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ملخص
ان هيئة المم املتحدة ابعتبارها املنظمة الكرث متثييال يف العياو والكيرث متثييال ابلةسي بة موعية ااكو اكن
والبيد علاييا ميت التصييداي لوليياخت دوليية اييص اسي تورار العياو وااتيياب عييالا معيسي بات ال رشييية الا عييية
والاقتصادية والبيئية ابلةس بة لل يا ااالية وال يا الالحوة ومبا أن قلاخت البيئة وحاميهتيا وااتياب علايا
أحضت مت املسؤوليات ااكوليية فويد تليت منظمية المم املتحيدة عيالا بيد ا ليودات اليا هتليمت ييا هتا
وحاميهتا وسالمهتا وذكل مت خال أهجزهتا وواكالهتا وبرانجملا ومع التطورات والتغياات اليا عرفهتيا السيا ة
ااكولية مت زاعات وحروب وثورات يناعية واتيايار الرشياكت العمالقية ومتطلبيات التايارة ااكوليية وهتيوفا
املوارد الطبيعية الالزمة مت أجل ذكل هدا لكه ما زاد مت اللغوطات عالا البيئة يف لك أرجاء العاو ميا يطير
معه مدى مسايرة وجناعة أهجزة المم املتحدة ووالكهتا وبرانجملا يف جما حامية البيئية وسيالمهتا هيدا ميا سيوف
تتطرق اليه ان شاء هللا يف موضوع هدا املوا .
ABSTRACT :
The united Nation organisation is the most representative organisation for states group,
must defend the integrity and security of the world, and preserve the humanitary, social,
economic and environmental concerns, for actual and future generations, such concerns
might engage their international liabilities.
This organisation have made lot of efforts throughout its organs and agencies, additionally
the political development and mutations made a pression on this organization, consequently
the problem tha rise up from this fact is the effectivity of The UNO to resolve this problems,
in matters of environment and its protection.
This study will try to analyse this problematic in a few li.
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ان فعرة حامية البيئة مت اجلرامئ املرتعبة ضدها أ بحت مت أمه قلياخت ا عيع ااكو ،وذكل تظيرا للتيدهور
العبيييا اأاي أ ييياب التيييوازن البييييك اسييي ب الاسييي هتالط املتيييركل للميييوارد الطبيعيييية وذكل ابالعييي د عيييالا
التعنولو يات ااديثية والتطيور الصيناعذل اأاي بيدوره أدى ات اتيايار التليالت العاويية والنوويية الامير
اأاي أحضى هيدد ااياة الانساتية ومصا املعمورة كلك وذكل تيياة لتنايم اتبعااثث الغازات وهتغا املعوانت
الساس ية للمنظومة البيئية مع ارهتتاع حرارة العرة الارضيية وهتطيور هياهرة الاحتبيار اايراراي وا تيا
1
طبوات املياه اجلوفية وغورها يف ابطت الر وهتلوث اللواء وارهتتاع درجة امحلوضة .
هدا لكه ما اس تدعى ات رضورة هتعبئة لك الوسائل واجللود ااكولية ملواهجة هده اخملاطر والعمل عيالا سيالمة
البيئة واحملافظة علاا
ولعل هجود منظمة المم املتحدة وابعتبارها املنظمة الكرث متثيال والكرث هتي ثاا يف العالقيات ااكوليية لليا ااكور
الكرب مت خال المهية يف حامية البيئة وسالمهتا وهيدا ميا أكيده ميؤمتر وهانسي بورإ يف اضيتاء يتة ااكور
الوياداي ملنظمة المم املتحدة يف حتويق التمنية املس تدامة  2حيث أن منظمة الامم املتحدة بدأت اباله م ابلبيئة
الا يعيش علاا االنسان ورضورة حاميهتا وسيالمهتا ابدراهجيا يت الهيداف املنيوكل هبيا حتويوليا منيد أوا ير
الس تينات  3وذكل مت خال النصوص الواردة يف ميثاق المم املتحدة اتطالقا مت ديبا تيه وميرورا ابلعدييد
مييت م يواده وتصو ييه مدييل املييادة  1واملييادة  1واملييادة  11واملييادة  15ومييت خييال دور أهجييزة املنظميية
وبرانجملا وولكتاها املتخصصة .
هيدا ااكور اأاي سييوف ويياو هت ياتييه مييت خيال موالنييا ابلتطييرق أوال ات دور أهجييزة المم املتحييدة يف حامييية
وسالمة البيئة ااكولية مث اثتيا دور الواكالت املتخصصة التابعة للمم املتحيدة يف هيدا ا يا مث اثلثيا وأخياا دور
برانمج المم املتحدة للتمنية والبيئة وذكل وفق االشاكلية التاليية ما مدى اسي تاابة هيده الهجيزة واليواكالت
املتخصصة والربامج التمنوية والبيئية لتجس يد ااكور املنوكل هبا يف حامية البيئة و سالماهتا ؟.
املبحث الو  :أهجزة منظمة المم املتحدة ودورها يف حامية البيئة
قصد العمل عالا مواهجة التحدختت البيئية اللائةل وبغية وضع مهنج متوازن ومتاكمل ازاء الولياخت واملاي ت
البيئية قامت هيئية المم املتحيدة بو يتلا يثال عيت ييع أعلياء ا عيع ااكو ،برعايية العدييد ميت امليؤمترات

 - 1عبد الرزاق موراي مالكة التمنية والبيئة والعالقات ااكولية دار اخلدلوتية الطبعة الوت اجلزائر .11 7112
 2زيد املا افية حامية البيئة يف اطار التمنية املس تدامة عالا ضوء أحاكم الواتون ااكو ،أطرو ة دكتوراه يف العليوم اصيصالواتون ااكو ،لكية ااووق والعلوم الس ياس ية جامعة هتزياي وزو اجلزائر  7110ص .152
 -3عبد العزيز خممير عبد اللاداي دور املنظامت ااكولية يف حامية البيئية الطبعية الوت دار اضهنلية العربيية م ي  7112ص
.12
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والندوات ااكولية  1الا متخض عهنا ناوء امجلعية العامية للمنظمية وتعيويت هجياز جمليم الميت وميت خيال
هدا املبحث سوف واو التطرق ات دور امجلعية العامية ليلمم املتحيدة يف هتيدويل الولياخت البيئيية مث التيدخل
الغا مبارش لم المت يف قلاخت البيئة .
