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 حق اإلنسان فى بيئة مالئمة -:يعتبر الفرد  -وبحؽ  -عضواً فى المجتمع اإلنسانى ،ويحظى  -بالتبعية

 بكثير مف الحماية الدولية المتمثمة فى حقوؽ اإلنساف دوف ما تفرقة عنصريةحتى فى شأف األقميات .وقد أشار وأكد ميثاؽ األمـ المتحدة فى كثير مف
المواضع والنصوص إلى تمؾ الحقوؽ .منيا ديباجة الميثاؽ التى قررت نحف
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شعوب العالـ وقد آلينا عمى أنفسنا أف ننقذ األجياؿ المقبمة مف ويالت الحرب
التى فى خالؿ جيؿ واحد جمبت عمى اإلنسانية مرتيف أحزاناً يعجز عنيا
الوصؼ .وأف نؤكد مف جديد إيماننا بالحقوؽ وبما لمرجاؿ والنساء واألمـ كبيرىا

وصغيرىا مف حقوؽ متساوية.
كما أكدت المادة /33ب عمى إنماء التعاوف الدولى فى المياديف
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعميمية والصحية واإلعانة عمى تحقيؽ حقوؽ
اإلنساف والحريات األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيا فى الجنس أو المغة أو
الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء.
كما نصت المادة  55مف الميثاؽ عفى أنو «رغبة فى تييئة دواعى
االس تقرار والرفاىية الضرورييف لقياـ عالقات سممية ودية بيف األمـ مؤسسة عمى
احتراـ المبدأ الذى يقضى بالتسوية بيف الشعوب وبأف يكوف لكؿ منيا تقرير
مصيرىا تعمؿ األمـ المتحدة عمى -:
( أ ) تحقيؽ مستوى أعمى لممعيشة وتوفير أسباب االستخداـ المتصؿ لكؿ
فرد والنيوض بعوامؿ التطور والتقدـ االقتصادى واالجتماعى.
(ب) تيسير الحموؿ لممشاكؿ الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية ،وما
يتصؿ بيا ،وتعزيز التعاوف الدولى فى أمور الثقافة والتعميـ.
(جػ) أف يشيع فى العالـ احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمجميع بال
تمييز بسبب الجنس أو المغة أو الديف ،وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء
ومراعاة تمؾ الحقوؽ والحريات فعالً.
وغنى عف البياف أنو قد عقدت العديد مف االتفاقات التى استيدفت بالدرجة
األولى حماية حقوؽ اإلنساف واحتراـ حرياتو ،وذلؾ فى كافة المناحى الحياتية.
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فأبرمت االتفاقات التى تصوف حقوؽ الفرد وقت السمـ وتمؾ التى تحمييا وقت
النزاعات المسمحة.
واذا كانت االتفاقات الدولية المتتالية قد استيدفت حماية حقوؽ اإلنساف
المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية إال أنيا كانت الش اررة األولى لغيرىا
مف االتفاقات المتخصصة التى تبغى حماية اإلنساف فى موضوع بعينو .كما ىو
الشأف فى معاىدة حظر النفايات الصناعية أو النووية وتأميف البيئة البحرية أو
الجوية  ...وغيرىا .والثابت أف كؿ االتفاقات استيدفت حماية اإلنساف سواء
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولقد كاف الباعث الرئيسى إلبراـ المعاىدات الدولية الخاصة بحماية البيئة
ي تمثؿ فيما استشعره المجتمع الدولى مف أخطار وأىواؿ تأثيرات البيئة السمبية
عمى حياة اإلنساف وصحتو .فعمت األصوات وألحت فى الدعوة الجادة إلى
ضرورة تيذيب عالقة اإلنساف بالبيئة .سيما وأف األضرار الناجمة عف تمويثيا لـ
تعد قاصرة عمى حدود إقميمية بعينيا .وانما امتدت آثارىا إلى أقاليـ دوؿ أخرى،
مما أفضى إلى ما يسمى بعالمية مشاكؿ البيئة ،ودقت بالتالى أبواب المنظمات
الدولية .وفرضت نفسيا عمى جدوؿ أعماؿ ىذه المنظمة أو تمؾ .

خطة البحث -:
ال يخالجنى أدنى شؾ فى أف األبعاد الدولية المختمفة لمشكالت البيئة،
ألقت بظالليا عمى الرؤية القانونية لمشاكؿ التمويث بمصر فضالً عف أف اتفاقات
الجات وما تمخض عنيا مف نشأة منظمة التجارة العالمية ستفضى إلى ضرورة
إعادة صياغة القوانيف المصرية بما يتالءـ والمعالجة الجاتية لمشكالت البيئة
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سيما مع اعتبار تمويث البيئة جريمة دولية بكؿ ما تحممو العبارة مف معاف خطيرة
ودالالت تستيدؼ المالحظة والتأمؿ.
واجماالً لما تقدـ نعرض فى الفصوؿ التالية لمموضوعات اآلتية -:
الفصل األول  -:األبعاد الدولية لمشكالت البيئة .
المبحث األول  :التشريعات الدولية المرتبطة بمنع التمويث البحرى.
المبحث الثانى  :التشريعات الدولية المرتبطة بمنع التمويث الجوى.
المبحث الثالث  :التشريعات الدولية المرتبطة بمنع التمويث األرضى.
الفصل الثانى  :المسئولية الدولية الناجمة عن تمويث البيئة .
المبحث األول  :مشكالت البيئة فى منظور الجات ومنظمة التجارة
العالمية (كتطبيؽ لفكرة العولمة).
المبحث الثانى  :تمويث البيئة جريمة دولية ويدرج فى اختصاص المحكمة
الجنائية الدولية.
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انفصم األول
األبعبد اندونيت ملشكالث انبيئت
تمهيد -:
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تسابقت التشريعات الداخمية إلى وضع القوانيف مستيدفة حماية البيئة
وصونيا مف التدمير المؤثر سمباً عمى صحة اإلنساف .وربما تخيؿ الناظر -

لموىمة األولى  -مف خالؿ اإلسياؿ التشريعى الداخمى أف الدوؿ قد حافظت عمى
بيئتيا نظيفة وصحية لصالح شعوبيا ،أو يظف أف العناصر الداخمة فى إقميـ كؿ
دولة سواء أكانت برية أـ بحرية أـ جوية أصبحت خاضعة لمسيطرة والرقابة مف
خالؿ كـ العقوبات التى انضوت عمييا تشريعات البيئة فى كؿ دولة ضد أى
مخالؼ ألحكاميا.
والحقيقة العارية أنو فى ظؿ الثورة الصناعية الرابعة التى يعيشيا العالـ
اآلف لـ تعد توجد دولة تستطيع أف تعيش بمعزؿ عف الدوؿ األخرى .سواء فى
مجاؿ االتصاؿ أو التعامؿ .كما ال توجد دولة تستطيع منع تأثر إقميميا بأى
تمويث يحدث فى دولة أخرى حتى ولو بعدت عنيا بآالؼ األمياؿ .ولعؿ خير

مثؿ يؤكد صحة ما نقوؿ يتمثؿ فى انفجار مفاعؿ تشرنوبيؿ الذى أحدث تمويثاً

حقيقياً ببيئة دولة أخرى رغـ بعد المسافة .ففى عاـ  3986انفجر جزء مف

المفاعؿ النووى بأوكرانيا فى االتحاد السوفيتى سابقاً ،فأحدث تمويثاً خطي اًر
بالغالؼ الجوى .وساعدت الرياح واألمطار عمى نقؿ التمويث الحادث إلى دوؿ
عديدة مجاورة أو بعيدة عف االتحاد السوفيتى .فأصيب اإلنساف فى تمؾ الدوؿ
المنكوبة بيذا اإلشعاع عف طرؽ االستنشاؽ ،بؿ وال أبالغ القوؿ فى تأثر

الكائنات الحية جميعاً بو.
وعادت الدوؿ تمممـ شتات إراداتيا ،وتستحث اليمـ عمى التكاتؼ مف جديد
لمواجية أخطار تمويث البيئة ،لتقميؿ آثاره الضارة عمى صحة اإلنساف وغيره مف
الكائنات الحية .إذ وضح أماـ المجتمع الدولى أف الرؤية القاصرة ،والنظرة
األنانية لكؿ دولة فى حماية بيئتيا بإصدار تشريعات محمية لف تصد أو تقؼ
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أماـ الخطر الداىـ الوافد إلييا بح اًر وجواً إذا ما أصاب البيئة المجاورة ليا أى
تمويث كما حدث فى مفاعؿ تشرنوبيؿ.

وىكذا لـ يعد لدولة واحدة ميما بمغت قوتيا أف تحمى مصيرىا منفردة ،أو
تتمادى فى اإلضرار بنفسيا قبؿ إضرار اآلخريف .فمثالً أسموب استخداـ مصادر
الطاقة الكربونية مثؿ الفحـ والبتروؿ والغاز والخشب أصبحت تكنولوجيات ليس
ليا قيمة صناعية واقتصادية عالية فقط .ولكف أصبح ليا تأثير بيئى إجتماعى
خطير لـ يعد مف الممكف إطالؽ حرية اإلسراؼ واإلىدار ألى مجتمع نتيجة
تحمؿ الجميع لمتبعات ،كما أصبحت ىناؾ مصمحة مشتركة لمجميع فى تحسيف
وتقدـ يرفع كفاءة وزيادة الحيطة التى يمارسيا أى مجتمع ألف ذلؾ يؤمف مستقبؿ

الجميع (.)3

وال يخفى عمى الفطنة أف التطور التكنولوجى فرض عمى المجتمع الدولى
أمر االىتماـ بقضايا البيئة .ومف ثـ فإف قناعتى تركف إلى ضرورة االىتماـ بذلؾ
الفرع القانونى الوافد حديثاً وحثيثاً عمى العالقات الدولية والمسمى بالقانوف الدولى
لمبيئة .وحتى تكتمؿ مالمح وكياف ذلؾ الفرع الجديد فإف أبعاده الدولية سوؼ

تزداد تبمو اًر مف خالؿ االتفاقات الدولية التى أبرمت لحماية البيئة الدولية مف

التمويث .

املبحث األول

انتشريعبث اندونيت املرتبطت
مبنع انتهويث انبحرى

( ) 3د 0عصاـ الديف جالؿ ،قضايا البيئة والنظاـ العالمى الجديد  ،السياسة الدولية ،أكتوبر
 ،3992رقـ  ،330ص .75
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تحديد -:
البيئة البحرية ىى تمؾ المسطحات المائية المالحة التى تجمعيا وحدة

واحدة متكاممة فى الكرة األرضية جمعاء وليا نظاـ ىيدروجرافى واحد( .)3ويؤكد
جانب آخر فى مفيوـ البيئة البحرية أنيا مساحات المياه المالحة المتصمة

ببعضيا إتصاالً ح اًر وطبيعياً(.)2

ويبيف مما تقدـ أف البيئة البحرية تشتمؿ عمى بحار ومحيطات العالـ ،وىو
ما يوضح أف فى إتصاؿ البحار وترابطيا ما يساعد جمياً عمى نقؿ التمويث مف
بيئة مكانية إلى أخرى ومف إقميـ بحرى تابع لدولة إلى إقميـ بحرى تابع لدولة

أخرى ،ومف ثـ يتبف أىمية وضع التشريعات واالتفاقات الدولية التى تساعد عمى
الحد مف مظاىر التمويث مف خالؿ توافؽ إرادات الدوؿ فى المجتمع الدولى عمى
االلتزاـ بقواعد قانونية تستيدؼ منع كؿ ما يعيؽ االستفادة بالبيئة البحرية سواء
فى ثرواتيا الغذائية أو االقتصادية.
وال يخفى أف أىـ أسباب التمويث البحرى يعود بالدرجة األولى إلى تفاقـ
مشكمة الزيادة السكانية ،أو إلى التطور التكنولوجى الذى أفرز الثورة الصناعية
الرابعة حيث تمخض عنو التقدـ فى مجاالت عديدة أشدىا خط اًر الصناعات
( ) 3األستاذ الدكتور /محمد طمعت الغنيمى ،األحكاـ العامة فى قانوف األمـ «قانوف السالـ»
منشأة المعارؼ  ،اإلسكندرية  ،3970 ،ص.984

( ) 2األستاذ الدكتور /الشافعى محمد بشير ،القانوف الدولى العاـ ،منشأة المعارؼ ،
اإلسكندرية  ،3974 ،ص .276

وفى معنى قريب لما ىو معروض بالمتف يؤكد البعض فى ىذا الشأف أف البيئة البحرية

:
«Le Milieu marin se caracterise d’abord par le salure des eaux .....
et doivent communiquer librement et naturellement entre elles par
toute l’etendue du monde”.
Gidel, Diplome d’Etudes superieures, Paris, 1940-1941, p. 7.
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الكيماوية .فظيرت أنواعاً عديدة مف المموثات الناتجة عف استعماؿ أو استخداـ
تمؾ المواد ،وما أفرزتو مف مخمفات صناعية.

وقد أوضحت اإلرىاصات األولى فى شأف حظر تمويث البيئة مف اتفاقية
منع التجارب النووية فى الجو والبحر والمبرمة عاـ  3963ودخمت حيز التنفيذ
فى  30أكتوبر مف ذات العاـ.
واذا كانت نصوص تمؾ االتفاقية قد جاءت فضفاضة األلفاظ ،ومرنة
التفسير إال أنيا شكمت اإلرىاصة األولى اللتزاـ الدوؿ بالمحافظة عمى البيئة
البحرية .ويبيف ذلؾ المعنى ما ورد بالمادة األولى مف االتفاقية التى حظرت
إجراء تجارب األسمحة النووية فى مصادر البيئة المختمفة سواء بالجو أو الفضاء
الخارجى أو تحت الماء .والبادى مف مصطمح تحت الماء أنيا تعبر عف جممة
المياه اإلقميمية أو أعالى البحار.
واذ واصمت األمـ المتحدة مجيوداتيا الدولية لوقؼ السباؽ الدولى نحو
استخداـ المواد النووية بصورة تيدد البيئة الدولية بصفة عامة والبحرية بصفة
خاصة ،حيث قامت بإبراـ اتفاقية أخرى عاـ  3977تحظر استخداـ التقنيات
لألغراض الحربية والتى مف شأنيا تغيير أحواؿ البيئة.
«Convention on the prohibition of military or any other
hostile use of environmental modification techniques.
ولقد جاء فى ديباجة تمؾ االتفاقية اإلشارة إلى إعالف مؤتمر استكيولـ
لألمـ المتحدة الذى تـ فى عاـ  3972وأىميتو فى ترشيد استخداـ األطراؼ
لمتقنيات التى تؤثر سمباً فى البيئة .وحظرىا لالستخدامات الحربية أو غيرىا مف
االستخدامات العدوانية لتمؾ التقنية التى تسبب أض ار اًر بالغة عمى صحة اإلنساف.

وعمى الرغـ مف عمومية االتفاقية فى خصوص حماية البيئة بصفة عامة
إال أنو حسبما ورد فى المادة الثانية أنيا استيدفت تحديد التقنيات التى قد تحدث
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تغييرات بيئية بأنيا أية تقنية لمتغيير مف خالؿ المعالجة العمدية لمعممية الطبيعية
الديناميكية أو تركيب أو بنية الكرة األرضية ،بما فى ذلؾ مممكتيا النباتية
والحيوانية أو جزئيا اليابس أو غالفيا الجوى ،أو فضائيا الخارجى .واعماالً ليذا

التعريؼ فمقد ألقت االتفاقية عمى عاتؽ الدوؿ التزاماً بأال تقوـ باستخداـ أية
تقنيات مف شأنيا إحداث تغييرات بيئية ذات آثار واسعة االنتشار أو تدوـ مدة

طويمة لألغراض العسكرية أو العدوانية األخرى كوسيمة إلحداث الدمار أو
الخسائر أو الضرر ألية دولة طرؼ أخرى.
بيد أف المحاوالت العامة لحظر تمويث البيئة عموماً ال يمنع مف إلقاء

الضوء عمى بعض االتفاقات الدولية الخاصة التى أبرمت فى سياج األمـ
المتحدة فى شأف حماية البيئة البحرية وذلؾ عمى النحو التالى :
[ ]1إتفاقية األمم المتحدة ألعالى البحار عام .1551

أوردت المادة الرابعة والعشروف مف االتفاقية التزاماً عمى عاتؽ الدوؿ مفاده

أف تضع األنظمة لمنع تمويث البحار بسبب التخمص مف زيت السفف أو األنابيب
أو نتيجة الستغالؿ أو اكتشاؼ قاع البحر وما تحتو.
ولعمو مف المناسب أف نمقى بعض الضوء عمى ظروؼ إدراج ىذه المادة
فى إتفاقية أعالى البحار لعاـ  3958فقد درست لجنة القانوف الدولى موضوع
تمويث البحار بالزيت فى الوقت الذى كاف تحت بصرىا معاىدة منع تمويث

البحار بالزيت والمعقودة فى عاـ  ،3954واف لـ تكف قد دخمت بعد فى دور
التنفيذ ،فاختارت المجنة أف تذكر بعض األسس المتعمقة بالموضوع بدالً مف
إكتفاء باألحكاـ التفصيمية
إبتداء
تجاىؿ الموضوع كمية أو معالجة الموضوع
ً
ً
الواردة فى إتفاقية عاـ  ،3954مع اإلشارة إلى ضرورة مراعاة نصوص
المعاىدات القائمة فى ىذا الخصوص .وكانت بريطانيا قد قدمت أماـ المجنة
الثانية لممؤتمر إقتراحاً بعدـ تعرض المعاىدة لموضوع كاف محؿ معاىدة سابقة
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عمييا وأف يصدر بدالً مف المادة المقترحة مجرد قرار بتوجيو نظر الدوؿ إلى
وجوب تجنب تمويث أعالى البحار بالمواد الكربوىيدراتيو المعروفة مع استرعاء

النظر نحو االتفاقية المعقودة فى  32مايو  3954بشأف منع تمويث البحر
بالزيت إال أف الرأى إستقر عمى إدراج نص المادة الرابعة والعشروف بوضعيا

الحالى (.)3

وترتيباً عمى ما تقدـ كاف مف المنطقى أف تتضافر الجيود الدولية مف أجؿ

وضع القواعد الدولية المستيدفة حماية البيئة البحرية مف التمويث.

