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مقذمة
تميز فى السنوات األخيرة
تجدر اإلشارة بداية إلى أن من أىم الظواىر األكثر ًا
 بسبب التدمير اليائل والسريع لتوازنيا،ىو وعى اإلنسانية لألخطار التى تواجو كوكبنا
.)1(األيكولوجى
 وما أقاليم الدول،)2(متكامل فى نسق طبيعى
احدا
ً
ً فالبيئة اإلنسانية تشكل
ً كل و
 واذا كانت أعالى البحار،أعضاء المجتمع الدولى إال أجزاء اقتطعت من ىذا الكل الواحد
: عن ذلكAlexandre Kiss et Jean-Didier ) حيث عبر1(
"Un des phénomènes les plus caractéristiques des dernières années est la
prise de conscience par une grande partie de l'humanité des dangers que
court notre planète par suite de la destruction de plus en plus rapide de
son équilibre écologique. En dehors du fait même de cette prise de
conscience la façon dont elle s'est opérée mérite également la plus
grande attention.". Alexandre-Charles Kiss et Jean-Didier TSicaul: La
conference des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 5-16
juin 1972),AFDI, 1972, vol. 18, p. 604 – 605.
: عمى أنAlexandre Kiss ) حيث أكد2(
"......... sur le fait que l'environnement étant indivisible". AlexandreCharles Kiss: La protection de l'environnement et les organisations
européennes ,AFDI, 1973, vol. 19, p. 895.
: بقولو- أيضا
ً –  عمى ذلكMadeleine Dejeant-Pons كما أكد
"..... constituent une entité naturelle et un tout intégré". Madeleine
Dejeant-Pons: Les conventions du Programme des Nations Unies
pour l'environnement relatives aux mers régionales, AFDI, 1987, vol.
33, p. 689.
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والمحيطات وما يعموىا من ىواء وفضاء خارجي ال تخضع لمسيادة اإلقميمية لمدول(،)1
فإن أى جيود تبذليا الدول لحماية البيئة سوف يكون مصيرىا الفشل ،ما لم تكتمل
بالجيود الدولية المشتركة بين أعضاء المجتمع الدولى(.)2
ىذه الحقيقة أدت إلى زيادة االىتمام الدولى بحماية البيئة ،فكثرت الدراسات،
وانعقدت المؤتمرات ،وخرجت التوصيات واإلعلنات ،وأبرمت االتفاقيات لمحفاظ عمى
البيئة اإلنسانية من األخطار التى تيددىا .فاإلنسان يتأثر بالبيئة التى يعيش فييا ويؤثر
فييا ،تمك حقيقة مسمم بيا ،أدركيا اإلنسان ،وعبر عنيا منذ القدم(.)3
وبناء عمى ذلك اىتمت معظم دول العالم بحماية البيئة ،وتحسين نوعيتيا وصيانة
مواردىا الطبيعية .ولقد شيدت سنوات ما بعد المؤتمر األول لمبيئة ،الذى انعقد تحت
ايدا بموضوعات
إشراف األمم المتحدة عام  ،1972بمدينة استكيولم بالسويد
اىتماما متز ً
ً
( )1د .صلح الدين عامر :مقدمات القانون الدولى لمبيئة ،مجمة القانون واالقتصاد ،كمية
الحقوق جامعة القاىرة ،عدد خاص بمناسبة العيد المئوى لكمية الحقوق جامعة القاىرة،
 ،1983ص .692
( )2حيث أكد  Alexandre Kissعمى أن:
l'environnement doit être nécessairement
de

protection

La

Kiss:

"..... La lutte pour

Alexandre-Charles

internationale".

l'environnement et les organisations européennes ,op,cit, p. 895.

( )3د .صلح الدين عامر :مقدمة لدراسة القانون الدولى ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
طبعة مصورة ،2002 ،ص .852
وفى نفس ىذا المعنى راجع :د .خالد السيد المتولى محمد :ماىية المواد والنفايات
الخطرة فى القانون المصرى ،دراسة مقارنة ،المجمة المصرية لمقانون الدولى ،المجمد
( ،2007 ،)63ص .108
Daniel calard: Les relations internationals, Masson, Paris, 1981, p. 35 et
ss.
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1
متكامل
كل
ً
ً  إشارة إلى أن البيئة تشكل،» تحت شعار «فقط أرض واحدة،) (حماية البيئة

.)2(ال يتج أز ميما تباعدت مواقع البشر
: إلى القولAlexandre Kiss ) حيث ذىب1(
"II y a dix ans, cet Annuaire a rendu compte de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement, réunie à Stockholm du 5 au 16 juin
1972, et de ses suites immédiates. Cette réunion mondiale a été
l'aboutissement d'une prise de conscience des dangers que court la
biosphère, mais aussi celui d'une évolution vers des solutions
systématiques et, partant, institutionnelles aux problèmes dont une
grande partie de l'humanité venait de découvrir l'existence et la gravité.
La décennie qui nous sépare de 1972 a vu ainsi un développement
important de règles de droit international qui peuvent être considérées
aujourd'hui comme formant un ensemble au même titre que le droit
international de la mer ou le droit international de l'espace et constituent
un chapitre non négligeable dans le cadre du droit international
général". Alexandre-Charles Kiss: Dix ans apres stockholm, une
decennie de droit international de l'environnement, AFDI,1982, vol. 28,
p. 784.

، رسالة دكتوراه، المسئولية الدولية عن المساس بسلمة البيئة البحرية: صلح ىاشم.) د2(
=
.2  ص،1991 ،جامعة القاىرة
 وظروف،أساسيا فى الحرية والمساواة
فمقد أكد إعلن استكيولم عمى أن لإلنسان حقًا
ً
 وأن عمى اإلنسان،حياة ملئمة فى بيئة يسمح لو مستواىا بالعيش فى كرامة ورفاىية
.مقدسا لحماية وتحسين بيئة من أجل أجيال الحاضر والمستقبل
اجبا
ً و
ً
والواقع أن الحرص عمى وضع ذلك المبدأ األول من مبادئ اإلعلن ينبغى أن تكون لو
 ذلك ألنو يكشف عن مبم النظرة التى نظرت بيا الوفود إلى حق اإلنسان فى.داللتو
 واالرتقاء بذلك الحق ليوضع فى،بيئة سميمة متوازنة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل
مصاف حقوق اإلنسان األساسية فى الحرية والمساواة والتحرر من سياسات التمييز
 صلح. د. وكافة أشكال السيطرة األجنبية أو االستعمارية،والفصل والتفرقة العنصرية
.866  ص، مرجع سابق، مقدمة لدراسة القانون الدولى:الدين عامر

=
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ولم يقتصر االىتمام بحماية البيئة عمى الدول فقط بل تعداه إلى الييئات
 حيث أبرمت االتفاقات التى،)1( - والمنظمات الدولية – سواء كانت عالمية أو إقميمية
.)2(تضع وتنظم األسس واإلجراءات والواجبات فى مجال حماية البيئة
 واعت ارفًا، وتحت تأثير أخطار التموث،وفى إطار ىذا المفيوم المتكامل لمبيئة
،بالحاجة الممحة لتطوير قواعد القانون الدولى بيدف حماية البيئة والمحافظة عمييا
مكانا فى
ً  كى تجد لنفسيا،بدأت مشكلت البيئة تفرض نفسيا عمى الساحة الدولية
Alexander-charles Kiss: Selected multilateral treaties in the field of the
environment UNEP reference, Series, 1983, p. 32.
: إلى القولAlexandre-Charles Kiss ) وقد ذىب1(
"En réalité, toutes les organisations ont saisi l'importance du problème,
et ont voulu l'intégrer dans leurs préoccupations voire dans leur
programme, ce qui est d'ailleurs conforme à la nature de la protection de
l'environnement, dont la complémentarité par rapport aux politiques
économique, sociale, culturelle est un des principaux traits".
Alexandre-Charles Kiss: La protection de l'environnement et les
organisations européennes ,op,cit, p. 895 et ss.

:راجع كذلك
Charles Kiss: La protection de l'environnement et les organisations
européennes ,op,cit, p. 895 et ss.

=
=

:ولممزيد راجع

Madeleine Dejeant-Pons: Les conventions du Programme des
Nations Unies pour l'environnement relatives aux mers régionales,
op,cit, p. 689 – 718.

)2( F. Feuiliat: Les problems de l'environnement

vus par les

instances internationals université libre de Bruxelles institut
d'études européennes, 1974, p. 25 et ss.
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القانون الدولى العام ،ومن ىنا نشأ فرع جديد من الفروع المتنامية لمقانون الدولى؛ أال
وىو القانون الدولى لمبيئة(.)1
وبناء عمى ذلك فسوف نقسم ىذا البحث إلى ثلث فصول:
الفصل األول :األضرار البيئية كجريمة دولية.
الفصل الثانى :المسئولية الدولية عن األضرار البيئية.

الفصل األول
األضرار البيئية كجرمية دولية
تجدر اإلشارة بداية أن التشريعات الجنائية لم تضع تعريفًا لمجريمة ،سواء كانت
داخمية أو دولية ،تاركة ذلك لمفقو .والجدير بالذكر أننا ال نجد اتفاقًا بين جميور
الباحثين حول المقصود بالجريمة الدولية( ،)2ولكن ليس معنى ذلك أن الجريمة حدث

فجائي ،وانما لم تكن كذلك فى مجتمع الدول ،فمثمما كانت الجريمة فى المجتمع
مخاضا
الوطني حقيقة واقعة من طبيعة اإلنسان وغريزتو ،كانت الجريمة بين األمم
ً
اجتماعيا كسائر السمبيات التى تفرزىا الحياة ،فما دمنا نعيش فى مجتمع
سمبيا
ً
ً
متفاوت المراكز القانونية ،والقوى السياسية ،متعدد المصالح ومتعارض األىداف ،فإنو
حتما – تولد الجريمة التى توصف بأنيا دولية فى مجتمع تحكمة سياسة القوى(.)3
– ً

ولما كانت المادة ( )5من النظام األساسى لممحكمة الجنائية  ،1998قد نصت
عمى أن الجرائم الدولية ىى جرائم الحرب ،والجرائم ضد اإلنسانية ،وجريمة اإلبادة
الجماعية ،وجريمة العدوان ،فإننا نرى أن األضرار البيئة تعد جريمة ضد اإلنسانية.
( )1د .صلح ىاشم :المسئولية الدولية عن المساس بسلمة البيئة البحرية ،مرجع
سابق ،ص .3
( )2د .حميد السعدى :مرجع سابق ،ص 71وما بعدىا.

( )3د .رمس ي ي يييس بين ي ي ييام  ،د .عب ي ي ييد الق ي ي ييادر القي ي ي ييوجى :عم ي ي ييم اإلجي ي ي يرام والعقاب،منش ي ي ييأة
المعارف،اإلسكندرية ،بدون تاريخ نشر ،ص 39وما بعدىا.
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والجدير بالذكر أن الجريمة الدولية التى نعنييا فى ىذه الدراسة ،ىى الجريمة
الدولية الجنائية ،لذلك يخرج من إطار ىذا البحث ما يطمق عميو بالتعدى ،أى انتياك
ضرر لمغير ،لكنو ال يشكل جريمة
ًا
أحكام القانون الدولى العام انتياكاً من شأنو إحداث
دولية(.)1
وبناء عمى ذلك سوف نقسم ىذا الفصل إلى مبحثين:
األول :ماىية الجريمة الدولية.
الثانى :األضرار البيئية جريمة ضد اإلنسانية.
ادلبحث األول
مبهية اجلرمية الذولية
تجدر اإلشارة إلى أن الجريمة الدولية ترتبط بتطور القانون الدولى ارتباط لزوم،
وبدييى أن ىذا التطور يؤثر فى الجريمة الدولية ويجعميا فى تطور مستمر مما
يصعب معيا تعريفيا.
)1( Stefan Glaser: Culpabilité en droit international pénal, RCADI,
1960/I, tome. 99, p. 473 – 591.

إ ًذا فالخصيص يية الدولي يية ى ييي المعي ييار المع ييول عمي ييو ف ييى التميي ييز ب ييين الجريم يية الدولي يية
والجريمة الداخمية ،فاألولى :تقع بين الدول وخارج اإلقميم عادةً وىى تمثل االعتيداء عميى
المصييالح الدولييية ،وانتيا ًكييا ألحكييام القييانون الييدولى الجنييائى ،ويوقييع عمييى مرتكبييييا عييادةً
ج يزاءات دولييية .أماااا الثانياااة :فيييى بييين األف يراد داخييل إقميييم الدوليية وتمثييل اعتييداء عمييى
المص ييالح الوطني يية ،وتع ييد انتيا ًك ييا لمق ييانون ال ييوطنى الجن ييائى ،وين ييال مرتكبوى ييا عقوب ييات
داخمية .د .منى مصطفى :الجريمة الدولية ،ص.40-22
ويجب عدم الخمط بين الجريمة الدوليية والجريمية السياسيية ،فييذه األخييرة جريمية داخميية،
يسرى عمييا ما يسرى عمى الجريمة ،وكيل ميا ىناليك أن الباعيث عميى الجريمية السياسيية
باعث سياسي فقط ،ولممزيد حول فمسفة ىذه الجريمة .راجع الدكتور عبد الرحيم صيدقي:
اإلرى يياب السياس ييي والق ييانون الجن ييائى ،دار النيض يية1985 ،م ،ص .12وال ييدكتور أحم ييد
رفعييت :اإلرى يياب ال ييدولى عم ييى ض ييوء أحكييام الق ييانون ال ييدولى واالتفاقي ييات الدولي يية واألمييم
المتحدة ،دار النيضة1992 ،م ،ص.11 -9
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حيث تشكل الجريمة الدولية الخطر الداىم الذى ييدد السمم واألمن الدوليين،
لما تسببو من آثار مفجعة عمى أمن المجتمع الدولى ،لذا كان من األىمية بمكان
تعريفيا ،وبيان خصائصيا وذلك عمى النحو التالى:
أواًل :تعريف الجريمة الدولية:
اختمف الفقو فى تعريف الجريمة الدولية ،وذلك بحسب نظرة كل فقيو إلييا وذلك
عمى النحو التالى :
* اًلتجاه الشكمى :
يذىب الدكتور حسنين عبيد إلى تعريف الجريمة الدولية بأنيا« :سموك إرادى
منطويا
غير مشروع ،يصدر عن فرد ،باسم الدولة أو بتشجيع أو رضا منيا ،ويكون
ً

قانونا»(.)1
عمى مساس بمصمحة دولية محمية ً
* اًلتجاه الموضوعى :

ويعرفيا  Lomboisبأنيا «:أفعال مخالفة لقواعد القانون الدولى ،تتضمن

انتيا ًكا لمصالح تيم الجماعة الدولية ،التى تقرر حمايتيا لقواعد ىذا القانون ،مما
يدفع المجتمع الدولى إلى المعاقبة عميو جنائييًا»(.)2
( )1د .حسنين عبيد :الجريمة الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،.1994 ،ص.6
راجع كذلك:

Ndiva Kofele-Kale: The international law of responsibility for
economic crimes, Ashgate publishers limited, London, 2006, p.38 et ss.
)2( "Les infractions internationals sont, d'abord, les agissements
contraires au droit intrnational public et tellement nuisibles aux
intérêts protégés par ce droit que la société international a décidé les
réprimer pénalement". Lombios: Droit pénal international, … … …,
op, cit, p.33.

9
إخلال بقواعد القانون الدولى
وعرفيا  Glaserبأنيا« :الفعل الذى يرتكب
ً
قانونا بصفة
الجنائى ،لإلضرار بالمصالح التى يحمييا ىذا القانون ،مع االعتراف لو
ً

استحقاق فاعمو لمعقاب»(.)1

ويعرفيا الدكتور محيى الدين عوض بأنيا « :كل مخالفة لمقانون الدولى ،سواء

كان يحظرىا القانون الوطنى أو يقرىا ،تقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحرية

ار باألفراد أو المجتمع الدولى بناء عمى طمب الدولة أو بتشجيعيا أو
االختيار ،إضرًا
جنائيا عنيا طبقًا ألحكام ذلك
رضا منيا – فى الغالب – يكون من الممكن مجازاتو
ً

القانون»(.)2

)1( "une infraction internationale est un fait contraire au droit
international et de plus, tellement nuisible aux intérêts protégés
parce droit qu'il s'établit dans les rapports entra les Etats une regle
lui attribuant uncaractére ciminell c'est-à-dira axigeant, ou justifiant,
qu'on le réprime pénalement".
Stefan Glaser: Introduction à l'étude de droit international pénal,
Bruylant Bruxelles, recuiel siry, 1954. , p.11.