املطلب الو  :دور امجلعية العامة للمم املتحدة يف هتدويل قلاخت البيئة
ان منظمة المم املتحدة اكن للا دور هام يف حامية البيئة وادراهجا ت أ نداهتا وذكل مت خال امجلعيية العامية
للليئة  2ودعوهتا يف دورهتيا  04ات عويد ميؤمتر دو ،حيو البيئية ال رشيية مبوتري الويرار ر  7042الصيادر
بتارخي  1452/17/10وذكل بعد هت كد الاس عرار الرسييع يف هتيدهور البيئية وهتي ثا ذكل عيالا هيروف االنسيان
الصحية واملعنوية والا عية .
كييام دعييت امجلعييية العاميية لييلمم املتحييدة يف سي تة  1420ويف قرارهييا ر  151/02الصييادر يف  1420/17/14ات
انااء جلنة خا ة ملكتة ابلاؤون البيئية هتدعى جلنة – برتت التد .-
وكييدكل ويف س ي نة  1422ومبوتر ي الو يرار ر  772/00الصييادر يف  1422/17/71دعييت امجلعييية العاميية لييلمم
املتحدة ات عود مؤمتر المم املتحدة حو البيئة والتمنية .
ومت خال الورار ر  141/10لس نة  1441حييث دعيت امجلعيية العامية ملنظمية المم املتحيدة ات رضورة عويد
دورة اس تثنائية حو البيئة والا أطلق علاا امس مقية الر  11 +ميت أجيل هتوييمي ميا مت هتنتييده ميت أ نيدة
الورن  71حيث اعرتفت ااكو يف الورار  114/17برضورة رفع حتيدختت التمنيية املسي تدامة كيام د يددة يف
أ ندة الورن  71واعالن ريو والزتم الطراف مرة أ رى ابلعمل بست تية ورو الرشاكة ميت أجيل االعاع
يف هتنتيد ال ندة .
كام دعت امجلعية العامة ليلمم املتحيدة يف سي نة  7111ويف دورهتيا  11ومبوتري الويرار ر  144/11الصيادر يف
 7111/11/71ات عوييد ميؤمتر وهانسي بورإ – الوميية العاملييية للتمنييية املسي تدامة  -والييا هتييدعى( ريييو )11+
لبحث ومتابعة هتنتيد ما ترهتب عت ميؤمتر رييو بعيد عرشي سي نوات وقيد اعرتفيت ااكو يف التوريير اضهنيا ر
 144/71اأاي يتلمت اعالن س ياس يا  3حيمل لك الرشاكء الا عيني مسؤولية امعية مارتكة ميت أجيل
- 1وايف اجة هجود املنظامت الغا حعومية يف حامية البيئة – منظمة السيالم الا رضي والصيندوق العياملذل للطبيعية ،وذجيا رسيا
ما س تا يف ااووق اصص الواتون ااكو ،والعالقات الس ياس ية ااكولية لكية ااويوق والعليوم الس ياسي ية مسي تغامن اجلزائير
س نة  7110ص.01
ت
- 2ابراهمي أمحد خليتة دور الامم املتحدة يف منية الاعوب الافريوية يف هل التطورات ااكولية املعارصة – دراسة يف الطبيعية الواتوتيية
للواعدة ااكولية للتمنية دار املطبوعات اجلامعية الطبعة الاوت الاسعندرية م  7111ص -45ص.41
- 3عبد الرزاق موراي مصدر س بق ذكره ص .755
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دمع وهتط يوير عييالا املسيي توى احمليييل وااكو ،أراكن التمنييية املسيي تدامة املرتابطيية ود التمنييية الاقتصييادية
1
والا عية وحامية البيئة واهتتق لك الطراف عالا اااذ طوات ملموسة وهتدابا التعاون ااكو. ،
ومابني مقا –ريو -و  -وهانس بورإ -ا ععت امم العاو يف عدة مؤمترات رئيسي ية برعايية المم املتحيدة مهنيا
املؤمتر ااكو ،ضعويل التمنية ( موتتا راي )  2ومؤمتر الامم املتحدة حيو الهيداف اال،ائيية اأاي هتيوع ابعيالن
اللتية .
ومنه فان امجلعية العامة للمم املتحدة واضافة ات دورهيا يف هتيدويل قلياخت البيئية وااثرهتيا ميت خيال ااكعيوات
املتتالية مت خال قراراهتا جندها قد سيامهت كيدكل يف ابيرام العدييد ميت االهتتاقييات ااكوليية املتعلوية ابلتمنيية
املس تدامة ومت بيهنا اهتتاقيية التنيوع البيوليو سي نة  1447واهتتاقيية المم املتحيدة ملاك ية التصيحر 1440
واالهتتاقية ااكولية حو اس تعام الهنار ااكولية لغرا أ رى غا املال ة يف س نة .1441
املطلب الثاين  :دور جملم الامت مت خال هتدخالهته الغا مبارشة يف قلاخت البيئة
لود أنائ جملم المت يف س نة  1401واكن ااكور املنوكل به هو ااتاب عالا السمل والمت ااكوليني وو يعيت
يف ااس بان الخد بعني الاعتبار للمالم االبعاد البيئيية يت املليام املنيوكل بيه ابلير ميت ان الميدةل عيت
اجلرامئ املعخلة عت ااروب اكتت كثاة ومتعددة وميدمرة للبيئية عيرب خمتليق ااويب التارميية ومدالليا سيم
املييياه العدبيية وس ياسيية الر احملروقيية وكييدا هتييدما السييدود واسي تعام سييال النابييل يف التيتنييام اييرق
الغاابت وهتدما الطبيعة وأمدةل التاارب النووية ميت طيرف الاسي تعامر الترن ي يف حيق الصيحراء اجلزائريية
وكدكل اس تعام التوستور البيض احمللور دوليا مت طرف العدوان الصليوين عالا غزة يف فلسطني .
وعالا الر مت غياب مبادئ الواتون ااكو ،للبيئية يف قيرارات جمليم الميت فيان اهي م ا ليم ابلبيئية اكن
لو ميرة مبناسي بة حتوييق المييت والسيمل أاي بصيورة غييا مبيارشة وذكل بصيدد ماك يية التايار الغيا رشعيييني
والتاارة الغا مرشوعة يف املواد الولية الا هتعرضت للا ليباخت بعد هناية اارب يق س نة  1424مع أن اهي م
جملم المت ابلبيئة اكن هرفيا وال يععم ارادة ا لم يف الاه م ابمحلاية الايعولو ية لتيه جياء يف سي ياق
الاه م ابملوارد الطبيعية اضمثينة فوط مدل اخلاب والملار الا تز ر هبا ليبياخت و مثمثثيل امهي اسي تحواقات

- 1زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص .154
- 2هتورير املؤمتر ااكو ،ضعويل التمنيية موتتياراي املعسي ي
الورار الاو .