بيد أف التساؤؿ األولى الذى يفرض نفسو يحتوى عمى مفيوـ التمويث
البحرى الذى يصيب البيئة البحرية ،والمطموب الحد منو .وقبؿ تحديد ذلؾ
المفيوـ يتعيف القوؿ أنو ال توجد مياه ميما بمغت درجة النقاء فييا إال وعمقت بيا
الشوائب إال أنو يوجد قدر مسموح لتمؾ الشوائب ال يؤثر تجريميا عمى صحة
الكائنات الحية .ومف ثـ ال تثير االىتماـ فى شأف تنظيـ قواعد الستخداميا.
ودف ما دخوؿ فى تفصيالت تخرج عف مضموف البحث فإننا نرى أف
التمويث البحرى يعنى تمؾ المواد التى تمتصؽ بالبيئة البحرية بفعؿ النشاط
اإلنسانى والتى مف شأف إضافتيا إحداث إضرار بالبيئة البحرية وتؤثر تأثي اًر

مباش اًر أو غير مباشر عمى الكائنات الحية (.)2

( ) 3راجع بتفصيؿ د/صالح عطيو ،أحكاـ القانوف الدولى فى تأميف البيئة البحرية ضد
التمويث ،رسالة دكتوراه ،3980 ،ص .398

( ) 2أنظر بصفة عامة -:
Jeaniche, International Maritime law and the control of marine
pollution, law and state, vol 4,1971, p.91.
وانظر أيضاً:
Harvard international law Journal, vol. 10 N° 2, 1969, p.310.
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وغنى عف البياف أنو عادة ما يكوف النشاط اإلنسانى كمصدر لمتمويث
متمثؿ فى التخمص مف النفايات أو تمؾ المموثات التى تحمميا السفف أو
باستغالؿ الموارد المعدنية بالقرب مف شواطئ البحار سيما مع انتشار المواد
الكيماوية التى تظؿ عالقة لفترة طويمة ويصعب تخميص البحار منيا.
[ ]2اإلتفاقية الدولية لقانون البحار عام .1512
جاء بديباجة تمؾ االتفاقية أف الدوؿ األطراؼ إذ تسمـ باستحساف العمؿ
عف طريؽ ىذه ا التفاقية .ومع إيالء المراعاة الواجبة لسيادة كؿ الدوؿ عمى
إقامة نظاـ قانونى لمبحار والمحيطات ييسر االتصاالت الدولية ويشجع عمى
استخداـ البحار والمحيطات فى األغراض السممية .واالنتفاع بمواردىا عمى نحو
يتسـ باإلنصاؼ والكفاءة وصوف مواردىا الحية .ودراسة وحماية البيئة البحرية
والحفاظ عمييا.
واذ تضع فى اعتبارىا أف بموغ ىذه األىداؼ سيسيـ فى تحقيؽ نظاـ
اقتصادى دولى عادؿ ومنصؼ يراعى مصالح واحتياجات اإلنسانية جمعاء.
والسيما االحتياجات والمصالح الخاصة لمبمداف النامية ،ساحمية كانت أـ غير
ساحمية.
والبادى مف الديباجة سالفة الذكر أف الدوؿ الموقعة عمى االتفاقية حرصت
عمى التوفيؽ بيف مصالح الدوؿ المتقدمة والدوؿ الفقيرة ،أو بمعنى آخر بيف
مصالح دوؿ تخطت مرحمة التنمية وتسعى إلى حماية بيئتيا ودوؿ أخرى فقيره
وضعت نصب عينيا ما تستيدفو مف ضرورة تقديـ تنمية مجتمعيا عمى حساب
اآلثار السمبية عمى البيئة.
ويبيف الصراع سالؼ الذكر مف خالؿ تحميؿ المراحؿ األولى لمناقشات
الدوؿ قبؿ صوغ القواعد المتصمة بحماية البيئة البحرية مف التمويث .فعمى الرغـ

34
مف اتفاؽ الدوؿ حوؿ مفيوـ التموث والتزاـ الدوؿ بحماية البيئة البحرية ،إال أف
الخالؼ كاف واضحاً فى شأف معايير التمويث البحرى الناجـ عف استكشاؼ
واستغالؿ قاع البحر عف منشآت تقع تحت والية الدوؿ فضالً عف الخمؼ حوؿ

إلقاء النفايات فى البحر اإلقميمى والمنطقة االقتصادية والجرؼ القارى باإلضافة
إلى معايير التمويث الصادر مف السفف .إال أف الصراع بيف مصالح الدوؿ
النامية والدوؿ المتقدمة لـ يمنع اإلجماع فيما بينيا فى شأف ضرورة تتضافر
الجيود لوضع المعايير واإلجراءات لقواعد المسئولية الدولية عف انتياؾ حرمػػة
البيئة وتقييـ األضرار ودفػػع التعويضات.
وأيا كاف أمر المناقشات فمقد ألقت االتفاقية عمى عاتؽ الدوؿ الساحمية

بالتزاـ مفاده ضرورة العمؿ عمى المحافظة عمى البيئة البحرية وصيانتيا ضد
التمويث .فجاء بنص المادة  207أنو -:
( ) 3تعتمد الدوؿ قوانيف وأنظمة لمنع تمويث البيئة البحرية مف مصادر فى البر،
بما فى ذلؾ األنيار ومصابيا وخطوط األنابيب ومخارج التصريؼ ،وخفض
ذلؾ التمويث والسيطرة عميو ،مع مراعاة ما اتفؽ عميو مف معايير ومف
ممارسات واجراءات موصى بيا.
( )2تتخذ الدوؿ ما قد يكوف ضرورياً مف تدابير أخرى لمنع ىذا التمويث وخفضو
والسيطرة عميو.

( )3تسعى الدوؿ إلى المواءمة بيف سياساتيا فى ىذا الصدد عمى الصعيد
اإلقميمى.
( )4تسعى الدوؿ وبصورة خاصة مف خالؿ المنظمات المختصة أو عف طريؽ
مؤتمر دبموماسى إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى بو مف ممارسات
واجراءات عمى الصعيديف العالمى واإلقميمى ،لمنع تمويث البيئة البحرية مف
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مصادر فى البر وخفضو والسيطرة عميو ،مع مراعاة الخصائص اإلقميمية
المميزة وما لمدوؿ النامية مف قدرات إقتصادية وحاجة إلى التنمية
االقتصادية ،وتعاد دراسة تمؾ القواعد والمعايير وتمؾ الممارسات واإلجراءات
الموصى بيا مف وقت آلخر حسب الضرورة.
( )5تشمؿ القوانيف واألنظمة والتدابير والقواعد والمعايير وكذلؾ الممارسات
واإلجراءات الموصى بيا ،المشار إلييا فى الفقرات  4 ،2 ،3تمؾ
المستيدفة اإلقالؿ إلى أبعد مدى ممكف مف إطالؽ المواد السامة أو الضارة
أو المؤذية.
ونصت المادة  208عمى أنو -:
( ) 3تعتمد الدوؿ الساحمية قوانيف وأنظمة لمنع تمويث البيئة البحرية وخفضو
والسيطرة عميو والناشئ عما يخضع لواليتيا مف أنشطة تخص قاع البحر أو
ما يرتبط بتمؾ األنشطة ،وعما يدخؿ فى واليتيا مف جزر إصطناعية
ومنشآت وتركيبات وذلؾ عمالً بالمادتيف .80 ، 60
( )2تتخذ الدوؿ ما قد يكوف ضرورياً مف تدابير أخرى لمنع ىذا التمويث وخفضو
والسيطرة عميو.

( )3ال تكوف ىذه القوانيف واألنظمة والتدابير أقؿ فعالية مف القواعد والمعايير
الدولية ومف الموصى بو مف الممارسات واإلجراءات الدولية.
( )4تسعى الدوؿ إلى المواءمة بيف سياساتيا فى ىذا الصدد عمى الصعيد
اإلقميمى المناسب.
( )5تضع الدوؿ وبصورة خاصة عف طريؽ المنظمات الدولية المختصة أو عف
طريؽ مؤتمر دبموماسى ،قواعد ومعايير وما يوصى بو مف ممارسات
واجراءات ،عمى الصعيديف العالمى واإلقميمى ،لمنع تمويث البيئة البحرية
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المشار إليو أو خفضو والسيطرة عميو .وتعاد دراسة تمؾ القواعد والمعايير
وتمؾ الممارسات واإلجراءات الموصى بيا مف وقت آلخر حسب الضرورة.
وقررت المادة  2/394أف تتخذ الدوؿ جميع ما يمزـ مف التدابير لتضمف
أف تجرى األنشطة الواقعة تحت واليتيا أو رقابتيا بحيث ال تؤدى إلى إلحاؽ
ضرر عف طريؽ التمويث بدوؿ أخرى وبيئتيا .وأف ال ينتشر التمويث الناشئ عف
أحداث أو أنشطة تقع تحت واليتيا أو رقابتيا إلى خارج المناطؽ التى تمارس
فييا حقوقاً سياسية وفقاً ليذه االتفاقية.
وتضيؼ المادة  3/396بأف تتخذ الدوؿ جميع ما يمزـ مف التدابير لمنع
وخفض تمويث البيئة البحرية والسيطرة عمى ىذا التمويث الناتج عف استخداـ
التكنولوجيات الواقعة تحت واليتيا أو رقابتيا أو بإدخاؿ أنواع غريبة أو جديدة،
قصداً أو عرضاً ،عمى جزء معيف مف البيئة البحرية يمكف أف تسبب تغييرات
كبيرة وضارة بتمؾ البيئة.

وتناولت المادة  230مف االتفاقية تنظيـ مكافحة التموث الناتج عف
النفايات وغيرىا مف المواد المؤذية أو السامة سواء أكاف مصدرىا ما يتـ إلقاؤه
مف السفف أو الطائرات أو مف المنشآت الصناعية المقامة بالقرب مف البحر.
وأكدت تمؾ المادة فى ىذا الخصوص أف -:
( أ ) تمتزـ الدوؿ بوضع قوانيف وتشريعات وطنية لمنع التمويث الناتج عف ىذا
المصدر ،وخفضو والسيطرة عميو .عمى أف تتخذ الدوؿ ما قد يكوف
ضرورياً مف تدابير أخرى لتحقيؽ ىذا اليدؼ .ويشترط أف تتضمف ىذه
القوانيف والتشريعات والتدابير منع القياـ بأى إغراؽ دوف الحصوؿ عمى

إذف بذلؾ مف السمطات المختصة لتمؾ الدوؿ ،والتى يجب عمييا التأكد مف
نوع وطبيعة المواد المراد إغراقيا.
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(ب ) يتعيف عمى الدوؿ أف تسعى إلى وضع «قواعد ومعايير دولية» عف طريؽ
التنظيمات الدولية المختصة أو عف طريؽ مؤتمر دبموماسى وذلؾ لاللتزاـ
بيا عمى الصعيديف اإلقميمى والعالمى عند الممارسة العممية فى مكافحة
ىذا المصدر.
(جػ ) عدـ جواز اإلغراؽ فى البحر اإلقميمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو
عمى الجرؼ القارى إلحدى الدور الساحمية دوف الحصوؿ عمى موافقتيا
الصريحة أو المسبقة عمى عمية اإلغراؽ المزمع القياـ بيا.
( د ) تخويؿ الدوؿ الساحمية حؽ تنظيـ ومراقبة اإلغراؽ فى مناطقيا البحرية
وذلؾ بعد التشاور الواجب مف الدوؿ الساحمية األخرى التى تتأثر باإللقاء
بسبب موقعيا الجغرافى.
وىكذا نجد االتفاقية قد ألزمت الدوؿ الساحمية بالعمؿ عمى المحافظة عمى
حماية البيئة البحرية وصيانتيا ضد التموث سواء أكاف قبالة سواحميا أو فى
المنطقة االقتصادية أو الجرؼ القارى بحيث ألزمتيا بمكافحة التمويث الناتج عف
استخداـ التكنولوجيات أو النفايات أو غيرىا مف المواد المؤذية أو السامة.
املبحث انثبني

انتشريعبث اندونيت املرتبطت
تمهيد -:

مبنع انتهويث اجلوى

أسمفنا ذكر عناصر البيئة المنضوية عمى الماء واليواء واألرض .والواقع
أف البيئة الجوية لـ تحظ بسياج قانونى دولى شامؿ كما ىو شأف البيئة المائية أو
األرضية .وليس معنى ما تقدـ أف الساحة الدولية قد خمت مف االتفاقيات الدولية
أو البرامج المستيدفة حماية البيئة الجوية الدولية ،إنما  -وعمى العكس -
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وضعت العديد مف البرامج لعؿ أىميا برنامج األمـ المتحدة لمبيئة وانتشار
شبكات الرصد ومؤتمر األمـ المتحدة لحماية البيئة اإلنسانية فى استكيولـ عاـ
 ،3972واتفاقية جنيؼ لعاـ  3979المتعمقة بتموث اليواء عبر الحدود الدولية.

فضالً عف اتفاقية فينا عاـ  3985بشأف حماية طبقة األوزوف( .)3وربما كانت
االتفاقية األخيرة ىى األىـ بيف جموع االتفاقيات والمؤتمرات والبرامج ،مما يفرض
بحثيا بشئ مف التفصيؿ ،إال أنو يتعيف أال نغفؿ برامج األمـ المتحدة التى
ساعدت كثي اًر عمى حث دوؿ العالـ نحو مزيد مف التعاوف فيما بينيا لحماية
البشرية مف أضرار التمويث الجوى.

[ ]1إتفاقية فينا لحماية طبقة األزون لعام . 1515
المستقر عممياً أف طبقة األزوف تمثؿ الدرع الذى يحمى الحياة مف األثر

المدمر لألشعة فوؽ البنفسجية وىى إحدى األشعات غير المرئية لضوء الشمس.
ويتراوح ُبعد ىذه الطبقة عف سطح األرض ما بيف  30و  50كيمو مت اًر .وقد أكد
العمماء أف األضرار بطبقة األوزوف يشكؿ خط اًر عمى إمدادات الغذاء لكؿ سكاف
العالـ ،وذلؾ ألف النقص فى األوزوف يؤثر بطريؽ غير مباشر فى الطاقة

اإلنتاجية الزراعية والسمكية ،باإلضافة إلى مخاطر إرتفاع درجة الح اررة وارتفاع
مستوى مياه البحر وما قد يسببو نقص األوزوف مف اإلصابة بسرطاف الجمد.
ويرجع العمماء مصادر الخطر عمى طبقة األوزوف إلى االستخداـ المبالغ فيو
لممبيدات الكيماوية وعوادـ الطائرات األسرع مف الصوت وغازات التبريد بصفة

أساسية (.)2

( ) 3صدرت االتفاقية فى  22مارس  3985ودخمت حيز التنفيذ فى  22سبتمبر 3988
وصدقت جميورية مصر العربية عمييا فى مايو .3988

( ) 2راجع أ 0د إبراىيـ العنانى ،البيئة والتنمية  :األبعاد القانونية الدولية ،السياسية الدولية،
أكتوبر  ، 3992ع ، 330ص.323
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وقد الحظ الباحثوف أف طبقة األوزوف فى نضوب مستمر ،بؿ وظيرت
العديد مف الثقوب بيا حتى وصمت نسبة النضوب مف  %02إلى  .%8وال
يخفى أف لتآكؿ تمؾ الطبقة أخطار كثيرة ومتعددة أسمفنا ذكر بعضيا وىى أمور
تستيدؼ تضافر جميع الجيود الدولية لمنع إنتاج المركبات الكمورفموروكربونية
عمى وجو الخصوص.
ومف الطمى أف نذكر أف زيادة االىتماـ الدولى بمعالجة اآلثار السمبية
لنقص طبقة األوزوف يعود بالدرجة األولى لعالمية التحديات المتعمقة بالبيئة.
فيكوف مف الطبيعى أف تكوف الحموؿ عالمية ال إقميمية ،سيما وأنو مف المستحيؿ
عمى كؿ دولة بمفردىا أف توقؼ سرياف ىواء دولة أخرى فوؽ أجوائيا ،أو عزؿ
مياىيا اإلقميمية عف غيرىا .وىكذا تعالت األصوات وتحشرجت طالبة تضافر
الجيود العالمية لمتعاوف غير المسبوؽ لحماية البيئة الجوية لمكرة األرضية.
ودوف الخوض فى أمور فنية تبعد طبيعة البحث عف اإلطار القانونى
المحدد لو يمكف القوؿ إجماالً أنو خالؿ فصؿ الشتاء القطبى يتجمع

«الكموروفميوركربوف» وغيره مف المواد الكيماوية السامة عمى قطع الجميد فى
الغالؼ الجوى .وأثناء فصؿ الربيع تطؿ الشمس بح اررتيا فتطفى السخونة عمى
الغالؼ الجوى التفاعؿ فيعكس الكيميائى تدمي اًر شامالً لطبعة األوزوف فى منطقة
القطب الجنوبى وتنتقؿ بعد ذلؾ تمؾ الكتمة اليوائية المدمرة إلى مناطؽ أخرى مف

العالـ.
وانظر ما أشار إليو مف مراجع فى ىذا الخصوص :

 -د /أحمد مدحت سالـ ،التموث مشكمة العصر ،عالـ المعرفة ،352 ،ص 59وما

بعدىا.

