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 للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية بازل
 جمهورية مصر العربية – جامعة القاهرة

 

 

 مات البيئية المعلو فيالحق 
 المواثيق الدولية والقوانين العربية في



 89 

 



 89 

 المعلومات البيئية  فيالحق 
 المواثيق الدولية والقوانين العربية في

 ــــــــ
 

 

 ةــمقدم 
 

أن إدراك الجمهور لألخطارر  من المسلم به
البيئية له أهمية كبيرة في نجرح الجهود التى تبذل 

ومااان هاااذا . (1)لحمرياااة ال اااحة الباااارية والبيئاااة
منطلاااات تلتااااام الساااالطرم اصداريااااة المخت ااااة ال

البيئية لدى كال فئارم برلعمل على تنمية المعررف 
ماان بينهاار  والتاايالمجتمااب بكاال الوساارئل الممكنااة  

تقوم بدور رئيسي في التأثير  التيوسرئل اصعالم 
كمار تلتاام الجهارم . في إدراك الجمهور وتااكيله

المخت اااة بترسااايو الااااعور برلمسااائولية ال ردياااة 
والجمرعيااة للمحرف ااة علااى البيئااة وحمريتهاار ماان 

الجهاارم اصداريااة المخت ااة التلااو   كماار تلتااام 
بتقديم المعلومرم البيئية لكل من يطلبهر أو يحتار  
من البرحثين و نرع القرار وغيارهم مان اارائ  

 . المجتمب
 

وجاادير برلااذكر أن عاادم تااوفر المعلوماارم 
ر ورفا  البيئية الموثقة أو الممكن الح ول عليه
تادهور  فاياصعالن عنهر يسهمرن بأكثر من اكل 

البيئاااة  ذن ذلاااك سااايحرم اذفاااراد أو الجمعيااارم 
البيئية من وسيلة اتخرذ اصجارا  الاالام بةياة مناب 

  أو للحاااد مااان عوا ااا  البيئااايحااادو  التااادهور 
 كمااار  اااد يتساااب  عااادم تاااوفر . الكاااوار  البيئياااة

 
   ااار أن يتخاااذ اذفاااراد مو فااايالمعلومااارم البيئياااة 

ساالبير ماان أساارلي  العااال  المو ااى بهاار  باال  ااد 
يرفضااااون الحلااااول المقترحااااة  ساااايمر للت ااااد  

                                                 

م ااط ى كماارل طلبااه  إنقاارذ كوكبناار  . دراجااب  (1)
 -9891حرلة البيئة في العارلم )التحديرم واآلمرل 

الطبعة اذولاى  مركاا دراسارم الوحادة ( 9881
 . 919  ص 9881العربية  بيروم  لبنرن  

  فمااثال تاارف  فااي كثياار ماان (2)للكااوار  البيئيااة
حااار م الكاااوار  مجموعااارم الساااكرن المنكوباااة 
بكوار  طبيعية ترك مساركنهر  وعنادمر يجبارون 
علااى تةيياار أمااركن إعراااتهم يرجعااون فااي أ اار  

 . (3)ذحوالو م تسم  به ا
 

كمر يعد الح ول علاى المعلومارم البيئياة  
  فايليس فقط  وسيلة فعرلة لممررسة حت اصنسارن 

 
  (4)البيئة  بل أيضر أداة لتأكياد واجباه تجارل البيئاة

                                                 

   سنطينى   حقوت اصنسرن والبيئة فرطمة الاهرة (2)
ر تقرير أولى أعدته المقررة الخر اة عماال بقارا

ال قاااارة . 9889/19و 9889/9اللجنااااة ال رعيااااة 
 . 12  ص  66

 (. E/CN.4/Sub.2/1991/8) الوثيقة

جااادير برلاااذكر أن العقاااد الااادولي للحاااد مااان  (3)
الكاااوار  الطبيعياااة الاااذ  بدأتاااه الجمعياااة 

  9889ينارير  9 فايالعرمة لألمام المتحادة 

استهدف تأسيس نهج متكرمل للكوار  وذلك مان 
 اااول علاااى المعلومااارم خاااالل الحااا  علاااى الح

لتطبيقهر إلى ن ام أوساب انتاارر للتنباإل واصناذار  
ويتحساااان التأهاااا  للكااااوار  وبتةيياااار الساااالوك 

. فاااي بعااا  اذحيااارن تجااارل الكاااوار  القااادر 
وتعتبااار ماااارركة المجتمعااارم المحلياااة واياااردة 
التعلااايم والتاااادري  وتطويرهاااار مكوناااارم مهمااااة 

 م اط ى كمارل. دراجب . للةرية في العقد الدولي
 919طلبااه  إنقاارذ كوكبناار  المرجااب السااربت  ص 

 .ومر بعدهر
أكااااادم جااااال الوثااااارئت القرنونياااااة الدولياااااة  (4)

المتعلقة بحقوت اصنسرن  فضال عن العديد 
من الدسرتير وأن مة الحكم و وانين البيئاة 

البيئاة والتااماه  فايالعربية  حت اصنسارن 
" لمايد من الت ر يل راجب  للمإللف . بحمريتهر



 81 

ولاااااذلك يجااااا  تيساااااير سااااابل الح اااااول علاااااى 
 المعلوماااارم البيئيااااة أماااارم اذفااااراد والجمعياااارم 
ي البيئاااة وغيرهااار مااان من مااارم المجتماااب المااادن

 . المعنية
 

البيئاااة وواجباااه  فااايفتقريااار حااات اصنسااارن 
نحوهاار يقتضااى ماان الاادول أن تهياار أماارم اذفااراد 
والجمعياارم والمن ماارم المهتمااة بااائون البيئااة  
سااابل الح اااول علاااى المعلومااارم البيئياااة  فااا ن 
تقرعساام الاادول عاان ذلااك تكااون  ااد انتق اام ماان 
 يمااة ماار أ رتااه ماان حاات لضنساارن  وخ ضاام ماان 

 . (5)البيئةواجبه نحو 
 
 
 

 
 

 

 

 : خطة البحث
 

سووون نقسووه هووره الدراسووة ولووى النحووو   
 :التالي

  
 البيئية ماهية المعلومات: المبحث األول

 

                                                                        

حمريااة البيئااة  فاايمن ماارم المجتمااب الماادني دور 
 فااااي  بحاااا  مقاااادم "وإن اااارذ التاااااريعرم البيئيااااة

المااإلتمر العربااي الاادولي اذول للتاااريب البيئااي  
مديناة الريار   المملكاة العربياة  فايعقد  والذ 

 9418رجا   4إلاى  1ال ترة مان   فيالسعودية 
 . 1999يوليه  9 - 5/ 

البيئاة "كاريم ساالمة أحمد عبد ال. دأسترذنر راجب  (5)
القاوانين الوطنياة والمواثيات  فايوحقوت اصنسرن 

الدوليااة  مجلااة البحااو  القرنونيااة وا  ت ااردية  
كلية الحقوت  جرمعة المن ورة   العدد الخارمس 

 . 26  ص 9884عار  أبريل 

الحووووق فووووي الحصووووول ولووووى : المبحووووث الثوووواني
المعلومات البيئية فوي االتفاقيوات 

 الدولية
 

الحووووق فووووي الحصووووول ولووووى : المبحووووث الثالووووث
المعلومووووووووووات البيئيووووووووووة فووووووووووي 

 دولية غير االتفاقيةالممارسات ال
 

الحووووق فووووي الحصووووول ولووووى : المبحووووث الرابوووو 
 المعلومووات البيئيووة فووي القوووانين

 العربية
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 المبحث األول

 المعلومات البيئيةماهية 

 ــــ 

تتعلاات  التاايتعتباار معلوماارم بيئيااة  تلااك 
باااارلقرارام اصداريااااة ذام التااااأثير علااااى البيئااااة 
ة  والمااروعرم ذام اذنااطة السالبية علاى البيئاا

توضا  حرلاة البيئاة واتجرهرتهار  التايوالمعلومرم 
وعال رتهاااااااار بعملياااااااارم التنميااااااااة ا  ت ااااااااردية 
وا جتمرعيااة  والمعلوماارم الخر ااة برلتاااريعرم 

مجارل البيئاة  وا ت ر يارم الدولياة ذام  فيالقرئمة 
ال اااالة  والجهاااارم المساااائولة عاااان تن يااااذ تلااااك 
التاااريعرم وماادى التنساايت القاارئم بينهاار وتااأثيرل 

لااى فعرليااة إجاارا ام حمريااة البيئااة والمعلوماارم ع
الخر اااة بااارلخطط القوميااااة لمواجهاااة الكااااوار  
البيئية والمعلومرم الخر ة برلدراسرم والتحرليال 
المتعلقااة بوضااب المقاارييس والمسااتويرم والتقااويم 

  وكذلك حت اصطالع على الوثرئت اصدارية البيئي
 .(6)ذام ال لة
 

مجلااس  ولقااد حاادد التوجيااه ال ااردر عاان
باااأن حرياة الو ااول ( EEC/90/313)أوروبار 

الماردة الثرنياة  فايإلى المعلومرم المتعلقة برلبيئاة  
أياااة :" بأنهااار" المعلومااارم البيئياااة"مناااه  مرهياااة 

اكل مكتو   أو ب ر   أو  فيمعلومرم مترحة 
ساامعي  أو باااكل  رعاادة بيرناارم عاان حرلااة المياارل 

  والهااااوا  والتربااااة والحيااااوان والنباااارم واذر
ذلاك  فايوالموا ب الطبيعية  وكذلك اذناطة  بمار 

تنااااأ عنهااار إاعرجااارم كرلضاااجيج  أو  التااايتلاااك 
تإلثر عليهر  أو يحتمل أن تإلثر تأثرا  التيالتدابير 

ضررا على هاذل الماوارد الطبيعياة  واذنااطة أو 

                                                 

البيئاة " أحمد عبد الكريم سالمة . دأسترذنر راجب  (6)
ياة والمواثيات القاوانين الوطن فايوحقوت اصنسرن 

 . 26الدولية  مرجب سربت  ص 

ذلك التادابير  فيالتدابير الرامية إلى حمريتهر  بمر 
 . (7)ئةاصدارية وبرامج اصدارة البي

 
ولضمرن اتسرت  رنون الجمرعاة اذوربياة 

 (8) 9889 لعااارم Aarhusماااب ات ر ياااة أرهاااوس 

                                                 

من توجيه مجلس وارا  ( أ/1)راجب نص المردة  (7)
  باااأن حريااة 89/292ا تحاارد اذوربااي للبيئااة 

 9الو ول على معلومرم ب دد البيئة  المإلرخ 
رضااااوان أحماااااد . نقااااال عااااان د. 9889يونيااااو 

القارنون  فايبيئاة ساليمة  فيالحرف  حت اصنسرن 
ة دكتااورال مقدمااة لكليااة الحقااوت    رساارلالاادولي

 .ومر بعدهر 252  ص 9889جرمعة القرهرة  

يونياو  15 فايا ت ر ياة المو عاة حرى برلاذكر أن  (8)
باااااااأن بمدينااااااة برهااااااوس برلاااااادنمرك   9889

المارركة العرمة فاي و لى المعلومرم  و ول إال
 العدالااة فااي المساارئل لجااو  إلااى اانب القاارار وال

المعلومااارم " طل    حاااددم مرهياااة م اااةياااالبيئ
جار  فيهاار  التايمنهاار  ( 1/2)الماردة  فاي  "البيئياة

 : مر ن ه
Article 2 , DEFINITIONS: For the 

purposes of this Convention, 3. 

