مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

الحق في بيئة سليمة

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية

اعدت المسودة األولى لهذه الدراسة المحامية كارال حنا ،خبيرة في شؤون البيئة في وزارة البيئة
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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مقدمة

ان الحق ببيئة سليمة هو حق لصيق باالنسان كون البيئة واالنسان يشكالن وحدة متكاملة ال ميكن تصور
جدوى احدهام دون االخر.
ومام ال ش��ك فيه ان املجتمع العاملي مبا متثله االمم املتحدة وس��ائر املؤسسات الدولية بات مدركاً  -بسبب
التدهور الذي يلحق يومياً بالبيئة وبفعل العوامل املناخية املتغرية -ان حامية البيئة رضورة لبقاء االنس��ان
وه��و ما ح��دا بالدول واملنظامت الدولية اىل بذل جهودها بغية وض��ع خطة عمل ترشيعية تقيض بحامية
البيئة من كل أش��كال التدهور والتلوث وتأمني اطار حياة س��ليمة ومستقرة بيئياً عرب وضع وابرام اتفاقيات
دولية تعنى بهذا املجال.
ان التده��ور البيئي وبفعل ربطه بالعوام��ل الدميوغرافية والتغريات االجتامعية من خالل التصحر والرتاجع
يف حال الهواء واملياه والرتبة وبفعل االنحباس الحراري بات يؤثر بش��كل مبارش عىل سياس��ات الدول وهو
ما بات متعلقاً بش��كل مبارش مبعيش��ة االنسان وس�لامته ،هذا اضافة اىل كون البيئة فاعل مؤثر يف السالمة
معي.
الشخصية لألفراد من خالل االمراض التي تنترش او تتكون بفعل ظرف بيئي نّ
وبالفعل فان حق اإلنس��ان ببيئة س��ليمة مكرس يف معظم االعالنات العاملية ،االتفاقيات الدولية والقوانني
املحلية وهو ما سوف نأيت عىل تبيانه يف هذه الدراسة.
اىل ذلك فان االتفاقيات واملعاهدات الدولية هي الركن االس��اس الذي تتمحور حوله السياس��ة البيئية التي
عىل الدول تلق ّفها وتبنّيها من خالل اطار ترشيعي داخيل تجد له كل دولة الية للتنفيذ.
من هنا يرتكز اهتاممنا عىل دراسة حقوق االنسان والبيئة يف لبنان من خالل اطارها الدويل اي ذلك املتعلق
باملنحى الذي يأخذ باالتفاقيات الدولية مبعناها الواس��ع وما اذا كان لبنان قد انضم اىل تلك االتفاقيات مع
ما يس��تلزم ذل��ك من تعديل بعض النصوص القانونية ان لجهة حذف م��ا يعارضها او لجهة اضافة ما يفيد
حس��ن تبنيها وتطبيقها .وهنا تربز اهمية دراس��ة الوضع القانوين اللبناين يف ما يتعلق مبحاباة هذه القوانني
وتكيفها مع الواقع الدويل.
هذا وال بد من االشارة اىل ان االخذ باالتفاقيات الدولية يأيت ضمن سلة من االولويات التي يقتضيها الوضع
الراه��ن للبيئة يف لبنان والذي ال ب ّد لهذا الغرض م��ن توصيفه مع العلم ان البيئة يف لبنان تعاين من انهيار
باالخص بعد ما اصابها من تدمري ممنهج وخطري من جراء االعتداءات االرسائيلية يف متوز من العام
متعاظم
ّ
 2006ومل توفر تلك االعتداءات اي عنرص من عنارص املنظومة البيئية.
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ويف الواقع ،كلام أرسع اللبنانيون يف ادراكهم أن س�لامة البيئة هي احدى أبرز مقومات التنمية االقتصادية
واالجتامعي��ة ،كلام تطورت نوعية الحي��اة يف لبنان .فاالقتصاد اللبناين يعاين م��ن الركود ،والبيئة يف تدهور
مس��تمر .وتؤكد امل��ؤرشات االقتصادية والبيئية عىل هذا الواقع ،فقد بلغت نس��بة كلف��ة التدهور البيئي
الس��نوي  %3.4من اجاميل الناتج املحيل (وفقاً لدراسة حول كلفة التدهور البيئي يف عام  ،)2000وتراجعت
مرتبة لبنان بالنس��بة ملؤرش االس��تدامة البيئية حتى بلغت  129من بني  146دولة ( .)2005والجدير بالذكر
يف ه��ذا االط��ار أ ّنه مل تنظر امل��ؤرشات الدولية اىل االقتصاد والبيئة كل عىل ح��دى ،بل ربطت بينها .لذلك،
فان وضع اس�تراتيجية وطنية وتبنيها هي رضورة لنهضة تنموية اقتصادية اجتامعية مستدامة وتفعيل حق
االنسان ببيئة سليمة.
وهنا قد يتس��اءل البعض عن الهيئة او املؤسس��ة او الطرف املعني بادارة الش��أن البيئي يف لبنان .ان لبنان
بنظامه الس��يايس والترشيعي يقوم عىل تضافر جهود املؤسسات والس��لطات مجتمعة وتعاونها بغية رسم
السياسات املرحلية لهذا القطاع او ذاك .من هنا ،وعىل الرغم من التفاوت يف االدوار بني مختلف املؤسسات
ال ش��ك يف ان ل��كل منها دورا تؤديه مع االق��رار بالدور االبرز الذي يفرتض ب��وزارة البيئة القيام به يف هذا
املضامر .وحت ًام ال ميكننا تجاهل دور املؤسسة الترشيعية أي مجلس النواب يف دراسة مشاريع القوانني التي
تردها واالقرتاحات التي يطرحها النواب.
مؤسسايت وتنطوي
عليه ،فان دراسة موضوع حق االنسان بالبيئة السليمة تندرج ضمن اطار مزدوج ،شقّ منه
ّ
تح��ت اطاره االحكام القانونية يف مفهومها الواس��ع اي تلك املتع ّلقة بالنص��وص الدولية وتلك التي تتع ّلق
بالقوانني املحلية ،اما ّ
الش��ق الثاين فهو محض عمالين وتتش��ابك ضمن اطره الخطط التنموية والسياس��ات
البيئي��ة املّتبعة مع ما يرافق ذلك من وضع س�� ّلم اولويات وآليات تطبيقية .بالتايل ،من الرضوري النظر اىل
موضوع حق االنسان بالبيئة السليمة عىل انه يشكل تحدّياً ينبغي عىل لبنان تبنّيه ملواكبة التطور املستمر
يف املنظومة الدولية باالضافة اىل ان حقّ االنسان ببيئة سليمة امنا هو من إحدى الدعائم التي يرتكز عليها
مبدأ التنمية املستدامة.
ل��ذا يقت�ضي يف هذا املضامر التطرق اىل نقطتني اساس��يتني تربزان كامل االش��كالية املتعلقة بدراس��ة هذا
املوضوع عرب تسليطها الضوء عىل النواقص والثغر يف النظام القانوين اللبناين الحايل:
القوام املؤسس��ايت ملفهوم حق االنس��ان بالبيئة الس��ليمة وهنا البد من مراجعة منهجية امنا مبسّ��طة
ملجمل النصوص القانونية التي تغطي هذا املفهوم كام وس��وف يتم التطرق بشكل مقتضب اىل املامرسات
والسياسات التي تتبعها املؤسسات الرسمية يف الدولة مع ما يواجه ذلك من صعوبات.
وضع الخطة املنهجية التي ّ
تنظم عالقة حقوق االنس��ان بالبيئة وكل ما يرافق ذلك من رسم خطة بيئية
تبي االولو ّيات وآلي��ات التنفيذ التي تدخل ضمنها رضورة تحدي��د مصادر مالية لتطبيق
تنموي��ة واضح��ة نّ
وتفعيل الخطة وما يس��تتبع ذلك من رقابة عمالنية ع�لى تنفيذ الخطة وتقييمها ان لجهة ابراز جدواها او
تعديلها.
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 .1الواقع القانوني

أوالً :المواثيق الدولية
إن القوان�ين البيئية مبعظمها هي قوانني ترتكز يف الدرجة األوىل عىل القانون الدويل واالتفاقيات واالعالنات
واملواثي��ق الت��ي تضعها الدول ان من خالل هيئ��ات دولية أو من خالل هيئ��ات اقليمية متخصصة .وعىل
ّ
مس��تقل فان اآلليات والوثائ��ق الدولية التي تتعلق
الرغ��م من حداثة عهد القانون البيئي الدويل كقانون
بهذا املوضوع هي متعددّة نذكر منها ما صدّق عليها لبنان من اعالنات ومواثيق ومعاهدات فتكون بالتايل
موضع تطبيق وتنفيذ من قبله مبا يتامىش مع قانونه الداخيل فيعدّل يف قانونه الداخيل ما ُيخالف التزاماته
ينضم اليها لبنان وامنا باالمكان الرجوع اليها لالستئناس.
الدولية ،واخرى مل ّ
منذ عام  1968إىل عام  ،2002والذي ش��هد انعقاد قمة األرض العاملية الثانية ،مروراً بقمة األرض األوىل يف
عام  ،1992أصدرت الهيئة العامة لألمم املتحدة قرارات وإعالنات عدّة ركزت عىل العالقة بني نوعية البيئة
ومتتع اإلنس��ان بحقوقه األساس��ية ,وقد شكل إعالن س��توكهومل لعام  1972اعرتافا واضحا ّ
بأن عنارص البيئة
هي من العوامل األساس��ية لرفاه وحياة اإلنس��ان وتاله إعالن الهاي ليثبت حق اإلنس��ان يف الحياة بكامل
متطلباتها من العيش بس�لام وحرية ،وتتوجت هذه القرارات واإلعالنات بقرار الهيئة العامة لألمم املتحدة
يف عام  1990والذي يكرس حق األفراد يف بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم.
وق��د جاء ع��دد من املؤمترات التي دعت اليه��ا االمم املتحدة لعرض موضوع العالقة بني حقوق االنس��ان
وارتباطها بالبيئة ،فقد اك ّد مؤمتر فيينا لحقوق االنس��ان الذي عُ قد عام  1993عىل «التعه ّد الدويل بااللتزام
بجميع حقوق االنس��ان مبا فيها الح��ق يف التنمية وتعزيز آليات رصد حقوق االنس��ان وتدعيمها يف ارجاء
العامل» وعىل هامش املؤمتر املذكور فقد اثريت فكرة ادخال حقوق االنس��ان يف بعثات حفظ الس�لام التي
توفدها االمم املتحدة باعتبارها جزءاً ال يتجزأ منها واعلن عن وجود صلة بني الدميقراطية والتنمية وحقوق
االنسان.
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ّإن استعراض االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف هذا املجال ينطلق من فكرة ان القانون البيئي بفعل نشأته
وتط��وره هو ذات طابع دويل اكرث منه محيل ،مبعن��ى ان الترشيعات املحلية تتبنى تلك املواثيق الدولية او
اق ّله تستأنس بها لتطوير قوانينها.
اما بالنسبة إىل تلك املواثيق فباالمكان افرادها ضمن مجموعتني:
 .1االتفاقيات واملعاهدات التي ُتك ّرس مبارش ًة حقّ االنسان ببيئة سليمة.
 .2االتفاقيات واملعاهدات التي تثري بشكل عريض مسألة حامية البيئة وحق االنسان بذلك.
ينضم إليها ك ّلها ،ويف كل األحوال ما زال
سوف نستعرض تلك االتفاقيات واملعاهدات تباعاً ،عل ًام ّأن لبنان مل ّ
ينقص وضعها ضمن الية معينة بعد ادخالها ح ّيز التنفيذ.

مباشرة ّ
ً
حق االنسان ببيئة
 .1االتفاقيات والمعاهدات التي ُتكرّس
سليمة
اعالن ستوكهولم ()1972

ان العالقة بني حقوق اإلنسان والصحة وحامية البيئة باتت واضحة عىل األقل منذ املؤمتر الدويل األول بشأن
البيئة البرشية الذي عُ قد يف ستكهومل عام  .1972وضع اعالن املؤمتر الخاص بالبيئة البرشية الذي دعت إليه
األمم املتحدة عام  1972بهدف الهام الش��عوب وارش��ادها للمحافظة عىل البيئة وتعزيزها ونصت الفقرة
األوىل من الديباجة عىل ان «اإلنس��ان هو ،يف الوقت نفس��ه ،مخلوق بيئته ومحدد ش��كلها ،فهي تؤمن له
عن��ارص وجوده املادي وتتيح له فرصة النمو الفكري واالجتامعي والروحي .وخالل التطور الطويل والقايس
للجنس البرشي عىل هذا الكوكب ،تم الوصول اآلن إىل مرحلة اكتس��ب فيها اإلنس��ان ،عرب التقدم الرسيع
للعلم والتكنولوجيا ،القدرة عىل تحويل بيئته بأساليب ال تحىص وعىل نطاق مل يسبق له مثيل؛ وكال الجانبني
من بيئة اإلنسان ،الطبيعي واالصطناعي ،هام رضوريان لرفاهيته وللتمتع بحقوق اإلنسان األساسية ،وحتى
بالحق يف الحياة».
ً
ً
وقد أكد املبدأ األول من اعالن س��توكهومل ّأن «لإلنسان حقا أساسيا يف الحرية واملساواة ويف التمتع بظروف
حياتية مالمئة يف ظل بيئة ذات نوعية تتيح التمتع بالحياة الكرمية والس�لامة ،وهو يتحمل مس��ؤولية كبرية
يف حامية بيئته وتحسينها للجيل الحارض ولألجيال املقبلة».
الميثاق العالمي للطبيعة  -الجمعية العامة لالمم المتحدة  -الدورة السابعة والثالثون ()1983

ورد يف هذا امليثاق الذي صوتت عليه الجمعية العامة لالمم املتحدة مبشاركة لبنان عام ّ 1983أن «الجنس
البرشي هو جزء من الطبيعة وان الحياة تعتمد عىل العمل املتصل للنظم الطبيعية التي تع ّد مصدر الطاقة
واملواد الغذائية».
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كام واكد هذا امليثاق عىل انه يجب عىل االنس��ان ان يكتس��ب املعرفة الالزم��ة لصيانة وتنمية قدرته عىل
اس��تخدام املوارد الطبيعية بطريقة تكفل الحفاظ عىل االنواع االحيائية والنظم االيكولوجية لصالح االجيال
الحارضة واملقبلة» .واش��ار هذا امليثاق اىل الرتابط القائم بني االنس��ان والبيئة كون «احتياجات االنس��ان ال
تلبى اال بضامن اداء النظم الطبيعية لوظائفها عىل نحو مالئم».
اعالن ريو دو جانيرو ()1992