( )2د .محمد محيي الدين عيوض :د ارسيات فيى القيانون اليدولى الجنيائى ،مرجيع سيابق،
ص .296ويعرف الفقيو (سيبرويوليوس)الجريمة الدولية ،بأنيا األفعال التى ترتكبيا
الدولة أو تسمح بيا ،مخالفة بذلك القانون الدولى ،تسيتتبع المسيئولية الدوليية ،وعميى
ذلييك فييإن وصييف الجريميية الدولييية ،ال ينطييق إال عمييى أفعييال ذات جسييامة خاصيية،

م ي يين ش ي ييأنيا إح ي ييداث اض ي ييطرابات ف ي ييى األم ي يين والنظ ي ييام الع ي ييام لممجموع ي يية الدولي ي يية.
د .محمد محيى الدين عيوض :د ارسيات فيى القيانون اليدولى الجنيائى ،مرجيع سيابق،
ص.295
نص ييا يض ييفى وص ييف الجريم يية الدولي يية عم ييى بع ييض
وقييد تض ييمن مش ييرع لجن يية الق ييانون ال ييدولى ً
األعمييال غييير المشييروعة ،فالمييادة ( )19بعييد أن بينييت مفيييوم العمييل الييدولى غييير المشييروع،
أوضحت متى يعتبر ىذا العمل الغير مشروع جريمية دولييةو ومتيى يعتبير جنحية دولييةو وذليك

عمى النحو التالى:

دولييا أييا كيان محيل
أ  -يكون فعل الدولة الذى يشكل انتياكاً اللتزم دولي ً
فعل غير مشروع ً
االلتزام المنتيك.
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ومن خلل ىذا العرض يمكننا تعريف الجريمة الدولية بأنيا« :واقعة إجرامية
مخالفة لقواعد القانون الدولي الجنائي ،ومعاقب عمييا بواسطة محكمة جنائية –
داخمية أم دولية – إلضرارىا بالسمم الدولي وأمن البشرية » ،أي إننا من أنصار
االتجاه الموضوعي وذلك لألسباب اآلتية :
 إن الجريمة الدولية ال يمكن ارتكابيا إال من فرد أو شخص طبيعي ،حيثيظل وحده ىو المسئول عنيا ،حتى ولو ارتكبيا باسم الدولة أو لحسابيا أو بتحريض
منيا أو حتى لحسابو الخاص.
 إن الجريمة الدولية يجب أن تخل بقواعد القانون الدولى ،وأن تضربمصالحو.
ثانيا :اًلتجاىات الفقيية فى شأن مرتكب الجريمة الدولية عن األضرار
ا
دولييا ،ىيو مين
اميا ً
يشكل الفعل غير المشروع جريمة دولية ،حيث ينجم عن انتياك الدولة التز ً
عمييو األىمييية بالنسييبة لصيييانة مصييالح أساسييية لمجماعيية الدولييية ،بحيييث تعتييرف ىييذه الجماعيية

كميا بأن انتياكو يشكل جريمة دولية.

ج -مييع عييدم اإلخييلل بأحكييام الفق يرة ( ،)2وبنيياء عمييى قواعييد القييانون الييدولى المرعييية اإلج يراء،
خصوصييا عيين  -انتييياك خطييير اللت يزام دولييي ،ذي أىمييية
يمكيين لمجريميية الدولييية أن تيينجم -
ً
جوىرية لمحفاظ عمى السمم واألمن الدوليين ،كااللتزام بتحريم العدوان.

 انتييياك خطييير اللت يزام دولييي ذي أىمييية جوىرييية لضييمان حييق الشييعوب فييى تقرييير مصيييرىاكالتزام بتحريم فرض سيطرة استعمارية أو مواصمتيا بالقوة.

 عند انتياك خطير اللتزام دولي ذى أىمية جوىريية لحمايية وصيول البيئية البشيرية ،كيااللتزامبعدم التموث الجسيم لمجو أو لمبحار.

 انتييياك خطييير وواسييع النطيياق اللتيزام دولييي ذى أىمييية جوىرييية لحماييية الشييخص اإلنسيياني،كااللتزام بتحريم اإلبادة الجماعية والفصل العنصري.

دوليا ال يكون جريمة دولية ،بل يكون  -طبقًا لمفقرة ( - )2جنحة دولية.
فعل غير مشروع ً
انظر تقرير لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتيا الثلثين من  8مايو – 28يونييو 1978م،

الوثييائق الرسييمية لمجمعييية العاميية ،الييدورة ( )33الممحييق رقييم ( ) A/ 33/10( )10ص،184

 ،185ص.193 – 192

11
دائما – حول مدى مسئولية الدولة
اختمف الفقو الدولى – وىذا ىو الحال ً
جنائيا عن األضرار البيئية والتى تشكل جريمة ضد اإلنسانية ،وفقًا لنص المادة ()5
ً
من النظام األساسى لممحكمة الجنائية الدولية ،إلى اتجاىين وذلك عمى النحو التالى:
اًل تجاه األول :يرى عدم المسئولية الدولية الجنائية لمدولة عن األضرار
البيئية:
إذا كانت المسئولية الجنائية تنشأ فى األنظمة الداخمية فى حق األشخاص عند
اإلخلل بالتزام قانونى ،ترتبت عميو أضرار بالمصمحة العامة ،ومن ارتكب العمل
يكون مسئوًال قبل الدولة ،باعتبارىا ممثمة لممجتمع ،ويكون جزاؤه عقوبة توقع عميو
باسم ىذا األخير .فيل توجد تمك المسئولية فى القانون الدولى العام بخصوص حماية

عمل ،أو مارست نشاطًا أضر بالبيئة ،وأدى إلى تدىورىا
البيئة ،إذا ارتكبت الدولة ً
وتيدم مواردىاو

فقد ذىب جانب من الفقو إلى القول :بأن المسئولية الجنائية المترتبة عمى
الجريمة الدولية ،محميا األشخاص الطبيعيون ،وذلك أسوة بالقانون الداخمى المعاصر
الذى يأخذ بالمسئولية األخلقية ،وقواميا حرية اإلرادة ،فمكى يكون الشخص مسئوًال،

أن يكون مدرًكا بماىية أفعالو ،ولو ُمكنة التمييز بين الخير والشر ،والمفاضمة بينيما،
فالميم فى تقدير الفعل المجرم ،ىو العلقة المعنوية بين النتيجة والتصرف ،فل
عقوبة بدون إسناد معنوى(.)1

كما يستند البعض فى نفيو لممسئولية الجنائية لمدولة ،إلى الطبيعة العامة
لممسئولية الدولية ،حيث يقرر أن « ليذه المسئولية طبيعة اصلح الضرر ال
الترضية ،ومن ثم يتحدد حق الدولة المتضررة بالمطالبة بإصلح الضرر ،وتقديم
ضمانات حالة لممستقبل ،وانما ال يمكن أن تتخذ طبيعة الجزاء ضد الدولة

المخطئة»( .)2ويضيف البعض األخر قولو بأنو " فى حالة رفض الدولة الوفاء
)1( Stefan Glaser: Infraction internationale, op, cit, p.110.

( )2د .أحمد عبد الكريم سلمة :قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص.438
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بااللتزام بالتعويض ،فل يوجد اليوم غير المجوء إلى األساليب واإلجراءات السممية
التى وضعت ليذا الغرض .وانو فى مجال المطالبات الدولية بوجو خاص ،ليس ىناك
محل لمعقاب أو الجزاء فى الوقت الراىن(.)1

كما يرفض  Glaserمساءلة األشخاص المعنوية جنائياً ،ألنيم ليسوا فى

الحقيقة سوى افتراضات قانونية ،أى كائنات مصطنعة ابتدعيا الفقو ،ويورثيا
ضرورات الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ،وبالتالى فعوامل المسئولية
بمعناىا الحقيقى ،وكذلك اإلسناد المعنوى ال يمكن أن يتوفر ليا(.)2

عماال ليذا االتجاه فى مجال المسئولية عن األضرار البيئية ،يقول البعض()3
وا ً

" بأنو فى ظل الوضع الراىن لمقانون الدولى ال يمكن الحديث عن أى مسئولية جنائية
إزاء الدولة ،بمعنى أنو ال يمكن توقيع عقوبة جنائية فى مواجية الدولة ،كالغرامة
مثل ،وذلك إذا قصرت الدولة فى اتخاذ االجراءات والتدابير اللزمة لمكافحة التموث
ً
البيئى .ويؤكد عمى أنو من الصعب تصور وجود اتفاقيات دولية خاصة بالتموث تضع

أى جزاءات جنائية عمى الدولة فى ىذا المجال.
اًل تجاه الثانى :المسئولية الدولية الجنائية لمدولة عن األضرار البيئية:
يرى أنصار ىذا االتجاه الدولة وحدىا ىى المسئولة عن الجريمة الدولية( ،)4أما
المسئولية الجنائية لمفرد فل وجود ليا ،فالجرائم المرتكبة بالمخالفة لمقانون الدولى ال
)1( Garcia Amador: 6éme rapport sur la responsability des Etats, presenté à
la (C.D.I) Par "Garcia Amador" (ACDI) 1963/II, Doc ACN 4134 et
ADDI, p. 586.
2

) ( Stefan Glaser: Introduction … …, op, cit, p. 56.

)3( Giorgio Gaja: River pollution in international law: In the protection of
the environment and international law, RCADI, 1973/I, tome 136, p. 354
et ss.

( )4ففييى الخطيياب االفتتيياحي لمحكميية نييورمبرج ،ذىييب سييير ىيرتمييى المييدعى العييام لممممكيية
جنائيا – و يقصد الدولة األلمانية
المتحدة صوب القول ،بأنو يجب محاكمة الدولة نفسيا
ً
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يتصور وقوعيا إال من قبل الدول وحدىا ،أما الفرد فعند ارتكاب الجريمة ال يتصور
معا ،القانون الداخمى والقانون الدولى ،وانما الصحيح ىو
أن يقع تحت طائمة قانونين ً
محاسبة الفرد عن جريمتو من قبل القانون الداخمى وحده(.)1
جنائيا إذا تعمدت ممارسة أنشطة يترتب
عماال ليذا االتجاة فإن الدولة تسأل
وا ً
ً
عمييا مباشرة تدمير البيئة ،وكذلك اإلغراق العمدى لممواد المشعة فى البيئة المائية ،أو
– ولكنو قيد ذلك بعدم المبالغية فيى تطبييق العقوبيات الجماعيية بصيورة صيارمة ،ولتلفيى
ذلك ،رأى أن تتم محاكمة المسئولين عن ىذه الحرب عن طريق العقوبات النيابية.
Eugene Davidson: The trial of the Germans, University of Missouri
Press, Columbia, 1966, p.21.
Shabtai Rosenne and Yaél Ronen: The law and practice of the
international court, 1920-2005, the court and the United Nations,
Leiden, Netherlands, 2006, p.2.

كما ذىب المدعى العام الفرنسي (فرانسو دى مانسون) فى المحكمة نفسييا – فيى إشيارتو
إلى جرائم النازي األلماني – إلى أنو من الضروري القول بأن اإلعداد عين عميد إلشيعال
نييار الح ييرب العدواني يية ،يمث ييل دعاميية أساس ييية ألغم ييب جي يرائم الحييرب الت ييى وقع ييت خييلل
الح ييرب العالمي يية الثاني يية؛ ل ييذا يج ييب إع ييلن أن الن ييازي األلم يياني م ييذنب ،وك ييذلك الحك ييام
األلمييان ،فمسييئوليتيم واحييدة وتسييتحق العقيياب .ارجييع د .إسييماعيل عبييد الييرحمن محمييد:
مرجع سابق ،ص.186
( )1د .عبييد الوىيياب محمييد البطيراوى :أسيياس المسييئولية الجنائييية لمشييخص المعنييوى الخيياص،
د ارسي ي يية مقارني ي يية ،أكاديمي ي ي ية شي ي ييرطة دبي ي ييي ،العي ي ييدد ( ،)1السي ي يينة ( ،)13ين ي ي يياير .2005
=
راجع :

George Manner, The legal nature and punishment of criminal acts of
violence contrary to the laws of war, AJIL, 1943, no.2, April,vol.37, p.
407.
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إجراء التفجيرات النووية بقصد اإلضرار بالبيئة الجوية والبحرية لدولة أخرى ،أو تفري
البترول والمركبات السامة فى البيئة(.)1

وقد ذىبت بعض اآلراء الفقيية إلى إمكان نشوء المسئولية الجنائية لمدولة فى
مجال البيئة ،حيث ورد فى أحد المشروعات التى أعدتيا لجنة القانون الدولى التابعة
لألمم المتحدة ،بخصوص المسئولية الدولية ،حيث نصت المادة (/3/9د) عمى أنو «
يجوز أن تنشأ جريمة دولية فى شكل مخالفة خطيرة لللتزام الدولى ذى األىمية
الجوىرية بحماية البيئة اإلنسانية والمحافظة عمييا ،كااللتزام بالحظر المطمق لتمويث
الغلف الجوى أو البحار»
** رأينا فى ىذا الخالف الفقيى :
تمك ىى االتجاىات الفقيية التى تناولت دراسة المسئولية الدولية الجنائية،

والواقع أننا ال نتفق مع االتجاه الثانى ،وذلك ألنو من المستحيل من الناحيتين القانونية

جنائيا عن الجرائم الدولية ،وذلك عمى أساس أن ىذه
والواقعية مساءلة الدولة
ً
المسئولية تقوم من الناحية القانونية – إلى جانب الركن المادى ليا – عمى ركن

معنوى ،يتمثل فى إرادة الفعل والنتيجة ،ومن حيث الواقع ليس لألشخاص االعتبارية
– كالدولة – مثل ىذه اإلرادة ،وانما ىى مجرد افتراض ،وتتمثل من حيث الواقع فى

إرادة األشخاص الطبيعيين الممثمين ليا ،وىم بالنسبة لمدولة يتمثمون فى الحكام،
والسمطات المعبرة عن الشخصية القانونية لمدولة والذين يمثمون بدورىم عنصر السكان

فييا.

ويبدو أن االتجاه األول ىو الراجح من وجية نظرنا ،بل ىو الذى سارت عميو
السوابق القضائية ،فقد قررت محكمة نورمبرج فى حكميا أن األشخاص الطبيعيين
( )1ويكفى أن نذكر ميا حيدث بعيد السيابع عشير مين ينياير عيام  ،1991وأثنياء حيرب تحريير
الكويييت ميين التفري ي المتعمييد لمييا يزيييد عمييى  11مميييون برميييل ميين اليينفط الخييام فييى مييياه

الخميج العربى ،أو إحراق آبار النفط والتموث الخطير لبيئة اليواء الجوى.
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 ومن ثم حاكمت،وحدىم ىم الذين يرتكبون الجرائم وليست الكائنات النظرية
.)1( ولم تحاكم الدولة األلمانية ككيان معنوى،األشخاص الطبيعيين
 بل إنيا ذىبت أبعد مين ذليك حيين قيررت،) ولم تكتف المحكمة برفض نظرية عمل الدولة1(
أن نظ ييام المحكم يية يتض ييمن مب ييدأ جوىرًيي يا وى ييو أن االلت ازم ييات الدولي يية المفروض يية عم ييى
: عبييد الوىيياب حومييد. د. تمغييى واجبيياتيم فييى الطاعيية تج يياه حكوميياتيم الوطنييية،األف يراد
، مرجييع سييابق: حسييام عبييد الخييالق الشيييخة. د.168 ص، مرجييع سييابق،اإلج يرام الييدولى
.68ص
: عمى مبدأ المسئولية الجنائية الفردية بقولوRoland Portman ويؤكد
"In several separate opinions, this view was questioned and it was
argued by reference to the same nuremberg principle that an
international crime could only be committed by individuals.The case
illustrates that in international criminal law, there is a presumption of
the individual being an international person; in fact, international
criminal law only exists because the individual is considered as the
addressee of fundamental international rules in the sense of the
individualistic
conception
of
international
personality".
Roland Portman: Legal personality in international law, Cambridge
University Press, New York, 2010, p.162.

أيض ييا – بش ييأن تأكي ييد محكم يية ن ييورمبرج عم ييى المس ييئولية الجنائي يية لألش ييخاص
ً – ارج ييع
:الطبيعية
Françoise Bouchet-Soulnier, Laura Brov and Clémentine Olivier: The
practical guide to humanitarian law, rowman and littlefield publishers.
INC, United States of America, 2007, p.204.
Hans Köchler: The use of force in international relations: Challenges to
collective security, International progress Organization, Vienna, 2006,
p.171.
Nancy A. Combs: Fact-finding without facts the uncertain evidentiary
foundations of international criminal convictions, Cambridge University
Press, New York, 2010, p.238.

