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الممخص
لقد ازداد تفاقـ المموثات البشرية عمى بيئتنا الطبيعية الجميمة ،بسبب التقدـ الصناعي وغيره مف
األسباب األخرى التي أسيمت في تغير قيمة البيئة ،فبعد أف كانت مصد ًار لمراحة واالستجماـ واالستمتاع
بمواردىا الطبيعية الجميمة ،أصبحت مصد اًر لؤلوبئة واألمراض بسبب الفساد الذي ط أر عمى عناصر البيئة
الطبيعية مف  :ماء ،وىواء ،وتربة .
وقد تكاتفت الجيود الدولية في حماية البيئة فقامت االمـ المتحدة بدورىا باصدار الق اررات واالعبلنات
والمؤتمرات كما أقيمت المعاىدات واالتفاقيات الدولية العامة أو االقميمية أو الثنائية وكؿ ذلؾ في سبيؿ حماية
البيئة  ،كماعمدت كؿ دولة في نطاؽ سيادتيا اإلقميمية – إدراك ًا منيا ليذه المخاطر -إلى إصدار تشريعات
وقوانيف لحماية البيئة ومكافحة التموث  ،مع تدعيـ ىذه التشريعات بجزاءات جنائية تجبر الناس عمى
تمثمت في عقوبات توقع عمى مرتكبي الجرائـ
احتراميا ،حيث تضمنت التشريعات البيئية جزاءات جنائيةّ ،
البيئية؛ فالغاية مف العقوبة الجنائية البيئية ىي تحقيؽ الردع العاـ والخاص ،متمثبلً بردع المخالؼ ،وازالة
آثار المخالفة البيئية ،واعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ وقوع الجريمة البيئية.
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المقدمة :
البيئة ىي كؿ ما يحيط باإلنساف مف حيواف ونبات ومظير مف المظاىر األخرى المختمفة ،وألف
القانوف ظاىرة اجتماعية وليدة واقع الحياة االجتماعية فيو بالضرورة يتأثر بالبيئة التي ينشأ مف خبلليا
األفرد في عبلقتيـ بالبيئة سواء كانت أنشطة إيجابية تتعمؽ
ا
ويتعامؿ معيا وىو يحاوؿ تنظيـ أنشطة
باالستفادة مف البيئة وما تقدمو مف موارد طبيعية وامكانات اقتصادية ،أو أنشطة سمبية تتعمؽ بالعدواف عمى
البيئة وبتدمير مواردىا واإلخبلؿ بأنظمتيا االيكولوجية والتوازف الطبيعي بيف عناصرىا التكوينية.
ولقد تطو رت حقوؽ اإلنساف عبر الزمف مف اإلعبلف عف الحقوؽ الفردية إلى اإلعبلف عف الحقوؽ
الجماعية إلى اإلعبلف عف الحقوؽ المشتركة والتي تتمثؿ في الحؽ في التنمية وحؽ العيش في بيئة نظيفة
والحؽ في التغذية وغيرىا مف الحقوؽ المشتركة ،لذلؾ يعتبر موضوع البيئة والتنمية مف بيف أىـ المواضيع
بالدرسة والمتابعة ،لما ليا مف أىمية عمى الصعيد الداخمي لمدوؿ أو
ا
التي تـ تناوليا بشكؿ كبير ومتواتر
تأثيرت عمى محيطو والبيئة وما أنتجتو الصناعة
ا
ونظر لما يحدثو النشاط البشري مف
ا
الصعيد الدولي،
درسات متأنية لتحديد الخصائص ،وكذا
بإجرء ا
ا
والتكنولوجيا مف مشكبلت بيئية ،أصبح مف الضروري التدخؿ
اإلجرءات الواجب إتباعيا سواء كانت فنية أو قانونية لحؿ ىذه المشكبلت ،والبحث عف مدى
ا
البحث عف
كبير مف االىتماـ المحمي
ا
حيز
التوفيؽ بيف البيئة والتنمية ،ولقد أخذت البيئة وقضاياىا ووجوب حمايتيا ا
واالقميمي أو الدولي ،لما ليا مف عبلقة مفصمية بالحياة عموما لكؿ كائف حي ،مما دفع الشعوب والدوؿ نحو
المؤتمرت وتنظيـ الحمؽ العممية المتخصصة وعقد المعاىدات المتعمقة بالبيئة
ا
التكتؿ والتوجو نحو إقامة
واشكاالتيا .
وتعد مسألة حماية البيئة مف حقوؽ اإلنساف في ظؿ بعض النظـ الدستورية كالدستور االسباني والدستور
البرتغالي والدستور اليوناني

(ٔ)

والدستور المصري(ٕ) ،وقد تنبو اإلنساف ألىمية الحفاظ عمى البيئة بكافة

عناصرىا الطبيعية كضرورة ممحة لحماية حياتو وصحتو وحماية االجياؿ القادمة .

 -1عٌد أحمد الحسبان ،النظام الدستوري للحق فً البٌئة فً النظم الدستورٌة  ،دراسة دستورٌة تحلٌلٌة مقارنة ،مجلة دراسات
الجامعة االردنٌة  ،المجلد  ،83العدد األول 1111 ،م ،صـ .132
 -1المادة ( )24من الدستور المصري الحالً لعام 1112م  .والتً نصت على أنه " :لكل شخص الحق فً بٌئة صحٌة سلٌمة
وحماٌتها واجب وطنً وتلتزم الدولة باتخاذ التدابٌر الالزمة للحفاظ علٌها وعدم اإلضرار بها  ،واالستخدام الرشٌد للموارد
الطبٌعٌة بما ٌكفل تحقٌق التنمٌة المستدامة وضمان حقوق االحٌال القادمة فٌها .
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أىمية الموضوع :
تتجمى أىمية موضوع المسؤولية الدولية عف حماية البيئة في عدة نقاط ميمة سواء عمى المستوى العالمي
أو عمى المستوى اإلقميمي أو عمى مستوى الدولة الواحدة في نطاقيا الجغارفي ألف حماية البيئة والمسؤولية
الدولية عنيا مرتبطة بنطاؽ معيف ،ومف النقاط التي تبرز أىمية ىذا الموضوع نذكر:
ٔ -تبدو األىمية العممية ليذا البحث في أنو يحاوؿ التعرؼ عمى أنواع الحماية الدولية المقررة عمى تموث
البيئة ،ومدى التزاـ الدوؿ بيا ومعرفة سبؿ تطبيقيا واالشراؼ عمى تطبيقيا في الدوؿ المختمفة .
ٕ -كما تبرز أىمية ىذه الدراسة في أنيا تحاوؿ التعرؼ عمى أنواع الجزاءات الجنائية المقررة عمى تموث
البيئة في التشريعات البيئية .
ٖ -تحديد المسؤولية تجاة االشخاص المخاطبييف  ،الدولة  ،االشخاص المعنوية المختمفة  ،الفرد ...
مشكمة البحث :
يعتبر التموث البيئي مف المشاكؿ البيئية الدولية نسبيا فالمخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقيا مف تيديدات
لبلنساف والطبيعة لـ تكف مثار اىتماـ كبير مف أجؿ الحد مف مشكمة التموث البيئي والحد منيا ،ذلؾ أف
التموث قد يؤدي إلى ما يسمى بالقانوف" الضرر البيئي المحض "والذي يتمثؿ في التمؼ الذي يمحؽ بالعناصر
بعيدا عف األضرار المتعارؼ عمييا والتي تمحؽ باإلنساف وما يممؾ مف أمواؿ.
الطبيعية لمبيئة في حد ذاتيا ً
أىداف الدراسة :
تسعى ىذه الدراسة الى تحقيؽ ىدؼ أساسي منيا ىو تحقيؽ أقصى حماية ممكنة لمبيئة مف خبلؿ ارساء
القواعد الجنائية والقواعد الدولية عمى حد سواء في التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيئة ،كما
تيدؼ ىذه الدراسة الى تحديد أىمية البيئة وحمايتيا مف الناحية القانونية والنص عمييا في التشريعات الوطنية
الجؿ التوصؿ الى حماية فعالة وحقيقية لمبيئة تحمييا مف كؿ أساليب واسباب التموث البيئي خاصة مع
مواكبة التطورات اليائمة في الصناعات العادية والتكنولوجية الحديثة  .وتتجمى عدة أىداؼ أخرى مف ىذا
السبب الرئيسي تتمثؿ في اآلتي :
ٔ -التعرؼ عمى أنواع العقوبات المقررة عمى تموث البيئة في التشريعات الجنائية البيئية
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ٕ -بياف مدى كفاية الجزاءات الجنائية لمجرائـ البيئية أو قصورىا عنيا  ،والكشؼ عف أوجو قصورىا
وكيفية معالجتيا .
ٖ -اقتراح الحموؿ المبلئمة والتوصيات في ضوء ما تتوصؿ اليو الدراسة مف نتائج وتقديميا لمجيات ذات
العبلقة  ،فالقصور في ىذا الجانب يعد مف المعوقات االساسية لتبني سياسة متقدمة في الدوؿ
العربية وبناء استراتيجية طويمة األمد لحماية البيئة والمحافظة عمييا .
تساؤالت الدراسة :
يطرح ىذا البحث التساؤالت التالية :
ٔ -ما ىي الحماية الدولية لمبيئة ؟
ٕ -ما دور األمـ المتحدة في حماية البيئة مف التموث البيئي ؟
ٖ -ما دور االتفاقيات والمعاىدات الدولية في حماية البيئة ؟
التقسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم :
المبحث األوؿ  :الحماية الدولية لمبيئة وفؽ القانوف الدولي
المطمب األوؿ  :دور األمـ المتحدة في حماية البيئة مف التموث
المطمب الثاني  :االىتماـ الدولي بحماية البيئة وآثار النظاـ الدولي عمى القضايا البيئية
المبحث الثاني  :المسئولية الدولية عف تموث البيئة
المطمب األوؿ  :المسؤولية المدنية عف االضرار البيئية
المطمب الثاني  :المسئولية الدولية الجنائية عف الجريمة البيئية
النتائج والتوصيات
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املبحج األول
احلوبيت الدوليت للبيئت هن التلوث البيئي
أصبح االىتماـ بالبيئة وحمايتيا مف خطر التموث يشغؿ اىتماـ المجتمع ،ويأتي ذلؾ االىتماـ
متواكبا مع الظروؼ المجتمعية الراىنة  ،فالعالـ يواجو أربع قنابؿ موقوتة ىي :االنفجار السكاني ،نقص
الموارد ،التموث البيئي ،رؤوس األمواؿ(ٔ) ،ويعتبر التموث البيئي مف أخطر تمؾ المشكبلت حيث يؤثر سمبا
عمى الموارد وعمى حركة رؤوس المواؿ وعمى التنمية داخؿ العالـ.
وقد ظير القانوف الدولي لمبيئة مف خبلؿ االتفاقيات المتعددة والتي وقعت عمييا معظـ دوؿ العالـ،
والتي كاف ليا صدا واسعا في مجاؿ صيانة البيئة وتحديد المسؤولية الدولية عف أضرار التموث البيئي ،وقد
شيد تدخبلت كثيرة مف جانب المشرع بعد ظيور الكثير مف االتفاقيات الدولية التي تنادي بإقامة قاعدة كاممة
مف التشريعات المنظمة لحماية البيئة مف التموث ووضع نظرية قانونية لحماية كافة عناصرىا سواء عمى
النطاؽ الوطني أو الدولي الذي أخذتو في ىذا الباب بالحماية القانونية لمبيئة في قانوف العبلقات الدولية مف
التموث بصفة عامة.
ولتعرؼ أكثر عف أعماؿ حماية البيئة في القوانيف الدولية وقانوف العبلقات الدولية بصفة عامة سوؼ
نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف نتطرؽ في األوؿ منيما الى دور االمـ المتحدة في حماية البيئة وفي المطمب
الثاني نتطرؽ لمنظاـ القانوني الدولي لحماية البيئة مف التموث وذلؾ عمى النحو التالي :

