكل ما يجب أن " بأنها كارل فردريكومثله عرفها 

  .3يعمل أو ال يعمل في ظل معطيات األوضاع القائمة فيها
        وبناء لما  ،أنها ترجمة الحكومةعلى نظر إليها على هذا المنظور فإن السياسة العامة ي

تتخذها إزاء المشكالت المجتمعية المختلفة بما يحقق الصالح  ،تقوله وتفعله في شكل قرارات
  .العام

  

  :السياسات العامة كأهداف - االتجاه الرابع
أهداف أو مجموعة "بأنها السياسة العامة  داىتوماس  يعرفهذا االتجاه ضمن و        
  .4" النيةواختيار مجموعة من األفعال تقود لهذه األهداف، ثم تنفيذ هذه  ،أهداف

  

الذي يرى أن  تعريفال ؛كأهدافالتي تنظر إلى السياسة العامة  اريفالتع بين ومن     
، في مجال عام ما ،الهيئاتأو إحدى  ،سلوك هادف تقوم به الحكومة"السياسة العامة هي 

لك وفقاً لطبيعة الثقافة أو األيديولوجية السائدة، وكذ ،ويختلف مفهوم العام فيها من مجتمع وآخر
  .5"وفقاً لتوجهات النظام السياسي وعالقة الدولة بالمجتمع

  

                                                             
تحليل السياسات العامة قضايا نظرية ، )محرر(علي الدين هالل : ، في"السياسة العامة وأداء النظام السياسي"كمال المنوفي،  1

  .13، ص) 1988مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(، ومنهجية
2Ira Sharkansky, The Policy Predicament, Making and Implementing Public Policy,(San Francisco: 
W.H. Freedom& Company, 1978), p.2.  

، رسالة دكتوراة 1981- 1974صنع السياسات العامة في مصر مع التطبيق على السياسات االقتصادية أماني قنديل، : نقالً عن
   .108، ص1986غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

3Carl J.Friedrich, "Public Policy and the nature of Administrative Responsibility" In: Bureauccay 
Power in National Politics, Francis E. Rourke, (3ed) ,(Boston:Toronto, Little, Brown and Company, 
1984), p318.  
4Thomas R. Day, op.cit, p.2.  

، ص ص )1988مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(، السياسات العامة في مصرتحليل ، )تقديم(علي الدين هالل  5
  .هـ،و
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من  ،دحدمفاهيم للسياسة العامة يجب أن تُأن هناك بعض  ،أندرسونجيمس ويرى         
 وتلك ،أولوياتها توضيح السابقة في اريفالتع معظم التي اختلفت ،خالل تحديد السمات العامة
  1:لنحو التالياالمفاهيم يمكن  ذكرها على 

وال تشمل التصرفات  ،محددةالسياسة العامة تشمل األعمال الموجهة نحو أهداف  إن - 1
  .ولينؤالعشوائية والعفوية التي تصدر عن بعض المس

واألعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكوميين، وليست القرارات  ،إنها تشمل البرامج - 2
وكذلك القرارات المنفذة  ،تشمل المراسيم الصادرة بتشريع القوانين حيث ،المتقطعةالمنفصلة 

  .لهذه القوانين
معالجة  تجارة أولل ،والضابطة ،تشمل السياسة العامة جميع القرارات الفعلية المنظمة - 3

  .، وال تشمل ما تنوي الحكومة أن تفعله أو تعد بفعلهالمختلفة بعض المشاكل
التصرف باتجاه تُلزم قد تكون السياسة العامة ايجابية الصياغة، وقد تكون سلبية، فهي قد  - 4

، أو قد يعد سكوتها عن ظاهرة أو تصرف معين أخرىمعين، أو تنهى عن القيام بتصرفات 
  .بمثابة توجه

  

التي  ،الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية التي ينبغي ذكرها تعريف اريفومن التع        
السياسات العامة بأنها سياسات الحكومة، وتحدد الحكومة " بأنهاالسياسات العامة تُعرف 

أو البرامج األساسية تصاحبها مجموعة من القرارات، تحدد كيفية  ،مجموعة من األهداف
وفي هذا اإلطار فإن التعريف السابق هو المفهوم الذي . 2"أو كيف يمكن تنفيذها صنع األهداف

تعبر  ،على اعتبار أن السياسة البيئية هي مجموعة من األهداف والبرامج ،تتبناه هذه الدراسة
تحقيق هذه األهداف  إلىتتخذها الحكومة بغية الوصول  ، التيعن مجموعة من القرارات

  .والبرامج
  

  :التطور التاريخي لحقل السياسة العامة - 2
بفعل زيادة  ،االهتمام بموضوع السياسة العامة بعد الحرب العالمية الثانية تعاظم        
كمحرك للنشاط االقتصادي، وتوجيه الموارد  الدولة المطالبة بضرورة تدخل األصوات

االقتصادية لسد حاجات المواطنين، كذلك الستيعاب زيادة الطلب على خدمات التعليم والصحة 
 ،وقدراته الخدمية ،الخاص القطاعوالمواصالت وتنظيم التجارة، وغير ذلك مما يتعدى حدود 

لسياسة العامة، حيث شكلت هذه ما يعرف با إطارفي  ،ويستدعي قيام الدولة بهذه الخدمات
 ،واالجتماعي ،سعيها للبناء االقتصادي إطار خاصة للدول النامية في ،الخدمات مطلباً هاماً

                                                             
  .15، صمرجع سابقجيمس أندرسون،  1
 .20، صمرجع سابقأماني قنديل،  2



22 
 

التي جعلت السياسة العامة ذات أهمية في  األسبابوهي  عامة،ال أوضاعهاوالتنموي لتحسين 
  .1وتوجهاته اثهوأبحفي دراسات علم السياسة  الفاعل لدورها، لمختلف الدولالحياة 

  

يحتاج إلى الكثير من ن بهذا الحقل القتناعهم بأن هذا الحقل ون والسياسيووقد أهتم الباحث      
وفي هذا للوصول إلى قاعدة أساسية تثري علم السياسة،  ،والبحث العلمي ،البناء المعرفي

خالل العقود األخيرة  التطور الذي طرأ على هذا الحقل إلىاألدبيات معظم تشير اإلطار، 
بمراحلها المختلفة، على  ،التي تعتمد فيها السياسة العامة في الدول المتقدمة خاصة ،الماضية

  .2الدور الفعال لمحللي السياسات العامة
  

األوائل عن االهتمام بأفعال الحكومة في بناء  ينوقد كشفت كتابات الفالسفة السياسي       
، وشكل السلطات فيها، من حيث التكوين والصالحيات، دون مؤسساتها، وفلسفة وجودها

والمؤسسي ومضمون السياسة العامة  ،التطرق إلى بحث العالقة بين اإلطار الدستوري
  .3للدولة

  

 ،في مفهوم السياسة العامة واضحاًتطوراً  ،الحربين العالميتين ما بينفترة شهدت  كما      
التي اهتمت بالسلوكيات المصاحبة ألعمال الحكومة،  ،اء تجارب المدرسة السلوكيةجر

والنفسية لسلوك األفراد والجماعات، ودراسة  ،وتحليالتها، ودراسة القواعد االجتماعية
محددات التصويت في االنتخابات، ووظائف الجماعات المصلحية واألحزاب السياسية، كذلك 

 ،لى وصف العمليات السياسية العامةبين السلطات الثالث، حيث اعتمد هذا المدخل ع الصراع
 .4مع التركيز على وصف مضمون السياسة العامة، وتقويم النتائج لهذه السياسة على المجتمع

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد أصبح التحليل السياسي يرصد ويفسر العمليات والتفاعالت 
  .5هذه العمليات ومحتوى تلك السياسةدون البحث في العالقة بين  ،التي تقررها السياسة العامة

  

تزايد االهتمام بتحليل  ،ومع ظهور المدرسة السلوكية في بداية ستينيات القرن الماضي      
مدخالت ومخرجات النظام السياسي، وعلى رأسها السياسة العامة للدولة، حيث كان لتفاقم 

باإلضافة  ،داخل فرنسا، وكذلك ضالمشاكل االجتماعية داخل الواليات المتحدة بين السود والبي
  .6دوراً كبير في هذا التطور ،إلى التورط األمريكي في حرب فيتنام

                                                             
  .136-133ص ص :1993، )52( العدد، اإلداري يبية لعلم السياسة العامة،المحاور النظرية والتجر"حسن أبشر الطيب،  1
أبحاث : ، السياسات العامة)تحرير(محمد زاهي بشير المغيربي وآخرون : في" نظرية السياسة العامة"مصطفى عبداهللا خشيم،  2

  .12، ص)2007مركز البحوث واالستشارات جامعة قاريونس، : بنغازي(، 14/6/2007-12مؤتمر السياسات العامة، بنغازي 
  .14، صمرجع سابقكمال المنوفي،  3
  .28، صمرجع سابقفة الفهداوي، فهمي خلي 4
  .14، صمرجع سابقكمال المنوفي،  5
 .84، ص)2002المركز العلمي للدراسات السياسية، : عمان(، مدخل إلى تحليل السياسات العامةأحمد مصطفى بالحسين،  6



23 
 

  

توجيه الباحثين في المدرسة ما بعد السلوكية  ساهمتوفي نهاية سبعينيات القرن الماضي،      
في حل مشكالت المجتمع عن طريق البحوث العلمية، حيث اهتم الباحثون بالسياسة  للمساهمة

 ،العامة من حيث أنواعها، ومحتواها، وإعدادها وتنفيذها، وتقييمها في ضوء اآلثار المتوقعة
 ،لذلك اكتسبت دراسات تحليل السياسات ،1على المجتمع والنظام السياسي ،وغير المتوقعة

والبحوث األمريكية مثل  ،أهمية خاصة داخل مراكز المعلومات ،تومهنة محلل السياسا
وحتى وزارة الدفاع ولجان  ،(Brooking)ومعهد  ،(Rand Corporation)مؤسسة 

في  واللجان، وقد ساهم محللو السياسات داخل هذه المراكز والوزارات ،الكونجرس المختلفة
تجاه الكثير من القضايا الهامة في  ،ومواقف الواليات المتحدة األمريكية ،صياغة سياسات

  .2والشرق األوسط ،ومشاكل التجارة الدولية ،والتضخم ،مثل قضايا البطالة ،الثمانينيات
  

يمكن ومما يدلل على مقدار االهتمام بدراسات السياسات العامة على المستوى العالمي،        
 ،معهد )120(وجود ما يزيد عن ر دقُ ،نه في بداية السبعينيات من القرن الماضيإالقول 

ر عددها دتهتم بتحليل السياسات العامة، ثم قُ ،ومركز للبحث في الواليات المتحدة األمريكية
با وكندا ووهناك مراكز مماثلة في أور ،ومركز اًمعهد) 300( ات بحوالييفي بداية الثمانين

  .3واليابان وبريطانيا وغيرها
  

بهدف تطوير دراسات السياسات العامة،  ،والمؤتمرات ،الندواتظمت العديد من كما نُ      
التي تتناول مواضيع السياسة العامة في جوانبها  ،والدوريات ،والبحوث ،وتزايد عدد الكتب

  .4مما يعكس االهتمام المتزايد بدراسة هذا الحقل على المستوى العالمي ،المختلفة
  

بقيادة الواليات  الرأسماليوانتصار المعسكر  ،القرن العشرين ثمانينيات ةومع نهاي       
ر مفهوم وظهو ،تييالسوفي، وانهيار المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد األمريكيةالمتحدة 

 كل ذلك ،أو سياسية ،أو اتصالية ،إداريةأو  ،سواء كانت اقتصادية المختلفة،العولمة بأبعادها 
سياسات العامة ال"ـ بال ما بات يعرف بروزوأدى إلى  ،ر على حقل السياسات العامةثَّأ

  .5"العالمية
                                                             

  .14، صمرجع سابق، كمال المنوفي 1
تحليل السياسات العامة سلوى شعراوي جمعة، : ، في"تحليل السياسات العامة في القرن الحادي والعشرين"سلوى شعراوي جمعة،  2

  .29، ص)2004مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة(، في الوطن العربي
، اتجاهات حديثة في علم السياسةعلي عبدالقادر، : ، في"يةتحليل السياسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السياس"أماني قنديل،  3
  .103، ص )1987مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(
  .104، صالمرجع السابق 4
، )2009مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة(، أصول تحليل السياسات العامةأحمد دسوقي محمد إسماعيل،  5

  .73ص
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الدور الكبير الذي لعبته مؤتمرات األمم المتحدة  ،كما ساعد على ظهور هذا المفهوم       
، كذلك 1994قد في القاهرة عام الذي ع ،مثل مؤتمر األمم المتحدة للسكان والتنمية ،المختلفة

 قائمةوالذي وضع قضايا المرأة على  ،1995بكين عام  الذي عقد في ،مؤتمر المرأة العالمي
في دي جانيرو  قد في ريوأن مؤتمر قمة األرض الذي ع غيرالمختلفة،  اتأولويات الحكوم

ضمن أولويات ُأعتبر من أهم المؤتمرات العالمية، وهو الذي وضع قضايا البيئة  1992العام 
  .1الصناعية والنامية السياسة العامة للدول

  

مثل  ،وإلى جانب تصاعد دور منظمات األمم المتحدة، انتشرت مصطلحات مستحدثة     
التكتالت "، و"الشركات المتعددة الجنسيات"مع ظهور التجارة العالمية، و "االقتصاد العالمي"

م إعادة تخطيط وهيكلة برامج المنح والمعونات الدولية، وأصبحت ، مما حتّ"االقتصادية الدولية
السياسات العامة للدول مثل التنمية المستدامة، وحقوق ولويات أ ائمةيا عالمية تحتل قهناك قضا

 إلىذلك  دىحيث أ ،مة الدولة والشركات، وإدارة الموازنة، والحكومة اإلنسانيةوكاإلنسان، وح
وتعتبر البيئة  .2على البعد الداخلي داخل حقل السياسات العامة ،طغيان تأثير البعد الخارجي

من أهم القضايا العالمية التي تزايد إدراك العلماء، وصانعي القرار لخطورتها، نظراً ألبعادها 
  .المحلية والعالمية على حد سواء

  

  :ةـالبيئ –ثانياً
هذا الجزء إلى  ناولتهتم هذه الدراسة بالجانب السياسي لقضية حماية البيئة، لذا سيت    

عناصر البيئة، حتى يمكن  سيتم استعراضالمفهوم االصطالحي، والقانوني لكلمة البيئة، ثم 
  .اإللمام بمفهوم السياسات البيئية فيما بعد

  

  :وم البيئةـمفه -1
ما  نادراًبشكل كبير، ف ماضيالمن القرن  األخيركلمة البيئة في الربع  اريفعتعددت ت        

ما لعلم البيئة من ليقع الباحث على تعريفين متماثلين لهذه الكلمة في كتابين مختلفين، وذلك 
ر ومن منظ شمولية، ولتعدد اختصاصات المهتمين بهذا العلم، فكل باحث يرى المشكلة

  .3اختصاصه
  

                                                             
  .35، صمرجع سابق العامة في القرن الحادي والعشرين،تحليل السياسات  عراوي جمعة،سلوى ش 1
  .74، صمرجع سابقأحمد دسوقي محمد إسماعيل،  2
، 6، العدد 6مؤسسة فريدريش نومان، ومؤسسة رينيه معوض، مجلد ( دراسات وأبحاث بيئيةيوسف أبي فاضل، التلوث البيئي،  3

  . 20- 11ص ، ص)1994
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من  جاءت في مختار الصحاح اصطالحاً كما وردت كلمة البيئة فإناللغة العربية  ففي       
 وفي القرآن الكريم، يقول اهللا تعالى .1ن له فيهأي هيأه له، ومكّ ،منزالً) أتبو(و) أبو(كلمة 

، وبذلك يمكن القول "يتخذ منها" أي ،2"وكذلك مكنا ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء"
   .3، وحاالته الطبيعية"المكان"ن كلمة البيئة في اللغة العربية تعني إ
  

علم (أو  يكولوجيإلأو ا) Ecology(ويتطابق المفهوم العربي للبيئة مع تعريف علم التبيؤ    
) Oikas(، الذي اشتق من الكلمة اليونانية )Biology(، وهو أحد فروع علم األحياء )المكان
 العلم الذي يهتم بدراسة"، أي علم التبيؤ وهو "علم"فتعني ) Logos(، أما الكلمة "البيت"وتعني 

بتعريف علم  Erns Haeckelقام العالم األلماني  1860، وفي عام "الكائن الحي في منزله
علم يبحث عالقات الكائنات الحية بعضها مع البعض، ومع الوسط أو المحيط الذي "التبيؤ بأنه 
، )Plant Ecology(، وقد تفرع عن هذا العلم عدة فروع مثل علم التبيؤ النباتي "نعيش فيه

  .Human Ecology(4(، وعلم التبيؤ البشري )Animal Ecology(التبيؤ الحيواني وعلم 
  

لفظ يستخدم للداللة على هي  Environment)( نجليزية فإن كلمة البيئةاإلأما في اللغة        
كل األشياء، والظروف المحيطة، والمؤثرة في نمو وتطور الحياة، كما يستخدم للتعبير عن 

  .5ماء، واألرض، والنبات، والحيوان، والظروف الطبيعية المحيطة باإلنسانحالة الهواء، وال
  

       ووفقاً لمعجم العلوم االجتماعية، عالعوامل الخارجية التي يستجيب لها "فت البيئة بأنهار
الفرد أو المجتمع بأسره، استجابة فعلية أو استجابة احتمالية، وذلك كالعوامل الجغرافية 

وقد . 6"والعوامل الثقافية التي تسود المجتمع، والتي تؤثر في حياة الفرد والمجتمعوالمناخية، 
  7."كل شيء يحيط باإلنسان" أورد إعالن استوكهولم تعريفاً موجزاً للبيئة بأنها

  

الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه اإلنسان، "بأنها أحمد عبد الوهاب عبد الجوادوقد عرفها       
وقد اتجه  .8"األخرى، ويمارس فيها أنشطته المختلفة، اإلنتاجية واالجتماعيةوالكائنات الحية 

 :ن في محاولة تعريفهم لكلمة البيئة باعتبارها محالً للحماية القانونية نحو اتجاهينوالمشرع

                                                             
  .19، ص)1995مكتبة لبنان،  :د م ن( ،مختار الصحاحأبي بكر الرازي،  محمد بن 1
  .56سورة يوسف، اآلية  2
  .7، ص)1993جامعة القدس، (  :د م ن ،التربية البيئيةسامح غرايبه، ومحمد الصباريني،  3
 .17ص، )1999دار الشروق، : عمان(، المدخل إلى العلوم البیئیةسامح الغرابیة، یحیى الفرحان،  4

5The world Book dictionary.v.l.1988.World book Ink, U.S.A.P708.   
  .51، ص)1999منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(، جرائم تلويث البيئة في القانون الليبي والمقارنفرج صالح الهريش، : في

  .4، ص)2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، منشورات : القاهرة(، المبادئ والممارسات: اإلدارة البيئيةنادية حمدي صالح،  6
  .5، صالمرجع السابق 7
  .46، ص)1995الدار العربية للنشر والتوزيع، : القاهرة(، التشريعات البيئيةأحمد عبدالوهاب عبدالجواد،  8
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األول يأخذ بالمفهوم الضيق للبيئة، فيحصره في عناصرها الطبيعية، والثاني يأخذ بالمفهوم 
عرف القانون  هذا اإلطار وضمن .1واإلنسانيةالواسع للبيئة فيجعلها شاملة للعناصر الطبيعية 

ة حماي بشأن 2003 لعام )15( من القانون رقم) 1( رقم ةفقر ،في المادة األولىالبيئة الليبي 
المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وجميع الكائنات الحية ويشمل الهواء، " البيئة بأنها وتحسين

اتجه المشرع الليبي لألخذ باالتجاه الضيق لمفهوم البيئة، حيث  وقد ،"والماء، والتربة، والغذاء
ربة، حدد معناها في العناصر الطبيعية، المكونة للوسط الطبيعي وهو الهواء، والماء، والت

 .2سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من األماكن األخرى ،والغذاء
  .وهو التعريف الذي تتبناه الدراسة

  

في المادة  أما المشرع المصري فقد أخذ بالجانب الموسع لمفهوم البيئة حيث عرفها        
المحيط الحيوي "بأنها  في شأن البيئة 1994 عامل) 4(من القانون رقم ) 1( رقم األولى فقرة

الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد، وما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما 
والصناعية  ،وهو في هذا التعريف الموسع يجمع بين البيئة الطبيعية" يقيمه اإلنسان من منشآت

  .3اإلنسانالتي يقيمها 
  

ويحذو حذو القانون المصري، القانون الكويتي في أخذه بالتعريف الموسع للبيئة حيث         
المحيط الحيوي الذي يشمل " بأنها بشأن حماية البيئة 1980 عامل) 62(في القانون رقم  يعرفها

الكائنات الحية من إنسان، وحيوان، ونبات، وكل ما يحيط بها من هواء وماء، وتربة، وما 
مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يحتويه من 
  .4"يقيمها اإلنسان

  :ر البيئةـعناص -2
السابقة لمفهوم البيئة، يتضح أن البيئة تتكون من نوعين  اريفمن استعراض التع      

  5 :هما أساسيين من العناصر
مختلفة، وهي  حية وتربة، ومعادن، وكائناتالعناصر الطبيعية المادية من ماء وهواء  -أ

  .عناصر ال يد لإلنسان في وجودها ألنها من خلق اهللا تعالى

                                                             
 .28، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم ارحومة،  1
  .13، صمرجع سابقموسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات العالقة بالبيئة،  2
  .29، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم أرحومة،  3
  .30، صالمرجع السابق 4
، ص )2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية(، حماية البيئة من منظور القانون الدولي العامرياض صالح أبو العطا،  5

 .20-19ص
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 ،العناصر المستحدثة، وهي العناصر التي نتجت عن تدخل اإلنسان عبر نشاطاته المختلفة -ب
اعية سواء في البر أو الجو أو البحر، وهي نشاطات مارسها لينظم حياته، عبر عالقاته االجتم

  .وتفاعله مع العناصر الطبيعية
  

من خالل سلسلة من تدفقات  ،وتتفاعل العناصر الطبيعية المادية، والعناصر المستحدثة       
والطاقة مكونة نتائج ايجابية وسلبية، حيث تتمثل أخطار البيئة في النتائج السلبية من  ،المادة

هذه التفاعالت، والتي يعمل اإلنسان للحد منها من خالل إيجاد حلول ناجعة لها؛ سواء كانت 
  .هذه الحلول على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي

  

لعناصر  فرج الهريشالذي أعده تقسيم ال حالية تتبنىال الدراسة فإن ومن هذا المنطلق      
للتلويث "باعتبارها موضوعاً  ،ع في معظم النظم القانونيةوالتي تناولها المشر ،البيئة الطبيعية

بقضية تتعلق بالعنصر  تهتم هنا فإن هذه الدراسة ومنفي جرائم تلويث البيئة،  ،"المجرم
البيئة الطبيعية إلى أربعة  بتقسيم فرج الهريش قامحيث ، "الهواء"وهو  الطبيعي في البيئة

  1:أال وهيأساسية عناصر 
حيث يمثل بيئة الغالف الجوي المحيط باألرض، ويسمى علمياً الغالف : الهواء الجوي -1

للكائنات الحية،  ألنه يتكون من غازات تعتبر من مقومات الحياة) Atmosphere( الغازي
لى تأثيرات إمثل غاز النتروجين، واألكسجين، وأي تغيرات تحدث لهذه المقومات، تؤدي 

  .سلبية للكائنات الحية
  

وقد بادرت الدول بإصدار قوانين لحماية البيئة الجوية بهدف منع الملوثات الهوائية مثل       
المقررة، وذلك بعد أن ثبت علمياً أن األبخرة، والروائح، واإلشعاعات، بنسب تتجاوز الحدود 

  .نسب تلوث الهواء تزداد سنوياً بمعدالت مرتفعة
  

من الحجم الكلي  )%3(وهي من العناصر البيئية الضرورية للحياة، وتمثل  :المياه العذبة -2
لمياه األرض، وهذه النسبة في تدهور متزايد في النوعية والصالحية نتيجة التلوث الناتج عن 
األنشطة الصناعية، واالنفجار السكاني، وغيرها من األسباب التي أدت إلى تلويث المياه 

  .اوجعلها غير صالحة لالستخدام، لذلك صدرت عدة قوانين لحماية المياه وعدم تلويثه
  

من سطح األرض، وهي بذلك تحافظ على التوازن  )%70(وهي تغطي  :البيئة البحرية -3
نها مصدر هام للغذاء، والطاقة وللعديد من الثروات المعدنية إالبيولوجي لألرض حيث 

  .والنباتية واالقتصادية المختلفة
  

                                                             
  .63، صمرجع سابقفرج الهريش،  1
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لقى فيها ما يللبحرية، نتيجة منه البيئة ا تعانيإال أن الدراسات الحديثة أثبتت تلوثاً حاداً      
ذاته، لذلك تصدى المشرع في  اإلنسانمن فضالت ضارة، تهدد حياة الكائنات الحية، بما فيها 

ومكافحة  ،القوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية إصدارالبلدان الساحلية لذلك، عن طريق 
  .التلوث فيها

  

، وهي أحد المتطلبات األرضيةوهي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة  :التربة -4
ال أن الزيادة السكانية السريعة في العالم، وتزايد الطلب األرض، إة للحياة على سطح الرئيس

التربة واستنزافها بطريقة أضرت بقدرتها على  جهادإ إلىالغذائي، أدى  اإلنتاجالعالمي على 
  .ت بالتوازن بين عناصرهاالتجدد الذاتي، وأخل

  

لذلك أصدرت الدول العديد من القوانين لترشيد استخدام التربة، والمحافظة على توازن      
  .مكوناتها، ومنع تلويثها، وحمايتها من التجريف والتبوير

العناصر الصناعية إلى مجمل عناصر البيئة، فشمل جميع  ،عارف مخلفقد أضاف و     
ن البيئة إاألشياء التي صنعها اإلنسان إلشباع حاجاته، مثل المباني، والمنشآت، حيث 

العمرانية، تؤثر بشكل مباشر على نمط حياة اإلنسان، األمر الذي أوجب على القائمين على 
م على أساس توزيع استخدام األرض اإلدارة في الدول، وضع سياسة تخطيط عمراني تقو

وهو " المحيط االجتماعي" إلى عنصر أحمد عبد الوهاب عبد الجوادوتطرق  ،1بطريقة جيدة
والقانونية، فيكون  ،واالجتماعية ،نها االقتصاديةؤوالمنظومة التي تدير الجماعة البشرية في ش

ن ع ،د وتحقيق حياة أمثل لههدف النظام البيئي هو تحسين نوعية الحياة، لتحسين نوعية الفر
  .2طريق خلق توازن بين مختلف عناصر البيئة

  

وغالباً ما تتداخل الفواصل بين عناصر البيئة الطبيعية، والصناعية نتيجة التطور العلمي     
والتكنولوجي الذي حققته البشرية، والذي مكّن اإلنسان من التدخل في عمليات الطبيعة 

  .3لتحقيق أغراضهللسيطرة عليها وتسخيرها 
  

وقد أدرك العالم، أهمية وضع نظام لحماية هذه البيئة، سواء كانت طبيعية أو صناعية،        
لنظام اهو من األسس التي يجب معرفتها قبل وضع مثل ذلك  ،إال أن تبني سياسة عامة للبيئة

  .العامة للبيئة، وهذا ما يقودنا إلى أهمية معرفة اإلطار النظري للسياسة 4لحماية البيئة
  

                                                             
، ص )2007دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان(، اإلدارة البيئية، الحماية اإلدارية للبيئةعارف صالح مخلف،  1

  .45-44ص
  .50، صمرجع سابقأحمد عبدالوهاب عبدالجواد،  2
  .40، ص)2005الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة( 5ط ،التلوث البيئي والتنمية االقتصاديةمنى قاسم،  3
  .76، صمرجع سابقأحمد عبدالوهاب عبدالجواد،  4
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  :السياسة العامة للبيئة - اًثالث
بالرغم من كون التصنيع قد زاد من خطر تلوث البيئة، إال أن الحكومات الوطنية في       

رجع أوروبا وأمريكا، لم تستجب سريعاً لهذا التهديد حتى منتصف القرن العشرين، وقد اُ
م في قيم المجتمعات الغربية، وهو التحول تحول عا إلىالمراقبون اهتمام السياسيين بالبيئة، 

انفجار الشك في نوعية وتوجهات الحياة في المجتمعات " على أنه سوزان برجرالذي عرفته 
  .1"الصناعية المتقدمة

  

 األمممشكلة العالم البيئية، في مؤتمر  أبعاد إلىللتنبيه عالمياً،  األولىوقد بدأت الخطوة       
حيث اتصفت هذه الفترة، ، 1972قد في استكهولم في عام ، الذي عاإلنسانالمتحدة عن بيئة 

منذ هذا االجتماع بتزايد حركة الحفاظ على البيئة عالمياً، مع ظهور اآلالف من المنظمات 
  .2العالم أنحاءالبيئية على المستويات المحلية، وتكاثر القوانين واللوائح البيئية في مختلف 

  

الدراسة في هذا الجزء منها إلى مفهوم السياسة البيئية، وعناصرها،  وسوف تتطرق        
  .وأدواتها

  

  :مفهوم السياسة البيئية -1
 ةناديتعريف مناسب للسياسات البيئية، حيث عرفتها  إيجاداجتهد عديد من العلماء في        

، التي واإلجراءاتتلك الحزمة من الخطوط العريضة التي تعكس القواعد " بأنها حمدي صالح
البيئية، مع تحديد المؤسسات، والجهات، والوحدات المختلفة،  ستراتيجيةالاتحدد أسلوب تنفيذ 

التشريعية الملزمة  األطر، وذلك تحت مظلة ستراتيجيةالاولة عن نتائج هذه ؤالمشاركة والمس
التي تم  لألهداف لكل من هذه الجهات، وهي في النهاية، توضح أسلوب تقويم هذه النتائج وفقاً

  .3"والتنميةالتصحيح  آللياتتحديدها مسبقاً، مع توضيح 
  

الحكومة  تتخذهامجموعة من القرارات التي "كما يمكن تعريف السياسات البيئية بأنها       
بهدف تحديد سلوكيات المواطنين وتوجيهها، نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحمايتها، 

وهنا يجب فهم النسيج االجتماعي للمنطقة  .4"بالخدمات البيئية المتاحة للمجتمعوكذا االرتقاء 
أو اإلقليم، وأنشطته االقتصادية، والخصائص الحياتية للسكان، أي بمعنى يجب فهم كيفية عمل 

                                                             
  .454، صمرجع سابقأرنولد ج، ھایدنھایمر، ھیوھیكلو، كارولین تیش أدامز،  1
 .8، صمرجع سابقنادية حمدي صالح،  2
  .96، صالمرجع السابق 3
مقومات السياسة البيئية الفعالة، تقرير مقدم في االجتماع الفني "يكا الالتينية والكاريبي، اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة ألمر 4

صنع السياسات  في سلوى شعراوي،.3، ص1990سبتمبر  14-12، سنتياجو، شيلي، "نحو تنمية بيئية مستدامة" لخبراء الحكومات
  .5، صمرجع سابق البيئية في مصر،
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النظام البيئي، بحيث يكون هناك تفاعل سليم بين اإلنسان وبيئته على أسس تحترم القوانين 
  .تحكم البيئةالطبيعية التي 

  

والتي تتعلق بضبط  ،وتقع السياسات البيئية، ضمن إطار السياسات العامة التنظيمية       
ورقابة األنشطة، والسلوكيات لاللتزام بدواعي المصلحة العامة، وفرض العقوبة عند حصول 

در معين بقسائقي المركبات التزام ك ،االنتهاكات، والتجاوزات، مثل اللوائح القانونية الملزمة
الذي بموجبه  باتهم، أو الحد األدنى من الوقودالمنبعثة من مرك من اإلشعاعات أو الغازات

  .1تسير المركبة، أو اللوائح الخاصة بمنع التدخين في المطارات وغير ذلك
  

وقد شملت السياسة البيئية القرارات الحكومية، التي يجب تنفيذها من قبل جهات غير        
 أفراد أو شركات في القطاع الخاص، ولذلك فإن تقبلها من قبل المواطنين، حكومية، من

يتوقف على اعتقاد وقيم تتصل بدور الحكومة في المجتمع، فالسياسات البيئية تترك نتائج 
مباشرة بعيدة المدى على حياة المواطن اليومية من صحة، واقتصاد، وتعليم، وصناعة، 

  .2غيرها من أوجه الحياة المختلفةو
  

هي تلك التي تعمل على الموازنة بين الفوائد التي تعود  ،السياسات البيئية المثلى أنكما        
 تلك مع ،االقتصادية المختلفة التي ترتبط بمشكلة التلوث البيئي األنشطةعلى المجتمع من 

تحجيم الممارسات التي  إلىن السياسة البيئية تسعى تالي فإالناجمة عن التلوث، وبال ضرارالا
 إلىلمكوناتها، كما تسعى السياسات البيئية  األمثلالستعادة الوضع  ،تدهور البيئة إلىتؤدي 

البيئية  اآلثارفي الخطط التنموية للقطاعات المختلفة، وتضمين  ،مراعاة االعتبارات البيئية
  .3الجتماعيةوكيفية معالجتها، من خالل دراسات الجدوى للمشروعات االقتصادية وا

  
  

وغيرها من  مع البيئة المختلفة اإلنسان أنشطة الناجمة عن تفاعل تكالولقد كانت المش      
إن مشكلة إال ، فقط ، مقصورة آثارها على الوسط المحلي المحيط بهة األخرىيالمشكالت البيئ

 ،كذلك األنهار تلوث البحار والهواء مثالً، أصبحت ذات طبيعة متعدية للحدود السياسية للدولة
، بحيث أصبح ال مثل نهر النيل، ونهر الراين وغيرهما تمتد إلى أقاليم الدول األخرىنها أل
صبح بل أ ،بوصفها من المسائل الداخلية ،نظر إليها في ظل قواعد القانون الدولي التقليديي
ياسة البيئية ما وهو األمر الذي أعطى للس ،4نظر إليها على أنها ذات طبيعة دولية فوق قوميةي

                                                             
  .75، صسابقمرجع فهمي خليفة الفهداوي،  1
 .406، صمرجع سابق، وآخرونهايدنهايمر، ج  أرنولد 2
  في .6، الكويت، ص2004، يناير 25العدد  جسر التنمية،، "السياسات البيئية"مصطفى بابكر،  3

  http://www.arab_api.org/devolop/L.htm                                                 12/10/2009الزیارة  تاريخ
  .87، ص)1986دار النهضة العربية، : القاهرة(، دور المنظمات الدولية في حماية البيئةعبدالعزيز مخيمر عبدالهادي،  4

http://www.arab_api.org/devolop/L.htm
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أو المنظمات والمراكز  ،، سواء كانت الحكومات الوطنية"السياسات العالمية"بات يعرف بصفة 
  .ولة عن صناعتها أو تنفيذها أو تقييمهاؤهي المس ،الدولية

  

على ثالثة اتجاهات  ،منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ،وقد عملت الحكومات الوطنية       
في إنشاء المؤسسات الخاصة بحماية البيئة في مجتمعاتها، حيث كان االتجاه األول قد عمل 

ولية حماية البيئة، مثل ما حدث في ؤعلى توسيع دائرة اختصاص بعض الوزارات لتقوم بمس
أما  ولية حماية البيئة في البالد،ؤلتقوم بمس ،توسيع اختصاص وزارة الزراعة منالسويد 

في الوزارات  ،االتجاه الثاني فقد اتجه إلى تجميع اإلدارات التي لها عالقة بحماية البيئة
القطاعية المختلفة، في وزارة أو هيئة مركزية وطنية لحماية البيئة مثلما حدث في المملكة 

، مثلما المتحدة، واستند االتجاه الثالث إلى إنشاء وزارات ووكاالت جديدة تماماً لحماية البيئة
كما عملت الدول النامية على إنشاء أجهزة . حدث في الواليات المتحدة واليابان وغيرها

لشؤون البيئة، إما على مستوى وزارات، وإما على مستوى هيئات، أو إدارات لحماية البيئة 
  .1كهيئات مستقلة، أو تابعة لوزارات معينة

  

  :عناصر السياسات البيئية - 2
مشاكل عالمية،  إلىوإقليمية البيئية، وانتقالها من مشاكل محلية  حدة المشاكل ازديادمع      

نوع من التوازن بين توفير االحتياجات الضرورية والحضارية لكل  إيجادبات من الضرورة 
والحفاظ  ،التنمية، ومتطلبات الحماية الفعلية للبيئة، وهو أمر يعتمد على التوفيق بين األفراد

 ،لذا بات لزاماً على القائمين على وضع السياسات البيئية .2على مقوماتها الفعليةبقدر اإلمكان 
  3:مد سياساتهم على عناصر مهمة وهيمراعاة أن تعت

بشكل ينبع من واقع هذه  ،أي أن تتعامل السياسة البيئية مع المشكالت البيئية :الواقعية  -أ 
والظروف التي نشأت في ظلها هذه  ،ذ في إطار المواردنفّبحيث تُ ،المشكالت
  .المشكالت

  .والعالمية المختلفة واإلقليمية األهداف المحلية السياسات أن تعكس هذه :االستهدافية  -ب 
في كل المجاالت  ،والتكامل ،يجب أن تتسم السياسات البيئية بالترابط :التكاملية  - ج 

الخ، ...عليميةاإلنتاجية والخدمية، سواء كانت صناعية أو زراعية أو صحية أو ت

                                                             
، )2006المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية(، البيئة والمجتمع دراسة في علم اجتماع البيئةحسين عبدالحميد أحمد رشوان،  1

  .196ص
  .117، ص1992، أكتوبر 110، عالسياسة الدولية، "األبعاد القانونية الدولية: البيئة والتنمية"إبراهيم محمد العناني،  2
 .98-96ص ، صسابقمرجع نادية حمدي صالح،  3
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غير أو  ،ون البيئة سواء كانت حكوميةؤوبينها وبين األجهزة التنفيذية القائمة على ش
  .حكوميةال

أن تكون هذه السياسات معدلة لسلوكيات األفراد، والجماعات، في  :السلوكية  -د 
 بدون  ،خدمية أو اقتصادية، بحيث تحقق أهدافهاأكانت  القطاعات المختلفة، سواء

  .صدار المزيد من القوانين والتشريعات الرادعةاللجوء إل
أن تكون هذه السياسات مرنة تعتمد على االلتزام الطوعي، وليس فقط  :المرونة  - ه 

أدوات الردع الرسمية، بمعنى أنه يجب االعتماد على استخدام الحوافز االقتصادية، 
  .السلبية وااليجابية، عند التعامل مع البيئة

أطر تشريعية تدعم هذه السياسات، تضمن االلتزام بها وعدم ر وفِّبحيث تُ :الشرعية  -و 
  .استصدار تشريعات جديدة، تتضارب أو تتكرر مع تشريعات قائمة

فعالة لتنفيذ هذه السياسات، مع  يمات رسمية أو شعبيةضرورة وجود تنظ :الفاعلية  - ز 
  .االهتمام بتنمية الموارد البشرية

  

  :أدوات السياسة البيئية - 3
لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وتختلف هذه  مختلفة السياسات العامة على أدوات تعتمد      

سواء كانت سياسة تعليمية، أو سياسة اقتصادية،  ،األدوات باختالف أنواع السياسات المستهدفة
سة البيئية على عدة أدوات لتحقيق تعتمد السياو، ، أو غيرهابيئية سياسة أو سياسة صحية، أو

  1 :كاآلتيأهدافها، وهي 
وتشمل القوانين، واللوائح، والتشريعات الخاصة بحماية  :والمؤسسية األدوات التشريعية-1

حيث تستخدم الحكومات سلطتها في . تنفيذية وآليات البيئة، وما يتبع ذلك من مؤسسات وهياكل
 وإصداروضع السياسات البيئية موضع التنفيذ، مثل منح التراخيص لمختلف أنواع النشاطات، 

  .معايير التلوث إصدارمعايير محددة للمنتوجات، أو المواد الخام، وكذلك 

مختلفة، أو منح وتشمل فرض الضرائب، أو تقديم حوافز ضريبية  :االقتصادية األدوات -2
إعانات حكومية، حيث تتدخل الحكومة في آليات السوق، لمعالجة الخلل المتمثل في غياب 
  .أسواق السلع البيئية، أو منع التأثيرات السلبية لألنشطة االقتصادية المساهمة في التلوث البيئي

  :وتستخدم الحكومات عدة أساليب تنظيمية لتحقيق ذلك منها     

                                                             
  :للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر 1
مطبعة العمرانية : القاهرة(، "دور السياسة الضريبية في مكافحة التلوث بين النظرية والتطبيق"محمد حلمي محمد طعمة،  -

  .33-32، ص ص)2001لألوفست، 
 .10-9، ص صمرجع سابقمصطفى بابكر،  -
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ويتمثل في التحديد المباشر لمستوى الملوثات المسموح : استخدام األوامر والتحكمالتنظيم ب -أ
  .بها لألنشطة االقتصادية

لتي اويتمثل في التحديد المباشر للمستويات الدنيا للتقنيات  :التنظيم المبني على التقنية - ب
  .يجب استخدامها في األنشطة االقتصادية المرتبطة بالتلوث

 ،ذي يعتمد على النظرية االقتصاديةوهو األسلوب ال :ني على آليات السوقالتنظيم المب -ج
آخذه في  ،بحيث تصحح القوة السوقية ،التي تعتمد على آلية السوق في توزيع الموارد

  .اعتبارها آثار التلوث الناجمة عن األنشطة االقتصادية المختلفة

وتشمل برامج الثقافة العامة واإلعالم التي تهدف إلى توعية  :األدوات التعليمية والتثقيفية -3
الجمهور، بضرورة تغيير األنماط االستهالكية المضرة بالبيئة، واالهتمام بتعريف المجتمع 
بمصادر التلوث في السلع والمواد الغذائية، وكيفية التعامل معها، حيث تقع مسؤولية القيام 

ية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني بذلك على عاتق المؤسسات التعليم
  .بصفة عامة

  

  :السياسات البيئية والتنمية المستدامة -4
عام في ال برز مفهوم التنمية المستدامة خالل مؤتمر استكهولم حول البيئة اإلنسانية         

، حيث ناقش للمرة األولى القضايا البيئية وعالقتها بواقع الفقر، وغياب التنمية في 1972
العالم، وانتقد تجاهل الدول للبيئة عند تخطيطها للسياسات التنموية، وقد حاولت الندوات 

، المستدامةوالمؤتمرات العلمية التي انبثقت عن المؤتمر تطوير المضامين األولية للتنمية 
من القرن الماضي غامضة ومقتصرة على  ،خالل فترة السبعينيات المستدامةلت التنمية وظ

 المستدامةات أخذ البعض يطرح التنمية يبداية الثمانينومع الندوات العلمية المغلقة، لكن 
بديل، حيث برز ذلك في تقرير االتحاد العالمي للمحافظة على الموارد  كنموذج تنموي

، حيث تم للمرة األولى وضع تعريف محدد للتنمية المستدامة 1981عام الطبيعية الذي صدر 
  .1وأهم مقوماتها وشروطها

  

ومع نهاية ثمانينيات القرن الماضي برز تيار تنموي، يدعو إلى أن تكون التنمية          
تنظر كانت  والتيسقطت أدبيات التنمية التقليدية للبيئة، منسجمة مع االعتبارات البيئية، حيث ُأ

إلى التنمية نظرة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، بحتة، وتم تجاهل البعد البيئي في التنمية، 
في التنمية من إال أنه بعد ذلك بدأت كتابات التنمية تؤكد على أن البعد البيئي أكثر تحكماً 

                                                             
  .93-92، ص ص1993، يناير 167، العدد المستقبل العربي، "والعالقة بين التنمية والبشر المستدامةالتنمية "عبدالخالق عبداهللا،  1
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كي تكون وأن التنمية ل البيئة ليست وسيلة لتحقيق التنمية، بل هي غاية،االيدولوجيا، وأن 
  .1ناجحة البد أن تكون منسجمة مع البيئة وشروطها، وضوابطها

  

والذي تضمن كتاب  1987كما صدر التقرير النهائي للجنة العالمية للبيئة والتنمية عام      
هي قضية أخالقية  المستدامةأن التنمية  فيه علنكجزء منه، حيث ُأ ،"مستقبلنا المشترك"

وإنسانية، بقدر ما هي قضية تنموية بيئية، وهي قضية مصيرية مستقبلية تتطلب اهتمام 
على  ،األفراد، والمؤسسات، والحكومات، في الدول الصناعية المتقدمة، والمتخلفة اقتصاديا

 السواء، حيث ساهم هذا الكتاب في توضيح وتحديد معنى التنمية المستدامة، وأصبح أكثر
المفاهيم استعماالً وانتشاراً في وثائق الهيئات، والمنظمات الدولية، وكذلك في الجامعات 
ومراكز البحوث المختلفة، كما ساهم في عقد لقاءات مكثفة بين خبراء السياسات التنموية، 

  .2وعلماء البيئة لتطوير أسس ومبادئ التنمية المستدامة
  

دون المساس  ،تلك التنمية التي توفر االحتياجات الحالية ،تعني التنمية المستدامةو           
 للجيل الحاضر متطلباتها تهيئفهي تنمية  ،3باحتياجاتها اإليفاءالمستقبلية على  األجيالبمقدرة 
التالية  لألجيال يهيئ أنعلى  ،والمشروعة، دون أن تخل بقدرة المحيط الطبيعي األساسية
  .4متطلباتها
ويرى البعض أن التنمية المستدامة نموذج لسياسات تنموية بديلة تختلف عن السياسات        

في عالقته  الرأسمالي أسلوب إلصالح أخطاء النموذجأي أنها الرأسمالية الصناعية التقليدية، 
دالة حيث تعتمد التنمية المستدامة على عدة معايير لتحقيقها وهي االقتصاد النشط، والع .5بالبيئة

االجتماعية، واالستخدام الرشيد لموارد األرض، والمؤسسات الديمقراطية، وحسب بعض 
  6:الدراسات فإن هناك خمس مكونات رئيسة لالستدامة البيئة وهي

حيث تعتبر الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من  :األنظمة البيئية -1
حية ومدى يتجه نحو التحسن ال الحفاظ على أنظمتها الطبيعية في مستويات ص

 .التدهور

                                                             
 .94، صالمرجع السابق 1
 .95، صالمرجع السابق 2
المنامة، (ية، عالم الترجمة بالتعاون مع مؤسسة التاكا للترجمة الفن - ، ترجمة 3توقعات البيئة العالميةبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  3

  .10، ص)2002عالم الترجمة بالتعاون مع مؤسسة التاكا للترجمة الفنية،
  .33، صمرجع سابقنادية حمدي صالح،  4
  33، صالمرجع السابق 5
  . 27، 26ص ص) 2002، صیف 7(،  الریم، "كیف أصبح األردن متقدما في مجال االستدامة البیئیة"باتر وردم،  6
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تكون الدولة ذات استدامة بيئية بقدرة الدولة على تقليل  :تقليل الضغوطات البيئية -2
الضغوطات البشرية على البيئة إلى درجة عدم وجود تأثيرات بيئية كبيرة على 

 .األنظمة الطبيعية

يئية بالمدى الذي تكون فيه حيث تكون الدولة ذات استدامة ب :تقليل الهشاشة اإلنسانية -3
 .أنظمتها االجتماعية وسكانها غير معرضين مباشرة للتدهور البيئي

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه  :القدرة االجتماعية والمؤسسية -4
 .قادرة على إنشاء أنظمة مؤسسية واجتماعية قادرة على االستجابة للتحديات البيئية

تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا  :ليةالقيادة الدو -5
في تحقيق األهداف المشتركة في حماية البيئة العالمية وتخفيض التأثيرات السلبية 

 .العابرة للحدود
 

المتحدة للبيئة عام  األمموقد تبنى العالم رسمياً قضية التنمية المستدامة في مؤتمر         
1992، حيث  ،"األرضمؤتمر قمة " قد بمدينة ريودي جانيرو بالبرازيل وأطلق عليهوالذي ع

التي أكدت أن " أجندة القرن الحادي والعشرين" نهاضمأصدر المؤتمر خطة عمل شاملة 
هي التعامل بطريقة متوازنة مع قضايا  ،زاهر ومستقبل ،ة آمنةاحي بيئة الطريق الوحيد لتوفير

، وتحسين مستوى معيشته، األساسية اإلنسانحاجات  إشباععلى  وذلك بالعمل، والتنميةالبيئة 
البيئية، في شراكة عالمية لتحقيق تنمية  لألنظمة أفضل وإدارةحماية نفسه توفير  وفي الوقت

  .1مستدامة
 إلى ولية الحكومات، حيث تحتاج هذه التنميةؤأن التنمية المستدامة هي مس خطةالوتقر         

االرتباط بالتعاون الدولي من  إلى، كما تحتاج لتحقيقها استراتيجيات وسياسات بيئية وطنية
المتحدة ومنظماتها، كذلك من خالل مشاركة المنظمات غير  كاألممخالل المؤسسات الدولية، 

شر عام وقد وضع تقرير الموارد العالمية الذي نُ .الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
 ريفاتع: مجموعات هي المستدامة، تم توزيعها على أربع تعريفاً للتنمية ، عشرين1992

 وذلك على النحو تقنية إدارية تعاريف بيئية، و تعاريف واجتماعية،  تعاريفواقتصادية، 
  2:التالي

يرى التقرير أن التنمية المستدامة بالنسبة للدول الصناعية في الشمال : التعريف االقتصادي -1
األرضية، تعني العمل على خفض كبير ومتواصل في استهالك الطاقة، والموارد من الكرة 

الطبيعية، والعمل على تغيير جذري ألنماط الحياة السائدة، أما بالنسبة لدول الجنوب الفقيرة، 
                                                             

  .27، صالمرجع السابق 1
  .32-31، ص صالمرجع السابق 2



36 
 

فتعني التنمية المستدامة توظيف الموارد لرفع مستوى المعيشة للسكان األكثر فقراً في هذه 
  .لمالمنطقة من العا

وبصفة عامة فإن النمو االقتصادي المستدام يتطلب صون الموارد الطبيعية، باعتبارها        
  .القاعدة األساس للنشاط المنتج

وتعني التنمية المستدامة من هذه الناحية، تحقيق االستقرار في النمو  :التعريف االجتماعي -2
المدن، وتحقيق أكبر قدر ممكن من  السكاني، وتطوير الخدمات في األرياف لوقف التدفق على

  .المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية

وتعني التنمية المستدامة على هذا الصعيد، االستخدام األمثل لألراضي  :التعريف البيئي -3
  .الزراعية، والمياه لمضاعفة المساحات الخضراء في العالم

وتعني التنمية المستدامة في هذا الجانب، نقل المجتمع إلى : التعريف اإلداري والتقني -4
الصناعات والتقنية النظيفة، باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد، والطاقة، إلنتاج أقل حد 
ممكن من الغازات، والملوثات، التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة األرض، والضارة بطبقة 

  .األوزون في الغالف الجوي
  

من خالل ترشيد السياسات البيئية،  ،كيفية تحقيق التنمية المستدامة ين هذا التقريروقد ب        
شروط هامة للسياسات  فيها يجب أن تتوفر ،لكي تكون مستدامة ،التنميةأن  حيث يرى التقرير

  1:وهذه الشروط هيأو العالمي  اإلقليميسواء على المستوى الوطني أو للتنمية، العامة 

  .الضوابط والمحددات البيئيةأال تتجاهل  -أ
  .أن ال تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبيعية -ب
، المرأةالمسكن، الصحة، مستوى المعيشة، أوضاع ( أن تؤدي إلى تطوير الموارد البشرية - ج

  ).اإلنسانتطبيق حقوق و الديمقراطية
  .حدث تحوالت في القاعدة الصناعية السائدةأن تُ -د
  

لتنمية المستدامة يجب ا مفهوم على السياسات البيئية بناء عامة يمكن القول بأنبصفة و       
ة بين مختلف السياسات العامة، بحيث تسمح بالتكيف التدريجي للتوازن بين ءماوأن تكون للم

  .النمو االقتصادي والتنمية البيئية المستدامة
  

أسلوب فتح الحوار والمفاوضة بين ممثلي  إتباعوتتجه معظم الدول المتقدمة إلى       
والمؤسسات العامة  ،والسلطات اإلدارية والفنية ،التنظيمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية

                                                             
 .32، صالمرجع السابق 1
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االجتماعية للدولة، ويتم التوفيق بين جميع المصالح واألبعاد السياسية، واالقتصادية، و
يع الفئات وتحقق فاعلية أفراد جممصالح بيئية، تتمشى مع والتشريعية، في وضع سياسات 

وتترك لألجيال القادمة عطاءات مماثلة من الموارد الطبيعية من تلك التي ورثناها، . 1المجتمع
فالتفكير في رفاهية األجيال المقبلة ليس مجرد ممارسة نظرية، بل واقع يتطلب االقتصار على 

لموارد على تعويضها بإعادة ملء قدرة هذه اكمية محددة من الموارد المتجددة، بحيث ال تهدر 
  .المخزون الطبيعي، واحترام القدرة المحددة للبيئة على تقبل النفايات

  

  
  المبحث الثاني
  العالمي مشكلة التلوث البيئي

         

  :تمهيد
، والكائنات الحية اإلنسانتعد مشكلة التلوث البيئي من المشاكل التي تهدد وجود        
في  وذلك الجهود التي تبذلها الحكومات إليها هوجالقضايا الهامة التي تُي من ، وهاألخرى

  .الدول المتقدمة أو الدول النامية في ،سبيل تنمية مجتمعاتها
  

على  اإلنسانوقد ساعد التطور العلمي، والثورة الصناعية على تقدم واضح في حياة      
ومشاكل  ،ك صاحب هذا الرفاه أضرارال أنه بمقابل ذلإاالجتماعي، واالقتصادي،  الصعيد

 ،، ومن أبرزها مشاكل التصحراألرضبيئية كثيرة أثرت على وجه الحياة على سطح 
التربة، وانقراض أنواع عديدة من الكائنات الحية، ونفاذ  تدهورالموارد الطبيعية، و واستنزاف

تواجهه  ما إلى ةباإلضافاالستنزاف، هذا  إلى األوزونالمياه الجوفية، كما تعرضت طبقة 
والغازات الدفيئة  غاز ثاني أكسيد الكربون انبعاثاتنتيجة تصاعد  ،من تغيرات مناخية األرض
بالبيئة في الدول النامية، ثبت أن تلوث  في دراسة خاصةفي تقرير للبنك الدولي ف .األخرى

حالة سنوياً في المدن، كما أن تلوث  ألف) 700(و ألف) 300( الهواء يتسبب في وفاة ما بين
يتسبب في وفاة مليوني طفل  ،للمخلفات نتيجة لعمليات الحرق الصناعي والزراعي ،المياه
مليون حالة مرضية سنوياً، أما الخسائر االقتصادية نتيجة  )900(وما يقارب عن  ،سنوياً

الناتج القومي  جماليإمن  %)1.5( إلى%) 0.5(تعرض التربة للتعرية فقد تراوحت ما بين 
  .2سنوياً

                                                             
  .485-484، ص صمرجع سابقأحمد عبدالوهاب عبدالجواد، التشريعات البيئية،  1
مركز األهرام للترجمة : القاهرة(، مؤشرات التنمية الدولية -التنمية والبيئة -1992تقرير عن التنمية في العالم البنك الدولي،  2

  .62-17، ص ص)1992األهرام، والنشر، مؤسسة 
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ذلك كله، كان من الطبيعي أن تفرض مشكلة التلوث البيئي نفسها على جدول وأمام      
العالمي، وتصبح موضوعاً جديداً للسياسة الدولية، نتيجة إدراك الدول للصلة بين  األعمال

، حيث أصبح لزاماً على األرضومستقبل الحياة على وجه  ،مواجهة هذا التحدي البيئي
بل وفي البالد  ،ليس فقط في بلدانهم ،المشكلة هسياساتهم العامة بهذ تتأثرأصحاب القرار أن 

  .1مجاورة في العالم أجمعال
  

ة للبيئة، حيث تلوث البيئي، وهي المشكلة الرئيسعليه، فإن هذا المبحث يتناول مشكلة ال      
مختلف القضايا والمشكالت الدولية ذات الطابع أصبحت هذه المشكلة القاسم المشترك ل
وسيتعرض هذا المبحث لمفهوم التلوث البيئي، . 2االقتصادي، واالجتماعي، والثقافي أيضاً

، باعتباره جانب تلوث الغالف الجويمنه لمشكلة  ، وسيخصص جزءاوعناصره، وأنواعه
  .لإللمام بمشكلة البحث رئيس

  

   :وم التلوث البيئيـمفه -1
 تم اعتباره من قبل ختلف العلماء في تعريف التلوث مثلما اختلفوا في تعريف البيئة، حيثا    

بمعنى  "ث ثيابه بالطينلو"فيقال  ، "طـالخل"، و"التلطيـخ"مرادفاً لمصطلحي اللغويين 
  .3"رهكد"الماء بمعنى  "ثلو"، ويقال "هالطخ"
  

كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية، ال كل تغير كمي أو " وقد عرفه البعض بأنه    
  .4"ى استيعابه، دو أن يختل اتزانهاتقدر األنظمة البيئية عل

  

هو الوارد في توصيات مجلس منظمة  ،أن أهم تعريف للتلوث فرج الهريشويرى      
بواسطة  إدخال مواد أو طاقة،"عرف التلوث بأنهوالذي بموجبه ي ،التعاون والتنمية االقتصادية

اإلنسان سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلى البيئة، بحيث يترتب عليها آثار ضارة من 
شأنها أن تهدد صحة اإلنسانية، أو تضر بالموارد الحية، أو بالنظم البيئية، أو تنال من قيم 

  .5"المشروعة لها األخرىالتمتع بالبيئة، أو تعوق االستخدامات 
  

البيئة،  وتحسين في شأن حماية 2003 عامل )15( البيئة الليبي رقموقد عرف قانون     
سالمة البيئة  أو اإلنسانحالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة  أيةحدوث "التلوث البيئي بأنه

                                                             
  .72، ص1992، أكتوبر، 110، العدد السياسة الدولية، "البيئة واإلنسان في عالم جديد"وحيد عبدالمجيد،  1
  .17، ص)1990، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكويت(، التلوث مشكلة العصرسالم، إأحمد مدحت  2
 .180، ص)1987القاهرة، مؤسسة الرسالة، (، القاموس المحيطالفيروز ابادى،  3
  .149، ص1979، الكويت 22،العدد سلسة عالم المعرفةرشيد الحمد، محمد سعيد الصباريني، البيئة ومشكالتها،  4
  .73، صمرجع سابقفرج الهريش،  5
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توازن  اختاللللخطر، نتيجة لتلوث الهواء، أو مياه البحر، أو المصادر المائية، أو التربة، أو 
 وأيةلك الضوضاء، أو الضجيج، واالهتزازات، والروائح الكريهة، الكائنات الحية، بما في ذ

سها الشخص الطبيعي، أو التي يمار واألعمال، األنشطةملوثات أخرى تكون ناتجة عن 
  .1"المعنوي

  

التي  األضرارخطر أأنه يمثل أهم و إال ،والتلوث ليس الخطر الوحيد على البيئة       
مقابل عجز الموارد الطبيعية على تلبية  ،دة في عدد السكانن الزياإتتعرض لها البيئة، حيث 

للموارد الطبيعية  السيئوكذلك الزيادة في االستثمار الصناعي، واالستغالل  ،حاجاتهم المتزايدة
 وخلق ما بات يعرف ،2إلى اإلخالل بالتوازن البيئي دون مراعاة لقدرتها على التجدد أدى

فقد أصبحت مشكلة التلوث البيئي مشكلة عالمية، واكبت التقدم العلمي،  ،"التلوث البيئي"بمشكلة 
ن التلوث البيئي يؤثر على ألوشملت كافة الدول، النامية والمتقدمة منها على السواء، ذلك 

حيث يهدد البيئة الطبيعية بالتدهور، وانعكاس ذلك  ،العملية التبادلية للمواد من حيث اإلنتاج
إلنتاج السلع  ،وجية التي يستخدمها اإلنسان في التعامل مع البيئة الطبيعيةعلى البيئة التكنول

  .3والخدمات
  

فبالنسبة للدول المتقدمة فإنها تعاني من التلوث الذي وصل إلى التلوث الذري، أما الدول      
عند  النامية فإن التلوث بالنسبة لها يرجع إلى سوء إدارة األنظمة البيئية، وإغفال عنصر البيئة

  .4وضع خطط التنمية، مع غياب التوعية المناسبة في مجاالت الصحة واألمن الغذائي
  

  :ر التلوث البيئيـعناص -2
السابق لمفهوم التلوث البيئي يتبين أن التلوث الواقع على البيئة  خالل االستعراضمن        

 اإلنسانغير مرغوب فيه بواسطة  إدخالهي التي تقوم بفعل  أساسيةيقوم على ثالثة عناصر 
  5:وهي كاآلتي

صلبة، ( مواد إدخالحيث يتحقق التلوث نتيجة  :مواد ملوثة في الوسط البيئي إدخال  - أ
الوسط الطبيعي،  إلى) إشعاعحرارة، (أو طاقة بأشكالها المختلفة ) ائلةأو غازية، أو س

وتتفاعل مع بعضها مسببة التلوث  ،وتسمى هذه المواد بالملوثات التي تنتشر في البيئة

                                                             
 .13، صمرجع سابقموسوعة التشریعات البیئیة واألخرى ذات العالقة بالبیئة،  1
  .47، صمرجع سابق، عارف صالح مخلف 2
 .49، صمرجع سابقمنى قاسم،  3
  .47، صالمرجع السابق 4
، ص )2009دار الجامعة الجديدة، : اإلسكندرية(، النظام القانوني لحماية البيئة: األمن البيئيطارق إبراهيم الدسوقي عطية،  5

  .189-184ص
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ودرجة تركيزها في الوسط  ،د درجة خطورته حسب طبيعة المادة الملوثةحدالذي تُ
  .البيئي

في هذه الحالة نتيجة مواد ملوثة في الوسط  ويتحقق التلوث :ر بيئي ضاريحدوث تغي   - ب
 في الخواص الطبيعية أوحدوث تغيير سيء غير مرغوب فيه،  إلىالبيئي يؤدي 

وهذا  ،)لخإ...هواء، ماء، تربة، بحار،( الكيماوية أو البيولوجية للوسط البيئي المعني
المادة الموجودة أصالً في  ةحيث تتغير تركيب ،ر في الكيفيير إما أن يكون تغييالتغ

ير كمية بعض المواد بزيادة يتغ هحيث ينشأ عن ،إما أن يكون تغيير في الكموالطبيعة، 
كزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون عن نسبته  ،الطبيعية في الوسط البيئينسبة المكونات 

 إلىفي الطبيعة  المواد الموجودةالهواء، كذلك قد يؤدي تغيير مكان بعض  المعتادة في
 األنهارأو مخلفاته في مياه البحر أو  وإلقائهوجوده  أماكنفنقل النفط من  ،تلوث البيئة

الضرر بمختلف الكائنات الحية التي تعيش فيها،  حاقوإلتلوث هذه المياه  إلىيؤدي 
التلوث  إلحاق إلىيؤدي  ،الطاقة أوكذلك فإن التغير في زمان تواجد بعض المواد 

في غير أوقات الري إلى إتالف  الزراعية األراضيحيث يؤدي وجود مياه في  ،بالبيئة
  .هذه األرض ومزروعاتها

البشرية  األنشطةحيث يقع التلوث هنا نتيجة  :اإلنسانأن يكون التلوث بفعل  - ج
تغيير في  إحداث إلىويؤدي ذلك  ،المختلفة كالتصنيع، ووسائل النقل، وغيرها

ولية عن التلوث الخارج ؤوقد استبعدت االتفاقيات الدولية المس .المكونات الطبيعية للبيئة
مثل البراكين  مثل التلوث الذي قد يحدث نتيجة عوامل الطبيعة ،اإلنسان إرادةعن 

  .والزالزل
  

  :واع التلوث البيئيـأن -3
النوع  مسقسم العلماء التلوث البيئي إلى عدة أنواع، استناداً إلى معايير مختلفة، حيث قُ        
إلى  أما التقسيم الثاني فقد استندطبيعة التلوث الحادث، و ،نوع المادة الملوثة إلىبالنظر  األول

نطاقه الجغرافي، أما التقسيم الرابع فهو الذي  أخذ بعين االعتبار مصدره، والتقسيم الثالث
الدراسة التقسيم  هذه وسوف تتبنى، 1ته وتأثيره على النظام البيئيوشد ،يستند إلى درجة التلوث

هذا  الرتباطوذلك الخامس والذي يستند إلى النظر إلى نوع البيئة التي يحدث فيها التلوث 
الوسط ( أنواع التلوث بالنظر إلى نوع البيئةومن هنا فإنه يمكن ذكر  .التقسيم بمشكلة البحث

  :على النحو التالي التي يحدث فيها )المستقبل

                                                             
  .90-76، ص صمرجع سابقفرج الهريش،  1
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حيث تزامن وجودها منذ أن عرف  ،يعتبر التلوث الهوائي مشكلة قديمة :التلوث الهوائي -أ
عن طريق احتراق المخلفات النباتية  ،اإلنسان النار، واستخدمها في الطهي والتدفئة

والتوسع في استخدام األخشاب ثم  ،واألخشاب، وامتد ذلك حتى أدى إلى اختراع اآللة البخارية
لكثير من ل بالتاليو ،نب الدخاسرتالفحم في توليد الطاقة الحرارية، وبدأت المدن تعاني من 

  .1وارث التي خلفها التلوث الهوائيالك
  

حجب جزء من أشعة الشمس من الوصول ، حد وقد بلغ حجم الملوثات في بعض المدن       
إلى سطح األرض، كما هو الحال في مدينة نيويورك وشيكاغو، إذ تحجب الملوثات الهوائية 

الساقطة، ويرى علماء المناخ أن  األشعةمن  )%40( إلى )%25(في هاتين المدينتين ما بين 
حيث أن استغالل  ،بنسب زيادة حجم الملوثات في الهواء ،قد بدأت تتغيرتروبوسفير طبيعة ال

فاقم مشكلة ت إلىواستنزاف موارد الطاقة، وزيادة التركيز الصناعي، والسكاني في المدن، أدى 
  .2التلوث الهوائي فيها

  

، اإلنسانالهوائي من أخطر أنواع التلوث البيئي على صحة وسالمة ويعتبر التلوث         
 األنهارمن الوفيات، وتدهور الكثير من  اآلالفول سنوياً عن ؤوالمكونات البيئية، وهو المس

هذا النوع  الناتجة عن األضرار، وغير ذلك من األثريةوالبحيرات، وتآكل المباني والمنشآت 
  .3من التلوث

  

فهو يدخل في  ،يعتبر الماء أساس كل صور الحياة بالغالف الجوي :العذبة تلوث المياه - ب
كما أن ، )%75(بنسبة  واإلنسانوتركيب الحيوان  )%90( يصل إلى تركيب النباتات بمقدار

وتشير بعض  .من تلك النسبة يسبب الموت )%20( إلى )%10(فقدان جزء يتراوح بين 
 التر )150(أن معدل االستهالك الشخصي للفرد الواحد من سكان المدن يبلغ  إلىالمصادر 

  .4فقط لت )45(فبلغ يومياً، أما في المناطق الزراعية 
  

عتبر هذه الصناعات وتستهلك الصناعات المختلفة كميات هائلة من المياه العذبة، حيث تُ       
نتيجة وصول  ،في المجتمعات المتقدمةباإلضافة إلى الزراعة مصدراً لتلوث مياه األنهار 

 )%30(مثل تُي تالملوثات المختلفة إلى األنهار أو المحيطات، مما أثر على الثروة السمكية وال

                                                             
  .43، ص)2010دار المعرفة الجامعية، : اإلسكندرية(، لمشكالت البيئية المعاصرةامحمد إبراهيم محمد شرف،  1
  .358، صمرجع سابقسامح الغرايبة، ويحيى الفرحان،  2
  .61، صمرجع سابقفرج الهريش،  3
  .41، صمرجع سابقحسين عبدالحميد رشوان،  4
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من  ،نداالذي يخترق ألمانيا وهول ،من الغذاء البروتيني لإلنسان في العالم، ويعتبر نهر الراين
  .1أكثر أنهار العالم تلوثاً

  

 ،المياه عموماً بسبب طرح كميات كبيرة من فضالت المجتمعات الحضريةوينشأ تلوث       
ومخلفات توليد الطاقة، ووسائل النقل في المياه الجارية، حيث يتسرب جزء  ،ونفايات المصانع

غير  والزراعي ،كبير منها إلى المياه الجوفية فيلوثها، كما تتسرب مياه الصرف الصحي
ياه الجوفية أو إلى الم ،وسموم في المياه الجارية ،يماويةبما تحمله من مواد ك ،المعالجة
  .2فيلوثها

  

 إلى ،كما يؤدي استنزاف المياه، وتدهور الموارد المائية العذبة نتيجة تعرضها للتلوث      
الذي ينعكس سلبياً على مسيرة التنمية في  ،المصدر المائي من دائرة االستخدام اآلمن إخراج

عدم استقرار على المستوى قضية  إلى أن تصبح القضية يؤدي بهذه م، مماالعديد من دول العال
  .3العالمي

  

إدخال اإلنسان في البيئة بما في ذلك " يعني تلوث البيئة البحرية: تلوث البيئة البحرية -ج
مصاب األنهار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن ينجم 

وتعريض صحة البشرية  ،مؤذية، مثل اإلضرار بالموارد الحية، والحياة البحريةعنها آثار 
وغيره من أوجه االستخدام  ،لألخطار، وإعاقة األنشطة البحرية بما في ذلك صيد األسماك

  .4"لالستعمال، واإلقالل من الترويحالمشروع للبحار، والحط من نوعية وقابلية مياه البحر 
  

 خاصة منذ إدراك المدى الذي يمكن كبرى تلوث البيئة البحرية أهميةواكتسبت قضية        
ت بعد أن كشفورفاهيته،  اإلنسانعلى صحة  تأثيرهاتتطور إليه هذه المشكلة، ومدى  أن

مثل تسرب  ،عن النتائج المفجعة التي تساهم فيها الحوادث البحرية المتعددة ،الدراسات الحديثة
وموت الطيور البحرية المختلفة،  ،النفط إلى مياه البحر، وما يترتب على ذلك من اختفاء
، وعلى سبيل المثال يتعرض البحر *وسائر المخلوقات البحرية الصالحة لالستهالك البشري

طن من ) 3800(ألف طن من الزيوت الطبيعية، و) 120( المتوسط إلى ملوثات سامة بلغت
                                                             

  .43، صالمرجع السابق 1
 .93، صمرجع سابقفرج الهريش،  2
جامعة قاريونس، مركز البحوث واالستشارات، : بنغازي(، تحديد المخاطر البيئية والمشاكل المصاحبة لهامحمد سالم حمودة،  3

  .6، ص)ورقة عمل غير منشورة
، مرجع سابقفرج الهريش، : ، نقالً عن1982، 38،  المصرية للقانون الدولي، المجلد )1982قانون البحار لعام (نص االتفاقية  4

  .94ص
االنجليزية ) ريتش بترليومب(، من تسرب النفط الناجم عن انفجار وغرق منصة التنقيب التابعة لشركة 2010ما حدث عام مثل *

 .والذي أدى إلى تلويث ساحل جنوب الواليات المتحدة األمريكية، وتضرر مناطق شاسعة من مياه خليج المكسيك
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ألف طن من الفسفور ) 800(طن من الزئبق، و )100(طن من الكروم و) 3400(الرصاص و
1الميت أو البحر المشرف على الموتصف البحر األبيض المتوسط بالبحر إلى حد أن و.  

  

التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي القشرة األرضية، وتتكون من مزيج من  :تلوث التربة -د
ويتم تلوث التربة بإدخال مواد غريبة تسبب تغير في  ،2العضويةمركبات المعدنية والمواد ال

الخواص الفيزيائية، أو الكيميائية، أو البيولوجية لها، والتي تقضي على الكائنات الحية التي 
  .تمنح التربة صحتها وقدرتها على اإلنتاج

  

لكيماوية، والمبيدات دة اويعتبر التلوث الكيميائي الناتج عن المبالغة في استخدام األسم       
ن أهم مسببات تلوث التربة، كما تتلوث التربة مكذلك النفايات المنزلية أو الصناعية و الحشرية

ر منظمة الصحة العالمية أن نحو مليون شخص قد، والمواد المشعة، وتُباألمطار الحمضية
حالة تسمم في  يتسممون سنوياً بمبيدات اآلفات الزراعية، كما تسبب المبيدات في مليوني

  .3منهم من العالم النامي) %75( ألف شخص سنوياً )40(العالم، ووفاة 
  

بشيء من  يتم التعرضفسعني بتلوث الغالف الجوي تُ الحالية دراسةأن مشكلة ال ماوب       
وأنواع ملوثاته، وكذلك التفصيل لتلوث الغالف الجوي من حيث تركيب الغالف الجوي، 

 ،مظاهر هذا التلوث بصفة عامة، ومصادر التلوث في ليبيا بصفة خاصة مصادر تلوثه، وأهم
  .التي تتناولها هذه الدراسةباعتبارها الحالة الدراسية 

  

   :الف الجويـوث الغـتل -4
ة للحياة، حيث يشكل الخزان الطبيعي لغازات الغالف الجوي من المقومات الرئيسيعد         

األكسجين، وثاني أكسيد الكربون، والنتروجين، وبخار الماء، وغيرها من الغازات في دورة 
البيوجيوكيمائية، كما يحمي الكائنات الحية من األشعة، واألجسام الفضائية التي تسقط المواد 

فهو ، وتنتقل األصوات من خالله، على األرض، وينظم الغالف الجوي درجة حرارة األرض
الستمرار الحياة  العناصر الهامة التي تُعتبر السحب والرياح واألمطار المسؤول عن تواجد

  .4األرضعلى كوكب 
  

إلى مجموعة متنوعة من التغيرات الفيزيائية والكيميائية في  ويشير تلوث الغالف الجوي     
الغالف الجوي، شاملة تغيرات طبيعية كانبعاث المواد الجسيمية من البراكين، وتغييرات من 

                                                             
  .96، صمرجع سابقفرج الهريش،  1
 .44، صمرجع سابقعارف صالح مخلف،  2
  . 117، ص )1995، البيطاش سنتر للنشر والتوزيع: اإلسكندرية(، استراتيجيات حماية البيئة من التلوثبس، يسري دع 3
  .33، صمرجع سابقسامح الغرايبة، يحيى الفرحان،  4
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 لوثاتصنع اإلنسان كأضرار المناخ، واستنفاذ األوزون، واألمطار الحمضية، وإطالق الم
  .1ها تغيير طبيعة هذا الغالف، وغيرها من المظاهر التي من شأنالجوية

  

      ف التلوث الجوي بأنهويأية إضافة من مادة أو مواد بحاالتها الثالث، الصلبة أو " عر
لنشاط السائلة أو الغازية، إلى تركيبة الهواء الجوي الطبيعية، والذي ينتج كلياً أو جزئياً عن ا

  .2"اإلنساني الحيوي والصناعي
الفعلي للجو منذ بدء الثورة الصناعية، وانتشار وسائل النقل المختلفة، وقد بدأ التلوث        

وما تبع  ،السكانيالزيادة في معدالت النمو  ،ومن العوامل التي ساعدت على نمو هذا الخطر
  .3اد من نفايات المخلفات المنزليةذلك من نمو معدالت االستهالك، مما ز

العديد من الملوثات الناتجة عن حرق  ،الكهرباء كما تنتج المحطات الحرارية لتوليد       
إنتاج الكهرباء با مثالً كان والطاقة الكهربائية، ففي أور إنتاجحفوري المستعمل في ألالوقود ا

من إطالق  )%60(ول عن ؤهو المس - قبل تطبيق اإلجراءات الوقائية المتقدمة -1985عام 
30(إلى  )%25(وليد الكهرباء يسهم بحوالي ر العلماء أن تغاز ثاني أكسيد الكبريت، ويقد%( 

، كما 4رة عن كل قطاعات النشاط اإلنسانيعلى المستوى العالمي من إجمالي االنبعاثات الصاد
الهواء خاصة في بنسب كبيرة في تلوث  ،المنزلية، مثل نظم التدفئة المركزية األنشطةتسهم 

في  األحفوريمثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، كما أن استعمال الوقود  ،الدول الصناعية الباردة
  .5في تلوث الهواء كبير والتدفئة له دورأغراض الطبخ 

  

المسبب للتلوث، وتشكل  األحفوريكذلك تعتمد الصناعات المختلفة على حرق الوقود        
ط، والصناعات ات تكرير النفوصناع ،والحديد ،بعض الصناعات مثل صناعة االسمنت

خطراً حقيقياً على تكوين الغالف الجوي، لما تسهم به هذه الصناعات من تلوث  ،وكيماويةالبتر
بنسب مختلفة في الغالف الجوي؛ ناهيك عما تطلقه حرائق المخلفات والحرائق الزراعية، 

تكون  آثارها المباشرة غالباً ما ات الملوثة للغالف الجوي، رغم أنلكميات كبيرة من الغاز
  .6رة محلياًمحصو

  

  :تركيب الغالف الجوي -أ
                                                             

، واإلجراءات، والقضايا المشتركة بين القطاعاتالسياسات، : ، المجلد األوللمرجع األساسي للتقييم البيئياالبنك الدولي،  1
  .85، ص)ب، س(، واشنطن )139(الدراسة رقم 

  .265، ص)2008 الهيئة العامة للبيئة،: طرابلس(، اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2
  .265، صالمرجع السابق 3
  .101-89، ص ص3، المجلد السادس، العدد العلوم البيئيةتجربة وزارة الكهرباء والطاقة في إدارة حماية البيئة، "ماهر عزيز،  4
 .364-362ص صمرجع سابق،سامح الغرايبة، يحيى الفرحان،  5
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ويتركب الغالف الجوي من عدة طبقات بعضها فوق بعض وتتميز عن بعضها طبقاً       
  :يلي وهي كماكوينية والحرارية لخواصها الت

  

  Troposphereالطبقة السفلى وتسمى طبقة التروبوسفير -1
، حيث يتركز النشاط ألنها تعلو سطح األرض مباشرة عرضة للتلوث األكثروهي الطبقة      

، األرضكم من سطح  )17( إلى )10( مابينارتفاعها  تراوحفي هذه الطبقة، والتي ي اإلنساني
 في المائة )4(إلى  )1(نسبة من  وهي تحتوي على غازات الجو المختلفة، كما تحتوي على

  .1الغيوم، وتحدث فيها تغيرات الطقس، وهي الطبقة التي تتكون منها من حجمها على الماء
  

  Stratosphereالمركبة وتسمى طبقة االستراتوسفير الطبقة  -2
كم فوق سطح األرض، ) 50(إلى ) 12(بين  إلىة السابقة، وتمتد قوهي تلي الطب          

وتحتوي على غاز األوزون الذي يمتص جزء كبير من الموجات فوق البنفسجية، وبذلك تعمل 
هذه الطبقة على وقاية األرض من ارتفاع درجة الحرارة،وتهديد الحياة على سطحها، وقد 

ة، التي تسبب تفاعل تعرضت هذه الطبقة للتلوث نتيجة حركة الطائرات،والتفجيرات النووي
  .2أكاسيد النيتروجين مع األوزون، فيحصل ضعف تركيز وهشاشة في طبقة األوزون

  

 Mesosphereالطبقة المتوسطة أو طبقة الميزوسفير  -3

   ر سمكها بحوالي وهي طبقة يإلى ) 50(كم وترتفع عن سطح األرض بحوالي ) 30(قد
الحرارة، وكذلك انخفاض ضغط الهواء، حيث كم، وتتميز هذه الطبقة بانخفاض درجة ) 80(

  .3يوجد بها نسبة من غاز األوزون، بسبب التصاقها بالطبقة السابقة
  

 Thermosphere الحرارية أو طبقة الثيروموسفيرالطبقة  -4

كم، ) 400(كم حتى تصل إلى ) 80(من ويبدأ ارتفاعها وهي تلي الطبقة المتوسطة      
بسبب  وذلك درجة مئوية) 1000(حرارتها حتى تصل إلى أكثر من وتتميز بارتفاع درجة 

األكسجين الذي يمتص األشعة فوق البنفسجية، وهي طبقة يستفاد منها في االتصاالت الالسلكية 
  .4لمقدرتها على عكس هذه الموجات، وإعادتها إلى األرض

  

 Exosphere الخارجية أو طبقة األكسوسفيرالطبقة  -5

                                                             
  .33،  صمرجع سابقفرحان، سامح الغرايبة، يحيى ال 1
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األخيرة، حيث تشكل اإلطار الخارجي للغالف الجوي، وهي طبقة سريعة 
  .كم فوق سطح األرض) 400(الحركة، بسبب عدم تأثير الجاذبية األرضية عليها، وتبدأ بعد 

وقد لحق التلوث بطبقات الغالف الجوي بدرجات متفاوتة، وأشدها تلوثاً الطبقة 
  .يبين طبقات الغالف الجوي) 1( رقم 

  يبين طبقات الغالف الجوي

  
  .18، ص)2004معهد الكويت لألبحاث العلمية، : الكويت(، المناخية بين الشك واليقين

فيما يلي عرض مبسط وتدخل عدة ملوثات إلى الغالف الجوي من مصادر مختلفة، 

من أهم الملوثات الهوائية التي تضاف إلى المركب الغازي للهواء 
  :وتتفاعل معه، لتكون مركبات غازية وكيماوية أخرى مثل

وهو غاز سام، ينتج عن االحتراق غير الكامل للوقود األحفوري 
الك الطاقة من ، ولذلك فإن مصدره هو جميع صور استه

ويتكون هذا الغاز نتيجة احتراق المواد العضوية، وقد ازدادت نسبة 
التلوث بهذا الغاز، في الغالف الجوي، نتيجة استخدام مواد الوقود في المنشآت الصناعية 

عملية االتزان بين الهواء ووسائل النقل والمواصالت، وتؤثر نسبة التلوث بهذا الغاز في 

األخيرة، حيث تشكل اإلطار الخارجي للغالف الجوي، وهي طبقة سريعة  وهي الطبقة     
الحركة، بسبب عدم تأثير الجاذبية األرضية عليها، وتبدأ بعد 

وقد لحق التلوث بطبقات الغالف الجوي بدرجات متفاوتة، وأشدها تلوثاً الطبقة        
 والشكل .1المالصقة لسطح األرض، ثم التي تليها وهكذا
  )1(رقم الشكل

يبين طبقات الغالف الجوي

المناخية بين الشك واليقينالتغيرات ضاري ناصر العجمي، عبدالمنعم مصطفى مصطفى، : المصدر

  :ويـالف الجـات الغـواع ملوثـأن -ب
تدخل عدة ملوثات إلى الغالف الجوي من مصادر مختلفة،      

  :ألنواع هذه الملوثات الهوائية ومصادر كل منها
من أهم الملوثات الهوائية التي تضاف إلى المركب الغازي للهواء وتعتبر  :ازاتـــالغ- أوال

وتتفاعل معه، لتكون مركبات غازية وكيماوية أخرى مثل

وهو غاز سام، ينتج عن االحتراق غير الكامل للوقود األحفوري  :أول أكسيد الكربون - 
، ولذلك فإن مصدره هو جميع صور استه)الفحم، البترول، الغاز الطبيعي

  .2الوقود األحفوري

ويتكون هذا الغاز نتيجة احتراق المواد العضوية، وقد ازدادت نسبة  :ثاني أكسيد الكربون - 
التلوث بهذا الغاز، في الغالف الجوي، نتيجة استخدام مواد الوقود في المنشآت الصناعية 

ووسائل النقل والمواصالت، وتؤثر نسبة التلوث بهذا الغاز في 

                                                             
 .110، صالمرجع السابق

 .54، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد شرف، 

 

     
الحركة، بسبب عدم تأثير الجاذبية األرضية عليها، وتبدأ بعد 

  

      
المالصقة لسطح األرض، ثم التي تليها وهكذا

  

المصدر

  
ب

     
ألنواع هذه الملوثات الهوائية ومصادر كل منها

أوال
وتتفاعل معه، لتكون مركبات غازية وكيماوية أخرى مثل

1 -
الفحم، البترول، الغاز الطبيعي(

الوقود األحفوري

2 -
التلوث بهذا الغاز، في الغالف الجوي، نتيجة استخدام مواد الوقود في المنشآت الصناعية 

ووسائل النقل والمواصالت، وتؤثر نسبة التلوث بهذا الغاز في 

                    
المرجع السابق 1
محمد إبراهيم محمد شرف،  2
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والماء والكائنات الحية، وتوضح الدراسات زيادة مضطردة في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 
  .1في الجو والذي يتسبب عنه زيادة في درجة حرارة األرض

ويعد من أخطر ملوثات الهواء، وينتج أغلبه بسبب احتراق الوقود  :ثاني أكسيد الكبريت - 3
، وهو 2األحفوري، كما يمكن أن ينتج من مصادر طبيعية مثل البراكين، أو من حرائق الغابات

  .3من العوامل األساسية المسببة لألمطار الحمضية

 لمواد العضويةية، وينتج من تخمر اوهو من الغازات شديدة السم: كبريتيد الهيدروجين - 4
، التي تحتوي على الكبريت، مثل مخلفات الصرف الصحي، واحتراق بعض المواد الكبريتية

  .4التي تستعمل في صناعة الورق وتكرير النفط

وهي غازات سامة تتكون نتيجة التحاد النتروجين مع األكسجين تحت  :أكاسيد النتروجين - 5
ق البنزين، والسوالر في المركبات، واحتراق درجات حرارة عالية، كما هو الحال عند احترا

  .5النفايات، والمخلفات النباتية، وتدخين التبغ

يوجد هذا الغاز بصورة طبيعية مختلطاً بالهواء المالمس لسطح األرض بنسبة  :األوزون - 6
من حجم الهواء الجوي، إال أنه سام في حالة زيادة نسبته %) 0.00005(ضئيلة جدا، حوالي 

، وأكاسيد النتروجين، وغاز الميثان األكسجينوالتي يمكن أن تحدث نتيجة اتحاده مع عن ذلك، 
نه في حالة انبعاث هذه إث ـ، حي)تفاعل ضوئي كيميائي(ية سود األشعة الشمـفي وج

الطبيعية  النسب لتكون األوزون بالهواء بنسب تفوق متاحة الغازات الثالثة تكون الفرصة
  .6اآلمنة

نيوم والصناعات الكيميائية، ومن موان من مصانع األلحيث ينبعث :النشادر الفلور وغاز - 7
7لفات والنفايات البشريةر المركبات العضوية، وتحلل المختخم.  