“Environmental information” 

means any information in written, 

visual, aural, electronic or any other 

material form on:  

(a) The state of elements of the 

environment, such as air and 

atmosphere, water, soil, land, 

landscape and natural sites, 

biological diversity and its 

components, including genetically 

modified organisms, and the 

interaction among these elements;  

(b) Factors, such as substances, energy, 

noise and radiation, and activities or 

measures, including administrative 

measures, environmental 

agreements, policies, legislation, 

plans and programmes, affecting or 
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يونيااه  /حايااران 15 فاايو عتهاار الجمرعااة  التاايو
  اعتماااااد البرلمااااارن اذوروباااااي ومجلاااااس 9889

  1992ينااارير / كااارنون الثااارني 19 فااايأوروبااار 
 فايباأن حت الجمهاور  (EC/2003/4)التوجيه 

تضاامن  والااذ رم البيئيااة  الو ااول إلااى المعلوماا
  "المعلومووات البيئيووة" تعري اارو واسااعرو لم ااطل  

ال قرة اذولى من المردة الثرنية منه   فيحي  جر  
أية معلومارم يق د برلمعلومرم البيئية :" مر ن ه

 بااأ مكتوباة أو مرئياة أو ااا وية أو إلكترونياة أو 
 ااااااااااااااااااكل مااااااااااااااااارد  بخااااااااااااااااار تتعلااااااااااااااااات

 :يليبمر 
 

مان  بيال الهاوا  والجاو  حرلة عنر ر البيئاة ( أ)
والميرل والترباة واذر  وال اقب الطبيعاي 

ذلااك اذراضااي  فاايوالموا ااب الطبيعيااة بماار 
الرطبااااة  والمناااارطت الساااارحلية والبحريااااة  

ذلاك  فايوالتنوع البيولاوجي ومكونرتاه  بمار 
الكرئنرم المحورة جينيار  والت رعال باين تلاك 

 .العنر ر
وضاار   العواماال ماان  بياال  والطر ااة  والض(  )

ذلاك الن ريارم  فيواصاعرع  أو الن ريرم بمر 

                                                                        

likely to affect the elements of the 

environment within the scope of 

subparagraph (a) above, and cost-

benefit and other economic analyses 

and assumptions used in 

environmental decision-making;  

(c) The state of human health and safety, 

conditions of human life, cultural 

sites and built structures, inasmuch 

as they are or may be affected by the 

state of the elements of the 

environment or, through these 

elements, by the factors, activities or 

measures referred to in subparagraph 

(b) above;" See, I.L.M, Vol.39, 

1999, p.517.  

ثااااااارم  والت اااااااري رم  رالمااااااااعة  وا نبع
تاإلثر  التايالبيئاة   فايواصطال رم اذخارى 
عنر ر البيئة المارر  فيأو يحتمل أن تإلثر 

 ؛(أ) فيإليهر 
 
ماان ( ذلااك التاادابير اصداريااة فاايبماار )التاادابير(  )

 بيااااال السيرسااااارم العرماااااة  والتااااااريعرم  
البااارامج  وا ت ر يااارم البيئياااة  واذنااااطة و

العنر ار  فايتإلثر أو يحتمال أن تاإلثر  التي
فضال (  )و ( أ) فيوالعوامل المارر إليهر 

عن التدابير أو اذناطة الرامياة إلاى حمرياة 
 تلك العنر ر؛

 
 التقررير المتعلقة بتن يذ التاريعرم البيئية؛ ( د)
 
لاااااايالم   والتحمقررنااااااة الكل ااااااة برل رئاااااادة( هاااااا )

وا فتراضاااااااارم ا  ت ااااااااردية اذخاااااااارى 
إطااارر التااادابير واذنااااطة  فااايالمساااتخدمة 
 ؛ و ( ) فيالمارر إليهر 

 
ذلاك  فايحرلة  حة اصنسرن وساالمته  بمار  ( و)

تلااو  السلساالة الةذائيااة  حيثماار كاارن لااذلك 
 لة برلموضوع  و روف الحيرة الباارية  
والموا اااب الثقرفياااة والهيركااال المقرماااة بقااادر 

رهااار أو احتمااارل تأثرهااار بحرلاااة عنر ااار تأث
أو عن طريت تلك ( أ) فيالبيئة المارر إليهر 

 فايمن المسارئل الماارر إليهار  بأ العنر ر 
 (9) (." )و (  )

                                                 

 ماان رنيااةال قاارة اذولااى ماان المااردة الثراجااب نااص  (9)
 : الوثيقة فيالتوجيه اذوروبي مارر إليهر 

A/CN.4/531, p. 97, note 470, para. 290. 
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 المبحث الثاني
 المعلومات البيئيةالحصول ولى  فيالحق 

  االتفاقيات الدولية في
 ــــ 

 
 

تعاااد ا ت ر يااارم الدولياااة أهااام الم اااردر 
  كماار (10)ذحكاارم القاارنون الاادولي العاارماذ االية 

تااأتى ا ت ر ياارم أو المعرهاادام الدوليااة علااى  مااة 
تساتقى منهار  واعاد  ارنون  التايالم ردر الدولياة 

حمريااااة البيئااااة  وماااار ياااااتمل علااااى ماااان حقااااوت 
وواجبرم  ويرجب ذلك للطبيعة الدولية لكثيار مان 

كمر تاكل المعرهدام الدولياة  (11) .ماكالم البيئة
  "التنمية القرنونياة الدولياة" ة المثرلية لتحقيت اذدا

ومنذ العقد اذخير من القرن  (12) .وكذلك تطورهر
ااال ا ت ر يااارم أو المعرهااادام المرضاااي   أ ااارم جا

 فايالبيئية  بحت اذاخرص ا عتبررية والطبيعياة 
من بينهار  والتيالح ول على المعلومرم البيئية  

ت ر يارم ذام ا   -على سابيل المثارل   الح ار -
 : السمة العرلمية  وا ت ر يرم اص ليمية الترلية

 

                                                 

م ااط ى ساايد عبااد الاارحمن  . راجااب أسااترذنر د (10)
  دار النهضااة (الم ااردر)القاارنون الاادولي العاارم 

 .ومر بعدهر 49  ص 1994العربية  القرهرة  

 رنون  أحمد عبد الكريم سالمة . راجب أسترذنر د (11)
اذن مااااة  فااايحمرياااة البيئااااة  دراساااة تأ اااايلية 

الوطنياااة وا ت ر ياااة  عماااردة اااائون المكتبااارم  
هاااا    9499جرمعااااة الملااااك سااااعود  الرياااار   

 . 49  ص 54م  بند 9889

 فاايأحمااد أبااو الوفاار  الوساايط . راجااب أسااترذنر د (12)
القااارنون الااادولي العاااارم  دار النهضاااة العربيااااة  

  1999 -هااا   9419 القااارهرة  الطبعاااة الثرلثاااة 
 . 98ص 

 أوال
 المعلومات البيئية  فيالحق 
  االتفاقيات العامة في

 ــــ 
 

اتفاقيوووووة األموووووه المتحووووودة بشووووو ن التنوووووو  ( 1)
 : البيولوجي

 
أكاادم ات ر يااة اذماام المتحاادة باااأن التنااوع 

الخاارمس ماان  فاايتاام اعتمردهاار  والتااي البيولااوجي
أثناار  انعقاارد مااإلتمر اذماام المتحاادة  9881يااه يون

ريااو دى جاارنيرو   فاايعقااد  الااذ للبيئااة والتنميااة 
  الحات 9881يونياه /حايران 94 – 2البراايل  

  (92)الماردة  فيالمعلومرم البيئية  حي  جر   في
: التثقيااف والتوعيااة الجمرهيريااة:" منهاار ماار ن ااه

 :تقوم اذطراف المتعر دة بمر يلي
 
ا وتاااجيب ت هاام أهميااة  اايرنة التنااوع تعاياا ( أ)

والتاادابير الالامااة لااذلك  وكااذلك  البيولااوجي
نار هذا الات هم مان خاالل وسارئط اصعاالم  

الباااااارامج  فاااااايوإدرا  هااااااذل المواضاااااايب 
 التعليمية؛ 

 
التعاااارون  حساااا  ا  تضاااار   مااااب الاااادول (  )

تطاااوير  فاااياذخااارى والمن مااارم الدولياااة 
يااة فيماار باارامج للتثقيااف والتوعيااة الجمرهير

واساتخدامه  البيولوجييتعلت ب يرنة التنوع 
 . (13)"على نحو  ربل لالستمرار

 
 : 1991اتفاقية روترداه لعاه ( 2)

  Rotterdamتسااتهدف ات ر يااة روتااردام 
باااأن إجاارا  الموافقااة المساابقة عاان  9889لعاارم 

علاام برلنساابة لاابع  المااواد الكيميرئيااة ومبياادام 

                                                 

ماااان ات ر يااااة التنااااوع  91راجااااب نااااص المااااردة  (13)

 .البيولوجي

 I.L.M.Vol.29, No.4, 1992, July, p.843   
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لتجااررة الدوليااة  ا فااياآلفاارم الخطاارة المتداولااة 
فبرايااااار  14 فااااايدخلااااام حياااااا الن ااااارذ  والتاااااي
ذلاااك  فااايحمرياااة  اااحة الباااار بمااار  (14) 1994

 حة المستهلكين والعمارل والبيئاة مان التاأثيرام 
الضاااررة المحتملاااة للماااواد الكيمرئياااة والمبيااادام 

  لاذا ك لام حاات (15)التجاررة الدوليااة فايالمتداولاة 
 الح ااول علااى المعلوماارم فاايالاادول اذطااراف 

تحترجهااار عااان الماااواد الكيمرئياااة والمبيااادام  التاااي
 مان ا ت ر ياة  ( 99)حيا  أكادم الماردة الخطارة  

 
 

التاام الدول اذطراف الم درة للمواد الكيميرئياة 
 لكايبتقديم كرفة المعلومرم إلى الدول المساتوردة 

 رارام مستنيرة بااأن وارداتهار مان الماواد تتخذ 
اسااااااتخدامهر   والكيمرئيااااااة والمبياااااادام الخطاااااارة

: " استخدامر سليمر بيئير  حي  جار  فيهار مار ن اه
بتقااااديم (  )  :  ...يلتااااام كاااال طاااارف م اااادر

                                                 

لماياااد مااان الت ر ااايل عااان ن اااوص ا ت ر ياااة  (14)
 http://www.pic.int : راجب 

تتميااا جميااب المااواد الكيميرئيااة بدرجااة ماار ماان  (15)
دة كيميرئياة يعتماد السمية  فرلخطر الذ  تاكله مر

المقااارم اذول علاااى ساااميتهر وطاااول وكثرفاااة  فاااي
وتاااير التقااررير أنااه تاام تركياا  . التعاار  لهاار

 فاااااايماليااااااين مركاااااا  كيمياااااارئي  99 حااااااوالي

المختبااارام علاااى نطااارت العااارلم مناااذ بداياااة هاااذا 
تقريباار ماان هااذل المااواد % 9ويااتم إنتاار  . القاارن

العضوية وغير العضوية البرلغ عاددهر  ةالكيميرئي
علااى أساارس تجااررى  وت هاار ماار بااين 999999

وياياد مان . مردة جديدة كال سانة 1999 -9999

ت اار م المااااكلة  أن غرلبياااة الماااواد الكيميرئياااة لااام 
تختبر بدرجة كرفية لتحدياد درجاة ساميتهر  حيا  
تاااير الدراسااارم أناااه   توجاااد معلومااارم كرفياااة 
صجرا  تقييم كرمل لألخطرر ال احية إ  برلنسابة 

من المواد الكيميرئياة تجرريار  وأناه  %1تقل عن 

  تتاااوفر معلومااارم كرفياااة حتاااى صجااارا  تقيااايم 
راجااب . فقااط%  94للمخاارطر إ  برلنسابة  جائاي

م اااط ى كمااارل طلباااة  مرجاااب ساااربت  ص . د
922- 924  

الماورة والمسرعدة إلى اذطراف المستوردة بنر  
للح ول علاى ( 9: )على طل   وحسبمر يتنرس 

المايااد ماان المعلوماارم لمساارعدة تلااك اذطااراف 
ة مان المارد 4على اتخرذ إجرا ام بموج  ال قارة 

لتعايااا  اادراتهر ( 1)أدناارل؛  (  /1)وال قاارة  99
وطر رتهااار علاااى إدارة الماااواد الكيميرئياااة بطريقاااة 

 ".سليمة خالل دورة وجودهر
 

كمااار أكاااد ناااص الماااردة الرابعاااة عاااار مااان 
بتبااردل ات ر يااة روتااردام  التاااام الاادول اذطااراف 

المعلومرم العلمية والتقنية وا  ت ردية والقرنونية 
مواد الكيميرئية بمر فى ذلاك المعلومارم المتعلقة برل

المتعلقااااة برلسااااامية والسااااامية البيئياااااة والمتعلقاااااة 
 :" برلسالمة  حي  جر  فيهر مر ن ه

 
علاااى اذطاااراف أن تيسااار حسااا  ا  تضااار    -9

ووفقاااار ذهااااداف هااااذل ا ت ر يااااة  وحساااابمر 
تباااااردل المعلومااااارم العلمياااااة ( أ: )يتنرسااااا 

متعلقاااة والتقنياااة وا  ت اااردية والقرنونياااة ال
نطاارت هااذل ا ت ر يااة   فاايباارلمواد الكيميرئيااة 