لقد ّأسس��ت قمة ريو لفهم أوس��ع يف ما يختص بوضع الحامية البيئية لالنسان كأحد حقوقه الطبيعية وقد
نت��ج عن قمة ريو ما س��مي بـ «اجندة  »21وهو جدول اعامل الق��رن الحادي والعرشين ويتض ّمن رضورة
الرتكي��ز عىل متكني االكرث حاجة من اس��تعامل املوارد التي يحتاجونها للمعيش��ة والتنمية كام وادارة هذه
امل��وارد وهن��ا يالحظ التداخل القائ��م بني حقوق االنس��ان والبيئة وقد طالبت «االجن��دة  »21من الدول
املش��اركة مبا فيها لبنان تطوير وتفصيل اس�تراتيجيات وطنية للتنمية املستدامة لوضع االلتزامات السياسية
ح ّيز التنفيذ.
اال ان ه��ذه االجن��دة افتقدت اىل آلية واضحة للتطبيق وتالياً يقع عىل عاتق الدول واجب وضع دراس��ات
اخص تركيز االهتامم حول تفعيل دور املواطن يف اطار
اس�تراتيجية يف مجال التنمية املس��تدامة وبش��كل ّ
حامية البيئة والعكس بالعكس.
أهم ما يثري االهتامم يف جدول اعامل القرن  21هو االرتباط املحوري بني مختلف املواضيع البيئية املثارة
ّإن ّ
فنجد ان االنسان هو اما الفاعل املبارش يف اطار حامية البيئة او الهدف من الحامية البيئية؛ ويف كال الحالتني،
يكون القانون الدويل قد ك ّرس الحقّ بالبيئة كحق من حقوق االنسان ا ّما باملشاركة املبارشة أو بالحامية غري
املبارشة من خالل حامية البيئة التي يتفاعل يف إطارها:
الوجود املحوري لالنسان يف اطار مبدأ التنمية املستدامة عرب:
خلق توازن يف استعامل املوارد البيئية وادارتها والحفاظ عليها.
ادخال قضايا البيئة والتنمية املستدامة يف سياسات الدول وعمليات صنع القرار.
تقوية دور املجموعات وجميع فئات املجتمع:
 مشاركة النساء.االصليي.
 االعرتاف بدور السكاننّ
 تقوية دور ّاملنظامت غري الحكومية.
 تفعيل دور العامل واملزارعني ونقاباتهم يف اطار التنمية البيئية.ّ
يتلخص باملبدأ االول لالعالن
ولعل اهم ما صدر عن مؤمتر ريو يف االعالن ويتعلقّ بحق االنسان ببيئة سليمة
ّ
ينص عىل ما ييل:
وهو ّ
ومنسقة مع
«ان االنسان يأيت يف مركز اهتامم التنمية املستدامة ،مبعنى ّان له الحق يف حياة صحية منتجة ّ
الطبيعة».
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اعالن جوهانسبورغ ()2002

تم يف ق ّمة ريو يف اعالنها الذي اك ّد عىل االلتزامات
وقد جاءت ق ّمة جوهانس��بورغ لتك ّمل وتؤك ّد وتتابع ما ّ
ً
الس��ابقة يف اطار التنمية املس��تدامة كام وانها قد ابرزت اىل الوجود التزامات جديدة اكرث تطورا وكلها تعبرّ
عن ارادة الدول بتكريس حق االنسان بالتنمية املستدامة مع ما يتضمنه ذلك من رضورة الرتكيز عىل البيئة
كمك ّون اسايس يف هذه التنمية املنشودة.
«ان اتفاقية اطار حول الحقوق مبوارد املجتمعات املحلية تعزز حقوق سكان املناطق الغنية باملوارد والذين
تهدد املناجم والنفط وقطع االش��جار والصناعات االس��تخراجية االخرى معيش��تهم .عالوة عىل ذلك يجب
ان يضم��ن القان��ون وعىل جميع املس��تويات الحقوق البيئية ومن ضمنها الح��ق مبعلومات كاملة ،حقوق
املستهلك والتحذير والوقاية ومبدأ املل ّوث يدفع».
قرار اتخذته الجمعية العامة  - 1/60 -نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005

ان الدول املجتمعة يف اطار مؤمتر القمة العاملي ومنها لبنان اش��ارت اىل رضورة تحقيق التنمية املس��تدامة
واعتبار ان التنمية املستدامة للشعوب األصلية ومجتمعاتها أمر له أهمية حيوية يف مكافحة الجوع والفقر
كام واالشارة اىل العالقة الحيوية الوثيقة بني صحة االنسان وسالمة البيئة.
قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة 94/45

ينص هذا القرار عىل ان لجميع األفراد حق العيش يف بيئة مالمئة للصحة والسالمة .وقد دعا القرار إىل تعزيز
وأصح.
الجهود يف سبيل ضامن بيئة أفضل ّ
القرار  2005/60الصادر عن الهيئة العليا لحقوق االنسان في االمم المتحدة

ُيش�ير هذا القرار ،الذي يحمل عنوان «حقوق االنس��ان والبيئة كجزء من التنمية املستدامة» ،اىل ّأن السلم
واالس��تقرار واحرتام حقوق االنس��ان وحرياته االساس��ية كام واحرتام البيئة التي ينمو ويتفاعل فيها رضورة
لض�مان التنمية املس��تدامة .ويذكر ه��ذا القرار انه عىل الدول عند تطوير قوانينه��ا البيئية ان تتنبه اىل ّان
التدهور البيئي ّ
يرض مبارشة باالنسان وحقوقه الطبيعية.

 .2االتفاقيات والمعاهدات التي تثير بشكل عرضي مسألة حق
االنسان ببيئة سليمة
اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرتها منظمة االونيسكو 1972 -

ان الهدف من هذه االتفاقية هو وضع الئحة باملرافق الطبيعية والثقافية ذات قيمة ال ميكن تعويضها والتي
ينبغي الحفاظ عليها لصالح االجيال الحالية واملستقبلية .ومن هنا نتبني اهمية حق االنسان بالتمتع بحقوق
متساوية لجهة املعامل البيئية والطبيعية ورضورة املحافظة عليها.
اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم ىف نقل النفايات الخطرة عرب الحدود والتخلص منها والربوتوكول التابع لالتفاقية
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ت��م التصديق عىل ه��ذه االتفاقية عام  1989كرد فعل لإلنتاج العاملي الس��نوي ملئ��ات املاليني من أطنان
النفايات الخطرة عىل صحة اإلنس��ان والبيئة والحاجة املاسة للتدابري الدولية الالزمة للتعامل مع نقل هذه
النفايات عرب الحدود ولضامن إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.
تنص عىل رضورة
ان ديباج��ة ه��ذه االتفاقية تثري موضوع الحفاظ عىل الصحة والس�لامة البرشية حي��ث ّ
ان ت��درك الدول االطراف «خطر االرضار الت��ي تلحق بالصحة البرشية والبيئة من ج��راء النفايات الخطرة
والنفاي��ات االخرى» وتضع يف االعتبار «التهديد املتزايد للصحة البرشية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات
الخطرة» وتؤكد هذه االتفاقية عىل ان «الدول مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية املتعلقة بحامية الصحة
البرشية وحامية البيئة والحفاظ عليها».
وقد ذ ّكرت هذه االتفاقية باعالن مؤمتر االمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية (س��توكهومل  )1972ووضعت
يف االعتبار «روح ومب��ادىء واهداف ومهام» امليثاق العاملي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة لالمم
املتحدة يف دورتها الس��ابعة والثالثني (« )1983بوصفه القاعدة االخالقية فيام يتعلق بحامية البيئة البرشية
وصيانة املوارد الطبيعية».
اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التى تعمل
على تآكل طبقة األوزون

تم التصديق عىل هذه االتفاقية يف  22اذار عام  1985بدون االتفاق عىل إجراءات ضبط محددة .ولقد كان
الهدف منها دعم التعاون الدويل لحامية طبقة األوزون العليا من اآلثار الضارة ألنش��طة اإلنس��ان املختلفة
لذا فهي تقدم إطار عمل ميكن من خالله تبادل البيانات يف ما يتع ّلق باألمور الخاصة بطبقة األوزون وتقدم
أيضا أساس��اً لتحديد إطار عمل قانوين (بروتوكول مونرتيال) .وتربط اتفاقية فيينا يف ما بني البيئة وس�لامة
االنس��ان من خالل االش��ارة اىل االرضار الجس��يمة التي قد تصيب االنس��ان يف حال حصول اي رضر لطبقة
االوزون وبالتايل اىل رضورة حامية االنسان من هذه املخاطر.
االتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجى وبروتوكول كارتاجينا الخاص بالسالمة الحيوية

تم التصديق عىل هذه االتفاقية عام  1992وهى تهدف إىل تناول جميع أوجه الحفاظ عىل التنوع البيولوجى
واالس��تخدام املس��تمر ملكونات التنوع البيولوجى واملشاركة العادلة واملنصفة ىف العوائد بدال من استغاللها
واحتكاره��ا لدى املوارد املورثة .وتعكس االتفاقية التزامها بتحقيق املوازنة بني الحاجة للحفاظ عىل التنوع
البيولوجى وبني دواعى التنمية كجزء من االهتامم الوطني والدوىل بالتنمية املس��تدامة مع التذكري برضورة
عدم تعريض الصحة البرشية والبيئة للخطر.
وتلتزم الدول األطراف باتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ عىل التنوع البيولوجى وذلك بانشاء مناطق محمية
وحامية  -وإن لزم اس�ترجاع  -األنظمة الحيوية املختلفة واملواطن الطبيعية والس�لاالت املهددة باالنقراض
والتحكم ىف املخاطر الناتجة عن استخدام الرتكيبات العضوية الحية املعدلة ( )LMOsوغريها من األنشطة
التى تؤثر بشدة عىل التنوع البيولوجى.
ك�ما ويعيد بروتوك��ول كارتاجينا التذكري باملخاطر الت��ي ميكن ان تحملها التقني��ات البيولوجية عىل صحة
وسالمة االنسان من خالل التأثري الذي تحمله عىل البيئة مبك ّوناتها البيولوجية.
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اتفاقية إطار عمل األمم المتحدة الخاص بتغير المناخ وبرتوكول كيوتو

ت��م التصدي��ق عىل هذه االتفاقية عام  1992ك��ردّة فعل عىل االهتامم الزائد بالتغري ىف مس��تويات غازات
الغالف الجوي وخاصة زيادة غازات البيوت الزجاجية التى قد تؤدّي إىل ارتفاع درجة حرارة الكون .وهدف
هذه االتفاقية هو تثبيت تركيز غازات البيوت الزجاجية يف الغالف الجوي إىل مستوى مينع التدخل الخطري
لإلنس��ان ىف النظام املناخي (مع العلم بأنه ال ميكن التأكد علميا من املس��توى الذى ميثل «خطرا») وذلك
خالل فرتة زمنية تسمح لألنظمة الحيوية بالتأقلم مع التغري املناخي .ومن أهدافها أيضاً ضامن عدم تهديد
االنت��اج الغذايئ والتمكني من تحقيق التنمية االقتصادية املس��تدامة وحامية النظام البيئي ألجيال الحارض
واملس��تقبلّ .إن اتفاقي��ة نيو يورك الخاصة بالتغ�ير املناخي تذكر يف ديباجتها املخاط��ر املتأتية عن التغيري
املناخي والتي قد تعرض االنسان والبيئة معا لشتّى االخطار.
اتفاقية مكافحة التصحر

ظهرت مبادئ االتفاقية الدولية ملكافحة التصحر من خالل توصيات مؤمتر قمة األرض يف ريو دي جانريو عام
 1992وقد تم إقرار االتفاقية يف باريس عام  1994ودخلت حيز التنفيذ يف العام . 1996
الهدف الرئييس لالتفاقية هو مكافحة التصحر والوقاية من تأثريات الجفاف واالس��تجابة لها يف الدول التي
تع��اين من الجفاف الح��اد و/أو التصحر من خالل اتخاذ اإلجراءات الفعالة عىل كل املس��تويات بدعم من
التع��اون والرشاكات الدولية ضمن إطار م��ن التوجه املتكامل الذي يتامىش مع مبادئ األجندة  21وبهدف
املش��اركة يف تحقيق التنمية املس��تدامة يف املناطق املتأثرة .ان هذه االتفاقية تثري مس��ألة حقّ االنسان يف
العي��ش ببيئة متوازنة محمي��ة ال تعرضه للمخاط��ر الطبيعية من خالل حامية جمي��ع مكونات املنظومة
االيكولوجية.
تعتم��د اتفاقية مكافح��ة التصحر يف جوهرها عىل مبدأ مش��اركة املجتمعات املحلي��ة يف تحديد أولويات
مكافحة التصحر وصياغة الربامج التي تواجه هذه الظاهرة حسب الحاجات الحقيقية كام تعتمد االتفاقية
ع�لى مبدأ التعاون الوطن��ي واإلقليمي والدويل وبناء الرشاكات لتحقيق أه��داف مكافحة التصحر واإلدارة
املستدامة لألرايض.
إتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة

ت��م التصديق عىل هذه االتفاقية ىف العام  2001ومازالت «لجنة التفاوض متعددة الحكومات» التي قامت
بتطويرها تجتمع سنويا لالعداد لبداية رسيعة النعقاد أول مؤمتر لألطراف بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ.
وهدفها العام هو حامية صحة االنس��ان والبيئة من امللوثات العضوية الثابتة ( )POPsوسوف تلتزم الدول
األطراف بأخذ التدابري املتعلقة بعدد اثني عرش من الكيامويات املحددة (كمجموعة مبدئية) والتى تشمل
املبي��دات املنتجة عن قصد والكيامويات الصناعية (األلدرين والكلوردين والـ  DDTوالديلدرين واالندرين
والهيبتا كلور والهكس��اكلورو بنزين واملريكس والـ  PCPsوالتوكسافني) واالنبعاثات املنتجة بدون قصد من
العمليات الصناعية وعمليات االشتعال.
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اتفاقية روتردام الخاصة بإجراء الموافقة المسبقة العلم على بعض الكيماويات والمبيدات
الخطرة في التجارة الدولية