  

وهي جسيمات إما صلبة مثل الغبار والسناج والمعادن الثقيلة مثل : جسيمات المادة - ثانيا
ق في الهواء وتتشكل بفعل الرياح، أو سائلة وهي صغيرة جدا تعل .الرصاص، والكادميوم

  .1، مثل األحماض والزيوت والمبيدات8وتختلط بمياه األمطار، والثلج
                                                             

  .17-16، ص ص)2006البيطاش سنتر للنشر والتوزيع، : اإلسكندرية( لمستدامةاالبيئة والتنمية  بس،يسري دع 1
 .54، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد شرف،  2
  .17، صسابقمرجع يسري دعبس، البيئة والتنمية المستدامة،  3
 .54، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد شرف،  4
  .55، صسابقالمرجع ال 5
  .55، صالمرجع السابق 6
  .56، صالسابقالمرجع  7
 .362- 361، ص صالمرجع السابق 8
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وهي جسيمات صغيرة تكونت من جزئيات العناصر المعدنية : الجسميات المعدنية -ثالثا
نتيجة لوافظ المصانع، وعوادم السيارات، والصناعات الكيميائية والكهربائية مثل الزئبق 

  .2والرصاص
  

وتشمل هيدروكربونات غازية وسائلة مثل الميثان  :المركبات العضوية المتطايرة - رابعا
%) 50(حو نمن الهيدروكربونات من المركبات اآللية، و%) 34(ور، وينبعث نحو لوالكلوروف

  .3منها من الصناعات التي تستخدم الوقود األحفوري
  

وي إلى عدة تأثيرات سلبية، على صحة الكائنات وقد أدت مشكلة تلوث الغالف الج         
الحية، وخاصة اإلنسان، حيث أدى ذلك إلى تزايد الكثير من أمراض التنفس لدى اإلنسان، مما 

فوجود غاز أول  .أثر على كفاءته في أعماله المختلفة، نتيجة انخفاض نسبة مقاومته لألمراض
يق التنفس، وأمراض القلب، والربو كما أكسيد الكربون مثال في الهواء الجوي يؤدي إلى ض

تعمل الجسيمات الدقيقة المختلفة على حدوث ترسبات على جدار خاليا الرئتين تمنع امتصاص 
للحلق، كما يؤثر تلوث الهواء الجوي  ااألكسجين الالزم للتنفس، وتسبب تهيجا للعينين وآالم

قطعان  من ثمو ،والنباتات أوراق الشجر، على حياة النبات والحيوان، حيث يسبب إتالف
في الهواء الجوي،  وجود غاز األوزون ؤديكما ي. 4الماشية بسبب وجود مركبات الفلور فيه

لى أضرار صحية كبيرة، حيث يعمل على تعطيل الجهاز المناعي، وحدوث أمراض رئوية إ
كما قد يسبب تلفا في كروموزومات الحيوانات وفقر الدم عند  ،وقلبية، ويقلل من مقاومة الجسم

  .5اإلنسان
  

  :ويـر التلوث الجـمظاه -ج
تتعدد مظاهر التلوث الجوي التي تسبب أضرار كبيرة للكائنات الحية فوق األرض، ومن       

  :ما يلي تلك المظاهر
  :ظاهرة ثقب طبقة األوزون -1

األوزون هي إحدى طبقات الغالف الجوي، حيث تعتبر  طبقة أشرنا سابقا إلى أن        
درعا واقيا للكائنات الحية على سطح األرض، من أضرار األشعة فوق البنفسجية اآلتية من 

هو  واألوزون .الشمس، بما تمتاز به هذه الطبقة من قدرة فائقة على امتصاص هذه األشعة

                                                                                                                                                                               
 .362- 361، ص صمرجع سابقسامح الغرایبة، یحیى الفرحان،  1
 .57، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد شرف،  2
  .58، صالمرجع السابق 3
  .268، صمرجع سابقاالستراتيجية الوطنية لتنمية المستدامة،  4
 .296، صالمرجع السابق 5
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ات من األكسجين، ألنه صورة غير غاز سام، عديم اللون والرائحة، ويتكون من ثالث ذر
ويتكون . 1الواحد منه من اتحاد ذرتين يءمستقرة من صور األكسجين الذي يتكون الجز

األوزون عندما يتعرض األكسجين لتأثير األشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، فتحلل 
كسجين ات األيئات نشطة، يتحد بعضها مرة أخرى مع جزات األكسجين إلى ذرجزيئ بعض

مكونة األوزون، ونتيجة لذلك يتم امتصاص قدر كبير من األشعة فوق البنفسجية، الصادرة 
  .2ؤثر في الكائنات الحيةيعن الشمس، فال يصل منها إلى سطح األرض إال قدر معتدل ال 

  

وتتسبب في استنزاف طبقة األوزون مجموعة من المواد الكيماوية، تعرف بالمواد       
، حيث يؤدي انبعاث )CFCS(أشهرها فلوريدات الكربون الكلورية ) ODS(المستنزفة لألوزون 

هذه المواد إلى تركيز الفلور في الهواء الجوي، الذي بدوره يؤدي إلى تدمير جزيئات 
ذه المواد في صناعة الثالجات، ومكيفات الهواء، والرغويات األسفنجية ستخدم هاألوزون، وتُ

ج محتوياتها المستخدمة في األثاث، ومعدات إطفاء الحرائق، وغير ذلك من العلب التي تُخر
، ناهيك عما تبعثه الطائرات التي تفوق سرعة الصوت، من 3من ثقب صغير تحت ضغط

إلى أكاسيد  ،تروجين واألكسجين في الغالف الجويمحولة الن ،من محركاتها حرارة عالية
  .4النتروجين، التي بدورها تصبح عامال فاعال في تدمير طبقة األوزون

  

تي أهمها سرطان الجلد، وانخفاض وتتسبب هذه الظاهرة في الكثير من األمراض، ال       
األشعة فوق لية برامج التطعيم، وإحداث خلل في جهاز مناعة الجسم، كما أن وصول عاف

البنفسجية يسبب تغيرا في اإلنتاجية الغذائية لبعض النباتات، وما يترتب على ذلك من نقص 
  .5في اإلنتاج الغذائي في الكثير من بالد العالم

  

  ":تغير المناخ"ظاهرة االحتباس الحراري  -2
يحتوي الغالف الجوي المحيط باألرض على غازات مختلفة بجانب غازي األكسجين     

بون، والميثان، وأكسيد أكسيد الكر ي، والتي من أهمها ثان*والنتروجين تسمى الغازات الدفيئة

                                                             
  .26، ص )1992دار المعارف، : القاهرة(، في الفضاء ثقبسعد شعبان،  1
  .59، ص)1978دار المعارف، : القاهرة(، بحر الهواء الذي نعيش فيهأحمد عوض سالم،  2
برنامج األمم المتحدة للبيئة، : نيروبي(، 2003الكتاب السنوي لتوقعات البيئة العالمية ، UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة  3

  .67، ص)2004
، )2001الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للشر والتوزيع، : عمان(، اإلدارة والبيئة والسياسة العامةكامل محمد المغربي،  4

 .205ص
  .207، صالمرجع السابق 5
متص األشعة مصطلح الغازات الدفيئة يعني تلك العناصر الغازية المكونة للغالف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معاً التي ت *

 .من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي) 5(انظر المادة األولى، البند . دون الحمراء، وتعيد بث هذه األشعة
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ومركبات الكلوروفلور كربون، والمركبات الهيدروكربونية الفلورية، والمركبات ، النتروجين
وهي ذات أهمية ألنها تحافظ على درجة حرارة األرض، لكن ازدياد تركيز الفلورية المشبعة، 

الغازات بفعل نشاطات اإلنسان، جعل هذه الغازات أكثر كثافة عن طريق االنبعاثات التي هذه 
قطع األشجار والقضاء على  يولدها النشاط الصناعي من خالل حرق الوقود، إضافة إلى

الغابات، التي تعتبر مستودعات المتصاص وتنقية هذه الغازات من الجو، حيث يتوقع العلماء 
القرن  الكربون خالللك، سيؤدي إلى تضاعف كمية غاز ثاني أكسيد أن االستمرار في ذ

درجة ) 4.5(إلى ) 1.5(الحالي، والنتيجة المتوقعة لذلك، هو ارتفاع درجة حرارة األرض من 
يبين الغازات االصطناعية ومساهمتها في  )1(رقم والجدول . 1مئوية خالل المائة عام القادمة
  .ائها في الجوإحداث التغير المناخي وفترة بق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(رقم جدول ال
  الغازات االصطناعية ومساهمتها في إحداث التغير المناخي وفترة بقائها في الجو

   

  ازـــــــــالغ
  الكمية المنبعثة

  )عاممليون طن في ال(
المساهمة في إحداث 

  التغير المناخي
فترة بقائها في 

  الجو
  غاز ثاني أكسید الكربون - 1

  5208  األحفورياحتراق الوقود 
  2600- 400  التصحر  200إلى  50من   50

  130  إنتاج اإلسمنت
  8000- 5800  الكربون دیإجمالي كمیات ثاني أكس

  غاز المیثـــــان - 2
  12- 8  20  170-60  حقول األرز

                                                             
- 205، ص ص2001، يوليو 145، القاهرة، العدد السياسة الدولية، "بروتوكول كيوتو وأزمة تغير المناخ"نيرمين السعدني،  1

208.  
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  100-65  الحیوانات الداجنة
  100-50  احتراق الكتل األحیائیة

  50-25  الطبیعيإنتاج ونقل الغاز 
  45-25  استخراج الفحم من المناجم

  70-30  مواقع طمر القمامة
  500-250  إجمالي غاز المیثان

  غاز أكسید النتروجین - 1
  2.4-0.2  األسمدة النتروجینیة

5  120 -150  
  1.7-0.8  خزانات المیاه الجوفیة الملوثة

  1.5-1.0  تغیر في استخدام األراضي
  1<  الوقود األحفورياحتراق 

  3.6    إجمالي أكسید النتروجین
  200-25  17  المركبات الكلوروفلوروكربونية والهالوجينية

  .88، صمرجع سابقالبنك الدولي، المرجع األساس للتقييم البيئي، : المصدر
  

نتيجة ارتفاع درجة حرارة  كالت تبرزعدة مش ما سبق يمكن القول بأن هناكمن خالل      
  1:األرض أهمها ما يلي

نتيجة زيادة سرعة التبخر مما سيؤثر  مما يؤدي إلى جفاف التربةتغير مناخ األرض  .1
 .سلبا على الدول التي تعتمد على األمطار في الزراعة ومياه الشرب

من أضرار بمناطق  يهانتقال مناطق الزراعة في اتجاه القطبين، وما يترتب عل .2
 .راعة الحاليةالز

ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد في القطبين، مما يهدد المناطق الساحلية  .3
 .والجزر الصغيرة بالغرق

 

تراجع اإلنتاج الزراعي، وفقدان من  تتسبب بهوما كما أن هذا التغير في مناخ األرض        
لألمن الغذائي،  اتهديد شكّل التنوع البيولوجي، وما ينتج عن ذلك من نقص في تأمين الغذاء،

واألمن العام نتيجة التداعيات االجتماعية، واألزمات السياسية الناشئة عن هجرة المواطنين من 
) 2(والجدول رقم  .2المناطق المتأثرة، إلى مناطق أخرى داخل الدولة الواحدة أو دول أخرى

على صحة اإلنسان، حيث يتنبأ التقرير الذي صدر عن  ةالمناخي اتيبين التنبؤ بتأثير التغير
، 2025الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، بالتغيرات المتوقع حدوثها في عام 

، سواء من ناحية إجهاد الحرارة المتوقعة، والوفيات في فصل 2100، وعام 2050وعام 
ن تتسبب فيها نواقل األمراض والمياه، كذلك الشتاء، أو من ناحية نوعية األمراض التي يمكن أ

                                                             
 .208- 205ص ص ،المرجع السابق 1
  7، صمرجع سابق ،2020-2010مشروع خطة العمل اإلطارية العربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي  2



52 
 

النتائج المتوقعة لحاالت الفيضانات والعواصف، والوضع الغذائي للسكان المتضررين بظاهرة 
  .التغير المناخي

  )2( رقم جدولال
  التنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية على صحة اإلنسان

  

  2100عام   2050عام   2025عام   التغیرات

 جزءًا في الملیون 970- 540  جزءًا في الملیون 640-445  جزءًا في الملیون 460-405  أكسید الكربونتركیزات ثاني 

المتوسط العالمي لتغیر درجة 
  1990الحرارة عام 

  درجة مئویة 1.4 -5.8  درجة مئویة 2.6 -0.8  درجة مئویة 1.1-5.4

المتوسط العالمي الرتفاع مستوى 
  1990سطح البحر من عام 

  سم 88-9  سم 32-5  سم 3-14

  التأثیرات على صحة اإلنسان

إجھاد الحرارة والوفیات في 
  الشتاء

زیادة في الوفیات واالعتالالت  -
  .المرتبطة بالحرارة

انخفاض الوفیات في الشتاء في  -
  .بعض المناطق المعتدلة

تضخم تأثیرات اإلجھاد 
  تضخم تأثیرات اإلجھاد الحراري  .الحراري

تنقلھا نواقل األمراض التي 
  األمراض والمیاه

تزاید اتساع المناطق التي من   
المحتمل أن تنقل المالریا 

  وحمى الدنج

اتساع المناطق التي من المحتمل 
  .أن تنقل المالریا وحمى الدنج

زیادة الوفیات واإلصابات   والعواصف الفیضانات
وحاالت العدوى المصاحبة 

  .للطقس المتطرف

 زیادة أكبر في الوفیات
  .واإلصابات وحاالت العدوى

زیادة أكبر في الوفیات 
  .واإلصابات وحاالت العدوى

سرعة تأثر الفقراء بتزاید خطر   التغذیة
  .الجوع

یظل الفقراء سریعي التأثر 
  .بتزاید خطر الجوع

یظل الفقراء سریعي التأثر بتزاید 
  .خطر الجوع

  :نقالً عن). الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(البنك الدولي،  -رير التجميعي، التق2001روبرت واطسون وآخرون، تغير المناخ : المصدر
  .102، صمرجع سابقعبدالمنعم مصطفى مصطفى، وضاري ناصر العجمي، 

  

فيتنبأ بتأثير ظاهرة التغير المناخي على موارد المياه في العالم، ) 3(أما الجدول رقم      
حيث تتأثر هذه الموارد بزيادة تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون ، على إمدادات هذه المياه، 
وجودتها، ونسب الزيادة في الطلب عليها، كذلك الظواهر المتطرفة الناتجة عن الفيضانات، 

  .2100، و2050، و2025 األعوامذلك في و
  )3( رقم جدولال

  التأثيرات التي سوف تحدث في موارد المياه في العالم نتيجة التغيرات المناخية
  

  2100عام   2050عام   2025عام   التغیرات

  الملیونجزءا في  970-540  جزءا في الملیون 640-445  جزءا في الملیون 460-405  تركیزات ثاني أكسید الكربون
المتوسط العالمي لتّغیر درجة 

  درجة مئویة 1.4-5.8  درجة مئویة 2.6-0.8  درجة مئویة 5.4-1.1  1990الحرارة من عام 

المتوسط العالمي الرتفاع 
مستوى سطح البحر من عام 

1990  
  سم 88- 9  سم 32- 5  سم 14- 3

  :التأثیرات على موارد المیاه
تضخم تأثیرات إمدادات تناقص إمدادات المیاه في القصوى تزحزح التدفقات   إمدادات المیاه
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لألنھار من الربیع نحو 
الشتاء في األحواض التي 
تكون الثلوج فیھا مصدرا 

  .مھما للمیاه

كثیر من البلدان التي تعاني 
من إجھاد المیاه وزیادتھا في 
بعض البلدان األخرى التي 
  .ال تعاني من إجھاد المیاه

  .المیاه

  اهجودة المی

تدھور جودة المیاه من  - 
جراء درجات الحرارة 

  .األعلى
تعدیل تغیرات جودة المیاه  - 

نتیجة للتغیرات في حجم 
  .تدفق المیاه

زیادة طغیان المیاه المالحة  - 
على مستودعات المیاه 
الجوفیة الساحلیة من جراء 
االرتفاع في مستوى سطح 

  .البحر

تدھور  جودة المیاه من  - 
الحرارة جراء درجات 

  .األعلى
تعدیل تغیرات جودة المیاه  - 

نتیجة للتغیرات في حجم 
  .تدفق المیاه

  
  تضخم تأثیرات جودة المیاه

  الطلب على المیاه

الطلب على المیاه ألغراض 
الري سیستجیب للتغیرات 
في المناخ وسوف یؤدي 
ارتفاع درجات الحرارة إلى 

  .زیادة الطلب على المیاه

على تضخم تأثیرات الطلب 
تضخم تأثیرات الطلب على   المیاه

  .المیاه

  الظواھر المتطّرفة

تزاید األضرار الناجمة  - 
عن الفیاضات من جراء 

  .زیادة شدة سقوط األمطار
زیادة تواتر حاالت  - 

  الجفاف

زیادة أخرى في األضرار  - 
  .الناجمة عن الفیضانات

زیادة أخرى في ظواھر  - 
الجفاف والتأثیرات الناجمة 

  .عنھا

تزاید األضرار الناجمة عن 
  .الفیاضات عدة أضعاف

نقالً  )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(البنك الدولي،  - ، التقرير التجميعي2001روبرت واطسون وآخرون، تغير المناخ، : المصدر
  .120، صمرجع سابقضاري ناصر العجمي، عبدالمنعم مصطفى مصطفى، : عن

  

يتنبأ بتأثر النظام البيئي العالمي، بظاهرة التغير المناخي، حيث  )4(ول رقم والجد         
، 2100، و2050، و2025 األعواميكولوجي في أليتنبأ بالوضع الذي سيكون عليه النظام ا
تأثير ذوبان المناطق الجليدية المختلفة،  كما يوضحسواء في البيئة البحرية، أو األرضية، 

نتيجة زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وارتفاع درجة حرارة األرض، على مختلف 
  .ة في العالميالنظم البيئ

  )4( رقم جدولال
  على النظام البيئي العالميالتأثيرات 

  
  2100عام   2050عام   2025عام   التغیرات

تركیزات ثاني أكسید 
  الكربون

جزءا في  405-460
  الملیون

جزءا في  445-640
  الملیون

جزءا في  540-970
  الملیون

المتوسط العالمي لتّغیر 
درجة الحرارة من عام 

1990.  
  درجة مئویة 1.4-5.8  درجة مئویة 2.6-0.8  درجة مئویة 1.1-5.4

المتوسط العالمي الرتفاع 
مستوى سطح البحر من عام 

1990.  
  سم 88-9  سم 32-5  سم 3-14

  :یكولوجيألالتأثیرات على النظام ا

تزاید تبییض المرجان   -   الشعب المرجانیة
وموت المرجان على نطاق 

تناقص التنوع البیولوجي  - 
في األنواع األحیائیة 

تزاید تبییض المرجان  
  .وموتھ على نطاق واسع
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وتناقص غالت األسماك   .واسع
  الشعابیة

ة ـق الرطبـــالمناط
  والشواطئ الساحلیة

ضیاع بعض األراضي  - 
الرطبة الساحلیة نتیجة 
  .الرتفاع مستوى سطح البحر

  .زیادة تآكل الشواطئ - 

تزاید ضیاع األراضي  - 
الرطبة الساحلیة على نطاق 

  .واسع
  .زیادة تآكل الشواطئ - 

تزاید ضیاع األراضي  - 
الرطبة الساحلیة على نطاق 

  .واسع
  .زیادة تآكل الشواطئ - 

االیكولوجیة النظم 
  األرضیة

تزاید موسم النمو في  - 
مناطق خطوط العرض 
الوسطى والعلیا وتزحزح 
نطاقات األنواع النباتیة 

  .والحیوانیة
زیادة صافي اإلنتاجیة  - 

األولیة في كثیر من غابات 
مناطق خطوط العرض 

  .الوسطى والعلیا
زیادة تواتر اضطراب  - 

یكولوجي من جراء ألالنظام ا
  .فاتالحرائق واآل

انقراض بعض األنواع  - 
األحیائیة المھددة واقتراب 

  .بعضھا من االنقراض
قد تستمر أو ال تستمر  - 

  .صافي اإلنتاجیة األولیة 
زیادة تواتر اضطراب  - 

یكولوجي من جراء ألالنظام ا
  .الحرائق واآلفات

  
الفریدة  نباتاتضیاع ال - 
مثل نباتات منطقة الرأس (

في جنوب أفریقیا وبعض 
  ).بات السحبغا
زیادة تواتر اضطراب  - 

یكولوجي من جراء ألالنظام ا
  .الحرائق واآلفات

  دـــــــات الجلیـــــبیئ
  القطبیة

  
تراجع الثالجات وتناقص  - 

حجم الجلید البحري وانصھار 
بعض التربة الصقیعیة، 
وزیادة طول أمد المواسم 
الخالیة من الجلید على األنھار 

  .والبحیرات

واسع في الجلید تناقص  - 
البحري في المنطقة القطبیة 
الشمالیة، وھو ما یفید النقل 
البحري،ولكنھ یضر بالحیاة 

مثل عجل البحر (البریة 
  ).والدب القطبي

انخساف األرض الذي  - 
یؤدي إلى إلحاق أضرار 

  .بالبنیة األساسیة

  
خسائر كبیرة في حجم  - 

جلید الثالجات، والسیما 
  .الثالجات المداریة

نقالً  )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(البنك الدولي،  - ، التقرير التجميعي2001روبرت واطسون وآخرون، تغير المناخ، : المصدر
  .110، صمرجع سابقضاري ناصر العجمي، عبدالمنعم مصطفى مصطفى، : عن

  

  ):ظاهرة الضباب الدخاني(احتجاب الرؤية  -3
 اإلصداراتوهي تعتبر من أكثر الظواهر الطبيعية خطراً على حياة اإلنسان، حيث تعمل    

من مدى الرؤية، وفي حالة تلبد  اإلقاللمثل الجسيمات الدقيقة والدخان واألبخرة وغيرها على 
بكثافة تعجز أشعة الشمس عن الوصول إلى األرض بكميات كافية،  اإلصداراتالجو بهذه 

التمثيل الضوئي، كما أن الضباب الدخاني يكون شديد الخطورة على التنفس،  وتتعطل عملية
ت ناضافي وأنسجة الرئتين، ناهيك عن اضطراب التنقل واضطراب سقوط األمطار، مما يسبب

  .1معا مدمرة أو انقطاع تام للمطر متلفا للزراعة والحياة
  

ما جة ظاهرة الضباب الدخاني، مثلنتيوقد حدثت العديد من الكوارث البيئية في العالم       
شخص نتيجة لهذه الظاهرة، وتكرر  )700(في مدينة لندن، حيث توفي  1873حدث عام 

                                                             
  .268، صمرجع سابقستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الا 1
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شخص عندما تكون الضباب  )4000(، حيث توفي 1952عام  ،وفي نفس المدينة ،ذلك
  .1الدخاني، وحجب الرؤية بين المارة في شوارع المدينة لمدة خمسة أيام متواصلة

  

  :األمطار الحمضية -4
تمثل األمطار الحمضية أكثر المشكالت الناتجة بفعل تلوث الغالف الجوي، وتتأثر المدن      

الحضرية الكبرى، والمناطق المجاورة لها، باألمطار الحمضية بسبب ارتفاع مستوى التلوث 
يجة لوجود الهوائي بها بالغازات المنبعثة من النشاط الزراعي، حيث تنتج هذه األمطار نت

ة وبصورة رئيس -د تفاعلها مع الماءمرتفعة في الجو من مواد تشكل أحماضا عنتركيزات 
في (وهي أكاسيد تتشكل في الطبيعة  ،وبدرجة أقل أكاسيد النتروجين - ثاني أكسيد الكبريت

، غير أن المصادر الصناعية المتواجدة في المناطق )الغازات البركانية، والرذاذ البحري
ية الكبرى، تبث كميات تتجاوز المقادير الطبيعية مثل محطات توليد الكهرباء التي الصناع

تعمل على الفحم والبترول، وهي أكبر مصادر ثاني أكسيد الكبريت، يليها استخدام الفحم 
الحجري، كما تعتبر محطات توليد الطاقة ومحركات االحتراق الداخلي، أكبر مصادر إطالق 

ث تُظهر البيانات أن األمطار الحمضية تهطل بصورة كبيرة في أوربا أكاسيد النتروجين، حي
وأمريكا الشمالية، كما تأثرت بلدان مثل كندا، وألمانيا، والبلدان االسكندنافية بمصادر غاز ثاني 

  .2أكسيد الكربون الذي يشكل األمطار الحمضية الموجودة في بلدان أخرى
  

اتحاد كيميائي بين جزيئات الماء الموجودة بالهواء مع "بأنها وتُعرف األمطار الحمضية        
جزيئات بعض الغازات الموجودة بالهواء أيضا، أو المترسبة فوق سطح األرض مكونة 

  .3"مركبات حمضية
  

وتؤدي األمطار الحمضية إلى إتالف المساحات الخضراء، إضافة إلى تآكل المباني       
 ما ظهرت أضرار األمطار الحمضية على المسطحات المائيةاألثرية والمنشآت المعدنية، ك

بأنواعها العذبة والمالحة وأضرارها بالموارد السمكية فيها، وتعمل هذه األمطار على تعرية 
  .4أشكال سطح األرض، وانخفاض خصوبتها، وبالتالي تدني معدل النمو فيها

  

لغالف الجوي، ومكانيا على ليبيا، وبما أن هذه الدراسة تقتصر موضوعيا على حماية ا        
  .عليه يمكن توضيح أهم مصادر التلوث الجوي في ليبيا

  

                                                             
  .44، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد شرف،  1
  .88، صسابقمرجع البنك الدولي، المرجع األساس للتقييم البيئي،  2
  .69، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد شرف،  3
  .84-80، ص صالمرجع السابق 4
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  :مصادر التلوث الجوي في ليبيا -د
  1:تتعدد مصادر التلوث الجوي في ليبيا، إال أن أبرزها ما يلي     

دخلت ليبيا في بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى هذا النوع  :مصافي تكرير النفط -1
نشئت العديد من مصافي تكرير النفط، مثل مصفاة الزاوية، من الصناعات النفطية، حيث ُأ

تساهم هذه الصناعات في نسبة كبيرة من تلوث الهواء، و .والبريقة، ورأس النوف، وطبرق
الغازات الضارة في الهواء الجوي، نتيجة حرق  انبعاث تزايد وتشير بعض الدراسات إلى

كذلك أشار التقرير الوطني األول للبيئة  ،2الوقود في الحقول النفطية والمصافي الليبية
والصادر عن الهيئة العامة للبيئة، إلى أن مصانع تكرير النفط، تعتبر أكبر مصادر تلوث 

  .3الغالف الجوي في البالد

تنتشر في ليبيا عدة مصانع للبتروكيمياويات، مثل مصانع أبي  :مصانع البتروكيماويات -2
يثانول، وبعض الغازات، إلع اليوريا، واكماش، ومجمع رأس النوف، والبريقة، حيث تصنَّ

، إلى أن هذه الصناعات بالمنطقة 1995ويشير تقرير المركز الفني لحماية البيئة عام 
  .4لجويالوسطى، تطلق العديد من الملوثات في الهواء ا

أعداد وسائل النقل في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ في ليبيا،  تتزايد :وسائل النقل -3
والتي تعتمد على احراق المشتقات النفطية المختلفة، مما يسهم في زيادة نسبة انبعاث الغازات 

از غ، إلى أن الزيادة في معدالت انبعاث خليفة األعوجالملوثة للهواء الجوي، وتشير دراسة 
 تكما خلص. 5مدينة طرابلسثاني أكسيد الكربون، تتناسب طرديا مع زيادة عدد المركبات في 

مدينة إلى ارتفاع تركيز الغازات الملوثة للهواء الجوي في  الرؤوف المحروقعبددراسة 
  .6، نتيجة الغازات المنبعثة من عوادم المركبات اآللية في جميع نقاط التجميعطرابلس

تنتج مصانع األسمنت العديد من الملوثات الجوية، غير أنواع  :األسمنت والجيرمصانع  -4
ت كبيرة في الجو، وتسبب احتراق المشتقات النفطية، وهي الغبار واألتربة التي تتصاعد بكميا

وتشير الدراسات المحلية إلى أن  ،ة كثيرة، وتوجد عدة مصانع في المدن الليبيةييئأضرارا ب

                                                             
  .270، صمرجع سابقاالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،  1
رسالة ماجستير غير  ،)دراسة تطبيقية على واقع االقتصاد الليبي(اآلثار االقتصادية للتلوث البيئي محمد رمضان األحول،  2

  .150، ص1998ة، مدرسة العلوم اإلدارية والمالية، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، منشور
  .107، صمرجع سابق، التقرير الوطني األول للبيئة 3
  .270، صمرجع سابقاالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،  4
  .123، صمرجع سابقخليفة عبداهللا األعوج،  5
  .150، صمرجع سابقعبدالرؤوف مولود أحمد المحروق،  6
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كما تشير دراسة . 1لألسمنت، يعتبر من أكبر عوامل التلوث للبيئة في البالدالنشاط الصناعي 
إلى تأثيرات سلبية لغبار مصانع األسمنت بمدينة بنغازي، على التربة بمنطقة  يوسف األوجلي
2رفت بخصوبتها، نتيجة انتشار الغبار الضار بالنباتات المحيطة بالمصنعالهواري التي ع.  

حرق القمامة في ليبيا في أماكن غير مناسبة، وبطرق غير علمية، تُ :حرق القمامة -5
تلوث الهواء بالعديد من الغازات السامة، والجسيمات الدقيقة، وما ينتج عن  ويتسبب ذلك في

  .3ذلك من أضرار جسيمة على البيئة والصحة العامة في البالد

ة الكهربائية من القطاعات تعتبر محطات توليد الطاق :محطات توليد الطاقة الكهربائية -6
ة المسؤولة عن استهالك الوقود األحفوري في ليبيا، وهو ما يؤدي إلى انبعاث العديد الرئيس

وقد أشار التقرير الوطني األول للبيئة إلى أن هناك العديد من  .من الغازات الضارة في الجو
توليد الطاقة  المشكالت البيئية ناتجة عن انبعاث عدد من الملوثات من بعض محطات

  .4الكهربائية، الفتقار هذه المحطات إلى وسائل منع انبعاث هذه الملوثات

ساهمت الورش الصغيرة لصهر  :ورش صهر الرصاص وصناعة الحديد والصلب -7
نشئت في السنوات األخيرة بطرق بدائية، في رفع نسبة تلوث الهواء بمادة الرصاص التي ُأ

صناعة الحديد والصلب غازات مثل أكاسيد  عن صدرالرصاص المضرة بالبيئة، كما ت
  .5الكبريت والنتروجين، وأبخرة العناصر الثقيلة الضارة بالبيئة الجوية

أدى االنتشار الكبير للمبيدات الحشرية، خالل السنوات األخيرة إلى  :المبيدات الحشرية -8
شرية أو الزراعية، وقد ظهور الكثير من المشكالت البيئية، والصحية، سواء على البيئة الب

أشار التقرير الوطني األول للبيئة إلى ارتفاع كمية المبيدات المفرج عنها من قبل الهيئة العامة 
حوالي  1987 عام، حيث بلغت كمية المبيدات الزراعية )2001- 1987( الفترةللبيئة خالل 

طن، أما مبيدات الصحة العامة فقد ) 2784(إلى  2001 عامفي  توارتفع ،طن) 729(
  .20016 عامطن ) 3170(إلى  1987 عامطن ) 1662(من  تارتفع

  

                                                             
  .38، صمرجع سابقعائشة العالم،  1
دراسة بيئية فسيولوجية لتأثير غبار مصانع األسمنت ببنغازي على نمو وتطور إنتاجية يوسف الفرجاني محمد األوجلي،  2

  .70-63ص ، ص1999، سرسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم، جامعة قاريون محصول نبات القمح،
، ص 2008، 32، الهيئة العامة للبيئة، العدد البيئة، )"القمامة المنزلية(اآلثار السلبية للمخلفات المنزلية الصلبة "فوزية غنية،  3

  .20-18ص
  .108، صمرجع سابقالتقرير الوطني األول للبيئة،  4
  .27، صالمرجع السابق 5
  193، صسابق مرجعالتقرير الوطني األول للبيئة،  6
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العالمية إلى أن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيا  اإلحصاءاتوأشارت بعض        
نه مع إحيث ، في العالم ثاني أكسيد الكربونات غاز من كافة انبعاث%) 0.2(يمثل حوالي 

زيادة الطلب على الطاقة، وزيادة عدد المركبات اآللية على الطرق، وانبعاث غاز ثاني أكسيد 
الكربون كمنتج ثانوي في صناعة الجير واألسمنت والحديد، وما الزم ذلك من طلب على 

وصل عام حتى ثاني أكسيد الكربون تدريجيا غاز انبعاث  أدى إلى ازديادالوقود األحفوري، 
  .1مليون طن سنويا) 50(إلى حوالي  2003

  

وجود مشكالت حقيقية في البيئة الجوية  ومن خالل ما تقدم خلصت الباحثة إلى         
الليبية، مما يتطلب رصد لما تم بذله من جهود دولية في إطار السياسة الدولية لحماية الغالف 
الجوي، ومقارنة ذلك بالجهود التي تبذلها ليبيا كعضو في المجتمع الدولي، من خالل سياستها 

تين في سعيهما لحماية الغالف الجوي البيئية المحلية، لمعرفة مدى التوافق بين السياسي
  .وهو ما سيتم تناوله في هذه الدراسة. العالمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الخالصة
  

  

                                                             
  .265، صمرجع سابقاالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،  1
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سعى هذا الفصل إلى التعرف إلى المفاهيم األساسية لمشكلة الدراسة في المبحث األول     
منه، حيث تم ربط هذه المفاهيم للوصول إلى تصور شامل للسياسة العامة للبيئة، من خالل 
التطرق إلى ماهية السياسة العامة، والبيئة، بناء على مختلف الدراسات، كما تم الربط في هذا 

بين مفهوم السياسات البيئية ومفهوم التنمية المستدامة باعتبارها أحد أهم أهداف  المبحث
  .السياسة الدولية التي تسعى إلى تحقيقها لحماية البيئة

  
أما المبحث الثاني فقد تناول مشكلة التلوث البيئي باعتبارها أحد المشكالت الرئيسة       

ئي بعناصره وأنواعه المختلفة، وتم التركيز على للبيئة، حيث تم التعرض لمفهوم التلوث البي
تلوث الغالف الجوي، كأحد المحددات الموضوعية للدراسة، وتم استعراض أنواع الملوثات 
التي يتعرض لها، والمظاهر المختلفة لهذا التلوث مع التركيز على مصادر التلوث في ليبيا، 

ية في البيئة الجوية الليبية، بناء وخلصت الدراسة في هذا المبحث إلى وجود مشكالت حقيق
  .على عدد من التقارير والدراسات المحلية التي تشير إلى ذلك



 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني

  االهتمام الدولي بحماية البيئة
 

  
  

  .جهود منظمة األمم المتحدة في مجال حماية البيئة - المبحث األول
  

  .دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة الجوية - المبحث الثاني
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  المبحث األول
  جهود منظمة األمم المتحدة في مجال حماية البيئة

  

  :تمهيد
يعتبر االهتمام بقضايا البيئة، تحول طرأ على النظام العالمي، نتيجة مجموعة من      

الظواهر التي تتصل بالتقدم العلمي السريع، والمرتبط بنمط التنمية في مختلف النظم 
، ولعل التدهور الذي طرأ 1االقتصادية، وتأثيراتها الكبيرة والمباشرة على النظم البيئية العالمية

التوترات الدولية في أجزاء كثيرة وبيئة كان مصدراً للعديد من االضطرابات السياسية، على ال
من العالم، مما جعل الحاجة ملحة إلى العمل السياسي العالمي المنظم، والمتسم بروح 
المسؤولية، والذي تتضافر فيه الجهود، لتلبية األهداف اإلنسانية، وطموحاتها في االهتمام 

  .2بيئة، والبحث عن حلول لمشكالتهابحماية هذه ال
  

ويعتمد نجاح التعاون في هذا المجال، على تحقيق التوازن بين المصالح المتباينة، حيث      
وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة،  الً في منظماته الدولية المختلفةممث ،ن المجتمع الدوليإ

وفق بين السيادة الوطنية، والحاجة إلى يعتمد على تحديد أسس جديدة للعالقات الدولية، التي ت
  .3حماية البيئة من مختلف مظاهر التدهور والدمار

  

اً في تحديد من المهتمين، ستكون محوراً رئيس إن قضية حماية البيئة، كما يرى العديد     
القادمة، حيث أصبح التعامل الناجح مع  األعواممستقبل الدول والمجتمعات كافة، خاصة في 

هذه القضية، يعتمد على مدى الرؤية الشاملة التي تركز على األخذ بكل األبعاد المتشابكة لهذه 
القضية، بداية من حسن إدارة اإلمكانيات المتاحة، إلى استحداث تطوير مختلف أنشطة التنمية، 

تي تعتمد على موارد جديدة للطاقة، والتقنية وصوالً إلى التبعات االقتصادية والقانونية، ال
  .4صناعات، والممارسات الجديدة لالستهالك لمختلف المجتمعاتلالجديدة ل

  
  
  
  
  

                                                             
والعلوم  الكويت، المجلس الوطني للثقافة(، 1945األمم المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ حسن نافعة،  1

 .387، ص)1990واآلداب، 
  .81، ص1992، أكتوبر، )110(، العدد السياسة الدولية، "اإلدارة الدولية لقضايا البيئة"عطية حسين أفندي،  2
  .88، صالمرجع السابق 3
 .40ص ،2010، يناير، )179(، العدد السياسة الدولية، "البيئة قضية القرن الحادي والعشرين:تقديم"كارن أبوالخير،  4



61 
 

  :بدايات االهتمام الدولي بحماية البيئة - أوال
تطور النظام السياسي الدولي تطورا سريعا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث         

، إال أن هذا المفهوم تغّير بعد بيةوهي إال مرادفا للسياسة األور الدولية ماكانت السياسة 
، حيث تضاعف عدد الدول المستقلة، نتيجة حصول الكثير من الدول 1الثانية العالميةالحرب 

على استقاللها السياسي، بما تحمله هذه الدول من تيارات ثقافية وحضارية، تختلف في 
ية، والحضارية الغربية، مما كان له أثر كبير في خلق أوضاع جديدة محتواها عن القيم الثقاف

  .للنظام الدولي
  

وقد كان لهيئة األمم المتحدة فضل السبق في لفت االنتباه إلى األخطار المحدقة بالبيئة       
 نتج عنه تنبه، 2في نشر الوعي بها على المستوى العالميهاماً لعبت دورا حيث اإلنسانية، 

المجتمع الدولي إلى خطورة تلوث البيئة على صحة اإلنسان وإن كان بشكل غير مباشر، 
، ةعندما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، في مادته الثانية عشر

متّع بأعلى مستوى من الصحة تعلى أن الدول األطراف في العهد تقر بحق كل إنسان في ال
ية يمكن بلوغه، كما نص على أنه يتعين على الدول األطراف أن تعمل على الجسمية، والعقل

، كما 3الممارسة الكاملة لهذا الحق، واتخاذ التدابير الالزمة لتحسين الصحة البيئية والصناعية
ة للمنظمة هو تحقيق التعاون أن المقاصد الرئيس ،المتحدة في مادته األولى األمماعتبر ميثاق 

ذات الصبغة االقتصادية، واالجتماعية واإلنسانية، إضافة إلى  ،المسائل الدوليةالدولي على حل 
ديباجته إلى عزم شعوب األمم المتحدة على استخدام األداة الدولية في ترقية الشؤون  إشارة

  .4االقتصادية، واالجتماعية للشعوب جميعا
  

لبداية الحقيقية برز اتُ هامةمؤشرات  أن هناك نجد ،أحكام هذا الميثاق خالل دراسةمن       
لالهتمام الدولي بقضايا البيئة، حيث يتبين أن ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
واإلنسانية، وحل المسائل الدولية ذات العالقة بها، يعد غاية أساسية، نشأت منظمة األمم 

االقتصادية المتحدة للوصول إليها، وال شك أن المسائل البيئية تدخل ضمن الشؤون 

                                                             
، )1987منشورات ذات السالسل، : الكويت(، العالقات السياسية الدولية دراسة في األصول والنظرياتإسماعيل صبري مقلد،  1

  .46ص
 .242، صمرجع سابقحسن نافعة،  2
  .، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوق اإلنسانالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 3

  .http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html                                           9/1/2010الزيارة تاريخ 
  
  .، األمم المتحدة، نيويوركميثاق األمم المتحدة 4

      .http://WWW.un.org/documents/charter/preamle.shtml                                .20/9/2010تاريخ الزيارة 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
http://WWW.un.org/documents/charter/preamle.shtml
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، وهو األمر الذي أكدته األمم الرتباطها بتنمية ورفاهية حياة اإلنسان ،واالجتماعية واإلنسانية
المتحدة، بإصدار العديد من الوثائق التفسيرية لنصوص الميثاق، ودور المنظمة وأسلوب 
عملها، كما اتضح ذلك بصورة عملية من ممارسات المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

  .1عه المتعددةوفرو
  

على أن مظاهر التطوير الصناعي، وما جلب معه من استخدام واسع  علماء البيئةويتفق       
االستخدام المتزايد للسيارات  إضافة إلىللمنتجات النفطية، والفحم الحجري كمصادر للطاقة، 

، وأدى 2يئةل النقل المختلفة، وما ينتج من نفايات صناعية، قد فاقم من خطر تلوث البئووسا
ظهور الكثير من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرها، األمر الذي فرض إلى 

  .على المجتمع الدولي البحث عن حلول لهذه األزمات والمشكالت
  

، تتراوح بين ييرى العديد من علماء البيئة أن مؤشرات التلوث البيئ في هذا اإلطار      
التي سبقت الحرب  األعوامعلى مر  اإلنسانيجم النشاط الصناعي الصعود والهبوط تبعاً لح

، 1945في اليابان عام  وناجازاكيالذرية على هيروشيما  القنابلالعالمية الثانية، إال أن إلقاء 
مع الكثير من علماء  مصطفى طلبة، ويتفق 3جعلت مؤشرات التلوث البيئي في تصاعد مستمر

قضية التلوث الناتج عن نتيجة رد فعل تجاه  كانت ةأن الحركة البيئية الحديث على البيئة
 كارسون راشيلليها كتاب عوالتي ركّز  ،المبيدات السامة في الواليات المتحدة األمريكية

با، حيث وذلك القلق الشديد الذي أصاب شعوب شمال أور ال، وت1962 عام" الربيع الصامت"
أن  ،ج والسويديالحظ سكّان كل من النرو عندماكثرة بحيراتها، تمتاز دول تلك الشعوب ب

أدى هذا القلق إلى ضغط تلك الشعوب على  حيثاألسماك تطفو ميتة على سطح مياهها، 
األمر ال التخاذ إجراءات تحد من حجم الكارثة، وبالتالي أدركت هذه الحكومات أن  ،حكوماتها

إلى منظمة األمم  1968مت حكومة السويد عام تقديمكن التصدي إليه بشكل منفرد، عندها 
، وأقرت منظمة األمم المتحدة ذلك، اإلنسانيةالمتحدة تطلب عقد مؤتمر دولي عن البيئة 

19724 عام عقد هذا المؤتمر في ستوكهولم عاصمة السويد في يونيهوقررت أن ي.  
  

                                                             
  .117، ص1992، أكتوبر )110(، العدد السياسة الدولية، "األبعاد القانونية الدولية: البيئة والتنمية"إبراهيم محمد العناني،  1
 .30ص، المرجع السابق 2
، أكتوبر، )110(، العدد السياسة الدولية، )"العالقة بين البيئة والتنمية(األبعاد اإلستراتيجية لقضايا البيئة "مراد إبراهيم دسوقي،  3

 .103-98، ص ص1992
، ص 2002، أكتوبر، )150(، العدد السياسة الدولية، "مستقبل التعاون الدولي في ضوء قمة األرض"محمد عالء عبدالمنعم،  4

  .258-254ص
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متمثال في حدثين  1972الدولي بحماية البيئة عام  االهتماموقد جاء التحول الحقيقي في        
التي أصدرها نادي و "The Limits to Growth"أولهما كان صدور دراسة بعنوان  :هامين

األرض، وقد  مشكالتروما، وهو تجمع مكون من خمسين شخصية دولية يهدف للتباحث قي 
تخذ إذا لم تُ 2000لول عام حذّرت هذه الدراسة من انهيار خطير في الحضارة الحديثة بح

الخطوات الالزمة للسيطرة على االتجاهات البيئية والسكانية المعاصرة، وقد طرحت هذه 
الدراسة ألول مرة فكرة الحدود الخارجية بمعنى تحديد التنمية بحدود موارد األرض، أما 

في  1972عام  فقد تمثّل في انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية التحول الثاني
  .1استوكهولم عاصمة السويد

  

األسباب التي جعلت من قضية حماية البيئة، قضية  ذكر جملة منيمكن في هذا اإلطار و     
  :وذلك على النحو التالي ،عالمية تهتم بها كافة السياسات المحلية، واإلقليمية والعالمية

والتغير  ،وتلوث البحار ،أصبحت بعض المشكالت البيئية الهامة مثل مشكلة تلوث الهواء -1
المناخي، مشكالت ذات طبيعة متعدية للحدود السياسية للدولة الواحدة المعنية، إلى أقاليم الدول 

فقد أصبح ينظر إلى مثل هذه القضايا، أنها ذات طبيعة دولية فوق قومية، ال  لذا. األخرى
الحلول العملية لها إال من خالل التعاون الدولي، وبواسطة الوسائل الدولية سواء  إيجادن يمك

  .2قانونية أو تنظيمية

، حيث اتسع نطاق هذه الحقوق التي لم تعد مقصورة اإلنسانتنامي االهتمام الدولي بحقوق  -2
ية العقيدة وحق مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، وحر ،على الحقوق والحركات التقليدية

إلخ، وإنما اتسع هذا النطاق ليشمل حقوقا أخرى من نوع جديد، كالحق في تداول ...االجتماع
  .3والحق في بيئة سليمة ونظيفة، والحق في التمتّع بمستوى معيشي مقبول ،المعلومات

خاصة في مجالي الطاقة والمياه والتي  ،تزايد أهمية المصادر الطبيعية كهدف استراتيجي -3
استخدام القوة العسكرية للسيطرة على هذه  نتج عنهتضاعف حدة التوتر بين الدول، أدت إلى 
التي قضايا ال كل ذلك يعتبر من .من الحرب البيئية احتماال كبير الحدوث مما جعلت ،المصادر

مل الدولي المشترك، عإال من خالل اليمكن التصدي له  الوتمثل تهديدا مباشرا لألمن الدولي، 
  .4على مستوى المنظمات الدولية، وتطوير قواعد القانون الدولي العام

                                                             
 .254، صالمرجع السابق 1
  .87، صمرجع سابقعبدالعزيز مخيمر عبدالهادي،  2
، ص 1992، أكتوبر، )110(، العدد السياسة الدولية، "الجوانب القانونية والتنظيمية: الحماية الدولية للبيئة"أحمد الرشيدي،  3

  .142، 136ص
  .104-98، ص ص مرجع سابقمراد إبراهيم الدسوقي،  4
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التداخل بين مشكالت البيئة وقضايا التنمية، فال يمكن للتنمية أن تستمر دون قواعد بيئية  -4
حل التنمية، سليمة، كما ال يمكن حماية البيئة دون مراعاة حسابات التكاليف في مختلف مرا

يحتاج إلى جهد دولي  ،ومن ثم فقد توفرت قناعة دولية بأن إقامة التوازن بين البيئة والتنمية
  .1مشترك تقوم بإدارته أجهزة ومؤسسات دولية

التي تتطلّب تغيرات هيكلية في  ،التشابك بين المشاكل البيئية، واتجاهات التجارة الدولية -5
حداث ممارسات اقتصادية سليمة بيئيا، وهو األمر الذي تعجز االقتصاد العالمي، من أجل است

ة، مما يمومة االقتصادية واالجتماعية والسياسية السلظعنه غالبية الدول النامية، الفتقادها المن
  .2يستلزم تضامن الجهود الدولية إلجراء التغيرات الالزمة لتحقيق تنمية مستدامة

بأعداد متزايدة، وهؤالء هم السكان المتضررون من  نين البيئييبروز ظاهرة الالجئ -6
الكوارث البيئية، والذين يفرون عن مواطن سكنهم ومعيشتهم األصلية بحثاً عن مناطق أكثر 
أمناً للعيش فيها، ومثال ذلك نزوح الكثير من سكان العالم نتيجة الفيضانات والزالزل في 

المشكالت البيئية المختلفة،  هذه ي تنتج عنن التحوالت المادية التإحيث مختلف بقاع األرض، 
تمتد إلى التأثير على مختلف المجتمعات، األمر الذي يستدعي السعي إلى إدارة المشكالت 

  .3ووضع ترتيبات وقائية جديدة على المستوى الدولي ،البيئية عبر المنظمات والهيئات الدولية

لبيئة من األخطار، ومواجهة الكوارث البيئية التكلفة المادية الباهظة، التي تتطلبها حماية ا -7
المختلفة، واعتماد التقنية النظيفة للحد من تلوث البيئة، تتطلّب أن تتحمل كافة دول العالم هذه 
التكلفة، وذلك بتبني سياسات مالية واقتصادية موحدة، وتمويل عالمي مشترك تحت إدارة 

  .4دولية
  

كر من أسباب جعلت قضية البيئة قضية عالمية، يمكن القول بأن كل ما ذُوبالنظر إلى        
إحدى  قضية حماية البيئةبروز السياسات العامة العالمية، حيث أصبحت  ساعد علىذلك 

وتحسين الصحة  ،فالقضاء على الفقر والجوع ،المحاور الرئيسة للسياسات العامة العالمية
ر الشراكة على المستوى العالمي لتحقيق التنمية وضمان االستدامة البيئية، وتطوي ،العامة

                                                             
الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ( ،محمد كامل عارف: ، ترجمةمستقبلنا المشتركاللجنة العالمية للبيئة والتنمية،  1

  .75، 33، ص ص)1989
- 105، ص ص1992، أكتوبر، )110(، العدد السياسة الدولية، "أبعاد اقتصادية لمشكالت البيئة العالمية"خالد محمد فهمي،  2

111.  
  .88 -79، ص ص1992، أكتوبر، )110(، العدد السياسة الدولية، "اإلدارة الدولية لقضايا البيئة"عطية حسين أفندي،  3
 .97-89، ص ص1992، أكتوبر )110(، العدد السياسة الدولية، "قمة األرض والعالقة بين الشمال والجنوب"عالء الحديدي،  4
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حيد المفاهيم واألهداف والسياسات العامة لدى كافة المتوازنة، كل هذه المواضيع أدت إلى تو
  .1أعضاء المجتمع الدولي

  

من  ،والمالية ،ط نجاح الدول النامية في الحصول على المساعدات الفنيةوقد ارتب       
عن طريق  ،هذه الدول للسياسات العامة التي يقررها المجتمع الدوليالجهات المانحة بتبني 

، حيث أصبحت الهيئات والمنظمات المانحة للدعم المادي الموجه إلى 2المؤتمرات الدولية
  .3برامج بعينها، تحدد أولويات السياسات العامة في العديد من الدول

  

ثال هاما للنهج الذي تتّبعه المنظمات م ،وتعتبر سياسة البنك الدولي في مجال البيئة      
ن البنك ال يمول مشاريع تنتهك أي اتفاق بيئي إالمانحة في توجيه السياسات العامة، حيث 

دولي، يكون البلد المقترض طرفا فيه، كما ال يمول البنك مشاريع يمكن أن تغير بيئة بلد 
  .4مجاور

  

أن االهتمام بقضايا البيئة، يأتي نتيجة الستعداد جهات مانحة  سلوى شعراويوترى        
تقديم معونات مالية للمشروعات التي تراعي االعتبارات البيئية، أو نتيجة إلدراك لأجنبية 

الحكومات أن حماية البيئة يعد شرطاً ال غنى عنه، لتحقيق التنمية المتواصلة، والالزمة 
اني الكبير، والموارد المحدودة، وهو ما ينطبق على سياسة لمعالجة االختالل بين النمو السك

  .5المصرية دولةال
  

قدت بداية من سبعينيات القرن الماضي التي ع - سلسلة المؤتمرات العالمية وقد مهدت      
بلورة األطر التي يتركز اهتمامها بمجاالت إلى  -وبداية القرن الحادي والعشرينته نهاي وحتى

والتنمية االجتماعية، مع االختالف في أسلوب الترتيبات  ،والسكان ،والبيئة ،الصحةمحددة مثل 
للعمل، وكذلك متابعة التوصيات، والقرارات، واتساع نطاق المشاركة، إال أنه من الضروري 

السياسات  ُأطُرأصبحت تمثل اآللية المناسبة للوصول إلى  ،التأكيد على أن المنظمات الدولية
وتحدد األهداف التي يجب على الدول أن تعمل على  ،الدولي اإلجماعتمثل  العامة التي

                                                             
سلوى شعراوي جمعة، تحليل السياسات العامة في القرن : ، في"الدولية في السياسات العامة دور المنظمات"حسين عبدالعزيز،  1

  .216، صمرجع سابقالحادي والعشرين، 
 .221، صالمرجع السابق 2
  .35، صمرجع سابقتحليل السياسات العامة في القرن الحادي والعشرين، "سلوى شعراوي جمعة،  3
المجلد  ن،.د.، بالتنمية االقتصادية والبيئيةجيمس لي، وروبرت جودالند، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير،  4
  .39 -36، ص ص1989،  ديسمبر، )28(
  .14 -13، ص صمرجع سابقسلوى شعراوي جمعة، صنع السياسات البيئية في مصر،  5
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وهذا ما وذلك من خالل عقد العديد من المؤتمرات والندوات واالتفاقيات الدولية، ، 1تحقيقها
  .يقود الدراسة إلى طرح هذه اآللية التي ساعدت على تطوير االهتمام العالمي بقضايا البيئة

  
  
  
  
  

  :المؤتمرات الدولية في تطور االهتمام الدولي بحماية البيئةدور  - ثانيا
البيئة على ظهور العديد من الجهود الرسمية،  انعكس االهتمام العالمي المتزايد بقضايا        

والحد من التلوث الذي تجاوز الحدود  ،الموارد البيئية العالمية حمايةوالدولية التي استهدفت 
 هذه المنظمة حيث عملت، 2المتحدة فضل السبق في هذا الخصوص الوطنية، وقد كان لألمم

  :أهمها ما يلي من على الدعوة إلى العديد من المؤتمرات الدولية لمواجهة هذه القضية والتي
  

  ):1972 استكهولم( مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية -1
لى عقد هذا إ ،1968ديسمبر عام دة في الثالث في دعت الجمعية العامة لألمم المتح         

تحقيق  ةًمستهدف. 1972 عام من يونيه 16إلى  5ي الفترة من المؤتمر في مدينة استكهولم ف
البيئة البشرية وتنميتها، وكذلك بحث السبل  حفظإلرشاد الشعوب إلى  ،رؤية ومبادئ مشتركة

   .3ة وتحسينهابما يجب لحماية البيئ لتشجيع الحكومات، والمنظمات الدولية للقيام
  

دولة، وعدد ) 113(ممثلو  حضره كبر المؤتمرات الدولية، حيثأويعد هذا المؤتمر من      
وقد كان انعقاد منظمة دولية غير حكومية، ) 400(كبير من المنظمات المتخصصة، وحوالي 

نتيجة لتنامي الوعي الدولي بمشاكل البيئة في األوساط السياسية، واالجتماعية،  هذا المؤتمر
خذت الدراسات عتبر هذا المؤتمر المؤشر الحقيقي الهتمام العالم بقضايا البيئة، حيث ُأكما اُ
  . 4ئية بعد انعقاد هذا المؤتمر على مأخذ الجد والموضوعيةالبي

  

أن مفهوم البيئة يجب أن يكون شامالً  ،في المؤتمر وقد أوضحت المناقشات التي جرت      
السكان تعني المزيد من الجهد في  عدد للبيئة االجتماعية إلى جانب البيئة الطبيعية، وأن زيادة

تطوير التكنولوجيا لمواجهة الحاجات البشرية، وبالتالي زيادة حدة التلوث، وانتقالها من مشكلة 

                                                             
 .222، صمرجع سابقحسين عبدالعزيز،  1
  .140، صمرجع سابقأحمد الرشيدي،  2

3Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 
1972 (United Nations Publication, Sales No, E.73.11.A) P14.  

  .47، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم ارحومة،  4
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التنمية  ضحت المناقشات ضرورة إيجاد التوازن بينكما أومحلية إلى مشكلة عالمية، 
  .1ومتطلبات حماية البيئة

  

متضمناً أول  ،"إعالن حول البيئة اإلنسانية"وقد صدر عن المؤتمر في ختام أعماله          
ولية ؤوثيقة دولية لمبادئ العالقات بين الدول في الشأن البيئي، وكيفية التعامل معها، والمس

، وخطة عمل ويشتمل اإلعالن على ديباجه وستة وعشرين مبدًأ، 2أضرار عما يصيبها من
المؤثر في  على أن اإلنسان هو العنصر األساستوصية، حيث تؤكد ديباجته  )109(تتضمن 

البيئة، وأن المحافظة عليها وتحسينها يعد موضوعاً هاماً، يؤثر على بقاء الجنس البشري، 
كدت الديباجة على العالقة الوثيقة بين البيئة والتنمية، وضرورة وعلى التنمية االقتصادية، كما أ

  . 3أن تكون هذه العالقة من أجل تحقيق التنمية، والحفاظ على البيئة وحمايتها
  

لكونه يحتوي  ،عتبر إعالن المؤتمر عمالً تقنياً في مجال القانون الدولياُوبكل المقاييس        
مصدراً  اُعتبرلعالقات الدولية في مجال حماية البيئة، كما على مجموعة من المبادئ لتنظيم ا
وقد وضع   ،على الرغم من كونه ال يحمل الصفة اإللزامية ،من مصادر القانون الدولي للبيئة

هو  :األول، المبدأ األهميةفي غاية  ،مبدأين أساسيين للقانون الدولي للبيئة مؤتمر استكهولم
بالبيئة المحيطة  اإلضرارفهو عدم  :سيادة الدولة الكاملة على ثرواتها الطبيعية، أما الثاني

حتل مكانة هامة في التنظيم الدولي، ا، وهو مبدأ هام اإلقليمية) السيادة(خارج حدود الوالية 
 ،دوليأو في إطار التعاون ال ،ن الدول على أساسه تلتزم باتخاذ اإلجراءات من جانبهاإحيث 

  .4أنها الحفاظ على البيئة المحيطةالتي من ش
  

إلى وجوب التعاون الدولي في مسائل حماية  ،وقد أشار اإلعالن الصادر عن المؤتمر         
، والثنائية، وعن طريق منها البيئة، من خالل االتفاقيات الدولية، العالمية، واإلقليمية، الجماعية

أما خطة العمل الدولي الصادرة عن المؤتمر فإن توصياتها تدعو الدول  ،المنظمات الدولية
والحكومات، والمنظمات الدولية، والوكاالت المرتبطة بمنظمة األمم المتحدة إلى التعاون 

كما تضمنت ، 5التخاذ التدابير الالزمة من أجل حماية الحياة والسيطرة على التلوث الضار بها
ألجل ذلك، ولي يكون تابعاً لألمم المتحدة، فأنشأت الجمعية العامة، خطة العمل، إنشاء جهاز د

                                                             
 .117، صسابق مرجعإبراهيم محمد العناني،  1
  .190- 186، ص ص مرجع سابقعبدالعزيز مخيمر عبدالهادي،  2
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ون البيئة، والتعاون الدولي ؤمهمته العناية بش، والذي )UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة
  .1في مجال حماية البيئة اإلنسانية بوجه عام

  

انتقالية هامة في تاريخ النظام ، أن هذا المؤتمر قد مثّل مرحلة كرمن خالل ما ذُيتضح         
الدولي، تمثلت في العمل الجماعي الدولي نحو حماية البيئة، وتجنيبها كوارث التلوث، كما أكد 

ا على اآلخر، عية، وحماية البيئة يعتمد كل منهالمؤتمر على أن التنمية االقتصادية، واالجتما
كما أرسى المؤتمر دعائم  ،2في تنميتها النامية بغية اإلسراعوأن الموارد يتعين إتاحتها للدول 

 يالتعايش مع البيئة، والتوقف عن استغاللها بصورة سيئة، حتى تف إلىيدعو  ،فكر بيئي جديد
وعلى إثر انعقاد مؤتمر ، 3وتطلعاته اإلنسانمواردها المادية، واالجتماعية بإشباع حاجات 

الدولة  والتزامبالحق في بيئة الئقة،  استكهولم، اعترفت دوالً كثيرة في دساتيرها، وقوانينها،
بحماية هذه البيئة ألجيال الحاضر والمستقبل على السواء، وهي الخطوة الهامة نحو تحقيق 

  .4التنمية المستدامة
  

ات من القرن يلة السبعينمرحوعلى الرغم من النتائج االيجابية لمؤتمر استكهولم، إال أن        
لمشكالت التلوث البيئي، نتيجة لتجاهل الدول المتقدمة لالعتبارات هدت تفاقماً الماضي، ش

، أما فترة ثمانينيات 5البيئية في خططها االقتصادية، وتركيزها على امتيازات االقتصاد الحر
فقد تميزت بكثير من األنشطة واالهتمامات الدولية في مجال حماية البيئة،  ،القرن الماضي

، كما تم التوقيع على 1983مية للبيئة والتنمية بمبادرة يابانية عام حيث تم تأسيس اللجنة العال
العديد من المواثيق واالتفاقيات في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  

ينا لحماية طبقة األوزون عام ي، واتفاقية ففي العام نفسه، والميثاق العالمي للطبيعة 1982عام 
بإقرار سياسات عالمية  ، كل ذلك أدى إلى االهتمام1987روتوكول مونتريال عام ، وب1985

  .6لتحقيق التوازن بين خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومتطلبات المحافظة على البيئة
  

عرف أيضا بـ ي ذينُشر تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية وال 1987عام الوفي       
الذي أكد ضرورة التوفيق بين الحاجة إلى "مستقبلنا المشترك"تحت عنوان " ندمفوضية بورتال"

بل دول العالم النامي، مع الحفاظ على توازن نظام الموارد تنمية اقتصادية، وخاصة من ق

                                                             
 .85ص ) 2008دار النهضة العربية، : القاهرة(، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوثمعمر رتيب محمد عبدالحافظ،  1
  .119، صمرجع سابقإبراهيم محمد العناني،  2
 .24، صمرجع سابقرشيد الحمد، محمد سعيد الصباريني،  3
  .83، صمرجع سابقعطية حسين أفندي،  4
 .130، صمرجع سابقحسني أمين،  5
 .85، صمرجع سابقعطية حسين أفندي،  6



69 
 

التنمية القابلة "طلق عليه مصطلح ، وهو ما ُأالوقت نفسهالطبيعية من االختالل في 
عتبرت جديدة آنذاك، مثل االحتباس الحراري، الضوء على قضايا اُ، وألقت اللجنة 1"لالستثمار

واستنزاف طبقة األوزون، وخلصت اللجنة إلى أن الترتيبات المؤسسية وهيئات اتخاذ القرار 
  .2الوطنية والدولية القائمة قد ال تستطيع مواكبة متطلبات التنمية المستدامة

  

 عامالمنظور البيئي حتى "قرارها  1987عام  الجمعية العامة لألمم المتحدة كما أصدرت    
وما بعدها باعتباره إطارا واسعا لتوجيه العمل الوطني، والتعاون الدولي، في " 2000

السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التنمية السلمية بيئيا، حيث قررت الحث على تحقيق 
ة للموارد العالمية، والقدرات البيئية المتاحة، مس اإلدارة الحكيعلى أسا المستدامةالتنمية 

بوصف ذلك هدفاً منشوداً  ،تعرضت سابقاً للتدهور وسوء االستخدام التي وإصالح البيئة
  .3للمجتمع الدولي

  

ات من القرن الماضي، ومشاركة ياكتسبت األفكار التي تشكلت خالل فترة الثمانين       
واالجتماعية اهتماماً أكبر في العديد من  ،ولية حول القضايا البيئيةؤسجهات عديدة في الم
رحت فيها هذه األفكار رسمياً، المؤتمر كان أول هذه المناسبات التي طُوالمناسبات الدولية، 

قد في مدينة برجن بالنرويج، وقد عاإلعداد  ،هذا المؤتمرإلى هد الوزاري حول البيئة الذي ع
في ريودي جانيرو  1992 عام والذي عقد في يونيه ،تحدة حول البيئة والتنميةلمؤتمر األمم الم

منظمة دولية تابعة لها،  )25(المؤتمر مع األمم المتحدة  هذا اشترك في تنظيموقد  ،4بالبرازيل
ل الدول األعضاء للمؤتمر على مستوى رؤساء مثِّكما قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن تُ

  .5الحكومات، من أجل أن يكون المؤتمر فعاالً في تحقيق أهدافهالدول أو 
  

  ):1992 دي جانيرو ريو( "األولى قمة األرض"مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  -2
ن عاماً من مؤتمر البيئة اإلنسانية في استكهولم، اجتمع قادة العالم في يبعد عشر          

من  هيوني 14إلى  3في الفترة من  "قمة األرض"تحت مسمى مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل 
ضمن جهود األمم المتحدة لحماية البيئة، وقد كان هذا المؤتمر أكبر اجتماع عالمي  1992عام 

من رؤساء  )100(وأكثر من  ،دولة) 178(ألفاً من ممثلي  )30(في التاريخ، حيث حضره 
، وموارده، ومناخه، ووضع سياسة رضاألالدول والحكومات، وذلك من أجل حماية كوكب 
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عات التي وقد كانت أهم الموضو ،1لى الفقر مع المحافظة على البيئةالنمو العالمي، والقضاء ع
  2:تناولها المؤتمر هي

  .ويــالف الجـحماية الغ - 1
  . وارد األرضـحماية م - 2
  . حماية موارد المياه العذبة - 3
  . حماية التنوع البيولوجي - 4
  .والمحيطات والمناطق الساحليةحماية البحار  - 5
  .اإلدارة السليمة بيئياً للتكنولوجيا الحيوية، والنفايات الخطرة والسامة - 6
  .تحسين نوعية الحياة وصحة اإلنسان - 7
  .القضاء على الفقر ووقف تدهور البيئة - 8
  .منع االتجار غير المشروع في النفايات الخطرة والسامة - 9

  

  :ة، هيرئيسإنجازات د حقق المؤتمر سبعة ـوق     
     ،3ويتكون هذا اإلعالن من ديباجة وسبعة وعشرين مبدأ :إعالن ريو حول البيئة والتنمية -1

والتي تعبر عن إرادة الجماعة الدولية  ،ويعتبر من الوثائق األساسية التي أصدرها المؤتمر
  4:ويشتمل على المبادئ التالية

وذلك بما يتماشى مع سياساتها البيئية  ،التأكيد على مبدأ سيادة الدول على مواردها - 
  .بحيث ال يؤثر على التوازن البيئي خارج حدودها

وعليه يجب تعاون الدول لتحقيق هذا  ،مةين حماية البيئة والتنمية المستداالتالزم ب - 
  .الهدف

 ، كماإلى جانب تعاون الدول ،حماية البيئة هدف معقد يحتاج إلى تعاون المواطنين - 
ولتحديد  ،سن القوانين الالزمة لتحقيق التنمية مع المحافظة على البيئةيحتاج إلى 

  .ولية تجاه مشاكل التلوث البيئيؤالمس
  .ة ال تضر بصحة مواطنيهاييجب على الدول تبني سياسات بيئ - 
ضرورة تكاثف الجهود الدولية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وفي تبادل المعلومات  - 

  .بهذا الشأن
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  .واالضطهاد ،والسيطرة ،توفير الحماية البيئية للشعوب الخاضعة لالحتاللضرورة  - 
  .ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للحروب - 
  .حكام القانون الدوليأبالوسائل السلمية من خالل  ،فض المنازعات البيئية بين الدول - 

  

 الذي ينصللمؤتمر و هو الهدف الرئيسمن إعالن ريو ويعتبر المبدأ الثامن        
مة، واالرتقاء بنوعية الحياة لجميع الشعوب، امن أجل تحقيق التنمية المستد"على أنه 

زالتها، إمة، واينبغي أن تعمل الدول على الحد من أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستد
  .1"وتشجيع السياسات الديمغرافية المالئمة

  

على تكوين عرف دولي في مجال حماية البيئة،  ،المختلفةوقد ساهم هذا اإلعالن بمبادئه       
  .2تبرمها الدول فيما بينها مستقبالمصدراً تاريخياً هاماً، التفاقيات دولية ملزمة  هرااعتب تمكما 

  

تتضمن أربعين فصالً تنتظم في  ،وهي وثيقة عمل شاملة :أجندة القرن الحادي والعشرين -2
الثاني يتناول قضايا صون الموارد وثالثة أجزاء، األول يتناول المسائل االجتماعية والسياسية، 

الطبيعية وتنمية هذه الموارد تنمية متواصلة، أما الجزء الثالث فيتناول المسائل المتصلة بدعم 
  .3معة في كل مجتلذي تنهض به كل المجموعات الرئيسالدور ا

  

، بل تعاملت أيضاً فقط الوقت ذلك و لم تتعامل األجندة مع القضايا البيئية الملحة في        
ولية الحكومات دون ؤهي مس ،مع التحديات المستقبلية، مع إقرارها بأن التنمية المستدامة

من خالل المؤسسات الدولية كاألمم المتحدة ومنظماتها المختلفة،  ،إغفال لدور التعاون الدولي
 ،وتشجيع المشاركة الشعبية الواسعة، واألداء التنفيذي الهام للمنظمات غير الحكومية

من قبل كل  وقد تم التوقيع على أجندة القرن الحادي والعشرين  ،4ومؤسسات المجتمع المدني
  . 5المشاركين في المؤتمر رؤساء الدول

  

ة الدولية للتعامل مع قضية يجاءت االستجابة السياس :االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي -3
، والتي وضعت 1992التغير المناخي، باعتماد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ عام 

مصدرها إطاراً لخطوات تهدف إلى استقرار معدالت انبعاثات تركيزات الغازات الدفيئة، التي 
األنشطة البشرية، وذلك تجنباً لحدوث تدخل بشري خطير لمنظومة المناخ العالمي، ولم يتم 
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وذلك بناء على طلب من الواليات المتحدة األمريكية، . 1تحديد نسب أو تاريخ لهذا التخفيض
 2007 من عام تمبربوقد وصل عدد الدول األطراف المصادقة على االتفاقية بحلول شهر س

  .دولة) 192(إلى 
  

دولة، في حين رفضتها  )135(وقد وقعت على هذه االتفاقية  :اتفاقية التنوع البيولوجي -4
الواليات المتحدة األمريكية، بحجة أنها تعارض مصالحها االقتصادية، حيث تنقسم هذه 

واالستفادة من  ،، وتهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالمابند )42(االتفاقية إلى 
  .2هذا التنوع، والمشاركة في استخدام الموارد الجينية

  

حيث يشير اإلعالن إلى ضرورة التوفيق  :إعالن المبادئ حول إدارة الغابات المستدامة -5
بين استغالل الثروات الطبيعية من ناحية، والتنمية القابلة لالستثمار من ناحية أخرى، 

ى الغابات من التدمير، وضرورة التعاون الدولي، والمشاركة ولية الدول في الحفاظ علؤومس
النساء، في رسم السياسة إلدارة الغابات، ودور التعاون الفني، وتبادل  من قبل وخاصة ،العامة

والمتقدمة حول  ،ويعكس هذا اإلعالن صيغة توفيقية بين مواقف الدول النامية  ،3المعلومات
  .4موضوع قطع الغابات وتأثيره على التوازن البيئي في إطار الكرة األرضية 

  

، وكان 1992 عام نشئت هذه المفوضية في ديسمبرحيث ُأ :مفوضية التنمية المستدامة -6
ذلك من نتائج قمة األرض، ويتمثل دور هذه اللجنة أو المفوضية في متابعة ما تم تحقيقه من 

وااللتزامات الواردة في وثائق المؤتمر المختلفة، ووضع اإلرشادات  ،تنفيذ التوصياتتقدم في 
والخيارات السياسية المفصلة لألنشطة المستقبلية، كما تعمل اللجنة على تشجيع الحوار، وبناء 

القرن جندة أفة في عرة الممجتمع الدولي، والمجموعات الرئيسالشراكة بين الحكومات، وال
ة لها دور كبير في التحول نحو التنمية كجهات غير حكومية رئيس ،والعشرينالحادي 
  . 5المستدامة

  

بناء على تقارير مؤتمر األمم المتحدة للبيئة  :اتفاقية األمم المتحدة لمقاومة التصحر -7
تشكيل لجنة من ممثلي الحكومات  ،والتنمية وتوصياته، أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة

ونوبات  ،في الدول التي تتضرر بالتصحر ،للتفاوض، وصياغة اتفاقية دولية لمكافحة التصحر
الجفاف، خاصة في إفريقيا، وتم تشكيل هذه اللجنة، التي عقدت عدة اجتماعات تنظيمية نتج 
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التفاقية مرحلة التنفيذ حيث دخلت اوعنها التوصل إلى اتفاقية وافقت عليها أكثر من مائة دولة، 
 ،من منظومة المواثيق الدولية التي يلتزم المجتمع الدولي بمراعاة أحكامها اأصبحت جزء

تنص في مجملها واالتفاقية في ديباجه، وأربعين مادة، هذه تقع و. 1ويعمل على تنفيذ أهدافها
المجتمع الدولي على التنويه إلى اإلدراك العالمي لقضايا التصحر والجفاف، وأن على 

والمالية، كما أبرزت مواد  مسؤولية معاونة الدول المتضررة في النواحي العلمية، والتقنية،
في التصدي لمشاكل تدهور األراضي، وااللتزام السياسي  ،االتفاقية أهمية المشاركة الشعبية

، كما من ضمن أولويات العمل الوطني ،للدول المتضررة بأن تجعل قضايا مكافحة التصحر
أمريكا الالتينية إفريقيا، آسيا،  :لكل من تضمنت االتفاقية على أربعة مالحق للتنفيذ اإلقليمي

  .2وشمال حوض البحر المتوسط والكاريبي
  

وقد أكدت قمة األرض على أهمية العالقة الوثيقة بين البيئة والتنمية، وكذلك بين الفقر       
المؤتمر لم يحقق النتائج المرجوة في عالج عدد كبير  وتلوث البيئة، وتدهور الموارد، إال أن

  .من القضايا، خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة
  

غير ملزمة للدول التي قد ترفض  قد تكون ،أن توصيات المؤتمروعلى الرغم من       
نحو تبني خطى  ،ة هامة في تاريخ النظام الدوليعتبرت مرحلة انتقاليإال أنها اُ ،تنفيذها

ولية الدولة عن أية ؤأساسياً وهو مس جماعية في حماية البيئة العالمية، كما أرست القمة مبدًأ
  .3أضرار بيئية تحدث للدول األخرى

  

حيث أكدت أن القضايا البيئية  وقد رأت معظم الحكومات أن قمة األرض، بداية جديدة،       
عتقد، وأن المشكالت البيئية التي هي أعقد بكثير مما كان ي ،والتنموية التي يتصدى لها العالم

 ،على الصعيد الوطني، تحولت فجأة إلى أزمات شائكة ومستعصية يتعامل معها العالم كان
 اإلخفاقلصلة بين تتطلب حلوالً عالمية عاجلة وشاملة، كما أبرزت قمة األرض عمق ا

األخيرة، بحيث  األعواموبين التدهور البيئي، الذي تفاقم بوتيرة سريعة خالل  ،التنموي
المنظمات غير  كما انتقدت .4أصبحت البشرية في حالة أشبه بحالة حرب مصيرية إلنقاذ الحياة

لى اتفاقية التنوع لعدم توقيعها ع ،الحكومية المعنية بقضايا البيئة، الواليات المتحدة األمريكية
جل تخفيض أالبيولوجي من ناحية، وحذف أي إشارة لتاريخ أو نسب تلتزم الدول بها من 

لمؤتمر في ل نقداً المملكة السعودية كذلك وجهت، من ناحية أخرى الدفيئةانبعاث غازات 
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عن  ل المخاطر الناتجةتركيزه على الغازات الكربونية المنبعثة من الوقود البترولي، وتجاه
المؤتمر الدعوة إلى إنشاء لجنة دولية  هذا أهم نتائج وقد كان مناستخدام الوقود النووي، 

  .1للتنمية المستدامة لمراقبة التزام العالم بما تم االتفاق عليه
  
  

  

  :2002 جوهانسبرج" قمة األرض الثانية"القمة العالمية للتنمية المستدامة  -3
إلى عقد قمة جديدة، بعد عشر سنوات من انعقاد قمة  دعت منظمة األمم المتحدة        

األرض في ريودي جانيرو، حيث جاءت هذه الدعوة للمتابعة والبناء على ما سبق االتفاق 
في مدينة جوهانسبرج بجنوب " التنمية المستدامة"عليه، فانعقدت قمة األرض الثانية بعنوان 

استهدفت هذه القمة وقد ، 2002من عام  رسبتمب 4أغسطس إلى  26أفريقيا في الفترة ما بين 
متابعة أعمال ونتائج  قمة األرض األولى، لمعرفة ما تم تنفيذه، والقضايا والمستجدات الالزمة 

  .2والعشرين التي تم صياغتها في القمة السابقة الحاديلوضع أجندة القرن 
  

 عام بريلأمن شهر  اتحضيرية بدءوقد عقدت لجنة التنمية المستدامة أربع محادثات       
، من أجل التنسيق واإلعداد لهذا المؤتمر، حيث تم التوصل 2002 عام ، وحتى يونيه2001

نتيجة هذه المحادثات التحضيرية، إلى مسودة أولية لخطة العمل لمناقشتها والتفاوض بشأنها 
ود المشاركة، خالل قمة التنمية المستدامة، وشاب هذه المحادثات العديد من الخالفات بين الوف

األمر الذي أعاق التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن عدة قضايا هامة وفي مقدمتها الطاقة، 
ة جدول األعمال المطروح للقمة وقد احتلت خمس قضايا رئيس. لتجارة، والعولمةوالتمويل، وا

  3:وهي
  .تأمين مياه الشرب وإيجاد النظم المالئمة لمعالجة مياه الصرف - 
 .والطاقةمين الكهرباء أت - 

 .يدزإلالصحة ومكافحة ا - 

 .الزراعة - 
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أن يؤدي التنوع الديمغرافي، والنشاطات البشرية  الحيلولة دونحماية التنوع الحيوي و - 
  .1تإلى زيادة ظاهرة انحسار الغابات وانقراض النباتات والحيوانا

  

، حيث مثل قضية الشركات المتعددة الجنسيات ،كما تناول المؤتمر قضايا أخرى هامة      
تباعها حيال هذه ادارت خالفات كبيرة حول طبيعة اإلجراءات التي يجب على الحكومات 

على تصرفاتها تجاه  ،سعت الدول النامية إلى وضع آلية محاسبة لهذه الشركات كماالشركات، 
  .2الدول النامية، بينما رأت الدول المتقدمة أن المؤتمر ليس المكان المناسب لمثل هذه األمور

  

وقد " خطة العمل"نقطة بعنوان  )152(اعتمد مؤتمر جوهانسبرج خطة عمل تكونت من      
التي تبناها مؤتمر قمة  ،الحادي والعشرين كان أغلب هذه النقاط قد ورد سابقاً في أجندة القرن

  .19923األرض األولى في البرازيل عام 
  

أن اإلدارة  إلى حيث أشار المراقبونوقد تباينت مواقف الدول األطراف في هذه القمة،        
األمريكية قد اتبعت سياسة متحفظة خالل القمة، من خالل غياب الرئيس األمريكي، وتحفظ 

ما أعلن الوفد األمريكي على زيادة المساعدات المالية لبرامج مكافحة الفقر وحماية البيئة، ك
المشاركة الطوعية بين القطاع  للتنمية المستدامة، يقوم على الوفد األمريكي عن توجه جديد

الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات األكاديمية من جانب، والحكومات من جانب 
   .4آخر، وتعد هذه المبادرة للشراكة أحد الجوانب االيجابية للقمة

  

 إلجراء مفاوضات حول ،بي، فقد رأى أن القمة ليست مكاناً مناسباًوأما االتحاد األور       
المواضيع التجارية المرتبطة بتنمية الدول النامية، كما رفض التفاوض حول المساعدات 
الدولية، وعارض إنشاء صندوق للتضامن العالمي، إال أنه أكد على أهمية النص على مبدأ 

ونادت الدول النامية بأهمية زيادة المعونات المقدمة من الدول المتقدمة،  ،5ولية الشركاتؤمس
الدعم الزراعي، وإلغاء الحواجز الجمركية، ونادت الوفود اإلفريقية بأهمية دعم مع تخفيض 

  .6المبادرة الجديدة للتنمية اإلفريقية، والعمل على مكافحة التصحر والمجاعات البيئية
  

وقد أظهر مؤتمر جوهانسبرج أن التحالفات في ساحة األمن والدفاع، قد امتدت إلى      
إلى التخلص من  ،عت الواليات المتحدة مع تأييد من أوروبا واليابانمجاالت التنمية، حيث س
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من طموحات  ،أو جداول زمنية ملزمة يمكنها أن تحقق الحد األدنى ،أي التزامات محددة
  .1الدول النامية في التنمية

  

  :دور برنامج األمم المتحدة للبيئة في حماية البيئة الدولية - ثالثا
للبيئة اإلنسانية،  1972 عام التوصيات التي أصدرها مؤتمر استكهولمكان من بين       

على تلك  ون البيئة، وبناءؤتوصية خاصة بإنشاء جهاز دولي يتبع األمم المتحدة ويختص بش
برنامج األمم المتحدة "، 1972 عام ت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبرأالتوصية أنش

، وتكون مهمته األساسية )2997(قرار رقم ب )27(الـها وذلك في دورت، UNEP "للبيئة
وتتجسد رسالة برنامج األمم المتحدة للبيئة في قيادة العمل البيئي،  .2ون البيئةؤالعناية بش

وتمكين الشعوب من تحسين حياتها  ،من خالل إعالم ،وتشجيع المشاركة في العناية بالبيئة
   .3دون اإلضرار بحقوق أجيال المستقبل

  

  4:ة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، فيما يلياألهداف الرئيس لـوتتمث     
تعزيز األنشطة البيئية واالهتمام بها داخل منظمة األمم المتحدة، وتعزيز التعاون  - 

  .الدولي في المجال البيئي
أثناء تطبيق البرامج الموجهة إلى التنمية،  ،ضمان أن يؤخذ البعد البيئي في االعتبار - 

مل على مساعدة الحكومات، والوكاالت التنموية في هذا الشأن من خالل إمدادها والع
  .باألدوات الالزمة لذلك

وضع أساس اإلدارة البيئية من خالل التعاون الدولي، وصياغة االتفاقيات والسياسة  - 
  .العامة

، من خالل التقييم والرقابة المستمرة ،تطوير قاعدة بيانات إلدارة الموارد الطبيعية - 
  .ونشر المعلومات البيئية للحكومات داخل نظام األمم المتحدة

التعاون مع وكاالت األمم المتحدة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية في تقييم  - 
ة، وتطوير المناهج لتحسين فهم االتجاهات البيئية، والتعامل ة الرئيسيالمؤشرات البيئ
  .معها وتطبيقها
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 ،والتدريب ،من خالل التعليم ،من أجل رفع الوعي البيئي ،توفير الدعم الالزم - 
على طلب الحكومات والمساعدة التقنية بناء.  