 -رشيد الحمد ،محمد سعيد  ،البيئة ومشكالتيا  ،عالـ المعرفة  ،أكتوبر  ،3979ص

 46وما بعدىا.
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ولقد اشتير عف التفاعؿ الكيميائى سالؼ الذكر ما يسمى بثقب فى منطقة
األوزوف مف الغالؼ الجوى لألرض .ويزداد الثقب إتساعاً مف خالؿ تجمع

الكمورفميوروكربوف وانتقالو صعوداً مف األرض إلى الطبقة العميا مف الغالؼ
الجوى أى إلى عمو يتراوح بيف  30و  30ميؿ بحيث يتـ تدمير طبقة األوزوف
التى تحمى الجنس البشرى والكائف الحى بصفة عامة مف اإلشعاعات ما فوؽ
البنفسجية .وال يخفى أف مادة الكمورفميوروكربوف تبعث بصفة أساسية مف

الرذاذات والمبردات المستعممة فى الثالجات ومكيفات اليواء فضالً عف
الكمورفورـ المستخدـ فى المذيبات وأوكسيد النتريؾ المنبعثة مف السيارات وغيرىا

مف المصادر المسئولة عف تدمير طبقة األوزوف (.)3

واذ جاءت إتفاقية فينا لحماية طبقة األوزوف كواحدة مف نواتج الجيود
الدولية التى بذلتيا األمـ المتحدة فى مجاؿ حماية البيئة ،فقد صدرت فى 22
مارس  3985ودخمت حيز التنفيذ فى سبتمبر  .3988وتتكوف االتفاقية مف
ديباجة واحدى وعشريف مادة فضالً عف ممحقيف أوليما متعمؽ بالبحث وعمميات
الرصد المستمر ،والثانى خاص بتبادؿ المعمومات.

وبإطاللة سريعة عمى نصوص تمؾ االتفاقية نجدىا قد أكدت فى ديباجتيا
عمى مسئولية الدوؿ عف حماية البيئة داخؿ حدودىا اإلقميمية وأال تستخدـ مف
األنشطة ما يؤثر عمى طبقة األوزوف.
وأوضحت المادة الثانية مف االتفاقية التكامات الدوؿ بقالة :
 عمى األطراؼ  ،طبقاً لموسائؿ المتاحة وإلمكاناتيا ،التعاوف عف طريؽ الرصدالمنظـ والبحث وتبادؿ المعمومات ،مف أجؿ زيادة تفيـ وتقويـ آثار األنشطة

( ) 3راجع بتفصيؿ بريستوف غراال ،كيؼ تعمؿ البيئة ،الدار العربية لمعموـ ،3998 ،ص95
وما بعدىا.
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البشرية عمى طبقة األوزوف ،وآثار تعديؿ تمؾ الطبقة عمى الصحة البشرية
وعمى البيئة.
 عمى األطراؼ إتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية المناسبة ،والتعاوف مف أجؿتنسيؽ السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع األنشطة
البشرية التى تقع فى نطاؽ واليتيا أو تحت سيطرتيا ،إذا ما اتضح أف ليذه
األنشطة أو مف المرجح أف تكوف ليا آثا اًر ضارة ناجمة عف حدوث أو رجحاف
حدوث تعديؿ فى طبقة األوزوف.

 عمى األطراؼ التعاوف فيما بينيا ،مف أجؿ وضع تدابير واجراءات ومعاييرتتفؽ عمييا ،وكذلؾ التعاوف مع الييئات الدولية المختصة مف أجؿ تنفيذ
االتفاقية والبروتوكوالت ،تنفيذاً فعاالً.
 عمى الدوؿ األطراؼ أف تعتمد ،وفقاً لمقانوف الدولى ،تدابير محمية إضافيةلمتدابير المذكورة سابقاً ،دوف أف تؤثر أحكاـ ىذه االتفاقية عمى حؽ الدوؿ فى
ىذا الخصوص ،كما ال تؤثر عمى ما اتخذه فعالً أحد األطراؼ مف تدابير
محمية إضافية ما دامت ال تتنافى مع التزاماتيا بموجب ىذه االتفاقية.

ويتضح مما سبؽ أف تفعيؿ حماية البيئة سواء الداخمية أـ الدولية أناط
بالدوؿ اتخاذ إجراءات منفردة تستيدؼ حماية طبقة األوزوف داخؿ إقميميا بوضع
نظـ لرصد المموثات التى تؤثر بالضرر عمى طبقة األوزوف ،كما ألقت عمى
عاتؽ الدوؿ ضرورة التعاوف مف أجؿ تبادؿ المعمومات ،أو وضع التدابير
الجماعية لحماية طبقة األوزوف .مع الوضع فى االعتبار اإلمكانات الفنية
والتقنية الضعيفة لمدوؿ النامية.
أنو:

واتساقاً مع أىمية حماية طبقة األوزوف جاء بالمادة الثالثة مف االتفاقية
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 تتعيد الدوؿ األطراؼ ،حسب االقتضاء  ،بأف تشرع وتتعاوف مباشرة أو عفطريؽ ىيئات دولية مختصة ،فى إجراء بحوث وعمميات تقويـ عممية
بخصوص :
[ أ ] العمميات الفيزيائية والكيميائية التى تؤثر فى طبقة األوزوف.
[ب] اآلثار الصحية البشرية وغيرىا مف اآلثار البيولوجية الناجمة عف حدوث
أى تعديالت فى طبقة األوزوف ،وال سيما تمؾ الناجمة عف التغييرات
فى اإلشعاع الشمسى فوؽ البنفسجى المحدث لتأثيرات بيولوجية.
[جػ] اآلثار المناخية الناجمة عف حدوث أى تعديالت فى طبقة األوزوف.
[ د] اآلثار الناجمة عف حدوث أى تعديالت فى طبقة األوزوف ،وما يترتب
عمى ذلؾ مف تغيير فى اإلشعاع فوؽ البنفسجى المحدث لتأثيرات
بيولوجية عمى المواد الطبيعية واالصطناعية المفيدة لمبشرية.
[ىػ] المواد والممارسات والعمميات واألنشطة التى قد تؤثر عمى طبقة األوزوف،
وآثارىا التراكمية،
[ و] الموارد والتكنولوجيات البديمة،
[ ز] المسائؿ االجتماعية واالقتصادية ذات الصمة.
كما تتعيد الدوؿ األطراؼ بأف تشجع أو تنشئ ،حسب االقتضاء ،مباشرة
أو عف طريؽ ىيئات دولية مختصة ،وآخذة فى كامؿ اعتبارىا التشريعات
الوطنية واألنشطة ذات الصمة عمى الصعيديف الوطنى والدولى ،برامج مشتركة
أو تكميمية لمرصد المنتظـ لحالة طبقة األوزوف والبارامترات األخرى ذات الصمة.
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وتتعيد الدوؿ األطراؼ بأف تتعاوف ،مباشرة أو عف طريؽ ىيئات دولية
مختصة فى ضماف تجميع األبحاث وبيانات الرصد والتحقؽ مف صحتيا ،ونقميا
عف طريؽ مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلؾ عمى نحو منتظـ وفى حينو.
واذ أدركت معاىدة فينا لحماية طبقة األوزوف قدرات الدوؿ وامكاناتيا
وتقنياتيا ،سيما فى ظؿ التبايف بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية .وخشية أال
تستطيع الدوؿ النامية النيوض بمسئولياتيا المنصوص عمييا فى االتفاقية فى
ظؿ وسائميا العممية المتواصمة قررت المادة الرابعة مف االتفاقية -:
 تيسر األطراؼ وتشجع تبادؿ المعمومات العممية والتقنية واالجتماعيةواالقتصادية والتجارية والقانونية ،ذات الصمة بيذه االتفاقية ،وتقدـ ىذه
المعمومات إلى الييئات التى تتفؽ عمييا األطراؼ .وعمى أى مف ىذه الييئات
أف تتمقى المعمومات التى يعتبرىا الطرؼ المقدـ ليا سرية ،ضماف عدـ إفشاء
ىذه المعمومات وتجميعيا عمى نحو يكفؿ حماية سريتيا قبؿ إباحتيا لكؿ
األطراؼ.
 وتتعاوف الدوؿ األطراؼ ،بما يتفؽ مع قوانينيا ولوائحيا وممارستيا الوطنية،آخذة فى االعتبار بصفة خاصة احتياجات البمداف النامية ،فى العمؿ ،بصورة
مباشرة أو عف طريؽ ىيئات دولية مختصة ،عمى تشجيع تطوير ونقؿ
التكنولوجيا والمعرفة .ويجب االضطالع بيذا التعاوف بصفة خاصة عف
طريؽ -:
( أ ) تسييؿ إكتساب األطراؼ األخرى لمتكنولوجيات البديمة.
(ب) توفير المعمومات عف التكنولوجيات والمعدات البديمة ،وتوفير مراجع أو
كتب إرشادية خاصة عنيا إلى ىذا األطراؼ.
(جػ) توفير المعدات والتسييالت الالزمة لمبحث والمالحظة المنظمة.
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( د) التدريب المناسب لمموظفيف العممييف والتقنييف.
وتحقيقاً وتنفيذاً لإلتفاقية انضوى ممحقيا األوؿ والثانى عمى مجاالت

البحث وعمميات الرصد المنتظمة فضالً عف أىمية جمع المعمومات المرتبطة
بالتأثير عمى طبقة األوزوف .

ففى شأف الممحؽ األوؿ فقد قرر أف عمميات البحوث والرصد تشمؿ
المجاالت اآلتية -:
( أ ) البحث فى فيزياء الجو وكيميائو وذلؾ عمى النحو التالى :
( )3مواصمة تطوير نماذج نظرية شاممة تبحث فى التفاعؿ بيف العمميات
اإلشعاعية والديناميكية والكيميائية.
( )2دراسة مختبرية عف معامالت المعدالت وعينات االمتصاص وآليات
التفاعؿ ذات الصمة بالعمميات الكيميائية والضوئية فى الطبقة السفمى
والعميا مف الجو.
( )3قياسات ميدانية  ،عمى تركز وتدفقات مصدر الغازات الرئيسية ذات
األصؿ الطبيعى والبشرى عمى السواء ،ودراسات عف ديناميكيات
الغالؼ الجوى.
( )4استحداث األدوات ،بما فى ذلؾ أجيزة االستشعار بواسطة التوابع
وغيرىا لممكونات الذرة الجوية والتدفؽ الشمسى والبارامترات الجوية.
(ب) البحث فى اآلثار الصحية والبيولوجية وآثار االنحالؿ الضوئى.
(جػ) البحوث المتعمقة باآلثار عمى المناخ (مثؿ درجة الح اررة عمى سطح األرض
والبحر ،وأنماط سقوط المطر ،والتبادؿ بيف الطبقتيف السفمى والعميا لمجو).
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(د ) عمميات الرصد المنتظمة لحاالت طبقة األوزوف ،ولتركيز غازات المنشأ فى
طبقتى الغالؼ الجوى السفمى والعميا ونسبة أكاسيد الييدروجيف وأكاسيد
النيتروجيف واألكاسيد الكمورية والمجموعات الكربونية المتجانسة ،ودرجة
الح اررة مف األرض إلى طبقة الغالؼ الجوى الوسطى ،باستخداـ نظـ
مقامة عمى األرض ونظـ محمولة عمى توابع ،التدفؽ الشمسى واإلشعاع
الحرارى وخواص األيروسوؿ وتوزيعو مف األرض إلى طبقة الغالؼ الجوى
الوسطى.
وأضاؼ الممحؽ الثانى أف األطراؼ تدرؾ أف جمع المعمومات وتقاسميا
وسيمة ميمة مف وسائؿ تحقيؽ أىداؼ اإلتفاقية ،وضماف مالءمة أى إجراءات قد
تتخذ وعدالتيا .وعمى األطراؼ ،بالتالى ،أف تتبادؿ المعمومات العممية والتقنية
واالجتماعية واالقتصادية والمينية والتجارية والقانونية ،وأف تضع فى اعتبارىا
جدوى العالقات وتكاليؼ الحصوؿ عمييا ،وتدرؾ أف التعاوف يجب أف يكوف
متمشياً مع القوانيف واألنظمة والممارسات الوطنية فيما يتعمؽ بالبراءات واألسرار

التجارية وحماية المعمومات السريعة ،والمعمومات المتعمقة بالممكية ،وتشمؿ -:

 -1المعمومات العممية  :البحوث المزمعة والجارية الحكومية والخاصة معاً،
بيانات اإلنبعاث الالزمة لمبحث ،والنتائج العممية المنشورة فى األدبيات

العممية المستوى لفيـ فيزياء الغالؼ الجوى لألرض وكمياتو وقابميتو
لمتغيير ،ال سيما حالة طبقة األوزوف ،وعواقب تغيير محتوى األوزوف الكمى
أو التوزيع الرأسى لألوزوف فى جميع المسافات الزمنية عمى الصحة البشرية
والبيئة والمناخ ،وتقويـ نتاج البحوث  ،ووضع توصيات لمبحوث فى
المستقبؿ.
 -2المعمومات التقنية  :وتشمؿ مدى توافر وتكمفة البدائؿ الكيميائية
والتكنولوجيات البديمة ،لمتقميؿ مف انبعاث المواد المعدلة لألوزوف ،والقيود،
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وأى مخاطر ينطوى عمييا باستخداـ البدائؿ الكيميائية أو غير الكيميائية
والتكنولوجيات البديمة.
 -3المعمومات االجتماعية واالقتصادية والتجارية  :وتشمؿ معمومات عف
اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية ،االستخداـ وأنماطو الواردات والصادرات ،تكاليؼ
األنشطة البشرية ومخاطرىا ومنافعيا التى قد تحدث بطريؽ غير مباشر
تعديالً فى طبقة األوزوف ،وتكاليؼ ومخاطر ومنافع اآلثار المترتبة عمى
اإلجراءات التنظيمية المتخذة أو الجارى بحثيا لمحد مف تمؾ األنشطة.

 -4المعمومات القانونية  :وتشمؿ القوانيف الوطنية والتدابير اإلدارية والبحوث
القانونية ذات الصمة بحماية طبقة األوزوف ،االتفاقيات الدولية ،بما فى ذلؾ
االتفاقيات الثنائية ذات الصمة بحماية طبقة األوزوف ،أساليب الترخيص
وأحكاميا ،ومدى توافر البراءات ذات الصمة بحماية طبقة األوزوف.
[ ]2برامج األمم المتحدة لمحد من التمويث اإلشعاعى أو النووى -:
تؤثر اإلشعاعات النووية فى جميع الكائنات الحية بدوف استثناء .ويتوقؼ
ذلؾ التأثير عمى نوع اإلشعاع وقدراتو التأثيرية خالؿ فترة زمنية معينة .والضرر
الذى يمحؽ باإلنساف أو الكائنات الحية األخرى يعتمد  -بالدرجة األولى  -عمى
عدد الخاليا المصابة ونوعيا .فعندما تصيب جزئيات اإلشعاع أنسجة جسـ
اإلنساف وخالياه ،تعمؿ عمى إطالؽ االلكترونات وتحريرىا مف الذرات التى

تصيبيا ،فتترؾ ذرات مؤينة تدمر الخاليا فى ىذا النسيج أو موتيا(.)3

وانطالقاً مف خطورة التمويث اإلشعاعى أو النووى انشغمت األمـ المتحدة

بمنع انتشار األسمحة النووية التى تعتبر المصدر الرئيسى لمكوارث التى تصيب
الكائنات الحية .كما حرصت عمى تقييد البرامج النووية ذات الطابع العسكرى
( ) 3راجع بتفصيؿ  :عمى زيداف  ،مخاطر التموث النووى ٍ
اإلسرائيمى والتخريب البيئى فى
الوطف العربى  ،المستقبؿ العربى  ،3996ع ،230ص .59
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التى تستيدؼ الحصوؿ عمى أسمحة ورؤوس حربية .وعمى الرغـ مف إزداوجية
التعامؿ الدولى فى ىذا الخصوص ،إال أف االتفاقات الدولية قد أبرمت لمحد مف
إنتشار األسمحة النووية ،وبات األمؿ معقود فى االلتزاـ الدولى بتطبيؽ ما ورد
فى تمؾ االتفاقات لصالح اإلنسانية جمعاء.
ويذىب العمماء إلى أف األشعة النووية ثالثة أنواع أشعة ألفا وليس ليا
القدرة عمى إختراؽ جسـ اإلنساف إال عف طريؽ فتحات الجسـ فتحدث بو
إصابات بسيطة أو أشعة بيتاً وليا قدرة اختراؽ محدودة ،واذا دخمت الجسـ عف
طريؽ الفتحات تسبب إصابات قاتمة وأشعة جاما وليا قدرة اختراؽ كبيرة ،فيى

تخترؽ جسـ اإلنساف وتتمؼ األنسجة الحية وتسبب نشاطاً إشعاعياً لممواد التى

تقابميا ،وتسبب ىذه األشعة الغثياف والقئ وارتفاع درجة الح اررة ويتمو ذلؾ حدوث
نزيؼ فى األسابيع التالية لمتعرض ،وتقؿ الشيية ويظير الضعؼ العاـ ،ويسقط
الشعر كما تظير أعراض فساد الدـ ونقص كرات الدـ الحمراء وزيادة كرات الدـ
البيضاء مما يسبب األنيميا وسرطاف الدـ ،كما تسبب أشعة جاما تدمير النخاع
الشوكى ،واجياض الحوامؿ ووالدة أطفاؿ مشوىة ،كما تفقد الذكور قدرتيـ عمى
التناسؿ .والنيوترونات ليا قوة نفاذ كبيرة جداً فيى تستطيع النفاذ فى الحواجز
السميكة ،وتصيب مف يحتمى خمفيا وتسبب الموت عمى الفور (.)3

ولما كاف اليدؼ األساسى الذى أنشئت مف أجمو األمـ المتحدة حسبما ورد
فى ديباجة ميثاقيا أف شعوب العالـ آلت عمى نفسيا أف تنقذ األجياؿ المقبمة مف
ويالت الحرب التى فى خالؿ جيؿ واحد جمبت عمى اإلنسانية مرتيف أحزاناً
يعجز عنيا الوصؼ ،وأف تدفع بالرقى االجتماعى قدماً ،وأف تكفؿ بقبوؿ مبادئ

( ) 3د /محمود ماىر محمد ماىر ،نظاـ الضمانات الدولية لالستخدامات السممية لمطاقة
النووية .دار النيضة العربية  -القاىرة  ،3980 ،ص.37
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معينة ورسـ خطط الزمة وأال تستخدـ القوة المسمحة فى غير المصمحة
المشتركة.
لذلؾ كاف مف المنطقى والبدىى أف تسعى األمـ المتحدة حثيثاً إلى إبراـ

اتفاقية دولية تحظر بمقتضاىا حظر انتشار األسمحة النووية سيما بعد أف أصبح
واضحاً ذلؾ االنتشار السريع لمتكنولوجيا النووية بما قد يستيدؼ معو انتشار

المقدرة عمى صنع األسمحة النووية.

