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 مقدمة
أصبح ىذا الموضوع من  البيئة من أعقد القضايا العصر، إذ تعتبر قضية       

الموضوعات ذات األىمية البالغة، نظرا لمطبيعة التي تتمتع بيا البيئة كونيا تؤثر و تتأثر 
 ئنات التي تعيش فييا.بالكا

ففي العصور القديمة، لم تكن مشكمة تموث البيئة و استنزاف مواردىا الطبيعية 
واضحة، غير أن الوضع تغير مع تطور الحياة و المجتمعات و خاصة بعد الثورة 
الصناعية، و دخول اإلنسان عصر التطور العممي، والتكنولوجي الذي شاىدتو مختمف 

لمدمرة و زيادة اإلشعاعات النووية التي أدت القطاعات خاصة استخدام اآلالت و األسمحة ا
في اختالل توازن إلى زيادة ىائمة في طرح كميات كبيرة من النفايات المموثة، سببت بدورىا 

البيئة و عرفت تدىور مستمر يرجع إلى سوء تصرف اإلنسان و اعتداءاتو سواءا بطريقة 
 عمدية أو غير عمدية المتزايدة عمييا.

مشكمة البيئة أصبحت من األمور المسمم بيا في الوقت الراىن، و  لذا يمكن القول أن
ضرورة ممحة لوضع حد ليذه األزمة الخطيرة، و بيا إلى  غدت تزداد تعقيدا و تشابكا، أدى

و البحث عن  المتأنية لمبيئة و تشخيص المشكالت التي تعاني منياضرورة إجراء الدراسات 
 مول مناسبة. اإلجراءات الواجب إتباعيا لموصول لح

فأخذت قضية تموث البيئة حيزا كبيرا من االىتمام عمى الصعيد الوطني و الدولي مما 
جعل الحكومات و الشعوب تتوجو حول عقد المؤتمرات و حمقات العمل المتخصصة لبحث 

، ففي موضوعنا المتعمق بتموث البيئة الدولية يستدعي األمر اإلشكاليات المتعمقة بالبيئة
 وكذلك أسباب حدوث التموث و أنواعوالداخمي  لي، ومقصود التموث في القوانين الدو بتحديد 

كل انتياك أو فعل يسبب تموث ألحد  و عمما أن  )فصل أول(القانونية  و دراسة آثاره
العناصر البيئية يرتب بذلك مسؤولية دولية ، فسوف نقوم بدراسة األسس القانونية في إطار 



  
 

منظمات و اتفاقيات، و من ثم الطبيعة القانونية لممسؤولية البيئية الدولية القانون الدولي من 
 . )فصل ثاني(و شروط انعقادىا، و اآلثار المترتبة عنيا

رغم أن موضوع التموث البيئي من الناحية القانونية ىو موضوع واسع جدا إال أننا  و
          في فيم خطورة مشكمة التموث.ا التركيز عمى أىم الجوانب القانونية التي تفيدنا حاولن
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 ماىية التموث األول:الفصل 

اإلنسان  نعيش اليوم عصر التكنولوجيا و التقدم العممي بكل ما ليا من آثار سمبية عمى     
فاالختراعات الحديثة و إن كانت أحدثت الرفاىية التي لم يسبق  البيئة،و الكائنات الحية في 

 قبل.رث و مشاكل لم تكن قد ألفتيا البشرية من إال أنيا ينجر عمييا كوا قبل،ليا مثيل من 

، فيو و إن كان من الظواىر القديمة رموث البيئة أخطر أزمات ىذا العصعد تو ي   
، إال أن ارتفاع معدالتو يوما بعد يوم حتى بمغ حد ي الزمت استغالل البيئة الطبيعيةالت

و ال تقف دونو الحواجز و الخطورة و بات ييدد اإلنسان و بيئتو عمى السواء ، خاصة و أن
 ال تمنعو الحدود .

و ذلك ، جيود لتصدي ىذه الظاىرةال المزيد من بذل إلى ىذا ما أدى بالمجتمع الدولي   
وم حيث سنق خفيضيا لحد أدنى ىذالمنعو أو الحد من أخطاره و التحكم في أضراره و ت

ث يعتبر سموك دولي غير بما أن فعل التمو و  )مبحث أول( يئتموث البيالبالتعريف بظاىرة 
 ()مبحث ثاني  يالبيئتموث المشروع سنتطرق إلى اآلثار القانونية المترتبة عمى فعل 
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 يث البيئتمو بال تعريفال األول:المبحث 

يعد التموث أىم مشكالت المجتمع الدولي ، حيث يعتبر ظاىرة ترتبط بالدرجة األولى  
 مجال الحضري .بالنسق االيكولوجي و ال

أصبح التموث كابوسا فضيعا و مستمرا ينفض صفو حياتنا و يكدر ما بقي من صفائيا و  
 .1بسببو تغيرت البيئة و أصبحت غير قادرة عمى تجديد خالياىا و أنسجتيا

تعريف موضوعي يتسم بالدقة و وا وضع فينالك فقياءفوجد بذلك عدة تعريفات لمتموث البيئي 
رغم إجماعيم بأن قضية التموث البيئي  ،شى مع المفيوم العممي لمبيئةاحيث يتمالموضوعية ب

كما حاول العمماء حصر أسباب )مطمب أول(2مرتبطة أساسا بالنظام االيكولوجي برمتو
المستمر لمتموث  التغير و ىذا بسبب( ثاني ) مطمبالتموث البيئي و تقسيماتو إلى عدة أنواع 

 البيئي .

 البيئيث لتعريف القانوني لمتمو ا األول:المطمب 

لذلك نحتاج لتنظيمات قانونية و  الحديث،التموث ىو أخطر ما ييدد البيئة في العصر 
  3تشريعية لحماية البيئة من أضرار التموث

 وعمى المستوى الداخمي أول( )فرععمى المستوى الدولي  البيئي لمتموث تعريف وردوقد 
  (ثاني )فرع

                                                           
1
، لماجستير في عمم االجتماع الحضريغاية باية ، تمويث البيئة و التنمية بمدينة بسكرة ، مذكرة مكممة لنيل شيادة ابوز  - 

 .51، ص  2008م االجتماعية ، جامعة منتوري قسنطينة  و العمو  اإلنسانيةكمية العموم 
، ديوان المطبوعات بعة األولىطالعبد القادر رزيق مخادمي ، التموث البيئي ، مخاطر الحاضر و تحديات المستقبل ،  - 2

 . 22، ص  2000الجامعية ، الجزائر ، 
 ،2010ولى،  دار الخمدونية لمنشر و التوزيع،الجزائر،الطبعة األ،، المسؤولية الدولية عن حماية البيئةصباح العشاوي - 3

 .30ص 
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 القانون الدوليفي  البيئي التموث تعريف األول:الفرع 

باعتبار القانون الدولي ىو  ظاىرة التموث البيئي ظاىرة عالمية ، واكبت التقدم العممي نإ    
القانوني الذي يحكم ما يجري عمى المستوى الدولي ،فقد لجأت الدول لوضع مجموعة  طاراإل

حيث وضعت تعريفات  1ليةمن القواعد القانونية أخذت معظم األحيان شكل اتفاقيات دو 
 لتموث فنجد منيا : 

 عمى المستوى العالميأوال : 

 الدولية اإلعالنات-1

 حول تموث 1965 لسنة ابع لألمم المتحدةالمجمس االقتصادي و االجتماعي الت تقرير *
التموث ىو التغيير الذي يحدث بفعل  "بير المتخذة لمكافحتو ، والذي يعرفو االوسط و التد
ى سية في تكوين أو في حالة الوسط عشر و غير المباشر لألنشطة األساالتأثير المبا

نحو يحل لبعض االستعماالت أو األنشطة التي كان من المستطاع القيام بيا في الحالة 
 .2"الطبيعية لذلك الوسط 

النشاطات اإلنسانية تؤدي حتما إلى  " أن لمتموث تعريفو ورد في 1972مؤتمر ستوكيولم  *
مصادر لمطاقة عمى نحو متزايد يوما بعد يوم و حينما تؤدي تمك المواد أو إضافة مواد و 

تمك الطاقة إلى تعريض صحة اإلنسان و رفاىيتو و موارده لمخطر أو يحتمل أن تؤدي إلى 
 .3" ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فان ىذا ىو التموث

                                                           
                                                          ، مذكرةمياالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية في قانونيا الداخ إدماج، الجزائر و مدى زيتوني زىور –  1

  .4، ص 2003، ، بن عكنون اإلدارية، كمية الحقوق و العموم لدولي و العالقات الدوليةنون النيل شيادة ماجستير في القا
 ،الجوانب القانونية لحماية البيئة من التموث في ضوء التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية ،مصطفى فيميخالد  – 2

 .44ص ، 2011 دون مكان النشر، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، ريم لمنشر والتوزيع،

مام لحماية البيئة الدولية من خطوة لأل)،الدولي لمبيئة و ظاىرة التموث نالقانو  الحافظ،رتيب محمد عبد  معمر –  3
 164ص  ،2007دار النيضة العربية،القاىرة،،(التموث
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 االتفاقيات الدولية -2

 13ة في جنيف بتاريخ ء بعيد المدى عبر الحدود المنعقدتفاقية المتعمقة بتمويث اليوااال *
إدخال اإلنسان و بشكل مباشر أو غير مباشر  "انو  /أ1، ونصت المادة 1979نوفمبر 

لمواد أو لطاقة في الجو أو اليواء يكون لو مفعول ضار يعرض صحة اإلنسان لمخطر و 
باألحوال المادية و يمس أو يضر يمحق الضرر بالمواد الحيوية و النظم البيئية ، و الفساد 

 .1"كل من يتمتع بالبيئة أو باستخداماتيا المشروعة

 مات الدوليةالمنظ-3

قيام اإلنسان مباشرة أو بطريق غير  "منظمة التعاون و التنمية االقتصادية ، فعرفتو  *
مباشر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة بصورة يترتب عمييا أثار ضارة يمكن أن تعرض 
صحة اإلنسان لمخطر ، أو تمس بالموارد البيولوجية أو األنظمة البيئية عمى النحو يؤدي 

 .2"إلى التأثر عمى أوجو االستخدام المشروع لمبيئة 

 ثانيا: عمى المستوى اإلقميمي 

  :ديدة عرفت التموث البيئي و أىمياع اتفاقياتىنالك نجد  

 "عرفت تموث البيئة البحرية  1/4 مادة 1982المتحدة لقانون البحار عام اتفاقية األمم  *
، بصورة مباشرة أو غير اراألنيئة البحرية بما في ذلك مصاب في البي إدخال اإلنسان

مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنيا أو يحتمالن تنجم عنيا أثار مؤذية مثل األضرار بالموارد 

                                                           
يل شيادة الماجستير في دراسة مقارنة، مذكرة لن ،المسؤولية المدنية الناشئة عن تموث البيئة رشيدي،د عوض الايوليد ع –  1

 . 23ص  ، 2012 دون بمد النشر، ، جامعة الشرق األوسط،قالقانون الخاص، كمية الحقو 

 .45-44، ص خالد مصطفى فيمي، مرجع سابق–2
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الحية و الحياة البحرية ، وتعريض الصحة البشرية لإلخطار و إعاقة األنشطة البحرية ، 
   1."من االستخدامات المشروعة لمبحار بما في ذلك صيد األسماك و غيره

المتعمقة بحماية البحر األبيض المتوسط من التموث ذكرت فيو  1976اتفاقية برشمونة  *
يقصد بالتموث قيام اإلنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير  "أنو رالتي تقر التموث البيئي 

ما يسبب اثأر مؤذية مباشرة بإدخال أية مواد أو صنوف من الطاقة إلى البيئة البحرية ، م
كإلحاق الضرر بالموارد الحية أو تكون مصدر خطرا عمى الصحة البشرية و عائق 

 اإنقاص و نوعية مياه البحر المستخدمةحرية بما في ذلك الصيد و إفساد لمنشاطات الب
  2" لمدى التمتع بيا

ا يؤدي إلى إلحاق كل تأثير يغير في أنظمة البيئة أو احد عناصرى "يمكن القول بأنو ف     
 "ضرر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 الفانون الداخمي في البيئي تعريف التموث الثاني:الفرع 

و ىو  لمدول من إيراد تعريفات لمتموث عند إصداره لمقوانين البيئيةالداخمية  قوانينال ال تخمو
و  )أوال(انون المقارن ماسنتطرق إليو من خالل البحث عند تعريف التموث البيئي في الق

 )ثانيا(تعريف المشرع الجزائري لمتموث البيئي 

 أوال: في القانون المقارن  

الداخمية لمدول، و سنحاول فيما يمي القوانين  لتموث البيئي فيا تعددت تعريفات 
 التعرف عمى البعض منيا:

 
                                                           

 .1982المتحدة لقانون البحار األمماتفاقية  – 1

توراه دولة في القانون العام، كمية المسؤولية الدولية عن التموث عبر الحدود، رسالة لنيل دك ،عمي مراحعمي بن  –2
 . 56ص  ،2007، الجزائر،  ،الحقوق
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 القانون التونسي -1
إدخال "بشأن البيئة  1983لعام  91نون رقم من القا الثانيةعرفو المشرع التونسي في المادة 

أية مادة مموثة في المحيط بصفوة مباشرة أو غير مباشرة ،سواء كانت بيولوجية أو 
 .1"كيميائية أو مادية 