ذلااك المعلوماارم المتعلقااة برلساامية  فاايبماار 
 والساااااامية البيئيااااااة والمتعلقااااااة برلسااااااالمة؛ 

تاااوفير المعلومااارم المترحاااة للجمهاااور (  )
عرماااة عااان اصجااارا ام التن يمياااة المتخاااذة 
على ال عيد المحلاى المالئماة ذهاداف هاذل 

 ...  و ا ت ر ية؛
 
تتبااااردل المعلوماااارم  التاااايعلااااى اذطااااراف   -1

بموجاا  هااذل ا ت ر يااة حمريااة أيااة معلوماارم 
 . سرية حسبمر هو مت ت تبردلير

  تعتباار المعلوماارم الترليااة معلوماارم ساارية  -2
المعلوماااارم ( أ: )ذغاااارا  هااااذل ا ت ر يااااة

الماارفقين اذول والرابااب   فاايالمااارر إليهاار 
  علاااااى 6و  5المقدماااااة بمقتضاااااى الماااااردة 

 فااااايالمعلومااااارم الاااااواردة (  )؛ تاااااواليال
 فاياستمررام بيرنرم الساالمة الماارر إليهار 

انتهاار  تاارريو (  )؛ 92ماان الماردة  4ال قارة 
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المعلوماارم ( د) ااالحية المااردة الكيميرئيااة؛ 
ذلك ت نيف  فيعن التدابير ا حتيرطية بمر 

الخطااااار وطبيعيتاااااه وإرااااااردام الساااااالمة 
ررام ماااوجا نتااارئج ا ختبااا( هااا )المنرسااابة؛ 

 .السمية والسمية اصيكولوجية
 
ذغرا  هذل ا ت ر ياة   يعتبار تارريو إنتار   -4

 .المردة الكيميرئية سريرو ب ورة عرمة
 
طاارف يحتاار  إلااى معلوماارم باااأن  أ علااى  -5

 فايعمليرم عبور المواد الكيميرئياة الاواردة 
المرفت الثرلا  عبار إ ليمياه أن يبلاغ اذمرناة 

باا بالج جميااب  يهااعاان حرجتااه تلااك وتقااوم 
 ". اذطراف طبقر لذلك

 

بش ن  2001اتفاقية استكهوله لعاه ( 3)
 : الملوثات العضوية الثابتة

 
بااأن  1999سلمم ات ر ية استكهولم لعرم 

  بماااار يسااااتطيب (16)الملوثاااارم العضااااوية الثربتااااة 

                                                 

حرى برلذكر أن جمهورية م ار العربياة  رمام  (16)
بااااارلتو يب علاااااى ات ر ياااااة اساااااتكهولم للملوثااااارم 

  و اد م 99/5/1991بتارريو العضوية الثربتة 
بموجااااا  القااااارار  1/5/1992عليهااااار بتااااارريو 
وموافقااااة  1991لساااانة  189الجمهااااور  ر اااام 

  وتم ناار ناص 992/1992/ فيمجلس الاع  
 19العااادد  فااايالجريااادة الرسااامية  فااايا ت ر ياااة 

وتساتهدف ات ر ياة . 92/5/1994ال ردر بترريو 

 يفااستكهولم للملوثرم العضوية الثربتة  المو عة 
  11/5/1999اساااااااتكهولم  الساااااااويد  بتااااااارريو 

  ب ا ة  1994ماريو  99 فايودخلم حيا الن رذ 

رئيساااية حمرياااة ال اااحة الباااارية والبيئاااة مااان 
لماياد ماان الت ر اايل . الملوثارم العضااوية الثربتااة
 ؛(www.pops.int): عاااااان ا ت ر يااااااة راجااااااب

المااواد والن رياارم  مرهيااة"وراجااب أيضاار للمإللااف 
دراسااة مقررنااة  " الم اار القاارنون  فاايالخطاارة 

القطرع الخرص والمن مرم غير الحكومية تقديمه 
الااة أو إا/تحقياات خ اا  و فاايماان مساارهمة هرمااة 

ومن هاذا . (17)الملوثرم العضوية الثربتة وإطال هر
المنطلت أكدم ديبرجة ات ر ياة اساتكهولم للملوثارم 
العضااوية أهميااة تاويااد اذفااراد برلمعلوماارم عاان 
الخ رئص الخطارة للماواد والمنتجارم الكيميرئياة 

وإذ :" يساتعملونهر  حيا  جار  فيهار مار ن اه التي
لعضااوية الملوثاارم ا  اارنعيتإلكااد أهميااة تحماال 

 التايالثربتة المسئولية عان خ ا  اآلثارر الضاررة 
تسااااببهر منتجاااارتهم وعاااان تاويااااد المساااااتعملين  
والحكوماارم  وعرمااة الجمهااور برلمعلوماارم عاان 

. (18)"الخر اايرم الخطاارة لهااذل المااواد الكيميرئيااة
:" منهار أن( 8)الماردة  فيكمر أكدم ذام ا ت ر ية 

المعلومارم تقوم اذمرنة بادور بلياة تباردل  -4  ...
باااااأن الملوثاااارم العضااااوية الثربتااااة  بماااار فيهاااار 
المعلومرم المقدمة من اذطراف ومان المن مارم 

 -5. الحكومية الدولية والمن مرم غيار الحكومياة
ذغاااارا  هااااذل ا ت ر يااااة    تعااااد المعلوماااارم 
المتعلقة ب احة وساالمة الباار والبيئاة معلومارم 

 . (19)"سرية
 1999عاارم كماار أكاادم ات ر يااة اسااتكهولم ل

تاويدل بكرفة المعلومرم وكاذلك  فيحت الجمهور 
للملوثاااارم  الت ااااد  فاااايالمااااارركة  فاااايحقااااه 

المردة العرارة من  فيالعضوية الثربتة؛ حي  جر  
  :ا ت ر ية مر ن ه

 
 :اصعالم وتثقيف وتوعية الجمهور" 
حاادود  دراتااه علااى  فااييعماال كاال طاارف    -9

 فااااي الااااوعيإذكاااار  ( أ: )تاااااجيب وتيسااااير

                                                                        

 995  ص 1999دار النهضة العربية  القرهرة  

 .ومر بعدهر
ماان ديبرجااة ات ر يااة اسااتكهولم  94راجااب ال قاارة  (17)

 . للملوثرم العضوية الثربتة
ماان ديبرجااة ات ر يااة اسااتكهولم  95راجااب ال قاارة  (18)

 . 1999رم للملوثرم العضوية الثربتة لع

راجاااب الماااردة الترساااعة مااان ات ر ياااة اسااااتكهولم  (19)
 . 1999للملوثرم العضوية الثربتة لعرم 

http://www.pops.int/
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القرار  و رنعيالسيرسرم  واضعي وف  
لديه فيمر يتعلت برلملوثرم العضاوية الثربتاة؛ 

وتاوياااد الجمهاااور بجمياااب المعلومااارم (  )
المترحااة عاان الملوثاارم العضااوية الثربتااة مااب 

(  )؛ (8)مااااان الماااااردة  5مراعااااارة ال قااااارة 
ووضااااب وتن يااااذ باااارامج تثقيااااف وتوعيااااة 
للجمهور  وبخر ة للنسر  واذط رل واذ ال 

 ااار مااان التعلااايم  بااااأن الملوثااارم الثربتاااة ح
وبثررهار علااى ال احة والبيئااة وبااأن باادائل 

 فاايومااارركة الجمهااور ( د)هااذل الملوثاارم؛ 
للملوثرم العضاوية الثربتاة وبثررهار  الت د 

على ال حة والبيئة  وفى وضاب اساتجربرم 
ذلك توفير فرص المسارهمة  فيمنرسبة  بمر 
تن ياذ هاذل فيمر يتعلات ب الوطنيعلى ال عيد 

 ا ت ر ية؛ 
 
حاااادود  دراتااااه   فااااييك اااال كاااال طاااارف    -1

ال نرعة والمستعملين المهنيين علاى تيساير 
ال قاارة  فاايتااوفير المعلوماارم المااارر إليهاار 

  وحسااااا  الاااااوطنيعلاااااى المساااااتوى  (9)
ا  تضاار   علااى المسااتويرم دون اص ليمااي 

 . (20)"واص ليمي والعرلمي
بش ن  2000بروتوكول قرطاجنة لعاه  ( 4)

 : السالمة األحيائية
 

بروتوكااول  رطرجنااة باااأن السااالمة أناااأ 
1999 لعارماذحيرئياة 

اذماام  لالت ر ياةالتاربب  - (21)

                                                 

راجاااب الماااردة العراااارة مااان ات ر ياااة اساااتكهولم  (20)
 . 1999للملوثرم العضوية الثربتة لعرم 

غضاااون ااااهر ناااوفمبر  فااايحااارى برلاااذكر أناااه  (21)
بروتوكااااااول "  انضاااااامم م اااااار إلااااااى 1992

تاااام  الاااذ المة اذحيرئيااااة  رطرجناااة باااااأن السااا
 الثارنيكرنون / ينرير 18 فيمونتلاير  فياعتمردل 

كااااااااااااأول ) 1992نااااااااااااوفمبر  فااااااااااااي" 1999

البروتوكاااااو م المنبثقاااااة مااااان ات ر ياااااة التناااااوع 
عاارم  فاايانضاامم إليهاار م اار  التاايالبيولااوجى 

وياااااان م البروتوكااااااول حركااااااة تلااااااك (. 9884

  -9881لعارم  المتعلقة بارلتنوع البيولاوجيالمتحدة 
مركاااااو لتباااردل المعلومااارم الساااالمة اذحيرئياااة  

تقرسااام " مناااه  وعنوانهااار (19)بمقتضاااى الماااردة 
تبااااردل معلوماااارم السااااالمة المعلوماااارم وغرفااااة 

 :"جر  فيهر مر ن ه والتي  "اذحيرئية
 
يناااأ مركااا لتبااردل المعلوماارم حااول السااالمة  -9

اصحيرئياااة فاااي إطااارر بلياااة تباااردل المعلومااارم 
مان ا ت ر ياة  99مان الماردة  2بموج  ال قارة 
 :لكي تقوم بمر يلي

تيسااير تبااردل المعلوماارم العلميااة والتقنيااة   (أ)
رنونيااة والخباارام فااي مجاارل والبيئيااة والق

 الكرئنرم الحية المحورة؛
 
ومسااااااارعدة اذطاااااااراف علاااااااى تن ياااااااذ  ( )

 ا حتيرجاااارمالبروتوكااااول  مااااب مراعاااارة 
الخر اااة للبلااادان النرمياااة  وبخر اااة أ ااال 
البلاادان نمااواو  وماان بينهاار الاادول الجاريااة 
النرميااااة ال ااااةيرة  والبلاااادان التااااي تماااار 

لادان وكاذلك الب انتقرلبمرحلة  را ت رديرته
التي تمثال مراكاا المنااأ ومراكاا للتناوع 

 .الوراثي
 
تعمل غرف ة تبردل معلومرم السالمة اذحيرئية  -1

كوساايلة لتااوفير المعلوماارم ذغاارا  ال قاارة 
وتيسر اصطاالع علاى المعلومارم . أعالل (9)

                                                                        

المنتجرم عبر الحدود الدولياة بد اة واا رفية ممار 
دولاة  925عليه سرعة انضامرم أكثار مان  ترت 

ويتطلااا  تطبيااات البروتوكاااول ساااوا  مااان . إلياااه
أو ( ماان البروتوكااول 1المااردة )النرحيااة القرنونيااة 

ياان م  وطناايماان النرحيااة العمليااة إ اادار  اارنون 
داخاال  الااوراثيالتااداول اذماان لمنتجاارم التحااور 

جلسااته  فاايو ااد أو اى مجلااس الااع   –الابالد 
لااادى موافقتاااه علاااى  92/99/1992 فاااي 2ر ااام 

أن تتااولى واارة  –ا نضاامرم إلااى البروتوكااول 
إعاداد القاارنون  فايالدولاة لاائون البيئاة اصسااراع 

 .المطلو  الوطني
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التااااي تقاااادمهر اذطااااراف والمتعلقااااة بتن يااااذ 
وتاااوفر أيضااارو الح اااول  مااار . البروتوكاااول

اآللياارم الدوليااة اذخاارى لتبااردل  علااى أمكاان 
  (22)."معلومرم السالمة اذحيرئية

 
ماان  بروتوكااول  12المااردة كماار أكاادم 

 الوعي رطرجنة التاام الدول اذطراف بتنمية 
نقاال ومنرولااة برلمخاارطر النرجمااة عاان  البيئااي