وكاف لألمـ المتحدة ما أرادت حيث أبرمت معاىدة حظر انتشار األسمحة
النووية عاـ  3968جاء فى مقدمتيا أف أىداؼ المعاىدة ىى حظر انتشار
األسمحة النووية واتاحة االستخداـ السممى لمطاقة النووية لجميع أطرافيا مع
االلتزاـ بنظاـ فعاؿ لمضمانات باإلضافة إلى وقؼ سباؽ التسمح النووى فضالً
عف وقؼ جميع تجارب تفجيرات األسمحة النووية مع ضرورة وقؼ صنع

األسمحة النووية وتصفية المخزوف منيا ،وازالة األسمحة النووية مف ترسانات
الدوؿ فى ظؿ رقابة دولية صارمة.
كما جاء بالمادة األولى إلتزمات الدوؿ الحائزة لألسمحة النووية والمتمثمة
فى أف تتعيد كؿ دولة حائزة لألسمحة النووية طرؼ فى ىذه المعاىدة بأال تقوـ
بنقؿ أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووى أخرى أو السيطرة عمى مثؿ ىذه
األسمحة وأجيزة التفجير إلى أى مستمـ أياً كاف بطريؽ مباشر أو غير مباشر،

وبعدـ القياـ إطالقاً بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة غير حائزة لألسمحة
النووية عمى صنع أو الحصوؿ عمى أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووى أخرى

أو السيطرة عمى ىذه األسمحة أو أجيزة التفجير.
ولـ تخؿ االتفاقية مف وضع جممة إلتزامات عمى عاتؽ الدوؿ غير الحائزة
لألسمحة النووية حيث أقرت تعيد كؿ دولة غير حائزة لألسمحة النووية طرؼ فى
المعاىدة بأال تستمـ أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووى أخرى مف أى ناقؿ أياً
كاف أو السيطرة عمى ىذه األسمحة أو أجيزة التفجير بطريؽ مباشر أو غير
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مباشر .وأال تصنع أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووى أخرى أو الحصوؿ عمييا
بطريقة أخرى .وأال تطمب أو تتسمـ أية مساعدة فى صنع أسمحة نووية أو أجيزة
تفجير نووى أخرى.
واعماالً لتنفيذ ورقابة اإللتزامات التى صاغتيا االتفاقية فرضت المادة

الثالثة التزامات عمى عاتؽ الدوؿ غير الحائزة لألسمحة النووية بقبوؿ ضمانات
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية .وجاء بيا أف تتعيد كؿ دولة طرؼ فى المعاىدة،
غير حائزة لألسمحة النووية ،بقبوؿ ضمانات تضمف فى إتفاقية تجرى التفاوض

بشأنيا وابراميا مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية وفقاً لدستور الوكالة الدولية

لمطاقة الذرية ونظاـ ضمانات الوكالة ،وذلؾ مف أجؿ ىدؼ وحيد وىو التحقؽ

مف تنفيذ التزاماتيا المفروضة عمييا وفقاً ليذه المعاىدة ،بفرض منع تحويؿ
الطاقة النووية مف استخدامات سميمة إلى أسمحة نووية أو أجيزة تفجير نووى

أخرى واجراء الضمانات التى تتطمبيا المادة وسوؼ تتبع بالنسبة لممواد األصمية
أو المواد اإلنشطارية الخاصة ،سواء كانت تنتج أو تعالج أو تستخدـ فى تسييؿ
نووى رئيسى ،أو خارج ىذا التسييؿ الضمانات التى تتطمبيا ىذه المادة سوؼ
تطبؽ عمى كؿ المواد األصمية أو المواد اإلنشطارية الخاصة فى كؿ النشاطات
النووية السممية داخؿ إقميـ ىذه الدولة ،أو تحت إختصاصيا ،أو تحت سيطرتيا
فى أى مكاف آخر.
وأضافت المادة بأف تتعيد كؿ دولة طرؼ فى المعاىدة بعدـ توفير-:
( أ ) مواد أصمية أو مواد إنشطارية خاصة ،أو
(ب ) معدات صممت خصيصاً أو مواد أعدت خصيصاً مف أجؿ معالجة

أو استخداـ أو إنتاج المواد اإلنشطارية الخاصة ،إلى أية دولة غير حائزة
لألسمحة النووية مف أجؿ أغراض سميمة ،إال إذا كانت المواد األصمية أو المواد
اإلنشطارية الخاصة ستكوف خاضعة لمضمانات التى تتطمبيا ىذه المادة.
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وأكدت المادة بضرورة أف تطبؽ الضمانات بطريقة تتفادى إعاقة التنمية
االقتصادية أو التكنولوجية لألطراؼ ،أو التعاوف الدولى فى حقؿ النشاطات
النووية السميمة بما فى ذلؾ التبادؿ الدولى لممواد النووية والمعدات مف أجؿ
معالجة أو استخداـ أو إنتاج المواد النووية لألغراض السميمة.
وأوضحت ضرورة أف تبرـ الدوؿ غير الحائزة لألسمحة النووية األطراؼ
فى ىذه المعاىدة اتفاقات مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية الستيفاء متطمبات
المادة ،إما فرادى أو باإلشتراؾ مع دوؿ أخرى وفقاً لدستور الوكالة الدولية لمطاقة

الذرية .ويبدأ التفاوض عمى ىذه االتفاقات خالؿ  380يوماً مف نفاذ ىذه
المعاىدة .وبالنسبة لمدوؿ التى تودع وثائؽ تصديقيا أو إنضماميا بعد فترة الػ

 380يوماً ،يبدأ التفاوض فى موعد ال يتجاوز تاريخ ىذا اإليداع .وتنفذ ىذه

االتفاقات فى موعد ال يتجاوز ثمانية عشر شي اًر مف تاريخ بدء المفاوضات.
املبحث انثبنث

انتشريعبث اندونيت املرتبطت
مبنع انتهويث األرضي

 -تطور منظور الدول لمتمويث األرضى-:

أكد مفوض كندا والمكسيؾ أثناء اجتماع عقد بالبيت األبيض األمريكى فى
فبراير عاـ  3909عمى أىمية إعطاء األولوية ألمور البيئة الدولية لمحد مما
يحيطيا مف تمويث ييدد الكائنات الحية .وأوصى المجتمعوف آنذاؾ عمى ضرورة
الدعوة لعقد مؤتمر دولى يستيدؼ النظر فى مصادر التمويث وكيفية وضع
األسس العممية السميمة لالستخداـ األمثؿ لمبيئة .إال أف اآلماؿ العريضة التى
اعتمد عمييا المجتمعوف لـ يساعدىا واقع المجتمع الدولى حينئذ.
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وغنى عف البياف أف االىتماـ بالغابات الطبيعية كاف اإلرىاصة األولى
لمتدليؿ عمى تصدى المجتمع الدولى لحماية البيئة الطبيعية .وبعد العديد مف
المناقشات والمداوالت اجتمع ممثموا دوؿ ألمانيا ،بمجيكا ،أمريكا ،انجمترا ،المجر،
النمسا ،الدنمارؾ ،أسبانيا ،البرتغاؿ ،فرنسا ،األرجنتيف ،إيطاليا ،النرويج ،الياباف،
ىولندا ،رومانيا ،روسيا والسويد حيث وافقوا مف حيث المبدأ عمى ضرورة حماية
البيئة الطبيعية مف أى تمويث .وتمخض اجتماعيـ الذى انعقد فى باؿ فى نوفمبر
 3933عف تشكيؿ لجنة استشارية تضع توصياتيا لحماية البيئة .إال أف مسحة
السالـ التى كانت سائدة تبددت سريعاً ،وأحالـ المحافظة عمى البيئة أيقظتيا
نيراف الحرب العالمية األولى التى استمرت حتى نياية عاـ .3938

وبانتياء الحرب أعيدت المحاوالت مرة مف خالؿ تشكيؿ االتحاد الدولى
لمعموـ البيولوجية عاـ  ،3928فضالً عف إنشاء مكتب دولى لحماية البيئة تـ
تفعيؿ دورة عاـ  3934بإرساء دعائـ تشييده فى بروكسؿ .ومرة أخرى تحد نيراف

الحرب العالمية الثانية مف مسيرة التقدـ الدولى فى مجاؿ الحفاظ عمى البيئة
الطبيعية.
وامعاناً فى نجاح المسيرة الدولية استمرت جيود العمماء والفقياء فى

أعقاب انتياء الحرب العالمية الثانية حيث اجتمع ممثموا  24دولة فى الفترة مف
 30إلى أوؿ يوليو عاـ  ،3947وأصدروا ق ار اًر يشمؿ تكويف أوؿ اتحاد مؤقت
لحماية البيئة برئاسة جولياف ىوكسمى الذى أصبح فيما بعد أوؿ رئيس لمنظمة

اليونسكو .ولقد بدأت جيود جولياف بوضع نظاـ موحد بيف جميع المؤسسات
الدولية الفاعمة فى مجاؿ البيئة العممية .وفى عاـ  3963تـ تكويف أوؿ إتحاد
دائـ لحماية البيئة مقره بروكسؿ وبرئاسة شارليز بيرنارد صاحب الجنسية
المزدوجة السويسرية  -اليولندية.
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وال نبالغ القوؿ فى أف نشأة منظمة األمـ المتحدة باإلضافة إلى منظمة
األغذية والزراعة فضالً عف منظمة اليونسكو كانوا أدوات جادة فى تحفيز
المجتمع الدولى نحو وضع القواعد القانونية التى تشكؿ السياج القانونى لمحفاظ

عمى البيئة الطبيعية ،فضالً عف نشر مدارؾ العمـ لتتفيـ الدوؿ خطورة التمويث

عمى صحة اإلنساف.

وقد أكد البعض أف اإللماـ بالواقع وادراؾ أثر التموث ساعد عمى التخطيط

الجيد ووزف األمور لموصوؿ إلى النتائج السميمة فى ضوء الظروؼ المتاحة (.)3

ومف ازوية منظمة اليونسكو فمقد أكدت رسالتيا فى شأف المحافظة عمى
البيئة األرضية مف خالؿ انضواء برامجيا عمى أنشطة متعددة لنشر التعميـ
البيئى ،فضالً عف برامج لعموـ األرض وذلؾ لمتعرؼ عمى البيئة الجيولوجية.
واستخداـ ذات العمـ لخدمة البيئة والتنمية .كما أعدت المنظمة الخرائط الفنية
لمواقع تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الصناعية بما ال يؤثر عمى البيئة
األرضية.
ومف جيتيا أدت منظمة األغذية والزراعة دو اًر فاعالً فى مجاؿ حماية

البيئة األرضية ،وذلؾ مف خالؿ وضع المعايير والمستويات المتعمقة بحماية
المياه والتربة مف التمويث بواسطة بقايا مبيدات اآلفات أو المواد المضافة.

) 1( Max Nicholson, La revolution de l’environnement, Bibliothéque
des Sciences Humaines, Gallimard, France, 1973, P. 267.
ويقرر فى ذلؾ :
Nous sortons désormais de la période de la propagande, des
sentiments et de generalités pour attaquer aux problêmes réels
........... Nous devons avant tout connaître les faits. Nous ne
devons Jamais être en défant dans ce domaine. En second lieu,
connaissant les faits, nous devons comprendre leur signification,
nous devons les interpréter. En troisiéme lieu, Nous devons
arrêter et mener à bonne fin des plans d’action, des plans qui
permettent le peser sur ces faits, avec les meilleurs resultats, dans
une situation donnée.
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ولقد أوضحت المادة األولى مف دستور المنظمة أىداؼ المنظمة فى
المحافظة عمى البيئة األرضية بقوليا -:
( )3تقوـ المنظمة بجمع وتحميؿ وتفسير ونشر المعمومات المتصمة
باألغذية والزراعة.
( )2صيانة الموارد الطبيعية مف خالؿ تشجيع التعاوف الدولى.
( )3تقديـ التقنية الحديثة لمحفاظ عمى البيئة مف خالؿ طمب الحكومات.
أما منظمة الصحة العالمية فمقد أوضحت المادة الثالثة مف لوائحيا
الصحية أنو -:
«يجوز لممنظمة بطمب مف الحكومة المعنية أف تقوـ بالتحرى عف أى
مرض خاضع ليذه الموائح ينطوى عمى تيديد خطير لمبمداف المجاورة أو لمصحة
الدولية ،وينبغى أف يستيدؼ مثؿ ذلؾ التحرى مساعدة حكومات الدوؿ عمى
تنظيـ إجراءات مالئمة لممكافحة .ويجوز أف يشمؿ ذلؾ إرساؿ فريؽ إلجراء
دراسات عمى الطبيعة».
وتأكيداً لدور المنظمة الفاعؿ فقد تولت نشر معمومات عديدة عف

المستويات الدولية لمياه الشرب وتقييـ المموثات الحيوية واإلشعاعية والمواد
السامة.
وأوضحت المادة  34مف قانوف المنظمة أىمية تنقية مياه الشرب
واألطعمة الصحية بصورة تؤمف حياة البشر مف التمويث.
وامتد نشاط المنظمة لوضع معايير لنوعية اليواء ومستوياتو بالمقارنة مع
حدود ثانى أكسيد الكربوف وأكسيد النيتروجيف.
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بيد أف كؿ الجيود سالفة الذكر قد يقمؿ مف شأنيا ما يواجيو العالـ اآلف
مف زيادة رىيبة فى التعداد السكانى األمر الذى سينعكس سمباً  -بالضرورة -
عمى الرقعة الزراعية أو الغابات أو المياه .وعمى سبيؿ المثاؿ فإنو مع الزيادة

السكانية فسوؼ تنقرض الغابات سواء بسوء استخداميا أو بإتالفيا واحالؿ

المشروعات مكانيا (.)3

وقيؿ مف جية أخرى  -أنو بحساب تجريؼ األرض الزراعية وتفتيتيا عمى
مستوى العالـ سوؼ يعنى أف الفاقد مف األرض مميمتر فى المائة سنوياً مف
األرض المزروعة .وعمى مدار  300سنة قادمة سوؼ يكوف المفقود مف األرض

الزراعية كبي اًر ،بحيث تنقرض األرض الزراعية أيضاً .وذلؾ بحسباف أنو لف توجد
زيادة فى تعداد السكاف ( .)2أى أنو بعد  300سنة سوؼ تنقرض األراضى
الزراعية نتيجة التفتيت والتجريؼ الحادث بيا .وىو أمر مف الخطورة بمكاف إذا
كانت نظرتنا لألرض الزراعية أنيا المعيف الرئيسى لغذاء العالـ.
 منظمة التجارة الدولية والبيئة األرضية -:) 1( BEN ZUCKERMAN and Others, Human Population and the
Environmental Crisis, Jones and Bartlett publishers London, 1999,
P.3.
ويقوؿ فى ذلؾ :
The world’s forests are under pressure from population growth,
both directly and indirectly through the worldwide shortage of
firewood and the clearing of land to make way for resettlement
projects, and indirectly through industrial practices that result and
acid rain, and the callous misuse of tropical hardwoods.
2
) ( BEN ZUCKERMAN , op. cit., P. 33.
ويخمص إلى :
At that rate, and assuming no growth in population in 300 years we
would lose all currently cultivated land.
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منذ بدء وزراء التجارة فى العالـ أعماليـ إلبراز اتفاقات الجات إلى حيز
الوجود ،والحركة دائبة لمحاولة الربط بيف دفع عجمة التجارة لتحقيؽ األرباح وبيف
البيئة والحفاظ عمييا .لذلؾ وضعت عمى طاولة المفاوضات البرامج التفصيمية
لتنفيذ ذلؾ الربط.
وال يخفى أف ذلؾ الربط يعتبر تطبيقاً لما أشارت إليو ديباجة منظمة

