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 العربة البيئة حماية سبيل الاوساوي التظامً
( لبىان) العلمي البحث جيل مسكص الصيً، أميمة. أ

 

 

 :ملخص

 20 ًىم الٗامت الجمُٗت ؤٖلىذ لظا ،21 ال٣غنن في الضولُت للٗال٢اث ألاؾاؾُت ال٣ُم ؤخض بإهه ألالُٟت بٖالن في الخًامً ّٖغٝ 
ؼ بإن منها بًماها ؤلاوؿاوي، امًللخٌ الضولي الُىم بىنٟه صٌؿمبر،/ألاو٫ن ٧اهىنن  ؤمغ َى اإلاكا٦غة وعوح الخًامً ز٣اٞت حٍٗؼ

ان الٗظبت البِئت خماًت َلُٗتها في ؤلاوؿاهُت ألامىعن مسخل٠ بل ٣ِٞ ال٣ٟغ لِـ إلا٩اٞدت ؤَمُت طو ت الخُاحي الكٍغ  .للبكٍغ
 ؤو الا٢خهاصي الُاب٘ طاث الضولُت إلاكا٧لا لخل الضولي الخٗاونن جد٤ُ٣’’ في َظٍ الخًامً عوح ٖلى الضولي اإلاجخم٘ ٌؿدىض

. ‘‘ؤلاوؿاوي ؤو الث٣افي ؤو الاحخماعي

 

Résumé:  

La solidarité humaine est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un 

groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi les 

problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. 

La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté au problème 

des autres, sans quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être compromis. C'est 

une démarche humaniste qui fait prendre conscience que tous les hommes appartiennent à la 

même communauté d'intérêt.  

L’humanité ne s’interroge que si récemment sur l’état, l’évolution et l’avenir de l’eau dans le 

monde. Comment expliquer que si longtemps l’eau, condition de survie de l’humanité, ait été 

considérée comme allant de soi. L’eau devient rare et fragile. Construire autour d’elle une 

éthique commune est plus qu’une nécessité : la pierre de touche de la capacité humaine de 

placer, plus haut que l’égoïsme immédiat de l’individu nanti, la conscience intergénérationnelle 

des responsabilités collectives, qui se doit de répondre au cri lancé par les jeunes participants au 

deuxième Forum mondial de l’eau : « Nous sommes idéalistes et sur cet idéalisme se fonde notre 

vision. Vision de lendemains meilleurs, où une eau saine serait disponible pour tous. Aidez-nous 

à en faire une réalité".  

 

  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Morale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Humanisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Communaute.htm
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 مقدمة

 الخاصي ال٣غنن في الكٗىب بحن الٗال٢اث ٖليها ج٣ىم ؤن ًيبغي التي والٗاإلاُت ألاؾاؾُت ال٣ُم بخضي ؤلاوؿاوي الخًامً ٌٗخبر

ت الىبُلت ؤلاوؿاهُت للمؿحرة اإلاًِئت الجىاهب مسخل٠ وببغاػ الٗاإلاُت واإلاكاع٦ت الخًىعن ٖلى ،وجإ٦ُضا1والٗكٍغً  ٧ان للبكٍغ

 لخل٪ ؤلاوؿاوي بالبٗض منها بًماها الٗالم صو٫ن مٗٓم به جدخٟل صولُا، ًىما ٖام ٧ل مً صٌؿمبر 20 في ؤلاوؿاوي الخًامً ًىم
ؼ ٖلى وجإ٦ُضا اإلاىاؾبت،  ؤصخاب حمُ٘ بقغا٥ وفي ال٣ٟغ م٩اٞدت في ألاَمُت بالٜ ؤمغا بىنٟه الخًامً مٟهىم حٍٗؼ
 الضولي الُىم وبٖالن ال٣ٟغ ٖلى ال٣ًاء ؤحل مً لميالٗا الخًامً نىضو١ن ٦ةوكاء مباصعاث زال٫ مً الهلت، طوين اإلاهلخت
ت الٟجىة وج٣لُل ،ؤلاوؿاوي للخًامً  ؤلاوؿاوي الخًامً ألَمُت للخىمُت ألالُٟت بٖالن ؤقاع ٦ما الٗالم، قٗىب بحن الخىمٍى

 ما ال٨بحر الخٟاوث ؤنبذ ٣ٞض. منها اؾخٟاصوا الظًً م٣ابل في" الٗىإلات مً ٦ثحرا ٌؿخُٟضونن لم الظًً ؤولئ٪" مؿاٖضة ويغوعة
 وا٢ٗا ؤضخذ التي الٗىإلات ْل في زانت مٗا، الىامُت والضو٫ن اإلاخ٣ضمت للضو٫ن ٦بحرا جدضًا ٌك٩ل اإلاسخلٟت الٗالم ؤحؼاء بحن

دخم الخدضي َظا مً ًٟا٢م خ٣ضم الٗالم مً حؼء ًنهٌ ؤن م٣بىال ٌٗض لم بط خضجه، جس٠ُٟ ؤحل مً الٗمل ٍو  مغاقي في ٍو

ت الخىمُت احؼا مكلىال آلازغ حؼؤٍ وعاءٍ مسلٟا الىمىو واإلاٗٞغ : آلازٍغً الثالىر يلعي بلُه ًجظب الظي ال٣ٟغ بؿبب ٖو
 مٗنى لخإ٦ُض" مٗا حمُٗىا ٞلىخدغ٥" قٗاع جدذ1914 لٗام ؤلاوؿاوي الخًامً بُىم الاخخٟا٫ حاء لظل٪ واإلاغى، الجهل

. نىعٍ ؤ٢ىين في ؤلاوؿاوي الخًامً

ما٫ واإلاٗىهت والخٗاونن إلاؿاٖضةا ٖلى الضولي الخًامً ٣ًخهغ ال ت وألٖا  بل الضولي، الهُٗض ٖلى ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة ؤو الخحًر
 الٗال٢اث بَاع في اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى الؿُاصة طاث والكٗىب الضو٫ن حمُ٘ واخترام الاؾخضامت ًخًمً ومبضؤ ؤوؾ٘ مٟهىم َى

 ٖلى ال٣اثمت والكغا٦ت الضولي، جم٘لمجا ؤٞغاص لجمُ٘ لميالـ والخٗاٌل ، الضولُت الا٢خهاصًت الٗال٢اث ؾُما وال الضولُت،

باء للٟىاثض اإلاىه٠ والخ٣اؾم اإلاؿاواة  2.ؤلا٩ًىلىحُت الىٓم ٖلى والخٟاّ الؿالم في الكٗىب وخ٤ ، وألٖا

لى ؼ ٦ما.. ؤلاوؿاوي الخًامً ٌؿىصٍ بٗالم الٗام َظا في هدخٟل ؤن آمل ٖو توالح ال٨غامت في ؤلاوؿان خ٣ى١ن مباصت حٍٗؼ  ٍع
: آلاحي البدث جًمً وؾالم وجًامً بإمً الٗالم ُِٞٗل.. ما ًىما ًخد٤٣ طل٪ ولٗل.. والؿالم واإلاؿاواة والٗض٫

 واإلاٟهىم الخٍٗغ٠ بحن الاوؿاوي الخًامً:   ألاو  املبحث
. ؤلاوؿاوي الخًامً وحٍٗغ٠ مٟهىم :ألاو٫ن اإلاُلب

 .الاوؿاوي الخًامً مً الهضٝ :الثاوي اإلاُلب

 .الاوؿاوي الخًامً مٓاَغ: لثالثا اإلاُلب
 ؤلاؾالم في الخًامً مبضؤ :الغاب٘ اإلاُلب

 الٗظبت البِئت وخماًت ؤلاوؿاوي الخًامً :الثاوي املبحث
 والخٍٗغ٠ اإلاٟهىم بحن الٗظبت البِئت: ألاو٫ن اإلاُلب
 والا٢لُميي الضولي الٗظبت اإلااثبت البِئت وا٢٘: الثاوي اإلاُلب
 اإلاكاع٦ت زال٫ مً ؾاويؤلان الخًامً: الثالث اإلاُلب

 حماًت مؿاولُت الٗظبت البِئت خماًت:الغاب٘ اإلاُلب

 
                                                           

  209/60اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف قرارىا رقم    
 
 ص 2.اخلتامية ةالورق األعمال جدول من ٥ و ٣ والعشرون البندان احلادية الدورة اإلنسان حقوق جملس 
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 ألااملفهوم التعسيف بين الاوساوي التظامً:   ألاو  املبحث

 مقدمة

ىا ٦ُٟما غ ؤلاوؿان لخضمت الٗام الاججاٍ امخال٥ هي ؤلاوؿاهُت الهٟت بإن ه٣غ ؤن ًجب ٞةهه الخًاعة ٖٞغ  بم٩اهاجه وجٍُى
ت بالؿمت ؾلى٥ مجغص ختى ؤو جسُُِ ؤو مظَب ؤي ًدؿم ؤن ًم٨ً وال ٢ىماتهام ؤَم مً الظاجُت  احؿم بطا بال الخًاٍع

ت ؤلاًمان جالػم اؾخضال٫، بلى خاحت وبال الىحضان، بصعا٧اث ٖبر ؤلاوؿاهُت، والهٟت  .ؤلاوؿاهُت بالهٟت  ال٣ُم مً بمجمٖى
. واإلاكتر٦ت اإلاُل٣ت

هٗب وؤمت، ومجخم٘ حماٖت صازل ٌِٗل َبٗه،ب مضوي ؤلاوؿان ؤن الثابخت الخ٣اث٤ ٞمً  ًٖ مىٟغصا ٌِٗل ؤن ٖلُه ٍو

 َبٗه، في ال٣هىعن ألن اإلاؿاٖضة بلى بداحت ٞهى الخُاة، مُالب جدهُل في بىٟؿه، ٌؿخ٣ل ؤن ٖلُه ًهٗب ٦ما. الىاؽ