ويتضييح ميين ذلييك أن فكيرة المسييئولية الجنائييية الدولييية لمفييرد قيد ظيييرت فييي أعقيياب الحييرب
:  راجع.العالمية الثانية
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عمى أن ذلك ال يمنع من إمكانية تقرير المسئولية الدولية الجنائية لمدولة ،من

خلل توقيع غرامة عمييا مث ًل ،أو إلزاميا بدفع تعويض(.)1
ادلبحث الثبنى

األضرار البيئية كجرمية ضــذ اإلنسبنية
يجب التنويو أن الجريمة الدولية تكون موجية ضد السلم العالمى وأمن
فضل
نظر لفظاعتيا ،ولكونيا تنطوى عمى إضرار جماعى بالجنس البشرى،
البشريةً ،ا
ً
عن أنيا ترتكب باسم الدولة أو لحسابيا أو بتشجيع منيا أو تكون منسوبة إلحدى
Garcia Amander : State responsability. Some new problem, RCADI,
1958/II, tome. 94, p. 397.

كما أن القانون الدولي يؤكد منذ القدم عميى أن الجيرائم الدوليية ال ترتكيب إال مين األفيراد،

ويضرب البعض أمثمة لذلك مثل جرائم القرصنة .راجع :

P. M. Dupuy : Observation sur le crime international de l’Etate, op, cit,
p.449.

( )1د .عبد الواحد الفار :الجرائم الدولية ،مرجع سابق ،ص.37 ،36

وقيد ذىيب  Paul Reuterإليى أن عيدم التمييز بيين المسيئولية الجنائيية والمسيئولية المدنيية
في القانون الدولي ،يرجع إلى عدم وجود سمطة وظيفتيا الدفاع عن المصالح العامة.

حيث ذىب إلى القول :

"L’absence d’une distinction entre la responsabilite penale et la
resposabilite civile n’est en droit international ast la consequence de
l'absence d’autorite ayant pour function proper de defender les intérêts
communs". Paul Reuter: Principe de droit international public, RCADI,
1961/II , tome.103, P. 586.
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سمطاتيا ،سواء فى حدود اختصاصاتيا أم خارج اختصاصاتيا ،ألن الدولة مسئولة

عن سوء اختيارىم.)1(.

** تعريف الجريمة ضد اإلنسانية :
نسبيا عمى الصعيد الدولى ،حيث لم
تعد الجرائم ضد اإلنسانية حديثة العيد ً
تظير ىذه الجرائم إال بعد الحرب العالمية الثانية ،عندما جاء النص عمييا ألول مرة

فى المبدأ السادس من مبادئ نورمبرج(.)2

كما أن الجيود الدولية ما زالت ميتمة لتحديد وتعريف الجرائم ضد اإلنسانية،
وذلك عمى النحو التالى :
( )1المفيوم العام :
اىتم الفقو الدولى حديثًا بتعريف الجريمة ضد اإلنسانية ،باعتبارىا من الجرائم

الدولية ،التى تستوجب المسئولية الدولية ،فقد عرفيا البعض( )3بأنيا« :جريمة دولية
( )1د .حسين حنفى عمر :حصانات الحكام ومحاكماتيم عن جرائم الحرب والعيدوان واإلبيادة
والجي ي ي يرائم ض ي ي ييد اإلنس ي ي ييانية " محاكم ي ي يية ص ي ي ييدام حس ي ي ييين " ط ،1دار النيض ي ي يية العربي ي ي يية،
القاىرة2006،م ،ص.110
أستاذى العالم الجميل األستاذ الدكتور مصطفى فؤاد :األماكن الدينية المقدسة فيى منظيور
الق ييانون ال ييدولى ،د ارس يية لإلنتيك ييات االسي يرائيمية باألم يياكن المقدس يية ف ييى فمس ييطين ،منش ييأة
المعارف ،األسكندرية ،2007 ،ص130

2

) ( Stefan Glaser: Droit international pénal, op, cit, p.101. Plawski S:
Etudes des principes fonamentaux du droit international pénal, Paris, 1972, p.

99.

راجع كذلك:
Darryl Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome
conference, AJIL, 1999, no. 1, January, vol. 93, p. 44.
3

) ( Eugène Aroneanu: Le crime contre l'humanité, Daloz, paris, 1961, p.1
et ss.
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من جرائم القانون العام ،التى بمقتضاىا تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت – بسبب
الجنس أو التعصب لموطن أو ألسباب سياسية أو دينية – بحياة شخص أو مجموعة
أشخاص أبرياء أو بحريتيم أو بحقوقيم ،أو إذا تجاوزت أضرارىا فى حالة ارتكابيا
جريمة ما العقوبة المنصوص عمييا».
وعرفيا البعض اآلخر بأنيا« :خطة منظمة ألعمال كثيرة ،ترمى إلى ىدم
األسس االجتماعية لحياة جماعة أو جماعات وطنية ،بقصد القضاء عمى ىذه
الجماعات ،والغرض من ىذه الخطة ىو ىدم النظم االجتماعية والسياسية والثقافية
والمغوية والمشاعر الوطنية والدين والكيان االجتماعى واالقتصادى لمجماعات
الوطنية ،والقضاء عمى األمن الشخصى والحرية الشخصية ،وصحة األشخاص

وكرامتيم ،بل والقضاء  -كذلك  -عمى حياة األفراد المنتمين ليذه الجماعات»(.)1
( )2المفيوم الحصرى :

فقد عرفتيا المادة ( )6من ميثاق محكمة نورمبرج ،وكذلك الفقرة (ج) من المادة
( )5من ميثاق محكمة طوكيو بأنيا «القتل واإلىلك واالسترقاق واإلبعاد ،وكل عمل
آخر غير إنسانى ارتكب ضد أى شخص من الشعوب المتمدينة قبل الحرب أو
أثنائيا ،أو االضطيادات لدوافع سياسية أو متعمقة بالجنس أو الدين ،سواء كانت ىذه
األعمال أو االضطيادات تعد خرقًا لمقانون الداخمى لمبلد التى ارتكبت فييا ،أو ال
تعد كذلك ،وكانت قد ارتكبت تنفي ًذا لجريمة تدخل فى اختصاص المحكمة ،أو كانت

ليا صمة بيذه الجريمة»(.)2

( )1د .عبد الواحد الفار :الجرائم الدولية ،مرجع سابق ،ص.290 ،289
وانظ يير ف ييى ع ييرض تعريف ييات أخ ييرى لمجي يرائم ض ييد اإلنس ييانية :رس ييالة د .ط يياىر عب ييد
السلم إمام منصور :الجرائم ضد اإلنسانية ومدى المسئولية القانونية الدولية عنييا،
جامعة عين شمس ،2005 ،ص.65 – 59

)2( Yoram Dinsten and Mala Tabory: War criminal in international law,
Martinus
Nijhoff
Publishers,
London,
1996,
p.1.
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وفى مشروع قانون االعتداءات ضد سمم وأمن البشرية ،الذى وضعتو لجنة

القانون الدولى سنة 1951م( ،)1جاءت المادة ( )2بتعريف الجرائم ضد اإلنسانية
عمى أساس أنيا «قيام سمطات الدولة أو األفراد بأعمال ،يقصد بيا القضاء الكمى أو
الجزئي عمى الجماعات الثقافية أو الدينية ،بالنظر لمجنس كاألعمال اآلتية :
 قتل أعضاء ىذه الجماعة.جسمانيا أو نفسياً.
 االعتداء الجسيم عمى أفراد ىذه الجماعةً
عمدا إلى ظروف معيشية من شأنيا القضاء عمييا أو
 إخضاع الجماعة ًبعضيا.
 اتخاذ وسائل من شأنيا إعاقة التناسل داخل الجماعة.قير من جماعة إلى أخرى»(.)2
 نقل الصغار ًاوفى الواقع إن ىذا األسموب لم يسمم من النقد ،فعمى الرغم من أنو تعريف تميز
باحترامو لفكرة الشرعية في القانون الدولي ،وذلك من خلل تعداده لألفعال التي تشكل
وعرفتيييا الفق يرة (ج) ميين المييادة ( )2ميين قييانون مجمييس الرقابيية رقييم ( )10بأنيييا «أعمييال
القسوة واالعتداءات البالغة أو أقصى الحدود والمتضمنة  -عمى سبيل المثال ال الحصر
– القتل واالسترقاق واإلبعاد والحبس والتعذيب واالغتصاب واألعمال األخرى اللإنسيانية
المرتكبيية ضييد السييكان المييدنيين ،واالضييطيادات المبنييية عمييى أسييس سياسييية أو متعمقيية
بالجنس أو الدين ،سواء كانت خرقًا لمقوانين الوطنية لمدولية التيى ارتكبيت فيييا أم ليم تكين
كذلك » .د .عبد الحميد خميس :مرجع سابق ،ص.201

)1( Yearbook of the international law commission, vol.I, 16 May - 27 July,
United Nations, 1951, p.284.

( )2والواقييع أن ىييذا اليينص ىييو نفييس نييص المييادة الثالثيية ميين النظييام األساسييى لمحكميية
رواندا ،وىذا النص  -منيذ محكمية روانيدا  -ىيو نيص مسيتحدث حييث ليم ييرد ذكيره
فييى الممارسييات القضييائية السييابقة ،ال فييى نظييام محكميية نييورمبرج  ،وال فييى محكميية
=
يوغوسلفيا.

Darry Robinson: Defining crimes against humanity at the Rome
conference, AJIL, 1999, no. 1, January, vol. 93, pp. 44 – 45.

=
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ىذه الجرائم إال أنو تعريف فيو ُمصادرة عمى المطموب؛ ألنو قيام بتعيداد حصيرى دون
فضل عن
وضع تعريف قانوني عممي ،يوضح حقيقة مصطمح الجرائم ضد اإلنسانية،
ً
أنو تعريف ناقص؛ ألنو ما عدا ىذه األفعال الحصرية فل تعد جرائم ضد اإلنسانية،
األمر الذي يترتب عميو إفلت العديد من الجناة ،والسبب في إفلتيم أن ىذه األفعال
أيضا  -أن
غير واردة في التعداد الحصري مثل جريمة ممارسة البغاء ،ونضيف ً -
ىذا التعريف يستحيل عميو أن يواكب تطورات العصر وذلك لظيور أفعال جديدة
تشكل جرائم ضد اإلنسانية ،مثل قطع شبكة االتصاالت واإلنترنت وىذا ما حدث فى
مصر إبان ثورة  25يناير 2011م ،وانتياك حق االنسان فى العبادة كما حدث فى
سوريا 2011م ،حيث صدر قرار بمنع الثوار من الذىاب لصلة الجمعة ،والتجسس
عمى التميفونات.
( )3المفيوم المختمط :
وىذا األسموب قد جمع بين األسموبين السابقين ،حيث اتبع األسموب العام في
تعريف الجرائم ضد اإلنسانية ،ثم اتبع األسموب الحصري في تحديد صور ىذه

الجرائم .وىذا ما أخذت بو المحكمة الجنائية الدولية( ،)1حيث نصت المادة ( )7من
النظام األساسى لممحكمة الجنائية الدولية عمى أنو:

« -1لغرض ىذا النظام

األساسى ،يشكل أى فعل من األفعال التالية جريمة ضد اإلنسانية ،متى ارتكب فى
إطار ىجوم واسع النطاق أو منيجى موجو ضد أية مجموعة من السكان المدنيين،
وعن عمم باليجوم:
 القتل العمد. اإلبادة . االسترقاق .)1( Mahmoud Cherif Bassiouni: Crimes against humanity in international
criminal law, second revised edition, Kluwer law international, London,
1999, p.199.
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 إبعاد السكان أو النقل القسري لمسكان . السجن أو الحرمان الشديد عمى نحو آخر من الحرية البدنية ،بما يخالفالقواعد األساسية لمقانون الدولى .
 التعذيب. االغتصاب ،أو االستعباد الجنسى ،أو اإلكراه عمى البغاء ،أو الحملالقسرى ،أو أى شكل آخر من العنف الجنسى عمى مثل ىذه الدرجة من الخطورة.
 اضطياد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان ألسباب سياسيةأو عرقية أو قومية أو قبمية أو ثقافية أو دينية أو متعمقة بنوع الجنس ،عمى النحو
عالميا أن القانون الدولى ال
المتعارف فى الفقرة ( ،)3أو ألسباب أخرى ،من المسمم
ً
يجيزىا ،وذلك فيما يتصل بأى فعل مشار إليو فى ىذه الفقرة ،أو بأى جريمة تدخل فى
اختصاص المحكمة.
 االختفاء القسرى لألشخاص. جريمة الفصل العنصرى .عمدا فى
 األفعال اللإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل ،التى تتسببً

معاناة شديدة ،أو فى أذى خطير يمحق بالجسم أو بالصحة العقمية أو البدنية».

وبناء عمى ذلك فإن اإلضرار بالبيئة وفقًا لما تقدم يعد أذى خطير يمحق بالجسم
أو بالصحة العقمية أو البدنية وفقًا لنص المادة ( )7من النظام األساسى لممحكمة
الجنائية الدولية .وبالتالى يعد اإلضرار بالبيئة جريمة ضد اإلنسانية.
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الفصل الثبنى
ادلسئىلية الذولية عن األضرار البيئية
ومثمرا ،إال إذا نشأت
ممكنا
ال يكون التعامل واالرتباط بين أفراد مجتمع معين
ً
ً
فى المجتمع مبادئ وقواعد مختمفة تحدد األىداف التى يسعى المجتمع إلى الوصول

إلييا ،وتبين وسائل تحقيق ىذه األىداف وتنظم سموك أفراد المجتمع.

أساسيا فى كل التزام قانونى ،وبل يتوقف فاعمية أى
ولما كانت المسئولية جزًء
ً
التزام قانونى عمى مدى نضوج ووضوح قواعد المسئولية فيو ،فإن موضوع المسئولية

كأحد المبادئ المسمم بيا فى النظام القانونى الدولى( ،)1مازال من المسائل الغامضة
المبيمة ،والمثيرة لمجدل والنقاش من الناحية النظرية( ،)2بل ويمثل فى رأى الفقيو (
جارسيا أمادور ) مشكمة من أوسع وأصعب المشاكل التى يواجييا القانون الدولى

بصفة عامة(.)3

وىذا الفصل يمكن تقسيمو إلى ثلث مباحث :األول :المسئولية الدولية
والصعوبات التى تعترض تطبيقيا فى مجال حماية البيئة وكيفية مواجيتيا .الثانى:
األساس القانونى لممسئولية الدولية عن األضرار البيئية .الثالث :شروط انعقاد
المسئولية الدولية عن األضرار البيئية.
( )1وقد عبر األستاذ  Basdevantعن ذلك بقولو:
responsabilité internationale est un principe

"Le principe de la

incontesté". Jules Basdevant: Régle general du droit de la paix,
RCADI, 1936/IV, tome.58, p.656.
2

) ( Max Sorensen: principe de droit international public, RCADI, 1960,
tome.101, p.217.