 القانون المصري-2
 أي تغيير في خواص  "بشأن البيئة عرفو  1994عام  4من القانون رقم  األولى المادة 

ت، أو ار أو غير مباشر إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشالبيئة قد يؤدي بطريق مباش
 .2"يؤثر عمى ممارسة اإلنسان لحياتو الطبيعية

 القانون الميبي -3
بشأن حماية البيئة من التموث بأنو  1982لعام  7من القانون رقم  1عرف التموث في المادة 

تيجة نة البيئة لمخطر اإلنسان أو سالمحدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنو تعرض صحة "
، أو المصادر المائية أو التربة أو اختالل توازن الكائنات رلتموث اليواء،أو مياه البح

الحية بما في ذلك الضوضاء و الضجيج و االىتزازات و الروائح الكريية و أية مموثات 
 3"مارسيا الشخص الطبيعي أو المعنويأخرى تكون ناتجة عن األنشطة و األعمال التي ي

 يالقانون الفرنس-4
إدخال  " بأنو 1983لسنة  91من القانون  3عرف المشرع الفرنسي تموث البيئة في المادة 

أية مادة مموثة في الوسط المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، سواء كانت بيولوجية 
 4 "أو كيميائية أو مادية 

 
                                                           

1
 .31صباح العشاوي ، مرجع سابق ، ص  – 

 .32صباح العشاوي، مرجع نفسو، ص  – 2

 .168ص رتيب محمد عبد الحافظ، مرجع سابق، معمر  3 –
4– Prieur Michel, droit de l’environnement ,2eme édition, dalloz, paris1991, p 83   
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 القانون االنجميزي-5
 قيام اإلنسان بإدخال )إضافة( نفايات المواد أو " عرف المشرع االنجميزي التموث بأنو 

الطاقة في البيئة و التي تؤثر في البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تؤثر عمى 
 . 1"استعمال اإلنسان لمبيئة و استمتاعو بيا 

  القانون اليوناني-6
ن البيئة أن بشأ 1986لسنة  165من القانون رقم  28عرف المشرع اليوناني في المادة 

إدخال في البيئة مواد مموثة ميما كانت طبيعتيا ، ضوضاء ، أشعة ، أو أي  "التموث ىو 
شكل أخر لمطاقة بكميات لتركيزات أو لمدة ، من شأنيا أن تسبب تأثيرات سمبية أو أضرار 
مادية لمصحة أو لنظام المعيشة أو لمتوازن البيئي عموما تؤدي إلى بيئة غير مالئمة 

 2".ق االستعماالت المطموبة بشأنيا لتحقي

 ثانيا: في القانون الجزائري

تعريف  عن وضع لم يستغني المشرع الجزائريا موضوع البيئة يحتميتي كل األىمية البسبب 
 إطاربشأن حماية البيئة في  2003عام  3/10من قانون رقم  4 ممادةا لفنجد وفق نويفي قوان

تغيير مباشر أو غير مباشر لمبيئة ، يتسبب فيو كل فعل  "بأنو  ،التنمية المستدامة عرفو
نسان و النبات و الحيوان و اليواء يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة و سالمة اإل 

  . 3"و الجو و الماء و األرض و الممتمكات الجماعية و الفردية

 و أنواعو  البيئي أسباب التموث الثاني:المطمب 

الحياة البشرية مرتبطة بالبيئة الطبيعية وليا عالقة وطيدة بالمحيط الخارجي ، و  نإ   
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،فاحتياجاتو  1التي تزوده بوسائل الحياة الضرورية اإلنسان ال يستطيع أن يستغني عن المواد
ليذا تعددت األسباب فسنعرضيا في كمة خاصة بعد التقدم التكنولوجي زادت من ىذه المش

أن ىذه الظاىرة ىي ظاىرة عامة فيمكن القول أنيا تنقسم إلى عدة  مالحظو (  أول )فرع
 (. ثاني)فرع أنواع فنتطرق إلييا في 

 البيئياب التموث أسب األول:الفرع 

و ساىم التطور التكنولوجي بصفة  يتسبب البشر عمى الدوام في إحداث تموث ما لمبيئة
فتعددت  مباشرة في تفاقم أزمة التموث البيئي خاصة،بعد الثورة الصناعية في العالم الغربي،

بعض التصنيفات لمسببات و عميو سنحاول البحث عن أسباب انتشار التموث و المموثات 
 :حسب نشأتيا و نجد منيا  البيئي لتموثا

  األسباب الطبيعية  أوال:
و المقصود بذلك   2تنتج المموثات الطبيعية عن مكونات البيئة ذاتيا دون تدخل اإلنسان

.....الخ ، و كذلك األعاصير.الكوارث الطبيعية مثل الزالزل و البراكين و الفيضانات و 
في الجو و بدورىا تسبب أمراضا في الجياز التنفسي و الفيروسات و البكتيريا التي تنتشر 

 تساعد عمى انتشار األمراض و األوبئة .

 كالبراكين.وكذلك بعض األبخرة و الحمم المتصاعدة التي تنتج عن العمميات الجيولوجية 

و تساىم األمطار بدورىا في حدوث التموث بمناطق كثيرة عن طريق المموثات العالقة في  
 .3اء و تؤدي إلى تمويث مياه األنيار و البحيرات طبقات اليو 
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 األسباب البشرية ثانيا: 
 ل توازنيا و ذلك باعتدائو عمييالقد ساىم اإلنسان بدرجة كبيرة في تدىور البيئة و باختال  

التي راحت بدورىا تتضاعف نتيجة المسببة لمتموث فقد بدأ باستنزاف الموارد الطبيعية 
فيمكن تقسيم  ،في المجال الصناعيتقنيات المستحدثة التي ابتكرىا تو المكثفة و الاصناع

 :أسباب المموثات البشرية إلى
 التمويث بسبب البيئة الحضرية  -أ

درجة عالية من التدىور و تسبب بذلك أضرارا خطيرة ال يمكن إلى تتعرض البيئة في المدن 
و زيادة 2متأثيرات الضارةلادة كبيرة وتؤدي زيادة الكثافة السكانية إلى زي1أن يتحمميا اإلنسان

التوسع الحضري العشوائي غير المخطط لو عمى حساب األراضي المخصصة لمزراعة و 
الغابات يساىم بطريقة مباشرة في إخالل التوازن البيئي، خاصة أن أغمب المدن، السيما في 

إلى  ا باالظافةالدول النامية، ال تحترم فييا قواعد العمران و محافظة عمى البيئة، ىذ
االستعمال الكثيف لمطاقة المموثة، و زيادة وسائل النقل الجماعي و الفردي و تصرفات 

 .3اإلنسان لال مسؤولية تعتبر من أىم األسباب المموثة لمبيئة
  التمويث بسبب الزراعة  -ب

األسمدة استعمال  شكاليا ىو اإلفراط منأ لبعض نشاطات الزراعية و أىم تنشا نتيجة
عمى البيئة و  اسمب الذي يؤثر معالجة في الريالإلى استخدام المياه غير  ضافةاإلبلكيميائية ا

 التربة الزراعية 
  التمويث بسبب الصناعة -ج

بذلك  تسببخمق مخاطر كبيرة و ترفقو البشرية إن التطور الصناعي و التكنولوجي الذي 
بيئة ، وتنعكس بدون شك عمى تغيرات ايكولوجية ىامة التي تصيب المجال الطبيعي لم
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و تتمثل ىذه المموثات في الصناعات  1الناحية االجتماعية و النفسية و الصحية لمسكان
البترولية و الجسيمات الدقيقة التي تنتج من مصانع االسمنت و الكيماويات السائمة التي 

 ....الخ.تالسيارا الغازات المتصاعدة من و أو الماءتمقى في التربة 

 التمويث بسبب الحروب و سباق التسمح -د

إن الحروب و النزاعات الدولية و العالمية و ما صاحبيا من تقدم رىيب لمتسميح النووي من 
و خاصة استخدام األسمحة الكيميائية و تجارب األسمحة النووية  2أىم أسباب تموث البيئة 

عمى صحة اإلنسان  ور أثارىا السمبيةتصال يمكننا حتى انبعاث إشعاعات حيث ينتج عنيا 
 و البيئة.

 ياتنوعلال يمكن حصرىا مما سبق، نستنتج أن أسباب التموث البيئي كثيرة و متعددة        
ور و تقدم عممي و تكنولوجي و ذلك بسبب كل ما يعيشو المجتمع الدولي من تط ىاو تطور 
 .مستمر

 البيئي: أنواع التموث الفرع الثاني

، إال أنيا تتفق جميعيا عمى انو عبارة تعاريف التي تناولت مفيوم التموثالرغم كثرة  
، وبسبب التطور الصناعي الرىيب أصبح من تغيير في مكونات و عناصر البيئة عن عممية

المعتذر إحصاء و حصر ىذا الحشد الضخم من المموثات التي لم تقف عند حد بل ىي في 
 .3تزايد مستمر يوم بعد يوم 

 يالبيئاحية أثاره عمى قسيم التموث من حيث مصدره ونطاقو الجغرافي و من نيمكن ت
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 رهالتموث من ناحية مصد أوال:

، تضافرت كل لنظام البيئي و مع ظيور المموثاتتدمير امل لتمويث و ايعتبر اإلنسان أول ع
الم عوامل الطبيعية رغما عنيا عمى نشرىا في كل أرجاء األرض فقمما نجد مناطق في العال

 .1تخمو من التموث

 :صدره إلىينقسم التموث من حيث م

 الطبيعي التموث  -أ

ىو التموث الذي يجد مصدره في الظواىر الطبيعية و تتمثل في الزالزل و البراكين 
 ......الخ.

كما تساىم بعض الظواىر المناخية كالرياح و األمطار في إحداث بعض صور التموث 
 .2ث مصادره طبيعية ال دخل لإلنسان فييا البيئي ، عمما أن ىذا التمو 

 التموث الصناعي  -ب 

و ىو ينتج عن نشاطات اإلنسان أثناء ممارستو ألوجو الحياة المختمفة يجد مصدره في 
و ذلك في استخداماتو   3أنشطتو الصناعية و الزراعية و الخدماتية و الترفييية و غيرىا

شطة الصناعية التي تعد ابرز مشكمة في الوقت المتزايدة لمتقنيات الحديثة ، وخاصة األن
 الحالي .

                                                           
 .87، ص 2003، تيزي وزو، األملالبيئة في مواجية التموث ، دار  ،فتحي دردار – 1

دار و مؤسسة رسالن لمطباعة و النشر و التوزيع،  ،المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، سيير ابراىيم حاجم الييثي –2
 .26ص  ،2011سوريا، 

، رسة الفنية لمطباعة و النشيونس المؤس قار  ،الطبعة األولى،راسة مقارنةد  ،جرائم تمويث البيئة  ،فرج صالح اليريش –3
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 التموث من حيث نطاقو الجغرافي  ثانيا:

 و ىناك نوعان ىما : 

 التموث المحمي  –أ 

ىو محصور من حيث  أي اإلقميميالحيز  و يقصد بو ذلك التموث الذي ال تتعدى آثاره
 .مكان محدد أثاره فيمصدره و 

 التموث العابر لمحدود  –ب 

الذي "ىو بشأن التموث بعيد المدى  في مادتيا األولى فقرة/د 1979عرفتو اتفاقية جنيف 
يكون مصدره العضوي موجودا كميا أو جزئيا في منطقة تخضع لالختصاص الوطني لدولة 

 . 1"و يحدث أثاره الضارة في منطقة تخضع لالختصاص الوطني لدولة أخرى 

الحدود و ينتقل إلى أقاليم  نفيم من االتفاقية أن ىذا التموث قد ينتج أثاره الضارة فيتعدى
 الدول األخرى .