لِل َو   ﴿ حٗالى ٣٦ىله قإهه مً والعجؼ
ُخ
  ألاَو 

ُخ
ان سَو

ِإْلا
و ِل

ِإْلا
ا  

ً
يف عِل

َو
 والخ٩اٞل الخٗاونن مبضؤ المؤلاؽ قّغٕ ال٣هىعن َظا ولؿض.1﴾ ط

ل'': ال٨بحرة وألاػماث اإلاك٨الث خل في الؾُما بالخًامً، والجم٘ واإلاكاع٦ت
َ
 ٦مثل وحٗاَٟهم وجغاخمهم جىاصَم في اإلاامىحن مث

 ٌكض اإلاغنىم ٧البيُان للمامً اإلاامً''  ''2والخمى بالؿهغ الجؿض ؾاثغ له جضاعى ًٖى مىه اقخ٩ى بطا الىاخض الجؿض

ضم والالمباالة، الؿلبُت ْهىعن بلى ؤصي اإلابضؤ، َظا وبَما٫. 3'' ابٌٗ بًٗه ٣ت الىٓغة بؿبب الجماعي، ؤلاخؿاؽ ٖو ُّ  بلى الً
 صونن ٖمل في ٩ًىنن ؤن وبكٍغ اإلا٣ابل ؤو الضٞ٘ ؤؾاؽ ٖلى ٧ان بطا بال بالخٗاونن ٣ًخى٘ ال الٟغص ؤنبذ خُث الخٗاونن مٟهىم

 .آزغ

 .ؤلاوؿاوي الخًامً وحٍٗغ٠ مٟهىم:   ألاو  املطلب

ت بحن ؤو ما مجخم٘ في الاهضماج َى الخًامً  الغوابِ بلى ٌكحر ،4وصعحخه الاهضماج طل٪ وهٕى وححرانهم ألاشخام مً مجمٖى

َغين خُث الؿُاؾُت، الاقترا٦ُت مً ٦ىٕى ؤلاوؿاوي الخًامً جهي٠ُ ؤخُاها ًخم. وآزغ شخو بحن جهل التي اإلاجخم٘ في  ًُي
ؿخسضم. مثالي بك٩ل الٗاملت ال٣ىين ه٠جو التي اإلادغ٦ت ال٣ىة ٦إهه  اما. الاحخماُٖت والٗلىم الاحخمإ ٖلم في اإلاهُلح َو

 ٖلى الخًامً ٣ًىم البؿُُت اإلاجخمٗاث ي٠ٞ آلزغ، مجخم٘ مً جسخل٠ إلوؿاويا الخًامً ٖليها ًدك٩ل التي ألاؾاؾُاث
اث مً الٗضًض ًىحض ح٣ُٗضا وألا٦ثر ألا٦بر اإلاجخمٗاث في بِىما اإلاكتر٦ت، وال٣ُم ال٣غابت ؤؾـ  بخُٟٗل ٣ًىم ما خى٫ن الىٍٓغ

. الاحخماعي الخًامً

" يمً" اإلاجغص ٞٗلا٫ ؤما.والخٟاٖل اإلاكاع٦ت جُٟض نُٛت وهي جًامً ٞٗل مً مكخ٣ت جًامً لٟٓت  اللٛىين اإلاضلى٫ن في

 الخٗاونن ٖلى ج٣ىم التي ؤلاوؿاهُت ال٣ُم ؤؾمى مً الخًامً ُٞٗخبر الانُالحي اإلاضلى٫ن في ؤما .والالتزام ال٨ٟالت ٖلى ُٞض٫
م ال٣غان ٖنها ٖبر التي الاحخماُٖت بال٨ُىىهت ًغجبِ اخضَما:  وحهان لها نىعة ًخسظ و٢ض. والخ٩اٞل والخأػعن  حٗالى ب٣ىله ال٨ٍغ

غ ؤن بمٟغصٍ ٌؿخُُ٘ ال ٞاإلوؿان.5﴾ ...لتعازفوا ألاقبائل شعوتا كمألاجعلىا﴿ ضاء ؤمً مً بلُه ًدخاج ما ٧ل لىٟؿه ًٞى  ٚو
خسظ ازخُاعين جُىعي الثاوي والىحه... الىحىص في واؾخمغاٍع ب٣اثه ويمان خُاجه ٖلى للخٟاّ  ما مثل بوؿاهُت نبٛت ٍو

                                                           
 
 ،28/لنساءا  
 
 (2586)ومسلم  (6011) واه البخارير 
 
 ( 4   رواٍ ًسلن) -وأبو سعيد ٬اًي عي أبو ُريرة رخرجَ الطب 

4
 Collins Dictionary of Sociology ٬p621. 

 
 30 احلجرات اآلية.س 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ىا. ماُٖتالاحذ الهغاٖاث ؤو الُبُُٗت ال٩ىاعر بٌٗ ؤزىاء ًدضر  مجاالث في ؤما.  الىحضاوي ق٩له في الخًامً ًٓهغ َو
 ٖليهم ًٟغى ؤزال٢ُا وازخُاعا ججمٗهم التي اإلاكتر٦ت باإلاهالح الىاؽ وعي ًٖ ٌٗبر ؾلى٧ا الٗام بمٗىاٍ ٧ان ٞةطا الخًامً

 ًلجا ٢ض لظا .,ٞالضولي جمعياإلاج زم ألاؾغين بلى الٟغصي مً جخضعج مخٗضصة مجاالجه ٞان لآلزٍغً واإلاؿاٖضة الٗىنن ًض ج٣ضًم
 ٚحر واإلاىٓماث الؿُاؾُت وألاخؼاب الى٣اباث مثل حماٖت بلى الاهخماء ٖبر ؤو ٞغصي بك٩ل الخًامً ٞٗل مماعؾت بلى ؤلاوؿان

 ..... الضولُت ؤو الىَىُت ؾىاء الخ٩ىمُت

 الاوساوي التظامً مً الهدف :الثاوي املطلب

، ؾخضامتالم للخىمُت حضًضة زُت عؾم بهضص الٗالم"  خملت ؤ٦بر لؤللُٟت، ؤلاهماثُت ألاَضاٝ مدل ،2015 ٖام بدلى٫ن ؾخدلُّ

ش في ال٣ٟغ إلا٩اٞدت ر اإلاؿاواة، ٖضم وجؼاًض ٧ال٣ٟغ، ألازغ بُٗضة ل٣ًاًا الخهضي ًم٨ىىا ولً[ …. ]الخاٍع  وال٣ٟغ اإلاىار، وحٛحُّ

٣ي ٚغب في 1ألامغاى جٟص ي مثل ال٨بري، الصخُت والخدضًاث اإلاؼمً،  مً الٗكٍغً في ".2الجماعي الٗمل زال٫ مً بال ا،ؤٍٞغ
ى ؤلاوؿاوي، للخًامً الٗالمي بالُىم الٗالم ًدخٟل  ٖام ٧ل مً صٌؿمبر  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غعجه الظي الُىم َو

ًاء الضو٫ن صاُٖت" الٗالمي ؤلاوؿاوي للخًامً" عمؼا م2006 ٖام في ٘ ؤحل مً إلخُاثه ألٖا  ٖلى ال٣ًاء بإَمُت الٗام الىعي ٞع
 .إلا٩اٞدخه الهلت طاث الجهىص حمُ٘ وخكض الضو٫، حمُ٘ في اإلاض٢٘ ال٣ٟغ وبسانت ال٣ٟغ

 لها خاحتهم و٢ذ في للىاؽ اإلاؿاٖضة ج٣ضًم ٖلى ٣ًىم بوؿاوي ؾلى٥ َى بل جغوٍجي، بٖالن مجغص لِـ ؤلاوؿاوي الخًامً ؤن

 .لهم باليؿبت والباَل الخ٤ ومٟهىم وؤلاًضًىلىحُت ؾُتالؿُا وآعائهم مىا٢ٟهم ًٖ بمٗؼ٫ن مٗاهاتهم، مً للخس٠ُٟ

 التي الٟغيُاث وؤخض اإلاخدضة، ألامم مىٓمت ٖليها ٢امذ التي ألاؾاؾُت الضٖاثم ؤخض ؤلاوؿاوي الخًامً مٟهىم  ٧ان َىا مً
 خض ووحىص اإلاىٓمت ؤًٖاء واوسجام بىخضة بال ٩ًىنن لً والظي الضولُحن والؿلم ألامً خٟٔ في اإلاخمثل َضٞها ٖليها اعج٨ؼ
 ٖلى ال٣ًاء بهضٝ الٗالمي للخًامً نىضو٢ا اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ؤوكإث لظل٪ بُنهم، ُٞما الخ٣اعب مً ؤصوى

ؼ ال٣ٟغ ت الٟجىة وج٣لُل الىامُت الضو٫ن في الخىمُت وحٍٗؼ  ألَمُت للخىمُت ألالُٟت بٖالن ؤقاع ٦ما الٗالم، قٗىب بحن الخىمٍى

 .منها اؾخٟاصوا الظًً م٣ابل في" الٗىإلات مً ٦ثحرا ٌؿخُٟضونن لم الظًً ؤولئ٪" مؿاٖضة ويغوعة ؤلاوؿاوي الخًامً

 الاوساوي التظامً مظاهس: الثالث املطلب

            اإلاٗا٢حن و اإلادخاححن و  الؿبُل ٖابغين و اإلاٗىػًٍ و ٧ال٣ٟغاء الًُٟٗت الٟئاث مً الٟغص ٢غب زال٫ مً الخًامً ًخجلى

 والخغم ٖليهم الُٟاى وال٠ُٗ جُلٗاتهم ٖلى والخٗٝغ مكاٚلهم بلى باإلههاث طل٪ و الًُٟاهاث و  ػالػ٫نا٫  وضخاًا

اًت الٗىاًت ؤؾباب ب٩ل بخاَتهم ٖلى الكضًض  ل٣ًاًاَم الاهخهاع لجهت مٗهم ال٩امل الخًامً واخضة ٧لمت وفي. والٖغ
. ومكاٚلهم