3

) ( ACDI, 1956/II, p. 176.
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ادلبحث األول
ادلسئىلية الذولية والصعىببت الىت تعرتض تطبيقهب فى جمبل محبية
البيئة وكيفية مىاجهتهب

من المسمم بو أن المسئولية – بصفة عامة – من األحكام التى ال غنى عنيا
ألى نظام فانونى .ومن ثم فيى تشغل بال كافة الدراسات بصفة عامة ،والدراسات
الدولية بصفة خاصة ،سيما مع خمو المجتمع الدولى من سمطات تشريعية وتنفيذية
متفق عمييا ،وفى ضوء ما استقر فى الذىن ليياكل تمك السمطات فى القوانين

الداخمية( .)1األمر الذى أدى إلى وجود مجموعة من الصعوبات إزاء تطبيقيا فيما
يتعمق باألضرار البيئية.
أواًل :مفيوم المسئولية الدولية:
تعد المسئولية محور أى نظام قانونى( ،)2وىى قادرة عمى تفعيل ىذا النظام،
وتحويمو من مجرد قواعد نظرية إلى التزامات قانونية ،واذا كان ىذا ىو الدور المنوط
عدا أكثر
بالمسئولية القيام بو فى القوانين المختمفة ،إال أن ىذا الدور يكتسب ُب ً
خصوصية وأىمية فى مجال القانون الدولى الذى يحكم علقات بين كيانات تتمسك
بسيادتيا فى مواجية بعضيا البعض ،ىذه العلقات ىى علقات متفاعمة مع بعضيا
( )1أستاذى العالم الجميل األستاذ الدكتور مصطفى فؤاد :أصول القانون الدولى العام ،مرجيع
سابق ،ص .307

( )2وقد عبر األستاذ  Basdevantعن ذلك بقولو:

»La responsabilité est une piéce essentielle de tout systeme juridique

selon qu'elle est plus ou moins developée, plus ou moins progré
efficace. La responsabilité peut aussi servir d'instrument au progrés du
droit ce qu'elle apporte des garanties contre les abus». Jules Basdevant:
Régle general du droit de la paix, RCADI, 1936/IV, tome.58, p.656.
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البعض ،وتقوم فى أحيان كثيرة عمى التنافس والتصارع ،ويتمثل دور المسئولية الدولية

فى ضبط ىذه العلقات الدولية وتوجيييا نحو السمم القائم عمى العدل(.)1

والمسئولية فى القانون الدولى ىى االلتزام الذى يفرضو القانون الدولى عمى
الشخص باصلح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع ،أو تحمل
العقاب جزاء ىذه المخالفة .ومعنى ذلك أن المسئولية الدولية فكرة تبعية وليست ذاتية،

أى أن المسئولية تابعة اللتزام ،إذ ال مسئولية دون التزام سابق(.)2

ثانيا :الصعوبات التى تعترض تطبيق قواعد المسئولية فى مجال حماية البيئة
ا
وكيفية مواجيتيا:
ذىب جانب من الفقو إلى القول بأن ىناك مجموعة من الصعوبات التى
تعترض قواعد المسئولية الدولية فى مجال حماية البيئة .ويفضل ىؤالء الفقياء المجوء
( )1د .وائييل أحمييد عييلم :مركييز الفييرد فييى النظييام القييانوني لممسييئولية الدولييية ،دار النيضيية،
 ،2001ص.3
والمس ييئولية الدولي يية الت ييى نعني ي ييا ىن ييا تنظمي ييا أحك ييام الق ييانون ال ييدولى ،وى ييى تختم ييف فييى
مفيوميييا وأحكاميييا عيين مسييئولية الدوليية التييى تتحمميييا بمقتضييى أحكييام الق يوانين الجنائييية
الوطنية ،فقد يكون العمل متفقًيا ميع أحكيام القيانون اليداخمى ،وبالتيالي ال يسيتتبع مسيئولية
الدولة ،ولكن قد يكون فى نفس الوقت مخالفًا لقاعدة من قواعد القانون الدولى العرفي أو
االتفاقى ،وبالتالي يستتبع مسئولية الدولة عمى المستوى الدولى ،وعمى ذلك فإن الدولة ال
يمكنيا اإلفلت من المسئولية الدولية التى تقع عمييا مستندة إليى قانونييا اليداخمى .ارجيع
د .سمير فاضل :مرجيع سيابق ،ص .44 ،43د .محميد حيافظ غيانم :المسيئولية الدوليية،
دراسة ألحكام القانون الدولى ولتطبيقاتو التى تيم الدول العربية ،معيد الدراسات العربية،
 ،1963ص.41

( )2د .محمييد طمعييت الغنيمييى :الغنيمييى الوسيييط فييى قييانون السييلم ،القييانون الييدولى العييام أو
قانون األمم زمن السمم ،منشأة المعارف ،األسكندرية ،1982 ،ص .440
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إلى وسائل إدارية أو فنية ،أو وسائل قانونية غير تقميدية من أجل تحقيق حماية فعالة

لمبيئة فى ظل التطورات التى يمر بيا المجتمع الدولى(.)1

 -1الصعىببت الىت تعرتض تطبيق قىاعذ ادلسئىلية فى جمبل محبية
البيئة:

يتم عادة التمييز عند إعمال المسئولية الدولية عن األضرار التى تمحق بالبيئة

بين فرضين :األول :يتعمق باألضرار العابرة لمحدود وتصيب المناطق التى تقع خارج
نطاق الوالية اإلقميمية ألية دولة ،كما فى حالة البحار ،والفضاء الخارجى ،والمناطق

القطبية .وىذا الفرض يثير العديد من التساؤالت ،والتى من بينيا ىل يمكن لشخص

القانون الدولى ( دولة أو منظمة دولية ) تحريك دعوى المسئولية الدولية عن األضرار
التى تصيب المناطق التى تقع خارج نطاق الوالية اإلقميمية ألية دولةو وقد حاولت

اتفاقية جامايكا لقانون البحار لعام  ،1982أن تعالج ىذه الحالة وذلك فى المادة

( )145عندما رخصت لمسمطة الدولية ميمة ضمان حماية البيئة البحرية عن أنشطة

الكشف واالستغلل ،ويتضح من ىذا النص أن ىذا الجياز ىو المسئول عن تحريك
دعوى المسئولية ضد الدول التى تخالف القانون الدولى لمبيئة.

أما بالنسبة لمفرض الثانى :والذى يتعمق باألضرار العابرة لمحدود والتى تصيب

مناطق تقع داخل نطاق السيادة اإلقميمية لدولة أخرى .وىذا الفرض يثير العديد من

التساؤالت ،والتى من أىميا:

( )1د .نبييل أحميد حممييى :الحمايية القانونييية الدوليية لمبيئيية مين التمييوث ،دار النيضية العربييية،
القاىرة ،1990 ،ص .205

د .صلح الدين عامر :القانون الدولى لمبيئة ،القاىرة ،1981 ،ص .205

د .عبد العزيز مخيمر :المجيوء إليى الوسيائل الوطنيية لحيل المشيالكل الدوليية لمتميوث عبير
الحدود ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1986 ،ص .152

د .س ييعيد س ييالم ج ييويمى :مواجي يية اإلضي يرار بالبيئ يية ب ييين الوقاي يية والع ييلج ،دار النيضييية
العربية ،القاىرة ،1999 ،ص.19

Alexander Charles Kiss: Droit international de l'environnement, Paris,
Pedone, 1989, p. 105.
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 -1عالقة بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنو:
يثير التموث العابر لمحدود العديد من المشاكل ،والتى منيا:
أ -المسافة :فل يمكن أن نحدد بدقة المسافة التى تفصل بين مصدر الضرر

حدودا معينة،
وبين المكان الذى حدث فيو الضرر .فتموث اليواء الجوى ،ال يعرف
ً
ولكنو يمتد إلى مسافات بعيدة من الصعب تحديدىا والسيطرة عمييا(.)1
ب -تقدير التعويض :من الصعب تقدير التعويض فى حالة التموث العابر
لمحدود ،كما فى حالة التموث النووى والذى ال تظير آثارة بصورة فورية ،ولكنيا تظل
كامنة ثم تظير بعد عدة سنوات.
عمميا أن مصادر التموث ال
ج -صعوبة حصر آثار التموث :فمن الثابت
ً
ىامافى ىذا
تماما ،ذلك ألن الظروف الطبيعية تمعب ًا
تحدث نتائج متماثمة
دور ً
ً
المجال .فإلقاء نفايات مموثة فى النير ال يحدث ذات األضرار خلل فترة حركة

أيضا  -عوامل أخرى مثل الرياح ،والشمس ،والضباب ،يمكن أن
المياة ،وىناك ً -
تؤثر عمى التموث الجوى ،وىنا يصعب إسناد األضرار إلى مصدر محدد ،وبالتالى
يصعب المطالبة بالتعويض.
 -2صعوبة تحديد فاعل التموث:
طبقًا لمقواعد العامة لممسئولية القانونية ينبغى أن يكون المتسبب فى الضرر
محددا .ولكن فى التموث العابر لمحدود لمسافات بعيدة ،أو لمسافات قصيرة ،من
ً
الصعب تحديد المتسبب فى الضرر .كما فى حالة التموث الجوى من األدخنة

المتطايرة من عادم السيارات ،أو المصانع(.)2

 -3صعوبة حصر األضرار التى تمحق بالبيئة:
( )1د .س ييعيد س ييالم ج ييويمى :مواجي يية اإلضي يرار بالبيئ يية ب ييين الوقاي يية والع ييلج ،مرج ييع س ييابق،
ص.20

( )2د .س ييعيد س ييالم ج ييويمى :مواجي يية اإلضي يرار بالبيئ يية ب ييين الوقاي يية والع ييلج ،مرج ييع س ييابق،
ص.21
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نظر لصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عميو قبل حدوث الضرر فى حالة
ًا
الضرر البيئى .فإن مسألة حصر األضرار تصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة
التعويض ،وىى مسألة من الصعب تقديرىا ،ألنيا تختمف من حالة ألخرى ،باإلضافة

إلى أن التقدير ىنا يتم بصورة تقريبية(.)1

 -2احللىل ادلنبسبة دلىاجهة الصعىببت الىت تعرتض تطبيق قىاعذ
ادلسئىلية فى جمبل محبية البيئة:

فى ظل الصعوبات التى تعترض تطبيق القواعد التقميدية لممسئولية الدولية فى
مجال البيئة ،ذىب اتجاه متزايد فى الفقو الدولى يدعو إلى ايجاد الحمول المناسبة.
ويأتى فى مقدمة ىذه الحمول ما يمى:
 -1تطوير مفيوم المسئولية الدولية:
باإلضافة إلى االتجاه المتزايد فى الفقو ،والذى ينادى بتطبيق نظرية المسئولية
المطمقة فى مجال البيئة لمتغمب عمى المشاكل التى تعترض إقامة علقة السببية بين
التصرف والضرر الناجم عنو ،يقترح البعض تطوير مفيوم المسئولية الدولية المباشرة.
فمن الثابت أن المسئولية الدولية لمدولة تنشأ إذا تم إسناد الفعل غير المشروع
إلى الدولة أو إلى أحد أجيزتيا الرسمية ،وتسمى المسئولية فى ىذه الحالة بالمسئولية
الدولية المباشرة .أما بالنسبة لألفعال غير المشروعة الصادرة عن األفراد أو
األشخاص عمى إقميم الدولة ،فإن المسئولية ال تتحقق إال إذا تبين أن ىناك خطأ أو
ت قصير من جانب الدولة فى القيام بالتزاماتيا الدولية ،فإذا تم إثبات ذلك تقوم مسئولية
الدولة عن أنشطة األفراد أو األشخاص ،وتسمى المسئولية ىنا يالمسئولية الدولية غير
المباشرة .إال أن ىذا المفيوم لمسئولية الدولة قد تعرض لتطور فى ظل مقتضيات
القانون الدولى لمبيئة ،فرض التزامات جديدة عمى عاتق الدولة ،والتى يأتى فى
( )1د .س ييعيد س ييالم ج ييويمى :مواجي يية اإلضي يرار بالبيئ يية ب ييين الوقاي يية والع ييلج ،مرج ييع س ييابق،
ص.21
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مقدمتيا ذلك االلتزام الذى يمنع الدول من أن تستخدم إقميميا لإلضرار بأقاليم الدول

األخرى ،وىو التزام دولى مستقر فى الفقو والعمل الدوليين(.)1

 -2تطوير القواعد اإلجرائية المتعمقة بتسوية المنازعات البيئية:
ذىب جانب من الفقو إلى ضرورة تطوير مفيوم الحماية الدبموماسية وشروطيا
بما يتفق ومتطمبات حماية البيئة ،إال أن جانب من الفقو يرى أن شرط الجنسية ليس

الزما فى تحريك دعوى المسئولية الدولية عن األضرار البيئية(.)2
ً

( )1د .سعيد سالم جيويمى :مواجيية اإلضيرار بالبيئية بيين الوقايية والعيلج ،مرجيع سيابق،
ص.25
د .صلح الدين عامر :القانون الدولى لمبيئة ،مرجع سابق ،ص .204
Alexander Charles Kiss: Droit international de l'environnement, op,
cit, p. 117.

)2( Alexander Charles Kiss: Droit international de l'environnement, op,
cit, p. 117.
Clyde Eagleton., International organization and the law of
resposibility, RCADI, 1950/I, tome.76, p. 386 – 387.
والدعوى المباشرة لممسئولية الدولية ترفعيا الدولة عن ضرر لحق بيا ،كشخصية مستقمة،

أما إذا لحق الضرر برعاياىا ،أو من يخضعون لحمايتيا الدبموماسية ،فتمك تحتاج إلى
شروط معينة ،يجب توافرىا أوالً ،قبل رفع دعوى المسئولية الدولية الجنائية.
=

= وىذه الشروط ىى :
أ  -شرط الجنسية

ب  -شرط استنفاذ طرق التقاضى الداخمية
ج  -شرط األيدى النظيفة

راجع فى عرض ىذه الشروط :

أ .د .مصطفى فؤاد :القانون الدولى العام ،مرجع سابق ،ص.380 – 376

د .وائل علم :مركز الفرد ،مرجع سابق ،ص.45

Paul De Visscher: Protection diplomatique des personnes morales,
RCADI , 1961/I , tome.102, p.447-448.
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أما بالنسبة لشرط استنفاد طرق التقاضى الداخمية ،فمن الثابت أن قاعدة
استفاد طرق الطعن الداخمية تستند إلى الخضوع اإلرادى من قبل الشخص الذى يوجد
بينو وبين الدولة مصدر الضرر ثمة علقة ( تعاقد – إقامة  ....إلخ) .ولكن إذا لم
تكن ىذه العلقة قائمة أو موجودة ،فإنو فى ىذه الحالة يكون ضحية لعمل مخالف
تجاه دولتو ،كما فى حالة إقامة ىذا الشخص فى دولتو ،ىنا يجوز لمدولة تحريك
دعوى بالمسئولية دون االلتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخمية.
ىذا وقد أخذت بيذا االتجاه اتفاقية المسئولية الدولية عن األضرار الناجمة عن
األشياء الفضائية عام  ،1972حيث ال تشترط المادة ( )7من ىذه االتفاقية ضرورة
وتبعا لذلك يكون لممضرور حرية االختيار فى أن يتقدم
استنفاد طرق الطعن الداخميةً .
مباشرة لحكومتو لمطالبتيا بالتدخل ،أو أن يتقدم مباشرة بدعوى تعويض أمام المحاكم

القضائية أو األجيزة اإلدارية لمدولة التى قامت بإطلق األشياء القضائية التى أحدثت
األضرار(.)1

وانظر بصفة خاصة حول شرط األيدى النظيفة:
Jean J. A. Salmon: Des " mains propres " comme condition de
vol.10,

internationales,AFDI,1964,

réclamations

des

recevabilité
pp.225-266.

وبشأن الحماية الدبموماسية المزدوجة لممواطنين فى مواجية الحرب عمى اإلرىاب،
راجع:

Caig Forces: The capacity to protect: diplomatic protection of dual
nationsals in war on terror, EJIL,2006,vol.17,no.2, pp.369 -394.

( )1د .س ييعيد س ييالم ج ييويمى :مواجي يية اإلضي يرار بالبيئ يية ب ييين الوقاي يية والع ييلج ،مرج ييع س ييابق،
ص.27
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ادلبحث الثبنى
األسبس القبنىنى للمسئىلية الذولية عن األضرار البيئية
اختمف الفقو حول األساسى القانونى لممسئولية الدولية عن األضرار البيئية،
وذلك عمى النحو التالى:
ادلطلب األول
ً
ً
نظرية ادلسئىلية استنبدا لفعل غري مشروع دوليب
مقتضى ىذه النظرية أنو ال يمزم وقوع خطأ حتى تنعقد المسئولية عن األضرار.

قانونيا يترتب عميو إحداث الضرر بالغير .فمخالفة
اما
ً
فيكفى أن يخالف المسئول التز ً
االلتزام – ًأيا كان مصدر االلتزام ،المعاىدات ،العرف ،المبادئ العامة لمقانون  -الذى
تفرضو تمك القاعدة ،يستتبع المسئولية القانونية لممخالف ،ما دام نتج عن المخالفة

ضرر.
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ولقد اختمف الفقو فى تعريف األفعال غير المشروعة ،حيث عرفيا البعض()1

بأنيا« :األفعال التى ترتكب باسم الدولة أو برضاىا أو بتشجيع منيا ضد مصمحة

دولية ،ومعتبرة لدى دولة أخرى».