ميت  77-17ميارر  7117مةايورات الامم املتحيدة التصيل الاو
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جملم المت يف ليباخت يف هت مني ااظاة الوطنية وهتنظيتليا ميت الشي اص اأييت اكتيوا يعمليون يف هترييب
املوارد الولية كام متعت ا لم مت حتويق المت وااتاب عالا مزارع املطاكل فاا. 1
كام هتدخل جملم المت مرة أ يرى اسيينادا ات اعتبيارات بيئيية يف موضيوع املسيؤولية ااكوليية للعيراق اسي ب
احتالهل للعويت اذ جاء الورار ر  521لس نة  1441ليحدد" ابن العراق مس ئو مبوتر الوياتون ااكو ،عيت
أية سارة مبارشة وأاي رضر مبارش مبا يف ذكل الرضر الالحق ابلبيئة واسينتاذ امليوارد الطبيعيية او ااي رضر
هتعرضت هل ااعومات ال نبية أو رعاختها او رشاكهتا تيياة لغزوه واحتالهل الغا مرشوعني للعويت .2
كام ان جملم المت الزم مت خال الورار  521العراق بتعويض الرضار البيئيية واايلك واسيع ليايمل لييم
فوط الارضار الا س ب فاا النظام ااامك يف العراق بل يتعدى حىت التعيويض عيت االرضار اليا سي ب ت
فاا قوات التحالق ميربرا ذكل أن هتيا االرضار اليا سي ب ت فايا قيوات التحيالق جياءت تيياية منطويية
الحتال وغزو العويت.
كام ان جملم المت ويف تتم السي ياق أناي جلنية خا ية لتلويذل ااكعياوى النالية عيت االرضار البيئيية وهتيدما
املوارد الطبيعية اس ب غزو العراق للعويت وذكل يف ابريل  1441حييث هتلويت هيده اللجنية أكيرث ميت 011
شعوى وقدمت هده الااكوى مت طرف س تة  5منظامت دولية ومت حوا 00 ،دو كام قيدر املبلي اال يام،
للتعويلات بوا 711 ،مليار دوالر  3وأشار الورار ر  11الصادر عت جملم ادارة اللجنة يف عيام  1447يف
التورة  01منه ات الرضار البيئية الوا ب هتعويللا ود :
تاكليق املبارشة املرهتبطة مباك ة اارائق الا نا ت يف أابر البرتو وهتوقق هتدفوه يف املياه االقلميية وااكولية .
تاكليق التدابا املعوو املت دة لتنظيق البيئة.
تاكليق املراقبة واملتابعة وهتوييمي الرضار البيئييةاكتاكليق متابعية ومراقبية الصيحة العامية بغير دراسية وماك ية
تزايد ارهتتاع ال طار الصحية املرتهتبة عت الرضار البيئية.
تاكليق االرضار امللحوة ابملواد الطبيعية .

- 1زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص .111
- 2جملم الاميت ااكو ،الواثئيق الرةيية ليلمم املتحيدة  1440تويال عيت املوقيع http// www.da 4essds .un .orge .p128 :
اترخي الاطالع .7111/11/11
3
-S.MALJEAN-DUBOIS, Droit de l’organisation mondiale du commerce et protection de
l’environnement, Bruyant, Bruxelles, 2003, pp 25-75.
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وقد يتدخل جملم المت يف ا وقوع لك اكرثة بيئية ذات طورة اس تثنائية هتدد المت والسيمل البيئييني وال
يتدخل يف ا التدهور البيك البطذلء واملس عر عيالا املسي توى الطوييل وعيالا الير ميت ان هيده الوضيعية
هتتطلب أيلا اااذ هتدابا ان عة وفعيا وواهجية هياهرة ارهتتياع درجية حيرارة املنيال اليا هتيؤداي بيدورها ات
حركة واسعة لال ئني اذ س يحو  11مليون خشص يف العاو ات ال ئ ايعولو واأاي بيدوره س ييسي ب يف
هتغاات س ياس ية اقتصادية وا عية معثةل صو ا يف الاسي تغال املتيركل للميوارد الطبيعيية واالسيرتاهتيجية
اأاي س يعون بدون ش مصدر زعات مس توبلية.
وأخاا فميعت الوو ان السمل والتمنية وحامية البيئة أمورا مرهتبطة و ال هتتجزأ وهيدا ميا تيص علييه املبيدأ  71ميت
اعيالن ريييو الن ااييرب بييا طبيعهتيا هتييدمر التمنييية املسي تدامة وأكل يب ان حتييرتم ااكو قواعييد الوياتون
ااكو ،اأاي يوفر امحلاية للبيئة وقت الزناعات املسلحة وان هتتعاون ااكو يف زختدة هتطويره وهدا وفق املبدأ 70
العالن ريو.
املبحث الثاين :دور الواكالت املتخصصة للمم املتحدة يف حامية البيئة
لك املنظامت املتخصصة للمم املتحدة همعة بطريوة او أ رى بامية البيئة يق اطار حتويق التمنيية املسي تدامة وان
لك املنظامت وضعت برامج يف هدا ا ا وبعض املينظامت وبعيض املينظامت مديل منظمية التغديية والزراعية
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة المم املتحدة للرتبية والعلوم والثوافة فان جميا تلليا يتطليب مهنيا التيدخل يف
جما البيئة كام أن البعض ال ر مت املنظامت ال يبدو اهنا معنية ابلبيئة لعت جندها قد وهجيت اه هميا ويو
مظاهر ااتاب عالا البيئة مديل منظمية المم املتحيدة للرتقيية والعليوم الثوافيية ومنيه سي نحاو دراسية بعيض
املنظامت املتخصصة ودورها يف حامية البيئة عالا حسب أمهيهتا يف هدا ا ا . 1
املطلب الو  :دور منظمة التغدية والزراعة يف حامية البيئة وترقية التمنية املس تدامة :
أنائت املنظمة العاملية للتغديية والزراعية  FAOسي نة  1401وتعحيور أهيدافلا حيو رفيع مسي توى املعياية
والتغدية لساكن العاو والعمل عالا زختدة االتتياع الزراعيذل وااتياب عيالا املصيادر الطبيعيية وقيد وضيعت هيده
املنظمة املعايا واملس توختت املتعلوة بامية املياه والرتبة و الغدية مت التلوث بواسيطة املبييدات او عيت طرييق
املواد امللافة للغدية املساعدة يف حتظلا حيث ليد اتيه جياء يف ديباجية دسي تورها  ":ان المم املويرة لليدا
ااكس تور قد عودت العزم عالا هتوطيد الرفاهيية املايرتكة بيدمع العميل التيرداي وامجلياعذل ميت جا يا لجيل رفيع
مس توى التغدية واملعياة للاعوب اخلاضيعة لواليية لك مهنيا وحتسيني يودة اتتياع ييع املنتايات الغدائيية
- 1ارشف هال

رامئ البيئة بني النظراي والتطبيق دار اضهنلة العربية الواهرة الطبعة الوت  7111ص .15
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والزراعية وهتوزيعلا واضهنو با الريق وبدكل سل يف حتويق اقتصاد عاملذل واسيع وهتليمت حتريير ال رشيية
1
مت اجلوع .