                                                           
وينتقل الفريوس إىل اإلنسان من .فية، ىو مرض وويم يييي اإلنسان ووالباً ما ييون قااتً مرض فريوس اإليبوال ادلعروف سابقاً باسم محى اإليبوال النز داء اإليبوال 1

فًتة حضانة ادلرض، أي الك ادلمتدة من حلظة اإلصابة  اًتواح.احليوانات الربية وينتشر بني صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانو من إنسان إىل آور
وال ينقل اإلنسان عدوى ادلرض حىت يبدي أعراضو، اليت اتمثل أوالىا يف اإلصابة فجأة . يوماً   2ومني اثنني وبعدواه إىل بداية ظهور أعراضو، بني ي

يف  حبمى موىنة وآالم يف العضتت وصداع والتهاب يف احللق، يتبعها اقيؤ وإسهال وظهور طفح جلدي واوتتل يف وظائف اليلى واليبد، واإلصابة
واظهر النتائج ادلختربية اخنفاضاً يف عدد (. مثل نزيز الدم من اللثة ووروج الدم يف الرباز) ارجي على حد سواء بعض احلاالت بنزيف داولي وخ

 .اليريات البيضاء واليفائح الدموية وارافاعاً يف معدالت إفراز اليبد لألنزميات
 
 اليوم الدويل للتضامن االنساين 4 20دمسر  20األمني العام لألمم ادلتحدة يف رسالة مقتطف من 

http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1194
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=1194
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ى حماعي  ٖمل الخهىنُت الخاحاث طاث الٟئاث ةلٟاثض  الخًامني ٞالٗمل زحرين بؾٗافي ٖمل الخًامً   مً لبىت َو

ى واإلاخ٩اٞل اإلاخأػعن اإلاجخم٘ بعؾاء لبىاث ئاتها الكٗىب ؤٞغاص بحن الخ٩اج٠ لضوام  يغوعين َو  الاؾخ٣غاع صٖم في ٌؿاَم بما ٞو

ل بلى ًضٞ٘ بل الخىا٧ل ٖلى الدصجُ٘ البخت ٌٗني ال الخًامً و. الاحخماعي  وألامً  و اإلاباصعة بؼمام وألازظ لظاثا ٖلى الخٍٗى
 والٟئاث ألاٞغاص مؿاٖضة زال٫ ومً للمدخاححن عػ١ مىاعص بًجاص ٖلى باإلاؿاٖضة الٗمل ٖلى الدصجُ٘ زال٫ مً طل٪

  1   .وؤلاهخاج الٗمل ٖبر ؤلاصماج صاثغة بلى اإلاؿاٖضة صاثغة مً الخغوج ٖلى اإلاؿتهضٞت

 سالم  في  وساوي التظامً مبدأ: الساةع املطلب

 وجىُٓمه حك٨ُله وؤخؿً زل٣ه في وحٗالى ؾبداهه وؤبضٕ مٗلىم وب٣ضع وبج٣ان بالٛت، بض٢ه ال٩ىنن زل٤ وحٗالى ؾبداهه هللا

سَو  ﴿ حٗالى ٢ا٫
َو
اوَو  ألاَو  بَو ا االِل هَو بُخ سَو حِإْلا

َو
   

ً
دَو  امِل يَو  جَو  ِل

سُّر  ألاَو مُخ
َو
سَّر    ااِل  مَو عَو  اللَّر َو

ِإْلا
ى  ِل   ُخ

َّر
ي الل رِل

َّر
ًَو  ال

َو
ق

ِإْلا
 
َو
لَّر  أ

ُخ
 ِإْلا ٍء   

َو
 ُخ   َش

َّر
ه ييٌر   ِل بِل

َو
ا   مَو  بِل

ون 
ُخ
ل عَو

ِإْلا
ف

َو
ا ﴿وحٗالى جباع٥ و٢ا٫ 2﴾ 

َّر
ه لَّر   ِل

ُخ
 ِإْلا ٍء   

َو
ااُخ   َش

َو
ى

ِإْلا
ق

َو
ل
َو
ز   دَو

َو
ق ي﴿ وحل ٖؼ ،و٢ا3٫﴾بِل رِل

َّر
ًَو  ال سَو حِإْلا

َو
لَّر  أ

ُخ
 ِإْلا ٍء   

َو
   َش

َو
ق

َو
ل
َو
 ﴾ 4 

دؿ٘ واؾٗت، آٞا١ بلى ًمخض الخٗاونن وحضها ؤلاؾالم بلى هٓغها بطا  والؿُاس ي والاحخماعي الغوحي الجاهب لِكمل ٍو

 ٧اٞت في الُٗاء ٌٗني الخٗاونن بل. ٣ِٞ ماصًت ٞاثضة حاهب ٖلى ٣ًخهغ وال ؤلاؾالم، قمى٫ن املف ٞهى والا٢خهاصي،
ى ألاخىا٫، وحمُ٘ الاججاَاث  للضًً خٟٔ ٞيها ٧ان ما الىبُل، الهضٝ بلى للىنى٫ن الجمُ٘ واقترا٥ ٖامت زضمت ج٣اؾم َو

ما٫ الكغوع، ٞٗل ًٖ ؤلاحجام ؤًًا ٌو والخٗاونن.. وؤلاًمان ألامً ًد٤٣ مما وال٣ٗل واإلاا٫ والٗغى والىٟـ  الؿلبُت، وألٖا
دِإْلا   ﴿      ٖلُىا هللا بد٤ اإلا٨ٟىلت ؤلاوؿاهُت ال٨غامت ٌؿ٣ِ الظي الٗضوان زانت وم٣اومتها

َو
ق

َو
ل ا ألاَو

َو
ى مِإْلا سَّر

َو
نِل  ك

مَو  بَو مِإْلا   آَو اهُخ
َو
ى
ِإْلا
ل مَو حَو ي ألاَو  فِل

ِل 
يِّر  َو

ِإْلا
سِل  ال

حِإْلا بَو
ِإْلا
ال م ألاَو اهُخ

َو
ى
ِإْلا
ق َو
ش زَو ًَو  ألاَو ِل

ااِل  مِّر بَو ِل
يِّر
َّر
مِإْلا  الط اهُخ

َو
ى
ِإْلا
ل ظَّر

َو
ف  ٰى  ألاَو

َو
ييٍء   َو  ثِل

َو
ِإْلًا  ك مَّر ِل

ا مِّر
َو
ى

ِإْلا
ق

َو
ل
َو
   

ً
يال ظِل

ِإْلا
ف

َو
 للخٗاونن الخ٣ُ٣ي اإلاٟهىم َظا بُان وفي. 5﴾  

وا ﴿: حٗالى ٢ا٫
ُخ
ه األاَو عَو

َو
ت   ألاَو

َو
يِلِّر   َو   ِل

ِإْلا
وَو   ال

ِإْلا
ق

َّر
الت ال ألاَو وا ألاَو

ُخ
ه األاَو عَو

َو
  ت

َو
مِل   َو 

ِإْلا
ِل 

ِإْلا
انِل    ألاَو دِإْلا عُخ

ِإْلا
ال إمغها. 6﴾  ألاَو  وعاثه مً ٨ًً لم وبن بالُٗاء، ؤلاؾالم ٍو

 ؤزُه، خاحت في ٧ان مً'' 7''ؤزُه ٖىنن في الٗبض ماصام الٗبض ٖىنن في وهللا'' ٖاحلت شخهُت مهلخت ٤ًجد٤ ؤو ماصي م٣ابل
ضٖىها. 8''خاحخه في هللا ٧ان  له مىه ؤ٧ل ما ٧ان بال ٚغؾا ٌٛغؽ مؿلم مً ما'' اإلاىخٟ٘ ًٖ الىٓغ بهٝغ الىٟ٘ ج٣ضًم بلى ٍو

ـ مً"  9'' نض٢ت له ٧ان بال ؤخض ـ ًى٣هه ـ ًغػٍئ وال نض٢ت، مىه ؾغ١ن وما نض٢ت، َّٟ ـ الضهُا ٦غب مً ٦غبت مامً ًٖ ه َّٟ  ه
ه ٌؿغ مٗؿغ ٖلى ٌّؿغ ومً ال٣ُامت، ًىم ٦غب مً ٦غبت ٖىه هللا

ّ
 الٗبض ٧ان ما الٗبض ٖىنن في وهللا وآلازغة الضهُا في ٖلُه الل

 ًبني الظي ؤلاوؿاوي الخًامً مًى الخ٣ُ٣ي الخٗاونن َى َظا. ا 11﴾ ليم شاكس هللا فإن  ييا  طوع ألامً﴿10'' ؤزُه ٖىنن في

دمي اإلاجخم٘، ٣ُم ألامت، ٍو  جد٤ُ٣ في آلازٍغً ٌكاع٥ وال بىٟؿه، ٌؿخ٣ل ؤن ٌؿخُُ٘ بإهه اٖخ٣ض مً وؤما. الكهاصة ٍو

                                                           
11 www.startimes.com/f.aspx?t=32513089 

 (88: سورة النمل  2
 49:سورة القمر ٣
 7سورة السجدة جزء من آية 4
 70 -اإلسراء ٥
6
  -الوائدة  
 .رواه مسلم "-باب اعاون ادلؤمنني بعضهم بعض "األدب كتاب ،البخاري صحيح 7
 
 ٥4: رقم احلديث الشحامي برواية السراج حديث 
 
 ٥٥2  باب فضل الغرس والزرع « ادلساقاة كتاب « مسلم صحيح .رواه مسلم 
  
 4  ص احلديث السادس والثتثون واحليم العلوم جامع -ابي رجب الحٌبلي 
  
    -البقرة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=2022&pid=664423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4722&idto=4925&lang=&bk_no=53&ID=698
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4722&idto=4925&lang=&bk_no=53&ID=698
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=271&lang=&bk_no=81&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=271&lang=&bk_no=81&ID=1
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بُٗت الخُاة مى٤ُ ًهاصم مٛغوع ٞهى والٗباص البالص مهالح  الُٟغة ًهاصم ال ٞهى الىا٢ُٗت، صًً ؤلاؾالم بن. البكغ َو