 ث من حيث أثاره عمى البيئة التمو ثالثا: 

 : يىو  التمييز بين ثالثة درجات لمتموثتتنوع صور التموث بالنظر إلى تأثيره عمى البيئة فيمكن 

  المعقولالتموث  –أ 

ية أو أخطار و ىو درجة محددة من درجات التموث وال يصاحبو أية مشاكل بيئية رئيس
 . 2واضحة عمى البيئة أو اإلنسان 
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 ر يالتموث الخط –ب 

سمبية عمى البيئة و اإلنسان  1ىو الدرجة التي يتجاوز فييا التموث خط األمن ليصبح مشكمة 
. و يظير ىذا التموث بوضوح في الدول المتقدمة صناعيا كحادثة ضباب الدخان في لندن 

رية الناتجة عن غرق أو احتراق ناقالت النفط و تسريب و الكوارث البيئية البح 1952عام 
 1978مارس  16يز دإذ يعتبر حادث أموكوكا 2 زا في البحر مثل حادثة أماكوكاديحمولتي

اضخم تسرب نفطي في التاريخ سبب حدوثو األكثر خسائر في البيئة البحرية الناتجة عن 
و مازالت العديد من  نذاكآ رضت لمدراسة، وع  ب النفط و تعد أكثر حوادث خطورةتسر 

في دفع عدد كافي  فعال رن، بحيث كان ليذا الحادث دو ىدراسات مستمرة حتى الوقت الراال
   1983ماربول و دخوليا حيز التنفيذ عام  اتفاقيةمن الدول لمتصديق عمى 

 التموث المدمر  –ج 

النظام  و ىو اخطر أنواع التموث حيث تصل فيو المموثات إلى حد الدمار ، فينيار
 .ن البيئي بشكل جذريااليكولوجي و يختل التواز 

  3اثر انفجار نووي سوفياتي و التي وقعت 1986دثة تشر نوبيل و من ابرز األمثمة : حا
 و مست أقاليم الدول السوفياتية مدمرة عمى البيئة و حتى عبرت الحدود رآثاكان ليا 

 .المجاورة

 أنواعن بعدما درسنا مفيوم التموث في القانون الدولي و تعرفنا عمى بعض أسباب و ألاو    
التمويث عن فعل  حثنا الثاني إلى استنتاج اآلثار القانونية المترتبةالتموث البيئي، سنمجأ في مب

 الذي يمس البيئة الدولية.
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ث البيئيث الثاني: اآلثار القانونية لتمو المبح  

من خالل مراحل التاريخ فان التغيرات البيئية قد ىددت استقرار الدول، و إن التوترات التي 
خمقتيا ىذه التغيرات في المصادر و ندرة الموارد، برزت الصراع بين الدول و أخذت القضايا 

ثة البيئية بعدا استراتيجيا نتج عنو آثار قانونية لمتموث البيئي الدولي التي تعتبر آثار مستحد
و تناثرىا في مختمف المجاالت و ذلك فمن الصعب حصرىا خاصة بسبب نظرا لكثرتيا 

و ( أول)مطمب جريمة دولية ليذا فان األفعال المموثة لمبيئة تكيف عمى أنيا تطورىا ونسبيتيا 
)مطمب ثاني(التموث البيئي يعتبر فعال دوليا غير مشروع   

ث البيئة جريمة دوليةيالمطمب األول: تمو   

الجرائم الواقعة عمى البيئة، من أىم القضايا المعاصرة التي فرضت نفسيا بقوة عمى عد ت
تمك الجرائم و أصبحت تيدد الكون كمو بالدمار، حيث تفاقمت المجتمع الدولي، فبعدما 

ظيت باالىتمام لوضع حد ليذه األزمة الخطيرة وبذلك حاستشعرت الدول إلى ضرورة ممحة 
و عقدت عدة اتفاقيات و  )فرع أول( البيئية مجريمة الدوليةالدولي فوضعت تعريف ل

   .)فرع ثاني(معاىدات دولية تيدف إلى تجريم فعل تمويث البيئة 

 الفرع األول: تعريف الجريمة البيئية

 قبل المجوء إلى تعريف الجريمة البيئية يجب أن نتعرف أوال عمى الجريمة الدولية:

الجريمة الدولية :أوال  

مشروعيا لتقنين قواعد المسؤولية الدولية عن أعمال غير فوفقا لمجنة القانون الدولي في 
المشروعة دوليا عرفت الجريمة الدولية أنيا" تمك التي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي 
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الواردة في نصوص اتفاقية مقبولة عمى نطاق واسع أو ثابت كعرف دولي أو مبادئ عامة 
.1معترف بيا من قبل الدول"  

يمكن القول أن الجريمة الدولية ىي الفعل الذي يرتكب إخالال بقواعد فمن خالل ما تقدم 
القانون  ىذا القانون الدولي و يكون ضارا بالمصالح التي يحمييا  

الذي حدد  1998بعد ذلك أعمن عن النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية في روما 
نسانية و كذلك اعتبر الجريمة الجرائم الدولية كجريمة الحرب و الجريمة المخمة بسمم اإل

 البيئية جريمة دولية.

الجريمة البيئيةثانيا:  

نو ال يوجد أي نص في أ لكن المشكمةالدولية و  الجريمة البيئية ىي من أخطر الجرائمإن 
القانون الدولي أو التشريعات الوطنية عرفت الجريمة البيئية،و ىذا نظرا لنسبيتيا فمن 

الصعب حصرىا و وضع معيار شامل ليا،ذلك ترك المجال لمفقو الدولي لمحاولة تعريف 
"ذلك السموك الذي يخالف بو من يرتكبو تكميفا يحميو المشرع يئية،فعرفت بأنيا الجريمة الب

بجزاء جنائي،الذي يحدث تغييرا في خواص البيئة بطريقة إرادية  أو غير إدارية،مباشرة أو 
غير مباشرة يؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو الموارد الحية أو غير الحية مما يؤثر 

2ن لحياتو الطبيعية"عمى ممارسة اإلنسا  

"ىو كل فعل أو امتناع عن ذلك الفعل يصدر من شخص عام أو خاص عمى و تعريف آخر
المستويين المحمي و الدولي و يحدث مساسا بالتوازن البيئي أو بموارد البيئية الطبيعية 

                                                           
، دراسات القانون الدولي، كمية الحقوق، جامعة لبنان،  المسؤولية و الجريمة في القانون الجنائي الدولي خميل حسين،- 1

 .3ص ، 2010أوت  23

، 2009و التوزيع،عمان، دار الثقافة لمنشر ،، دراسة مقارنة،الطبعة األولىجريمة تمويث البيئة ابتسام سعيد الممكاوي،- 2
 .33ص
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من شانو إحداث ضرر مباشر أو غير مباشر ويشكل خطرا ييدد صحة اإلنسان و أمنو و 
ضرر عنو بعض أو كل البشر طبقا لنصوص القانون المحمي أو االتفاقيات من ثم يت

."1الدولية  

توجييية لإلنقاذ الوطني و التعاون الدولي لمكافحة انتياكات القوانين المبادئ الكذلك عرفتو 
الجريمة البيئية يعني خرق القوانين المنفذة لالتفاقيات البيئية متعددة األطراف في الفقرة ج "

".البيئية متعددة األطراف تفاقياتلال نظمة البيئية الوطنية المنفذة و األ   

ثالمجرمة لفعل التمويد القانونية الفرع الثاني:القواع  

تعد الجرائم البيئية من أىم األخطار التي تحدق بالنظام البيئي،فمن الضروري تدخل المجتمع 
ية لمبيئة و المحافظة عمييا قانونية دولية تجرم فعل التمويث و ذلك حماقواعد الدولي ب

بيدف توفير البيئة النقية الصحية المالئمة لحياة  ،قيم الجديرة بالحمايةالباعتبارىا قيم من 
كما أن األنظمة القانونية  )أوال( . فسنتعرض لمجريمة البيئية وفقا لمقانون الدولياإلنسان

  )ثانيا(المموثة لمبيئة  الداخمية لمدول ال تخمو من النصوص تشريعية تجريمية لألفعال

القانون الدوليأوال:  في   

 وردت قيود عديدة في بعض االتفاقيات و المعاىدات الدولية منيا:

اتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرىاب النووي أين قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارىا *
ووي جريمة بيئية و ذلك بسبب ديسمبر باعتبار أعمال اإلرىاب الن 17المؤرخ في 51/210رقم 

2التيديدات بتفجير مفاعالت نووية حيث تزرع الرعب و تنتج أخطار عمى حياة البشرية  

                                                           
ناصر بن محمد الشتري، السياسة الجنائية في مواجية الجرائم البيئية في المممكة العربية السعودية،رسالة لنيل الدكتوراه - 1

 .51،ص2010الرياض، الفمسفة ،جامعة نايف،

المجمة االكادمية لمبحث ، الدولية لقمع أعمال اإلرىاب النوويالحماية الجنائية لمبيئة في ظل االتفاقية  بن زحاف فيصل،- 2
 .194ص، 02/2011القانوني، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، عدد



     يالبيئمتموث لالتكييف القانوني                                     :األول الفصل

 

   
 

نصت عمى العديد من االلتزامات لمدول األطراف و أي انتياك ليا يشكل  1985 نااتفاقية في
وزون وألزمت جريمة بيئية و منيا:وضع أنظمة رصد مستمر لممموثات المؤثرة عمى طبقة األ

. 1بتشريع القوانين الخاصة بحظر استخدام المواد الضارة بطبقة األوزون  

جاءت لتمنع عمميات سكب الزيت في  1954اتفاقية العالمية لمنع التموث البحري  *
المناطق محدودة من البحار و تسجيل عمميات التحميل و التفريغ في سجل خاص يخضع 

 لمتفتيش.

باعتبار األفعال التي تضر بالبيئة  "ريو"و   "ستوكيولمدولية ابتداء من "وأكدت المؤتمرات ال
 .2جرائم دولية و أن مجال المحاسبة فييا يعود لمقضاء الوطني و الدولي معا

التي أرست بعض المبادئ القانونية بحيث يحظر صرف أو إلقاء  1814معاىدة باريس *
 نظيم مجاري المياه و األنيار و البحيرات الدولية.في األنيار فاىتمت اىتماما كبيرا بتالنفايات 

 ثانيا:في القوانين الداخمية

يعتبر فعل التمويث  البيئي جريمة في أغمب النصوص التشريعية الخاصة بحماية البيئة     
                       في األنظمة القانونية لمدول، و نذكر عمى سبيل المثال البعض منيا:

الواردة بشان  1994لسنة  04صري استخدم نصوص التجريم في قانون رقم المشرع الم-
حينما حظر حرق ألي نوع من أنواع الوقود أو غيرىا بصفة  40حماية البيئة، فمثال المادة 

3عامة سواء كان ألغراض الصناعية أو ألغراض توليد الطاقة أو ألي غرض آخر  

                                                           
لمنشر  شتاتالحماية الجنائية لمبيئة، دراسة مقارنة في األحكام الموضوعية، دار  عبد الستار يونس الحمدوني،- 1

 .298ص ،3102، مجيات، مصرر والب

 .171ص مرجع سابق، صباح العشاوي،- 2

دراسة مقارنة،كمية رسالة لنيل شيادة دكتوراه، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من أخطار التموث، واعمي جمال،- 3
 .324ص ،2010الحقوق،جامعة تممسان،
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1سالفة الذكر 40أحكام المادة  من نفس القانون كل من يخالف 87و جرمت المادة   

تحظر عمى جميع السفن أيا كانت  1994لسنة  04رقم  القانونمن  49وكذلك المادة 
  2اإلقميمي راء الزيت أو مزيج الزيتي في البحجنسيتيا تصريف أو إلق

التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي، اعتبر جرائم التموث البيئي من الجرائم التي تنطوي  -
3المساس بمصمحة أساسية من مصالح المجتمع و اعتداء عمى الحق العامعمى   

ث البيئة فعل دولي غير مشروعالمطمب الثاني: تمو   

في االيطار البيئي ينطوي عمى الجريمة البيئية الدولية سموك غير مشروع سواء كان    
العناصر بطريقة إرادية أو غير إرادية يتمثل في اعتداء يكون عمى شكل تمويث ألحد 

  4الجوىرية لموسط البيئي

و مخالفة إحدى قواعد القانون )فرع أول(فالسموك غير مشروع نصت عميو عدة قوانين 
)فرع ثاني(األحكام والدولي االتفاقية أو العرفية أو احد المبادئ ينشا مسؤولية عن اإلخالل  

 الفرع األول: القواعد القانونية الناصة عن الفعل غير مشروع 

 لجنة القانون الدولي إلى تبني فكرة العمل غير مشروع و الذي ينجم عن إخاللاتجيت 
5بقواعد قانونية يقوم بيا احد أشخاص القانون الدولي  

من مشروع لجنة القانون الدولي ما يمي: 19 فقد حددت المادة   

وع يكون فعل الدولة الذي يشكل انتياك لاللتزام دولي غير مشروع دوليا أيا كان موض -1"  
                                                           

 .213ص مرجع سابق، عبد الستار يونس الحمدوني،- 1

 .   324ص مرجع سابق، ال،واعمي جم - 2

 .171ص مرجع سابق، صباح العشاوي، - 3

 .247،ص2009عادل ماىر األلفي،الحماية الجنائية لمبيئة،دار الجامعة الجديدة لمنشر،اإلسكندرية،- 4

 .150صباح العشاوي،مرجع سابق،ص- 5
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 االلتزام الدولي المنتيك.

يشكل العمل غير المشروع دوليا جريمة دولية حين ينجم عن انتياك الدولة التزاما دوليا  -2
ىو من الضرورة لصيانة المصالح األساسية لممجتمع الدولي بحيث يعترف ىذا المجتمع 

 بمجممو بان انتياكو يشكل جريمة.

عد القانون الدولي النافذة يجوز أن تنجم عن الجريمة وقوا 3رىانا بمراعاة أحكام الفقرة  -3
 الدولية جممة من األمور منيا:

انتياك خطير اللتزام دولي ذي أىمية جوىرية لمحفاظ عمى السمم و األمن الدوليين -أ
 كااللتزام بحظر العدوان.

ا، انتياك خطير اللتزام دولي ذي أىمية جوىرية لحماية حق الشعوب في تقرير مصيرى –ب 
 كااللتزام بتحريم فرض سيطرة استعمارية ومواصمتيا بالقوة. 

انتياك خطير وواسع النطاق اللتزام ذي أىمية جوىرية لحماية الشخص   -ج
 اإلنساني،كااللتزام بتحريم االسترقاق و تحريم إبادة األجناس و تحريم الفصل العنصري.