        

وقد قام برنامج األمم المتحدة بتطوير برامج العمل ووضع السياسات والبرامج البيئية،       
زت هذه البرامج وذلك تنفيذاً لما تضمنته خطة العمل التي تقررت في مؤتمر استكهولم، وترك

   1:البيئية في النواحي اآلتية

من خالل تقديم  ،بغية الوصول إلى نوعية راقية للبيئة اإلنسانية :المستوطنات البشرية ■
  .أفضل نماذج التنمية والتكنولوجيا المتقدمة

من أجل تحسين الصحة والسالمة البيئية، وعدم التسبب في  :الصحة اإلنسانية والبيئة ■
  .مخاطر جديدة تهدد اإلنسانية

  .لتحقيق التوازن البيئي ،وذلك من خالل وضع جداول إرشادية :متابعة األنظمة البيئية ■

وذلك باالهتمام بالمناطق البحرية اإلقليمية، وتشجيع برامج  :تأمين الحياة بالمحيطات ■
  .لي لحماية البيئة البحريةالتعاون الدو

يعمل البرنامج على مساعدة الحكومات، والجهات ذات العالقة من حيث  :البيئة والتنمية ■
  .أجل مراعاة االعتبارات البيئية في تحقيق التنمية

للحيلولة دون وقوع الكوارث الطبيعية،  ،من خالل السعي لوضع الخطط :الكوارث الطبيعية ■
  .عند حدوثهاوالتخفيف من آثارها 

 ،على األنماط البديلة لتوليد الطاقة ،حيث يقوم البرنامج بتقويم مدى تأثير البيئة :ةــالطاق ■
  .والحث على استعمال أشكال الطاقة الصالحة بيئياً

وذلك بالعمل على تطوير التقويم البيئي، وتقرير الحقائق العلمية  :الرقابة األرضية ■
  .الضرورية لقواعد التنظيم البيئي الفعال

بهدف الوصول إلى تنمية  ،يعمل البرنامج على تطوير اإلدارة البيئيةحيث  :اإلدارة البيئية ■
  .كاملة وتطوير الطرق القانونية للوصول إلى ذلك

مثل التدريب  ،من أجل تنفيذ البرامج البيئية ،ف إلى تنمية الجهودتوجيه األنشطة التي تهد ■
  .والمساعدات الفنية واإلعالم ،والتعليم البيئي

  

  1:ة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في اآلتيالوظائف الرئيس كما تتمثـل    
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  .تعزيز التعاون الدولي في المجال البيئي وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الغرض - 
وضع األنظمة اإلرشادية العامة لتوصية البرامج البيئية وتنسيقها في إطار نظام األمم  - 

  .المتحدة
متابعة تنفيذ البرامج البيئية وجعل الوضع البيئي الدولي تحت البحث، والمراجعة  - 

  .المستمرة
ة وتقويمها يتعزيز مساهمة الهيئات العلمية، والمهنية المتصلة،  الكتساب المعارف البيئ - 

  .وتبادلها
جعل األنظمة والتدابير البيئية الوطنية والدولية في الدول النامية تحت المراجعة  - 

  .المستمرة
لتشجيع ألية جهة داخل األمم المتحدة وخارجها اتمويل برامج البيئة، وتقديم المساعدة و - 

للمشاركة في تنفيذ مهام البرنامج، والمراجعة السنوية لما تم في هذا الخصوص 
 .هوإقرار

  

  :ة من خالل أجهزة يتكون منها البرنامج وهيبقالسا ويتم القيام بالوظائف    

نتخبون بواسطة ي اعضو )58(أو مجلس المحافظين وهو يتكون من  :مجلس اإلدارة ■
مقعداً،  )18(الدول اإلفريقية : سنوات وفق التوزيع الجغرافي التالي دة ثالثمالجمعية العامة 
مقاعد، دول أمريكا الالتينية   )6(" سابقاً"مقعداً، دول أوروبا الشرقية  )13(الدول اآلسيوية 

ويجتمع هذا المجلس مرة من ، 2امقعد )11(مقاعد، دول أوروبا الغربية ودول أخرى  )10(
كل عام حيث يتولى مجلس اإلدارة رسم سياسة البرنامج، كما يعمل المجلس على النهوض 

ي مجال البيئة، ويعمل على توجيه السياسات واألنشطة لكافة بالتعاون الدولي بين الحكومات ف
والدولية  ،أجهزة األمم المتحدة في شؤون البيئة، كما يهتم المجلس بتقييم أثر السياسات الوطنية

وتقديمها إلى  ،يقوم المجلس بإعداد التقارير السنوية عن نشاطاتهوالبيئية على الدول النامية، 
  .3إلرسالها إلى الجمعية العامة ،تماعيالمجلس االقتصادي واالج

تكون من مجموعة من توتمثل الجهاز اإلداري لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و :أمانة البيئة ■
على ترشيح من األمين العام لألمم  بناء ،الفنيين يرأسها مدير تنفيذي تنتخبه الجمعية العامة

والتنسيق بين أجهزة األمم  ،المتحدة، حيث يتولى المدير التنفيذي اإلشراف على البرامج البيئية
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المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى الذي يسند إليها مجلس إدارة البرنامج القيام بالدراسات 
  .1والبحوث أو تنفيذ المشروعات

وذلك بهدف تمويل برنامج  ،صندوق البيئة 1972عام شأت األمم المتحدة أن :صندوق البيئة ■
األمم المتحدة للبيئة والمشاريع المتعلقة بالبيئة، وتقديمه المساعدة لمعاهدات البيئة وتشجيع 

وتتكون موارد هذا ، 2المتعلقة بالتنمية الصناعية وسياسة النمو االقتصادي ،البحوث والدراسات
   .3همات االختيارية للدول األعضاء في األمم المتحدةالصندوق من المسا

وتعمل هذه اللجنة على التعاون والتنسيق بين جميع األجهزة التي تشترك في  :لجنة التنسيق ■
 اتنفيذ البرامج البيئية، حيث يرأس هذه اللجنة المدير التنفيذي للبرنامج، وتقدم هذه اللجنة تقرير

  .4مجسنوياً إلى مجلس إدارة البرنا
  

وقد أنجز البرنامج العديد من األنشطة، نجم عنها توقيع العديد من االتفاقيات الدولية ذات       
تجريبية المشروعات ال لبعضالعالقة بالتلوث البيئي، كما عمل البرنامج على تقديم المساعدات 

بتكلفة من قبل يعمل البرنامج على تنفيذ خطة للعمل لمكافحة التصحر و ،إلنتاج الطاقة البديلة
   .19775مؤتمر األمم المتحدة للتصحر عام 

  

      ة دولية تابعة لألمم المتحدة تتخذ من إحدى أول وكال ،ج األمم المتحدة للبيئةعتبر برناموي
نشئ للبرنامج في مدينة نيروبي بكينيا، كما ُأ مقراً لها، حيث يقع المقر الرئيسالدول النامية 

بتوصية من مجلس برنامج األمم  ،مم المتحدة للمستوطنات البشريةبنفس المدينة مركز األ
يتولى هذا المركز إدارة المستوطنات ووالمجلس االقتصادي واالجتماعي،  ،المتحدة للبيئة

ويتم تمويل  ،البشرية في الدول النامية، كما يعمل على تقوية البرامج الوطنية المتعلقة بالبيئة
  .6ألمم المتحدة للبيئةهذا المركز عن طريق صندوق ا

  

الطابع الفني  ،فترة الحرب الباردةخالل وبالرغم من أن البرنامج قد غلب عليه       
مشروع في  )1000(إال أنه وحتى منتصف الثمانينيات كان يقوم بتنفيذ حوالي  ،والقطاعي

اهتماماً  ،كافة المجاالت البيئية، وقد لعب البرنامج دوراً أساسياً في أن تأخذ قضية حماية البيئة
أو على مستوى الرأي  ،على أعلى مستوى لمراكز صناعة القرار في العالم ،واسع النطاق
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بير من والجمهور العادي، كما أنه استطاع أن يلفت األنظار إلى ظواهر على جانب ك ،العام
األهمية والخطورة مثل التصحر، والجفاف، وتآكل الشواطئ، وتناقص المناطق الرعوية، 
ومشاكل الرمال المتحركة، وغيرها من الظواهر التي شكلت تهديداً مباشراً للموارد البشرية 

  .1المتاحة وللحياة على كوكب األرض بصفة عامة
  

بحيث  ،وتدوين القانون الدولي للبيئة ،في تطويروقد ساهم برنامج األمم المتحدة للبيئة        
على المستوى العالمي، كما ساهم في  ،شى مع االحتياجات التي نتجت عن االهتمام بالبيئةايتم

إجراء دراسات مقارنة على المستوى الوطني بشأن القوانين البيئية، وتكييفها مع متطلبات 
  .2للدول النامية لتطوير تشريعاتها البيئية عن طريق تقديم مساعدات ،القانون الدولي للبيئة

  

إلى أهم االتفاقيات الدولية التي أشرف برنامج  يتم التطرقسوف وفي المبحث الالحق       
على قيامها أو ساهم في ظهورها، وتأسيسها، في إطار جهوده لحماية البيئة  للبيئة األمم المتحدة

  .الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال
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  المبحث الثاني
  البيئة الجوية دور االتفاقيات الدولية في حماية 

  

  :تمهيد
إلى الكيفية التي تعاظمت بها الجهود الدولية في مجال  ،تم التعرض في المبحث السابق     

وبالدرجة التي أسهمت في تطوير القانون الدولي للبيئة،  ،بشكل ملحوظ ،الحماية البيئية
المستوى الدولي : والقواعد القانونية المتعلقة بها، حيث انطلقت هذه الجهود من مستويات ثالثة

، والمستوى الدولي الثنائي، وفي كل مستوى من هذه اإلقليميالعالمي، والمستوى الدولي 
  .اتفاقيات ومواثيق دولية إبرامالمستويات نجد أن هذه الجهود المبذولة اتخذت صورة 

  

 ،برم بين دولتين أو أكثرم ،دولي مكتوب اتفاق"أنها  على وتُعرف االتفاقية الدولية      
أو أكثر من الوثائق المرتبطة،  ،انتاثن وأ ،دةتضمنته وثيقة واح يحكمه القانون الدولي، سواء

  .   1"أيا كانت التسمية التي تطلق عليه
  

من أبرز المصادر التي يمكن االستعانة بها لتحديد  ،كما تعد االتفاقيات والمعاهدات الدولية     
تكون ن هذه االعتداءات غالبا ما إالتي تمثل انتهاكات للبيئة وعناصرها، حيث  ،األفعالأنواع 

الصادرة عن المؤتمرات الدولية  واإلعالنات ،ذات طابع دولي، كما تمثل االتفاقيات الدولية
المعنية بالبيئة، وقرارات المنظمات الدولية، والتشريعات الوطنية، المصادر األساسية للقانون 

  .   2الدولي للبيئة
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حماية البيئة، االتفاقيات الدولية الخاصة ب إبراموتقوم المنظمات الدولية بدور بارز في      
أن يكون أحد فرضين، فإما أن تقوم المنظمة الدولية بالدعوة إلى عقد مؤتمر  األمر الذي ال يعد

تلك  بإعداداتفاقية معينة تتعلق بحماية البيئة، وإما أن تقوم المنظمة ذاتها  إلبرام ،دولي
  .1من خالل أجهزتها المتخصصة عضاءاألاالتفاقية، ثم تقوم بعرضها على الدول 

  

      اه ولالتفاقيات الدولية تأثيرعلى القوانين الوطنية الخاصة بحماية البيئة، وذلك ألهمية  م
ألحكام هذه االتفاقيات، واستقبالها في النظام الداخلي  ،والقوانين الوطنية ،استيعاب األنظمة

ئح التنفيذية لهذه االتفاقية، كما أن هذه للدولة، وكذلك عن طريق وضع الترتيبات واللوا
األنظمة والقوانين  بسناالتفاقيات غالباً ما تتضمن النص على إلزام الدول الموقعة عليها 

 ،التي تكفل وضع أحكام هذه المعاهدات واالتفاقيات موضع التنفيذ الفعلي، كما أنه ،الداخلية
تحقيقا ألكبر قدر  ،في تلك التشريعات الوطنية تشترط االتفاقية توافر مواصفات معينة ،أحيانا

  .2من الحماية البيئية ضد التلوث
  

 ،والباحثين، كما أن المعاهدات واالتفاقيات الدولية قدمت مجاال واسعا للعلماء      
والقانونيين، للبحث والتحليل والطرق الجديدة التي يقدمونها لصنّاع القرارات، وذلك للعمل بها 

لمعاهدات جديدة في حماية البيئة، بحيث يتقدم مجال حماية البيئة بهم  اإلعدادفي  ،واعتبارها
  .3للمعاهدات الدولية القادمة اإلعدادويرتفع مستوى 

  

إال أن قواعد القانون الدولي، ال تزال تفتقد إلى القوة الملزمة، أو السلطة التي تملك إلزام      
مجرد  ال تعد أن تكون ،وقراراتها ،توصياتهاو ،ن أعمال المؤتمراتإالدول بها، حيث 

يمكن أن تطبقها أو أن ترفض تطبيقها، لذلك كثيرا ما تكون مصلحة الدولة هي  ،توصيات
عتبر ذلك هو الطابع هذه الدولة بقرارات االتفاقيات الدولية أو رفضها، وي التزامالسبب في 

اعتبارات مصالحها عند االلتزام بهذه تضع التي  ،الغالب لدى دول العالم السيما الدول المتقدمة
  .4دون اعتبار للوضع البيئي العالمي ،االتفاقية أو رفضها

  

  :أهم االتفاقيات الدولية لحماية البيئة الجوية - أوال
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أهم االتفاقيات الدولية، التي  سيتم التركيز على وفي نطاق هذا الجزء من الدراسة       
أبرمتها الدول في مجال حماية الهواء من التلوث، وذلك ألهمية هذه االتفاقيات في فهم 

  :والتي يمكن استعراضها على النحو التالي .الجوانب األساسية لموضوع الدراسة
  :1967 اتفاقية الفضاء الخارجي لعام -1

تي ياقتراح من الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد السوفيمت هذه االتفاقية بناء على برُِأ     
الستعماالت الفضاء الخارجي في  ،بإعداد من اللجنة القانونية المتفرعة عن لجنة األمم المتحدة
، حيث 1967 من عام أكتوبر 10األغراض السلمية، وأصبحت االتفاقية سارية المفعول في 

نشاط الدول في اكتشاف الفضاء الخارجي، بما في  تضمنت مجموعة من المبادئ التي تحكم
  2:، والتي من أهمها1ذلك القمر، واألجرام السماوية

وحق كل الدول في استكشافه واستعماله  التأكيد على الطبيعة القانونية للفضاء الخارجي، ■
  .باعتباره تراثا مشتركا لإلنسانية ،وعلى قدم المساواة ،يزيدون تم

التزام الدول األطراف بأن تقتصر استعمالها للفضاء الخارجي لألغراض السلمية فقط،  ■
  .أو إجراء تجارب بأي نوع من أنواع األسلحة عليه ،وحظر إنشاء أي منشآت عسكرية

طق التي يتكون االتزام الدول األطراف في االتفاقية، بأن ال تحدث تلوث ضار ببيئة المن ■
  .أو تغيرات ضارة بمحيط الكرة األرضية وبيئتها ،منها الفضاء الخارجي

مسؤولية الدول األطراف عن األنشطة القومية التي تباشرها في الفضاء الخارجي، سواء  ■
وهو مبدأ أصبح مستقراً في فقه القانون الدولي  ،قامت بها هيئات حكومية أو غير حكومية

  .3لحماية البيئة
  

  :الحماية من تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازاتبشأن  1977 اتفاقية جنيف لعام -2
حتى للملوثات الهوائية، سواء الغازية أو الضوضاء أو  اهام اعتبر بيئة العمل مصدرتُ       

كما أن العمال هم أكثر الناس عرضة للملوثات الكيميائية والفيزيائية، لذلك فإن  ،االهتزازات
عملت على التعاون لتأمين  ،ظمات دولية أخرىالتعاون مع عدة منبمنظمة العمل الدولية 

التي ألزمت كل دولة بوضع  ،إبرام هذه االتفاقيةبوسالمة بيئة العمل، وقد أثمرت جهودها 
  . والضوضاء واالهتزازات ،ف بمخاطر التلوث الهوائيعروالمستويات الفنية التي تُ ،المقاييس
لخفض معدالت التلوث في  ،واإلجراءات ،التدابيركما ألزمت االتفاقية كل دولة باتخاذ        

ل، كما نصت على حق العمال اإلى المستوى الذي ال يشكل خطرا على صحة العم ،بيئة العمل
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للوقاية من األخطار الناتجة عن التلوث والضوضاء  ،في الحصول على المعرفة الضرورية
  .1وكيفية تجنبها والحماية منها ،واالهتزازات في بيئة العمل

  

  :المتعلقة بتلوث الهواء عبر الحدود 1979 اتفاقية جنيف لعام -3
حدة، وهي بية التابعة لألمم المتوتم إبرام هذه االتفاقية تحت رعاية اللجنة االقتصادية األور    

، لمعالجة 1979 من عام نوفمبر 13بية وذلك في وإال بين الدول األور اتفاقية إقليمية ال تسرِ
الملوثات الجوية التي تنتقل عبر الدول بسبب حركة الرياح، والتيارات الهوائية ، حيث ألزمت 
الدول على وضع أنظمة البحث والرصد التي تعمل على مكافحة بث ملوثات الهواء، وأن 

  . 2تتعاون من أجل تحقيق ذلك وتتبادل المعلومات
  

الستراتيجيات إلدارة او ،ف فيها أن تضع أفضل السياساتكما ألزمت االتفاقية األطرا       
طبيق اقتصاديا، نوعية الهواء، وتدابير الرقابة، من خالل اللجوء إلى أحسن التقنيات القابلة للت

وتخفيض التلوث  ،أن على الدول األطراف مكافحة بث الملوثات الهوائية وأضافت االتفاقية
يجب على الدول المتضررة من هذه الملوثات أن تدخل  الهوائي بعيد المدى عبر الحدود، كما

  .3في مشاورات مع الطرف الذي يوجد على إقليمه مصدر االنبعاث
  

عتبر هذه االتفاقية من أهم االتفاقيات الدولية فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء، وعلى وتُ      
ن ما إة اإلنسانية بوجه عام، حيث الرغم من الطابع اإلقليمي لهذه االتفاقية، إال أنها تخدم البيئ

برم من اتفاقيات لحماية بيئة هوائية في منطقة معينة، تنعكس آثاره االيجابية على البيئة في ي
  .4مناطق أخرى، ألن حركة الهواء والرياح ال تعرف حدودا جغرافية

  

االتفاقيات ، فإنه يمكن استعراض بعض لمحددات الموضوعية لهذه الدراسةوبالعودة إلى ا      
نا لحماية طبقة األوزون، واالتفاقية ياتفاقية في التي تستهدف هذا الموضوع بشكل مفصل وهي

اإلطارية للتغير المناخي، لما لهما من أهمية خاصة في حماية البيئة الجوية من التلوث، وما 
  .يئةحظيت به هاتين االتفاقيتين من اهتمام خاص في إطار االهتمام الدولي بحماية الب

  

  :1985 لعام نا لحماية طبقة األوزونياتفاقية في- ثانيا
إلى أسباب  م التطرقظاهرة ثقب األوزون، وتنتائج الدراسة،  هذه الفصل األول من تناول   

سلبية عديدة على الحياة على كوكب  نتائجاستنزاف هذه الطبقة، وما يؤدي إليه ذلك من 
                                                             

 .126، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم أرحومة،  1
  .187 ، صمرجع سابقأحمد عبدالكريم سالمة،  2
  .125، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم ارحومة،  3
  .143 -139، ص صمرجع سابقرياض أبوالعطا،  4



85 
 

لذا، فإن استنفاذها . ال يتجزأ ٌلوطبقة األوزون هي طبقة واحدة في العالم، أي أنها كُ .األرض
  .هو مشكلة عالمية، تتطلّب حلوالً عالمية وليست إقليمية أو محلية

  

       عام البل منظمة األمم المتحدة في وقد بدأ االهتمام بمشكلة تآكل طبقة األوزون من ق
1975 دراسة قامت بها الجمعية الدولية للدراسات األمم المتحدة للتنميةل برنامج عندما مو ،
 اتحول أسباب تآكل طبقة األوزون، والتي عزتها الدراسة إلى انبعاث غاز ،وجيةردلويالميت

على معطيات ونتائج تلك الدراسة، تم عقد  ، وبناءCFC(() الكلوروفلوروكربون(مركبات 
تبنّى هذا المؤتمر خطة عمل دولية لحماية طبقة د وقدولة،  )32(مؤتمر يضم خبراء من 

، أعقب ذلك تنظيم لجنة تنسيق من مختلف الحكومات، والمنظمات 1977األوزون في عام 
لتحديد خطة عمل على ضوء النتائج  ،غير الحكومية لتحديد حجم الخطر الذي يواجه العالم

  .1التي سيتم التوصل إليها
  

أن الدراسات أثبتت أن الواليات المتحدة تعتبر من أكثر الدول وتجدر اإلشارة هنا إلى      
من إجمالي  )%30(المتسببة في انبعاث الغازات الضارة بطبقة األوزون، حيث تشكِّل نسبة 

، والذي يتسبب في استنفاذ طبقة األوزون، وتمثل الدول كب األرضالغازات المنبعثة من كو
من حجم  )%45( من يطاليا، وألمانيا ما يقربإنسا، وبية وخاصة المملكة المتحدة، وفرواألور

فقط من حجم هذه  )%5(الدول النامية ما يقرب من  نسبة هذه الغازات، في حين تمثل
- 7(الغازات، إال أن هذه الدراسات تشير أيضا إلى أن إنتاج الدول النامية في ازدياد من 

ندونيسيا أسنويا بسبب السير في خطط التنمية السريعة التي تتبعها دول مثل الهند و )10%
  .2والمكسيك وغيرها

  

ورغم عدم التوصل إلى إجماع في السبعينيات أو الثمانينيات من القرن الماضي، حول        
في إجراء  1981تأثير تآكل طبقة األوزون، إال أن برنامج األمم المتحدة للبيئة بدأ عام 

تمثل إطار عمل أو نظام أساس  ،مفاوضات من أجل إطار معاهدة حماية طبقة األوزون
يمكن أن ينتج عنه بروتوكوالت أو اتفاقيات أخرى  ،ماية طبقة األوزونللتعاون في مجال ح

  .تفصيلية لتحقيق هدف المعاهدة
  

حدى إوخمسين دولة، و ، والفنيين، والقانونيين من ثالثلذا، فقد تمكن فريق من الخبراء       
العالمية  منظمة دولية تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع المنظمة ةعشر
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، وبعد انتهاء عمل هذا 1لألرصاد الجوية، من اإلعداد التفاقية دولية لحماية طبقة األوزون
الفريق، دعا المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، إلى مؤتمر دبلوماسي إلبرام اتفاقية 

هي اتفاقية كُرست بالكامل لحماية طبقة األوزون التي تتآكل بشكل و، 2لحماية طبقة األوزون
تهدف إلى حماية الصحة البشرية  وهي ،3ماضيفي العقود األخيرة من القرن ال خاصةملحوظ 

بحيث يتم تقييد أي نشاط  .والبيئية ضد اآلثار السلبية الناتجة عن التغييرات في طبقة األوزون
تم وقد  .4األوزون، أو يؤدي إلى اإلخالل بها وبخصائصهايترتب عليه تعديل في طبقة 

 1985 عام من مارس 22وذلك في  ،ينا بالنمسايالتصديق على هذه االتفاقية في مدينة ف
حتى نهاية  ، وبلغ عدد الدول المصدقة عليها1988عام  سبتمبر 22ودخلت حيز التنفيذ في 

  .5دولة )190( 2007 عام شهر ديسمبر
  

حدى وعشرين مادة مع ملحقين، أحدهما للبحث إهذه االتفاقية من ديباجة، و وتتكون      
وعمليات الرصد المستمر، والثاني يتعلق بتبادل المعلومات، وقد أكدت الديباجة على المبادئ 

، وبصفة خاصة المبدأ 1972التي نص عليها إعالن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية عام 
والذي يقرر التسليم بحق الدول السيادي في استغالل مواردها الخاصة، الحادي والعشرين، 

وأن هذه الدول مسؤولة عن أال تؤدي األنشطة التي تدخل في اختصاصها، أو تخضع لرقابتها 
  .6إلى اإلضرار بالبيئة للدول األخرى، أو بيئة المناطق في ما وراء حدود االختصاص الوطني

  

  :فقد أوضحت التزامات الدول األطراف فيها ووسائل تنفيذها بما يليأما مواد االتفاقية        

وإلمكانياتها بالتعاون عن طريق الرصد  ،تلتزم الدول األطراف طبقا للوسائل المتاحة لها - 
وتقييم آثار األنشطة  ،جل زيادة تفهمأمن  ،وتبادل المعلومات فيما بينها ،والبحث ،المنظم

  .7، وآثار ذلك على الصحة البشرية والبيئيةالبشرية، على طبقة األوزون

                                                             
  .100، صمرجع سابقمعمر رتيب محمد عبدالحافظ،  1
 .179، صمرجع سابقأحمد عبدالكريم سالمة،  2
 .486، صمرجع سابقاإلقليمي واآلفاق الجديدة، : مصطفى عبداهللا أبوالقاسم خشيم، القانون الدولي 3
ميدان البيئة، برنامج األمم المتحدة للبيئة، ، سجل المعاهدات الدولية واالتفاقيات األخرى في نا لحماية طبقة األوزونياتفاقية في 4

  .)1(ملحق رقم : ، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر396، ص1991نيروبي، مايو 
مركز  :، ترجمة2008الكتاب السنوي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، نظرة شاملة لبيئتنا المتغيرة برنامج األمم المتحدة للبيئة،  5

  .14، ص)2008برنامج األمم المتحدة للبيئة، : نيروبي( ،جمة والنشر بالقاهرةاألهرام للتر
  .122، صمرجع سابقإبراهيم محمد العناني،  6
  ).1(البند ) 2(المادة  7
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 ،اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية المناسبة، والتعاون لتنسيق السياسات المناسبة لمراقبة - 
التي تقع في حدود إقليمها، وتحت سيادتها إذا  ،أو منع األنشطة البشرية ،وتخفيض ،وتحديد
  1.ضارة على طبقة األوزون آثاراً ،ةأو كان من المرجح أن يكون لهذه األنشط ،اتضح

مع الهيئات الدولية  ،ومعايير تتفق عليها ،وإجراءات ،لوضع تدابير ،تعاون الدول األطراف - 
   .2لتنفيذ هذه االتفاقية وبروتوكوالتها تنفيذا فعاال ،المتخصصة

إضافة إلى التدابير  ،تعتمد الدول األطراف، وفقا للقانون الدولي، تدابير وإجراءات محلية - 
  .3مادامت ال تتعارض مع التزاماتها الناشئة عن أحكام هذه االتفاقية ،الدولية

تلتزم الدول األطراف بالتعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة بإجراء البحوث وعمليات  - 
  .4التقويم العلمية المستمرة، فيما يتعلق بالتأثير على طبقة األوزون

طراف بتشجيع وإنشاء، حسب  االقتضاء ببرامج مشتركة أو تكميلية للرصد تلتزم الدول األ - 
المنتظم لحالة طبقة األوزون والبارامترات األخرى ذات الصلة، ويتم إنشاء هذه البرامج إما 
مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المتخصصة، مع اعتبار التشريعات الوطنية واألنشطة 

  .5وطني والدوليذات الصلة على الصعيدين ال

تلتزم الدول األطراف، بما يتفق مع قوانينها وممارساتها الوطنية، مع األخذ في االعتبار  - 
احتياجات الدول النامية، بالتعاون فيما بينها، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات 

التعاون الدولية المتخصصة، على تشجيع تطوير ونقل التقنية والمعرفة، على أن يهدف هذا 
  6:إلى
  .تسهيل اكتساب األطراف األخرى للتقنية البديلة -أ
  .توفير المعلومات عن التقنية والمعدات البديلة، والمراجع والكتب اإلرشادية -ب
  .توفير المعدات والتسهيالت الالزمة للبحث والمالحظة المنتظمة - ج
  .التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين -د

  

                                                             
 )2(البند ) 2(المادة  1
  ).ج، د-2(البند ) 2(المادة  2
  ).4(البند ) 2(المادة  3
  ).1(البند ) 3(المادة  4
 ).2،3(، البند )3(المادة  5
 ).1،2(البند ) 4(المادة  6
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آلية الرقابة على تنفيذ أحكام االتفاقية بإنشاء  ،كما حددت المادة السادسة من االتفاقية       
الذي يتكون من جميع الدول األطراف في االتفاقية، بحيث يجتمع في  ،مؤتمر األطراف

  . 1دورات انعقاد عادية وغير عادية، ويعمل على متابعة تنفيذ أحكام االتفاقية
  

على أن يتولى برنامج األمم المتحدة للبيئة مسؤولية  ،تفاق في المادة السابقةكما تم اال     
والتي تتضمن إعداد  ،االضطالع بمهام األمانة العامة، حيث تعمل على المسؤوليات اإلدارية

  .ونقل التقارير وتقديمها إلى مؤتمر األطراف
  

يستند  ذيال" البروتوكول"شيوعاً  والجدير بالذكر هنا أنه من أكثر االتفاقيات اإلضافية      
إلى سلطة المعاهدة المعنية، ويضم عدداً من األحكام أكثر تفصيالً لبعض جوانب موضوع 

 "بروتوكول مونتريال"المعاهدة من نص المعاهدة نفسها، ومن بين األمثلة المألوفة على ذلك 
 المتفرع عن اتفاقية األمم ،"وبروتوكول كيوت"المتفرع عن اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، و

وغيرها، والتي هي عبارة عن اتفاقيات فرعية متعلقة  ر المناخ العالميالمتحدة اإلطارية لتغي
بمسائل محددة، ولها آثار محددة فيما يتعلق بااللتزامات الناجمة عنها، بالنسبة للبلدان الموقعة 

في تنفيذ المعاهدات وتحديثها بصورة ستخدم لإلسراع عليها، كذلك قد تتحدد وسائل إضافية تُ
نه إمنتظمة، ووضع النصوص التي تشير إلى األمور الفنية في ملحق للمعاهدة المعنية، حيث 

من المهم كجزء من عملية تحليل التزامات البلد الموقِّع، فهم مضمون هذه المالحق الفنية، 
وفيما يلي  .2لخإ..ات تجاههاحفظا، أو تبرأ منها، أو أبدى تمهوالوضع القانوني للبلد هل أبر

  .عرض موجز للبروتوكوالت المذكورة آنفا
  

  :ريالبروتوكول مونت
) كربونروفلووالكلور(أثار وضع األحكام الخاصة بإنتاج وانبعاث واستخدام مركبات        

)CFCs ( الخالف بين أعضاء المؤتمر، باعتباره أكثر المواد خطورة على طبقة األوزون، وتم
االتفاق على بحث المسألة الحقا، والدعوة إلعداد بروتوكول بهذا الخصوص، وتم توجيه هذه 

االتحاد  ،الواليات المتحدة األمريكية :الدعوة، وتشكّلت لجنة توجيهية من سبع دول هي
البرازيل، باإلضافة إلى ممثل عن السوق ، الهند، مصر، اليابان، بريطانيا، )سابقاً(تي يالسوفي
  .3بية المشتركةواألور

  

                                                             
  .6المادة  1
 .100، صمرجع سابقالبنك الدولي، المرجع األساس للتقييم البيئي،  2
 .182 - 181، ص صمرجع سابقأحمد عبدالكريم سالمة،  3
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إضافي لالتفاقية  تنفيذي تمت الموافقة على بروتوكول، 1987 عام من سبتمبر 16وفي       
سأهم أحكام هذا البروتوكول تعهد الدول ومن الجدير ذكره أن ، ببروتوكول مونتريال مي

وهي المواد التي يعتقد أنها تتسبب في تآكل  ،فلوروكربوناترواألطراف بتجميد إنتاج الكلو
عند المقدار ) تكييف الهواء وغيرها(ستخدم في الصناعات التبريدية مثل التي تُ طبقة األوزون
 اإلنتاج، مع اعتبار ذلك العام هو أساس القياس لمعدالت 1986عليه عام  الذي  كان
%) 50(من هذه المركبات بنسبة  كما تتعهد الدول بالعمل على تخفيض إنتاجها ،1واالنبعاث

، إلى أن يتم المنع الكلي لتلك 1997بحلول عام %) 85(، بحيث تصل إلى 1990بحلول عام 
مح للدول النامية بتأخير مدته عشر سنوات للدول التي يقل ، إال أنه س2000االستخدامات عام 

  .2كيلوجرام للفرد الواحد) 0.3(استهالكها عن 
  

سماحه للدول النامية بحرية إنتاج واستخدام  ،فعالية بروتوكول مونتريالوقد أضعف من       
يتي السابق يالعشر، كذلك سماحه لالتحاد السوف األعوامكربون في فترة ومركبات الكلوروفلور

تخلخل وهشاشة طبقة األوزون  أن باالستمرار في إنتاج تلك المواد، حيث أشارت التقارير إلى
، كما أن البروتوكول لم ينص على إنشاء جهاز لمراقبة اإلنتاج وتجارة 3قد زاد بصورة كبيرة

الكيماويات الضارة، مع فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق عالمي لمساعدة الدول 
بية والنامية على إحالل مواد بديلة، وذلك نتيجة معارضة الواليات المتحدة والدول األور

  .4واليابان لذلك
  

دخلت العديد من التعديالت على البروتوكول، ركزت على القواعد الخاصة ُأ لذلك فقد      
ورابع كلوريد الكربون، ومراقبة المبادالت التجارية في ) CFC(بمستويات استهالك مركبات 

المواد المستنفذة لطبقة األوزون، وامتدت التعديالت لتشمل مواد كثيرة لتجعل أحكام 
ل التعديالت التي تمت في كل من لندن وكوبنهاجن البروتوكول أكثر شمولية من خال

ومونتريال وبكين، وقد مثّل بروتوكول مونتريال نموذجا ناجحا في مجال التعاون الدولي 
  .5لحماية البيئة الجوية

  

أن " المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة" كالووس توييفرعلّق السيد وقد       
وهو التخلص النهائي من اإلنتاج واالستهالك العالمي  ،نجح في هدفهبروتوكول مونتريال قد 

                                                             
  .101، صمرجع سابقمعمر رتيب،  1
  .122، صمرجع سابقإبراهيم محمد العناني،  2
  .182، صسابقمرجع أحمد عبدالكريم سالمة،  3
  .92، صمرجع سابقعالء الحديدي،  4
  .13- 12، ص صمرجع سابق، 3برنامج األمم المتحدة للبيئة، توقعات البيئة  5
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، 1للعناصر المستنفذة لطبقة األوزون، إال أن الطريق ال يزال طويال، خاصة في البلدان النامية
ينا من القواعد الدولية الهامة التي شكّلت حلقة من حلقات تطور القانون يعتبرت اتفاقية فوقد اُ

  .2بصفة خاصة الجوية وللبيئة ،فة عامةالدولي للبيئة بص
  

  ):1992( اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ - ثالثا
كأحد " ر المناخيتغ"، ظاهرة االحتباس الحراري من هذه الدراسةالفصل األول  تضمن       

إلى االتفاقية  يتم التطرقالمظاهر الهامة للتلوث الجوي، وفي هذا الجزء من الدراسة سوف 
وما تمثله من خطر على  ،التي نتجت عن تضافر الجهود الدولية، لمواجهة هذه المشكلة الدولية

م األطراف فيها على التعامل مع هذه القضية زِلْكأداة قانونية تُ ،الحياة على كوكب األرض
  .بجدية وحذر شديدين

  

ومكونات  ،كثيرة تحدث بين أشعة الشمسنظام المناخ دائم التغير، نتيجة تفاعالت  إن       
حظته على طبقات األرض والجو، وهي تفاعالت تتم منذ ماليين السنين، األمر الذي يمكن مال

، ومواسم الجفاف واألمطار، وغيرها من المظاهر عامير فصول المدار العام، وذلك في تغ
عهدته األرض من قبل،  العامة لتغير المناخ، ولكن معدالت التغير أصبحت أسرع بكثير عما

والتي أهمها  ،والصناعية ،هي نتيجة لتدخل األسباب البشرية ،ن هذه التغيرات الحديثةإحيث 
، الناتج عن "البيت الزجاجي"المعروفة باسم غازات  ،انبعاث مجموعة من الغازات الصناعية

ها على مقدار بمعدل يفوق انبعاث ،مما أدى إلى انبعاث غازات ،النشاط الصناعي في العالم
 تم استعراضهاتداعيات كثيرة  األمر الذي نتج عنه ،3ادة حرارة األرضيالقرون الماضية، وز
  .الدراسة هذه في جزء سابق من

  

عتبر مشكلة التغير المناخي بالغة التعقيد، كونها ذات طابع عالمي، تحتاج إلى جهود وتُ     
تهلكين لتقليل استخدام الطاقة، وفي المقابل ه المسدولية مشتركة لتطوير السياسات التي توج
ب على هذه المشكلة ما للوقود، وهو ما يعني أن التغلتوجيه المنتجين لتطوير تقنية أقل استخدا
طويلة، كما أن تغيير طرق  أعوامسوف تمتد إلى  ايحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن آثاره

ولذلك فقد تم إنشاء الهيئة الحكومية  .4استخدام الطاقة وترشيدها يتطلّب وقتاً طويالً أيضاً

                                                             
  .2005بيان صحفي بمناسبة فوز البرنامج بجائزة حماية طبقة األوزون لعام برنامج األمم المتحدة للبيئة،  1

http://WWW.unep.fr/en/branches/ozonation.htm, 3/12/2009. 
 .102، صمرجع سابقمعمر رتيب محمد عبدالحافظ،  2
  .91، صمرجع سابقعالء الحديدي،  3
  .205، ص2001، يوليه )145(، العدد السياسة الدولية، "بروتوكول كيوتو وأزمة تغير المناخ"نيرمين السعدني،  4

http://WWW.unep.fr/en/branches/ozonation.htm
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لألرصاد الجوية  العالمية، مشاركة بين المنظمة 1988في عام ) IPCC(المعنية بتغير المناخ 
)WMO ( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة)UNEP(.  
  

أن قضية التغير المناخي هي "ويرى رئيس المستشارين العلميين في المملكة المتحدة        
بصورة أكبر من التهديد الذي يشكله  ،حاليا التي تواجه البشرية خطورة التهديدات أكثرمن 

وبعد أن أشارت التقارير العلمية إلى تعاظم الظواهر للتغير المناخي  ،ولذلك. 1"اإلرهاب الدولي
 المفاجئة، والناتجة عن زيادة درجات حرارة األرض، اتجهت الجهود الدولية وعلى رأسها

، إطارية للعمل على استقرار تركيزات المتحدة إلى إبرام اتفاقية دوليةألمم منظمة ا جهود
عند مستوى يحول دون التدخل اإلنساني في  ،وانبعاثات الغازات الناتجة عن األنشطة األرضية

تغير المناخ، ولضمان  عة بالتأقلم الطبيعي ميوعلى نحو يكفي ويسمح للنظم البيئ ،نظام المناخ
  . 2مةااإلنتاج الغذائي، ويسمح بتحقيق التنمية االقتصادية بطريقة مستد عدم تهديد

  

وإلدراك هذا الهدف تم اإلعداد لالتفاقية، بتشكيل لجنة حكومية للتفاوض، وإعداد        
تح باب التوقيع عليها حيث فُ ،مشروع االتفاقية التي انتهت إلى تبني المشروع النهائي لالتفاقية

، وقد وقعت 19923عام " األولى قمة األرض"تمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية أثناء انعقاد مؤ
دولة في حين رفضتها ماليزيا، وقد دعت الوثيقة إلى تخفيض حجم الغازات ) 152(عليها 

 أن ، لكن الواليات المتحدة األمريكية رأت2000بحلول عام  1990عام  المنبعثة إلى مستوى
قتصادي، لو أن الدالئل العلمية التي استندت عليها الوثيقة ثبت ذلك سوف يعرقل نموها اال

أساسا إلى خفض انبعاث غازات  التي تهدف ،على أن تكون االتفاقيةخطؤها، ولذلك أصرت 
خالية من أية تواريخ أو نسب محدودة يتم االلتزام بها لتحقيق هذا الخفض،  ،البيت الزجاجي

ة تعهدت بالعمل على تخفيض االنبعاثات إلى مستوى عام بيوإال أن اليابان ودول السوق األور
  . 20004بحلول عام  1990

  

أن الهدف النهائي لها وألي صكوك قانونية  ،وقد أوضحت االتفاقية في مادتها الثانية       
عند مستوى  ،متصلة بها، هو الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي

 ،يحول دون تدخل خطير من جانب اإلنسان في النظام المناخي، في إطار فترة زمنية كافية

                                                             
1Steve Rayner, "What Drives Environment Policy", Globl environment change, 16(2006), pp.4-6. 
www.scincedirect.com.                                                                          25/11/2009تاريخ الزيارة 

 .184، صمرجع سابقأحمد عبدالكريم سالمة،  2
  .184، صالمرجع السابق 3
  .96، صمرجع سابقعالء الحديدي،  4
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أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض  ،يكولوجيةألتسمح للنظم ا
  .1إنتاج األغذية للخطر، وتسمح بالسير قدما في التنمية االقتصادية بصورة مستدامة

  

 ،المادة الثالثة في االتفاقية إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها والتي من أهمها شيرتو       
ة على أساس يلصالح األجيال الحاضرة والمستقبل ،أن تلتزم األطراف بحماية النظام المناخي

وعلى الدول المتقدمة  ،ولياتها، وقدراتها الماليةؤوبما يتفق مع الهدف المشترك ومس ،من العدل
مع العمل على مراعاة ظروف الدول النامية، واحتياجاتها  ،تقود العمل لتحقيق ذلك أن

في تحمل وتوزيع عبء التدابير  ،السيما تلك المعرضة لآلثار السلبية لتغير المناخ ،الخاصة
  .2الخاصة بالسيطرة على عوامل التغير المناخي وأسبابه

  

أو  ،ى الدول اتخاذ التدابير المسبقة الوقائيةومن ناحية أخرى، أضافت هذه المادة أن عل      
المناخ إلى الحد األدنى، واحتواء آثاره، وحين تغير التي يمكن أن تؤدي إلى تقليل أسباب 

تكون هناك تهديدات بحدوث ضرر كبير، أو غير قابل لإلصالح، ال ينبغي االعتذار بنقص 
ء بالتزاماتها، كما أضافت هذه المادة اليقين العلمي القاطع، كسبب لتقاعس األطراف عن اإليفا

أن على الدول األطراف الحق في العمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأن تتناسب سياسات 
حماية نظام المناخ ضد األنشطة البشرية مع الظروف الخاصة بكل طرف، وإدراج تلك 

  .3السياسات ضمن برامج التنمية الوطنية
  

من أجل تحقيق  ،وأخيرا أكدت المادة الثالثة، على ضرورة التعاون بين الدول األطراف      
السيما في الدول  ،مانظام اقتصادي عالمي منفتح وداعم، بحيث يسمح بنمو اقتصادي مستد

ال تشكل التدابير المتخذة وسيلة للتميز ر المناخ، وبحيث اجه مشكالت تغيلكي تو ،النامية
  .4غير المبرر أو التقييد المقنع للتجارة الدوليةالتحكمي، و

  

  :هيعلى الدول األطراف القيام بها و التي االتفاقية االلتزاماتأوردت  كما     
اإلحصاءات الوطنية النبعاثات  ،وتنشر بطريقة دورية ،رطوتلتزم كل دولة بأن تُ - 1

األنشطة اإلنسانية، ومصادرها، والبيوت الخضراء، التي ال تخضع لبروتوكول 
مع استخدام المناهج المتماثلة التي يتم الموافقة عليها في مؤتمر األطراف،  مونتريال،

ر تخفيف تغيووتضع البرامج اإلقليمية الخاصة بتدابير  ،دوريا ،كما عليها أن تنشر
                                                             

المعلومات الدولية، ، شبكة 1992، اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، األمم المتحدة UNموقع منظمة األمم المتحدة  1
 WWW.UN.Org                    )          2(الملحق رقم : ، للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر2009ديسمبر، 

  ).1(البند ) 3(المادة  2
  ).3،4(، البند )3(المادة  3
 ).5(، البند )3(المادة  4

http://www.UN.Org
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لمناخ، وذلك بإصالح انبعاث األنشطة اإلنسانية، وتقليل انبعاث البيوت الخضراء التي ا
  .1ال تخضع لبروتوكول مونتريال

، وممارسات وإجراءات قنيةنقل التوأن تطور وتتعاون في تنمية وتطبيق وتوزيع،  - 2
تقليل ومنع االنبعاثات من مختلف القطاعات، وتشمل قطاعات أن تعمل على و ،الرقابة

كما تتعهد األطراف  .الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والغابات، وإدارة النفايات
االنبعاثات من  بأن تنمي اإلدارة المستدامة وتتعاون في صيانة، وتعزيز تدابير تقليل

في ذلك األحياء، والغابات، بما خاضعة لبروتوكول مونتريال، الغير البيوت الخضراء 
  .2ية، والساحلية والبحرية األخرىوالنظم البيئية البر

وإعداد الخطط  ، وتنميةللتوافق مع آثار تغير المناخ ،أن تتعاون األطراف في اإلعداد - 3
ومصادر المياه، والزراعة، وحماية وإعادة تأهيل المناطق  ،إلدارة المناطق الساحلية

  .3بالجفاف والتصحر والفيضانات –خاصة في إفريقيا  –المتأثرة 
أخذ اعتبار التغير المناخي عند إعداد السياسات االجتماعية، واالقتصادية  العمل على - 4

والبيئية، واستخدام أساليب التقييم المناسبة، المصاغة محليا، وذلك بهدف اإلقالل من 
اء المشروعات والتدابير المتخذة للتخفيف اآلثار االقتصادية والصحية والبيئية من جر

 .4ق مع التغير المناخيمن آثار تغير المناخ للتواف

تنمية التعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية، واالجتماعية، والفنية،  - 5
واالقتصادية، وغيرها، وتطوير رصد البيانات الخاصة بتغير المناخ، وتخفيض أو 

ر المناخ، والنتائج وتوقيت تغي ،وحجم ،اإلقالل من الشكوك الخاصة بأسباب آثار
مع االلتزام بالتعاون في مجال  ،5جتماعية لمختلف االستراتيجياتاالقتصادية واال

المنظمات غير الحكومية فيما يتصل  مشاركةوب ،التعليم والتدريب، والتوعية العامة
  .6بتغير المناخ

  

كما قررت االتفاقية عدة أحكام بشأن مساعدة الدول النامية في مجال التخفيف من        
من جراء تغير المناخ، وفي مجال تقديم التسهيالت والتمويل، ونقل التي تلحق بها  ،اآلثار

                                                             
  ).، أ،ب1(، البند )4(المادة  1
 ).ا،أ، ج، د(، البند )4(المادة  2
  ).هـ(البند ) 4(المادة  3
 ).و -1(، البند )4(المادة  4
  ).ح - ز -1(، بند )4(المادة  5
  ).ط -ح -1(، بند )4(المادة  6
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التكنولوجيا المتعلقة بالحد من االنبعاثات التي تؤثر على المناخ، وكذلك في مجال التعليم 
  .1كوادر الفنية وتبادل المعلوماتلوالتدريب ل

  

الصغيرة، ذات السواحل  "الجزرية"أضافت االتفاقية أن تعطي األولوية للدول        
المنخفضة، والبلدان القاحلة، وشبه القاحلة، المعرضة للكوارث الطبيعية، والبلدان النامية التي 

  .2األحفورييعتمد اقتصادها ومصادر دخلها على إنتاج وتصدير الوقود 
  

، قرار ةمن بنود االتفاقي السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر كل من البند كما ورد في       
والهيئة الفرعية مؤتمر األطراف، واألمانة،  :لتنفيذ أحكامها منها ،إنشاء بعض األجهزة الفنية

من  ةوالتكنولوجية، والهيئة الفرعية للتنفيذ، كما حددت المادة الحادية عشر للمشورة العلمية
  .االتفاقية اآللية المالية لتمويل البرامج المقررة فيها

  

مجموعات، األولى وهي المدرجة في المرفق  إلى ثالثقسمت االتفاقية الدول األطراف       
الدول الصناعية، إضافة إلى الدول االشتراكية السابقة التي تمر  هذه المجموعة شملتاألول و

بقية  ياقتصادياتها بمرحلة تحول، والثانية وهي الدول الصناعية فقط، أما المجموعة الثالثة فه
  .3عتبرت دوال نامية مع اختالف مراحل النموألطراف التي اُا
  

، حيث تم االتفاق على بدء 1995وقد عقد مؤتمر األطراف األول في مدينة برلين عام       
، بما في ذلك تقوية التزامات الدول النامية، 2000عملية تخطيط طويل األمد لما بعد عام 

البدء في مشروعات تجريبية مشتركة، أما االجتماع الثاني وإنشاء مقر دائم لالتفاقية في بون، و
مة قانونيا، وفي عام وتم اإلعالن فيه على أن تكون األهداف ملزِ 1996قد في جنيف عام فع

الدراسة بشيء من  تتناول، وسوف 4انعقد االجتماع الثالث في مدينة كيوتو اليابانية 1997
هة التفصيل هذا االجتماع، لما تمخّض عنه من نتائج هامة للسياسات البيئية العالمية، في مواج

  . ر المناخيقضية التغي
  

  :وـبروتوكول كيوتـ
توقع عليه  ،دولة، بهدف وضع بروتوكول دولي )160(انعقد هذا المؤتمر بمشاركة       

مني للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، التي تعمل من أجل وضع جدول ز ،الدول المشاركة
وقد أضاف هذا  ،على ارتفاع درجة حرارة األرض، والكيفية التي ينبغي أن يتم بها التنفيذ

                                                             
 ).6،7، 5، 4، 3(البند ) 4(المادة  1
 ).10، 9، 8(، البند )4(المادة  2
  .206، صمرجع سابقنرمين السعدي،  3
  .205، صالمرجع السابق 4



95 
 

البلدان المتقدمة، والبلدان التي تمر  أي - األولالمؤتمر التزاما جديدا تلتزم به دول المرفق 
من الغازات  ،لعمل على خفض انبعاثاتها اإلجماليةتلتزم بموجبه با - اقتصادياتها بمرحلة تحول

عتبر ، وي19901دون مستويات عام  ،على األقل )%5(بنسبة  ،)2012 - 2008(خالل الفترة 
 ،بروتوكول كيوتو أكثر دقة وتفصيال من حيث تضمنه التزامات محددة لتحقيق المبادئ العامة

التي طالبت بها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي، حيث تلتزم األطراف بموجبه 
  2:على النحو التالي ، وذلكبخفض انبعاثاتها بصورة جماعية ولكن بنسب مختلفة

 )%8(با، وسويسرا هذه الغازات بنسبة وبي، ودول وسط أوروتخفض دول االتحاد األور ■
  .1990أقل من مستوى عام 

  .)%7(تقوم الواليات المتحدة بتخفيض الغازات بنسبة  ■

  .)%1(والنرويج بنسبة  ،)%6(تقوم كندا واليابان وبولندا والمجر بتخفيض الغازات بنسبة  ■

مستوى  نتحافظ كل من أوكرانيا وروسيا، ونيوزلندا على مستوى الغازات المنبعثة منها ع ■
  .1990عام 

  .)%10(، وأيسلندا بنسبة )%8(ها بنسبة ستراليا بخفض غازاتأتقوم  ■
  

 التقيد بها، على الدول األطراف بعض االلتزامات العامةورد في البروتوكول  دـوق     
  3:وهي

المحافظة على البواليع ومستودعات الغازات الدفيئة، كالغابات، والتربة، والعمل على  - 1
  .زيادتها من أجل امتصاص انبعاث الغازات الدفيئة من الجو

تقدير نسب االنبعاثات للغازات الدفيئة بإقامة نظم ومناهج للبحث، وكذلك دراسة اآلثار  - 2
السلبية، والتبعات االقتصادية واالجتماعية لمختلف السياسات المقترحة لمواجهة مشكلة 

  .التغير المناخي
 ،العمل على المشاركة في تطوير التعليم والتوعية، والتدريب في مجال التغير المناخي - 3

  .بهدف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة
  

                                                             
ة المعلومات شبك. ، بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخUNموقع منظمة األمم المتحدة  1

                                                                                                                      .WWW.UN.Org. 2009الدولية، ديسمبر، 
   
  .23، ص)2002العربية،  دار النهضة: القاهرة(، التنظيم الدولي لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارةسعيد سالم جويلي،  2
  .209، ص2001، يوليه، )145(، القاهرة، العدد السياسة الدولية ،"اآلثار االقتصادية لبروتوكول كيوتو"نهى الجبالي،  3
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والى جانب هذه االلتزامات العامة، التي يفرضها البروتوكول على جميع الدول        
األعضاء فيه، فإن هناك التزامات إضافية اختص بها البروتوكول الدول المتقدمة دون الدول 

  1:أهمها من والتي ،النامية
  .يجاد مصادر جديدة للطاقة والتكنولوجيا الصديقة للبيئةإجل أتكاليف البحث والتطوير من  ■
االلتزام باإلنهاء التدريجي للحوافز الضريبية، واإلعانات التي تتنافى مع هدف االتفاقية في  ■

  .جميع القطاعات التي تختص بغازات الدفيئة
  .ناخيمساعدة الدول النامية ماليا، وفنيا، لمواجهة اآلثار السلبية للتغير الم ■
االشتراك مع الدول النامية في آليات التنمية النظيفة والتي عرف هدفها البروتوكول على  ■
في تحقيق التنمية المستدامة، للمساهمة في تحقيق الهدف النهائي  ،مساعدة الدول النامية(نه أ

  .)لالتفاقية
  

بالنسبة  2005عام نجاز في إلكما ألزم البروتوكول الدول المتقدمة بضرورة تحقيق ا      
ه الدول تكاليف تروجين، على أن تتحمل هذيكسيد النلغازات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأ

كما ألزمها بضرورة تسهيل نقل التكنولوجيا  .البحث والتطوير، إليجاد مصادر جديدة للطاقة
  .2الصديقة للبيئة إلى الدول النامية

  

آليات مرنة تسمح بخفض  ة، ثالثلسادسة، والثانية عشروحدد البروتوكول في مادته ا       
لية االتجار في وحدات آ، وآلية التنمية النظيفة :وهي ،االنبعاثات مع مراعاة التكلفة االقتصادية

  .ت، وآلية التنفيذ المشترك لمشروعات الحد من االنبعاثاتخفض االنبعاثا
  3:ويمكن التطرق إلى هذه اآللية بشيء من التفصيل كاآلتي      

  :آلية التنمية النظيفة-1
وهي مشاريع مشتركة بين الدول الصناعية والدول النامية، بحيث تحقق هذه المشاريع         

 االستفادة للدول النامية في توفير تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية، وتساهم هذه اآللية في
تشجيع الدول الصناعية والشركات على االستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، واإلسهام في 
تخفيف انبعاثات الغازات المتسببة في التغير المناخي بالدول النامية، والسير نحو التنمية 
المستدامة مع تخفيض التلوث، وال يشترط بروتوكول كيوتو أية التزامات على الدول النامية 

  .ة إلى البروتوكولأن تكون منظم شرط
  

                                                             
  .من البروتوكول ةالمادة الحادية عشر 1
  .34، صمرجع سابقسعيد سالم جويلي،  2
 .62-61، ص صمرجع سابقخليفة عبداهللا األعوج،  3
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  :آلية االتجار في االنبعاثات -2
ن هذه اآللية الدول التي تواجه تكلفة مرتفعة في خفض انبعاثاتها من غازات مكِّحيث تُ      

الدفيئة إلى تقليص هذه التكلفة عن طريق االشتراك في التجارة الدولية لالنبعاثات، وذلك بنقل 
إلى بلد آخر يتمتع بتكلفة منخفضة، بحيث تكون للدولتين حافز لبيع أو  جزء من التزاماتها

وتعتمد هذه الطريقة على  ،إلى الدول األخرى بأقل تكلفة  ،شراء احتياطات الخفض اإلضافية
  .آليات السوق المفتوحة، وسعر طن الكربون في السوق

  

  :آلية التنفيذ المشترك-3
اآللية، حيث تسمح لها بالمشاركة بين بعضها البعض  وتستفيد الدول الصناعية من هذه     

حيث تجيز للدول أن تطالب باعتماد بفي الوصول إلى مستهدفات التخفيض من االنبعاثات، 
شهادات خفض االنبعاثات الناشئ عن استثمار يتحقق في دول صناعية أخرى، ويسفر عن 

مر استعمال هذه الوحدات في تحويل وحدات خفض االنبعاث بين الدول، ويمكن للبلد المستث
  .1تخفيضها هفيما يتعلق بالكميات المطلوبة من ،نحو االتفاقية اإليفاء بالتزاماته

  

بل الدول المشاركة، حيث رأت الدول واجه البروتوكول العديد من االنقسامات من ققد و      
الدول المتقدمة صف بحق نالمتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة، أن البروتوكول غير م

ن كانوا أكبر المساهمين في ازدياد الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير إبحجة أنهم و
كبر المساهمين في هذه أخاصة الهند والصين، ستصبح من ، الدولبعض المناخي، إال أن 

  .2الظاهرة مستقبال، وذلك الستمرارها في عملية التصنيع دون االلتزام بخفض انبعاثاتها
  

أما الدول النامية فهي ترى أن بروتوكول كيوتو تميز بموقف عادل منها، كونها الزالت        
  .3في طور النمو، وال ينبغي فرض قيود على عمليات التنمية الجارية فيها

  

ق الواليات المتحدة على بروتوكول كيوتو، رغم أنها أكبر مصدر النبعاثات صدولم تُ      
في قد وقعت االتفاقية  ،كلينتونالرغم من أن إدارة الرئيس على حراري، وغازات االحتباس ال

قد فشل في إقناع مجلس الشيوخ بالتصديق عليها، وفي  ،ن الرئيس األمريكيإال أ ،1998عام 
التوقيع، وتمسكت بهذا القرار في القمة العالمية  بوشسحبت إدارة الرئيس  2001عام 

قدت في مدينة مونتريال بكندا، حيث رفض والتي ع ،2005 عام المخصصة للتغيرات المناخية
                                                             

فتاح الهادي الشيباني، البنية المؤسساتية الالزمة لتحقيق االستثمار من خالل تنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة بالجماهيرية عبدال 1
،  )2008مركز البحوث واالستشارات، جامعة قاريونس، : بنغازي(، 29/6/2008-28، مؤتمر التنمية المستدامة في ليبياالليبية، 
  .7-6ص ص

 .210-209، ص صمرجع سابقنهى الجبالي،  2
 .36، صمرجع سابقسعيد جويلي،  3
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فيما يخص  ،بأية التزامات مادية أو معنوية ،األمريكيون أي اتفاق يلزم الواليات المتحدة
من أهم التحديات التي  ،عتبر انسحاب الواليات المتحدة من البروتوكولسياساتها المناخية، وي

 )55( من قبل د على األقلمتَعن البروتوكول يجب أن يإ، حيث 1واجهت تنفيذ هذا البروتوكول
دولة من الدول الموقعة على االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي، إضافة إلى أن تكون هذه الدول 

 ،1990من االنبعاثات اإلجمالية للغازات الدفيئة لعام  )%55(ولة عن ما ال يقل عن ؤمس
يرلندا إلى أبانضمام  2004وقد تحقق هذا الشرط عام وذلك بالنسبة إلى دول المرفق األول، 

، 2004، ولم يتحقق الشرط الثاني حتى أواخر عام 2002عام  من مايو 23البروتوكول في 
كبر مصدري النفط في العالم، أعد من والتي تُ - ن انضمام روسيا إلى البروتوكولإحيث 
من  1990زات الدفيئة خالل عام من انبعاثات الغا %)17.4(ولة عن إنتاج ما نسبته ؤوالمس

حقق الشرط الثاني للبدء في تطبيق البروتوكول، فالدول التي   -جميع إنتاج دول المرفق األول
من مجموع ما أنتجته دول  %)61.8(ولة عن إنتاج ؤاعتمدته من بين دول الملحق األول مس

  . 19902الملحق األول لعام 
  

      هامة في مجال حماية البيئة، ومواجهة مشكلة عالمية عتبر بروتوكول كيوتو خطوة وي
مثل مشكلة التغير المناخي، فهو يمثل األساس للسياسة العالمية لمواجهة مشكلة المناخ، حيث 
نجح البروتوكول في وضع المشكلة على جدول أعمال صانعي القرار، ورجال األعمال، 

  .3زمةلمناقشة أبعادها، ورسم البدائل المختلفة الحتواء األ
  

نوفمبر  28 الفترة الممتدة من كما يمكن وصف القمة التي عقدت بمدينة مونتريال في       
بأنها من أهم المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية نجاحا  2005عام من ديسمبر  10 إلى

منظمة غير حكومية  )4500(مندوب و )2500(دولة و) 200(نحو  ممثلو حيث حضرها
للبيئة، وهي القمة التي نجح المشاركون فيها على تمديد اتفاق كيوتو إلى ما وزيرا  )120(و

في  المشاركة ، لمواصلة مكافحة االحتباس الحراري، وقد تبنت األطراف2012بعد عام 
اتفاقية كيوتو في هذا المؤتمر القرارات المتعلقة بتأسيس نظام للتأكد من التزام الدول بتطبيق 

لمكافحة التغير  ،ليؤكد أهمية العمل العالمي المشترك ،نجاح هذا المؤتمراتفاقية كيوتو، وجاء 
  . 4من أهم مصدر للكوارث الطبيعية ،المناخي وحماية البيئة

  

                                                             
  .89، ص2006، يناير )163(، العدد السياسة الدولية، "القمة العالمية المخصصة للتغيرات المناخية"سالي سامي،  1
الدراسات  ، رسالة ماجستير غير منشورة، مدرسةالتعاون الدولي في مواجهة قضايا البيئةأشرف علي محمد نصر بن المة،  2

  .89، ص2009االستراتيجية والدولية، قسم العلوم السياسية، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، 
 .208، صمرجع سابقنيرمين السعدي،  3
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  :للتغير المناخي 2009 نـر كوبنهاجـمؤتم
 ، وستتعرض2009 عاممن  ديسمبر 18إلى  7 الممتدة من انعقد هذا المؤتمر في الفترة      
آخر المستجدات التفاقية  ضمن ن نتائجه هيإالدراسة إلى بعض نتائج هذا المؤتمر حيث  هذه

األمم المتحدة اإلطارية للتغير المناخي خالل فترة الدراسة وذلك ضمن سلسلة المؤتمرات 
  .الخمسة عشر بشأن هذه االتفاقية الدولية

  

تغير  مواجهة اآلثار الناتجة عناإلجراءات المتبعة لقف الدولية من اتباينت المووقد        
ولية ؤأن تتحمل المس ،أن على الدول المتقدمة ،والصين )77(المناخ، حيث ترى مجموعة الـ

إضافة إلى  ،دولة )50(التاريخية لقضايا التغير المناخي، أما مجموعة الدول اإلفريقية وتضم 
فتطالب الدول النامية األكثر تقدما مثل الصين والهند والبرازيل  ،مجموعة الدول الجزرية

في  األعضاءغير بي، والدول الصناعية وتحاد األوربضرورة خفض انبعاثاتها، أما دول اال
استراليا، كندا، أيسلندا، اليابان، كازاخستان، نيوزلندا، النرويج، روسيا، ( والمتمثلة في االتحاد

فقد طالبت بضرورة إلزام الدول النامية بالمشاركة في الجهود ) متحدةالواليات الوأوكرانيا 
بشكل  ،تفاوض الدول األعضاء في األوبك ولم .في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ،المبذولة

خشية تأثير القرارات المتخذة على مستوى طلب  ،المفاوضاترسمي ويتابع أعضاءها سير 
  .1البترول

  

، أوبامابين الواليات المتحدة بقيادة الرئيس  تم التوصل إلى اتفاق أبرم مةوفي ختام الق       
مليار دوالر،  )30(والهند، والصين، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والذي ينص على تخصيص 

لألعوام الثالثة المقبلة للدول الفقيرة، لمواجهة التغير المناخي، على أن يرتفع المبلغ إلى 
 ،، كما يسعى االتفاق إلى خفض درجة حرارة األرض2020مليار دوالر بحلول عام  )100(

  .2درجتين مئويتين، مقارنة بفترة ما قبل التصنيع
  

تمثلت في أن الواليات المتحدة قد  ،أن هناك نتائج ايجابية للمؤتمر ،نوويرى المراقب      
أن  إلى هذه الدول، باإلضافة مع عدة دول بهدف تخفيض انبعاثات ،اشتركت في اتفاق فعلي

تعهدت بخفض انبعاثاتها، ويضيف هؤالء أن الجهود  ،هذا االتفاق قد انضمت إليه دوال نامية
في  ،قد أوضحت أن الشأن البيئي أصبح ذا أولوية قصوى ،ذلت على هامش هذه القمةالتي ب

تعزيز التنمية السياسة العالمية، سواء على مستوى األفراد، أو الجماعات للوصول إلى 
لعدد كبير من  ،والمطالب المختلفة ،ن المصالح المتناقضةإالمستدامة، إال أنه يمكن القول 
                                                             

، ص 45، المجلد 2010، يناير )179(، العدد السياسة الدولية، "تغير المناخ مواقف دولية متباينة"محمد مصطفى الخياط،  1
 .50-49ص
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الدول المشاركة، قد أدى إلى تعقيد المفاوضات في المؤتمر، وعرقلة الوصول إلى اتفاق 
  .1ملزم

  

  :للتغير المناخي 2010مؤتمر كانكون 
آخر مستجدات اتفاقية األمم المتحدة  مثلانعقد مؤتمر األطراف السادس عشر، والذي ي    

ي اإلطارية للتغير المناخي أثناء فترة إعداد هذه الدراسة، في مدينة كانكون في المكسيك، ف
، تحت رعاية منظمة األمم 2010 من عام ديسمبر 10نوفمبر إلى  24 الممتدة منترة الف

عشر يوماً، اختتمت الجلسة النهائية من  اثني راستغرق انعقاد هذا المؤتموقد  .المتحدة
لغازات المسببة لالتي من شأنها التقدم تجاه انبعاث أقل  ،المحادثات بحزمة من القرارات

باالنتصار في معركة ضد أحد "لظاهرة التغير المناخي، وهذا ما وصفة مسؤولو األمم المتحدة 
  .2"المعاصرةأكبر التحديات الدولية 

  

دولة في هذا المؤتمر من خالل تلك القرارات، خطة جديدة ) 200(تبنت حوالي ولقد      
لمكافحة تغير المناخ، تتضمن تعهد الدول الصناعية، بخفض انبعاثات الغازات فيها، مع 

ضرورة تحمل الدول النامية أيضا بعض االلتزامات في هذا الشأن، وكان ذلك مثار خالف  
خالل المؤتمر، فقد عرقلت بعض الدول الجهود للتوصل إلى االتفاق مثل اليابان،  شديد

  .3وروسيا، والواليات المتحدة األمريكية، كما عارضت بوليفيا هذا االتفاق نهائياً
  

القى الذي في نهاية المؤتمر، قدمت وزيرة خارجية المكسيك نص التسوية، و ،إال أنه     
السياسي، يتمحور في نقطتين من األعضاء، حيث كرس نقاط من االتفاق  اكبير اترحيب
  :ن همايرئيست
الدول الصناعية بخفض االنبعاثات للغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي، رغم  التزام - أوالً

  .عدم تحديد أرقام لذلك، وضرورة تحمل الدول النامية لبعض االلتزامات في هذا الشأن
  

من أجل دعم التكيف مع تغير المناخ، " الصندوق األخضر"بـ  سمي ء صندوقإنشا - ثانياً
بمبلغ مائة مليار دوالر، وذلك بهدف تمويل مشاريع تساعد الدول التي تعاني أكثر من الدول 
األخرى، لتداعيات ظاهرة التغير المناخي، وكذلك لتعزيز التعاون التقني لتمكين السكان في 

                                                             
 .48، صالمرجع السابق 1
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كون أن يتولى كما يقضي نص كان. 1تعامل مع ظاهرة التغير المناخيالدول الفقيرة، من ال
  .2البنك الدولي، إدارة الصندوق األخضر، في المرحلة االنتقالية التي تستمر ثالثة أعوام

  

وقد استطاعت هذه النتائج، إعادة الثقة في مفاوضات األمم المتحدة بشأن التغير        
ويعزو البعض أن  ،2009 في العام مؤتمر كوبنهاجن المناخي، بعد الخالفات التي شابت

هو حسن إدارة حكومة المكسيك منهما  النجاح المتواضع لهذا المؤتمر يعود إلى سببين، األول
لعملية المفاوضات قبل وبعد المؤتمر، والثاني هو استعداد معظم البلدان للتحرك بشكل ايجابي 

وبحسب رأي األغلبية فإن الوثيقة الختامية  للتوصل إلى اتفاق عالمي رغم معارضة البعض،
تُشكِّل أساسا لمزيد من الخطوات التقدمية في مجال مواجهة التغيرات  ،في مؤتمر كانكون

المناخية، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدوري القادم في جنوب أفريقيا، كما علّقت وزيرة البيئة 
 منحول ظاهرة التغير المناخي  فاوضيالتينقذ النظام "الفرنسية على هذا االتفاق بأنه 

  .3"اإلفالس
  

أي أثر مباشر  ،نه ليس للمعاهدات الدولية أو الثنائية بمفردهاأ ،والجدير بالمالحظة هنا       
على توعية البيئة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية، إال أنها تعمل من خالل سياسات وقوانين 

جديدة، في ظل القوانين المحلية، إثر إبرام المعاهدة  وضاعانها تُحدث أإوبرامج محلية، حيث 
أو االتفاقية، وقد تكون هذه المعاهدة المعنية متفقة تماماً مع القوانين والممارسات المحلية، ولذا 
فإنها تُنفّذ، وكأنها قانون محلي، إال أنها تتطلّب قيام الحكومة المعنية برصد األوضاع البيئية، 

بهذا الخصوص إلى هيئة دولية، أو دولة أخرى، لذلك فإن المعاهدة يمكن أن ورفع التقارير 
توكل إلى السلطات الحكومية دوراً في تنفيذ المعاهدة، لم يكن موكالً لها سابقاً، وفي كثير من 
األحيان قد تتطلّب المعاهدة تغييراً جوهرياً في قوانين البلد المعني، ليتوافق مع نصوص 

  .4عةالمعاهدات الموقَّ
كما أنه من ضمن االعتبارات الهامة فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات، تحديد الهيئة المحلية       

المسؤولة عن التنفيذ، حيث تتولى عادة جهة فنية المسؤولية عن تنفيذها، وكثيراً ما تكون 
األحكام القدرات المحلية على التعامل مع التعقيدات الفنية، ومتطلبات رفع التقارير وتنفيذ 

متخلفة كثيراً عما هو متوقع أثناء عملية التفاوض، ولذلك فإن تحليل القدرات المؤسسية القائمة 
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تنفيذ االلتزامات، التي تنص عليها المعاهدة، يتيح الكثير من المعلومات الهامة، لتقييم  على
  .1المعاهدةمدى االنصياع لألحكام، واإلجراءات الالزمة، لضمان االنصياع ألحكام هذه 

لهذا الجانب، أن االتفاقيات الدولية المتصلة بتلوث  الدراسات القانونيةوترى بعض       
يف كنها لم تحدد متى وإولية الدولية، حيث ؤالغالف الجوي، قد أغفلت تنظيم موضوع المس

لواقع يمكن مساءلة الدولة، إذا لم تف بالتزاماتها المفروضة بموجب هذه االتفاقيات، كما أن ا
الدولي يفتقر إلى محكمة جنائية دولية تتولى الفصل في النزاعات التي تنشأ نتيجة انتهاكات 
بعض الدول اللتزاماتها الدولية، وتحميلها المسؤولية الجنائية عن انتهاكاتها الدولية الخاصة 

هذا  ما لم يصل المجتمع الدولي إلى إنه إذا بحماية الغالف الجوي، والبيئة عموماً، حيث
  .2البيئة الطبيعية لألرض المستوى من التعاون والتنظيم، فإن التهديد سيبقى قائماً حول مستقبل

  

ا في تحديد مستقبل الدول والمجتمعات، اية البيئة ستكون محورا رئيسإن قضية حم     
 وسيعتمد التعامل الناجح معها على حسن اإلدارة للموارد المتاحة، وتطوير سياسات ومقاربات

ول مع التبعات وااللتزامات القانونية، واالقتصادية التي تتعهد ؤجديدة للتنمية، والتعامل المس
معرفة مدى التزام هذه الدول بآليات التنفيذ التي حددتها االتفاقيات لتحقيق ، وذلك ب3بها الدول

من خالل استعراض السياسة الليبية للبيئة، ومدى  سيتم تناولهوهو ما  ،الهدف النهائي لها
  .من خالل تحقيق أهدافها وتفعيل اآلليات المحددة لذلك ،توافقها مع السياسة الدولية
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  .41-38، ص2010، يناير )179(، القاهرة، العدد السياسة الدولية ، "قضية القرن الحادي والعشرين :البيئة"كارن أبو الخير،  3
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  الخالصة
  
  

إلى االهتمام الدولي بحماية البيئة، حيث تناول المبحث األول تم التعرض في هذا الفصل      
األمم المتحدة في مجال حماية البيئة، عن طريق استعراض التطور التاريخي منه جهود منظمة 

لهذا االهتمام، إلى أن وصل إلى جعل قضية حماية البيئة من أولويات السياسات العامة 
العالمية، كما استعرض المبحث دور المؤتمرات الدولية في حماية البيئة، مما نتج عنها من 

  .ي إيجاد إطار عام للسياسة العامة الدولية لحماية البيئةبرامج ساهمت مساهمة فعالة ف
  

أما المبحث الثاني، فقد تناول دور االتفاقيات الدولية في حماية البيئة الجوية، وتم       
استعراض أهم هذه االتفاقيات، ودورها في معالجة مشكلة التلوث الجوي، وتم التركيز على 

ن، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، حيث تم اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة األوزو
معرفة االلتزامات الواردة فيهما، وكذلك تم عرض البروتوكوالت التابعة لهما سواء بروتوكول 
مونتريال، وكذلك بروتوكول كيوتو وآليات التنفيذ التي حددتها هذه االتفاقيات للدول األطراف 

  .لتحقيق األهداف المرجوة
  

خلصت الدراسة في هذا الفصل إلى أن المجتمع الدولي قد سعى إلى اتخاذ العديد من     
الخطوات الهامة، في مجال حماية البيئة بصفة عامة، والبيئة الجوية بصفة خاصة، والتصدي 
للظواهر المهددة ألوجه الحياة المختلفة، عن طريق إبرام المعاهدات الدولية تحت رعاية العديد 

  .ت الدولية الرامية إلى حماية البيئة العالميةمن المنظما



 
 
 
 
 

  الفصل الثالث

  السياسة العامة للبيئة في ليبيا
 

  
  

: اء التشريعي للسياسة العامة للبيئة في ليبياــــــالبن-المبحث األول
  .إطار تحليلي

  
ة ــــاء المؤسسي للسياســــــــالبن - المبحث الثاني

  .ة في ليبياـــــــــــة للبيئـــــالعام
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  المبحث األول
  إطار تحليلي:لبيئية في ليبياالعامة ل للسياسة التشريعياء البن

  

  :تمهيد
الذي  محافظة على البيئةللالنشاط الفعلي والمنظم الدراسة في الفصلين السابقين  لتونات        

تحت رعاية منظمة األمم  ،اإلنسانيةمؤتمر استكهولم للبيئة  عندما انعقد ،1972 عامقد بدأ  كان
برنامج األمم المتحدة للبيئة، حيث ساعدت العديد من الكوارث الطبيعية على  وإنشاءالمتحدة، 

  .تنبيه العالم إلى مخاطر التلوث البيئي، وضرورة العمل على وقفه
  

ويمكن االستدالل على أن مسألة حماية البيئة أمراً واقعاً فرض نفسه على الواقع         
 عليه فإنالدول النامية والمتقدمة على السواء، السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي، لمختلف 

دولة ) 25(كان ال يتجاوزعدد الدول التي أدخلت مسألة حماية البيئة في تشريعاتها الوطنية 
منذ ذلك عدد الدول دولة، وقد ازداد ) 125(، فقد بلغت 1990، أما في عام 1972فقط عام 

الدول النامية من الفكر البيئي، باستعراض كما أنه يمكن االستدالل على تغير موقف . 1الحين
، حيث وزارات، أو مجالس، أو أجهزة للبيئة في مؤتمر استوكهولم عدد الدول التي كانت بها

فهناك أكثر من  في الوقت الحاضرلم تكن بينها دولة نامية واحدة، أما  دولة )11( بلغ عددها 
  .2لديها أجهزة لحماية البيئة ةدول) 112(
  

اع قمة ـالصادر عن اجتم اإلعالنن ـدأ الحادي عشر مـتضمن المب هذا اإلطار فيو     
إلى ضرورة إصدار الدول إلجراءات الدعوة  1992يرو عام دي جان بريو األولى األرض

إلى ضرورة إصدار  ،اإلعالنتشريعية فعالة لحماية البيئة، كما أشار المبدأ الثالث عشر من 
  .3البيئية األضرارقواعد المسؤولية الدولية والوطنية عن  امتضمن ،الدول تشريعاتها الوطنية

  

في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية عام  وقد شاركت ليبيا كغيرها من الدول        
دي جانيرو، حيث  بريو 1992، وكذلك في المؤتمر الثاني حول البيئة والتنمية عام 1972

                                                             
 .65، ص48، العدد المستقبل العربي، "الضوابط البيئية وأثرها في التنمية الوطنية في الوطن العربي"هشام حمدان،  1
  .8، ص، مرجع سابقدعبس، البيئة والتنمية المستدامةيسري  2
  .110، صمرجع سابقصالح أبو العطا،  3
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العديد من التشريعات التي تتعلق بقضايا البيئة،  وإصدارقامت باتخاذ العديد من اإلجراءات، 
تناولت الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة اآلثار السلبية المترتبة على التلوث البيئي، ووضع 

  .1العقوبات لردع المخالفين لتلك األحكام
الدولية، ذات العالقة بالبيئة  والمعاهداتالعديد من االتفاقيات  صادقت ليبيا علىكما        

في هذا اإلطار فإن هذه ووالمحافظة عليها، وحمايتها من التلوث بمختلف أنواعه ومصادره، 
من خالل استعراض هذه التشريعات واالتفاقيات إلى معرفة مدى التزام ليبيا  الدراسة تسعى

على تشريعاتها البيئية متعلقة بقضايا البيئة، ومدى تأثيرها بتلك االتفاقيات والمعاهدات، ال
  .المحلية

  

يتضمن كافة القوانين، واللوائح، فإن مصطلح التشريعات البيئية وضمن هذا السياق         
ع الليبي إلى تبنّي رشالم لمعمول بها في المجتمع، وقد اتجهوالقرارات، وكافة األنظمة البيئية ا

 باإلضافةالقواعد العامة لتحقيق الحماية البيئية وتحسينها، من خالل صياغة القوانين البيئية، 
  .2إلى التشريعات األخرى ذات العالقة بالبيئة

  

اهتم المشرع الليبي بالترتيب التشريعي، للقواعد القانونية النافذة بعد  وبصفة عامة فقد     
كقاعدة أساسية أقرتها التشريعات الليبية، وتأتي األحكام الواردة  حكيمالأحكام الشارع 

، والمتمثلة في 1977عام المنذ  ىبالتشريعات ذات الطبيعة الدستورية في  المرتبة األول
  3:اآلتي
 .1977 في العام إعالن قيام سلطة الشعب - 

 .1988 في العام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلنسان - 

 .1990لعام ) 20(قانون تعزيز الحرية رقم  - 

 .ر.و 1375 عامل) 1(قانون عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية رقم  - 
  

ثم تأتي القوانين والقرارات العادية في المرتبة التالية، أما اللوائح وخاصة التنفيذية،          
  .4فال يجوز أن تصدر مخالفة لنصوص القوانين الصادرة بمقتضاها

  

أن أي تشريع يهدف إلى حماية المحيط الذي يعيش فيه  الجيالني أرحومةويرى         
، هو قانون بيئي بالضرورة أو بالغاية، ألن البيئة ترتبط بجميع العلوم ثمن التلو اإلنسان

                                                             
  .27، صمرجع سابقالتقرير الوطني األول للبيئة،  1
  .10، صمرجع سابقصليحة علي صداقة،  2
 .14، صالمرجع السابق 3
  .14، صالمرجع السابق 4
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 والغذاء، والتربة، وعلم البحار، والمناخ، وغير ذلك من الفيزيائية، والكيمائية، والذرة، والفلك،
العلوم، لذا، فهو يرى أن جميع الدول لها تشريعات بيئية كثيرة حتى في قوانينها العقابية، 

  .1والتي تهدف إلى منع الجريمة في المجتمع فهي تعود بالفائدة على البيئة
  

ولذلك فإن ليبيا قد تواجدت لديها الكثير من قوانين الحماية من التلوث النفطي، واألشعة       
وإن هدفت هذه القوانين وقوانين النظافة، وحماية الصيد والمراعي، وغير ذلك، ، "المؤينة"

إلى غايات اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، إال أن بعضها قد أشار صراحة إلى  بشكل أساس
  .2حماية البيئة

  

أدرك العالم إن مثل هذه التشريعات البيئية، لم تعد كافية لتغطية الخلل البيئي، مع  وقد        
ع إلى إصدار العديد من التشريعات اتجه المشرفقد التطور التقني والصناعي السريع، لذا، 

لبيئة وحمايتها من التلوث، وقد كانت الحفظ  لوضع الحدود والقيود الالزمة البيئية المتخصصة،
الدول العربية التي أصدرت تشريع بيئي متخصص، حيث صدر القانون رقم  أوائل من ليبيا

عام ل) 15(لغى بعد ذلك بصدور القانون رقم بشأن حماية البيئة، والذي ُأ 1982 عامل) 7(
  .بشأن حماية وتحسين البيئة 2003

  

  :في ليبيا حماية البيئةالتي استهدفت  رارات القوانين والقـ - أ
حتى فترة إعداد هذه الدراسة، فقد تم تحليل نصوص  ا،لعدم وجود دستور لليبينظرا      

كمرجعية أساسية لسياسات الدولة العامة، ولم  ،الليبية ةالوثائق الرسمية التي تعتمد عليها الدول
إلى حماية البيئة في هذه النصوص، إال أن العديد من القوانين  تشير دالالت أيتجد الباحثة 

بشيء  يبين) 5(رقم ول رة أو غير مباشرة إلى ذلك، والجدوالقرارات قد أشارت بصورة مباش
ية، أو أو المائ ،ضمنة حماية البيئة البريةمن التفصيل أهم القوانين والقرارات الصادرة مت

  .غذاء وإصحاح البيئةالجوية، وكذلك الصحة العامة، وال
  )5( رقم جدولال

  أهم القوانين والقرارات لحماية البيئة في ليبيا
  

  الھدف  المواد  لعاما  الرقم  القانون أو القرار  ت
  :حماية البيئة البرية-أوال
-303- 300-299-297  1953    .قانون العقوبات  1

448-457-460 -502.  
حمایة الموارد الطبیعیة كالغابات 

  .والمراعي
  .منع انتشار األمراض واآلفات النباتیة    1968  27  .قانون وقایة النباتات  2
  .حمایة الطیور والحیوانات من الصید    1968  28  قانون الصید  3

حمایة األراضي من التصرف فیھا لغیر     1970  33  قانون حمایة األراضي الزراعیة  4
  .غرض الزراعة

                                                             
  .52، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم أرحومة،  1
 .69، صالمرجع السابق 2
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5  
قانون للموافقة على اتفاقیة إنشاء ھیئة 
لمكافحة الجراد الصحراوي بشمال غرب 

  .أفریقیا
  .حمایة الغطاء النباتي من الجراد    1971  29

قرار وزیر الزراعة بتحدید شروط   6
تحدید شروط استغالل األعشاب في     1973  46  .وأوضاع استغالل األعشاب

  .الغابات العامة

قرار وزیر الزراعة بتحدید تنظیم مواعید   7
حمایة التربة الزراعیة في الغابات     1975  202  .قطع األعشاب

  .العامة
  .إیجاد مساحات كافیة للمراعي والغابات    1982  5  .قانون حمایة المراعي والغابات  8

-61- 60- 59- 58-57-56  1982  7  .قانون حمایة البیئة  9
  .حمایة التربة والنباتات والحیاة البریة  73-74

تقریر المنفعة العامة وتنظیم التصرف     1984  21  .قانون تقریر المنفعة العامة  10
  .في األراضي

قرار اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح   11
  .حمایة المراعي والغابات من الحرائق    1984  32  .الزراعي وتعمیر األراضي

تنظیم حرفة الرعي وعدم اإلخالل     1985  15  .قانون تنظیم الرعي  12
  .بتوازن مكوناتھا

الشعبیة العامة بإنشاء المركز  قرار اللجنة  13
حمایة البیئة الصحراویة وتنمیة     1988  72  العربي ألبحاث الصحراء

  .الحیوانات والطیور المحلیة

ات واألشجار باعتبارھا حمایة الحیوان    1989  15  قانون حمایة الحیوانات واألشجار  14
  .للثروة في لیبیا مصدر رئیس

لالستصالح قرار اللجنة الشعبیة العامة   15
تنظیم استخدام المبیدات في االستیراد     1989  176  .الزراعي وتعمیر األراضي

  .مواصفاتھاوضع والتصنیع والبیع و

قرار اللجنة الشعبیة العامة بإنشاء الھیئة   16
حمایة التربة والغابات بما یضمن     1989  255  العامة للتربة والغابات

  .التوازن البیئي

الشعبیة العامة بإنشاء شركة فم قرار اللجنة   17
  .مقاومة انجراف التربة وحفظ المیاه    1990  778  .ةغمل

قرار اللجنة الشعبیة العامة لالستصالح   18
  .حمایة الحیوانات واألشجار    1990  127  .الزراعي وتعمیر األراضي

قانون حمایة األراضي الزراعیة   19
  .من التدھور حمایة األراضي الزراعیة    1992  15  .وتعدیالتھ

قرار اللجنة الشعبیة العامة لتنظیم   20
  .تنظیم المحمیات الطبیعیة والمنتزھات    1992  631  المحمیات والمنتزھات

-72- 57- 56- 55-54-53  2003  15  قانون حمایة وتحسین البیئة  21
  .حمایة التربة والنباتات والحیاة البریة  73-74

  :حمایة البیئة المائیة- ثانیًا
  .حمایة البیئة المائیة  306-305  1953    .قانون العقوبات  22

منع التصادم البحري وحمایة البیئة     1958    .القانون البحري اللیبي  23
  .البحریة

حمایة المیاه اإلقلیمیة اللیبیة من     1973  8  .قانون منع تلوث میاه البحر بالزیت  24
  .التلوث بزیت السفن

القانون  القانون المعدل لبعض أحكام  25
  .حمایة البیئة البحریة    1976  62  .البحري

قرار اللجنة الشعبیة العامة الخاص   26
  .تقنین استغالل مصادر المیاه    1978    .بضوابط الموارد المائیة

  .حمایة المصادر المائیة  71- 50إلى  40من   1982  7  .قانون حمایة البیئة  27
  .تنظیم استغالل مصادر المیاه    1982  3  .قانون تنظیم استغالل مصادر المیاه  28

قرار اللجنة الشعبیة العامة إلنشاء   29
تحقیق خطة التحول للنھوض     1988  304  .وتنظیم المزارع المائیة

  .بالمزارع المائیة

قرار اللجنة الشعبیة العامة بشأن تنظیم   30
حمایة البیئة البحریة وتحقیق األمن     1988  308  .أمانة الثروة البحریة

  .الصناعي

حفظ وإدارة الموارد البحریة وعدم     1989  14  .قانون تنظیم استغالل الثروة البحریة  31
  .استنزافھا

قرار اللجنة الشعبیة العامة إلعادة   32
  .استثمار المیاه والمحافظة علیھا    1990  757  .تنظیم الھیئة العامة للمیاه

33  
قرار اللجنة الشعبیة العامة بإنشاء 

ملغة لمقاومة االنجراف شركة فم 
  .وحفظ المیاه

حفظ البیئة المائیة وتوفیر میاه     1990  778
  .الشرب
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قرار اللجنة الشعبیة العامة للثروة   34
حمایة الموارد البحریة وعدم     1991  1980  .البحریة إلصدار الالئحة التنفیذیة

  .استنزافھا

  47إلى  18من المادة   2003  15  قانون حمایة وتحسین البیئة  35
  .حمایة البحار والمصادر المائیة  70إلى  66ومن المادة 

  :حمایة البیئة الجویةثالثا 

حمایة البیئة من الضوضاء   486-483-471  1953    .قانون العقوبات  36
  والضجیج

قانون تنظیم استعمال اإلشعاعات   37
الوقایة من أخطار األشعة المؤینة     1982  2  .المؤینة

  على البیئة

إلى  11من المادة  -6  1982  7  قانون حمایة البیئة  38
  حمایة الھواء الجوي  66 -18

- 17إلى  10من المادة   2003  15  .قانون حمایة وتحسین البیئة  39
  .حمایة الھواء الجوي  65

  :حماية الصحة والسالمة العامة والغذاء - رابعاً

الغذائیة والسالمة حمایة المواد   298 -309إلى  306  1953    قانون العقوبات  40
  العامة

قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس   41
حمایة الغذاء ومكافحة سوء التغذیة     1970    .الوطني لشؤون الغذاء

  .وأمراضھا

حمایة الغذاء ومیاه الشرب من     1973  106  .القانون الصحي  42
  .التلوث

قانون األمن الصناعي والسالمة   43
  .بعض العناصر البیئیةحمایة     1976  93  .العمالیة

تحقیق األمن الغذائي وحمایة     1979  2  .قانون الجرائم االقتصادیة  44
  .المراعي والغابات ومصادر المیاه

إلى المادة  51من المادة   1982  7  .قانون حمایة البیئة  45
55- 72  

حمایة المواد الغذائیة وحمایة اإلنسان 
  .والحیوان من األمراض

تنظیم المرور والمحافظة على     1984  11  .على الطرق العامةقانون المرور   46
  .السالمة العامة

منع إلقاء النفایات والمحافظة على     1984  13  .قانون النظافة العامة  47
  .النظافة العامة

قرار اللجنة الشعبیة العامة بإنشاء   48
  .وتطھیرھانظافة المدن     1987  394  .شركات النظافة العامة في البلدیات

قرار اللجنة الشعبیة العامة بإنشاء   49
  .حمایة الصحة العامة من األمراض    1987  642  .مركز األمراض المشتركة

حمایة السالمة الصحیة لألفراد   34-33-29  1989  22  .قانون التنظیم الصناعي  50
  .والبیئة من التلوث

قرار اللجنة الشعبیة العامة بتقریر   51
حمایة الصحة العامة من أخطار     1989  494  .التدخینأحكام مكافحة 

  .التدخین

  2003  15  .قانون حمایة وتحسین البیئة  52
، 52إلى  48من المادة 
، 63إلى  58ومن المادة 

70-71-75  

حمایة المواد الغذائیة وإصحاح البیئة 
والحمایة من األمراض المشتركة 

  .حیائیةألوالسالمة ا

المواد الخطرة على قانون تنظیم نقل   53
  .المحافظة على السالمة العامة    2005  4  .الطرق العامة

  .من إعداد الباحثة اعتماداً على مجموعة من القوانين والقرارات المختلفة بتصرف: المصدر
  

يت به البيئة حظالكبير الذي  م، يمكن مالحظة االهتمامن خالل مراجعة الجدول السابق    
ع الليبي من المشر ،البيئي واإلصحاحالبرية والمائية، وكذلك حماية الغذاء، والصحة العامة، 

ة للبيئة ى خلق توازن بين المكونات الرئيسحيث هدفت هذه التشريعات إلوقراراته،  نهفي قواني
بعناصرها البرية والبحرية، وحماية مواردها من االستنزاف، لتحقيق االستغالل الجيد لها، كما 
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الدراسة االهتمام الذي أعطاه التشريع الليبي، لتحقيق األمن الغذائي، والصحة والسالمة  لمست
ت قلة العامة، من خالل غزارة التشريعات الصادرة في هذا الشأن، إال أن الدراسة الحظ

أن البيئة الجوية إلى  عزي بعض الفقهاء ذلكحيث يالتشريعات الصادرة لحماية البيئة الجوية، 
الموقع، مع قلة في عدد السكان، وعدم وجود في متميزة  ،في ليبيا تتميز بمساحة واسعة

ل دخُّالبيئية، وهو ما يبرر عدم ت كالتفت بأنها قليلة المشنِّملوثات بيئية كبيرة، لذلك فقد ص
1ع المركّز في حماية البيئة الجويةالمشر.  