 مً ؤلاوؿان ًمى٘ ال اإلاجخم٘ ؤو الجماٖت ؾىاء ؤلاوؿاوي الخًامً بَاع في البّىاء الخٗاونن بلى ًضٖىها ٖىضما ٞهى ولظل٪.. ؤبضا

 َىا ومً. ؤلاًماوي ؤو الغوحي الجاهب خؿاب ٖلى طل٪ ٩ًىنن ال ؤن بكٍغ جسلُهها بلى ًضٍٖى بل اإلااصًت، خاحاجه في الىٓغ
تالًغون خاحاجه بحن ًىاػنن ؤن اإلاؿلم ٖلى وحب  ألاال آلا س  الداز هللا   اك فيما ابتغ﴿و ؤلاًماوي خؿه بلى ًضٍٖى ما وبحن ٍع

 الخىاػنن بهظا. 1﴾املفسديً يحب ال هللا  ن  زض في الفساآ  بغ ألاال  ليك هللا أحسً كما ألاأحسً الدهيا مً هصيبك  يس
 باإلاا٫، ًخًامىىنن اإلاا٫ ٞإصخاب ،والُٗاء والبىاء الىماء ٍَغ٤ في اإلاجخم٘ ًمض ي اإلااصة ومُالب الغوح مُالب بحن

 هللا لىضاء مؿخجُب وال٩ل...بالجهض ًخٗاوهىنن الجهض وؤصخاب بال٣غاع، ؤلاماعة وؤصخاب الغؤي، ٣ًضمىنن ال٨ٟغ وؤصخاب
  اهوا لو أك ي آلا س  ألاألجس ﴿       3 ﴾ ليم شاكسا هللا فإن  ييا  طوع ألامً﴿ 2﴾ل   يي فهو  ييا  طوِّرع فمً﴿: حٗالى

 وبإهه والخانت الٗامت اإلاهالح جد٤ُ٣ في آلازٍغً ٌكاع٥ وال بىٟؿه ٌؿخ٣ل ؤن ٌؿخُُ٘ بإهه اٖخ٣ض مً وؤما 4 ﴾ علمون 
بُٗت الخُاة مى٤ُ ًهاصم وخضٍ اإلاك٨الث خل ٖلى ٢اصع   ل   ن استغنى ز ا أن ليطغ   وسان  ن كال﴿ الىا٢هت البكغ َو

. ﴾السجع  زتك

 العربة البيئة ألاحماية  وساوي التظامً:الثاوي املبحث

 مقدمة

اث حمُ٘ باَخمام جدٓى التي ال٣ُاٖاث ؤَم مً الٗظبت البِئت ٢ُإ ٌٗض  حك٩له إلاا واإلادلُت وؤلا٢لُمُت الٗاإلاُت اإلاؿخٍى
ت َبُُٗت مىاعص مً ٞيها بما البِئت ن ،ٞخٗخبر وخٍُى

ًا
ن ٖىهغا

ًا
ت ؤؾاؾُا  الاحخماُٖت هىاخيها حمُ٘ في الخُاة الؾخمغاٍع

توالتن والا٢خهاصًت ن ٖامت البُئُت الخدضًاث حك٩ل خُث مٍى
ًا
ن زُغا

ًا
هِب ملمىؾا ا وؤَُاٞه اإلاجخم٘ قغاثذ حمُ٘ ًُي  باٖخباَع

ن حٗٝغ ال
ًا
ت ؤو ؾُاؾُت خضوصا اث ألانٗضة حمُ٘ ٖلى الجهىص ج٩از٠ ًخُلب َىا ومً حٛغاُٞت، ختى ؤو بصاٍع  للخض واإلاؿخٍى

 الُبُُٗت اإلاىاعص اؾخجزاٝ قإنها مً التي اإلاساَغ ٖالجتلم اإلاضعوؾت الخُِ بصعاج زال٫ مً وطل٪ البُئُت اإلاساَغ مً
 بإهىاٖها والىٟاًاث الٛاباث ٦دغاث٤ اإلاسخلٟت البُئُت الخدضًاث مً ال٣اصمت ألاحُا٫ خ٣ى١ن ٖلى الخٟاّ ؤحل مً والبُئُت

 . ؤهىاٖه بمسخل٠ اإلااء وجلىر الخُغة اإلاهاو٘ ومسلٟاث

ني الخـ ؤن  الغ٧اثؼ مً هي ه٣ائها ٖلى الخإزحر قإهه مً ما ٧ل مً هُٟٓت البِئت ج٩ىنن ؤن ةبإَمي اإلاىاَىحن لضي والىعي الَى
جب ٖنها الاؾخٛىاء ًم٨ً ال التي ألاؾاؾُت  ج٩ىنن ما الٛالب في التي اإلاتزاًضة البُئُت اإلاساَغ لضعء بها الالتزام الجمُ٘ ٖلى ٍو

 اإلاىاَىُحن صٖىة الى ًخٗضاٍ بل وؤلاعقاصاث ًماثالخٗل بنضاع ٖىض ٠٣ً ال ؤمغ البِئت ٖلى ٞاإلاداٞٓت .ؤلاوؿان نى٘ مً

 .البُئي بالىا٢٘ الاعج٣اء احل مً اإلاىاؾبت الخضابحر ٧اٞت باجبإ

ا ألاعى في واؾخسلٟه ؤلاوؿان حٗالى و ؾبداهه زل٤ ٣ٞض ماَع ي ﴿    :حٗالى ٢ا٫ لئلٞؿاص ولِـ ٖليها، واإلاداٞٓت إٖل ِل
ِّر
و لٌر   ِل ا ِل  جَو

ي ضِل  فِل
زِإْلا
َو
   

ً
ة

َو
يف لِل

َو
 ﴿ :حالله حال ٫و٢ا 5﴾  

َو
ال ا ألاَو وِإْلا

َو
ث عِإْلا

َو
ي ت ضِل  فِل

زِإْلا
َو
ًَو    ي دِل سِل

ِإْلا
ف  اإلادُُت والبِئت ؤلاوؿان بحن وحٗالى ؾبداهه وؤوحض 1﴾مُخ

                                                           
 
 77: .القيص 

 
 ٥8 : .البقرة 
 
 84 : .البقرة 
4
  4.النحل  
 ( ٣0جزء من آية:سورة البقرة ) ٥
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ا، لخماًتها وصٖاٍ ٖىه الخسلي ًم٨ً ،ال جغابُا به م ٦خابه في ٢ا٫ ٖليها الٗضوان ًٖ ونهاٍ وبٖماَع  ﴿ :ال٨ٍغ
َو
ال ألاا ألاَو دُخ سِل

ِإْلا
ف

ُخ
ي    فِل

ضِل 
زِإْلا
َو
دَو    عِإْلا ا ةَو هَو الحِل واُخ ألاَو   ِل ِإْلا   اآِإْلا ُخ

ً
فا وِإْلا

َو
   

ً
عا مَو

َو
نَّر  ألاَو     ِل

َو
مة  ِل  زَوحِإْلا

َّر
سِليبٌر   الل

َو
ًَو   ق ِل

   مِّر
َو
ين ىِل سِل

حِإْلا
ُخ
 .  2﴾امل

 ٞضٖاها.  البِئت ٖلي ؤزغ ؤلاوؿان لهظا ،ٞةن ؤلاوؿان ٖلى البِئت جازغ ما ٞب٣ضع والبِئت، ؤلاوؿان بحن مخباصلت ٖال٢ت ٞهىا٥
وا﴿ البِئت لخماًت مبضؤ َى الظي والخًامً الخٗاونن بلى ؤلاؾالم

ُخ
ه األاَو عَو

َو
ت   ألاَو

َو
ِل   َو 

يِّر وَو   ال ِل
ِإْلا
ق

َّر
الت   ألاَو

َو
ال وا ألاَو

ُخ
ه األاَو عَو

َو
  ت

َو
مِل   َو 

ِإْلا
انِل   ِل  ألاَو دِإْلا عُخ

ِإْلا
ال  ألاَو

وا
ُخ
ق

َّر
ا   َو  ألاَو

َّر
نَّر  الل  َو   ِل

َّر
يدُخ  الل دِل

َو
ااِل  ش

َو
ق مت آلاًت ٞخضٖى 3﴾العِل  والخُاة، الُبُٗت ٖلي الٗضوان ًٖ وجىهي وؤلانالح، الخٗاونن بلى ال٨ٍغ

: ألاحي اإلابدث َظا جًمً لظا

 ألاالتعسيف املفهوم بين العربة البيئة:  ألاو  ااملطل

 البُئُت الىٓم و الاحخماُٖت و ؤلا٢خهاصًت الخىمُت في و آلامىت الخُاة في الغثِس ي الغ٦ً َى و الخُاة ؤؾاؽ َى اإلااء بن

ت والىضعة الاؾتهال٥ مٗضالث و الؿ٩اوي الىمى مٗضالث هؼاًض ْل في اإلاُاٍ جدىلذ ل٣ض. اإلاؿخضامت ا في اإلالخْى  بلى مهاصَع
 ٢ض الٗظب اإلااء ؤن ٖلى الٗاإلاُت اإلاىخضًاث مً ٦ثحر في اإلاهىُىنن و الٗلماء اج٤ٟ ٦ما الضولي، الهغإ مداوعن ؤَم مً مدىعن
 بسُغ ًىظع الظي ألامغ الغقُض ٚحر لالؾخسضام و الخلىر إلاساَغ مٗغيا و شخُدا مىعصا الٗالم مىا٤َ مٗٓم في ؤنبذ

 الٗظبت اإلاُاٍ هضعة مً حٗاوي الٗغبُت الضو٫ن مٗٓم الخهغ ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى .ٖلُه َى ما يٖل الخا٫ اؾخمغ ما بطا قضًض
ا، اإلاخجضصة  ألامم خضصجه الظي للمُاٍ الٗالمي ال٣ٟغ زِ جدذ ج٣٘ التي الٗغبُت الضو٫ن ٖضص 2006 ٖام في ونل ٢ض و ؾىٍى