التجارة العالمية حيث أوضحت أىمية التنمية مع ضرورة حماية البيئة .كما
أوجبت أىمية تطبيؽ اإلجراءات الصحية ،وأف تضع سمطات الدولة العامة نصب
عينيا حماية صحة اإلنساف والحيواف بيا فضالً عف المحافظة عمى البيئة.
واعماالً لما تقدـ فمقد اتفؽ وزراء التجارة فى مراكش عمى إنشاء لجنة

لمتجارة والبيئة ليا صالحيات فى مجاؿ تنظيـ التجارة المشتركة بيف الدوؿ
األعضاء فى المنظمة .سواء فى شأف السمع الزراعية أو الخدمات .وقامت تمؾ
المجنة بتحميؿ الروابط والعالقات بيف النظـ اإلجرائية التجارية واجراءات حماية
البيئة بصورة تبمور إمكانات تعزيز العالقة بما يحقؽ التطور الدائـ .وانتيت
المجنة إلى وضع التوصيات التى مف شأنيا تحقيؽ التعاوف المشترؾ بيف الدوؿ.
بيد أف المالحظ عمى عمؿ المجنة سالؼ الذكر أنو لـ يناط بو
االختصاص البيئى بصفة رئيسية ،وانما انحصرت ميمتيا فى تنمية التعاوف
المشترؾ بيف الدوؿ األعضاء فى المنظمة بما ال ينعكس بالضرر عمى السياسة
البيئية فى كؿ دولة .ومف جية أخرى فإف المالحظ عمى عمؿ المجنة أنيا
تستيدؼ التصدى لتحقيؽ التنسيؽ السياسى بيف الدوؿ بما يسمح بحماية البيئة
كنتيجة لذلؾ التنسيؽ .
والثابت أف المجنة المنبثقة عف منظمة التجارة الدولية إذ وضعت تقري اًر

بأعماليا أوضحت مجموعة مف األسس لعؿ أىميا أف الدوؿ تفضؿ بحث مشاكؿ
البيئة المؤثرة فى حسف الجوار مف خالؿ اتفاقات متبادلة ،وىو أمر سبؽ التأكيد
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عميو مف خالؿ إجتماع لجنة شئوف البيئة والتنمية التابع لألمـ المتحدة عاـ
 .3992كما انتيت المجنة إلى أف المفاوضات الدولية المستقمة لمشاكؿ البيئة
بعيداً عف منظمة التجارة يساعد  -بال شبية  -عمى عدـ التداخؿ بيف

اختصاصات المنظمة ومشاكؿ البيئة.

وجدير بالذكر أف البرامج التى وضعتيا اتفاقات الجات والتى كانت أساساً

لعمؿ المجنة المنبثقة عف منظمة التجارة العالمية استيدفت أف تكوف إجراءات

الدوؿ داخمياً لممحافظة عمى البيئة نابع مف تقديـ منتج لمتصدير ال يضر بصحة
اإلنساف  ،وال يؤثر فى صحة المستيمؾ لذلؾ المنتج .ومف ثـ فمقد وردت
نصوص منظمة التجارة العالمية عمى نحو يؤكد عمى ضرورة الشفافية فى تأميف
التعامالت التجارية المتبادلة ،فضالً عف أىمية تقديـ المعمومات الصحية عف
المنتج التجارى بحيث نصؿ فى النياية إلى تجنيب الدوؿ الدخوؿ فى منازعات

تجارية.
وجدير بالذكر أف بعض الدوؿ النامية التى شاركت فى إجتماعات الجات
عاـ  3980أكدت عمى أف ما يتـ استيراده مف منتجات زراعية تصدرىا الدوؿ
األكثر تقدماً تحمؿ خطورة ميكروبية تؤثر عمى البيئة وصحة اإلنساف .ولقد
بحثت مجموعة العمؿ فى اتفاقات الجات تمؾ المشكمة فى نياية عاـ 3980
وانتيت إلى وضع مبدأ أساسى مفاده أف توضع عمى السمع المصدرة إلى الدوؿ
النامية جميع المعمومات بما يسمح لمدوؿ المستوردة أف ترفض تمؾ السمع إذا ما
جاءت المواصفات والمعمومات عمى عكس القواعد المتعارؼ عمييا .ومازالت
محاوالت الدوؿ النامية عمى قدـ وساؽ مف أجؿ حماية بيئتيا مف المنتجات
المستوردة المخالفة لممواصفات الدولية وتضر فى نفس الوقت بالبيئة الداخمية
وبالصحة العامة لإلنساف داخؿ الدولة.
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واستم ار اًر ألعماؿ منظمة التجارة العالمية فقد بدأت دورات أخرى اجتمع

خالليا الوزراء .وفى عاـ  3999انعقد فى ممينار اجتماعات المنظمة لمناقشة
ومتابعة تنفيذ ق اررات المنظمة .وما ييمنا أنو فى مجاؿ البيئة كاف الضغط
واضحاً عمى الدوؿ األعضاء ألجؿ إلزاـ الدوؿ أعضاء المنظمة بمناقشة سياسة
اإلصالح الزراعى المنصوص عمييا فى المادة  20مف االتفاقية .وأكد ممثمو

االتحاد األوروبى فى ىذا الشأف عمى ضرورة وضع سياسة زراعية تجارية ثابتة.
فضالً عف ضرورة وضع سياسة تعويضية لمدوؿ المضرورة ووضعيا موضع
التنفيذ المنصوص عمييػا فى المادة .33

كما أكدت المجموعة األوروبية عمى ضرورة وضع أطر قانونية واضحة
لمعالقة بيف قواعد المنظمة التجارية العالمية وعمـ البيئة بشفافية كاممة.
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انفصم انثبني

املسئونيت اندونيت اننبمجت عن
تقديم :

تهويث انبيئت

عالم صغير فى ظل عصر العولمة.
فى دراسة لنا مع بداية عقد التسعينات ذكرنا أف السنوات األخيرة أتت
بالكثير مف المتغيرات التى دقت  -وبعنؼ  -أعناؽ القواعد التقميدية لمقانوف
الدولى العاـ .والح فى األفؽ منظور حديث استصرخ وىاجـ بشدة تمؾ القواعد
حتى خيؿ لمناظر أف السنيف القادمة تحمؿ بيف طياتيا أوضاعاً لما تكف فى
حسباف الدوؿ التى أرست قواعد القانوف الدولى التقميدى.

ويبدو أف ما توقعناه قد التحؼ بالسنيف التالية ،فجاءت األحداث أقرب إلى
ما ورد بحسنا .إذ واجو العالـ منذ عاـ  3993تقريباً تحوالت جد خطيرة جاءت
متدفقة وسريعة وفجائية بحيث أذىمت أكثر المتوقعيف لمتغيرات والتحوالت

السياسية .وال نبالغ فى القوؿ بأف تمؾ التحوالت حرصت عمى مسخ ما كاف
يعتبر مف المسممات فى العالقات الدولية .وفى عقدى أف تمؾ التحوالت واف كاف
مخططاً ليا ،إال أنيا انيمرت بصورة حيرت أكثر الدوؿ تحكماً فى مصير العالـ.
وأياً ما كاف شكؿ العالقات الدولية فى وضعيا الراىف ،إال أنو يمكف رصد

ثالث ثورات متزامنة ومترابطة تحوط وضع العالقات الدولية وتغمفيا .فتوجد
الثورة السياسية وتعنى االنتقاؿ مف الشمولية والسمطوية إلى الديمقراطية واحتراـ
حقوؽ اإلنساف ،والثورة القيمية وتعنى االنتقاؿ مف القيـ المادية إلى القيـ ما بعد
المادية ،والثورة المعرفية وىى تتمركز فى االنتقاؿ مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة
فضالً عف فكرة العولمة وتمؾ األخيرة قد تغير المجرى التاريخى لمعالقات الدولية
وقد تيدـ الكثير مف النظريات والثوابت فى قواعد القانوف الدولى العاـ.
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واذا كاف مف الصعوبة بمكاف وضع تعريؼ دقيؽ لمعولمة نظ اًر لتأثرىا

بأيدلوجيات الباحثيف واتجاىاتيـ .إال أف القدر المتفؽ عميو أف العولمة ستيدـ
تأميـ جميع الظواىر العالمية المستقرة سواء أكانت اقتصادية أـ سياسية أـ ثقافية
أـ اجتماعية لصالح منظور محدد وواحد ال يختمؼ باختالؼ المكاف أو اليوية.

وقد يعترض البعض عمى استخداـ مصطمح التأميـ بحسباف أنو يرد أصالً

عمى األصوؿ المادية واألشياء بصفة عامة .إال أننا نرى أف التأميـ قد يطيح
كذلؾ بالقوانيف المحمية لصالح قانوف واحد يرسخ قواعده الفئة المسيطرة عمى
المجتمع الدولى.

وحتى تتضح الصورة أكثر فإف المثؿ قد يبمور مقصدنا نظ اًر لصعوبة

الفكرة أو عمى أقؿ تقدير واقعيتيا الفجة التى تشحذ الذىف لرفضيا .فمثالً ماىية
الثقافة العالمية التى يمكف أف تسود فى مواجية خصوصيات ثقافية فى العالـ
العربى أو اإلسالمى .فالواضح فى ظؿ ثورة االتصاالت الراىنة أنيا تساعد عمى
نشر الثقافات والقيـ اإلنسانية المختمفة .وىو األمر الذى قد يثير القمؽ لثقافات
عريقة أو نامية .ذلؾ أف تمؾ الوسائؿ المتطورة (أقمار صناعية ،وشبكات
فضائية) ستعكس خمالً واضحاً  ،إذ تممؾ الدوؿ المتقدمة والشركات متعددة
الجنسيات قدرات مالية وتكنولوجية تساعدىا عمى بث رسالتيا وأفكارىا وقيميا

وأخبارىا فى مواجية دوؿ نامية ال تممؾ تمؾ القدرات ،األمر الذى يعكس تفوقاً

واضحاً لصالح الثقافات والمعمومات التى تبثيا الدوؿ المتقدمة.

وازاء التبايف سالؼ الذكر فى شأف التأثيرات السمبية لمعولمة ذىب البعض
إلى القوؿ بأف العولمة ستساعد عمى تحكـ الشركات المتعددة الجنسية فى اإلدارة
االقتصادية العالمية بحيث تتراكـ أرباحيا عمى حساب شعوب دوؿ الجنوب
فضالً عما يرتبو ذلؾ مف إضعاؼ السيادة القومية لمدوؿ.
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وترتيباً عمى ما تقدـ فإنو يبيف مدى تأميـ الثقافات الخاصة لصالح ثقافة

عالمية واحدة باعتبار أف الثورة االتصالية بما تتضمنو مف القنوات الفضائية التى
تبث الرسائؿ التميفزيونية لمختمؼ أنحاء المعمورة بثاً مباش اًر ،باإلضافة إلى شبكة

االنترنت فى زيادة التفاعؿ الثقافى عمى مستوى العالـ .بيد أف المشكمة ىى أف
تدفؽ ىذه الرسائؿ اإلعالمية والثقافية يأتى مف المراكز الرأسمالية بكؿ قوتيا
وعنفوانيا وقدرتيا التكنولوجية ،وينعكس عمى دوؿ ال حوؿ ليا وال قوة والتى
تصبح فى الواقع مجرد مستقبمة ليذه الرسائؿ اإلعالمية والثقافية بكؿ ما تحممو
فى طياتيا مف قيـ وأخالقيات ،بعضيا تعتبر فى نظر تمؾ المجتمعات قيما

سمبية وأحياناً مدمرة .وىى فى جميع األحواؿ تحمؿ خطر تيديد الخصوصيات

الثقافية ليذه المجتمعات(.)3

املبحـث األول

مشكالث انبيئت

في منظور اجلبث ومنظمت انتجبرة انعبمليت
كتطبيق نفكرة انعوملت

يخالجنى إحساس قوى أف الدوؿ الكبرى حاولت وتحاوؿ أف تجيض
مناقشة مشكالت البيئة داخؿ أجيزة األمـ المتحدة ،وزجت بيا فى االتفاقية
الجديدة لمجات ألسباب أبعد ما تكوف عف المصمحة الدولية العامة.
وبإطاللة سريعة عمى تمؾ االتفاقية التى تـ التوقيع عمييا فى ديسمبر
 3993وتعرؼ باسـ االتفاقية العامة لمتعريفة والتجارة ،نجد أنيا وضعت 28
اتفاقاً فرعياً ما ييمنا التركيز عميو ىو تنظيـ التجارة العالمية فى مجاؿ الخدمات
كخدمات التأميف ،والنقؿ والسياحة والبيئة والممكية الفكرية.

( ) 3السيد ياسيف  .العولمة والطريؽ الثالث  -ص . 40
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وفى ىذا الشأف تنص قواعد االتفاقية الخاصة بالخدمات عمى عدـ التمييز
بيف مقدمى الخدمات التجارية ،وما يسمى بالدولة األجدر بالرعاية ،فضالً عف
عدـ النص عمى حؽ عقد مفاوضات أو معاىدات ممزمة لألطراؼ ،وتفويض

المنظمات التى تقع تحت سيطرة الدوؿ الغنية (البنؾ الدولى ،منظمة التجارة
الدولية ،نادى باريس) عمى االستئثار بوضع قواعد ىذه الخدمات.
ويكفى أف نشير إلى أف المفاوضات الخاصة بيذه السمع الخدمية عامة
والتى تـ االنتياء منيا عاـ  3995بإنشاء منظمة التجارة العالمية سوؼ تحقؽ
أرباحاً لمواليات المتحدة تصؿ إلى  73بميوف دوالر والياباف  50مميوف والسوؽ
األوروبية  60مميوف .فإذا أضفنا أف ذات االتفاقية سترفع تكمفة حصوؿ الدوؿ
النامية عمى المعرفة والتكنولوجيا بدرجة مخيفة لتفيمنا قدر التزاـ الدوؿ الغنية
باألىداؼ التنموية لمدوؿ النامية.
وأظننى ال أبالغ فى خوفى المستقبمى وحذرى الشديد منو إذا عممنا أف
اتفاقية الجات تنظـ جممة موضوعات تتصؿ إتصاالً حيوياً بمشاكؿ البيئة .فعمى

سبيؿ المثاؿ بالنسبة لمصر -:

فى مجال السمع الزراعية  :تعتمد مصر إعتماداً كبي اًر عمى واردات غذائية

مف الخارج حيث تصؿ وارداتيا السنوية منيا إلى  234مميوف جنيو عاـ 3992
مثالً .لذا فإنيا تعرض لزيادة ممحوظة فى فاتورة الغذاء نتيجة لتخفيض الدوؿ
المتقدمة لدعـ الصادرات الزراعية ،ومع االعتماد عمى الذات فى ظؿ الزيادة

السكانية المتفاقمة فضالً عف إلغاء دعـ المنتج المصرى يؤدى إلى استخداـ مواد
كيماوية لتحقيؽ دورة ربحية سريعة لرأس الماؿ وىو ما يفضى إلى ازدياد اعتالؿ

الصحة العامة لممواطف المصرى.
وفى االعتماد عمى الشركات األجنبية فى إدارة وتصنيع بعض السمع،
عمماً بأف اليدؼ األساسى ىو تحقيؽ الربح بشكؿ أساسى بغض النظر عف
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اآلثار البيئية المدمرة .أمر يفضى إلى تأثيرات سمبية عمى البيئة المصرية وخير
دليؿ عمى ذلؾ تجربة الب ارزيؿ فى استبداؿ الديوف وما أثارتو مف مشكالت خاصة
بغابة األمازوف.
إف احتواء جدوؿ أعماؿ الجات عمى قواعد منظمة لمممكية الفكرية المتعمقة
بالتجارة سوؼ تثير قضية حجب ثمار العمـ والمعرفة عف العالـ النامى ،ولف
تتيح لو االستفادة بالتكنولوجيا المتقدمة وكذلؾ فى المجاالت الحيوية كاألدوية
والتعميـ فى مقابؿ مادى معقوؿ وذلؾ يزيد ىذه الدوؿ فق اًر ،وأقؿ قدرة عمى
استم اررية أنماط التنمية بيا يقضى  -بال شبية  -إلى التأثير السمبى الفاعؿ

عمى البيئة .
وفى مجال السياحة  :فإف دخوليا مجاؿ التنظيـ والتقعيد مف خالؿ
اتفاقات الجات جعؿ مصر تدخؿ مجاؿ منافسة مع دوؿ منطقة الشرؽ األوسط
وخارجيا ،وحاؿ اعتالؿ صحة البيئة المصرية فى مجاؿ النظافة والغذاء والماء
سوؼ يجعؿ التفاؽ الجات فى مجاؿ ىذه السمعة الخدمية دوره التأثيرى السمبى
الذى ال يعمـ مداه إال المولى عز وجؿ.
وأياً ما كاف األمر فإف اإلصالح البيئى يعتمد عمى عدة محاور ال فكاؾ

مف حميا لعؿ أىميا يخمص فى التنمية انطالقاً مف معالجة الفقر بما يعنيو ذلؾ
مف االىتماـ بالصحة والتعميـ .وفى تفيـ مشكمة الزيادة السكانية الرىيبة وآثارىا

الوخيمة فى قضية االنتماء بمحاوره المختمفة.