 -1محمد نبهان سوٌلم ،التلوث البٌئً وسبل مواجهته  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة 1993 ،م  ،صـ. 01
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املطلب األول
دور األهن املتحدة يف محبيت البيئت هن التلوث
استخدـ مصطمح البيئة ألوؿ مرة في مؤتمر األمـ المتحدة عف البيئة الذي أنعقد في أستكيولـ عاـ
ٕ ٜٔٚـ وذلؾ بدال مف مصطمح الوسط البشري الذي استخدـ في مرحمة اإلعداد ليذا المؤتمر(ٔ) ،فكاف ذلؾ
بمثابة شيادة ميبلد القانوف الدولي لمبيئة والذي ال يركز عمى البيئة الطبيعية وعناصرىا ،بؿ يشمؿ أيضا
البيئة البشرية مثؿ األوضاع الصحية أو االجتماعية وغيرىا األمر الذي يسمح باالستنتاج أف اليدؼ األساسي
ىو اإلنساف بصفتو أرقى الكائنات الحية ،وىو ما يحتـ التطرؽ لؤلوضاع الصحية واالجتماعية والثقافية
والعوامؿ األخرى التي يحتاجيا في حياتو.
وألجؿ اإللماـ بالموضوع سوؼ نبيف أعماؿ االمـ المتحدة في مجاؿ حماية البيئة وكذلؾ دور
المؤتمرات والمنظمات الدولية في البيئة وذلؾ مف خبلؿ الفروع التالية :
الفرع االول
أعوبل األهن املتحدة يف جمبل محبيت البيئت هن التلوث
أدت مشاكؿ البيئة خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف العشريف إلى تكاثر االتفاقيات الدولية الخاصة
بحماية البيئة وتطور القانوف الدولي لحماية البيئة باتجاىيف فمف ناحية كرست القوانيف الثنائية التزاـ الدوؿ
بعدـ اإلضرار بالبيئة خارج إقميميا ،ومف ناحية أخرى أرست التعاوف واإلعبلـ المتبادؿ حوؿ التموث وخطره.
وسوؼ نوضح ذلؾ مف خبلؿ الفقرات التالية :
أوالً  :اإلعالنات الدولية وق اررات الجمعية العامة لحماية البيئة :
بعد تفاقـ المموثات الدولية وبروزىا كخطر يمس كافة أشكاؿ الحياة عمى ىذه األرض ارتفعت أصوات
لوضع حؿ ليذا التدىور الذي لحؽ بالبيئة ،وبالنظر إلى وحدة البيئة الدولية وطبيعة المموثات المتحركة عبر
الحدود أخذ المجتمع الدولي ينادي لبحث األمر واتخاذ التدابير المناسبة قبؿ فوات األواف.

 -1صباح العشاوي  ،المسؤولٌة الدولً عن حماٌة البٌئة  ،دار الخلدونٌة للنشر والتوزٌع  ،الجزائر  ،ط1111 ، 1م ،
صـ.39
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وكانت البداية الحقيقية الىتماـ العالـ بالبيئة في مؤتمر األمـ المتحدة الدولي لعاـ ٕٜٔٚـ المنعقد في
مدينة أستكيولـ بالسويد حيث ناقش األخطار المحدقة بالبيئة وتمخضت عنو عدة مبادئ واعبلنات
وق اررات(ٔ) ،وىذا تعبي اًر عف أراء أشخاص المجتمع الدولي في حماية البيئة ولعؿ أىـ اإلعبلنات الصادرة عف
األمـ المتحدة والخاصة بحماية البيئة مايمي:
 – 1إعالن أستكيولم:
أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دورتيا الثالثة والعشريف القرار رقـ  ٕٖٜٛفي ٖ ديسمبر
 ٜٔٙٛمتضمنا الدعوة الى عقد مؤتمر عالمي حوؿ البيئة  ،وذلؾ لمبحث عف حموؿ لمشاكؿ التموث العديدة
وغيرىا مما ييدد الكرة األرضية  ،وبعد اجتماعات ولقاءات تمييدية مكثفة عقد المؤتمر بناء عمى مبادرة مف
حكومة السويد في مدينة استكيولـ في ٘ ٙ،يونيو ٕ ٜٔٚوحضر ممثمو ٖٔٔ دولة  ،وتبنى ىذا المؤتمر
شعار " أرض واحدة فقط " .
وقد صدر عف ىذا المؤتمر أستكيولـ اإلعبلف العالمي الدولي األوؿ حوؿ البيئة اإلنسانية الذي يعتبر
بمثابة العمؿ التقنيني األوؿ في مجاؿ القانوف الدولي ،لكونو يحتوي عمى مجموعة مف المبادئ المتعارؼ
عمييا والكافية لتنظيـ العبلقة في مجاؿ البيئة ،بؿ يراه البعض بمثابة أحد مصادر القانوف الدولي لمبيئة عمى
الرغـ مف صفتو غير اإللزامية (ٕ).
ولقد تمثمت أىداؼ المؤتمر في تنبيو الشعوب والحكومات إلى أف األنشطة اإلنسانية تيدد باألضرار
البيئية الطبيعية  ،وتخمؽ مخاطر جسيمة تمس الرفاىية االنسانية بؿ والحياة البشرية نفسيا  ،وكذلؾ بحث
سبؿ تشجيع وترقية قياـ الحكومات والمنظمات الدولية بما ينبغي لحماية البيئة وتحسينيا  ،ويعتبر مؤتمر
أستكيولـ أوؿ مؤتمر دولي مف نوعو يتعمؽ باعبلف مفيوـ البيئة االنسانية بأسموب عممي وبخطة عممية
ومنيجية في نفس الوقت (ٖ).

 -1وحٌد عبد المجٌد  ،البٌئة واإلنسان فً عالم جدٌد  ،مجلسة السٌاسة الدولٌة  ،العدد  ،111السنة 1991م  ،صـ .11
 -1صباح العشاوي  ،مرجع سابق ،صـ.98
 -8د/ابراهٌم محمد العنانً ،البٌئة والتنمٌة ،أبحاث المؤتمر العلمً األول للقانونٌٌن المصرٌٌن  ،الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد
السٌاسً واالحصاء والتشرٌع ،القاهرة  ،صــ 1ومابعدها.
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وقد صدر عف ىذا المؤتمر في ختاـ أعمالو "اعبلف حوؿ البيئة االنسانية Declaration of
"  Human Enviromentمتضمنا أوؿ وثيقة دولية لمبادئ الغبلقات بيف الدوؿ في شأف البيئة  ،وكيفية
التعامؿ معيا  ،والمسئولية عما يصيبيا مف أضرار.
ويتكوف ىذا االعبلف مف ديباجة وستة وعشريف مبدأ  ،ومف أىـ المبادئ الواردة بيذا االعبلف :
ػ ػ ػ لئلنساف حؽ أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروؼ معيشة مرضية في ظؿ بيئة تتيح لو نوعيتيا
العيش بكرامة ورفاىية ،ولو واجب صريح في حماية البيئة وتحسينيا لصالح األجياؿ الحاضرة والمستقبمية.
ػ ػ يتعيف الحفاظ لصالح الجيؿ الحاضر واألجياؿ المقبمة عمى الموارد الطبيعية لؤلرض بما في ذلؾ
اليواء والمياه والتربة.
 يتعيف اإلبقاء عمى قدرة األرض عمى إنتاج الموارد الحيوية المتجددة.-

يتحمؿ اإلنساف مسؤولية خاصة في صوف التراث المتمثؿ في األحياء البرية .