  حي  جر  الكرئنرم الحية المحورة  واستخدام
ة الوووي العواه والمشوارك"فيهر  تحام عناوان 

 :علااى اذطااراف -9:" ماار ن ااه" الجماهيريووة
تااااااااجيب وتيساااااااير الاااااااوعي والتثقياااااااف  (أ)

والمااارركة علااى المسااتوى الجماارهير  باااأن 
الكرئناارم الحيااة  واسااتخدامأماارن نقاال ومنرولااة 

 اساتخدام واساتدامةالمحورة فيمر يتعلات بح ا  
التنوع البيولوجي   مب مراعرة المخرطر علاى 

طااراف  وهااي علااى اذ.  ااحة اصنساارن أيضاارو 
  ماب ا  تضار ب دد ذلك  أن تتعرون  حس  
السعي  ( )  الدول والهيئرم الدولية اذخرى؛

لضااااااامرن أن تاااااااامل التوعياااااااة والتثقياااااااف 
الجمااارهيريين الح اااول علاااى معلومااارم عااان 

 اساتيرادهرالكرئنرم الحية المحورة التي يجوا 
 ....  والمحددة وفقرو لهذا البروتوكول

 
إبااالج جمهااورل عاان  يعماال كاال طاارف علااى - 2

وساارئل و ااول الجمهااور إلااى غرفااة تبااردل 
 (23)."معلومرم السالمة اذحيرئية

                                                 

مااااان بروتوكاااااول ( 19)راجاااااب ناااااص الماااااردة  (22)

 .  رطرجنة باأن السالمة اذحيرئية
مااااان بروتوكاااااول ( 12)راجاااااب ناااااص الماااااردة  (23)

 . ة رطرجنة باأن السالمة اذحيرئي

 

 ثانيا
 الحق فى المعلومات البيئية 

 االتفاقيات اإلقليميةفى 
 ــــ
  

 :  1991بروتوكول أزمير لعاه ( 1)
 

أكاد بروتوكاول أامياار بااأن حمرياة البحاار 
 المتوسااط ماان التلااو  الناارجم عاان نقاال الن رياارم

  التاربب  (24)الخطرة والاتخلص منهار عبار الحادود
  ت ر ياااة حمرياااة البحااار المتوساااط مااان التلاااو   

 
فبرايااار / اااابرط 96 فااايبراااالونة  فااايالمعتمااادة 

 9885يونيااه / حايااران 99 فاايوالمعدلااة  9896
 فاايمدينااة أامياار  تركياار   فاايتاام اعتمااردل  والااذ 

  9886أكتااااوبر عاااارم /اذول ماااان تااااارين اذول

ينرير عرم /كرنون الثرني 91 فين رذ ودخل حيا ال

 فايمنه حت الجمهور  91/9المردة  في   8002
المعلوماارم المتعلقااة بنقاال الن رياارم الخطاارة عباار 

 ":الحدود  حي  جر  فيهر مر ن ه
الحااار م  فاااي -9: إوووواله الجمهوووور ومشووواركت 

يساام  فيهاار بنقاال ن رياارم خطاارة  التاايية ئا سااتثنر
مااااان هاااااذا  6عبااااار الحااااادود بمقتضاااااى الماااااردة 

البروتوكااول  تضاامن اذطااراف إترحااة معلوماارم 

                                                 

لماياااد مااان الت ر ااايل عااان أحكااارم بروتوكاااول  (24)
نقال الن ريارم "  لأامير  راجاب رسارلتنر للادكتورا

ضاو   فايالخطرة عبار الحادود والاتخلص منهار 
  والمقدمااة لكلياة الحقااوت "الادوليأحكارم القاارنون 

  والمنااااااورة بااااادار 1996جرمعاااااة المنوفياااااة  
. ومار بعادهر 996النهضة العربية  القارهرة  ص 

 : أيضر وراجب
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/B

CP/ProtocolHazardousWastes96_ara 
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كرفياااة للجمهاااور مااان خاااالل  ناااوام كمااار تراهااار 
 (25)".اذطراف منرسبة

 

اتفاقية حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعاه ( 2)
2003 : 

 
تستهدف ا ت ر ياة اذفريقياة لح ا  الطبيعاة 

 فايماربوتو  فاياعتمادم  التايوالموارد الطبيعياة 
  جملاة أماور مان بينهاار  1992ياو يول /تماوا 99

تعاياا الحمرياة البيئيااة  ودعام الح ا  وا سااتخدام 
 فايالمستدام للموارد الطبيعية وتنسايت السيرسارم 

تلااك المجاار م بةاار  تحقياات سيرساارم وباارامج 
إنمرئية تكون راايدة إيكولوجيار وساليمة ا ت اردير 

كماار تتناارول أحكرمهاار مساارئل . ومقبولااة اجتمرعياار
اضااااي والتربااااة  والمياااارل والةطاااار  تتعلاااات برذر

  واذناااواع وتناااوع الجينااارم  واذناااواع النبااارتي
عيناارم ومنتجاارم منهاار   فاايالمحميااة  وا تجاارر 

 تإلثر  التيومجر م الح    والتجهيا  واذناطة 
 

البيئااة والمااوارد الطبيعيااة والتنميااة المسااتدامة  فااي
 .  والموارد الطبيعية

 
الطبيعاااة  وتعاااد ا ت ر ياااة اذفريقياااة لح ااا 

  ماان ا ت ر ياارم 1992والمااوارد الطبيعيااة لعاارم 
 فايأ ارم  اراحة بحات الجمهاور  التياص ليمية 

 فايالح ول على المعلومرم البيئياة  حيا  جار  
تعتمااد  -9:"المااردة السردسااة عااار منهاار ماار ن ااه

اذطراف التادابير التااريعية والتن يمياة الالاماة 
ورة الو اام المنرساا  وبرل اا فااي يلاايلضاامرن ماار 
(  )ناااااار المعلومااااارم البيئياااااة؛ ( أ: )المالئماااااة

ح ااااااااااول الجمهااااااااااور علااااااااااى المعلوماااااااااارم 
  (26)...".البيئية؛

                                                 

من بروتوكول أامير لعارم ( 91/9)راجب المردة  (25)
9886  . 

(26)  "In the African context, the 2003 

African Convention on the 

 
 :  البيئياتفاق أمريكا الشمالية للتعاون ( 3)

 
يتطلااا  ات ااارت أمريكااار الاااامرلية للتعااارون 

باااين كناادا والمكسااايك والو ياارم المتحااادة  البيئااي
اذمريكيااة  ماان كاال طاارف أن يبااذل جهااداو واعياار 
ماان أجاال نااار القااوانين واذن مااة واصجاارا ام 

ذلك نار  فيلهر  لة بر ت رت  بمر  التيوالقواعد 
  (27)سااتتخذ التاايالمعلوماارم مقاادمر عاان التاادابير 

ا ت ارت   ولقد أكدم هذا المعنى المردة الرابعة من
 :حي  جر  فيهر مر ن ه

 

على كال طارف أن يك ال فاورا ناار  وانيناه  -9"
و واعادل اصدارياة  ذام  هوأن مته وإجرا ات

 التااايالتطبيااات العااارم فيمااار يتعلااات برلمسااارئل 
ياملهر هاذا ا ت ارت  أو إترحتهار بااكل بخار 
بطريقاااااة تمكااااان اذااااااخرص واذطاااااراف 

 .المهتمين برذمر من اصطالع عليهر
 

على كل طرف أن يعمل  در المستطرع علاى  -2

تادبير يقتارح  أ أن ينار مقدمر ( أ: )يليمر 
 صأن ياااااااوفر لألااااااااخر(  )و اعتماااااااردل؛ 

واذطراف المهتمين برذمر ال ر ة للتعليت 
 . (28)"على تلك التدابير المقترحة

 

                                                                        

Conservation of Nature and Natural 

Resources provides in article XVI: 

"1. The Parties shall adopt 

legislative and regulatory measures  

necessary to ensure timely and 

appropriate: (a) Dissemination of 

environmental information; (b) 

Access of the public to 

environmental information; ..."  See, 

doc. A/CN.4/531, p. 97, para. 290. 
 . 189المرجب السربت  ال قرة  (27)

 . 491المرجب السربت  هرمش  (28)
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 : 1991اتفاقية أرهوس لعاه ( 4)
 

الو ااول إلااى  فاايأ اارم  ااراحة الحاات 
يونيو  15 فيا ت ر ية المو عة المعلومرم البيئية  

باأن برلدنمرك   Aarhusبمدينة برهوس  9889
الماارركة العرماة فاي و المعلومارم لاى و ول إال

 العدالااة فااي المساارئل لجااو  إلااى اانب القاارار وال
أكتااوبر  29 فاايدخلاام حيااا الن اارذ  والتااي  ةيااالبيئ

ال قرة الترسعة من الماردة  فيحي  ن م   1999
يكااون الجمهااور  ضاامن " :الثرلثااة منهاار علااى أنااه

 فاياذحكرم ذام ال لة مان هاذل ا ت ر ياة  الحات 
  دون تمييااا علااى ...لمعلوماارم  الو ااول إلااى ا

أسرس الرعوية أو الجنسية أو محل اص رمة  وفاى 
حرلة الاخ ية ا عتبررية  دون تمييا فيمر يتعلت 
بمكاااارن تسااااجيل تلااااك الاخ ااااية ا عتبرريااااة أو 

  (29)".المركا ال على ذناطتهر
 

الاااادول  فاااايكماااار تلتااااام الساااالطرم العرمااااة 
مان ات ر ياة اذطراف عمال بأحكرم الماردة الرابعاة 

أرهاااوس  بر ساااتجربة لطلبااارم الح اااول علاااى 
غضااون اااهر علااى أكثاار  فاايالمعلوماارم البيئيااة 

                                                 

(29)  Article 3 (9) reads: "Within the 

scope of the relevant provisions of 

this Convention, the public shall 

have access to information, have the 

possibility to participate in decision-

making and have access to justice in 

environmental matters without 

discrimination as to citizenship, 

nationality or domicile and, in the 

case of a legal person, without 

discrimination as to where it has its 

registered seat or an effective centre 

of its activities."  See, I.L.M, Vol.39, 

1999, pp.517 et., See also, 

http://www.moew.government.bg/aa

rhus/text_e.html 

تقاادير ماان و اام تقااديم الطلاا   ويجااوا للساالطة 
المخت ااة تمديااد هااذل ال تاارة بحااد أ  ااى اااهرين 
من و م تقاديم الطلا   إذا كارن حجام المعلومارم 
قادم  وطبيعتهر تقتضى ذلك  على أن ياتم إخطارر ما

ياا  تباارر ايااردة الماادة  ح التاايبرذساابر  الطلاا  
 :تنص المردة الرابعة على أنه

 
يك ل كل طارف  رهنار بارل قرام الترلياة مان  -1"

هااااذل المااااردة  أن تقااااوم الساااالطرم العرمااااة 
بر ستجربة لطلا  الح اول علاى معلومارم 
بيئياااااة  وذلاااااك ب ترحاااااة تلاااااك المعلومااااارم 

   الااااوطنيإطاااارر التاااااريب  فاااايللجمهااااور  
 
 

تاوفير نساو مان الوثارئت ال علياة  ذلك فيبمر 
تتضمن أو تامل تلك المعلومارم  عناد  التي

( أ: )أدنرل(  )طلبهر ورهنر برل قرة ال رعية 
(  )دون حرجااة إلااى إباادا  سااب  ا هتماارم؛ 

إذا كارن ( 9: )طلبم به إ  الذ وفى الاكل 
ماااان المعقااااول برلنساااابة للساااالطة العرمااااة أن 

تااذكر تتيحهاار باااكل بخاار  وفااى هااذل الحرلااة 
اذسبر  الداعية إلى إترحتهر بهذا الااكل  أو 

إذا كرناام المعلوماارم مترحااة للجمهااور ( 1)
 . اكل بخر فيبرل عل 

 
 فااايتتااارح المعلومااارم البيئياااة الماااارر إليهااار - 1

أ ار  و ام ممكان وفاى  فايأعالل  9ال قرة 

غضااون اااهر علااى أكثاار تقاادير ماان تقااديم 
 الطل   إ  إذا كرن حجام وتعقياد المعلومارم
يبرر تمديد هذل ال ترة إلى اهرين من تقاديم 

ويخطااار مقااادم الطلااا  باااأى تمدياااد . الطلااا 
 (30)".وبرذسبر  المسوغة له

                                                 

(30)  "Article 4 reads: 1- Each Party shall 

ensure that, subject to the following 

paragraphs of this article, public 

authorities, in response to a request 

for environmental information, 
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 المبحث الثالث
 المعلومات البيئيةالحصول ولى  فيالحق 
 الممارسات الدولية غير االتفاقية يف

 ــــ
  

المعلومات البيئية الحصول ولى  فيالحق ( 1)
 : اإلوالنات الدولية في
 

أكااادم العدياااد مااان إعالنااارم المبااارد  عااان 
المإلتمرام الدولية  حت اذفراد والمن مارم غيار 

                                                                        

make such information available to 

the public, within the framework of 

national legislation, including, 

where requested and subject to 

subparagraph (b) below, copies of 

the actual documentation containing 

or comprising such information:  

(a) Without an interest having to be 

stated; (b) In the form requested 

unless: (i) It is reasonable for the 

public authority to make it available 

in another form, in which case 

reasons shall be given for making it 

available in that form; or (ii) The 

information is already publicly 

available in another form.  