ا م٨ٗب متر ؤل٠ مً بإ٢ل اإلاخدضة  الٗغبُت اإلاى٣ُت في زانت ؤَمُت5 اإلااجي ألامً ٢ًُت بج٨دـ..  4صولت 19 بلى للٟغص ؾىٍى
 بؿبب الجٟاٝ ٞتراث جىاجغ و اإلاُاٍ بىضعة جدؿم حضا حاٞت مىا٤َ ٖبر ؤعايُه مٗٓم امخضاص و اإلاى٢٘ َبُٗت لٓغوٝ هٓغا

 .الٗغبُت اإلاى٣ُت طل٪ في بما الٗالم حؿىص بضؤث التي اإلاىازُت الخٛحراث

ؿخسضمها ٌكغبها  مباقغ، بك٩ل ؤلاوؿان مٗها ًخٗامل التي اإلاُاٍ هي الٗظبت اإلاُاٍ  و٢ضبؾخدىطث .ًدىاوله الظي َٗامه في َو
ن وؤلا٢لمُت الضولُت الجهاث حمُ٘ بَخمام ٖلى الٟترة َظة فى اإلاُاٍ ٢ًاًا

ًا
اصة ووحىص اإلااثُت اإلاىاعص إلادضوصًت هٓغا  فى مُغصة ٍػ

اصة جخُلب للخىمُت َمىح وحىص ْل فى اإلاُاٍ اثبؾخسضام ٖلى اإلاتزاًضة الًٍٛى بلى باإلياٞت الؿ٩ان ٖضص  الغ٢ٗت ٍػ
 والهىاعى الؼعاعى الهٝغ مُاٍ بؾخسضام بٖاصة فى والخىؾ٘ اإلااثُت اإلاىاعص جىمُت ًخُلب مما الهىاعى واليكاٍ الؼعاُٖت
حر اإلاٗالجت والهخى  اإلاىاَىحن لضي لبُئىا الىعى وعٞ٘ الٛظاثُت، الخانالث جىمُت فى ألامُاع مُاٍ وبؾخسضام اإلاٗالجت، ٚو

 بٌٗ لٓهىعن ٦ىدُجت الخىحه َظا جبنى جم خُث. بؾتهال٦ها وجغقُض الٗظبت اإلااثُت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ بإَمُت الٟئاث و٧اٞت
 ٧اٞت مكاع٦ت ويغوعة الهامت ال٣ًُت َظٍ م٘ الخٗامل فى الكٟاُٞت مبضؤ جُب٤ُ ويغوعة اإلاُاٍ مدضوصًت ٖلى اإلاترجبت آلازاع

 اإلاخاخت اإلااثُت اإلاىاعص بحن الٟجىة ج٣لُل قإنها مً التى والخهىعاث الخلى٫ن وي٘ فى خ٩ىمُت ؤو قٗبُت ؾىاء جلٟتاإلاش الٟئاث
 الخىمُت ًد٤٣ بما لها بؾخسضام ؤًٞل جد٤ُ٣ فى ًخمثل للخ٣ضم الخ٣ُ٣ى اإلا٣ُاؽ ؤن اإلاا٦ض مً باث خُث واإلاُلىبت

                                                                                                                                                                                           
 ( .60جزء من آية :سورة البقرة )  
 
 (٥6:ة األعراف سور) 
 
 (2جزء من آية : سورة ادلائدة  )   
4
 للوزيد راجع بياًاث األهن الوتحدة على هوقع األهوالوتحدة االلكتروًي 
 
ونوعاً مع ضمان  إذ يعع البية االحتياجات ادلائية ادلختلفة كماً .ستند مفهوم األمن ادلائي كمفهوم مطلق على أساس جوىري ىو اليفاية والضمان عرب الزمان وادلياني 

 .استمرار ىذه اليفاية دون اأثري سلبية من وتل محاية وحسن استخدام ادلتاح من مياه
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ت ألاَضاٝ بلٙى م٘ اإلاؿخضامت  َىا ومً اإلاىاعص، جل٪ فى ال٣اصمت ألاحُا٫ لخ٣ى١ن بَضاع صونن الضو٫ن لها جسُِ التى الخىمٍى

ن الخلىر مً اإلااثُت اإلاىاعص خماًت جمثل
ًا
ن جدضًا

ًا
. ألازحرة آلاوهه فى الٗالم ًىاحه خ٣ُ٣ُا

 ألاالاقليمي  الدألالي العربة املائبة البيئة ألااقع: الثاوي املطلب

ت ٢ًُت الٗظبت اإلاُاٍ حٗخبر ، مهَحًر
ًا
ا ًُا ن ج٩ىنن  ؤن ٢بل للخُاة الغثِس ي اإلا٩ىنن هي اإلاُاٍ ؤن عباٖخبا ٖاإلا

ًا
ن مىعصا

ًا
ا  خُىٍَ

ن
ًا
ا َُ ت بلى ٞباإلياٞت .وبؾتراجُج ت للخل٤ اإلاُاٍ مغ٦ٍؼ  الَخىمُت مجاالث ٧اٞت في ؤؾاؾُت ع٦حزة اإلاُاٍ حٗخبر  الخُاة، واؾخمغاٍع

اصث .الكاملت غ ٢ًُت ٖو
َ
ؿَبب اإلاُاٍ جٞى

ُي
ن لد

ًا
ا، مخهاٖضا َاحؿا ًُا ت لُٟغةا هدُجت ٖاإلا َُ  ال٣غنن زال٫ خضزذ التي الؿ٩اه

اصة مً وا٦به وما اإلااض ي،  ماقغاث ٖلى ٖالوة الهىاُٖت، ؤو والؼعاُٖت الخُاجُت ألاوكُت وػٍاصة الاؾتهال٥، في مُغصة ٍػ

 خى٫ن متزاًض ٢ل٤ ومهضع ٖاإلاُت، ٢ًُت اإلاُاٍ شَحن ؤنبذ الٗالم، مؿخىين ٖلى اإلاىاعص مدضوصًت ْل وفي .لها اإلاهاخبت الخلىر

ت جبٗاجه ش جُىعن مؿخىين ٖلى اإلاهحًر  .اإلاؿخ٣بلي ؤلاوؿان جاٍع

ؿبُت الّىضعة ْل وفي
ّ
ؿا٢ِ ومدضوصًت اإلاخاخت، للمىاعص الي

ّ
ُت، للمُاٍ الجاثغ والاؾخجزاٝ اإلاُغي، الد تها، وجضَىعن الجٞى ُّ  هٖى

ن جخٟا٢م اإلاك٩لت ٞةّنن
ًا
ت ألاخىا٫ مٗه جخإزغ مّما ًىم، بٗض ًىما ًّ ت،والاحخما الا٢خهاص ُّ خسظ لم ما ٖ

ُي
 للّخهضي اإلاىاؾبت الخلى٫ن ج

ت اإلاك٩لت لهظٍ ُّ لّخت اإلااث
ُي
 .اإلا

ُت جضَىعن وم٘  بحن ُٞما اإلاىاٞؿت حكخض الؼمً، مغوع م٘ اإلاُاٍ مً اإلاخىاٞغة ال٨مُاث ٖلى الُلب اقخضاص م٘ ؤو اإلاُاٍ هٖى
 ال اإلاثا٫ ؾبُل ٖلى. الؿُاؾُت الخضوص حٗبر لتيا ألانهاع ؤخىاى في حكخض ما ؤ٦ثر اإلاىاٞؿت َظٍ خضة وحكخض. اإلاُاٍ مؿخسضمي

جغين بزُىبُا مً ًيب٘ الظي الىُل نهغ الخهغ  ؤو للجزاٖاث ًم٨ً الخالت َظٍ في. مهغ بلى زم ومً الؿىصان بلى ٍو

خباع جإزظ صونن مً الىُل مُاٍ حؿخٗمل ؤن إلزُىبُا ًم٨ً َل: َى والؿاا٫!!اإلاُاٍ مل٨ُت خى٫ن جيكا ان الخىجغاث  مهالح بااٖل
 الخجغبت ؤن بُض حاعاتها؟ بلى جيخ٣ل التي اإلاُاٍ حىصة ٖلى جداٞٔ ؤن( اإلاهب ؤٖلى صو٫ن) الٗلُا الضو٫ن حٗهض مضي ما: و حاعاتها؟؟

 في جدؿبب ؤن مً بضال مخى٢٘، ٚحر حٗاونن بلى جاصي ؤن اإلاُاٍ ج٣اؾم بلى للخاحت ًم٨ً الخاالث، مً الٗضًض في ؤهه ٖلى جض٫

 .الهغاٖاث بقٗا٫

 الؿُاؾُت الخضوص حٗبر التي ألاخىاى مً صولُا خىيا 263 ٞهىا٥. ألامغ وا٢٘ في للخٗاونن مهُإة  ٞهي الٓغوٝ ؤما          

با ٞيها ٌِٗل التي ألاخىاى، َظٍ وحُٛي. ؤ٦ثر ؤو لبلضًً  وهي ألاعى مؿاخت هه٠ ٢غابت الٗالم، ؾ٩ان مً اإلااثت في 40 ج٣ٍغ

ىا٥. الٗالم في الٗظبت اإلاُاٍ ص٤ٞث مً اإلااثت في 60 بـ ٣ًضع إلاا مهضع ه ما َو  ألاخىاى صازل ؤ٢الُم حكمل صولت 145 مجمٖى
ىٟضث التي الٗظبت اإلاُاٍ بمضاصاث ؤن ٚحر .1الضولُت ألاخىاى صازل ٧لُت ج٣٘ بلضا 121و الضولُت،

ُي
ُتها وجضَىعث اؾد  هدُجت هٖى

٘ الؿ٩اوي للىمى   –للمُاٍ اإلاؿخسضمت الغثِؿُت الجهاث بحن ُٞما زُحرة جىجغاث بالٟٗل جسل٤ ؤلاصاعة ؾِئت والخىمُت الؿَغ
حن، حن واإلاؿتهل٨حن الهىاٖت، و٢ُإ ٧اإلاؼاٖع ىُت خضوصا حٗبر التي اإلاُاٍ ؤن بل. البلضان مً الٗضًض في  –الخًٍغ  ج٨دؿب َو