كما يعرفيا  Glaserبأنيا « :كل فعل يعد انتيا ًكا لممصالح التى يحمييا

القانون الدولى ويقرر لمقترفييا عقوبة»(.)2

وبناء عمى ذلك فإن مخالفة االلتزام الدولى بضرورة حماية البيئة يعد بمثابة
عمل غير مشروع .وقد يكون مصدر التزام الدولة بحماية البيئة المعاىدات الدولية،
ً

ومن ذلك نص المادة ( )192من اتفاقية جامايكا لقانون البحار  1982عمى أن «
الدول ممزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا» .كما صرحت المادة ()1/235

عمى أن « الدول مسئولة عن الوفاء بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية
والحفاظ عمييا ،وذلك وفقًا لمقانون الدولى» .وبناء عمى ذلك فإن خرق الدول ليذه
( )1د .منى محمود مصطفى :الجريمة الدولية ،مرجع سابق ،ص 36وما بعدىا.
دوليا ،فيو من وجية نظر
وال يختمف مفيوم الفعل غير المشروع
داخميا عن مفيومو ً
ً
صادر عن إرادة جنائية يقرر لو القانون عقوبة أو
ًا
فعل غير مشروع
الفقو الداخمى « ً
تدبير» .د .محمود نجيب حسنى :شرح قانون العقوبات العام القسم العام ،دار النيضة،
ط  ،1989 ،6ص.40
كمييا عرفييو الييدكتور مييأمون سييلمة بأنييو « :الفعييل غييير المشييروع ىييو الواقعيية التييى ترتييب
يثل فيى
ير
ار بمصمحة حماىيا المشيرع فيى قيانون العقوبيات ورتيب عميييا أث ًا
أضرًا
جنائييا متم ً
ً
العقوب يية» .د .م ييأمون س ييلمة :ق ييانون العقوب ييات –،القس ييم الع ييام – دار الفك يير العرب ييى،
القاىرة ،1990 ،ص.94

)2( Stefan Glaser: Infraction internationale, libraire généale de droit et
de jurisprudence, Paris 1959, p.11.

وجدير بالذكر أن العمل الدولى غير المشروع الذى يرتب المسئولية الدولية ،قد

إيجابيا إذا حدث عمى أثر القيام بأعمال يحظر القانون الدولى إتيانيا .كما
يكون
ً
قد يبدو ىذا العمل فى صورة سمبية ،عندما يحدث االمتناع عن مباشرة أعمال

يمزم القيام بيا وفقًا ألحكام ىذا القانون .د .سمير فاضل :المسئولية الدولية،
مرجع سابق ،ص.140 – 134

32
عمل غير مشروع ،ويحمميا تبعة المسئولية الدولية عن األضرار التى
االلتزامات يعد ً
تترتب من جراء ذلك فى حق الغير.

وقد يكون مصدر التزام الدولة بحماية البيئة العرف الدولى ،ومن ذلك القاعدة
التى تقرر أنو ليس لدولة الحق فى أن تستعمل أو تسمح باستعمال إقميميا عمى نحو
ار عن طريق األدخنة والغازات السامة فى إقميم دولة أخرى لألشخاص
يسبب أضرًا
والممتمكات.
ويذىب اتجاه حديث فى القانون الدولى ( ،) 1إلى القول بإمكانية مساءلة
الشخص الدولى ،حتى وان كان قد بذل العناية الكافية لعدم اإلضرار بالغير ،ويستند
ىذا الفريق فى دعواه عمى بعض المبادئ العامة لمقانون كمبدأ عدم التعسف فى
استعمال الحق ،ومبدأ حسن الجوار.
أ -مبدأ عدم التعسف فى استعمال الحق:
ُيعد مبدأ التعسف فى استعمال الحق من مبادئ القانون العامة التى أقرتيا األمم
المتمدينة ،والتى أشارت إلييا المادة( )38من النظام األساسى لمحكمة العدل

الدولية( ،)2ويتحقق التعسف فى استعمال الحق عمى الصعيد الدولى ،عندما يستعمل
أحد أشخاص القانون الدولى حقو بطريقة تؤدى إلى تحقيق مصمحة غير مشروعة،

وعمى نحو يترتب عميو إلحاق ضرر بالغير(.)3

( )1د .حسام ىنداوى :حدود سمطات مجمس األمن فى ضوء قواعد النظام العالمى الجديد،
بدون دار نشر ،1994 ،ص.235

( )2راجع في تطور ىذه النظرية في القانونين الداخمي والدولي المقال التالي :
N. Politis : Le probléme de limitations des la souveraineté et la théorie
de l'abus des droits dans les rapports internationaux, RCADI, 1925/I,
tome. 6, pp.79 – 97.

( )3من الجدير بالذكر أن ىذا المبدأ ُبحث ألول مرة فى القانون الدولى ،أثناء مناقشة المجنة
االستشارية التى كمفت بوضع النظام األساسى لممحكمة الدائمة لمعدل الدولى ،وقد أشار
أحد أعضاء المجنة ،وىو العضو اإليطالى  Picci Busattiإلى أن المبدأ المذكور ،يعد

33
أحد المبادئ العامة فى قانون األمم .د .جمال طو ندا :مسئولية المنظمات الدولية فى

مجال الوظيفة العامة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،1986 ،ص.155

=
= وان كان البعض يرى أن الفقيو  Heilbornكان قد اىتم بنظرية التعسف فى استعمال
الحق فى العلقات الدولية سنة  .1896د .سعيد سالم جويمى :مبدأ التعسف فى
استعمال الحق فى القانون الدولى ،رسالة دكتوراه مقدمو لكمية الحقوق جامعة عين
شمس ،1985 ،ص.157
وعمى أى حال فقد ذكر  Boeckأن ىذه النظرية مقبولة نظرًيا ،ومتعارف عمييا في
العلقات الدولية ،وتطبيقيا ممكن من الناحية العممية ،راجع :
Charles De Boeck , L’expulsion et les difficultés internationales qu’en
souléve la partique, RCADI, 1927/III, tome. 18, p.632.

وقد عبر  politisعن ذلك بقولو :
"L’examen de la question conduit á la triple conclusion que cette
application est théoriquement concevable qu'elle est pratiquement
possible et enfin qu’elle est déjà entrée dans le domaine de la réalité".
Politis: op, cit, p.86 et ss.

وم يين أنص ييار ى ييذه النظري يية ف ييى الفق ييو العرب ييى د .محم ييد ح ييافظ غ ييانم ال ييذى ي ييرى أن مب ييدأ
التعس ييف ف ييى اس ييتعمال الح ييق ى ييو أحم ييد المب ييادئ العام يية لمق ييانون ،ويش ييكل أح ييد مص ييادر
المسئولية الدولية ،خاصة بالنسبة لممشكلت الدولية المعاصيرة ( التجيارب النوويية) .ارجيع
مؤلفو بعنوان المسئولية الدولية ،مرجع سابق ،ص 85وما بعدىا.
وان كان البعض قد اعترض عمى تطبيق ىذه النظرية عمى الصعيد الدولي ،راجع :
Arrigo Cavaglieri : Regles génerales du droit de la paix, RCADI, 1929/1,
tome.26, p.544 et ss.
Roberto Ago : Le délit international, RCADI, 1939/II, tome. 68, pp. 443.

كمييا أن بعييض الفقييو  -وعمييى أرسيييم الفقيييو القاضييي عبييد الحميييد بييدوي  -يييرى أن فك يرة
إسيياءة اسييتعمال السييمطة ال مجييال ليييا فييي القييانون الييدولي ،ارجييع فييى عييرض ىييذا ال يرأى
ونق ييده ،م يين قب ييل ال ييدكتور عب ييد العزي ييز س ييرحان ف ييى مؤل ييف د .جم ييال ط ييو ن ييدا :مس ييئولية
المنظمييات الدولييية فييى مجييال الوظيفيية العاميية ،الييئيية المص يرية العاميية لمكتيياب،1986 ،
ص.155
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ونرى أن تعسف أحد أشخاص القانون الدولى فى استعمال حقو يجب أن يأخذ
حكم األعمال غير المشروعة التى تتولد عنيا المسئولية الدولية ،ويخمص ذلك مما
اتجو إليو ىؤالء الفقياء من أن نظرية التعسف فى استعمال الحق تعتبر من أىم
النظريات التى تساعد عمى تطوير قواعد القانون الدولى المتعمقة بالمسئولية الدولية،
إنو من المتعين تطبيقيا فى ميدان العلقات الدولية بوصفيا من مبادئ القانون

العامة ،وفقاً لممادة ( )38من النظام األساسى لمحكمة العدل الدولية(.)1

وقد أثير مبدأ التعسف فى استعمال الحق أمام المحكمة الدائمة لمعدل الدولى،
فى الكثير من القضايا ،منيا عمى سبيل المثال قضية النزاع بين سويس ار وفرنسا،
حكما فى  6ديسمبر  ،1930وآخر فى  7يونيو  ،1932وأكدت
وأصدرت المحكمة ً
المحكمة أن مبدأ التعسف فى استعمال الحق ال يفترض ،بل يقع عبء اثباتو عمى
من يدعى بو ،فيو بمثابة قيد عمى السيادة ،ومثل ىذا القيد ال يفترض(.)2

( )1راجع:
Politis: op, cit, p.76 et ss.

أيضا:
كما قرر ً
"Cette application de l'idée de l'abus du droit a été admise de bonne
heure dans la pratique de la fermeture exceptionnelle de ports. Elle est
même devenue si courante qu'elle a fini par être convertie règle
technique dans le cas spécial du blocus, son exercice légitime á été
soumis á deux conditions: l'effectivité et la notification …, Mais dans les
autres cas de fermeture,ou la liberté n'a pas été encore réglementé de la
sorte, la theorie de l'abus a continué de servir de protection au commerce
international de bonne foi". Politis: op, cit, p. 95.

( )2حيث قررت المحكمة فى حكميا األول:

"Le droit pour la France d'avoir à la frontière politique des zones un
cordon de police n'est guère discuté par le Gouvernement suisse; que, par
contre, celui-ci conteste à la France le droit de percevoir des droits et
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- كما أن مبدأ التعسف فى استعمال الحق قد أثير أمام محكمة العدل الدولية
 أكدت فييا عمى مبدأ التعسف فى استعمال،ىى اآلخرى – فى الكثير من القضايا
 صحيح،1949  منيا عمى سبيل المثال ال الحصر قضية مضيق كورفو سنة،الحق
 إال أنو يستفاد من حكميا ومن آراء،أن المحكمة لم تمجأ إلى استخدام تعبير التعسف

 بأن1951  ديسمبر18  حيث قضت فى، فى قضية المصايد النرويجية،)1(قضاتيا
taxes à- ladite frontière, même s'il ne s'agit pas de droits sur l'importation
ou l'exportation des marchandises, mais de droits et taxes qui
frapperaient également les mêmes articles produits ou fabriqués en
France ; qu'une pareille limitation ne découle pas nécessairement de
l'obligation que la France a contractée par les stipulations des traités de
1851 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches, et
que, dans le doute, une limitation de la souveraineté doit être interprétée
restrictivement ; que, s'il est constant que la France ne saurait se
prévaloir de sa législation pour restreindre la portée de ses obligations
internationales, il n'est pas moins certain que la législation fiscale
francaise s'applique dans le territoire des zones franches comme dans
toute autre partie du territoire franqais ; qu'une réserve doit être faite
pour le cas d'abus de droit, abus que la Cour ne saurait cependant
présumer". PCIJ, Affaire des zones franches de la Haute – Savoie et de
Gex ( deuxieme phase), ordonnance du decembre 1930, serie. A,no. 24,
p.12.
=

:كما قررت فى حكميا الثانى

= "Une réserve doit être faite pour le cas d'abus de droit, car il est
certain que la France ne peut échapper à l'obligation de maintenir les
zones, en créant, sous le nom de cordon de surveillance, un cordon
douanier. Mais la Cour ne saurait présumer l'abus de droit". PCIJ,
Affaire des zones franches de la Haute – Savoie et de Gex
(deuxieme phase ),7 Juin 1932, serie. A/B,no. 32, p.167.

:) حيث أكدت1(
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مبدأ التعسف فى استعمال الحق يعد أحد األسس التى يتم عمى أساسيا تحديد

مشروعية ممارسة الدولة لحقيا فى تحديد مياىيا اإلقميمية(.)1

ويجد مبدأ التعسف فى استعمال الحق تطبيقًا فى مجال القانون الدولى البيئى،
ومن ذلك نص المادة ( )300من اتفاقية جامايكا لقانون البحار  ،1982عمى أن «
تفى الدول األطراف بحسن نية بااللتزامات التى تتحمميا بموجب ىذه االتفاقية وتمارس
الحقوق والوالية والحريات المعترف بيا فى ىذه االتفاقية عمى نحو ال يشكل تعسفًا فى
استعمال الحق» .كما قررت ديباجة معاىدة منع انتشار األسمحة النووية لعام ،1968
عمى أن « فوائد االستخدامات السممية لمتكنولوجيا النووية ،بما فى ذلك منتجات
تكنولوجية تتوافر نتيجة تطوير أجيزة التفجير النووى يجب أن تتاح لألغراض السممية
لجميع األطراف».
ووفقًا ليذه المواد وغيرىا وتطبيقًا لمبدأ التعسف فى استعمال الحق فإن استعمال
الطاقة النووية ولو فى األغراض السممية ولتحقيق التقدم االقتصادى واالجتماعى ،ال
"Cette condamation de l'abus de droit doit être transportée dans le
droit international". CIJ, The Corfu Channel Case ( Doc), no.57,
vol.V,1949, p.46.
1
) ( CIJ, Fisheries case ( United Kingdom-Norway),18 December
1951,no.5, p.142.
كما جاء فى الرأى االنفرادى لمقاضى :Alvarez
C'est d'abord la « Déclaration des grands principes du droit
international moderne » qui établit dans son article 20 : «Aucun
État n'a le droit de s'opposer, au nom de son intérêt particulier, à la
reglementation juridique d'une matière d'intérêt commun.
=
=Le décret norvégien ....... n'est pas contraire non plus aux principes
généraux de ce droit car cette délimitation est raisonnable, ne viole pas
les droits acquis d'autres États, ne nuit pas à l'intérêt général et ne
constitue pas un abus du droit. CIJ, Opinion individuell de M. Alvarez,
p.151- 153.
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يجب أن يقود إلى اإلضرار بمصالح الدول األخرى ،وعمى نحو ال يتناسب البتو مع
ما يعود عمى الدولة المعنية من نفع أو فائدة من جراء االستخدام السممى لمطاقة
النووية ،واال كان ىناك تعسف يجعل ذلك االستخدام غير مشروع ،ويحمميا مسئولية
التعويضعن الضرر الذى لحق باآلخرين.