يكمن دور هذه االتفاقية يف حامية صحة اإلنس��ان والبيئة م��ن مخاطر امللوثات العضوية الثابتة .والهدف
منها هو حامية صحة اإلنسان والبيئة من بعض الكيامويات الخطرة عن طريق دعم املشاركة يف املسؤولية
وتع��اون األطراف املختلفة فيام يتعلق بالتجارة الدولية واالس��تخدام الس��ليم بيئياً وذلك بتس��هيل تبادل
املعلوم��ات الهامة وتقديم عملي��ة متفق عليها لصنع الق��رارات الوطنية الخاصة باس��ترياد وتصدير هذه
الكياموي��ات ثم توزيع هذه القرارات الوطنية عىل جميع األط��راف .وتتضمن االتفاقية اإلجراءات الخاصة
لتوزيع قرارات الدول املس��توردة املتعلقة بعمليات الش��حن املس��تقبلية لبعض الكيامويات ،وأيضاً التأكد
م��ن التزام الدول املصدرة بهذه القرارات .والنتيجة ه��ي أن جميع األطراف ملزمون بعدم تصدير  41نوعا
من املبيدات والكيامويات الصناعية التي حددتها االتفاقية بدون موافقة الدولة املس��توردة مسبقة العلم.
وهن��اك رشوط لتب��ادل املعلومات املحددة بني اإلط��راف ولتصنيف الكيامويات الخطرة التي قد تس��تورد
أو ُتص َّدر ,وإلعالم األطراف بأي قرارات وطنية لحظر اس��تخدام مادة كياموية أو تقييد اس��تخدامها بش��دة.
تتم إضافة كيامويات أخرى إىل قامئة االتفاقية يف املس��تقبل عن طريق عملية محددة تقوم فيها
وس��وف ّ
«لجنة مراجعة الكيامويات» بتقييم الكيامويات املرش��ح ضمها للقامئة والتي تشمل املبيدات الخطرة التي
تحددها الدول النامية أو الدول التي مير اقتصادها مبرحلة انتقالية وكذلك الكيامويات أو املبيدات التي تم
حظرها أو تقييد استعاملها ألسباب تتعلق بالصحة والبيئة والتي يحددها األطراف يف موقعني جغرافيني عىل
األق��ل .ولقد اتفق األطراف عىل التعاون يف عملية دعم املس��اعدة الفنية وبناء القدرات يف تنفيذ االتفاقية
ولكن ال توجد آلية مادية محددة .
االتفاقيات التابعة لمنظمة حظر استخدام األسلحة الكيماوية

تم التصديق عىل االتفاقية الخاصة مبنع تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام األسلحة الكياموية والدمار الناتج
عنها ىف  3سبتمرب عام  1992والغرض من االتفاقية هو منع استخدام األسلحة الكياموية ذات الدمار الشامل
والتخلص منها وهى تش��مل الكيامويات الس��امة وتوابعها وخاصة الذخرية املصمم��ة واألجهزة واملعدات
الخاصة بانتش��ارها .وعىل ال��دول األطراف يف االتفاقية منع تطوير وإنت��اج وامتالك وحفظ ونقل وتخزين
واس��تخدام األس��لحة الكياموية وعليها أيضا منع استخدام عنارص التحكم ىف الش��غب كوسيلة من وسائل
الحرب وتدمري األس��لحة الكياموية املتواجدة (وتشمل تلك املوجودة ىف حيز مناطق دولة أخرى من الدول
األط��راف) وذل��ك بإتباع معايري االتفاقية وحدودها الزمنية وإجراءاتها مع اس��تخدام طرق مناس��بة (ليس
بإلقائها ىف مياه البحار أو بدفنها يف األرض أو بحرقها ىف أماكن مفتوحة) .وعىل الدول األطراف أيضاً أن تقوم
بتدمري جميع املنشآت التى تنتج هذه األسلحة تحت إرشاف مراجعة دولية صارمة وبإتباع معايري االتفاقية
وحدودها الزمنية وإجراءاتها وعليها أن تكون واضحة ورصيحة يف ما يتعلق بالفحص الخاص مبنع انتش��ار
األس��لحة الكياموية ومتعلقاتها مع تقديم العون واملس��اعدة للدول األط��راف األخرى عند تعرضها لهجوم
باألسلحة الكياموية ودعم التعاون الدويل ىف مجال األنشطة السلمية التي تستخدم فيها الكيامويات.
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االتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة  -اتفاقية آرهوس

ترمي هذه االتفاقية إىل إتاحة فرص الحصول عىل املعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور يف اتخاذ القرارات
بش��أنها واالحتكام إىل القضاء يف املس��ائل املتعلقة به��ا  -اتفاقية آرهوس ،التي تربط ب�ين الحقوق البيئية
وحقوق اإلنسان وبالرغم من كونها صكاً إقليمياً ،وتتجلىّ أهم ّيتها العامل ّية بأ ّنها تحظى باالعرتاف عىل نطاق
واسع ،وهي مفتوحة النضامم البلدان غري األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألوروبا ،رشيطة موافقة األطراف.
وتنص االتفاقية عىل أن التنمية املستدامة ال ميكن أن تتحقق إال من خالل اشرتاك أصحاب املصلحة املعنيني
كافة ،وهي تربط بني مس��اءلة الحكومة وحامية البيئة .كام تحدد االتفاقية العنارص األساس��ية للمش��اركة
الشعبية ،وقد حظيت أحكامها باعرتاف واسع النطاق كمقياس ملا يسمى أحيانا بالدميقراطية البيئية .وتشمل
هذه األحكام ،إتاحة الحصول عىل املعلومات البيئية ،وإرشاك الجمهور عىل نحو مبكر ومس��تمر يف عملية
صنع القرار ،وتوس��يع نطاق املش��اركة ،والعمليات التي تتس��م بالش��فافية واملالءمة للمستخدمني ،والتزام
السلطات مبراعاة مساهامت الجمهور ،وتوفر الهياكل األساسية الداعمة والسبل الفعالة لإلنفاذ/الطعن.
وتلقى االتفاقية قبوال واسعا باعتبارها مثاال ُيقتدى به لتنفيذ املبدأ  10من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية.
وهي تشمل ثالثة مكونات رئيسية :الحق يف املعرفة ،وحق املشاركة يف اتخاذ القرارات ،والحق يف االنتصاف
أو املراجعة .وعموما ،تتسم االتفاقية بالسامت التالية ذات الصلة بحقوق اإلنسان:
(أ) تقت�ضي قيام األطراف بضامن الحق يف الحصول عىل املعلومات عن البيئة ومش��اركة الجمهور يف اتخاذ
القرارات بش��أنها واالحتكام إىل القضاء يف املس��ائل املتعلقة بها .كام تشري إىل الهدف املتمثل يف حامية حق
كل فرد من أجيال الحارض واملستقبل يف العيش يف بيئة مالمئة للصحة والسالمة .وهذه الحقوق هي األساس
لشتى املتطلبات اإلجرائية يف االتفاقية؛
(ب) تحدّد املعايري الدنيا التي يجب أن ُتس��توىف ،بيد أنها ال متنع أي طرف من اعتامد تدابري أبعد مدى يف
س��بيل توفري الحصول عىل املعلومات ،واملش��اركة الجامهريية أو االحتكام إىل القضاء .كام تحظر االتفاقية
مامرس��ة التمييز ،عىل أس��اس املواطنية أو الجنسية أو مكان الس��كن ضد من يسعون إىل مامرسة الحقوق
املكفولة لهم مبوجب االتفاقية؛
(ج) تفرض عىل السلطات العامة التزامات محددة بشكل عام لتشمل الهيئات الحكومية من كل القطاعات
وعىل كافة املس��تويات ،والهيئات التي تضطلع بوظائف إدارية عامة .وتس��تثني الهيئات التي تعمل بصفة
قضائية أو ترشيعية .كام يشمل تعريف «السلطة العامة» مؤسسات املنظامت اإلقليمية للتكامل االقتصادي
التي تصبح طرفاً يف االتفاقية (مثل ،مؤسسات االتحاد األورويب)؛
(د) تتضمن اش�تراطاً عاماً يق�ضي بأن تعمل األطراف عىل تعزيز تطبيق مب��ادئ االتفاقية يف إطار الهيئات
والعمليات الدولية يف املسائل املتصلة بالبيئة.
االتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن االضرار الناجمة عن التلوث النفطي
()1992

ان حق االنس��ان ببيئة س��ليمة مش��ار اليه يف هذه االتفاقية ضمن اطار الحق بالتعويض العادل عن الرضر
البيئي ّ
لكل مترضر وهو ما يعني ّان الحق يالبيئة الس��ليمة مل يعد حقا معنويا امنا بات حقاً فعلياً يعت ّد به
لتحصيل الحقوق.
16

االتفاقية  136الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحماية من مخاطر التسمم
المنبعث من البنزين ()1971

ت��م التصديق عىل هذه االتفاقية ىف  23حزيران  1971و تهدف إىل الحامية من مخاطر اس��تخدام البنزين
ومنتجات��ه التى تحتوى عىل نس��بة تزيد عىل  .%1فاس��تخدام البنزين أو املنتج��ات املحتوية عليه محظور
إال ىف األماك��ن ذات األنظم��ة املغلقة أو ىف الح��االت التي تتو ّفر للعاملني الحامية من الخطر (باس��تخدام
األقنعة مثال) .ويجب أن ال يتع ّرض األشخاص دون الثامنة عرشة أو النساء الحوامل أو املرضعات للمنتجات
الت��ي تحت��وي عىل البنزين ىف مناطق العمل .وتدعم االتفاقية اس��تخدام بدائل ومواد ومنتجات أقل خطرا
وتطال��ب باتخاذ اإلجراءات املناس��بة الخاصة بحامية العاملني من التعرض ملخاط��ر البنزين ومنتجاته عن
طري��ق التنف��س والجلد .ويجب رصد تركيز البنزين ىف مناطق العم��ل وحفظها تحت املعايري املتفق عليها
ويجب أيضا رصد الحالة الصحية للعاملني.
االتفاقية  139الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -التحكم في المخاطر بسبب العمل نتيجة
للمواد والعوامل المسببة للسرطان ()1974

ترم��ي ه��ذه االتفاقية إىل حامية العاملني من خط��ر التعرض للمواد والعوامل املس��ببة للرسطان ومطالبة
األطراف باس��تبدالها مب��واد وعوامل أخرى أقل خطراً وغري مس�� ّببة للرسطان .وعند ع��دم إمكانية تحقيق
االس��تبدال يجب اتخاذ العمليات املناس��بة لتقنني اس��تخدام املواد الرسطانية م��ع العمل عىل تقليل عدد
العامل�ين املعرض�ين للخطر وتقليل فرتة التعرض مع االحتفاظ بنظام مناس��ب لتس��جيل الحاالت املعرضة
للخطر .ويجب إعالم العامل�ين باملخاطر املحتملة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعمل الفحوصات واالختبارات
الطبية خالل وبعد فرتات العمل لتقييم حجم التعرض والحالة الصحية.
االتفاقية  148الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -حماية العاملين من المخاطر بسبب العمل
فى بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء والذبذات ()1977

ترمي إىل حامية العاملني من مخاطر الضوضاء والذبذات وتلوث الهواء باملواد الخطرية أو التي تؤثر س��لبيا
ع�لى الصحة .ويجب عىل األط��راف أن يقوموا بوضع ترشيع وبرامج لحامية العاملني من املخاطر بس��بب
العم��ل مع تأس��يس وتحديث معايري وحدود للتعرض ىف مناطق العم��ل .ويجب أن تطبق هذه اإلجراءات
عىل املنش��آت والعمليات الحالي��ة والحديثة منها  .وإذا مل تنجح اإلجراءات عن��د تنفيذها ىف تحديد كمية
تلوث الهواء ىف مناطق العمل إىل الدرجة املناسبة ينبغي أن تتوافر للعامل معدّات حامية شخصية ومناسبة.
ويجب إعالم العاملني باملخاطر الناتجة عن عملهم وباإلجراءات الالزمة لحاميتهم من هذه املخاطر والتحكم
فيها مع العمل عىل تقييم صحة العاملني املعرضني للخطر من وقت آلخر.
االتفاقية  162الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -تحقيق السالمة عند استخدام األسبستوس
()1986

هدفها حامية العاملني من خطر التعرض لألسبستوس -الذي هو من مسببات الرسطان  -عن طريق التنفس.
ويج��ب عىل األطراف تطوي��ر وتنفيذ وتحديث متطلبات وطنية صارمة ملنع التعرض ملخاطر األسبس��توس
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والتحكم فيها .ويجب منع عمليات رش جميع أنواع األسبس��توس ويجب أن يخضع اس��تخدامها إىل الحظر
الت��ام أو الجزيئ مع محاولة اس��تبداله مبنتجات وتكنولوجيا أقل خطورة .ويجب أن ُيقنَّن اس��تخدامه وأن
يخضع العاملون ملتطلبات صحية صارمة لحامية صحتهم مع إعالمهم باملخاطر املحتملة وإجراءات الوقاية
ال�لازم اتخاذها .ويجب أيض��ا العمل عىل تنقية اله��واء ىف مكان العمل ،وعىل العامل�ين أن يقوموا برصد
املس��تويات املهنية لصحة العامل املعرضني للمخاطر مع الحفاظ عىل الس��جالت املناس��بة والخاصة بذلك.
ويج��ب أيض��ا اتخاذ التدابري الالزمة ملنع الع�مال من مغادرة مكان العمل مبالب��س ملوثة ،وملنع انبعاثات
األسبستوس أثناء أنشطة التخلص من نفاياته.
االتفاقية  170الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -السالمة عند استخدام الكيماويات فى
العمل ()1990

ترم��ي إىل تطوير اإلجراءات القانوني��ة املوجودة لحامية العامل من اآلثار الض��ارة للكيامويات عن طريق
تنظي��م إدارة الكيامويات ىف منطقة العمل .وتش��مل االتفاقية حق العامل ىف معرف��ة طبيعة الكيامويات
املس��تخدمة ىف مكان العمل ودخوله��م إىل املعلومات الخاصة بتلك الكياموي��ات .وهناك إجراءات معينة
لتقييم مخاطر الكيامويات مع إعالم العامل بحجم تلك املخاطر وحاميتهم منها .وللعامل الحق ىف االبتعاد
عن مخاطر الكيامويات يف مواقع العمل إذا كانت تشكل خطراً جسي ًام عىل صحتهم .وتلزم االتفاقية جميع
أطرافه��ا املصدرين ألي م��ن الكيامويات املحظورة يف مواقع العمل بإبالغ الدول املس��توردة بحقيقة هذه
املادة ،وهناك تش��ابه يف هذه النقطة مع رشوط تبادل املعلوم��ات التابعة التفاقية روتردام لجهة املوافقة
املبدئية مسبقة العلم.
ّإن كل ما تقد ّم ذكره ُيعبرّ بش��كل واضح عن إرادة دولية حقيق ّية بوضع حقوق االنس��ان البيئية يف مقدمة
االولو ّيات عرب رسم اطار قانوين يشتمل يف حناياه عىل جميع املفاهيم التي من شأنها ان تعالج بشكل مبارش
او غري مبارش تفاقم االوضاع البيئية مبا يختص باالنسان.
وم��ن ال�ضروري النظر اىل هذه املواثيق والنصوص الدول ّية عىل انه��ا مقدّمة لتبنّي هذه االفكار يف القانون
الداخ�لي عرب طرحها يف القانون الوضعي الداخ�لي؛ فأين لبنان وقانونه الداخيل من القانون الدويل يف اطار
حامية البيئة وترابط ذلك مع حقوق االنسان؟

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
ّ
تتوخى دراس��ة الجانب الترشيعي األخذ باالعتبار الشقّ املتع ّلق باالنظمة واالتفاقيات واملعاهدات الدولية
ينضم اليها ،وهي عىل جانب من االهمية يف ما يتعلق بحامية البيئة.
التي تبنّاها لبنان ،كام وتلك التي مل ّ
اال ان املنح��ى الدويل يبقى قارصاً ع��ن إعطاء الصورة الصحيحة ملا هي عليه الحالة البيئية يف لبنان طاملا مل
نستعرض النصوص القانونية واالنظمة التي ترعى حق االنسان ببيئة مستدامة.
انصب املنحى العام يف لبنان يف هذا االتجاه حيث االشارة اىل رضورة تحديث القوانني البيئية واالهتامم
وقد ّ
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باملش��اريع التي ترعى سالمة البيئة ،وقد جاء يف البيان الوزاري لحكومة اإلصالح والنهوض بالنسبة للترشيع
البيئي «...أن العناية بالبيئة والحفاظ عليها ،يتطلبان تخطيطاً وترشيعاً ...كام تتطلب هذه العناية التش��دد
يف تطبيق القوانني وتنفيذ القرارات.»...
ويف هذا السياق نشرياىل ان الترشيع اللبناين يتبع هرمية يتصدرها الدستور ثم االتفاقيات الدولية فالقوانني
واملراسيم والتعاميم.
نتبي
الب��د من مراجعة املنظومة القانونية عىل ان نّ
قياس��اً عىل ذلك ،وتبياناً لواقع الترشيع البيئي يف لبنانّ ،
النواقص التي تعرتيها متهيداً الستنباط الحلول والتوصيات.
متاشياً مع ما ورد يف البيان الوزاري ،سوف نتطرق إىل مدى تكريس حق اإلنسان ببيئة سليمة يف الترشيعات
اللبناني��ة من جهة ،لدراس��ة العوائق التي تح��ول دون امكانية التطبيق الفعال للقوان�ين البيئية من جهة
اخرى.