  

التي تشير إلى وجود  *الدراسات المحليةو التقارير العديد من عثرت على باحثةإال أن ال       
لصت بعض التي تؤثر على نوعية الهواء في المدن الليبية، حيث خَ ،الكثير من المشاكل البيئية

انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، نتيجة زيادة أعداد هذه الدراسات إلى زيادة معدالت 
عن  عبدالرؤوف المحروقكما خلصت دراسة  ،2السيارات وزيادة كميات الوقود المستهلك

، إلى "2008عام  تقييم تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات اآللية في مدينة طرابلس"
 ،كبات اآللية التي تجوب شوارع المدينةتركيز الغازات المنبعثة من محركات المرفي االرتفاع 

يبين نصيب الفرد في  )6(رقم الجدول وتأكيداً على ذلك فإن . 3مما يسبب تلوث الهواء فيها
  ).CO2(من الكميات المنبعثة من غاز ثاني أكسيد الكربون  ،ليبيا

  )6( رقم جدولال
  )CO2(الكربون نصيب الفرد في ليبيا من الكميات المنبعثة من غاز ثاني أكسيد 

  

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  األعوام
نصيب 

  7.29  7.67  8.50  8.08  7.77  7.44  6.69  7.4  6.14  6.68  6.14  الفرد
  .75، صمرجع سابقالتقرير الوطني األول للبيئة، : المصدر

  

خالل ) CO2(يتضح من الجدول السابق أن نسبة التغير في نصيب الفرد من انبعاث غاز       
هو ) CO2(والمعلوم أن غاز ،  4%)18.7(في زيادة واضحة بلغت  )1998-1990(الفترة 

                                                             
  .75، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم أرحومة،  1
   :تفاصيل حول هذا الموضوع، انظرللمزيد من ال *
  .مرجع سابقالتقرير الوطني األول للبيئة،  -
  .مرجع سابقخليفة عبداهللا األعوج،  -
  .مرجع سابقيوسف الفرجاني األوجلي،  -
، البيئةعمر المنشار، الملوثات الناتجة عن صناعة األسمنت بالجماهيرية العظمى، دراسة تطبيقية عن مصنع لبدة لألسمنت،  -

 .33-32، ص ص2002، )9(العدد 
  .123، صمرجع سابقج، وخليفة عبداهللا األع 2
  .120، صمرجع سابقعبدالرؤوف مولود أحمد المحروق،  3
  .75، صمرجع سابقالتقرير الوطني األول للبيئة،  4
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أحد غازات الدفيئة الضار بالبيئة، ويشير تقرير اللجنة الوطنية للطاقة إلى أن انبعاث ثاني 
مليون طن ) 5.5(لتأمين النقل قد ارتفع من  األحفوريجة احتراق الوقود أكسيد الكربون نتي

  .20031مليون طن متري عام ) 10.2(إلى  1980متري عام 
في  اإلسراعأدى إلى  ،زيادة مفرطة في الطلب على الطاقة كما يبين التقرير السابق،        
ر بالبيئة، اضرعدم اإل لضمانبالمواصفات المطلوبة  االلتزامدون النظر إلى  إنتاجهازيادة 

وهو ما  ،النظيف لإلنتاجوالتوجه  ،الطاقة إنتاجلحة إلى تطوير أساليب حيث أصبحت الحاجة م
هذه مثل لتشريعات البيئية التي تنظم لتفرضه االتفاقيات الدولية، وما يتبع ذلك من تطوير 

  .2األمور
  

كة للوقود األحفوري من أهم مصادر التلوث هرباء المستهلتعتبر محطات توليد الكو       
ن استهالك الطاقة في هذا القطاع عالجوي، حيث ازداد انبعاث غاز ثاني أكيد الكربون الناجم 

  .20033مليون طن متري عام ) 19.4(إلى  1980مليون طن متري عام ) 5.5(من 
  

تتمثل في قية في البيئة الجوية الليبية، ن هناك مشكلة حقيمن خالل ما سبق يمكن القول إ      
نقص التشريعات واللوائح المتصلة بهذا الجانب، وعدم كفاءتها لمسايرة المشاكل البيئية 

أن النصوص التجريمية للقوانين التي تحمي البيئة في ليبيا،  فرج الهريشويرى  ،المستحدثة
  .4قليلة وعقوباتها ضعيفة، وأحكامها تقليدية، ومليئة بالعديد من الثغرات والنواقص

  

من أهم عناصر  نأن الدراسة قد بينت في الفصل األول، أإلى وهنا يجب التنويه       
تتعامل السياسة البيئية مع المشكالت البيئية في  أن أي ،السياسات البيئية، أن تكون واقعية

  .الدولة بشكل ينبع من واقع هذه المشكالت والظروف المحيطة بها
  

  :بشأن حماية وتحسين البيئة 2003 لعام) 15(ون ـقان -ب
يئة، إصدار تشريع خاص من الخطوات العملية التي اتخذتها ليبيا إلقرار سياسة عامة للب    

نظم األمور البيئية لسد الثغرات في التشريعات السابقة، ذات العالقة بالبيئة، والتي بالبيئة، ي
بقيت قاصرة على تحقيق حماية البيئة، لكثرتها، وتعدد الجهات التي لها صالحيات تطبيقها، 

صدر أصبح ضرورة وحاجة ماسة، عليه فقد إقرار تشريع موحد خاص بالبيئة،  ومن هنا فإن
أول تشريع خاص بحماية  والذي يعتبرفي شأن حماية البيئة،  1982 عامل) 7(القانون رقم 

                                                             
 .30، ص2004، ، البيانات الوطنية للطاقة، اإلصدار السادساللجنة الوطنية للطاقة 1
  .110، صالمرجع السابق 2
  .271، صمرجع سابقاإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،  3
  .574، صمرجع سابقفرج صالح الهريش،  4
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وجميع الكائنات الحية بما في ذلك الماء  ،، مستهدفا حماية المحيط الذي يعيش فيه اإلنسانالبيئة
من  يوليه 13في و ،، إال أنه1ن مادةيوسبع اء، من التلوث، وقد اشتمل على خمسوالتربة والغذ

قانون ال ،أعلى سلطة تشريعية في البالد والذي يعد مؤتمر الشعب العام صدر عن 2003عام 
في شأن حماية وتحسين البيئة، والذي ألغى القانون السابق بشأن حماية  2003 عامل) 15(رقم 

  .2009سبتمبر  10في  إال 2003 عامل) 15(رقم لقانون لالبيئة، ولم تصدر الالئحة التنفيذية 
  

الفصل األول منه تضمن من اثني عشر فصال،  يتكون هذا القانون بصفة عامة فإنو      
أحكاما عامة، فاشتمل على تعريفات عدة، وجاءت المادة الثانية من الفصل األول لتبين أهداف 

  2:من أجل تحقيقها والمتمثلة في اآلتي صدرهذا القانون التي 
 .تحقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها وتحسينها - 1

 .الطرق المناسبة لقياس التلوثإيجاد  - 2

 .العمل على صيانة التوازن البيئي للوسط الطبيعي - 3

 .الوقاية من التلوث واألضرار المختلفة الناتجة عنها ومحاربتها والتقليل منها - 4

 .تحسين إطار الحياة وظروفها - 5

 .وضع الخطط والبرامج العملية من أجل ذلك - 6

 .تحقيق التنمية المستدامة - 7

 .الموارد الطبيعية والعمل على استغاللها االستغالل األمثلاالستفادة من  - 8
  

عدة لواجبات العامة للمحافظة على البيئة من التلوث في اوقد تعرض القانون لتحديد       
  3:، وهي على النحو التاليمجاالت خصص لكل منها فصال كامال

 .حماية الهواء الجوي - 1

 .حماية البحار والثرة البحرية - 2

 .المصادر المائيةحماية  - 3

 .حماية المواد الغذائية - 4

 .إصحاح البيئة - 5

 الحماية من األمراض والنباتات - 6

 .حماية الحياة البرية - 7

 .السالمة األحيائية - 8

                                                             
 .77، صمرجع سابقسالم أرحومة، الجيالني عبدال 1
 .16، صمرجع سابقموسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات العالقة بالبيئة،  2
  .المرجع السابق 3
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المخالفين ألحكام المواد، أما الفصل الثاني  ضد وتضمن الفصل الحادي عشر عقوبات    
 قانونادة الثامنة والسبعون من الم ابهت بموجيعشر واألخير، فقد تضمن أحكاما ختامية ألغ

  .وكل حكم يخالف أحكامه 1982 عامل) 7(السابق رقم  حماية البيئة
  

 نتكوويالفصل الثاني الخاص بحماية الهواء الجوي،  هنا تناولولغرض الدراسة سيتم         
وقد ألزمت المادة العاشرة منه  .)ةعشر العاشرة حتى السابع(ي مواد هذا الفصل من ثمان

مخالفة للقواعد، والمعايير المعتمدة،  تتسبب فيالمنشآت والمصانع، بمنع أي انبعاثات قد 
في موانئ البالد رةوكذلك السفن الراسية والمنتظ.  

  

المصانع والمنشآت، بضرورة تسجيل نوعية  كما ألزمت المادة الحادية عشر         
ثات الصادرة عنها، وتقديمها للجهات المختصة، وأجازت المادة الثانية ومكونات وكمية الملو

عشر إغالق المصانع والمنشآت التي ثبت أن كميات ملوثات الهواء فيها تجاوزت القواعد 
  .1والمعايير المعتمدة

  

ووفقاً للمادة الثالثة عشر يجوز للجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تصدر        
، بما فيها إدخال تغييرات على المبنى، أو طريقة التشغيل، أو كيفية التخلص الالزمةليمات التع

  .من الملوثات، أو تغيير نوعية الوقود
  

النيران في المواد المطاطية، والنفطية،  إشعالأما المادة الرابعة عشر فقد منعت       
. هلة بالسكان أو المجاورة لهاوالقمامة، وكذلك المواد العضوية األخرى، في المناطق اآل

وأوجبت المادة الخامسة عشر تغطية المواد التي ينبعث منها الغبار، أو الجزيئيات الدقيقة، أو 
تركها  كما منعتبالصحة العامة،  واإلضراراألبخرة، إلى الهواء بما يؤدي إلى تلويث البيئة، 

  .2بطريقة تؤدي إلى تلويث الهواء الجوي
  

أي ترخيص للمركبات اآللية، إال بعد اجتياز  إعطاءوجاءت المادة السادسة عشر لمنع       
فقد ألزمت  االختبارات الخاصة باالحتراق الداخلي، ونوعية الوقود، أما المادة السابعة عشر

باع المواصفات عة لوقود المركبات اآللية والجهات التي تقوم بتسويق الوقود باتِّالجهات المصنِّ
بمراقبة مستويات التلوث الجوي بجوانب الطرق  القيام ا أجازت للجهة المختصةكمتمدة ، المع

  .3والمناطق التي يحتمل أن يكون التلوث فيها كبيرا
  

                                                             
  .12، 11، صمرجع سابقموسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات العالقة بالبيئة،  1
  .20، ص)15(، )14(، المادة المرجع السابق 2
  .20، ص)17(، )16(المادة ، المرجع السابق 3



113 
 

أما المادة الخامسة والستون من القانون فقد جاءت لتنظيم الجوانب العقابية للمخالفين        
تقل عن ألف دينار وال تتجاوز خمسة آالف  ألحكام هذه المواد، حيث نصت على غرامة ال

  .1دينار ليبي
  

في دراستها، أنه على الرغم من أهمية توافر االشتراطات البيئية  نورية المقريفوترى       
، وهو ذو الصلة المباشرة بالمركبات اآللية، لم يشر قانون المرور فإنفي المركبات اآللية، 

رقابة على العادم المنبعث من المركبات اآللية، شروط دقيقة للإلى  بشكل واضح وصريح
وكيفية الحد من كثافته، وااللتزامات الملقاة على عاتق قائد المركبة اآللية، في حالة وجود 

ثة من هذا العادم، إنما جاءت إشارته في صيغ عامة، تستهدف الحفاظ على انبعاثات ملوِ
  .2الصحة العامة، واستيفاء شروط األمن والمتانة

  

ع الليبي رالجوية يتطلب التدخل السريع للمشأن تلوث البيئة  صليحة صداقةترى كما         
والتي تعتبرها  ،بوضع قواعد قانونية خاصة لحماية الهواء الجوي مستقلة عن القواعد العامة

  .3قاصرة في مجملها، وإعطاء دور فعال للجهات الرقابية
  

لم يتم حتى فترة إعداد هذه الدراسة، تشكيل الشرطة البيئية أنه إلى كما يجب التنويه هنا       
 تيبشأن حماية وتحسين البيئة، وال) 15(التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون رقم 

يتم قيام هذا الجهاز بمباشرة مهام التفتيش البيئي، ويكون ألعضائه مهام مأموري  ابمقتضاه
ءات الجنائية، مما يعطل من فاعلية هذه القوانين، ويجعلها الضبط القضائي، وفقاً لقانون اإلجرا

  .4عاجزة عن تحقيق أهدافها، وذلك للنقص في أدوات تنفيذها
  

، ، ومن خالل استعراض القوانين والقرارات السابقةالحالية وتستنتج الدراسة        
لم تتعرض بصورة مباشرة إلى  ، أن تلك القوانينواستعراض األهداف التي سعت إلى تحقيقها

مشكلة حماية طبقة األوزون، وحفظ الصحة البشرية والبيئة ضد اآلثار السلبية الناتجة عن 
التغيرات الحادثة فيها، كما لم تتطرق هذه القوانين ضمن أهدافها إلى تثبيت تركيزات الغازات 

  .ن إلى تحقيقهمااالدفيئة في الغالف الجوي، وهما الهدفان اللذان تسعى االتفاقيت
  

  :البيئة حماية التي انضمت لها ليبيا في مجال الدولية داتاالتفاقيات والمعاه - ج
                                                             

 .35، ص)65(، المادة المرجع السابق 1
  .69، صمرجع سابقالساعدي بوبكر المقريف، نورية  2
  .12، صمرجع سابقصليحة صداقة،  3
 ، الساعة الواحدة ظهراً، بمقر الهيئة العامة6/12/2010مقابلة فرج المبروك، مدير فرع الهيئة العامة للبيئة ببنغازي، بتاريخ  4

 .للبيئة ببنغازي
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في الفصل  تم توضيحه تعددت المعاهدات واالتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة، كما      
الثاني من هذه الدراسة، وقد شكّلت هذه االتفاقيات والمعاهدات في مجملها مصدرا هاما من 

. 1عتبرت المعاهدات الدولية الوسيلة األسرع لحماية البيئةمصادر القانون الدولي العام، كما اُ
اصة بحماية فقد كان لالتفاقيات الدولية تأثيرا هاما على القوانين والتشريعات الوطنية الخ

ألحكام تلك المعاهدات  ،البيئة، وذلك عن طريق مدى استيعاب األنظمة والقوانين الداخلية
   .واالتفاقيات

  

إطارا عاما مقبوال من المجتمع  ،م المعاهدة أو االتفاقية الدولية للمشرع الوطنيقدتُو       
عتبر مشروعا أو غير مشروع من األفعال المتعلقة بالتلوث، والتي يستخلص الدولي حول ما ي

تحدد االتفاقية نصوص  كما، 2س عليها تدخلهالتي يؤس والقانونيةمنها المعايير العلمية، 
التجريم الخاصة بالتلوث البيئي، والتي يجب على المشرع الرجوع إلى النصوص الواردة في 

م بمقتضى القانون خصوص، لتحديد أنماط السلوك المجرات المبرمة في الالمعاهدات، واالتفاقي
الداخلي، ولذا فإن المعاهدات واالتفاقيات الدولية تعتبر مصدراً غير مباشر للتجريم في مجال 

  .3التلوث البيئي، يستمد منها المشرع الوطني مقتضى التجريم ومبناه
  

للمنظمات الدولية في حماية البيئة، إلى الدور الهام ق الساب لفي الفص تمت اإلشارةوقد       
هيئات تنفيذية تعمل  بإنشاء، أو لمبادئا إعالناتسواء بإعداد االتفاقيات الدولية، أو بإصدار 

  .على متابعة هذه المعاهدات
  

من  ،تماماته بقضايا البيئةالمجتمع الدولي في اه وكانت ليبيا من الدول التي شاركت      
خالل انضمامها إلى العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية، واإلقليمية، التي تم توقيعها بين 
الحكومة الليبية وبين حكومات الدول المختلفة والمؤسسات والهيئات الدولية، وقد شملت هذه 

تات واألراضي، والمتعلقة بتلوث البحار والتربة وحماية النبا ،االتفاقيات مختلف المناحي البيئية
ألسلحة النووية، والتحكم في نقل النفايات الخطرة، وحماية طبقة األوزون، والتنوع الحيوي، وا

بحماية البيئة، حيث جاءت هذه  المتعلقة ، وغيرها من االهتمامات العالميةوالتغير المناخي
سواء  تلك االتفاقيات عت من أجلهاقِّاالتفاقيات لتضع الضوابط لتنظيم الجوانب المختلفة، التي و

كانت في مجال تنظيم النقل، أو الموارد الطبيعية، أو الطاقة، وغيرها للحد من اآلثار السلبية 
  .ةيوغيره من الكائنات الحية لألجيال الحاضرة والمستقبل اإلنسانعلى 

  

                                                             
 .40، صمرجع سابقرياض صالح أبوالعطا،  1
  .282، صالمرجع السابق 2
  .288، مرجع سابقفرج صالح الهريش،  3
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يبين االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة  الذي) 7(رقم  جدولالوفيما يلي        
  .، وموقف ليبيا منهاالتي أبرمتها ليبيا مع األطراف الدولية، لحماية البيئة ،بالبيئة

  
  
  

  )7( رقم جدولال
  االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالبيئة وموقف ليبيا منها

  

مكان إبرام   اسم االتفاقیة
  االتفاقیة

تاریخ إبرام 
  تصدیق لیبیا علیھا  االتفاقیة

  14/5/1963  6/12/1949  روما  االتفاق بشأن إنشاء مجلس عام لمصائد األسماك في البحر المتوسط
  9/7/1970  6/12/1951  روما  .االتفاقية الدولية لحماية النباتات

 11في االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط بصيغتها المعدلة 
  .1969وفي أكتوبر  1962أبريل 

  18/5/1972  12/5/1954  لندن

 معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء
  15/7/1968  5/8/1963  موسكو  .الخارجي وتحت سطح الماء

معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف 
  .واألجرام السماويةواستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر 

  لندن
  موسكو
  واشنطن

27/1/1967  3/7/1968  

اتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي  في شمال غربي 
  .أفريقيا بصيغتها المعدلة

  17/8/1971  1/12/1970  روما

  13/1/1979  23/11/1972  باریس  .االتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم
منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى  اتفاقية

  .بصيغتها المعدلة
  لندن
  موسكو
  واشنطن

29/12/1972  22/12/1976  

  31/1/1979  16/2/1976  برشلونة  .اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
بروتوكول منع تلوث البحر المتوسط الناجم عن إلقاء الفضالت من 

  .السفن والطائرات
 31/1/1979  16/2/1976  برشلونة

البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط 
  .بالنفط ومواد ضارة أخرى في حاالت الطوارئ

 31/1/1979  16/2/1976  برشلونة

  6/6/1989  17/5/1980  أثینا  .وتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من المصادر البريةرب
  27/6/1990  26/9/1986  فیینا  .من الحوادث النووية المفاجئة اتفاقية الحماية

  9/10/1990  22/3/1985  فیینا  .اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستفذة لطبقة األوزون 

  .وتعديالته
  11/7/1999  16/9/1987  مونتریال

التي تعاني من الجفاف  االتفاقية الدولية لمقاومة التصحر في البلدان
  .والتصحر

  22/7/1996  17/6/1994  باریس

  14/6/1999  5/6/1992  نیویورك  .االتفاقية الدولية لتغير المناخ
اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا 

  .ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود األفريقية
  28/1/1993  30/1/1991  باماكو

  13/6/2000  2/2/1971  رامسار  .اتفاقية رامسار لحماية األراضي الرطبة والطيور المائية
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  16/7/1969  15/9/1968  الجزائر  .االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
  2001  10/12/1982  خلیج مونتیغو  .اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

ري ودي   .التنوع الحيويتفاقية الدولية لحماية الا
 2001  5/6/1992  جانیرو

بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها  )بازل(اتفاقية 
  .عبر الحدود

 2001  22/3/1989  بازل

 2001  23/6/1979  بون  .اتفاقية حماية الحيوانات البرية المهاجرة 
  
  
  
  
  

  )7( رقم جدولال -تابع
  الدولية واإلقليمية المتعلقة بالبيئة وموقف ليبيا منهااالتفاقيات والمعاهدات 

  

مكان إبرام   اسم االتفاقیة
  االتفاقیة

تاریخ إبرام 
  تصدیق لیبیا علیھا  االتفاقیة

اتفاقية حماية الحيتان في البحر األسود والبحر المتوسط وجزء من 
 .ACOBAMSالمحيط األطلسي 

 2001  24/11/1996  موناكو

المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم اتفاقية روتردام 
على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة 

  .الدولية
 2001  10/9/1998  روتردام

 2001  3/3/1993  واشنطن  .CITIESباالنقراض  ةاتفاقية تنظيم التجارة في األنواع المهدد
 2001  1990  لندن  .األوزونتعديل لندن لبروتوكول بشأن طبقة 

 17/8/2006  11/12/1997  كیوتو  بروتوكول كيوتو
  14/6/2005  29/1/2000  مونتریال  .بروتوكول قرطاجنة لالتفاقية الخاصة باألمن البيولوجي

التعديل في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة 
  .األوزون

  2004  14/10/1994  كوبنھاجن

الدولية لالستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث االتفاقية 
  2004  30/11/1990  لندن  .الزيتي

اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام 
  .الفضائية

 -   -  2008  

  2008  25/1/2005  فالیتا  .تعديل مواد اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث
  2008  1/2/1993  الرباط  .منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنىاتفاقية إنشاء 

  2009  26/9/1986  -   .اتفاقية التبليغ عن وقوع حادث نووي
من إعداد الباحثة استناداً إلى معلومات تم الحصول عليها من مكتب االتفاقيات والمعاهدات التابع ألمانة اللجنة  بتصرف: المصدر

  .10/10/2010الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي، طرابلس، الموافق
  

المعاهدات الحظ من الجدول السابق، تأخر ليبيا في التصديق على الكثير من وي       
واالتفاقيات المبرمة لحماية البيئة، وعلى وجه الخصوص تأخرها في التصديق على 

المعدلة التفاقيات فيينا لحماية طبقة األوزون، واإلطارية لتغير المناخ العالمي،  البروتوكوالت
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 صعوبات كثيرة في متابعة تنفيذ التزامات ليبيا حيال هذه إيجادوهو األمر الذي أدى إلى 
1بل الجهات الوطنية المختصة بذلكالبروتوكوالت، من ق.         

  

وبالرجوع إلى الحدود الموضوعية للدراسة، سيتم تحليل مواد اتفاقيتي فيينا لحماية         
طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال التابع لها، وكذلك مواد االتفاقية اإلطارية للتغير 

ابع لها، وذلك لمعرفة ما هي االلتزامات الليبية تجاه المجتمع المناخي، وبروتوكول كيوتو الت
الدولي، وما هو مدى إيفاء ليبيا بهذه االلتزامات، لبيان مدى توافق السياسة الليبية مع متطلبات 

  .السياسة الدولية
  

  :اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون - أوالً
بها لحق ، وُأ9/10/1990صدقت ليبيا على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون في         

ب على بموجبهما ترتّ انذل، وال11/7/1999بروتوكول مونتريال، والذي صدقت عليه في 
عدة التزامات نحو المجتمع الدولي، ويالحظ في هذا الشأن أن بروتوكول  ،الدولة الليبية

ن عدم االمتثال إر من أكثر البروتوكوالت، واالتفاقيات البيئية أهمية، حيث مونتريال، يعتب
لالشتراطات الواردة فيه، قد ينتج عنه إحالة ملف الدولة غير الممتثلة، لفرض عقوبات 
اقتصادية عليها، على اعتبار أن الضرر بطبقة األوزون، ضرر دولي يؤثر على الغالف 

  .*لعالميالجوي، ويساهم في تغير المناخ ا
  

  :خالل تحليل مواد االتفاقية، والبروتوكول يمكن تلخيص االلتزامات الليبية كما يلي ومن      
تزويد األمانة العامة لألوزون، ببيانات وافية على هيئة تقرير سنوي حول استهالك  .1

 .األوزونليبيا للمواد المستنفذة لطبقة 

وضع خطة للتخلص التدريجي من إنشاء لجنة وطنية لحماية طبقة األوزون، تتولى  .2
شى مع الجداول الزمنية الموضوعة في ااستخدام هذه المواد، وفق جدول زمني يتم

 .البروتوكول

 .دفع االلتزامات المالية حيال االتفاقية والبروتوكول .3

 .عدم تجاوز كميات االستهالك، من المواد المستنفذة لطبقة األوزون .4

 .بة استيراد المواد المستنفذة لطبقة األوزونااللتزام بوضع نظام تراخيص، ومراق .5

                                                             
اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، مراسلة موجهة من وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة  1
للمزيد من التفاصيل ، )5378-3-9(ميالدية، برقم إشاري  27/5/1329لشعبية إلى الكاتب العام للجنة الشعبية العامة، بتاريخ ا

  .)4(الملحق رقم  :انظرحول هذا الموضوع 
للمزيد من التفاصيل حول  .12/12/2006بتاريخ ) 623(مراسلة بين الهيئة العامة للبيئة، والكاتب العام للجنة الشعبية العامة رقم  *

 ).3(ملحق رقم  :انظر هذا الموضوع
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 .عضاء في البروتوكولاألعدم المتاجرة بهذه المواد مع الدول غير  .6

  .للمواد المستنفذة لطبقة األوزون إجراء بحوث وعمليات تقييم .7
  

      كجم سنويا من المواد ) 0.3(فت ليبيا كدولة نامية، يقل استهالك الفرد فيها عن نِّوقد ص
، وهو ما يمنحها فرصة الحصول على مساعدات تقنية، ومالية من 1المستنفذة لطبقة األوزون

الصندوق المتعدد األطراف، والذي يمثِّل اآللية المالية المنشأة لتطبيق بروتوكول مونتريال 
وبموجبه يتم مساعدة الدول النامية الموقعة على البروتوكول، في مجهوداتها الرامية إلى الحد 

تدريجي من استخدام المواد المسببة لثقب األوزون، وذلك عن طريق إقامة مشاريع تتعلق ال
باستبدال المواد المسببة بمواد أخرى، ال تسبب في استنفاذ طبقة األوزون، إال أن هذه 

 والتي من المساعدات، تتطلّب ضرورة إيفاء الدولة بالتزاماتها في االتفاقية والبروتوكول،
يانات سنوية عن حجم االستهالك من المواد المستنفذة لطبقة األوزون، وتشكيل أهمها توفير ب

  .2لجنة وطنية تتولى وضع البرنامج الوطني لذلك
  

  :بالتزامات اتفاقية فيينا لإليفاءبعتها ليبيا الخطوات التنفيذية التي اتَّ
 "الهيئة العامة للبيئة" سابقا" المركز الفني لحماية البيئة"لغرض متابعة هذه االتفاقية، قام    

ل إليها متابعة االتفاقيات الدولية، وفق نص القانون رقم كحاليا، بوصفها نقطة اتصال وطنية مو
من  1997 لعام) 1(لجنة وطنية لحماية طبقة األوزون، بقرار رقم  بإنشاء، 19823 لعام) 7(

 اإلداريةلجنة أمين اللجنة أمين اللجنة العلمية العليا للمركز، تقرر بموجبه أن يترأس هذه ال
للمركز الفني لحماية البيئة، وعضوية آخرين مندوبين عن القطاعات ذات العالقة، حيث كُلِّفت 

لذلك  يهذه اللجنة بحصر كميات وأنواع المواد المستنفذة لطبقة األوزون، ووضع جدول زمن
بمختلف  بغية الوصول إلى وضع خطة وطنية متكاملة للتخلص النهائي، واستخدام البدائل

لعدد من األسباب اإلدارية، والفنية، لم تتجاوب القطاعات مع المركز الفني و. 4قطاعات الدولة
في سعيه إلى تجميع البيانات، مما أدى إلى تعطيل وضع خطة وطنية لإليفاء بالتزامات 

  .5ية، ولم تستمر اللجنة في عملهااالتفاق
  

                                                             
 .114، صمرجع سابقلبيئة، لالتقرير الوطني األول  1
- 3-9(مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتب العام للجنة الشعبية العامة رقم  2

 ).4(الملحق رقم  :انظرزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع للم .27/5/1429بتاريخ ) 5378
 .114، صمرجع سابق التقرير الوطني األول للبيئة، 3
  ).4(انظر الملحق رقم  4
 ).4(ظر الملحق رقم نا 5
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، عندما أحيلت 2005تم تكليف المؤسسة الوطنية للنفط بمتابعة اتفاقية فيينا حتى عام و       
رئاسة اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزون إلى الهيئة العامة للبيئة، وخالل الفترة الممتدة من 

حول ومات من المؤسسة الوطنية للنفط، لم يتسنى للباحثة الحصول على معل 2005إلى  1990
إعطاء أي معلومات خطوات تنفيذ االتفاقية وآليات ذلك، حيث لم تتعاون المؤسسة في 

  .لهذه المعلومات المتكرر الباحثة طلببالخصوص، رغم 
  

ولم تتمكن الهيئة من تجميع البيانات الكافية، عن استهالك القطاعات من المواد         
قة األوزون، كما لم تتمكن ليبيا من المشاركة في عدد كبير من االجتماعات التي المستنفذة لطب

تضم الدول األطراف، نتيجة وصول الدعوات متأخرة، مما جعل متابعة البروتوكوالت، 
والتطورات المتعلقة باالتفاقية أمراً عسيراً، كما أدى تأخر دفع ليبيا التزاماتها المالية تجاه 

م الحصول على الدعم الفني، والمالي الالزم الستخدام البدائل للمواد المستنفذة االتفاقية إلى عد
  .1لطبقة األوزون

  

جريت العديد من التعديالت على بروتوكول مونتريال في كل من لندن وكوبنهاجن، وقد ُأ      
غير فت ليبيا كدولة نِّبسبب كل تلك المعوقات صو ،ولذلكتأخرت ليبيا في التصديق عليهما، 

  .2ممتثلة لالتفاقية
  

اتخذت الهيئة العامة للبيئة عدد من اإلجراءات لمعالجة المشاكل  2007 عاموخالل       
  3:القائمة بهذا الخصوص وأهمها

بخصوص استهالك  ،)2009 - 2005(فترة من وتقديم التقارير السنوية عن ال إعدادتم  - 1
  .ليبيا للمواد المستنفذة لطبقة األوزون

  .وتقديم البرنامج الوطني للتخلص التدريجي من هذه المواد عدادإتم  - 2
  .نظام التراخيص للمواد المستنفذة لطبقة األوزون إعدادتم االنتهاء من  - 3
  .تم دفع جزء كبير من االلتزامات المالية الليبية حيال االتفاقية والبروتوكول - 4
  .النهائي الستيراد المواد المستنفذة لطبقة األوزون اإليقافتم  - 5

  

                                                             
بتاريخ مقابلة مع نوري امحمد المرغني، منسق وحدة األوزون، ومدير مكتب شؤون اللجنة اإلدارية للهيئة العامة للبيئة،  1
  .، الساعة الحادية عشر صباحاً بمبنى الهيئة العامة للبيئة طرابلس8/11/2010

2UNEP: The Vienna Convention for the protection of the Ozone Layer The Monterial Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer, Libya: Historical Profile of Non-Compliance, Nairobi, 
Kenya,1996.   

).5(انظر الملحق رقم   
 .مرجع سابقمقابلة نوري أمحمد المرغني،  3
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، صادر من نجازها، فقد تم إرسال خطاب تهنئةإعليه، ونتيجة للخطوات السابقة التي تم     
إعادة تصنيف ليبيا كدولة ، وبموجبه تم 16/9/2007بتاريخ  مكتب برنامج األمم المتحدة للبيئة

تها في تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه االتفاقية ممتثلة لبروتوكول مونتريال، بعد مباشر
  .1والبروتوكول

  

، أن ليبيا لم تبدأ في االهتمام بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية فيينا محمد حمودةويرى         
وال  ن أهم المعوقات التي كانتإو كول مونتريال، إال في السنوات الثالث األخيرة،ووبروت

غياب التنسيق بين مختلف هو تزال تمثِّل عائقا لتنفيذ السياسة البيئية بكفاءة وفاعلية، 
 الضعيف بثقافة حماية البيئة لدى المسؤولين عن واإللمامالقطاعات، وغياب الرؤية الواضحة، 

بقة تنفيذ السياسة البيئية، كما أن ندرة الدراسات واألبحاث حول اآلثار الناجمة عن استنفاذ ط
األوزون، كان له أثر كبير في غياب الوعي بهذه القضية، لدى المسؤولين عن كافة القطاعات 

  .2المعنية
  

يبين المقارنة بين األداء المعياري والمتمثل في االلتزامات الليبية نحو  ) 8(رقم والجدول      
على االنضمام التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال  المجتمع الدولي، بناء

على البيانات التي تحصلت عليها الباحثة من  التابع لها، واألداء الفعلي لهذه االلتزامات، بناء
الفترة  تبدأالمرفقة ضمن مالحق الدراسة، حيث ينقسم الجدول إلى فترتين ،  استمارة المقابلة

عام ال وحتىوهو العام الذي انضمت فيه ليبيا إلى اتفاقية فيينا،  ،1990عام المنذ  مامنه األولى
، وهو العام الذي ُأوكلت فيه رئاسة الجنة الوطنية لحماية طبقة األوزون، إلى الهيئة 2006

التي تمكنت فيها  لعاما ووه 2007عام الالعامة للبيئة، أما الفترة الثانية من الجدول، فتبدأ منذ 
الهيئة من اتخاذ العديد من اإلجراءات، لمعالجة المشكالت القائمة، نتيجة تأخر ليبيا عن 

  .فترة إعداد هذه الدراسة ،2010عام الاالمتثال ألحكام االتفاقية، وحتى 
  

  )8( رقم جدولال
فيينا لحماية اتفاقية اللتزامات الليبية نحو المجتمع الدولي، بناء على ل والفعلي المقارنة بين األداء المعياري

  بقة األوزون، وبروتوكول مونتريالط
  األداء الفعلي  األداء المعیاري

  االلتزامات حیال االتفاقیة
  الفترة الزمنیة

)1990-2006(  )2007-2010(  
0  1  2  3  4  5  0  1  2  3  4  5  

  ×                      ×لتقریر السنوي حول االستھالك للمواد المستنفذة ا - 1

                                                             
1UNEP: Montereal Protocol Certificate of Recognition. The Montereal Protocol 20th Anniversary, 
16/9/2007. 

).6(انظر الملحق رقم   
، الساعة الثانية عشر ظهراً، بمبنى كلية 25/10/2010بالهيئة العامة للبيئة، بتاريخ مقابلة مع محمد حمودة، المستشار الفني  2

  .العلوم، جامعة قاريونس، بنغازي
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  .لطبقة األوزون

      ×               ×    .إنشاء لجنة وطنیة لحمایة طبقة األوزون - 2

      ×               ×    .دفع االلتزامات المالیة - 3
حضور اجتماعات األطراف الخاص باالتفاقیة  - 4

        ×             ×    .والبروتوكوالت التابعة لھا

عدم تجاوز كمیات االستھالك من المواد  - 5
    ×              ×        .المستنفذة لطبقة األوزون

االلتزام بوضع نظام للتراخیص، ومراقبة  - 6
    ×              ×        .االستیراد للمواد المستنفذة لطبقة األوزون

            ×            ×  .إجراء بحوث وعملیات تقییم بالخصوص - 7
ضمان عدم المتاجرة في المواد المستنفذة لطبقة - 8

    ×              ×        .األوزون مع الدول غیر األعضاء في البروتوكول

  
  ممتاز  5  جید جدًا  4  جید  3  متوسط  2  ضعیف  1  ال یوجد  0
  .من قبل المبحوثين الجدول من إعداد الباحثة بناء على المعلومات التي وردت من اإلجابة على استمارة المقابلة: المصدر    

       

  :اآلتي تستنتج الدراسة، من خالل أجوبة المستهدفين بالمقابلة خالل الفترة األولىو      
  .لم تقدم ليبيا التقارير السنوية، حول استهالكها من المواد المستنفذة لطبقة األوزون - 1
التغيرات المستمرة في هيكلية اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزون، وعدم استقرارها  - 2

  .إداريا جعلها غير قادرة على القيام بالمهام المناط بها تنفيذها
  .ع التزاماتها المالية، تجاه االتفاقية والبروتوكوالت التابعة لهاتقصير ليبيا في دف - 3
  .الحضور الضعيف جداً الجتماعات األطراف الخاص باالتفاقية والبروتوكوالت التابعة لها - 4
القصور في اإلجراءات اإلدارية، الضامنة لعدم تجاوز كميات االستهالك من المواد  - 5

  .المستنفذة لطبقة األوزون
  .ف الرقابة على نظام التراخيص، ومراقبة االستيراد للمواد المستنفذة لطبقة األوزونضع - 6
  .عدم إجراء البحوث وعمليات التقييم بالخصوص - 7
ضعف ضمانات عدم المتاجرة في المواد المستنفذة لطبقة األوزون مع الدول غير  - 8

عة، وغياب التنسيق بين األعضاء في البروتوكول، نتيجة لضعف اإلجراءات اإلدارية المتب
  .مختلف القطاعات

  

  :تيآلأما الفترة الثانية من الجدول، فقد تميزت با     
  .حول االستهالك من المواد المستنفذة لطبقة األوزونتقديم التقارير السنوية  - 1
 قة األوزون، مع تعرضها لإلدماج معاالستقرار اإلداري جزئياً للجنة الوطنية لحماية طب - 2

  .لجان أخرى ذات أهداف مختلفة
  .البروتوكوالتودفع جزء متوسط من التزامات ليبيا المالية تجاه االتفاقية  - 3
  .البروتوكوالتوحضور ليبي متوسط الجتماعات األطراف الخاص باالتفاقية  - 4
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عدم تجاوز كميات االستهالك من المواد المستنفذة لطبقة  عنتقديم ضمانات جيدة  - 5
  .األوزون

  .االلتزام بنظام التراخيص ومراقبة االستيراد للمواد المستنفذة لطبقة األوزون - 6
  .عدم االلتزام بإجراء بحوث وعمليات التقييم للمواد المستنفذة لطبقة األوزون - 7
تقديم ضمانات أفضل لعدم المتاجرة في المواد المستنفذة لطبقة األوزون مع الدول غير  - 8

  .األعضاء
  

وهي (اآلثار معيار النتائج وتستنتج الدراسة من خالل العرض السابق، وباستعمال ولذا       
داء الفعلي، ، وبمقارنة األداء المعياري مع األ)التغيرات التي تحصل جراء تنفيذ سياسة معينة

 1990، في المرحلة األولى من عام )8(رقم بين الجدول  أن هناك فجوة بين األدائين، حيث
، وبين األداء "االلتزامات الدولية"هناك اختالف كبير بين األداء المعياري،  أن ،2006إلى 

  ".عدم توافق" ،"داء الليبي لاللتزامات الدوليةاأل"الفعلي 
  

هناك حالة توافق  بين الجدول أن ،2010إلى عام  2007في المرحلة الثانية من عام و       
وإن كان محدوداً نتيجة لتقديم ليبيا التقارير السنوية بين األداء المعياري، واألداء الفعلي، 

عدم التزامها مع الستهالكها للمواد المستنفذة لطبقة األوزون إلى األمانة العامة لألوزون، 
ببعض البنود بالقدر المطلوب في األداء المعياري، مما يعني وجود قصور في إيفاء ليبيا 

  .ابالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقية فيين
  

  :االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو التابع لها - ثانياً
، كما انضمت ليبيا إلى بروتوكول كيوتو 14/6/1999صادقت ليبيا على هذه االتفاقية في      

للدول األعضاء فيه للحد من انبعاث الغازات الدفيئة  ازمني التابع لها، والذي وضع جدوال
  .17/8/2006صادقت ليبيا على هذا البروتوكول في بشرية المصدر، و

  

وباستخدام المدخل القانوني في تحليل بنود االتفاقية والبروتوكول، يمكن تلخيص       
  1:التزامات ليبيا كغيرها من الدول النامية، تجاه االتفاقية والبروتوكول كما يلي

، بشرية المصدر المتسببة في األخرىالنبعاثات الكربونية، والغازية ل إحصائيجرد تقديم  - 1
، فطير المناخي، وذلك من خالل البالغات الوطنية حول االنبعاثات الناتجة من قطاع النالتغ

  .واإلسكانوالمواصالت، والنقل، والصناعة، والزراعة، والمرافق، 
  :والقدرة مثل اإلمكانيةالتزامات مطلوبة في حدود  - 2

                                                             
 ).2(الملحق رقم  :، انظراجع بنود االتفاقية، والبروتوكولرتُ حول هذا الموضوع لمزيد من المعلومات 1
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 .السياسات الوطنيةدمج سياسات التغير المناخي في  •

 .ر المناخ، وآثارهللتعليم والتوعية العامة بشأن تغيوضع وتنفيذ برامج  •

دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الرصد المنتظم، والقدرات الوطنية في مجال البحث  •
 .العلمي الفني المتعلق بالتغير المناخي

 .اتعزيز إمكانية الوصول إلى بيانات بالخصوص، وتبادلها، وتحليله •

 .ر المناخيالتغي ألضراردراسة هشاشة األنظمة البيئية، ومدى تعرضها  •

  :تيآلكما تلتزم الدول المصادقة على البروتوكول با - 3
 .تعميم، وتنفيذ برامج وطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه •

 .تحديد آليات وطنية لعزل الكربون •

 .الصديقة للبيئة والمناختشجيع، ونقل، وتوطين التقنيات  •

تشجيع التعاون في البحث العلمي، حول رصد آثار التغير المناخي، واستراتجيات  •
  .االستجابة

  

  :الخطوات التنفيذية التي اتبعتها ليبيا لإليفاء بالتزامات االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي
بالتزاماتها الدولية تجاه االتفاقية لإليفاء يمكن تحديد الخطوات التنفيذية التي اتبعتها ليبيا 

  :اإلطارية لتغير المناخ العالمي فيما يلي
اللجنة الوطنية لتغير "، بتشكيل 1997 لعام) 94(صدر قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم  - 1

لغرض متابعة تنفيذ االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي، وأوكلت إليها العديد من  ،"المناخ
لت هذه اللجنة برئاسة أمين اللجنة التي من شأنها تنفيذ بنود االتفاقية، وقد شكِّو، 1االختصاصات

الشعبية للطاقة، وعضوية عدد من القطاعات األخرى، دون وجود عضوية للمركز الفني 
لحماية البيئة، رغم أن القوانين، واللوائح تنص على دور هذا المركز وصالحياته، في متابعة 

  .ت الدوليةتنفيذ االتفاقيا
، والذي تقرر بموجبه تعديل 1999 لعام) 216(صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  - 2

القرار السابق، حيث آلت بناء عليه رئاسة اللجنة الوطنية للتغير المناخي إلى المؤسسة الوطنية 
  .2للنفط،وضمت في عضويتها الهيئة العامة للبيئة

لة ، بتقرير بعض األحكام المعد2005 لعام) 155(امة رقم صدر قرار اللجنة الشعبية الع - 3
 ىقلت تبعية الجنة بموجبه إلى الهيئة العامة للبيئة، وتعدل تسميتها إلللقرار السابق، حيث نُ

                                                             
للمزيد من التفاصيل . بتشكيل اللجنة الوطنية لتغير المناخ 1997 لعام) 94(، قرار رقم 1998 لعام) 8(الجريدة الرسمية، العدد  1

 ).7(الملحق رقم  :انظرحول هذا الموضوع، 
للمزيد من التفاصيل حول  .1998 لعام) 94(بتعديل بعض أحكام القرار رقم  1999 لعام) 216(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  2

  )8(الملحق رقم :انظر  هذا الموضوع،
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سندت إلى اللجنة الجديدة ، حيث ُأ"اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وحماية طبقة األوزون"
  .1اص اللجنة الوطنية لحماية طبقة األوزونبعض المهام التي كانت من اختص

  

من خالل ما سبق، وفي هذا اإلطار يمكن مالحظة بعض الجوانب التي أبرزتها هذه       
  :الدراسة والتي تتمثل في التالي

تختلف اتفاقية فيينا عن االتفاقية اإلطارية من حيث األهداف، وآليات التنفيذ، وكذلك : أوالً
المقررة لتنفيذ االلتزامات الواردة في كليهما، لذا فإنه يجب أن تكون هناك الفترات الزمنية 

واضحة لمتابعة االتفاقيات الدولية، تتضمن وضع البرامج وفقاً لألهداف  وطنية استراتيجية
  .لضمان عدم االزدواجية في أداء المهام وذلك نشئت من أجلها اللجان الوطنية المختلفة،التي ُأ

  

تغيرات اإلدارية، في هيكلة اللجان، يؤدي إلى إضعاف دورها في تحقيق أهداف ن الإ :ثانياً
إنشائها، وهذا ما الحظته الدراسة من خالل متابعة القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوطنية 

  .المكلفة بمتابعة االتفاقيتين
  

ثل في االلتزامات المقارنة بين األداء المعياري والمتم في إطاريأتي ) 9(والجدول رقم        
االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي، إلى الليبية نحو المجتمع الدولي، بناء على انضمامها 

التي تم  بياناتالوبروتوكول كيوتو التابع لها، واألداء الفعلي لهذه االلتزامات بناء على 
  .الدراسةمن هذه ) 10(الملحق رقم المرفقة في  استمارة المقابلة الحصول عليها من

  )9( رقم جدولال
على االتفاقية اإلطارية  المقارنة بين األداء المعياري والفعلي لاللتزامات الليبية نحو المجتمع الدولي، بناء

   لتغير المناخ العالمي، وبروتوكول كيوتو
  

  األداء الفعلي  األداء المعیاري
  5  4  3  2  1  0  االلتزامات حیال االتفاقیة

االنبعاثات بتقدیم الجرد اإلحصائي الخاص  - 1
            ×  "البالغ الوطني"الكربونیة

          ×    .حضور اجتماعات األطراف- 2
دمج سیاسات التغیر المناخي في السیاسات - 3

           ×  .الوطنیة

تنفیذ برامج التعلیم والتوعیة، وتشجیع المشاركة - 4
          ×   .من المنظمات غیر الحكومیة

           ×  .إمكانیة الوصول إلى بیانات وتحلیلھاتعزیز - 5

            ×  .دراسة ھشاشة األنظمة البیئیة- 6

        ×      .تشجیع نقل وتوطین التقنیات الصدیقة للبیئة- 7
تعمیم وتنفیذ برامج وطنیة للتخفیف من آثار التغیر - 8

            ×  .المناخي والتكیف معھ
  

                                                             
للمزيد من  .بتقرير بعض األحكام في شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ 2005 لعام) 155(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  1

  ).9(الملحق رقم  :انظر التفاصيل حول هذا الموضوع،
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  ممتاز  5  جدًاجید   4  جید  3  متوسط  2  ضعیف  1  ال یوجد  0
  .الجدول من إعداد الباحثة بناء على المعلومات التي وردت من اإلجابة على استمارة المقابلة من قبل المبحوثين: المصدر    

حيث تالحظ الدراسة بناء على األجوبة التي تحصلت عليها الباحثة من المستهدفين        
  :بالمقابلة مايلي

االنبعاثات الكربونية ألمانة االتفاقية، حتى فترة بعدم تقديم ليبيا للجرد اإلحصائي الخاص  - 1
  .إعداد هذه الدراسة

الحضور الضعيف وغير الفعال للجانب الليبي لمؤتمرات األطراف الخاصة باالتفاقية  - 2
  .اإلطارية والبروتوكوالت التابعة لها

  .في السياسات الوطنيةعدم دمج سياسات التغير المناخي  - 3
ضعف برامج التعليم والتوعية الخاصة بظاهرة التغير المناخي، وعدم تفعيل مشاركة  - 4

  .المنظمات غير الحكومية في برامج التوعية بهذه الظاهرة
  .عدم إمكانية الوصول إلى بيانات لظاهرة التغير المناخي في ليبيا وتحليلها - 5
  .ظمة البيئية في ليبياعدم وجود دراسات لهشاشة األن - 6
  .وجود بعض المشاريع لنقل وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة - 7
  .عدم تعميم وتنفيذ برامج وطنية، للتخفيف من آثار التغير المناخي، والتكّيف معها - 8
  

وهي التغيرات التي تحصل جراء تنفيذ سياسة (وباستعمال معيار النتائج واآلثار          
دائين، ألارنة األداء المعياري، واألداء الفعلي، يتبين بشكل واضح، الفجوة بين ا، وبمق)معينة

حيث يعكس القصور الكبير في تحقيق أهداف السياسة الدولية للبيئة، والمتمثل في األداء 
، حيث اتضحت حالة )9(رقم  يمكن استخالص ذلك من الجدولوالمعياري لاللتزامات الدولية، 

عي األداء، متمثالً في األداء المعياري، واألداء الفعلي، والذي يعني عدم التوافق بين نو
  .ير المناخيية تجاه االتفاقية اإلطارية للتغقصوراً واضحاً في إيفاء ليبيا بالتزاماتها الدول

  

، تبين للباحثة أن ليبيا لم تقدم الجرد اإلحصائي الخاص نجم الدين جالوتةوفي مقابلة مع       
لكربون، كما أنها غير مستعدة للتفتيش الشامل عن معدالت غازات االحتباس بانبعاثات ا

من أداء عملها، نتيجة  ،إلى اآلن ،أن اللجنة لم تتمكن نجم الدين جالوتةالحراري، حيث يرى 
عدة عوامل منها نقص الحوافز المالية ألعضاء اللجنة، وعدم توفر المعلومات والبيانات 

في  ،المطلوبة، كما يرى أنه لم يتم دمج سياسات التغير المناخي الالزمة إلعداد التقارير
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نتيجة الضعف في عمل اللجنة الوطنية لتغير المناخ وحماية طبقة  ،السياسات الوطنية
  .1األوزون

  

في  نجم الدين جالوتةو ،، المستشار الفني للهيئة العامة للبيئةمحمد حمودةويتفق كل من      
عدم وجود أي دراسات أو قياسات ميدانية، يمكن االستفادة منها في معرفة مصدر الغازات 
الدفيئة في ليبيا، كما أنه ال تتوفر أي دراسات وطنية حول هشاشة األنظمة البيئية وتعرضها 

  .للتغير المناخي
  

يا، عن وعلى الرغم من كل ما ذكر، عن أوجه القصور والمشكالت التي تعرقل ليب      
إال أن هناك سعي لتأسيس المشروع الوطني بشأن التغير المناخي،  االمتثال لتطبيق االتفاقية،
تقوم بتشجيع ومساندة عدد من المؤسسات في العمل على استبدال  كما أن اللجنة الوطنية،

 استعمال الزيت الثقيل المستخدم في بعض محطات توليد الكهرباء، والتحلية، ببديل آخر صديق
للبيئة، وهو الغاز الطبيعي، للمساعدة على التقليل من انبعاث الكربون، كما أن اللجنة بصدد 
تنفيذ عدد من المشاريع الصديقة للبيئة، بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير االقتصادي، 

اً والتي تعمل على استخدام الطاقات البديلة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وبالتعاون أيض
  .2مع بعض الشركات األجنبية للمساعدة على التقليل من استخدام الوقود األحفوري

  

، توصلت إلى "واقع وأبعاد الوعي الصحي والبيئي"، عن سكينة بن عامروفي دراسة        
دمج ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم نتيجة مفادها أن قضية التغير المناخي لم تُ

خلصت الدراسة إلى أن هناك قصور في دور اإلعالم في تشكيل الوعي بقضية المختلفة، كما 
، وهذا ما أكده كل من 3التغير المناخي، ومجموعة من القضايا البيئية والصحية األخرى

المرفقة بالدراسة، حيث أكدوا جميعاً على القصور اإلعالمي الكبير  استمارة المقابلةاستهدفتهم 
زمة في القضايا البيئية بصفة عامة، والتغير المناخي بصفة خاصة، كما في القيام بالتوعية الال

ن دور إأكدت أجوبة المقابالت على ضعف دور الجمعيات األهلية في القيام بهذا الدور، حيث 
المنظمات غير الحكومية العاملة في الجانب البيئي ضعيف جداً، وهذا يتنافى مع بنود االتفاقية 

                                                             
والكهرباء والمعادن، وعضو اللجنة  مقابلة مع نجم الدين أبوالقاسم جالوتة، مستشار البيئة باللجنة الشعبية العامة ألمانة الصناعة 1

هرباء كالساعة الواحدة ظهراً، بمبنى أمانة الصناعة وال 24/11/2010الوطنية للتغيرات المناخية وحماية طبقة األوزون، بتاريخ 
  .والمعادن بمدينة طرابلس

 .مرجع سابقمقابلة مع نجم الدين أبوالقاسم جالوتة،  2
أبعاد الوعي الصحي، والبيئي لدى األسرة الليبية وسبل نشره وتطويره، دراسة استكشافية مسحية، سكينة إبراهيم بن عامر، واقع و 3

، ص )ت.، رؤية استشرافية، بنغازي، ب2025مركز البحوث واالستشارات، جامعة قاريونس، مشروع ليبيا (دراسة غير منشورة، 
 .28-21ص
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ة التوعية العامة، وفاعلية المنظمات غير الحكومية في تحقيق أهداف والتي تؤكد على أهمي
  .االتفاقية

  

بعض المؤشرات الدولية، التي يمكن أن تبين األداء التنفيذي  الحالية كما تورد الدراسة      
  :هيللسياسة العامة للبيئة في ليبيا إزاء قضايا التغير المناخي و

  :  كربون في ليبيامؤشر انبعاث غاز ثاني أكسيد ال -1
أن غاز ثاني أكسيد الكربون، من أهم غازات إلى  أشارت الدراسة في جزء سابق منها،       

الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخي، ولذا فإن نسبة انبعاث هذا الغاز، يعتبر مؤشراً أساسياً 
لمدى تحقيق أهداف السياسة العالمية، في الحد من ظاهرة التغير المناخي، وذلك عن طريق 

لهذه الظاهرة، ولذا تورد الدراسة نسبة انبعاث الحد من االنبعاثات الخطيرة للغازات المسببة 
والتي تبين الزيادة  أنس بعيرةو، فرج المبروكغاز ثاني أكسيد الكربون كما أوردتها دراسة 

، ونصيب الفرد في ليبيا من هذه )1998 - 1988(الفترة في نسبة انبعاث هذا الغاز خالل 
  ).2(، وذلك من خالل الشكل رقم 1الكميات

  
  
  

  )2(م رق شكلال
  غاز ثاني أكسيد الكربون في ليبيامؤشر انبعاث 

  
  http://envi.maktoobblog.com :المصدر

  :مؤشر االستدامة البيئي -2
، حيث 2األمريكية، على إصداره مرة كل ثالث سنوات) yale(وهو مؤشر عملت جامعة      

المؤشر دراسة مقارنة يقدم هذا وعشرين مؤشراً فرعياً، يعتمد قياس االستدامة البيئي على 
للدول، في مدى نجاحها في تحقيق التنمية المستدامة، وفق منهجية رقمية دقيقة، حيث يشكل 

                                                             
  http://envi.maktoobblog.co                                                               23/12/2010تاريخ الزيارة  1
  .المرجع السابق 2

http://envi.maktoobblog.com
http://envi.maktoobblog.co
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هذا المؤشر إضافة جيدة ألصحاب القرار في مختلف الدول، لتحليل الخطوات السياسية 
ي ضمن أهم واالقتصادية والبيئية، الالزمة لتحسين أدائهم في مجال التنمية المستدامة، والتي ه

حيث يشير هذا المؤشر الموضح . 1األهداف للسياسة الدولية، تجاه ظاهرة تغير المناخ العالمي
جاء حيث إلى انخفاض الترتيب الليبي على سلم االستدامة البيئي العالمي، ب) 3(في الشكل رقم 

لجهد في لحاجة إلى بذل المزيد من اادولة، مما يبين مدى ) 146(من ) 126( الـ في المرتبة
  .هذا اإلطار

  )3( الشكل رقم
  مؤشر االستدامة البيئي

  
  http://envi.maktoobblog.com :المصدر

يستخدم هذا المؤشر منهجية تقيس األداء البيئي لبلد  :2010العالمي  مؤشر األداء البيئي -3
تكون أساساًَ ما، بناء على مجموعة أساسية من أهداف السياسة البيئية الدولية، التي يجب أن 

عتبر هذا المؤشر أداة لقياس مدى قرب السياسات الوطنية لمساءلة السلطات المعنية، حيث ي
  .لمختلف الدول من األهداف التنموية الدولية

  

وقد صدر هذا المؤشر عن جامعتي كولومبيا، ويال، بالتعاون مع المنتدى االقتصادي         
على العالمي، ومركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوربية، وقد ر تبت البلدان بناء

إلى فئتين رئيسيتين هما الصحة، وحيوية النظام  وتم تقسيمهاخمسة وعشرين مؤشر، 
من %) 25(د كان مؤشر التغير المناخي ضمن هذه المؤشرات بنسبة بلغت وق. يكولوجيألا

تحديد موقع ليبيا على  وباستعمال المنهج المقارن يمكن .المؤشرات هنسب باقي المكونات لهذ
  ).10(الجدول رقم  وهو ما يوضحههذا المؤشر العالمي، 

  )10(الجدول رقم 
  موقع ليبيا على مؤشر األداء البيئي العالمي

  

                                                             
  .26، صمرجع سابقباتر وردم،  1

http://envi.maktoobblog.com
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الترتيب األول في المؤشر   القياس
  )أيسلندا(

الترتيب األخير في 
  )سيراليون(المؤشر 

الترتيب الليبي في 
  المؤشر

  50.1  32.1  93.5  نقاط المعدل العام
  43.5  60.7  90.3  نقاط التغير المناخي

  117  163  1  الترتيب العام
  :من شبكة المعلومات الدوليةمن إعداد الباحثة باالستناد على بيانات تحصلت عليها : المصدر

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmantal_Sustainability_Index   Environmental Performance Index   
    .23/12/2010: تاريخ الزيارة

دولة، ) 163(بين من ) 117(يتبين من الجدول السابق، حصول ليبيا على الترتيب        
م األداء البيئي العالمي، كما تحصلت نقطة على سل%) 50.1(ى معدل وقدره حيث تحصلت عل

، إذا ما تم مقارنته ة التغير المناخي، وهو أداء متدنفي أدائها تجاه ظاهر نقطة%) 43.5(على 
األخير و، %)90.3(بـ سواء في ترتيبها األول الممثل في أيسلندا بأداء باقي دول العالم،
  .نقطة) 60.7( الممثل في سيراليون بـ

  

لى وجود قصور كبير في السياسات إوتخلص الدراسة هنا، ومن خالل هذا المؤشر،       
  .*البيئية في ليبيا بصفة عامة، وسياسات ليبيا تجاه ظاهرة التغير المناخي، بصفة خاصة

  

البيئية الليبية تعاني من الكثير من يتضح من المؤشرات الدولية السابقة، أن السياسة        
  :فيما يخص قضية التغير المناخي وتتمثل في كالتالمش

  .زيادة نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون - 1
دارة الجيدة في المجاالت البيئية، التي تحقق هدف السياسة الدولية في الوصول غياب اإل - 2

  .إلى تنمية مستدامة
سياسات الليبية، تجاه قضايا التنمية المستدامة بصفة عامة، وقضايا ضعف األداء البيئي لل- 3

  .التغير المناخي بصفة خاصة
  

مع  ،لسياسة البيئية في ليبيالتوافق  وجود عدم تبينمن خالل ما سبق اإلشارة إليه،       
   .السياسة الدولية في قضايا التغير المناخي

  

  
  
  
  

                                                             
* م األداء البيئي لمختلف الدول، خالل فترة يعتبر هذا المؤشر الدولي، آخر ما تحصلت عليه الدراسة من مؤشرات دولية، تقي

 .إعدادها

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmantal_Sustainability_Index
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  المبحث الثاني
  المؤسسي للسياسة العامة للبيئة في ليبيا البناء

  

  :تمهيد
 تنفيذ السياسة العامة في أي دولة، يعتبر مقياس لنجاح األداء الحكومي فيإن عملية         

ن التنفيذ هو عملية أساسية لعمل اإلدارة العامة في الدولة، إتحقيق أهداف هذه السياسة، حيث 
من دولة ألخرى، حيث يشكل كل نمط منها تأثيرا هاما في  هاتنظيماتو هاوالتي تختلف هياكل

  .1عملية التنفيذ
  

استمرار صنعها من خالل وسائل عدة  ،ويتضمن تحويل السياسات العامة إلى أفعال         
والمادية الكافية لتنفيذ السياسة العامة، ومتطلبات  ،منها المصادر االقتصادية، والقدرات البشرية

، وقدرات إدارية لتحقيق أهداف السياسة العامة المطلوب تحقيقها، كما تحتاج الوقت والمهارة
هذه العملية إلى دعم سياسي، وقانوني من خالل السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، 

  .والقطاعات الحكومية المختلفة لغرض التنفيذ الناجح للسياسة العامة
                                                             

  .278، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي،  1
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 ،السياسات العامة األخرى، إلى اإلدارات بقية شأنها شأنتحتاج السياسات البيئية، كما         
ل كل نمط فيها تأثيرا هاما لتنفيذ السياسة العامة التي يشكّ ،والهياكل المختلفة ،والتنظيمات

من ، حيث أشارت الدراسة في فصلها األول إلى أن 1وملموسا في السياسة العامة للدولة
نظيمات فاعلة كفيلة بالتنفيذ الحقيقي لهذه السياسات، العناصر الهامة للسياسة البيئية وجود ت

  .غير رسميةسواء كانت هذه التنظيمات رسمية أو 
  

 رسمية وغير رسمية ويعتمد اإلطار المؤسسي لسياسة ليبيا البيئية على عدة هيئات      
على حسب نوعه،  ،وبرامج وأجهزة تنفيذية وفنية متخصصة، تتولى حماية البيئة من التلوث

وإن كان غرضه اقتصاديا،  ،عتبر كل ما يؤدي إلى خدمة الوسط البيئي، ويمنع التلوثحيث ي
، وفي هذا الجزء 2أو ثقافيا، أو اجتماعيا، فهو جهاز يحمي البيئة، وإن كان بشكل غير مباشر

اية البيئة في من الدراسة سيتم التطرق إلى أبرز الهيئات الرسمية، وغير الرسمية المعنية بحم
  .ليبيا

  
  
  

  ):الحكومية(الهيئات الرسمية  - أوالً
تقوم مختلف الهيئات واألجهزة الحكومية، بوظائفها، بناء على اختصاصها القانوني،     

ويشمل ذلك، تنفيذ الخطط، والبرامج المختلفة، التي تحقق أهداف السياسة العامة للدولة، بحيث 
    3:ا مايليتتضمن العديد من النشاطات أهمه

  .التنسيق بين مختلف األجهزة المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة - 1
  .التمويل المالي للبرامج التطبيقية للسياسات العامة - 2
  .العمل على توفير الموارد البشرية، المالئمة لتنفيذ البرامج والخطط المختلفة - 3
ر التشريعية، واالجتماعية، والقيادة الفعالة، إيجاد المناخ المالئم للتنفيذ، من حيث األط - 4

  .وغيرها
  .استخدام التقنيات، واإلجراءات، والنظم الفعالة، لتطبيق برامج السياسة العامة - 5
  

لتالية من أبرز الهيئات الرسمية، التي تعمل على تنفيذ أهداف اوتعتبر األجهزة والمراكز      
  :السياسة العامة للبيئة في ليبيا

                                                             
  .279، صالمرجع السابق 1
  .285، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم ارحومة،  2
 .80-79، ص ص)1999مركز أحمد ياسين الفني، : عمان(، مدخل نظامي: تحليل السياسات العامةنائل عبدالحافظ العواملة،  3



132 
 

 .الهيئة العامة للبيئة - 1

 .برنامج البحوث والدراسات البيئية بالهيئة العامة للبحث العلمي - 2

 .حريةبمركز بحوث األحياء البحرية التابع للجنة الشعبية للثروة ال - 3

 .المركز العربي ألبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية - 4

 .مركز دراسات الطاقة الشمسية - 5

 .االقتصاديةمركز بحوث العلوم  - 6

 .مركز البحوث الزراعية - 7

 .الهيئة العامة للمياه - 8

 .مركز البحوث الصناعية - 9

 .مركز األمراض المشتركة -10

 .الهيئة العامة للتربة والغابات -11

 .لمقاومة االنجراف وحفظ المياه "ةغفم مل"شركة  -12
  

الهيئة العامة في ليبيا، إال أن الحكومية لحماية البيئة ورغم كثرة هذه المراكز والهيئات        
 1999 لعام) 262(، حسب قرار إنشائها رقم هي الجهة المختصة بحماية البيئة عتبرللبيئة تُ

أعلى سلطة تنفيذية في البالد باعتبارها بل اللجنة الشعبية العامةمن ق.  
 األهداف التي تسعى الدراسة للوصول إليها، سيتم التركيز على تحقيق  ومن أجل وعليه،      

هم البرامج التي أفي  ليبيا، و كهيئة رسمية حكومية تهدف إلى حماية البيئة ،الهيئة العامة للبيئة
  .تبنتها الهيئة في سبيل تحقيق أهداف إنشائها

  

  :الهيئة العامة للبيئة
الخاص بإنشاء و ،2003 لعام) 263(رقم  اهالشعبية العامة قرار أصدرت اللجنة         

تتبع اللجنة وتكون لها الشخصية االعتبارية، والذمة المالية المستقلة، بحيث الهيئة العامة للبيئة، 
والموطن القانوني للهيئة  الثانية من القرار، المقر الرئيس، كما حددت المادة 1الشعبية العامة

غى هذا القرار بموجب المادة في مدينة طرابلس، وإمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة، وقد أل
بإنشاء  ، والخاص19832 لعام) 912(القرار السابق للجنة الشعبية العامة رقم منه ) 16(

  .المركز الفني لحماية البيئة، والذي كان مناطا به اختصاصات الهيئة العامة للبيئة
  

                                                             
 . 39، صمرجع سابقلعالقة بالبيئة، موسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات ا 1
  .، بإنشاء المركز الفني لحماية البيئة1983 لعام، قرار اللجنة الشعبية العامة 1985 لعام) 2(الجريدة الرسمية العدد  2
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رسم الخطط أوسع الصالحيات في بالتي تدير هذه الهيئة  ،وتتمتع اللجنة الشعبية       
والبرامج الالزمة لتحقيق أهدافها، والتي نصت عليه المادة الثالثة من القرار، وهو حماية 

 ما في ذلك الماء والتربة والهواءوجميع الكائنات الحية ب ،المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان
  1:والغذاء من التلوث، كما أشارت هذه المادة إلى اختصاصات الهيئة والمتمثلة في اآلتي

اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة واإلشراف على تطبيقها، بحيث يتم إدماج  - 1
 .البعد البيئي في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .اإلشراف على إصحاح البيئة - 2

  .مواكبة التطور العلمي والتقني، وتدريب األطر الفنية وتأهيلها في مجال حماية البيئة - 3

لدولية إلزالة أسباب التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات الوطنية التعاون مع الجهات ا - 4
 .ذات العالقة

 .القيام بحمالت التوعية بمختلف الوسائل - 5

إعطاء األذونات الالزمة لممارسة األنشطة التي قد ينتج عنها التلوث، والتأكد من  - 6
 .االلتزام بالشروط والقيود المقررة

 .للبيئةتسجيل المواد الكيماوية الملوثة  - 7

أو بيع وتداول المواد  اإلفراجاألذونات الالزمة لتصنيع واستيراد، أو إصدار  - 8
 .الكيماوية، ووضع االشتراطات الفنية لذلك

 .منح التراخيص لمزاولة النشاطات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها - 9

 .الرأي حول التأثير البيئي للمشروعات المختلفة قبل إنشائها إبداء -10

لتنسيق والتعاون مع اللجان الوطنية والجهات ذات العالقة باالتفاقيات والمعاهدات ا -11
 .الدولية المتعلقة بشؤون البيئة ومتابعتها

 .خطة وطنية لمواجهة الكوارث البيئية الطارئة إعداد -12

 .تشجيع ودعم المؤسسات العامة والجمعيات ذات النشاط البيئي -13

 .إعدادهاالبيئية أو المشاركة في  والقراراتومراجعة التشريعات  إعداد -14

الدراسات واألبحاث المتعلقة بالبيئة والتعاون مع المراكز والمؤسسات المحلية  إجراء -15
 .والدولية

  

  2:القرار صالحيات اللجنة الشعبية للهيئة فيما يلي نـادة السادسة مـددت المـا حـكم
 .البرامج والدراسات المتعلقة بحماية البيئة إقرار - 1

                                                             
  .41-40، ص صمرجع سابقموسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات العالقة بالبيئة،  1
  .42-41، ص صمرجع سابقذات العالقة بالبيئة،  موسوعة التشريعات البيئية واألخرى 2
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 .الموازنات السنوية للهيئة وإعدادمشروع الميزانية  اقتراح - 2

 .اقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة - 3

 .اعتماد النتائج والحلول التي تحد من ظاهرة التلوث - 4

 .المانعة للتلوث وإلزام الجهات العامة والخاصة بها واإلجراءاتوضع االشتراطات  - 5

 .احتياجاتها وتطوير مستوى أدائها وضع الخطط والبرامج لعمل الهيئة وضمان - 6

 .إصدار النظم الداخلية للهيئة وفروعها - 7

 .تنظيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية والعملية والعلمية في المجال البيئي - 8

 .الضرورية للمحافظة على أصول الهيئة وفروعها اإلجراءاتاتخاذ  - 9

 .القرارات األخرى التي كان يصدرها المركز الفني لحماية البيئة إصدار -10
  

        اقتراح مشروع  بعدم التصرف في ،دت اللجنة الشعبية للهيئةإال أن هذه المادة قي
إعداد ميزانيتها السنوية، واقتراح اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة إال بعد الميزانية، أو 
  .اللجنة الشعبية العامة قبل اعتمادها من

  

أن المشرع الليبي  "حماية البيئة بالقانون"في دراسته عن  الجيالني أرحومةوقد الحظ         
القوة  -والذي انتقلت صالحياته إلى الهيئة العامة للبيئة - لم يعط المركز الفني لحماية البيئة

سة البيئية العامة للدولة، الالزمة في اختصاصاته، والتي أهمها المشاركة في رسم السيا
ه الدور األكبر في ربط العالقات البيئية مع الدول األخرى، والمنظمات الدولية ئوإعطا

المتخصصة في حماية البيئة، كما اعتبر أن الصالحيات الممنوحة للمركز ليس لها صفة 
  .1على األقل "جدا"اإللزام أو المعتبرة 

  

كما نص القرار على أن يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة        
الشعبية للهيئة صفة مأموري الضبط القضائي، وفقا لقانون اإلجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة 

يحدد ولم  ،2رتكب بالمخالفة ألحكام قانون حماية وتحسين البيئة والئحته التنفيذيةللجرائم التي تُ
مما يضعف من  موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي حتى فترة إعداد هذه الدراسة،

  .3مخالفة للقوانينوالدور الهيئة في مواجهة الجرائم البيئية المرتكبة 
  

                                                             
  .288، صمرجع سابقالجيالني عبدالسالم أرحومة،  1
 .من القرار) 13(المادة  2
 .مرجع سابقمقابلة مع فرج أبوبكر المبروك،  3
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بعدة تغيرات في تبعيتها  سابقا،" المركز الفني لحماية البيئة" العامة للبيئة مرت الهيئة قدو      
يبين التغير في التبعية لمختلف الجهات  )11(رقم  والجدول ،ات منذ إنشائهالمختلف األمان

  .واألمانات
  )11(جدول ال

  التغير في التبعية للهيئة العامة للبيئة لمختلف الجهات واألمانات
  

  لعاما
  الجهة التابعة لها الهيئة

  زـــأو المرك
  رقم القرار

  .المركز الفني لحماية البيئة إنشاءبشأن ) 912(  .أمانة الصحة  1984
بشأن نقل تبعية المركز الفني لحماية البيئة إلى اللجنة ) 217(  .واألشغال العامة أمانة المرافق  1991

  .الشعبية للمرافق واألشغال العامة
  .الهيئة العامة للبيئة إنشاءبشأن ) 263(  .اللجنة الشعبية العامة  1999
بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للبيئة إلى أمانة مؤتمر الشعب  )216(  .أمانة مؤتمر الشعب العام  2001

  .العام
  .)216(القرار  إلغاءبشأن  )103(  .اللجنة الشعبية العامة  2003
  .)المادة السابعة(بشأن تنظيم اللجنة الشعبية للصحة والبيئة  )57(  .أمانة الصحة والبيئة  2006

  .اعتماداً على قرارات مختلفةالجدول من إعداد الباحثة : المصدر

عتبر أن عدم ثبات المؤسسات والبنى التنفيذية للسياسة العامة، ي زاهي المغيربيويرى        
ن إعامالً حاسماً في عدم كفاءة وفاعلية السياسة العامة، ومدى تحقيقها ألهدافها، حيث 

لية السياسات العامة في اعفالتغيرات الهيكلية المستمرة، أثّرت وال تزال تؤثر على كفاءة و
، وتعتقد الباحثة أن ذلك أيضاً ينسحب وبشكل بارز، على التغيرات المتعلقة 1مختلف المجاالت

لية السياسات البيئية اعن عدم استقرارها يؤثر في أدائها وفإبتبعية الهيئة العامة للبيئة، حيث 
  .في ليبيا

  :الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة- أ
      على المادة الرابعة من قرار إنشاء الهيئة العامة للبيئة تكو ن الهيكل التنظيمي للهيئة بناء

 لعام) 43(من عدد من اإلدارات والمكاتب، فقد صدر قرار أمين اللجنة الشعبية للهيئة رقم 
ئة ، بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة، حيث تقرر اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهي2000

من أمين ) 131(صدر قرار رقم  2006في العام وعلى هذا القرار، إال أنه  العامة للبيئة بناء
اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة، باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، وتكرر في العام الذي يليه 

                                                             
، قاريونس العلمية، )"2003-1977(أثر التغيرات الهيكلية على وضع السياسات العامة وتنفيذها في ليبيا "محمد زاهي المغيربي،  1
  .39، ص1993السادسة،  لعام، ا1ع
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اعتماد  بشأن 2007 لعام) 136(قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة رقم 
  .الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة

      والمالحظ هنا تكرار إلغاء واعتماد هياكل تنظيمية جديدة للهيئة في فترة وجيزة، وبناء 
بشأن اعتماد الهيكل  2007 لعام) 136(على قرار أمين اللجنة الشعبية للصحة والبيئة رقم 

وعليه وهو آخر هيكل تنظيمي تم اعتماده أثناء فترة الدراسة،  ،التنظيمي للهيئة العامة للبيئة
بالشكل رقم وستة إدارات كما هي موضحة  التنظيمي للهيئة من ثمانية مكاتبيتكون الهيكل 

)4(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )4( رقم شكلال

  الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للبيئة
  

  
  
  
  
  
  
  

 أمین اللجنة اإلداریة

 مكتب الطوارئ البیئیة

 مكتب المراجعة الداخلیة

 مكتب الشؤون القانونیة

 اللجنةمكتب شؤون 

 مكتب الخبراء واللجان الوطنیة

 مكتب الدراسات وتقییم األثر البیئي



137 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

        
  
  
  
  

  .، بشأن تكليف موظفين بمهام إدارية2007 لعام) 91(قرار أمين اللجنة اإلدارية رقم : المصدر
  
  
  

  :أهم المشاريع والبرامج للهيئة العامة للبيئة-ب
تتضمن مرحلة تنفيذ السياسة العامة، كافة النشاطات التي تساعد على تطبيق السياسات       

العامة للدولة، وترجمتها إلى واقع عملي ملموس، حث تقوم األجهزة الحكومية بوظائفها 
يذية، للخطط والبرامج العملية، عن طريق استخدام المصادر البشرية والمالية، والتقنية، التنف

  .1لتحقيق أهداف السياسة العامة
  

على المستوى اإلجرائي أو الفني، تلك المعايير والقواعد التي  ،وتمثل السياسات العامة      
س شخصية المنظمة المعنية بتنفيذ تعتمد عليها اإلدارة في تأدية مهامها، وأعمالها، والتي تعك

                                                             
  .80، صمرجع سابقنائل عبدالحافظ العواملة،  1

 مكتب الفروع مكتب التعاون الفني

 الفروع

  
إدارة 

التخطیط 
 والتدریب

  
إدارة 

المراقبة 
والحمایة 
 من التلوث

  
إدارة 

 المختبرات

  
  إدارة 
البیئة 
 الطبیعیة

  
  إدارة

اإلعالم  
والتوعیة 
 البیئیة

  
إدارة 

الشؤون 
اإلداریة 
 والمالیة

قسم التخطیط 
واالقتصاد 
 البیئي

  
 قسم التدریب

قسم 
 المشروعات

  
 قسم المیكنة

الرصد  قسم
 البیئي

قسم  إدارة 
 المخلفات

قسم صحة 
 البیئة

مكافحة قسم 
 الملوثات

  
 قسم الوقایة

قسم التسجیل 
 والبیانات

  
 قسم المعایرة

 قسم المعامل

قسم األحیاء 
البریة 
 والبحریة

  
 قسم المحمیات

قسم الغطاء 
 النباتي

قسم النظم 
 البیئیة

  
 قسم المكتبة

قسم 
المطبوعات 
 والنشر

قسم اإلعالم 
 البیئي

قسم النشاط 
 األھلي

قسم األمن 
 والسالمة

قسم الخدمات 
 والعالقات

قسم الشؤون 
 المالیة

قسم الشؤون 
 اإلداریة
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بحيث تحدد  ،السياسة العامة، وهي تكون نابعة من ظروف التنظيم اإلداري في تلك المؤسسة
على ضوء اعتبار التتابع  ،القواعد لألداء الذي يجب على العاملين االلتزام بموجبه في أدائهم

  .1الزمني لألداء المحدد
   

وقد قامت الهيئة العامة للبيئة وفقا لقرار إنشائها بوضع البرامج المتعلقة بحماية البيئة،      
  :وكذلك وضع االشتراطات واإلجراءات الالزمة لمنع التلوث البيئي والتي من أهمها ما يلي

  

  :اإلستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة -1
الدراسة مفهوم التنمية المستدامة الذي وضع أساسه مؤتمر  هذه الفصل األول من تناول       

، حيث تبنى المؤتمر جدول أعمال القرن 1992 لعاماألمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 
والعشرين متضمنا تحقيق التنمية المستدامة في صلب جدول أعمال السياسة الدولية  الحادي

  .للبيئة
  

علمية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للبيئة رقم ولذلك فقد تم تشكيل لجنة      
 ستراتيجيةاسترشد به في وضع أساس ي وإعدادتعمل على دراسة  4/7/2001بتاريخ ) 55(

عمل وطنية للتنمية المستدامة، تعكس أهداف السياسة الليبية في مجاالت التنمية المستدامة، بما 
والدولية في مجال حماية البيئة، وكذلك  اإلقليميةة للمنظمات السياسة الدولي متطلباتيتفق مع 

 للتنميةوضع تصور مبدئي للمؤشرات التي يمكن اعتبارها منطلقات لتقييم الوضع العام 
  .2المستدامة في ليبيا

  

المتمثل في االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة اللجنة من إعداد تقريرها وقد تمكنت        
  3:، ويهدف هذا التقرير إلى2003نهاية عام في 

 .بيان واقع القطاعات اإلنتاجية والخدمية وعالقتها بمفهوم التنمية المستدامة - 1

 .ستراتيجية التنمية الشاملةالوضع تصور مبدئي  - 2

إلى العمل التطبيقي لدراسة المؤشرات العامة للتنمية  ،االنتقال من مرحلة التخطيط - 3
 .ياتهاوتحديد أولو ،المستدامة

ووضع الحلول  ،لتنمية المؤشرات االيجابية ،إجراء البحوث والدراسات التطبيقية - 4
 .للمؤشرات السلبية

                                                             
  .69، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي،  1
  ).ب(، ص مرجع سابقية المستدامة، اإلستراتيجية الوطنية للتنم 2
 ).و(، ص المرجع السابق 3
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للوصول إلى تنمية اقتصادية  ،اإلمكانات المادية، وتوفير تنمية القدرات البشرية - 5
 .كفيلة بالمحافظة على البيئة ،واجتماعية

  

الزراعة، الصناعة، الموارد  :فهيالتقرير  قشهاأما مجاالت التنمية المستدامة التي نا       
الرعاية التعليم، الطاقة، تلوث الهواء، الموارد البحرية، التخطيط الحضري، النفايات والمائية، 

، الصحة، المواصالت، االتصاالت، االقتصاد، السياحة، التنوع الحيوي، االجتماعية والرفاه
لالقتصاد الليبي، والتنمية االجتماعية، وإصحاح اإلدارة، وهي مواضيع تمثل أهمية التصحر و

  .البيئة والمحافظة عليها
  

ستراتيجية في التطرق إلى ما أوردته اال يتمس ،غرض الدراسة وتحقيق أهدافهاول      
وبالتحديد التلوث الجوي، حيث خصص التقرير جزءا منه لهذا الجانب،  ،المجاالت البيئية

تلوث الهواء الجوي في ليبيا، عن طريق تزايد تبين تزايد معدالت  ،أشار إلى إحصائياتحيث 
المصدر البشري الناتج من حرق الوقود األحفوري في  يانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ذ

  ).12( رقم عي الطاقة والمواصالت وهو ما يبينه الجدولقطا
  
  
  
  
  
  
  

  )12(رقم جدول ال
  معدالت تلوث الهواء الجوي في ليبيا، عن طريق تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، 

  المصدر البشري الناتج من حرق الوقود األحفوري في قطاعي الطاقة والمواصالت يذ
  

  نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون  لعاما
  طن ألف 78  1950
  طنألف  378  1960
  مليون طن 17.6  1970
  مليون طن 6.2  1975
  طنمليون  50  2003
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نقالً عن . 30، اإلصدار السادس، ص، طرابلس، البيانات الوطنية للطاقة2004اللجنة الوطنية للطاقة،  :المصدر
  . 256االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ص 

  

الجوي، كما  ثة للهواءضرورة االهتمام بالحد من االنبعاثات الملوبوقد أوصى التقرير       
هذه الدراسة في فصلها  ر التلوث الجوي في ليبيا، والتي وردت فيالتقرير أهم مصاد حدد

والتي من  ،الجوي في البالد الهواء تلوثرير توصياته العامة للتقليل من كما أورد التق. األول
أهمها استخدام أنواع الوقود الخالية من الرصاص، وتفعيل المراقبة للمركبات اآللية والمصانع 

ة، ولم يورد التقرير نسبة انبعاث غاز دة الهواء، خاصة في المدن الرئيسالنفطية، ومستوى جو
م رغم أنه صدر في العا) 2007، 2006، 2005، 2004( عوامثاني أكسيد الكربون في األ

2008.  
  