ب -مبدأ حسن الجوار
تجدر اإلشارة إلى أن مبدأ حسن الجوار – وكما ذىب البعض – أضحى من
مبادئ القانون الدولى العرفى .ويقرر أن نظرية حسن الجوار تقوم عمى ثلث مبادئ:
ضرر لجاراتيا من الدول.
ًا
المبدأ األول :وجود التزام عمى الدولة بأال تحدث أو تسبب
المبدأ الثانى :مسئولية الدولة عن األضرار التى تسببيا لدولة أو لدول أخرى .المبدأ
الثالث :أن يكون الضرر من الجسامة بمكان  ،بمعنى أن يكون الضرر غير مألوف
أو غير عادى(.)1

تقنينا فى مجال القانون الدولى البيئى .حيث
وقد وجدت فكرة حسن الجوار ً
قرر المبدأ ( )21من مبادئ استكيولم حول البيئة  1972صراحة أن « لمدول –
طبقًا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى – الحق السيادى فى استغلل
مواردىا وفقًا لسياساتيا البيئية .كما أن عمييا مسئولية ضمان أن األنشطة التى تتم

ضرر لبيئة الدول األخرى ،أو لممناطق خارج
ًا
داخل واليتيا أو تحت إشرافيا ،ال تسبب
حدود الوالية الوطنية».
كما نصت المادة ( )2/194من اتفاقية جامايكا لقانون البحار  ،1982عمى

أن « تتخذ الدول ما يمزم من التدابير لتضمن أن تجرى األنشطة الواقعة تحت واليتيا
أو رقابتيا بحيث ال تؤدى إلى إلحاق ضرر ،عن طريق التموث ،بدولة أخرى وبيئتيا،
)1( Juraj Andrassy: Les relations internationales de voisinage, RCADI,
1951/I, tome. 78, p. 78.
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وأال ينتشر التموث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت واليتيا أو رقابتيا إلى خارج
المناطق التى تمارس فييا حقوقًا سيادية وفقًا ليذه االتفاقية».
كما أعمل الفقو مبدأ حسن الجوار فى مجال القانون الدولى البيئى .حيث ذىب
اما عمى الدول بأال تسمح
جانب من الفقو إلى القول بأن القانون الدولى يقرر التز ً
ار بيئية عمى إقميم
مطمقًا باستخدام اقميميا من قبل األفراد بطريقة يمكن أن تسبب أضرًا

دولة أخرى(.)1

كذلك قام القضاء الدولى بتطبيق مبدأ حسن الجوار وذلك فى قضية مصنع
صير المعادن فى مدينة ترايل  Trail Smelterبكندا ،وبشأن طمب الواليات المتحدة
األمريكية عن الخسائر التى لحقت باألشخاص والممتمكات فى والية واشنطن من جراء
األدخنة السامة التى ينفثيا المصنع فى اليواء الجوى ،وتنقمو الرياح عبر الحدود،
قررت محكمة التحكيم التى شكمتيا الدولتان بحكميا الصادر فى  11مارس 1941
أنو "وفقًا لمبادئ القانون الدولى ليس لدولة الحق فى أن تستعمل أو تسمح باستعمال
إقميميا عمى نحو يسبب الضرر ،عن طريق األدخنة ،إلقميم دولة أخرى أو لمممتمكات
أو لألشخاص فيو ،عندما تكون الحالة ذات نتائج خطيرة ،ويثبت الضرر بأدلة
واضحة ومقنعة"(.)2

ولكننا نرى أن مبدأ حسن الجوار يشترط فى الضرر أن يكون من الجسامة
بمكان ،األمر الذى من شأنو أن يفوت فرصة التعويض لضحايا التموث البيئى الذين
يمحق بيم ضرر ال يصل إلى ىذه الدرجة من الجسامة.
ادلطلب الثبنى
)1( C. K. Chaturvedi: Legal control of marine pollution, University of
Virginia, 1981, p. 90 et ss.
)2( Trail Smelte Arbitration ( United States of America . Canada ),
AJIL, 1941, vol.35, no. 1, p. 42
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النظرية التقليذية للخطأ
إن أكثر النظم القانونية الداخمية تتطمب لتوافر المسئولية وقوع خطأ عمدى ،أو
خطأ عن طريق اإلىمال أو التقصير .ولقد ظيرت نظرية المسئولية الخطئية ،
وتبمورت فى القانون الدولى عمى يد الفقيو ( ) H. Grotiusومقتضاىا أن الدولة ال
تسأل إال إذا وقع خطأ من جانبيا ،يتمثل فى قيام الدولة بأنشطة بقصد إلحاق الضرر
بدولة أخرى أو برعاياىا.
كما تأخذ المسئولية الخطئية صورة أخرى أال وىى إىمال الدولة – قبل وقوع
األعمال التى ترتب عمييا ضرر – فى عدم اتخاذ التدابير اللزمة لمنع تمك األعمال،
أو فى تعقب من قام بالعمل وعدم معاقبتو .وفى الحالتين تعتبر الدولة كأنيا قد
سمبيا وتقصيرًيا يستوجب مسئوليتيا(.)1
ارتكبت خطأ ً

وتؤيد األعمال القانونية النظرية التقميدية لمخطأ .مثمما جاء فى مشروع قواعد
المسئولية الدولية ،الذى أعدتو لمجنة األمريكية لمقانون الدولى .فقد نصت المادة ()3

عمى أن « تسأل الدولة عندما تكون ىناك حالة واضحة من الخطأ الحكومى »(.)2
( )1د .أحمد عبد الكريم سلمو :قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص.453

( )2حيث نصت المادة ( )3عمى أن:

"The State becomes responsible when there is a pronounced degree of
improper administration of justice by the courts, some notable examples
of which are as follows:
(a) Refusal to allow foreigners access to tribunals to defend their
rights.
(b) Decisions of the tribunal irreconcilable with the treaty
obligations or the international duties of the State.
(c) Unconscionable delay on the part of the tribunal.
(d) Decisions of the tribunal that are manifestly discriminatory
against foreigners.
(e) The use of the tribunal to harass and persecute foreigners.
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اجعا إلىمال
كما أضافت المادة ( « )4تسأل الدولة عندما تكون الخطأ الحكومى ر ً
الموظفين التنفيذيين»(.)1
كما نصت المادة األولى من مشروع الجمعية اليابانية لمقانون الدولى لتقنين
المسئولية الدولية ،عمى أن « تسأل الدولة عن األضرار التى تصيب االجانب فى
أشخاصيم وممتمكاتيم أثناء إقامتيم عمى أراضييم ،التى سببتيا ليم األعمال العمدية

أو التقصيرية ،المتمثمة فى عدم تأدية موظفى الدولة لمياميم الرسمية»(.)2

عماال لمنظرية التقميدية لمخطأ فى مجال التعويض عن األضرار البيئية ،فإن
وا ً

الدولة ال تسأل عن األضرار التى تحدث لألشخاص األجانب أو لممتمكاتيم عمى
إقميميا ،أو عن األضرار التى تحدث خارج ذلك اإلقميم إال إذا ثبت تعمد الدولة إحداث
الضرر بفعل أنشطتيا الصناعية أو العسكرية أو غيرىا الضارة بالبيئة ،أو إذا ثبت
تقصيرىا أو إىماليا فى القيام بما كان يجب عمييا القيام بو ،وفقًا لمقواعد الدولية لمنع
إحداث تمك األضرار البيئية.
(f) The courts are under the arbitrary control of the executive.
Yearbook og the international law commission,1969/II, p. 154.

( )1حيث نصت المادة ( )4عمى أن:
"A State becomes responsible when there is a pronounced degree of
improper governmental administration due to acts or omissions of
law

international

the

og

Yearbook

officials".

executive

commission,1969/II, p. 154.

( )2حيث نصت المادة األولى عمى أن:
"A State is responsible for injuries suffered by aliens within its
territories, in life, person or property through wilful act, default or
negligence of the official authorities in the discharge of their official
functions, if such act, default or negligence constitutes a violation of
international duty resting upon the State to which the said authorities
belong". Yearbook og the international law commission,1969/II, p. 141.
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فإذا انتفى الخطأ وكانت الدولة تمارس نشاطيا فى حدود اختصاصيا ،وحدث
الضرر رغم ذلك فل مسئولية عمييا ،إذ ال تعويض بغير ثبوت الخطأ أو اإلىمال.
دائما – وجود
فالمسئولية الدولية عامة وفى مجال األضار البيئية خاصة ،تفترض – ً
خطأ فى جانب الدولة المشكو منيا.
ولكن يعاب عمى النظرية الخطئية أنيا ال تتماشى مع التطور العممى
مشروعا ال يعد
عمل
ًا
والتكنولوجى ،حيث أنيا ال تعطى
تفسير عندما تمارس الدولة ً
ً

خرقًا ألى التزام دولى أو ألى قاعدة من قواعد القانون الدولى ،ثم يترتب عمى ذلك
ضرر فى حق الدول االخرى.
ادلطلب الثبلث
نظريةادلسئىلية الذولية ادلطلقة
يذىب الفقو لمقول بمسئولية الشخص الدولى مسئولية مجردة من الخطأ فى
األحوال التى يمارس فييا نشاطًا يتسم بالطابع الخطر غير المألوف( ،)1أى أن ىذه
النظرية تقوم عمى افتراض وقوع مثل ىذا الخطأ ،ووجود علقة سببية بين الخطأ
والضرر ،فالمسئولية – طبقًا لنظرية المخاطر – إنما تبنى عمى مجرد وجود ىذه
العلقة ،فيى مسئولية ذات صفة موضوعية ،وتستند إلى فكرة الضمان ،بمعنى أن
( )1د .حسام ىنداوى :حدود سمطات مجميس األمين فيى ضيوء قواعيد النظيام العيالمى الجدييد،
مرجع سابق ،ص.237
وقييد أخييذت المحكميية الدائميية لمعييدل الييدولى بيييذه النظرييية ،حيييث ذىبييت إلييى القييول بأنييو ال
تترتب المسئولية إال إذا صدر من أحيد أشيخاص القيانون اليدولى أو ممين يتبعونيو تصيرف
خاطئ يضر بالغير.
PCIJ, Phosphates in Morocco, 14 June 1938, series A/B, no.74, p.28.
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من يستفد م ن نشاطو يجب أن يضمن ويتحمل مسئولية األضرار الناجمة عن ىذا
النشاط ،حتى ولو لم يمكن نسبة خطأ إليو(.)1
( )1وقد القت نظرية المسئولية المطمقة قبوًال لدى العديد من فقو القانون الدولى .راجع:
Chartier R. E: Questions juridiques soulevées par l'évolution de la
science atomique, RCADI, 1957/I, tome.91, p. 346.

كما ورد فى المشروع اليذى قدميو  G. Amadorسينة  1958إليى لجنية القيانون اليدولى ميا
يفي يد األخييذ بنظرييية الخطييأ كأسيياس لممسييئولية ،وقييد تمثييل ذلييك فييى حاليية واحييدة يمكيين أن
تشكل مبدأ يصمح لمقيياس عمييو بالنسيبة لمسيئولية المنظميات الدوليية ،وىيذه الحالية خاصية
بخطأ األجنبى اليذى يعفيى مين المسيئولية ،فقيد ورد الينص فيى الميادة  2/13مين المشيروع
عمى اآلتى:
"Similarly, the State shall not be responsible for the injuries caused if
the injurious acts was provoked by some fault on the part of the alien
himself ".Yearbook of international law commission.1958, vol.II, p.72.

وميين الفقييياء المؤيييدين ليييذه النظرييية فييى الفقييو العربييى األسييتاذ الييدكتور محمييد حييافظ غييانم
حيييث يقييرر سيييادتو " أن المسييئولية المطمقيية عيين النشيياط الخطيير ،أصييبحت ميين المبييادئ
المعترف بيا ،فى األنظمة القانونية لمدول المتمدينة ومن ثم يكيون مين الضيروري تطبيقييا
يائل " :إنييو مييع صيحة القييول بييأن القييانون
فيى ميييدان العلقييات الدوليية" ،ويضيييف سيييادتو ق ً

أساسا لممسئولية الدولية ،إال أننا نعتقد أنو أصيبح مين المحيتم
الدولى ال يزال يجعل الخطأ
ً
فى الوقت الحيالي األخيذ بميا اسيتقرت عمييو القيوانين مين إمكانيية قييام مسيئولية محيررة مين
شرط الخطأ فى بعيض األحيوال " .ارجيع د .محميد حيافظ غيانم :المسيئولية الدوليية ،مرجيع
سابق ،ص.100 - 97

=

= وقد طبقت ىيذه النظريية فيى اتفاقيية روميا عيام  ،1952والمتعمقية بالمسيئولية عين الحيوادث
واألضرار التى تصيب الغير عمى سطح األرض من الطائرات التى تحمق فى الجيو ،وفيى
اتفاقييية ﭬبينييا لعييام  ،1962والخاصيية بالمسييئولية عيين األض يرار النووييية ،كمييا طبقييت كييذلك
ف ييى اتفاقي يية بروكسي يل ع ييام  1962بش ييأن المس ييئولية ع يين األضي يرار الناجم يية ع يين الس ييفن
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وبالرغم من اتجاه عدد كبير من فقو القانون الدولى إلى القول بضرورة األخذ
بيذا المفيوم كأساس لممسئولية الدولية ،إال أنو فى ظل الحالة الحالية لمقانون الدولى
نوعا من االستثناء ،كما أن الدول تتردد فى االستناد
مازال األخذ بيذا األساس يمثل ً
إلى ىذه النظرية(.)1
وقد انتقد البعض نظرية المخاطر ،وقال بأنيا فكرة نفسية ال تتناسب مع نظام

قانونى أشخاصو من األشخاص االعتبارية ( )2مستيدفًا من خلليا استبدال فكرة
االخلل بإلتزام – كأساس لممسئولية – بفكرة الخطأ .والخطأ فى القانون الدولى ىو
وصف لسموك الشخص الذى اليتفق وما تقضى بو القاعدة القانونية الدولية(.)3

ولقد وصف البعض ىذه النظرية بأنيا ذات مفيوم غامض وغير مفيد؛ ألنيا
تقوم عمى عناصر فسيولوجية يصعب إثباتيا بالنسبة لمدولة كشخص معنوى ،ألن
دائما – لقيام المسئولية،
الخطأ يفترض أن ىناك إرادة ،كما أن الخطأ ليس ضرورًيا – ً
كافيا لقياميا(.)4
أو ليس ً
النووية ،وفى اتفاقية المسئولية عن األضرار التيى تحيدثيا األجييزة الفضيائية ،والتيى وافقيت
عمييا الجمعية العامة لألمم المتحدة فى  29نوفمبر عام .1970

( )1د .سعيد سالم جويمى :مبيدأ التعسيف فيى اسيتعمال الحيق فيى القيانون اليدولى ،مرجيع
سابق ،ص.512،513
)2( Franciszek Przetacznik: Protection of officials of foreign states
according to international law, Martinus Nijhoff publishers,
Netherlands, 1983, p.308.

وىذا ما أكدت عميو لجنة القانون الدولى:
Yearbook of international law commission.1970, vol.II, p.191.
Yearbook of international law commission.1975, vol.II, p.59.
)3( Roberto Ago : Le délit international,op,cit, p.467 et ss.

( )4د .سعيد سالم جويمى :مبيدأ التعسيف فيى اسيتعمال الحيق فيى القيانون اليدولى ،مرجيع
سابق ،ص.508
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إال أن البعض قد ذىب إلى استبعاد نظرية الخطأ واستبداليا بنظرية الفعل غير
المشروع بإعتبارىا األساس الوحيد لممسئولية الدولية( ،)1ويعد الفعل غير مشروع إذا
كان يتضمن مخالفة اللتزام دولىً ،أيا كان مصدره( .)2والعبرة بعدم مشروعية الفعل أو
بمشروعيتو ىى بالقانون الدولى وليس بالقانون الداخمى(.)3
واذا كان ىناك إجماع بين فقياء القانون الدولى عمى األخذ بيذه النظرية

كأساس لممسئولية الدولية ،فميس معنى ذلك أنيا األساس الوحيد لممسئولية.

وىذا ما أكده أستاذنا األستاذ الدكتور مصطفى فؤاد أن األصل – فى عقدنا –

ىو قيام المسئولية الدولية عمى عنصر رئيسى يتمثل فى الفعل غير المشروع،

واستثناء قياميا عمى نظرية المخاطر عن مسمك ذى خطورة اسثنائية(.)4

واذا كان الحال كذلك فيل تنطبق ىذه النظرية فى مجال حماية البيئة ،نحن

نرى أن المسئولية الدولية عن األضرار الناتجة عن التموث البيئى يجب أن تبنى عمى

خصوصا فى الحاالت التى ال يكون فييا خطأ من قام بالنشاط
المسئولية المطمقة،
ً
ظاىرا ،بمعنى أن غياب الخطأ أو العمل غير المشروع أو تعذر
البيئى الضار
ً
إثباتيما ال يحول دون تعويض األضرار البيئية.

فحتى يمكن قبول دعوى المسئولية الدولية المطمقة فلبد من وقوع ضرر وثبوت

علقة السببية بينو وبين النشاط الذى أحدثو ذلك الضرر ،حتى ولو كان النشاط

ومبررا .وىذا ما أكده البعض بقولو " إن من األىمية البالغة لحماية البيئة
مشروعا
ً
ً
)1( Jules Basdevant: Régle general du droit de la paix,op,cit, p.499.
Olivier Deleau : La convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux, AFDI, 1971,
vol.17, pp.876 et ss.