 يتعيف استغبلؿ الموارد غير المتجددة ،عمى نحو يصونيا مف النفاذ. يتعيف وقؼ عمميات إلقاء المواد السامة أو المواد األخرى واطبلؽ الح اررة بكميات كبيرة. يجب عمى الدوؿ أف تتخذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تموث البحار. التنمية االقتصادية واالجتماعية أىمية أساسية لضماف بيئة مواتية العيش. استقرار األسعار والحصوؿ عمى عائدات مناسبة مقابؿ السمع األساسية والمواد الخاـ ،أىمية أساسيةبالنسبة إلدارة البيئة ،ىذا بالنسبة لمبمداف النامية.
 -ينبغي لمسياسات البيئية لجميع الدوؿ أف تعزز القدرة اإلنمائية في الحاضر والمستقبؿ.

(ٔ)

وقد ناقش ىذا اإلعبلف األخطار المحدقة بالبيئة اإلنسانية والذي تمخض عنو  ٕٙمبدْأ و ٜٔٓتوصية
كانت وال تزاؿ األساس والسند الذي انطمقت منو كافة البحوث والقوانيف والتدابير لحماية البيئة ،ثـ توالت
المؤتمرات واالتفاقيات سواء عمى المستوى الدولي في األمـ المتحدة أو عمى مستوى الدوؿ ،وفي كافة شؤوف
وجوانب الحماية البيئية ،كحماية البحار والمياه العذبة ومصادر المياه أو اليواء أو التربة الى غير ذلؾ مف
 -1عٌسى دباح  ،موسوعة القانون الدولً  ،المجلد الرابع  ،القانون الدولً فً مجال حماٌة البٌئة  ،دار الشروق للنشر
والتوزٌع  ،الطبعة العربٌة االولى  ،االصدار األول 1118 ،م  ،صـ.800
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أنواع المموثات المختمفة ،وحث المؤتمر الدوؿ عمى اتخاذ التدابير الداخمية البلزمة لمنع تموث البيئة الطبيعية
والتعاوف مع الدوؿ األخرى والمنظمات الدولية وخاصة المنظمات المتخصصة منيا.
ومف أبرز ما جاء في إعبلف أستكيولـ :المساىمة في تطوير وتدويف قانوف دولي بيئي عمى المستوى
الوطني واإلقميمي ،وتشجيع إبراـ االتفاقيات الدولية لقضايا البيئة خاصة في األنيار والمحيطات ،وحث
المنظات الدولية إلدخاؿ قانوف البيئية ضمف أنشطتيا وتطوير القانوف الدولي لمبيئة بواسطة المنظمات الدولية
المتخصصة والمنظمات الدولية اإلقميمية(ٔ).
وفي نياية المؤتمر أصدرت أوؿ وثيقة دولية عف مبادئ العبلقات بيف الدوؿ بصدد إدارة القضايا البيئية
والتعامؿ معيا والمسؤولية عما يصيبيا مف استنزاؼ واىدار ،وكاف مف بيف التوصيات التي أصدرىا المؤتمر
توصية خاصة بإنشاء جياز دولي يتبع األمـ المتحدة ويختص بشئوف البيئة  ،وبناء عمى ذلؾ أنشأت
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ديسمبر ٕ " ٜٔٚبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ".
 – 2إعالن الىاي :
إعبلف الىاي يربط الحماية البيئية بحؽ اإلنساف في الحياة وينادي بزيادة السمطة المؤسساتية الجديدة
والممنوحة لجمع المعمومات واتخاذ الق اررات فعالة بشأف المحافظة عمى الغبلؼ الجوي .وقد وقع اإلعبلف مف
قبؿ ٕٓ دولة مف بينيا مصر وذلؾ في عاـ ٜٜٔٛـ بيولندا وتـ إيداع أصؿ ىذا اإلعبلف لدى الحكومة
اليولندية ،وكاف اليدؼ مف إصداره ىو حؽ المعيشة وىو الحؽ الذي تنبع منو كؿ الحقوؽ األخرى(ٕ).
ومف المبادئ العامة التي جاء بيا إعبلف الىاي أف المجتمع الدولي وخاصة الدوؿ الصناعية
المتقدمة تتحمؿ التزامات تتعمؽ بمساعدة الدوؿ النامية والتي تتأثر سمبيا بالتغيرات التي تط أر عمى الجو
باإلضافة إلى أنو يجب تنسيؽ الجيود بيف المؤسسات المالية ووكاالت التنمية الدولية منيا والمحمية.
 -1عبد العظٌم الجنزوري  ،االتحاد األوروبً  ،دار النهضة ا لعربٌة  ،القاهرة  ،مصر 1999 ،م  ،صـ .34
 -1محمد علً حسونة  ،مسئولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌئً  ،دار الفكر العربً  ،االسكندرٌة  ،ط1112 ،1م ،
صـ.111
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وكذلؾ أنو يتعيف عمى الدوؿ جميعيا االىتماـ داخؿ إطار ميثاؽ األمـ المتحدة بإنشاء مؤسسات جديدة
تكوف مسؤولة في مجاؿ المحافظة عمى الغبلؼ الجوي ،ومسؤولة أيضا عمى أي زيادة في درجة ح اررة جو
األرض باإلضافة إلى منح المؤسسات سمطة وضع القرار ،كما أف اإلعبلف يدعو الدوؿ األطراؼ الموقعة
عميو وكذا دوؿ العالـ والمنظمات المتخصصة لممشاركة واإلسياـ في تطوير البيئة وذلؾ بالتنسيؽ الكامؿ
والتعاوف مع الوكاالت القائمة والتي أنشئت تحت رعاية األمـ المتحدة (ٔ).
 – 3إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية:
بعد مرور عشروف عاما عاى انعقاد مؤتمر استكيولـ حوؿ البيئة االنسانية وجييت األمـ المتحدة الدعوة
الى عقد مؤتمر دولي حوؿ البيئة والتنمية  ،حيث انعقد ىذا المؤتمر بالفعؿ في مدينة ريو دي جانيرو
بالب ارزيؿ في الفترة مف ٖ ٔٗ-يونيو ٕٜٜٔـ  ،ولقد حضر ىذا المؤتمر ممثمي  ٔٚٛدولة مف بينيـ ٔٔٙ
مف رؤساء الدوؿ والحكومات ولذلؾ أطمؽ عميو " قمة األرض  "Sommet de La planeteونظ ار القتناع
األمـ المتحدة باالرتباط الوثيؽ بيف البيئة والتنمية  ،فقد استجابت لتوصية المجمس االقتصادي واالجتماعي
بأف يعقد المؤتمر تحت عنواف "مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية "
وييدؼ ىذا اإلعبلف الى إقامة مشاركة عالمية جديدة عف طريؽ إيجاد مستويات جديدة لمتعاوف بيف
(ٕ)

الدوؿ وقطاعات المجتمع الرئيسية والشعوب ،ويسمـ بالطابع المتكامؿ والمترابط لؤلرض موطناً

 ،وكاف مف

أىـ أىدافو أيضا ايجاد صيغة مناسبة لمعدالة بيف البيئة والتنمية فقد تـ الربط بيف التنمية المستدامة وحماية
البيئة في ىذا االعبلف حيث جاء المبدأ الرابع منو ينص عمى أنو " :مف أجؿ تحقيؽ تنمية مستدامة ،تكوف
حماية البيئة جزءا ال يتج أز مف عممية التنمية وال يمكف النظر فييا بمعزؿ عنيا".

 -1علوانً أمبارك  ،المسؤولٌة الدولٌة عن حماٌة البٌئة  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة،
جامعة محمد خٌضر ،بسكرة1111 ،م  ،صـ.41
 -1وتبنى هذ اإلعالن  11مبدأ جٌث حاء فً المبدأ األول لإلعالن ٌ " :دخل الجنس البشري فً صمٌم االهتمامات المتعلقة
بالتنمٌة المستدامة وله الحق فً ان ٌحٌا حٌاة صحٌة ومنتجة بما ٌنسجم مع الطبٌعة" .
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ولقد صدر عف مؤتمر ريو مجموعة مف الوثائؽ اليامة مابيف إعبلنات وخطط عمؿ واتفاقيات أىميا:
ٔ -أجندة ريو دي جانيرو أو األجندة ٕٔ (جدوؿ أعماؿ القرف الحادي والعشروف ).
ٕ-إعبلف ريو حوؿ البيئة والتنمية.
ٖ-اتفاقية ريو بشأف تغيير المناخ .
ٗ-اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي.
٘-إعبلف مبادئ حماية الغابات.
ويتكوف ىذا االعبلف مف ديباجة وسبعة وعشريف مبدأ حيث أشارت الديباجة إلى التأكيد عمى أف ىذا
االعبلف يعتبر امتدادا العبلف استكيولـ حوؿ البيئة اإلنسانية  ،مؤكدة عمى أف أىداؼ ىذا االعبلف ىي
انشاء نوع مف الشراكة العالمية في النظاـ الجديد القائـ عمى العدالة .
ومن أجل حماية البيئة جاء في اإلعالن عدة مبادئ:
-

تعالج قضايا البيئة عمى أفضؿ وجو بمشاركة الجميع.

 تسف الدوؿ تشريعات فعالة بشأف البيئة وينبغي أف تعكس المعايير البيئية واألىداؼ واألولوياتاإلدارية السياؽ البيئي واإلنمائي.
 مف أجؿ حماية البيئة تأخذ الدوؿ عمى نطاؽ واسع بالمنيج الوقائي حسب قد ارتيا.-

لممرأة دور حيوي في إدارة البيئة والتنمية.