املبحـث انثبني

تهويث انبيئت جرميت دونيت ويدرج في اختصبص
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احملكمت اجلنبئيت اندونيت

 -مفهوم الجريمة الدولية :

مف البدىى أف نقوؿ بوجود تعارض بيف تأثيـ تصرؼ الدولة الموصوـ
بعدـ المشروعية ،وبيف ما تتمتع بو مف سيادة .واألغمب أف يقاؿ أف الدولة بما
ليا مف سيادة تعتبر المرجع الوحيد فيما يتعمؽ بإصالح ما يرتبو تصرفيا مف
إضرار ،وبالتالى يخمص ليا الحؽ المطمؽ فى تقدير ما إذا كانت تصرفاتيا ترتب
المسئوليف مف عدمو .وكذا تقدير كيفية إصالح تمؾ األضرار.
بيد أف ذلؾ التصوير إرتبط  -لزوماً  -بفترة زمنية مف فترات تطور حياة

المجتمع الدولى ساد فييا تأليو سيادة الدولة بما يشممو ذلؾ مف استئثار جية
الحكـ فييا بكافة اختصاصات السمطة ومظاىرىا ،دوف ما خضوع لجية أعمى،
ودوف ما مشاركة مف جية مماثمة أو أدنى وعمى نحو يجعؿ مف ىذه السمطة
أكمؿ وأعمى وأشمؿ سمطة يمكف لممرء أف يتصورىا إذا ما استثنينا سمطة المولى
سبحانو وتعالى .غيرى أف انضماـ الدولة إلى المجتمع الدولى بغية الحفاظ عمى
مصالحيا الجوىرية والتزاميا  -تبعاً لذلؾ  -بأحكاـ القانوف جعميا تحنى فكرة

السيادة قميالً استيدافاً لإلبقاء عمى كيانيا ولمحصوؿ عمى ضماف أكبر لصيانتيا

فى كنؼ المجتمع الدولى.

وىكذا وقر فى ضمير المجتمع الدولى تصور قياـ المسئولية المترتبة عمى
اإلخالؿ بقواعد القانوف الدولى اآلمرة باعتبارىا مبدأ ال غنى عنو ألى نظاـ
قانونى .غير أف المسئولية التى سادت قصرت عمى إمكاف االلتزاـ بتعويض ما
يترتب عمى اإلخالؿ بااللتزامات بصفة عامة ولـ يرؽ إلى الذىف أف يعرؼ
النظاـ الدولى ما يقابؿ المسئولية الجنائية فى القانوف الداخمى.
ورغـ أف لجنة المسئوليات التى شكميا مؤتمر السالـ فى  25يناير عاـ
 3939قد جرمت بعض األفعاؿ معتبرة إياىا جرائـ حرب ،كيدـ اآلثار التاريخية
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والمنشآت الدينية أو الخيرية ،إال أف ىذا التجريـ كاف عمى استحياء إذ لـ يوضح
جية االتياـ أو الجية التى يناط بيا تنفيذ العقاب.
ويذىب جانب فقيى إلى القوؿ بأف محكمة نورمبرج تعد عمالً إنشائياً فى

دائرة العدالة الجنائية .إذ قررت ألوؿ مرة المسئولية الفردية لمحكاـ المسئولية عف
حرب االعتداء ،كما قررت وجوب عقابيـ بوسيمة دولية.
ورغـ إتفاقنا مع مانحاً إليو الفقو مف تسميط الضوء عمى محاكمات نورمبرج

ودورىا فى إبراز تفعيؿ معنى الجريمة الدولية ،إال أننا نرى أف فكرة التأثير
والتجريـ كانت ليا جذورىا األولى ولبناتيا الخصبة سواء فى ظؿ عصبة األمـ أو
الفقو التقميدى آنذاؾ .إذ كانت نظرة الفكر القانونى فى تمؾ الفترة إلى بعض
التصرفات الدولية عمى أنيا تمثؿ درجة مف الخطورة أكثر مف غيرىا كالحرب
العدوانية باإلضافة إلى ما أكده البعض مف وجود فئة مف الجرائـ تسمى جرائـ
الحرب ،وىى التى يترتب عمى وقوعيا إلحاؽ ضرر بأكثر مف دولة .غير أف
التمسؾ بأىداب السيادة  -حينئذ  -جعؿ مف الصعوبة بمكاف خمع وصؼ
التجريـ عمى إنتياؾ مثؿ ىذه القواعد أو إضفاء وصؼ التأثيـ عمييا.
ومع نمو وازدىار العالقات الدولية سيما مع اتساع المساحة المعقودة لدوؿ
العالـ الثالث بدا فى األفؽ تأثير أكبر لتمؾ الدوؿ ،أفضت إلى تأثيـ أنماط مف
التصرفات ال يستوجب الحاؿ اعتبارىا  -فحسب  -غير مشروعة فى ضوء
قواعد المسئولية التعويضية ،وانما باعتبارىا جريمة دولية.
وىكذا طرحت التصرفات الدولية المتجددة ذاتيا عمى مسرح األحداث
الدولية ،وفرضت الجريمة الدولية نفسيا عمى بساط البحث فشغؿ معناىا ألباب
الفكر القانونى وداعب خياؿ الفقو الدولى بيف محدد لمعناىا وآخر رافض لمغزاىا
وثالث حائر مف ولوجيا.
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فقيؿ فى معنى الجريمة الدولية أنيا سموؾ بشرى عمدى يراه المجتمع
الدولى ممثالً فى أغمبية أعضائو مخالً بركيزة أساسية لكياف المجتمع ويكوف

منافياً لمضمير البشرى العالمى .أو ىى  -فى رأى آخريف  -عدواف عمى

مصمحة أساسية لممجتمع الدولى .وفى رأى ثالث أنيا تصرفات مضادة لقواعد
القانوف الدولى إلنتياكيا المصالح التى قررت الجماعة الدولية حمايتيا بقواعد
ىذا القانوف.
ولقد توجت لجنة القانوف الدولى بصمات ومحاوالت الفقو فضالً عف

مواقؼ دوؿ العالـ الثالث وذلؾ بمناسبة وضعيا لمشروع

قانوف المسئولية

الدولية .إذ أكدت فى المادة  2/39مف المشروع أف الجريمة حماية المصالح
الحيوية لممجتمع الدولى والذى يعد انتياكيا جريمة فى منظور المجتمع الدولى.
وبينت المادة  3/39مف المشروع صو اًر لبعض التصرفات التى تمثؿ

سموكاً غير مشروع والمكوف لمجريمة الدولية .فقررت أنو مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ

الفقرة  2وبناء عمى قواعد القانوف الدولى المرعية اإلجراء يمكف أف تنجـ الجريمة
الدولية عف -:
( أ ) إنتياؾ خطير اللتزاـ دولى ذى أىمية جوىرية لمحفاظ عمى السمـ واألمف
الدولييف كااللتزاـ بتحريـ العدواف.
(ب) إنتياؾ خطير اللتزاـ دوؿ ذى أىمية جوىرية لضماف حؽ الشعوب فى
تقرير مصيرىا ،كااللتزاـ بتحريـ فرض السيطرة االستعمارية أو مواصمتيا
بالقوة.
(جػ) إنتياؾ خطير وواسع النطاؽ اللتزاـ دولى ذى أىمية جوىرية لحماية
الشخص اإلنسانى ،كااللتزاـ بتحريـ الرؽ ،وتحريـ اإلبادة الجماعية ،أو
بتحريـ الفصؿ العنصرى.
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(د ) إنتياؾ خطير لاللتزاـ دولى ذى أىمية جوىرية لحماية وصوف البيئة البشرية
كااللتزاـ بعدـ التموث الجسيـ لمجو أو البحار.
وتطبيقاً لممادة سالفة الذكر أكدت اتفاقية حظر استخداـ تقنيات التغيير فى

البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى أنو-:

(م )1تتعيد كؿ دولة طرؼ فى ىذه االتفاقية بعدـ استخداـ تقنيات التغيير
فى البيئة ذات اآلثار الواسعة االنتشار أو الطويمة البقاء أو الشديدة ألغراض
عسكرية أو ألية أغراض عدائية كوسيمة إللحاؽ الدمار أو الخسائر أو األضرار
بأية دولة طرؼ آخرى.
(م )2يقصد بعبارة «تقنيات التغيير فى البيئة كما ىى مستعممة فى المادة
األولى أية تقنية إلحداث تغيير  -وعف طريؽ التأكيد المتعمد فى العمميات
الطبيعية  -فى دينامية الكرة األرضية أو تركيبيا أو تشكيميا ،بما فى ذلؾ
مجموعات أحيائيا المحمية وغالفيا الصخرى وغالفيا المائى وغالفيا الجوى أو
فى دينامية الفضاء الخارجى أو تركيبو أو تشكيمو.
كما أكد الممحؽ اإلضافى األوؿ الصادر عاـ  3977تطبيقاً التفاقات

جنيؼ عاـ  3949فى شأف حماية ضحايا المنازعات الدولية المسمحة عمى
حظر استخداـ وسائؿ أو أساليب القتاؿ التى يخشى إضرارىا بالبيئة الطبيعية
أض ار اًر بالغة واسعة االنتشار (ـ.)3،2/55/ ، 3/35

 اإلضرار بالبيئة كجريمة دولية -:البادى مف استقراء مشروع لجنة القانوف الدولى لممسئولية الدولية يبيف -
وبحؽ  -أنيا أدرجت تمويث البيئة ضمف األفعاؿ المعتبرة كجريمة دولية .وىو ما

47
أكده الممحؽ اإلضافى التفاقات جنيؼ عاـ  3977فى شأف قواعد القانوف
الدولى اإلنسانى .
وليس بمستغرب أف يدرج التمويث فى عدد الجرائـ الدولية سيما وأف الفعؿ
يشكؿ إىدا اًر لحقوؽ اإلنساف ولحماية وصوف الشعوب والكائنات الحية عموماً

مف االندثار والفناء.

فعؿ االنتياؾ لمبيئة يندرج إذف فى مدارؾ الجريمة المنصوص عمييا فى
المادة  2/39مف مشروع المجنة خاصة عندما نصت عمى أف الفعؿ المكوف
لمجريمة الدولية ىو نتاج إنتياؾ الدولة اللتزاـ يحمى ويصوف مصالح أساسية
لمجماعة الدولية.
كما يندرج ضمف األوصاؼ المنصوص عمييا فى المادة  3/39والتى
نصت عمى أف مف بيف الجرائـ الدولية االنتياؾ الخطير اللتزاـ دولى ذى أىمية
جوىرية لحماية وصوف البيئة البشري كااللتزاـ بعدـ التموث الجسـ لمجو والبحار.
ولو سممنا جدالً بأف الجرائـ البد وأف تحدد وينص عمييا صراحة مف خالؿ

ضوابط محددة موضوعة سمفاً ،فإننا نشايع إتجاىاً فقيياً يرى أف تحديد خصيصة

الجريمة الدولية والخصائص الرئيسية المميزة ليا يعتمد عمى الجماعة الدولية
التى تضع تمؾ الضوابط .فالفعؿ غير المشروع يجب أف يكوف معياره شخصى،
يعتمد  -بالدرجة األولى  -عمى ما تعترؼ بو وتقره الجماعة الدولية فى

مجموعيا .وال يعنى اإلحالة عمى الجماعة الدولية ضرورة موافقة الدوؿ جميعاً،

أو أف يخوؿ إلحداىا االعتراض عمى تصنيؼ فعؿ ما بكونو جريمة .وانما
المقصود أف يكوف الفعؿ غير مشروع بالنسبة لممكونات األساسية لمجماعة
الدولية .أى األنظمة الرئيسية فييا.
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ويرجع موقفنا مف تأييد ىذا االتجاه إلى القناعة الحالية بظروؼ المجتمع
الدولى وظروؼ القواعد القائمة فيو .فيو أقصى األمانى فى الفترة الراىنة.
وىذا ما يتفؽ ومنطؽ المادة  2/39مف مشروع لجنة القانوف الدولى .أى
أف المادة أوضحت وجود تفويض المجتمع الدولى فى تحديد ماىية الجريمة التى
تيدد مصالحو .أى أف مشروع المجنة قد تبنى مفيوما خاصاً لممجتمع الدولى

حيث بمورتو فى صورة شخصية قانونية ليا مكنة التعبير المستيدؼ ترتيب اآلثار
القانونية.

وحتى لو سايرنا نيجاً آخر يرى تخويؿ الجمعية العامة ومجمس األمف

سمطة تصنيؼ الجرائـ الدولية فإف القرار الصادر مف أييما فى شأف ما ترتكبو

دولة ما يفضحيا ويشير بيا أماـ المجتمع الدولى ويضعيا بمعزؿ عنو(.)3
 -الجهة التى يناط بها فعل جريمة التمويث -:

إنتيينا فى البند السابؽ إلى توجو المجتمع الدولى نحو اعتبار فعؿ تمويث
البيئة يشكؿ جريمة دولية بالنظر إلى أنو يخؿ بركيزة أساسية لكياف المجتمع.
وأصبح التساؤؿ المطروح يدور فى فمؾ الفاعؿ الذى ينسب إليو فعؿ التجريـ.
فيذىب جانب فقيى إلى أف الجريمة بصفة عامة والجريمة الدولية بصفة
خاصة ال ترتكب إال مف قبؿ شخص طبيعى ألنو الوحيد الذى يمتمؾ اإلرادة

المستيدفة الرتكاب الجريمة .وىو ماال يتوافر لمدولة بداىة ( .)2فالمسئولية
الدولية تثار حياؿ األفراد كما حدث فى محاكمات نورمبرج وطوكيو ورواندا .وىذا
أيضاً ما قرره وفاؽ إبادة الجنس البشرى .فالفرد يمكف أف يسأف عف جرائـ
) 1( M. Gounelle, Quelques remarques sur la notion de Crime
international, Melange Paul Reuter A.Pedone, Paris, p.p. 323-324.
2
) ( Schwarzenberger, International responsibility in time of war,
B.Y.B, 1965, P.15.
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الحرب ،وجرائـ إبادة الجنس البشرى ،ومخالفة أحكاـ إتفاقية جنيؼ لعاـ 3949
الخاصة بمعاممة أسرى الحرب ،ىذا باإلضافة إلى الجريمة التقميدية وىى
القرصنة.
وعمى عكس االتجاه السابؽ يذىب جانب فقيى آخر إلى أف الجريمة
الدولية ليا خصوصيتيا التى ينبغى أال تقاس عمى فكرة الجريمة فى القانوف
الداخمى .ومف ثـ فطالما أف الدوؿ ىـ أطراؼ النزاعات الدولية ،وأطراؼ القضايا
الدولية ،فإنو باإلمكاف أف يسند الفعؿ الجنائى الدولى إلى الدوؿ وحدىا .ويستطرد
أنصار ىذا االتجاه فى القوؿ بأف االعتراؼ بسيادة الدولة ال يتناقض مع إمكانية
إسناد اإلتياـ إلييا طالما خرقت قاعدة جنائية دولية ،والقوؿ بغير ذلؾ يتيح لمدوؿ

انتياؾ الحرمات باسـ السيادة وىو قوؿ ال يتفؽ وفكرة الشرعية الدولية (.)3

وفى عقدى الشخصى أف الجريمة ترتبط  -دوماً  -بشخص طبيعى بعينو

يتولى ارتكابيا سواء بنفسو أو بمساعدة غيره .وأف حكاـ الدوؿ إذ يصدروف
األوامر لقواتيـ بارتكاب الجرائـ  ،فإف فعمة الجريمة تنسب إلى الحاكـ وقواتو
جنائياً ،أما التعويض المدنى فإف المسئوؿ عنو ىو الدولة ذاتيا .أى أننى أفرؽ
بيف الشؽ الجنائى المرتبط بضرورة نسبتو إلى شخص طبيعى سواء أكاف حاكـ

الدولة أو مساعديو .أما الشؽ المدنى فإف الدولة تسأؿ عنو باعتبار مسئوليتيا
عف اختيار حكاميا.
وترتيباً عمى ما تقدـ فإف فعؿ التمويث ينسب إلى حاكـ الدولة أو مساعديو

أما المسئولية المدنية عنو ،فتتحمميا الدولة ذاتيا.