( )2د .محمد حافظ غانم :المسئولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.103
( )3د .إبراىيم العنانى :القانون الدولى العام ،مرجع سابق ،ص.99

( )4أستاذنا األستاذ الدكتور مصطفى فؤاد :أصول القانون الدولى العام ،النظيام القيانونى
الدولى ،مرجع سابق ،ص.312
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وصيانتيا أن تبنى المسئولية عمى مجرد إثبات وجود علقة سببية بين النشاط

.)1("والضرر أكثر من أن تبنى فقط عمى نية الضرر أو عمى سموك خاطئ آخر

)1( Jan Schneider: World Public Order of the Environment: Towards an
International Ecological Law and Organization, toronto and buffalo:
Unversity of Toronto press,1979, p. 163.
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ادلبحث الثبلث
شروط انعقبد ادلسئىلية الذولية عن األضرار البيئية
تجدر اإلشارة إلى أن مجمع القانون الدولى  -أثناء انعقاده فى مدينة لوزان
بسويس ار سنة 1927م  -قرر بخصوص المسئولية الدولية «أن الدولة مسئولة عن
األضرار التى تمحق باألجانب من جراء األعمال التى تقوم بيا أو تتغافل عن القيام
بيا إحدى السمطات الدستورية ،أو التشريعية ،أو اإلدارية ،أو القضائية ،خلفًا
اللتزاماتيا الدولية»(.)1
كما جاء بأعمال المجنة الثالثة لمؤتمر تقنين القانون الدولى بلىاى سنة
1930م أن « كل إخلل بااللتزامات يستوجب مسئولية الدولة إذا صدر عن أحد
ضرر فى شخصو
ًا
أجيزتيا التشريعية أو التنفيذية ضمن أراضييا وألحق بأحد األجانب
أو فى أموالو»()2
وبناء عمى ذلك فإنو يشترط لقيام المسئولية الدولية عن األضرار البيئية عدة
شروط ،وذلك عمى النحو التالى:

أواًل :ارتكاب فعل غير مشروع
إن مناط المسئولية ىو ارتكاب الشخص الدولى لفعل غير مشروع ،يترتب عميو

إلحاق ضرر بشخص دولى آخر( ،)3ومعنى ذلك أنو يجب أن يكون الفعل المنسوب
)1( Yearbook of the international law commission, 1956/II, p. 227.

)2( Yearbook of the international law commission, 1958/II, p. 225.

( )3د .جم ييال ن ييدا :مس ييئولية المنظم ييات الدولي يية ف ييى مج ييال الوظيف يية الدولي يية ،مرج ييع س ييابق،
ص.61
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لشخص القانون الدولى غير مشروع من وجية نظر القانون الدولى ،ويعتبر الفعل
غير مشروع؛ إذا كان قد وقع بالمخالفة اللتزاماتيا الدولية(.)1

ولقد أوضح  Roberto Agoالمقرر الخاص لمجنة القانون الدولى ،إلى تحديد
دوليا ،فى المادة الثانية من مشروعو عن المسئولية،
شروط وجود العمل غير المشروع ً
بعد تعديميا فى تقريره الثالث لتكون عمى النحو التالى :
 -1سموك يتمثل فى فعل أو امتناع منسوب لمدولة وفقًا لمقانون الدولى.
 -2أن يشكل ىذا السموك مخالفة ألحد االلتزامات الدولية لمدولة(.)2
ويذىب  Paul Reuterإلى القول بأن العمل غير المشروع يعد أساس

المسئولية الدولية ،بل الشرط األول واألىم لقياميا(.)3
( )1راجع:

Jean. J. A. Salmon: Les accords spaak – u thant du 20 février 1965,
AFDI, 1965, vol.11, p. 482.

( )2انظر مشروعو فى :
Le raport sur la responsabilité des Etats par "Roberto Ago" rapporteur
spécial (ACDI) 1969/II, Document. A/CN. 4/217, p.74.

حيث ذىب إلى القول :

=

= "Il y a fait internationalement illcite lorsque:
a) Un comportement consistant en une action au une omission est
attribué à l'Etat en vertu du droit international.
b) Ce comportement constitue un manquement à une obligation
international de l'Etat.

)3( Paul Reuter: Droit international public, Paris, 1993, p. 144.

د .حامد سمطان :القانون الدولى العام فى وقت السمم ،ط ،4دار النيضة العربية،
القاىرة ،1969 ،ص.301
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وبناء عمى ذلك فإن ارتكاب الدولة لعمل مخالف لقواعد القانون الدولى البيئى،
يعنى عدم وفائيا بالتزاميا بالحفاظ عمى البيئة الذى تفرضو تمك القواعد .وعدم الوفاء
بااللتزام بالحفاظ عمى البيئة أو انتياكو الموجب لممسئوليتيا عن األضرار المترتبة،
يتحقق بعدة أمور:
أواًل :إذا قامت أجيزة الدولة أو األفراد ،بأعمال من شأنيا إدخال مواد فى

البيئة ،ينجم عنيا أضرار بالصحة اإلنسانية أو بالموارد الحية لمبيئة أو إعاقة األنشطة

العادية ،وافساد الخواص الطبيعية لمكونات البيئة من ماء وىواء وتربة(.)1

ثانيا :عدم بذل العناية المطموبة والواجبة لمنع أو مكافحة التموث الذى تسببو
ا
2
أنشطة األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين ،داخل إقميميا( ).
ثالثاا :إىمال الدولة فى اتخاذ التدابير الرادعة والملئمة لتعقب مرتكبى األنشطة
الضارة(.)3
د .حافظ غانم :المسئولية الدولية ،دراسة ألحكام القانون الدولى ولتطبيقاتيا التى تيم

الدول العربية ،1962 ،معيد الدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،ص 41وما

بعدىا.

( )1لممزيد وبتطبيق ذلك بصفة خاصة عمى البحر اإلقميمى راجع:

=

Luis Cavaré: Les probléme juridique posés par la pollution des

=

eaux maritimes au point de vue interne et international, RGDIP,
1964/3, tome. 68, p. 631.

( )2لممزيد حول بذل العناية الواجبة راجع:
Pierre Dupuy: Due Diligence in the International Law of Liability,
in OECD Legal aspects of transfrontier polution, OECD, Paris,
1977, p. 369.
)3( Samuel V. Hoogstraten and Jeff G. Lammers: International and
National legal aspects of tranfrontier pollution ( the Netherlands
association for international law ), 1978, p. 28.
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والعبرة فى تحديد مشروعية الفعل أو عدم مشروعيتو ،ىى بأحكام القانون

الدولى .وىذا ما نصت عمية المادة الرابعة من المشروع الذى أعده Roberto Ago

المقرر الخاص لمجنة القانون الدولى ،عمى أنو "ال يمكن لمدولة التذرع بأحكام قانونيا

لمحيمولة دون عدم مشروعيتيا ،وانما يتم تكييف عمميا بعدم المشروعية طبقًا لمقانون
الدولى"(.)1
كما أكد البعض( )2أن عدم استطاعة الدولة التذرع بأحكام قانونيا الداخمى
كأساس لعدم مراعاتيا اللتزاماتيا الدولية ،ىو أحد المبادئ العامة لمقانون الدولى.
ثانيا  :إسناد العمل غير المشروع لمدولة أو أحد أجيزتيا
ا
ال يكفى لقيام المسئولية الدولية إثبات وقوع فعل غير مشروع ،بل يجب توافر
شرط ضرورى آخر ،وىو إسناد ىذا العمل غير المشروع لمدولة أو ألحد أجيزتيا.
فاإلسناد شرط عام يترتب عمى تحققو واثباتو إمكان تولد المسئولية الدولية(.)1
( )1انظر مشروعو فى :
"Le raport sur la responsabilité des Etats par "Roberto Ago
rapporteur spécial (ACDI) 1969/II, Document. A/CN. 4/217, p.74.
)2( Fitzmaurice G: The general principles of international law
considered from the standpoint of the rule of law, RCADI, 1957/II,
tome. 92, p. 28.

حيث قرر مجمع القانون الدولى فى دور انعقاده السنوى بمدينة لوزان عام 1937
عمى أن:

".....L 'origine de la responsabilité internationale ... Le fait illicite
international. - Violation, de la part d'un Etat, d'une obligation
juridique qui lui est imposée par une règle du droit international,
quelle qu'en soit l'origine et quelle que soit la matière envisagée.
Annuaire de la commission du droit international,1969/II,p. 144.
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دوليا إال إذا نسب العمل غير
وتأسيسا عمى ذلك فإن الدولة ال تعتبر مسئولة ً
ً
2
المشروع ليا( ) .كما يؤكد البعض ضرورة نسبة الفعل غير المشروع لمدولة كشرط
أولى لتحريك دعوى المسئولية الدولية(.)3

أصل بين
ولما كانت الرابطة القانونية التى ينشئيا العمل غير المشروع تقوم
ً

أشخاص القانون الدولى ،وال يمكن أن يكون أحد أطرافيا غيرىم( .)4واذا كان األصل
أن المسئولية كنظام قانونى ال تثور إال بين أشخاص القانونى الدولى ،إال أن نشاط
الدولة وتصرفاتيا – وكما ىو معموم – ىما فى الحقيقة والواقع نشاط وتصرفات
تصدر عن األفراد الذين يكونون شعبيا ،ولما كان ىؤالء األفراد ال يتمتعون
بالشخصية القانونية الدولية ،فإن قواعد القانون الدولى تتمقى ىذه التصرفات وتسندىا
إلى الدولة نفسيا إذا ما توافرت شروط وأوضاع خاصة ،بحيث تصبح عندئذ منسوبة

إلى الدولة مباشرة ،ال إلى األفراد الذين صدرت عنيم ىذه التصرفات(.)5

( )1أستاذى العالم الجمييل األسيتاذ اليدكتور مصيطفى فيؤاد :أصيول القيانون اليدولى العيام،
النظام القانونى الدولى ،المرجع السابق ،ص.313

)2( Paul Reuter: principes de droit international public, RCADI,
1961/II, tome.103, p. 586 et ss..
)3( Charles Rousseau: Cours de droit international public: la
responsabilité international, 1959-1960, p. 361.

( )4وق ييد أك ييدت محكم يية الع ييدل الدولي يية ف ييى رأيي ييا االشتش ييارى الص ييادر ف ييى  11أبري ييل
 1949عمى ذلك بقوليا:
"This capacity to the state, a state can bring an international claim
against another state. such a claim takes the from of a claim
between two political entities, equal in law, similar in from, and
both the direct subjects of international law". CIJ, n. 57, vol. v,
1949, p. 174.

( )5د .حامد سمطان :القانون الدولى العام فى وقت السمم ،مرجع سابق ،ص.306
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وفى مجال المسئولية عن األضرار البيئة ،فإن ذلك يبدو ضرورًيا ،غير أنو
يقتضى بعض اإليضاح بالنسبة لبعض أنواع األعمال والتصرفات التى يرتكبيا
األشخاص ،الطبيعيون واالعتباريون ،وتضر بالبيئة وباألشخاص والممتمكات بالتبعية،
وذلك عمى النحو التالى:
 -1أعمال السمطة التشريعية
قد تقوم السمطة التشريعية بأعمال تنسب إلى الدولة ،وتستتبع مسئوليتيا الدولية
بالتعويض عن األضرار البيئية ،وىذه األعمال قد تكون إيجابية وقد تكون سمبية.
فبالنسبة لألعمال اإليجابية :تسأل الدولة إذا قامت السمطة التشريعية بوضع
قانون أو نظام يجيز األعمال واألنشطة التى تضر بالبيئة ،كممارسة األنشطة التى
تنطوى عمى إطلق المواد السامة أو الضارة من مصادر فى البر أو فى الجو أو من
خللو ،أو عن طريق اإلغراق.
أما بالنسبة لألعمال السمبية :تسأل الدولة إذا تقاعست السمطة التشريعية عن
اعتماد أو سن القواعد والنظم اللزمة لمنع تموث البيئة أو خفضو أو السيطرة عميو،
ًأيا كان مصدره.
كما تسأل الدولة عن اإلىمال فى تضمين أنظمتيا وتشريعاتيا الوطنية

الجزاءات الملئمة التى توقع عمى األشخاص الذين يخالفون قواعد حماية البيئة(.)1
 -2أعمال السمطة القضائية

كما تسأل الدولة عن أعمال السمطة القضائية التى تضر بالبيئة .ومن ذلك
خاطئا فى
تفسير
ًا
عدم تمكين األجنبى من الدفاع عن نفسو ،أو تفسير القانون الوطنى
ً
مواجيتو ،أو تأخير إصدار الحكم ،أو عرقمة تنفيذه إذا صدر لصالحو.
وقد يتخذ عمل السمطة القضائية صورة مخالفة أحد االلتزامات الدولية المقررة
بمقتضى اتفاقية دولية .من ذلك ما نصت عميو المادة ( )223من اتفاقية جامايكا
( )1د .أحمد عبد الكريم سلمو :قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص 489وما بعدىا.
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لقانون البحار  1982عمى أن « تتخذ الدول فى المقامو تدابير لتسييل سماع الشيود
وقبول القرائن المقدمة من سمطات دولة أخرى أو من المنظات الدولية المختصة،
وتسيل حضور ىذه الدعوى لمممثمين الرسميين لممنظمة الدولية المختصة ،ولدولة
العمم وألية دولة تأثرت بالتموث الناتج عن أى انتياك ،ويكون لمممثمين الرسميين الذين
يحضرون ىذه الدعوى الحقوق والواجبات التى قد تنص عمييا القوانين واألنظمة
الوطنية أو القانون الدولى».
كما نصت المادة ( )235من االتفاقية عمى أن « تكفل الدولة أن يكون الرجوع
متاحا وفقًا لنظميا القانونية ،من أجل الحصول السريع عمى تعويض
إلى القضاء
ً
كاف أو عمى أية ترضية أخرى فيما يتعمق بالضرر الناتج عن تموث البيئة البحرية
الذى يسببو األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الخاضعون لواليتيا».
فيذه النصوص تخاطب السمطة القضائية فى الدول المنضمة لإلتفاقية،
ومخالفة أحكاميا ينسب لمدولة ويستوجب مسئوليتيا .فإذا أغمقت السمطة القضائية فى
الدولة أبواب محاكميا أمام من لحقيم الضرر البيئى ،أو عرقمت ولوج طريق المحاكم،
مثل ،فإن الدولة تسأل عن ذلك ،األمر الذى يستوجب
بفرض كفالة قضائية باىظة ً

مسئوليتيا(.)1

 -3أعمال السمطة التنفيذية
قد تتحمل الدولة تبعة المسئولية الدولية عن أعمال سمطاتيا التنفيذية -ايجابية
كانت أو سمبية  -الذين يمارسون أعماليم باسم الدولة ولحسابيا وبصفتيم كذلك،
والتى تضر بالبيئة.
فبالنسبة لألعمال اإليجابية :تسأل الدولة عن أنشطة المصانع التابعة ليا،
وعن أنشطة السفن والطائرات التى ترفع عمميا أو تكون مسجمة فييا ،والتى تسبب
تموثًا لمبيئة البحرية أو الجوية أو البرية .وكذلك تسأل عن أعمال أجيزتيا – كالقوات

المسمحة وغيرىا – التى تقوم بالتفري العمدى لممواد الضارة فى البيئة البحرية،
( )1د .أحمد عبد الكريم سلمو :قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص 489وما بعدىا.
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كالبترول والمركبات الكيميائية أو تمويث البيئة الجوية بالتفجيرات النووية واألدخنة
والغازات السامة(.)1

أما بالنسبة لألعمال السمبية لمسمطة التنفيذية :فنذكر منيا النكول عن اتخاذ
التدابير المناسبة لضمان جريان األنشطة الواقعة تحت واليتيا أو رقابتيا عمى نحو ال
يؤدى إلى إلحاق ضرر  -عن طريق التموث – ببيئة الدول األخرى .وكذلك حالة
تقاعس السمطة التنفيذية ،عن وضع وتشغيل نظم رصد وقياس وتحميل مخاطر تموث
البيئة وآثارة ،بواسطة الطرق العممية المعترف بيا.
كما تسأل الدولة إذا تقاعست السمطة التنفيذية عن تنفيذ القوانين والنظم اللزمة
لمنع تموث ال بيئة أو خفضو أو السيطرة عميو .وكذلك عدم اتخاذ السمطة التنفيذية ما
يمزم إلعمال القواعد والمعايير الدولية المعترف بيا ،والموضوعو عن طريق المنظمات

الدولية المختصة(.)2

 -4أعمال األشخاص الخاصة
إذا كان األصل أن قواعد القانون الدولى ال تخاطب األفراد ،حيث أنيم ليسوا
من أشخاص القانون الدولى ،إال أن الدولة تتحمل تبعة المسئولية الدولية عن األعمال
واألنشطة التى يأتييا األشخاص العاديون – طبيعيون أو اعتباريون – وتؤدى إلى
اإلضرار بالبيئة ،كاألنشطة الصناعية والزراعية التى تضر بالبيئة البرية أو البحرية
أو الجوية.
ولكن مسئول ية الدولية عن أعمال وأنشطة األفراد العاديون ،مشروط بثبوت
تقصير أو إىمال من جانبيا فى اتخاذ التدابير اللزمة لمنع تمك األنشطة وحماية
فمثل تسأل الدولة إذا قصرت فى وضع التدابير اللزمة لحماية البيئة من
الغيرً .
( )1د .أحمد عبد الكريم سلمو :قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص 491وما بعدىا.
( )2د .أحمد عبد الكريم سلمو :قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص 492وما بعدىا.
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التموث ،كتدابير مقاييس جودة اليواء ونوعية المياه ،أو أىممت فى الرقابة عمى السفن

والطائرات طبقًا لمقواعد والمعايير الدولية المطبقة(.)1

دائما عن األضرار الناتجة عن التموث النووى ،والتى تنسب
كما تسأل الدولة ً
إلى األفراد أو المشروعات الخاصة ،وذلك لسببين :األول :إن منافع النشاط النووى

ستعود عمى الدولة ،وبالتالى يجب أن تتحمل جزًء من المخاطر( .)2الثانى :إن
األنشطة النووية يمكن أن يترتب عمييا مخاطر بعيدة المدى ،تتعدى إلى حدود دول
أخرى ،كل ذلك يجعل الدولة تتدخل فى مجاالت تمك األنشطة ،بإصدار التراخيص
المتعمقة باستغلل المشروعات النووية ،واإلشراف والرقابة عمييا ،فإذا نتج عن ىذه
المشروعات أضرار بيئية ،يتم تحريك دعوى المسئولية تجاه الدولة ذاتيا(.)3
ثالثاا  :حدوث ضرر يمحق بالغير نتيجة العمل غير المشروع :
( )1وىذا ما أكده القضاء الدولى فى مجال المسئولية عن األضرار الناتجية عين تميوث الييواء

باألدخنيية .وميين ذلييك حكييم محكميية التحكيييم فييى قضييية صييير المعييادن بمدينيية ، Trial

حيث قررت:

"Considering the circumstances of the case, the tribunal holds that the
dominion of Canada is responsible in international law for the Trail
Smelter. Apart from the undertakings in the convention, it is, the duty of
the government of the Dominion of Canada to see to it that this conduct
should be in conformity with the obligation of this dominion under
international law as herein determined".Richard Schaffer, Filiberto
Its

and

Law

Business

International

Earle:

Beverley

Agusti,

Environment, United States of America, New York, 2008,p. 665.
)2( Raffaello Fornasier: Le droit international face au risque nucléaire,
AFDI, 1964, vol. 10, p. 303..