 يتـ توفير الحماية لمبيئة والموارد الطبيعية لمشعوب التي تقع تحت االضطياد والسيطرة واالحتبلؿ. السمـ والتنمية وحماية البيئة أمور مترابطة ال تنفصـ .ويرى الباحث أف اعبلف ريو استم ار ار لجيود األمـ المتحدة التي انطمقت مف اعبلف استكيولـ حوؿ البيئة
االنسانية عاـ ٕ ،ٜٔٚورغـ قناعتنا بأف ىذا االعبلف ال يشكؿ في حد ذاتو قواعد قانونية ممزمة لمدوؿ شأنو
في ذلؾ شأف إعبلف استكيولـ وذلؾ ألنو لـ يصدر في شكؿ معاىدة دولية  ،إال أنو ليس مجرد مف أية قيمة
أو معدوـ الفائدة حيث أنو قد يساىـ في تكويف عرؼ دولي في مجاؿ حماية البيئة  ،ىذا فضبل عف أنو قد
يكوف مقدمة أو مصد ار تاريخيا التفاقيات دولية ممزمة تبرميا الدوؿ فيما بينيا مستقببل.
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ثانياً  :ق اررات الجمعية العامة لحماية البيئة من التموث:
وتتمثؿ أىـ ق اررات الجمعية العامة الخاصة بحماية البيئة مف التموث في األتي :
ٔ – قرار اتخذتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف التعاوف الدولي في ميداف البيئة ٜٓٔٛـ
اتخذت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في الجمسة العامة رقـ ٖ ٛفي ٘ ديسمبر ٜٓٔٛـ باالعتماد
عمى المذكرة المقدمة مف طرؼ األميف العاـ عف االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية في ميداف البيئة والنظر في
قرار المجمس االقتصادي واالجتماعي رقـ  ٜٔٛٓ/ٜٗالمؤرخ يوليو ٜٓٔٛـ بشأف التعاوف الدولي في ميداف
البيئة.
حيث أعطت الجمعية العامة األىمية الكبرى لمعممية اإلنمائية واستمرارىا في جميع البمداف خاصة
البمداف النامية ولقد جاء في ىذا الق ارر أف األمـ المتحدة تقدر الجيود المبذولة مف مجمس إدارة برنامج األمـ
المتحدة في البيئة وتقدر العمؿ المبذوؿ مف طرفيـ في وضع برنامج بيئي عاـ ومتوسط األجؿ عمى مستوى
المنظومة  ،ويحث القرار جميع األجيزة والمؤسسات في األمـ المتحدة عمى مواصمة التعاوف مع برنامج األمـ
المتحدة الخاص بالبيئة ،ومراعاة األنشطة البرامجية واألحكاـ االستراتيجية اإلنمائية الدولية وتشجيع ودمج
االىتمامات البيئية في برامج ومشاريع التنمية عمى تأييد توصيات برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،والتأكيد عمى
أىمية مؤتمر األمـ المتحدة المعني بمصادر الطاقة المقرر عقده سنة ٜٔٔٛـ.
الفرع الخبني
االتفبقيبث الدوليت الشبرعت حلوبيت البيئت هن التلوث
تعتبر االتفاقيات ىي المصدر األساسي لمقانوف الدولي بصفة عامة والقانوف الدولي لمبيئة والتنمية
بصفة خاصة ،فيناؾ جممة مف االتفاقيات المتنوعة منيا اتفاقيات عامة لمبيئة واتفاقيات خاصة بمواضيع
محددة لمبيئة واتفاقيات إقميمية خاصة بالبيئة واتفاقيات شممت مواضيع خاصة بالمسؤولية المدنية عف ضرر
التموث البيئي ،وسوؼ نتطرؽ لبعض تمكـ االتفاقيات عمى النحو التالي :
أوالً  :االتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية:
تتنوع مصادر التموث البحري غير أنو يمكف حصرىا في المصادر اآلتية :التموث الناشئ عف
مصادر البر كالتصريؼ مف المنشآت الساحمية ،والتموث عف طريؽ اإلغراؽ ،والتموث عف طريؽ السفف،
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والتموث مف الجو أو مف خبللو ،ويتعرض البحر كذلؾ لمموثات بحرية صناعية سامة تتمثؿ في الزيوت
الطبيعية والرصاص والكروـ والزئبؽ والفسفور إلى درجة يمكف اعتبار البحر بمثابة بحر ميت أو مشرؼ عمى
الموت(ٔ).
فكانت اإلتفاقية الدولية لموقاية مف تموث البحار بزيت البتروؿ والتي عقدت في لندف في ٕٜٔٔٗ٘/٘/ـ
ىي أوؿ المحاوالت الدولية لحماية البيئة البحرية وتبلىا العديد مف االتفاقيات الدولية والتي تضمنت قواعد
قانونية محددة لمواجية تموث البحار سواء عمى المستوى اإلقميمي أو عمى المستوى المجتمع الدولي ،سواء
كاف التموث مف مصدر محدد أو مصادر متعددة (ٕ) .وسوؼ نسرد بعضاً مف تمكـ االتفاقيات عمى النحو
التالي:
 – 1االتفاقية الخاصة بمنع التموث الناتج عن السفن

()3

– لندن :1973

اليدؼ مف ىذه االتفاقية ىو المنع والتحكـ في التموث المبلحي مف النفط والمواد السائمة الضارة والمجاري
والقمامة أي أنيا تسري عمى كؿ أنواع التموث  ،كما تسري عمى كؿ أنواع السفف  ،أما التخمص مف النفايات
بإلقائيا في البحر فيو مستثنى ،وىناؾ شروط لمتحكـ تخص مناطؽ معينة يمزـ حمايتيا بدرجة أكبر مف
مناطؽ البحر األخرى ،ويشمؿ البحر المتوسط وبحر البمطيؽ والبحر األسود وخميج عدف ومنطقة أنتاركتيكا
وبحر الشماؿ غرب أوربا والبحر الشمالي ومنطقة البحر الكاريبي  ،وتشمؿ ىذه االتفاقية عمى بروتوكوليف
وخمسة مبلحؽ.
 – 2االتفاقية الخاصة باالستعداد واالستجابة والتعاون في حالة التموث النفطي والترتوكول التابع ليا :
اليدؼ منيا ىو تسييؿ التعاوف الدولي والمساعدة المشتركة لبلستعداد واالستجابة لحاالت التموث النفطي
الكبرى التي تيدد البيئة المبلحية والسواحؿ ،وتشجيع الدوؿ لمتطوير والحفاظ عمى إمكانية االستجابة السريعة
لحاالت الطوارئ الناتجة عف التموث النفطي ،أما فيما يتعمؽ بالسفف والبنايات بمحاذاة الشواطئ والموانئ
البحرية والمنشآت التي تعمؿ في مجاؿ النفط ،فقد ألزمتيا االتفاقية بالتبميغ عف حاالت التموث والقياـ بتطوير
 -1صالح الدٌن عامر  ،القانون الدولً للبٌئة  ،مجلة القانون واالقتصاد  ،عدد خاص 1938 ،م  ،صـ.431
 -1محمد مصطفى ٌونس  ،حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فً القانون الدولً العام ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،مصر ،
1994م  ،صـ.18
 -8تم التصدٌق على هذه االتفاقٌة فً 1918/11/1م وتم تعدٌلها ببروتوكول 1913/1/11م وتعتبر هاتان االتفاقٌتان أداة
قانونٌة واحدة تعرف باسم مار بول .13/18
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خطط الطوارئ لحاالت التموث ،وقد ألزمتيا كذلؾ بوضع أنظمة وطنية لبلستجابة لحاالت التموث النفطي،
وأف تتعاوف في المسائؿ الفنية في نقؿ التكنولوجيا(ٔ).
 – 3االتفاقية الخاصة بحماية واستخدام مجاري المياه عبر الحدود والبحيرات الدولية والبروتوكول الخاص
بالمياة والصحة (:)2
اليدؼ مف ىذه االتفاقية ىو دعـ التعاوف الدولي والمساعدة المتبادلة لحماية المياه السطحية والجوفية
عبر الحدود واألنظمة الحيوية المتعمقة بيا بما فييا البيئة البحرية مف انبعاث المواد الخطرة أو التي تسبب
الحمضية  ،وفيما يتعمؽ بالمياه عبر الحدود فقد ألزمت االتفاقية الدوؿ األطراؼ بمنع التموث والتحكـ فيو
وخفضو ،وممارسة االقتصاد واإلدارة الحكيمة ،وادارة المصادر المحددة والمنتشرة ،وتجنب انتقاؿ التموث بيف
المواقع والتصرؼ بطريقة تمتاز بالحيطة لمنع التموث ،والتعاوف لمتحكـ في التموث ،وتتضمف كذلؾ بعض
اإلرشادات لتطوير أفضؿ ممارسة بيئية وأىداؼ ومعايير خاصة بنقاء المياه.
-4اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارعام .1982
وتيدؼ ىذه االتفاقية الى ضرورة التعاوف الدولي بيف الدوؿ سواء كاف ذلؾ عمى المستوى االقميمي أو
العالمي أو مف خبلؿ المنظمات الدولية المتخصصة لوضع وصياغة المعايير والقواعد الدولية البلزمة لحماية
البيئة البحرية والحفاظ عمييا  ،كما نصت االتفاقية عمى ضرورة تقديـ العوف والمساعدة لمدوؿ النامية
وتزويدىا بالمعدات والتسييبلت البلزمة لمحفالظ عمى البيئة البحرية  ،ولكي تضمف ىذه االتفاقية تنفيذ االلتزاـ
بحماية البيئة البحرية مف التموث فقد عيدت بميمة الرقابة المتبادلة عمى التنفيذ إلى الدوؿ األطراؼ ذاتيا.