2- The environmental information 

referred to in paragraph 1 above 

shall be made available as soon as 

possible and at the latest within one 

month after the request has been 

submitted, unless the volume and 

the complexity of the information 

justify an extension of this period up 

to two months after the request. The 

applicant shall be informed of any 

extension and of the reasons 

justifying it." Ibid. 

مان  والتايطل  المعلومرم البيئياة   فيالحكومية 
اإلووووالن بينهااار علاااى سااابيل المثااارل   الح ااار  

 الوزاري ون التنميوة المسوتديمة والسوليمة بيئيوا
  بووالوالن بووانكو أسااير والبرساا يك  المعااروف  فااي

أكد حت اذفراد والمن مارم غيار الحكومياة حي  
أن تكون عرلمة برلماركل البيئية وثيقاة ال الة  في

الح اااول علاااى  فااايبهااار  برصضااارفة إلاااى حقهااام 
 ". المعلومرم الضرورية

 
بشوو ن البيئووة والتنميووة  العربوويواإلوووالن 
   حياا  أكااد وارا  9889لعاارم  وآفوواق المسووتقبل

 
 

ال قاارة  فااي العاار  المساائولين عاان  ضاارير البيئااة 
  ت ااميمهم علااى تعايااا المااارركة المن اا ة (9)

كماار . التنميااة المسااتديمة والرااايدة ايكولوجياار فااي
حت اذفراد "  (4)ال قرة  فيأعلن وارا  العر  

اصحرطاااة علمااار  فااايوالمن مااارم غيااار الحكومياااة 
 . (31)"تعنيهم التيبرلقضرير ا يكولوجية 

 
م لعار بش ن البيئة والتنميوة" ريو"وإوالن 

المبدأ العرار منه مر ن ه  فيجر   والذ   9881
  وإترحة ال ر ة لكل إنسرن للح ول على :" ...

تحااات   بهااار السااالطرم العرماااة   التااايالمعلومااارم 
ساااوا  تعلقااام هاااذل المعلومااارم برلبيئاااة عرماااة  أم 
بااااارلمواد واذنااااااطة الخطيااااارة  وتهياااااأ فر اااااة 
الو ااااول ب رعليااااة إلااااى اصجاااارا ام القضاااارئية 

ذلاااااك التعاااااوي  وسااااابل  فاااااي  بمااااار واصدارياااااة
  ".اصن رف
 

واإلووووالن الختوووامي الصوووادر وووون مووو تمر 
  بااأن  ضارير البيئاة أوروبوا فوياألمن والتعواون 

تإلكد الدول :"   حي  جر  فيه مر ن ه9898لعرم 
الماااارركة احترامهااار لحااات اذفاااراد والجمرعااارم 

التعبيار  فايوالمن مرم المعنياين برلقضارير البيئياة 

                                                 

 (. A/46/632)راجب الوثيقة  (31)
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ائهاام  وفااى ا اااتراك مااب بخاارين  بحريااة عاان بر
الح ااول علااى  فاايوكااذلك  الساالميوفااى التجمااب 

معلوماارم عاان هااذل القضاارير ونااارهر وتوايعهاار 
دون عوائااات  رنونياااة أو أدارياااة تتنااارفى وأحكااارم 

ولهاااإل   . أوروبااار فااايماااإلتمر اذمااان والتعااارون 
 فاااااياذفاااااراد والجمرعااااارم والمن مااااارم الحااااات 

ن القضاارير المنر ااارم العرمااة باااأ فاايا اااتراك 
إ رمة ات ر م مبرارة ومستقلة  فيالبيئية وكذلك 

 الاااااااااوطنيوموا ااااااااالتهر علاااااااااى ال اااااااااعيدين 
 .(32)"والدولي

ميثوووواق لجنووووة األمووووه  ومبووووادر مشوووورو 
من أجل أوروبر عان الحقاوت  المتحدة االقتصادية

اعتمدل الخبرا   الذ وا لتاامرم المتعلقة برلبيئة  
الرابب منه المبدأ  فيجر   والذ  9889أوسلو  في
لكل إنسرن حات الح اول علاى المعلومارم "  :أن

المالئمة وثيقاة ال الة برلبيئاة  متضامنر معلومارم 
لهاار تااأثير كبياار  التاايعاان المنتجاارم والنااارطرم 

علااااى البيئااااة  أوماااان الممكاااان أن تااااإلثر عليهاااار  
وإجاااارا ام الحمريااااة البيئيااااة  ويجاااا  أن تكااااون 
المعلومااارم متاااوفرة بطريقاااة واضاااحة  وبااادون 

غياار معقااول علااى ماان تقاادم  ماارليعاا    فاار 
كمر ينص المبدأ الخارمس ". بطل  الح ول عليهر

 فيلكل إنسرن الحت :" من ذلك الماروع على أن
تلقاااااى المعلومااااارم المالئماااااة حاااااول اذسااااابر  
ا حتمرليااة للحااواد   متضاامنة خطااة الطااوار   

أن يكون عرلمرو بهر عندمر تدعو  فيكذلك له الحت 
 ". الضرورة لذلك

 
المعلوموات البيئيوة الحصوول ولوى  فويالحق ( 2)

 : القرارات الدولية في
 

                                                 

أوروبار  فايتقرير مإلتمر اذمن والتعارون  راجب (32)
 / CSCE/SEM.36)عااان اجتمااارع البيئاااة 

Corr. 1)  نقااال   9898نااوفمبر  1 فاايالمااإلرخ

رضاوان أحماد الحارف  المرجاب الساربت   .عن د
 ومر بعدهر 252ص 

أكدم العدياد مان القارارام ال اردرة عان 
الح اااول علاااى  فااايالمن مااارم الدولياااة  الحااات 

ماان بينهاار علااى ساابيل  والتاايالمعلوماارم البيئيااة 
المثاارل   الح اار  التوجيااه ال ااردر عاان مجلااس 
 وارا  ا تحاااااااااارد اذوربااااااااااي للبيئااااااااااة ر اااااااااام

90/313/EEC باااأن  9889يونيااو  9  المااإلرخ
حريااة الو ااول إلااى المعلوماارم المتعلقااة برلبيئااة  

المااردة الثرلثااة منااه ماار  فاايالمااردة  فاايجاار   والااذ 
الجمرعااااة  فااايتلتاااام الااادول اذعضااار  :" ن اااه

 السااالطرم العرماااة  بوضاااب المعلومااارم المتعلقاااة 
اااااخص طبيعااااي أو  أ برلبيئااااة تحاااام ت اااارف 

كااون هااذا الاااخص اعتباارر  يطلبهاار  ودون أن ي
وتجاادر  (33)".ذلااك فاايملاماار ب ثباارم م االحة لااه 

اذخياار   ااد أالةااى  اذوروبااياصاااررة أن التوجيااه 
/ العماال بااه اعتبااررا ماان الرابااب عااار ماان ااابرط

بموجاا  التوجيااه ال ااردر بتاارريو  1995فبراياار 
باااااااار م  1992يناااااااارير  /الثاااااااارنيكاااااااارنون  19

2003/4/EC  الو اول  فايباأن حات الجمهاور
ويسااعى التوجيااه اذخياار . لوماارم البيئيااةإلااى المع

جاارى  التاايلابع  الماااركل  الت ااد أسرسارو إلااى 
  EEC/90/313التعر  لهر أثنر  تن يذ التوجيه 
يااراد الكاااف  التاايمثاال تحديااد نااوع المعلوماارم 

عنهار وبواساطة ماان  والترتيبارم العملياة لضاامرن 
إترحااة المعلوماارم فعااال  وا سااتثنر ام المنطبقااة  

علااى الطلباارم  والمواعيااد النهرئيااة  وواجاا  الاارد
لاااذلك وأسااابر  الااارف   وإجااارا ام اساااتعرا  
الطلبرم  والرسوم المنطبقة  والحرجة إلى التادفت 
المسااتمر للمعلوماارم  كماار يعااد  اادور التوجيااه 
اذوروبي اذخير  ضرورير لضمرن اتسرت  رنون 

و عتهار  التيالجمرعة اذوربية مب ات ر ية أرهوس 
ويقاار . 9889يونيااه / حايااران  15 فاايالجمرعااة 

التوجياااه اذوروباااي اذخيااار باااأن اياااردة ح اااول 
الجمهاااور علاااى المعلومااارم البيئياااة وناااار تلاااك 

برلمسااارئل  الاااوعياياااردة  فااايالمعلومااارم يساااهم 
                                                 

رضااااوان أحمااااد الحاااارف  المرجااااب . راجااااب د (33)
 :وراجب أيضر. ومر بعدهر 252السربت  
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البيئيااااة  وحريااااة تبااااردل اآلرا   وايااااردة فعرليااااة 
اتخاارذ القاارارام البيئيااة   فاايمااارركة الجمهااور 
   (34).اذمرنهرية  فيوإلى تحسين البيئة 

 
الح ااول علااى  فاايولضاامرن إن اارذ الحاات 

ر ام  اذوربايالمعلومرم البيئياة  اااتمل التوجياه 
2003/4/EC  التااي علااى العديااد ماان الن ااوص 

تك ال الح اول علاى المعلومارم البيئياة مجرنار أو 
فضاال عان . بتكل ة معقولة  ونار تلك المعلومرم

بيااارن ال اااروف التاااى يجاااوا فيهااار رفااا  طلااا  
 فايلى المعلومرم البيئياة  حيا  جار  الح ول ع

الحصووول ولووى "المااردة الثرلثااة منااه  تحاام عنااوان 
 :  ماااار ن ااااه"المعلومووووات البيئيووووة ونوووود طلبهووووا

تضاامن الاادول اذعضاار  أن تقااوم الساالطرم  -9"
العرمااااة  وفقاااار ذحكاااارم هااااذا التوجيااااه  ب ترحااااة 

بحواتهاار أو التااى تحاات    التاايالمعلوماارم البيئيااة 
يطل  ذلك عناد تقديماه طلا  بهر لن سهر  لكل من 

 . دون ااتراط  بيرن سب  اهتمرمه بذلك
 
 امنيجدول  أ ومب مراعرة  4ورهنر برلمردة  -1

يحددل مقدم الطل   تترح المعلومارم البيئياة لمقادم 
أساارع و اام  فااي( أ:)التاارليالطلاا  علااى النحااو 

غضاون ااهر مان  فايممكن  أو على أبعد تقدير 
 9ال قاارة  فاايإليهاار  اساتالم الساالطة العرمااة الماارر
غضاااون  فاااي(  )للطلاا  مااان مقااادم الطلاا ؛ أو 

اهرين من استالم السلطة العرماة للطلا  إذا كارن 
حجاام المعلومااارم وتعقياادهر بقااادر   ياادع مجااار  

 فاايصمكرنيااة ا متثاارل ل تاارة الاااهر المااارر إليهاار 
وفى الحر م التى من هذا القبيل ياتم إخطارر , (أ)

 أ مكااان وفاااى أسااارع و ااام م فااايمقااادم الطلااا  
اذحااول  باال انقضاار  فتاارة الاااهر المااارر إليهاار  

. تمديد من هذا القبيل  وبرذسبر  الداعية إليه بأ 
2- ...  
 

                                                 

 (34) See, doc. A/CN.4/531, p. 97, para. 

289. 