ية و صون البيئة البشرية انتياك خطير اللتزام دولي ذي أىمية جوىرية لحما   -د
.1كااللتزام بتحريم التمويث الجسيم لمجو أو البحار"  

نفيم من المادة أنيا أشارت إلى األفعال غير مشروعة دوليا و بالتالي أخذت بفكرة       
ا عمى أساس أىمية موضوع التمييز بين األنواع المختمفة من األعمال غير المشروعة دولي

/د تقضي بضرورة حماية البيئة وتعتبر كل األفعال المنتيكة  3لفقرة ، فاالمنتيكااللتزام 
و تمويثيا أعماال غير مشروعة.اإلحدى عناصر البيئية   

                                                           
1
اإلنساني، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في المسؤولية عند انتياك قواعد حماية البيئة في القانون الدولي  عويرة فيصل،- 

 .03-01، ص3103،الحقوق، تخصص القانون الدولي والعالقات الدولية، جامعة بن عكنون، الجزائر
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فيذه األعمال تعتبر أعمال ال إنسانية و غير مشروعة و تأخذ صفة الجريمة.     

اء عمى البيئة أن جرائم االعتدتراكشن العدل الدولية في قضية برشمونة  وأكدت محكمة       
العامة المشتركة  يك المصمحة تتعد أعماال غير مشروعة موجية ضد المجتمع  الدولي و تن

مسؤولية من مشروع  19ة التي أكدىا المادة المتمثمة في القواعد الدولية اآلمر لكافة الشعوب و 
بيعي الدولية بأنيا أعمال غير مشروعة تمس بالمصالح األساسية و تضر بتوازن وسطيا الط

1و بيئتيا  

غير المشروع  الدولي الفرع الثاني:المسؤولية المترتبة عن الفعل  

مسؤولية  تتحمل الدولة بمجرد انتياكيا لقواعد القانون البيئي أو عدم وفائيا بالتزاماتيا الدولية
سواء كان امتناع أو إىمال أو تقصير. ،دون النظر لوصف الفعل في القانون  

  . 2وارد في االتفاقية يعد كافيا بذاتو  لقيام المسؤولية الدوليةفانتياك االلتزام ال

كل خرق لاللتزامات الدولية إلحدى الدول يحدثو عضو  المادة " 1930مؤتمر الىاي  -
". و يرتب ضررا فييا،  

ورد في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية  1949قضية الكونت بونادوت عام  - 
" إن انتياك احد مبادئ القانون الدولي دث لموظفي األمم المتحدة بشان األضرار التي تح

 عند مخالفة االلتزام يستتبع التعويض بشكل كاف".

 فالعبرة من عدم مشروعية الفعل الدولي تتحقق من مجرد مخالفة أحكام القانون الدولي.

 ئة ترتبتسبب أضرار لمبي الدولفيستنتج أن األعمال غير المشروعية التي تقوم بيا   
بالتفصيل في الفصل الثاني من ىذا البحث. إليو  سنطرقمسؤولية عمى عاتقيا، و ىذا ما   

                                                           
 .171-170ص مرجع سابق، صباح العشاوي، -1

 .204مرجع سابق،ص عمي بن عمي مراح،- 2
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 البيئيث ؤولية المترتبة عن تمو الفصل الثاني: المس

إلى الحاجة الممحة وزىا كخطر يمس كافة أشكال الحياة تفاقم المموثات وبر أدى 
لوضع قواعد قانونية تضبط سموك اإلنسان وتعاممو مع بيئتو عمى نحو يحفظ توازنيا 

أبرمت عدة اتفاقيات دولية في ىذا المجال، ووردت فييا عدة قواعد وليذا  .اإليكولوجي
قانونية تكيف فعل التموث البيئي كفعل غير مشروع يترتب عند ارتكابو قيام المسؤولية، ىذا 

نتساءل ، )مبحث أول(ما يقودنا إلى البحث عن أسس المسؤولية الدولية عند تمويث البيئة 
 )مبحث ثاني(ممسؤولية عند تمويث البيئة ل بعد ذلك عن الطبيعة القانونية
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 انونية لممسؤولية عن تمويث البيئيالمبحث األول: األسس الق

التموث  المسؤولية عن أخذت المسألة البيئية حيزًا من االىتمام الدولي حول تحمل تبعة     
التي تنجم في  لممخاطر ،و نتج عن ذلك إدراك مؤسسات المجتمع الدولي من دول ومنظمات

حال تزايد ىذه األزمة فعقدت مؤتمرات وأبرمت عدة اتفاقيات ومعاىدات لمحد من ىذه 
القواعد البيئية في (، وكذلك أخذت معظم الدول بوضع نصوص قانونية أول مطمبالظاىرة )

  (.مطمب ثاني)إطار المنظمات الدولية 

 لقواعد القانون الدوليااللتزام بمنع تمويث البيئة وفقا ول: األ مطمب ال

لدول من أجل الحد من اتوالت جيود المجتمع الدولي نحو إرساء قواعد دولية تمتزم بيا  
قانون الدولي البيئي يقوم عمى مجموعة من القواعد القانونية التي نجد الالتدىور البيئي، ف

 (.فرع ثاني) اإلقميميةاالتفاقيات ( وكذلك فرع أولالدولية ) االتفاقياترىا األساسي في مصد

 في إطار القانون الدولي االتفاقي ول: األ فرع ال

   2791 كيولمو إعالن ستأوال: 

 9889بسبب تزايد المستمر وتفاقم األخطار أصدرت الجمعية العامة قراراىا المرقم 
وعقد ىذا المؤتمر في  ،2حول البيئة اإلنسانيةإلى عقد مؤتمر دولي  38/29/29681في 

، ويعتبر ىذا اإلعالن بمثابة 2979جوان  26إلى  5ستوكيولم بالسويد في الفترة الممتدة من 
 تحت شعار "فقط األرض واحدة". 3العمل التقني األول في مجال القانوني الدولي

                                                           
 .837، ص  مرجع سابق عبد الستار يونس الحمدوني، -1
وزو،  الحقوق،جامعة مولود معمري، تيزي قايدي سامية، الحماية القانونية لمبيئة، مجمة المدرسة الوطنية لإلدارة، كمية -2

 .57ص ،9323-9، العدد93المجمد 
 .98صباح العشاوي، مرجع سابق، ص  -3
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ويتضمن بذلك أول وثيقة دولية تقوم عمى مبادئ العالقات بين الدول بصدد إدارة 
 ا البيئية والتعامل معيا.القضاي

مبدأ ومن أىم ىذه المبادئ وجود حق أساسي  96وتوصية  239تمخض عن ىذا اإلعالن 
لإلنسان في الحرية والمساواة وأن يحيا في ظروف معيشة مناسبة وبيئة تسمح لو في العيش 

 .1 بكرامة.

الدولي حق السيادة "لمدول وفقا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون  92المبدأ ينص    
تيا البيئية الخاصة، وىي تتحمل مسؤولية ضمان أن سفي استغالل مواردىا طبقا لسيا

األنشطة المضطمع بيا داخل حدود سمطتيا، أو تحت رقابتيا ال تضر ببيئة دولة أخرى، أو 
 2بيئة مناطق تقع خارج حدود الوالية الوطنية"

بأن الدول تتحمل  وأكدلدول وواجبات ا حقوقعن ستوكيولم عبر ىذا المبدأ في إعالن 
تحت رقابتيا أن ال تمحق ات التي تقع داخل حدود سمطتيا أو والفعالي اتمسؤولية ضمان النشط

 ضررًا بيئة الدول األخرى أو المناطق التي تقع خارج حدود الوالية الوطنية. 

المسؤولية يجب عمى الدول أن تتعاون لتطوير القانون الدولي بخصوص " 99مبدأ 
والتعويض لضحايا التموث وغيره من األضرار البيئة والتي تسببيا األنشطة التي يتم 
ممارستيا داخل حدودىا وتحت رقابتيا لمناطق تقع فييا وراء حدود واليتيا أو 

 .3اختصاصيا"

 ىذا المبدأ أرست المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية التي قد تسببيا الدولة وتحمل      
كيولم مرحمة انتقالية ىامة في تاريخ النظام و ستويمكن اعتبار إعالن ، عبئ التعويض عنيا

                                                           

 .49صباح العشاوي، مرجع سابق، ص -
 .249ص  ،  سابق مرجع، محمد عبد الحافظ رتيبمعمر  -2
 .248، ص نفسومرجع  -3
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الدولي، وتمثمت في بدأ خطوات جماعية نحو حماية البيئة بتجريم ومنع األعمال التي تضر 
 .1بيا وتجنبييا كوارث التموث

 2771اقيات الناشئة عن مؤتمر ريو االتف ثانيا:

تحت عنوان البيئة والتنمية وأطمق  2999ديجانيرو في البرازيل عام أنعقد مؤتمر ريو 
عميو اسم "قمة األرض" وىدفو كان في إيجاد حمول والمعالجات من أخطار البيئة التي تيدد 

منو عمى أعمالو وأنو ال يحق ألية دولة  24، حيث نص مبدأ 2البشرية عمى الكرة األرضية
بيئة وتضر طات أو موارد تصيب تدىوًرا خطير في الأن نصدر إلى أي دولة أخرى أية نشا

ولي بمحافظة عمى البيئة وكذلك عمى اإللتزام الد 26المبدأ  عمى صحة اإلنسان و قضى
عمى مبدأ المسؤولية حيث نص عمى مسبب التموث أن يتحمل األعباء المالية المترتبة عمى 

ول وفقا لميثاق األمم المتحدة "تممك الدنص عمى أن   9وأيضا المبدأ .  3المستوى الدولي
تيا البيئية سومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغالل مواردىا وفقا لسيا

عن ضمان أال تسبب األنشطة التي تدخل في نطاق واليتيا أو  لةواإلنمائية، وىي مسؤو 
 .4سيطرتيا أضراًرا بيئة أخرى أو مناطق تتجاوز حدود واليتيا اإلقميمية"

بتشجيع التعاون الدولي من أجل العمل عمى تطوير قواعد نص  من إعالن ريو 28والمبدأ   
 .5عن األضرار التي تمحق البيئة ةة الدوليالمسؤولي

قضايا المسؤولية القانونية والتعويض لضحايا التموث، واىتم  من ىذا اإلعالن 28 مبدأ كما تناول
 .القوميةأيضا بالتدىور البيئي داخل الدول وكذلك عبر الحدود 

                                                           
 .57قايدي سامية، مرجع سابق، ص  -1
 .89عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  محمد رتيب معمر -2
عمي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة، كمية الحقوق، جامعة الموصل، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان،  -3

 .9، ص 9322
 .244، 248بق، ص عبد الحافظ، مرجع سا محمدمعمر رتيب  -4
 .986، 985عبد الستار يونس الحمدوني، مرجع سابق، ص  -5
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المسؤولية الخاصة التي تتحمميا الدول  بمسؤوليات الدول المشتركة وبضميا 7وينادي المبدأ 
 .1المتقدمة في حفظ وحماية واسترداد صحة وسالمة النظام اإليكولوجي

 ولقد وجد ىذا اإلعالن صداه في عدة اتفاقيات ونجد:

 2771 االتفاقية اإلطارية لتغير المناخ 

ر في ية في الغالف الجوي نتج عنو تغيئكبير لتركيزات غازات الدفيبسبب التزايد ال
إضافي في سطح األرض الذي أثر بطريقة سمبية عمى األنظمة اإليكولوجية  واحترارالمناخ 

 متإلتز أين  39/35/2999ر المناخ في والطبيعية، مما أدى إلى ظيور اتفاقية عالمية لتغي
 .2يا وتشجيع األبحاث العمميةتالبمدان بوضع استراتيجيات دولية لمواجي

تنص فييا عمى مجموعة من االلتزامات التي  4 المبدأىذه االتفاقية جاءت بعدة مبادئ نجد 
ىدفيا الوصول إلى تثبت تركيزات الغازات  9يجب احتراميا لتحقيق حماية وأيضا المادة 

وأبرم أيضا نظام المناخي وعدم المساس بحياة البشر.ة دون تدخل خطير عمى الئالدفي
 في إطار ىذه اإلتفاقية تقتضي بمحاولة التقميص من خطر الغازات. كيوطوبرتوكول 

 2771 اتفاقية التنوع البيولوجي 

تتمثل أىداف ىذه االتفاقية في حفظ التنوع البيولوجي، واستخدام عناصره عمى نحو قابل 
لالستمرار والتقاسم العادل والمنصف لممنافع الناشئة عمى استخدام الثروة البيولوجية 

دخال جميع اإلجراءات المناسبة لتقويم   3سمبا وتحميل الدول التي تضرالسمبية  آثارهوا 
 ة األساسية في تكاليف الحماية.  يي المسؤولالتنوع البيولوجب

                                                           
صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية،  -1

 .59، ص 9323
 .57عمي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -2
محمد السرياني، المسؤولية عن األضرار البيئية دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية، مجمة جامعة أم  -3

، ص 9332، 32القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المجمد الثالث عشر، العدد 
292. 
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استغالل مواردىا وتحمميا مسؤولية ق سيادي في ح ليا لدولا أن 81المادة  فحسب نص 
 .انشاطاتي

يدرس مؤتمر األطراف بناءا عمى دراسات تجري مسالة عمى أن " 24/9وتنص أيضا المادة 
المسؤولية والتعويض بما في ذلك إعادة التنوع البيولوجي إلى حالتو السابقة والتعويض 
عما يمحق بو من ضرر أال في الحاالت التي تكون فييا ىذه المسؤولية مسألة داخمية 

 .2صرفة"

 البيئة التي قد تمس بالتنوع البيولوجي مسؤولية تمويثنصت عن  االتفاقية المادة من يذهف
 متوازن البيئي وصون التنوع البيولوجي بالدرجة األولى.ل ذلك ضماناو 

  2791اتفاقية لندن 

بمثابة الركيزة األساسية لمجيود العالمية  لمنع تمويث البحر بالنفط 2954لندن  تعتبر اتفاقية
  .3تلمنع تمويث البيئة البحرية بالمحروقا

عمى مسؤولية الدول عن  25مادة لندن المتعمق باإلغراق ال التفاقية 2996ينص بروتوكول 
الضرر الذي قد تمحق بيئة الدول األخرى وذلك بوضع إجراءات بشأن المسؤولية الناجمة عن 

 إغراق النفايات أو المواد األخرى أو إغراقيا في البحر.