 -1تم التصدٌق على هذه االتفاقٌة فً 1991/11/81م  .وفً مارس عام 1111م تم العمل بمقتضى البروتوكول الخاص
باالستعدادات واالستجابة والتعاون فً حاالت التلوث الناتجة عن المواد الخطرة والضارة .
 -1تم التصدٌق على هذه االتفاقٌة فً 1991 /8/11م .
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ثانياً  :االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة اليوائية :
وضعت منظمة األمـ المتحدة والمنظمات التابعة ليا والمعنية بالبيئة العديد مف االتفاقيات لحماية البيئة
اليوائية منيا مايمي :
 – 1اتفاقيات التموث بعيد المدى لميواء عبر الحدود
تعتبر اتفاقية التموث بعيد المدى لميواء عبر الحدود التي وقعت عمييا في ٖٔ نوفمبر عاـ ٜٜٔٚفي
نطاؽ المجنة االقتصادية األوروبية مف أىـ االتفاقيات الدولية التي عقدت عمى المستوى الدولي فيما يتعمؽ
بمشكمة تموث اليواء (ٔ).
وتيدؼ ىذه االتفاقية إلى حماية اإلنساف والبيئة المحيطة بو مف تموث اليواء واتخاذ اإلجراءات الكفيمة
لمحد بأقصى قدر ممكف مف تموث اليواء وتقميمو تدريجيا ثـ منعو بما في ذلؾ التموث بعيد المدى لميواء الذي
يعبر الحدود ويتسبب في تمويث بيئات الدوؿ األخرى(ٕ) ،ومف مواد االتفاقية التازـ الدوؿ األطراؼ بالعمؿ
عمى الحد والتقميؿ التدريجي لتموث اليواء خاصة التموث الذي يعبر الحدود الوطنية مثؿ التموث بمركبات
الكبريت ،كما تنص االتفاقية عمى واجب األطراؼ المتعاقدة الدخوؿ في مشاورات بناء عمى طمب طرؼ أو
األطرؼ المتعاقدة والتي تتأثر فعميا بتموث اليواء عبر الحدود أو تتعرض مستقببل ليذا الخطر.
ا
أكثر مف
وتنص االتفاقية عمى التعاوف في مجاؿ مكافحة التموث عف طريؽ القياـ بأنشطة بحثية لمتقنيات القائمة أو
المقترحة لتخفيض مركبات الكبريت وغيرىا ،ومف المموثات اليواء الرئيسية األخرى بما في ذلؾ جدواىا
االقتصادية والتقنية والنتائج البيئية التي تترتب عمييا.
وكذلؾ المعدات والتقنيات األخرى لرصد وقياس معدالت انبعاث المموثات وتركي ا زتيا وآثار مركبات
الزرعة
الكبريت وغيرىا مف مموثات اليواء الرئيسية عمى الصحة البشرية والبيئة بما في ذلؾ آثارىا عمى ا
والمواد والغابات والبيئات المائية وغيرىا مف البيئات الطبيعية وتأثيرىا عمى الرؤية بيدؼ وضع أساس عممي
لمعبلقة بيف الجريمة وتأثيرىا(ٖ).
ولمتابعة تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية فقد نصت المادة العاشرة منيا عمى انشاء جياز تنفيذي في إطار فريؽ
المستشاريف التابع لمجنة االقتصادية األوروبية.

 -1أحمد عبد الوهاب عبد الجواد  ،التشرٌعات البٌئٌة  ،دار العربٌة للنشر والتوزٌع 1990 ،م  ،صـ39
 -1محمد علً حسونة  ،مسؤولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌئً  ،دار الفكر الجامعً  ،اإلسكندرٌة  ،ط1112 ،1م ،
صـ.92
 -8المرجع السابق  ،صـ. 92
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 -2اتفاقية جنيف لعام 1977م لحماية البيئة من تموث اليواء والضوضاء واالىت اززات
تيدؼ االتفاقية في المقاـ األوؿ الى المحافظة عمى بيئة العمؿ بالنسبة لمعماؿ وحمايتيـ مف تموث اليواء
الحادث داخؿ مكاف العمؿ) المناجـ المحاجر المصانع(  ،وتمزـ االتفاقية السمطات الوطنية المختصة باتخاذ
خطر
كافة التدابير الضرورية لتخفيض معدالت التموث والضوضاء واالىت اززات إلى الحد الذي ال يشكؿ
اً
عمى صحة العماؿ وذلؾ عف طريؽ األجيزة والمعدات التقنية أو عف طريؽ المجوء إلى وسائؿ جديدة لئلنتاج
أو مف خبلؿ الوسائؿ اإلدارية المتاحة (ٔ).
كما تنص االتفاقية عمى حؽ العماؿ في المعرفة الكافية لممخاطر التي يتعرض ليا في بيئة العمؿ بسبب
مموثات اليواء والضوضاء واالىت اززات والوسائؿ المتاحة لمنع أو اإلقبلؿ مف ىذه المخاطر .وتنص كذلؾ
االتفاقية عمى ضرورة إخضاع العماؿ المعرضيف لممخاطر المينية لمرعاية الطبية.
 – 3اتفاقيات الحماية من التموث اإلشعاعي أو النووي
إبرـ اتفاقيات دولية لتوفير الحماية القانونية ضد
اىتمت المنظمات الدولية العالمية واإلقميمية بالعمؿ عمى ا
مخاطر التموث اإلشعاعي الناشئ عف استخدامات الطاقة النووية في االغراض العسكرية ،حيث أف تموث
البيئة الجوية بالمواد اإلشعاعية والنووية مف أخطر المموثات والتوسع في إنتاج وتجارب األسمحة النووية يزيد
مف مخاطر التموث الجوي ،باإلضافة إلى كوارث التموث الناجمة عف تسرب اإلشعاعات النووية واحت ارؽ
المفاعبلت النووية وانفجارىا ومحطات الطاقة التي تعمؿ بالوقود النووي .
استرتيجية وكميا تخدـ حماية البيئة منيا ،معاىدة موسكو
ا
ولقد أبرمت الدوؿ عدة معاىدات عسكرية
ٖٜٔٙـ المتعمقة بخطر إج ارء تجارب األسمحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء ،ومعاىدات
لعاـٕٜٔٚـ بشأف تحريـ وضع األسمحة النووية وأسمحة الدمار الشامؿ األخرى في قاع البحار أو أرض
المحيطات أو تحتيا.

 -1المادة ( )9من األتفاقٌة الدولٌة جنٌف لعام  1911للحماٌة من التلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات .
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 – 4معاىدة منع انتشار األسمحة النووية عام 1968م
دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في الخامس مف مارس لسنة ٜٓٔٚـ  ،وقد دعت ىذه االتفاقية جميع
الدوؿ االنضماـ الييا كونيا تدعو الى منع انتشار األسمحة النووية تفاديا لنشوب الحروب النووية ما عدا
صرحة أنو " ال يوجد في ىذه
ا
األغرض السممية لمتكنولوجية النووية ،وقد قررت االتفاقية
ا
االستعماؿ في
أطرفيا لتنمية ألبحاث وانتاج واستخداـ الطاقة النووية
المعاىدة ما يفسر بما يؤثر عمى الحؽ الثابت لجميع ا
لؤلغ ارض السميمة" (ٔ) ،وىذه االتفاقية تعمؿ عمى حظر انتشار األسمحة النووية ومف ناحية أخرى عمى توسع
في االستخداـ السممي لمطاقة النووية وكبل األمريف يخدماف البيئة اإلنسانية ويجنبانيا األخطار المدمرة.
-5اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون عام 1985
تمثؿ طبقة األوزوف الدرع الواقي لمحياة مف األثر المدمر الناتج عف األشعة فوؽ البنفسجية  ،والتي ىي
إحدى االشعاعات غير المرئية لمشمس وذلؾ ألنو ىو المرشح (الفمتر) الطبيعي الذي يقوـ بامتصاص ومنع
األشعة فوؽ البنفسجية ذات الموجات القصيرة التي تضر بالحياة ،وتوجد ىذه الطبقة عمى ارتفاع يتراوح بيف
ٕ٘ ٗ٘،كـ فوؽ سطح األرض.
ويرجع العمماء مصادر الخطر عمى طبقة األوزوف غمى االستخداـ المبالغ فيو لممبيدات الكيماوية وعوادـ
(ٕ)

الطائرات األسرع مف الصوت وغازات التبريد بصفة أساسية

.

ولما كانت طبقة األوزوف واحدة في العالـ أي أنيا جزء ال يتج أز كانت المشكمة الناجمة عنيا عالمية
تتطمب حموال عالمية  ،ولذلؾ فقد تـ تشكيؿ مجموعة مف الخبراء القانونييف والفنييف مف ٖ٘ دولة ؤٔ منظمة
دولية وذلؾ تحت رعاية برنامج األمـ المتحدة لمبيئة وبالتعاوف مع المنظمة العالمية لؤلرصاد الجوية والمجتمع
العممي والصناعي لئلعداد التفاقية دولية لحماية طبقة األوزوف وتتكوف ىذه االتفاقية مف ديباجة واحدى
وعشريف مادة ،فضبل عف ممحقيف أحدىما يتعمؽ بالبحث وعمميات الرصد المستمر  ،والثاني يتعمؽ بتبادؿ
المعمومات.