الجزء األخير منه لمؤشرات التنمية المستدامة، والتي تهدف  أيضاً خصص التقرير          
إلى معرفة وقياس التغيرات في جوانب االجتماع، واالقتصاد، والبيئة، وهي تساعد على تقييم 

  .1الوضع الحالي للمجتمع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  

الجوي حدد التقرير ثمانية مؤشرات لتحديد كميات الغازات الملوثة  وفي مجال التلوث       
  2:للهواء الجوي في ليبيا وهي

 .لفةتوسائل المواصالت المخ - 1

 .الغاز النفط ومحطاتمصافي  - 2

 .حرق القمامة واألحطاب - 3

 .محطات توليد الطاقة الكهربائية - 4

 .للجوسمنت وغيرها من المصانع التي تنبعث منها غازات ملوثة إلاصانع م - 5

 .نسبة اإلنفاق على مراقبة تلوث الهواء من الدخل الوطني - 6

 .عدد الشكاوى من تلوث الهواء - 7

 .دليل جودة الهواء - 8
  

الجوي، ومصادر هذا  الهواء تلوثثة هنا، أن هناك خلط بين مؤشرات وتالحظ الباح       
ياناته عند االنتقال من فاعلية التقرير في االعتماد على ب قللالتلوث في التقرير، األمر الذي ي

  .التطبيق العمليإلى مرحلة 
  

                                                             
  .297االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ص 1
  .307، صالمرجع السابق 2
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 كما وضع التقرير عشرة مؤشرات للجوانب المؤسساتية والفعاليات والتعاون الدولي       
  1:وهي

 .والخطط المعتمدة في مجال التنمية المستدامة ،واالستراتيجيات ،السياسات - 1

 .والعلمية للتنمية المستدامة ،اللجان الوطنية - 2

ومتابعة تنفيذ سياسات  ،المسؤولة عن إدارة شؤون البيئة ،واإلدارات العامةالمؤسسات  - 3
 .مخطط التنمية المستدامة

 .برامج اإلحصائيات الوطنية للبيئة وتوفير المعلومات الخاصة بها - 4

ذوي العالقة بالتنمية المستدامة نسبة إلى العدد  ،عدد العلماء والمهندسين واألخصائيين - 5
 .نسمةاإلجمالي لكل مليون 

 .مساهمة المنظمات غير الحكومية في أنشطة التنمية المستدامة - 6

 .من الدخل الوطني للمحافظة على البيئة ،نسبة اإلنفاق العام - 7

 .تنفيذ االتفاقيات الدولية المصدق عليها - 8

 .المتعلقة بالمحافظة على البيئة ،البرامج المشتركة مع المنظمات الدولية - 9

وتبادل المعلومات في  ،ل وتوطين التقنيات النظيفةالمساعدات الدولية في مجال نق -10
 .مجال التنمية المستدامة

  

      ضعت هذه المؤشراتوقد و، والعشرين  حاديعلى توصيات جدول أعمال القرن ال بناء
بهدف تطوير وسائل جمع وتحليل  ،والذي أوصى الدول بإنشاء مراصد وطنية للبيئة والتنمية

طنية إلعداد مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني المعلومات وتشكيل لجان و
  .2والدولي

  

التوجهات، واإلجراءات "والجدير بالمالحظة هنا أنه لم يصدر الجزء الثاني من التقرير        
أن سبب ذلك هو التغيرات  فرج المبروكحتى فترة إعداد هذه الدراسة، حيث يرى " العملية

  .3اإلدارية المستمرة، والتي تبدد الجهود المبذولة في مختلف مشاريع الهيئة
  

  :ح البيئةاالبرنامج الوطني إلصح -2
          كمشروع لخطة  ضعوهو أحد المشاريع الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة، حيث و

 األسسييم الوضع البيئي في ليبيا، ووضع لقطاع البيئة وذلك لتق) 2010- 2006( للفترةتحول 
وبرامج العمل التنفيذية من خالل خطط، ومشاريع مركزية، تخدم كل الشعبيات والقطاعات في 

                                                             
  .308، صالمرجع السابق 1
  .298، صالمرجع السابق 2
  .مرجع سابقمقابلة مع فرج أبوبكر المبروك،  3
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ذلك نتيجة لتدهور الوضع البيئي، وارتفاع معدالت التلوث، والقصور في خطط التحول والبالد 
  .1لمشاريع التنمية المختلفة األبعاد البيئية مراعاةالسابقة، في 

  

  2:كاآلتي ، وهيداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقهاـت األهـد وضعـوق      
 .تقييم الوضع البيئي القائم وتحديد مؤشرات التلوث المختلفة - 1

 .مشاريع التنمية المختلفةدمج األبعاد البيئية ضمن  - 2

 .خلق خطط وطنية لحماية البيئة - 3

 .البيئية وضع خطة وطنية للكوارث - 4

 .وطنية متخصصة في مجاالت التنمية درتكوين كوا - 5

 .استحداث منظومة إلدارة المخلفات - 6

 .تطوير التشريعات البيئية بما يتالءم مع متطلبات خطة التنمية - 7

 .زيادة الوعي والثقافة البيئية في المجتمع - 8
  

  3:ه وهيـذ مشروعاتـات لتنفيـدة آليـج عـع البرنامـوض كما     
 .البيئية المتكاملة للمخلفاتاإلدارة  - 1

 .مراقبة ورصد التلوث البيئي - 2

 .حماية الطبيعة ومكافحة التصحر - 3

 .التعليم والتوعية والتثقيف البيئي - 4

 .تطوير التشريعات والقوانين المحلية وتقوية أصر التعاون الدولي البيئي - 5

 .البيئية للطوارئالخطة الوطنية  - 6

 .اإلدارة البيئية المتكاملة - 7

 .المتكاملة لحماية المناطق الساحلية اإلدارة - 8

 .الطاقة والطاقة البديلة - 9
  

بالحدود  المباشر مشاريع الرتباطها أربعة ولغرض الدراسة فإنه سيتم التطرق إلى
  :الموضوعية للدراسة وهي

للبيانات  حجر األساس ر هذا المشروعااعتب تم حيث :مراقبة ورصد التلوث البيئي -أ
والمعلومات البيئية، العتماده على توفر محطات للرصد والقياس والمراقبة، وقد كانت أحد 

                                                             
  4، صالبرنامج الوطني إلصحاح البيئة اللجنة الشعبية العامة، 1
  .5، صالمرجع السابق 2
  .6، صالمرجع السابق 3
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 اه المجتمع الدولي بضرورة تحديد نسب تركيزالتزام ليبيا تج هو مبررات هذا المشروع
  .1الملوثات وضرورة وجود محطات للرصد والمراقبة المستمرة

  

     2:على النحو التاليع ضعـت أهـداف المشـرووقـد و  
 .الرصد والمراقبة المستمرة لألوساط البيئية المختلفة - 

 .التي تزيد فيها نسب التلوثالمواقع  عيينت - 

 .بناء قاعدة معلومات حول مؤشرات التلوث - 

 .مشروع الرصد في تنفيذ ليبيا اللتزاماتها الدوليةاستعمال   - 

 .ساالهتمام بالتدريب في مجال الرصد والمراقبة والقيا - 

 .شبكة وطنية للرصد والمراقبة بناء - 
  

تكون الهيئة العامة للبيئة هي  ،عـدة آليـات لتنفيذ هـذا المشروع تم تصميموقـد       
، مثل إقامة دراسات مسحية لتحديد مصادر التلوث في البالد، القطاع المسؤول عن تنفيذها

  .مختبرات لهذا  الغرض وإقامة عدد من محطات الرصد لمراقبة أنواع التلوث، واستحداث
  

 القصور في  ضع هذا المشروع لمعالجةو :مشروع تطوير التشريعات والتعاون الدولي - ب
القوانين والتشريعات الوطنية البيئية، وافتقارها إلى اللوائح التنفيذية، وكذلك لعدم تطويع 

 إنشاءمن التعاون الدولي في  وعدم استفادة ليبيا ،3االتفاقيات الدولية البيئية لخدمة البيئة المحلية
للتأهيل والرصد والمراقبة، وكذلك إلغفال دور المجتمع المدني في قوانين البيئة  إقليميةمراكز 
  4:ع إلى اآلتيويهدف المشر. في ليبيا

 .حماية وتحسين البيئة التنفيذية لقانونإصدار الالئحة  - 1

 .لألنشطة المختلفة والئحة تنفيذية بشأن تقييم األثر البيئي إصدار قانون - 2

 .إصدار التشريعات والقرارات واللوائح التي تؤدي إلى االلتزام باالتفاقيات الدولية - 3

 .خلق كوادر بشرية مؤهلة في المجال البيئي - 4

 .االتفاقيات الدوليةالعمل على االستغالل الجيد للفرص التي تتيحها  - 5

 .التنمية المستدامة يتفق مع مفهومتطوير التشريعات البيئية بما  - 6
  

                                                             
  .8، صمرجع سابقالبرنامج الوطني إلصحاح البيئة،  1
 .9، صالمرجع السابق 2
 .11، صسابقالمرجع ال 3
 .12-11، ص صالمرجع السابق 4
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     ومنها ضعـت عـدة آليات لتنفيـذ هـذا المشـروع لتحقيـق هـذه األهـدافكما و ،
  :على سبيل المثال

 .عمل دراسة مسحية للقوانين البيئية، لمعرفة أوجه القصور فيها - 

 .إصدار موسوعة للتشريعات البيئية الوطنية - 

 .التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئةتشكيل لجان فنية عليا، لوضع الالئحة  - 

  .1إيجاد مراكز إقليمية، للتدريب والتطوير في مختلف األنشطة البيئية - 
  

أهمية الطاقة للنمو من أهمية هذا المشروع،  أتيت :مشروع الطاقة والطاقة البديلة -ج
أن في ليبيا، وعتبر المورد األساس للدخل أن النفط ي وبمااالقتصادي واالجتماعي في ليبيا، 

هذا  إقامة أحد مبررات كانفقد لذا، . د للطاقة أدى إلى تدهور البيئةاالستغالل غير المرشِّ
  3:ويهدف هذا المشروع إلى. 2المشروع وجود ارتفاع في معدالت التلوث في البالد

 .للوقود األحفوري دغير المرشِّعن االستخدام  تجالنا البيئي الحد من التلوث - 1

 .ود أقل تلويثا للبيئة مثل الغاز الطبيعياستخدام وق - 2

 .إدخال تقنيات الطاقات الجديدة والمتجددة واآلمنة بيئيا كمصدر دائم للطاقة - 3
  

سندت إلى الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع المكتب أما آليات تنفيذ هذا المشروع فقد ُأ       
  :على سبيل المثال مهاهام ومن ،الوطني للبحث والتطوير، واللجنة الشعبية العامة للطاقة

العمل على استبدال الوقود الثقيل، بالغاز الطبيعي، في محطات توليد الطاقة  - 
 .الكهربائية، وفي الصناعة

 .دراسة إمكانية إقامة شبكات جديدة، للنقل، والمواصالت، بحيث تكون آمنة بيئياً - 

والمتجددة كمصدر للطاقة دعم البحث العلمي، في مجال استخدام الطاقات الجديدة  - 
 .4الصديقة للبيئة، في مختلف النشاطات

  

حيث تتبين أهمية هذا البرنامج، من خالل  :التعليم والتوعية والتثقيف البيئيمشروع  -د
إعطاء التعليم والوعي البيئي، أهمية كبرى في التزامات الدول األطراف تجاه االتفاقيات البيئية 

تفاقيات مختلف األطراف على نشر التعليم، والوعي البيئي، ، حيث حثّت هذه االالدولية
  .5للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة

                                                             
  .12، صالمرجع السابق 1
 .26، صالمرجع السابق 2
 .26ص، المرجع السابق 3
  .27، صسابقالمرجع ال 4
  ).2(، ملحق رقم )ط(، فقرة )4(، المادة مرجع سابقاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية،  5
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ويهدف هذا المشروع إلى بناء المعارف، والسلوكيات الالزمة للتعامل مع النظم البيئية،      
جتمع، والمساهمة في حمايتها، وكذلك تنمية الكفاءات، والحس البيئي، لدى مختلف شرائح الم

  1:، وهي كاآلتيوللوصل إلى تحقيق هذه األهداف، حدد المشروع عدة آليات لتنفيذه
 .إعداد البرامج العلمية، لتأهيل كفاءات تربوية، للتعليم البيئي - 

 .نشر الوعي البيئي، في المدارس، عن طريق إقامة المخيمات واألسابيع البيئية - 

 .م البيئيإعداد كوادر إعالمية متخصصة، في مجال اإلعال - 

 .التوظيف اإلعالمي والفني الجيد، لنشر الوعي البيئي - 
  

أن  ،للهيئة العامة للبيئة اإلداريةمدير مكتب شؤون اللجنة  وفي إطار هذا البرنامج، يؤكد      
إلصحاح البيئة، لم يعتمد إلى اآلن، حيث لم يخرج إلى إطار العمل التنفيذي، البرنامج الوطني 
  .2)2010- 2006( بالفترة ضعت له مدة زمنية محددة وهيورغم أن البرنامج 

  

أنه رغم تشكيل لجنة وطنية إلصحاح البيئة، إال أنه  ،نور الدين حسين شقرونيرى و      
، مما يؤدي إلى نهاية األشخاصر يوأن البرامج التنفيذية تنتهي بتغي ،تم حل هذه اللجنة

تداخل االختصاصات بين الهيئة العامة للبيئة، المشاريع قبل البدء في تنفيذها، كما يرى أن 
   .3واللجنة الشعبية العامة للمرافق، أدى إلى العجز في متابعة تنفيذ المشاريع البيئية المختلفة

موسوعة للتشريعات البيئية، واألخرى ذات العالقة "إال أن الدراسة الحظت إصدار        
، وكذلك إصدار الالئحة التنفيذية لقانون حماية وتحسين البيئة، كما الحظت الدراسة *"بالبيئة

انجاز العديد من المشاريع التي تستخدم الطاقات البديلة واآلمنة بيئياً، مثل طاقة الرياح، 
  .والطاقة الشمسية، وهي خطوات هامة، في سبيل تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني

  

، سوف يكون له أبلغ األثر في بفاعليةترى الباحثة أن هذا المشروع لو قُدر تنفيذه كما        
تفعيل العديد من االتفاقيات والقوانين البيئية، وتحقيق أهدافها، كما سيكون له أثر كبير في 

التوافق مع السياسة الدولية في  بما يعنيتحقيق التنمية المستدامة، والحد من تلوث البيئة، 
ن أهدافه، أهداف السياسة الدولية لحماية البيئة، ، وذلك لتضمهة آثار التدهور البيئيمواج

  .وآليات التنفيذ المناسبة لألداء الفاعل لتحقيق هذه األهداف
  

                                                             
 .19-18، ص ص مرجع سابقالبرنامج الوطني إلصحاح البيئة،  1
  .مرجع سابقمقابلة نوري امحمد المرغني،  2
، الساعة 24/11/2010البيئي باللجنة الشعبية العامة للمرافق، بتاريخ مقابلة مع نور الدين حسين شقرون، مدير إدارة اإلصحاح  3

  .الواحدة والنصف ظهراً
 .مرجع سابقموسوعة التشريعات البيئية واألخرى ذات العالقة بالبيئة،  *
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  :مشروع االشتراطات البيئية المتعلقة بانبعاثات الهواء الجوي -3
نها الجهة المخولة قانونا إاشتراطاته الهيئة العامة للبيئة، حيث وهو مشروع وضعت       

بوضع مثل هذه االشتراطات، ومتابعة االلتزام والتقيد بها، بما يضمن المحافظة على البيئة من 
  .ملوثات الهواء المختلفة من المصادر غير الطبيعية للبيئة المحيطة

  

صة بالبيئة الخارجية، وبيئة العمل الداخلية وتشمل هذه االشتراطات االنبعاثات الخا       
عتبر هذه االشتراطات أداة في إمكان الجهات الناتجة من المصادر البشرية والصناعية، حيث تُ

التي تهدف إلى الحد من االنبعاثات  ،وخطط العمل ،المختصة استخدامها لتقييم أداء اإلجراءات
ي فرضتها التشريعات الوطنية، واالتفاقيات الدولية الضرورة الت تعكسنها أثة للهواء، كما الملو

  .1التي التزمت بها ليبيا
  

عنصرا، وبين الحدود القصوى  ) 21(وقد حدد المشروع ملوثات الهواء الجوي بـ     
يمكن إضافة  اعنصر) 27( بـالمسموح بها من هذه الغازات، كما حدد ملوثات بيئة العمل 

ينا المقاييس والمعايير لملوثات الهواء في بيئة العمل، حيث مب ،ملوثات جديدة لها مستقبال
  .2أوضح القيمة الحدية لهذه الملوثات قياسا بفترة التعرض لهذا العنصر

  

كما حدد المشروع مقاييس ومعايير ملوثات الهواء، الصادرة عن مداخن ومحارق      
وقود الديزل أو البنزين، مبينا المستشفيات، والصادرة عن المركبات اآللية، سواء التي تعمل ب

طرق قياسه، وكذلك حدد المشروع مدة الضوضاء القصوى المسموح بها في أماكن العمل، 
  .3والحدود المسموح بها في األماكن المختلفة

  

وقد استند هذا المشروع إلى المواصفات العربية واألمريكية ومنظمة المقاييس الدولية       
(ISO AIR QUALITY) ، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية لملوثات الهواء في

  .تحديد اشتراطاته، وبيان المعايير والمقاييس المختلفة لهذه الملوثات
  

أن هذا المشروع يحتاج لتنفيذه أن يدعم بقوانين وتشريعات، وكذلك  فرج المبروكويرى       
لم  مداخن، والمحارق، والمركبات، وهو مابأجهزة اختبارات الملوثات المختلفة الصادرة من ال

يتوفر إلدارات الهيئة وفروعها حتى فترة إعداد هذه الدراسة، مما يجعل هذه المشاريع عاجزة 
  .4عن تحقيق أهدافها

                                                             
  .3ص، )الهيئة العامة للبيئة: طرابلس(، مشروع االشتراطات البيئة المتعلقة بانبعاثات الهواء الجوي 1
  .12-8، ص صالمرجع السابق 2
  .15-13، ص صالمرجع السابق 3
 .مرجع سابق، مقابلة مع فرج أبوبكر المبروك 4
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أن من أسباب القصور في أداء الهيئة العامة للبيئة، في أداء  ،نجم الدين جالوتةويرى         
ن هذه التبعية تحتم على الهيئة عدم قدرتها على إالصحة، حيث  مهامها كونها تابعة ألمانة

ممارسة دورها الرقابي على بعض المؤسسات الصحية، والتي كثيراً ما تخالف المعايير 
البيئية، نظراً لتبعيتها اإلدارية ألمانة الصحة، ولذا فإن البعض يرى وجوب وجود أمانة خاصة 

ات إلزامية، ودور فعال في مواجهة تجاوزات بعض للبيئة حتى تستطيع أن تكون لها قرار
تها ضد البيئة، كذلك تكون لها صفة تنفيذية للسياسة البيئية في البالد، االقطاعات في ممارس

نوري  كما يرى  .1وبالتالي تستطيع تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بكفاءة االستدامة البيئية
مدير مكتب التعاون الفني بالهيئة، أن هناك ضعف في التنسيق بين مختلف  المزوغي

القطاعات المختلفة ذات العالقة بالشأن البيئي، الذي بدوره يؤدي إلى ضعف التعاون بين 
مختلف مؤسسات الدولة، كما أن نقص التمويل المالي، يؤدي إلى ضعف كفاءة األداء في 

  .2يق أهداف الهيئةمتابعة االتفاقيات الدولية، وتحق
  

مكن من إجراء المقابلة مع أمين اللجنة الشعبية توتجدر اإلشارة هنا أن الباحثة لم ت         
للهيئة العامة للبيئة، لالستفسار عن الكثير من المشاريع والمسائل المتعلقة بالخطوات التنفيذية 

ات والبيانات حول مخرجات الهامة لمشاريع وبرامج الهيئة، وذلك لتعويض النقص في المعلوم
  .هذه المشاريع والبرامج، حيث اعتذر لعدة مرات عن إجراء المقابلة

  :)الجمعيات األهلية( الهيئات غير الرسمية - ثانيا
والمنظمات غير الرسمية في صناعة السياسة العامة  ،يعتمد دور الجماعات المصلحية       

في السياسة العامة، كما يعتمد على طبيعة  ا، ودرجة تأثيرهاألي دولة على طرق مشاركته
ها، وموقف الموظفين ئالسياسية القائمة، باإلضافة إلى درجة تماسك أعضا ا، ونظمهامجتمعاته

، كذلك على طبيعة اتخاذ القرارات المعمول بها في النظام اومطالبه اواإلداريين من أفكاره
  .3السياسي للدولة والحكومة

  

من الهيئات غير الرسمية، التي بحكم تكوينها وما يتوفر لها من  األهليةعتبر الجمعيات وتُ      
طاقات مادية وبشرية، وبحكم اتصالها بالقاعدة الجماهيرية والقدرة على التأثير في الرأي 

                                                             
  .مرجع سابق، ةتمقابلة مع نجم الدين أبو القاسم جالو 1
بتاريخ  بمدينة طرابلس،اون الفني بالهيئة العامة للبيئة، بمقر الهيئة العامة للبيئة مقابلة مع نوري مفتاح المزوغي، مدير مكتب التع 2
 .، الساعة العاشرة صباحا7/11/2010ً
  .223، صمرجع سابقفهمي خليفة الفهداوي،  3
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العام، تستطيع أن تشارك بدور هام، ومؤثر في الجهود المبذولة من قبل الدولة وأجهزتها 
  .1المسؤولية عن حماية البيئة وتنفيذ التشريعات البيئية الرسمية في

  

في شأن  2003 لعام) 15(قانون رقم الوقد أكد المشرع الليبي في المادة السادسة من        
حماية وتحسين البيئة على تشجيع ودعم المؤسسات والجمعيات التي يندرج نشاطها ضمن 

بشأن ) 111(قانون رقم ال 1970الثورة الليبية عام وقد أصدر مجلس قيادة . مجال حماية البيئة
 لعام) 19(القانون رقم  2002/أبريل/25أصدرت أمانة مؤتمر الشعب العام في  ثم. الجمعيات

تعتبر جمعية " نص علىبشأن إعادة وتنظيم الجمعيات األهلية والئحته التنفيذية، والذي  2001
أو ثقافية، أو رياضية، أو خيرية، أو إنسانية  تقديم خدمات اجتماعيةلكل جماعة تسعى  أهلية

إطار القانون واآلداب  في وذلك، العظمى على مستوى الشعبية أو على مستوى الجماهيرية
، كما اشترط هذا القانون في مادته الثانية، أن يوضع 2"إلى ربح مادي تسع وال والنظام العام

المؤسسين، ال يقل عددهم عن خمسين عضواً،  األعضاءع من للجمعية األهلية نظام أساس موقَّ
  .3وأن يكون لها مقر خاص لممارسة نشاطها

  

ويمارس مكتب الجمعيات والنشاط األهلي، الذي يتبع اللجنة الشعبية العامة للشؤون      
، مشاكلهاعلى نشاط هذه الجمعيات ومتابعة نشاطاتها، وتقييمها، ومعالجة  اإلشرافاالجتماعية 
لى التنسيق بين النشاطين األهلي والعام في مجال العمل االجتماعي، ودعم العمل كما يعمل ع

  .4التطوعي بين أفراد المجتمع
  

وتشير إحصائية حصلت عليها الباحثة من اللجنة الشعبية العامة للشؤون االجتماعية، إلى      
  5:هي كاألتيالبيئة على مستوى الدولة و حماية في مجال أهليةجمعية ) 12(وجود حوالي 

وتقع هذه الجمعية بشعبية طرابلس تحت رقم إشهار : جمعية أصدقاء البيئة الخيرية -1
، وتهدف إلى المساهمة في حماية البيئة من خالل البرامج التطوعية، 2003 عامفي ) 1081(

  .من أجل تحقيق أهداف وبرامج الجمعية ،والتنسيق مع مختلف الجمعيات والمنظمات األهلية
  

 لعام) 338(تحت رقم إشهار  ،وتقع في مدينة طبرق :جمعية األهلية لحماية البيئةال-2
بدراسة كافة المشاكل البيئية وتنظيم  ،، حيث يقع من ضمن أهدافها المحافظة على البيئة2002

                                                             
  .48ص مرجع سابق،فارس محمد عمران،  1
اللجنة الشعبية للشؤون االجتماعية : بنغازي(، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات األهلية والئحته التنفيذية، 2001 لعام) 19(القانون رقم  2

 .5، ص)ن.ت.بشعبية بنغازي، ب
 .5، صالمرجع السابق 3
  .3، صالمرجع السابق 4
معلومات تحصّلت علیھا الباحثة من مكتب الجمعیات والنشاط األھلي، بأمانة اللجنة الشعبیة العامة للشؤون االجتماعیة، طرابلس،  5

  .25/11/2010بتاریخ 



149 
 

الدورات والمؤتمرات العلمية التي تخدم شؤون البيئة، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، 
  .وكذلك التعاون مع المؤسسات المحلية والقومية والعالمية وفق التشريعات المعمول بها

  

نغازي، تحت رقم إشهار تقع هذه الجمعية في مدينة بو :جمعية تطور وتجميل المدينة -3
ر وتجميل ي، وتهدف هذه الجمعية إلى تقديم المقترحات التي تختص بتطو2002 لعام) 843(

المدينة، والمحافظة على معالم المدينة القديمة، واالهتمام ببرامج التوعية البيئية، والمحافظة 
للوصول  ،لمجتمععلى المواقع السياحية داخل المدينة، ورفع مستوى الوعي داخل األسرة وا

  .للغاية األساسية وهي تطوير وتجميل المدينة
  

 ،تقع هذه الجمعية في مدينة مصراتة :جمعية مصراتة لحماية البيئة والتراث العمراني -4
، حيث يقع ضمن أهم أهدافها نشر الوعي البيئي وأهمية 2003 لعام) 484(تحت رقم إشهار 

همية البيئة والتراث العمراني، وذلك بالتنسيق مع التراث العمراني، وتكوين رأي عام مدرك أل
رق عمل ميدانية الجهات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ذات العالقة، وإيجاد ف

  .لتحديد ومراقبة المناطق ذات األهمية البيئية
  

 لعام) 156(تحت رقم إشهار  ،تقع في مدينة الزاوية :الجمعية الوطنية ألحباء الطبيعة-5
ونشر الوعي الثقافي بالبيئة  ،، وتهدف إلى االهتمام بالبيئة والمحافظة على الطبيعة2001

من خالل تنفيذ العديد  ،الصحية بين السكان، وبث روح العمل التطوعي الجماعي بين الشباب
  .من النشاطات واألعمال الجماعية التطوعية

  

تحت  ،تقع هذه الجمعية في مدينة درنة :الجمعية األهلية لحماية البيئة وتنسيق المدينة -6
إلى المحافظة على البيئة والمساحات  هذه الجمعية ، حيث تهدف2002 لعام) 188(رقم إشهار 

الموروث المعماري  برامج التوعية الجماهيرية، والمحافظة على وإعدادالخضراء في المدينة، 
المطلة على المدينة  ،ة الجبليةكما تهدف إلى التنبيه إلى أهمية استغالل المنطق ،للمدينة

  .والمساهمة في استثمارها لصالح البيئة
  

تحت رقم إشهار  ،وتقع في مدينة البيضاء ":شعبية الجبل األخضر"جمعية أصدقاء البيئة  -7
التي تساهم في حماية  ،، وتهدف إلى القيام بالمبادرات والبرامج التطوعية2009 لعام) 588(

  .، واالهتمام بالتراث للمدن القديمة والمناطق التاريخيةالبيئة والمحافظة عليها
  

 لعام) 175(تحت رقم إشهار  ،ترهونة مدينةوتقع في  :جمعية السمراء لحماية البيئة -8
 وإقامة، حيث وضعت ضمن أهدافها الحفاظ على النظافة العامة وحصر القمامة، 2005

  .التلوث البيئيحمالت التشجير، ووضع برامج توعوية للتنبيه إلى أخطار 
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 ،تقع في مدينة صبراتة :الجمعية الليبية للسياحة وحماية المدن األثرية والمعالم السياحية -9
ة رار والسالم، وتضمنت أهدافها المساهمة في االستق2005 لعام) 173(تحت رقم إشهار 

البحرية والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الجهات  الشواطئية والتنمية السياحية، وحما
  .المختصة ومؤسسات المجتمع الرسمية

  

تحت رقم إشهار  ،تقع في مدينة بنغازيو": بنغازي"الليبية ألصدقاء البيئة  الجمعية -10
بالتنسيق مع الجهات ذات  ،، وتهدف إلى المساهمة في مكافحة التلوث2002 لعام) 1017(

القة، ورفع مستوى الوعي البيئي للفرد والمجتمع عن طريق البرامج التوعوية، والتعاون الع
  .مع الجمعيات المماثلة ذات العالقة

  

 لعام) 73(تحت رقم إشهار  ،وتقع في مدينة هون ":الجفرة"جمعية أصدقاء البيئة -11
، وتهدف إلى مكافحة التلوث، وتشجير وتنسيق المدينة، وحماية األحياء البرية من 2003

  .الحيوانات
  

 لعام) 194(تحت رقم إشهار  ،وتقع بمدينة نالوت :جمعية أصدقاء البيئة والتراث -12
أهم أهدافها تنظيم حمالت العمل التطوعي للمحافظة على البيئة ،  ضمن ، وتضع2002

اريخية، والمحافظة على التراث الفني والمعماري للمدينة، وكذلك إجراء البحوث والمباني الت
  .والدراسات، وإقامة المعارض والتظاهرات الثقافية

  

لها، التي يشترط القانون  معيات، وذلك لعدم وجود نظام أساسالدراسة بعض الج ذكرلم ت     
والجدول  .*وضع لها نظام أساسفي مادته الثانية إلنشاء الجمعية أن ي 2001 لعام) 19(رقم 
  .يلخص المعلومات السابقة عن الجمعيات األهلية، آنفة الذكر) 13(رقم 

  

  )13(جدول رقم ال
  11/2010لحمایة البیئة في لیبیا حتى  الجمعیات األھلیة

رقم   المقر  اسم الجمعیة  ت
  اإلشھار

تاریخ 
  أھـــداف الجمعیة أھــم  اإلشھار

المساھمة في حمایة البیئة بالتنسیق مع   2003  1081  طرابلس  .جمعیة أصدقاء البیئة الخیریة  1
  مختلف الجمعیات والمنظمات األھلیة

دراسة المشكالت البیئیة، ونشر الوعي   2002  338  طبرق  .الجمعیة األھلیة لحمایة البیئة  2
  .الصحي

تطویر المدینة، والمحافظة على المواقع   2002  843  بنغازي  .جمعیة تطور وتجمیل المدینة  3
  .السیاحیة داخل المدینة

جمعیة مصراتة لحمایة البیئة   4
  2003  484  مصراتة  .والتراث العمراني

نشر الوعي البیئي والتنسیق مع 
المؤسسات والمنظمات المحلیة والدولیة 

  لحمایة البیئة

                                                             
 .الدراسة، نتیجة لعدم استیفاء شروط إشھارھا بعض الجمعیات ھي قید اإلشھار حتى فترة إعداد ھذه *
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المحافظة على الطبیعة، وبث روح العمل   2001  156  الزاویة  .الجمعیة الوطنیة ألحباء الطبیعة  5
  .التطوعي

الجمعیة األھلیة لحمایة البیئة   6
المحافظة على المساحات الخضراء في   2002  188  درنة  .وتنسیق المدینة

  المدینة، وإعداد برامج توعیة جماھیریة

تطوعیة، واالھتمام بالمدن القیام ببرامج   2009  588  البیضاء  .جمعیة أصدقاء البیئة  7
  القدیمة والمناطق التاریخیة

الحفاظ على النظافة العامة، وإقامة   2005  175  ترھونة  .جمعیة السمراء لحمایة البیئة  8
  حمالت تشجیر، والتوعیة العامة

الجمعیة اللیبیة للسیاحة وحمایة   9
في االستقرار، والتنمیة المساھمة   2005  173  صبراتة  .المدن األثریة والمعالم السیاحیة

  السیاحیة، وحمایة الشواطئ البحریة

مكافحة التلوث، ورفع مستوى الوعي   2002  1017  بنغازي  .الجمعیة اللیبیة ألصدقاء البیئة  10
  البیئي

  مكافحة التلوث، وحمایة األحیاء البریة  2003  73  الجفرة  .جمعیة أصدقاء البیئة  11

  .جمعیة أصدقاء البیئة والتراث  12
  2002  194  نالوت

تنظیم حمالت للعمل التطوعي البیئي، 
والمحافظة على التراث الفني، والمعماري 

  .للمدینة

  .الجدول من إعداد الباحثة: المصدر

في مقابلة أجرتها الباحثة مع المسؤولين التنفيذيين بالهيئة العامة للبيئة، بشأن مدى      
 ن في خطط محاربة التغير المناخي، تبي )الحكوميةالمنظمات غير (األهلية مساهمة الجمعيات 

 ،لعدم وضوح الرؤية في هذا المجال لدى المسؤولين نتيجة "ضعيفة جداً"أن المساهمة 
كما أن  ،والمجتمع المدني بصفة عامةوأعضاء هذه الجمعيات، وضعف نشاط هذه الجمعيات 

  .1معتحويل الوعي البيئي إلى سلوك وثقافة مجتفي إشكالية هناك 
  

وتعتبر أهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية في التوعية للمسائل المتعلقة بتغير المناخ      
ما أنه ومن ك. 2من االلتزامات الواردة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

البيئة، تبين ة، لمختلف الجمعيات األهلية، التي اهتمت بقضايا م األساسيخالل تحليل بنود النظ
ضمن  ،وحماية طبقة األوزون ،هدف التوعية المتعلقة بمسائل التغير المناخيل أنه يوجد غياب

القضايا البيئية التي تهتم على نقص الوعي البيئي بهذه يدل أهداف هذه الجمعيات، وهو مؤشر 
  .لدى القائمين على نشاط هذه الجمعيات بها هذه الدراسة،

  
  
  
  
  

                                                             
 .مرجع سابق، ومقابلة مع نوري المرغني، مرجع سابقمقابلة مع محمد سالم حمودة،  1
  ).2(، ملحق )ط(، فقرة )4(المادة  ،مرجع سابق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي،2
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  الخالصة
  

استعراض البناء التشريعي في تناول هذا الفصل السياسة العامة للبيئة في ليبيا، حيث تم        
المبحث األول، والتعرف على أهم التشريعات البيئية، واألخرى ذات العالقة بالبيئة وأهدافها، 

إلى عدم تضمن هذه ومعرفة مدى اهتمام المشرع الليبي بالبيئة الجوية، وتوصلت الدراسة 
التشريعات في أهدافها، أهداف السياسة الدولية في مجال حماية طبقة األوزون، والتصدي 
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كما توصلت الدراسة إلى أن النقص في أدوات تنفيذ هذه . لظاهرة التغير المناخي العالمي
  .التشريعات جعلها غير قادرة على تحقيق أهدافها

  

المبحث أهم االتفاقيات التي انضمت إليها ليبيا لحماية  كما استعرضت الدراسة في هذا     
البيئة، وتم استعراض الخطوات التنفيذية التي اتبعتها ليبيا لإليفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقيتي فيينا 
واإلطارية للتغير المناخي، وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود توافق محدود بين 

ولية فيما يخض اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، أما اتفاقية األمم السياسة الليبية والسياسة الد
المتحدة اإلطارية لتغير المناخ فإنه ال يوجد توافق بين السياستين نتيجة عدم إيفاء ليبيا 

  .بالتزاماتها تجاه هذه االتفاقية
  

ة في ليبيا، حيث تم وتناول المبحث الثاني من الفصل، البناء المؤسسي للسياسة العامة للبيئ     
تحليل األطر المؤسسية لهذه السياسة سواء األطر الرسمية أو غير الرسمية، وخلصت الدراسة 
إلى نتيجة مفادها غياب الرؤية الواضحة لدى القائمين على تنفيذ هذه السياسات، والقصور 

ليبيا،كما خلصت  اإلداري في عمل األجهزة واللجان التي تعتبر آليات التنفيذ لسياسة البيئة في
الدراسة إلى نتيجة مفادها ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي، وكذلك 
ضعف دور المؤسسات اإلعالمية في هذا المجال، لعدة أسباب ال يسع الدراسة اإللمام بكل 

  .جوانبها، فهي تحتاج إلى دراسة متخصصة أخرى للوقوف على تفاصيلها
  
  
  
  
  

  والتوصياتالنتائج 
  
  :النتائج - أوالً

   :إلى النتائج اآلتيةالفصول المختلفة،  ما سبق عرضه في من خالل توصلت هذه الدراسة      
  

ا لحماية طبقة ينبالرغم من انقضاء مدة زمنية غير قصيرة، على انضمام ليبيا التفاقية في - أوالً
فإنه من تحليل مجمل التشريعات األوزون، واالتفاقية اإلطارية لتغير المناخ العالمي، 

والقوانين، والقرارات الهامة والمتعلقة بهذا الشأن، تبين أن أهداف السياسة الدولية في مجال 
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حماية طبقة األوزون، والتغير المناخي، لم تنعكس بصورة واضحة ومباشرة في القوانين 
القواعد العامة، والتي  ع ليبيا القواعد الخاصة والمستقلة عنضوالتشريعات الليبية، ولم ت

  .تضمن اعتبارات أهداف السياسة الدولية في هذا الشأن
  

، في ليبيا ةيلبيئافإن البناء المؤسسي للسياسة  ،من حيث تفعيل آليات تنفيذ هذه االتفاقيات - ثانياً
غير التي من شأنها جعل ليبيا و ،يعاني من قصور كبير في تبني اآلليات التنفيذية الدولية

ثلة لالتفاقيات التي انضمت إليها في هذا المجال، فالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية تمم
ال تملك القدرات البشرية المؤهلة، وال اإلمكانيات المادية ، والمسؤولة عن حماية البيئة في ليبيا

لجان كما أن البرامج وال ،أمام المجتمع الدولي االلتزامات المتعلقة بهذا الشأنالمالئمة لتنفيذ 
الوطنية تعاني من غياب اإلدارة الجيدة األمر الذي يجعلها قاصرة على تحقيق األهداف التي 

كما خلصت الدراسة إلى عجز القطاع األهلي، عن القيام بدوره في هذا  .نشئت من أجلهاُأ
ت الشأن، رغم أهميته والتركيز عليه من قبل السياسة الدولية، كأحد آليات تنفيذ بنود االتفاقيا

لدراسة غياب دور اإلعالم، في تضمين البرامج اإلعالمية أهداف نتائج ابين تُكما  .الدولية
. وفي مجال التغير المناخي بصفة خاصة ،السياسة الدولية في مجال حماية البيئة بصفة عامة

استعانت الدراسة ببعض المؤشرات الدولية في عرض المسار التنفيذي وفي هذا اإلطار أيضاً 
  .لسياسات التغير المناخي، والتي كانت دون المستوى المطلوب

  

هناك عدد من اآلثار المتوقعة لحالة عدم التوافق بين السياسة المحلية للبيئة، والسياسة  -ثالثاً
، وذلك لالرتباط الشديد بين قطاع البيئة بشكل عام الدولية للبيئة على السياسة العامة في ليبيا

  :على النحو التالياآلثار  يمكن إبراز هذهخرى، ومختلف القطاعات األ
الصحية، التعليمية، الثقافية، االقتصادية، (تدني مستوى الخدمات العامة في ليبيا، .1

األحوال المعيشية في هم في تدني مستوى ، مما يسا)السياحية وغيرهاو الصناعية
  .البالد

  .تراجع ثقة المستثمرين في مشروعات التنمية في ليبيا .2
  .يايبالدعم المالي والتقني من المنظمات الدولية، للعديد من مشروعات التنمية في ل فقد .3
 .والثقافة البيئية في المجتمع الليبي في مجال حماية البيئة ضعف الوعي .4

من  اكبير اعجز الدولة عن بناء القدرات الذاتية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تمس عدد .5
  .القطاعات الهامة في البالد

 .في خدمة المجتمع اإلنساني، على المستوى اإلقليمي والدوليضعف دور الدولة  .6
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نت أهداف السياسة الدولية ، قد ضمالبيئية في ليبياأن السياسة  وبصفة عامة فإنه يتبين       
في المشروع الوطني إلصحاح البيئة، الذي هو من أهم المشاريع الوطنية الليبية الذي  ،للبيئة

ر له التنفيذ دن يخلق التوافق بين السياستين الدولية، والليبية في مجال حماية البيئة، لو قُيمكن أ
، لم يتحقق تنفيذ هذا المشروع، حتى فترة إعداد ألسباب سبق شرحها ،اعلية، إال أنهبكفاءة وف

   ).2010 -2006(الدراسة رغم أن الفترة الزمنية المقررة لتنفيذه هي 
     
     

وبين السياسة البيئية في ليبيا، أما من هناك تطابق نظري بين السياسة الدولية للبيئة،  - رابعاً
بل المؤسسات التنفيذية في الناحية العملية فهناك اختالف كبير، نتيجة غياب آليات التنفيذ من ق

انضمت ليبيا إلى اتفاقيات حماية طبقة األوزون،  على سبيل المثال، فقدوهذا المجال، 
 الت الخاصة بهما، مما يعني تضمينفاقية اإلطارية، وتم التصديق عليهما والبروتوكوواالت

أهداف السياسة الدولية، في السياسة الليبية، أما من الناحية العملية، فلم تبذل الدولة الليبية 
رض الواقع، كما أن القطاع األهلي، وهو أحد أالجهود الالزمة لتحقيق هذه األهداف على 

المسؤولة عن تنفيذ السياسة البيئية، ال تتطابق أهدافه مع أهداف السياسة الدولية  المؤسسات
، باإلضافة إلى غياب الوعي البيئي الالزم بصفة عامةللبيئة، نتيجة ضعف الدور لهذا القطاع 

عند منتسبي هذا القطاع في مجال حماية طبقة األوزون، والتغير المناخي والتداعيات الخطيرة 
  .واهرلهذه الظ

     

العقبات التي تقف أمام ليبيا لإليفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية  تحديديمكن  -خامساً
  :يمكن ذكرها على النحو التاليالبيئة و

لبيئية، والعجز للمستجدات الدولية ل تهالقصور في البناء التشريعي البيئي، وعدم مواكب .1
  .في تنفيذ التشريعات الضابطة

  .البيئية، عند المسؤولين التنفيذيين في القطاعات المختلفة ذات العالقة ضعف الثقافة .2
  .حماية البيئةب المعنيةالتغيرات المستمرة في هيكلة، وتبعية األجهزة اإلدارية  .3
  .ضعف المؤسسات القائمة على تنفيذ السياسات البيئية .4
بالشأن غياب التنسيق، وتداخل االختصاصات بين مختلف القطاعات ذات العالقة  .5

  .البيئي
  .عدم دمج البعد البيئي في السياسات الوطنية المختلفة .6
  .نقص التمويل المالي، للمؤسسات والمشروعات البيئية .7
  .نشر الوعي البيئي في المجتمعدور اإلعالم في  ضعف .8
  .غياب قواعد للبيانات والمعلومات البيئية .9
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اإللزامية، واالستقالل اإلداري أمام عدم وجود أمانة خاصة بالبيئة، لقراراتها الصفة  .10
  .باقي القطاعات األخرى

العلمية الجادة، التي تتناول الجوانب البيئية، والمناخية على وجه االفتقار إلى الدراسات  .11
  .الخصوص

قضايا التغير المناخي ودور القطاع األهلي في المجاالت البيئية بصفة عامة، غياب  .12
  .بصفة خاصة

العمل التطوعي لدى  ثقافة وغيابعية للمهتمين بالشأن البيئي، غياب الحوافز التشجي .13
  .، خاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئيةعأفراد المجتم

  

ن بين الدراسة الحالية، من خالل ما توصلت إليه من نتائج، تُإوبصفة عامة، يمكن القول، 
وجود توافق محدود بين سياسة البيئة في ليبيا، وبين السياسة الدولية للبيئة في المرحلة الثانية 

  .من تنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون) 2010-2007(المتمثلة في الفترة 
  

 ر المناخي، فقد تبين للدراسة عدم وجود توافقطار اتفاقية األمم المتحدة للتغيأما في إ      
بين السياستين، نظراً لعدم إيفاء ليبيا بالتزاماتها الدولية تجاه االتفاقية، مما يستلزم بذل المزيد 
من الجهود من قبل ليبيا سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي، حتى يمكنها إنفاذ 

  .االتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها
  
  

  :اتـــالتوصي - ثانياً
  :باالتيتوصي الدراسة      
إعادة النظر في التشريعات البيئية القائمة بسبب عدم مسايرتها للمستجدات الدولية،  - 1

لإلسهام في خلق حركة تشريعية بيئية حديثة، تواكب االهتمام العالمي بحماية البيئة بما 
 .يتفق ومفهوم التنمية المستدامة

وتطوير السياسة  إنشاء شرطة بيئية جنائية متخصصة في مالحقة الجرائم البيئية، - 2
 .التلوث البيئي ظاهرة الجنائية البيئية بما يكفل ردع

ضرورة تضمين التشريعات البيئية كل صور األفعال التي تحظرها االتفاقيات الدولية  - 3
 .في مجال البيئة لتجريمها والعقاب عليها

 .االهتمام بتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في المجال البيئي - 4

 .في التخطيط اإلنمائي لجميع قطاعات الدولة دمج البعد البيئي - 5

تقوية القدرات والمؤسسات المحلية القائمة على تنفيذ السياسات البيئية ومعالجة أوجه  - 6
 .القصور اإلداري فيها
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 .إنشاء قواعد قوية للبيانات والمعلومات البيئية - 7

 .طني البيئياالهتمام بالدراسات العلمية، التي تهتم بالجوانب البيئية والتقييم الو - 8

 .تشجيع نقل وتوطين التقنيات التي تستخدم الطاقات البديلة واآلمنة بيئيا - 9

 .تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة -10

تقوية المناهج التعليمية في الجامعات والمعاهد الفنية من أجل التدريب المهني والفني  -11
 .في المجاالت البيئية

  .في نشر الوعي البيئي لدى المواطنيندعم دور اإلعالم  -12
  
  



 
 
 

  قائمة المراجـع
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  عقائمة المراجـ
  

  :المصادر األولية - أوالً
  ).56(القرآن الكريم، سورة يوسف، اآلية  -أ

  .الوثائق والبيانات الرسمية - ب
المرجع األساسي للتقييم البيئي، السياسات واإلجراءات والقضايا البنك الدولي،  .1

  .ن.ت.، واشنطن، بالمشتركة بين القطاعات

، مركز ، مؤشرات التنمية الدولية1992تقرير عن التنمية في العالم البنك الدولي،  .2
  .1992األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 
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  .معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال  )1(الملحق رقم 

  .كيوتو لاالتفاقية اإلطارية وبروتوكو )2(الملحق رقم 

مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة  )3(الملحق رقم 
  .الشعبية العامة

الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز مراسلة وكيل قسم  )4(الملحق رقم 
ام للجنة الشعبية العامة رقم ـب العـالرقابة الشعبية إلى الكات

  .27/5/1429بتاريخ ) 9-3-5378(

مونتريال  لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو )5(الملحق رقم 
  .من أمانة االتفاقية

وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة خطاب تهنئة  )6(الملحق رقم 
  .لبروتوكول مونتريال من برنامج األمم المتحدة للبيئة

ميالدية  1428 لعام) 94(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  )7(الملحق رقم 
  ).اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ(بتشكيل لجنة 

ميالدية،  1450 لعام) 216(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  )8(الملحق رقم 
ميالدية  1428 لعام) 94(بتعديل بعض أحكام القرار رقم 

  . بتشكيل لجنة

بتقرير  2005 لعام) 155(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  )9(الملحق رقم 
  .بعض األحكام في شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ

  .استمـارة المقابلـة )10(الملحق رقم 
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�O ه���ت  .1( .
ة أو k��, ، ع و���5ون���G5 ا()اف ، UI2 ا!����ء ، �Jن ��
  : � ,���K ، &% إ8اء M�Jث و
�	��ت ���4> 
	��� M�KJص دو��

  ا��5	��ت ا� ���h��a وا���h����1 ا��% �� �+� &% )��4 ا(وزون ؛ ) أ( �


. �2وث ) ب( � ��8�E��8 ا�M�Mر ا�����bه� ,. ا�eو ��ا��bر ا����� ا���
ات &%��Nا�� .
 ��8�Eا� j	� ���H !أ�� ��5�-ت &% )��4 ا(وزون، و 

  ا�5kmع ا���M& %Iق ا��YI E% ا����ث �����ات ��8M�M�J ؛ 


. �2وث أ�� ��5�-ت &% )��4 ا(وزون ؛ ) ج( � ��8�Eا� ��:�Eر ا����bا  




	� ) د( � U�
. �2وث أ�� ��5�-ت &% )��4 ا(وزون و,� �� ��8�Eر ا���bا

 ��8M�M�J ات &% ا�5kmع &Mق ا��YI E% ا����ث �������N� ., jذ� �	


�� ا�� ��ة �	���� ؛ �ET9!��5 وا��Tاد ا�Mا��  

ا��Mاد وا����ر�Hت وا��5	��ت وا(�T�P ا��% �� �+� &% )��4 ا(وزون ، ) ه( �
  و��lره� ا��اآ��� ؛ 

  ا��Mاد وا����8M�ME1ت ا����	� ؛ ) و( �

  . ا���h�I ا!���8
�� ا!����د�� ذات ا��	�) ز( �

&�4. ا(ول وا�P�A% و
	� ا�M�E ا����. � ��ً- &% ا�� .  

�O ه���ت  .2( .
ة أو k��, ، ء����ا! UI2 ، {�E� أو SY�� ن�J اف���G5 ا()
 �	
دو��� ,���K ، وl:#ة &% آ�,� ا
���ره� ا�����5ت ا���E(M وا(�T�P ذات ا��	� 
 �4�( ����� <]�E�9 ا��ا,_ ,��آ� أو ���1	�� �	J ، %وا��و� %E(Mا����5�. ا�

  . وا���را,�ات ا(:ى ذات ا��	� و&O ,� هM ,��. � ��ً- &% ا��&O ا(ول ا(وزون

�O ه���ت دو��� ,���K ، ����ن  .3( .
ة أو k��, ، ن ���5ون�J اف���G5 ا()
اآa ا�����Pت , O�( .
 �G	4Pو �G��9 ., O4�9 وا����S��Y ا(��Jث و�P��Jت ا�


	� �E, M�P[> و jوذ� ��H�Eا������5 ا��\E�2 %& .  

  ا�%��ون �1 ا�0�/ت ا��*�� وا�%���� وا���.,.��: 4ا��دة 

1.  ��
���5 ا()اف 
	� ���GI و��S�Y ���دل ا��5	M,�ت ا�5	��� ، وا����E4 ، وا!���8

	� ا�M�E ا����.  j، وذ� ���ا!� � "#GJ �	ذات ا�� ��PMP�4ر�� ، وا��Yد�� ، وا������ا!

 %P�Aا� O&
	��G ا()اف . � ��ً- &% ا�� O �� %ت ا�����Gت إ�� ا��,M	5و��4م ه#" ا�� .
ف ا���4م ��H �Gر�� ،  و
	� أيTه� ا�,. ه#" ا����Gت ، ا��% ��	5, �4	M,�ت ���5

 �G�2إ�� ��� �G��H ����2 � 1� M�P �	
 ، �G5��Yت و��,M	5م إ&��ء ه#" ا���
��Vن 
  . ��1 ا()اف 

���5ون ا()اف ،  S, O �� ��J�Mا�GE�P و�Mا�G�h و,��ر�G��H ا�l ، ��E(M:#ة &%  .2
9�: � �J ر���
ة أو 
. ا!k��, رةM�J ��5ا� %& ، ��,�Eان ا��	ا�8���2ت ا�� ، �

 �& و�4P ا����8M�ME1 وا��5�MT� S�Y�� �	
 ، ���K, ه���ت دو��� O�( . UY�و
 O�( .
 �9�: � �J ا ا���5ون#GJ ع-TV!ا :  

  ���GI اآ��Iب ا()اف ا(:ى �	���8M�ME1 ا����	� ؛ ) أ( �

 ا��5	M,�ت 
. ا�) ب( ��&M� أو S8ا, �&Mو� �	��8ت وا���5ات ا����M�ME1�
  آ�U إر�kد�� :��9 
�GE إ�� ه#" ا()اف ؛ 

 ا���5ات وا���GI-ت ا�-ز,� �	��` وا��-2[� ا���E[�� ؛ ) ج( ��&M�  

  . ا���ر�U ا��� UH�E	�ZM �. ا�5	���. وا����E4. ) د( �

  إ3��� ا��*,!�ت: 5ا��دة 

P�,)ا O�( .
، ,5	M,�ت  �6 ، إ�� ,+�� ا()اف ا��U8M�J ��E ا���دة ���� ا()اف ، 
 �1���J ، �G�& اف ا��% ا�K#ه� �E �#ًا �G#" ا!� ���� ، و�	�و�MآM!ت ا��% ه% أ)�Jا���ا .


  . و&% ا� �ات ا��% �4ره� ا���8
�ت ا()اف &% ا��M1ك ذات ا��	� 

�6( ا�
(اف: 6ا��دة !  



اف �U8M�J ��E ه#" ا!� ��� .1(|� ��+, � . U8M�J ���+, � �J �E�5ا�� �P�,)ا M
و��

� أ���" �EH وا�2ة  7أ�12م ا���دة M, %& اف، إ�� 
�4 ا!���8ع ا(ول ��+�� ا()

ات دور�� , �J �5Jء P �ذ ه#" ا!� ���� �& �	
�> ��45 ا���8
�ت 
�د�� ��+�� ا()اف 
  . ���ده� ا��+�� &% ا���8
\ ا(ول 

2. 5� ا" ا��+��� ���I2 ، ى
�د�� ��+�� ا()اف &% أو��ت أ: �e ت�
�4 ا���8
 �4� ! �, U	Tأن �+�� ه#ا ا� �T�k فور�ً� ، أو �EJء 
	� )	U آ��J% ,. أي )V
)اف |� �P�,غ ا(-Jإ �
M, ., Gkأ ��H ة
. �	` ا()اف ، &% M�eن &�

 U	T��J .  

3. bا O&اM�J اف���5 ,+�� ا()� �� ��
راء ، P[�,ً� دا:	�ً� وP[�,ً� ,���ً� �\ و(ي ه��� &
 �P�,)ا ��
 �H <]E� %ا(�12م ا������ ا�� j�#وآ ، �G��E� .  

 ، و
	�\ �Vm�J&� إ��  .4��Iاض ا��5�H!ا ��� ���ه#" ا!� � #� E� اف%4 ,+�� ا()��
 jذ� :  

و&�ات  �G,5 و&4ً� �	��دة ����� ا���1 ا�#ي ���ل J\ ا��5	M,�ت ا��% �4�H) أ( �
 ��
 &% ,�A ه#" ا��5	M,�ت و&% ا���4ر� ا��% ��G,�4 أ�� ه��� &]Eوا� �G���2إ

  ؛ 

5اض ا��5	M,�ت ا�5	��� 
. ���2 )��4 ا(وزون و
. ا���5�� ) ب( ��Hا
  ا������ &��G وا��bر ا�����	� (ي ��5��؛ 

ا����Yت  2ا���5 ، و&4ً� �	��دة ) ج( ��Hmت وا�H��Iا� .�J OH�Eا�� O�4�� �	
 ،
 ا����NJ ، ��H�E ا��4	�� إ�� أد�P �2 ,. إ)-ق ا��Mاد ا��% �U�I أو �Jوا���ا
 �Jن أ�� ��ا��J ��9تM�J �4 ا(وزون ، وا���4م�T� -ُ��5� U�I� أن p8�

  أ:ى ��5	GJ O#" ا!� ���� ؛ 

ا,_ �	��Mث وا��9 ا���E[> ،  4و  �3م و&4ً� �	��د��. ا��4) د( �J د���
�J ،
 �&وا���5ون ا�5	�% وا��8M�ME1% ، و���دل ا��5	M,�ت ، و�4P ا����8M�ME1 وا��5

  ؛ 

، �Jرا�H وا
���د ��5�-ت  10و  9ا���4م ، 
�E ا!����ء ، و&4ً� �	��د��. ) ه( �
  ه#" ا!� ���� و,&�G��4 ؛ 

و�MآMل ، وآ#�j ��5�-ت أ�� ,&�4ت �\ ، و���9M ) و( �J �5�-ت أي� �Hدرا

���ده� ؛ �J ، jر ذ�  ا()اف &% ا��و�MآMل ا��E5%، إذا �4

، �Jرا�H وا
���د ,&�4ت إ�V&��  10ا���4م ، 
�E ا!����ء و&4ً� �	��دة ) ز( �
  �G#" ا!� ���� ؛ 

و�MآM!ت و&4ً� �	��دة ا���4م ، 
�E ا!����ء ، �Jرا�H وا
) ح( �J ؛  ���8د  


�� ا��% ���5 !ز,� ��E �# ه#" ا!� ���� ؛ ) ط( �  إ��Pء ا����Gت ا� 


�E ا!����ء ، إ�% ا���Mل 
	� :�,�ت ا����Gت ا��و��� ) ي( � ، %5Iا�
 ��]E,و ��MYا������5 �|ر�9د ا� ��]Eا�� ���H !و ، ���Kا�� ���	ن ا�5�Y	وا�

#��EY� j ا��O�IE ا���4�TJ ��E5 ا(وزون ، &% ,�Yل ا���` ا���� ا������5 وآ
ا�5	�% وا��-2[� ا���E[�� وا(�T�P ا(:ى ذات ا��	� �Jه�اف ه#" ا!� ���� 
، وا!�H �دة ، UI2 ا!����ء ، ,. ا��5	M,�ت ا���4,� ,. ه#" ا����Gت وا�	�Yن 

  ؛ 



8اءات اO�4��� ��&�Vm) ك( �mم ,. اa	� �� ���& ]Eا�  ���أه�اف ه#" ا!� �
 �GJ وا���4م .  

5.  j�#ا�#ر�� ، وآ ���T	� آ��� ا��و���M	و� ، ���Kا��� �G�!آ�Mز �|,> ا�����ة ، و�MY�
)&ً� &% ه#" ا!� ���� ، أن �M1ن ,�A	� &% ا���8
�ت ,+�� ا()اف  RI�� (�� دو��

ا���. �J .آ ��E(ر أ�� ه��� أو وآ��� ، وM��J p�I� ز أنMY�و ��,M12 ، أم دو��� RP�
 RN	J�4 ا(وزون ، إذا ,� أ�( �����J �	ت ذات ا��!�Y&% ا�� �	ه+, ، ��,M12 �e أو
 �, jوذ� ، U�ا, � �J اف�G��e &% أن �M1ن ,�A	� &% ا���8ع ��+�� ا()J �P�,)ا

ة Vاف ا���و� S�K��Mل . �> ��5ض 
	� ه#ا ا���Mر ,� ! ��4 
. �	` ا()
  . ��. و,��رآ�� <G	E[�م ا��ا:	% ا�#ي ����5" ,+�� ا()اف ا��ا�

  ا�!�.�: 7ا��دة 

1.  %	� ���& �P�,)ا �h�Zو �A��� :  

و��4�>  10و 9و 8و 6ا����U ��45 ا!���8
�ت ا��M�Eص 
	��G &% ا��Mاد ) أ( �
  ا��K,�ت ��G ؛ 

،  5و 4	��د��. إ
�اد و�4P ا���4ر� ا�E�Hدًا إ�� ا��5	M,�ت ا�Mاردة و&4ً� �) ب( �
 U8M�J ة��Eا�� ��
وآ#�j إ�� ا��5	M,�ت ا�����Iة ,. ا���8
�ت ا����Gت ا� 

  ؛  6ا���دة 

و�MآM!ت ؛ ) ج( �J ��أ U8M�J �Gة إ���EIا�� �h�ZMأداء ا�  


. ا(�T�P ا��% �M4م E� �GJ �#ًا �U8M�J �G h�ZM ه#" ا!� ���� ) د( � إ
�اد ��4ر�
 ا()اف ؛ و��4�> ه#" ا���4ر� إ�� ��+,  

��Vن ا��O�IE ا�-زم ,S ا����Gت ا��و��� ا����E5 ا(:ى ، و! ���H ) ه( �
  ا��:Mل &% ا������ت اmدار�� وا���5���� ا��% �� ��G���4 أداء وJ �G h�Z ����5 ؛ 

� أ:ى ���ده� ,+�� ا()اف ) و( �h�Zأداء أ�� و .  

�P,_ ا(,> ا�����ة �	���� ,I+و��� ا!TV-ع �G�Jم ا(,��J �P � ,+��� إ��  .2J ��M��
و��5. .  �26. ا�G�Pء ا!���8ع ا��5دي ا(ول ��+�� ا()اف ا�#ي �45�H و&4ً� �	��دة 

 ��E5ت ا��و��� ا����]Eا�� .�J ., �P�,)ا��5دي ا(ول ا \
 ا()اف &% ا���8��+,
  . ا��% أ�Jت ا�5�Hاه� �-TV-ع �G�Jم ا(,��P و&G� �ً4#" ا!� ���� ا���J ��h�4 �5 و

  ا"%�د ا�	(و�,آ,/ت: 8ا��دة 

و�MآM!ت ، 
�ً- ����Jدة  .1J ، \� اف أن ����5 &% ا���8ع  .  MY�2ز ��+�� ا()

2.  Gkأ ��IJ ه#ا ا!���8ع �
M, ��� افو�MآMل ,�4ح إ�� ا()J أي DP �P�,)ا �	��

	� ا(�� .  

  ����> ا/������ أو ا�	(و�,آ,/ت: 9ا��دة 

و��M% . (ي ,. ا()اف أن ��4ح ��5�-ت �G#" ا!� ���� أو (ي ,. ا��و�MآM!ت  .1
  . �	j ا���5�-ت ا��ا
�ة ا�MاM,) ��8ر ,�GE ا!
���رات ا�5	��� وا����E4 ذات ا��	� 

و����5 ��5�-ت أي . )اف ����5 ��5�-ت ه#" ا!� ���� &% ا���8ع ��+�� ا( .2
 %E5ل ا��MآMو�و�MآMل &% ا���8ع ()اف ا��J . ���5� أي DP �P�,)ا �	و��


	� :-ف ذ�j &% ا��و�MآMل  DE� <� �, ، لMآMو�J أو (ي ���ا!� � "#G� ح�4,



 �	
 Gkأ ��IJ "د���
�4ح &�\ ا�H ا!���8ع ا�#ي �
M, ��� افا��E5% ، إ�� ا()

	� ه#" ا!� ���� �5���J�-ت ا���4�2 �	5	> .  ا(�� .�5�Mا�� �P�,)ا �	آ�� �� .  

��#ل ا()اف ���رى �G8ه� �	��9M إ�� ا� �ق 
	� أي ��5�� ,�4ح �G#" ا!� ����  .3

�� ��Mا&O اbراء دون ا���9M إ�� ا� �ق ، . M�Jا&O اbراء �Iد ا�MGYت آ� ا�� E�Hذا ا�&

ة وا�����M &% ����5 ا���5�� آ�� أ:Vاف ا��� e�J	��� �-�� أر�Jع أM9ات ا()�
 \�M�� ار" أو
	��G أو إ� O����	� اف  . ا!���8ع ، و��4م ا�Mد�S ا���5�� إ�� S��8 ا()

8اء ا��#آMر &% ا� 4ة  .4mا O�TE�3  ا�
و�MآMل ، J ي�J �4	5ا���5�-ت ا��� �	
 "-
أ

���ده� أe	��� �	A% أ! % 1� \Pاف &% أ(|� �I	Yا� %& .��Mوا��� .�Vات ا���M9

  . ذ�j ا��و�MآMل 

5.  �G�M�� اره� أو
	� ا���5�-ت أو إ� O������J �ً�Jآ�� S�دMر ا��T:ذ . ��> إ� P و���أ
أ
-" �J. ا()اف ا��% ��	��G ا
���رًا ,. ا��Mم  4أو  3ا���5�-ت ا�����5ة و&4ً� �	��دة 

M4% ا�	�5. ا����% ��I�4 ا��� ! �, ��� ., �G�M�� اره� أو
	��G أو إ� O�ر ا�����T:إ S�د
 �, ، %E5ل ا��MآMو�
. �-�� أر�Jع ا()اف &% ه#" ا!� ���� أو �	A% ا()اف &% ا��

	� :-ف ذ��A, %& j ه#ا ا��و�MآMل ، و�5J ذ�j ���أ P �ذ ه#" ا���5�-ت  DE� <�

�5Iم ا��Mا�� %& :l ف
	� ه#" ) ��IE��Jي ( \�4 ����4��M� فTا� j�5 إ��اع ذ�J .
 �G�M�� اره� أو  . ا���5�-ت أو إ�

6.  %E5� اض ه#" ا���دةe)"��Mة وا���Vاف ا���ة وا�����M " ا()Vا���
 U	Iب أو ا��Y�m�J .  

  ا"%�د و����> ا�(���ت: 10ا��دة 

و�MآMل a8ءًا ! ��aYأ ,. ه#" ا!� ���� أو  .1J �4ت أي&&�4ت ه#" ا!� ���� أو ,, �1��

	� :-ف ذ�j ���1 أ�� إ���2 إ�� ه#" . ,. ا��و�MآMل ��5ً� �	���� DE� <� �,و

 �GJ �4ت&و�Mآ�G�!M إ���2 &% ا�M�R ذا�\ إ�� أ�� ,J أو إ�� ���ه#" . ا!� � و���4
  . �h�I ا�5	��� وا����E4 واmدار�� ا��&�4ت 
	� ا��

8اء ا����% 
	� ا��اح وا
���د وP �ذ ا��&�4ت اG� ��&�Vm#" ا!� ���� أو  .2mا O�TE�
 O	5�� ���& ، jف ذ�-: �	
و�MآMل J أي DE� <� �, ، لMآMو�J �4ت أي&,

 \��4&�J :  

�4ح ,&�4ت ه#" ا!� ���� و����5 )�4ً� ��8اء ا��M�E) أ( �� %& \�	
ص 
 .��و�MآMل )�4ً�  9,. ا���دة  3و 2ا� 4J 4ـ�ت أي&�4ح و����5 ,� ��E�J ،

 .��  ؛  9,. ا���دة  4و 8��2اء ا��M�Eص 
	�\ &% ا� 4


	� أي )ف ! �S�T�I إ�ار ,&O إ�V&% أو ,&O (ي ,. ) ب( �
�e %& ، j�#J �ً�Jآ�� S�دMا� TK� أن \�& �ً&Mن ��H ا��و�MآM!ت �M1ن )

 ,. ��ر�� ���م ا�Mد�J�J S-غ ا!
���دGkأ . S��8 ،و��	� ا�Mد�S ، دون ��:�
 \P-
 إ�N� أن ، R�ف و&% أي وا()اف �Jي إ:�Tر ��	�4" ، و�MYز )ي (

اض إ�� ا�M�4ل �
!�J OJ�Iا� . j�#� ��IE��J O&و
�E ذ�j ���أ P �ذ ه#ا ا��
ف ؛ Tا�  


�E ا��4Pء &�ة ��H ) ج( � O& ,. ��ر�� ���5> ا�Mد�� S	��	�� p��� ، ا��Gkأ
و�MآMل J أو (ي ���اف &% ه#" ا!� ��Hري ا�� M5ل S��Y� ��IE��J ا()

 ��
  . أ
-" ) ب(,E5% ,�. �> ��4م إ:�Tرًا و&4ً� (�12م ا� 4ة ا� 



و�MآMل  .3J ي�J ، أو ���ا!� � "#GJ �4ت&�S�K ا��اح وا
���د و�Jء P �ذ ��5�-ت ا��
8اء ا����S &% ا��اح وا
���د و�Jء وP �ذ ,&�4ت ا!� ���� أو ,&�4ت mا � E�

و���M ا��&�4ت و��G�-��5 ا��ا
�ة ا�MاM,) ��8ر ,�GE ا!
���رات . ا��و�MآMل 
  . ��	� ا�5	��� وا����E4 ذات ا


	� �G� ���5#" ا!� ���� أو (ي  .4 ، O&إذا اMTPى أي ,&O إ�V&% أو أي ��5�� ��
و�MآMل ، &- ���أ P �ذ ا��&O ا�Vm&% أو ا��&O ا���5ل ، إ! و���� ���أ P �ذ ا���5�� J

 %E5ل ا��MآMو�  . ا���5	GJ O#" ا!� ���� أو ا��

  �<,�� ا���ز"�ت: 11ا��دة 

1. M�P ���2 %& اف أو �O��T ه#" ا!� ���� ��5I ا()�I �J O	5�� افء aPاع �J. ا()
�O ا�� �وض ( .
  . ا����E5 إ�� إ��Yد �2 �\ 

2.  �G� زMY� ، ا�� �وض O�( .
إذا �> ���1. ا()اف ا����E5 ,. ا���9M إ�� ا� �ق 
ف ���` ( �(�Hو U	T� ف ���` أو أنT� ا�����ة %
�Iا�� ���	�5 أن ���Y,.   

3.  R�أي و %& �Gم إ�����P!اره� أو ا
	� ه#" ا!� ���� أو ���G�M أو إ� O�ى ا������
 ، S�دM	� �J. آ��	دي أن �5�����1,� ا!�	� ����	�إ ��]E�� ز ��و�� ,� أوMY� ، O2!

	� ���H اa�mام إ�2ى أو آ	�� ا��HM	��. ا�������. ��MI�� ا���Eز
�ت ��Jد aPاع  �G�M��

  : أ
-"  2أو ا� 4ة  �1	 4ة  �> ��� و&4ً�

ا����1> و&4ً� ��8اءات ا��% ����5ه� ,+�� ا()اف &% أول ا���8ع ) أ( �

�دي �\ ؛   


ض ا�aEاع 
	� ,���1 ا��5ل ا��و��� ) ب( � .  

8اء�. ، و&4ً� �	 4ة  .4m�2ًا أو أ�ً� ,. اM, ءًاa8 R	�� �� افأ
-" ،  2إذا �> �1. ا()
M�	� اعaEة ���ل ا�  . أدO �� <� �, "�P ا()اف 
	� :-ف ذ�j  5ا&�O و&� �ً4	 4


�د ,��Iو ,. . ��EJ O�&M� �EY� ��Eء 
	� )	U أ�2 أ)اف ا�aEاع  .5 ., �EY	و���1 ا�
 .�5��Y, ء��
و���ر . ا(
��ء �GE�5> آ� )ف ,E5% ، و���Kر ا���h ,. ��� ا(

\�
��9 �اMا�� SJ�( \� �ً�h�GP ارًا� �EY	ا�  ��P .I�J اف  . ا()

6.  %& jف ذ�-: �	
 DE� <� �, ، لMآMو�J أي �	
�O�TE أ�12م ه#" ا���دة 
 %E5ل ا��MآMو�  . ا��

  ا�%,��?: 12ا��دة 


	� ه#" ا!� ���� &% وزارة  ����	�mدي ا����ت ا���1,� ا!��]E,ا��ول و S��M�� ا���ب p� �
 ., ، �I�Eر�� ا�MG�Y� ��ر��8 ا!���د�Kذار 22ا�l/ ل 21إ��  1985,�رسM	�أ/ ����H1985 

 /أ�	Mل 22، و&% ,4 ا(,> ا�����ة M�M�EJرك ,. ����H1985  ذار 21إ��l/ 1986,�رس  .  

�  ا�%�C�B أو ا��	,ل أو ا@�(ار: 13دة ا�

ار ، ,. UP�8 ا��ول  .1�mل أو اM�4أو ا� O����	� لMآMو�J وأي ���ه#" ا!� � S�K�
ار . وا��E[��ت اm�	���� �	��1,� ا!����دي �mل أو اM�4أو ا� O�ك ا����M19 دعMو�

 S�دMى ا��� .  

&ً� &% ه#" ا!� ���� أو &%  1إن أي ,E[�� ,. ا��E[��ت ا����ر إ���G &% ا� 4ة  .2( p���
 ��k�Eا,�ت ا�a��!ا S��YJ �T��, p��� ، ء��
و�MآMل، دون أي ,. دو��G ا(J أي

و&% ���2 ا��E[��ت ا��% �M1ن وا�2ة ، أو . 
. ا!� ���� أو ا��و�MآMل ، ��5ً� �	����



&ً� &% ا!� ���� أو &% ا��و�Mآ( ، �G�& ء��
 ، ,. ا��ول ا(A، أآ �	ل ذي ا��M
 �G��,اa���J ء�&Mا� .
 �GE, و��� آ�+I, %& Rء ا����
����M ا��E[�� ودو��G ا(

و&% ه#" ا���!ت ، ! �MYز �	�U8M�J . ��]E ا!� ���� أو ا��و�MآMل ، UI2 ا(M2ال 

. ا!� ���� أو  ��k�Eق ا�M4ذا�\ ، ا�� R�Mء أن ���رس ، ,5ً� و&% ا���
و�	�ول ا(

  . Mل ذي ا��	� ا��و�Mآ

أ
-" ، &% M19ك �����G4 أو ���G�M أو  5�1	. ا��E[��ت ا����ر إ���G &% ا� 4ة  .3
. إ�اره� ، ,�ى ا:����h�I���J �G9 ا��% ��G�]E ا!� ���� أو ا��و�MآMل ذو ا��	� 

 �G9���:ق ا�TP �	
أ T� ي ه#" ا��E[��ت ا�Mد��J Sي �M8 ���5هTK� آ�� .  

�ما/.: 14ا��دة E  

و�MآMل أ,�م ا��ول أو ,E[��ت ا���1,�  .1J وإ�� أي ���م إ�� ه#" ا!� ����P!ب ا�J p� �

	� ا!� ���� أو ا��و�MآMل  S��Mب ا���J ل� �رًا ,. ��ر�� إ���
ا!����دي اm�	���� ، ا

 %E5ا�� .S�دMم ��ى ا����P!ك اM19 دعMو� .  

-" ، &% M19ك ا�G,���P ، ,�ى أ
 5�1	. ا��E[��ت ا����ر إ���G &% ا� 4ة  .2
 ه#" . ا:����h�I���J �G9 ا��% ��G�]E ا!� ���� أو ا��و�MآMل ذو ا��	� TK� آ��

 �G9���:ق ا�TP �	
أ T� ي  . ا��E[��ت ا�Mد��J Sي �M8 ���5ه


	� ,E[��ت ا���1,� ا!����دي اm�	���� ا��%  13,. ا���دة  O�T�2 أ�12م ا� 4ة  .3
و�MآMل ��E> إ�� ه#" اJ أو إ�� أي ���� �! .  

  B3 ا�%,C�F: 15ا��دة 

و�MآMل M9ت وا�2  .1J أو &% أي ���ف &% ه#" ا!� �  . �M1ن ��1 )


	�\ &% ا� 4ة  .2 DP �, ء�EA�H�J1  دي�����1,� ا!�	� ����	�mت ا��]Eرس ا����� ، "-
أ
�5J �Ghد ,. �G42 &% ا���R�M &% ا���h�I ا��% ��:� &% �TPق ا:����J ، �G9د!

ا(M9ات ,�Iو ��5د ا��ول ا(
��ء &��G ا��% �M1ن )&ً� &% ا!� ���� أو &% 
و! ���رس ه#" ا��E[��ت �G42 &% ا���R�M إذا آ�RP ا��ول . ا��و�MآMل ذي ا��	� 

 ، �15��J �15وا� ، R�Mا��� %& �G42 رس��� �G�& ء��
  ا(

  /�J�ا��H�G ��I ا/������ وG(و�,آ,: 16ا��دة 

و�MآMل  .1J %& �ً&! �MYز أن ���p أ�� دو�� أو أ�� ,E[�� إ�	���� �	��1,� ا!����دي )
  . ,� �> �1. أو ���p &% ا�M�R ذا�\ )&ً� &% ا!� ���� 

2.  %E5ل ا��MآMو�و�MآMل 
	� ا()اف &% ا��J ي�J �4	5رات ا�����4 ا��Kذ ا��4� .  

  �Gء ا����ذ: 17ا��دة 

���أ P �ذ ه#" ا!� ���� &% ا��Mم ا���5I. ا����% ���ر�� إ��اع ا��j ا��5�. ,. M19ك  .1
ار أو ا!���Pم �mل أو اM�4أو ا� O�ا���� .  


	� :-ف ذ�j &% ه#ا ا��و�MآMل ،  .2 DE� <� �, ،���� �!ا "#G� لMآMو�J ذ أي� P أ���

	� ه#ا &% ا��Mم ا���5I. ا����% ���ر�� إ��اع ا��j ا���دي  O�ك ا����M19 ., �


  . ا��و�MآMل أو ���M\ أو إ�ار" أو ا!���Pم إ��\

���أ P �ذ ا!� ���� ��IE��J إ�� آ� )ف ���ق 
	� ه#" ا!� ���� أو ��4	�G أو �4ه� أو  .3
ار أو �mل أو اM�4أو ا� O�ك ا����M19 ., .���E> إ���5J �G إ��اع ا��j ا��5



ف ��j ����4\ أو ���M\ أو ا!���Pم ، &% ا��Mم اT�5. ا����% ���ر�� إ��اع ه#ا ا�I��
 \,���Pار" أو ا  . إ�

4.  ��IE��J ، لMآMو�
	� :-ف ذ�j &% ه#ا ا�� DE� <� �, ، لMآMو�J ذ أي� P أ���
ف ا�#ي ���ق 
	�\ أو ��4	\ أو �4" أو ��E> إ��\ ، �J �5Jء P �ذ" و&4ً� �	 4ة T	�2 

ف j9 ����4\ أو ���M\ أو إ�ار" أ
-" ، &% ا��Mم اT�5 ��ر�� إ��اع ه#ا ا�J .�5I��
 �5Jأ ��G�ف أTا ا�#G� ��IE��J ���� �!ذ ا� P ء�J ��أو ,. ��ر \,���Pأو ا .  

5.  .��اض ا� 4e)1 ت  2و��]Eإ�2ى ا�� ���دع ,. ِM, j9 أي ��5� ! "-
أ
�% أود
��G ا��ول ا(
��ء &% ه#" اm�	���� �	��1,� ا!����دي 19ً� إ� �ً�&�V	�M1ك ا�

 ��]Eا�� .  

  ا�%��'�ت: 18ا��دة 

  . ! �MYز إ�Jاء أي �� [�ت 
	� ه#" ا!� ���� 

  ا/.<��ب: 19ا��دة 

�MYز (ي )ف أن �U�IE ,. ه#" ا!� ���� &% أي و��5J R أرMEH SJات ,. ��ر��  .1
 S�دMإ�� ا� %Jر آ���T:�8\ إM�J jف ، وذ�Tا� jإ�� ذ� ��IE��J ذه�� P ء�J .  

2.  U�IE� ف أنو�MآMل �G#" ا!� ���� ، �MYز )ي (J أي %& \�	
 DE� �� �, ا�
 ���&
 %�, �5J R�ل &% أي وMآMو�أرMEH SJات ,. ��ر�� �Jء P �ذ ه#ا ا��و�MآMل ,. ا��

 S�دMإ�� ا� %Jر آ���T:�8\ إM�J jف ، وذ�Tا� jإ�� ذ� ��IE��J .  

3.  S�دMا� <	I� ��ر�� �	
�M1ن أي ا��IPب ,. ه#ا ا��P ���4&#ًا ��4P�Jء �EH وا�2ة 
  . �T:mر ا!��IPب أو &% ��ر�� !���I2 O2 ����د &% إ:�Tر ا!��IPب 

ف &�\  ���5 أي .4( Mل هMآMو�J أ��ً� ,. أي �ً��IE, ���� �!ه#" ا ., U�IE, ف(
 .  

  ا�,د�?: 20ا��دة 

� ا�Mد�G� S#" ا!� ���� وأي ,. ا��و�MآM!ت  .1h�Zا(,�. ا��5م �|,> ا�����ة و ��M�� .  

2.  �9�: � �J %	� ��J اف  : �M4م ا�Mد�J�J S-غ ا()

و�MآMل ، وإ��اع و��Oh ا�����O أو ) أ( �J أي �	

	� ه#" ا!� ���� و S��Mا��
ار أو ا!���Pم و&4ً� �	��د��. �mل أو اM�4؛  14و 13ا�  

و�MآMل و&4ً� �	��دة ) ب( �J وأي ���ذ ا!� �� P ء�J ��؛  ��17ر  

  ؛  19إ:�Tرات ا!��IPب ا���4,� و&4ً� �	��دة ) ج( �

و�MآMل ، ��Mل ا()اف �G#" ا���5�-ت ا���5) د( �J و(ي ���� �-� ��IE��J ة��
  ؛  9ا���5�-ت و��ر�� �Jء P �ذه�، و&4ً� �	��دة 


���د وإ�ار ا��&�4ت و��5�� ا��&�4ت و&4ً� �	��دة ) ه( ��J �4	5ر ا���M,)ا S��8
  ؛  10

ا�T:mرات ا�Mاردة ,. ا��E[��ت اm�	���� �	��1,� ا!����دي &% �kن ) و( �
,�ى ا:����h�I���J �G9 ا��% ��G�]E ه#" ا!� ���� وأي ,. ا��و�MآM!ت ، 

أ 
	��G ,. ��5�-ت ؛ T� �, ن�k %&و  


-�Pت ا����� �GJ و&4ً� �	 4ة ) ز( �m11,. ا���دة  3ا  .  



  ��03 ا��C,ص: 21ا��دة 

Hو�� وا�5M� ��Jدع أ�9 ه#" ا!� ���� ، ا�#ي ���Iوى 9M�P\ ا(��P��H وا1Pm	�a�� وا�
  . وا� ��IP &% ا����Y ، ��ى ا(,�. ا��5م �|,> ا�����ة 


	� ه#" ا!� ����  S��M���J ، �ًPMP�� jن &% ذ�MVM ا�� ، "�Pن أدM5�Mم ا���� ، j�#� �ًوإ���� .  

  1985,�رس /2ر &% &���E &% ا�P�A% وا��5�. ,. lذار

�: ا�(�B ا�ول'%�  ا�	�O و"*��ت ا�()� ا�

  : رك ا()اف &% ا!� ���� أن ا���4�� ا�5	��� ا���I�h ه% �� .1

 &% ,�4ار ا�5kmع ا���I% ) أ( ���N� .
  I� �� ��, ، �5�� )��4 ا(وزون�
&Mق ا��YI E% ، ذي ا����� ا���8M�M% ، ا�#ي ��� إ�� pTH ا(رض و&% 
 ��8M�M1�mا <]Eت ا���� وا��Eh�1ا� �	
ا�M5ا�U ا�����	� 
	� ��9 ا��� و

�� ؛ ��	�5 �&�Eاد ا�Mوا��  

 ا��1�G ا��اري  ��5�� ا��Mز�S ا�أH%) ب( ��N� وزون ، ,�� ��1. أن|�
  . �	N-ف ا�MYي وا�M5ا�U ا�����	� 
	� ا��4T وا���Eخ 

، &% ا!TV-ع M����Jث و
�	��ت  �5��3ون ا()اف &% ا!� ���� ، و&4ً� �	��دة  .2
 %& ��4�I�9 &% ا��ا��-2[� ا���E[�� و&% و��9M� SVت ��Jن ا���Mث و
�	��ت ا�

 �A, ت!�Y,:   

  ا���` &% &�a��ء وآ����ء ا�MY ) أ( �

1.  �	,�k ��]P ذج��P : �
 ا���Eذج ا��% ���` &% ا�� ��MT� �	9اM,
 .
�5
�� وا����E,�� وا���h����1 ، وإ8اء درا�Hت kmت ا��	ا��5 .�J

�� وا(MPاع ا���د�� M�Jرة �ET9!اع اMP)ا �	�K�� �E,اaر ا�����bا


�ت ا�����Pت ا���5	�4 )����5 
	� ا(وزون ا�MYي ؛ M�Y, �I و�
��4��Jس وا�����	� MJا�TH ا��MاSJ و�Jو�GP ، و���4> ا!��Yه�ت &% 
 ��Nو ا��aN� U���Hاث أ���Hوا ، ��h��a�&M�Yوا� ��MYات ا�ا���را,�

  &% ا���را,�ات إ�� أU���H ,��دة ؛ 

2.  .
 ����K, ت�Hت : درا���lت ا!,���ص و�E�
,�5,-ت ا���5!ت و
 �4�Tا� %& ��h����1ا� ��hMوا�� ��h����1ت ا���	�5��J �	ذات ا�� �
ا�� �
 ��Pت ا����ا�H��4ا� <
�� �� �Tت ا��Pوا���� ، MY	� ��	5�4 ا��Tوا� �	 Iا�

  &% ا��O(�E ا��T �� ذات ا��	� ؛ 

3.  ��Pت ,��ا�H��� : �9)ذات ا ��I�hآa و��&�4ت ,��ر ا��Nزات ا��
MIاء ؛ ودرا�Hت 
. د��E,��ت ا�N-ف ا�MYي ا�5��T% وا���ي 
	� ا�

 ��hآ���� ��hMV رةM�J �TJا، و
�	��ت ���س ,�aا,MP|� �Eاع ا���
وM9ً! إ�� ا��4�T ا����:�� �	M1آU وذ��K�H�J jام أaG8ة ا!�5��Hر 
&% وSV ا���4س أو 
. �5J ، و,�4ر�Pت &��� �J. أaG8ة ا!�5��Hر 


�	��ت � jذ� %& ��J ، � 	�Kا�� SJاMات ا��a�GY�� �4IE,و �TJا��س ,�
، وا����د�. ا�A-��� ا(�5Jد ���PM1ت ا�aEرة ا�� ��I�h	N-ف ا�MYي ، 

  وا��&O ا��T % ا���I% ، وا���را,�ات ا�MY�� ؛ 



4.  SJاMا�� �THاMJ �5ر��H!ة اaG8أ jذ� %& ��J اث ا(دوات���Hا
ه� �	��PM1ت ا�aEرة ا�MY�� ، وا���&O ا��T % ا�eو ، %I���

  وا���را,�ات ا�MY�� ؛ 

  ا���` &% ا��bر ا����� وا�����8M�M و��lر ا!�P-ل ا��hM% ) ب( �

1.  %YI Eق ا��Mو&ـ %h5ض ا��� ���5kع ا���I% ا��� .�J ��-5ا�
 ا���4> ؛ ) أ(ذي ا����� ا���8M�Mـ% و�eي ا���4> و�	Yن ا��(Iء ا�M�P


� ؛ ) ب(و�Eم ا���]P �	
 jر ذ���l  

2.  jذ� %& ��J %8M�Mا��� ��lر ا�5kmع ا���M& %Iق ا��YI E% ذي ا�����

	ـ�  ��8Mال ا��M()ت ) أ(����5 ا�J�Nـ� ، وا��
ا������9 ا�aرا

ا��Y�IE ا�N#ا��h ا�����h ) ب(وا�E[ـ> ا�8M�M1�mـ� ا(ر��V ا(:ـى ؛ و
 و,���� ا(��Hك ، وآ#�j ا���2ل آ�p ا��Pmج ا(وآ� %E�YI	����Eت

  ا����� ا��M�Nرة؛ 

ا���bت ا��% �+� �GJ ا�5kmع &Mق ا��YI E% ـ ب 
	� ا��Mاد  .3
 jذ� %& ��J ، ��8M�M1�mا <]Eاع ، وا�MP)��8 واM�Mا��� : .�J ��-5ا�

 ، %hMع ا��-TV!وا �J�Y�H!وا ، �
Yو,�5ل ا� ، �
Yا�
  وا���1� ، وا������ ؛ 

4.  %8M�Mا��� وا!�J�Y�H ا��K�H�J �� �Tام درا�Hت 
. أ)��ف ا�����
 .�J �	ت ا�����د�� ا�����-
ا�5kmع ا����5د ا(�Mان ، M�k ��NJل ا�� �

  ا��O(�E ذات ا()Mال ا����8M ا���K	 � ؛ 

5.  �	
��H�I2ت وأ�T�P ا(MPاع : ���� ا�5kmع &Mق ا��YI E% ـ ب 
�A ا�����8M�M ا�M�� �,�Gازن ا����� ا�MYي ، وا��5	��ت ا(و��� ,

� ا���Mي ؛ ��Mوا�� %hMا�� ���Mا��  

6.  %8M�Mا��� 
	� ا!�P-ل : ���� ا�5kmع &Mق ا��YI E% ذي ا�����
  ا��� %hM	�	��Mت وا����1و��ت ا�aرا
�� وا��Mاد ا(:ى ؛ 

  ا���Mث ا���5	��b�J �4ر 
	� ا���Eخ ) ج( �


. ا(وزون  .1 ��8�Eا� ��
�5kmت ر�9 ����ر ا�Hودرا ��]P ت�Hدرا
وا(MPاع ا�aEرة ا(:ى و����ه� 
	� �Jرا,�ات ا���Eخ ، ,�A در�8ت 
 ، وا����دل Tط ا��M4H ط��Pوأ ، ا��ارة 
	� pTH ا(رض وا���

 ؛ � HMا��Iوا� � HMJو  �J. )��4% ا��

� M8اUP ا���Eط  .2	�K, �	
 ��:�Eات ا����A, _h��P %�4 ه#" ا�����
  ا���ي ؛ 


�	��ت ا��9 ا��E) د( � %	� ��� ��]� :  

�� ا���a�� وا�M���� ��E,aى 
�Mد (���2 )��4 ا(وزون  .1�Nأي ا��
%HأO�4��J ا�����N ا�� �,�1	E[�م ��9 ) ا(وزون ا�1	% و�Mز�5\ ا�


	� �P �,�1[�م ا��MاSJ وا�E[�م ا(رV% ؛  <h�4ا(وزون ا�  

آ�aات �eزات ا����E &% )��4% ا�N-ف ا�MYي ا�I 	% وا�5	��  .2�
�J ��رM	1ا� ��Hو�8. وا(آ��Eا� ��Hرو�8. وأآ���Gا� ��Hآ�) ��IE�

  ا�1��PMJ ا����IP�Y ؛ 



در�8 ا��ارة ,. ا(رض إ�� )��4 ا�N-ف ا�MYي ا��K�H�J �THMام  .3

	� �MاSJ ؛  ��M��, <]Pا(رض و �	
 �,�4, <]P  

ا��&O ا���I% ذي ا�MTل ا��8M% ا��� ق ، وا�5kmع ا��اري ا�#ي  .4
ك ا�N-ف ا�MYي �|رض، �K�H�Jام ����Hت ا��MاSJ ؛ ��  

5.  pTH ق ، ا�#ي ��� إ��ا��&O ا���I% ذي ا�MTل ا��8M% ا��� 
 ��8M�Mات ا���ا(رض &% �TPق ا�5kmع &Mق ا��YI E% ذي ا�����

   ؛) ا�5kmع &Mق ا��YI E% ـ ب(

:Mاص ا!�وM9ل و�Mز�5\ ,. ا(رض إ�� )��4 ا�N-ف ا�MYي  .6
 <]Pًا وM8 ��M��, <]Pا(رض و �	
 �,�4, <]P ام�K�H�J ، �THMا�


	� �MاSJ ؛  ��M��,  

ا,_ �E5% إ8اء  .7�J ا!�2 �ظ O�( .
 �ً�:�E, �,�Gات ا��Nا���

�� ؛ MEار�9د�� ر&��5 ا� ���TH ت�H���  

ا��ارة وا��&O ا���I% وا!�وM9!ت ، ا(MPاع ا�aEرة ودر�8ت  .8
  . �K�H�Jام )ا�EI�, Oh &% ��	�� ا�����Pت ا������5 

3.  %& ��,�Eان ا��	���J �9�Kة ا!�8���2ت ا��
ا, S, ، ���� �!اف &% ا���5ون ا()
ا�MGEض ����Jر�U ا�5	�% وا��E4% ا��UH�E ا�-زم �	���رآ� &% ا���Mث و
�	��ت 

و�N�E% ا���آ�� 8MJ\ :�ص 
	� . ���دة إ��8ً! &% ه#ا ا��&O ا��9 ا���E[�� ا�

�ت ��J	� �	��4ر�P أو M�Y, د�Y���4 إJ �9ا���5�ة ا�����د�� (aG8ة وأU���H ا�

  . ,�2Mة ����Hً� ,. ا�����Pت ا�5	��� 


�� ، ا��#آMرة &��� �	%  .4�ET9!��5 وا��Tذات ا����در ا� ��h����1اد ا�Mو��4�5 أن ا��
�e  أو ��h����1اص ا�MK�5�� ا�� �	
��� UI2 أو�M�� ا(ه��� ، ����G ا��4رة ,

  . ا� ��4�T� ��h��a ا(وزون 

  ا�,اد ا�R(G,.�� ) أ( �

  أول أآ��I ا�1MJن  .1


�� ه�,� ، و��4�5 أM4� \Pم �Jور �ET9ن �\ ,��در )����5 واMJأول أآ��I ا�1
-N�4 ا��T� ��hMا�����1ء ا�� %& k��, %I�hر �e ور�Jو �	 Iي ا�MYف ا�

 &% ا�����1ء ا���4�T� ��hM ا�N-ف ا�MYي ا�5	�� k��, .  