وذغرا  هذل المردة تضمن الدول اذعضر   -5
أن ياطلاااا  إلااااى المساااائولين دعاااام ( أ: )ماااار يلااااى

الجمهااور فااى طلاا  الح ااول علااى المعلوماارم؛ 
ئم السااالطرم تيساااير و اااول الجمهاااور لقاااوا(  )

 التااايتحدياااد الترتيبااارم العملياااة (  )العرماااة؛ و 
تضااامن جعااال حااات الح اااول علاااى المعلومااارم 

: وماان  بياال ذلااك. البيئيااة يامااررس ب ااورة فعرلااه
المعلومارم  إناار  و ايرنة مرافات  مو  يتعين 

لدراسااة المعلوماارم المطلوبااة  إنااار  سااجالم أو 
بحااواة الساالطرم  التااي ااوائم المعلوماارم البيئيااة 

لعرمااة أو نقاارط تااوافر المعلوماارم مااب مإلااارام ا
يمكان العثاور فياه علاى  الذ واضحة عن المكرن 

وتضاامن الاادول اذعضاار   ياارم . تلااك المعلوماارم
السلطرم العرمة ب خطرر الجمهاور ب اورة كرفياة 

يتمتاب بهار نتيجاة لهاذا التوجياه وأن  التيبرلحقوت 
تقاااوم إلاااى المااادى المنرسااا  بتاااوفير المعلومااارم 

  (35) ".ر لهذل الةريةقه والماورة تحقيوالتوجي

                                                 

(35)  Article 3 reads: "Access to 

environmental information upon 

request"  

1-. Member States shall ensure that 

public authorities are required, in 

accordance with the provisions of 

this Directive, to make available 

environmental information held by 

or for them to any applicant at his 

request and without his having to 

state an interest.  

2- Subject to Article 4 and having 

regard to any timescale specified by 

the applicant, environmental 

information shall be made available 

to an applicant:  

(a) As soon as possible or, at the latest, 

within one month after the receipt 

by the public authority referred to in 

paragraph 1 of the applicant's 

request; or  
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(b) Within two months after the receipt 

of the request by the public authority 

if the volume and the complexity of 

the information is such that the one-

month period referred to in (a) 

cannot be complied with. In such 

cases, the applicant shall be 

informed as soon as possible, and in 

any case before the end of that one-

month period, of any such extension 

and of the reasons for it. 3- ...,  

5- For the purposes of this article, 

member States shall ensure that: (a) 

Officials are required to support the 

public in seeking access to 

information;  (b) Lists of public 

authorities are publicly accessible; 

and (c) The practical arrangements 

are defined for ensuring that the 

right of access to environmental 

information can be effectively 

exercised, such as: - The designation 

of information officers; - The 

establishment and maintenance of 

facilities for the examination of the 

information required; -  Registers or 

lists of the environmental 

information held by public 

authorities or information points, 

with clear indications of where such 

information can be found.  

Member States shall ensure that 

public authorities inform the public 

adequately of the rights they enjoy 

as a result of this directive and to an 

appropriate extent provide 

information, guidance and advice to 

this end."  See, Ibid, p. 97, para. 291, 

note 474. 

 اذوروبايأمر المردة الرابعة مان التوجياه 
فقد ن م على الحر م التى يجوا فيهر للسلطرم 

الاادول اذعضاار  رفاا  طلاا  تااوفير  فاايالعرمااة 
 :من أهمهر والتيالمعلومرم البيئية  

 

يجااوا للساالطة العرمااة رفاا  طلاا  الح ااول  -9
 كرنام المعلومارم  على المعلومارم البيئياة  إذا

 التاايالمطلوباة لام تكان بحاواة السالطة العرماة 
 ااادم لهااار الطلااا   ولااام تكااان علاااى علااام باااأن 
المعلوماارم بحااواة ساالطة عرمااة أخاارى  وإ  

أ اار  و اام ممكاان ب حرلااة الطلاا   فااي رماام 
إليهر تلك السلطة العرمة اذخرى وتخطر مقادم 
الطلاااا  بااااذلك  أو أن تخطاااار مقاااادم الطلاااا  

تعتقااد أنااه يمكنااه تقااديم  التاايبرلساالطة العرمااة 
الطلاااا  إليهاااار للح ااااول علااااى المعلوماااارم 

 . المطلوبة
 

يجااوا للساالطة العرمااة رفاا  طلاا  الح ااول  -1
على المعلومارم البيئياة إذا كارن الطلا  يتعلات 

طاااور ا كتمااارل أو وثااارئت لااام  فااايبمعلومااارم 
هاذل الحرلاة  فايتكتمل بعد  ولكن يجا  عليهار 

داد المعلومارم تقاوم ب عا التايأن تذكر السلطة 
 .والو م المحدد لالنتهر  منهر

 

يجااوا للساالطة العرمااة رفاا  طلاا  الح ااول  -2
على المعلومارم البيئياة  إذا كارن الكااف عان 
تلاااك المعلومااارم ساااوف ياااإلثر برلسااال  علاااى 
العال ااارم الدولياااة أو اذمااان العااارم أو الااادفرع 

  أو سااير العدالااة  أو  اادرة الساالطرم الااوطني
تحقيقااارم ذام الطاااربب العرماااة علاااى إجااارا  ال

 . الجنرئي أو التأديبي
 

يجااوا للساالطة العرمااة رفاا  طلاا  الح ااول  -4
على المعلومرم البيئية  إذا كرن الطلا  يتعلات 
بمعلوماااارم تجرريااااة أو  اااانرعية أو بيرناااارم 

علااااااى  الااااااوطنياخ ااااااية نااااااص القاااااارنون 
  (36).سريتهر

                                                 

(36)  Article 4 reads: .Exceptions  
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1- Member States may provide for a 

request for environmental 

information to be refused if: (a) The 

information requested is not held by 

or for the public authority to which 

the request is addressed. In such a 

case, where that public authority is 

aware that the information is held by 

or for another public authority, it 

shall, as soon as possible, transfer 

the request to that other authority 

and inform the applicant accordingly 

or inform the applicant of the public 

authority to which it believes it is 

possible to apply for the information 

requested; 

(b) The request is manifestly 

unreasonable; (c) The request is 

formulated in too general a  manner, 

taking into account article 3(3);  

(d) The request concerns material in the 

course of completion or unfinished 

documents or data;  

(e) The request concerns internal 

communications, taking into account 

the public interest served by 

disclosure. 

Where a request is refused on the 

basis that it concerns material in the 

course of completion, the public 

authority shall state the name of the 

authority preparing the material and 

the estimated time needed for 

completion.  

2- Member States may provide for a 

request for environmental 

information to be refused if 

disclosure of the information would 

adversely affect:  

                                                                        

(a) The confidentiality of the 

proceedings of public authorities, 

where such confidentiality is 

provided for by law;  

(b) International relations, public 

security or national defence;  

(c) The course of justice, the ability of 

any person to receive a fair trial or 

the ability of a public authority to 

conduct an enquiry of a criminal or 

disciplinary nature;  

(d) The confidentiality of commercial or 

industrial information where such 

confidentiality is provided for by 

national or Community law to 

protect a legitimate economic 

interest, including the public interest 

in maintaining statistical 

confidentiality and tax secrecy;  

(e) Intellectual property rights;  

(f) The confidentiality of personal data 

and/or files relating to a natural 

person where that person has not 

consented to the disclosure of the 

information to the public, where 

such confidentiality is provided for 

by national or Community law;  

(g) The interests or protection of any 

person who supplied the information 

requested on a voluntary basis 

without being under, or capable of 

being put under, a legal obligation to 

do so, unless that person has 

consented to the release of the 

information concerned;  

(h) The protection of the environment to 

which such information relates, such 

as the location of rare species." . 

Ibid., pp. 100- 101 
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 المبحث الراب 
 الحق فى المعلومات البيئية 

 نية العربيةالتشريعات الوطفى 
 ـــ  

اال ماان التاااريعرم العربيااة التاااام  أكاادم جا
السلطرم المخت اة برلعمال علاى تنمياة المعاررف 
البيئياااة لااادى كرفاااة فئااارم المجتماااب  كمااار أكااادم 

حات اذفااراد  م اراحة العدياد مان تلاك التااريعر
الح ااول علااى  فااي الماادنيومن ماارم المجتمااب 

 : الترليالمعلومرم البيئة وذلك على النحو 
 

التشريعات  في البيئي الوويااللتزاه بتنمية ( 1)
 : العربية
 

للنظاه العواه للبيئوة حددم الالئحة التن يذية 
هااا  9414لعااارم  فوووى المملكوووة العربيوووة السوووعودية

( 9/69)الماردة  في" البيئي الووي" مرهية عبررة 
هو إدراك أفراد المجتمب بأهمية المحرف ة "  :بأنه

م المااوارد الطبيعيااة علااى البيئااة وترااايد اسااتخدا
بينمااار ". ومناااب أو الحاااد مااان تااادهورهر أو تلوثهااار

 في" التووية البيئية"حددم الالئحة مرهية عبررة 
عملية تعمايم المعرفاة  هي"  :بأنهر( 9/68)المردة 

سالوكيرم  فايالمجتماب ودورهار  فايبأهمية البيئة 
 ".  وا ت رد و حة اصنسرن

 
ياة وتستهدف جل التااريعرم العربياة المعن

لدى كرفة أفاراد  البيئي الوعيبحمرية البيئة  تنمية 
المجتمب  وذلك ب لاام السالطرم المخت اة برتخارذ 
التدابير المالئمة واستخدام الوسرئل المختل اة التاى 
تك ل تنمية المعررف البيئة لادى الماواطنين  ومان 
أمثلة التاريعرم البيئياة العربياة التاى نهجام هاذا 

للبيئوة لمجلوس التعواون لودول النظاه العاه النهج  
الماردة اذولاى مناه  في  حي  جر  الخليج العربية

   : ...ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
يااااتم العماااال ماااان خااااالل وساااارئل اصعااااالم  -21

والمناارهج الدراسااية وغيرهاار علااى رفااب مسااتوى 
الوعي لدى ال رد والمجتمب بقضرير البيئة وأهمياة 

وترسااايو الااااعور برلمسااائولية ال ردياااة  حمريتهااار
 . (37)"  لتقديرهر والمحرف ة عليهر والجمرعية

لعوووواه  السووووعوديوالنظوووواه العوووواه للبيئووووة 
يسااتهدف ب اا ة رئيسااية رفااب  والااذ   هووـ1422

بقضاارير البيئااة  وترساايو الاااعور  الااوعيمسااتوى 
برلمساائولية ال رديااة والجمرعيااة للمحرف ااة عليهاار 

 فيوتحسينهر  وتاجيب الجهود الوطنية التطوعية 
ل إن ااارذ هااذا الهااادف ومااان أجاا. (38)"هااذا المجاارل

أكاااادم المااااردة الثرلثااااة ماااان الن اااارم العاااارم للبيئااااة 
ه   التاام  9414و ئحته التن يذية لعرم  السعود 

الجهاااة المخت اااة   الرئرساااة العرماااة لألر ااارد 
علاى جمياب  البيئاي الاوعيوحمرياة البيئاة   بناار 

  وذلك من خالل التنسيت والتعرون (39)المستويرم
إسااتراتيجية التربيااة  مااب الجهاارم المعنيااة لوضااب

. والخطاط التن يذياة لهار البيئايوالتوعية واصعالم 
وحااااااد الجهاااااود المردياااااة والمعنوياااااة واذفاااااراد 

تن ياذ بارامج وخطاط إساتراتيجية  فايواذاخرص 
والتنساايت والتعاارون مااب الجهاارم . التوعيااة البيئيااة

المعنياااة واذفاااراد واذااااخرص وا سااات ردة مااان 
نااار  فاايميااة والدوليااة المنرساابرم الوطنيااة واص لي

ودعم الجهاود ماب الجهارم المعنياة . البيئي الوعي
 برلتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادري  والتعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم 

                                                 

الن ارم العارم للبيئاة  المردة اذولى مان راجب نص (37)
حاااارى برلااااذكر أن . دول مجلااااس التعاااارون  فااااي

الاااوارا  المسااائولين عااان اااائون البيئ ااا ة بااادول 
ذو  8)فاا ي اجتماارعهم الراب اا ب    مجلااس التعاارون

فاي ( م9884إبريال  19ه  الموافت 9494القعدة 

رعتمرد الن رم ب ايةته النهرئياة  رموا بو  بي   أب
الن اارم العاارم للبيئااة لمجلااس التعاارون لاادول "برساام 

واعتباررل وثيقاة مرجعياة تمثال " الخليج العربياة 
الحااد اذدنااى عنااد إعااداد أو تطااوير التاااريعرم 