 -1المادة ( )2الفقرة ( )1من معاهدة منع انتشار االسلحة النووٌة 1943م .
 -1د.مصطفى أحمد فؤاد ،المنظور الدولً لمشكالت تلوٌث البٌئة،بحث منشور فً المشروع البحثً لكلٌة الحقوق بجامعة
طنطا ،تحت عنوان:األطر القانونٌة لمؤثرات البٌئة على االنسان ، 1111صــ.81

2

18

ثالثاً  :االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البرية :
البيئة البرية كانت مصدر الكثير مف االتفاقيات الدولية

(ٔ)

والتي كاف اليدؼ منيا حماية البيئة البرية مف

التموث البيئي  ،حيث أبرمت العديد مف االتفاقيات الدولية  ،والعالمية  ،واالقميمية التي تتضمف قواعد ممزمة
لحماية عناصر البيئة البرية مف التموث ومف بيف ىذه االتفاقيات نذكر :
 – 1االتفاقية الخاصة بحظر استخدام االسمحة الكيماوية
ىدفت ىذه االتفاقية الى منع استخداـ األسمحة الكيماوية ذات الدمار الشامؿ والتخمص منيا ،وقد ألزمت
األطرؼ بمنع تطوير وانتاج وامتبلؾ وحفظ ونقؿ وتخزيف واستخداـ األسمحة الكيماوية.
ا
االتفاقية الدوؿ
وكذلؾ منع استخداـ عناصر التحكـ في الشعب كوسيمة مف وسائؿ الحرب وتدمير األسمحة الكيماوية
المتواجدة مع استخداـ طرؽ مناسبة لمقضاء عمييا وليس إلقائيا في البحر وال دفنيا في األرض وال حرقيا في
أماكف مفتوحة ،وألزمت االتفاقية الدوؿ األط ار ؼ في االتفاقية أف تقوـ بتدمير جميع المنشآت التي تنتج
ومرجعة دولية صارمة ،ودعـ التعاوف الدولي في مجاؿ األنشطة السمميةالتي تستخدـ
إشرؼ ا
األسمحة تحت ا
فييا الكيماويات(ٕ).
 – 2االتفاقية الخاصة بالتأثيرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعية
تيدؼ ىذه االتفاقية الى حماية صحة اإلنساف والبيئة مف اآلثار الخطيرة لمحوادث الصناعية التي يمتد
األطرؼ فييا بالتشاور مع العامة فيما يتعمؽ بتطوير وتنفيذ
ا
تأثيرىا عبر الحدود(ٖ)  ،وألزمت التفاقية الدوؿ
إجرءات لمتقميؿ مف المخاطر الناتجة عف الحوادث الصناعية ،واتخاذ اإلجراءاتت البلزمة لمنع وقوع الحوادث
ا
 -1منها اتفاقٌة إنشاء منظمة حماٌة النباتات فً أوروبا ،ومنطقة البحر األبٌض المتوسط فً بارٌس سنة 1901م  ،االتفاقٌة
الدولٌة لحماٌة النبتات فً روما سنة 1901م  ،اتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي فً جنوب غربً آسٌا ،روما
1948م .واتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي فً شمال غربً إفرٌقٌا ،روما 1931م  .كذلك االتفاقٌة المتعلقة
باألراضً الرطبة ذات األهمٌة الدولٌة فً رامسار سنة 1931م  ،والبروتوكول الخاص بتعدي االتفاقٌة السابقة بارٌس سنة
1931م  ،اتفاقٌة حظر اإلتجار الدولً فً أنواع الحٌوانات والنباتات البرٌة المهددة باالنقراض فً واشنطن سنة 1918م ،
اتفاقٌة حفظ األحٌاء البرٌة والموائل الطبٌعٌة األوروبٌة فً بارن سنة 1919م  ،بروتوكول متعلق بالمناطق المحمٌة والحٌوانات
والنباتات البرٌة فً منطقة شرقً أفرٌقٌا فً نٌروبً سنة 1930م  ،مؤتمر رٌو دي جانٌرو فً 1930م حول اتفاقٌة التنوع
الحٌوي للمحافظة على جمٌع األصناف الحٌوٌة.
 -1خالد مصطفى فهمً ،الجوانب القانونٌة لحماٌة البٌئة من التلوث فً ضوء التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة  ،دراسة
مقارنة  ،دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة  ،ط1111 ،1م  ،صـ.111
 -8المادة ( )8من االتفاقٌة الخاصة بتاثٌرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعٌة  .علما ً بأن هذه االتفاقٌة دخلت حٌز
النفاذ فً 1111/2/19م .
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الصناعية ،واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع وقوع الحوادث الصناعية واالستعداد ليا ،واالستجابة حاؿ وقوعيا،
وتحسف القدرة عمى االستعداد لبلستجابة لمحوادث الصناعية ذات التأثير عبر الحدود ،ووضع وتشغيؿ أنظمة
لئلببلغ عف الحوادث ،والتشاور مع الدوؿ األطارؼ األخرى فيما يتعمؽ بالتسييبلت الصناعية التي مف شأنيا
أف تؤثر عمى تمؾ الدوؿ سمبيا في حالة وقوع حادثة ،وتقديـ المساعدة عند وقوع حادث ،والتعاوف في مجاؿ
تبادؿ المعمومات والبحث والتطوير التي تشمؿ ما يتعمؽ باألنظمة وتكنولوجيا اإلدارة السميمة ،وتقديـ
اإلجرءات البلزـ
المعمومات البلزمة لمعامة فيما يتعمؽ بطبيعة األنشطة الخطيرة والمخاطر المصاحبة ليا و ا
اتخاذىا في حالة وقوع حادث(ٔ).
املطلب الخبني
االهتوبم الدويل حبوبيت البيئت وآحبر النظبم الدويل على القضبيب البيئيت
االىتماـ الدولي بحماية البيئة لـ يكف حديث النشأة لمدولة الحديثة فيو موجود في تاريخ الشعوب
وحضارتيـ وقد جاء بيا اإلسبلـ منذ أكثر مف ٗٔ قرف وغيرىا مف الحضارات األخرى ،والسؤاؿ المطروح ىؿ
ا
النظاـ الدولي الجديد أعطى االىتماـ الكبير لمبيئة والتنمية؟ سوؼ نبحث ذلؾ مف خبلؿ الفقرات التالية :
أوالً  :المجيودات الدولية البيئية :
أخذ الوعي بأبعاد البيئة وأخطارىا ينتشر بيف الشعوب والحكومات واتضحت الحاجة إلى تبياف األساليب
ودرسة الوسائؿ الواجب اتخاذىا في تقديـ المعالجات لممحافظة عمى ثروات األرض ،لذلؾ تـ صياغة
ا
سياسات دولية واقميمية ومحمية لحماية موارد الكرة األرضية حفاظا عمى التوازف الطبيعي والتجدد التمقائي
لمموارد في سبيؿ استمرار التنمية وادامتيا خاصة األساسية كالمياه واليواء والغابات وحماية الغبلؼ الجوي
مف األخطار التي تيدده وقد أبدى التحرؾ الدولي عاـ ٕٜٔٚـ إلى عقد مؤتمر استوكيولـ عاصمة السويد
والذي يعتبره عبلمة جيدة عمى الطريؽ ألنو وضع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ومؤتمراتيا ٜ٘ٔٛـ و ٜٔٛٛـ
حررة األرض ،كما عقدت اتفاقيات دولية عدة مثؿ االتفاقية
لدراسة مواضيع المناخ العالمي وارتفاع درجة ا
التي انبثقت عف المؤتمر األمـ المتحدة عاـ ٕٜٔٛـ الخاصة بالمحيطات وحمايتيا مف التموث بيدؼ إقامة
نظاـ إدارة متكاممة بغية الحفاظ عمى سبلمة البيئة البحرية ومؤتمر نيروبي.

 -1المواد ( )0،4،1من االتفاقٌات الخاصة بالتأثٌرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعٌة .
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المبادرت عمى المستوى
ا
واتجيت الجيود الدولية إلى أبعاد جديدة ونظرة شمولية بالغة األثر ،ومف أىـ
الدولي ىي المبادرة اليابانية التي طرحت في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في أواخر عاـ ٖٜٔٛـ حوؿ
تأسيس لجنة دولية لمتنمية لمقياـ بتحديد األىداؼ ورسـ الطرؽ والتوجييات مف أجؿ تطبيقيا مف قبؿ دوؿ
العالـ واجتمعت المجنة عمى مدى سنوات وبحضور شخصيات دولية مختصة بقضايا البيئة وأصدرت مبادئ
أىميا:
 إحياء النمو ألف الفقر مصدر أساسي ييدد البيئة ،وتغيير نوعيتو ليتبلءـ مع البيئة.-

المحافظة عمى الموارد األساسية لمبيئة ،وضماف مستوى سكاني يمكف إدامتو.

 إعادة توجيو التقنية ومواجية المخاطر. إدماج البيئة واالقتصاد في اتخاذ الق اررات . -إصبلح العبلقات االقتصادية الدولية وتقوية التعاوف الدولي.

(ٔ)

أما أىم واجبات ىذه المجنة:
 إعادة النظر في القضايا الخطيرة والحرجة لمبيئة واعداد مقترحات عممية خبلقة وواقعية لمعالجتيا. تدعيـ التعاوف الدولي في مجاؿ البيئة واقتراح أساليب جديدة وتقييميا مما يمكنيا مف تخطي العقباتالتي تواجو األساليب القائمة حاليا مف أجؿ التأثير عمى السياسات والتطورات بيدؼ توجيييا نحو
التغيير المطموب.
 -رفع مستوى التفاىـ وااللتزاـ الفعمي مف قبؿ األفراد والمنظمات والمعاىد والحكومات.