( )3د .س ييمير فاض ييل :المس ييئولية الدولي يية ع يين األضي يرار الناتج يية ع يين اس ييتخدام الطاق يية
النووية وقت السمم ،عالم الكتب ،القاىرة.174 ،1976 ،
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يشترط لقيام المسئولية الدولية ،أن يكون ىناك ضرر .والضرر ىو قوام ىذه

المسئولية ،وعنصر أساسى من عناصرىا ،فل تقوم المسئولية ما لم يترتب ضرر(.)1
والمقصود بالضرر ىنيا المساس بحق أو بمصمحة مشروعة لممدعى.
وفى مجال المسئولية عن األضرار البيئية ،نجد البعض( )1يرى أنو إذا كان من
الضرورى لقيام المسئولية وجود عنصر الضرر ،إال أنو ال يرى تمك الضرورة قائمة
( )1ويرى  Handlأن الضرر يعد مقدمة منطقية لممسئولية الدولية .راجع مقالو بعنوان:
Territorial sovereignty and the problem of transnational pollution,
AJIL, 1975, no.1, January, vol.69, p.51.

وقد ذىب (  )Andrassyإلى القول بأن المسئولية ال تنشأ بدون ضرر ،حيث عبر
عن ذلك بقولو:

=

=

" Sans dommage il n'ya pas responsabilité ".

بل لقد ذىب إلى أبعد من ذلك باشتراطو ،أن يكون الضرر عمى جانب من األىمية،

حيث عبر عن ذلك بقولو:

"Le dommage doit être important".

وقد استند فى ذلك إلى عدة أحكام من قضاء التحكيم ،منيا ما ذكرتو محكمة التحكيم

فى قضية ( مسبك ترايل ) بين الواليات المتحدة وكندا ،إذ ذكرت المحكمة أن االلتزام

باالمتناع عن اإلضرار بالغير نتيجة األدخنة الصادرة من المسبك يتحقق «عندما يكون
ليا نتائج خطيرة».

ولقد أكدت االتفاقيات الدولية عمى ضرورة توافر ىذا الشرط ،ومن ىذه االتفاقيات اتفاقية
وارسو لعام  ،1925والمتعمقة بمسئولية الناقل الجوى الدولى ،فاستوجبت لقيام المسئولية
أن يكون ثمة ضرر قد أصاب الراكب ،لمزيد من التعمق والقاء الضوء .د .يحيى أحمد

البنا:

اإلرىاب

السياسى

ومسئولية

اإلسكندرية ،1994،ص.190 –162

شركات

الطيران،

منشأة

المعارف،

والضرر واقعة مادية يتم إثباتيا بكافة طرق اإلثبات .راجع د .رضا متولى وىدان:

الخطأ المفترض في المسئولية عن أضرار الحاسبات اآللية ،دراسة مقارنة بالفقو

اإلسلمي ،مجمة روح القوانين ،جامعة طنطا ،العدد ( ،)40يناير  ،2007ج ،2

ص.779
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فى مجال االلتزام الدولى بحماية البيئة البحرية ،وذلك ألن طبيعة األضرار التى تنتج
فضل عن ذلك فإنو إذا
عن التموث البحرى ليست من األضرار التى يمكن تحديدىا.
ً

مؤكدا ،فإن ذلك ال يتحقق
كان يشترط فى الضرر الموجب لممسئولية أن يكون
ً
حدودا طبيعية أو سياسية.
بالنسبة لمتموث البحرى ،باعتبار أن أض ارره ال تعرف
ً
بيد أننا ال نتفق مع ىذا الرأى باعتبار أن الضرر مقدمة منطقية لقيام المسئولية
الدولية بصفة عامة ،والمسئولية الدولية البيئية بصفة خاصة ،فل مسئولية دولية بدون
ضرر.
ماديا يصيب األشخاص
ضرر
ًا
وعمى أية حال فإن الضرر قد يكون
ً
معنويا يصيب باإليذاء االعتبار واالحترام
أدبيا أو
ًا
والممتمكات .وقد يكون
ً
ضرر ً

األدبى والسمعة(.)2

( )1د .عبييد الواحييد الفييار :االلت يزام الييدولى بحماييية البيئيية البحرييية والحفيياظ عمييييا ميين أخطييار
التموث ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1985 ،ص 120وما بعدىا.

وضرر غير مباشر .وقد كان مسمك قضاء التحكيم
ًا
مباشر
ًا
ضرر
ًا
( )2والضرر قد يكون
قديما ،ىو التردد فى تعويض األضرار غير المباشرة ،ومن أشير القضايا قضية
ً
(الباما)عام 1872م ،والتى تقرر فييا صراحة عدم إمكان التعويض عن األضرار غير

المباشرة.

Louis cavaré: Droit international public positife, op, cit, p. 504.

طويل ،وقام بالتعويض عن األضرار غير المباشرة ،كما أن
ولكن قضاء التحكيم لم يستمر
ً
المجنة التحضيرية لمؤتمر الىاى  ،1930اعترضت عمى التفرقة بين األضرار المباشرة ،و

غير المباشرة ،ووصفتيا بأنيا تفرقة مصطنعة وغير مقنعة.
José Antonio De Yturriage: Straits used for international navigation ,
Martinus Nijhoff Publisher, Netherlands, 1991, p.25.
Luke T. Lee: Consuler law and practice, second edition, Oxford
University Press, New York, 1991, p.334.
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والضرر كعنصر جوىرى لقيام المسئولية يشترط فيو عدة شروط :الشرط األول:
أن يكون الضرر البيئى حال:
تقضى القواعد العامة أنو ال تقبل أية دعوى ال يكون لصاحبيا فييا مصمحة
قائمة يقررىا القانون .وبناء عمى ذلك فإن دعوى المسئولية الدولية عن األضرار
البيئية ال تقبل إال إذا كان الضرر حال ،أى وقع بالفعل.
حاال ،فيثور التساؤل عن حكم الضرر
واذا كان يشترط فى الضرر أن يكون ً
المستقبل ،والضرر االحتمالىو وىذا ما سنحاول اإلجابة عميو وذلك عمى النحو
التالى:
فبالنسبة لمضرر المستقبل :وىو الضرر الذى حدث سببو ،ولكن تأخر ظيوره،
حتما إلى تحققو .وىذا
غير أنو يظير ويقع عمى نحو مؤكد ،أى أن موجباتو ستؤدى ً
كما اعترض بعض الفقو عمى ىذه التفرقة ،ومنيم  Haurriouحيث ذىب إلى القول":
بأننا أمام فكرة معقدة وغير واضحة ،وأن المحكمين ليم العذر إذا لم يتبينوا بطريقة

صحيحة ما إذا كانوا أمام أضرار مباشرة أم غير مباشرة.

Haurriou: Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux,
RGDIP, 1924, tome. XXXI, p. 212.

كما يؤكد  Paul De Visscherعمى:

=

"…. Il faut avouer, d'ailleurs, que l'on se trouve ici en presence d'une notion à
la fois complexe et imprécise et que les arbitres sont bien souvent
excusables de n'avoir pas su déméler de Façion exacte s'ils se trouvaient en
presence de dommages directes ou de dommages indirectes". Paul De
Visscher: Protection diplomatique des personnes morales, RCADI ,1961/I
,tome.102, p.447-448.

=
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ممكنا .وىذا
النوع من األضرار يمكن المطالبة بالتعويض عنو ،ما دام تعيين مقداره
ً
ما أكده البعض بخصوص التعويض عن الضرر النووى بقولو " :ليس من الضرورى
أن تثبت الدولة المدعية وقوع ضرر حال ،فإن الدليل العممى والطبى عمى الضرر

كافيا لتأييد دعوى المسئولية الدولية"(.)1
الذى ينتج عن االنفجارات الذرية يعتبر ً

أما بالنسبة لمضرر اًلحتمالى :فيو الضرر الذى لم يتحقق ،وال يوجد بو ما
يتأكد وقوعو أو تحققو .والضرر االحتمالى ال يصمح لممطالبة بالتعويض ،فيو ضرر
افتراضى ،وال تبنى األحكام عمى االفتراض .وىذا ما أكده القضاء الدولى ،حيث
قضت المحكمة الدائمة لمعدل الدولى فى النزاع بين ألمانيا وبولندا ،بحكميا الصادر
فى 13سبتمبر  «،1928من مبادئ القانون الدولى ،أنو يترتب عمى مخالفة الدولة
اللتزاماتيا التزاميا بالتعويض الكافى» .ثم أضافت المحكمة « أن األضرار المحتممة

وغير المحددة ال محل لوضعيا فى االعتبار وفقًا لقضاء امحكمة»(.)2
جسيما:
الشرط الثانى :أن يكون الضرر البيئى
ا

جسيما لقبول
يبدو أن االتجاه العام يميل إلى اشتراط أن يكون الضرر البيئى
ً
دعوى المسئولية .حيث نصت االتفاقيات الدولية عمى اشتراط جسامة الضرر ،ومن
ذلك نذكر المبدأ السادس من مبادئ استكيولم 1972م ،حيث قرر « أن تفري المواد
السامة والمواد األخرى ،وتسريب الح اررة ،بتمك الكميات والتركيز الذى يتجاوز قدرة
البيئة عمى استيعابيا وجعميا غير ضارة ،يجب حظره كى نضمن عدم وقوع ضرر
جسيم ال يمكن إصلحو بالنظم البيئية»
كما أكد القضاء الدولى عمى ضرورة جسامة الضرر ،وذلك فى حكم محكمة
التحكيم فى قضية مصنع صير المعادن فى مدينة  Trail Smelterبين كندا
( )1د .محمد حافظ غانم :عدم مشروعية تجارب األسمحة النووية ،مجمة العموم القانونيية
واالقتصادية ،جامعة القاىرة ،1962 ،ص.10
)2( PCIJ, Serie A, no. 17, arrêt 13 September 1928, L'usine de
Chorzow, p. 47.
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 ليس ألى، الذى قضى بأنو « وفقًا لمبادئ القانون الدولى،والواليات المتحدة األمريكي
 عن،دولة الحق فى أن تستخدم أو تسمح باستعمال إقميميا عمى نحو يسبب الضرر
 وكانت الحالة ذات نتائج، إلقميم أو ممتمكات أو ألشخاص دولة أخرى،طريق األدخنة

.)1(» وثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة،خطيرة

 حتى يمكن تحريك دعوى،جسيما
كما قطع الفقو بضرورة أن يكون الضرر
ً
 وال يمتزم ىذا األخير إال بإصلح الضرر.المسئولية بالتعويض قبل المدعى عميو
.)2(الخطير أو الجسيم
)1( Trail Smelte Arbitration ( United States of America . Canada ), AJIL,
1941, vol.35, no. 1, p. 42.

:حيث ذىبت المحكمة إلى القول
"Under the principle of international law .... not State has the right to
use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury
by fumes in or to the territory of another or the proprieties or persons
therein, when the case is of serious consequences and the injury is
established by clear and convincing evidence". Philippe Sands,
Jacqueline Peel: Principles of International Environmental Law,
Cambredge University press, New York, 2012,p. 196.
2

) ( Juraj Andrassy: Les relations internationales de voisinage, op,cit, p.
77.

: تحت عنوان- أيضا
ً - راجع مؤلفو
Juraj Andrassy: L'utilisation des eaux des bassins fluviaux
internationaux,REDI, 1960, vol. 16, p. 23.
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غير أننا نرى أنو ال يشترط أن يصل الضرر البيئى إلى درجة الجسامة ،فذلك
تشددا
خروجا عمى القواعد العامة فى المسئولية فى القانون الدولى ،كما يمثل
يمثل
ً
ً
غير مرغوب فيو.
كما يغفل الوظيفة الوقائية لممسئولية الدولية ،فإذا عممت كل دولة تمارس نشاطًا

يمكن أن يمحق ضرر باألشخاص والممتمكات ،أنيا ستتحمل المسئولية ،وبالتالى
التعويض ،فإنيا سوف تمتزم بقواعد القانون الدولى.
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اخلبمتـــــة
بعد أن انتيينا من موضوع اإلطار العام لمقانون الدولى لمبيئة ،باعتباره موضيوع
السيياعة وكييل سيياعة ،فإننييا نييوجز أىييم مييا توصييمنا إليييو ميين توصيييات ،والتييى نتمنييى أن
تؤخذ بعين االعتبار ،لعميا تفيد فى تطوير القانون الدولي لمبيئة.
-1

ضي ييرورة تعزيي ييز التكامي ييل والتضي ييامن بي ييين الي يينظم القانونيي يية الداخميي يية،
وقواعد القانون الدولى ،وذلك عمى اعتبار أن البيئة جزء ال يتجزء.

-2

تأكيد حق اإلنسان فى البيئية باعتبياره أحيد المبيادئ األساسيية لحقيوق
اإلنس ييان ،فاإلنس ييان ل ييو الح ييق المطم ييق ف ييى الع يييش ف ييى بيئ يية ص ييحية
خالية من جميع أنواع التموث.

-3

توسيع مجال القانون الدولى ،وذلك بالعمل بمبيدأ اإلحتيياط عنيد ابيرام
االتفاقيي ييات الدوليي يية المتعمقي يية بالبيئي يية ،ودعي ييم وتفعيي ييل ميثي يياق حقي ييوق
األجيي ييال المقبمي يية ،والي ييذى ني ييادى بي ييو " إديي ييس بي ييروان وايي ييس " وذلي ييك
بتضمينو القانون الدولى لمبيئة ،كأساس لحمايية البيئية ضيد األخطيار
ظا عمى نقياء البيئية لألجييال المسيتقبمة ،وفقًيا لمبيدأ
التى تتيددىا ،حفا ً
العدالة بين األجيال.

-4

إل يزام الييدول الصييناعية باسييتخدام التكنولوجيييا النظيفيية فييى الصييناعة،
حتييى يصييل حجييم النفايييات المتولييدة إلييى الحييد األدنييى ،مييع الحييرص
عمى التخمص من تمك النفايات فى بمد المنشأ.

-5

حث الدول المتقدمة عمى نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدول الناميية
ميع تخصييص جييزء مين صييندوق التعويضيات لمسيياعدة اليدول الفقييرة
عند حدوث كوارث بيئية بيا.

-6

مناشييدة جامعيية الييدول العربييية بتبنييى سياسيية عربييية متكامميية لحماييية
البيئة من التموث ،وذليك بإعيدا اتفاقيية عربيية ممزمية لميدول األعضياء
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ف ييى الجامعي ية العربي يية لحماي يية البيئ يية ،ووض ييع عقوب ييات رادع يية لم يين
يخالف ذلك.