 .1الدستور اللبناني
ان البحث عن أحكام قانونية تعالج موضوع حق اإلنس��ان يف بيئة س��ليمة يحتم الس��ؤال عن وجود ركيزة
دستورية.
تم إدراج سنة « 2005ميثاق
كرست بعض دساتري الدول األجنبية حق اإلنسان ببيئة سليمة .ففي فرنسا مث ًال ّ
نصت املادة األوىل من امليثاق املذكور عىل أنه «لكل إنسان الحق بالعيش
البيئة» يف مقدمة الدستور بحيث ّ
النص وضع حقّ االنس��ان ببيئة س��ليمة يف مصاف الحقوق
يف بيئ��ة متوازن��ة تحافظ عىل صحته» .ان هذا ّ
االساسية ( )droits fondamentauxالتي يكفلها الدستور والتي عىل جميع النصوص التي ما دون الدستور
ضامنها.
وهن��اك نصوص دس��تورية يف العديد من دول العامل (كوريا الجنوبية ،االك��وادور ،هنغاريا ،البريو ،الربتغال،
تنص املادة
تنص عىل حامية الحق يف البيئة ،إذ ّ
الفيليبني ،املكسيك ،اندونيسيا – عىل سبيل املثال ال الحرص) ّ
تنص املادة
 54من الدستور االسباين لعام  1978عىل «متتع اإلنسان ببيئة مناسبة تساهم يف تطويره» ،بينام ّ
 123من دس��تور بريو لعام  1979عىل «الحق بالعيش يف بيئة س��ليمة ومالمئة لتطوير الحياة والحفاظ عىل
الري��ف والطبيع��ة» ،ويف عام ُ ،1999أعطي الحق يف البيئة الس��ليمة مرتبة دس��تورية بتضمني املادة  4من
دستور املكسيك الفقرة التالية« :لكل شخص الحق يف التمتع ببيئة مالمئة لنموه وسالمته».
ّ
ولعل الدس��تور العراقي من الدس��اتري العربية القليلة التي اهتمت بهذا الحق فقد ورد يف املادة  33منه:
«أوالً :لكل فرد حق العيش يف ظروف بيئية سليمة.
ثانياً  :تكفل الدولة حامية البيئة والتنوع االحيايئ والحفاظ عليهام».
نص عىل ان «للجميع الحقّ ببيئة ال ّ
ترض بصحتهم او بسالمة عيشهم وببيئة
اما دستور جنوب افريقيا فقد ّ
محمي��ة ملصلح��ة االجيال الحالية والالحقة من خ�لال ترشيعات مفيدة وخطوات تس��اهم يف الوقاية من
التلوث والتدهور البيئي».
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وتشري دراسة حديثة تبنّتها  EarthJusticeاىل ا ّنه من بني  191دولة  109تأيت عىل ذكر رضورة حامية البيئة
واملوارد الطبيعية ،ومنها  53دولة تعرتف بشكل رصيح بحقّ االنسان ببيئة سليمة(.)1
أما يف لبنان ،فلم يتطرق الدستور اىل موضوع حامية البيئة ،وهذا يعود ،اوالً اىل الحالة السياسية واالولويات
التي كانت قامئة عند تعديل الدستور ا ّبان الجمهورية الثالثة ،وثانياً اىل تأخر املرشع اللبناين بادراك أهمية
الحفاظ عىل البيئة .وميكن للمش�ترع اللبناين ان يس��تأنس بالتجربة الفرنسية التي دومنا اللجوء اىل تعديل
نص او رشعة ارادها املش�ترع ذات قيمة دس��تورية مراعاة لرضورة
للدس��تور يف حالته القامئة ،قام باضافة ّ
نص قانوين الحق.
اعتبار حق االنسان ببيئة سليمة ذات اولوية قانونية ينبغي البناء عليها عند وضع اي ّ
نص دس��توري يف هذا االطار من ش��أنه ان يساهم مبراعاة جميع الجوانب البيئية اذ مبجرد
ّإن اهمية وضع ّ
وضع نص بيئي دس��توري يكون املش�ترع قد اخترص الطريق والزم ّ
كل القوانني الالحقة بااللتزام باالولو ّيات
البيئية.
ويف س��بيل ملء للفراغ الدس��توري يف املجال البيئي ،ظهرت الحاجة اىل تكريس املبادىء األساس��ية لحامية
البيئة اق ّله يف قانون يحدد االطار القانوين العام لتنفيذ سياسة حامية البيئة الوطنية.
وامنا قبل أن نقوم بدراسة النصوص القانونية التي تحيط باملوضوع ال ب ّد لنا ،قياساً عىل الهرمية الترشيعية
التي ذكرنا من أن نستعرض االتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان يف هذا املجال.

 .2التشريعات العادية
أ .المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان

بفعل كونه دولة فاعلة يف هيئة االمم املتحدة ويف جامعة الدول العربية ومو ِّقعاً عىل ّ
كل املواثيق واالعالنات
املنبثق��ة عن هاتني الهيئتني ،ف��ان لبنان بطبيعة الحال هو ملتزم مبقررات الهيئ��ة العامة لالمم املتحدة يف
جميع املجاالت س ّيام البيئية منها:
وقع عليها لبنان بتاريخ .2002/05/22
اتفاقية استكهومل الخاصة بامللوثات العضوية الثابتة وقد ّ
اتفاقي��ة االمم املتح��دّة ملكافحة التصحر وقد جرى التصديق عليها يف القانون اللبناين بالقانون رقم 469
تاريخ .1994/12/21
اتفاقي��ة إط��ار عمل األمم املتح��دة الخاص بتغري املناخ وقد ج��رى التصديق عليه��ا يف القانون اللبناين
بالقانون رقم  359تاريخ .1994/08/11
االتفاقي��ة الخاصة بالتن��وع البيولوجي وقد جرى التصديق عليها يف القان��ون اللبناين بالقانون رقم 360
تاريخ .1994/08/11
اتفاقي��ة بازل الخاصة بالتحكم ىف نقل النفايات الخطرة عرب الح��دود والتخلص منها والربوتوكول التابع
لالتفاقية وقد صدق عليها لبنان بالقانون رقم  387تاريخ .1994/12/21
بروتوك��ول مونرتيال الخاص بامل��واد التى تعمل عىل تآكل طبقة األوزون وق��د جرى التصديق عليها يف
القانون اللبناين بالقانون رقم  253تاريخ .1993/03/31
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اتفاقي��ة فيينا الخاصة بحامية طبق��ة األوزون وقد جرى التصديق عليها يف القانون اللبناين بالقانون رقم
 253تاريخ .1993/03/30
اتفاقية برش��لونة لحامية البيئة البحرية واملنطقة الس��احلية للبحر األبيض املتوسط وقد جرى التصديق
عليها يف القانون اللبناين باملرسوم االشرتاعي رقم  126تاريخ .1977/06/30
االتفاقية الخاصة مبنع التلوث الناتج عن السفن ،وقد تبناها لبنان بتاريخ .1993/11/24
ب .المواثيق الدولية التي لم ُيصادق عليها لبنان

اتفاقي��ة روتردام الخاصة بإجراء املوافقة املس��بقة العلم عىل بعض الكياموي��ات واملبيدات الخطرة يف
التجارة الدولية.
ّإن أهمية االنضامم اىل هذه االتفاقية يتم ّثل بالنقاط التالية:
 اإلس��تفادة من املساعدات التقنية واملعلومات الخاصة باملواد الكياموية الخطرة واملبيدات التى تقدمهاالدول املصدرة إىل الدول املستوردة األطراف ىف اإلتفاقية.
 ضامن السيطرة عىل اإلتجار ىف املواد الكياموية الخطرة واملبيدات. تعزيز القدرات الوطنية لإلدارة السليمة بيئياً للموارد الكياموية الخطرة واملبيدات. العمل عىل منع اإلتجار غري املرشوع للمواد الكياموية الخطرة واملبيدات.االتفاقيات التابعة ملنظمة حظر استخدام األسلحة الكياموية.
االتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول عىل املعلومات عن البيئة -اتفاقية آرهوس.
ج .النصوص القانونية اللبنانية

ان اكرث ما يس�ترعي االهتامم عند دراس��تنا للقانون البيئي يف لبنان هو تبعرث النصوص وكرثتها وتشعبها من
ّ
يش��كل معضلة اساس��ية يف التمكن من وضع رؤية موحدة ملاهية
دون ان يكون لها عنوان جامع وهو ما
القانون البيئي وتحديد السياس��ات البيئية املتبعة وخطة الطريق التي ارادها املشرتع لحامية البيئة .تكمن
مخاطر او مس��اوىء هذا التش�� ّعب يف امكانية وجود نصوص متعارضة او غري متجانسة اىل ح ّد يعطل دور
وفعالية قانون ما كام ويؤدي ذلك اىل تفضيل تطبيق قانون ما عىل قانون اخر مام يسبب بعضاً من الجهل
لدى االفراد بطبيعة واهمية بعض القوانني.
ال ب ّد لنا ،يف س��ياق دراس��تنا لحقوق االنس��ان والبيئة يف لبنان ،من مراجعة بعض النصوص القانونية التي
تس��اهم يف تطوي��ر الوضع البيئي مبا ُيتيح القاء الضوء عىل السياس��ة البيئية املتبعّ��ة وتبيان مواضع الخلل
وامكانيات التحسني مبا يتالءم مع حاجة املواطن وامكانات الدولة املتاحة.
اه��م م��ا ميكننا ان نج��ده يف نظام قانوين هو ما يس�� ّمى بـ «قانون-اط��ار» ( )Loi-cadreيرعى جميع
ان ّ
الجوانب املتعل ّقة باالدارة البيئية عىل اال ّ
نقلل من اهمية القوانني التي ترعى املؤسسات ،االدارات والهيئات
املعنية يف معالجة القضايا البيئية والقوانني االخرى التي تطال املواضيع البيئية يف بعض جوانبها.
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( )1قانون حماية البيئة (رقم  444تاريخ )2002/7/29