  ��P% أآ��I ا�1MJن  .2

 &% أوزون �+� Mه�,� ، وه ��
�ET9ن ,��در )����5 واMJ�P�A% أآ��I ا�1

	� ا��1�G ا��اري �	N-ف ا�MYي  ������J ��	5ي ا�MYف ا�-N�4 ا��( .  

  ا����Aن  .3

 &% أوزون )�� %�4	���Aن ,��+� Mاء ، وهMIا� �	
 ��
�ET9در )����5 وا�
  . ا�N-ف ا�MYي ا�I 	� وا�5	�� 

4.  ��P�Aا��� �e ت�PMJ  أMPاع ا���Gروآ


�د آ�� ,. ا��Mاد  ., � ا�����P�A ، ا��% �����e ت�PMJ(MPاع ا���Gروآ

	� ا�MIاء ، و��G دور ,� ��
�ET9در )����5 وا��, ، ��h����1ا� %& k�



 &% ا�����1ء k��, �e ودور �	 Iي ا�MYف ا�-N�4 ا��T� ��hMا�����1ء ا��
  . ا���4�T� ��hM ا�N-ف ا�MYي ا�5	�� 

  ا�,اد ا��%(و�����) ب( �

وز  .1�Eا� ��Iأآ  

 ��
�ET9!ت ا�,�GHmوز ,��در )����5 ، و�1. ا�Eا� ��Iآ) ����Nا����در ا�
و�e . .�8ت ,�aا��ة ا(ه��� �Eا� ��Hا����ر ا(و�% (آ� Mوز ه�Eا� ��Iوأآ

&% )��4 ا�N-ف ا�MYي ا�5	�� ا��% �M4م �Jور M�2ي &% ا��� ,. و&ة ا(وزون 
 �4�Tا� j	� %& .  

و�8.  .2�Eا� ��Iأآ  

 رM4� %I�hم ,k��, ور�J ا(رض pTH ىM�I, �	
و�8. �Eا� ��Hدر أآ���
 �e ور�J&�4 ، و ��	ي ا�5MYف ا�-N�4 ا��( %& ��h����1ا� ��hMت ا����	ا��5 %&
 &% ا�����1ء ا���4�T� ��hM ا�N-ف ا�MYي ا�5	�� ، &% �2. أن 42. k��,

و�8. �ب ا��وMJMJز �Eا� ��Hد"أآ�Mآة ، ��1. أ",�4TE ا�k��, ن �+دي
 &% أوزون )��4 ا�N-ف ا�MYي ا�I 	� وأوزون )��4 ا�N-ف ��N� إ�� �2وث

  . ا�MYي ا�5	�� 

  ا�,اد ا�R*,ر�� ) ج( �

1.  �EY	Gت ا���,� ا��P�1�!ن ، (ا�A�,روM	&روM	ن ، و���` آMJ,�A راSJ آ	Mر�� ا�1
 %Pن ، و���A�روإM	& `رو و���M	ن ، و���` آ�A�,روM	& %Pرو و��M	آ %Pو��

  .) آ	Mرو ورا& SJ	Mروإ��Aن 


�� ا����E و���5 آ���ر �|آ���H ا�1	Mر�� �ET9ا �EY	Gت ا���,� ا��P�1�!ا
أH�H% &% ا�����1ء ا����hM �|وزون ، و! �4TE, %& ���H  ا��% �M4م �Jور

  آY>  50 – 20ا!ر� �ع 

2.  �EY	Gا� ��haYت ا��P�1�!ن (ا�A�,روM	& %Pرو و��M	وأول آ ، ��Aر�� ا���M	آ �A,
,��در آ	Mر�� ا�����A )����5 ، &% ) . ، و���` آ	Mرو��ن و��& %P	Mرو,��Aن

 �EY	Gا� ��haYت ا��P�1�!�2. أن ا ��Eا�� ��
�ET9ا "-
. ا(:ى ا��#آMرة أ
و���A ه#" ا��Nزات أ��ً� آ���ر �|آ���H ا�1	Mر�� &% )��4 ا�N-ف ا�MYي 

  . ا�5	�� 

  ا�,اد ا�	(و!�� ) د( �

 �EY	Gت ا���,� ا��P�1�!ن(ا�A�,روM	& `��� M,وJ أول �A, (  


�� ا����E و���5 آ���ر �|آ���H ا��و,�� �ET9زات ا�Nه#" ا� . �GآM	H ����� %ا��
  . H	Mك ا(آ���H ا�1	Mر�� 

  ا�,اد ا���Jرو�����) ه( �

  �eز ا���Gرو�8.  .1


% ، و�+دي ه#ا ا��Nز دورًا �ET9رو�8. ,��ر )��5% و,��ر ا��Gز ا��N�
  . ��Vً- &% ا�����1ء ا���4�T� ��hM ا�N-ف ا�MYي ا�5	�� 

  ا���ء  .2



 �ً�M�2 دي دورًا+� M�1 ,. ا���ء ,��ر" )��5% ، وه� ��hMا�����1ء ا�� %&
و,. ا����در ا���	�� ���Kر ا���ء &% . )��4% ا�N-ف ا�MYي ا�I 	� وا�5	�� 

  . )��4 ا�N-ف ا�MYي ا�5	�� ��آ�I ا����Aن �> ، �Jر�8 أ�� ، ��آ�I ا���Gرو�8. 

1.�Uا� B�)  �	�دل ا��*,!�ت: ا�

1.  O�4�� �h�Hه�,� ,. و �	�Hت و�,M	5ا�� <H�4و� S�8 أن ���اف &% ا!� ���رك ا()
 #K�� �� اءاتو
	� ا()اف . أه�اف ه#" ا!� ���� و��Vن ,-��h و
�ا�� أ�� إ8

 ��
ا!����د�� ، ا�������J–  ، ��EG% أن ����دل ا��5	M,�ت ا�5	��� وا����E4 وا!���8
 ��PMP�4ر�� ، وا��Yوا�� .  

4ر MPع ا��5	M,�ت ا��% ���G5�8 .�5 و���د��G ، أن  .2� �,�E
اف &% ا!� ���� (|� %N�E�
 �G�	
و��رك ا()اف أ��ً� . ��S &% ا
���ره� �8وى ا��5	M,�ت و����1� ا���Mل 

 ��]P)وا .�PاM4ا� S, �ً����, نM1� أن UY� O&أن ا���5ون &% إ)�ر ه#ا ا��
� ���& ��E(Mت ا��Hاءاتوا����ر���J O	5� . ت�,M	5ر�� ، و��2�� ا���Yار ا��H)وا

 ��1	���J �4	5ت ا����,M	5وا�� ��Iا� .  

  ا��5	M,�ت ا�5	���  .3

 .
  : و���� ,5	M,�ت 

ا,_ ) أ( �J O�IE� ��GI�� ، �ً5, �9�Kوا� ��,M1ر�� ، ا���Y�5 وا�,aث ا��Mا���

	� أآ � و8\ ؛ ا���Mث ��J �1 � ا�K�Hام ا��Mارد ا���E(M وا��و��� ا�� �2��  

  �P��Jت ا!���5�Pت ا�-ز,� �	��` ؛ ) ب( �

ا�h��E_ ا�5	��� ا��M�Eرة &% ا(د��Jت ا�5	��� ا�&��5 ا��M�Iى � a�& <G��ء ) ج( �
 ، و! ���H ���2 )��4 ا(وزون ، �N�	� \��	J��ي �|رض وMYف ا�-Nوآ����ء ا�

 ,��Mى 
�Mد ا(وزون ا�1	% أو ا��Mز�N� U�اM
�S ا�أH% �|وزون &% و

	� ا���� ا����� وا����� وا���Eخ ؛  ��E,aت ا��&�Iا�� S��8  

  . �h��P <��4_ ا���Mث وو��9M� SVت �	��Mث &% ا����4�I ) د( �

4.  ��E4ت ا���,M	5ا��  

 .
  : و���� ,5	M,�ت 

 و�1	 � ا���ا�h ا���h����1 وا����8M�ME1ت ا����	� �	�4	�� ,. ا�5�Pث ) أ( �&M� ى�,
  ��Mاد ا�����5 �|وزون و,� ���� M�J ., j�#Jث ,a,�5 و�8ر�� ؛ ا

 ) ب( ��e أو ��h����1ا� �hام ا���ا�K�Hا �G�	
 �MTEي (�K, ��د وأM�4ا�
  . ا���h����1 وا����8M�ME1ت ا����	� 

5.  ��
  ا!����د�� وا���Yر�� ,. ا��Mاد ا����ر إ���G &% ا��&O ا(ول  –ا��5	M,�ت ا!���8

  : 	M,�ت 
. و���� ,5

  ا��Pmج وا��T�� ا��8��Pm ؛ ) أ( �

  ا!�K�Hام وأ��Pط ا!�K�Hام ؛ ) ب( �

  ا���درات ؛ /ا�Mاردات) ج( �



 ) د( �k��, �e O�TJ ث��� ��ا��%  �� و,S&�E ا(�T�P ا���(�K,و ����1�
 �	
 ��� و,S&�E ا��bر ا���(�K, ���5�ً- &% )��4 ا(وزون ، و����1

]Eاءات ا��8mا �T�P)ا j	� ., ��	� �GA5J ري�Yة أو ا�#Kا��� ���� .  

6.  ��PMP�4ت ا��,M	5ا��  

 .
  : و���� ,5	M,�ت 

 اmدار�� وا���Mث ا���PMP�4 ذات ا��	� ���J�� ) أ( ��Jوا���ا ��E(Mا� .�PاM4ا�
  )��4 ا(وزون ؛ 

ا!� ���ت ا��و��� ��J &% ذ�j ا!��4��ت ا���h�EA ، ذات ا��	� ���J�� )��4 ) ب( �
  ا(وزون ؛ 

 ا��اءات ذات ا��	� ���J�� )��4 ) ج( �&M� و,�ى D�:أU���H وأ�12م ا��
  . ا(وزون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 G(و�,آ,ل !,.%(��ل WXGن ا�,اد ا�<%���ة �V	�� ا�وزون 

  ا���	���  �

 �G,اaا�� 5��I� �4 ا(وزون ، وإْذ�( ������ �E��& ���� ا&ً� &% ا�إن ا()اف &% ه#ا ا��و�MآMل ، ��GPM1 أ)
ار ا��% �YE> أو ����� V)وا������ ,. ا �� ا��-��h ������ ا���� ا����Jن ��:# ا���ا�J �E��& ���� ���4 ا��J


. ا(�T�P ا����� ا��% ��5ل أو �� <YE� اد أنM���5ت ا���Pن ا�J ف��� أن ��5ل )��4 ا(وزون ، وإذ ��5
 �1�J �G	��5� �4 ا(وزون أو إ���T� ا��E�I �ة �|وزون 
	� ا��TEق ا����5% ��1. أن �+دي إ�� اaE�Hاف آ��


��l \Eر �Vرة 
	� ا���� ا����� وا����� ، وإذ ��رك أ��ً� ا��bر ا�� _�E� ا�#ي ����� أن  ، ا(,:l ��:�E
 �E�I� أن %N�E� د� E�H!ة ������ )��4 ا(وزون ,. ا#Kا��� �Jاد ، وإذ ��رك أن ا���اM���5ت ه#" ا���P! �	ا�����
 ����2 �	
 �GE, �ًد�� ، و���������وا! ��E رات ا����
إ�� ا��5&� ا�5	��� ذات ا��	� ، l:#ًا &% ا����Iن ا!

�h��Mا� �Jذ ا���ا�K��J ة �|وزون )��4 ا(وزون� E�Iاد ا��M���5ت ا���P! %	1ا� <Yدل ,. ا���
 M�P �	
 ��	� �

	� أ�Hس ا��MTرات &% ا��5&� ا�5	��� ، وl:#ة &%  %h�GP ف�Gآ �G�	

	� ا��TEق ا�S, ، %���5 ا���4ء 

Eان ا��	�	� ��h��Pmر ا!�8���2ت ا���
�,�� ، وإذ �I	> ا����Iن ا!
���رات ا� ��E ا!����د�� ، ووا�5V &% ا!
 ��&�Vارد ,���� إM, �&M� jذ� %& ��J ، ��,�Eان ا��	ا�8���2ت ا�� ���	د 12> :�ص ��M8ورة وV �8 إ������J
وإ,��P�1 ا�M9Mل إ�� ا����8M�ME1ت ا��S, ، ��H�E ا(:# &% ا!
���ر أP\ ��1. ا��Y�J +�E> ا(,Mال ا�-ز,� ، 


	�ً� ، ا��9�K  و�M�S ,� ��1. أن �M4م J\ ا(,Mال ,. ��J�Aا� �	ا���1 �G8اM, �	
ق ه��h &% ��رة ا���5> &

	� ا��E�H�J . .���5 �د ا(وزون و,� ���l ., �Gر �Vرة  �5 ��J ت#Kا��% ا� ��h��Mا� �Jا����J �ً�	
وإذ ���� 

 �5J. ا]E� وإذ ، �E�5, ��PMJ
���ر )ه��� �a�a5 ا�E(M% واm�	��% �	�� ,. ا���5�Pت ,Mاد آ	Mر�� &	Mر�� آ!

	� ا���5�Pت ا��Mاد  �J����J �4	5ا��� �	��8ت ا����M�ME1�4 ا��Pو �MTل ا���` ، و��Y, %& %ا���5ون ا��و�

 ، ��,�Eان ا��	�9 !�8���2ت ا���: � �J ر���
  ا��E�I �ة �|وزون وا��4	�� S, ، �GE, إ�-ء ا!

 %	� �, �	
 R4 ا� ��:  

  ا�%��ر��:  1ا��دة 

اض ه#ا ا��و�MآMل e) :  

1.  %E5�"���� �!ر�� " ا��J �E��& %& R,J�4 ا(وزون ا��% أ�( ������ �E��& ���� ذار 22ا�l/ 1985,�رس  .  
2.  %E5�"اف
	� :-ف ذ�j " ا() DEل ، ,� �> ��ل ا�MآMو�  . ا()اف &% ه#ا ا��
3.  %E5�"�P�,)" ا ���ا!� � �P�,أ .  
4.  %E5�"�J��	� �5V�K�8> أو " ا���دة ا� O&أ�� ,�دة ,�ر�8 &% ا��&O أ�� أو ا��&�J Oء أو ا��

ات . ا��&O ه�ء ,. ه#ا ا��و�MآMل ، MHاء آ� RP��J ��h#ا��G أو ,M8Mدة &% ,K	Mط ,MI�)و���� ا
�5��I� jأن ذ� �e ، �	ذي ا�� O&���J ا ,� �2د�
أ�� ,�دة :��5V  ,. أي ,. ه#" ا��Mاد ، &��� 

 �GPa: %& �4 ا���دة أوP %& م�K�I� ��ف أي �2و-KJ SE�, _�E, %& دًاM8M, نM1� طM	K, أو �J��	�
 .  

5.  %E5�"ج��Pmا " �THاMJ ا����1 ا����دة \E, �ً2وT, �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� ., _�E� �, <Y2
و�GE, �ً2 اT,اف و
	��G ا() O&اM� ��8ت ا����5. أنM�ME1اد ا��M�1,� آ���J �,�K�I���1 ا���


	� أ�GP . أ��H�H &% إ��Pج ,Mاد آ������h أ:ى  �G,ا�K�Hه� وا" إ��Pج"و! ���5 ا����1ت ا���5د ��و�
 .  

6.  %E5�"ك-G�H!ا "�J��	� �5V�Kاد ا�Mا���درات ,. ا�� \E, �ً2وT, ارداتMج ,��&ً� إ��\ ا���Pmا .  
7.  %E5�"�JMIت ا�����M�Iا�� "P�� �ً4&ت ا����دة و��M�Iا�� j	� ك-G�H!اردات وا���درات واMج وا���

  .  3(�12م ا���دة 
8.  %E5�"%
�Eا�� ��k�4P آ� ا��M�Iى ا���MIب ����Pج �Mا�2 ,. ا()اف ، أو a8ء ,. ه#ا " ا��

 %& S�Mا��� D4E	� �J�Y�H!د�� أو ا����ا�1 �ءات ا! O�4�� اضe) :l فا��M�Iى، إ�� )
5وض آN� �Y��E	O ا����SPا�� .  

  ��ا�G( ا�(���G:  2ا��دة 



  . أ��  2أد,RY &% ا���دة  .1

����J �GEدة  .2 o�5�Hء  2أ�J .  

����J �GEدة  .3 o�5�H2أ  �  . أ�

����J �GEدة  .4 o�5�H2أ  �  . أ�
ات ا����J أي a8ء ,.  .5�& ., Aة وا�2ة أو أآ� � :l ف�MYز (ي )ف أن ��4E إ�� أي )

Pى إM�I, ., ادMب ا����. &% ا��MIإ��  8��2\ ا��� ���T أ! ���Yوز  2واو ، وا���دة  2أ�k �2ء
 �5V�: ادM, �
M�Y, ., أي ., ��E5اف ا��إ���8% ا��M�I��ت ا����JMI ا����Pm �5�Yج ا()

���J �2ود ا��Pmج ا��M�Eص 
	�� %& �G	j ا��Mاد 	� . TK� أن ��E5اف ا��و
	� آ� )ف ,. ا()
 �G�& # E� %ة ا��وط ه#ا ا��4E وا� ��J �P�,)ا .  


�,� U8M�J ا� 4ة 5 � �e ف ,.  5,. ا���دة  1,1ر �MYز )ي (Aة أو (آ� � ،
 أي a8ء ,. ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ ا����د :l فات ا����J ، أن ��4E إ�� )�&

ف ا���Mل a8ءًا ,. واو ، 
	� أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب !H 2&% ا���دة Tك ا�-G�

� ا(و�� ,. M�Yاردة &% ا��Mا� �J��	� �5V�Kاد ا�Mب ,. ا��MIآ\ ا���-G�Hى اM�I,

 ، �ام �	 د &% 
�م  0ر25ا��&O أ�e M	�5  1989آ��Yت ا����M�Iوز ا���Y�� !وأ ،
. واو 2ة ا���G�H! �JMI-ك ا()اف ا����E5 �2ود ا!G�H-ك ا��M�Eص 
	��G &% ا���د

ي I� %ة ا��وط ه#ا ا��4E وا� ��J �P�,)ر ا�T:إ ��E5اف ا��و
	� آ� )ف ,. ا()
 �G�-: .  

ف ا�#ي ! �U8M�J ��5 أ�12م ا���دة  .6T	�5  ��� �G�	
ا&R�� O ا������ أو ,��5�� , j	��16، و 
 /أ�	Mل����H1987  ��� %E(Mا� S� /آ�MPن ا�P�A% 1، و,M�Eص 
	��G &% ا�����E�1987  ج��Pm ،

���J ا�Mاردة &% ا��&O أ�� أو ا��&�J Oء أن ���� إ� ., \8��P	j ا��ا&O إ�� 	� �5V�Kاد ا�Mا��
 �EH \8��P1986إ  �EH %& \8��Pm بMIى ا���M�Iاض ����� ا��e)1986  ء��Pإ %G�E� ط أن�J ،

 /آ�MPن ا(ول 31ه#" ا��ا&�J O	Mل ��I�ط أ!  1990د�Jى وM�Iا�� S&ج إ�� ر��Pmدي ه#ا ا+�
 .
 �J��	� �5V�Kاد ا�Mف ,. ا��Tا� jك ذ�-G�H! بMIي ا���MEIد 0.5ا�ام �	 e M	آ� .  

أو أي إ��P�� �&�Vج U8M�J أ�12م ا� 4ة  UY�5 إ:�Tر ا(,��J �Pي ��P�� �4Pج U8M�J أ�12م ا� 4ة  .7
6  �&�Vm�4 أو اEا� R�و \���e �
M, %& jوذ� ، .  

8.   
(�� أ)اف �M1ن دوً! أ
��ء &% ,E[�� إ�	���� �	��1,� ا!����دي آ�� �د �5� �G ) أ( �


	� ا�M&�ء M�Jرة ,��آ� a���Jا,��5�� ���& �G	O ) 6( 1&ـ% ا���دة  O �� أن ���ا!� � .,
��T أ! �a�� ا��M�Iى  2أ�� إ��  G�H!�J2-ك ���4�J ه#" ا���دة وا��Mاد ,. k ، ء�(

���8mاد ,. اMه#" ا���دة وا�� �GJ %�4� %ت ا����M�Iا�� .
 S�Yا�� �Gآ-G�H! بMIا��� %
  )�ء ؛  2أ�� إ��  2

وط ا!� �ق ��� ��ر�� إ8اء ) ب( ��J �P�,)غ ا-Jا إ#Gاف &% أي ا� �ق آ
	� ا()
  ا��o� K &% ا!G�H-ك ا�#ي ���	\ ه#ا ا!� �ق ؛ 

ذا آ�RP آ� ا��ول ا(
��ء &% ا��E[�� اm�	���� �	�p��� ! �,�1 ه#ا ا!� �ق �P&#ًا إ! إ) ج( �
�E� �4 �#ه� TJ �P�,)ا RN	Jأ ��ن M1ل و�MآMو�ا!����دي وا��E[�� ا����E5 أ)ا&ً� &% ا��

  . �#�j ا!� �ق 
9.   
اف أن �4ر  6ا�E�Hدًا إ�� ا���4�ات ا���5ة و&4ً� (�12م ا���دة ) أ( �(|� ، :  

ل ��5�-ت 
	� ا���ود ا�����	� !E�H �د ا(وزون ا�����E &% ,� إذا آ�ن �N�E% إد:� .1
أو ا��&O ه�ء وإذا آ�ن ا���ل آ#�j ,� /ا��&O أ�� وا��&�J Oء ، وا��&O �8> و

  ه% ه#" ا���5�-ت ؛ و 
,� إذا آ�ن �N�E% إ8اء ��5�-ت و�K ���ت أ:ى ��Pmج أو اG�H-ك ا��Mاد  .2

���J وإذا آ�ن ا���ل	� �5V�Kت  ا���� Kق ه#" ا���5�-ت وا���TP رآ#�j أن �4
  و�G�Y2 و�M����G؛ 

ا�2ت ا�ا,�� إ�� إ�2اث ه#" ا���5�-ت ��� ��H ) ب( ���!�J اف
	� ا(,��P أن ُ��ِ	� ا()
اره� ؛ �m ا���5�-ت \�	

	� ا(�� ,. ا���8ع ا()اف ا�#ي �5ض  Gkأ  

ت ���رى �G8ه� �	��9M إ�� ا� �ق M�Jا&O اbراء ��#ل ا()اف 
�E ا��Kذ ه#" ا�4ارا) ج( �
&�ذا اE�H �ت S��8 ا�MGYد ا�ا,�� �	��9M إ�� �Mا&O اbراء دون ا���9M إ�� ا� �ق ، . 

 ، ��Mة وا���Vاف ا���&����5 ه#" ا��4رات ، آ�� أ:� ، e�J	��� �	A% أM9ات ا()



ة وا�����M وأe	���  �5دة ,. ا�� 1و���A أe	��� ا()اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة Vا���
ة وا�����M؛ Vة ا��� ا�,�5	� �J	j ا� 4�e اف  ا()

�M4م ا��GY ا�Mد�M& �5رًا �T:�Jر ا()اف GJ#" ا�4ارات ا��% �M1ن ,	S��Y� �,a ) د( �
 ,. ��ر�� ���5> ا�T:mر ,. . ا()اف Gkأ ��H ��4ءPا �E
و���p ه#" ا�4ارات �Hر�� 


	� :-ف ذ�j &% ا�4ارات UP�8 �GI P ا��GY ا� DP د��5 ، إ! إذM .  
,. ه#ا ا��و�MآMل و)�4ً� ��8اء ا����. &% ا���دة  6ا�E�Hدًا إ�� ا���4�ات ا���5ة و&4ً� (�12م ا���دة  .10

  : ,. ا!� ���� ، �|)اف أن �4ر  9
E, �G&#2\ ، و�����  ,� إذا آ�ن �N�E% إ�V&� أ�� ,Mاد إ�� أي ,&G� O#ا ا��و�MآMل أو) أ( �

  �	j ا��Mاد إذا آ�ن ا(, آ#�j ؛ 
 و�M����G ) ب( ��Jا���ا j	� ق�TPاد وMا�� j	� �	
 �G4��T� %N�E� %ا�� �J�� ا��Jا��� ���bا .  

)�ء �|)اف ا��Kذ إ8اءات  2أ�� إ��  2دون ا���J ��4(�12م ا�Mاردة &% ه#" ا���دة ، وا��Mاد ,.  .11
8mا,� ,. ا9 Aاد ,. أآMه#" ا���دة وا�� �GJ %�4� %اءات ا��  . )�ء  2أ�� إ��  2

  !�Z> إ�Y ا�%���Iت

��ل ��Jن ا��Mاد �PM, لMآMو�J %& اف(|� �
رت ا!���8ع ا�P�A% وا�اSJ وا�SJ�I وا���SH وا���دي �

�ً- ����Jدة  R�ات  6ا��E�I �ة ��4�T ا(وزون ، ا�E�Hدًا إ�� ا������4ت ا��% أ8��Nد ا�����
,. ا��و�MآMل ، ا

��	� �5V�Kاد ا�Mك ا��-G�Hج وا��Pت &% إ��� Kوا�� jل وذ�MآMو��J &% ا��&�4ت أ�� و�Jء و�8> وه�ء �	�
ات(
	� ا�M�E ا����% ��Nا�� S��Y� %اآ�  ) : ���. ا�DE ه�E ا(� ا��

  !(آ	�ت ا�G)R,ن ا�R*,ر�� �*,ر��: أ��  2ا��دة 

1.  SJ�Iا� Gم ا(ول ,. ا��Mًا ا��% ���أ &% ا��Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J ، .��� ف أن
	� آ� )
ًا �5J ذ�j ، أ! �a�� ا��M�Iى Gk �
 %Eة إ�ا����% ���ر�� P �ذ ه#ا ا��و�MآMل ، و&% آ� &�

. ا��M�Iى  �
� ا(و�� &% ا��&O أ�M�Yا�� ., �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIا���

 �EH %& \آ-G�H! بMIدة وا.  1986ا����, _�E� ف و&% P ���GP � ا� �ة ، 
	� آ� )A�2ة أو أآ
 \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� .
 ��a� ! �GE, \8��Pm بMIى ا���M�Iاد أن ���آ� ,. أن ا��Mه#" ا�� .,


�م  %&1986  . �EH ىM�I, دًا إ���E�Hا �hة &% ا����
و! �GJ p�I#" .  1986أ! ��IEJ ! ���5ى 
|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� مa	� �, �4رJ !دة إ��aا���دة ا� U8M�J �	,�5اف ا�اض  5)e)و


% &��� �J. ا()اف �Eا�� ��k  . ��O�4 ا��
 /آ�MPن ا(ول 31إ��  M��/ \��M�1991ز1
	� آ� )ف أن ���. �	 �ة ,.  .2��I�أ!  1992د ،

 �
M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pآ\ وإ-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y��
&% ا����h ,. ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ واG�H-آ\ ,. �	j ا��Mاد &%  150&% ا��&O أ�� ا(و�� 

 /آ�MPن ا�P�A% 1وا
���رًا ,.  1986
�م ��E�1993  "#ه �	
ًا Gk �
 %E��� �J��ي &�ة ا�I� ،
 ., �J��	� �5V�Kاد ا�M1ا�� %P�Aن ا�MPإ�� /آ� ��E�31 ن ا(ولMPآ�/�
 ,. آ� ��I�م د .  

ًا ا��% ���أ &%  .3Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1994  ،
 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�

�. &% ا��

� ا(و�� &% ا��&O أ�� ، :��I وM�Yا���ر�8 &% ا�� �J����MEH �h�ً� ,. ا��M�Iى �	
 ,. ه#" ا��Mاد أن �1 � :-ل .  1986ا���MIب !G�H-آ\ &% 
�م Aدة أو أآ�, _�E� فو
	� آ� )

 ., �ً�MEH �hا��� %& .��
ا� �ة �GI P أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ,. ه#" ا��Mاد :��I و

�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iز.  1986ا��MY� \Pأ �e  j8\ ذ���Pm بMIى ا���M�Iأن ���5ى ا��


�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hة &% ا����
، وذ��I� j ا!�8���2ت  1986ا��� �4�Jار 
)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة |� ��H�Hا( ��	5,. ا���دة  1ا���  .  

ًا ا��% ���أ &%  .4Gk �
 %E�mة ا1
	� آ� )ف أن ���. � � �Aن ا�MPآ�%P/ ��E�1996  و&% آ� ،
 �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ��&

 
� ا(و�� &% ا��&O أ�� ا�� M�Yاد . ,. ا��Mه#" ا�� ., Aدة وا�2ة أو أآ�, _�E� فو
	� آ� )
 أMY� \Pز . ا���MIب �GE, \8��Pm ا�� أن ���. ، :-ل ا� �ات �GI P ، أ! ���5ى ا��M�Iى �e

�	�M�Iى ا���MIب 8��Pm\ أن ���5ى ه#ا ا��� �I� ���1Jوى ا����HM ا�MEIي 8��Pm\ ,. ا��Mاد 
 ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kا�

و! �O�T ه#" . �Jآ�	�G  1997إ��  �1995	 �ة ,.  5ة ,. ا���د �1|)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 



ا� 4ة إ! �4��Jر ا�#ي �4ر" ا()اف ، �	��Iح M�I�Jى ا��Pmج أو ا!G�H-ك ا�-زم ��	��� 
ور�� V �GPأ �	
  . ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 

ًا ا��% ���أ &%  .5Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) Pآ�%P�Aن ا�M/ ��E�2003 
 �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�
)اف ا��5,	� |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا��

����h ,. ا����HM ا�MEIي 8��Pm\ ,. ه#" ، أ! ���Yوز ��P��� ��IP &% ا 5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة 
ة ,. � 	� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ادM1997إ��  1995ا��  �G	آ��J .  

ًا ا��% ���أ &%  .6Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2005 
MIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ����J و&% آ� &�	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm ب

)اف ا��5,	� |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ، �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا��
، ! ���Yوز �I�: ��IP. &% ا����h ,. ا����HM ا�MEIي 8��Pm\ ,. ه#"  5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة 

H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ادMة ا��  . �Jآ�	�G  1997إ��  ��1995 �	 �
ًا ا��% ���أ &%  .7Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2007  %&

 �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�آ� &�
 ، �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا�� �	اف ا��5,(|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I�

، ! ���Yوز �I�: ��IP. &% ا����h ,. ا����HM ا�MEIي 8��Pm\ ,. ه#"  5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة 
ة � 	� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ادM1997إ��  1995ا��  �G	آ��J .  

8.  �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أنًا ا��% ���أ &% 
	� آ� )Gk1 %P�Aن ا�MPآ�/��E�2010 ،
 �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�
)اف ا��5,	� |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ، �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا��

  .  ���5ى ا��  ، ! 5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة 
اض �I2ب ا!�8���2ت ا���	�� ا(U8M�J ��H�H ا� 4ات ,.  .9e)ه#" ا���دة ، &�ن  8إ��  4و .,

�I2ب ا����HM ا�MEIي ����Pج ,. UP�8 أي )ف ����. أي �����Kت إ��8��P ��م 4EJ	�G إ�� 
 ، و&4ً� �	 4ة :l ف,.  �G�5 و&4ً� �	 4ة ، و��EA�I أي �����Kت إ��8��P اآ�I 2,. ا���دة  5)

  .  2ا���دة 

  ا�J��,.�ت: G�ء  2ا��دة 

ًا ا��% ���أ ,.  .1Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1992 ،
ًا �5J ذ�j ، أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ ا�MEIي ,. ا��Mاد Gk �
 %Eة إ�و&% آ� &�

���J ا	� �5V�Kم ا��

� ا���P�A &% ا��&O أ�� ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ &% M�Yر�8 &% ا�����
 ,. ه#" ا��Mاد أن ���. :-ل ا� �ات �GI P أن .  1986Aدة وا�2ة أو أآ�, _�E� ف
	� آ� )


�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�I�5ى ا���� ! �GE, يMEI8\ ا���Pm بMIى ا���M�I1986ا��  . �e
ة &% ا����h ,. ا��M�Iى أMY� \Pز �
�	�M�Iى ا���MIب 8��Pm\ أن ���5ى ه#ا ا��� ��IEJ ��� إ�� 


�م  %& \8��Pm بMI1986ا���  . U8M�J �	,�5اف ا�(|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� jوذ�
  .  5,. ا���دة  1ا� 4ة 

ًا ا��% ���أ & .2Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن
	� آ� ) %1 %P�Aن ا�MPآ�/��E�1994 ،
 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�

 
� ا���P�A &% ا��&O أ�� ا�� M�Yا�� %& �J�� ,. ه#" . �	Aدة وا�2ة أو أآ�, _�E� فو
	� آ� )
. �ى ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ,. ه#" ا��Mاد ا��  ا��Mاد أن �1 � :-ل ا� �ات �GI P ، أ! ��5

 ��2 \8��Pm بMIى ا���M�I�	� زMY� \Pأ �e1 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2002  ��IEJ أن ���5ى ه#ا ا���

�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hا��� %& �
 �I�: ا!�8���2ت  ���1986 إ�� �I�

�J �	,�5اف ا�(|� ��H�H)ا ��	ة ا���و�5J ذ� ،j�� ���Yوز ذ�j ا��� ���1J  5,. ا���دة  U8M1 ا� 4
 O&
� ا���P�A ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm يMEIا� �HMوي ا����I�

ة ,. � 	� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� jوذ� �و! �O�TE ه#" . �Jآ�	�G  1997إ��  1995أ�
��J !ة أ�4ر ا�#ي �4ر" ا()اف ، �	��Iح M�I�Jى ا��Pmج وا!G�H-ك ا�-زم ��	��� ا!�K�Hا,�ت ا� 4

ور�� V �GPأ �	
  . ا��% �� O ا()اف 
ًا ا��% ���أ &%  .3Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2005 

M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ����J و&% آ� &�	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���
)اف |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� jوذ� ، �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا��



، ! ���Yوز �I�: ��IP. &% ا����h ,. ا����HM ا�MEIي 8��Pm\  5,. ا���دة  1ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 
ة ,. ,. �	j ا��Mاد ��I ا!�8���2ت ا� 	� ��H�H)ا ��	1997إ��  ���1995  �G	آ��J .  

ًا ا��% ���أ &%  .4Gk �
 %E�mة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�2010 ،
 �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�

�P�Aا� �
M�Yا���ر�8 &% ا�� �	اف ا��5,(|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� �� ,. ا��&O أ�
  . ، ! ���Yوز ا��   5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة 

  !(آ	�ت ا�G)R,ن ا�R*,ر�� �*,ر�� ا�Z(ى آ�!*� ا�J*��0: ��]  2ا��دة 

ًا ا��% ���أ ,.  .1Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1993 ،
 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�

., �ً�MEH �hا��� %& .�P��� ء�J O&
� ا(و�� &% ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��ا��M�Iى ا���MIب  �	
 ,. ه#" ا��Mاد أن ���. ، :-ل .  G�H!1989-آ\ &% 
�م Aدة وا�2ة أو أآ�, _�E� فو
	� آ� )

ا� �ات �GI P أن ا��M�Iى ا���MIب �GE, �ً�MEH \8��Pm ! ���5ى ����P. &% ا���MEH �h�ً� ا��M�Iى 

�م  %& \8��Pm بMI1989ا���  .Iى ا���M�I�	� زMY� \Pأ �e ��IEJ 8\ أن ���5ى ه#ا ا�����Pm بM


�م  \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hة &% ا����
وذ��I� j ا!�8���2ت ا���	��  ���1989 إ�� 
)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة |� ��H�H5,. ا���دة  1ا(  .  

ًا ا��% ���أ &%  .2Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/���E1994 ،
 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�
�. &% ا���MEH �h�ً� ,. ا��M�Iى �

� ا(و�� &% ا��&�J Oء :��I وM�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	�

 ,. ه#" ا��Mاد أن �1 � و
	� آ� )ف ��E_ ,�دة وا�2ة أو أآ.  1989ا���MIب !G�H-آ\ &% 
�م A
 �hا��� %& .��
:-ل ا� �ات �GI P أ! ���5ى ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ,. ه#" ا��Mاد :��I و


�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �ً�MEH1989  . 8\ أن��Pm بMIى ا���M�I�	� زMY� \Pأ �e
�Iا�� ., �hة &% ا����
 �	
 ��a� ! ��J م ���5ى ه#ا ا����
 %& \8��Pm بMIى ا���M1989  �I�

)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة ,. ا���دة |� ��H�Hا( ��	5ا!�8���2ت ا���  .  
ًا ا��% ���أ &%  .3Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1996 ،

ًا �5J ذ�j ، أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���Gk �
 %Eة إ�MIب !G�H-آ\ ,. ا��Mاد ا��5V�K و&% آ� &�

� ا(و�� &% ا��&�J Oء ، ا��  و
	� آ� )ف ��E_ ,�دة وا�2ة أو M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	�
 ,. ه#" ا��Mاد أن �1 � :-ل ا� �ات �GI P ، أ! ���5ى ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ,. ه#" Aأآ

  أMY� \Pز �	�M�Iى ا���MIب Pm. ا��Mاد ا�� �e ��2 \8��1 %P�Aن ا�MPآ�/��E�2003  أن ���5ى

�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hا��� %& �
 �I�: .
 ��a� ! ��J 1989ه#ا ا���  jوذ�

)اف ا��% �U8M�J ��5 ا� 4ة |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I�1  5,. ا���دة  �� ، j�5 ذ�Jو
 .�P��� وي�I� ���1J ا��� jوز ذ��Y�� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm يMEIا� �HMا��� ., �hا��� %&

ة ,. � 	� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ء�J O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	�
و! �O�TE ه#" ا� 4ة أ! �4��Jر ا�#ي �4ر" ا()اف ، �	��Iح M�I�Jى . �Jآ�	�G  2000إ��  1998

ور��  ا��Pmج أو ا!G�H-كV �GPأ �	
  . ا�-زم ��	��� ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 
ًا ا��% ���أ &%  .4Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�2007  %&و

 �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�آ� &�
)اف ا��5,	� ا���ر�8 &% ا��|� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ء�J O&
� ا(و�� ,. ا��M�Y
ة &% ا����h ,. ا����HM ا�MEIي 8��Pm\ ,.  5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة �
 �I�: ��IP وز�Y�� ! ،

ة ,. � 	� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ادMا�� j	�1998  2000إ��  �G	آ��J .  
ًا ا��% ���أ &%  
	� آ� )ف .5Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� 1أن %P�Aن ا�MPآ�/��E�2010  %&و

 �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIى ا���M�Iأن ا�� ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�آ� &�
)اف ا��5,	�|� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ء�J O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� 

  . ، ! ���Yوز ا��   5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة 

  راG? آ*,ر�� ا�G)R,ن: دال  2ا��دة 

ًا ا��% ���أ ,.  .1Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1995 !أ ،
 �
M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� %& ��P�Aا�



ة &% ا���MEH �h�ً� ,. ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ &% 
�م �
 �I�: ء�J O�	آ� .  1989ا�� �	
و
 �I�: وز�Y�� ! ةف ��E_ ه#" ا���دة أن �1 � أن ا��M�Iى ا���MIب �GE, \8��Pm :-ل P � ا� �(


�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �ً�MEH �hة &% ا����
1989  .�e ىM�I�	� زMY� \Pأ 
 \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hة &% ا����
ا���MIب 8��Pm\ أن ���5ى ه#ا ا��� ��IEJ ��� إ�� 

)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة  1989&% 
�م |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I�1  5,. ا���دة  .  
ًا ا��% �� .2Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن/آ�MPن ا�P�A% �1أ &% 
	� آ� )��E�1996 ،

 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ،j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�و&% آ� &�

� ا���P�A &% ا��	��J Oء ا�� M�Yا�� %& �J��و
	� آ� )ف ��E_ ه#" ا���دة أن ���آ� ,. أن . �	

 أMY� \Pز �	�M�Iى ا���MIب . ة ! ���Yوز ا�� ا��M�Iى ا���MIب P %& �GE, \8��Pm � ا� ��e
 %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hة &% ا����
 �I�: وز�Y�� ! ��J 8\ أن ���5ى ه#ا ا�����Pm

)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 1998|� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� jو! .  5,. ا���دة  1، وذ�
�4��J !ة أر ا�#ي �4ر" ا()اف، �	��Iح M�I�Jى ا��Pmج أو ا!G�H-ك ا�-زم ��	��� �O�TE ه#" ا� 4

ور�� V �GPأ �	
  . ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 

  ) !��U> ا�R*,رو�,رم(،  1،  1،  1ا�U�ن [I[1 ا�R*,ر : ه�ء  2ا��دة 

ًا ا��% �ـ��أ ,.  .1Gk �
 %E�!ة ا� J O	5�� ف أن ���. &ـ���1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�
1993  �
M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ،

و
	� آ� )ف ��E_ ه#" .  1998ا��A��A &% ا��	��J Oء ، MEH�ً� ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ &% 
 � P 8\ ,. ه#" ا���دة ، :-ل��Pوز إ�Y�� !8\ &% ا���دة أن ���. أ��Pm بMIى ا���M�Iة ، ا��ا� �

ة &% .  1989
�م �
 أMY� \Pز أن ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ذ�j ا��� ��IEJ ��� إ�� �e

�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hاف  1989ا���(|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� jوذ�

  .  5,. ا���دة  1ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 
2. 	
ًا ا��% ���أ ,. Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن/آ�MPن ا�P�A% �1 آ� )��E�1994 ،

 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�و&% آ� &�
., �ً�MEH �hا��� %& .�I�: ، ء�J O�	ا�� %& �A��Aا� �
M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��ا��M�Iى ا���MIب  �	

���J أن ���. أ! ���Yوز .  G�H!1989-آ\ &% 	� �5V�Kه#" ا���دة ا� _�E� فو
	� آ� )
ا��M�Iى ا���MIب ��Pmج ه#" ا���دة ، &% P � ا� �ات :��I. &% ا����h ,. ا��M�Iى ا���MIب 

 أMY� \Pز أن ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب G�H!1989  .\8��Pm-آ\ &% 
�م �e  ��� ��IEJ ا��� jذ�

�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hة &% ا����
وذ��I� j ا!�8���2ت ا���	��  1989إ�� 

)اف ا��% �U8M�J ��5 ا� 4ة |� ��H�H5,. ا���دة  1ا(  .  
ًا ا��% ���أ &%  .3Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1996 ،

���J ا���ر�8 &% و&% 	� �5V�Kآ\ ,. ا���دة ا�-G�Hوز ا�Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�آ� &�

� ا��A��A &% ا��	��J Oء ، 9 ًا M�Yات . ا��و
	� آ� )ف ��E_ ه#" ا���دة أن ���. :-ل ا� �

 أ�GI P .MY� \P ، أن ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ,. ا���دة ، ! ���Yوز 9 ًا �e وز�Y�� ز أن

�م  %& \8��Pإ ., �hة &% ا����
 �I�: إ�� ��� ��IEJ ا��� j8\ ذ���Pm بMIى ا���M�I1989ا�� 

)اف ا��% �U8M�J ��5 ا� 4ة |� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� j5,. ا���دة  1وذ�  . O�TE� !و
Pmى اM�I�J ح��I	� ، اف��ج أو ا!G�H-ك ا�-زم ��	��� ه#" ا� 4ة أ! �4��Jر ا�#ي �4ر" ا()

ور�� V �GPأ �	
  . ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 

  !(آ	�ت ا�G)R,ن ا���Jروآ*,ر�� �*,ر��: واو 2ا��دة 

ًا ا��% ���أ ,.  .1Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1996 ،
 ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ ,. ا��Mاد ا��5V�K و&% آ� &�

 �ً�MEH �8> ؛ O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� :  
,. ا��Mاد ا��5V�K .  1989&% ا����h ,. ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ &%  2ر8) أ( �


� ا(و�� ,. ا��&O أ�� ؛ و M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	�  
���J ا���ر�8 &%  1989ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ &% 
�م ) ب( �	� �5V�Kاد ا�Mا�� .,

 <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا�� .  



ًا ا��% ���أ ,.  .2Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�2004 ،
 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�و&% آ� &�


� ا(و�� ,. ا��&�I�: ، �ً�MEH ، <�8 O و��H. &% اM�Yا���ر�8 &% ا�� �J������h ,. ا����1 �	
  . ,. ه#" ا���دة  1ا����ر إ���G &% ا� 4ة 

ًا ا��% ���أ ,.  .3Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. � � %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2010 و&% آ� ،
 �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا��&

�Yا����1 ا����ر ا���ر�8 &% ا�� ., �hو�-��. &% ا��� �I�: ء ، �ً�MEH ، <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M
  . ,. ه#" ا���دة  1إ���G &% ا� 4ة 

ًا ا��% ���أ ,.  .4Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. � � %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2015 و&% آ� ،
Iى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا��& �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بM

ة &% ا����h ,. ا���4ار ا����ر إ��\ &% �
 ، �ً�MEH ، <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا��
  . ,. ه#" ا���دة 1ا� 4ة 

ًا ا��% ���أ ,.  .5Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. � � %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2020 و&% آ� ،
 %Eة ا��& �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �


 ، �ً�MEH ، <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���4ار ا����ر إ��\ &%  0ر5ا���ر�8 &% ا�� ., �hا��� %&
�2 ه#ا ا!G�H-ك &% �P��9 ,�5ات ا����� و�. ,. ه#" ا���دة 1ا� 4ة  %N�E� \Pأ ��J اءMGا� ���1

  . ا��M8Mدة Pl#اك 
ًا ا��% ���أ ,.  .6Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. � � %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2030 و&% آ� ،

 �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا��&
 9 <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yًا ا���ر�8 &% ا�� .  

 /آ�MPن ا�P�A% 1وا
���رًا ,.  .7��E�1996  ن أن��V ف أن ���ول
	� آ� ) ، :  

� ا(و�� ,. ا��&M1� <�8 Oن ) أ( �M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mام ا���K�Hا

 ,-ء,� ���Jً� ؛ Aأآ �	��J ��8تM�ME1� اد أوM, �G� &M�� %ا,�ت ا���K�H!رًا &% اM��,  

� ا(و�� ,. ا��&O �8> ��� ا�K�Hام ) ب( �M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا��

���J ا���ر�8 &% ا��&�4ت أ�� و�Jء 	� �5V�Kاد ا�M�	� %ام ا�����K�H!ت ا!�Y, رج�:
  و�8> ، &��� 
�ا &% �2!ت �Pدرة ������ ا����ة ا����� أو ا���� ا����� ؛ 

���J ا���ر�8) ج( �	� �5V�Kاد ا�Mام  ا���K�H-� رة��K, <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا�� %&
��4 �4	� ,. اE�H �د ا(وزون إ�� ا��� ا(د�Vm�J ، �P&� إ�� �	��� ا!
���رات ا������ TJ

  . وا!����د�� وا
���رات ا�I-,� ا(:ى 
8. Gk �
 %E�mة ا ,. ه#" ا��Mاد ، أن ���. � �Aدة وا�2ة أو أآ�, _�E� فًا ا��% ���أ 
	� آ� )

 .,1 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2004  ىM�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة إ�، و&% آ� &�
 <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� ., ، �ً�MEH ،\8��Pm بMIا���

 \THM�, �, ، :  
��M�Y,1989  �Jع ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ &% 
�م ) أ( �	� �5V�Kاد ا�Mا�� .,


� ا(و�� ,. ا��&O �8> وM�Yب  2ر8ا���ر�8 &% ا��MIى ا���M�Iا�� ., �hا��� %&

� ا(و�� ,.  G�H!1989-آ\ &% 
�م M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� .,

  ا��&O أ�� ؛ و 

�م ) ب( � %& \8��Pm بMIى ا���M�Iع ا��M�Y,1989 �Kاد ا�Mا���ر�8 ,. ا�� �J��	� �5V


� ا(و�� ,. ا��&O �8> وM�Yم  2ر8&% ا���
 \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �hا��� %&
1989  �
� ا(و�� ,. ا��&O أ�M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� ., .  

ض �	��� ا!�8���2ت ا(��H�H ا���	�� �|)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة N� ، \Pأ ��J1 .,  5ا���دة  ،
&% ا����h ,. ا��M�Iى  MY�15ز أن ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ذ�j ا��� ��IEJ ��� إ�� 

 �	
 <�8 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ,. ا����Pm بMIا���
 "-
  . ا�M�E ا����د أ

  !(آ	�ت ا�G)R,ن ا���JروG(و!�� �*,ر��: زاي 2ا��دة 

ًا ا��% ���أ &% Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�1996 ة، و&% آ� &�
 �J��	� �5V�Kاد ا�Mي ,. ا��MEIآ\ ا�-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eا�



 
� ا���P�A &% ا��&O �8> ا�� M�Yاد أن ���. :-ل . ا���ر�8 &% ا��Mا�� "#G� _�E, فو
	� آ� )
 و! �O�TE ه#" ا� 4ة إ! �4��Jر ا�#ي . ا� �ات �GI P ، أن ا��M�Iى ا���MIب �GE, \8��Pm ! ���5ى ا�� 

4ر" ا()اف ، �	��Iح M�I�Jى ا��Pmج أو ا!G�H-ك ا�-زم ��	�� �GPأ �	
�� ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 
ور�� V .  

  G(و!�� ا���U>: 3�ء 2ا��دة 

ًا ا��% ���أ &% ا��Mم ا(ول ,. آ�MPن  .1Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن
	� آ� )
%P�Aا�/ ��E�1995آ-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�\ ، و&% آ� &�

���J &% ا��&O ه�ء ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ ا�MEIي &% 
�م 	� �5V�Kاد ا�M1991,. ا��  ،
 %& �GE, \8��Pm بMIى ا���M�Iة ، أن ا��و
	� آ� )ف ��E_ ه#" ا���دة أن ���. :-ل P � ا� �


�م  ���GP1991 (|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �H ��NJ ،فT	� زMY� \P، إ! أ �	اف ا��5,
ة  5,. ا���دة  U8M�J1 ا� 4ة �
، أن ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ذ�j ا��� ��IEJ ��� إ�� 


�م  %& \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �h1991&% ا���  .  
ًا ا��% ���أ &%  .2Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. أP\ :-ل &� %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1999  ،

ًا �5J ذ�j ، أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ ,. ا���دة ا��5V�K  و&% آ� &�ةGk �
 %Eا�

�م  �75	���J ا���ر�8 &% ا��&O ه�ء  %& �GE, يMEIآ\ ا�-G�H! بMIى ا���M�Iا�� ., �hا��� %&

و
	� آ� )ف ��E_ ه#" ا���دة أن ���. :-ل ا� �ة �GI P ، أن ا��M�Iى ا���MIب .  1991
m وز�Y�� ! �GE, \8��P75  %& �ً�MEH �GE, \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �h1991&% ا���  . \Pأ �e

ة &% ا����h ,. ا��M�Iى �
�MYز �	�M�Iى ا���MIب 8��Pm\ أن ���Yوز ه#ا ا��� ��IEJ ��� إ�� 

�م  %& \8��Pm بMI1991ا��� J �	,�5اف ا�(|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ة U8M�1 ا� 4

  .  5,. ا���دة 
ًا ا��% ���أ &%  .3Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. أP\ :-ل &� %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2001  ،

 �5V�Kآ\ ,. ا���دة ا�-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�و&% آ� &�
���J ا���ر�8 &% ا��&O ه�ء 	�50 , �hا��� %& %& �GE, يMEIآ\ ا�-G�H! بMIى ا���M�Iا�� .

و
	� آ� )ف ��E_ ه#" ا���دة أن ���. :-ل ا� �ة �GI P ، أن ا��M�Iى ا���MIب .  1991
 أP\ .  1991&% ا����h ,. ا��M�Iى ا���MIب �Y�� ! �GE, \8��Pm50  %& �ً�MEH �GE, \8��Pmوز �e

ة &% ا����h ,. ا��M�Iى �MYز �	�M�Iى ا���MIب 8��Pm\ أن ���5ى �
ه#ا ا��� ��IEJ ��� إ�� 

�م  %& \8��Pm بMIة  1991ا���)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4|� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I�1 

  .  5,. ا���دة 
ًا ا��% ���أ &%  .4Gk �
 %E�!ة ا1
	� آ� )ف أن ���. أP\ :-ل &� %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2003  ،

ًا �5J ذ�j ، أ! ���Yوز ا��M�Iى ا���MIب !G�H-آ\ ,. ا���دة ا��5V�K و&% آ� &�Gk �
 %Eة ا�
���J ا���ر�8 &% ا��&O ه�ء 	�30  %& �GE, يMEIآ\ ا�-G�H! بMIى ا���M�Iا�� ., �hا��� %&

و
	� آ� )ف ��E_ ه#" ا���دة أن ���. :-ل ا� �ة �GI P ، أن ا��M�Iى ا���MIب .  1991
��Pm وز�Y�� ! �GE, \830  %& �ً�MEH �GE, \8��Pm بMIى ا���M�Iا�� ., �h1991&% ا���  . \Pأ �e

ة &% ا����h ,. ا��M�Iى �
�MYز �	�M�Iى ا���MIب 8��Pm\ أن ���5ى ه#ا ا��� ��IEJ ��� إ�� 

�م  %& \8��Pm بMI1991ا��� U8M�J �	,�5اف ا�(|� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I�  ة 1ا� 4

  .  5,. ا���دة 
ًا ا��% ���أ &%  .5Gk �
 %E�!ة ا� � ��IE��J .��� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/��E�2005 ،

 �5V�Kآ\ ,. ا���دة ا�-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk �
 %Eة ا�و&% آ� &�
 ��E_ ه#" ا���دة ، أن ���. :-ل P � و
	� آ� )ف . �	���J ا���ر�8 &% ا��&O ه�ء ا�� 

 ��J أP\ ,. أ�H �8 . ا� �ات ، أن ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ,. ه#" ا���دة ! ���Yوز ا�� 
)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة |� ��H�Hا( ��	ز ، ��2  5,. ا���دة  1ا!�8���2ت ا���MY� ،1  نMPآ�

%P�Aا�/ ��E�2000 IEJ ا��� jوز ذ��Y�� ى ، أنM�Iا�� ., �hة &% ا����
 �I�: إ�� ��� ��

�م  \8��Pm بMI1991ا���  �HMوي ا����I� ���1J ا��� jوز ذ��Yز �\ أن ��ـMYـ� ، j�5 ذ�J؛ و

 ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ه�ء O&���J ا���ر�8 &% ا��	� �5V�K8\ ,. ا���دة ا���Pm يMEIا�
ه#" ا� 4ة إ! �4��Jر ا�#ي �4ر" ا()اف �	��Iح M�I�Jى  و! �O�TE.  1998إ��  �1995	 �ة 

ور�� V �GPأ �	
  . ا��Pmج أو ا!G�H-ك ��	��� ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 
ًا ا��% ���أ &%  -,1ر5 �Gk �
 %E�!ة اآ�MPن  1
	� آ� )ف أن ���. ، � �

%P�Aا�/ ��E�2005 �5هJ ًاGk �
 %Eة إ�� ، أن ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ ، و&% آ� &�



 ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ه�ء O&���J ا���ر�8 &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mا�� .,
، ! ���Yوز ����P. &% ا����h ,. ا����HM  5,. ا���دة  �1|)اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 

� 	� ��H�H)ا ��	ا!�8���2ت ا��� �I� 8\ ,. ا���دة��Pm يMEI1998إ��  1995ة ا�  �G	آ��J
 .  

� 5 �ًA���-  %& ًا ا��% �ـ��أGk �
 %E�!ة اآ�MPن  1
	� آ� )ـف أن �ـ��. � �
%P�Aا�/ ��E�2015 ., \8��Pm بMIى ا���M�I�5ه� ، أن ا��J ًاGk �
 %Eة إ�، و��1 &�

)اف ا�|� ��H�Hا( ��	ا!�8���2ت ا��� �I� ه�ء O&,�5	� U8M�J ا��Mاد ا���ر�8 &% ا��
  . ، ! ���Yوز ا��   5,. ا���دة  1ا� 4ة 

6.  �G,�K�I� %ا�� ! ���� ا��M�I��ت ا����JMI ,. ا!G�H-ك وا��Pmج U8M�J ه#" ا���دة ا���4د�
 ا���% و,�Y��5ت ,� ��� ا���. Yاض ا��e) فTا� .  

  G(و!, آ*,رو ا��U�ن: 
�ء 2ا��دة 

ًا ا��% ���أ &% 
	� آ� )ف أن ���. � �ة ا!�Gk �
 %E1 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2002  %Eة إ�، و&% آ� &�
���J ا���ر�8 &% 	� �5V�K8\ ,. ه#" ا���دة ا���Pآ\ وإ-G�H! بMIى ا���M�I�5ه� ، أن ا��J ًاGk �


 
� ا��A��A ,. ا��&�Y�� ! <�8 Oوز ا�� M�Yا�� .ر" ا()اف و! �O�TE ه#" ا� 4ة إ! �4��Jر ا�#ي �4
�	��Iح M�I�Jى ا!G�H-ك أو ا��Pmج ا�-زم ��	��� ا!�K�Hا,�ت ا��% �Mا&O ا()اف 
	� أ�GP ا�K�Hا,�ت 

 ��H�Hأ .  

  3<�ب !<%,��ت ا�(���G:  3ا��دة 

اض ا���دة e)2  ., ادMإ��  2وا�� �
� ,. ا��Mاد  5)�ء وا���دة  2أ�M�Y, �1� ��IE��J ف، �M4م آ� )
&% ا��&O أ�� أو ا��&�J Oء أو ا��&O �8> أو ا��&O ه�ء ، ���J�� ا��M�I��ت ا����JMI ا�J �9�K\ ا���ر�8 
 ., �1� :  

�O ) أ( �( .
  : ا��Pmج 
���J &% ,�5,� اE�H �د  .1	� �5V�Kاد ا�Mي ,. آ� ,�دة ,. ا��MEI8\ ا���Pإ ����ب V

ا(وزون ا������ ا����د �� ��IE��J	j ا���دة &% ا��&O أ�� أو ا��&�J Oء أو ا��&O �8> أو 
  ا��&O ه�ء؛ 


�ت ؛  .2M�Yا�� j	� ., �
M�Y, �1� ب  و��P S�8_ ا��
�) ب( �( .

�� �5J إ8اء ا�Mاردات وا���درات ، 8اء ا����د &% ا� 4ة ا� mا � P O��T� O

ات ا��ور�� ��Nا�� S��8)؛ و ) أ  
ح ا��M�Iى ) ج( �( S, \8\ وواردا���Pm �JMIت ا�����M�Iا�� <�� S�8 O�( .
وا!G�H-ك 

 .���
 أن أي �9درات �	�M) . ب(و) أ(ا���MIب ���درا�\ آ�� هM ,��د و&4ً� �	 4��. ا� �e اد
ف ا����ر ا
���رًا ,. T	� ك-G�H!ى اM�I, ب�I2 �E
ح T� ! اف ا()�N� �J��	� �5V�Kا�

1 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1993  .  

  !(ا�	� ا�	�د/ت ا�%0�ر�� !? `�( ا�
(اف:  4ا��دة 

 /آ�MPن ا�P�A% 1ا��Jاء ,.  .1��E�1990  اردةMا� �J��	� �5V�Kاد ا�Mاد ا����Hا ]�J ف، �M4م آ� )
&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ( RI�� أي دو�� ., ، �  . &% ا��&O أ�

1ر1 �,-  O&���J ا�Mاردة &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mاد ا����Hا ]�J مM4� ف أن
	� آ� )
( RI�� ء ، ,. أي دو���J ذ� P ء�J ��م وا�2 ,. ��ر�
&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ، &% M�eن 

  . ه#" ا� 4ة 
� 1�ًA��� -  ., اد أي��Hا :-ل �EH وا�2ة ,. ��ر�� P �ذ ه#" ا� 4ة ، 
	� آ� )ف أن ��[

 �ً&( RI�� �8> ,. أي دو�� O&
� ا���P�A ,. ا��M�Yاردة &% ا��Mا� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا��
  . و�MآMل &% ه#ا ا��

� 1�ً5Jاد  - را��Hة ، ا
	� آ� )ف أن ��[ ، &% M�eن 
�م وا�J ., �2ء P �ذ ه#" ا� 4
)&ً� &% ه#ا  RI�� ه�ء (ي دو�� O&���J ا�Mاردة &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mأي ,. ا��

  . ا��و�MآMل 



� 1�ًI,�: -  ., رًا���
1
	� آ� )ف أن ��[ ا %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2004 ا��Hاد ، اMد ا��
 %& �ً&( RI�� �8> ,. أي دو�� O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kا�

  . ا��و�MآMل 
� 1�ًHد�H-  ة
	� آ� )ف أن ��[ ، &% M�eن 
�م وا�2 ,. ��ر�� �Jء P �ذ ه#" ا� 4

., <�8 O&
� ا��A��A ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mاد ا����Hأي دو��  ا
&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ( RI�� .  

1
	� آ� )ف أن ��[ ا
���رًا ,.  .2 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1993  �5V�Kاد ا�Mأي ,�دة ,. ا�� ����
)&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل  RI�� (ي دو�� ����J ا�Mاردة &% ا��&O أ�	� .  

ر�� �Jء P �ذ ه#" ا� 4ة ، 
	� آ� )ف أن ��[ ا��Jاء ,. ,ور 
�م وا�2 ,. �� -,1ر2 �
 %& �ً&( RI�� ي دو��) ء�J O&���J ا�Mاردة &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mأي ,�دة ,. ا�� ����

  ه#ا ا��و�MآMل ، 
� 2�ًA��� -  ., أي ���� :-ل �EH وا�2ة ,. ��ر�� P �ذ ه#" ا� 4ة ، 
	� آ� )ف أن ��[


� ا�M�Yاردة &% ا��Mا� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� �ً&( RI�� �8> إ�� أي دو�� O&��P�A ,. ا��
  . &% ه#ا ا��و�MآMل 

� 2�ً5Jة ،  - را
	� آ� )ف أن ��[ ا
���رًا ,. ,ور 
�م وا�J ., �2ء P �ذ ه#" ا� 4
)&ً� &% ه#ا  RI�� ه�ء (ي دو�� O&���J ا���ر�8 &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mا�� ����

  ا��و�MآMل ، 
� 2�ًI,�: -  ., رًا���
1
	� آ� )ف أن ��[ ا %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2004  أي ,�دة ���� ،

 RI�� �8> (ي دو�� O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� .,
&ً� &% ا��و�MآMل ( .  

� 2�ًHد�H-  ة
	� آ� )ف أن ��[ ، &% M�eن 
�م وا�J ., �2ء P �ذ ه#" ا� 4 ���� ،
 �ً&( RI�� ي دو��) <�8 O&
� ا��A��A ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا��

  . &% ه#ا ا��و�MآMل 
1
ـ	� ا()اف أن �M4م ، ا��Jاء ,.  .3 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1992  اردة &% ا���دةMاءات ا� 10و��8�� �ً5

د &% ,&O و����. � ��h�� SVMJ ، ���� �!ا ., �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� �	
 ��Mت ا�����Y�Eا��
 �8اءات ، أن . ا�Mاردة &% ا��&O أ�mا j	�� �ً4&و O&و
	� ا()اف ا��% �> ��5ض 
	� ا��

 RI�� ت ,. أي دو���Y�Eا�� j	� اد��Hا ، O&��ن ا��H ء�J ., وا�2ة �EH نM�e %& ، ]��
&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ( .  

اف أن �M4م ، &% M�eن �-ث MEHات ,. ��ر�� �Jء P �ذ ه#" ا� 4ة ، 
	� ا -,1ر3 �()
د &% ,&O  10و��5ً� ��8اءات ا��M�Eص 
	��G &% ا���دة � ��h�� SVMJ ���� �!ا .,

���J &% ا��&�J Oء 	� �5V�Kاد ا�Mا�� �	
 ��Mت ا�����Y�Eاف . و����. ا��و
	� ا()
8اءات أن ��[ &% M�eن �EH وا�2ة ,. �Jء ا��% �> ��5ض 
	� ا��&O و&4mا j	�� �ً

&ً� &% ا��و�MآMل ( RI�� ت ,. أي دو���Y�Eا�� j	� اد��Hا O&��ن ا��H .  
� 3�ًA��� -  jاف ، ,���5 &% ذ�:-ل �-ث MEHات ,. ��ر�� P �ذ ه#" ا� 4ة ، �M4م ا()

8اءات ا�Mاردة &% ا���دة m10ا , SVMJ ، ���� �!ت ا��% ,. ا�Y�E���J ��h�� <�� O&
 <�8 O&
� ا���P�A ,. ا��M�Yاردة &% ا��Mا� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� �	
و
	� . ���Mي 

اد �	j ا���Y�Eت ��Hا 8اءات 2[mا j	�� �ً4&و O&ا()اف ا��% �> ��5ض 
	� ذ�j ا��
 P ., وا�2ة �EH ل ، :-لMآMو�&ً� &% ه#ا ا��( RI�� أي دو�� ., O&  . �ذ ه#ا ا��


� ! ���Yوز  .4M, %& ، اف أن ���د1
	� ا() %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1994  ���4� أو ]2 ��P�1,ى إ�,
 ., �J��	� �5V�: ادM, �	
���J &% ا��&O أ�� ا��% ! ���Mي 	� �5V�Kاد ا�Mت ا���Y�E, اد��Hا

&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ( RI�� اف إذا . أي دو��رت إ,��P�1 ذ�j ، أن �M4م ��5ً� و
	� ا()�
,. ا!� ���� ،  SVMJ���� ��h	j ا���Y�Eت وإ�اده� &%  8��10اءات ا��M�Eص 
	��G &% ا���دة 

 O&, . �EH نM�e %&اءات ، و8mا j	�� �ً4&م وM4� أن O&و
	� ا()اف ا��% �> ��5ض 
	� ا��
 j	� اد��Hا ]�J ، O&��ن ا��H ء�J ., ه#ا وا�2ة %& �ً&( RI�� ت ,. أي دو���Y�Eا��

  . ا��و�MآMل 

	� ا()اف أن ���د ، &% M�eن :�� MEHات ,. ��ر�� �Jء P �ذ ه#" ا� 4ة ،  -,1ر4 �

���J ا�Mاردة &% ا��&�J Oء 	� �5V�Kاد ا�Mت ا���Y�E, اد��Hأو ����4 ا ]2 ��P�1,ى إ�,
���J ,. أ	� �5V�: ادM, �	
&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ا��% ! ���Mي ( RI�� ي دو�� .

و
	� ا()اف إذا �رت إ,��P�1 ذ�j ، أن �M4م و&4ً� ��8اءات ا��M�Eص 
	��G &% ا���دة 
و
	� ا()اف ا��% �> .  SVMJ���� ��h	j ا���Y�Eت وإ�اده� &% ,&O . ,. ا!� ����  10



4ً� ��8اءات ��H � ا�#آ ، أن ��( O& أو �M�e %& ��4ن �EH وا�2ة ��5ض 
	� ا��]�
&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل ( RI�� اد ,. أي دو��Mا�� j	� اد��Hا ، O&��ن ا��H ء�J ., .  

� 4 �ًA��� -  ���4� أو ]2 ��P�1,اف إ:-ل :�� MEHات ,. ��ر�� P �ذ ه#" ا� 4ة ، �4ر ا()
�J��	� �5V�Kاد ا�Mام ا���K�H�J �Y�Eت ا���Y�Eاد ا����H�8> ,.  ا O&ا�Mاردة &% ا��

&ً� &% ا��و�MآMل ( RI�� أي دو�� ., ، �G�	

� ا���P�A وإن آ�M��� ! RPي M�Yذا . ا���&
8اءات ا�Mاردة &% ا���دة mا jاف ، ,���5 &% ذ�4�10ر إ,��P�1 ذ�M4� ، jم ا()  .,

ا��% �> ��5ض 
	�  و�M4م ا()اف. ا!� ���� ، ��P�Jء ,& <�� O���J ��h	j ا���Y�Eت 
اد �	j ا���Y�Eت ,. أي دو�� ��Hأو ����4 ا ]�J اءات8mا j	�� �ً4&و O&إ��Pء ذ�j ا��

 O&&ً� &% ه#ا ا��و�MآMل :-ل �EH وا�2ة ,. P �ذ ه#ا ا��( RI�� .  
 أي ���Pm ��8M�ME1ج أو ا��5�Hل .5���� S�Y�� �5مJ ، �ً�	�
 �	�aم آ� )ف إ�� أ�5J ,�ى ,�1. 

 %& �ً&( RI�� ء و�8> وه�ء إ�� أي دو���Jو ����J ا�Mاردة &% ا��&�4ت أ�	� �5V�Kاد ا�Mا��
  . ا��و�MآMل 


�ات أو  .6�I, ت أو�P�
 ا()اف &% ه#ا ا��و�MآMل إ�e ء ا��ول�T

	� آ� )ف ا!,��Eع 
. إ
ا,_ ��,�. �8��ة ����� ا���Y�Eت أو ا��a�GYاJ ت أو�P��V ت أو�P���h��8 اM�ME1أو ا�� SPت أو ا����

���J ا�Mاردة &% ا��&�4ت أ�� و�Jء و�8> وه�ء 	� �5V�Kاد ا�Mج ا����Pإ �GI� أن �GP�k ., %ا�� .  
7.  .��ى أ�12م ا� 4I� !5 أن  6و �GP�k ., %ت ا����E4أو ا�� SPات أو ا����a�GYت أو ا���Y�Eا�� �	


 �8ع أو إ
�دة ��و��Hاء أو اM�2ا ., .I�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mدة ا���Jأو إ . �MT� SY�� أو أن
 �J��	� �5V�Kاد ا�M���5ت ا���Pا o : %& :l �1�J <GI� أو أن ، �	��J ادM, . �4ت&ا�Mاردة &% ا��

  . أ�� و�Jء و�8> وه�ء 

. أ�12م ه#" ا���دة ، �MYز ا���Iح M��Jاردات وا���درات ا����ر إ���G &% ا� 4ات  .8 ]Eا� oNJ1 

ف &% ه#ا ا��و�MآMل أو إ���G إذا �رت ا()اف &%  4إ�� ( �e ه#" ا���دة ,. أي دو�� ., �ًA���
)�ء ,. ه#" ا���دة ،  2أ�� إ��  2وا��Mاد  2ا���8ع ��G أن ه#" ا��و�� ����A ا,��Aً! آ�,ً- (�12م ا���دة 

  .  7وأ �GP���P��J R,ت GJ#ا ا���E5 آ�� هM ,��د &% ا���دة 
9. ) p	T�, ���� ، اض ه#" ا���دةe"لMآMو�ف &% ه#ا ا��( �e ي ,�دة " دو���J O	5�� ���& ،

 �Jا��J مa�	� أن �	
 O&اM� <� %��	�mدي ا�����1,� ا!�	� ��]E, دو�� أو ، �J��	� �5V�: �E�5,
  . ا����J ا��Iر�� 
	� �	j ا���دة

 ا()اف ، �J	Mل  .10]E�1 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1996  �8ل ,. أMآMو�، &��� إذا آ��5�H RPل ه#ا ا��
���J ا���ر�8 &% 	� �5V�Kاد ا�M���J رة�Yاردة &% ه#" ا���دة ����� ا��Mا� �Jا���ا O��T� ق�TP S�HM�

 ا()اف &% ا��و�MآMل �e ا��ول S, ه�ء O&
� ا(و�� ,. ا�� &O �8> وا��M�Yا�� .  


(اف!(ا�	� ا�%0�رة !? ا: أ�� 4ا��دة �  

1.  O�Tا�� D	K�5 ��ر�� ا��J ، �J��	� �5V�: ج أي ,�دة��Pإ��4ف إ �	
 ��در �e فإذا آ�ن أي )
 j�#ل ، وآMآMو�
	�\ ��IE��J �	��دة و�5J ا��Kذ" S��8 ا�MTKات ا��5	�� �	M&�ء a���Jا,��\ U8M�J ا��

�H�Hأ �GPأ �	
ف أن �-G�H-ك ا���	% و!�K�Hا,�ت :-ف ,� ا� R4 ا()اف Tا� jذ� �	5& ، �
ض N� jا���دة إ! إذا آ�ن ذ� j	� ., ��	��Iه� وا�� ا����1ت ا���5�I	� وا���5د ��و����� ]��

   . ا���,�
ى ا� 4ة  .2I��5 ا���دة  1و�J س�Iل  11,. ه#" ا���دة دون ا���A�,!م ا�
8اء �Jو ���ا!� � .,

  . ,. ا��و�MآMل  8ا��MVMع ��R ا���دة 

  ا�%(اG :a�Z�ء 4ة ا��د


� ! ���Yوز  .1M, %& ، مM4� ف أن1
	� آ� ) %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2000  Gkن �-�� أM�e %& أو
��ن ه#" ا���دة 
	�\ ، أ���G أ��P�J �5Jء و�P #� E[�م �:�M�� Dر�� و���� ا��Mاد H ء�J ��ر�� .,

���J ا��Y��ة وا���5�I	� وا���5د ��و�ه� وا����I	�� ا�Mاردة &% ا�	� �5V�Kء ا��Jو �&�4ت أ��
  . و�8> ه�ء

J %�4� ��, <e\ ا� 4ة  .2��J1  ة 5,. ا���دة  1,. ه#" ا���دة ، �MYز (ي )ف 
�,� U8M�J ا� 4
 �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� 4ر أP\ ��� &% وE1�� SV\ ,. إ��Pء و�P #� E[�م ��:�M� Dر�� و�����

���J ا���ر�8 &%  ا���ر�8 &% ا��&�4. �8> وه�ء ، أن �+: ا��Kذ �Mر��	� �5V�Kاد ا�Mا�� و����



8اءات و��2 mا j	� ذ�Kا�  /آ�MPن ا�P�A% 1ا��&�4. �8> وه�ء ، أن �+:��E�2005  ادM�� ��IE��J
 /آ�MPن ا�P�A% 1ا��&O �8> و��E�2002  ه�ء O&  . M�� ��IE��Jاد ا��

 ,. ��ر��  .3Gkن �-�� أM�e %& �P�,|� ف أن ��4م
	� آ� ) .
ًا �4� ، D�:ا�	� \,�]P إد:�ل
 \	�Nم و���]Eء ا���Pإ .  

4.  <]P .
 اف ا��% ��,R إ���G ��4ر�()�J ��h�� اف��5 ا(,��P و��J <�5 � دور�� إ�� S��8 ا()
 �Hا:���G و�� <]P .
 ا:���G و�� �H	j ا��5	M,�ت إ�� ��EY ا��E �# ا��% ��,R إ���G ��4ر��

اف �	j ا��5	M,�ت إ�(|� ��H�E��9ت ا��Mو��4�> ا�� �G�& ]E	� #� Eا�� �EY� � .  

  ا�,c? ا�b�ص �*	*�ان ا���!��: 5ا��دة 

1.  �5V�Kاد ا�Mا�� ., �ً�MEH \آ-G�H! بMIى ا���M�I�4 ا��� ��,�Eان ا��	ف ,. ا����) Oي (
 .
 �ام �	 د &% ��ر�� P �ذ ه#ا ا��و�MآMل ��IE��J �\، أو  0ر�3	���J ا�Mاردة &% ا��&O أ�e M	آ�

%P�Aن ا�MP��2 أول آ� ، j�5 ذ�J R�أي و %&/ ��E�1999 ��� \��A�,ا  ا����J ا����دة ، أن �+:�Jا
 MEHات ��	��� ا��8���2\ ا���	�� ا(��H�H  2أ�� إ��  2&% ا��Mاد �
��ن . ه�ء ���ة H م�
ط �J

اف &% ��Eن &% (|� %P�Aات وا���5�-ت ا�����5ة &% ا!���8ع ا���Nى إ�� ا�� 29أي ��5�-ت أ:
ان�a2/ \�PM�1999 ه#" ا� U8M�J �	,�5اف ا�
	� ا() ، #� E� �5J !ة ,. ه#" ا���دة إ4 

5اض ا��M�Eص 
	�\ &% ا� 4ة �H!اض  8ا5�H!ا jذ� _h��P إ�� �E�I� ه#" ا���دة ، وأن ., .  
4�1ر ا()اف &%  -,1ر 1 � %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1996  ة8اء ا�Mارد &% ا� 4mل ا-: .,

5اض ا����ر إ��\  2,. ا���دة  9�H!أ:# ا S, ، %	� �, ة,. ه#" ا���دة  8&% ا� 4

�ً- ����Jدة  R�  : وأي ,5	M,�ت أ:ى ذات 
-�� �5J. ا!
���ر  6وا������4ت ا��% أ8

4ات ) أ( � ��J O	5�� ���&1  ت ا(و��� ،  2,. ا���دة  6إ����M�Iس ، وا���H)ا �EH ، واو
���J و�8اول ا����J ، و,Mا
�� ا���4ء ا���ر�5�� ���& %Y	G�H�J O-ك ا��	� �5V�Kاد ا�M


	� ا()اف ا��5,	�  O�TE� فMH %�8> ، ا�� O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yاردة &% ا��Mا�
  ,. ه#" ا���دة؛  U8M�J1 ا� 4ة 

زاي ، ����� ��ر�� ا���4ء ا���ر���Pm ��IE��J %Yج واG�H-ك  5�� ���&2	����J Oدة ) ب( �

� اM�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	� �5V�Kاد ا�Mا�� �	
 O�TE� فMH �8> ا�#ي O&���P�A ,. ا��

  ,. ه#" ا���دة ؛ و  1ا()اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 
�2ء ، �EH ، �EH ا(�Hس ، وا��M�I��ت ا(و��� ، و�8اول ا���5�� ���&2  ، �J	����J Oدة ) ج( �

�TE� فMH %ه�ء ا�� O&���J ا���ر�8 &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mك ا��-G�H�J O	5�� ���& �	
 O
  ,. ه#" ا���دة؛  1ا()اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة 


	� أي )ف �U8M�J ��5 ا� 4ة  .2 ، \Pأ ��J1  بMIي ا���MEIى ا�M�Iوز ا���Y�� !ه#" ا���دة ، أ .,
 ����J ا�Mاردة &% ا��&O أ�	� �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H!3ى  0رM�Iوز ا���Y�� ام و! أنe M	آ�

H! بMIي ا���MEIء ا��J O&���J ا�Mاردة &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mد ,. ا��ام  0رG�2-ك ا� e M	آ� .  
 ا����J ا��M�Eص 
	��G &% ا��Mاد ,.  .3�Jا�� #� E� �E
ه�ء ، ��O (ي )ف 
�,�  2أ�� إ��  2

  : ,. ه#" ا���دة أن ��K�Iم  U8M�J1 ا� 4ة 
���J ، ا�Mاردة &% ا�) أ( �	� �5V�Kاد ا�M�	� ��IE��J ىM�Iا�� �HM�, �,إ ، �&O أ��


. ا� �ة ,.  �ً�MEH \آ-G�H! بMI1997إ��  1995ا���  ., �ًJMI�, ىM�I, أو ، �G	آ��J
 ا����J  0ر3ا!G�H-ك ��ر" �Jا��� \��A�,س ������ ,�ى ا�H، آ� ��أ ��G�د ، أام �	 e M	آ�

  ؛ 
���J ، ا�Mاردة &% ا��) ب( �	� �5V�Kاد ا�M�	� ��IE��J ىM�Iا�� �HM�, �,ء ، إ�J O&


. ا� �ة ,.  �ً�MEH \آ-G�H! بMI2000إ��  1998ا���  ., �ًJMI�, ىM�I, أو ، �G	آ��J
 ا����J  0ر2ا!G�H-ك ��ر" �Jا��� \��A�,س ������ ,�ى ا�H، آ� ��أ ��G�د ، أام �	 e M	آ�

  ؛ 
���J ، ا�Mاردة &% ا��&O) ج( �	� �5V�Kاد ا�M�	� ��IE��J  ىM�Iا�� �HM�, �,���5 إ� �أ�

ة ,. � 	� �ً�MEH ج��P�� بMIب  1997إ��  1995ا���MI�, ج��Pى إM�I, أو ، �G	آ��J
 ا����J ذات  0ر3��ر" �Jا��� \��A�,س ������ ,�ى ا�H، آ� ��أ ��G�د ، أام �	 e M	آ�

  ا��	� ��Pm�Jج ؛ 
���J ، ا���ر�8 &%) د( �	� �5V�Kاد ا�M�	� ��IE��J  ىM�Iا�� �HM�, �,ء ، ����5 إ�J O&ا��

ة ,. � 	� �ً�MEH \8��Pm بMIر"  2000 - 1998ا�����8\ ��Pm ىM�I, أو ، �G	آ��J20ر 
 ا����J ذات ا��	� ��Pm�Jج ؛ �Jا��� \��A�,س ������ ,�ى ا�H، آ� ��أ ��G�د، أام �	 e M	آ�  



 ,. ه#" ا� 1وإذا و�8 أي )ف 
�,� U8M�J ا� 4ة  .4�Jا,�ت ��اaا�� p��� أن ��� R�دة ، &% أي و��
 ��در 
	� ا���Mل 
	� اm,�ادات  2أ�� إ��  2ا����J ا�Mاردة &% ا��Mاد �e \Pأ ، \�	
)�ء �Hر�� 

 j�#J �P�,)ر ا�T:ز �\ إMY�& ، �J��	� �5V�Kاد ا�Mرًا . ا��1&�� ,. ا��M& ر�T:mه#ا ا �P�,)و���� ا
E� %اف، ا��8اء ا��-h> ا�#ي ��1. إ�� ا()mا %& Rا����% و�� �G
 �Jوره� &% ا�����I &% ا���8]

  . ا��Kذ" 
 ا��4رة �	M&�ء a���Jا,�ت ا()اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة  .5�MT� 1إن  �Jل ���ا�A�,-� ه#" ا���دة .,

 ا�� 2ه�ء وا���دة  2أ�� إ��  2ا����J ا�Mاردة &% ا��Mاد ,. �Jء وأي ,. ��ا�( �G�	
��J ا��M�Eص 
4ة  2واو إ��  2&% ا��Mاد ,.  ��J -ً�
1ر ,. ه#" ا���دة و�E �#ه� ,. ��� P �  �21ء ا��% �4رت ,


	�\ ا���دة  R�P �5ون ا����% آ���	ا� �5ل � #� Eا�� �	
و�4P ا����8M�ME1 آ��  10ا()اف ، ����5 

	�\ ا���دة  R�P10  �  . أ�

,. ه#" ا���دة ، &% أي و�R ,. ا(و��ت إ:�Tر ا(,��P آ��MY�1  �Jز (ي )ف �U8M�J ��5 ا� 4ة  .6
 ��در 
	� �E �# أي ,. أو S��8 ا!��aا,�ت �e MG& ��	�5ات ا�MTKا� S��Y� "ذ�Kا� ., <e��J \Pأ

�ت ا�Mاردة &% ا��Mاد )�ء ، أو أي أو S��8 ا!��aا, 2ه�ء وا���دة  2أ�� إ��  2ا�Mاردة &% ا��Mاد ,. 
4ة  2واو إ��  2,.  ��J -ً�
ًا ��5م ا��E �# ا��1&%  �21ء ا��% �4رت ]P ، ر ,. ه#" ا���دة1,

 . أ��  10و �10	��د��. ]E�H %اف ، ا��و
	� ا(,��P أن ���� &Mرًا �KIP ,. ا�T:mر إ�� ا()
اف وأن ��R &% ,. ه 5&% ا�����I &% ا���8
�G ا����% وأن ��M% ا� 4ة �
#" ا���دة ,� �4��I\ ,. ا

8اء ا��-h> ا�#ي ��1. ا��Kذ" mا .  