 . والن م الوطنية في الدول اذعضر 
 مان الن ارم العارم للبيئاة( 1/5)راجب نص المردة  (38)

 .ه   9411السعود  لعرم 
مان الن ارم العارم للبيئاة ( 2/9)راجب نص المردة  (39)

هااا   وراجاااب أيضااار ناااص 9411الساااعود  لعااارم 
 ه  9414من  ئحته التن يذية لعرم ( 2/9)المردة 
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. البيئاايوالتربيااة لتطااوير باارامج ومناارهج التعلاايم 
وتاجيب وتح يا جهود جميب الجهرم واذاخرص 

  (40)".لنار المعرفة والتوعية البيئية
 

النظاه العاه المردة السربعة من  فيكمر جر  
علاااى الجهااارم  -9:" مااار ن اااه السوووعود للبيئوووة 

 فايالمسئولة عن التعلايم تضامين الم ارهيم البيئياة 
 .مناااااااااااارهج مراحاااااااااااال التعلاااااااااااايم المختل ااااااااااااة

علااى الجهاارم المساائولة عاان اصعااالم تعايااا  -1
مختلف وسارئل اصعاالم  فيبرامج التوعية البيئية 

. إساالميوتدعيم م هوم حمرية البيئة مان من اور 
ة عن الاائون اصساالمية على الجهرم المسئول -2

حا   فيوالدعوى واصرارد تعايا دور المسرجد 
 -4. المجتمب على المحرف ة على البيئة وحمريتهار

علاااى الجهااارم المعنياااة وضاااب بااارامج تدريبياااة 
مجرل المحرف ة علاى  فيمنرسبة لتطوير القدرام 

 ".البيئة وحمريتهر
  

ر اام  قووانون حمايووة البيئووة اليمنووىكماار أكااد 
 ة المعنيااالتاااام أجهاااة الدولااة  9885لساانة  16

رفااب  علااى برلعماال والثقرفااة والتعلاايم باارصعالم
مستوى الوعي لدى ال رد والمجتمب بقضرير البيئة 
وأهميااة حمريتهاار  وذلااك بمقتضااى أحكاارم ال قاارة 
الترسعة من المردة الرابعة منه حيا  جار  فيهار مار 

 صعالمبار المعنياة الدولاة أجهااة تلتاام:" ن اه

 الاوعي مستوى رفب على برلعمل والثقرفة والتعليم

 حمريتهر البيئة وأهمية بقضرير تمبلمجوا ال رد لدى

 المنارهج ضامن البيئاة حمرياة علاوم وإدخارل  

 ."المختل اة التعلايم لمراحال الدراساية والمقاررام
التااام أجهااة الدولاة المعنياة  -أيضر  -كمر أكدم 

 بااااااااااااااااااااارصعالم  بتنمياااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااوعي 
 من القارنون ذاتاه  حيا  جار  ( 99)  المردة يبيئال

                                                 

ماااان الالئحااااة ( 9-2/9/9)راجااااب نااااص المااااردة  (40)

 .التن يذية للن رم العرم للبيئة السعود 

 
 عن المسئولة الجهرم جميب على: " فيهر مر ن ه

 تعاياا علاى العمال واصراارد والتوجياه اصعاالم
 اصعاالم وسارئل مختلف في البيئية التوعية برامج

 أجهااة وعلاى والمرئياة والمقارو ة المساموعة
 بااكل والخر اة العرماة برامجهار توجياه اصعاالم
  ."حمرية البيئة أغرا  يخدم

 
كمار أكادم   أيضار   التااام أجهااة الدولاة 

( 98)المعنية برلثقرفة بتنمية الثقرفة البيئياة  الماردة 
 على: " من القرنون ذاته  حي  جر  فيهر مر ن ه

 والكتا  البارامج إعاداد برلثقرفاة المعنياة اذجهااة
 تنمياة إلاى دفهت التاي والادورام والمطبوعارم

  ."البيئية الثقرفة
 

لمجلااااس حمريااااة  89كمااار أجاااارام الماااردة 
 فاايالبيئااة  تنميااة المعااررف البيئيااة لاادى العاارملين 

ة بتن ياااذ  ااارنون البيئاااة و ئحتاااه المعنيااا الجهااارم
 يجااوا"  :التن يذيااة  حياا  جاار  فيهاار ماار ن ااه

 اذفاراد أو المعنياة الجهارم ح اابهادف  للمجلاس

 يذياةالتن  ولوائحاه القارنون هاذا أحكارم تن ياذ علاى
 الكااوادر تاادري   -9: اآلتيااة التاادابير اتخاارذ

 لايااردة والماااروعرم الهيئاارم فااي والعاارملين

 القضاارير ماب التعرمال فااي ومعاررفهم مهتك ار 
 العلمااي البحاا  تاااجيب -1. البيئيااة والماااركل

 ".الدراسرمو

 
قووانون حمايووة البيئووة  كماار يسااتهدف أيضاار

 الااوعي  ترساايو 1991لساانة  29ر اام  القطووري
حي  جر  في المردة الثرنية لدى المواطنين   البيئي

يهاادف هااذا القاارنون إلااى تحقياات "  :منااه ماار ن ااه
... مكرفحاااااة التلاااااو   -1"  :اذغااااارا  الترلياااااة

وصن ارذ هاذا الهادف  (41)". البيئي الوعيوترسيو 
جمياااب الجهااارم  القطااار اذخيااار ألاااام القااارنون 

                                                 

ية من  ارنون حمرياة البيئاة راجب نص المردة الثرن (41)
 . 1991لعرم  القطر 
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المسئولة عن التعليم ب دخرل ماواد التوعياة البيئياة 
جميااب مراحاال التعلاايم   فاايالمناارهج الدراسااية  فااي

كمااار ألاااام أيضااار جمياااب الجهااارم المسااائولة عااان 
 اصعااااااااالم برلعماااااااال علااااااااى تعايااااااااا باااااااارامج 

مختلااااف وساااارئل اصعااااالم  فاااايالتوعيااااة البيئيااااة 
المسااموعة والمقاارو ة والمرئيااة  وذلااك بمقتضااى 

جاار  فيهاار ماار  والتاايأحكاارم المااردة السااربعة منااه 
لمسائولة عان التعلايم على جميب الجهارم ا:" ن ه

المنارهج الدراساية  فايإدخرل مواد التوعية البيئياة 
جميب مراحل التعليم  والتأكاد مان أن المنارهج  في

المحتوية على هذل المواد تولى اهتمرمرو كرفير بهار  
ماااااب العمااااال علاااااى إناااااار  وتطاااااوير المعرهاااااد 

علاااوم البيئاااة لتخاااريج الكاااوادر  فااايالمتخ  اااة 
م المسئولة عن اصعالم وعلى جميب الجهر. ال نية

 فااايالعماال علااى تعاياااا باارامج التوعياااة البيئيااة 
مختلاااف وسااارئل اصعاااالم المساااموعة والمقااارو ة 

  (42) ".والمرئية
 

اسااتهدف تنميااة المعااررف البيئيااة لاادى كماار 
لسونة  21رقه  البحرينيقانون البيئة المواطنين  

1991
لسوونة  444رقووه  اللبنووانيوالقووانون   (43)
أكااد ا لتاااام  والااذ  البيئووة بشوو ن حمايووة 2002

لادى  البيئاي الاوعيبتطوير التربية البيئية وتنمياة 
 المااواطنين  وذلااك بمقتضااى أحكاارم المااردة الثرمنااة 

 
تااإلمن "  :جاار  فيهاار ماان ماار ن ااه والتاايعااارة 

ماااارركة الماااواطنين فاااي إدارة البيئاااة وحمريتهااار 

                                                 

راجااب نااص المااردة السااربعة ماان  اارنون حمريااة  (42)
 .القطر البيئة 

ماان  اارنون البيئااة ( 4/92) راجااب نااص المااردة  (43)

لجهاارا :"   حياا  جاار  فيهاار ماار ن ااهالبحرينااي
  العماال  92... ساابيل تحقياات أهدافااه  فاايالبيئااة 

ربويااااااة الت باااااارلنواحيعلااااااى تنميااااااة ا هتماااااارم 
واصعالمياااااة وا جتمرعياااااة والثقرفياااااة  لاياااااردة 

  وذلااك لتمكااين المجتمااب البيئااي الااوعيوتطااوير 
من المسارهمة ال عرلاة لتحقيات اذهاداف المرجاوة 

 ".للح ر  على البيئة وتطويرهر

تطااوير التربيااة البيئيااة فااي الن اارم  -2  : ...عباار
حماالم توعياة ومعلومارم  -4. طنيالتربو  الاو

تن ااااايم  -5.للماااااواطنين حاااااول المسااااارئل البيئياااااة
نااارطرم ذام م االحة عرمااة فااي إطاارر الحمريااة 

   (44) ...".البيئية
 

 9891لسانة  9ر ام  الليبيكمر أكد القرنون 
ااأن حمرياة البيئااة  التااام الجهارم المخت ااة  فاي

برلقيااااارم بحماااااالم التوعياااااة بمختلاااااف الوسااااارئل 
لبيئة و واعد حمريتهار  وذلاك بمقتضاى للتعريف بر

جااار  فيهااار مااار  والتااايمناااه  ( 9/5)أحكااارم الماااردة 
لحمرية البيئة يتولى المهرم  فنييناأ مركا :" ن ه
القياارم بحمااالم التوعيااة بمختلااف ( 5:... )الترليااة

الوسرئل للتعريف برلبيئاة و واعاد وأساس حمريتهار 
. (45)"حرلاة وجاودل فايمن التلاو  وإاالاة أسابربه 

مر أكدم الالئحة التن يذية للقرنون اذخير  التاام ك
كرفااة اذفاااراد والهيئاارم والمإلسسااارم والم ااارل  
والاااركرم والتاااارركيرم وغيرهااار مااان الجهااارم 
سااوا  كرناام عرمااة أو خر ااة وطنيااة أو أجنبيااة  
ب عداد برامج التوعية واصعالم والتعليم والتثقياف 

 بمختلااف الوساارئل  وذلااك بمقتضااى أحكاارم البيئااي
:" جاار  فيهاار ماار ن ااه والتاايمنهاار ( 8/9)المااردة 

 تتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااولى الجهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارم 
 
 

 المذكورة برلمردة الرابعاة مان هاذل الالئحاة  عرماة 
تماررس ناارطر  اد ينااأ عناه تلاو   التيوخر ة 
  إعااداد باارامج التوعيااة  -9  : ...يلاايللبيئااة ماار 

بمختلااااف  البيئاااايواصعااااالم والتعلاااايم والتثقيااااف 

                                                 

ر ام  اللبنارنيمان القارنون  99راجب ناص الماردة  (44)
 .1991لسنة  444

ر م  الليبين من القرنو( 9/5) راجب نص المردة  (45)
اأن حمرياة البيئاة  والمنااور  في 9891لسنة  9

 فاااااااي 14الجريااااااادة الرسااااااامية  العااااااادد  فاااااااي
حاارى برلااذكر أنااه تاام إلةاار  هااذا . 15/9/9891

 95مان القارنون ر ام  99القرنون بموجا  الماردة 
 . باأن حمرية وتحسين البيئة 1992لسنة 
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ااأن تقييمهار  فايركاا الوسرئل  والتنسايت ماب الم
 (46)".ومتربعتهر
 

بتنمياااة  ما لتااااا الليبااايكمااار أكاااد الماااارع 
مان  6/5البيئة مرة أخرى بمقتضى المردة  الوعي

بااأن حمرياة  1992لسانة  95القرنون الليبي ر ام 
تتولى : " جر  فيهر مر ن ه والتيوتحسين البيئة  

( 5: ... )الجهاااة المخت اااة القيااارم برلمهااارم الترلياااة

م بحمالم التوعية بمختلف الوسرئل للتعرياف القير
برلبيئة و واعد وأسس حمريتهر من التلاو  وإاالاة 

 (47) ".حرلة وجودل فيأسبربه 
 

  لجهارا اائون الم ار كمر عهد المارع 
البيئة  بمهمة رسم السيرسة البيئية وإعداد الخطاط 
الالامااة للح اار  علااى البيئااة وتنميتهاار  ومتربعااة 

ساابيل تحقياات ذلااك  وضااب  يفااتن يااذهر  وللجهاارا 
 فاايللمااواطنين والمعرونااة  البيئاايباارامج التثقيااف 

 تن يااذهر  وا اااتراك مااب واارة التربيااة والتعلاايم 
 

نطارت  فايإعداد برامج تدريبياة لحمرياة البيئاة  في
مرحلااااة التعلاااايم  فاااايباااارامج الدراسااااة المختل ااااة 