ّ
لع��ل أب��رز نجاح يف موضوع تكري��س حامية البيئة هو إقرار قانون حامية البيئ��ة رقم  444تاريخ  29متوز
نصت املادة الثالثة منه عىل أنه «لكل اإلنس��ان الحق ببيئة س��ليمة ومستقرة ،ومن واجب كل
 .2002وقد ّ
مواطن السهر عىل حامية البيئة وتأمني حاجات األجيال الحالية من دون املساس بحقوق األجيال املقبلة».
ثم أضاف بأن أفضل وس��يلة
مبوجب هذه املادة ،ك ّرس املش�ترع اللبناين حق اإلنس��ان ببيئة س��ليمة ،ومن ّ
للوصول اىل هذا الهدف تكمن يف تحقيق التنمية املستدامة أي تأمني حاجات األجيال الحالية دون املساس
بقدرات األجيال املستقبلية.
يف هذا اإلطار ،أجمعت اآلراء الفقهية عىل أنه ،من أجل تأمني حياة سليمة لإلنسان ،يقتيض تحقيق التنمية
املستدامة بجمع التنمية االقتصادية الفعالة ،االجتامعية العادلة والبيئية املستقرة.
مل يكتف قانون حامية البيئة بإقرار حق اإلنسان ببيئة سليمة ،بل ألزم كل شخص طبيعي ومعنوي بااللتزام
باملبادىء البيئية املعرتف بها عاملياً ،أال وهي ( )1مبدأ االحرتاس (الذي يقيض باعتامد تدابري فعالة ومناسبة
باالس��تناد إىل املعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة املتاحة الهادفة إىل الوقاية من أي تهديد برضر
محتمل وغري قابل للتصحيح يلحق بالبيئة) )2( ،مبدأ العمل الوقايئ (الذي يقيض بالوقاية من األرضار التي
تصيب البيئة من خالل استعامل أفضل التقنيات املتوفرة) )3( ،مبدأ امللوث يدفع (الذي يقيض بأن يتحمل
امللوث تكاليف التدابري الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه) )4( ،مبدأ الحفاظ عىل التنوع البيولوجي (الذي
يقيض بأن تتفادى النش��اطات كاف��ة اصابة املكونات املختلفة للتنوع البيولوج��ي برضر) )5( ،مبدأ تفادي
تدهور املوارد الطبيعية (الذي يقيض بأن تتفادى كل النش��اطات التس��بب بأي أرضار غري قابلة للتصحيح
للم��وارد الطبيعية) )6( ،مبدأ املش��اركة (الذي يقيض بأن يكون ل��كل مواطن حق الحصول عىل املعلومات
املتعلقة بالبيئة ،وأن يس��هر كل ش��خص عىل سالمة البيئة ،ويس��اهم يف حاميتها وأن يبلغ عن أي خطر قد
يهدده��ا) )7( ،مبدأ التعاون (الذي يقيض بأن تتعاون الس��لطات العامة واملحلي��ة واملواطنون عىل حامية
البيئ��ة عىل كل املس��تويات) )8( ،مبدأ مراقبة التلوث (الذي يه��دف اىل الوقاية من التلوث والتحكم به يف
األوساط البيئية كافة من ماء وهواء وتربة ونبات ونفايات بحيث ال تؤدي معالجة التلوث يف الوسط البيئي
اىل انتقال التلوث اىل وسط آخر أو التأثري عليه) )9( ،مبدأ االعتامد عىل املحفزات االقتصادية كأداة مراقبة
وتنظيم من أجل التخلص من كل مصادر التلوث و/أو التخفيف منها وتعزيز سياس��ة التنمية املس��تدامة)،
( )10مبدأ تقييم األثر البيئي كوس��يلة للتخطيط واإلدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور املوارد
الطبيعية أو تقليصها أو تصغري حجمها اىل أدىن حد).
تن��درج كل املبادىء املذكورة أعاله ضم��ن اطار تطوير الوعي البيئي لدى املواطن�ين وبالتايل متكينهم من
املطالبة بحقوقهم يف بيئة سليمة.
كام أنشأ قانون حامية البيئة املجلس الوطني للبيئة الذي يتوىل املهام االستشارية التالية:
التوصية بتحديد األهداف واألولويات البيئية ،واقرتاح التعديالت عىل السياسات البيئية؛
تقييم النتائج البيئية لكل نشاط ذي عالقة باملوارد الطبيعية واصدار التوصيات الالزمة؛
تنسيق توجهات املؤسسات واالدارات والوزارات املعنية بحامية البيئة؛
التوصي��ة بتعديل القوان�ين واألنظمة واملواصفات واملعايري واملقاييس النوعي��ة الوطنية الخاصة بحامية
البيئة وثوابتها.
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يتم مبوجب مرس��وم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء ع�لى اقرتاح وزير البيئة،
أن تألي��ف املجلس املش��ار اليه ّ
يتم اصدار هذا املرسوم حتى اآلن.
ولألسف مل ّ
يبق��ى أن نش�ير اىل ّأن القيمة الفعلية الي قانون ،وبش��كل خ��اص للقوانني البيئية ،ه��ي يف التطبيق عرب
وض��ع آلية تتيح املجال ملراقبة حس��ن س�ير القانون ومتابعته ،وهو ما تعج��ز وزارة البيئة عن القيام به يف
الوقت الحايل ،ان الس��باب تقنية او السباب مالية او حتى ألسباب تتعلق بصالحيات محددّة هي أوسع من
الصالحيات الفعلية للوزارة.
هذا ونش�ير اىل وجود نقص فاضح يف النصوص التي تأيت عىل ذكر حق االنس��ان ببيئة سليمة .ان هذا الحق
ّ
ّ
يستش��ف فقط من ترداد العبارة .ان
النص والغاية من وضعه ورضورة تطبيقه وال
يس��تدل عنه عرب روحية ّ
ذلك يكون من خالل تحديد حقوق واضحة للمواطن باملداعاة البيئية او من خالل إلزام االدارات املختصة
رشح تطبيقات هذا القانون للعامة من خالل محارضات مخصصة لهذا الغرض عم ًال مبوجب االعالم.
( )2قانون تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها (رقم  690تاريخ )2005/8/26

بغي��ة الس��عي اىل التطبيق الفعيل للمبادىء املكرس��ة يف قانون حامية البيئة ،أق�� ّر املجلس النيايب هيكلية
جديدة لوزارة البيئة ،مبوجب القانون رقم  690تاريخ  ،2005/8/26الذي وضع البيئة يف عداد النظام العام
وخصه��ا برشطة بيئية لضامن حق كل مواطن ببيئة س��ليمة ،وك ّرس الدور الترشيع��ي والرقايب والتوجيهي
ّ
وجسد الالمركزية االدارية عرب انشاء دوائر اقليمية من شأنها تسهيل عمل املواطن.
للوزارةّ ،
أما مرشوع املرسوم التطبيقي لهذا القانون ،فهو قيد املراجعة لدى الجهات املعنية.
تش�� ّكل هذه النصوص العنرص االس��ايس يف تكوين قانون بيئي فعيل ُيعنى بحقوق االنسان ،ولكن ،طاملا ّأن
ك ًال من الدوائر التي تتولىّ ضبط املخالفات والدوائر القضائية ال تزال تفتقر إىل الجدية املطلوبة يف القضايا
البيئية ،ال ميكننا الحديث عن حقّ فعيل لالنسان ببيئة سليمة ،كون ضامن هذا الحق ال يكون اال بالتطبيق
الرصي��ح ملقتضيات القانون الذي ب��دوره من املطلوب ان يحدّث مواكب ًة لالتفاقي��ات الدولية التي التزمها
نص يعنى بالبيئة وال
لبنان كام واملعايري البيئية التي تحفظ لالنس��ان حقه بالبيئة الس��ليمة فال ميكن تصور ّ
يأخد باالعتبار ّ
كل الت ّقدم الحاصل يف هذا الحقل ،مع اإلشارة إىل ّأن القوانني البيئية هي قوانني تقنية ذات
خصوصية توجب عىل املشرتع مراجعتها واعادة النظر بها يف شكل دوري.
وم��ن أهم الثغر املوجودة حالياً يف النصوص اللبناني��ة أن املعايري والرشوط البيئية صدرت مبوجب قرارات
عن وزير البيئة دون استشارة مجلس شورى الدولة مام يجعلها غري قانونية ،وعرضة لعدم التطبيق من قبل
الوزارات املعنية املس��ؤولة عن الرتخيص .يجب إذاً أن يتم تحديد املعايري والرشوط البيئية يف نص تنظيمي
يصدر عن س��لطة مختصة وفقاً ألحكام القوانني واألنظمة النافذة ،ويلزم سائر السلطات اإلدارية .أضف إىل
ذلك أن عملية مراقبة االلتزام باملعايري والرشوط الصادرة عن قرارات وزارة البيئة غري فاعلة بسبب النقص
يف النص��وص القانونية الت��ي تنظم آليات وإج��راءات الرقابة ،ناهيك عن النقص يف اإلطار املؤسس��ايت ويف
القدرات الفنية والتقنية للدولة.
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 .2الوضع الراهن في لبنان

ّ
المتبعة
أوالً :الممارسات والسياسات الرسمية
ان تكري��س ح��ق املواطن اللبناين ببيئة س��ليمة يتطلب وضع سياس��ة عامة لحامية البيئ��ة بكل عنارصها
وتطبيقها بصورة فعالة .من املس��تحيل تأمني حق االنس��ان ببيئة س��ليمة دون تحسني وضع البيئة يف لبنان
وتعزيزه من النواحي كافة ،ال س��يام الترشيعية ،واملؤسس��اتية ،واالدارية ،واملالي��ة والتقنية؛ ويتطلب ذلك
املشاركة الفعالة لكافة املؤسسات والقطاعات.
تعنى وزارة البيئة بجميع شؤون قطاع البيئة وهي بالتايل املعنية األساسية بوضع الخطط والسياسات البيئية
انفاذاً لاللتزامات الدولية التي أخذها لبنان عىل عاتقه ومنها االلتزامات التي تتعاطى الشأن البيئي يف اطار
التفاعل مع حقوق االنسان؛ بحيث يكون عمل ونشاط وزارة البيئة نشاطاً مك ّم ًال ملا جاء يف املواثيق الدولية،
وال س�� ّيام يف ما يتعلق بالتوعية ونرش الثقافة البيئية وتعميمها .ولكن ال ب ّد من االش��ارة إىل ّأن وزارة البيئة
تحت��اج اىل دعم القطاعات اللبنانية والدولية كافة لتحقيق خططها وأهدافها وبالتايل تكريس حق املواطن
اللبناين ببيئة سليمة.
فبالرغم من التقدم املحرز عىل مس��توى السياس��ة العامة من خالل إفراد فقرة خاصة بالبيئة ضمن البيان
الحكومي األخري ،اال أن سيطرة النظرة األحادية يف السياسات اللبنانية املتبعة التي تحاول معالجة التدهور
البيئي املزمن تق ّوض من فرص نجاح وضع السياسات ورسم االسرتاتيجيات وتنفيذ الربامج واملشاريع .لذلك،
ف��ان النظرة الش��مولية للتنمية والبيئة تقتيض مقاربة متعددة األبعاد .وق��د حاولت وزارة البيئة أن تتبنى
مقاربة ثنائية األبعاد تعتمد توفري العنارص االدارية الرئيسية يف تطبيق االدارة البيئية املتكاملة (الترشيعات،
التخطيط ،املوارد ،الهيكليات االدارية ،املعلومات) .ولكن ،بينت التجربة أن املقاربة الثنائية األبعاد ال تكفي
لضامن نجاح الالدارة البيئية املتكاملة ،وبالتايل تأمني حق املواطن اللبناين ببيئة سليمة ،وذلك لوجود متغري
ثالث ال متلك وزارة البيئة مبفردها املعطيات لضبطه وقياسه وهو «عامل الزمن» .ان هذا املتغري يحتاج اىل
عمل مشرتك ،وتنسيق حثيث عىل مستوى االدارات العامة املعنية كافة ،واىل تبني سياسة عامة تنسجم مع
النظرة العاملية للشأن البيئي كعنرص تقاطعي تعتمد عليه التنمية االقتصادية واالجتامعية.
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تتلخص الخطوات الواجب اتباعها يف هذا االطار بتفعيل الجوانب الترشيعية ،املؤسساتية ،القضائية ،التقنية
واملالية لقطاع البيئة بشكل عام.

 .1الجانب التشريعي
أدركت الحكومة اللبنانبة أنه دون اعادة احياء عملية الترشيع البيئي ،يبقى تحقيق التنمية املستدامة أمراً
صعباً اذ ،وكام يشري برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وحدها القوانني واألنظمة التي تراعي خصائص بلد ما هي
كفيلة بتحريك قطاع البيئة (الدليل التدريبي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف الترشيع البيئي .)1997 ،لهذه
الغاية ،وضعت وزارة البيئة تفعيل النشاطات يف القانون البيئي كأحد أبرز بنود اسرتاتيجيتها.
يص�� ّور البيان التايل م��دى أهمية الترشيعات البيئية الزدهار االقتصاد اللبن��اين وبالتايل لتأمني حق املواطن
اللبناين ببيئة سليمة:
إزدهار اإلقتصاد اللبناني

هو ضرورة لـ

هو ضرورة لـ

تقوية قدرات المؤسسات التي تعنى
بإستصدار وتطبيق التشريعات البيئية

حماية البيئة

هو ضرورة لـ

هو ضرورة لـ

استصدار وتطبيق التشريعات
البيئية

ويف هذا االطار ،ويف س��بيل التصنيف والتمييز بني اآلثار السلبية الناتجة عن النقص يف الترشيعات املناسبة
تم اعداد تش��خيص مع ّمق لالطار
وتل��ك الناتج��ة عن النقص يف التطبي��ق الفاعل للترشيعات املوج��ودةّ ،
تم تطبيقها خالل مدة سنتني
الترشيعي البيئي القائم .وكان هذا العمل حصيلة منهجية من مراحل خمسّ ،
تكللت باصدار كتاب وضع نظام اس��تصدار الترشيعات البيئية وتطبيقها يف لبنان .تتجس��د القيمة املضافة
لهذا الكتاب بالحث عىل ترسيع إعداد مشاريع القوانني واألنظمة البيئية وإقرارها وتفعيل العمل يف قطاع
البيئة وتسهيل تطبيق القوانني واألنظمة البيئية املرعية االجراء.

25

 .2وزارة البيئة
كام س��بق ذكره أعاله ،ان تكريس حق املواطن اللبناين ببيئة س��ليمة يس��تدعي السعي اىل حامية العنارص
املكونة للبيئة (املياه ،األرض والكائنات الحية والهواء) .وقد رشعت وزارة البيئة ،وضمن اطار املحافظة عىل
امل��وارد البيئية وانفاذاً لصالحياته��ا الواردة يف القانون رقم ( 2005/690تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)
بتأدية مهامها .ولكن متابعة تنفيذ هذه االنجازات وتطبيقها بشكل فاعل من أجل تأمني حق االنسان ببيئة
سليمة يحتم مشاركة القطاع العام بأكمله والقطاع الخاص .ان املهام التي ّمتت تأديتها من قبل وزارة البيئة
والتي تتطلب مشاركة فاعلة من القطاعني العام والخاص تلخص كالتايل:
الموارد المائية

بارشت الوزارة بالخطوات الالزمة لالنضامم اىل تعديالت اتفاقية برش��لونة لحامية البحر املتوس��ط فانك ّبت
عىل دراس��ة مش��اكل تلوث االنهر والبحريات واقرتاح الحلول الالزمة ملعالجتها من ضمن اطار الحفاظ عىل
التن ّوع البيولوجي وبالتايل تطبيق الش��قّ البيئي من مفهوم التنمية املس��تدامة ال��ذي ُيعترب من املق ّومات
االساسية لحقوق االنسان ببيئة سليمة.
محافر الرمل والمقالع والكسارات

أطلق��ت ال��وزارة مرشوعاً مم�� ّوالً من االتحاد االورويب يهدف بش��كل رئييس اىل ايجاد ُس�� ُبل لرفع العوائق
الترشيعي��ة واملؤسس��اتية والتقنية التي تح��ول دون امكانية اعادة تأهيل مواقع املقال��ع يف لبنان .يف هذا
الس��ياق  ،تم اعداد م�شروع قانون برنامج العادة تأهيل مواقع املقالع ُاحي��ل اىل املجلس النيايب يف كانون
تم اجراء مسح شامل ملحافر الرمل واملقالع والكسارات يف لبنان (ما يزيد عن  600موقعاً)
االول  ،2005كام ّ
وادخال النتائج عىل نظام جغرايف للمعلومات ،بغية وضع «نظام مساعد الخذ القرارات» يف ما يعود العادة
تأهيل املقالع ،يلحظ العوائق التي تواجه هذا املوضوع ،وذلك يف مرحلة الحقة .واكب ذلك مراجعة مع ّمقة
للقوان�ين واالنظمة املتعلقة مبوضوع محافر الرمل واملقالع والكس��ارات بغية أن ُيصار يف مرحلة الحقة إىل
إعداد نصوص شاملة ومتكاملة ترعى القطاع.
استعمال األراضي