 2797بازل  يةاتفاق 

مى النقل عبر الحدود لمنفايات الخطرة ورمييا حيث حدد فييا جاءت اتفاقية لمسيطرة ع  
ية في نف المعااللتزامات العامة لمدول وعرفت اإلتجار غير مشروع وحددت مسؤوليات األطرا

                                                           
ا لمميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدول، حق السيادة في استغالل مواردىا طبقا تنص: " لمدول وفق 8المادة  -1

لسيادتيا البيئية الخاصة، وىي تتحمل المسؤولية ضمان أن األنشطة المضطمع بيا داخل حدود سمطتيا أو تحت رقابتيا، ال 
 .تضر ببيئة دولة أخرى، أو بمناطق تجاز حدود واليتيا"

 .92، ص مرجع سابق حاجم الييتي، سيير إبراىيم -2
احمد اسكندر،احكام حماية البيئة البحرية من التموث في القانون الدولي العام،رسالة لنيل شيادة دكتوراه في -3

 .264، ص2995القانون،الجزائر،
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جراءات عممية ن"تتعاون األطراف في وجية نظر لتب التي تنص 29المادة  ي قواعد وا 
مالئمة في جعل المسؤولية والتعويض لمضرر الناتج من حركة عبر الحدود ورمي النفايات 

 .1، ولحق بيا بروتوكول الذي وضع أسس قواعد مسؤولية األطراف"الخطرة والنفايات األخرى

  2799اتفاقية فينا لحماية طبقة األوزون 

وكان ىدفيا تعديل طبقة األوزون بسبب اتفاقية فينا أبرمت  2985/ 38/ 99في   
اإلستعمال المفرط لممواد الكيمياوية خاصة مادة الكمورفموركربون فوضعت الدول قواعد 

 نصت عمى التزامات عامة من أجل حماية 9المادة و كافحة مصادر تمك المموثات. لم قانونية
 بشأن لايرتثم بعد ذلك تم الموافقة عمى بروتوكول مون ،2صحة البشرية من اآلثار الضارة

المواد المستنفذة لطبقة األوزون وأخذت تقوم بإجراءات وتدابير الرقابة المنصوص عمييا في 
 .3من ألف إلى طاء 9المادة 

 تمويث البيئة لتي تنص عمى مسؤوليةىنالك العديد من االتفاقيات الدولية ا أنيجب اإلشارة 
 قد عرضنا بعضيا فقط فال يمكننا التطرق إلى جميع االتفاقيات بسبب تعددىا.فم الدولية

 رع الثاني: االتفاقيات اإلقميميةالف

 تمويث البيئة ونجد منيا: الدول عنىنالك عدة اتفاقيات إقميمية نصت عمى مسؤولية 

 2791 برشمونةاتفاقية  -2

المبرمة  لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحمية لبحر األبيض المتوسط اتفاقية برشالونة
 2976 في سنة

                                                           
 .89، ص  سابق، مرجع سيير إبراىيم حاجم الييتي -1
 .89عمي عدنان الفيل، مرجع سابق، ص  -2
 .246، مرجع نفسو، ص عدنان الفيلعمي  -3
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تعرف المسؤولية في إطار قواعد الدولية لحماية البيئة من التموث وتمزم  منيا 29المادة ف
 .1الدولة المسؤولية بتعويض الضرر الذي تسببت بو

 2791ألمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية ا -1

ة والمحافظة عمييا )خصوصا أولت ىذه االتفاقية اىتماًما كبير بحماية البيئة البحري     
 .2(987إلى  -299المواد من 

عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إلييا  "تكون الدولة مسؤولةنصت  989المادة 
والناشئة عن تدابير اتخذىا وذلك في حالة ما إذا كانت مثل ىذه التدابير غير مشروعة أو 

 .تتجاوز المطموب بصورة معقولة"

"الدولة مسؤولة عن الوفاء بإلتزاماتيا الدولية المتعمقة نصت  985/2وكذلك المادة 
 .لحفاظ عمييا وىي مسؤولة وفقا لمقانون الدولي"بحماية البيئة البحرية وا

تعكس ىذه المادة بوضوح موقف القانون الدولي عند حدوث أضرار بيئية عبر الحدود وكيفية  
دفع تي انتيكت االلتزامات الدولية عمييا الدول الالمبادئ العامة لممسؤولية. وتؤكد أن  تطوير

 التموث.التعويضات المناسبة لألضرار التي سببيا 

نشاء لجان وبرامج معينة تيدف لحماية البيئة من االتفاقية فولقد ساىمت ىذه  ي إعداد وا 
ولم )مؤتمر األمم المتحدة المتعمق باإلنسان والبيئة يستوكات، وبذلك أصدر مؤتمر التموث

الذي تطمب إنشاء أمانة لبرنامجو ووصفيا كجزء ال  بيئيةتوصية  239( مجموعة 2979
 .3مانة األمم المتحدة"يتجزأ من أ

                                                           
1

-  Pascale Martin- Bidou, Droit de l’environnement, préface par Dominique Bidou, prance, 

2010, p 24. 
فارس محمد عمران، السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور األمم المتحدة في حمايتيا، الطبعة األولى،  -2

 .942، ص 9335
 .95، ص 2996يوسف إبراىيم السموم، البيئة والتنمية، الرياض، مكتبة العبيكان،  -3
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الدولة في حماية البيئة وعدم إلحاق  تقاريره إلى مسؤولية ضمنر المؤتمر شاولقد أ
 شأنيا شأن الحماية البيئية. 1الضرر بيا وحث الدول عمى الدخول في المعاىدات الدولية

وجب ( وذلك بمUNEPوأىم انجازات المؤتمر ىو إنشاء برنامج األمم المتحدة لمبيئية )
، حيث يعتبر ىيئة دولية 2الجمعية العامة لألمم المتحدة ( الصادر عن9997التوصية رقم )

مختصة بشؤون البيئة وىو أيضا الجياز المختص والمصدر الرئيسي عمى مستوى التنظيم 
 الدولي.

( منو الذي اىتم بتطوير 92،99،98،94وفقا لمبادئ ) 2979كيولم و ستواستناًدا لمؤتمر 
يا التموث واألضرار البيئية األخرى الناتجة احي بشأن المسؤولية والتعويض لضدولالقانون ال

 .3عن األنشطة التي تمارسيا الدول

من خالل ما سبق يتضح لنا أنو أبرمت العديد من االتفاقيات اإلقميمية وكذلك الدولية 
والحماية بكل ما يؤثر بالبيئة بما يقمل بذلك من  ىدفيا حماية البيئة من أخطار التموثات

 الموجودة فييا. 4بالكائنات ن طبيعتيا أو يستنزف مواردىا و اإلضرارقيمتيا أو يشوه م

 : في إطار المنظمات الدوليةثانيالمطمب ال

مما الشك فيو أن لممنظمات الدولية دوًرا فعال في الميدان البيئي حيث قامت العديد 
المستوى الدولي واإلقميمي لمحد من األضرار التي قد إجراءات عمى  باتخاذ من المنظمات

إال أننا التي تعتني بشؤون البيئة، تمحق بالبيئة، فرغم وجود الكثير من ىذه المنظمات 
 سنقتصر عمى دراسة فقط البعض منيا:

                                                           
 .299، ص 2998رضوان أحمد الحاف، حق اإلنسان في بيئة سميمة في القانون العام، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، القاىرة،  -1

 .223سيير إبراىيم حاجم الييتي، مرجع سابق، ص  - 2
 .237عبد الحافظ، مرجع سابق، ص  محمدمعمر رتيب  - 3
عبد القادر الشيخمي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون واإلدارة والتربية واإلعالم، الطبعة األولى، منشورات  -4

 .49، ص 9339الحمبي الحقوقية، 
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 العالمية ات: المنظمالفرع األول

لعمل عمى نشر ظمات العالمية البيئية في الوقاية من أخطار التموث و اىذه المناىتمت 
 دول في مختمف المجالت و من أىميا:الثقافة البيئية بين ال

 منظمة األمم المتحدة -2

األمم المتحدة منذ نشأتيا دوًرا بارًزا في حماية البيئة اإلنسانية من كافة أشكال  تمعب
 اإلضرار بحقوق اإلنسان.

نشاء لجان وبرامج معينة لحماية البيئة من التموثات  ولقد ساىمت ىذه المنظمة في إعداد وا 
ولقد أشار ىذا األخير ضمن  ،1كيولمو ستات التي ساىمت في ذلك نجد مؤتمر وأىم المؤتمر 

تقاريره إلى مسؤولية الدولة في حماية البيئة وعدم إلحاق الضرر بيا وحث الدول عمى 
 .2الدخول في المعاىدات الدولية التي تستيدف الحماية البيئية

منو إىتم بتطوير القانون  94، 98، 92،99وفقا لمبادئ  2979كيولم و ستواستناًدا لمؤتمر 
البيئية األخرى الناتجة عن  لمسؤولية والتعويض لضحايا التموث واألضرارالدولي بشأن ا

 ل.األنشطة التي تمارسيا الدو 

 2797اإلعالن العالمي لحماية البيئة  -1

ىذا اإلعالن عمى مسؤولية الدول الصناعية حول االنبعاثات المؤثرة في الغالف  أكد
      .     3 ة األوزونالتسخين و تآكل طبق الجوي و عن مخاطر الدفء أو زيادة

 الثاني: المنظمات اإلقميمية الفرع 

إن المنظمات اإلقميمية شأنيا شأن المنظمات الدولية، فيي مرتبطة بشكل أو بآخر بأنشطة   

                                                           
 .969، ص 9322،  مرجع سابقخالد مصطفى فيمي،  -1
 .299رضوان أحمد الحاف، مرجع سابق، ص  -2
 .999مرجع السابق، صالعبد الستار يونس الحمدوني،  -3
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وفعاليات في ميدان البيئة وأبرمت عّدة منظمات دولية من خالل المعاىدات اإلقميمية التي تعمل 
 دراستنا عمى بعض المنظمات الرئيسية منيا: وستقتصرالتموثات، عمى حماية البيئة من 

 األوروبية التابعة لألمم المتحدةالمجنة االقتصادية  -1

وألول مرة درست المجنة إحدى المشاكل المتعمقة بالبيئة من خالل لجنتيا  2956في عام 
يجا فيما من المتخصصة بالنقل بسبب قضية تموث المياه ومنذ ذلك الوقت تبنت ىذه المنظمة

أبرز المساىمات ليذه المجنة كان من خالل إصدار وتنفيذ اتفاقية  و يتعمق بالمشاكل البيئية،
والتي وقعت من قبل جميع دول أوروبا الشرقية عدا ألبانيا،  2979اليواء العابر لمحدود عام 

 9مادة حيث تسعى االتفاقية لمنع تموث اليواء وطرق مكافحة وتفريغ المموثات، حيث نصت 
"عمى األطراف أن تأخذ في حسابيا الوقائع والمشاكل المتضمنة وتكون عازمة عمى منيا 

حماية الفرد وبيئتو ضد تموث اليواء، ويجب أن تسعى تدريجيا كمما كان ذلك ممكنا لتحديد 
 .1بعيد المدى"لامتضمن تموث اليواء العابر لمحدود وخفض التموث ومنعو وال

االلتزامات التي يجب  أعالهمن نفس االتفاقية المذكورة  (4، 8)وكذلك جاء في المادة 
 . 2عمى الدول اتباعيا وذلك بيدف خفض عوامل التموث

( من االتفاقية حول تنفيذىا وتطوير برنامج التعاون في 9إليو المادة ) كما أشارت
 .3أوروباواء في نتقال البعيد المدى لممموثات اليالمستقبل فيما يتعمق بمراقبة اال

( عمى أن ىنالك التزامات غير 5، 4، 8، 9نستنتج أن اتفاقية جنيف ىذه خاصة موادىا )
 ممزمة قد قدمت بحقيقة االتفاقية وتستثني المسؤولية الدولية ىي قابمة لمتطبيق في حال انتياكيا.

 نظمة التنمية والتعاون االقتصاديم -2

األولى عمى المشاكل االقتصادية ذات يذه المنظمة ينصب بالدرجة لإن النظام األساسي 
 .2973النطاق الواسع لتمتد إلى العديد من القضايا ومنيا القضايا البيئية، وقد أنشأت عام 
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يئي ووضعت قام فريق المجنة البيئية وضع مبادئ توجييية في المجال الب 2975ففي عام 
عداد تقارير ب مجموعة  شأن المسؤولية وااللتزام.من المبادئ المتعمقة بحل قضايا التموث وا 

فقرة ب من االتفاقية حدوث توصيات خاصة بسياسة المبادئ التوجييية المتعمقة  5لممادة وفقا 
 بالسمات االقتصادية الدولية البيئية.