وان منظمة التغدية والزراعة تلت مند نا هتا عالا الاهي م ابلبيئية وحاميية عنارصهيا اخملتلتية ابعتبيار ان هيدا
2
املوضوع مت مصمي ا تصا اهتا ومت أولوختهتا .
وأكل فان الاه م ابلبيئة مت طرف هده املنظمة و يعت ديثا فبالر وع ات تصوص دس تور املنظمة جند
املادة الوت يف فورهتا الثاتية هتنص عالا  ":هتعمل املنظمة عالا دمع العمل الوطين وااكو ،وهتويص اباياذه حييث
ما يعون مناس با فا يييل  :يياتة امليوارد الطبيعيية وا يال الزراعية اأاي ايمل مصيايد السيامط واملنتايات
البحرية والغاابت اك
هتدعمي و اجيع اليرشيعات الوطنية خا ة يف ااكو النامية بتودمي املساعدات التنية الا هتطل ا ااعومات .هتودمي البعثات ابلتعاون ميع ااعوميات املعنيية الالزمية ملسياعدهتا يف الوفياء اباللزتاميات املرتهتبية عيالا قبوللياهتو يات مؤمتر المم املتحدة للغدية والزراعة .
مساعدة السلطات احمللية والوطنية بوضع مياك زمات ميت اجيل ماك ية التوير وسيوء التغديية وهتطيوير الزراعيةو يد السامط برتش يد املامرسات الزراعية والصيد .
 ع املعلومات املتعلوة ابلتغدية والزراعة وحتليللا وهتتساهااك"..وهتووم املنظمة يف س يل حتويق أهدافلا ابلعمل عالا ياتة املوارد الطبيعيية عيت طرييق التو ييات اليا هتليعلا
اللاان الترعية للمنظمية اليا سي تعمل أساسيا لالعيالم وكخطيوكل هتو ايية يف جميا سي يا امليوارد يف جميا
التغديية والزراعية وميا يؤكيد اهي م املنظمية ابلتمنييية املسي تدامة اناياء املنظمية للجنية فرعيية خمتصية ابلتمنييية
املس تدامة وكام يربز يف خمتلق أعام وواثئق املنظمة اكالعيالن العياملذل اايان التغديية اأاي جياء فييه ":أتنيا
تلزتم بلامن افلاء الربامج والس ياسات اال،ائيية ات الارهتوياء بيياة االنسيان عيالا ويو قابيل لالسي عرار بييث
تراعذل البيئة وتهنض بغداء وحصة ال يا اااليية والالحوية والوهيتية املتعيددة للزراعية السي ا ميا يتعليق مهنيا
3
ابلزراعة الوابةل لالس عرار و ياتة املوارد الطبيعية "....
ومت الهداف الرئيس ية الا سعى اضاا طة العمل اخلا ة ابلتغدية املرتهتبة عت املؤمتر ااكو ،املعيين ابلتغديية
يف روما  1447حتويق التمنيية السيلمية بيئييا والويابةل لالسي عرار ا عييا ميت اجيل االسيلام يف حتسيني التغديية
- 1رضوان أمحد اااف حق االنسان يف بيئة سلمية دكتوراه يف الواتون العام جامعة الواهرة م
- 2زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص .117
- 3رضوان أمحد اااف مصدر س بق ذكره ص .711
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والصيحة وهييدا لييت يتحوييق اال اذا أسي ندت الس ياسييات واليربامج اال،ائييية يف الييبدلان النامييية واملتودميية ات
أسم قابةل لالس عرار وسلمية مت الناحية البيئية وهتوتيض اضهنو ابلحوا الغدائية والصحية لل ييا اااليية
1
والالحوة .
كام ان املنظمة هتووم بدور أسايس يف وضع قواعد قاتوتيية يف جميا البيئية ود متيا وسيائل سيمب لليا بلعيب
دور املوجه واملدافع عت بعض ا ياالت أو مواضييع البيئية عيالا سي يل املثيا قيا يتعليق ابحملافظية عيالا ا يا
البحراي وحامية الصيد ود هتعاجل هده املسا بواسطة هيئة هتدعى جلنة الصيد أنا ت يف سي نة  1451وهتعيد
اجللاز الوحيد عالا املس توى ااكو ،اأاي يعمل بصتة منتظمة ومس عرة وهتصدر هده اللجنة هتو يات هتتتور ات
2
الووة االلزامية .
ولود هت ىن ميؤمتر الطيراف يف سي نة  1441ابال يامع مدوتية السيلوط لصييد مسي ئو اليا دعيت اضايا منظمية
الغدية والزراعة واأاي يعطذل أمهية كربى لصياتة البيئة وابلر ميت اتيه تيص غيا اليزايم الا اتيه طبيق ميت
طرف ااكو بناء عالا ارادهتا اارة و راء حث املنظامت غا ااعومية للخد بتو ياهتا لمهيهتيا ودورهيا يف
3
اس تعامللا كمنوذع العداد اليرشيعات الوطنية للصيد.
واهعت منظمة التغدية والزراعة بوضع املعايا واملس توختت املتعلوة بامية الرتبة والغديية ميت التليوث بواسيطة
حتديد بواخت مبيدات الفات او عت طريق املواد امللافة للغدية للمساعدة عالا حتظلا .
وقامت املنظمة وابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية ابنااء عدة جلان مارتكة لوضع املس توختت ااكولية اخلا ية
هبده املوضوعات ومت هده اللاان اللجنة املايرتكة للمجموعيات الغدائيية وجلنية امليواد املليافة للغديية
واللجنة املارتكة لبواخت املبيدات حيث هتدف الوت ات اماياء معيايا وميدوانت للغيداء هبيدف حاميية حصية
املسي هتلعني وهت كييد املامرسييات املرشيوعة يف لييارة الغيداء وحتوييق التايانم بيني اليرشيييعات الوطنيية اخلا يية
ابلغيداء و سييليل التاييارة ااكولييية وقيد نرشييت اللجنيية قاويية هتتليمت ااييدود الوصييوى للملييواثت يف خمتلييق
4
الغدية .