قامت الوزارة بثالثة نشاطات من شأنها ادماج املفاهيم البيئية يف املخططات التوجيهية:
وق��د مت ّثل النش��اط األول بإطالق املرشوع الري��ادي لتطبيق منهجية التقييم البيئي االس�تراتيجي يف وضع
ّ
مخططات
مخططّ��ات تنظيمية لبعض املناطق اللبنانية ،واالرشاف ع�لى انهائها بعد اعداد خطط تنموية /
توجيهي��ة للمناطق بارشاك املجالس البلدية واملجتمع االهيل يف وضع االه��داف التنموية ،وتحديد معايري
مقارنتها ومناقش��ة كيفية بلورة الخطط االمثل .تجدر االشارة اىل ان هذه املبادرة تعترب االوىل من نوعها يف
لبنان .أما النش��اط الثاين ،فتم ّثل بإعداد الوزارة دراس��ة متع ّلقة بوضع ارش��ادات بيئية يف موضوع التنظيم
املدين واستعامل االرايض ،وتحديداً اقرتاح التعديالت الالزمة عىل آليات التنظيم املدين فيام يعود للمخططات
التوجيهية ومشاريع االفراز ومشاريع املجمعات الكربى ،ومناقشتها مع املديرية العامة للتنظيم املدين بغية
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دراسة سبل اقرارها ،االمر الذي ما زال قيد الدرس.
اما النش��اط الثالث ،ولرمب��ا االهم ،فتمثل بالتعاون الالفت بني وزارة البيئ��ة ومجلس االمناء واالعامر لجهة
تطبي��ق قرار مجلس الوزراء رق��م  48تاريخ  2005/12/22حول اعداد مخطط توجيهي للش��اطئ اللبناين،
حيث تم اعداد دفرت رشوط يلحظ االدوات املعارصة لالدارة املتكاملة للش��اطئ ،باالضافة اىل التقييم البيئي
االسرتاتيجي .ينتظر البت بدفرت الرشوط هذا وتلزيم الدراسة قبل نهاية العام الحايل.
ّ
التنوع البيولوجي والصيد

ن�شرت ال��وزارة التقرير الوطن��ي الثالث للتنوع البيولوج��ي ،واعدّت دلي ًال خاصاً ح��ول التنوع البيولوجي
والتقييم البيئي االسرتاتيجي.
م��ن جهة اخ��رى ،خطا لبنان خطوة بارزة يف ما يعود للس�لامة االحيائية (بروتوك��ول قرطاجنة) عرب احالة
مرشوع قانون انضامم لبنان اىل بروتوكول الس�لامة االحيائي��ة اىل املجلس النيايب يف ايار  .2006اما مرشوع
مرس��وم االح��كام االنتقالية لتطبيق بروتوكول الس�لامة االحيائية فهو قيد املراجعة ل��دى الجهات املعنية.
وتس��هي ًال لتطبيق القانون واملرس��وم الخاص به ،نرشت ال��وزارة دلي ًال خاصاً بالس�لامة االحيائية والكائنات
املعدّلة جينياً.
المحميات الطبيعية

تابعت وزارة البيئة ايالء املحميات الطبيعية املزيد من االهتامم باتجاه تطوير ادارتها واالرشاف عىل تنميتها
واملحافظ��ة عليها .فعىل الصعيد الترشيعي انجزت مرشوع القانون الخاص باملحم ّيات الطبيعية الذي ُاحيل
اىل مجل��س النواب ،وكان املجتمع اللبناين قد دُعي اىل زيارة موق��ع الوزارة االلكرتوين لالطالع عىل مرشوع
القانون وابداء الرأي حوله خطياً .كام اعدت مش��اريع قوانني النش��اء محمي��ات طبيعية يف بعض املناطق،
وت��درس ال��وزارة حالياً امكانية اقامة محمي��ات طبيعية يف بعض املناطق اللبنانيّ��ة .اضافة اىل ذلك ،يجري
العمل عىل مرشوع اتفاقية عقد تفاهم بني الدولة اللبنانية واصحاب امللك الخاص النشاء محميات طبيعية
يف االرايض الخاصة.

 .3المديرية العامة للبيئة
عم ً
�لا بنظرية برنامج األمم املتحدة للبيئة التي تنص عىل أن «القوانني واألنظمة تش��كل الوس��يلة األفضل
لتحريك قطاع البيئة» ،وكون الترشيع اللبناين يفتقد لعدد كبري من الترشيعات البيئية ،عمدت املديرية العامة
للبيئة إىل جعل «تفعيل العمل يف الترشيع البيئي املحيل واإلقليمي والدويل» أحد أبرز بنود اسرتاتيجيتها.
ومبا ّأن الحكومة اللبنانية أ ّكدت يف بيانها الصادر يف نيسان  2003عىل «اهتاممها بوزارة البيئة ،وعىل رضورة
تحضري ترشيعات ومراسيم تحدد دورها التخطيطي والرقايب» فقد أعدت املديرية العامة للبيئة ،وساهمت
يف إعداد مجموعة من الترشيعات ،منها ما تم إقراره ومنها ما زال قيد املناقشة يف األوساط الرسمية.
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ثانيًا :واقع الحال على االرض
 .1االرض والتربة
إن تلوث الرتبة ُيش�� ّكل تهديداً رئيس��ياً للس�لامة والصحة العامة خصوصاً يف املناطق السكنية ،فهو ُيساهم
بتلويث مجاري املياه السطحية نتيجة سيالن مياه الشتاء ويؤدي إىل تلويث املياه الجوفية من خالل ترسب
امللوثات إىل جوف األرض ،و مَينع الغطاء النبايت من النمو وهذا ما يؤدي عىل املدى البعيد إىل تفاقم مشكلة
التصحر التي بدأت تظهر يف لبنان تدريجياً.
إن حامية وس��ط الرتبة م��ن الضغوطات التي تفرضها عليه القطاعات امللوث��ة يتطلب اتخاذ مجموعة من
التداب�ير واإلجراءات عىل مختلف املس��تويات أو املراحل التنظيمية (التخطي��ط ،املعايري والرشوط البيئية،
رشوط الرتخي��ص البيئية ،مراقب��ة التنفيذ ،الخ) من قبل جميع الجهات املعنية .تجدر اإلش��ارة هنا إىل فقر
القان��ون الوضع��ي يف لبنان املتعلق بحامية تلوث الرتب��ة ،بالرغم من أن بعض االتفاقي��ات الدولية ،كتلك
املت ّعلقة مبكافحة التصحر والتي انضم إليها لبنان مؤخراً ،ألزمت الجهات الرسمية اتخاذ التدابري واإلجراءات
الترشيعية والتنفيذية الالزمة لحامية الرتبة من التصحر وضبط النشاطات املؤدية إىل تفاقم هذه املشكلة.
أغف��ل القان��ون الوضعي اللبناين أي توزيع للمس��ؤوليات والواجبات يف ما يت ّعل��ق مبعالجة تلوث األرايض.
ّإن الس��بب الرئييس لعدم وجود نصوص تعالج واجبات ومس��ؤوليات أصح��اب األرايض تجاه إعادة تأهيل
وتنظيف أراضيهم امللوثة هو الكلفة الباهظة املرتتبة عن هذه الخطوات بالنس��بة إىل الدول النامية ومنها
لبنان ،فض ًال عن كون لبنان يفتقر إىل استثامرات صناعية كباقي الدول األخرى حيث تعترب الصناعة املصدر
الرئييس واألسايس لتلوث الرتبة.
يف الجان��ب التطبيق��ي ،يالحظ أن الترشيعات البيئي��ة مل تعط موضوع حامية الرتبة م��ن التلوث األهمية
الكافية ،وباألخص يف ما يت ّعلق بتحديد نظام تقديم الشكاوى والبالغات ،وتدعيم املراقبة.
ومل تصدر مراس��يم تطبيقية لتحديد دقائق تطبيق النص��وص القانونية .كذلك يحول دون تطبيق النصوص
افتق��ار اإلدارات املعنية والس��يام وزارة البيئة إىل املوارد البرشية املتخصص��ة والحوافز والتجهيزات الالزمة
ملعالجة تلوث الرتبة وتحديد آليات املراقبة وضبط املخالفات.

 .2الهواء
تتع��رض املوارد الطبيعية يف لبنان لضغوطات وتعديات كثرية ،نتيجة النقص الذي يعرتي النصوص اللبنانية
بش��كل رئييس .فبالرغم م��ن وجود بعض النصوص الت��ي تعالج تلوث الهواء ،كقان��ون حامية البيئة الذي
ش��دد عىل أهمية حامية املوارد الطبيعية من املخاطر وامللوثات مبصادرها كافة ،ميكن القول أن املخالفات
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الحاصلة يف هذا مجال ال تزال عديدة.
إن حامية وس��ط اله��واء من الضغوطات التي تس��ببها القطاع��ات امللوثة ككل ،يتطل��ب أن تأخذ جميع
الجهات املعنية مجموعة من التدابري واإلجراءات عىل مختلف املس��تويات واملراحل التنظيمية (التخطيط،
وض��ع معايري ورشوط بيئية،تحدي��د رشوط الرتخيص البيئية ،مراقبة التنفيذ ،الخ) .والجدير بالذكر أن بعض
االتفاقيات الدولية ،املت ّعلقة باملحافظة عىل نوعية الهواء ،والتي انضم إليها لبنان ،ألزمت الجهات الرس��مية
إتخاذ بعض التدابري واإلجراءات الترشيعية والتنفيذية املت ّعلقة مبارشة بحامية الهواء من التلوث وذلك من
خالل ضبط االنبعاثات الصادرة عن القطاعات امللوثة.
إال أن النق��ص يف النص��وص التطبيقية له��ذه االتفاقيات خلق بعض الثغر يف عملي��ة تطبيق وتفعيل تنفيذ
إلتزامات لبنان.

 .3المياه
ان املياه ليس��ت اكرث ما يندر يف لبنان اال انها ارسع ما يتلوث بس��بب عدم الرعاية الكافية من قبل الدولة
ملجاري االنهر والس��واقي .ان غياب سياسة ترش��يد املياه يفاقم الوضع البيئي سوءا مام يؤثر بشكل مبارش
عىل معيشة االنسان ان لجهة عدم توفر املياه لتأدية اغراضه الشخصية او تأمني مياه الشفة او لجهة عدم
تأمني دميومة مورد املياه من خالل االستفادة من مياه االمطار والينابيع املتفجرة .ففي حني تذهب معظم
الرثوة املائية هدرا نالحظ غيابا صارخا الي سياسة مائية صارمة.
ش��نت عىل لبنان والتي كبدته ،باالضافة اىل الخس��ائر البرشية املؤسفة
ومام زاد االمور تعقيدا الحرب التي ّ
خس��ائر بيئية فادحة منه��ا ما طال املياه نظراً لتل��وث املياه الجوفية بامل��واد الكيميائية التي ترسبت من
املعامل بعد قصفها وما رافق الحرب من كارثة بيئية عىل طول الساحل الرشقي للبحر املتوسط بعد قصف
مخازن النفط يف الجية.

 .4الصناعة
إن قطاع الصناعة يس��هم يف تلويث الهواء واملياه والرتبة .فالتلوث ينتج عن بناء املنش��آت الصناعية وش��ق
الطرقات للوصول اىل هذه املنش��آت ،أضف إىل ذلك إنتاج النفايات الصلبة واالنبعاثات والنفايات الس��ائلة
التي تبث يف املحيط ،دون إغفال التلوث السمعي وتأثري حركة نقل املواد األولية واملنتجات.
وقب��ل أن تصبح حامي��ة البيئة عل ًام قامئاً بذاته وركنا من أركان التنمية املس��تدامة ،وضع املش�ترع اللبناين
املح�لات الخطرة واملرضة بالصحة واملزعجة تحت اإلرشاف اإلداري .فس��ن جمل ًة م��ن التدابري للوقاية من
أخط��ار التلويث يف كافة مراحل العمل كمرحلة التخطيط وإعداد الدراس��ات ،ووض��ع املعايري ،والرتخيص
باإلنشاء ،والرتخيص باالستثامر ،ومراقبة التشغيل ،الخ.
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 .5النقل
يعترب قطاع النقل (الربي والبحري والجوي) من بني القطاعات التي تضع ضغوطا كبرية عىل البيئة يف لبنان،
وذلك بدءاً من انعكاسات إنشاء البنى التحتية كالطرقات واملرافئ واملطارات عىل املناظر والرثوات الطبيعية
والنظم البيئية ،حتى مؤثرات حركة النقل) الس��يارات والس��فن والطائرات) من خالل ملوثات الهواء واملاء
واألرض والضجيج التي تبث يف املحيط .ويف لبنان ،يس��هم قطاع النقل مبا يقارب  % ٨٠من مش��كلة تلوث
الهواء يف املدن اللبنانية الكربى (تقرير واقع البيئة يف لبنان –.)2003
إن حامي��ة البيئة من الضغوط التي يس��ببها قطاع النقل تتطلب اتخاذ مجموعة م��ن التدابري واإلجراءات
عىل مختلف املستويات أو املراحل التنظيمية (التخطيط وإعداد الدراسات ،وضع املعايري ،تحضري املشاريع
والرتخيص باإلنش��اء ،تنفيذ املشاريع ومراقبة التنفيذ ،تشغيل املشاريع وتأمني الصيانة ،الخ (وذلك من قبل
جميع الجهات املعنية .وقد ألزمت العديد من االتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان الجهات الرس��مية
بوضع تدابري وإجراءات ومعايري تتعلق بش��كل مبارش أو غري مب��ارش بحامية البيئة من آثار قطاع النقل إال
أن��ه مل تصدر بش��كل واضح أية نصوص تطبيقية لهذه القوانني مام يخل��ق ثغرة كبرية يف تطبيق االلتزامات
وتفعيل تنفيذها.

