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موجز تنفيذي
إذا أراد املجتمع البرشي أن يظل ضمن حدود العتبات البيئية الحرجة ،فمن الرضوري للغاية أن تُفهم القوانني البيئية عىل نطاق واسع،
وتحرتم وتنفذ ،وأن يتمتع الكوكب وسكانه من البرش مبزايا الحامية البيئية .وتتيح سيادة القانون البيئي إطارا ً ملعالجة الفجوة بني القوانني
البيئة املسجلة واملتبعة باملامرسة ،ومتثل عنرصا ً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وخالل العقود الثالثة املاضية ،ازدادت القوانني البيئية ازديادا ً كبريا ً ،مع منو فهم البلدان للروابط الحيوية بني البيئة والنمو االقتصادي،
والصحة العامة ،والتامسك االجتامعي ،واألمن .وحتى العام ُ ،2017س َّنت القوانني اإلطارية البيئية يف  176بلدا ً؛ وكرس  ١٥٠بلدا ً حامية البيئة
أو الحق يف بيئة صحية يف دساتريها؛ وأنشأ  ١٦٤بلدا ً هيئات عىل املستوى الوزاري لتويل مسؤولية حامية البيئية .وقد ساعدت هذه القوانني
والحقوق واملؤسسات البيئية يف إبطاء التدهور البيئي  -وعكس اتجاهه يف بعض الحاالت  -ويف تحقيق املنافع التي تصاحب الحامية البيئية
يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية وكذلك للصحة العامة وحقوق اإلنسان.
وقدم مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية ،الذي عقد يف عام  ،1972مسألة البيئة العاملية إىل الوعي العام ،مام أدى إىل إنشاء برنامج
األمم املتحدة للبيئة .وعقب مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية لعام ( 1992املعروف باسم قمة األرض يف ريو) ،بذلت كثري من
البلدان جهودا ً متضافرة لسن القوانني البيئية ،وإنشاء وزارات البيئة والوكاالت املعنية بها ،وتكريس الحقوق وإجراءات الحامية البيئية يف
دساتريها الوطنية .ومع انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة للعام  ،2012تحول الرتكيز إىل تنفيذ القوانني البيئية ،وهو مجال تضاءل
التقدم فيه.
ويف كثري من األحيان ،ال يفي تنفيذ القوانني واألنظمة البيئية وإنفاذها مبا هو مطلوب للتصدي للتحديات البيئية .وتفتقر القوانني يف بعض
الحاالت إىل املعايري الواضحة أو الواليات الالزمة .يف حني أن بعضها اآلخر ال يناسب السياقات الوطنية واملحلية ،ويخفق بالتايل يف التصدي
للحاالت التي تنشأ عىل أرض الواقع .وكثريا ً ما تعاين الوزارات املنفذة من نقص التمويل ،ومن ضعفها سياسياً باملقارنة مع الوزارات املسؤولة
عن التنمية االقتصادية أو املوارد الطبيعية .وعىل الرغم من املساعي الدؤوبة التي يبذلها كثري من البلدان لتعزيز تنفيذ القانون البيئي،
ظهرت ردود أفعال عكسية أيضاً باغتيال املدافعني عن البيئة وتقييد التمويل للمجتمع املدين .وال تقترص جوانب العجز هذه عىل الدول
النامية وحدها :فقد أظهرت االستعراضات التي أجريت يف الدول املتقدمة النمو قصورا ً يف بعض جوانب أدائها املتعلق باملسائل البيئية.
وباختصار ،متثل سيادة القانون البيئي تحدياً لجميع البلدان .ويبحث هذا التقرير طائفة التدابري التي تعتمدها البلدان ملعالجة هذه الثغرة
يف التنفيذ  -ولكفالة فعالية سيادة القانون يف املجال البيئي.
ويستند هذا التقرير ،باعتباره التقييم األول لسيادة القانون البيئي العاملي ،إىل الخربات والتحديات واآلراء والنجاحات من بلدان مختلفة يف
جميع أنحاء العامل ،مع تسليط الضوء عىل االتجاهات العاملية ،وكذلك عىل الفرص املتاحة للبلدان والرشكاء من أجل تعزيز سيادة القانون
البيئي.
ويربز التقرير رضورة إجراء تقييم عاملي منتظم لحالة سيادة القانون البيئي .ولتتبع التقدم املحرز عىل الصعيدين الوطني والعاملي ،من
الرضوري استخدام مجموعة متسقة من املؤرشات .ويقرتح التقرير إطارا ً للمؤرشات املتعلقة بسيادة القانون البيئي ،ويسلط الضوء عىل
مجموعات البيانات القامئة التي ميكن أن تستخدم يف دعم التقييم العاملي.
ويدعو التقرير أيضاً إىل بذل جهود متضافرة من أجل دعم البلدان يف االختبار التجريبي لل ُن ُهج الرامية إىل تعزيز سيادة القانون البيئي .ومن
شأن هذه املبادرة أن تدعم اختبار ال ُن ُهج يف سياقات متنوعة ،ثم تكييفها قبل توسيع نطاقها .وينبغي أن تشجع أيضاً تبادل الخربات بني
الواليات القضائية لتعزيز التعلم.
وباإلضافة إىل هاتني التوصيتني الشاملتني ،يسلط التقرير الضوء عىل العديد من الخطوات العملية التي ميكن أن تتخذها الدول من أجل
دعم سيادة القانون البيئي .فعىل سبيل املثال ،ميكن للدول أن تقيم الواليات الحالية للمؤسسات البيئية وهياكلها لتحديد حاالت التداخل
التنظيمية الكلية أو الجزئية .وميكن للدول أو الجهات الرشيكة أن تبني قدرات الجمهور عىل املشاركة املتأنية والهادفة مع الحكومة
ومقرتحي املشاريع .وميكنها أن تعطي األولوية لحامية املدافعني عن البيئة واملبلغني عن املخالفات .وقد تود الدول أن تنظر يف إنشاء محاكم
بيئية ومحاكم بيئية متخصصة ،ويف استخدام عمليات اإلنفاذ اإلدارية للتعامل مع الجرائم البسيطة .وهناك حاجة مستمرة إىل بحث أي النهج
تثبت فعاليتها وما هي الظروف التي تكون فعالة فيها.
وتحقق سيادة القانون البيئي منافع يتجاوز نطاقها القطاع البيئي .وعىل الرغم من أن معظم آثارها املبارشة تتجىل يف حامية البيئة ،فهي
تعزز أيضاً سيادة القانون عىل نطاق أوسع ،وتدعم التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة ،وتحمي الصحة العامة ،وتسهم يف تحقيق
السالم واألمن عن طريق تجنب ونزع فتيل النزاع ،وتحمي حقوق اإلنسان والحقوق الدستورية .وهي بذلك متثل أولوية ذات أهمية متزايدة
لجميع البلدان.
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