 - 1با العااواي املسؤولية ااكولية عت حامية البيئة دار اخلدلوتية الطبعة الاوت اجلزائر  7111ص.100
- 2زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص. 110
- 3سارة منترويل ادوات س ياس ية دولية محلاية البيئة منظمة الامم املتحدة للرتبية والعلوم والثوافة  1442ص.1
- 4مصطتى عيد ابراهمي دور املنظامت ااكولية يف التمنية الاقتصادية والا عية للبدلان النامية قلية البيئة ،وذجا رسا ما س تا
يف ااووق عني الامم  7111ص.117
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أما جلنة املواد امللافة للغداء فتتوت هتويمي املعلومات املتعلوة هبده املواد مت اجيل حتدييد يدود الميان عنيد
اس ت داهما يف املواد الغدائية وقامت بةرش قاوة ارشوكل امليواد املليافة للغديية و ايمل أكيرث ميت  011ميادة
ملافة أما اللجنة املارتكة لبواخت املبيدات اارشيية فلي ذل ايتص بوضيع مسي توختت دوليية لبوياخت املبييدات يف
بعض الغدية وقد نرشت اللجنة سلسةل مت املس توختت املوىص هبا لبواخت املبيدات .
وهعدا وبناء عالا ما هتودم فيان منظمية الزراعية والتغديية لليا دور واسيع االهتصيا ابلبيئية ومسيايرة الوضياع
العاملية الطارئة علاا ومع ذكل فاهنا و هتصل ات تتيا ا ابيية يف جميا ماك ية التوير وسيوء التغديية والزراعية
املس تدامة و ياتة املوارد الطبيعية يف دو العاو الثالث الا هتعاين مت ماالك هتدهور البيئة اسي ب اسي تعام
1
املبيدات بعدافة .
املطلب الثاين  :دور منظمة الصحة العاملية يف حامية البيئة وسالمهتا :
هتعترب منظمة الصحة العاملية السلطة اخملتصة يف الاؤون الصحة ااكولية داخيل منظومية المم املتحيدة وهتليطلع
بتوفا االو ملاالك الصيحة العامليية و يياغة جيداو و طيط لعيام البحيوث الصيحية ووضيع الوواعيد
2
واملعايا الصحية العلمية وهتوفا ااكمع التوين لدلو ور د وهتويمي الالاهات الصحية .
وهتعد " عية الصحة العلمية " اعيل هجاز خمتص ابااذ الورار يف املنظمة ولعع يف نيق يف شلر ميااي
مت لك عام وحيرض ا عاهتا وفود مت لك ااكو العلاء ود هتل  140دو علو وتعثيل هممية امجلعيية
يف رمس وحتديد س ياسات املنظمة كام اتص بتعيني املدير العيام بنياء عيالا ترشي يب ميت ا ليم التنتييداي
و رشف املدير العام عالا الس ياسات املالية للمنظمة و س تعر ويوافق عالا املزياتية املاليية املورت ية وترفيع
اليه هتوارير ا لم التنتيداي.
ويت لق ا لم التنتيداي للمنظمة مت  00علو يمت اتت اهب ملدة  10س نوات واملليام الرئيسي ية هل تعثيل يف
هتنتيد قرارات وس ياسات عية الصحة وهتودمي املاورة اضاا والعمل االك عام عالا هتيسا تللا.
أما الاماتة العامة للمنظمة فيعمل هبا موهتني ذواي ااكرايية ابلايؤون الصيحية وميوهتذل ااكمع وغيامه ميت
ابالضافة ات س تة ماكهتب اقلميية ويرأر املنظمة املدير العام اأاي
اخلرباء اأيت يتواجدون ابملور الرئي
هتعينه عية الصحة .
- 1زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص . 110
 2دمحم عاد عسعر الواتون ااكو ،البيك هتغييا املنيال التحيدختت واملواهجية دراسية حتليليية هت ييلية موارتية لحياكم اهتتاقيية المم
املتحدة االطارية وبرهتوكو كيوهتو دار اجلامعة اجلديدة االسعندرية م  7110ص .521
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وعت دور املنظمة العاملية للصحة يف حامية البيئة فل ذل اس تطاعت مواكبة اجللود ااكولية املبيدو يف جميا حاميية
البيئة مبعناها الواسع وذكل اسينادا عالا تص املادة  1اليا حتيدد هيدف املنظمية ب تيه بليوإ اكفية الايعوب عيالا
مس توى حصذل ولود أ بب اضعتع ب عالا مس توى حصذل حوا أساس يا مت حووق االنسان اعرتفت بيه املواثييق
ااكولييية واالقلميييية وااكسياهتا الوطنييية بييل ذهييب الييبعض ات اعتبييار ااييق يف البيئيية مسي عدا مييت ااييق يف
1
الصحة.
كام هتنص كيدكل امليادة  17ميت دسي تور املنظمية عيالا ان املنظمية سيعى لتطيوير وحتسيني التغديية واالسياكن
وهروف العمل وغاها مت اجلواتب الصحية للبيئة وذكل ابلتعاون مع الواكالت املتخصصة.
وتظرا الن دور املنظمة العلمية للصحة يعثل يف الارهتواء بصحة االنسان ات أعالا مس توى عت وتظرا ليلاثر
البيئية عالا الحوا الصحية لالنسان الا هتنج عت بعض عنارص البيئة فان حاميية االنسيان ميت هتيا الاثر
اللارة ابلبيئة يدخل مت مصمي ا تصاص املنظمة  2هيدا ميا ييؤداي ات رضورة الوييام بيدور فعيا فيا يتعليق
ابلةااطات الا حتمذل البيئة وهتدف ات اضهنو بصيحة االنسيان اذ عليت ميت احملافظية عيالا حصية االنسيان
ورفاهيته عالا املدى الوريب والبعيد أسار س ياس هتا وبراجملا .
كام هتووم املنظمة أيلا ومند  1410ابلتعاون مع برانمج المم املتحدة للبيئة بوضع بيرانمج ملعيايا الصيحة البيئيية
وهيدف هدا الربانمج ات هتويمي العالقة بني التعر للملواثت الا هتوجد يف اللواء او املياء او الغيداء او يف بيئية
العمل وحصة االنسان مع ياغة ملس توختت ااد املسمو هبا يق ا التعير لليده املليواثت ولويد ا هتيت
املنظميية ات وضييع معييايا لكييرث مييت  10مركبييا مييت بيهنييا الزئبييق والر يياص و د.د.ت وأكس ي يد العربيييت
والنرتوجني ويوضع التورير اخلاص بلك مركيب اايدود املسيمو هبيا ليلك مليوث يف بيئية االنسيان و سياعد
منظمة الصحة ااكو يف وضع املس توختت الوطنية محلاية البيئة واعداد برامج ماك ة التليوث وهتوييمي فعاليية هيده
3
الربامج .