 : المنظمات الدولية المتخصصة الفرع الثالث

قامت العديد من المنظمات الدولية المتخصصة بدور فعال في معالجة القضايا  لقد
 المتعمقة بالبيئة وذلك تحت إشراف األمم المتحدة، وذلك تطوير القانون الدولي ونجد أىميا:

 2719منظمة الصحة العالمية  -2

من  9دة تمعب ىذه المنظمة دوًرا بارًزا في الحفاظ عمى الصحة العالمية، وذلك بموجب الما
دستورىا فإنيا تسعى لتحقيق أىدافيا بالتعاون مع الوكاالت المتخصصة في عدة مجاالت 

 وذلك في سبيل تحسين الصحة والوقاية من األمراض.

عمى ضرورة إعطاء الصالحية لممنظمة بإصدار توصيات أو وضع  9كما نصت المادة   
ة إنتشار األوبئة واألمراض عمى والمعايير الدولية لمنع  1معايير بشأن السالمة الصحي
ى لتعرض اإلنسان معايير وتوضح الحدود القصو  توضعالمستوى الدولي فيذه المادة 

تبني وتطوير اإلتفاقيات بنفس الدستور المنظمة  من 29المادة  لمختمف المموثات،وأجازت
 والمعاىدات الدولية في التدخل ضمن اىتماميا.

 2719والزراعة م المتحدة لألغذية منظمة األم -1

ىذه المنظمة من أولى المنظمات التي تمتاز بأىمية كبيرة من حيث الدور الفعال 
تيتم برفع مستوى المعيشة والتغذية ف ذية في حياة اإلنسان وضمان بقائو،الذي تمعبو التغ

                                                           
 .222فظ، مرجع سابق، ص االح عبد تيب محمدمعمر ر  -1



 المسؤولية المترتبة عن التموث البيئي                                          الفصل الثاني:

 

   
 

لسكان العالم وأوضحت مالمح ىذا اإلعالن في ضرورة إيجاد حل دائم ليذه المشكمة، وحق 
المنظمة من أكبر الوكاالت .تعتبر 1أن ال يتضرر من الجوع وسوء التغذيةكل شخص 

عمى وضع المستويات الوطنية لحماية  ة  حيث تعملالمتخصصة في نظام األمم المتحد
عداد برامج مكافحة التموث وتق المنظمة ليا دور ىام في تطوير فيم فعالية البرامج، يالبيئة وا 

أو عدم  ةات وترتب مسؤولية عمى كل من قام بتمويث البيئمعايير الدولية لمحد من المموث
 .2احترام برامج مكافحة التموث

 2799كالة الدولية لمطاقة الذرية الو  -3

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مركز التعاون النووي في العالم وىي إحدى الوكاالت  تعد
 9الحكومية المتخصصة التي تتبع برامج األمم المتحدة، ىدفيا األساسي نصت عميو المادة 

 من نظاميا الداخمي.

ر في )تعمل الوكالة عمى تعجيل وتوسيع مساىمة الطاقة الذرية في السالم والنمو واإلزدىا
، يعني ىدفيا والحفاظ عمى البيئة من مختمف التموثات الناتجة عن استخدام 3العالم أجمع(

الطاقة النووية، حيث تنصب عمى اإلسراع وزيادة مساىمة الطاقة الذرية في السالم والرفاىية 
 في العالم. 

"أحد وظائف ىذه المنظمة ىو وضع من نظاميا األساسي عمى أن  8وتنص المادة   
لموافقة عمى مستويات اآلمان لحماية الصحة والتقميل من المخاطر التي يتعرض ليا ا

 .األشخاص واألموال"
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الوكالة أنو يحق ليا مراقبة ومتابعة تقييد الدول بإجراءات  المذكورة أعاله 8نفيم من المادة   
  .1السالمة الواجب إتباعيا لموقاية من اإلشعاع عند استخداميا ألغراض السممية

العقود األخيرة من القرن العشرين قد شيدت  أنمن خالل كل ما سبق ذكره ، تبين لنا ف 
، و يظير ذلك من خالل العديد من االتفاقيات و  ياىتماما متزايدا بموضوع التموث البيئ

ول باحتراميا،و أي المعاىدات الدولية،  التي ساىمت بوضع أحكام و قواعد تمزم عمى الد
 .احد أحكاميا ينشا مسؤولية دولية بيئية سنتعرف عمييا في المبحث الثانيسموك يخالف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .228الحافظ، مرجع سابق، ص عبد محمد تيبمعمر ر  -



 المسؤولية المترتبة عن التموث البيئي                                          الفصل الثاني:

 

   
 

 تمويث البيئة الطبيعة القانونية لممسؤولية عن المبحث الثاني:
لقد تعرضت فكرة المسؤولية الدولية منذ ظيورىا كإحدى نظم القانون الدولي لمكثير من 

قد شمل ىذا التطور مفيوميا و األسس التي تقوم عمييا المسؤولية البيئية الدولية و التطور 
و شروط قياميا و اآلثار القانونية التي ترتبيا المسؤولية الناجمة عن الضرر  طمب أول()م

  )مطمب ثاني( البيئي 

 سؤولية الدولية عن التموث البيئيالمطمب األول: الم

ليعكس المسؤولية الدولية، حيث أصبحت أكثر شمولية  لقد طرأ تطور كبير عمى مفيوم
 )فرع أول(المناقشات التي تناوليا القانون الدولي الذي أشار إلى تعريف المسؤولية الدولية 

ووضع أسس قانونية لممسؤولية الدولية عن الضرر البيئي الذي يعتبر المبدأ القانوني الذي 
   )فرع ثاني(إليو في نشوء المسؤولية يستند 

 ول: التعريف بالمسؤولية الدوليةالفرع األ 

ىذه  اختمف فقياء القانون الدولي في وضع تعريف موحد لممسؤولية الدولية، حيث أن 
األخيرة، تعرضت لمكثير من التطورات منذ ظيورىا متأثرة بذلك بالتطورات السياسية 

 واالقتصادية...

ون باعتبار أن المسؤولية فكرة نشأت وبالرجوع إلى التعريفات التي أوردىا فقياء القان
أصال في كنف القانون، حيث تصادفنا تعريفات متنوعة سنعرض البعض محاولين من 

 خالليا التقريب من وجيات النظر المختمفة لوضع تعريف جامع لممسؤولية الدولية.
 والمجان الدولية المختصة اتأوال: تعريف المسؤولية الدولية في المعاىد

مم المتحدة المسؤولية الدولية في لجنة القانون الدولي التابعة لمجمعية العامة لألعرفت 
"كل تصرف دولي غير بأنيا  2988لسنة  من مشروعيا المتعمق بالمسؤولية الدولية 2ادة مال
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 1مشروع تقوم بو دولة يؤدي إلى جعميا مسؤولة دوليا عمى ىذا التصرف".
من  32أورد في مادتو  بحماية الممتمكاتالمتعمق  2954 كما أن مؤتمر الىاي

"تسأل الدولة عمى التقصير الناشئ عن أفعال قراراتو تعريف لممسؤولية الدولية تضمن 
أعضائيا إخالال بالتزامات الدولة الدولية في حق أجنبي مقيم عمى إقميميا سواءا لحق 

ورّكز ىذا التعريف عمى مسؤولية الدولة عما يصيب الرعايا  ،2الضرر لشخص أو بممتمكاتو"
 األجانب عمى إقميميا من ضرر إلصالحو وتعويضيم عن ذلك.

حول ضرورة  9أورد في المبدأ  المتعمق بحماية البيئة 2979ستوكيولم أما مؤتمر 
لتي تطوير قواعد المسؤولية الدولية لتشمل تعويض األضرار الناتجة عن نشاطات الدولة ا

تتعدى حدود إقميميا والذي عّبر عن اتجاه الفكر القانوني الدولي المعاصر إلى عدم قصر 
 3 مسؤولية الدولة عمى األضرار الناتجة عن نشاطيا غير المشروعة فقط.

 ولية في بعض أحكام القضاء الدوليثانيا: تعريف المسؤ 

دة األمريكية ( بين الواليات المتحNEERتعرضت لجنة التحكيم في قضية نير )
"تتحمل الدولة المسؤولية الدولية إذا فشل لتعريف المسؤولية عمى أنيا  2979والمكسيك 

ائق الدولة وسبب ضررا أحد أعضاء ىيئاتيا في تنفيذ االلتزامات الدولية الممقاة عمى ع
 4موال األجانب في إقميميا".ألشخاص وأ

بين ىذا التعريف إلزامية التعويض الذي ينجم عن اإلخفاق في أداء اإللتزامات الدولية.  
أين قضت محكمة  2997( بين ألمانيا وبولونيا عام Chorozow Factoryكذلك قضية )
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إن  "الذي جاء فيو  1.العدل الدولية الدائمة، بأن أي إخالل بتعيد يستوجب االلتزام بإصالح
الدولية يستوجب تعويضا مناسبا  اإللتزاماتفي القانون الدولي أن خرق  المبادئ المقبولة

فالتعويض يعتبر متمما لتطبيق االتفاقيات واال ضرورة االشارة اليو في كل اتفاقية عمى 
 2 "حدة .

 ولية الدولية عن تمويث البيئةساس المسؤ أالفرع الثاني: 

إليو في  المبدأ القانوني الذي يستنديقصد بأساس المسؤولية الدولية تمك النظرية أو 
 .ق شخص من أشخاص القانون الدولي نتيجة خرقو التزاما قانونياإقامة المسؤولية عمى عات

وقد اجتيد فقياء القانون الدولي في وضع النظريات الفقيية التي تنظم أساس المسؤولية في 
قضاء والمعاىدات والممارسات العالقات الدولية.ويكاد يتفق الفقو الدولي ويؤيده في ذلك ال

نظرية الخطأ دولي تحكميا ثالثة نظريات رئيسية،الدولية، عمى أن المسؤولية في القانون ال
نظرية المخاطر كأساس  )ثالثا(ووأخيرا  )ثانيا(العمل الدولي غير مشروع  نظرية ثم )أوال(

 لترتيب المسؤولية الدولية في المجال البيئي.

  أوال: نظرية الخطأ

، 3اتجو جانب من الفقو الدولي إلى تقرير إقامة المسؤولية الدولية عمى أساس الخطأ       
 .باعتبار ىذا األخير سموكا معيبا وقع نتيجة إىمال أو تقصير ألحق ضررا بدولة أخرى

 بحث الدولية لممسؤولية كأساس النظرية اعتمدت و ،الدولي القانون في النظرية ىذه فاستقرت

 التموث مجال في خاصة الدولي لمقضاء أحكام عدة في واتخذت معاىدات دةع في عرضت

 :منيا و لمحدود العابر
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 لندن في المبرمة الفضائية اماألجس تحدثيا التي األضرار عن الدولية المسؤولية اتفاقية-

 أو بأشخاص أو ثالثة لدولة تابع فضائي بجسم الالحقة األضرار كانت إذا" 4/2 ادةمال 2979

 الدولة إزاء مسؤوليتيا تكون األرض سطح غير آخر مكان في حدثت قد متنو، عمى أموال

 أي تكون أشخاص جانب من أو منيما، أي جانب من خطأ وجود أساس عمى مبنية الثالثة

 1" عنيم. مسؤولة منيما

 أن ىذه االتفاقية نصت صراحة عمى قياميا عمى أساس مسؤولية الخطأ. والجدير بالذكر  

وكذلك االتفاق المبرم بين بولندا واالتحاد السوفياتي حول النظام القانوني لحدودىا 
عمى  242نصت المادة عمى المسؤولية عمى أساس الخطأ المشتركة، جرى النص صراحة 

 ذلك.

الدولي في المجال البيني إلى نظرية الخطأ في إقامة واستندت العديد من أحكام القضاء 
 المسؤولية الدولية فمن القضايا العديدة نجد:

( أسس الحكم فييا صراحة عمى نظرية الخطأ حيث ALABAMA claimقضية أالباما )-
بأن المممكة المتحدة البريطانية لم تبذل العناية المتطمبة  2879قضت محكمة التحكيم عام 

 3دولة المحايدة لذا قضت بالمسؤولية عمى أساس الخطأ.في سموك ال

( سنمخص وقائع النزاع في الدعوى التي أقامتيا Corfu channelقضية مضيق كورفو )-
ضد حكومة جميورية  2949المممكة المتحدة البريطانية أمام محكمة العدل الدولية عام 

أنو أثناء عبور قافمة من السفن الحربية البريطانية لمنطقة جنوب غرب  اذألبانيا الشعبية،
Saranda  ،في الممر المالحي الدولي بمضيق كورفو، الواقع داخل المياه اإلقميمية األلبانية
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مما أسفر حدوث أضرار كبيرة. حيث اصطدمت سفينتان من القافمة ببعض األلغام البحرية 
ألبانيا قامت ببث األلغام أو عمى األقل كانت تعرف بوجودىا  ت بريطانيا في الدعوى أنفإدع

حكمة حكميا عمى المبصدور بينما ألبانيا أنكرت االتيام الموجو ضدىا. وانتيى النزاع 
 1ساس نظرية الخطأ.عمى ا ياحكممسؤولية ألبانيا،بحيث أسندت 

 تقييم النظرية:

وجدت عدة انتقادات ليذه النظرية و ىذا لصعوبة تقرير إقامة مسؤولية الدول عن        
لذا  بسبب التطور العممي والتكنولوجي و ىذا الضرر البيئي العابر لمحدود عمى أساس الخطأ
أو زمنو بدقة خاصة ما يتعمق  همصدر اثبات  أصبح من المعتذر إثبات الخطأ حيث تعذر

والتموث النووي...إلخ فإسناد الخطأ إلى مرتكبو صعب جدا من بإغراق النفايات السامة 
 .الناحية العممية خاصة إثبات نية الخطأ العمدي أو اإلىمال

 

 غير مشروع ا: نظرية الفعل الدوليثاني

 غير المشروع ىو ذلك الفعل الذي يعد انتياكا الدولي يجمع الفقو الدولي عمى أن الفعل    

الفعل الذي يتضمن مخالفة لقواعد القانون الدولي العام، إذ ىو " ألحكام القانون الدولي
 2االتفاقية أو العرفية أو مبادئ القانون العامة.