ثالثًا :التحديات والصعوبات
بالرغم من تكريس حق االنس��ان ببيئة س��ليمة يف قانون حامية البيئة ،يش��هد لبنان عوائق عديدة تواجه
حسن تطبيق املبادىء املكرسة وأهمها:
محدودي��ة املعرفة والخربة واالختصاص لدى القطاعني العام والخاص يف مجال الترشيع البيئي ،ما يعيق
حسن اعداد واقرار النصوص التي من شأنها جعل هذه املبادىء قابلة للتطبيق؛
مشاركة محدودة للمجتمع لدى إعداد القوانني واألنظمة البيئية؛
صعوبة تأمني التكامل بني مهام ومسؤوليات الوزارات املعنية؛
محدودية املوارد البرشية ،التقنية واملالية؛
عقوبات غري فعالة؛
محدودية الوعي لدى الجمهور.
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 .3مشروع الخطة القطاعية
أوالً :الخطة المقترحة
ش��ك يف ّأن ّ
ال ّ
الخطة املقرتحة ،وكأيّ خطة أخرى ،تتط ّلب قبل كل يشء قبوالً ذهنياً ّ
فان فكرة جعل س�لامة
البيئة يف محور اهتاممات حقوق االنس��ان لن تك��ون دامئاً بديهية .والصعوبة ميكن مواجهتها عىل اكرث من
صعيد وضمن اكرث من مفهوم .فبش��كل ا ّويل ،ارس��اء البيئة كمفهوم من مفاهيم حقوق االنسان هو امر قد
يس��تغربه البعض لذا من الرضوري تنظيم ورش عمل وحلقات تثقيفية تعالج موضوع التفاعل بني ّ
كل من
قانون البيئة وحقوق االنسان.
من هنا ،فان التعاون رضوري بني االدارات والوزارات املختصة لتسهيل التقارب يف وجهات النظر حول هذا
املوضوع.
اضافة اىل ذلك ،فالصعوبة الحقيقية تكمن يف امكانية التطبيق وانفاذ مفهوم حامية البيئة كحامية بش��كل
يتم
مبارش لالنس��ان من خالل اعطاء ضامنات للمتقايض اذ البد من تطبيق واضح للقوانني الس��ارية ريثام ّ
تعديلها مبا يتامىش مع تطور هذه املفاهيم عاملياً كام ويجب القاء الضوء وتفعيل املادة الثانية من القانون
 2002/444كام واملادة الخامسة املتعلقة بحقّ االفراد باملشاركة يف القرارات واملشاريع البيئية واالستعالم.
ّإن وضع خطة تنس��جم مع مقتضيات البيئة هو أمر رضوري وباالخ��ص يف اوقات الحروب ،فتكون ّ
الخطة
مبثاب��ة نظ��ام لحالة الطوارئ البيئية حتى ال تكون ظروف الحرب س��بباً لتدهور االوض��اع البيئية ولحرمان
االش��خاص من ابس��ط حقوقهم البيئية وهي تلك املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية والقوانني اللبنانية
وانظمتها.
ان الخطوات الواجب اتباعها يف اطار تفعيل العمل بالترشيعات البيئية تتلخص بالتايل:

 .1في الجانب الدستوري
ّإن حق االنسان يف بيئة سليمة يقع يف قمة أولويات حقوق االنسان يف لبنان ،هو عنرص أسايس ،وبالتايل من
امللح العمل عىل إدراجه كحق دس��توري ،عىل غرار ما قام به العديد من الدول األجنبية ،ونذكر عىل سبيل
نصت املادة األوىل من
املثال فرنس��ا التي أدرجت س��نة « 2005ميثاق البيئة» يف مقدمة الدس��تور بحيث ّ
امليثاق املذكور عىل أنه «لكل إنسان الحق بالعيش يف بيئة متوازنة تحافظ عىل صحته».
يف الواقع ،وكام هو معلوم ،تحرص معظم الدساتري املعارصة عىل أن تتضمن يف مستهلها ديباجة أو مقدمة
31

أو وثيقة اعالن تتناول بالتحديد املبادىء األساسية التي يحرص عليها املجتمع والفلسفة التي تحدد املذهب
االجتامع��ي يف الدولة ،وبصفة أساس��ية ما يحرص عليه الش��عب من حقوق وحريات .وعىل هذا األس��اس
احتوى الدس��تور اللبناين الصادر س��نة  1926وتعديالته عىل مقدمة أوضحت متسك الشعب اللبناين بأرضه
وبأن يكون «لبنان وطن ،سيد حر ،مستقل ،وطن نهايئ لجميع أبنائه ،واحد ،أرضاً وشعباً ومؤسسات» .وقد
كرست مقدمة الدستور حق الشعب يف التمتع بحرياته التي تقوم عىل احرتام الحريات العامة ،ويف طليعتها
حرية الرأي واملعتقد ،وعىل العدالة االجتامعية واملس��اواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون
متايز أو تفضيل .من هنا ،وبهدف تكريس حق االنس��ان ببيئة س��ليمة كحق من حقوق االنس��ان ،يقتيض
إدراجه يف مقدمة الدستور اللبناين.

 .2في جانب تفعيل تطبيق التشريعات اللبنانية
يتضمن النظام القانوين اللبناين قوانني من شأنها أن تساهم يف الحفاظ عىل استدامة املوارد الطبيعية .يقتيض
يف ه��ذا االط��ار تفعيل تطبيق هذه القوانني من خالل مش��اركة القطاعات املعنية كافة ،كام والس��عي اىل
استصدار املراسيم التطبيقية الرضورية لتطبيق أحكام قانون حامية البيئة.

 .3في الجانب المؤسساتي
امللح الس��عي اىل صدور املرس��وم التطبيق��ي للقانون رقم  690تاريخ
بغية تفعيل عمل وزارة البيئة ،من ّ
( 2005/8/26تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها).
بصدور املرس��وم التطبيقي لقانون تحديد مهام وزارة البيئ��ة وتنظيمها ،قد تتمكن وزارة البيئة من تحقيق
البند األول من اسرتاتيجيتها أال وهو «تعزيز الالمركزية يف االدارة البيئية».
نص القانون املذكور يف مادته الثامنة عىل إنش��اء دائرة ل��وزارة البيئة يف ّ
كل محافظة متثل جميع
بالفع��لّ ،
أجهزة الوزارة ،كام وانش��اء ضابط��ة بيئية يعني رجالها من أفراد الرشطة ويح��دد عددهم وتنظيم عملهم
مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
من ش��أن تفعيل الالمركزية االدارية تقوية االدارة البيئية املحلية وبالتايل ادخال وتفعيل االدارة والتخطيط
البيئيني عىل املستوى املحيل ،مام يشكل الحجر األساس لتكريس حق املواطن اللبناين ببيئة سليمة.

 .4في الجانب القضائي
يتط ّلب تكريس حق االنس��ان ببيئة س��ليمة بشكل أوىل تقوية القدرات املؤسس��اتية لدى الجسم القضايئ
اللبناين من جهة وانشاء محكمة يف كل محافظة ،تتوىل معالجة املواضيع البيئية.
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امللح اتخاذ الخطوات اآلتية:
وبالتايل ،فمن ّ
إدراج مادة «القانون البيئي» يف الربنامج التدريبي للقضاة املتدرجني يف معهد القضاء؛
إنشاء محكمة يف كل محافظة تتوىل معالجة املواضيع البيئية.

 .5في جانب التوعية البيئية
تعترب التوعي��ة البيئية ونرش املعلومات املرتبطة بالبيئة عىل املواطنني كافة واالدارات واملؤسس��ات املعنية
بحامية البيئة أحد أهم العنارص لتكريس حق االنسان ببيئة سليمة.
ان الخطوات الواجب اتباعها يف هذا االطار هي التالية:
تأمني مشاركة اعالمية فاعلة يف اطار حفظ حق االنسان بالبيئة السليمة.
احداث حلقات تثقيفية وورش عمل حول موضوع حق االنسان ببيئة سليمة.
املعنيي بالش��أن العام وبش��كل خاص الش��أن البيئي يف كل ما يتعلق
تنظيم دورات تدريبية للموظفني
نّ
بالتكامل بني القانون البيئي وحقوق االنسان.
وض��ع برامج بيئية بالتع��اون مع املنظامت الحكومي��ة وغري الحكومية ومع الهيئ��ات االهلية والقطاع
الخاص من اجل ارس��اء مفهوم حق االنس��ان بالبيئة الس��ليمة عىل ان يخضع ذلك لتنظيم محد ّد مس��بقاً
وترسي عليه احكام القانون .2002/444
االبقاء عىل سياس��ة وزارة البيئ��ة يف التوجيه البيئي بحيث يتم تعميم وادم��اج املفاهيم البيئية ضمن
مختلف قطاعات ورشائح املجتمع االهيل والخاص ويتضمن ذلك:
 توزيع تقارير دورية عن التطور املحرز ضمن الخطة املوضوعة. احياء مناس��بات بيئية ضمن اطار حقوق االنسان (مث ًال  :يوم حقوق االنسان) وذلك لتوضيح التقارب بنيهذه املفاهيم.
 تنفيذ برامج دعائية واعالنية حول موضوع الخطة البيئية. -تعزيز الرشاكة والتعاون مع القطاع الخاص ووضع برامج تطوع ّية.

 .6في الجانب المالي
أهم األولويات الواجب تحقيقها لتأمني حق املواطن اللبناين
يش��كل االكتفاء املايل الذايت لوزارة البيئة أحد ّ
امللح تأم�ين االكتفاء املايل الذايت ل��وزارة البيئة عرب جباية رس��وم عىل املحميات
ببيئة س��ليمة .ل��ذا ،فمن ّ
الطبيعية مث ًال ،فض ًال عن وضع اطار قانوين واضح لصندوق البيئة الذي من شأنه أن يجعل من وزارة البيئة
ادارة عامة ذات اكتفاء مايل ذايت يساعدها عىل معالجة ّ
كل امللفات التقنية املنوطة بها بفاعلية (أ).
باالضافة اىل تأمني التمويل الذايت للوزارة ،ال ب ّد أيضاً من بذل أقىص الجهود لتأمني متويل خارجي من الرشكاء
املحليني والدوليني كافة (ب).
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أ .تعزيز التمويل الذاتي من خالل صندوق البيئة

ان كيفي��ة تنظيم الصندوق الوطني للبيئة وأصول قيامه مبهامه يقتيض تحديدها مبرس��وم يتخذ يف مجلس
يتم اس��تصدار هكذا مرس��وم( .)2من هنا ،تظهر
الوزراء بناء عىل اقرتاح وزيري املالية والبيئة .وحتى اآلن ،مل ّ
أهمية تنظيم عمل الصندوق الوطني للبيئة لتفعيل السعي اىل تأمني حق املواطن اللبناين ببيئة سليمة.
ب .توطيد العالقة مع الشركاء المحليين والدوليين

متاش��ياً مع ما جاء يف البيان الوزاري لحكومة االصالح والنهوض حول أن «حامية البيئة مس��ؤولية جامعية
تقع عىل كاهل مؤسسات القطاعني العام والخاص وعىل كاهل املؤسسات الرتبوية واالعالمية ،وهي تتعدى
النطاق الوطني اىل رشاكة مع الدول العربية الشقيقة والدول األوروبية الصديقة» ،يقتيض متابعة نشاطات
وزارة البيئة الهادفة اىل توطيد العالقة مع الرشكاء عىل الصعيدين الدويل واملحيل.
ان املشاركة يف مؤمترات دولية وابرام معاهدات واتفاقيات بيئية من شأنه أن يحفز الدول عىل زيادة الدعم
امل��ايل للبنان .ومن أبرز انج��ازات وزارة البيئة ،والتي يقتيض متابعتها ودعمها م��ن قبل الحكومة اللبنانية
واملجلس النيايب مبادرة مرفق البيئة العريب( .)3ال ب ّد من جمع الجهود كافة النجاح هذه املبادرة وجعلها قابلة
للتطبيق ،مماّ قد يساهم بطريقة فاعلة يف إيجاد التمويل الالزم لتعزيز حق املواطن اللبناين ببيئة سليمة.

 .7في جانب تطبيق األنظمة النافذة
للبنان يف مجال البيئة قوانني عديدة تس��اهم يف الحفاظ عىل اس��تدامة املوارد ومنها التي جرى تعدادها يف
(وباالخص تلك الصادرة عن وزير البيئة) جاء
اطار هذه الدراسة .والعديد من املراسيم والقرارات الوزارية
ّ
ليفعّ��ل اهميّ��ة الحفاظ عىل البيئة من التآكل وحتى ال تكون البيئة وبالتايل االنس��ان عرض ًة ملخاطر تتهد ّد
حياته وسبل عيشه.
من هنا اهمية تطبيق هذه القوانني عىل نح ٍو يس��اهم بانفاذ احكامها كافة ،وتالياً ينبغي أن يكون لالفراد
للتق�ّص� عن الحالة البيئية كام والحق
الح��ق يف اللجوء اىل االدارات الرس��مية طلباً للمعلومات الرضورية
يّ
باللجوء اىل املراجع القضائية اذا ما اقتىض االمر لتحصيل حقوقهم البيئية وااللزام بتطبيق القوانني النافذة.

 .8في جانب تحديث األنظمة الحالية
ان قان��ون البيئة الدويل هو م��ن أكرث القوانني رسعة يف التطور والتقد ّم وذلك الن فكرة حامية البيئة ترتبط
بالتط��ور التكنولوجي ،فك ّلام ازدادت الوس��ائل املتطورة ازدادت الحاج��ة لوضع اطر بيئية قانونية ال يجب
ّ
تخطيها لئال يكون ذلك مدخ ًال لتقهقر بيئي ال يحمد عقباه.
من هنا ّ
اهم تح ٍّد مطروح يكمن يف رضورة تعديل االنظمة والقوانني بش��كل دوري مبا يواكب التقد ّم
فان ّ
العاملي عىل هذا الصعيد .وبشكل عام فعىل االنظمة اللبنانية أن تتبنّى ما جاء يف النصوص الدولية وبشكل
خاص يف اطار اس��تحداث قوانني تساعد االفراد عىل ّ
االطالع واملشاركة يف القرار وعىل امكانية التقايض لدى
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املحاكم الدولية واملحلية كام وتشكيل رقابة مبارشة عىل تطبيق هذه القوانني من خالل الجمعيات االهلية
ّ
واملنظامت الخاصة.

 .9في جانب المصالح االقتصادية
ق��د ال تلتقي دامئاً املصالح االقتصادي��ة مع املصالح البيئية ،وباالحرى ق ّلام تلتقي هاتان املصلحتان معاً .لذا
يقتيض عدم الخضوع بشكل مطلق للمصالح االقتصادية ويف شكل أبرز للضغوطات املالية التي قد ميارسها
اصحاب املصالح لتجنّب تطبيق انظمة بيئية مع ّينة او ما س��وى ذلك من املعايري البيئية املوضوعة من قبل
وباالخص عندما يتعلق االمر باملعايري التي يجب تطبيقها بالنس��بة إىل حقّ االنسان ببيئة
املختصة
االدارات
ّ
ّ
ً
ّ
سليمة أي كل ما من شأنه أن يؤدي اىل تفاقم التلوث البيئي ،وتاليا التأثري عىل صحة االفراد وحياتهم.
اخص باملصالح الصناعية املتوس��طة والتي قد ال تراعي دامئاً
ّ
ان ه��ذه املصالح االقتصادية
تتمثل عىل وجه ّ
رشوط واصول الحرص عىل رفاهية االنس��ان البيئية .من هنا رضورة احداث نص يقدّم الرضورات واملصالح
البيئية عىل ا ّية مصالح مالية واقتصادية اخرى بشكل مينع عىل اصحاب املصالح االقتصادية تقديم مصالحهم
املالية املبارشة عىل املعايري البيئية مبعنى انه يجب ان تتالقى االهداف مع بعضها ال ان تتناقض.

 .10في الجانب الجزائي
هنالك حاجة لحامية البيئة باس��تخدام القانون الجنايئ والتصدي بفعالية للجرائم املنظمة يف مجال البيئة.
س��يام الترشيعية والقضائية منها التخاذ تدابري محددة
ومن الرضوري بذل جهود عىل جميع املس��تويات ال ّ
تفرض بعض العقوبات الجنائية عىل ارتكاب املحظورات التي يتم تحديدها يف نصوص خاصة.