(ٕ)

ثانياً  :آثار النظام الدولي عمى البيئة :
النظاـ الدولي ىو عبارة عف قواعد ترى الدوؿ مف مصمحتيا أف تمتزـ بيا في سموكيا الدولي ،ىذا يعني
أف مصمحة الدولة ىي التي تقرر السموؾ ،وبالتالي فإف الدولة القوية قادرة عمى أف تفرض مصمحتيا عمى
الدوؿ األخرى أقؿ قوة منيا فتجعؿ مف ىذا السموؾ قاعدة لآلخريف.
أضر ار في البيئة ،التزاؿ في
ا
بعد الحرب العالمية الثانية ونتائجيا المدمرة عمى البشرية والتي ألحقت
ونيكازكي ،إزاء األضرار البيئية التي لحقت
ا
ذاكرة األجياؿ البلحقة وآثارىا دامغة حتى اآلف في ىيروشيما
 -1صباح العشاوي  ،مرجع سابق  ،صـ  93وما بعدها .
 -1نجم الدٌن عبد هللا حمودي  ،البٌئة والعالقات الدولٌة  ،أبوطبً  ، /1111 ،صـ.112
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فاألضرر بالبشرية
ا
باألرض والبشرية ،لكف الدوؿ لـ تكف تولي اىتماما بالبيئة آنذاؾ كيذه السنوات األخيرة،
طر التكنولوجيا العسكرية والمدنية .
جرء التطور الذي أ
واألرض مف ا
لقد أصبح االنقساـ يظير بشكؿ واضح في عاـ ٜٔٗٚـ تكتؿ شرقي حوؿ االتحاد السوفيتي بروابط
ايدولوجية باإلضافة إلى الروابط العسكرية واالقتصادية والتكتؿ الغربي حوؿ الواليات المتحدة األمريكية بروابط
ليبرلية ،انقساـ العالـ إلى معسكريف أثر في مجرى العبلقات الدولية وتميز النظاـ الدولي
اقتصادية وعسكرية ا
في ىذه الفترة ب :
 توازف القوى ليس كما كاف في بداية القرف التاسع عشر عمى عدة دوؿ ،أصبح التوازف بيف دولتيفجبارتيف وكؿ دولة تجر إلى جانبيا مجموعة مف الدوؿ.
-

عامؿ الخوؼ مف التدمير الشامؿ ،باألخص بعد أخذ التسمح ذروتو بالتسمح النووي.

اف سمات النظاـ الدولي في تمؾ الحقبة ىو إيجاد التوازف بيف المعسكريف الشرقي والغربي كؿ كاف يسعى إلى
التحالفات سواء عسكرية أو اقتصادية.
النزعات
أف ىذا االنقساـ انعكس عمى فاعمية األمـ المتحدة والمنظمات اإلقميمية وشؿ حركة السبلـ وفض ا
الدولية واإلقميمية ،السباؽ نحو التسمح والتجارب النووية والمعامؿ الكيميائية ومصانع األسمحة الثقيمة
الطائرت الحربية بأنواعيا ،والنفايات الناتجة عنيا وعف غيرىا ساعدت بشكؿ واسع بإلحاؽ الضرر بالبيئة
ا
و
العالمية مما أوجب عقد مؤتمر استكيولـ عاـ ٕٜٔٚـ  .ىذه السمات التي وردت كانت قاعدة النظاـ الدولي
تزؿ متسمة بعدـ الشفافية والوضوح
في تمؾ الفترة حتى عاـ ٜٔٛٚـ ،إال أف اإلدارة الدولية لقضيا البيئة ،ما ا
بسبب التعنت وعدـ االستعداد لمتنازؿ عف بعض المكاسب الضيقة لصالح البشرية جمعاء ،وبيذا تجد
برمجيا ومقترحاتيا وتفعيؿ االتفاقيات الدولية المبرمة في ىذا
الجمعية العامة نفسيا أماـ حائط مانع لتنفيذ ا
الحقؿ (ٔ).
اقترحات عممية نقترحيا ربما تخرج الوضع مف المأزؽ الذي ىو عميو:
ومف ىنا فإف ا
 تحويؿ برنامج األمـ المتحدة إلى ىيئة مستقمة ليا اختصاصاتيا ومواردىا مثميا عمى ذلؾ اليونسكووالفاو.
1

 أحمد دسوقً محمد اسماعٌل  ،نمط اإلدارة الدولٌة لقضاٌا البٌئة وفضٌة تغٌٌر المناخ  ،مجلة السٌاسة الدولٌة  ،العدد  ،120السنة 1111م  ،صـ 1991وما بعدها .
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 تحويؿ المرفؽ العالمي لمبيئة مف آلية مؤقتة إلى آلية دائمة ومف مرفؽ ييتـ بتمويؿ قضايا بيئيةبعينيا إلى مرفؽ يموؿ القضايا بصفة عامة وفؽ أجندة أوليات االىتماـ العالمي وبالتنسيؽ مع برنامج
األمـ المتحدة لمبيئة.
-

تدقيؽ وشمولية عمميات الرصد العالمي لمنظـ اإليكولوجية المختمفة لمبيئة.

-

التعاوف اإلقميمي لتفعيؿ اإلدارة الدولية لشؤوف البيئة وتوقيع اتفاقيات إقميمية عمى غرار االتفاؽ
األوروبي ايبسوا لتقييـ األثر البيئي.

 إف العولمة ستؤثر عمى دور الدولة وفاعميتيا ،رغـ ذلؾ عمييا داخؿ نطاقيا اإلقميمي ركيزة لتعاوف(ٔ)

دولي أشمؿ وأعمؽ في مجاؿ البيئة

.

ويتضح لنا مما سبق أنو ولحماية البيئة مف التموث والحفاظ عمى األوساط المعيشة المختمفة برية أو
ىوائية أو مائية ،لقد صدر عف األمـ المتحدة والمجتمع الدولي عدد ىائؿ مف االتفاقيات والمعاىدات
واعبلنات وعدة ق اررات وتنظيـ عدد ىائؿ مف المؤتمرات ،كاف ىدفيا والغاية منيا ىو الحفاظ عمى البيئة
ونشر ثقافة االوقاية مف التموث البيئي ومحاربتو بيف أوساط المجتمع الدولي ،إف العمؿ عمى تطبيؽ كؿ
المبادئ التي جاءت بيا المعاىدات واالتفاقيات الدولية ،والعمؿ عمى ال ازميا عمى الدوؿ ،كاف لو أبعاد مختمفة
منيا البعد االقتصادي والبعد العسكري آخر سياسي ،ويعتبر عامؿ القوة لو الدور الكبير في وضع وتوجيو
السياسة الدولية تجاه البيئة.
اإللزمية ليذه االتفاقيات المختمفة منيا االنقساـ بيف أعضاء المجتمع الدولي الى
ومف أسباب ضعؼ القوة ا
دوؿ ضعيفة ودوؿ قوية ،دوؿ فقيرة ودوؿ غنية ،دوؿ نامية ودوؿ مصنعة مف جية ،وبروز فكرة مف يموث
البيئة بيف الدوؿ مف جية أخرى ،إلى جانب ذلؾ تطور فكرة المصمحة فيما بينيـ.
لقد لعبت المنظمات الدولية بكؿ أنواعيا الدور الكبير في تطور المجتمع الدولي في جميع المجاالت
المختمفة منيا الجوانب اإلنسانية والدفاع عف حقوؽ اإلنساف ،حيث لعبت المنظمات باختبلؼ أنواعيا الدور
المنوط بيا مسايرة التطور التكنولوجي والصناعة بمختمؼ أنواعيا وىذا بالمساىمة والعمؿ عمى انجاز وابراـ
عدة اتفاقيات متنوعة في مجاؿ البيئة وحمايتيا مف التموث البيئي ،وتنظيـ عدة مؤتمرات كاف ليا الدور
 -1صباح العشاوي  ،مرجع سابق  ،صـ .111
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التوعوي في حماية البيئة ونشر ثقافة الوقاية مف التموث البيئي ومحاربتو بيف أعضاء المجتمع الدولي ،إال أف
األعماؿ التي قامت بيا المنظمات الدولية في مجاؿ البيئة لـ ترتؽ إلى المكانة المنوط بيا وتحقيؽ أىدافيا
التي أنشأت مف أجميا ،ألف البيئة مازلت تعاني مف التموث وما زاؿ المجتمع يعاني مف األمراض التي كاف
سببيا التموث البيئي الناتج مف الصناعة بأنواعيا أو سببو اإلنساف.
ومف ىذا كمو تبقى المصمحة ىي المسيطرة عمى واقع العبلقات الدولية في جميع المجاالت سواء كانت
بيئية او سياسية تنموية ،وىذا رغـ التطور اليائؿ في جميع المجبلت المختمفة ،رغـ االىتماـ الدولي المتميز
بقضايا البيئة والعمؿ عمى حمايتيا ونشر الثقافة البيئة المستدامة بيف أشخاص المجتمع الدولي.