�م ا!,��Aل ا����ر إ���G &% ا���دة  .7 �Jا�� O�TE� !8  ةف ا���4م ��:�Tر ، :-ل ا� �Tا� �	


 UH�Eاء ا��8mا �ا����ر إ��\ ا�Mا��J �5. ��4�> ا�T:mر وا���8ع ا()اف ا�#ي �N�E% أن ��> &�\ �4
  . أ
-"، أو :-ل &�ة أ:ى إذا �ر ا���8ع ا()اف ذ�j  6&% ا� 4ة 


� ! ���5ى 
�م  .8M, %& ، اف5اض ���2 ا()اف ا��5,	�  1995��45 ا���8ع �|)�Hا \�& <�� ،
���G ، ,. ه#" ا���دة ، ��J &% ذ�j ا��E �# ا� �5ل �	��5ون ا����% و�4P ا����8M�ME1 إ U8M�J1 ا� 4ة 

 ا����J ا��Iر�� 
	� �	j ا()اف�Jاول ��ا�Y� ���4تE� ., �ً�ورV ا" ا!���8ع  . وا
���د ,� �� �
5اض ا����ر إ��\ &% ا� 4ة  -,1ر8 ��H!ا �GE
  H�8ت ا��% أ��E�H!دًا إ�� ا�E�H8ا  "-
أ

 :  
���J ا���ر�8 &% ا��&O أ�� ، &) أ( �	� �5V�Kاد ا�M���J O	5�� ���& ي) O�� \P�

 ، ��H�H)ا ��	ا��8���2\ ا��� �H �8ة ,. ه#" ا���دة ,. أف 
�,� U8M�J ا� 4(
 %P�Aه� ا!���8ع ا����
 ا����J ا��% ا�Jا��� \��A�,ات اMEH �
أن �+: ���ة 

ان �29|)اف &% ��Eن ، &% �a2/ \�PM�1990  اردة &% ه#اMرة ا��kmأ اوأن �4
  �Jء و&j�#� �ً4 ؛  2أ�� و 2د��. ا��و�MآMل إ�� ا���

���J ا���ر�8 &% ا��&�J Oء ، &�O�� \P (ي ) ب( �	� �5V�Kاد ا�M���J O	5�� ���&
,. ه#" ا���دة ,. أ�H �8 ا��8���2\ ا���	��  1)ف 
�,� U8M�J ا� 4ة 

 ا����J ا��% ا
���ه� ا!���8ع �Jا��� \��A�,ات اMEH �
ا(��H�H ، أن �+: ���ة 
اف &% ��Eن ، &% ا�(|� %P�A29 ان�a2/ \�PM�1990  اردةMرة ا��kmأ اوأن �4

  . ه�ء و&j�#� �ً4  �82> و 2&% ه#ا ا��و�MآMل إ�� ا���د��. 
� 8 �ًA��� -  ة4 ��J -ً�
1  "-
1ر أ, :  

ة  1
� آ� )ف 
�,� U8M�J ا� 4ة ) أ( ��& %& \Pه#" ا���دة أن ���. أ .,
ًا اGk �
 %E�m��1% ���أ &% ا %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2016  %Eة إ�، و&% آ� &�

 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y�� !أ ،j�5 ذ�J ًاGk �


� ا(و�� ,. ا��&MEH ، <�8 O�ً� ا��M�Iى ا���MIب M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	�

 /آ�MPن ا�P�A% 1وا
���رًا ,. .  G�H!2015-آ\ &% 
�م ��E�2016  آ� �	

 ا����J ا��M�Eص  1)ف 
�,� U8M�J ا� 4ة �Jل ���ا�A�,!ه#" ا���دة ا .,

 ا����J ه#" ، 
	�\  2,. ا���دة  8
	��G &% ا� 4ة �Jا��� \��A�,! س�Hواو ، وآ�
  ؛  2015ا�K�Hام ,��HM ا��M�Iى ا���MIب 8��Pm\ واG�H-آ\ &% 
�م 

ة  U1 ا� 4ة 
	� آ� )ف 
�,� 8M�J) ب( ��& %& \Pه#" ا���دة أن ���. أ .,
ًا ا��% ���أ &% Gk �
 %E�m1ا %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2040  %Eة إ�، و&% آ� &�

 �5V�Kاد ا�Mآ\ ,. ا��-G�H! بMIى ا���M�Iوز ا���Y� !أ ،j�5 ذ�J ًاGk �

ًا ؛  �8> 9 O&
� ا(و�� ,. ا��M�Yا���ر�8 &% ا�� �J��	�  

  زاي ؛  2,. ه#" ا���دة أن ����A �	��دة  1	� آ� )ف 
�,� U8M�J ا� 4ة 
) ج( �
���J ا�Mاردة &% ا��&O ه�ء ) د( �	� �5V�Kاد ا�M���J O	5�� ���& :  



آ�MPن  1,. ه#" ا���دة أن ����A ا
���رًا ,.  1
	� آ� )ف 
�,� U8M�J ا� 4ة  .5
%P�Aا�/ ��E�2002 4 ا����دة &% ا� �J�� ا��Jة ���ا�2ء ، وآ��Hس  2,. ا���دة  1


	�\ أن ��K�Iم ,��HM ا��M�Iى ا�MEIي ا���MIب  ، �Jا���ا "#G� \��A�,!

	� ا��Mا�% �	 �ة ا�����ة ,.  ، \8��Pآ\ وإ-G�H!1995  م�
 �	,�k1998  ؛  

1
	� آ� )ف 
�,� U8M�J ا� 4ة  .6  %E�mة ا�& %& \Pه#" ا���دة أن ���. أ .,
ًا ا�Gk �
 /آ�MPن ا�P�A% �1% ���أ &% ��E�2005  �
 %Eة إ�، و&% آ� &�

 ., �ً�MEH \8��Pآ\ وإ-G�H! �JMIت ا�����M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk
 �HMا��� ., �hا��� %& .�P��� ه�ء O&���J ا���ر�8 &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mا��

ة � 	8\ ���Pآ\ وإ-G�H! بMIي ا���MEI1995ا� 	,�k م�
  ؛  �1998 
1
	� آ� )ف 
�,� U8M�J ا� 4ة  .7  %E�mة ا�& %& \Pه#" ا���دة أن ���. أ .,

ًا ا��% ���أ &% Gk �
1 %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�2015  �
 %Eة إ�، و&% آ� &�
 ., �ً�MEH \8��Pآ\ وإ-G�H! �JMIت ا�����M�Iوز ا���Y�� !أ ، j�5 ذ�J ًاGk

���J ا	� �5V�Kاد ا�Mة إ! ا�����ر�8 &% ا��&O ه�ء 9 ًا ، و! �O�TE ه#" ا� 4
�4��Jر ا�#ي �4ر" ا()اف �	��Iح M�I�Jى ا��Pmج أو ا!G�H-ك ا�-زم ��	��� 

ور�� ؛ V �GPأ �	
  ا!�K�Hا,�ت ا��% �� O ا()اف 
8.  ��
! ���� ا��M�I��ت ا���G�H-� �JMI-ك وا��Pmج U8M�J ه#" ا� 4ة ا� 

 ا���% و,�Y��5ت ,� ��� ا���4د�Y�4ت ا����T� %& فTا� �G,�K�I� %ا�� 
  . ا���. 

8اء ا��M�5ل  7و 6و K��4# ا()اف ا��4رات ا����ر إ���G &% ا� 4ات  mا � E� �ً4�( ه#" ا���دة .,
  .  J10\ &% ا��Kذ ا�4ارات U8M�J ا���دة 

  ����] واe%�(اض ��ا�G( ا�(���G:  6ا��دة 

1990
	� ا()اف ، ا��Jاء ,. 
�م   �J�� ا��Jاء ���4> ���ا
	� ا(�� ، إ8 j�5 ذ�J اتMEH SJآ� أر <�
)�ء 
	� أ�Hس ا��5	M,�ت ا�5	��� وا������ وا����E4  2أ�� إ��  2وا��Mاد ,.  2ا��M�Eص 
	��G &% ا���دة 


	� ا(�� ,. إ8ا. وا!����د�� ا�����2  �EH ��� افء ه#ا ا����4> ، 
�4 ا��5د ا��-h> ,. أ&�� و
	� ا()
 �� �M1�. و9-��2ت �	j ا(&�اء ا��+ه	�. &% ا���Y!ت ا��#آMرة و�4�Kا� . �EH نM�e %& �P�,)م اM4و�

 �P�,)ل ا-: ., jوذ� ، �Gإ�� R	9M� %ا�� _h��E��J اف
�4ه� J�J-غ ا() ., .  

  إIGغ ا�	��.�ت:  7ا��دة 

1.  �P�,)و�� اa� ، �ً&( \�& p��� ا�#ي R�Mا� ., Gkن �-�� أM�e %& ، ف ا���4م
	� آ� )
���J ا�Mاردة &% 	� �5V�Kاد ا�M8\ وواردا�\ و�9درا�\ ,. آ� ,. ا����Pإ .
 ��h��2mت ا�P�����J

 �EH .
 �  . &5	��  ، أو أ&�� ��4�ات ,�G� �E1#" ا�����Pت إذا �> ��Mا& �P��Jت 1986ا��&O أ�
2.  �J��	� �5V�Kاد ا�M8\ ��1 ,�دة ,. ا����Pإ .
 ��h��2mت ا�P�����J �P�,)ود اa� ف أن
	� آ� )

 �GE, \وواردا�\ و�9درا� :  
�  �EH .
 ، <�8 �
M�Yا�� ., %P�A�4. ا(ول وا�&  ؛  1989&% ا��&�J Oء وا��
�  �EH .
  ؛  1991&% ا��&O ه�ء ، 

"#G� �E1�, ات
� ! ���Yوز �-��  أو أ&�� ��4�M, %& ، ��	5 ت ا��Pا���� ا�����Pت &% ���2 
�م �Mا&
��ن ا��MEد ا�Mاردة &% ا��و�MآMل &��� ��5	M���J Oاد ا���ر�8 &% ا��&�4ت �Jء H ��ر�� ., Gkأ

ف Tا� jذ� �	
  . و�8> وه�ء 
	� ا��Mا�% 

3. 8��Pإ .
 ��h��2ت إ�P��J �P�,)ف أن ��4م إ�� ا,. ا���دة  5آ�� �2د &% ا� 4ة (\ ا�MEIي 
	� آ� )
1 ( �	� E, ت�P��Jء و�8> وه�ء و�Jو ����J ا���ر�8 &% ا��&�4ت أ�	� �5V�Kاد ا�Mآ� ,. ا�� .,

 O	5�� ���& آ� ,�دة .
 :  
  ���1��Jت ا���K�I,� آ�Mاد أ��H�H ؛  �
  ���1��Jت ا����دة MJا��8M�ME1� �THت ,���5ة ,. ا()اف ؛ و  �

	� ا��Mا�%  � �Gاف وا���درات إ�� ا()�eاف و  . M��Jاردات ,. ا()



��ن ا(�12م ا���5	M���J �4اد ا�Mاردة &% ا��&�4ت أ�� و�Jء و�8> H �G�& ا��% ���أ �EIا� .

 j�5 ذ�J �EH آ� .
ف ، وTا� jذ� �	
و
	� آ� )ف �aو�� ا(,��P . وه�ء 
	� ا��Mا�% 


. ا�1 ��h��2ت إ�P���J ه�ء O&���J ا���ر�8 &% ا��	� �5V�Kاد ا�Mا�� ., ��MEIا� ���
 ا���% و,�Y��5ت ,� ��� ا���. Y�4ت ا����T� %& �,�K�Iت . ا���P�5. ��4�> ه#" ا������

 ,. ا�G�Pء ا��EI ا��% ��5	� �GJ O	j ا�����Pت Gk�5 أI� \���e �
M, %& .  

1ر3 �,- h��2ت إ�P��J �P�,)ف إ�� ا
. واردا�\ و�9درا�\ ا�MEI�� ��4م آ� ) �	� E, ��
 �
M�Yوا�� �
� ا���P�A &% ا��&O أ�M�Yاردة &% ا��Mا� �J��	� �5V�Kاد ا�Mآ� ,. ا�� .,

  . ا(و�% &% ا��&O �8> وا��% ُأ
�� ��و�ه� 
 2و 1، ا��وط ا�Mاردة &% ا� 4ات  2,. ا���دة ) أ( M�I�8&% ا()اف ا�,�5	� U8M�J أ�12م ا� 4ة  .4


. ا�Mاردات وا���درات ، إذا ��,R  3و 3و ��h��2mت ا�P�����J O	5�� ���& ، ر ,. ه#" ا���دة1,
 �e ا��ول .�Jو �GE�J اردات وا���دراتMا� .
,E[�� إ�	���� �	��1,� ا!����دي ,�P��J ، ��E5ت 

��]Eا�� j	� %& ء��
  . ا(

  "�م ا/!%U�ل:  8ا��دة 

8اءات وا���bت ا��+��IH ������ �2!ت  
	� ا()اف ا���4م ، &%mد ا���
ا���8
�G ا��5دي ا(ول ، ��J` وا
 \,�12) �G��A�,م ا�
 R�A� %اف ا��
�م ا!,��Aل (�12م ه#ا ا��و�MآMل وآ� �� ,�5,	� ا() .  

  ا�	�O وا�%V,�( وا�,"1 ا�0�ه�(ي و�	�دل ا��*,!�ت:  9ا��دة 

1. �J ، اف أن ���5ونة أو ,. 
	� ا()k��, اءMH ، ��E(Mا� �G�Hو,��ر �G�]Pو �GE�PاM�و ����� �
 S�Y�� �	
:-ل ا����Gت ا��و��� ا��l ، ���K:#ة &% ا!
���ر ا�8���2ت ا��	�ان ا��1�J ��,�E :�ص ، 

 و���دل ا��5	M,�ت ��Jن ,� �	% �MTا���` وا�� :  
�8ع أو إ
�دة ��و� أو ��,� ا��Mاد ) أ( ��Hاء أو اM�2ا .�I��� ��8تM�ME1أ&�� ا��

���J أو : o ا�G����5�P ؛ 	� �5V�Kا�  
���J و�Jا�h ا���Y�Eت ا��% ���Mي 
	� �	j ا��Mاد ) ب( �	� �5V�Kاد ا�M�	� �E1ا��� �hا���ا

  و�Jا�h ا���Y�Eت ا����GJ �5E ؛ و 
ا) ج( ��Hا �hاM&و �  . ����Yت ا����J ذات ا��	� ����1

2.  �	
 ، ���Kت ا��و��� ا�����Gا� O�( .
د أو ��8
% أو  E, �1�J ، اف أن ���5ون
	� ا()
���J أو ا��Mاد ا(:ى ا��% 	� �5V�Kاد ا�M���5ت ا���P! ر ا��������bن ا��J ي
% ا���Yه�Mا� a�a5�

  . �E�I � )��4 ا(وزون 

�ً- GJ#" ا���دة ، وذ�M�e %& jن 
	� آ� )ف أن ��4م إ��  .3 �G�#J %ا�� �T�P|� �ً�K	, �P�,)ا

 j�5 ذ�J .��EH ة آ�  . ��EH. ,. د:Mل ه#ا ا��و�MآMل a�2 ا�E �ذ و,

  ا���g ا�����: 10ا��دة 

 ا���5ون ا����% وا����J ، %E4 &% ذ��4P j ا����8M�ME1ت إ��  .1�&M� اضe) ����, ���l اف��E} ا()
 ا����J  5,. ا���دة  1اف ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة ا()�Jل ���ا�A�,!ا ., �GE�1��� لMآMو�,. ا��

 ر���J واردة &% ا��Mاد ,.  2ه�ء وا���دة  2أ�� إ��  2ا��M�Eص 
	��G &% ا��Mاد ,. �Jء وأي ��ا�(
و����� ا���b ا��% .  &% ا��و�MآMل 1,5ر ,. ا���دة  �21ء ��> �����ه� ��5ً� �	 4ة  2واو إ��  2

�M1ن ا���Iه��ت &��G إ�V&�� ��5	��ت ا���M�-ت ا������ ا(:ى �|)اف ا�,�5	� � U8M�J	j ا� 4ة 
و�MآMل �	� �J�� ا��Jا��� �A��� %1� اف
	��� �G	j ا() O ا��� ��&�Vmا �و��S��8 ، . R ا�����1

 �  . ا�Vm&�� ا���8ع ا()اف &% ����h إ�kر�� � ��ت ا�����1
و��1. أن ����. أ��ً� ,�E9 . �h�Iو�ً� ,��5د ا()اف  ����1. ا���b ا����Eة ���4�J ا� 4ة  .2

 %h�EAوا� %��	�m�5ون ا�	اف �  . أ:ى �	��5ون ,��5د ا()
  : �M4م ا���Eوق ,��5د ا()اف  .3


	� أ�Hس ,��E أو 
	� أ) أ( � ، �G�	
 O ا��� ��&�Vmا � ، S��8 ����J ا�����1I�, س�H
4ره� ا()اف ؛ �   ���I2 هUH�E, M و)��5�� �ً4��

&� ا���9�4 ) ب( �e �h�Zو ��M��J :  




�ة ا()اف ا�,�5	� ���4�J ا� 4ة  .1�I��1  إ��  5,. ا���دة �G��8���2ا ����� �	

 %E4أو8\ ا���5ون ا�� ., jذ� �eو T4ا� UI2 ت ,��دة�Hا���5ون ، ,. :-ل درا

  ؛ 
  ����GI ا���5ون ا��E4% ��	��� ه#" ا!�8���2ت ا��% �> �����ه� ؛  .2
3.  �eودورات ��ر���� و ��
M�Jز�S ا��5	M,�ت وا��Mاد ذات ا��	� و
�4 2	�4ت 

 �	
 jوذ� ، ��,�P ان�	J %اف ا��% هذ�j ,. ا(�T�P ذات ا��	� � ��hة ا()
  ,. ا��و�MآMل ؛ و  9ا�M�E ا��M�Eص 
	�\ &% ا���دة 

��GI ور9ـ� ا���5ون ا����5د ا()ـاف واm�	��% وا�h�EA% ا����ح �|)اف ا��% �� .4
  هـ% J	ـ�ان �P,�� ؛ 

  . ��M�� :�,�ت أ,��P ا���Eوق ,��5د ا()اف و����1� ا��
> ذات ا��	� ) ج( �
  . ���5 ا���Eوق ,��5د ا()اف ��H R	�T ا()اف ا��% ����M ����� ا��H��Iت ا�� �,�5	��Eوق  .4
5.  ، ��G�8M� دة و,��دئ��, ��	�N�� ت�H��H #� E� �9ور SVأ�8 و ., ��#� E� �EY� اف��E} ا()

ض ��O�4 أه�اف ا���Eوق ,��5د ا()اف NJ اردMق ا��� Pإ jذ� %& ��J ��ت إدار����و��T	S . و�

	��G ا()اف O �� ا����دة آ�� �G���2-9 O&و �Gو����+I,و �G,�G�J ��#� Eا�� �EY	ا�  S, �5ون���Jو ،

 ���Eر وا����

�دة ا!m %ا��و� jEا��و�%(ا�� jEا(,> ) ا�� _,�PJ، و ����	ا(,> ا�����ة � _,�PJو
 �G��
�I�Jل ا:���9\ و�Y, %& �GE, ى آ�و�+�� . ا�����ة اh��Pm% أو ا�Mآ�!ت ا��-��h ا(:

��A ا���Mازن �|)اف ا�,�5	� U8M�J ا()اف أ
��ء ا�	�EY ا��E �#�� ا��% ���Kر 
	� أ�Hس ا���
 ا�,�5	� j�#J  5,. ا���دة  1ا� 4ة �e اف  . وا()

 ا�,�5	� ���4�J ا� 4ة  .6�e اف 5,. ا���دة  M��1ل ا���Eوق ,��5د ا()اف ,. ,�Iه��ت ا()

	� أ�Hس �8ول /�5��J-ت ا�J�4	� �	��M�� أو 
��Eً� &% �2!ت ,�E�5 و ��E)Mا� �	�5��J أو ���Pا(

و��SY ا()اف ا(:ى 
	� ��I, <��4ه��ت &��1. أن ���5 ا���5ون ا�h�EA% . ا��4رة �|,> ا�����ة
 ، �E�5, ��M�, ��IP ��2أ��ً� ، و %��	�mر ، ا���5ون ا4�J اف
	��G ا() O&اM� �E�5, و&% �2!ت

4ر ���ر" ، , �	
�I, �J�A�Jه�� &ـ% ا���Eوق وو&4ً� (ي ,�5�� ���ده� ا()اف وذ��EJ jءًا 
  : ,��5د ا()ـاف ، و���ط آ�ـ� أد�P &% ه#ا ا���5ون أن

  �M1ن ,���1�J �ًT �9رم �A�,!�Jل (�12م ا��و�MآMل ؛ ) أ( �
  ��4م ,Mارد إ�V&�� ؛ و ) ب( �

	��G ) ج( � O ا��� ��&�Vmا �  . �TN% ا�����1

4ر ا()اف ,�aا��P ا��� _,�P	��Eوق ,��5د ا() .7� ��Mا��� ��IEة ,���� ، و���د ا�اف ��1 &�
  . ���Iه��ت &ادى ا()اف &�\ 

8.  �� �Iف ا��Tا� S, ق� �!�J اف  . �M, O Eارد ا���Eوق ,��5د ا()
9.  S��8 ت# E�Hوإذا ا �ًE1�, jآ�ن ذ� ��	راء آbا O&اM�J ه#" ا���دة U8M�J رات��K# ا()اف ا��4

b�9 إ�� ا� �ق &% اM�	� دMGYا� %A	� ���	e�J راتراء و�> ��> ا�M9Mل إ�� ا� �ق ، &����5 ا��4
ة وا�����M ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة Vا��� ���	e)ا �A�� %ا�� ، ��Mة وا���Vاف ا���,.  1ا()

 ا�,�5	� U8M�J ا� 4ة  5ا���دة �e افة وا�����M  5,. ا���دة  1، وأe	��� ا()Vا��� .  
��� ا��M�Eص 
	��G &% ه#" ا���دة ,S أي �����ت ,�4	� ��1. ا���9M إ���G &��� ! ���5رض ا���b ا��� .10

  . ��5	��4��J O�� ا������ ا(:ى 

  .�> ا�%�R,�,���: أ�� 10ا��دة 

  : ��K# آ� )ف S��8 ا�MTKات ا��5	�� S, O �� ��J ، ا��ا,_ ا��% ��
��G ا���b ا������ ,. أ��V �8ن 

�4P أ&�� ا��Mاد ا����	� ا�����2 ا���,���J �PMً� وا����8M�ME1ت ذات ا��	� إ�� ا()اف ا��5,	� ) أ( �

� ؛ و  5,. ا���دة  ���4�J1 ا� 4ة Iو8\ ا� �	
  


�� ) ب( �  . &% إ)�ر أ&�� ا��وط ا��-��h ) أ(أن ��> ا��4E ا����ر إ��\ &% ا� 4ة ا� 

  ا�%�"�ت ا�
(اف:  11ا��دة 

1.  ��]�E, ات�& �	
و
	� ا(,��P أن ��
M إ�� 
�4 ا!���8ع . 
	� ا()اف ا��% ��45 ا���8
�ت 
 jن ذ�M1�ل وMآMو� ,. ��ر�� P �ذ ه#ا ا��Aا(آ �	
ا(ول �|)اف &% M�eن �EH وا�2ة 



#G� �4 ا���8ع
ا ا��+�� ا!���8ع ,�4���8�J �ًPع ,+�� ا()اف &% ا!� ���� ، إذا آ�ن ,. ا��4ر 
  . &% �	j ا� �ة 

���8
�ت ا()اف &% ا!� ���� ، ,� �> �4ر  .2�J �P��45 ا!���8
�ت ا��5د�� ا�-�42 �|)اف ,�4
 jل :-ف ذ�MآMو� ا��5د�� �|)اف &% أي أو��ت أ:ى . ا()اف &% ا���e ت�
و��45 ا!���8

U	( �	
ور�� ، أو �EJًء V �GPاف أ��T أن �+�� ه#ا  ���5 ا���8ع �|)k ، ف:T% ,. أي )
 ,. إ���2 ا(,��P ذ�j ا�T	U إ�� ا()اف Gkأ ��H نM�e %& ��)ا �	

�د ا()اف  `	� U	Tا�

 .  
  : �M4م ا()اف ، &% ا���8
�G ا(ول  .3


���د ا�E[�م ا��ا:	% !���8
��M�J �Gا&O اbراء ؛ ) أ( ��J  

���د ا�M4ا
� ا������ ا����ر إ��) ب( ��J ة  M�Jا&O اbراء ؛  13,. ا���دة  �G2 &% ا� 4
اء و����� ا��-��2ت ا����ر إ���G &% ا���دة ) ج( ��Kا� ��  ؛  ��P�J6ء أ&
8اءات وا���bت ا��+��IH ا����دة &% ا���دة ) د( �mد ا���
  ؛ و  ��J8` وا
  .  10,. ا���دة  ��J3ء إ
�اد :�T ا���5 و&4ً� (�12م ا� 4ة ) ه( �

  .]  1987ا����ر إ���G ه�E ه% ,. ,Mاد ا��و�MآMل ا(9	% ا�#ي �> ا
���د" &% 
�م  10ا���دة [

  : �M1ن ,�Gم ا���8
�ت ا()اف 
	� ا�M�E ا����%  .4
5اض �E �# ه#ا ا��و�MآMل ؛ ) أ( ��Hا  
  ؛  2,. ا���دة  9ا��R &% ا���5�-ت أو ا��K ���ت ا����ر إ���G &% ا� 4ة ) ب( �
 ر���J ذات 9	� إ�� أي ,&O أو إد,��G8 أو �G&#2 و&4ً� ) ج( ��Jاد و��اM, �&�Vإ %& Rا��

  ؛  2,. ا���دة  10(�12م ا� 4ة 
8اءات Jm-غ ا��5	M,�ت ، آ�� ) د( �mأو ا ��G�8Mا����دئ ا�� SVMJ ، ء����ا! UI2 ا���4م

  ؛  9,. ا���دة  3وا� 4ة  7هM�E, Mص 
	�\ &% ا���دة 

�ة ا����E4 ا���4,� و&4ً� (�12م ا� 4ة ا) ه( ��Iت ا����	اض )5�H2  ؛  10,. ا���دة  

�� ) و( �5اض ا���4ر� ا��% ��5ه� ا(,�U8M�J �P أ�12م ا� 4ة ا� �H؛  12,. ا���دة ) ج(ا  
 ا����J و&4ً� �	��دة ) ز( ��J؛  ��4�6> ��ا  
 &% ا��ا�2ت ��5�� ه#ا ا��و�MآMل أو ��5�) ح( �]E�8�� ا� O�	, �&�Vأو إ O&� أي ,

  . وا
���ده� UI2 ,���4 ا(M2ال 
 &% ,�aاE� ��P �# ه#ا ا��و�MآMل وا
���ده� ؛ و ) ط( �]Eا�  
اض ه#ا ا��و�MآMل ) ي( �eأ O�4�� �G�	T�� 1. أن�� ��&�Vاءات إ  . �J` وا��Kذ أي إ8

5.  %& �ً&( RI�� ي دو��) j�#ا�#ر�� ، وآ ���T	� آ��� ا��و���M	و� ���Kا��� �G�!ا�����ة ووآ� <,|�
ا�U و�MYز أن �M�2 ��4ر أي ه��� أو , � �J افه#ا ا��و�MآMل ، أن ���A &% ا���8
�ت ا()

 �G� ، ��,M12 ا(ه	�� &% ا����د�. ا�����e أو ��,M12 ، أو دو��� ��E(�4 وآ��� و�( �����J �	
�5ض � <� �, ، U�ا, � �J اف(|� �, �ً
ا(وزون ، و���ي �|,��P ر�G��e &% أن ���A &% ا���8

ة 
	� ا(�� Vاف ا���
�د ا() `	� jذ� �	
و�M1ن ��Mل ا��ا���. و,��رآ��5V�: <G. (�12م . 
  . ا�E[�م ا��ا:	% ا�#ي ����5" ا()اف

  ا�!�.�: 12ا��دة 

اض ه#ا ا��و�MآMل ، � ��J	M4� %م اe) ، �P�,) :  

، و����M :�,� ه#" ا!���8
�ت  11وSV ا������ت !���8
�ت ا()اف J %�4� ���I2\ ا���دة ) أ( �
  ؛ 

  وإ���G�2 (ي )ف 
�E ا�T	U ؛  I�7	> ا�����Pت ا���4,� و&4ً� (�12م ا���دة ) ب( �

�اد ا���4ر� �EJًء 
	� ا��5	M,�ت ا��% ��	�4ه� U8M�J ا���د��. ) ج( ��J <]�E, M�P �	
 9و 7ا���4م 


	� ا()اف ؛  �G5�زMو�  

�ة ا����E4 ��	�4" و&4ً� (�12م ا���دة ) د( ��I�	� U	( أي .
 ��4�> ه#"  10إJ-غ ا()اف �I���


�ة؛ �Iا��  
 ا()اف 
	� M�2ر ا��8) ه( ��e S�Y�� أ�12م U8M�J ��5ا� �	
ا�U و, � �J اف
�ت ا()�

  ا��و�MآMل ؛ 




���. ) و( �إ�� ) د(و) ج(ا���4م ���I2 ��-ءم ، �4�J�> ا��5	M,�ت وا�T	��ت ا����ر إ���G &% ا� 4��. ا� 
 ا()اف ؛ و �e ., .���ا  ,�A ه+!ء ا��

اض ه#ا ا��و�MآMل أداء ,� �1	 �GJ �G ا()اف ,. ,�Gم أ:ى ��4�4ً� (e) ز( � .  

  ا�R3�م ا�����:  13ا��دة 

1.  �P�,)ا ��
 �I� �,ال ا�-زM,)ا jذ� %& ��J ، لMآMو����� ا(,Mال ا�-ز,� �����N ه#ا ا��

	� ,�Iه��ت ا()اف  �ً�  . ا����	� GJ#ا ا��و�MآMل ، �2

  . ا��و�MآMل وذ�M�J jا&O اbراء �4 ا()اف &% ا���8
�G ا(ول ا�E[�م ا����% ا��Kص E�J �# ه#ا  .2

  ا��H�G ��I هhا ا�	(و�,آ,ل وا/������:  14ا��دة 


	� :-ف ذ�j &% ه#ا  DE� <� �, �G�!MآMو��J ���� ,. أ�12م ���ل ,� &% ا!� �MآMو�ي 
	� ه#ا ا��I�
  . ا��و�MآMل

  ا�%,��?:  15ا��دة 


	� ه#ا ا��و�MآMل �	�ول  S��Mب ا���J p� � %& ل���PM, %& ����	�mدي ا����ت ا���1,� ا!��]E,16و 
 /أ�	Mل����H1987  ., ل 17، و&% أو��واM	�أ/ ����H1987  16إ�� %P�Aن ا�MPآ�/ ��E�1988  <,)ا و&% ,4

 /آ�MPن ا�P�A% 17ا�����ة &% M�M�Pرك ,. ��E�1988  ل 15إ��M	�أ/ ����H1988  .  

  �Gء ا����ذ:  16ا��دة 

 /آ�MPن ا�P�A% 1:� ه#ا ا��و�MآMل a�2 ا�E �ذ &% �� .1��E�1989  �	
 �ً19 �
��T إ��اع أ�2 k ،

	� ا��و�MآMل أو ���M\ أو ا��Mا&�4 
	�\ أو ا!���Pم إ��\ ,. UP�8 دول  O�ك ا����M19 ., ��)ا


	� ا(�� �	A% ا!G�H-ك ا���4�ي  �A�� دي�����1,� ا!�	� ����	�ت إ��]E, اد أوM�	� %���5ا�

�م  %& �J��	� �5V�Kة  1986ا���T ا�M&�ء �12�Jم ا� 4k17,. ا���دة  1، و ���و&% . ,. ا!� �


�م ا�M&�ء GJ#" ا��وط �J	Mل ذ�j ا���ر��، ���أ P �ذ ه#ا ا��و�MآMل &% ا��Mم ا���5I. ا�#ي �	%  ���2
  . ��ر�� ا�M&�ء �J	j ا��وط 

اض ا� 4ة  .2e)1  دي 19ً� ,��&ً� إ�������1,� ا!�	� ����	�إ ��]E, \
، ! ��5 أي M� j9د
 ��]Eا�� j	� %& ء��
  . ا��M1ك ا��% أود
��G ا��ول ا(

3.  �ً&�5J د:Mل ه#ا ا��و�MآMل a�2 ا�E �ذ ، ���p أي دو�� أو أي ,E[�� إ�	���� �	��1,� ا!����دي )
Mل &% ا��MآMو�م ا���5I. ا����% ���ر�� إ��اع j9 ا�����O أو ا�M�4ل أو ا��Mا&�4 أو &% ه#ا ا��

�GJ ص�Kم ا����P!ا .  

  ا�
(اف ا�G [E�� 1%�� �Gء ا����ذ: 17ا��دة 

ا
�ة أ�12م ا���دة , S,5  لMآMو�&ً� &% ه#ا ا��( p��� دي�����1,� ا!�	� ����	�إ ��]E, أ�� دو�� أو �	
 ،
، وآ#�U8M�J j  2ن �M4م 
	� ا� Mر ��Y�J ا!��aا,�ت ا�Mا��5 
	�U8M�J �G أ�12م ا���دة �5J ��ر�� �Jء P �ذ" أ

، �	j ا!��aا,�ت ا��% �M1ن �Hر�� &% ذ�j ا���ر�� 
	� ا��ول وا��E[��ت  4)�ء وا���دة  2أ�� إ��  2ا��Mاد ,. 
  . MآMل اm�	���� �	��1,� ا!����دي ا��% أR��9 أ)ا&ً� ��Jر�� �Jء P �ذ ا��و�

  ا�%��'�ت:  18ا��دة 

  . ! �MYز إ�Jاء �� [�ت 
	� ه#ا ا��و�MآMل 

  ا/.<��ب:  19ا��دة 

 SJور أر, �5J R�أي و %& S�دMإ�� ا� %Jر آ���T:�8\ إM�J لMآMو��MYز (ي )ف أن �U�IE ,. ه#ا ا��
���p ه#ا ا!��IPب �Hر�ً� �5J و. أ��  2,. ا���دة  MEH1ات ,. ا!TV-ع a��!�Jا,�ت ا����دة &% ا� 4ة 



 %& \�	
 DE� ���I2 O2! :l ��ب أو &% أي ��ر��IP!ر ا�T:m S�دMا� <	I� ��وا�2ة ,. ��ر �EH ��4ءPا
  . إ:�Tر ا!��IPب 

  ��03 ا��C,ص:  20ا��دة 

�J� ,��Iو�� �Mدع أ�9 ا��و�MآMل ، ا�#ي ���5 9M�P\ ا(��P��H ، ا1Pm	�a�� ، ا�و��H ، ا�����E وا�5
  . ا����Y ، ��ى ا(,�. ا��5م �|,> ا�����ة 


	� ه#ا ا��و�MآMل S��M���J ، لM9)ا UI2 j�#J نM�MKا�� ، "�Pن أدM5�Mم ا���� j�#� �ًوإ����  

 ,. أ�	Mل�
��ل &% ه#ا ا��Mم ا��Iدس �PM�J ر2/�
�م S�H و����P. و��h��5I وأ� ����H  

�  �*(���Gا�,اد ا�c�b�� : ا�(�B أ�

�
M�Yا��  ��h����1د ا(وزون  ا���دة ا�� E�Hرة ا��  


� ا(و��M�Yا��  ---  ---  

CFCl3  (CFC-11)  1.0  

CF2Cl2  (CFC-12)  1.0  

C2F3Cl3  (CFC-113)  0.8  

C2F4Cl2  (CFC-114)  1.0  

C2F5Cl  (CFC-115)  0.6  

��P�Aا� �
M�Yا��  ---  ---  

CF2BrCl  (halon-1211)  3.0  

CF3Br  (halon-1301)  10.0  

C2F4Br2  (halon-2402)  6.0  

5اض ه#" * �Hف ��> اMHا�����2 و ���	ت ا�5�,M	5ة إ�� ا���E�I, اتدا!ت ��رات اE�H �د ا(وزون ه% ��4�
 <]�E, �1�J �G��4Eا��4رات و� .  

  ا�,اد ا�c�b�� ��G��)*: ا�(�G B�ء 

�
M�Yا��  ��h����1د ا(وزون  ا���دة ا�� E�Hرات ا��  


� ا(و��M�Yا��  ---  ---  

CF3Cl  (CFC-13)  1.0  

C2FCl5  (CFC-111)  1.0  

C2F2Cl4  (CFC-112)  1.0  

C3FCl7  (CFC-211)  1.0  

C3F2Cl6  (CFC-212)  1.0  

C3F3Cl5  (CFC-213)  1.0  

C3F4Cl4  (CFC-214)  1.0  

C3F5Cl3  (CFC-215)  1.0  

C3F6Cl2  (CFC-216)  1.0  

C3F7Cl  (CFC-217)  1.0  



��P�Aا� �
M�Yا��  ---  ---  

CCl4  رM	1ا� ��
�Jن رMJآ��ت ا�1,  1.1  

�A��Aا� �
M�Yا��  ---  ---  

C2H3Cl3  ن�A�!ر اM	رم*(�-�% آM&روM	آ ��A�,)  0.1  

  1,1,2آ	Mر ا!��Aن ! ��� ه#" ا��آ��� إ�� �-�% * 

[�� B�)  ا�,اد ا�c�b�� ��G��)*: ا�

�
M�Yات  ا���دة  ا��,MI�!د ا�
  ا��4رة 
	� اE�H �د ا(وزون  


� ا(و��M�Yا��  ---  ---  ---  

CHFCl2  (HCFC-21) **  1  0.04  

CHF2Cl  (HCFC-22) **  1  0.055  

CH2FCl  (HCFC-31)  1  0.02  

C2HFCl4  (HCFC-121)  2  0.01-0.04  

C2HF2Cl3  (HCFC-122)  3  0.02-0.08  

C2HF3Cl2  (HCFC-123)  3  0.02-0.06  

CHCI2CF3  (HCFC-123) **  -  0.02  

C2HF4Cl  (HCFC-124)  2  0.02-0.04  

CHFCICF3  (HCFC-124) **  -  0.022  

C2H2FCl3  (HCFC-131)  3  0.007-0.05  

C2H2F2Cl2  (HCFC-132)  4  0.008-0.05  

C2H2F3Cl  (HCFC-133)  3  0.02-0.06  

C2H3FCl2  (HCFC-141)  3  0.005-0.07  

CH3CFCI2  (HCFC-141b) **  -  0.11  

C2H3F2Cl  (HCFC-142)  3  0.008-0.07  

CH3CF2Cl  (HCFC-142b) **  -  0.065  

C2H4FCl  (HCFC-151)  2  0.003-0.005  

C3HFCl6  (HCFC-221)  5  0.015-0.07  

C3HF2Cl5  (HCFC-222)  9  0.01-0.09  

C3HF3Cl4  (HCFC-223)  12  0.01-0.08  

C3HF4Cl3  (HCFC-224)  12  0.01-0.09  

C3HF5Cl2  (HCFC-225)  9  0.02-0.07  

CF3CF2CHCl2  (HCFC-225ca) **  -  0.025  

CF2ClCF2CHCIF  (hcfc-225cb) **  -  0.033  

C3HF6Cl  (HCFC-226)  5  0.02-0.10  

C3H2FCl5  (HCFC-231)  9  0.05-0.09  

C3H2F2Cl4  (HCFC-232)  16  0.008-0.10  



C3H2F3Cl3  (HCFC-233)  18  0.007-0.23  

C3H2F4Cl2  (HCFC-234)  16  0.01-0.28  

C3H2F5Cl  (HCFC-235)  9  0.03-0.52  

C3H3FCl4  (HCFC-241)  12  0.004-0.09  

C3H3F2Cl3  (HCFC-242)  18  0.005-0.13  

C3H3F3Cl2  (HCFC243)  18  0.007-0.12  

C3H3F4Cl  (HCFC-244)  12  0.009-0.14  

C3H4FCl3  (HCFC-251)  12  0.001-0.01  

C3H4F2Cl2  (HCFC-252)  16  0.005-0.04  

C3H4F3Cl  (HCFC-253)  12  0.003-0.03  

C3H5FCl2  (HCFC-261)  9  0.002-0.02  

C3H5F2Cl  (HCFC-262)  9  0.002-0.02  

C3H6FCl  (HCFC-271)  5  0.001-0.03  

��P�Aا� �
M�Yا��  ---  ---  ---  

CHFBr2  (HBFC-22B1)  1  1.00  

CHF2Br  ---  1  0.74  

CH2FBr  ---  1  0.73  

C2HFBr4  ---  2  0.3-0.8  

C2HF2Br3  ---  3  0.5-1.8  

C2HF3Br2  ---  3  0.4-1.6  

C2HF4Br  ---  2  0.7-1.2  

C2H2FBr3  ---  3  0.1-1.1  

C2H2F2Br2  ---  4  0.2-1.5  

C2H2F3Br  ---  3  0.7-1.6  

C2H3FBr2  ---  3  0.1-1.7  

C2H3F2Br  ---  3  0.2-1.1  

C2H4FBr  ---  2  0.07-0.1  

C3HFBr6  ---  5  0.3-1.5  

C3HF2Br5  ---  9  0.2-1.9  

C3HF3Br4  ---  12  0.3-1.8  

C3HF4Br3  ---  12  0.5-2.2  

C3HF5Br2  ---  9  0.9-2.0  

C3HF6Br  ---  5  0.7-3.3  

C3H2FBr5  ---  9  0.1-1.9  

C3H2F2Br4  ---  16  0.2-2.1  

C3H2F3Br3  ---  18  0.2-5.6  

C3H2F4Br2  ---  16  0.3-7.5  

C3H2F5Br  ---  8  0.9-14.0  



C3H3FBr4  ---  12  0.08-1.9  

C3H3F2Br3  ---  18  0.1-3.1  

C3H3F3Br2  ---  18  0.1-2.5  

C3H3F4Br  ---  12  0.3-4.4  

C3H4FBr3  ---  12  0.03-0.3  

C3H4F2Br2  ---  16  0.1-1.0  

C3H4F3Br  ---  12  0.07-0.8  

C3H5FBr2  ---  9  0.04-0.4  

C3H5F2Br  ---  9  0.07-0.8  

C3H6FBr  ---  5  0.02-0.7  

�A��Aا� �
M�Yا��  ---  ---  ---  

CH2BrCl  ن�Aرو ا���M	آM,وJ  1  0.12  
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 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمم املتحدة
١٩٩٢ 



 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ،إن األطراف يف هذه االتفاقية

  بأن التغري يف مناخ األرض وآثاره الضارة متثل شاغالً مشتركاً للبشرية،إذ تعترف 

 إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبرية يف الغالف اجلوي من جراء أنشطة              لـق وإذ يسـاورها الق    
بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار                   

 اإليكولوجية الطبيعية وعلى البشرية،إضايف لسطح األرض والغالف اجلوي وميكن أن يؤثر تأثرياً سلبياً على األنظمة 

 أن أكـرب قسط من االنبعاثات العاملية يف املاضي واحلاضر لغازات الدفيئة نشأ يف البلدان                وإذ تالحـظ   
املـتقدمة النمو، وأن متوسط االنبعاثات للفرد يف البلدان النامية ما زال منخفضاً نسبياً، وأن القسط الناشئ يف                  

 نبعاثات العاملية سيزيد لتلبية احتياجاهتا االجتماعية واإلمنائية،البلدان النامية من اال

  دور وأمهية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة يف األنظمة اإليكولوجية الربية والبحرية،وإذ تدرك 

 أن قدراً كبرياً من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغري املناخ، وال سيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه                وإذ تالحظ  
 أمناطه اإلقليمية،و

 بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب أقصى ما ميكن من التعاون من جانب مجيع البلدان                وإذ تعـترف   
ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومالئمة، وفقاً ملسؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، ووفقاً لقدرات كل               

 منها وظروفها االجتماعية واالقتصادية،

 إىل األحكام ذات الصلة من إعالن مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، الذي اعتمد يف                إذ تشـري  و 
 ،١٩٧٢يونيه / حزيران١٦ستكهومل يف 

 إىل أن للدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، احلق السيادي يف استغالل               وإذ تشـري   
اساهتا البيئية واإلمنائية، وعليها مسؤولية كفالة أال تسبب األنشطة اليت تقع داخل            مواردها اخلاصة هبا مبقتضى سي    

 واليتها أو حتت سيطرهتا ضرراً لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود واليتها الوطنية،

  مبدأ سيادة الدول يف التعاون الدويل لتناول تغري املناخ،وإذ تؤكد من جديد 

تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس املعايري البيئية واألهداف اإلدارية            بضرورة أن    وإذ تسـلم   
وأولويـات اإلطار البيئي واإلمنائي الذي تنطبق عليه، وأن املعايري اليت تطبقها بعض البلدان قد تكون غري مناسبة                  

 ان نامية معينة،وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية ال مربر هلا بالنسبة لبلدان أخرى، ال سيما لبلد
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بشأن  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٤٤/٢٢٨ إىل أحكام قرار اجلمعية العامة       وإذ تشري أيضاً   
 ٤٤/٢٠٧، و١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٤٣/٥٣، والقرارات مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية

 ٤٦/١٦٩ و ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ملؤرخ   ا ٤٥/٢١٢، و ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املـؤرخ   
  بشأن محاية املناخ العاملي ملنفعة أجيال البشرية احلاضرة واملقبلة،١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 

 ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٤٤/٢٠٦ إىل أحكام قرار اجلمعية العامة       وإذ تشـري كذلك    
 منسوب مياه البحار من آثار ضارة باجلزر واملناطق الساحلية، وال سيما املناطق بشأن ما ميكن أن ينشأ عن ارتفاع

ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٤٤/١٧٢الساحلية املنخفضة، وإىل األحكام ذات الصلة من قرار اجلمعية العامة 
  بشأن تنفيذ خطة العمل ملكافحة التصحر،١٩٨٩

، وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة ١٩٨٥ة األوزون لعام  إىل اتفاقية فيينا حلماية طبق  وإذ تشري  
 ،١٩٩٠يونيه / حزيران٢٩، بالشكل الذي كيف وعّدل به يف ١٩٨٧لطبقة األوزون لعام 

 ،١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٧ باإلعالن الوزاري ملؤمتر املناخ العاملي الثاين الذي اعتمد يف وإذ حتيط علماً 

ال التحليلية القيمة اليت يضطلع هبا كثري من الدول يف جمال تغري املناخ واإلسهامات اهلامة  األعموإذ تدرك 
اليت تقدمها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغري ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات 

ة الدولية األخرى، لتبادل نتائج البحث العلمي      منظومة األمم املتحدة، فضالً عن اهليئات الدولية واهليئات احلكومي        
 وتنسيق البحوث،

 بأن اخلطوات املطلوبة لفهم تغري املناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية وإذ تسلم 
 إذا اسـتندت إىل االعتـبارات العلمـية والفنـية واالقتصادية ذات الصلة وإذا أعيد تقييمها باستمرار يف ضوء                  

 االكتشافات اجلديدة يف هذه اجملاالت، 

 بأن اإلجراءات املختلفة الرامية إىل تناول تغري املناخ هلا ما يربرها اقتصادياً يف حد ذاهتا كما                 وإذ تسـلم   
 ميكن أن تساعد على حل مشاكل بيئية أخرى،

حنو مرن على أساس    بضرورة قيام البلدان املتقدمة النمو باختاذ إجراءات فورية على          وإذ تسـلم أيضـاً       
أولويات واضحة، كخطوة أوىل حنو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العاملي والوطين وكذلك              
على الصعيد اإلقليمي، حيثما يتم االتفاق على ذلك، تأخذ يف احلسبان مجيع غازات الدفيئة، مع املراعاة الواجبة                 

 يئة،إلسهاماهتا النسبية يف استفحال ظاهرة الدف

بأن البلدان املنخفضة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية والبلدان ذات املناطق الساحلية وإذ تسلم كذلك  
املنخفضـة واملناطق اجلافة وشبه اجلافة أو املناطق املعّرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات               

 اصة لآلثار الضارة لتغري املناخ،النظم اإليكولوجية اجلبلية الضعيفة معرضة بصفة خ
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 باملصاعب اخلاصة للبلدان نتيجة لإلجراءات املتخذة من أجل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة              وإذ تسلم  
 وال سيما البلدان النامية، اليت تعتمد اقتصاداهتا بصفة خاصة على إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه وتصديره،

تكامل بني االستجابات لتغري املناخ والتنمية االجتماعية واالقتصادية بغية          وجوب التنسيق امل   وإذ تؤكـد   
تفـادي أن تـلحق آثار ضارة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، مع املراعاة الكاملة لالحتياجات املشروعة ذات                

 األولوية للبلدان النامية لتحقيق منو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر،

يلـزم جلمـيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، الوصول إىل املوارد الالزمة لتحقيق التنمية                بأنـه    وإذ تسـلم   
االجتماعية واالقتصادية املستدامة، وكي حتقق البلدان النامية تقدماً صوب هذا اهلدف، تلزم زيادة استهالكها من الطاقة،                

 يف انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام، وذلك بعدة طرق من           مع مراعاة إمكانيات حتقيق املزيد من كفاءة الطاقة والتحكم        
 بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط جتعل هذا االستخدام ذا نفع من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية،

 صممت على محاية النظام املناخي لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل،وقد  

 :اتفقت على ما يلي 

 ١املادة 

 *التعاريف

 :ألغراض هذه االتفاقية 

يعين التغريات اليت تطرأ على البيئة الطبيعية أو احليوية من          " اآلثار الضارة لتغري املناخ   "مصـطلح    -١ 
جراء تغري املناخ واليت هلا آثار ضارة كبرية على تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم اإليكولوجية الطبيعية واملسرية أو 

 . االقتصادية أو على صحة اإلنسان ورفاهه�ة على عمل النظم االجتماعي

يعين تغرياً يف املناخ يعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط            " تغـري املناخ  "مصـطلح    -٢ 
البشـري الـذي يفضي إىل تغري يف تكوين الغالف اجلوي العاملي والذي يالحظ، باإلضافة إىل التقلب الطبيعي                  

 .متماثلةللمناخ، على مدى فترات زمنية 

يعين كامل عمليات الغالف اجلوي والغالف املائي واحمليط احليوي         " النظام املناخي "مصـطلح    -٣ 
 .واحمليط األرضي وتفاعالهتا

أو سالئفها يف الغالف اجلوي على امتداد       /يعين إطالق غازات الدفيئة و    " االنبعاثات"مصـطلح    -٤ 
 .رقعة حمددة وفترة زمنية حمددة

                                                        

 .تدرج عناوين املواد للتيسري على القارئ فقط * 
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يعين تلك العناصر الغازية املكونة للغالف اجلوي، الطبيعية والبشرية        " ت الدفيئة غازا"مصـطلح    -٥ 
 .املصدر معاً، اليت متتص األشعة دون احلمراء وتعيد بث هذه األشعة

يعين منظمة تكوهنا دول ذات سيادة يف منطقة        " املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي   "مصطلح   -٦ 
يتعلق باملسائل اليت تنظمها هذه االتفاقية أو بروتوكوالهتا، وتكون مفوضة حسب معينة ويكون هلا اختصاص فيما 

األصـول، وفقـاً إلجـراءاهتا الداخلية، بالتوقيع على الصكوك املعنية أو التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو                   
 .االنضمام إليها

اخ ختتزن فيه أو فيها غازات      يعين عنصراً أو عناصر أي من مكونات نظام املن        " اخلزان"مصطلح   -٧ 
 .الدفيئة أو سالئف غازات الدفيئة

يعين أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غازات الدفيئة أو اهلباء اجلوي أو              " املصـرف "مصـطلح    -٨ 
 .سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي

هلباء اجلوي أو   يعين أي عملية أو نشاط يطلق غازاً من غازات الدفيئة أو ا           " املصدر"مصـطلح    -٩ 
 .سالئف غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي

 ٢املادة 

 اهلدف

اهلدف النهائي هلذه االتفاقية، وألي صكوك قانونية متصلة هبا قد يعتمدها مؤمتر األطراف، هو الوصول،                
ول دون  وفقاً ألحكام االتفاقية ذات الصلة، إىل تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حي               

وينبغي بلوغ هذا املستوى يف إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم . تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي
اإليكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغري املناخ، وتضمن عدم تعّرض إنتاج األغذية للخطر، وتسمح باملضي 

 .قدماً يف التنمية االقتصادية على حنو مستدام

 ٣املادة 

 املبادئ

 :تسترشد األطراف، يف اإلجراءات اليت تتخذها لبلوغ هدف االتفاقية وتنفيذ أحكامها، مبا يلي، يف مجلة أمور 

: حتمـي األطـراف النظام املناخي ملنفعة أجيال البشرية احلاضرة واملقبلة، على أساس اإلنصاف      -١ 
وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ البلدان       . قدرات كل منها  ووفقـاً ملسـؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، و        

 .املتقدمة النمو األطراف مكان الصدارة يف مكافحة تغري املناخ واآلثار الضارة املترتبة عليه
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يوىل االعتبار التام لالحتياجات احملددة والظروف اخلاصة للبلدان النامية األطراف، وال سيما تلك  -٢ 
تأثر بالنتائج الضارة النامجة عن تغري املناخ، ولألطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف، املعّرضة بشكل خاص لل

 .اليت سيتعني عليها أن تتحمل عبئاً غري متناسب أو غري عادي مبقتضى االتفاقية

األدىن تتخذ األطراف تدابري وقائية الستباق أسباب تغري املناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إىل احلد  -٣ 
وحيثما توجد هتديدات حبدوث ضرر جسيم أو غري قابل لإلصالح، ال ينبغي التذرع . وللتخفيف من آثاره الضارة

باالفتقار إىل يقني علمي قاطع كسبب لتأجيل اختاذ هذه التدابري، على أن يؤخذ يف االعتبار أن السياسات والتدابري 
ولتحقيق . فعالية الكلفة، مبا يضمن حتقيق منافع عاملية بأقل كلفة ممكنة         املتعلقة مبعاجلة تغري املناخ ينبغي أن تتسم ب       

 االقتصادية، وأن تكون �ذلك، ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابري يف االعتبار خمتلف السياقات االجتماعية         
مجيع شـاملة، وأن تغطـي مجيع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتكيف، وأن تشمل                 

 .وميكن تنفيذ جهود تناول تغري املناخ بالتعاون بني األطراف املهتمة. القطاعات االقتصادية

وينبغي أن تكون السياسات والتدابري،     . لألطـراف حـق تعزيز التنمية املستدامة وعليها هذا الواجب          -٤ 
وف احملددة لكل طرف، كما ينبغي هلا أن املـتخذة حلماية النظام املناخي من التغري الناجم عن نشاط بشري، مالئمة للظر  

 .تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية االقتصادية ضرورية الختاذ تدابري لتناول تغري املناخ

ينـبغي أن تتعاون األطراف لتعزيز نظام اقتصادي دويل مساند ومفتوح يفضي إىل منو اقتصادي           -٥ 
مجيع األطراف، وال سيما البلدان النامية األطراف، ومن مث يتيح هلا املزيد من القدرة مستدام وتنمية مستدامة لدى 
وينبغي أال تكون التدابري املتخذة ملكافحة تغري املناخ، مبا يف ذلك التدابري املتخذة             . على تناول مشاكل تغري املناخ    

 .رة الدوليةمن جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غري مربر أو تقييد مقنع للتجا

 ٤املادة 

 االلتزامات

يقوم مجيع األطراف، واضعني يف االعتبار مسؤولياهتم املشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتم             -١ 
 :وأهدافهم وظروفهم اإلمنائية احملددة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يلي

ادر مجيع غازات الدفيئة اليت ال      وضـع قوائـم وطنية حلصر االنبعاثات البشرية املصدر من مص           )أ( 
حيكمها بروتوكول مونتريال، وإزالة املصارف هلذه الغازات، واستكماهلا دورياً، ونشرها وإتاحتها ملؤمتر األطراف، 

 ، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤمتر األطراف؛١٢وفقاً للمادة 

، إقليمية، تتضمن تدابري للتخفيف من تغري املناخ إعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك مالئماً )ب( 
عـن طـريق معاجلة االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال، حبسب                 
املصدر، وإزالة هذه االنبعاثات، حبسب املصرف، واختاذ تدابري لتيسري التكيف بشكل مالئم مع تغري املناخ، وتنفيذ 

 لربامج ونشرها واستكماهلا بصفة دورية؛تلك ا
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العمـل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات واملمارسات والعمليات               )ج( 
اليت تكبح أو ختفض أو متنع االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال يف مجيع                   

 ة، مبا يف ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات؛القطاعات ذات الصل

تعزيـز اإلدارة املسـتدامة والعمـل والتعاون على حفظ وتعزيز، حسبما يكون ذلك مالئماً،                )د( 
 والغابات  مصارف وخزانات مجيع غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال، مبا يف ذلك الكتلة احليوية              

 واحمليطات، فضالً عن النظم اإليكولوجية األخرى الربية والساحلية والبحرية؛

التعاون على اإلعداد للتكيف مع آثار تغري املناخ؛ وتطوير وإعداد خطط مالئمة ومتكاملة إلدارة   )ه( 
فريقيا، متضررة باجلفاف   املـناطق السـاحلية، واملـوارد املائية والزراعة، وحلماية وإنعاش مناطق، ال سيما يف أ              

 والتصحر، وبالفيضانات؛

يف سياساهتا وإجراءاهتا االجتماعية . أخذ اعتبارات تغري املناخ يف احلسبان، إىل احلد املمكن عملياً )و( 
واالقتصـادية والبيئـية ذات الصلة، واستخدام أساليب مالئمة، مثل تقييمات األثر، تصاغ وحتدد على الصعيد                

لتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة اليت تلحق باالقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة من جراء                الوطـين، بغية ا   
 املشاريع أو التدابري اليت يضطلعون هبا من أجل التخفيف من تغري املناخ أو التكيف معه؛

القتصادية  ا �العمـل والتعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية واالجتماعية            )ز( 
وغريها، والرصد املنتظم وتطوير حمفوظات البيانات املتصلة بالنظام املناخي والرامية إىل زيادة الفهم وختفيض أو               
إزالـة الشـكوك املتبقـية فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغري املناخ وفيما يتعلق بالنتائج االقتصادية                  

 ختلفة؛واالجتماعية الستراتيجيات االستجابة امل

العمل والتعاون على التبادل الكامل واملفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية            )ح( 
 االقتصـادية والقانونـية ذات الصلة املتعلقة بالنظام املناخي وتغري املناخ، وبالنتائج االقتصادية              �واالجتماعـية   

 واالجتماعية الستراتيجيات االستجابة املختلفة؛

العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغري املناخ، وتشجيع املشاركة  )ط( 
 على أوسع نطاق يف هذه العملية، مبا يف ذلك املشاركة من جانب املنظمات غري احلكومية؛

 .١٢إبالغ مؤمتر األطراف باملعلومات املتصلة بالتنفيذ، وفقاً للمادة  )ي( 

البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول، على وجه            تلـتزم    -٢ 
 :التحديد مبا هو منصوص عليه فيما يلي
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 ويتخذ تدابري مناظرة بشأن التخفيف من تغري        )١(يعتمد كل من هؤالء األطراف سياسات وطنية       )أ( 
ية املصدر من قبله ومحاية وتعزيز مصارف وخزانات املـناخ، عـن طريق احلد من انبعاثات غازات الدفيئة البشر          

غـازات الدفيئة لديه، وستظهر هذه السياسات والتدابري أن البلدان املتقدمة النمو آخذة بزمام املبادرة إىل تعديل                 
هناية االجتاهات األطول أجالً لالنبعاثات البشرية املصدر مبا يتفق مع هدف االتفاقية، مع اإلقرار بأن العودة حبلول 

هذا العقد إىل مستويات سابقة لالنبعاثات البشرية املصدر من ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات الدفيئة اليت                 
ال حيكمها بروتوكول مونتريال، ستسهم يف حتقيق ذلك التعديل، ومع مراعاة االختالفات يف نقاط البدء بالنسبة                

د مواردها وضرورة احلفاظ على منو اقتصادي قوي ومستدام،         هلذه األطراف وهنجها وهياكلها االقتصادية وقواع     
والتكنولوجـيات املتاحة وغري ذلك من الظروف املنفردة، فضالً عن ضرورة تقدمي مسامهات منصفة ومناسبة من        

وميكن هلذه األطراف أن تنفذ تلك السياسات       . جانب كل من هذه األطراف يف اجلهد العاملي املتعلق هبذا اهلدف          
بري باالشـتراك مع أطراف أخرى وميكن أن تساعد أطرافاً أخرى يف املسامهة يف حتقيق هدف االتفاقية،                 والـتدا 

 وخباصة هدف هذه الفقرة الفرعية؛

مـن أجل تعزيز إحراز تقدم لبلوغ هذه الغاية، يقوم كل من هؤالء األطراف، يف غضون ستة                  )ب( 
، بإبالغ معلومات مفصلة    ١٢ية فيما بعد، ووفقاً للمادة      أشـهر من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لـه وبصفة دور         
أعاله وكذلك بشأن انبعاثاته البشرية املصدر املسقطة ) أ(بشـأن سياساته وتدابريه املشار إليها يف الفقرة الفرعية       

لك للفترة الناجتة من مصادر غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال وإزالة املصارف هلذه االنبعاثات وذ
 ، بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة هبذه االنبعاثات البشرية املصدر من           )أ(املشـار إليها يف الفقرة الفرعية       

. ١٩٩٠ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال إىل مستوياهتا يف عام                 
 ؛٧ورته األوىل، وبعد ذلك بصورة دورية، وفقاً للمادة ويستعرض مؤمتر األطراف هذه املعلومات يف د

تـراعي حسـابات االنبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وإزالة مصارفها هلا، ألغراض الفقرة               )ج( 
أعاله، أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك القدرة الفعالة للمصارف وما يسهم به كل غاز من ) ب(الفرعية 

وسينظر مؤمتر األطراف يف منهجيات هذه احلسابات ويوافق عليها يف دورته األوىل،            .  تغري املناخ  هذه الغازات يف  
 ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد؛

. أعاله) ب(و) أ(يسـتعرض مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، مدى كفاية الفقرتني الفرعيتني             )د( 
قييمات العلمية املتاحة بشأن تغري املناخ وآثاره، فضالً عن         وجيري هذا االستعراض يف ضوء أفضل املعلومات والت       

واستناداً إىل هذا االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف       . املعلومـات الفنـية واالجتماعـية واالقتصادية ذات الصلة        
 كما. أعاله) ب(و) أ(إجـراءات مناسبة، قد تشمل اعتماد تعديالت لاللتزامات الواردة يف الفقرتني الفرعيتني             

يتخذ مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، مقررات بشأن معايري التنفيذ املشترك على النحو املبني يف الفقرة الفرعية                 
ديسمرب / كانون األول  ٣١يف موعد ال يتجاوز     ) ب(و) أ(وجيري استعراض ثان للفقرتني الفرعيتني      . أعـاله ) أ(

 ف، إىل أن يتحقق هدف هذه االتفاقية؛، وبعد ذلك على فترات منتظمة حيددها مؤمتر األطرا١٩٩٨

                                                        

 .يشمل هذا السياسات والتدابري اليت تعتمدها املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي )١(
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 :يقوم كل من هؤالء األطراف مبا يلي  )ه( 

ينسـق، حسبما يكون ذلك مالئماً مع األطراف األخرى، الصكوك االقتصادية واإلدارية ذات              `١`
 الصلة اليت تعد لتحقيق هدف هذه االتفاقية؛

 األنشطة اليت تؤدي إىل زيادة      حيـدد ويسـتعرض بصورة دورية سياساته وممارساته اليت تشجع          `٢`
االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال إىل مستويات             

 أعلى مما كانت ستبلغه بعد ذلك؛

، املعلومات املتاحة بغية    ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١يستعرض مؤمتر األطراف، يف موعد أقصاه        )و( 
  ما قد يكون مالئماً من تعديالت للقوائم الواردة يف املرفقني األول والثاين مبوافقة الطرف املعين؛اختاذ قرارات بشأن

جيـوز ألي طرف غري مدرج يف املرفق األول أن يقوم، يف صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو                  )ز( 
. أعاله) ب(و) أ(تني الفرعيتني   انضـمامه، أو يف أي وقت الحق لذلك، بإشعار الوديع بأنه يعتزم االلتزام بالفقر             

 .ويقوم الوديع بإخطار املوقعني واألطراف اآلخرين بأي إشعار من هذا القبيل

تقوم البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف املتقدمة النمو األخرى املدرجة يف املرفق الثاين،              -٣ 
ملتفق عليها اليت تتكبدها البلدان النامية األطراف يف        بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة ا        

وتقوم تلك البلدان أيضاً بتوفري املوارد املالية، مبا يف ذلك موارد . ١٢ من املادة ١االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 
 عليها لتنفيذ التدابري    لنقل التكنولوجيا، الالزمة للبلدان النامية األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق          

 من هذه املادة واليت يتفق عليها بني البلد النامي الطرف والكيان الدويل أو الكيانات الدولية                ١املشمولة بالفقرة   
ويراعى يف تنفيذ هذه االلتزامات احلاجة إىل توفري عنصري الكفاية          . ، وفقاً لتلك املادة   ١١املشـار إليها يف املادة      

 .يف تدفق األموال وأمهية التقاسم املناسب لألعباء فيما بني البلدان املتقدمة النمو األطرافوالقابلية للتنبؤ 

تقـوم البلدان املتقدمة النمو األطراف املتقدمة النمو واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق الثاين          -٤ 
ناخ الضارة يف تغطية تكاليف التكيُّف مع أيضاً مبساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة آلثار تغيُّر امل

 .تلك اآلثار الضارة

تتخذ البلدان املتقدمة النمو األطراف واألطراف املتقدمة النمو األخرى املدرجة يف املرفق الثاين              -٥ 
مجـيع اخلطـوات املمكنة عملياً، حسبما يكون مالئماً، بتعزيز وتيسري ومتويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً                
والدراية الفنية إىل األطراف األخرى، وخباصة البلدان النامية األطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ 

ويف هذه العملية، تدعم البلدان املتقدمة النمو األطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات            . أحكام االتفاقية 
اً لألطراف واملنظمات األخرى اليت بوسعها ذلك أن تساعد يف تيسري           وميكن أيض . احمللية للبلدان النامية األطراف   

 .نقل تلك التكنولوجيات

بالنسـبة إىل األطراف املدرجني يف املرفق األول الذين ميرون بعملية التحول إىل اقتصاد سوقي                -٦ 
ذلك من أجل تعزيز قدرة      أعاله و  ٢يسمح هلم مؤمتر األطراف بقدر من املرونة يف تنفيذ التزاماهتم مبوجب الفقرة             
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هؤالء األطراف على معاجلة تغري املناخ، مبا يف ذلك ما يتعلق مبستوى ما أطلقه يف املاضي من االنبعاثات البشرية                   
 .املصدر من غازات الدفيئة، اليت ال حيكمها بروتوكول مونتريال الذي اختري كسند مرجعي

الية اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان        يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية األطراف بفع       -٧ 
املتقدمة النمو األطراف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق باملوارد املالية ونقل التكنولوجيا، ويأخذ بعني االعتبار متاماً                

 .الغالبة للبلدان النامية األطرافأن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر مها األولويات األوىل و

لـدى تنفـيذ االلتزامات الواردة يف هذه املادة يويل األطراف االهتمام التام الختاذ ما يلزم من                  -٨ 
إجـراءات مبوجب االتفاقية، مبا فيها اإلجراءات املتعلقة بالتمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا لتلبية االحتياجات              

أو أثر تنفيذ تدابري االستجابة /دان النامية األطراف الناشئة عن اآلثار الضارة لتغري املناخ وواالهتمامات احملددة للبل
 :لتغري املناخ، وخباصة على

 البلدان اجلزرية الصغرية؛ )أ( 

 البلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة؛ )ب( 

 ناطق املعرضة لتدهور األحراج؛البلدان ذات املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق احملرجة وامل )ج( 

 البلدان ذات املناطق املعّرضة للكوارث الطبيعية؛ )د( 

 البلدان ذات املناطق املعّرضة للجفاف والتصحر؛  )ه( 

 البلدان اليت يرتفع فيها التلوث اجلوي يف املناطق احلضرية؛ )و( 

 ها النظم اإليكولوجية اجلبلية؛البلدان ذات املناطق اليت هبا نظم إيكولوجية ضعيفة، مبا في )ز( 

أو /الـبلدان اليت يعتمد اقتصادها اعتماداً كبرياً على الدخل الناشئ عن إنتاج وجتهيز وتصدير و        )ح( 
 استهالك أنواع من الوقود األحفوري واملنتجات كثيفة الطاقة املرتبطة به؛

 .البلدان غري الساحلية وبلدان العبور )ط( 

 .متر األطراف إجراءات، حسبما يكون ذلك مالئماً، فيما يتعلق هبذه الفقرةوكذلك، جيوز أن يتخذ مؤ

يويل األطراف اعتباراً كامالً لالحتياجات احملددة واألوضاع اخلاصة ألقل البلدان منواً فيما تتخذه  -٩ 
 .من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا

ذ االلتزامات املترتبة على االتفاقية، وضع األطراف،       ، عند تنفي  ١٠يراعي األطراف، وفقاً للمادة      -١٠ 
ال سـيما البلدان النامية األطراف، املعّرضة اقتصاداهتا لآلثار الضارة النامجة عن تنفيذ التدابري املتخذة لالستجابة                

ت مستمدة وينطبق هذا بوجه خاص على األطراف الذين تعتمد اقتصاداهتم اعتماداً شديداً على إيرادا. لتغري املناخ
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أو استخدام /أو استهالك الوقود األحفوري واملنتجات كثيفة الطاقة املرتبطة به و      /أو جتهيز وتصدير و   /من إنتاج و  
 .الوقود األحفوري الذي تواجه هذه األطراف مصاعب كبرية يف التحول إىل بدائل له

 ٥املادة 

 البحث والرصد املنتظم

 :، مبا يلي٤من املادة ) ز(١م مبوجب الفقرة يقوم األطراف، لدى اضطالعهم بالتزاماهت 

القـيام بدعـم، حيثما يكون ذلك مالئماً، وزيادة تطوير برامج وشبكات أو منظمات دولية                )أ( 
وحكومية دولية هتدف إىل حتديد وإجراء وتقييم ومتويل البحوث ومجع البيانات والرصد املنتظم، مع مراعاة احلاجة 

  احلد األدىن؛إىل تقليل ازدواج اجلهد إىل

دعـم اجلهـود الدولية واحلكومية الدولية الرامية إىل تعزيز الرصد املنتظم والطاقات والقدرات               )ب( 
الوطنـية يف جمال البحث العلمي والفين، ال سيما يف البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول إىل البيانات وتبادل                  

 ا من مناطق خارج الوالية الوطنية؛هذه البيانات وحتليالهتا اليت مت احلصول عليه

ومـراعاة االهتمامات واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والتعاون يف حتسني طاقاهتا وقدراهتا             )ج( 
 .أعاله) ب(و) أ(الكامنة على املشاركة يف اجلهود املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني 

 ٦املادة 

 التعليم والتدريب والتوعية العامة

 :، مبا يلي٤من املادة ) ط(١ األطراف، لدى االضطالع بالتزاماهتا مبوجب الفقرة يقوم 

العمل على الصعيد الوطين، وحيثما كان مالئماً، على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، ووفقاً  )أ( 
 :للقوانني واألنظمة الوطنية، ويف حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسري ما يلي

 يذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغري املناخ وآثاره؛وضع وتنف `١`

 إتاحة إمكانية حصول اجلمهور على املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وآثاره؛ `٢`

 مشاركة اجلمهور يف تناول تغري املناخ وآثاره وإعداد االستجابات املناسبة؛ `٣`

 تدريب املوظفني العلميني والفنيني واإلداريني؛ `٤`

التعاون، على الصعيد الدويل، وحيثما كان مالئما، باالستعانة باهليئات القائمة يف اجملاالت التالية  )ب( 
 :وتعزيزها
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 تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغري املناخ وآثاره؛ `١`

 وتبادل أو انتداب    تطويـر وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، مبا يف ذلك تعزيز املؤسسات الوطنية            `٢`
 .املوظفني لتدريب خرباء يف هذا امليدان، وال سيما للبلدان النامية

 ٧املادة 

 مؤمتر األطراف

 .ينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف -١ 

يـبقي مؤمتـر األطراف، بوصفه اهليئة العليا هلذه االتفاقية، قيد االستعراض املنتظم تنفيذ هذه                -٢ 
ة أخرى ذات صلة يعتمدها مؤمتر األطراف، ويتخذ املؤمتر، يف حدود واليته، القرارات االتفاقية وأي صكوك قانوني

 :وحتقيقا هلذه الغاية، يقوم مؤمتر األطراف مبا يلي. الالزمة لتعزيز التنفيذ الفعال لالتفاقية

الفحـص الـدوري اللتزامات األطراف والترتيبات املؤسسية مبوجب االتفاقية، يف ضوء هدف              )أ( 
 فاقية، واخلربة املكتسبة يف تنفيذها، وتطور املعارف العلمية والتكنولوجية؛االت

تعزيز وتيسري تبادل املعلومات عن التدابري اليت يعتمدها األطراف لتناول تغري املناخ وآثاره، مع               )ب( 
 جب االتفاقية؛مراعاة الظروف واملسؤوليات والقدرات املختلفة لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف مبو

القـيام، بناء على طلب طرفني أو أكثر، بتيسري تنسيق التدابري اليت يعتمدوهنا لتناول تغري املناخ                 )ج( 
وآثـاره، مـع مراعاة الظروف واملسؤوليات والقدرات املختلفة لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف               

 مبوجب االتفاقية؛

تفاقية، بتعزيز وتوجيه وضع منهجيات قابلة للمقارنة، يتفق عليها القيام، وفقاً هلدف وأحكام اال )د( 
مؤمتـر األطراف، من أجل مجلة أمور من بينها إعداد قوائم حتصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها وإزالتها                  

زيز وتوجيه بواسـطة املصـارف، وتقييم فعالية تدابري احلد من االنبعاثات وتعزيز إزالة هذه الغازات، والقيام بتع      
 حتسني تلك املنهجيات دورياً؛

إجراء تقييم، على أساس مجيع املعلومات اليت تتاح لـه وفقاً ألحكام االتفاقية، لتنفيذ االتفاقية من قبل                  )ه( 
األطـراف، وكذلـك لآلثـار الشـاملة النامجة عن التدابري املتخذة عمالً باالتفاقية، وعلى وجه اخلصوص اآلثار البيئية                   

 تصادية واالجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم حنو هدف االتفاقية؛واالق

 النظر يف التقارير املقدمة بانتظام عن تنفيذ االتفاقية واعتماد هذه التقارير وتأمني نشرها؛ )و( 

 تقدمي توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ االتفاقية؛ )ز( 

 ؛١١ واملادة ٤ من املادة ٥ و٤ و٣ة وفقاً للفقرات السعي إىل تعبئة موارد مالي )ح( 
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 إنشاء ما يرى ضرورياً من اهليئات الفرعية لتنفيذ االتفاقية؛ )ط( 

 استعراض التقارير املقدمة من هيئاته الفرعية وتقدمي التوجيه هلا؛ )ي( 

 ذلك النظام وتلك    االتفـاق عـلى نظام داخلي وقواعد مالية لـه وألي من اهليئات الفرعية، واعتماد              )ك( 
 القواعد بتوافق اآلراء؛

القـيام، حيثما كان مالئماً، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون املنظمات الدولية املختصة واهليئات              )ل( 
 احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املناسبة، والتماس واستخدام املعلومات اليت تقدمها؛

 .تحقيق هدف االتفاقية وكذلك سائر املهام املوكلة إليه مبوجب االتفاقيةممارسة أي مهام أخرى تلزم ل )م( 

يعـتمد مؤمتـر األطراف يف دورته األوىل، نظامه الداخلي واألنظمة الداخلية للهيئات الفرعية املنشأة                -٣ 
رارات احملددة يف   مبوجـب االتفاقـية، وتتضـمن إجراءات الختاذ القرارات يف املسائل اليت ال تشملها إجراءات اختاذ الق                

 .وقد تتضمن هذه اإلجراءات حتديد األغلبيات الالزمة العتماد قرارات معينة. االتفاقية

 إىل عقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف وتعقد الدورة بعد          ٢١تدعو األمانة املؤقتة املشار إليها يف املادة         -٤ 
تعقد، فيما بعد، الدورات العادية ملؤمتر األطراف مرة كل سنة ما           و. تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بفترة ال تتجاوز سنة واحدة        

 .مل يقرر مؤمتر األطراف خالف ذلك

تعقد دورات استثنائية ملؤمتر األطراف يف أي وقت آخر يراه املؤمتر الزماً، أو بناء على طلب خطي من                   -٥ 
 غضون ستة أشهر من تاريخ قيام األمانة        أي طرف، بشرط أن حيظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد األطراف على األقل يف             

 .بإبالغه إىل األطراف

ميكن لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضالً عن أي دولة عضو فيها                -٦ 
وجيوز املوافقة  . فأو املراقبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، أن يكونوا ممثلني بصفة مراقب يف دورات مؤمتر األطرا                

عـلى حضـور أيـة هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ذات اختصاص يف املسائل               
املشمولة باالتفاقية، وتكون قد أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف إحدى دورات مؤمتر األطراف ما                   

وخيضع قبول واشتراك املراقبني للنظام الداخلي املعتمد من        . راف احلاضرين على األقل   مل يعترض على ذلك ثلث عدد األط      
 .ِقبل مؤمتر األطراف

 ٨املادة 

 األمانة

 .تنشأ مبوجب هذا أمانة -١ 

 :تضطلع األمانة باملهام التالية -٢ 
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ة مبوجب االتفاقية وتقدمي    اختاذ الترتيبات املتعلقة بدورات مؤمتر األطراف ودورات هيئاته الفرعية املنشأ          )أ( 
 اخلدمات الالزمة إليها؛

 جتميع وإرسال التقارير املقدمة إليها؛ )ب( 

تيسري تقدمي املساعدة إىل األطراف، ال سيما البلدان النامية األطراف، بناء على طلبها، يف جتميع وإبالغ             )ج( 
 املعلومات املطلوبة وفقاً ألحكام االتفاقية؛

 ن أنشطتها وتقدميها إىل مؤمتر األطراف؛إعداد تقارير ع )د( 

 ضمان التنسيق الالزم مع أمانات اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة؛  )ه( 

الدخـول، حتـت التوجيه العام ملؤمتر األطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل األداء                  )و( 
 الفعال ملهامها؛

ددة يف االتفاقية ويف أي من بروتوكوالهتا وأي مهام أخرى حيددها مؤمتر            أداء املهام األخرى لألمانة احمل     )ز( 
 األطراف؛

 .يسمي مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات الالزمة ملمارستها عملها -٣ 

 ٩املادة 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

لمشورة العلمية والتكنولوجية لتزود مؤمتر األطراف، حسبما       تنشـأ مبوجـب هذا هيئة فرعية ل        -١ 
يكـون مالئمـاً، وهيـئاته الفرعـية األخـرى، باملعلومات واملشورة يف الوقت املناسب بشأن املسائل العلمية                  

 ويكون باب االشتراك يف هذه اهليئة مفتوحاً أمام مجيع األطراف، وتكون متعددة       . والتكنولوجية املتصلة باالتفاقية  
وتقدم اهليئة تقارير بانتظام إىل مؤمتر . وتضم ممثلني للحكومات ذوي كفاءة يف جمال اخلربة ذي الصلة. التخصصات

 .األطراف بشأن مجيع جوانب أعماهلا

 :تقوم هذه اهليئة، بتوجيه من مؤمتر األطراف وباالستعانة باهليئات الدولية املختصة القائمة، مبا يلي -٢ 

  عن حالة املعارف العلمية فيما يتصل بتغري املناخ وآثاره؛إعداد تقييمات )أ( 

 إعداد تقييمات علمية عن آثار التدابري املتخذة تنفيذاً لالتفاقية؛ )ب( 

حتديـد التكنولوجـيات والدراية اليت تتسم باالبتكار والكفاءة واحلداثة، وإسداء املشورة بشأن سبل               )ج( 
 كنولوجيات؛أو نقل تلك الت/ووسائل تعزيز تطوير و
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إسـداء املشورة بشأن الربامج العلمية والتعاون الدويل يف البحث والتطوير املتصلني بتغري املناخ وبشأن                )د( 
 سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية يف البلدان النامية؛

مؤمتر األطراف  الـرد عـلى األسئلة العلمية والتكنولوجية واخلاصة باملنهجية اليت قد يوجهها إىل اهليئة                 )ه( 
 .وهيئاته الفرعية

 .جيوز ملؤمتر األطراف أن يوضح وظائف واختصاصات هذه اهليئة مبزيد من التفصيل -٣ 

 ١٠املادة 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ

تنشـأ مبوجـب هـذا هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤمتر األطراف يف تقييم واستعراض التنفيذ الفعال                  -١ 
شتراك يف هذه اهليئة مفتوحاً أمام مجيع األطراف وتضم ممثلني للحكومات خرباء يف املسائل              ويكـون باب اال   . لالتفاقـية 

 .وتقدم اهليئة تقارير بانتظام إىل مؤمتر األطراف بشأن مجيع جوانب أعماهلا. املتصلة بتغري املناخ

 :تقوم هذه اهليئة، بتوجيه من مؤمتر األطراف، مبا يلي -٢ 

، لتقييم األثر العام اإلمجايل للخطوات اليت اختذها        ١٢ من املادة    ١ املبلغة وفقاً للفقرة     النظر يف املعلومات   )أ( 
 األطراف يف ضوء آخر التقييمات العلمية بشأن تغري املناخ؛

، بغية مساعدة مؤمتر األطراف على إجراء    ١٢ من املادة    ٢الـنظر يف املعلومـات املـبلغة وفقاً للفقرة           )ب( 
 ؛٤من املادة ) د(٢بة مبوجب الفقرة االستعراضات املطلو

 .مساعدة مؤمتر األطراف، حسبما يكون مالئماً، يف إعداد قراراته وتنفيذها )ج( 

 ١١املادة 

 اآللية املالية

حتدد مبوجب هذا آلية لتوفري املوارد املالية، كمنحة أو على أساس تساهلي، مبا يف ذلك املوارد                 -١ 
ل اآللية املالية حتت إرشاد مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمام هذا املؤمتر الذي             وتعم. الالزمة لنقل التكنولوجيا  

ويعهد بتشغيلها إىل كيان واحد أو أكثر       . يقرر سياساهتا وأولوياهتا الربناجمية ومعايري األهلية املتعلقة هبذه االتفاقية        
 . من الكيانات الدولية القائمة

 . ومتوازناً يف اآللية املالية ضمن نظام شفاف إلدارة شؤوهنامتثل مجيع األطراف متثيالً عادالً -٢ 

يـتفق مؤمتـر األطراف والكيان أو الكيانات اليت يعهد إليها بتشغيل اآللية املالية على ترتيبات إلنفاذ                  -٣ 
 :الفقرتني الواردتني أعاله، ويشمل ذلك ما يلي
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اخ متفقة مع السياسات، واألولويات الربناجمية، طـرائق لضـمان كون املشاريع املمولة لتناول تغري املن     )أ( 
 ومعايري األهلية اليت حيددها مؤمتر األطراف؛

طرائق جيوز مبوجبها إعادة النظر يف قرار متويل معني على ضوء هذه السياسات، واألولويات الربناجمية،                )ب( 
 ومعايري األهلية؛

ر األطراف بشأن عمليات التمويل اليت تقوم هبا، مما         تقـدمي الكيان أو الكيانات تقارير منتظمة إىل مؤمت         )ج( 
  أعاله؛١يتفق مع اقتضاء املساءلة املبني يف الفقرة 

القـيام، عـلى حنو قابل للتنبؤ والتعيني، بتحديد مبالغ التمويل الالزمة واملتوافرة لتنفيذ هذه االتفاقية                 )د( 
 .دورياًوحتديد الشروط اليت مبوجبها يعاد النظر يف ذلك املبلغ 

يـتخذ مؤمتـر األطراف ترتيبات لتنفيذ األحكام املذكورة أعاله يف دورته األوىل، مستعرضاً ومراعياً                -٤ 
ويف غضون أربع   . ، ويقرر إن كانت هذه الترتيبات املؤقتة ستستمر       ٢١ من املادة    ٣الترتيبات املؤقتة املشار إليها يف الفقرة       

 .تعراض اآللية املالية واختاذ التدابري املناسبةسنوات بعد ذلك، يقوم مؤمتر األطراف باس

والبلدان النامية  . للـبلدان املـتقدمة النمو األطراف أيضاً أن تقدم املوارد املالية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية              -٥ 
 .األطراف أن تستفيد من هذه املوارد، من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف

 ١٢املادة 

 إبالغ املعلومات املتعلقة بالتنفيذ

، يقوم كل طرف بإبالغ مؤمتر األطراف، عن طريق األمانة، بعناصر           ٤ مـن املادة     ١وفقـاً للفقـرة      -١ 
 :املعلومات التالية

قائمة وطنية حتصر االنبعاثات البشرية الصنع من مصادر مجيع غازات الدفيئة اليت ال حيكمها بروتوكول                )أ( 
زالة هذه الغازات بواسطة املصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها               وإ. مونتريال

 ويتفق عليها مؤمتر األطراف؛

 عرض عام للتدابري اليت اختذها الطرف أو يتوخى اختاذها لتنفيذ االتفاقية؛ )ب( 

اقية وأن من املناسب إدراجها يف      أي معلومـات أخرى يرى الطرف أهنا ذات صلة بتحقيق هدف االتف            )ج( 
 .بالغه، مبا يف ذلك، إن أمكن ذلك عملياً، مواد ذات صلة حبسابات االجتاهات العاملية لالنبعاثات

يقـوم كـل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من األطراف املدرجني يف املرفق األول بإدراج                   -٢ 
 :عناصر املعلومات التالية يف بالغه
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 من) ب(٢و) أ(٢ للسياسات والتدابري اليت اعتمدها لتنفيذ التزاماته مبوجب الفقرتني          عـرض مفصـل    )أ( 
 ؛٤املادة 