وتبعا لمرأي الغالب في الفقو الدولي فإنو يشترط لقيام المسؤولية الدولية وفقا ليذه النظرية   
 توافر شرطين.

 انون الدولي.أن يكون التصرف منسوبا لشخص من أشخاص الق :شخصي -1
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 أن يكون التصرف مخالفا اللتزام دولي. :موضوعي -2

الثا، لكن انتيى األمر أّما الضرر فقد ظل الفقو في تساؤل حول ما إذا كان يعد شرطا ث  
المالئم أن يوضع الضرر كعنصر لتحديد شروط فعل غير مشروع، فالضرر بأنو من غير 

 سيظل مسألة لو صمة مع تقدير التعويض.

كل فعل غير مشروع دوليا منو" 2فالجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة نصت المادة   
تبين لنا ىذه المادة أنيا أخذت بنظرية  " تقوم بو دولة ما، يستتبع مسؤوليتيا الدولية.
 العمل غير المشروع كأساس لممسؤولية الدولية.   

عابر لمحدود، حيث حظيت التموث ال نظرية الفعل غير المشروع دوليا عمى أيضا وتطبق
ية بعناصرىا المختمفة، بجانب كبير من االتفاقيات الدولية التي انطوت عمى قواعد حماية البئ
ن مخالفة الدولة لاللتزام القانوني بالحفاظ تيدف حماية البنية وضمان سالمتيا،محددة تس وا 
نصت كذلك  وغير المشروع الناتجة عن العمل يستتبع مساءلتيا عن األضرار  ةيعمى الب

الدول ممزمة بحماية " 299انون البحار في مادتيا  عمى ىذا االلتزام اتفاقية األمم المتحدة لق
 92، وكذلك مبدأ 1" وىو التزام ذو طبيعة ال يمكن اإللمام بياالبنية البحرية والحفاظ عمييا

الدولية ومسؤولية الدولة الناتجة تزامات لكيولم الذي يعتني بشكل مباشر باالو من إعالن است
 و مثال عمى ذلك:2عن الضرر الذي يصيب البيئة.

"يقع عمى كل دولة التزام يقضي بأال تأذن بعمميا  قضية كورفو قضت المحكمة بأنو-
 باستخدام إقميميا لمقيام بأفعال تتعارض حقوق الدول األخرى".

 ثالثا: نظرية المخاطر
بسبب التطور والتقدم التكنولوجي أصبح المجتمع يموج حاليا بالعديد من األنشطة 
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المشروعة في حد ذاتيا ولكنيا تتسم بخطورة فائقة وذلك بسبب كل ما تمحقو بالبيئة من آثار 
اتجو الفقو إلى مسؤولية المخاطر إلقامة المسؤولية الدولية عن المساس ليذا سمبية مدمرة، 
 بسالمة البيئة.

وأمام ىذا الخطر الكبير فقد تزايد االتجاه نحو تطبيق نظرية المسؤولية عن المخاطر خاصة 
 ،و من بين ىذه االتفاقيات نجد:1في الممارسات الدولية

عن المسؤولية المدنية في  2969المكممة بواسطة اتفاقية بروكسل  2963اتفاقية باريس -
المستثمر النووي عن الضرر الذي ينجم عن المجال النووي، أقامت المسؤولية عمى عاتق 

 مركز الطاقة النووية الذي يستثمره.

عن المسؤولية المدنية في ميدان النقل البحري لممواد النووية أقرت  2968اتفاقية بروكسل -
المسؤولية الموضوعية لمستغمي السفن النووية وعن الحوادث الناجمة عن  9/2في المادة 

 لنفايات النووية.الوقود النووي أو عن ا

الخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار الناتجة عن  2998اتفاقية مجمس أوروبا المعتمدة -
أن مستثمر النشاط الخطير أو  6/2األنشطة الضارة بالبيئة فقد قررت االتفاقية في المادة 

تفاقية ىذه ضرار التي يسببيا ذلك النشاط، وبالتالي فاالالضار بالبيئة ىو المسؤول عن اال
ة ، فالمسؤول ىو الذي يحتمل 2أقرت بنظرية المخاطر في مجال األنشطة الضارة بالبيئ

 مخاطر ذلك النشاط الذي يديره.

واآلن سنتعرض لبعض القضايا البيئية أين اتخذ القضاء الدولي نظرية المخاطر 
 كأساس لممسؤولية الدولية ومنيا:
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 2791لتفجيرات النووية األمريكية قضية ا-

السفن من التواجد في فجير نووية بالمحيط اليادي وحذرت أجرت الواليات المتحدة تجربة ت   
المنطقة، غير أن آثار التفجير امتدت إلى خارج المنطقة ولوثت البيئة المجاورة وألحقت 

من  أضرارا بمنطقة الصيد، وأصيب قارب بالضرر، فطالبت الحكومة اليابانية عما لحق بيا
اتجيت  انيا يتضح من أحكام القضاء الدولي.أضرار واستجابت بذلك أمريكا بدفع تعويضات

إلى تطبيق نظرية المخاطر في المسؤولية عن األضرار التي تحدثيا األنشطة المشرعة ذات 
 خطورة.

القضية التي أثارت بين كندا واالتحاد السوفياتي تتمخص وقائعيا أن االتحاد السوفياتي -
ل القمر الصناعي دخوأخطر األمن العام لألمم المتحدة ، لكن  2977قمرا صناعيا  أطمق

وتناثرت أجزاءه ونفاياتو عمى اإلقميم، وتبين أن القمر كان  2978في المجال الكندي في 
يعمل بمفاعل نووي وأن االتحاد السوفياتي لم يخطر كندا باحتمال دخول القمر الصناعي 

القمر وتقدمت الحكومة الكندية بطمب تعويضات وتعتبر دخول الذي يحمل مفاعل نووية 
لسيادتيا الوطنية كما أستندت إلى االتفاقية المسؤولية الدولية  الصناعي إلقميميا ىو انتياك

 .2979عن األضرار الناتجة عن األجسام الفضائية لعام 

 رة.طرية المخاطر ألنيا تعتبر أنشطة شديدة الخطو س نفالقضية حكمت عمى أسا
بصفة عامة فإن األنشطة الضارة بالبيئة ىي أنشطة استثنائية في خطورتيا وال مانع 

  .أن توضع نظم قانونية استثنائية لمواجية آثارىا
 واآلثار المترتبة عنياالمطمب الثاني: شروط انعقاد المسؤولية 

 الفرع األول: شروط انعقادىا
القانون الدولي العام عمى مخالفة أحكامو إن المسؤولية الدولية ىي الجزاء الذي يرتبو 

والتزاماتو من قبل أشخاص القانون الدولي، مما يستدعي إصالح األضرار البيئية المترتبة 
 عمى ذلك اإلخالل بأحد األحكام.
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 ولقيام المسؤولية الدولية عمى ألضرار البيئية يستمزم توافرىا عمى عدة وشروط وىي كاآلتي:

 ن الدولي )اإلخالل بالتزام دولي(لف لقواعد القانوأوال: ارتكاب عمل مخا

استنتج فقياء القانون الدولي أن العنصر األول النعقاد المسؤولية الدولية ىو خرق أو 
 نتياك التزام دولي أيا كان مصدرها

فمن وجو القانون الدولي يكون الفعل المنسوب لمدولة غير مشروع عند إخالل بأحد األحكام 
، ويكون بإتيان تصرف سواءا كان 1أو عرفية أو إحدى المبادئ القانونية العامةقانونية كانت 

 2بشكل إيجابي أي القيام بعمل معين أو بشكل سمبي باالمتناع عن عمل ما.

وال يختمف األمر فيما يتعمق بالمسؤولية الدولية عن األضرار البيئية حيث يمزم توافر سموك 
فيوم أن ىنالك العديد من القواعد االتفاقية التي تيدف في يخالف قواعد القانون الدولي، فالم

ق الدول ية، وتفرض التزامات محددة عمى عاتمجمميا إلى حماية مختمف المجاالت البيئ
عمى "التي نصت  2989من اتفاقية قانون البحار  299األطراف فنجد النص الصريح لممادة 

وما  298وقد فصمت المواد من  "عمييا أن الدولة ممزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ
 بعدىا في مضمون ذلك االلتزام بحماية البيئة البحرية.

من االتفاقية نصت عمى تدابير منع التموث البحري وخفضو والسيطرة  294وكذلك المادة 
 .عميو إلى أبعد مدى ممكن من التموث الناشئ عن السفن

أىم توصياتو عمى ضرورة التعاون  الذي أشار في 2979كيولم سنة و ستمؤتمر  وأيضا
 لممحافظة عمى بيئة نظيفة.
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ويمكن القول أن تقريبا جميع االتفاقيات الدولية في مختمف المجاالت البيئية تنادي 
بالتزامات من واجب الدول احتراميا وأي فعل تقوم بو يكون مخالفا ألحد األحكام تقع عمى 

 عاتقيا مسؤولية عن سموكيا.

 ال:جد مثدئ القانونية المعترف بيا نوبالنسبة لممبا

مبدأ حسن الجوار حيث أن ال يحق ألية دولة استعمال أو السماح باستعمال إقميميا  
عمى نحو يسبب أضرار لدولة أخرى، عن طريق األدخنة أو التموث النفطي أو اإلشعاعي 

لفنية والقانونية لمبيئة البحرية أو الجوية.فالقانون أعطى الحق لكل دولة اتخاذ التدابير ا
الالزمة لحماية بيئتيا ومنع التموث، وكل إىمال أو تقصير يرتب مسؤولية فمثال ما حدث في 

( حيث قضت المحكمة العدل الدولية أن كون ألبانيا كانت Carfouقضية قناة كورفو )
ر تعرف أو كان يجب أن تعرف بوجود ألغام في مياىيا اإلقميمية وكونيا لم تفعل شيئا لتحذي

الدولة الثالثة بوجودىا يعتبر أساسا كافيا لمسؤولية ألبانيا قررت أن ألبانيا أخمت بإلتزام 
 مفروض عمييا....

فمن كل ىذا نستنتج أن إخالل أو ارتكاب عمل غير مشروع ويسيء بالبيئة أو أحد 
 ضرار المرتكبة.اال عناصرىا ينتج بذلك مسؤولية عن

 شروع: انتساب العمل البيئي غير مثانيا

لحاقو  من الشروط األساسية لقيام المسؤولية الدولية ىو إسناد العمل غير مشروع وا 
لفاعمو، والذي يجب أن يكون أحد أشخاص القانون الدولي، والمتمثمة في الدول والمنظمات 

 1الدولية.
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لحماية البيئة البحرية والمحافظة عمييا  2989كما جاء في اتفاقية األمم المتحدة لسنة 
أن الدولة كشخص معنوي مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتيا التي تنص " 893المادة في 

 1المتعمقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا وىي مسؤولة وفقا لمقانون الدولي".
تتحمل الدولة التي تنص " 2983من المجنة العالمية لمبيئة والتنمية  92وكذلك المادة 

لية عن أي إخالل بااللتزامات الدولية المتعمقة باستخدام بموجب القانون الدولي المسؤو 
 2" الموارد الطبيعية أو الحيمولة دون منع أو تحجيم التدخل لحماية البيئة

تبين لنا ىذه المواد أن الدولة مسؤولة عن حماية البيئة البحرية واحترام التزاماتيا وأي 
وتسأل الدولة عن ما ارتكبتو وما سببتو سموك أو إخالل بذلك يسند إلييا العمل غير المشروع 

 من ضرر.
ويسند العمل البيئي غير مشروع إلحدى أجيزة الدولة سواءا كانت السمطة التشريعية أو 

 التنفيذية أو القضائية، ونجدىا كالتالي:
 مثال:لدولة عن أعمال السمطة التشريعية تسأل ا 
تنفيذ التزاماتيا الدولية المتولدة عن انضماميا  إذا امتنعت عن إصدار تنظيمات تنظم -

 إلى اتفاقيات خاصة بحماية البيئة.

 إذا وضعت قواعد تجيز األنشطة التي تنطوي عمى إطالق مواد ضارة بالبيئة. -

 .قواعد التي من شأنيا تموث البيئةإذا ما امتنعت عن سن  -

 لدولة عن أعمال السمطة التنفيذيةتسأل ا 

التنفيذية يمارسون مياميم باسم الدولة لذلك فالدولة ىي التي  إن أعضاء السمطة
تتحمل المسؤولية عن تصرفات موظفييا ومثال عن ذلك الحكم الصادر عن محكمة العمل 

 " بين النرويج والدانمارك:Grelandالدولية الدائمة في قضية جريالند "
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ادة الدانمارك عمى "أن دولتو تعترف بسيأي أقام وزير الخارجية لمنرويج بتصريح 
" وعدلت النرويج ىذا األمر بحجية أن وزير خارجيتيا تجاوز صالحيات جزيرة جريالند

"أن وزير النرويج لمثل لدولتو وظيفتو، فعرض النزاع عمى محكمة العدل الدولية التي قررت 
 في الشؤون الخارجية تصريحو كان ضمن وظيفتو وىو ممزم لدولتو".