    (48).اذسرسي

                                                 

مااان  ااارار اللجناااة ( 9/8) راجاااب ناااص الماااردة  (46)
هاااا   9419لساااانة  296عرمااااة  ر اااام الاااااعبية ال

 9ر اام  الليباايب  اادار الالئحااة التن يذيااة للقاارنون 
اااأن حمريااة البيئااة  والمناااور  فااي 9891لساانة 
 92/2/9418 فاي 4الجريدة الرسامية  العادد  في
 (. م9888)ه  

ر م  الليبيمن القرنون ( 6/5) راجب نص المردة  (47)
 فاااي( وفااارة الرساااول) ر . و 9299لسااانة ( 95)

مدوناة  فيحمرية وتحسين البيئة  والمناور  اأن
  السااااااااانة الثرلثاااااااااة  4التااااااااااريعرم  العااااااااادد 

 988إفرنجاااي  ص ( 1992)ر .و 96/9/9299

 . ومر بعدهر
ماان  اارنون البيئااة ( 4/92) راجااب نااص المااردة  (48)

لجهاارا :"   حياا  جاار  فيهاار ماار ن ااهالبحرينااي
  العماال  92... ساابيل تحقياات أهدافااه  فاايالبيئااة 

 
 المعلوموات البيئيوةالحصوول ولوى  فويالحق ( 2)

 : التشريعات العربية يف
 

العربية حت  مأكدم العديد من التاريعر
الح ول  في المدنياذفراد ومن مرم المجتمب 

على المعلومرم البيئة  ومن بينهر على سبيل 
ر م  البحرينيقانون البيئة الح ر   المثرل  

9886لسنة  19
 وقانون البيئة الفلسطيني  (49)

أحكرم    حي  أكد بمقتضى9888لسنة  9ر م 
الح ول  فيالمردة الثرلثة منه حت كل اخص 

: على المعلومرم البيئية  حي  جر  فيهر مر ن ه
الح ول على (  )  ( ...أ: )اخص ذ يحت " 

المعلومرم الرسمية الالامة للتعرف على اآلثرر 
أو عمراني  اراعيأو   نرعينارط  ذ البيئية 

 . (50)"أو غيرل من برامج التنمية وفقر للقرنون
 

والئحتوو   السووعوديوالنظوواه العوواه للبيئووة 
الماردة  في  حي  أكدم الالئحة التن يذية التنفيرية

 منهااار  التااااام الجهاااة المخت اااة بتوثيااات ( 2/1)
المعلومرم البيئية ونارهر  وذلك مان خاالل عادة 

المااردة  فاايأمااور ن اام عليهاار الالئحااة التن يذيااة 

                                                                        

التربويااااااة  باااااارلنواحيا هتماااااارم علااااااى تنميااااااة 
واصعالمياااااة وا جتمرعياااااة والثقرفياااااة  لاياااااردة 

  وذلااك لتمكااين المجتمااب البيئااي الااوعيوتطااوير 
من المسارهمة ال عرلاة لتحقيات اذهاداف المرجاوة 

 ".للح ر  على البيئة وتطويرهر
ماان  اارنون البيئااة ( 4/96) راجااب نااص المااردة  (49)

:" مر ن اه   حي  جر  فيهر9886لعرم  البحريني
 -96... يئااة فااي ساابيل تحقياات أهدافااه لجهاارا الب

وضاااب الااان م الك يلاااة بتجمياااب وتحليااال البيرنااارم 
والمعلومااارم وتبردلهااار  وا سااات ردة مااان معرهاااد 

 فايالبحو  والمن مرم والجمعيرم المتخ  ة 
مجاااارل ااااائون البيئااااة سااااوا  داخاااال الدولااااة أو 

 ". خررجهر
 ال لساطينيمن القرنون (  /2)راجب نص المردة  (50)

 .9888لسنة  9ر م 
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 ا سااات ردة مااان  واعاااد -"9: الثرلثاااة منهااار وهاااى
البيرنااارم والمعلومااارم البيئياااة المتاااوفرة لاااديهر أو 

 فاايلاادى الجهاارم العرمااة والمعنيااة واذاااخرص 
التنسيت مب  -1. توثيت المعلومرم البيئية ونارهر

الجهاارم المعنيااة لبناار  الااابكة المعلومرتيااة البيئيااة 
وضاب  -2. ووضب إجارا ام تطويرهار وإدارتهار

لماان  إجاارا ام تااداول وتبااردل المعلوماارم البيئيااة
يحتااار  هاااذل المعلومااارم مااان الجهااارم المعنياااة 
والباارحثين و اانرع القاارار وغياارهم ماان ااارائ  
المجتمااااب وتااااداول ماااار يمكاااان تداولااااه ماااان هااااذل 

توثياااات وتحاااادي  المعلوماااارم  -4.  المعلوماااارم
البيئية وتقوم الجهرم المعنية والعرمة واذاخرص 
بتاويااااد الجهااااة المخت ااااة برلمعلوماااارم البيئيااااة 

   (51)".وفرة لديهر ب ورة مستمرةالمطلوبة المت
 
 
 
 

لسانة  444ر ام  اللبنوانيالقوانون كمر أكاد 
 فايحات كال ماواطن باأن حمرية البيئاة   1001

 فايالح ول على المعلومرم البيئياة  حيا  جار  
فااي إطاارر حمريااة : " ه ماار ن ااهالمااردة الرابعااة مناا

البيئة وإدارة الموارد الطبيعية  علاى كال ااخص 
رم أو خاااارص أن يلتااااام طبيعااااي أو معنااااو   عاااا

القرضااي  مبوودأ المشوواركة( و:... )برلمباارد  اآلتيااة
يكاون لكاال ماواطن حاات الح اول علااى  -9 :باأن

 المعلومااااارم المتعلقاااااة برلبيئاااااة  وفقااااار للقاااااوانين 
المردة  فيكمر جر  ". واذن مة المرعية اصجرا  
 :مااار ن اااه اللبنااارنيالثرمناااة عاااارة مااان القااارنون 

إدارة البيئااااة  تااااإلمن مااااارركة المااااواطنين فااااي"
الولاو  الحار إلاى المعلومارم  -9: وحمريتهر عبر

                                                 

 الم ر راجب نص المردة الخرمسة من القرنون  (51)
ااااأن  فااايب  ااادار  ااارنون  9884لسااانة  4ر ااام 

وراجاااب أيضااار مجلاااة البحاااو  القرنونياااة . البيئاااة
وا  ت ااااردية  العاااادد الخاااارمس عااااار  ابرياااال 

  كليااة الحقااوت  جرمعااة المن ااورة  ص 9884
295 . 

. البيئية وفقر للقوانين واذن ماة المرعياة اصجارا 
علااى كاال اااخص واجاا  إعااالم واارة  -9  ...

  (52)".البيئة عن كل ضرر  د يطرل البيئة
 

 12 – 03ر ام  المغربويالقانون كمر نص 
ردة الماا فاايالمتعلاات بدراسااة التااأثير علااى البيئااة  

تهدف دراسة التأثير على :" الخرمسة منه على أن
إعاااااالم الساااااكرن المعنياااااين  -4: ... البيئاااااة إلاااااى

كمر . (53)"برلتأثيرام السلبية للماروع على البيئة
  مار المغربويالمردة العرارة مان القارنون  فيجر  
يتعااين علااى اصدارة خااالل فتاارة البحاا  "  :ن ااه

مكااااين اتخاااارذ اصجاااارا ام الالامااااة لت العمااااومي
العموم من ا طالع على المعلومرم والخال رم 
الرئيسااية لدراسااة التااأثير علااى البيئااة  برسااتثنر  

يمكااان اعتبررهااار  التااايالمعلومااارم والمعطيااارم 
ولهااذل الةريااة يجاا  علااى الطرلاا  إخباارر . ساارية

 التاااااياصدارة كترباااااة برلمعلومااااارم والمعطيااااارم 
تعتبار سارية طبقار لمادلول ال قارة . يعتبرهر سرية

ذولااى ماان هااذل المااردة المعطياارم والمعلوماارم ا
المتعلقة برلماروع التى مان ااأن إطاالع العماوم 
عليهااااار أن تلحااااات ضاااااررا بم ااااارل   ااااارح  
الماااروع  عاادا المعلوماارم المتعلقااة برلتااأثيرام 

وتحااادد ااااروط . السااالبية للمااااروع علاااى البيئاااة
واكليرم اصطاالع علاى دراساة التاأثير بمقتضاى 

ر برلاااذكر أن المملكاااة وجااادي. (54)"تن يمااايناااص 
المةربية  رمام ب ناار  اابكة معلومارم بمسارعدة 
برناارمج اذماام المتحاادة للبيئااة والوكرلااة اذمريكيااة 
لحمريااة البيئااة  لتيسااير تبااردل المعلوماارم العلميااة 
والتقنية والقرنونية المتعلقة بارلمواد الكيميرئياة مان 

                                                 

ر ام  اللبنارنيقارنون مان ال 99راجب ناص الماردة  (52)
 . 1991لسنة  444

 المةربايراجب نص المردة الخرمسة من القارنون  (53)
المتعلاات بدراسااة التااأثير علااى  12 – 03ر اام 

  . البيئة
 المةربايراجب نص المردة العرارة مان القارنون  (54)

المتعلاات بدراسااة التااأثير علااى  12 – 03ر اام 

  . البيئة
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أجل مسرعدة المإلسسرم الوطنية على أخذ القرار 
ااااااأن اصدارة الساااااليمة للماااااواد  فاااااي المنرسااااا 
 .الكيميرئية

 
 *-  *- * 

 
 فايضو  مر سبت نخلص إلى أن الحت  في

الح ول على المعلومرم البيئية   اد اعترفام باه 
 والتايجل الوثارئت القرنونياة الدولياة ذام ال الة  

بااأن البيئاة والتنمياة  العرباياصعاالن من بينهار  
باأن " ريو"   وإعالن9889وبفرت المستقبل لعرم 
وات ر ياااة اساااتكهولم   9881البيئااة والتنمياااة لعااارم 

 بااااأن الملوثااارم العضاااوية الثربتاااة 1999لعااارم 
وات ر يااااة اذماااام المتحاااادة باااااأن التنااااوع   (99م)

  وات ر ياااة اذمااام (92م) 9881لعااارم  البيولاااوجي
بيئاة مار ورا   فاي البيئيالمتحدة باأن تقييم اذثر 

باااأن  9886م الحاادود  وبروتوكااول أامياار لعاار
 حمريااااة البحاااار المتوسااااط ماااان التلااااو  الناااارجم 

 
 

عاان نقاال الن رياارم الخطاارة والااتخلص منهاار عباار 
 9889 لعاارم  وات ر يااة برهااوس (91/9م)الحاادود 
الماارركة وسبل الح ول علاى المعلومارم باأن 

العدالاة فاي  لجاو  إلاىالعرمة فاي  انب القارار وال

   وبروتوكاااول  رطرجناااة بااااأنةياااالبيئ المسااارئل
 (. 12م)السالمة اذحيرئية 

 
كماار أكاادم العديااد ماان التاااريعرم العربيااة 

فضاال  ةياالح ول على المعلومرم البيئ فيالحت 
عن التاام الجهرم المعنية بتنمية المعررف البيئية 

الن ارم العارم : من بينهر والتي  لدى أفراد المجتمب
والقارنون   (2م)و ئحته التن يذياة  السعود للبيئة 
والقااارنون   (2م)9888لسااانة  9ر ااام  طينيال لسااا
 باأن حمرية البيئاة 1991لسنة  444ر م  اللبنرني

المتعلات  12 – 03ر ام  المةربايالقارنون و(. 4م)
 (.4م)بدراسة التأثير على البيئة

 
ويو ااى البرحاا  أن تتبنااى جرمعااة الاادول 

غارار ات ر ياة العربية  إبارام ات ر ياة عربياة علاى 
لت عياال الديمقراطيااة    وذلااك9889 لعاارمبرهااوس 
تستلام جملة أمور  والتي العربيالعرلم  فيالبيئية 

بحت اذفاراد  العربيمن أهمهر  اعتراف المارع 
الح ااول علااى  فااي الماادنيومن ماارم المجتمااب 
لتيسااير ساابل الحمريااة ال عليااة المعلوماارم البيئيااة  

 . البيئة وا لتاام بحمريتهر فيللحت 
 

 "ته بحمد هللا وتوفيق "

 