وترضا ملا ملرشوعات التمنية مت هت ثا عالا س ئي عالا البيئة ومواردها اخملتلتة فويد هتبةيت منظمية الصيحة العامليية
س ياسة التمنية املس تدامة بيئيا حيث هتعلدت عية الصحة العاملية ابليزتام املنظمية الاكميل ابن هتعميل ميع ااكو
- 1رضوان امحد اااف مصدر س بق ذكره ص .750
2
- Aleksander KISS, Jean Pierre BEURIER, La protection intégré de l’environnement a
l’intégration p82.
 - 3ست عبد امحليد أفعريت النظرية العامة للمسؤولية ااكولية عت النتا اللارة عت افعا ال حيرضها الوياتون ااكو ،ميع اشيارة خا ية
لتطبيولا يف جما البيئة رسا دكتوراه يف ااووق جامعة الواهرة م  1444-1442ص.050
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العلاء والواكالت ااكولية والوطنيية واملؤسسيات املاليية ابن هتيدرع التيدابا الوقائيية الرضيورية يف مرشيوعات
التمنية ليك هتولل ات ادين د عت مت اخملاطر الا هتدد الساكن والبيئة .
حيث دعت عية الصحة العاملية يف قرارها ر  01لعام  1447ااكو العلاء لالشيرتاط يف التخطييط الوقيا
ويف حتليل ااثر التمنيية عيالا الصيحة وهتعزييز واسي ت دام قواعيد البيياانت املتعلوية ابخملياطر الصيحية البيئيية وات
1
التصديق عالا االهتتاقيات ااكولية الا هتدمع هتدابا حامية البيئة وحتويق التمنية املس تدامة .
ويعد مؤمتر ريو اس تاابة ملدكرة  71قامت املنظمة بوضع اسرتاهتيجية عامة للصحة البيئيية فاهعيت بتوييمي الاثر
الصحية لعوامل التلوث واخملاطر البيئيية ال يرى يف الليواء واملياء والرتبية والغيداء وبيئية العميل ووضيع املعيايا
البيئية الا هتوحض اادود الوصوى لتعر االنسان للده امللواثت .
ولود أدركت منظمة الصحة العاملية الرضار احمليعةل لاي هتليوث للبيئية ميت يراء ليارب السيلحة النوويية عيالا
حصة ال يا ااالية واملوبةل حييث أقيرت يف عيية الصيحة يف قرارهيا  11ان الغبيار اأراي امليسياقط تيياية
لارب السلحة النووية يلييق أ طيار ال ضيابط لليا ات أ طيار االشيعاع اليا يتعير لليا ال رشي كيدكل
أبدت عية الصحة العاملية س نة  1441انااء برانمج دو ،حتت ارشاف املنظمة للتختييق ميت الاثر الصيحية
2
رشوبيل س نة .1425
اادثة ت
أن ما ميعت قوهل هو ان نااكل منظمة الصحة العاملية املتصل ابلبيئة قد ا سع ميع الوضيع العياملذل املتغيا ليايمل
النوايح الصحية للتلوث البيك وو هتعد وهيتة منظمة الصحة العاملية قارصة فوط عالا النوايح الصحية البحتة .
املطلب الثالث  :دور منظمة الرتبية والثوافة والعلوم ( اليونسعو) يف حامية البيئة
يبدو ان منظمة المم املتحدة للرتبية والعلوم الثوافية بعييدة عيت الاعتبيارات البيئيية لعيت وحتيت هتي ثا اليوعذل
ابملاالك البيئية بدأت الاه م بدراسة التتاعل بني االنسان وا ا اايواي ومند س نة  1411قاميت املنظمية
بدراسة  10موضوع مهنا موضوع يتعلق بت ثا نااطات االنسان عالا خمتليق ا ياالت أو ااتياب عيالا منياطق
الطبيعية وكدا املوارد الوراثية .
و ا الش فيه هو ان مسامهة أو هتدخل املنظامت يف جما حامية البيئة والتمنية املس تدامة يمت أساسا مت خيال
البحث ودراسة ونرش املعرفة يف جما العلوم ااكقيوة والطبيعيية وعيادت ميا هتلاي املينظامت ااكوليية ات وضيع
اهتتاقيات دولية والعمل ميت اجيل كتاضهتيا لعيت منظمية اليونسيعو غيا متخصصية يف يياغة اهتتاقييات دوليية
- 1زيد املا

تا مصدر س بق ذكره ص . 115
7 Aleksander KISS, Jean Pierre BEURIER, OP CIT , P 85.
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خا ة هتا املتعلوة ابلبيئة ومع ذكل جند أن املنظمة سامهت يف وضع اهتتاقيتني عيالا درجية كبياة ميت المهيية
1
وتعثالن يف :
االهتتاقية املتعلق ابلرايض الرطبة ذات المهية ااكولية خا ة ابعتبارها مال يئ للطييور الربيية  1411والليدفمت هده االهتتاقية وقق الزحق العمراين والزراعذل عيالا هيده الرايض ميت اجيل ااتياب عيالا ميواطت الطييور
2
املائية امللا رة ومراقبهتا وحراس هتا .
مث يف س نة  1415مت انااء ش بعة عاملية حملمييات العيرة الرضيية ميت اجيل وضيع ،ياذع الدارة الرايض الرطبية
واملوارد املائية املتوفرة فاا وذكل يف اطار اس تغال دامئ للمحيطات وااتاب عالا املوارد الا حتوهيا.
اهتتاقية حامية الرتاث الطبيعذل والثوايف  1417ببارم حيث ددت املادة  7ميت االهتتاقيية ميا يعيد ميت قبييلالرتاث
الطبيعذل امل املعاو الطبيعية الا أنا ت بتعيل التعوينيات الطبيعيية او البيولو يية اليا لليا قميية هامية ميت
الناحية امجلالية والعلمية وكدا التعوينات البيولو ية اجلغرافيا واملناطق الا هتعتيرب موطنيا لتيواع ميت ااييواانت
والنبااتت امللددة ابالتورا والا للا قمية ابرزة مت الناحية العلميية غيا أن سيجيل موقيع يف قاوية اليرتاث
العاملذل ال سيبعد يف بعض اااالت مت هتعديل مااريع التمنية مدل مرشوع لنيبيا اأاي ينصيب عيالا حتوييل
هنر رابا ابعتبار أن املرشوع هيدد املواطت الطبيعية ايوان وا د الورن .