  سمطتيا القضائية ذات صمة بالبيئةتسأل الدولة عمى أعمال 

 إذا ترتب حالة من حاالت إنكار العدالة فمثال:

 عند الخروج من مبادئ في إجراءات التقاضي. -

عدم اتخاذ السمطات القضائية الوطنية التدابير التي نصت عمييا االتفاقيات الدولية  -
 المتعمقة بالبيئة.

 أفعال التموث البيئي أو عدم اتخاذ إجراءات لمحاكمتيم.عدم معاقبة مرتكبي  -

 الدولة عن أعمال األشخاص الخاصة تسأل 

ينسب الفعل لمدولة في حالة إىماليا في اتخاذ التدابير الالزمة لمنع أشخاص من 
 ارتكاب أعماليم التي قد تصيب الغير بضرر مثال:

مسؤولية كندا عمى أنشطة قضية  تريل لصير المعادن في كندا حيث قررت المحكمة 
الصير وذلك بعدم اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تصاعد األدخنة السامة، وتعتبر الدولة ىي 
المسؤولية عن األضرار الناتجة من ىذا التموث، حيث أن استخدام الطاقة النووية يدخل في 

إذن  التخطيط العام القتصاد الدولة، وأن األنشطة النووية تصاحبيا مخاطر ضخمة
 المسؤولية تعود عمى الدولة.

 ثالثا: وقوع الضرر البيئي

يعتبر الضرر ىو الشرارة األولى التي ينبعث منيا التفكير في تحريك دعوى التعويض 
كان ضررا ماديا أو معنويا فيو يرتب مسؤولية دولية وال تتحقق ىذه األخيرة  ومواجيتو، سواءا
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    1.انون الدوليقالإال بعد وقوعو وىذه ىي القاعدة المستقرة في 

األضرار البيئية، ألن طبيعة ولكن في المجال البيئي ال يعتبر كشرط لقيام المسؤولية عن 
نما قد يمضي عمييا وقت ال يمكن تحديدىا وآثار التموث قد ال األضرار  تظير فور وقوعيا وا 

طويل لتكتشف خاصة ما يتعمق بالتموث البحري، حيث أنو ال يعرف حدودا طبيعية واألمر 
نفسو بالنسبة لمتموث النووي. ومع ذلك ىناك اتجاه آخر يعتبر الضرر كركن أساسي وذلك 

من أركان  وفقا لنصوص االتفاقيات التي نصت صراحة عمى الضرر كركن جوىري
التي  99من المادة  2979كيولم و مؤتمر استالمسؤولية لمبيئة فنصت عميو صراحة أعمال 

 المتعمقة بالبيئة. ضراراألأرست المسؤولية عن 

 تبين ىنا المسؤولية الدولية التي تعالجيا أحكام 2989من قانون البحار  985/2والمادة 
بر الضرر الناتج لمخالفة أحد االلتزامات التي يكون موضوعيا إصالح أو ج القانون الدولي

 والتعويض يكون إال بوجود ضرر بيئي.

ويرى الفقيو "أندراسي" أن المسؤولية الدولية ال تتحقق دون ضرر فعمي أي ال مسؤولية بدون 
 2ضرر.

 البيئية ضراراألالفرع الثاني: اآلثار القانونية التي ترتبيا المسؤولية الدولية الناجمة عن 

إذا ما توفرت شروط المسؤولية الدولية عن أضرار التموث تنتج آثار قانونية بسبب أحد االنتياكات 
 لقواعد القانون الدولي، ومن ىنا يتضح أن أىم ما يترتب عمى المسؤولية: 

الوقائي المتمثل بمنع التموث أو تخفيضو أو االلتزام العالجي المتمثل في تقديم ىما االلتزام 
 التعويض.

                                                           
 ، دار الطباعة2عبد الغني محمود، المطالبة الدولية إلصالح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية، ط -1

 .23، ص 2986الحديثة، القاىرة، 
 Andressy, les relations internationales de voisinage R.C.A.D.L, 1951, p 111   - 2
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 لتزام بمنع وتقميل الضرر البيئي(أوال: االلتزام الوقائي )اال 

ىو التزام يمنع التموث البيئي وىو مجموعة من اإلجراءات التي ينبغي عمى الدول االلتزام بيا 
 1نشطة التي تيدد بحدوث آثار بيئية ميمكة.تشريعاتيا الوطنية ذات العالقة باالمن خالل 

ضي ىذا االلتزام بإيقاف أو منع النشاط الذي يسبب آثار ضارة لمبيئة وتقميل التموث إلى يقإذ 
أقصى حّد ممكن، وظيرت الحاجة لمتأكيد عمى االلتزام من خالل النص عميو في عدة 

من إعالن ريو التي تقضي  9من إعالن استكيولم وكذلك المادة  92معاىدات فنجد المادة 
الدول ليا الحق السيادي في استغالل مواردىا الطبيعية وفقا لسياستيا البيئية "أن عمى 

وممارسة أنشطتيا في حدود سمطتيا وتحت رقابتيا بما ال تحدث أضرار بيئية لمدول 
أين نص المبدأ باتخاذ  2989التفاقية قانون البحار عام  299، وأكدت أيضا المادة "األخرى

 لتموث في المجال البحري.االلتزامات الوقائية لمنع ا

من قواعد ىمسنكي لمقانون الدولي تشترط عمى الدول أن تتوقف من األنشطة  22المادة 
 2المسببة لمتموث باتخاذىا التدابير المناسبة لمتخفيض.

ىذا االلزام عندما فرضت المحكمة نظاما  Trail Smelterقد أكد الحكم في قضية المصير 
المصير، وألحق ضررا بالمحاصيل الزراعية الموجودة في أمريكا  يقضي بتقميل الدخان ينفثو

، واشترطت تعويضا إضافيا إذا ما حصل ضررا في 3حيث أقرت تعويضا ألصحاب األراضي
 المستقبل.

                                                           
 .982صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، المرجع السابق، ص  -1
 .279إبراىيم حاجم الييمي، مرجع سابق، ص  سيير -2
 .47، مرجع سابوليد عابد عوض الرشدي،  -3
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وم السيادة ( حيث قررت المحكمة أن مفيPalmasوكذلك قضية جزر بالماس )
  1أراضييا مصالح الدول األخرى.زام بأن تحمي الدول داخل اإلقميمية ينطوي عمى االلت

( التي سببت تموثا في شواطئ كندا مما دعا األطراف Cherry Pointوأيضا حادثة الناقمة )
المجتمعة إلى األخذ عمى عاتقيا مسؤولية تقميل الضرر الناجم عن النفط المتسرب وبالتالي 

برام اتفاقات لوضع ، وىذه الحوادث أدت إلى الدول إل2الضرر الذي لحق بالمياه الكندية
التزامات تعاقدية تخوليا اتخاذ ما تراه مناسبا لمنع أو تقميل أو إزالة الخطر الوشيك لتموث أو 

 ميدداتو.

 لعالجي: )االلتزام بإصالح الضرر(ثانيا: االلتزام ا

إن المبدأ الجوىري الذي أعمنتو محكمة العدل الدولية الدائمة ىو التعويضات حيث 
عادة الحالة إلى  ما يجب أن تعمل قدر المستطاع عمى إزالة جميع آثار العمل غير مشروع وا 

 ، يعني كل خرق ألي قاعدة يستوجب تعويض إلصالح الضرر.3كانت عميو قبل وقوع الحدث

 نت عميو )تعويض عيني(ل إلى ما كاإعادة الحا -1

، حيث يتعين عمى الدولة التي ارتكبت 4التعويض العيني ىو وسيمة إلصالح الضرر
و ، وتجدر اإلشارة أن 5عمال أضر بالبيئة إعادة الوضع إلى ما كان عميو قبل ارتكاب

ضرار التي تمحق بالبيئة تشير أوال إلى االتفاقيات التي تخص المسؤولية المدنية عن اال
 (Welligton convention) 2988ة اإلصالح العيني كما ىو الحال في اتفاقية ولنغتون إلزامي

                                                           
 .242ص  ،مرجع سابق عمي بن عمي مراح، -1
 .984عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص  صالح -2

محمد، اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شيادة ماستر، كمية الحقوق والعموم السياسية،  خروبي -3
 .89، ص 9328مة، ڤجامعة قاصدي مرباح، ور 

 .987صالح عبد الرحمن عبد الحديثي، مرجع سابق، ص  -4
 ، 2988اتفاقية لنغتون  8المادة  -5
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تبين لنا  81حول تنظيم النشاطات المتعمقة بالموارد المعدنية في القطب الجنوبي، المادة 
التعويض العيني  أىمية التعويض أو اإلصالح العيني عن األضرار التي تمحق بالبيئة.لكن

عادة الحال إلى ما كان عميو، ألن قضايا  في المجال البيئي ليس من السيولة إصالحو وا 
 التموث شائكة ومتعددة الجوانب، السيما أن ىنالك أكثر من مصدر لمضرر.

 التعويض )التعويض النقدي( -2

إن تعويض الضرر البيئي أصبح أمرا ضروريا بالرغم من عدم وجود نص خاص 
، ويكون التعويض النقدي إصالح ضرر عمى شكل دفع مبالغ نقدية مماثمة 2بتنظيمو يتعمق

 لحجم الضرر.

 2989وقد أقرت محكمة العدل الدولية الدائمة ىذا المبدأ في القرار الذي أصدرتو في 
إن ( الذي جاء فيو "Chorozowبشأن النزاع بين ألبانيا وبولونيا بخصوص مصنع شوروز )

ة في القانون الدولي أن خرق االلتزامات الدولية يستوجب تعويضا مناسبا، المبادئ المقبول
فإنو  فالتعويض يعتبر لتطبيق االتفاقيات وال ضرورة إلضارة إليو في كل اتفاقية عمى حدة"،
إلعادة ينبغي عمى الدولة المتسببة بالتموث تقديم تعويضات مالية مساوية بالقدر الالزم 

     3الوضع إلى ما كان عميو.

 

 

 
                                                           

مة، ڤور  يوسفي نور الدين، التعويض عن الضرر البيئي، مجمة دفاتر السياسة والقانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة -1
 .996، ص 9339

 .288-289سيير إبراىيم حاجم الييشي، مرجع سابق، ص  -2
 ( كما استخدميا المقرر2998شوروز )ىذه الصيغة قد استخدمتيا محكمة العدل الدولية الرامية في قرارىا الخاص لمصنع  -3

 الذي قدمتو إلى لجنة القانون الدولي. 8الخاص إرانجيوا المادة 



 

   
 

 خاتمة
سألة البيئة تبقى قضية دولية ميمة و أساسية، تيتم بيا كل دولة و منظمة إقميمية م      

وكافة المنظمات الدولية، و مع كل الجيود لم يتوصموا إلى مفيوم واحد لمتموث، و ذلك يعود 
إذ إلى طبيعتو المعقدة، فيو متاىة كبيرة القنوات و متنوعة المسالك، و متشابكة اآلثار 

 تغطي تقريبا كل مجاالت الحياة، خاصة ما تسببو الدول الكبرى و المصنعة .

بحق البيئة، وىي كما الحظنا، أنماط حديثة نسبيا من الجرائم الدولية و فالتموث الذي يرتكب 
الجرائم المنظمة، عرفيا العالم المعاصر عقب ما كشفت عنو الدراسات العممية و التقارير 

ييددان الحياة عمى سطح األرض حاد و تموث مخيف  يئة لتدىورالبالرسمية من تعرض 
 بمخاطر جسيمة و أضرار ىائمة من شأنيا تؤدي إلى القضاء عمى كافة صور الحياة.

و ليذا تم صدور عدة قوانين داخمية، وكذلك اتفاقيات و منظمات دولية، بدورىا تيدف حماية 
بيئي بكل ما فيو من عناصر حيوية، و البيئة من المموثات المتنوعة التي تمس الوسط ال

كائنات حية، وتكمن ىذه الحماية باتخاذ الدول جميع اإلجراءات و التنظيمات لموقاية من 
قبل وقوعو أو منع حصولو أو التقميل و السيطرة عميو.األخطار، و اتخاذ كل ما يمزم   

وبذلك قامت الدول بتعاون فيما بينيا لتطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية و تعويض 
لضحايا التموث و األضرار البيئية األخرى، التي تنتج عن النشاطات التي تمارسيا الدولة 
 ضمن اختصاصيا أو تحت إشرافيا، بحيث يقع  عمى الدول الكبرى مسؤولة عند إخالل 

الفة لقاعدة من قواعد القانون الدولي فالدولة ممزمة بمقتضى القانون أحد االلتزامات أو مخ
بتقديم تعويض إلى الدولة المجنى عمييا أي التي وقع في المنسوب إلييا و تكون مسؤولة 

 مواجيتيا ىذا العمل غير مشروع.



 

   
 

ينتج  و أخيرا نستنتج أن الدول ممزمة وفق القانون باحترام البيئة وكل انتياك األحد عناصرىا
مسؤولية دولية تمزم بيا الدول بتعويضات أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عميو من قبل ألن 

 عنصر البيئة ىو ضمان لحياة البشرية .
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