 الجهة القضائية المختصة دولياً بنظر جريمة التمويث -:) 1( Donne dieu de Vabres, les proces de Nuremberg devant les
principes modernes de droit penal international, R.C.A.D.I, 1947,
tome 10, P. 562 ...... etc.
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أحالت اتفاقات جنيؼ والممحقيف اإلضافييف عمى األطراؼ المتعاىدة إتخاذ
اإلجراءات المناسبة نحو إصدار التشريعات الالزمة لفرض عقوبات فعالة عمى
األشخاص الذيف يقترفوف الجرائـ الدولية .ومعنى ذلؾ أف االتفاقات خولت الدولة
نفسيا حؽ معاقبة مقترؼ الجريمة مف رعاياىا .ولـ يثر فى الذىف  -آنذاؾ -
إمكانية أف ترتكب الدولة عف طريؽ حكاميا جريمة اإلنتياؾ .وازاء تطور
وتصاعد وتشابؾ األحداث بات فى ذىف المجتمع الدولى إمكانية إثارة الجريمة
الدولية فى مواجية حكاـ دولة بعينيا .وأثير معيا تساؤؿ ىاـ وجد خطير يتمثؿ
فيمف ىى الجية القضائية المختصة بنظر الجريمة الدولية ،ومنيا جريمة
التمويث.
إف صبر أغوار التاريخ يوضح  -بجالء  -وجود المشروعات الدولية التى
نحت إلى تكويف نظاـ قضاء جنائى دولى لمعاقبة مرتكبى الجرائـ الدولية .فمنذ
نشأة عصبة األمـ اجتيد الفقو نحو رسـ صورة محددة لمحكمة جنائية تختص
بنظر الجرائـ الدولية المخالفة لمنظاـ العاـ فى المجتمع الدولى .وعمى الرغـ مف
تبايف وجيات النظر حوؿ رسـ الصورة المثمى لمقضاء الجنائى الدولى ،إال أف
سيادة الدوؿ وغمواء التشدؽ برحيقيا وقفت عقبة كؤود أماـ نشأة أى صورة مف
صور القضاء الجنائى الدولى.
واذا كاف الفقو الدولى قد دأب عمى رسـ المشروعات المختمفة لمنموذج
القضائى الدولى ،فإف تمؾ الصور لـ يكتب ليا النجاح ،سواء فى صورة محكمة
جنائية مستقمة ،أو فى صورة دائرة جنائية تتبع محكمة العدؿ.
ومف الطمى أف نشير إلى قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة الصادر فى
ديسمبر  ،3952إذ استيدؼ تشكيؿ لجنة خاصة مف ممثمى  37دولة مف الدوؿ
األعضاء فى األمـ المتحدة ،لتتولى إعداد مشروع معاىدة دولية إلنشاء محكمة
جنائية دولية .واذ مارست المجنة سالفة الذكر عمميا انتيت إلى إعداد مشروع
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بأربعة مقترحات لصورة المحكمة الجنائية المنتظرة .أوليا تعديؿ ميثاؽ منظمة
األمـ المتحدة بما يسمح بإضافة دائرة جنائية بمحكمة العدؿ الدولية .والثانى
إصدار قرار مف الجمعية العامة بإنشاء محكمة دولية مستقمة .والثالث إنشاء تمؾ
المحكمة مف خالؿ معاىدة دولية .والرابع إصدار قرار مف الجمعية العامة يوصى
فيو بإنشاء المحكمة عمى أف يتزامف مع معاىدة دولية إق ار اًر لتوصية الجمعية

العامة.

وأياً ما كاف أمر المشروعات المختمفة ،فإنو وعمى الرغـ مف تحبيز المجنة

ألسموب المعاىدة الدولية الجماعية مف خالؿ منظمة األمـ المتحدة ،إال أنو أرجئ
النظر فى إنشاء تمؾ المحكمة مف حيث المبدأ ( .)3وحتى مشروع لجنة القانوف

الدولى لممسئولية الدولية فإف المادة  39منو خمت مف تحديد لتمؾ الجية
القضائية المنوط بيا نظر المسئولية الدولية لمجرائـ الدولية.
وقد ذىب البعض إلى القوؿ بأنو مع اعتراؼ الفقو والقضاء الدولييف بوجود
ما يسمى بالمصمحة االجتماعية الدولية المتميزة عف المصالح الذاتية لكؿ دولة،
إال أنو أنكر  -بوجو عاـ  -وجود ما يسمى بدعوى الحسبة الدولية التى يحؽ
بمقتضاىا ألية دولة مف الدوؿ أف تنيض بذاتيا لمدفاع عف الشرعية الدولية .أو

أف تقوـ فييا بدور المدعى العاـ فى إطار النظاـ القضائى الدولى( .)2وىنا يخيـ
الغموض عمى الحموؿ التى تكفؿ أعماؿ الحماية القانونية ألحكاـ المادة  39مف
) 1( Liang Li-y, The establishment of the international Criminal
Jurisdiction, A.J.I.L, 1953-4, vol. 47, P.P. 639-645.
2
) ( Bassuini, International Criminal law, Sizthaff, Noodhaff,
Netherland, 1980, P.20.
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مشروع قواعد المسئولية الدولية ،وكيفية الدفاع عف ىذا النوع مف المصالح

الجوىرية واألساسية ضد ما يعتبر جريمة دولية(.)3

وقد اقترح البعض اآلخر إمكانية تخويؿ جياز لو سمطة االتياـ والحكـ
فى المجتمع الدولى ىذا االختصاص .حيث يتولى باسـ المجتمع مواجية الجرائـ
التى تمس كيانو ومصالحو االجتماعية المتميزة .وينتيى إلى أنو مع عدـ وجود
مثؿ ذلؾ التنظيـ فإف المسئولية الدولية ستظؿ مفتقرة لمفاعمية والتأثير .ويترؾ
أمر التجريـ والتأثيـ لمدوؿ ذاتيا مع ما يترتب عمى ذلؾ  -بداىة  -مف مخاطر
الصراعات والنزاعات مع تفعيؿ لنظرية البقاء لألقوى.
والثابت أنو قد تـ التوقيع فى روما عاـ  3998عمى الميثاؽ األساسى
إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية بفتح باب التوقيع عميو فى  33يوليو 3998
حتى  37أكتوبر  3998فى و ازرة الخارجية اإليطالية ثـ يستمر باب التوقيع
مفتوحاً بعد ذلؾ حتى  33ديسمبر فى أروقة األمـ المتحدة.
والمتفؽ عميو أف اختصاص تمؾ المحكمة مقصور عمى محاكمة
األشخاص إزاء الجرائـ الخطرة التى تستحوذ عمى االىتماـ الدولى فضالً عما ىو

منصوص عميو فى إتفاؽ جنيؼ عاـ  3949والممحقيف اإلضافييف لعاـ 3977
وىى فى مجمميا جرائـ اإلبادة الجماعية والجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائـ

الحرب وجرائـ العدواف.
واعماالً لجممة الجرائـ التى تختص المحكمة الجنائية الدولية بالفصؿ فييا

فإف الجرائـ التى تستيدؼ اإلضرار بالبيئة الطبيعية ب اًر وبح اًر وجواً تدخؿ فى
( ) 3األستاذ الدكتور /محمد السعيد الدقاؽ ،شرطة المصمحة فى دعوى المسئولية عف
انتياؾ الشرعية الولية  -الدار الجامعية لمطباعة والنشر ،بيروت،3983 ،

ص.78
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اختصاص المحكمة باعتبار أف فعؿ التمويث كجريمة دولية يشكؿ أض ار اًر بالغة
بالمصالح الحيوية لممجتمع الدولى والذى يعد انتياكيا جريمة فى منظور

المجتمع الدولى.
وبات الخوؼ ي ارودنى أف يكوف اختصاص المحكمة الدولية الجنائية
بمحاكمة مرتكبى الجرائـ البيئية سيناريو جديد مغمؼ لتأكيد انتياء فكرة السيادة
الداخمية لمدوؿ ،وافساح المجاؿ لتأميـ القوانيف المحمية لصالح قوانيف دولية
تستيدؼ إىدار اختصاص المحاكـ الجنائية الداخمية.

موقف القانون الدولى اإلنسانى من حماية البيئة :
بنظرة عامة عمى اآلراء واالجتيادات الفقيية التى تناولت تحديد مفيوـ
القانوف الدولى اإلنسانى يتضح أنيا إما وضعت لو تعريفاً واسعاً أو تعريفاً ضيقاً.

54
فيذىب اتجاه إلى أف القانوف الدولى اإلنسانى يعنى تمؾ القواعد العرفية واالتفاقية
اإلنسانية التى تقيد حؽ أطراؼ النزاع – دولى أو غير دولى  -فى اختيار
وسائؿ وأساليب الحرب مع الخصـ وذلؾ بيدؼ حماية األشخاص والممتمكات

أثناء النزاع المسمح(.)3

وعمالً بيذا المفيوـ فإف القانوف الدولى اإلنسانى يجمع قانوف الىاى مع

مضموف قانوف جنيؼ والممحقيف اإلضافييف لعاـ  3977باإلضافة إلى حقوؽ
والتزامات القوات المتحاربة فيما بينيما أو فى مواجية الغير خاصة فى شأف
قواعد الحياد .وفى ىذا السياؽ أصدر األميف العاـ لألمـ المتحدة منشوره الدورى
فى  3999/9/6فى شأف احتراـ قوات األمـ المتحدة لمقانوف الدولى اإلنمسانى
ولقد تضمف المنشور محتويات القانوف واجبة االلتزاـ بيا .وتشمؿ حماية المدنييف

)1( H.P. Gasser, Le droit international liumanitaire CICR, 1993, p.17.

ويقوؿ:
"Il faut entendre par droit international humanitaire. Les regles
international qui restreignent pour des raisons humanitaires, le
droit des parties au conflit d' utiliser les methods et moyens de
guerre de leur choix ou protegent les personnes et les biens
offertes, ou pouvant etre affecter par le conflit.
ارجػع أيضػاً وجيػة نظػػر الػبعض بػأف القػانوف الػػدولى اإلنسػانى ىػو مجموعػة القواعػػد
التػػى تسػػتيدؼ فػػى حػػاالت النػػزاع المسػػمح حمايػػة األشػػخاص أو اإلنسػػاف المصػػاب
ويعػػانى مػػف ج ػراء ىػػذا الن ػزاع وحمايػػة األعيػػاف التػػى ليػػا عالقػػة مباش ػرة بالعمميػػات

العدائية.

د /زيداف مريوط ،مدخؿ فى القانوف الدولى اإلنسانى ،جنيؼ ،سنة .3988
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وماىية وسائؿ وأساليب الحرب واجراءات معاممة المدنييف خارج إطار المعركة
ومعاممة المعتقميف وحماية المرضى والجرحى وفرؽ اإلسعاؼ واألطباء(.)3

والمنشور فيما تضمنو مػف اختصػاص لقػوات عمميػات السػالـ التابعػة لألمػـ
المتحػػدة يبمػػور مفيػػوـ القػػانوف الػػدولى اإلنسػػانى فػػى رؤى منظمػػة األمػػـ المتحػػدة،
وىو يساير المعنى الواسع لذلؾ القانوف .وىو أمر منطقى لمنظمػة تسػتيدؼ حفػظ
السالـ واألمف الدولييف بكافة السبؿ والوسائؿ.
ويسػ ػػاير الػ ػػبعض اآلخػ ػػر ذات المفيػ ػػوـ الموسػ ػػع بقالػ ػػة أف القػ ػػانوف الػ ػػدولى
اإلنس ػػانى ى ػػو مجموعػ ػة األعػ ػراؼ الت ػػى ت ػػوفر الحماي ػػة لفئ ػػات معين ػػة م ػػف األفػ ػراد
والممتمكات وتحرـ أى ىجمػات قػد يتعرضػوف ليػا أثنػاء الصػراعات المسػمحة سػواء
أكان ػػت ى ػػذه الصػ ػراعات تتمت ػػع بالص ػػفة الدولي ػػة أـ بالص ػػفة غي ػػر الدولي ػػة ،وى ػػذه
األعراؼ مستمدة مف القانوف التعاىدى والقػانوف الػدولى العرفػى ،والػذى يشػار إليػو
بالترتيػػب بقػػانوف جنيػػؼ (القػػانوف التعاىػػدى لمص ػراعات المسػػمحة) وقػػانوف الىػػاى
(القانوف العرفى لمصراعات المسمحة) .وقانوف الىاى ال يعد قانونػاً عرفيػاً بكاممػو،
إن ػػو ف ػػى ف ػػى ج ػػزء من ػػو قانونػ ػاً عرفيػ ػاً ،وم ػػف ث ػػـ ف ػػإف الف ػػرؽ التقمي ػػدى ب ػػيف الق ػػانوف
التعاىدى والقانوف العرفى يتالشى(.)2

( )3راجع منشور األمػف العػاـ لألمػـ المتحػدة حػوؿ احتػراـ قػوات األمػـ المتحػدة لمقػانوف الػدولى
اإلنسػانى St/S G B/1999/13, 6 nout 1999 -:وجػاءت المػواد  8 ،7 ،6 ،5مػف
المنشور عمى النحو التالى:

Art.5 Protection de la population civil.
Art.6 Moyens et methods de combat.
Art 7. Traitement des civils et des personnes hors de combat.
Art.8 Traitement des personnes detenues.
( )2أ0د /محمػػود ش ػريؼ بسػػيونى ،مػػدخؿ فػػى القػػانوف اإلنسػػانى الػػدولى والرقابػػة الدوليػػة عمػػى
استخداـ األسمحة ،3999 ،ص .65
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ويؤكد الػبعض فػى ذلػؾ أف القػانوف الػدولى اإلنسػانى مػرادؼ لقػانوف الحػرب
أو بديالً عنو ،إال أف استخداـ اصطالح القانوف الدولى اإلنسانى يبرز الرغبة فػى
التأكي ػ ػػد عم ػ ػػى الط ػ ػػابع اإلنس ػ ػػانى لق ػ ػػانوف الن ازع ػ ػػات المس ػ ػػمحة .وق ػ ػػد أص ػ ػػبح ى ػ ػػذا

االص ػػطالح م ػػف االص ػػطالحات المتف ػػؽ عميي ػػا اآلف ،دوف إخ ػػالؿ بالدالل ػػة عم ػػى
حقوؽ اإلنساف أثناء النزاع المسمح(.)3

أمػػا االتجػػاه المضػػيؽ لمقػػانوف الػػدولى اإلنسػػانى فيػػو مجموعػػة القواعػػد التػػى
انتي ػػت إليي ػػا اتفاق ػػات جني ػػؼ وال ى ػػاى وتس ػػتحؽ أف توص ػػؼ بأني ػػا قواع ػػد دولي ػػة

وانسانية معاً فى وقت واحد( .)2وبمعنى آخر فإنػو يشػمؿ مجموعػة القواعػد الراميػة
إلى الحد مف آثار النزاعات المسمحة لدوافع إنسانية( .)3فالقانوف الػدولى اإلنسػانى

ىػو مجموعػػة مػف المبػػادئ والقواعػد المتفػػؽ عمييػا دوليػاً ،والتػى تسػػتيدؼ الحػد مػػف
استخداـ العنػؼ وقػت الن ازعػات المسػمحة عػف طريػؽ حمايػة األفػراد المشػتركيف فػى

العمميػ ػػات الحربيػ ػػة أو الػ ػػذيف توقف ػ ػوا عػ ػػف المشػ ػػاركة فييػ ػػا ،والجرحػ ػػى والمصػ ػػابيف
راجع أيضاً :أ0د /عبد النبى محمود فى قولو أف القانوف الدولى اإلنسانى ال يقتصر عمػى
القواعػد الػواردة فػػى اتفاقيػػات الىػػاى واتفاقيػػات جنيػؼ األربػػع والممحقػػيف الممحقػػيف بيػػـ ،بػػؿ
يتجػػاوز ذلػػؾ إلػػى كافػػة القواعػػد اإلنسػػانية المسػػتمدة مػػف اتفػػاؽ دولػػى آخػػر ،أو مػػف مبػػادئ

الدولى كما استقر بيا العرؼ ومبادئ اإلنسانية والضمير العاـ.