 .واؾتراجُجُت ح٣ُٗضا ؤ٦ثر ؤَمُت

 َىا٥ ولِـ. الؿُاؾُت ؾُُغتها هُا١ مً جسغج ؤن ٢بل واؾخسضامها اإلاُاٍ لخسٍؼً بِىت صواٞ٘ البلضان ٞغاصي لضي ٦ما

غح٘. الىَىُت الخضوص ًخجاوػن ُٞما مؿخسضميها إلاهلخت خماًتها ؤو اإلاُاٍ بمضاصاث لهىنن مباقغ صاٞ٘  ألن ؤًًا حؼثُا طل٪ ٍو
ت جدضًض في عثِؿُا ٖامال ألاما٦ً مً الٗضًض في جمثل البدحراث ؤو ألانهاع  الؿُُغة ؤو اإلااثُت ياإلاجاع مل٨ُت حٗخبر الضولت، ٍَى

                                                           
 
 200نوفمرب /اشرين الثاين –من منشورات إدارة شؤون اإلعتم باألمم ادلتحدة  
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ني للمهالح ألاَمُت خُىين ؤمغا ٖليها  مهباث ٢غب الىا٢ٗت البلضان قىاٚل ؤ٦بر ٞةن الخلىر، بػاء ال٣ل٤ حاهب بلىو ةالَى

ل ٢ىىاث ؤو ال٨بحرة الؿضوص جدؿبب ؤن مً الخسٝى في جخمثل ألانهاع غاى ج٣ام التي  –الخدٍى  ؤو الغي، ؤو باإلاُاٍ، ؤلامضاص أٚل

 بالىٓم ًًغ مما البدغ، بلى جهل والتي جهلها التي اإلاُاٍ ٦مُت به٣ام في  –الًُٟان في الخد٨م ؤو اإلااثُت، ا٢تالِ جىلُض

 نهغ ؤو الٛاهج نهغ مثل ؤنهاع حٗض لم اإلاُالب، حمُ٘ جلبُت بلى الغامُت ؤلاصاعة لجهىص وهدُجت. اإلاؿاع ٖلى ال٣اثمت ؤلا٩ًىلىحُت
خم. الؿىت مً مُٗىت ؤو٢اث في البدغ بلى جهل ٧ىلىعاصو با، ٧ىلىعاصو نهغ مُاٍ ٧امل واؾخسضام ججمُ٘ ٍو  ًسل٠ مما ج٣ٍغ

دغم ألاعى ٖلى زُحرة بُئُت ٖىا٢ب دؿبب اإلاٛظًاث، مً البدغ ٍو ت الخُاة اهسٟاى في ٍو  .1البدٍغ

 املشازكة  الو مً  وساوي التظامً: الثالث املطلب

م اث ؤن السجالث جٓهغ اإلاكا٧ل، ح٣ٗض ٚع  ألازحرة 50 الـ الؿىىاث حكهض ولم. صبلىماؾُا حٗالج ؤن ًم٨ً اإلاُاٍ بكإن اإلاىاٖػ
اث  ٢ُمت الضو٫ن وجًٟي. 2مٗاَضة 150 ٖلى بالخى٢ُ٘ اهتهذ التي بالخاالث م٣اعهت مغة، 37 ؾىين بالٗى٠ احؿمذ خاصة مىاٖػ

ش ًغح٘ الىا٢٘، وفي. للخيبا و٢ابلُت اؾخ٣غاعا ؤ٦ثر اإلاُاٍ بكإن الضولُت الٗال٢اث ججٗل ألنها الاجٟا٢اث َظٍ ٖلى  اإلاٗاَضاث جاٍع
لخان ٢امذ خُىما اإلاُالص، ٢بل 2500 ٖام بلى اإلاُاٍ بكإن الضولُت خان اإلاضًيخان الضٍو  ؤههى اجٟا١ بهُاٚت وؤوما ال٧اف الؿىمٍغ

ى  –صحلت نهغ َى٫ن ٖلى اإلاُاٍ بكإن هؼاٖا ال١ ٖلى مٗاَضة ؤو٫ن بإهه ٦ثحرا بلُه ٌكاع ما َو  ال٨ثحر وكإ الخحن، ٥ط٫ ومىظ. ؤلَا

ظًت مىٓمت ؤوعصجه إلاا وو٣ٞا. اإلاُاٍ مٗاَضاث مً  3600 مً ؤ٦ثر نُاٚت جمذ اإلاُالص بٗض 805 ٖام مىظ ،(الٟاو) والؼعاٖت ألٚا
 جغ٦حز مجا٫ وجدى٫ن. الخضوص وجغؾُم باإلاالخت اإلاٗاَضاث َظٍ ٚالبُت وحٗنى. الضولُت اإلااثُت باإلاىاعص مخٗل٣ت مٗاَضة

 ٖلى خٟاْا ونىنها وخماًتها وجىمُتها اإلااثُت اإلاىاعص اؾخسضام بلى اإلاالخت ًٖ اإلااض ي ال٣غنن في اإلاٗاَضاثٕ ووى اإلاٟاوياث

 3.البكغين الىحىص ؾالمت

ضاء ؤلض بحن ختى جمذ ٣ٞض باإلاُاٍ اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الترجِباث بكإن الخٟاوى وؤما  اؾخمغاع م٘ ختى ًخ٣ُ٘ ولم ألٖا

ُُدىام وجاًلىض والوؽ  ٦مبىصًا ٞخم٨ىذ. ةاإلاؿإ٫ َظٍ بكإن الهغاٖاث  نهغ لجىت بَاع في 1957 ٖام مىظ الخٗاونن مً ،4ٞو

 ٖام ومىظ. ُُٞدىام خغب ٞترة َىا٫ بُنها ُٞما الخ٣ىُت الخباصالث واجهلذ اإلا٩ُىوٜ، بلجىت الؿاب٤ في حٗٝغ ٧اهذ التي اإلا٩ُىوٜ
م ألاعصن، نهغ مُاٍ ؾمج٣ا بكإن مىخٓمت مداصزاث ،5 وألاعصن، بؾغاثُل ؤحغث 1955  عؾمُا خغب خالت في ٧اهخا الضولخحن ؤن ٚع

 جم ،1999 ٞبراًغ/قباٍ وفي. وبا٦ؿخان الهىض بحن خغبحن زال٫ وحىصَا ٖلى ، ،6الؿىض نهغ لجىت وخاٞٓذ. ٢ٍغب ٖهض بلى

ى الىُل، نهغ لخىى بَاع ٖلى الاجٟا١  مداعبت بُٛت وطل٪ ،بلضان 10 وجخ٣اؾمه البكغ مً ملُىها 160 ًًم الظي الخىى َو
ؼ اإلاى٣ُت في الا٢خهاصًت الخىمُت وصٞ٘ ال٣ٟغ  َظٍ وجمثل. منها والاهخٟإ اإلاكتر٦ت اإلااثُت اإلاىاعص اؾخسضام في ؤلاههاٝ بخٍٗؼ

                                                           
 
      -    العقد الدولي  –الواء هي أجا الحياة  -فريق األهن الوتحدة الوعٌي بالوياٍ 
 
 ٬العقد الدولي -رجع السابقالن 
 
 
 والثقافة والعلوم، للًتبية  العربية          ادلنظمة/ مهدي عبدادلري الراوي و طالي عبداحلميد صادق ارمجة / احلضاري الًتاث صيانة(/ س.ن(برومل  -٣

/. 47ص/2002/اونس
4
 بدعم من الواليات ادلتحدة، 
 
 شاركة من الواليات ادلتحدةمب 
6
 م من البنك الدويلادلنشأة بدع 
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 قغا٦ت إل٢امت بَاع ٖلى الدؿٗت الىُجغ نهغ خىى بلضان واج٣ٟذ. صاثم بَاع بلى الخىنل خحن بلى اهخ٣الُا جغجِبا1 اإلاباصعة،

 .ةممازل

 الٟٗا٫ للىي٘ ماؾؿت وحىص يغوعة: َما الضولُت، اإلااثُت اإلاىاعص مجا٫ في الخٗاونن في َامحن ٖىهٍغً ًٖ الخاالث َظٍ وجىم
لت مكاع٦ت لٗملُت ل حُض صٖم ووحىص ألاحل؛ ٍَى غاٝ حمُ٘ بث٣ت ًدٓى زالث َٝغ مً الخمٍى  حؿخٛغ١ن ما و٦ثحرا. ألَا

ال و٢خا اإلاىا٢كت ٖملُت  واؾخٛغ١ن ؾىت؛ 30 الٛاهج نهغ اجٟا١ واؾخٛغ١ن ؾىىاث؛ 10 الؿىض نهغ اجٟا١ ببغام اؾخٛغ١ن ٣ٞض  –ٍَى
 الٗملُت ؤن وبما. اإلاٗىُت البلضان لضي الٗملُت بػاء باإلال٨ُت وبخؿاؽ الث٣ت بىاء بلى للخاحت هٓغا  –ؾىت 40 ألاعصن نهغ اجٟا١

 مً يئُلت بيؿبت بال اإلااهدىنن ٌؿهم ال اإلاؿإلت، َظٍ ؤَمُت وعٚم. خاؾمت ؤَمُت اإلاالي الضٖم ٨ًدس ي مُىلت، ج٩ىنن ما ٦ثحرا

 .2اإلااثُت لؤلخىاى اإلاكتر٦ت لئلصاعة اإلا٣ضم الٗىنن مجمٕى

 3جماية مسؤألالية العربة البيئة حماية:الساةع املطلب

 ًئتالب لخماًت الجماعي والٗمل اإلاكتر٦ت اإلاؿاولُت ج٨َغـ حؿخضعي الُىم خُاة جىاحه التي الخُحرة البُئُت الخدضًاث