أعاله مباشرة  ) أ(تقدير حمدد لآلثار اليت ستنجم عن السياسات والتدابري املشار إليها يف الفقرة الفرعية               )ب( 
إزالتها بواسطة مصارفه خالل الفترة املشار إليها يف        بالنسـبة إىل انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع من مصادره هو و           

 .٤من املادة ) أ(٢الفقرة 

باإلضـافة إىل ذلـك، يقـوم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف متقدم النمو آخر من األطراف                    -٣ 
 .٤ من املادة ٥ و٤ و٣املدرجني يف املرفق الثاين بإدراج تفاصيل التدابري املتخذة وفقاً للفقرات 

للـبلدان النامـية األطـراف أن تقـترح، عـلى أساس طوعي، مشاريع للتمويل، مبا يف ذلك                   -٤ 
التكنولوجـيات أو املـواد أو املعدات أو التقنيات أو املمارسات احملددة اليت ستلزم لتنفيذ هذه املشاريع، مع إعطاء           

فيئة وإزالة املزيد من هذه الغازات، تقدير، إن أمكن، جلميع التكاليف اإلضافية وللتخفيضات يف انبعاثات غازات الد     
 .وكذلك تقدير للمنافع الناجتة عن ذلك

يقدم كل بلد متقدم النمو طرف وكل طرف آخر من األطراف املدرجني يف املرفق األول بالغه األويل                  -٥ 
ملرفق بالغه ويقدم كل طرف غري مدرج يف ذلك ا    . يف غضـون ستة أشهر من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف            

األويل يف غضـون ثـالث سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر املوارد املالية وفقاً                      
وجيوز لألطراف الذين هم من أقل البلدان منواً أن يقدموا بالغهم األويل يف الوقت الذي يرونه                . ٤ مـن املادة     ٣للفقـرة   
طراف تواتر تقدمي البالغات بعد ذلك من جانب مجيع األطراف، واضعاً يف اعتباره املواعيد           وحيـدد مؤمتـر األ    . مناسـباً 

 .املختلفة املبينة يف هذه الفقرة

حتيل األمانة، يف أقرب وقت ممكن، املعلومات اليت يبلغها األطراف مبوجب هذه املادة، إىل مؤمتر               -٦ 
، يقوم مؤمتر األطراف بالنظر مرة أخرى يف إجراءات إبالغ          وإذا اقتضى األمر  . األطراف وأي هيئات فرعية معنية    

 . عن املعلومات

يقوم مؤمتر األطراف، من أول دورة لـه، بالترتيب لتوفري الدعم الفين واملايل للبلدان النامية األطراف،                -٧ 
فنية واملالية املرتبطة حسـب الطلـب، يف جمـال جتميع املعلومات وإبالغها مبوجب هذه املادة، ويف تعيني االحتياجات ال             

وجيوز تقدمي هذا الدعم من ِقبل أطراف آخرين، ومنظمات دولية    . ٤باملشـاريع املقترحة وتدابري االستجابة مبوجب املادة        
 .خمتصة واألمانة، حسبما يكون مالئماً

ناً بتقدمي  جيـوز ألي جمموعة من األطراف، رهناً باملبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف وره              -٨ 
إشعار مسبق إىل مؤمتر األطراف، أن تقدم بالغاً مشتركاً للوفاء بالتزاماهتا مبوجب هذه املادة، شريطة أن يشمل هذا البالغ 

 .معلومات بشأن وفاء كل طرف من هؤالء األطراف بااللتزامات اليت يتحملها مبفرده مبوجب االتفاقية
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ها أحد األطراف بأهنا سرية، وفقاً للمعايري اليت سيحددها مؤمتر   املعلومـات الـيت تتلقاها األمانة ويصف       -٩ 
األطراف، تقوم األمانة العامة بوضعها بشكل جماميع حلماية طابعها السري قبل إتاحتها ألي هيئة من اهليئات املعنية بإبالغ                 

 .املعلومات واستعراضها

 طرف على نشر بالغه يف أي وقت، تتيح          أعاله، ومع عدم اإلخالل بقدرة أي      ٩رهناً بأحكام الفقرة     -١٠ 
 .األمانة للجمهور البالغات املقدمة من األطراف مبوجب هذه املادة يف الوقت الذي تقدم فيه إىل مؤمتر األطراف

 ١٣املادة 

 حل املسائل املتعلقة بالتنفيذ

تاح لألطراف بناء على    يـنظر مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، يف إنشاء عملية استشارية متعددة األطراف، ت              
 .طلبها، وذلك حلل املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 ١٤املادة 

 تسوية املنازعات

يف حالة حدوث نزاع بني أي طرفني أو أكثر بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية، يسعى األطراف املعنيون                  -١ 
 .روهناإىل تسوية النـزاع عن طريق التفاوض أو بأي طريقة سلمية أخرى خيتا

عـند التصديق على االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها، أو يف أي وقت بعد ذلك،                    -٢ 
جيـوز ألي طـرف ال يكون منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يعلن يف صك خطي يقدم إىل الوديع أنه يقر مبا يلي،                

ع بشأن تفسري أو تطبيق االتفاقية، إزاء أي طرف يقبل ذات االلتزام، بوصـفه ملزماً حبكم إعالن ذلك فيما يتعلق بأي نزا       
 :ودون حاجة إىل اتفاق خاص

 أو/عرض النـزاع على حمكمة العدل الدولية، و )أ( 

 .التحكيم وفقاً إلجراءات يعتمدها مؤمتر األطراف، بأسرع ما ميكن عملياً، يف مرفق بشأن التحكيم )ب( 

مة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يصدر إعالناً لـه ذات األثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً              وجيوز للطرف الذي يكون منظ    
 .أعاله) ب(لإلجراءات املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

 أعاله سارياً إىل أن تنقضي فترة سريانه وفقاً ألحكامه أو بعد            ٢يظـل اإلعالن الصادر مبوجب الفقرة        -٣ 
 .يداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديعانقضاء ثالثة أشهر من إ

ال يؤثـر إصدار إعالن جديد أو إشعار بالنقض أو انقضاء فترة سريان اإلعالن، بأي وسيلة من    -٤ 
الوسائل، يف اإلجراءات اليت تكون قيد النظر أمام حمكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم، ما مل يتفق طرفا النـزاع 

 .على خالف ذلك
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 أعاله، إذا حدث بعد انقضاء اثين عشر شهراً على إخطار طرف آلخر بأن ٢فيذ الفقرة   رهناً بتن  -٥ 
 أعاله، ١هناك نزاعاً قائماً بينهما، إن مل يتمكن الطرفان املعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل املذكورة يف الفقرة   

 .يعرض النـزاع للتوفيق، بناء على طلب أي من األطراف يف النـزاع

وتتألف اللجنة من عدد    .  جلـنة للتوفيق بناء على طلب طرف من األطراف يف النـزاع           تنشـأ  -٦ 
متساو من األعضاء يعينهم كل من األطراف املعنيني ومن رئيس يشترك يف اختياره األعضاء املعينون من ِقبل كل                  

 .وتصدر اللجنة قراراً بتوصية ينظر فيها األطراف حبسن نية. طرف

 .راف إجراءات إضافية متعلقة بالتوفيق، بأسرع ما ميكن عملياً، يف مرفق بشأن التوفيقيعتمد مؤمتر األط -٧ 

تسري أحكام هذه املادة على أي صك قانوين ذي صلة قد يعتمده مؤمتر األطراف، ما مل ينص                  -٨ 
 .الصك على خالف ذلك

 ١٥املادة 

 تعديل االتفاقية

 .جيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت لالتفاقية -١ 

وتبلغ األمانة األطراف بنص أي . تعـتمد تعديالت هذه االتفاقية يف دورة عادية ملؤمتر األطراف          -٢ 
وتقوم األمانة أيضاً   . تعديل مقترح لالتفاقية قبل انعقاد االجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على األقل             

 .وديعبإبالغ التعديالت املقترحة إىل موقعي االتفاقية، وللعلم إىل ال

. يبذل األطراف قصارى جهدهم للتوصل إىل اتفاق على أي تعديل مقترح لالتفاقية بتوافق اآلراء -٣ 
فـإذا اسـتنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق لآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد كمالذ أخري التعديل                 

وتبلغ األمانة التعديل املعتمد إىل الوديع،      . تماعبأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين املصوتني يف االج        
 .الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف لقبوله

 ٣ويبدأ نفاذ التعديل املعتمد وفقاً للفقرة . تودع صكوك القبول اليت تتعلق بالتعديل لدى الوديع   -٤ 
يخ استالم الوديع صك قبوله من جانب ما أعاله بالنسبة إىل األطراف الذين قبلوا التعديل، يف اليوم التسعني من تار

 .ال يقل عن ثالثة أرباع عدد األطراف يف االتفاقية

يـبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة إىل أي طرف آخر يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع هذا الطرف                 -٥ 
 .صك قبوله للتعديل املذكور لدى الوديع

األطراف احلاضرين الذي يدلون " اضرين واملصوتنياألطراف احل"ألغراض هذه املادة، تعين عبارة  -٦ 
 .بأصواهتم سلباً أو اجياباً
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 ١٦املادة 

 اعتماد وتعديل مرفقات االتفاقية

تشكل مرفقات االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إىل االتفاقية إشارة يف ذات الوقت إىل                 -١ 
، تقتصر هذه ١٤ من املادة ٧و) ب(٢ك، ودون املساس بأحكام الفقرتني أي من مرفقاهتا، ما مل ينص صراحة على غري ذل

 .املرفقات على القوائم والنماذج وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي هلا صبغة علمية أو فنية أو إجرائية أو إدارية

 من  ٤ و ٣ و ٢تقترح مرفقات االتفاقية وتعتمـد وفقـاً لإلجـراء املنصوص عليه يف الفقرات            -٢ 
 .١٥دة املا

 أعاله بالنسبة إىل مجيع أطراف االتفاقية بعد ستة أشهر ٢يبدأ نفاذ املرفقات املعتمدة وفقاً للفقرة  -٣ 
من تاريخ إبالغ الوديع هؤالء األطراف باعتماد املرفق، باستثناء األطراف الذين خيطرون الوديع خطياً، يف خالل                

فق بالنسبة إىل األطراف الذي يسحبون إشعارهم بعدم القبول يف          ويبدأ نفاذ املر  . تلك الفترة بعدم قبوهلم للمرفق    
 .اليوم التسعني من تاريخ استالم الوديع لسحب هذا اإلشعار

خيضـع اقـتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل ملرفقات االتفاقية لذات اإلجراء املتعلق باقتراح                -٤ 
 . أعاله٣و ٢واعتماد وبدء نفاذ مرفقات االتفاقية، وفقاً للفقرتني 

إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق على تعديل لالتفاقية، فال يبدأ نفاذ ذلك املرفق أو تعديل  -٥ 
 .املرفق إال عندما يبدأ نفاذ تعديل االتفاقية

 ١٧املادة 

 الربوتوكوالت

 .جيوز ملؤمتر األطراف، يف أي دورة عادية، أن يعتمد بروتوكوالت لالتفاقية -١ 

األمانة األطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر              تـبلغ    -٢ 
 .على األقل

 .حتدد شروط بدء نفاذ أي بروتوكول مبوجب ذلك الصك -٣ 

 .جيوز ألطراف االتفاقية وحدهم أن يكونوا أطرافاً يف بروتوكول -٤ 

 . املتصلة بأي بروتوكولألطراف الربوتوكول املعين وحدهم أن يتخذوا القرارات -٥ 
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 ١٨املادة 

 حق التصويت

 . أدناه٢يكون لكل طرف من أطراف االتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة  -١ 

متـارس املـنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسائل الداخلة يف اختصاصها، حقها يف               -٢ 
وال متارس هذه املنظمة حقها . األعضاء اليت هي أطراف يف االتفاقيةالتصويت بعدد من األصوات مساو لعدد دوهلا 

 .يف التصويت إذا مارست أي دولة من دوهلا األعضاء حقها، والعكس بالعكس

 ١٩املادة 

 الوديع

 .١٧يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع االتفاقية والربوتوكوالت اليت تعتمد وفقاً للمادة  

 ٢٠املادة 

 التوقيع

يفـتح بـاب التوقيع على هذه االتفاقية للدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف أي وكالة من                    
الوكـاالت املتخصصـة أو األطـراف يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية وللمنظمات اإلقليمية للتكامل                

البيئة والتنمية مث يف مقر األمم املتحدة       االقتصـادي يف ريـو دي جانريو أثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين ب             
 .١٩٩٣يونيه / حزيران١٩ إىل ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٠بنيويورك من 

 ٢١املادة 

 ترتيبات مؤقتة

 كانون  ٢١ املؤرخ   ٤٥/٢١٢تضـطلع األمانـة، الـيت أنشأهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها               -١ 
 . على حنو مؤقت، إىل حني انتهاء الدورة األوىل ملؤمتر األطراف٨ إليها يف املادة ، مبهام األمانة املشار١٩٩٠ديسمرب /األول

 أعاله بصورة وثيقة مع الفريق احلكومي       ١يـتعاون رئيس األمانة املؤقتة املشار إليها يف الفقرة           -٢ 
. مية وفنية موضوعية  الدويل املعين بتغري املناخ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على االستجابة للحاجة إىل مشورة عل              

 .وميكن أيضاً التشاور مع اهليئات العلمية األخرى ذات الصلة

يكـون مرفق البيئة العاملية التابع لكل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة                -٣ 
 ١١الية املشار إليها يف املادة للبيئة والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، الكيان الدويل الذي يعهد إليه بتشغيل اآللية امل
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ويف هذا الصدد، يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العاملية على النحو املناسب وتصبح عضويته عاملية               . بصورة مؤقتة 
 .١١لتمكينه من الوفاء باملتطلبات الواردة يف املادة 

 ٢٢املادة 

 التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

اقية لتصديق الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي أو قبوهلا أو موافقتها ختضع هذه االتف -١ 
وتودع صكوك  . ويفتح باب االنضمام إىل االتفاقية من اليوم التايل لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها            . أو انضمامها 

 .التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديع

قليمية للتكامل االقتصادي تصبح طرفاً يف االتفاقية، دون أن يكون أي من            تكـون أي منظمة إ     -٢ 
أما يف حالة املنظمات اليت يكون عضو       /دوهلـا األعضاء طرفاً فيها، ملزمة جبميع االلتزامات اليت توجبها االتفاقية          

ء البت يف مسؤوليات كل     واحد أو أكثر من دوهلا األعضاء طرفاً يف االتفاقية، فيتعني على املنظمة ودوهلا األعضا             
ويف هذه احلاالت، ال حيق للمنظمة والدول األعضاء ممارسة حقوقهما          . مـنها عن أداء التزاماهتا مبوجب االتفاقية      

 .مبوجب هذه االتفاقية يف وقت واحد

تعلـن املـنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو                -٣ 
مدى اختصاصها باملسائل اليت حتكمها االتفاقية، وختطر هذه املنظمات أيضاً الوديع، الذي خيطر بدوره انضمامها، 

 .األطراف، بأي تعديل ملموس ملدى اختصاصها

 ٢٣املادة 

 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو      -١ 
 .ة أو االنضماماملوافق

يـبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه                -٢ 
االتفاقـية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو                    

الدولة أو هذه املنظمة اإلقليمية للتكامل االقتصادي لصك        االنضـمام، يف الـيوم التسعني من تاريخ إيداع هذه           
 .تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها

 أعاله، ال يعد أي صك تودعه أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي   ٢ و ١ألغـراض الفقرتني     -٣ 
 .إضافة للصكوك املودعة من جانب الدول األعضاء يف هذه املنظمة
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 ٢٤املادة 

 حفظاتالت

 .ال جيوز إبداء حتفظات على االتفاقية 

 ٢٥املادة 

 االنسحاب

جيـوز ألي طرف أن ينسحب من االتفاقية، بإشعار خطي يوجه إىل الوديع، يف أي وقت بعد                  -١ 
 .ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل ذلك الطرف

حدة من تاريخ استالم الوديع إلشعار      يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة وا          -٢ 
 .أو يف أي تاريخ الحق لذلك حيدد يف إشعار االنسحاب املذكور. االنسحاب

 .يعترب أي طرف ينسحب من االتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول يكون طرفاً فيه -٣ 

 ٢٦املادة 

 حجية النصوص

ا باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية     يـودع أصل هذه االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نصوصه          
 .والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

 .، ذيل املوقعون أدناه، املفوضون حسب األصول، هذه االتفاقية بتوقيعاهتموشهادة على ذلك 

 .١٩٩٢مايو من عام /حررت يف نيويورك يف اليوم التاسع من شهر أيار 
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 املرفق األول

 )أ(االحتاد الروسي
 إسبانيا
 أستراليا
 )أ(إستونيا
 أملانيا

 )أ(أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 الربتغال
 بلجيكا
 )أ(بلغاريا
 )أ(بولندا

 )أ(بيالروس
 تركيا

 اجلماعة االقتصادية األوروبية
 )أ(اجلمهورية التشيكية

 الدامنرك
 )أ(رومانيا

 *)أ(سلوفاكيا
 )أ(سلوفينيا

 السويد
 سويسرا

 رنساف
 فنلندا

 *)أ(كرواتيا
 كندا
 )أ(التفيا

 *ليختنشتاين
 لكسمربغ
 )أ(ليتوانيا

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 *موناكو
 النرويج
 النمسا

 نيوزيلندا
 )أ(هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليونان

 

 

 

 ـــــــــــــــ

 .ة انتقال إىل اقتصاد سوقيبلدان متر مبرحل )أ( 

 بلـدان أُضـيفت إىل املـرفق األول مبوجـب تعديـل دخل حّيز النفاذ يف                 :مالحظة الناشر * 
 الذي اعتمد يف مؤمتر     ٣-م أ /٤، عمـالً باملقرر     ١٩٩٨أغسـطس   / آب ١٣

 .األطراف الثالث
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 املرفق الثاين

 إسبانيا
 أستراليا
 أملانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا
 الربتغال

 لجيكاب
 اجلماعة االقتصادية األوروبية

 الدامنرك
 السويد
 سويسرا
 فرنسا
 فنلندا
 كندا

 لكسمربغ
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 النرويج
 النمسا

 نيوزيلندا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليونان

 

، ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٨وجب تعديل دخل حّيز النفاذ يف       ُحذفـت تركيا من املرفق الثاين مب       :مالحظة الناشر
 . الذي اعُتمد يف مؤمتر األطراف السابع٧-م أ/٢٦عمالً باملقرر 

 ـ ـ ـ ـ ـ
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 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة
 اإلطارية بشأن تغري املناخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 األمم املتحدة
٢٠٠٥

 



 

 بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة
 اإلطارية بشأن تغري املناخ

 إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

 ،"االتفاقية"اإلطارية بشأن تغري املناخ املشار إليها فيما يلي باسم أطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة  باعتبارها 

  منها،٢ إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية حسبما ورد يف املادة وإذ تسعى 

  بأحكام االتفاقية،وإذ تذكّر 

  من االتفاقية،٣ باملادة وإذ تسترشد 

 لذي اختذه مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورته األوىل، ا١-م أ/ ١لوالية املعتمدة يف برلني باملقرر باوعمالً  

 :قد اتفقت على ما يلي 

 ١املادة 

 :وباإلضافة إىل ذلك.  من االتفاقية١ألغراض هذا الربوتوكول، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة  

 .مؤمتر األطراف يف االتفاقية" مؤمتر األطراف"يقصد مبصطلح  -١ 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت اعُتمدت يف نيويورك يف            " التفاقيةا"ُيقصد مبصطلح    -٢ 
 .١٩٩٢ مايو/ أيار٩

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ اليت       " اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     "ُيقصد مبصطلح    -٣ 
 .١٩٨٨ صاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف عاماشترك يف إنشائها املنظمة العاملية لألر

بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون الذي        " بروتوكول مونتريال "ُيقصد مبصطلح    -٤ 
 .، بصيغته املعدلة واملنقحة الحقا١٩٨٧ًسبتمرب /أيلول ١٦اعتمد يف 

 .األطراف احلاضرة اليت تديل بصوهتا باملوافقة أو الرفض" تةاألطراف احلاضرة واملصو"ُيقصد مبصطلح  -٥ 

 .، الطرف يف هذا الربوتوكول، ما مل يشر النص إىل خالف ذلك"الطرف"ُيقصد مبصطلح  -٦ 

الطرف املدرج يف املرفق األول باالتفاقية، بصيغته اليت        " الطرف املدرج يف املرفق األول    "ُيقصد مبصطلح    -٧ 
 . من االتفاقية٤ من املادة )ز(٢ف الذي قدم إخطاراً مبوجب الفقرة قد ُتعّدل، أو الطر
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 ٢املادة 

يقوم كل طرف مدرج يف املرفق األول، يف أداء التزاماته بتحديد وخفض االنبعاثات كميا مبوجب املادة  -١ 
 :، بغية تعزيز التنمية املستدامة، مبا يلي٣

 :لتدابري وفقا لظروفه الوطنية من مثل ما يليأو صياغة املزيد من السياسات وا/تنفيذ و )أ( 

 تعزيز كفاءة الطاقة يف قطاعات االقتصاد الوطين ذات الصلة؛ `١` 

محاية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال؛ واضعا يف االعتبار              `٢`
وتعزيز ممارسات اإلدارة املستدامة لألحراج     الـتزاماته مبقتضـى االتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة؛          

 والتحريج وإعادة التحريج؛

 تعزيز أشكال الزراعة املستدامة يف ضوء االعتبارات املتصلة بالتغريات املناخية؛ `٣` 

إجـراء الـبحوث بشـأن األشكال اجلديدة واملتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاين أوكسيد                `٤` 
 ت املتقدمة واملبتكرة السليمة بيئياً وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها؛الكربون والتكنولوجيا

اخلفـض أو اإلهناء التدرجييان لنقائص السوق، واحلوافز الضريبية، واإلعفاءات من الضرائب والرسوم              `٥`
 وق؛واإلعانات يف مجيع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة اليت تتناىف وهدف االتفاقية وتطبيق أدوات الس

التشجيع على إدخال إصالحات مناسبة يف القطاعات ذات الصلة هبدف تعزيز السياسات والتدابري اليت               `٦`
 حتد أو ختفض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال؛

يال يف  أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتر         /اختـاذ تدابـري للحد و      `٧`
 قطاع النقل؛

أو التخفـيض من انبعاثات غاز امليثان من خالل االسترجاع واالستخدام يف إدارة النفايات،              /احلـد و   `٨`
 نتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛إوأيضاً يف 

التعاون مع األطراف األخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية املنفردة واملشتركة لسياساهتا وتدابريها               )ب( 
ـ  وهلذه الغاية، تقوم هذه األطراف باختاذ      .  من االتفاقية  ٤من املادة   ` ١` )ه(٢تمدة مبوجب هذه املادة، مبقتضى الفقرة       املع

خطـوات لتقاسم خرباهتا وتبادل املعلومات بشأن تلك السياسات والتدابري، مبا يف ذلك استحداث طرق لتحسني قابليتها                 
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف أول دورة        ويقوم مؤمت . لـلمقارنة وشفافيتها وفعاليتها   

 .له، أو يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك، بالنظر يف طرق تسهيل هذا التعاون، مع مراعاة كافة املعلومات ذات الصلة

دفيئة غري اخلاضعة   تسـعى األطراف املدرجة يف املرفق األول للحّد أو التخفيض من انبعاثات غازات ال              -٢ 
لـربوتوكول مونـتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري، عاملة من خالل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة                  

 .البحرية الدولية على التوايل
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تسعى األطراف املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ سياسات وتدابري مبوجب هذه املادة بطريقة تقلل اآلثار                -٣ 
ـ  ارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار اليت تنعكس على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية                 الض

 من  ٩ و ٨واالقتصادية اليت تلحق األطراف األخرى، وال سيما البلدان النامية األطراف وخباصة تلك املدرجة يف الفقرتني                
وجيوز ملؤمتر األطراف العامل بصفته اجتماع األطراف يف        .  من االتفاقية يف احلسبان    ٣ملادة   من االتفاقية، مع أخذ ا     ٤املادة  

 جراءات أخرى، حسب االقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة؛إهذا الربوتوكول أن يتخذ 

 أي  يعمـد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، إذا ما رأى أن تنسيق                -٤ 
 أعاله سيعود بالنفع، مع مراعاة اختالف الظروف الوطنية واآلثار          )أ(١مـن السياسات والتدابري الوارد ذكرها يف الفقرة         

 .احملتملة، إىل النظر يف السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابري بشكل موسع

 ٣املادة 

 أو جمتمعة، أالّ يتعدى جممل مكافئ ثاين أكسيد         تكفـل األطـراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة         -١ 
 الكـربون البشـري املصـدر النبعاثاهتا من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف الكميات املسندة إليها، احملسوبة وفقاً                  

ض انبعاثاهتا   املقيدة يف املرفق باء ووفقا ألحكام هذه املادة، بغية خف          اللـتزاماهتا بـاحلد مـن االنبعاثات وخفضها كمّياً        
٢٠٠٨يف فترة االلتزام املمتدة من       ١٩٩٠اإلمجالية من مثل هذه الغازات خبمسة يف املائة على األقل دون مستويات عام              

 .٢٠١٢ إىل

، تقدما ميكن إثباته يف الوفاء      ٢٠٠٥يكـون كـل طرف مدرج يف املرفق األول قد حقق، حبلول عام               -٢ 
 .بالتزاماته مبوجب هذا الربتوكول

إن التغريات الصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وإزاالهتا حبسب البواليع، هذه التغريات اليت                -٣ 
تنتج عن أنشطة تغري استخدام األراضي الذي يتسبب فيه اإلنسان مباشرة وأنشطة احلراجة املقصورة على التحريج وإعادة                 

صفها تغريات ممكن التحقق منها يف أرصدة الكربون يف كل فترة           ، واليت تقاس بو   ١٩٩٠التحريج وقطع األحراج منذ عام      
وجيب التبليغ عما   . الـتزام، جيـب أن تستخدم للوفاء بااللتزامات مبوجب هذه املادة لكل طرف مدرج يف املرفق األول                

بالشفافية وميكن  تقـترن به تلك األنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغا يتسم                 
 .٩ و٨التحقق منه واستعراضه وفقا للمادتني 

يقـوم كـل طرف مدرج يف املرفق األول، قبل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                  -٤ 
وتسمح بتقدير ما أحدثه من      ١٩٩٠األطراف يف هذا الربوتوكول، بتقدمي بيانات حتدد مستواه من أرصدة الكربون لعام             

ات يف أرصـدة الكـربون يف السـنوات التالية، وذلك لكي تنظر يف هذه البيانات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                    تغـري 
ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف أول دورة يعقدها، أو يف                . والتكنولوجـية 

القواعد واملبادئ التوجيهية ملعرفة أي األنشطة اإلضافية اليت يتسبب         أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالبت يف الطرائق و         
فـيها اإلنسـان واملتصـلة بالتغريات يف انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها يف فئات التربات                   

 يف املرفق األول وكيفية     الزراعـية وتغـري استخدام األرض تضم إىل، أو تطرح من الكمية املسندة إىل األطراف املدرجة               
ضـمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية يف عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل املنهجي للهيئة احلكومية الدولية                
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 وملقررات مؤمتر   ٥املعنـية بـتغري املناخ، واملشورة اليت توفرها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة                
وللطرف أن خيتار تطبيق قرار كهذا على األنشطة . ويطبق هذا القرار يف فترة االلتزام الثانية والفترات الالحقة     . ألطـراف ا

 .١٩٩٠ اإلضافية اليت يكون مصدرها اإلنسان بالنسبة لفترة التزامه األوىل شريطة أن تكون هذه األنشطة قد حدثت منذ

ول اليت متر بعملية انتقال إىل اقتصاد سوقي واليت تقررت سنة أو            تقـوم األطراف املدرجة يف املرفق األ       -٥ 
 الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية، باستخدام سنة أو فترة األساس هذه              ٢-م أ / ٩فترة أساس هلا مبقتضى املقرر      

تقال إىل اقتصاد سوقي مل يقدم بعد وأي طرف آخر مدرج يف املرفق األول مير بعملية ان. لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه املادة  
من االتفاقية بوسعه أيضا إخطار مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     ١٢بالغه الوطين األول مبقتضى املادة      

ويبّت . ألداء التزاماته مبوجب هذه املادة     ١٩٩٠هذا الربوتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تارخيية غري سنة             
 .مؤمتر األطراف عامال بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف قبول ذلك اإلخطار

 من  ٦جيوز ملؤمتر األطراف عامال بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، مع مراعـاة الفقـرة               -٦ 
قال إىل اقتصاد سوقي درجة معينة من        من االتفاقية، أن مينح األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية انت             ٤املـادة   

 .املرونة يف تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذا الربوتوكول باستثناء االلتزامات الواردة يف هذه املادة

، تعادل الكمية ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨يف فـترة االلـتزام األوىل باحلد من االنبعاثات وخفضها كمّيا، من       -٧ 
ه يف املرفق باء بالنسبة جململ صايف مكافئ ثاين ـول النسبة املئوية اليت قيدت ل    املسـندة إىل كل طرف مدرج يف املرفق األ        

سنة أو فترة    تدرج يف    ١٩٩٠أكسيد الكربون البشري املصدر النبعاثاته من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف يف عام               
يف املرفق األول اليت شكل بالنسبة هلا تغيري        واألطراف املدرجة   .  أعاله مضروبة يف مخسة    ٥األسـاس احملددة وفقاً للفقرة      

 تدرج يف سنة أو فترة األساس ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام      صـافياً  اسـتخدام األرض واحلـراجة مصـدراً      
إمجايل مكافئ االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحا  ١٩٩٠النبعاثاهتا لعام 

واألطراف املدرجة  . من تغري استخدام األرض ألغراض حساب الكمية املسندة إليها         ١٩٩٠ا أزيل بالبواليع يف عام      منه م 
 ١٩٩٠ النبعاثات غازات الدفيئة يف عام        صافياً يف املـرفق األول الـيت شكل تغري استخدام األرض بالنسبة إليها مصدراً            

املكافئ اإلمجايل النبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون البشرية         ١٩٩٠تدرج يف سنة أو فترة األساس لالنبعاثات يف عام          
 .الناجتة عن تغري استخدام األرض يف حساب الكمية املسندة إليها ١٩٩٠املصدر مطروحا منه اإلزاالت يف عام 

ه بالنسبة للمركبات   ـكسنة أساس ل   ١٩٩٥جيوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول أن يستخدم سنة            -٨ 
ونية الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة وسادس فلوريد الكربيت، ألغراض احلساب املشار              الكرب

 . أعاله٧إليه يف الفقرة 

حتـدد االلـتزامات للفـترات الالحقة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف تعديالت للمرفق باء هبذا           -٩ 
ويتوىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا         . ٢١  من املادة  ٧الفقرة  الربوتوكول، تعتمد وفقا ألحكام     

 . أعاله بسبع سنوات على األقل١الربوتوكول النظر يف تلك االلتزامات قبل هناية فترة االلتزام األوىل املشار إليها يف الفقرة 

ندة حيتازها طرف من طرف آخر      تضـاف أي وحدات خفض لالنبعاثات أو أي جزء من الكمية املس            -١٠ 
 .مكررة تضاف إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازها ١٧ أو املادة ٦وفقا ألحكام املادة 
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تطرح أي وحدات خفض لالنبعاثات، أو أي جزء من الكمية املسندة اليت ينقلها طرف إىل طرف آخر                  -١١ 
 .دة إىل الطرف الناقل، من الكمية املسن١٧ أو املادة ٦وفقا ألحكام املادة 

 تضاف  ١٢إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة حيتازها طرف من طرف آخر وفقا ألحكام املادة                -١٢ 
 .إىل الكمية املسندة إىل الطرف الذي حيتازها

إذا كانـت انبعاثات طرف مدرج يف املرفق األول يف فترة االلتزام تقل عن الكمية املسندة إليه مبوجب                   -١٣ 
 .ادة، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف، هذا الفارق إىل الكمية املسندة إىل ذلك الطرف لفترات االلتزام الالحقةهذه امل

 أعاله على حنو ١يسـعى كـل طرف مدرج يف املرفق األول إىل تنفيذ االلتزامات املذكورة يف الفقرة             -١٤ 
ياً بالبلدان النامية األطراف، وخاصة البلدان املدرجة يف        يقلـل إىل أدىن حـد الـتأثريات الضارة اجتماعياً وبيئياً واقتصاد           

ومتشيا مع املقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف، بشأن تنفيذ هاتني      .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٩ و ٨الفقـرتني   
ىل، بالنظر يف التدابري    الفقـرتني يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األو              

أو آثار تدابري االستجابة على األطراف املشار إليها يف هاتني /الـالزم اختاذها لتقليل اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ و         
 .ومن بني القضايا الواجب التصدي هلا إقرار التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا. الفقرتني

 ٤املادة 

  مدرجة يف املرفق األول توصلت إىل اتفاق على أن تفي جمتمعة بالتزاماهتا مبوجب              تعتـرب أيـة أطراف     -١ 
 أهنا وفت بتلك االلتزامات إذا كان اإلمجايل املشترك ملكافئ انبعاثاهتا من ثاين أكسيد الكربون البشري املصدر من                  ٣املادة  

يها احملسوبة وفقا اللتزاماهتا باحلد من االنبعاثات       غـازات الدفيـئة املدرجة يف املرفق ألف ال يتجاوز الكميات املسندة إل            
وحيدد يف ذلك االتفاق مستوى االنبعاثات الذي يرصد        . ٣وخفضـها كميا، املدرجة يف املرفق باء ووفقا ألحكام املادة           

 .لكل طرف من األطراف على حدة

داع صكوك تصديقها أو إيختطـر أطـراف أي اتفاق من هذا القبيل األمانة بأحكام االتفاق يف تاريخ          -٢ 
وتبلغ األمانة بدورها األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها        . قـبوهلا أو موافقـتها أو انضمامها اخلاصة هبذا الربوتوكول         

 .بأحكام االتفاق

 .٣ من املادة ٧يظلّ أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة االلتزام احملددة يف الفقرة  -٣ 

راف جمتمعة بعمل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي وباالشتراك معها،            إذا قامت األط   -٤ 
فـإن أي تغـيري يطـرأ عـلى تكوين تلك املنظمة بعد اعتماد هذا الربوتوكول ال ميس االلتزامات القائمة مبوجب هذا                      

 اليت اعتمدت يف وقت     ٣وجب املادة   وأي تغيري يطرأ على تكوين املنظمة ال يسري إال ألغراض االلتزامات مب           . الربوتوكول
 .الحق لذلك التغيري

يف حالـة إخفاق أطراف مثل هذا االتفاق يف بلوغ املستوى اإلمجايل لتخفيضات االنبعاثات املشتركة                -٥ 
 .بينها، يكون كل طرف يف هذا االتفاق مسؤوال عن مستوى انبعاثاته احملدد يف االتفاق
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قليمي هي نفسها طرف إلل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي ا ذا قامـت األطراف جمتمعة بعم     إ -٦ 
يف هـذا الربوتوكول، وباالشتراك معها، فإن كل دولة عضو يف منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي تلك تكون مسؤولة                  

 بلوغ املستوى   ، عند اإلخفاق يف   ٢٤مـنفردة، وبالتضـامن مع منظمة التكامل االقتصادي االقليمي العاملة وفقاً للمادة             
 .اإلمجايل لتخفيضات االنبعاثات املشتركة، عن مستوى انبعاثاهتا كما جرى اإلخطار هبا وفقاً هلذه املادة

 ٥املادة 

ينشئ كل طرف مدرج يف املرفق األول قبل بدء فترة التزامه األوىل بسنة واحدة على األقل نظاماً وطنياً         -١ 
سب مصادرها وإزالتها بالبواليع من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول           لـتقدير االنـبعاثات البشرية املصدر حب      

ويبت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل يف املبادئ التوجيهية        . مونتريال
 . أدناه٢هلذه األنظمة الوطنية، اليت يتعني أن تأخذ باملناهج احملددة يف الفقرة 

تكـون مناهج تقدير االنبعاثات البشرية املصدر حبسب املصادر واإلزالة بالبواليع جلميع غازات الدفيئة               -٢ 
غـري اخلاضـعة لـربوتوكول مونتريال هي تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ويوافق عليها مؤمتر                    

ت اليت ال تستخدم فيها هذه املناهج، تطبق تعديالت مناسبة وفقاً للمناهج اليت يتفق              ويف احلاال . األطراف يف دورته الثالثة   
واستناداً يف مجلة أمور إىل     . علـيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل             

ة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       أعمـال اهليـئة احلكومـية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشورة املقدم           
يسـتعرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح عند االقتضاء هذه املناهج                 

دام أي ويقتصر استخ . والتعديالت، على أن يراعي يف ذلك متاماً أية مقررات ذات صلة باملوضوع يتخذها مؤمتر األطراف              
، بالنسبة ألي فترة التزام     ٣تنقـيح للمـناهج أو التعديالت على أغراض التأكد من االمتثال لاللتزامات مبوجب املـادة               

 .تعتمد بعد ذلك التعديل

وتكـون إمكانات االحترار العاملي املستخدمة يف حساب املكافئ من ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات               -٣ 
ادر واإلزالة بالبواليع لغازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف هي تلك اليت تقبلها اهليئة احلكومية               البشرية املصدر حبسب املص   

واستناداً يف مجلة أمور إىل أعمال اهليئة احلكومية . الدولـية املعنية بتغري املناخ ويوافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة      
املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤمتر األطراف          الدولـية املعنـية بتغري املناخ واملشورة        

حترار العاملي لكل غاز    الالعـامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بانتظام وينقح حسب االقتضاء إمكانات ا             
وال ينطبق أي تنقيح    . ر األطراف مـن غـازات الدفيـئة هذه، على أن يراعى يف ذلك متاماً أية مقررات ذات صلة ملؤمت                 

 . بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح٣إلمكانات االحترار العاملي إال على االلتزامات مبوجب املادة 

 ٦املادة 

، أن ينقل إىل طرف     ٣جيـوز ألي طرف مدرج يف املرفق األول لغرض الوفاء بالتزاماته مبوجب املادة               -١ 
ت خفض انبعاثات نامجة عن املشاريع اهلادفة إىل خفض االنبعاثات البشرية املصدر من غازات              آخـر أو حيتاز منه وحدا     

 :الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد شريطة ما يلي

 أن حيظى أي مشروع من هذا القبيل مبوافقة األطراف املعنية؛ )أ( 
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ذا القبيل خفضاً يف االنبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً إلزالتها بالبواليع،           أن يوفر أي مشروع من ه      )ب( 
 باإلضافة إىل أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى؛

 ؛٧ و٥أال حيتاز طرف أي وحدات خفض لالنبعاثات إذا مل ميتثل اللتزاماته مبوجب املادتني  )ج( 

ءات حملية ألغراض تلبية االلتزامات مبوجب أن يكـون احتياز وحدات خفض االنبعاثات مكمالً إلجرا        )د( 
 ؛٣املادة 

جيـوز ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أن يواصل يف دورته األوىل أو يف أقرب وقت                  -٢ 
 ممكن عمليا بعدها، بلورة املزيد من املبادئ التوجيهية من أجل تنفيذ هذه املادة، مبا يشمل التحقق واإلبالغ؛

رج يف املرفق األول أن يأذن لكيانات قانونية باملشاركة، حتت مسؤولية ذلك الطرف، يف              لطـرف مد   -٣ 
 إجراءات تفضي إىل توليد وحدات خفض االنبعاثات أو نقلها أو احتيازها مبوجب هذه املادة؛

، مسألة تتصل بتنفيذ طرف ما مدرج يف املرفق         ٨إذا حتـددت، وفقـاً لألحكام ذات الصلة من املادة            -٤ 
ألول للمقتضـيات املشار إليها يف هذه املادة، جيوز استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض االنبعاثات بعد حتديد                  ا

 إىل أن ُتحل أي مسألة ٣املسألة، شريطة أال يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته مبوجب املادة              
 .من هذا القبيل تتعلق باالمتثال

 ٧املادة 

يـدرج كـل طرف مدرج يف املرفق األول يف قائمة جرده السنوية لالنبعاثات البشرية املصدر حبسب                  -١ 
املصادر وإزالتها حبسب البواليع من غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، املقدمة وفقا للمقررات ذات الصلة                

، كما تتحدد وفقاً للفقرة     ٣غراض التحقق من االمتثال للمادة      الصادرة عن مؤمتر األطراف املعلومات التكميلية الالزمة أل       
 . أدناه٤

من االتفاقية   ١٢يـدرج كـل طـرف مدرج يف املرفق األول يف بالغه الوطين املقدم مبوجب املادة                  -٢ 
 . أدناه٤املعلومات التكميلية الالزمة إلثبات امتثاله اللتزاماته مبوجب هذا الربوتوكول، كما تتحدد وفقاً للفقرة 

 أعاله سنويا، بدءا بأول ١يقـدم كـل طرف مدرج يف املرفق األول املعلومات املطلوبة مبوجب املادة         -٣ 
قائمـة للجرد مستحقة مبقتضى االتفاقية عن السنة األوىل من فترة االلتزام من بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل                    

 أعاله كجزء من البالغ الوطين األول املستحق ٢ملطلوبة مبوجب الفقرة ويقوم كل طرف بتقدمي املعلومات ا   . ذلك الطرف 
مبوجب االتفاقية بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة إىل ذلك الطرف وبعد اعتماد املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف                  

وكول تواتر تقدمي البالغات الالحقة     وحيدد مؤمتر األطراف  العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوت          .  أدناه ٤الفقرة  
 .املطلوبة مبوجب هذه املادة، واضعا يف اعتباره أي جدول زمين لتقدمي البالغات الوطنية يقرره مؤمتر األطراف

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل، ويستعرض        -٤ 
توجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب هذه املادة، مع مراعاة املبادئ التوجيهية إلعداد            دوريـا بعـد ذلك، املبادئ ال      
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كما يبت مؤمتر األطراف العامل  . البالغات الوطنية من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدها مؤمتر األطراف            
 .م األوىل، يف طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندةبوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل فترة االلتزا

 ٨املادة 

 من كل طرف    ٧تسـتعرض أفرقة استعراض مكونة من خرباء املعلومات املقدمة مبوجب املادة             -١ 
 للمبادئ التوجيهية اليت     باملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف ووفقاً        مـدرج يف املرفق األول عمالً     

.  أدناه ٤ هلذا الغرض مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مبوجب الفقرة               اعتمدها
 من كل طرف مدرج يف املرفق األول تستعرض كجزء من عملية ٧ من املادة ١واملعلومات املقدمة مبوجب الفقرة 

وتستعرض باملثل املعلومات املقدمة    . ت املسندة التجميع واحملاسبة السنوية املتعلقة بقوائم جرد االنبعاثات والكميا       
 . من كل طرف مدرج يف املرفق األول وذلك كجزء من استعراض البالغات٧ من املادة ٢مبوجب الفقرة 

تـتوىل األمانـة التنسيق بني أفرقة االستعراض املكونة من خرباء خيتارون من بني أولئك الذين                 -٢ 
 االقتضاء، املنظمات احلكومية الدولية، وفقاً للتوجيه الذي يوفره هلذا الغرض ترشحهم األطراف يف االتفاقية، وعند

 .مؤمتر األطراف

.  جلميع جوانب تنفيذ الطرف هلذا الربوتوكول وشامالً متعمقاً فنياًتوفر عملية االستعراض تقييماً -٣ 
امل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا      وتعد أفرقة االستعراض املكونة من خرباء تقريرا يرفع إىل مؤمتر األطراف الع           

. الربوتوكول ويقّيم هذا التقرير تنفيذ الطرف اللتزاماته وحيدد أي مشاكل حمتملة وعوامل تؤثر يف أداء االلتزامات
وتضع األمانة قائمة مبسائل التنفيذ اليت يشار إليها يف . وتعمم األمانة هذه التقارير على مجيع األطراف يف االتفاقية

 .تقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكولهذه ال

يعـتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف دورته األوىل،               -٤ 
ب أفرقة االستعراض ويسـتعرض دوريـاً بعد ذلك، املبادئ التوجيهية الستعراض تنفيذ هذا الربوتوكول من جان         

 .املكونة من خرباء، مع مراعاة املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف

يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول مبساعدة اهليئة الفرعية              -٥ 
 :ر يف ما يليللتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند االقتضاء، بالنظ

 وتقارير االستعراض اليت أعدها اخلرباء بشأهنا       ٧املعلومـات املقدمة من األطراف مبوجب املادة         )أ( 
 مبوجب هذه املادة؛

 أعاله، وأيضاً أية    ٣واملسـائل الـيت تتعلق بالتنفيذ واليت تضع األمانة قائمة هبا مبوجب الفقرة               )ب( 
 .مسائل تثريها األطراف

األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، بعد نظره يف            يـتخذ مؤمتـر      -٦ 
 . أعاله، مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول٥املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
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 ٩املادة 

يذ  باستعراض تنفيقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول دورياً -١ 
هـذا الـربوتوكول عـلى ضوء أفضل املعلومات والتقييمات العلمية املتاحة بشأن تغري املناخ وأثاره، فضالً عن                  

وتنّسق مثل هذه االستعراضات مع االستعراضـات ذات       . املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة     
 من ٧ من املادة )أ(٢ والفقـرة ٤ من املادة )د(٢ة الصلة مبوجب االتفاقية، وبشكل خاص تلك اليت تطلبها الفقر

وعـلى أسـاس هذه االستعراضات، يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا               . االتفاقـية 
 .الربوتوكول إجراء مناسباً

ذا جيري االستعراض األول يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ه -٢ 
 .وجتري االستعراضات الالحقة بصورة منتظمة ويف الوقت املناسب. الربوتوكول

 ١٠املادة 

تضع مجيع األطراف يف اعتبارها مسؤولياهتا املشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياهتا وأهدافها وظروفها              
ة بالنسبة لألطراف غري    ، وبدون إدخال أي التزامات جديد     واإلقليميالتـنموية احملـددة على الصعيدين الوطين        

 من االتفاقية   ٤ من املادة    ١املدرجـة يف املرفق األول، ولكن مع إعادة تأكيد االلتزامات القائمة مبوجب الفقرة              
 ٤ من املادة ٧ و٥ و٣ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه االلتزامات بقصد حتقيق التنمية املستدامة، مع مراعاة الفقرات 

 :ليمن االتفاقية، وتقوم مبا ي

 وقدر اإلمكان، برامج وطنية، وإذا اقتضى األمر ذلك برامج          تصـوغ، مـىت كان ذلك مناسباً       )أ( 
أو مناذج لألنشطة /إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسني نوعية عوامل االنبعاثات احمللية، وبيانات عن األنشطة و

م اجلرد الوطنية لالنبعاثات البشرية      االقتصادية لكل طرف من أجل إعداد قوائ       -تعكـس الظـروف االجتماعية      
املصدر حبسب مصادرها وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، واستيفاء هذه القوائم              

، باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها مؤمتر األطراف، وتتفق مع املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات دورياً
 ليت يعتمدها مؤمتر األطراف؛الوطنية ا

تصـوغ وتنفذ وتنشر وتستويف بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية حيثما اقتضى األمر ذلك،               )ب( 
 ؛ مناسباًتتضمن تدابري لتخفيف تغّير املناخ وتدابري لتسهيل التكيف مع تغري املناخ تكّيفاً

 عن الزراعة واحلراجة لصناعة فضالًتعـىن بـرامج كهذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والنقل وا      `١`
وعالوة على ذلك من شأن تكنولوجيات ومناهج التكيف لتحسني التخطيط    . وإدارة الـنفايات  

 العمراين أن تساعد على حتسني التكيف مع تغّير املناخ؛

تقوم األطراف املدرجة يف املرفق األول بتقدمي معلومات مبوجب هذا الربوتوكول تتضمن الربامج  `٢`
؛ وتسعى األطراف األخرى لتضمني بالغاهتا الوطنية، عند االقتضاء،         ٧ للمادة   لوطنـية، وفقاً  ا

معلومات عن الربامج اليت تشتمل على تدابري يعتقد الطرف أهنا تساهم يف التصدي لتغري املناخ               
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 وآثـاره الضارة، مبا يف ذلك خفض الزيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات اإلزالة              
 بالبواليع وتدابري بناء القدرة والتكيف؛

 من  الـتعاون عـلى تعزيـز الطرائق الفعالة للتطوير والتطبيق والنشر فيما يتعلق بالسليم بيئياً               )ج( 
، عند التكنولوجيات والدراية العملية واملمارسات والعمليات املتصلة بتغري املناخ واختاذ كافة التدابري املمكنة عملياً

تشجيع وتيسري ومتويل نقلها أو الوصول إليها، وال سيما نقلها أو الوصول إليها يف البلدان النامية، مبا                 االقتضاء، ل 
 العامة امللكية أو الواقعة يف اجملال العام،        يف ذلك وضع سياسات وبرامج للنقل الفعال للتكنولوجيات السليمة بيئياً         

 ؛ والوصول إليهاوجيات السليمة بيئياًوخلق بيئة مواتية للقطاع اخلاص، من أجل نقل التكنول

الـتعاون يف البحث العلمي والتقين وتعزيز احلفاظ على وتطوير نظم للرصد املنتظم واستحداث               )د( 
ئة والعواقب                   حمفوظـات للبـيانات للتقلـيل من جماالت الشّك ذات الصلة بنظام املناخ، وآثار تغري املناخ السّي

ستراتيجيات االستجابة، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات واإلمكانات احمللية        االقتصـادية واالجتماعية ملختلف ا    
للمشـاركة يف اجلهـود والربامج والشبكات الدولية واحلكومية الدولية فيما يتصل بالبحث والرصد املنتظم، مع          

  من االتفاقية؛٥مراعاة املادة 

يئات القائمة، بالتعاون يف وتعزيز تطوير القيام على املستوى الدويل، وعند االقتضاء باستخدام اهل  )ه( 
وتنفيذ الربامج التعليمية والتدريبية، مبا يف ذلك تقوية بناء املؤسسات الوطنية وال سيما القدرات البشرية واملؤسسية 

ام وتـبادل أو إعارة املوظفني لتدريب اخلرباء يف هذا اجملال، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية، وتسهيل الوعي الع                 
وجيب استنباط طرائق مالئمة    . وإمكانـية الوصول العام، على الصعيد الوطين، إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ           

  من االتفاقية؛٦لتنفيذ هذه األنشطة من خالل هيئات االتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة املادة 

 للمقررات  هبذه املادة ووفقاًزة عمالًتضمني بالغاهتا الوطنية معلومات عن الربامج واألنشطة املنج )و( 
 ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف؛

 . من االتفاقية مراعاة تامة يف تنفيذ االلتزامات مبوجب هذه املادة٤ من املادة ٨مراعاة الفقرة  )ز( 

 ١١املادة 

 . من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ و٧ و٥ و٤تراعي األطراف أحكام الفقرات  ١٠لدى تنفيذ املادة  -١ 

تقـوم الـبلدان املـتقدمة األطـراف وسائر البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين                 -٢ 
 من  ١١ واملادة   ٤ من املادة    ٣ ألحكام الفقرة     من االتفاقية، وفقاً   ٤ من املادة    ١باالتفاقية، يف سياق تنفيذ الفقرة      

 :ا تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، مبا يلياالتفاقية، ومن خالل كيان أو كيانات يناط هب

توفري املوارد املالية اجلديدة واإلضافية لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها اليت تتكبدها  )أ( 
 من االتفاقية اليت تشملها ٤من املادة ) أ(١الـبلدان النامية يف النهوض بالوفاء بااللتزامات القائمة مبوجب الفقرة      

 ؛١٠من املادة ) أ(الفقرة الفرعية 



-11- 

وكذلك توفري املوارد املالية، مبا يف ذلك املوارد الالزمة لنقل التكنولوجيا، اليت حتتاجها البلدان               )ب( 
النامية األطراف للوفاء بالتكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها للنهوض بالوفاء بااللتزامات القائمة مبوجب الفقرة 

واليت يتفق عليها بني بلد نام طرف والكيان الدويل أو الكيانات            ١٠ من االتفاقية املشمولة باملادة      ٤ من املادة    ١
 . من االتفاقية وفقا لتلك املادة١١الدولية املشار إليها يف املادة 

ويوضـع يف احلسـبان عند الوفاء هبذه االلتزامات ضرورة تأمني كفاية تدفق األموال وإمكانية التنبؤ هبا               
وينطبق، مع ما يلزم من تعديل على       . وأمهـية تقاسم األعباء على حنو مناسب فيما بني البلدان املتقدمة األطراف           

أحكـام هـذه الفقرة، التوجيه الصادر إىل الكيان أو الكيانات املناط هبا تشغيل اآللية املالية لالتفاقية الوارد يف                   
 .مبا يف ذلك املقررات املتفق عليها قبل اعتماد هذا الربوتوكولاملقررات ذات الصلة اليت اختذها مؤمتر األطراف، 

كما جيوز أن توفر البلدان املتقدمة األطراف واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثاين               -٣ 
ذه املوارد،  من هذا الربوتوكول على أن تستغل البلدان النامية األطراف ه          ١٠باالتفاقية املوارد املالية لتنفيذ املادة      

 .من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف

 ١٢املادة 

 .حتدد، مبوجب هذا، آلية للتنمية النظيفة -١ 

يكـون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على                 -٢ 
نهائي لالتفاقية، ومساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول على         حتقـيق التنمية املستدامة واإلسهام يف اهلدف ال       

 .٣ وفقاً للمادة االمتثال اللتزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كمياً

 :يف إطار آلية التنمية النظيفة -٣ 

تسـتفيد األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول من أنشطة املشاريع اليت ينتج عنها ختفيضات                 )أ( 
  لالنبعاثات؛معتمدة

لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن تستخدم االنبعاثات املعتمدة املتأتية من أنشطة املشاريع هذه  )ب( 
، على حنو ما يقرره مؤمتر      ٣لإلسهام يف االمتثال جلزء من التزاماهتا بتحديد وخفض االنبعاثات كميا وفقاً للمادة             

 .هذا الربوتوكولاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

ختضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا  -٤ 
 .الربوتوكول ويشرف عليها جملس تنفيذي تابع آللية التنمية النظيفة

 تعـتمد كـيانات التشغيل اليت يعينها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا               -٥ 
 :الربوتوكول ختفيضات االنبعاثات الناجتة عن كل نشاط للمشاريع، على أساس ما يلي

 املشاركة الطوعية اليت يوافق عليها كل طرف معين؛ )أ( 
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 حتقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة األجل تتصل بتخفيف تغري املناخ؛ )ب( 

ات ميكن أن حتدث يف غياب النشاط       تكـون التخفيضات يف االنبعاثات عالوة على أي ختفيض         )ج( 
 .املعتمد للمشروع

 .تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة املشاريع املعتمدة حسب االقتضاء -٦ 

يضـع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل،               -٧ 
فية والكفاءة واحملاسبة عن طريق املراجعة املستقلة ملشاريع األنشطة         طـرائق وإجـراءات هتدف إىل ضمان الشفا       

 .والتحقق منها

يكفل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول أن يستخدم نصيب              -٨ 
طراف من البلدان من العوائد املتأتية من أنشطة املشاريع املعتمدة يف تغطية التكاليف اإلدارية فضالً عن مساعدة األ

 .النامية املعرضة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف

جيوز أن تشمل املشاركة يف إطار آلية التنمية النظيفة، ومبا يف ذلك املشاركة يف األنشطة الواردة              -٩ 
أو عامة، وختضع هذه املشاركة /ات خاصة و أعاله، ويف احتياز ختفيضات االنبعاثات املعتمدة، كيان)أ(٣يف الفقرة 

 .ألي توجيه قد يوفره اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

وحىت بداية   ٢٠٠٠ميكن استخدام ختفيضات االنبعاثات املعتمدة اليت تتحقق يف الفترة من عام             -١٠ 
 .األوىلفترة االلتزامات األوىل للمساعدة يف حتقيق االمتثال أثناء فترة االلتزام 

 ١٣املادة 

 .يعمل مؤمتر األطراف، الذي هو اهليئة العليا لالتفاقية، بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول -١ 

جيوز لألطراف يف االتفاقية غري األطراف يف هذا الربوتوكول املشاركة بصفة املراقبني يف أعمال               -٢ 
وعندما يعمل مؤمتر   . اع األطراف يف هذا الربوتوكول    أي دورة مـن دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم         

 على  األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يكون اختاذ القرارات مبوجب هذا الربوتوكول وقفاً             
 . يف هذا الربوتوكولأعضائه الذين يكونون أطرافاً

توكول، يستبدل بأي عضو    عـندما يعمل مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربو           -٣ 
 يف هذا الربوتوكول     يف االتفاقية ولكن ال يكون يف الوقت ذاته طرفاً         من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف ميثل طرفاً      

 .عضو إضايف تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها

ا الربوتوكول ُيبقي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول تنفيذ هذ       -٤ 
ويؤدي املهام  .  فعاالً قـيد االسـتعراض املنتظم ويتخذ، يف حدود واليته، القرارات الالزمة لتعزيز تنفيذه تنفيذاً             

 :املسندة إليه مبوجب هذا الربوتوكول فيقوم مبا يلي
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يذ ه وفقاً ألحكام هذا الربوتوكول، لتنف     ـإجراء تقييم، على أساس مجيع املعلومات اليت تتاح ل         )أ( 
الـربوتوكول من قبل األطراف، وكذلك لآلثار الشاملة النامجة عن التدابري املتخذة عمالً هبذا الربوتوكول وعلى                
وجـه اخلصـوص اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم حنو إجناز                

 اهلدف من االتفاقية؛

طراف مبوجب هذا الربوتوكول، مع إيالء االعتبار الواجب ألية الفحـص الدوري اللتزامات األ   )ب( 
 من االتفاقية، يف ضوء هدف االتفاقية، ٧ من املادة    ٢ والفقرة   ٤ من املادة    )د(٢استعراضـات تقتضـيها الفقرة      

العادية واخلـربة املكتسبة يف تنفيذها، وتطور املعارف العلمية والتكنولوجية، والنظر، يف هذا الصدد، يف التقارير                
 ؛املتعلقة بتنفيذ هذا الربوتوكول واعتمادها

تعزيز وتيسري تبادل املعلومات عن التدابري اليت يعتمدها األطراف لتناول تغري املناخ وآثاره، مع               )ج( 
مـراعاة الظـروف واملسؤوليات والقدرات املختلفة لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف مبوجب هذا               

 الربوتوكول؛

القـيام، بناء على طلب طرفني أو أكثر، بتيسري تنسيق التدابري اليت تعتمدها لتناول تغري املناخ                 )د( 
وآثـاره، مـع مراعاة اختالف الظروف واملسؤوليات والقدرات لألطراف وااللتزامات اليت يتحملها كل طرف               

 مبوجب هذا الربوتوكول؛

وتوكول، ومع املراعاة التامة للمقررات ذات الصلة      القيام، وفقاً هلدف االتفاقية وأحكام هذا الرب        )ه( 
 من أجل التنفيذ الفعال هلذا الربوتوكول الصادرة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية، بوضع منهجيات وصقلها دورياً

وتكـون هـذه املنهجـيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا               
 ول؛الربوتوك

 تقدمي توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )و( 

 ؛١١ من املادة ٢ للفقرة السعي إىل تعبئة موارد مالية وفقاً )ز( 

 إنشاء ما ُيعترب ضرورياً من اهليئات الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛ )ح( 

اون املنظمات الدولية املختصة  القـيام، حيـثما يكون مالئماً، بالتماس واستخدام خدمات وتع          )ط( 
 واهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املناسبة، والتماس واستخدام املعلومات اليت تقدمها؛

ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا الربوتوكول، والنظر يف أي مهام نامجة عن مقرر يتخذه                 )ي( 
 .مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 أحكام النظام الداخلي ملؤمتر األطراف واإلجراءات املالية املنطبقة مبوجب االتفاقية، مع           تنطـبق    -٥ 
مـا يلزم من تعديل يف إطار هذا الربوتوكول، باستثناء ما خيالف ذلك من األمور اليت يقررها بتوافق اآلراء مؤمتر            

 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول؛
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مانـة إىل عقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا          تدعـو األ   -٦ 
الـربوتوكول باالقـتران مـع الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا                   

 األطراف يف هذا الربوتوكول   وتعقد الدورات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        . الربوتوكول
مرة كل سنة وباالقتران مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ما مل يقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه                  

 .اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول خالف ذلك

اليت يعتربها  تعقد دورات استثنائية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف األوقات             -٧ 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي                 
طرف، شريطة أن حيظى هذا الطلب بتأييد ما ال يقل عن ثلث األطراف يف غضون ستة أشهر من إرسال األمانة                    

 .هذا الطلب إىل األطراف

 عن أي دولة    هتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضالً      ميكـن لألمم املتحدة ووكاال     -٨ 
عضـو فـيها أو املراقـبني لديها من غري األطراف يف االتفاقية، أن يكونوا ممثلني بصفة مراقب يف دورات مؤمتر               

وجيوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة، سواء    . األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول         
كانـت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ذات اختصاص يف املسائل املشمولة بالربوتوكول وتكون قد                 
أبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة بصفة مراقب يف دورة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

وخيضع قبول املراقبني واشتراكهم . لى األقلهـذا الربوتوكول، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة ع        
 . أعاله٥للنظام الداخلي على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 ١٤املادة 

 . من االتفاقية بوصفها أمانة هذا الربوتوكول٨تعمل األمانة املنشأة مبوجب املادة  -١ 

 من  ٢ة مبوجب الفقرة    تطـبق على هذا الربوتوكول، بعد تعديل ما يلزم تعديله، وظائف األمان            -٢ 
ومتارس األمانة .  من االتفاقية٨ من املادة ٣ والترتيـبات املوضوعة ألداء األمانة ملهامها مبوجب الفقرة       ٨املـادة   

 .باإلضافة إىل ذلك املهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول

 ١٥املادة 

ة الفرعية للتنفيذ املنشأتني مبوجب     تكـون اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئ         -١ 
 مـن االتفاقية مها، على التوايل، اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هلذا الربوتوكول              ١٠و ٩املـادتني   

وتطبق على هذا الربوتوكول األحكام املتصلة بأداء هاتني اهليئتني ملهامهما          . واهليئة الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول    
ُتعقد دورات اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       . االتفاقـية، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله       مبوجـب   

والتكنولوجية واهليئة الفرعية لتنفيذ هذا الربوتوكول باالقتران على التوايل مع اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة              
 .العلمية والتكنولوجية، واهليئة الفرعية لتنفيذ االتفاقية
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 يف هذا الربوتوكول أن تشارك بصفة املراقب يف         جيـوز لألطراف يف االتفاقية اليت ليست أطرافاً        -٢ 
وعندما تعمل اهليئات الفرعية بوصفها اهليئات الفرعية هلذا        . أعمـال أي دورة مـن دورات اهليـئات الفرعـية          

 . يف هذا الربوتوكولنون أطرافاًالربوتوكول، يكون اختاذ القرارات وفقاً على أطراف االتفاقية الذين يكو

 من االتفاقية مهامهما خبصوص     ١٠ و ٩عـندما متـارس اهليئتان الفرعيتان املنشأتان، مبوجب املادتني           -٣ 
املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني الفرعيتني ميثل طرفاً يف االتفاقية بدون                  

 .وقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينهاأن يكون يف ال

 ١٦املادة 

ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف أقرب وقت ممكن عملياً، يف        
ن االتفاقية على هذا الربوتوكول ويعّدل هذه م ١٣تطبيق العملية التشاورية املتعددة األطراف املشار إليها يف املادة 

ويؤخذ بأي عملية . العملية حسب االقتضاء، على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف يف االتفاقية
 .١٨  للمادةتشاور متعددة األطراف قد تطبق على هذا الربوتوكول دون مساس باإلجراءات واآلليات املنشأة وفقاً

 ١٧املادة 

ـ   دد مؤمتـر األطراف ما يتصل باملوضوع من مبادئ وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية وال سيما فيما يتعلق                 حي
وجيوز لألطراف املدرجة يف املرفق باء االشتراك يف االجتار يف          . بالـتحقق والتبلـيغ واحملاسـبة عن االجتار يف االنبعاثات         

 ويكون أي اجتار من هذا القبيل إضافة إىل التدابري احمللية اليت تتخذ .٣االنـبعاثات ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة     
 .ألغراض الوفاء بالتزامات احلد من االنبعاثات وخفضها كميا مبوجب هذه املادة

 ١٨املادة 

يعمـد مؤمتـر األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، إىل إقرار                    
آلليات املناسبة والفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت عدم االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول الصادر عن طرف              اإلجـراءات وا  

من األطراف املدرجة يف املرفق األول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية باآلثار املترتبة على ذلك، مع مراعاة سبب عدم                   
توخى مبقتضى هذه املادة وتترتب عليها عواقب ملزمة تعتمد         وأية إجراءات وآليات ت   . االمتـثال ونوعـه ودرجته وتواتره     
 .بواسطة تعديل على هذا الربوتوكول

 ١٩املادة 

من االتفاقية املتعلقة بتسوية املنازعات، وذلك بعد تعديل ما يلزم           ١٤تطـبق على هذا الربوتوكول أحكام املادة         
 .تعديله

 ٢٠املادة 

 .ذا الربوتوكولجيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على ه -١ 
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تعتمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               -٢ 
وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول إىل األطراف قبل الدورة املقترح اعتماده               . يف هذا الربوتوكول  

ألمانة التعديالت املقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل           كما ترسل ا  . فـيها بستة أشهر على األقل     
 .الوديع للعلم

وإذا . تـبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي تعديل مقترح للربوتوكول               -٣ 
، ُيعتمد التعديل كمالذ أخري بأغلبية ثالثة اسـُتنفدت مجيع حماوالت التوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق   

وتبلغ األمانة التعديل املعتمد للوديع الذي يعممه على مجيع         . أربـاع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع       
 .األطراف من أجل قبوهلا

بدأ نفاذه بالنسبة    أعاله ي  ٣والتعديل الذي ُيعتمد وفقاً للفقرة      . تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع      -٤ 
إىل األطـراف اليت قبلته يف اليوم التسعني التايل لتاريخ استالم الوديع لصك القبول مما ال يقل عن ثالثة أرباع األطراف يف       

 .هذا الربوتوكول

يـبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إىل أي طرف آخر يف اليوم التسعني التايل لتاريخ قيام ذلك الطرف بإيداع                   -٥ 
 . التعديل املذكور لدى الوديعصك قبوله

 ٢١املادة 

تشـكل مرفقات هذا الربوتوكول جزءاً ال يتجزأ من الربوتوكول، وتشكل أي إشارة إىل الربوتوكول                -١ 
وأية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا       . إشـارة يف الوقـت ذاتـه إىل أي من مرفقاته ما مل ينص صراحة على غري ذلك                 

ى القوائم واالستمارات وأي مادة أخرى ذات طبيعة وصفية وهلا طابع علمي أو تقين أو               الـربوتوكول تكـون قاصرة عل     
 .إجرائي أو إداري

جيـوز ألي طـرف أن يقـدم اقـتراحات مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا                   -٢ 
 .الربوتوكول

 الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر      تعـتمد املـرفقات هبذا الربوتوكول والتعديالت على املرفقات هبذا          -٣ 
وترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول     

وترسل األمانة أيضاً نص أي مرفق      . مرفق إىل األطراف قبل الدورة املقترح أن يعتمد فيها النص مبا ال يقل عن ستة أشهر               
 . تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها، وكذلك إىل الوديع للعلممقترح أو

تبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي مرفق مقترح للربوتوكول أو تعديل                 -٤ 
توصل إىل اتفاق، ُيعتمد املرفق أو التعديل       وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة للتوصل إىل توافق يف اآلراء ومل يتم ال            . ملرفق

وُترسل األمانة املرفق أو    . على مرفق كمالذ أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع            
 .التعديل املعتمد إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبوله
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 أعاله  ٤ و ٣ديل على املرفق، غري املرفق ألف أو باء، الذي اعُتمد وفقاً للفقرتني             يبدأ نفاذ املرفق أو التع     -٥ 
بالنسبة إىل مجيع أطراف هذا الربوتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعتماد                   

ل تلك الفترة بعدم قبوهلا للمرفق أو التعديل على         الـتعديل على املرفق، إال بالنسبة لألطراف اليت ُتبلغ الوديع، كتابة، خال           
ويـبدأ نفاذ املرفق أو التعديل بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطار عدم قبوهلا يف اليوم التسعني التايل لتاريخ           . مـرفق 

 .تلقي الوديع لإلخطار باالنسحاب

ول، فإن نفاذ ذلك املرفق أو تعديل       إذا انطـوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق على تعديل هلذا الربوتوك            -٦ 
 .املرفق ال يبدأ إال عند بدء نفاذ تعديل هذا الربوتوكول

ُتعتمد اقتراحات تعديالت املرفقني ألف وباء هلذا الربوتوكول ويبدأ نفاذها وفقا لإلجراء احملّدد يف املادة               -٧ 
 .لطرف املعينعلى أالّ يعتمد أي تعديل على املرفق باء إال مبوافقة خطية من ا. ٢٠

 ٢٢املادة 

 . أدناه٢لكل طرف صوت واحد، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة  -١ 

قليمي، يف املسائل الداخلة يف اختصاصها، حقها يف التصويت         إلمتـارس منظمات التكامل االقتصادي ا      -٢ 
وال متارس هذه املنظمة حقها يف . كولبعـدد من األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيها اليت تكون أطرافاً يف الربوتو  

 .التصويت إذا ماَرست أي من الدول األعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس

 ٢٣املادة 

 .يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذا الربوتوكول 

 ٢٤املادة 

ظمات التكامل  يفتح هذا الربوتوكول للتوقيع وخيضع لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول ومن              -١ 
مارس /آذار ١٦االقتصـادي اإلقلـيمي األطراف يف االتفاقية، ويفتح باب توقيعه يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك من                  

وتودع . ، ويفتح باب االنضمام إليه ابتداًء من اليوم التايل لتاريخ إغالق باب توقيعه         ١٩٩٩مـارس   /آذار ١٥إىل   ١٩٩٨
 .افقة أو االنضمام لدى الوديعصكوك التصديق أو القبول أو املو

أي منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي تصبح طرفاً يف هذا الربوتوكول بدون أن يكون أي من الدول                 -٢ 
ويف حالة مثل هذه املنظمات، إذا ما كانت     . األعضاء فيها طرفاً فيه تكون ملزمة بكل االلتزامات مبوجب هذا الربوتوكول          

األعضاء فيها طرفاً يف هذا الربوتوكول، تقرر املنظمة والدول األعضاء فيها مسؤوليات كل منها واحدة أو أكثر من الدول 
ويف مثل هذه احلاالت ال حيق للمنظمة والدول األعضاء فيها أن متارس يف . عـن أداء الـتزاماهتا مبوجب هذا الربوتوكول      
 .وقت واحد حقوقا مبوجب هذا الربوتوكول
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 االقتصادي اإلقليمي، يف صكوك تصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها، تعلـن منظمات التكامل    -٣ 
وختطر هذه املنظمات أيضا الوديع، الذي حيظر بدوره األطراف،         . مدى اختصاصها باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول      

 .بأي تعديل جوهري ملدى اختصاصها

 ٢٥املادة 

 طرفا من األطراف يف     ٥٥م التسعني من تاريخ قيام ما ال يقل عن          يـبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليو       -١ 
 يف املائة من إمجايل االنبعاثات من      ٦٠االتفاقـية، تضـم أطرافا مدرجة يف املرفق األول تستأثر يف اجملموع مبا ال يقل عن                 

قها أو قبوهلا أو    لألطراف املدرجة يف املرفق األول بإيداع صكوك تصدي        ١٩٩٠غـازات ثـاين أوكسـيد الكربون لعام         
 .موافقتها أو انضمامها

لألطراف  ١٩٩٠ أوكسيد الكربون لعام     ينيعين إمجايل االنبعاثات من غازات ثا     "ألغراض هذه املادة،     -٢ 
الكمية املبلغ عنها يف تاريخ اعتماد هذا الربوتوكول من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول يف                " املدرجة يف املرفق األول   

 . من االتفاقية، أو قبل ذلك التاريخ١٢ا الوطنية األوىل املقدمة عمال باملادة بالغاهت

يـبدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصّدق على                   -٣ 
لبدء النفاذ، يف اليوم  أعاله ١الـربوتوكول أو تقـبله أو توافـق عليه أو تنضم إليه، بعد الوفاء بالشروط املبينة يف الفقرة              

 .التسعني التايل لتاريخ إيداع صكّها للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام

ألغـراض هذه املادة، ال حيسب أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصادي إقليمي بوصفه صكا يضاف                 -٤ 
 .للصكوك اليت تودعها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

 ٢٦املادة 

 .ء حتفظات على هذا الربوتوكولال جيوز إبدا 

 ٢٧املادة 

يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة لطرف ما، جيوز لذلك الطرف                  -١ 
 .االنسحاب من الربوتوكول بإرسال إخطار مكتوب إىل الوديع

 الوديع لإلخطار   يـبدأ نفـاذ أي انسـحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تلقي                 -٢ 
 .خطار باالنسحابإلباالنسحاب أو يف أي تاريخ الحق ُيحّدد يف ا

 .أي طرف ينسحب من االتفاقية يعترب منسحبا أيضا من هذا الربوتوكول -٣ 
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 ٢٨املادة 

 نكليزية والروسية والصينية والعربية   إلسبانية وا إليودع أصل هذا الربوتوكول الذي تتساوى يف احلجية نصوصه با          
 .والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة

 .ديسمرب من سنة سبع وتسعني وتسعمائة وألف/ يف كيوتو يف اليوم احلادي عشر من شهر كانون األولحرر 

 قام املوقعون أدناه، املفوضون طبقاً لألصول، بالتوقيع على هذا الربوتوكول بالتواريخ املبينة قرين              وإثباتاً ملا تقدم   
 . كل منهم
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 املرفق ألف

 غازات الدفيئة

 (CO2)ثاين أكسيد الكربون 

 (CH2)امليثان 

 (N2O) أكسيد النيتروز

 (HFCs)املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية 

 (PFCs)عة املركبات الكربونية الفلورية املشب

 (SF6)سادس فلوريد الكربيت 

 فئات املصادر والبواليع/القطاعات

 الطاقة

 وقوداحتراق ال 

 صناعات الطاقة  

 الصناعات التحويلية والبناء  

 النقل  

 قطاعات أخرى  

 استخدامات أخرى  

 انبعاثات الوقود اهلاربة 

 الوقود الصلب  

 النفط والغاز الطبيعي  

 استخدامات أخرى  

 العمليات الصناعية 

 املنتجات الفلزية  

 الصناعة الكيميائية  

 إنتاج املعادن  

 اج أخرىجماالت إنت  
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 انتاج املركبات الكربونية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيت  

 استهالك املركبات الكربونية اهلالوجينية وسادس فلوريد الكربيت  

 استخدامات أخرى  

 استخدام املذيبات ومنتجات أخرى 

 الزراعة 

 التخمر املعوي  

 إدارة السماد الطبيعي  

 زراعة األرز  

 ةالتربة الزراعي  

 اإلحراق الواجب للسفناء  

 اإلحراق امليداين للنفيات الزراعية  

 استخدامات أخرى  

 النفايات 

 تصريف النفايات الصلبة على األرض  

 معاجلة املياه املستعملة  

 حرق النفايات  

 استخدامات أخرى  
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 املرفق باء
 االنبعاثات كمياًد و حتديأااللتزامات خبفض 

 )أو فترة األساسكنسبة مئوية من سنة (
 الدولة الطرف 

١٠٠ 
٩٢ 
١٠٨ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٢ 
١١٠ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٤ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٥ 
٩٤ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
٩٢ 
١٠١ 
٩٢ 
١٠٠ 
٩٤ 
٩٢ 
٩٣ 
٩٢ 
٩٢ 

 *االحتاد الروسي 
 سبانياإ
  سترالياأ

  *إستونيا
  ملانياأ

 *أوكرانيا
 يرلنداآ
 يسلنداآ

 إيطاليا
 الربتغال
 يكابلج

 *بلغاريا
 *بولندا

 *اجلمهورية التشيكية
 اجلماعة األوروبية

 الدامنرك
 *رومانيا

 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السويد
 سويسرا
 فرنسا
 فنلندا

 *كرواتيا
 كندا
 *التفيا

 خلتنشتاين
 لكسمربغ
 *ليتوانيا

 يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
 موناكو
 النرويج
 النمسا

 نيوزيلندا
 *نغارياه

 هولندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 ناليابا
 اليونان

 ــــــــــــ _ _ _ _ _
 .بلدان متر مبرحلة انتقال إىل اقتصاد سوقي * 



 

  
  مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة الشعبية العامة

  

  )3(ملحق رقم 
مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة الشعبية العامة

 

  



 

  
  مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة الشعبية العامة

  

  )3(ملحق رقم 
مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة الشعبية العامة

 

  



 

  
  الشعبية العامةمراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة 

  

  )3(ملحق رقم 
مراسلة أمين اللجنة الشعبية للهيئة إلى الكاتب العام  باللجنة 

 



 

  
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  العـام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

العـام للجنة الشعبية العامة

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  
  
  



 

  
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  ام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

ام للجنة الشعبية العامةالعـ

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  

  
  



 

  
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  العـام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

العـام للجنة الشعبية العامة

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  

  
  



 

  
الكاتـب مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى 

  العـام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى 

العـام للجنة الشعبية العامة

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى 

  

  
  



 

  
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  العـام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

العـام للجنة الشعبية العامة

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  

  
  



 

  
الشعبية إلى الكاتـب مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة 

  العـام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة 

العـام للجنة الشعبية العامة

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة 

  

  
  



 

  
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  العـام للجنة الشعبية العامة

  

  )4(ملحق رقم 
مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

العـام للجنة الشعبية العامة

 

مراسلة وكيل قسم الرقابة الفنية باللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية إلى الكاتـب 

  

  
  



 

  
  مونتريال من أمانة االتفاقية لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

  )5(الملحق رقم 
تقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

 

  

  
  
  



 

  
  مونتريال من أمانة االتفاقية لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

  )5(الملحق رقم 
تقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

 

  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  مونتريال من أمانة االتفاقية لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

  )5(الملحق رقم 
تقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

 

  

  
  
  
  



 

  
  مونتريال من أمانة االتفاقية لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

  )5(الملحق رقم 
تقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

 

  
  
  

  

  



 

  
  مونتريال من أمانة االتفاقية لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

  )5(الملحق رقم 
تقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

 

  

  
  

  
  



 

  
  نتريال من أمانة االتفاقيةمو لتقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

  

  )5(الملحق رقم 
تقرير عن عدم امتثال ليبيا التفاقية فيينا وبروتوكو

 

  
  

  
  
  



 

  
خطاب تهنئة وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول مونتريال من برنامج 

  األمم المتحدة للبيئة

  

قم 
 ر

حق
مل

)6(
 

  )6(ملحق رقم 
خطاب تهنئة وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول مونتريال من برنامج 

األمم المتحدة للبيئة

 

خطاب تهنئة وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول مونتريال من برنامج 

  

  
  



 

  
برنامج  خطاب تهنئة وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول مونتريال من

  األمم المتحدة للبيئة

  

  )6(ملحق رقم 
خطاب تهنئة وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول مونتريال من

األمم المتحدة للبيئة

 

خطاب تهنئة وشهادة عن إعادة تصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لبروتوكول مونتريال من

  

  
  



 

  
اللجنة الوطنية (ميالدية بتشكيل لجنة 

(  

  

 )7(ملحق رقم 

  )7(ملحق رقم 
ميالدية بتشكيل لجنة  1428لسنة ) 94(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

)لتغيرات المناخ

  

 

  

  



 

  
الوطنية اللجنة (ميالدية بتشكيل لجنة 

(  

  

  )7(ملحق رقم 
ميالدية بتشكيل لجنة  1428لسنة ) 94(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

)لتغيرات المناخ

 

  

  
  



 

  
اللجنة الوطنية (ميالدية بتشكيل لجنة 

(  

  

  )7(ملحق رقم 
ميالدية بتشكيل لجنة  1428لسنة ) 94(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

)لتغيرات المناخ

 

  

  
  



 

  
ميالدية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 

  ميالدية بتشكيل لجنة

  

  
 )8(ملحق رقم 

  )8(ملحق رقم 
ميالدية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم  1450لسنة ) 216(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

ميالدية بتشكيل لجنة 1428لسنة ) 94(

 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  
  

  



 

  
مسيحي بتقرير بعض األحكام في  2005

  شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ

  

  
  ملحـــق

 )9(رقم  

  )9(ملحق رقم 
2005ر، .ولسنة ) 155(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ

 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  

  
  



 

  
مسيحي بتقرير بعض األحكام في  2005

  شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ

  

  )9(ملحق رقم 
2005ر، .ولسنة ) 155(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

شأن اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ

 

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  
  
  



 
 

  
  

  )10(ملحق رقم 
  

  المقابالتاستمارة 
  

أعدت الباحثة هذه االستمارة، لتساعدها في الحصول على معلومات من بعض         
ليبيا، حيث  المبحوثين، والذين يمثلون شريحة من المسؤولين التنفيذيين للسياسة البيئية في

تمثّل األسئلة الواردة فيها، استخالص الباحثة لبعض البنود في اتفاقيتي فيينا لحماية طبقة 
األوزون، واالتفاقية اإلطارية للتغّير المناخي، والتي تبين إلي أي مدى سعت ليبيا لتنفيذ 

يذ في السياسة هذه االلتزامات الدولية، ومدى توافق آليات التنفيذ المحلية، مع آليات التنف
الدولية، للوصول إلى تحقيق أهداف االتفاقيات، وكذلك للوصول إلى إجابات ألسئلة 

  .الدراسة وتحقيقا ألهدافها
  

  الباحثة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  :...............................................................................اسم المبحوث
  ................................................................................... :الوظيفة

  ............................................................................ :الصفة التنفيذية
  

  :السياسات الوطنية - أوالً
ضورها، في مؤتمرات ما هو عدد االجتماعات التي حرص الجانب الليبي على ح - 1

  األطراف المنعقدة لمتابعة االتفاقيات المذكورة؟
سنويا، حول حجم تصدير، واستيراد المواد، واالستهالك الفعلي  رهل يتم تقديم التقاري- 2

  للمواد المستنفذة لطبقة األوزون؟
  وطني للتخلص من هذه المواد؟ جهل تم وضع برنام - 3
خالل البالغات الوطنية حول االنبعاثات الكربونية، هل تم تقديم جرد إحصائي، من  - 4

  والغازات األخرى بشرية المصدر، وآثارها على القطاعات المختلفة؟
ما هي اإلجراءات المتبعة، استعداداً للتفتيش الشامل عن معدالت انبعاث غازات االحتباس  - 5

  الحراري، والخطة الوطنية للمناخ؟
  ناخي في السياسات الوطنية؟هل تم دمج سياسات التغير الم - 6
  هل يتم دفع االلتزامات المالية الليبية حيال االتفاقيات،والبروتوكوالت؟ - 7
كيف تتم عمليات التعاون بين المؤسسات ذات العالقة بالبيئة في القطاعات المختلفة  - 8

  ).إدارة النفاياتوالصناعة، النفط، المواصالت (
اجه المسؤولين عن تنفيذ السياسات البيئية، لإليفاء ما هي في رأيك المعوقات التي تو - 9
  التزامات ليبيا تجاه المجتمع الدولي؟ب

هل عدم وجود أمانة خاصة بحماية البيئة، عامل في ضعف تنفيذ أهداف السياسة البيئية  -10
  عامل غير ذات أهمية ■   عامل مساعد    ■  عامل هام ورئيس     ■ اعلية؟  بكفاءة وف

  

  :البحث وعمليات الرصد - ثانياً
  

هل تتوفر دراسات وأبحاث حول اآلثار اإلشعاعية الناجمة عن استنفاذ طبقة األوزون في - 1
  ليبيا؟

  هل تتوفر قياسات حول اآلثار الصحية والبيولوجية النحالل الضوء في ليبيا؟- 2
  هل تتوفر أبحاث أو دراسات حول عمليات فيزياء، وكيمياء الجو في ليبيا؟ - 3
  ل تتوفر قياسات ميدانية لمعرفة مصدر الغازات الدفيئة في ليبيا؟ه - 4



 
 

ر بعة صد األخطار الناجمة عن التغيلين لمتاالخبراء المؤه قكيف تتم عملية تشكيل فر - 5
  المناخي؟

6 - ذلت من أجل دراسة هشاشة األنظمة البيئية، وتعرضها للتغير ما هي الجهود التي ب
  المناخي؟

لمساعدة التقنية لمواجهة التغير تقديم انة بخبراء دوليين، أو منظمات دولية لهل تم االستعا - 7
  المناخي العالمي؟

  

  :نظام تبادل المعلومات -ثالثاً
  

1 - لة بتوفير المعلومات ذات العالقة بالبيئة؟ما هي المؤسسات المخو  
  .محفوظات مؤسسات معينة ■ .مكتبات جامعیة ■  .مراكز معلومات ■. مكتبات متخصصة ■
في تبادل المعلومات مع الهيئات الدولية ذات العالقة بقضايا  ةبعما هي السياسات المتَّ - 2

  .التغير المناخي
  

  :التعليم والتدريب - رابعاً
  

  والفنيين، العاملين في قطاع البيئة؟ نبعة لتدريب الموظفيما هي السياسات المتَّ- 1
    .االعتماد على نقل الخبرة من الزمالء ■       .دورات خارجیة ■         .دورات داخلية ■
  ما هي المؤسسات المشرفة على نظام التدريب والتطوير في قطاع البيئة؟- 2
  

  :اإلعالم وتعزيز الوعي -خامساً
  

هل توجد خطة واضحة، إلشراك اإلعالم للقيام بدور توعوي في مجال حماية البيئة بصفة  - 1
  لتغير المناخي بصفة خاصة؟عامة، وقضايا ا

  هل هناك إشراك للمنظمات والجمعيات األهلية في خطط محاربة التغير المناخي؟ - 2
  

  :التدابير الوقائية - سادساً
  

  بعة كإجراءات وقائية لحماية البيئة الليبية من أخطار التغير المناخي؟ما هي الخطط المتَّ - 1
المتضررة بالجفاف، والتصحر في األراضي بعة إلنعاش المناطق ما هي الخطط المتَّ - 2

  الليبية؟
  هل يتم التشجيع على نقل، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة والمناخ في ليبيا؟- 3
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