ارجػػع مؤلػػؼ سػػيادتو :القػػانوف الػػدولى اإلنسػػانى ،د ارسػػة مقارنػػة بالشػػريعة اإلسػػالمية ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،ط ،3993 ،3ص .9

( )3أ 0د /صالح الديف عامر ،مقدمة إلى دراسة قانوف النزاعات المسمحة ،دار الفكر العربى،
عاـ  ،3976ص .33

( )2راجع أ0د /محمد مصطفى يونس ،مالمح التطور فى القانوف الدولى اإلنسانى ،ط ،2دار
النيضة العربية ،القاىرة ،3996 ،ص .63

( )3ارج ػػع التقري ػػر الس ػػنوى ال ارب ػػع ع ػػف تطبي ػػؽ الق ػػانوف ال ػػدولى اإلنس ػػانى عم ػػى الص ػػعيد
العربى لعاـ  ،2006صادر عف المجنة الدولية لمصميب األحمر ،ص.6
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واألسرى والمدنييف ،وكذلؾ عف طريؽ جعؿ العنؼ فى المعارؾ العسكرية مقتص اًر
عمى تمؾ األعماؿ الضرورية لتحقيؽ اليدؼ العسكرى(.)3

ويسػ ػػتبعد الػ ػػبعض أحكػ ػػاـ الىػ ػػاى مػ ػػف قواعػ ػػد القػ ػػانوف الػ ػػدولى اإلنسػ ػػانى،
كالقواعد الخاصة بالحرب البحريػة أو الغنػائـ أو الميربػات أو قواعػد الحيػاد .فػذلؾ
القانوف ينطبؽ فقط عمى قانوف جنيؼ ،فيو فرع مف قانوف النزاعات المسمحة(.)2

ومما سبؽ يتضػح أف االتجػاه الفقيػى الموسػع اسػتيدؼ أف يتضػمف القػانوف
الػػدولى اإلنس ػػانى جمم ػػة المعاىػػدات واألعػ ػراؼ الت ػػى تػػوفر الحماي ػػة ألفػػراد بعي ػػنيـ
وممتمك ػػات بعيني ػػا م ػػع تحػ ػريـ تعرض ػػيا ألى ىجم ػػات أثن ػػاء النػ ػزاع المس ػػمح سػ ػواء
أكانت ىذه النزاعات تتسـ بالصفة الدولية أـ بالصفة غير الدولية.
ويبتغى االتجاه ذاتو االنتياء إلى فكػرة قواميػا حصػر الخسػائر الناجمػة عػف
الن ازع ػػات المس ػػمحة ف ػػى أض ػػيؽ نط ػػاؽ والمحافظ ػػة عم ػػى حق ػػوؽ اإلنس ػػاف وحرياتػ ػو

األساسية وكرامتو اإلنسانية(.)3

وأيػ ػاً ك ػػاف االتج ػػاه ف ػػى ش ػػأف تحدي ػػد مفي ػػوـ الق ػػانوف ال ػػدولى اإلنس ػػانى ،ف ػػإف

المالحػ ػػظ عمػػػى كتابػ ػػات الفقػ ػػو اسػػػتخداـ مصػ ػػطمح قػ ػػانوف جني ػػؼ وقػ ػػانوف الى ػػاى
كقسػػميف ليػػذا القػػانوف .والواقػػع أنػػو من ػػذ التوقيػػع عمػػى الممحقػػيف اإلضػػافييف لع ػػاـ
 3977زالت التفرقة بيف القانونيف كما سمؼ الذكر ،وانصػيرت فػى بوتقػة المحقػيف
خاصة األوؿ منيما القواعد التى وردت فى قانوف الىاى وقانوف جنيػؼ بحيػث لػـ
( )3أ0د/محمػػد ن ػػور فرحػػات ،ت ػػاريخ الق ػػانوف الػػدولى اإلنس ػػانى والق ػػانوف ال ػػدولى لحق ػػوؽ
اإلنساف ،ورقة عمر مقدمة إلى المؤتمر اإلقميمى العربى المنعقد فى القاىرة.

2

) ( Rober Kolb, Jus in bello, Hebing, lichtenhahn, Geneve, 2003,
p.12.
( )3أ0د /س ػػعيد ج ػػويمى ،الم ػػدخؿ لد ارس ػػة الق ػػانوف ال ػػدولى اإلنس ػػانى ،دار النيض ػػة العربي ػػة،
القاىرة  ،2003-2002ص .308
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يعػػد مػػف المالئػػـ التمييػػز بينيمػػا .وترتيب ػاً عمػػى ذلػػؾ بػػات القػػانوف الػػدولى اإلنسػػانى
يشمؿ القواعد التى تنظـ استخداـ القوة أو أسػاليب القتػاؿ لحمايػة اإلنسػاف كإنسػاف

واألمواؿ التى ال عالقة ليا بالعمميات العسكرية(.)3

فيػػو قػػانوف يفيػػد السػػموؾ اإلنسػػانى أثنػػاء النػزاع المسػػمح سػواء أكػػاف دوليػاً أـ

داخمي ػاً مسػػتيدفاً الحػػد مػػف نزعػػة اإلنسػػاف إلػػى التخريػػب والتػػدمير والقتػػؿ واالعتػػداء

استيدافاً لحماية الجنس اإلنسانى وتراثو وحضارتو مف الغرائز البشرية.

( )3تضمنت اتفاقات الىاى التى تـ تقنينيا جممة  36اتفاقية عامة ،كانت أوليا اتفاقيػة عػاـ
 3899بتاريخ  ،3899/7/29وىى أوؿ اتفاقية تتولى تقنيف أعػراؼ الحػرب حيػث بػادر
قيصر روسيا آنذاؾ بػدعوة الػدوؿ لإلجتمػاع إلبػراـ تمػؾ االتفاقيػة ،واسػتجاب لدعوتػو 26

دولة ،حيث تبنت تمؾ الدوؿ ثالث اتفاقات دخمت حيز التنفيذ فى  .3900/9/4األولػى
تتعمؽ بقواعد النزاع المسػمح والثانيػة تخػص قػوانيف وأعػراؼ الحػرب البريػة والثالثػة تػرتبط

بػالحرب البحريػػة .أمػػا اتفاقػات الىػػاى التػػى أبرمػػت فػى  3907/30/39فالثابػػت أنػػو فػػى
أعقاب الحرب الروسية – اليابانية أخذ قيصر روسيا زماـ مبادرة أخرى لمدعوة الجتمػاع

فػػى الىػػاى اسػػتجاب لػػو حينئػػذ  44دولػػة ،وشػػاركوا فػػى إب ػراـ  33اتفاقيػػة دخمػػت طػػور

التنفيذ فى .3907/3/26

أمػػا اتفاقػػات جنيػػؼ فمقػػد اسػػتيدفت األولػػى منيػػا فػػى  3864/8/22تطػػوير نػػوع الرعايػػة
لجرحى العمميات العسػكرية ،ولقػد وقػع عمػى تمػؾ االتفاقيػة آنػذاؾ  32دولػة ،وتػـ تعػديميا

مرتيف ،األولى فى جنيؼ بتاريخ  ،3906/7/6والثانية فى .3929/7/27

أمػػا اتفاقػػات جنيػػؼ الثانيػػة فتعمقػػت بأسػػرى الحػػرب وتػػـ إبراميػػا بجنيػػؼ فػػى 3929/7/27
أيضاً .وجاءت اتفاقات جنيؼ لعاـ  3949تتويجاً لكفاح طويػؿ لإلنسػانية فكانػت االتفاقيػة
األولػػى منيػػا والمتعمقػػة بتحسػػيف أوضػػاع المرضػػى والجرحػػى فػػى الحػػرب تطبيقػاً عمػػى كافػػة
الن ازعػػات المسػػمحة أو االحػػتالؿ الحربػػى .أمػػا االتفاقيػػة الثانيػػة والخاصػػة بتحسػػيف أوضػػاع
المرضى والجرحى والغرقى مف القوات المسمحة فػى البحػر تعػديالً التفاقيػة الىػاى العاشػرة
لعاـ  3907المتعمقة بالحرب البحرية .وأما االتفاقيػة الثالثػة المرتبطػة بأسػرى الحػرب فيػى
معدلػ ػػة لالتفاقيػ ػػة األولػ ػػى ليػ ػػا لعػ ػػاـ  .3929وجػ ػػاءت االتفاقيػ ػػة الرابعػ ػػة الخاصػ ػػة بحمايػ ػػة
المدنييف جديدة فى نوعيا وفكرىا اإلنسانى.
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والمتبادر لمذىف أف قواعد القانوف الدولى اإلنسانى تخاطب فى جميػا الػدوؿ
بحسػػباف أف الن ػزاع الػػدولى غالب ػاً مػػا يػػدور بػػيف دوؿ بعينيػػا ،إال أننػػا نػػرى أف ذلػػؾ

القػػانوف لػػـ يعػػد يقصػػر أحكامػػو عمػػى الػػدوؿ ،بػػؿ بػػات يحكػػـ سػػموؾ الدولػػة الػػداخمى
فػػى عالقتيػػا بالجماعػػات المعارضػػة أو المناوئػػة كمػػا سػػنرى ،كمػػا أنػػو بػػات يشػػمؿ
سػموؾ المنظمػات الدوليػة عنػدما تسػتخدـ قػوات سػالـ لعمميػات بعينيػا فػى دولػة مػػا
عمالً بأحكاـ المادة  53مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
فمنػػذ أف تطػػورت قاعػػدة األمػػف الجمػػاعى فػػى أعقػػاب انتيػػاء الحػػرب البػػاردة
بػػيف الكتمػػة الشػرقية والكتمػػة الغربيػػة بمػػورت األمػػـ المتحػػدة المػػادة  43مػػف الميثػػاؽ،
وسػمطت األضػواء عمييػا لتشػػكيؿ قػوات حفػظ سػػالـ أو قػوات لتحقيػؽ ونشػػر األمػػف

الدولى( .)3وعمالً بأحكاـ ىذه المادة بات عمى أعضاء األمـ المتحدة االلتػزاـ بػأف
تض ػػع تحػ ػػت تص ػػرؼ مجمػػػس األم ػػف وحػػػدات عس ػػكرية التخػ ػػاذ الت ػػدابير الحربيػػػة

العاجمة ألعماؿ القمع.
ويحدد مجمس األمف قوة ىػذه الوحػدات ومػدى اسػتعدادىا والخطػط ألعماليػا

المشتركة (ـ 42مف الميثاؽ)(.)2

( )3تنص المادة  3/43عمى أنو يتعيد جميع أعضػاء األمػـ المتحػدة فػى سػبيؿ المسػاىمة فػى
حفظ السمـ واألمف الدولييف أف يضعوا تحت تصرؼ مجمس األمف بنػاء عمػى طمبػو وطبقػاً
التفاؽ أو اتفاقات خاصة ما يمزـ مف القوات المسمحة والمساعدات والتسييالت الضرورية
لحفظ السمـ واألمف الدولييف ومف ذلؾ حؽ المرور.
( )2ال يخف ػػى أن ػػو أثنػػاء الح ػػرب الب ػػادرة لػػـ يس ػػتخدـ الفصػػؿ الس ػػابع م ػػف الميثػػاؽ خاص ػػة بع ػػد
الحرب الكورية عاـ  .3950وكاف نظاـ الفيتو كفيالً بإفشػاؿ أيػة محاولػة السػتخداـ األمػف

الجمػػاعى وفقػاً ليػػذا الفصػػؿ .وكانػػت أوؿ بدايػػة لتشػػكيؿ ق ػوات طػوارئ دوليػػة لحفػػظ األمػػف

والسمـ ومراقبة وقؼ إطالؽ النار بيف مصر واسرائيؿ عاـ .3956

60
ومن ػػذ بداي ػػة التس ػػعينيات م ػػف الق ػػرف الفائ ػػت ب ػػدأت تش ػػكيالت القػ ػوات الت ػػى
يص ػػدر بي ػػا قػ ػ اررات مجم ػػس األم ػػف وى ػػى عدي ػػدة ومتع ػػددة ويص ػػدر ت ػػرخيص من ػػو

بتشكيميا ،وتعمؿ بتفويض وتحت إشرافو أو إسراؼ السمطات المحمية(.)3

ولقػ ػػد كانػ ػػت ق ػ ػ اررات مجمػ ػػس األمػ ػػف فػ ػػى كثيػ ػػر منيػ ػػا سياسػ ػػية خاصػ ػػة فػ ػػى
أفغانسػتاف والعػراؼ وكوسػوفو وتيمػػور الشػرقية األمػر الػذى أفضػػى إلػى الكثيػر مػػف
التجاوزات التى تعيف معيا تطبيػؽ أحكػاـ القػانوف الػدولى اإلنسػانى عمػى العمميػات
العسكرية لممنظمات الدولية.
ولـ تفت القواعد اإلنسانية إضفاء حماية خاصػة لمبيئػة التػى يعػيش بػداخميا
اإلنس ػػاف بص ػػفة عام ػػة والم ػػدنييف أثن ػػاء الن ازع ػػات المس ػػمحة بص ػػفة خاص ػػة .ولق ػػد
انضوى القانوف الدولى اإلنسانى فى ىذا الصدد عمى جممة قواعد تسػتيدؼ حظػر
أن ػواع بعينيػػا مػػف األسػػمحة الكيمائيػػة أو البكتريولوجيػػة وغيرىػػا مػػف أسػػمحة التػػدمير
الشػػامؿ حتػػى تخمػػص لإلنسػػاف واإلنسػػانية بيئػػة طبيعيػػة يػػنعـ فييػػا اإلنسػػاف بػػالعمر

الذى قدره المولى عز وجؿ(.)2

( )3راجع فى شروط التفويض الصادر لتمؾ القوات وعناصره:
…..cilianos, L.A. "L'autorisation par le Conseil de securite de
recourir a la force, RGDIP, 2002, VOL 106, P.5.
والثابػت أف الخالفػػات التػى أثيػػرت بػيف الػػدوؿ فػى شػػأف المػادة  42مػػف الميثػاؽ ،قػػد تركػػت
بصماتيا جمية عمى تشكيؿ قوات عمميات السػالـ ،خاصػة فػى شػأف مػا يترتػب عمػى عمػؿ

تمؾ القوات مف إحناء شديد لفكرة السيادة.

راجع فى ىذا الشأف:
B.H. Weston "Security Council Resolution 678 and the Parsian Guf
Decision Making, AJIL, 1991, vol. 85, P. 519.
( )2راجع بعض االتفاقات الدولية التى تحظر مثؿ ىذا االستخداـ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ-:
أ  -المحػػؽ الخػػاص بحظػػر اسػػتعماؿ الغػػازات الخانقػػة والسػػامة أو مػػا شػػابييا والوسػػائؿ
الجرثومية فى الحرب عاـ .3925
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ولق ػػد أف ػػرد المح ػػؽ اإلض ػػافى األوؿ بعضػ ػاً م ػػف مػ ػواده لحماي ػػة البيئ ػػة أثن ػػاء

الن ازعػػات المسػػمحة .فجػػاءت المػػادة  3/35واضػػحة الداللػػة عمػػى حظػػر اسػػتخداـ
وسائؿ أو أساليب لمقتاؿ يقصد\ بيػا أو قػد يتوقػع منيػا أف تمحػؽ بالبيئػة الطبيعيػة
أض ار اًر بالغة واسعة االنتشار وطويمة األمد.
واسػػتكمؿ القػػانوف الػػدولى اإلنسػػانى إحكػػاـ حمقػػات الحظػػر بتوجيػػو الخطػػاب
إلى المقاتميف بضػرورة أف ي ارعػوا أثنػاء القتػاؿ حمايػة البيئػة الطبيعيػة مػف األضػرار
البالغػة بحيػث يحظػر اسػتخداـ أسػاليب أو وسػائؿ القتػاؿ التػى يقصػد بيػا أو يتوقػػع
منيا أف تسبب مثؿ ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية.
ومػػف ثػػـ فػػإف إدانػػة المجتمػػع الػػدوى لمػػا قامػػت بػػو العػراؽ عنػػد انسػػحابيا مػػف
الكويػػت بػػإحراؽ أكثػػر مػػف  700بئػػر بترولػػى فػػى  30ين ػاير  3993اسػػتند لقواعػػد
الحظػػر سػػالفة ال ػػذكر لمػػا شػػكمو م ػػف خػػرؽ وانتيػػاؾ ب ػػالغ ألحكػػاـ القػػانوف ال ػػدولى
اإلنسانى .إذ ال جداؿ فى اعتبارىا مدرجة فى بند المخالفات الجسيمة المنصوص
عميي ػػا ف ػػى اتفاقي ػػة جني ػػؼ األول ػػى بالم ػػادة  ،50والم ػػادة  53م ػػف االتفاقي ػػة الثاني ػػة
والمادة  347مف االتفاقية الرابعة خاصػة بعػد أف كػاف ليػذه الكارثػة آثارىػا السػمبية
عمػػى صػػحة اإلنسػػاف فػػى الكويػػت والمنػػاطؽ المجػػاورة والماشػػية والز ارعػػة والصػػيد
والنب ػػات والحيػ ػواف البح ػػرى .وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف العػ ػراؽ ل ػػـ يمت ػػزـ بأحك ػػاـ المح ػػؽ
اإلضػػافى األولػػى إال أف ذلػػؾ لػػـ يمنػػع المجمػػس مػػف تحميػػؿ الع ػراؽ مس ػئولية تمػػؾ

ب – اتفاقي ػػة حظ ػػر اس ػػتحداث وانت ػػاج األس ػػمحة البكترويولوجي ػػة (البيولوجيػ ػة) والتكس ػػينية
وتدمير ىذه األسمحة عاـ .3972

ج – اتفاقية حظر أو تقييد اسػتعماؿ أسػمحة تقميديػة معينػة يمكػف اعتبارىػا مفرطػة الضػرر
أو عشوائية األثر عاـ .3980

د  -اتفاقيػػة حظػػر اسػػتحداث وضػػع وتخ ػزيف واسػػتخداـ األسػػمحة الكيماويػػة وتػػدمير ىػػذه
األسمحة عاـ .3993
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االنتياك ػػات والمخالف ػػات الجس ػػيمة الت ػػى ترتب ػػت عم ػػى االعت ػػداءات المتعم ػػدة عم ػػى

البيئة بالكويت(.)3

وال يخفى أف التزاـ العراؽ فى ىذا الشأف مصدره العرؼ الػدولى الػذى تػواتر
قبػػؿ تفنينػػو بػػالمحؽ اإلضػػافى األوؿ ،ولػػـ يكػػف ىػػذا التقنػػيف إال كاشػػفاً ليػػذه القواعػػد
وليس منشئاً ليا(.)2

( )3راجع قرار مجمس األمف  687فى  ،3993/4/33وانظر فى ىذا الموضوع تفصيالً:
Montaz. D, les regles relatives a la protection de l' environnement
au cours de conflits armes a lepreuve de conflit entre l' Irak et
le Koweit, A.F.D.I, 1791, P. 204.
( )2ارجػػع مػػا سػػبؽ عػػف دور العػػرؼ فػػى تكػػويف قواعػػد القػػانوف الػػدولى اإلنسػػانى فػػى الفصػػؿ
التمييدى ،مف ىذا المصنؼ.