كام قامت منظمية اليونسيعو بةرشي بيرانمج دو ،للتعليمي البييك واأاي يراي هتنتييده ابلتعياون ميع اليواكالت
املتخصصة ال رى ااعومية واملنظامت غا ااعومية وقد سامه هدا الربانمج يف هتو يه العدا مت الانايطة
البيئية وبيرامج التعليمي والتيدرم البييك كيام أعيدت اليونسيعو بيرانمج لعليوم الر هبيدف ترقيية وهتةسي يق
أناطة البحث والتدريب ااكولية للتعرف عالا البيئة اجليولو ية واس ت دام املعارف اجليولو ية يف خدمية البيئية
ولليونسعو برامج أ رى متعيددة مديل اليربانمج ااكو ،اخلياص برتشي يد اسي ت دام امليياه العدبية واليربانمج
3
اخلاص ابلعوارث الطبيعية .

- 1زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص. 115
- 1عبد العزيز دمحم عبد اللاداي مر ع س بق ذكره ص 150
- 3ااسني ايت اااع امحلايية الواتوتيية للبيئية دراسية موارتية رسيا لنييل دبليوم ااكراسيات العلييا يف الوياتون العيام املغيرب
 .1441-1445ص . 51
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وأخاا وما ميعت التو ل اليه مت قو هو ان منظمة المم املتحدة للرتبية والعمل والثوافة سامه يف حتوييق التمنيية
املس تدامة عت طريق ا دار هتو اات وهتو يات الك طوطا هتو ايية ابلةسي بة ليدلو اليا سيعى محلايية
1
بيئهتا والو و ات تمنية داوة .
املبحث الثالث  :دور برانمج المم املتحدة للتمنية والبيئة
يعترب برانمج المم املتحدة للبيئة املؤسسة ااكولية البيئية الوت يف اطار المم املتحدة حيث يرى هت سيسيه
ملتابعة الا ن البيك يف العاو وقد أنائ الربانمج عالا امثر اتعواد مؤمتر المم املتحدة املعين ابلبيئية يف اسي تعلوو
يف عمل  1417هبدف أن يعيون اليربانمج رائيدا ومايجعا لوييام رشاكت لرعايية البيئية عيالا ويو ييييب ليلمم
2
والاعوب حتسني توعية ااياة.
املطلب الو  :هجود برانمج المم املتحدة للبيئة
ان مت أهداف برانمج المم املتحدة مواهجة التحداي لتعزيز المت البيك يف جماالت خمتلتة تدكر مهنا :
هتطوير الواتون البيك:
وقد ا در جملم ادارة برانمج المم املتحدة للبيئة عيددا ميت الويرارات اليا عيرب فايا عيت الرابطية الوثيوية بيني
البيئة والتمنية ويؤكد الربانمج داوا عالا متلوم التمنية الا حتافظ عيالا البيئية كيام يعيد اليربانمج ومنيد ناي هته
مبثابة الواك ااكولية املس ئو عت املتاوضات مت اجل وضع اهتتاقيات بيئية متعيددة االطيراف واقلمييية ويعميل
عالا هتوفا ااكمع الالزم لتحديث االهتتاقييات بوضيع برهتوكيوالت جدييدة وهتغطيذل هيده االهتتاقييات جمياالت واسيعة
3
محلاية البيئة وسالمهتا.
مساعدة ااكو النامية يف اعداد س ياسات بيئية وطنية:
هتظلر اسرتالية برانمج المم املتحدة للبيئة يف هتعزيز املؤسسات الوطنيية عيالا ا ياد وعيذل شيامل وواسيع ببيئية
العمل وهتوفا املعلومات الرضورية لتل الظواهر الايعولو ية وكيدا هتويومي خمياطر التليوث وسي بل ماك هتيا
وتل لك الطراف عالا حتسني هده البيئة .

- S.MALJEAN-DUBOIS, op.cit, p12
- 2عبد النارص زختد هيا نة الواتون البيك النظرية العامة للواتون البيك مع رش اليرشيعات البيئية دار الثوافة للةرشي والتوزييع
الطبعة الوت عامن الردن  7117ص .701
- 3زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص.121
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ومتعت الربانمج البيك مند اتعواد مؤمتر ريو  1447مت مساعدة أكرث مت  111دو انميية ودو اخللييج يف اعيداد
رشيعات بيئية وانااء هييالك مؤسسياهتية هتعميل عيالا ادمياع العواميل البيئيية يف التظمية والنايطة الوطاعيية
1
والتوس يع يف جما هتويمي الت ثا البيك وحتليل التلكتة والعائد و او لبلوإ تمنية سلمية وقابةل لالس عرار.
اعداد برامج و طط تل مت اجل تمنية مس تدامة :
حيث تعثل اسرتالية المم املتحيدة للبيئية يف هتويدمي التو ييه العلميذل وحتسيني التوعيية حيو املنيا اليا ميت
خالللا هتصبب حامية البيئة زء ال يتجزأ مت تليية التمنيية عيت طرييق املسياعدة يف اسي تحداث ومتوييل طيط
بيئية يدور ورها حو الوقاية مت التدهور البيك وهتطوير التونيات اجلديدة الا ال هترض ابلبيئة .
نااكل برانمج المم املتحدة للبيئة للسمل والمت :
متثل الناطة العسعرية والزناعات املسلحة عامال مس با لتيدهور البيئية أو تيياية هل وهتعتيرب ليبياخت أو دو
حتصلت عالا مساعدة مت طرف برانمج المم املتحيدة للبيئية يف جميا البيئية وحتوييق الميت بعيد  10سي تة ميت
اارب مت اجل التوليل مت اث ر جهرة الال ئني اس ب هتدهور البيئة .
كام تل برانمج المم املتحدة للبيئة بواسطة املعتب االقلميذل لغرب أس يا مت اعداد هتورير خاص حو هتوييمي اثي ر
الزناع بني العيراق والعوييت عيالا تظي الايعولو يية الرضيية وا يال البيئية يف العيراق منيد  7110كيام قيام
املعتب جبرد شامل يف غزة بعد الانسحاب االعائييل وحتديد املناطق الا هتتطلب اه ما بيئييا خياص وااياذ
التدابا الالزمة ال الهحا مند .7111
) دمع مس توبل البيئة العاملية وااتاب علاا:يعد مس توبل البيئة العاملية مثرة ذات أمهية يف أطار برانمج المم املتحدة للبيئة واتطلق مرشيوع البيئية العامليية
يف  1441وقام برانمج المم املتحدة اب دار سلسةل مت التوارير حو مس توبل البيئة العامليية يف 7111 1441
 7111 7110ويمت اعداد هده التوارير الاع د عالا مصادر متعددة ملنظمة المم املتحدة واملراكز الوطنية وحيىت
اخلرباء املس تولني .