ا وخماًتها ٖلىيها للمداٞٓت وبىاء مثمغا وحٗاوها ...حاهب ٧ل مً بها جدض١ التي اإلاساَغ مً الٗظبت َغ  .ٖنها الخلىر ومى٘ وجٍُى

ٓم الؿىاص ان ُا ًمل٪ ال مىا ألٖا  مً البِئت له جخٗغى وما.. اإلاؿخضامت والخىمُت.. الُىم خُاة مخُلباث م٘ ًخ٤ٟ بُئُا ٖو
.. الىاُٖت ٚحر ومماعؾاجه.. الاوؿان ٖاصاث ًٖ الىاقئت البِئت ٖلى الؿلبُت والخإزحراث.. الُبُُٗت إلاىاعصَا َاثل اؾخجزاٝ

 جمثل ْاَغة الٗظبت اإلاُاٍ مىاعص جلىر َلُٗتها في ًإحي التي.. اإلاسخلٟت الخُاجُت اإلاجاالث حمُ٘ في الٗابئت ٚحر وججاوػاجه
ُت خملت جىُٓم الى ًضٖى مما.. والاوؿاهُت.. الىَىُتو.. الضًيُت اإلاؿاولُت مً َغوبا اإلاسخلٟت باوحهها .. وقاملت.. مضعوؾت جٖى
لت ٍى  للُبُٗت نىها واإلاخجضص اإلادضوص الُبُعي اإلاىعص َظا لخماًت الاوؿاوي الخًامً زال٫ مً الخٗاونن ٖلى للخٌ اإلاضي َو

 .  والخُاة

ً مغوعا مبالٗا٫ وجيخهي بالبِذ جبضؤ ًىمُت مماعؾت الٗظبت اإلاُاٍ خماًت والن  اَخماماث يمً جهبذ ان ًخٗحن ال٨بحر بالَى
الب.. الٗلماء  ٧اإلااء البُئُت اإلاىاعص بٌٗ ان الى الخىبُه الاؾالم مى٠٢ لخىيُذ اإلاؿاحض واثمت وزُباء.. الكغعي الٗلم َو

 اًًا صًني حبووا ٦ظل٪ ٞغصًت مؿاولُت البِئت خماًت والن. ووحىصٍ الاوؿان صخت ٖلى ةمضمغ آزاعا  ٌك٩ل الظي الٗظب

 الخٗلُمُت اإلاىاهج في  Environmen Education التربُت اصعاج الى الخاحت جيكإ َىا ومً.. اؾخثىاء صونن حماُٖت ومؿاولُت
 اإلاىعص َظا خماًت في للخٗاونن الىاخض اإلاجخم٘ يمً ألاٞغاص بحن ؤلاوؿاوي الخًامً الخٗلُم مغاخل في ًىا٦ب صعاس ي ٦م٣غعن

. اإلادضوص ل٨ً اإلاخجضص

                                                           
ادلدعومة من قبل البنك الدويل وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي   
 
 شؤوى االعالم -6   هياٍ بال حدود هٌشوراث  –األهن الوتحدة  
 
 اليني، ختتص شركااو يف عاما، مدير لثتث شركات يف مدينة اشونغتشينغ جنوب وريب ٥0السيد اشونغ، عمره / صحيفة الشعي اليومية أونتين/ ٥ 20مايو  13 

ويتميز السيد اشونغ بالتواضع وحي نظافة البيئة، حيث يقوم كل صباح بتغيري متبسو الرمسية لريادي متبس . أعمال جتارة العقارات وقطع ويار السيارات ومواد ادلعاجلة
يلتقط اشونغ القمامة دلدة ساعة .اط القمامة يف حدائق ادلدينة أو مدارسها أو شوارعهابراقالية اللون اليت يراديها عمال النظافة ويأوذ العودين الطويلني واحلقيبة اللتق

م حقيبتو يف محل القمامة، واحدة كل يوم، ألنو يعرف ان التقاط ادلقامة اعتمادا على الشخص الواحد وري كاف، حباجة إىل إبتء االىتمام من وعي اجلميع، فلم استخد
ىل يهدف إىل كثري من الناس ال يفهمون سلوك اشونغ، دلاذا حيي التقاط ادلقامة من الشوارع مع انو ملياردير؟  .نشر يف األماكن ادلسموحةبل يف محل شعارات الدعاية ل

 .فقرر التقاط القمامة يف وقتو الفراغ.  لديو اظاىر بالقيام بأمور اخلري أم محاية البيئة؟ قال اشونغ إنو سافر العديد من الدول األجنبية، اركت الشوارع النظيفة ىناك انطباع عميق
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٣ض الظي والبِئت للمُاٍ الضولى اإلااجمغ خضص  : وهي الُىم للخُب٤ُ نالخت جؼا٫ ما التى ألاعبٗت صبلً مباصت 1992 ٖام صبلً فى ُٖي

ت ويغوعين وي٠ُٗ مدضوص مىعص الٗظبت اإلاُاٍ -  .  والبِئت والخىمُت الخُاة الؾخمغاٍع

اث ٧اٞت ٖلى ال٣غاع ونىإ واإلاسُُحن زضمحناإلاؿذ ًًم حكاع٧ى مىهج ٖلى اإلاُاٍ وبصاعة جىمُت ج٣ىم ؤن ًيبغى -2  اإلاؿخٍى

 حكمل التي اإلاخ٩املت الخًامىُت الى٢اثُت ؤلاصاعة ٖلى ج٣ىم نهىج بجبإ ؤَمُت مً اإلاجا٫ َظا في اإلا٨دؿبت الخبرة جبرػ َىا
ا مً باإلاُاٍ ؤلامضاص ٖملُت  الخالُت، لؤلحُا٫ ةوالؿالم الصخت جًمً ومالثمت آمىت مُاٍ لخب٣ى الىاؽ ٌؿتهل٨ها ختى مهضَع
ن الؿاثضة اإلاٟاَُم مً ؤنبذ ٣ٞض اإلاؿخ٣بلُت ألاحُا٫ خ٣ى١ن مً ؤلاهخ٣ام صونن

ًا
 ؤ٦ثر ج٩ىنن اإلاُاٍ بصاعة ؾُاؾاث ؤن ٖاإلاُا

ن"    هدى بصاعتها وحهذ بطا ٞاٖلُت
ًا
ت ُت". بلالمغ٦ٍؼ  الىجاح، مخُلباث بخضي هي اإلااثُت اإلاىاعص بصاعة في اإلاؿخُٟض وبقغا٥ ٞالخٖى

غا٢ب ًىٓم ،"ؤزالقي مُثا١" وي٘ ألاو٫ن اإلا٣ام في ًىحب مغألا َظا  بصزا٫ ٖبر باإلاُاٍ، ًخٗل٤ ما ب٩ل واإلاؿاولُاث الخ٣ى١ن ٍو
برث َىا مً. الهلت طاث ال٣غاعاث بجساط آلُت في اإلاؿتهل٪ ُت اٖخُي غاٝ ٧ل وجًامً ومكاع٦ت الخٖى ن اإلاٗىُت ألَا

ًا
ن مدضصا

ًا
 ؤؾاؾُا

 جخى٠٢ ؤن ًيبغي َىا مً".الخًامً خ٤: "ؤلاوؿان خ٣ى١ن مً الخالي والجُل ءمًخال مما بؾتراجُجُت ؤًت هجاح لًمان
اصة الاَخمام ٖلى اإلابيُت اإلااثُت باإلاىاعص اإلاخٗل٣ت اإلاماعؾاث  اإلاُاٍ ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى التر٦حز الى الخىحه وبهما اإلاُاٍ بؾتهال٥ بٍؼ

خٗامل بظل٪ ًامً مجخمعي وعي وزل٤ بؾتهال٦ها وجغقُض  الى٢ذ هٟـ وفي بؾغاٝ ؤو جبظًغ صونن قضًض بدغمٌ اإلاُا م٘ ٍو

ُت اإلاُاٍ مىاعص وخماًت البُئي الىٓام وججضًض الترمُم ٖلى الخٟاّ . الخلىر مً والؿُدُت الجٞى

ن له ًجض الخًامً بن
ًا
ن ؤؾاؾا

ًا
ن ٢اهىهُا

ًا
ن وؤزال٢ُا

ًا
 ؤهٟؿىا هإزظ ان"....  ٖلى ههذ التي اإلاخدضة ألامم مُثا١ صًباحت في مخِىا

ن وِٗل وان ،بالدؿامذ
ًا
الن مً 1 اإلااصة في وعص ما ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم ٦ظل٪..... ".  حىاع وخؿً ؾالم في مٗا  لخ٣ى١ن الٗالمي الٖا

ن الىاؽ ان ٖلى ؤ٦ضث التي ؤلاوؿان
ًا
بىا ٢ض) حمُٗا ن َو

ًا
، ٣ٖال

ًا
ليهم ويمحرا ن بًٗهم ٌٗامل ان ٖو

ًا
ن( ؤلازاء بغوح بًٗا

ًا
 ًٖ ًٞال

ا الجماٖت إلعاصة الٟغص ًمخثل ان عىًٟذ بحخماعي وا٢٘ ؤلاوؿاوي الخًامً ٧ىنن ن بةٖخباَع
ًا
بضو الخًامً، طل٪ ًٖ حٗبحرا  ان ٍو

ن َُاتها في جدمل اإلاخ٣ضمت اإلاٗاوي
ًا
ن حاهبا

ًا
ن ؤزال٢ُا

ًا
 ؤلالؼام بىن٠ مخمخٗت ٚحر ؤنها ٌٗني ال اإلامحز ألازالقي البٗض َظا ؤن بال ٦بحرا

ا ٗاث في ؤو صولُت بجٟا٢ُاث في ٖليها الىو جم َاإلاا ٢اهىهُت ٢ىاٖض بةٖخباَع لى. صازلُت حكَغ  بلتزام ٣ً٘ الخًامً في الخ٤ ٖو
ن ؤزالقي ؤؾاس ي،

ًا
ن و٢اهىوي ؤوال

ًا
 جخٗغى ان ًم٨ً التي اإلاجخمٗاث ؤو ؤلاوؿان هجضة ٖلى والٗمل اإلاؿاٖضة ج٣ضًم بًغوعة زاهُا