ثانيًا :االولويات في تنفيذ الخطة
تفعيل الشفافية يف اتخاذ القرارات يف ما يتعلق باملواضيع البيئية.
العمل عىل احرتام جميع املبادئ التي ا ّقرها اعالن ريو العاملي (.)1992
تفعيل مبدأ املش��اركة الفعلية لجميع الهيئات الخاصة والرس��مية يف اطار اتخاذ القرارات ووضع برامج
بيئية تعنى بحقوق االنسان.
التع��اون م��ع املنظامت البيئية غري الحكومية ضمن خطة متكاملة يف تقوية مفهوم حق االنس��ان ببيئة
سليمة.
ادراج حق االنسان ببيئة سليمة يف قمة اولويات حقوق االنسان.
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العمل عىل ادراج حق االنسان بالبيئة السليمة كحق دستوري.
تش��جيع مش��اركة االفراد يف حامي��ة حقوقهم البيئية عرب توف�ير امكانية التقايض عىل اس��اس حقوقهم
البيئية.
اقرار رؤية طويلة االمد يف اطار زمني معني القرار حقوق بيئية اكرث تطوراً لالفراد.
وضع توجه بيئي يرتكز عىل حاجات الناس.
التأكيد عىل التكامل بني حقوق االنسان والبيئة.

ثالثًا :آليات التنفيذ
ّإن تنفي��ذ الخطة البيئية يس��توجب ،قبل أي يشء آخر ،وضع آلي��ات محدّدة ضمن مواقيت واضحة لجعل
هذه الخطة قابلة للحياة .وذلك يستدعي البحث يف أمرين رئيسني:
 .1وضع برنامج للخطة البيئية املنوي اقامتها.
 .2ايجاد التمويل الالزم لهذه الخطة.

 .1وضع برنامج محدد من قبل االدارات والمؤسسات المعنية
ال ب�� ّد للربنامج الذي قد تضعه االدارات املختصّ��ة من أن يأخذ بعني االعتبار االولويات التي يفرتض وضعها
(وقد س��بق ذكرها يف مكان آخر من هذه الدراس��ة) .وعىل أيّ حالّ ،
فإن آليات التنفيذ ال تقترص عىل هذه
النق��اط ،إنمّ ا تتعدّاه��ا إىل وجوب معالجة الناحية القانونية ،إذ ال ميكن تص�� ّور نجاح أ ّية ّ
خطة مهام كانت
مدروس��ة عمالني��اً من دون العودة اىل التنظيم القانوين لها .كام ان��ه ال ميكن بطبيعة الحال ان تنجح هذه
الخطة من دون توفري التمويل الالزم لها.

 .2ايجاد التمويل المسبق الالزم
ميكن يف هذا املجال البحث ضمن إطا َر ْين متويل َّي نْي أساس َّي نْي:
أ .متويل ذايت من الصندوق الوطني للبيئة.
ب .متويل خارجي من الرشكاء املحليني (القطاع الرسمي والقطاع الخاص) والدوليني.
أ .تمويل ذاتي من الصندوق الوطني للبيئة.

ان الصندوق الوطني للبيئة الذي يخضع لرقابة ديوان املحاس��بة املؤخرة ولوصاية وزير البيئة يقوم باملهام
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والصالحيات املشار اليها يف املادة التاسعة من القانون رقم .2002/444
م��ن هنا فان الخطة املرج ّوة لتحقيق هدف التكامل بني البيئة وحقوق االنس��ان تحتاج اىل دعم مادي قد
يتأت عن موارد الصندوق الوطني للبيئة امنا قد ىّ
ىّ
يتأت مبارشة عن طريق مم ّولني آخرين.
ب .تمويل خارجي من الشركاء.

ان متويل حامية البيئة ال ميكن حرصه بالصندوق الوطني للبيئة  ،فالبيئة شأن عام وخاص عىل السواء وكل
خطة بيئية موضوعة ينبغي ان تأخذ بعني االعتبار هذه النقطة.
الرشكاء املحليون
ّإن الرشاك��ة مع الهيئات االهلية والرشكات الخاصة عىل الصعيد الداخيل هي أكرث من رضورية للتمكن من
متابعة تنفيذ الخطط املوضوعة.
تش��جع االفرقاء املم ّولني املحليني ع�بر تحفيزات رضيبية مع ّينة يف أن
لذل��ك فاملطلوب من وزارة البيئة ان
ّ
يساهموا بشكل أنشط يف متويل الخطط واملشاريع البيئية.
الرشكاء االجانب
ان املشاركة يف مؤمترات دولية وابرام معاهدات واتفاقيات بيئية من شأنه أن يح ّفز الدول عىل زيادة الدعم
للبن��ان ،وخاصة امل��ايل منه ،وهو ما يؤدي اىل تطوي��ر الخطط والربامج البيئية وتنفيذه��ا وفقاً للرضورات
املوضوعة مسبقاً.

رابعًا :آليات الرقابة والتقييم
ان الرقابة واعادة التقييم يش ّكالن عنرصين اساسيني يف اطار وضع خطة واضحة لحامية حقوق االفراد ضمن
تفاعلها مع البيئة .ان هذه الرقابة رضورية لضامن حسن سري وتنفيذ الخطة املوضوعة وذلك يشكل متهيداً
العادة تقييم مس��تمرة ،قد تحتاجها الخطة املوضوعة من اجل اضفاء التعديالت الرضورية عليها والتعديل
يف بنود اولوياتها عند االقتضاء .تتم ّثل هذه الرقابة يف ش��كل أس��ايس بتلك التي متارسها وزارة البيئة ،ثم تأيت
الرقابة القضائية ،ويف شكل ّ
أقل وضوحاً ،الرقابة االعالمية.
أهم أنواع الرقابة عىل الخطة االساس��ية لحامية البيئة ،والتي تتفرع عنها
مع اإلش��ارة يف هذا املجال إىل ّأن ّ
الخطوط العريضة للسياس��ة البيئية ،يتم ّثل يف خضوع تلك الخطة اىل مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة
كل س��نتني بناء عىل اقرتاح املجلس الوطني للبيئة ،أو ما ُيعرف بـ «الرقابة اإلدارية» ،ويس��تتبع ذلك ادخال
التعدي�لات ع�لى هذه الخطة عىل نحو م��ا جاء يف املادة الخامس��ة من القانون رق��م  .2002/444وتأخذ
متس البيئة
املراجعة التي تتم كل س��نتني باالعتبار النش��اطات التي ُتقام من اجل البيئة كام واالرضار التي ّ
يتم التع�� ّرف اليها كام والتقدم الحاصل يف االبحاث العلمية والتكنولوجية .ومن هنا رضورة
واملخاط��ر التي ّ
اب��راز موضوع حقوق االف��راد بالبيئة داخل خطة بيئية متكاملة تكون خاضع��ة للمراجعة والتقييم حتى
تتامىش مع التطورات الحاصلة ،وإسهاماً بتطوير املكانة البيئية يف نظام عيش االفراد.
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وقد نص القانون رقم  216تاريخ  1993/4/2املتع ّلق بإحداث وزارة البيئة (واملعدّل بالقانون رقم )1997/667
عىل ان «تتوىل وزارة البيئة بالتنس��يق مع االدارات املعن ّية اعداد سياس��ة عا ّمة ومش��اريع وخطط طويلة
ومتوس��طة املدى يف كل ما يتعلق بشؤون واستعامل املوارد الطبيعية واقرتاح الخطوات التنفيذية لتطبيقها
ومراقبة التنفيذ».
من هنا ،تكون لوزارة البيئة السلطة الرقابية املبارشة عىل الخطط املوضوعة يف كل ما يتعلق باعداد الخطط
البيئية املرسومة.

خالصة
ان اية دراسة تتعلق بحامية البيئة وعالقتها بحقوق االنسان البد لها من ان تتمحور حول مفهوم هذا الحق
كرشط اسايس للتنمية املستدامة كون حامية البيئة هي رشط مسبق للتنعم بحقوق االنسان.
اخص من النصوص والقوانني الدولية
لذلك فان هذه الدراس��ة تس��تم ّد ركيزتها من القانون الدويل وبشكل ّ
املوضوع��ة لتأمني الحد االدىن من الحامي��ة البيئية وللتأكيد يف اكرث من مكان ّأن حامية البيئة هي يف صلب
حامية االنسان والفرد .لذا فقد اخذت القوانني اللبنانية باملعطيات الدولية واقرتها ضمن قوانني بيئية اهمها
ما جاء يف :
القانون رقم  444تاريخ ( 2002/7/29قانون حامية البيئة).
القانون رقم  690الصادر يف  2005/8/27واملتعلق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها.
اال انه ،وبعد إحداث مفهوم التنمية املس��تدامة ونرشه عىل املس��توى العاملي ،ال تزال النتائج املرجوة عىل
الصعيد الداخيل خجولة وهي بحاجة اىل اعادة تقييم بحثاً عن الثغر .وكام لحظت مذكرات جوهانسبورغ،
ّ
فان القضاء عىل الفقر يدخل ضمن إطار حامية البيئة وبالتكامل مع هذه النظرة» ،ويف ما يتعلق بالفقراء،
لن يكون هناك عدالة بدون بيئة جيدة حيث ان الحفاظ عىل املوارد يقوم عىل حقوق مجتمعية قوية كام
ان العكس صحيح ايضاً اذ ال توجد بيئة بدون عدالة».
من هنا برزت رضورة اعادة تحديد دور الدولة يف ما يتعلق بحامية الحقوق البيئية لالفراد من خالل العمل
عىل جعل هذا املفهوم اكرث وضوحاً بالنس��بة ملوظفي القطاع العام واملعنيني بهذا الش��أن كام بالنس��بة اىل
الهيئات الخاصة واالفراد.
ان الجهود التي قامت بها وزارة البيئة هي عديدة مستفيدة بذلك من الصالحيات املعطاة لها يف القوانني
اال ان عالقة حقوق االنسان بالبيئة يقتيض تفعيلها اكرث واكرث بالنظر اىل الرضورة التي يطرحها املوضوع.
ان تكريس حق االنسان ببيئة سليمة يحتم االرتكاز عىل مبادىء قانونية واضحة وهي مكرسة يف االتفاقيات
الدولي��ة ويف القانون اللبناين .كام ّأن معظم هذه املب��ادىء يعتمد عىل الوقاية من األرضار التي قد تصيب
البيئة ،ألن الوقاية هي الوس��يلة األفضل لتعزيز االس��تعامل املس��تدام للموارد الطبيعية وتأمني اطار حياة
سليمة ومستقرة بيئياً.
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بالرغم من تكريس هذه املبادىء يف النصوص القانونية ،فانها ال تطبق بشكل فعيل لسببني رئيسيني:
يتطلب تطبيق هذه املبادىء صدور مراسيم تطبيقية لها لتحديد اآللية الواجب اتباعها يف كل موضوع،
وان هذه املراسيم مل تصدر بعد؛
كام يتطلب تطبيقها توعية املواطنني كافة عىل أهمية حامية البيئة وعىل واجب كل مواطن السهر عىل
حامية البيئة وتأمني حاجات األجيال الحالية دون املساس باألجيال املقبلة.
ان ه��ذه املب��ادىء التي أثبتت فعاليتها يف العامل ميكن أن يكون تطبيقه��ا أفضل وأكرث فعالية يف لبنان ،مام
يجعل هدف الوقاية من كل أش��كال التدهور والتلوث واألذية وكبحها وتعزيز االستعامل املستدام للموارد
الطبيعية وتأمني اطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً تحدياً مستمراً.

الهوامش:
( )1يراجع بهذا الشأن املوقع االلكرتوينhttp://www.ens-newswire.com/ens/apr2003/2003-04-11-01.asp :
( )2أنشأ قانون حامية البيئة صندوق وطني للبيئة يتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقاللني املايل واالداري ويخضع لرقابة ديوان املحاسبة
املؤخرة ولوصاية وزارة البيئة.
تناط بالصندوق الوطني للبيئة املهام التالية:
 املساهمة يف متويل اجراءات الرقابة واالرشاف عىل تطبيق قانون حامية البيئة؛ التوصية برشوط منح القروض للمشاريع البيئية؛ دعم تطوير االبحاث والتقدم التكنولوجي يف امور حامية البيئة؛ دعم وتشجيع النشاطات واملشاريع التنموية املستدامة الهادفة اىل حامية البيئة؛ دعم املبادرات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات واملنظامت غري الرسمية؛ املساهمة يف النشاطات الوقائية التي لها أثر عىل البيئة عامة.نصت املادة العارشة من قانون حامية البيئة عىل أنه تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من:
وقد ّ
 مساهمة مالية سنوية تلحظ يف قوانني املوازنة العامة وتحدد وفقاً لحاجاته؛ الرسوم الخاصة بحامية البيئة؛ االعانات واملنح والهبات والوصايا التي تقدم له ال سيام من الهيئات الوطنية واألجنبية الرسمية والخاصة بهدف حامية البيئة وتنميتها؛ الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو بتفق عليه بشأن األرضار التي تصيب البيئة؛ ريع وعائدات وفوائد أمواله.( )3يف الواقع ،بادرت الجمهورية اللبنانية ،من خالل وزارة البيئة إىل إطالق الحوار حول إحداث مرفق البيئة العريب .وقد بادرت الوزارة إىل
تنظيم «الطاولة املستديرة إلنشاء مرفق البيئة العريب وتشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف مجاالت البيئة» (بريوت 8-6 ،أيلول )2005
بحضور ودعم رئيس مجلس الوزراء ومشاركة  17دولة عربية ،وصناديق عربية تنموية ،وبنوك وصناديق استثامر دولية ،والقطاع الخاص
العريب ،واتحادات عربية ،واتحاد املصارف العربية ،ووزاريت املال واالقتصاد والتجارة ومرصف لبنان.
وقد نتج عن املؤمتر إجامع عريب عىل رضورة إنشاء مرفق البيئة العريب وتتابع الوزارة حتى اآلن مناقشة التفاصيل يف اجتامعات مجلس الوزراء
العرب املسؤولني عن شؤون البيئة يف جامعة الدول العربية يف القاهرة.
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ملحق
LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT
Art. 1 : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.

Art. 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.

Art. 3 : Toute personne doit dans les conditions définies par la loi, prévenir ou à défaut, limiter
les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.

Art. 4 : Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à
l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Art. 5 : Lorseque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances

scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités
publiques veillent, par l’application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de
procédures d’évaluation des risques encourus.

Art. 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet,
elles prennent encompte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient
avec le développement économique et social.

Art. 7 : Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’emvironnement.

Art. 8 : L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits
et devoirs définis par la présente Charte.

Art. 9 : La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise
en valeur de l’environnement.

Art. 10 : La présente Charte de l’environnement inspire l’action européenne et internationale
de la France.

Charte de l’environnement- Loi constitutionnelle
République Française. Ministère de l’Écologie et du Développement.
Pour en savoir plus: www.ecologie.gouv.fr
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