املطلب الثاين  :دود س ياسة برانمج المم املتحدة للبيئة يف ترقية التمنية
ان برانمج المم املتحدة للبيئة يووم بدور هيام يف ترقيية التمنيية املسي تدامة ميت خيال العميل عيالا حاميية البيئية
مبتلوهما الواسع وااتاب عالا تة اجلةم ال رشياي ورفاهيتيه يثال ب يياهل اااليية والوادمية وميع ذكل يواجيه
برانمج المم املتحدة للبيئة عوابت لعل س ياس ته دودة وذكل لعدة عوامل تدكر مهنا عالا س يل املثا :
- 1مصطتى عيد مصطتى ابراهمي مصدر س بق ذكره ص . 100
017

مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية

العدد التاسع جوان 7102

) البناء الليلكذل لربانمج المم املتحدة للبيئة اأاي انا هته المم املتحدة ات د ما متواضع و يعد أالن مالويايووم بعمهل ملواهجة املاالك البيئية الا أ بحت خماطرها هتزتايد ييوم بعيد ييوم ويبيدو هيدا السي ب هيو وراء
1
الاتتوادات الاديدة الا وهجت لربانمج المم املتحدة ومهنا :
 ان الربانمج البيك بدال ان يعون يف نيق حيث هتوجد معظ الواكالت ااكولية مت وضيعه يف تياواك اكمتييازس يايس للعاو الثالث اأاي رغب ان يعون موره يف ا د عوامصه ولعل هدا الاتتواد غا موضوعذل ويعرب عيت
وهجة تظر عن ية لدلو املتودمة حيث ان هتويمي تيل اليربانمج ال ييمت عيالا أسيار مياكن هتواجيدها يف ميت
سواه .
 اما خبصوص ان تل الربانمج البيك ليم هجازا هتنتييدخت وال متويلييا فليدا يعتيرب حصييب فيربانمج المم املتحيدةللبيئة غا مؤهل ماليا لتنتيد االهتتاقيات والربامج الا يعدها هو عبارة عت هجاز متو بي داء هممية يددة بيدال
مت ان يلعب أسايس يف ادارة البيئة .
 أما فا مص الاتتواد املوجه ات كون الماتة الا أنا هتا امجلعية غاة وال هتيناسب مع جح املسيؤولية امللوياةعالا عاهتق الربانمج هدا حصيب ات د ما.
ان هده الاتتوادات الا وهجت ات الربانمج اأاي عرف ترا ع يف المهية الا حظذل هبا يف بداية ناي هته دفيع
المم املتحدة ات ا راء ا ال ات عالا الربانمج مت اجل هتعزيز وهتدعمي دوره وترهتب عت هدا اال ال انااء:
ريق س يا البيئة س نة .1444
تتدى عاملذل للبيئة  1444وذكل يف اطار حتلا ملؤمتر وها ز بيورإ  7117حييث مث اناياء جلنية خيرباء لكتيت
ابلتتعا يف وسائل هتدعمي اامكية ااكولية للبيئية هتو يلت ات عوعية ميت التو ييات اكمع بيرانمج المم املتحيدة
ود2 :املااركة العاملية يف املنتدى الوزاراي حو البيئة ملناقاة الس ياسات البيئية اك
هتصبب العلوية يف جملم االدارة عاملية اك
هتعزيز املوارد املالية للربانمج اك
هتدعمي الودرات املؤسساهتية والتعنولو ية لصاحل ااكو النامية وااكو ذات الاقتصاد الاتتوا ،اك
التةس يق بني الةااطات البيئية عالا مس توى المم املتحدة
ومع لك اال ال ات الا هتعر للا الربانمج مند  1444اال أهنا و هت يت بامثرها الن التمنية هتتطلب هتغياا أتق .
- 1زيد املا تا مصدر س بق ذكره ص .120
- 2تتم املر ع ص 121
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خامتة
ان مييا ميعييت اس ت ال ييه مييت خييال هييدا البحييث هييو أن دور و جملييودات المم املتحييدة مييت خييال أهجزهتييا
ووالكهتا املتخصصة وبرانجملا أسلمت ات د كبا يف دراسة البيئة وعنارصها وبث وحتدييد ميا ايق هبيا
مت ارضار كيام ان دورهيا هتعيدى جميرد ايخيص املايالك ات اقيرتا االيو املناسي بة لليا العلميية والتنيية
والاقتصادية والواتوتية الا يةبغذل الخد هبا مت اجل حامية وسالمة البيئة مع هتوفا االطار الواتوين لليده امحلايية
اكقامة املس توختت البيئية لنوعية العنارص الطبيعية وكدا املعايا املتعلوة ابملواد اللارة حصيا وبيئيا وبييان اايدود
املسمو هبا عند هتعر االنسان للا.
كام تلت أهجزة وواكالت وبرانمج المم املتحدة عالا منع االرضار البيئية والاااذ التدابا الا رتازية ضدها ميت
خال هتطوير ا راءات االعالم واال طار واليااور ااان اخلطط او النايطة او املرشيوعات اليا ميت شياهنا
التي ثا عييالا البيئيية يف ااكو ال ييرى ولعييت ور هييدا ااكور فييان هنيياط بعييض اايياالت واملالحظييات الييا
أتوصت مت مدى جناعة ااكور اأاي هتلعبه أهجزة وواكالت وبرانمج المم املتحدة يف جما حامية البيئية تيدكر مهنيا
عالا س يل املثا :
الورارات الصادرة عت خمتلق هده الهجزة غا ملزمة ود هت خد شلك هتو يات وهتو اات فويط وخاليية ميت
ااي الزام دو.،
هلور هاهرة الازدوا ية يف دراسة املاالك البيئيية ويرتهتيب عيالا ذكل ضيياع امليا والوقيت اذ هتويوم بعيض
املنظامت يف جما حامية البيئة بدراسة ومعاجلة املاالك الا س بق ملنظامت أ رى الويام هبا.
التلارب وا تالف الس ياسات البيئية عالا املس توى ااكو. ،
ويف الخا يعد مت الرضوراي اناياء جلنية اهتصيا وهتةسي يق بيني بيرامج وأهجيزة وواكالت المم املتحيدة العطياء
هتتعيل أقوى اكورها يف حامية وسالمة البيئة.
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