خضاءاث ؤواإلاكا٧ل للمساَغ ا وؿانؤلا نى٘ مً هي والتي الُبُُٗت وال٩ىاعر الخغوب خاالث في ؤوؤلٖا حَر  يغوب مً ٚو

خضاء او بهتها٥ ن. ؤلٖا
ًا
 ٖلى ولِـ اإلاجخم٘ ُٞئاث مسخل٠ بحن الخٗاونن جُٟٗل ٌؿخىحب الخًامً ٞان اإلاىُل٤ َظا مً بهُال٢ا

ن واإلادُِ ال٣ٍغب الجىاع م٘ وبهما ال٤ًُ الهُٗض
ًا
 هُٟٓت ماثُت بِئت ٖلى اإلاداٞٓت في الخ٤ بخد٤ُ٣ الخًامً لىاحب جلبُت

ن
ًا
ت ةللخىمي جد٣ُ٣ا ٖلى البكٍغ

ًا
ث بٗضم الصخت وخٟاْا ُت واإلاُاٍ الانهاع مجاعين جلٍى  ألاصمي لئلؾخٗما٫ نالخت لخب٣ى الجٞى

مال  ". تس  املىبع  ىد املياا  اهت  ذا  افية  تون  لً النهس مصب  ىد املياا: "ال٩ىعي اإلاثلب ٖو
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 ااخا مة

ه، بَاع الٗاإلاٟي بىخضة لالخخٟاء ًىما بىنٟه به هدخٟي الُىم بهظا هدخٟي بط ؤلاوؿان لخ٣ى١ن حى٠ُ مٗهض في بهىا"  جىٖى
ؼ الٟاٖلحن وحمُ٘ الخ٩ىماث وهضٖى ٧لىا، ًجمٗىا الظي ؤلاوؿاوي الهُٗض ٖلى جًامىه بإَمُت الٗالم وهظ٦غ  الجهىص لخٍٗؼ

 1".لؤللُٟت ؤلاهماثُت ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ الؿبل ؤَم ٦إخض ال٣ٟغ مداعبت ؤحل مً

٤ اإلاجخم٘ ًخدلى ؤن ٣ًخض ي والخ٩اٞل الخًامً بن ىضح  ؤلاوؿاهُت والٗال٢اث بالٞغ  الٗم٤ُ ؤلاوؿاوي الٟهم مضي بجالء ٍو
ت، للمجخمٗاث  ٧ل ًٖ الىٓغ بٌٛ الىاؽ، بحن والخ٩اٞل والخٗاونن واإلادبت الخ٣ُ٣ت هدى ال٣ىين جىحُه ويغوعة البكٍغ

خباعاث  .الٖا

       الخايغ ؤًامىا وختى ألاولى البضاوة مىظ البكغ خُاة في ؤألاؾاس ي الغ٦ً اإلاُاٍ لخماًت الاوؿاوي الخًامً  ٧ان اإلاىُل٤ َظا مً

ن ؤخُا مً" ٦ظل٪ ،"الخُمم بُل اإلااء وحض بطاو" ﴾2حي ش يء ٧ل اإلااء مً وحٗلىا ﴿
ًا
ن ؤعيا

ًا
ظا "3لـه ٞهـي مىاجا  صعحت ٖلى ًض٫ ما َو

 الخٍٟغِ ؤو اإلاؿاؽ ًجىػن ال بط وؤٞٗالهم البكغ بمٗخ٣ضاث الخمُم الخها٢ها مضي وزانت ال٩اثىاث خُاة في اإلاُاٍ ؤَمُت

ان ًساعج بلـى ؤزغين زغوة ٦إي جى٣ل ال اإلااثُت ٞالثروة .اإلاخٗا٢بـت وألاحُا٫ اإلاجخم٘ مل٪ ألنها الىَىُت الثروة بهظٍ  بن ٦ما ألاَو

. ال٣ىمُت الثروة َظٍ في بالخٍٟغِ ًغخمان ال واإلاؿخ٣بل الخايغ

 

  و ياا

ً و٫نالض بحن الخٗاونن و الخًامً بن - ِّ
ّ
 .وهاحٗت ٞٗالت بهىعة اإلاُاٍ مك٩لت مىاحهت مً ًم٨

ؼ البُئي الىعي وكغ مجا٫ في الجهاث مسخل٠ حهىص جىخُض يغوعة -  والالتزام الكباب بحن اإلاؿاولُت خـ وحٍٗؼ
.  البِئت ٢ًاًا ججاٍ لضيهم

٣ت بصاعتها و٦ُُٟت اإلاخىاٞغة الُبُُٗت اإلاىاعص ٖلى الخٟاّ ؤَمُت - .  آمىت بِئت بلى ونى٫نا٫ ؤحل مً ؾلُمت بٍُغ

  .البِئت لخماًت الهاصٞت اإلاجخمُٗت اإلاباصعاث وحصجُ٘ وصٖم الىٓاٞت ٢ىاهحن بخُب٤ُ الالتزام يغوعة -

 البُئي اإلاؿخ٣بل لبىاء اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧ل حهىص ٖلى ٌٗخمض وج٩املي مؿخمغ ٖمل َى البِئت ؤحل مً الٗمل ؤن  -
  .اإلايكىص

 .ماؾؿت ؤو مجخم٘ مً ٞغص ٖلى جهغوالج٤ حماُٖت مؿاولُت البِئت خماًت -

ُت اإلاُاٍ بؾخسغاج جىُٓم -  .ال٣اصمت لئلحُا٫ اإلااجي وألامً ًخٗاعى ال بما الجٞى

 .اإلاُاٍ مهاصع ٖلى والخغم للخٟاّ اإلاُاٍ مؿخسضمي حصجُ٘ -

  

                                                           
 
 هٌظوت غير حكوهيت إلحداث تغيير ايجابي لحقوق االًساى -معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

 
 ، ٣0/األنبياء 
 2٣ص 2210 باب من أحيا أرضا موااا « ادلزارعة كتاب « يالبخار صحيح ٣

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4216&idto=4271&lang=&bk_no=52&ID=1469
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4216&idto=4271&lang=&bk_no=52&ID=1469


18 – 20  طرابلس /  العاشر حول التضامن اإلنسانيأعمال المؤتمر الدولي  ر ديسمب   2015  
 

  
 

 

 

 

13 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 

  : املساجع ألااملصاآزقائمة 

ن:ال٨خب

م ال٣غآن .  ال٨ٍغ

 /الٗغبُت اللٛت/٦خب - أ

ً/ ص.  البِئت م٘ انؤلاوـ مك٨الث في صعاؾت)  وؤلاوؿان البِئت -1 ت اإلاٗاٝع ميكإة. اإلا٣هىص ٖبض الضًً ٍػ . باإلؾ٨ىضٍع

ؼ ٖبض/ ص.الُبُت الجٛغاُٞا في ؤلاوؿان وصخت البِئت -2 ذ الٍٗؼ . الجامٗت قباب ماؾؿت: الىاقغ. قٝغ ٍَغ

. اَغةال٤:  الٗغبي ال٨ٟغ صاع.. مدؿىب نبرين مدمض/ ص( مٗها ؤلاوؿان وجٟاٖل زهاثهها)  الُبُُٗت البِئت -3

. لليكغ ال٨خاب مغ٦ؼ. الكغبُني ٞىػي/ ص.     اإلاٗانغة واإلاك٨الث ال٣ًاًا إلاىاحهت الخٗلُم بمىاهج الجمالُت التربُت -4

 البساعين صخُذ--5

 مؿلم صخُذ-  6

. ال٣اَغة:  الٗغبي ال٨ٟغ صاع. الكاطلي مدمض مدمض/ ص -اإلاغس ي ٖلي ٖلي/ ص. البُىلىجي والخىٕى الٗام البِئت ٖلم -7

  الٗغبُت اإلاىٓمت/ مهضي ٖبضاإلاحر َالب و الغاوين ٖبضالخمُض ناص١ جغحمت (/ ؽ.ن(بغومل/ الخًاعين الترار نُاهت -8

 .2002/جىوـ والٗلىم، والث٣اٞت للتربُت

ت”  مكتر٥ بوؿاوي مل٪ ؤحل مً(   الٗغبي مدمض) بى٦غة ، اإلااء مٗاع٥ -9 اهاث”  مجمٖى  ؤجىليي ميكىعاث   البؿُُت َع
 باَعـ ، ماًحر لُىبىلض قاع٫ن وميكىعاث

 .2001 ال٩لمت، صاع ،(ناخب) الغبُعي ألاوؾِ، الكغ١ن مُاٍ خى٫ن والاجٟا١ الخالٝ وؤوحه الضولي ال٣اهىنن -10

 533 الٗضص لىضن، َىا -ؤلا٢لُمي للخٗـاونن ٞغنـت ؤم اإلا٣بلـت للخـغوب مهضع:  ٞحزبالعص بحرص  –ألاوؾِ الكغ١ن في اإلاُاٍ» -11

 ا1993 ماعؽ

 :مواقع

ا في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت   209/60 ع٢م ٢غاَع

ما٫ حضو٫ن مً ٥ و ٣ البىضان والٗكغون الخاصًت الضوعة ؤلاوؿان خ٣ى١ن مجلـ  م 2.الخخامُت الىع٢ت ألٖا
ا في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت    209/60 ع٢م ٢غاَع

 والٗكغون الخاصًت الضوعة ؤلاوؿان خ٣ى١ن مجلـ

الم قاون -2006 ميكىعاث خضوص بال مُاٍ  –إلاخدضةا ألامم  الٖا
 /http://www.alukah.net/culture/0/49231 -الالى٦ت قب٨ت-ؤلاؾالم هٓغ في الاحخماعي الخًامً

 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120131/Con20120131474176.htm ؤلاوؿاوي الخًامً مٟهىم - ٩ٖاّ صخُٟت

http://www.alukah.net/culture/0/49231/
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120131/Con20120131474176.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120131/Con20120131474176.htm
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