24

املبحج الخبني
املسؤوليت الدوليت عن تلوث البيئت
تعرؼ المسؤولية في معناىا العاـ بالمؤاخذة أو التبعة ،وبدوف أف نتطرؽ ألنواع المسؤولية فإف المسؤولية
القانونية بوصفيا أحد أنواع المسؤولية بؿ أىميا ىي مسؤولية موضوعية تقوـ عمى أساس مسؤولية شخص
أماـ المجتمع أو أماـ شخص آخر نتيجة وقوع ضرر ألحقو ىذا الشخص باألخريف ،وأساس مسؤولية ىذا
األضرر التي يوقعيا بيـ ،فيي
ا
األفرد مف
ا
االلتزـ بالقانوف الذي نص عمى قواعد حماية
ا
الشخص ىو
مسؤولية ليا نتيجة محددة وفقا لمقانوف وليست قائمة عمى أساس أدبي ذاتي.
وتنقسـ المسؤولية القانونية إلى نوعاف :مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية ،فاألولى تقوـ عمى أساس معاقبة
ضرر بالمجتمع فتطالب النيابة العامة بتوقيع جزاء عميو ،ويتمثؿ في العقوبة ،وتنطوي
ا
المخطئ أي أنو ألحؽ
تمؾ العقوبة عمى فكرة اإليبلـ ،ومف ثـ فبل جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني يجرميا ،أما المسؤولية المدنية
أفرد مف المجتمع ،ومف ثـ
فتقوـ عمى أساس جبر الضرر أي أف ضرر ناتج عف عمؿ غير مشروع أصاب ا
فقد وضع المشرع الت ازما بالتعويض عمى المسؤوؿ عف الضرر .
وتخضع حماية البيئة لذات القواعد الخاصة بالمسؤولية فأي فعؿ يصدر مف أي شخص فتمقى المسؤولية
عمى كاىؿ القائـ بالفعؿ ،وحماية البيئة ال يمكف أف تكوف فعالة إال بوضع نظاـ شامؿ لممسؤولية سواء في
األضرر في ذات الوقت.
ا
شقيا الجنائي أو المدني يحقؽ نتائج ضرورية وىي :الردع واإلصبلح ،وتعويض
وبناء عمى ذلؾ سوؼ نتطرؽ لدراسة موضوع ىذا البحث مف خبلؿ المطمبيف التالييف :
املطلب األول
املسؤوليت املدنيت عن األضرار البيئيت
األضرر التي يسببيا النشاط
ا
يعتبر القانوف المدني ىو الشريعة العامة التي مف شأنيا العمؿ عمى إصبلح
األضرر بمحو الضرر أو تخفيؼ وطأتو،
ا
الضار لشخص ضد اآلخريف ،وييدؼ ذلؾ القانوف الى جبر تمؾ
ومف ثمة فإف جؿ اىتمامو ىو بالفعؿ الضار الذي يصيب الفرد ،ويترتب عمى ذلؾ قياـ مسؤولية الفاعؿ
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يرعى تطبيؽ القواعد القانونية المنصوص عمييا في القانوف بوصفيا الشريعة األـ التي
المدنية ويجب أف ا
يجب التعويؿ عمييا قبؿ التطرؽ لقواعد أخرى.
والقانوف المدني ىو وليد لمبيئة باعتباره ظاىرة اجتماعية ،األمر الذي يمكف أف يقبؿ تأثيره عمى البيئة
التي حولو وانعكاس ذلؾ عمى تنظيمو ألنشطة األ فارد في عبلقاتيـ بالبيئة كانت أنشطة إيجابية تتعمؽ
باالستفادة مف البيئة أو كانت أنشطة سمبية تتعمؽ بالعدواف عمييا

(ٔ)

.

وتنقسـ المسؤولية المدنية الى نوعاف :مسؤولية مدنية عقدية ومسؤولية مدنية تقصيرية ،تقوـ األولى عمى
بالتزـ عقدي يختمؼ باختبلؼ ما اشتمؿ عميو العقد مف التازمات ،وأما النوع الثاني وىو المسؤولية
ا
اإلخبلؿ
اإلضرر بالغير(ٕ) ،أو
ا
بالتزـ قانوني واحد ال يتغير ىو االلتزـ بعدـ
ا
المدنية التقصيرية فيقوـ عمى اإلخبلؿ
بالتزـ فرضو القانوف .
اإلخبلؿ ا
دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة :
أضرر البيئة ،وغالبا ما يحاوؿ أف
ا
لممسؤولية بكافة أشكاليا الجنائية والمدنية والدولية دور نحو مواجية
يتخمص مف المسؤولية مف خبلؿ تحميؿ الضرر عمى المتضرر ،أو دفع مسؤولية باالدعاء أنو مصرح لو
الترخيص اإلدارية
القياـ بمثؿ تمؾ األنشطة واألعماؿ التي يقوـ بيا أو تنفيذه لمتعميمات اإلدارية واألذوف و ا
الصادرة إليو مف رئيس واجب االنصياع لو ،وىذا باإلضافة إلى اختبلؼ البيئات والقواعد والنظـ ،ومف ىنا
تظير قواعد تطبيؽ المسؤولية ،ومنو يجب أف يوضع في االعتبار لكافة الظروؼ االجتماعية واالقتصادية
األضرر البيئية ،ويقوؿ الفقيو الفرنسي :ليس مف اليسير دائما إرساء قواعد عامة في وسط
ا
والثقافية لمواجية
اجتماعي تتصارع في المصالح االقتصادية

(ٖ)

وسوؼ نتناوؿ في ىذا دور المسؤولية في حماية البيئة

وأركانيا.

 -1أحمد محمود سعد  ،استقراء لقواعد المسؤولٌة المدنٌة فً منازعات التلوث البٌئً  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،ط،1
1992م  ،صـ11
 -1عبد الرزاق السنهوري  ،الوسٌط ج ، 1نظرٌة االلتزام بوجه عام  ،مصادر االلتزام  ،تنقٌح المستشار أحمد مدحت
المراغً  ،منشأة المعارف  ،االسكندرٌة 1112 ،م  ،صـ.418
 -8اسماعٌل على اسماعٌل  ،الشاهد ومسؤولٌته المدنٌة فً القانون  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة طنطا 1118 ،م  ،صـ.111
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المسؤولية األدبية في حماية البيئة :
لممسؤولية األدبية دور في حماية البيئة ،فالحفاظ عمى البيئة مف التموث مسؤولية أدبية قبؿ أف تكوف
قانونية ،فالشخص الذي يرتكب مخالفة لمناموس الطبيعي لؤلخبلؽ باالعتداء عمى البيئة وتمويثيا سواء كاف
عمد أو اىماؿ وبغض النظر عف وقوع ضرر أـ ال ،يتحقؽ في جانبو المسؤولية األدبية األخبلقية ،إذا كاف
الجزء قد ال يرقى إلى العقوبات أو التعويضات ،لكنو يخاطب في اإلنساف الضمير والديف الذي يأبى عمى
ا
صاحبو أف يرتكب تمؾ المخالفة ،ومنو فإف المسؤولية األدبية أوسع نطاؽ مف المسؤولية القانونية ألنيا تدخؿ
في دائرة األخبلؽ والتي تحرص جميع الببلد المتحضرة عمى احت ا رميا وصيانتيا والتمسؾ بيا.
وأساس التمييز بيف المسؤولية األدبية والمسؤولية القانونية أف األولى تقاـ عمى أساس الخطأ مف التمييز
التزمات ،وما
بيف الخير والشر ،والمسؤولية القانونية والتي تدخؿ في دائرة القانوف ،وما فرضو المشرع مف ا
إمارت مادية خارجية ووقوع ضرر يمحؽ بالغير (ٔ).
جزءات قانونية ،والبد مف وجود ا
يترتب عمييا مف ا
المسؤولية المدنية التقصيرية في حماية البيئة :
تعد المسؤولية المدنية انعكاسا صادقا لقيـ المجتمع ونوع الفمسفة التي يؤمف بيا ويعتبر تطور قواعدىا
مقياسا صادقا لنضج الوعي االجتماعي والقانوني فيو ،وتعكس مشكمة التموث البيئي أثرىا عمى النظاـ
القانوني لممسؤولية المدنية وخاصة إذا كاف التموث البيئي متعدد المصادر أو إذا كانت أثاره مستقبمية ،فكيؼ
يمكف الرجوع إلى المسؤوليف والبحث عف العبلقة السبيبة بيف األنشطة المختمفة التي تصيبو والضرر الذي
عاد عميو ،وكؿ ىذه مفترضات قانونية صعبة االثبات

(ٕ).

وىذا يدعو لمبحث عف قواعد جديدة لممسؤولية دوف الخروج عف أطر القواعد التقميدية ،حيث المسؤولية
األضرر البيئة تثير الكثير مف المشكبلت ،فإنو يوجد نشاط يصعب وضع لو معيار ثابت حتى
ا
المدنية عف
يمكف القوؿ أف األركاف التقميدية لممسؤولية ثابتة في كؿ نوع مف المسؤولية ،ومف ىنا وجب البحث عف حموؿ
جديدة بعيدة عف المسؤولية التقميدية ،ولكف في كؿ حالة يمكف تطبيؽ النظرية التي يسري عمييا الفعؿ فإذا
 -1عبد الرزاق السنهوري  ،الوسٌط  ،ج ، 1مرجع سابق  ،صـ .418
 -1عزٌز كاظم جبر  ،الضرر المرتد وتعوٌضه فً المسؤولٌة التقصٌرٌة  ،مكتبة دار الثقافة  ،عمان األردن 1993 ،م ،
صـ. 9
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كاف ىناؾ خطأ واجب االثبات أو مسؤولية ببل خطأ) المسؤولية المفترضة (أو المسؤولية الشيئية أو المسؤولية
التبعية.
وتعتبر المسؤولية عف الخطأ البيئي ىي حالة قانونية لمشخص الذي ارتكب جريمة بيئية نتج عنيا ضرر
مجبر عمى تعويض ىذا الضرر ،ومنو فيو التازـ يفرض عمى اإلنساف الذي أضر بالبيئة
ا
لشخص ،أصبح
االلتزـ ليس
ا
تعويض الضرر الناشئ عف خطئو أو عف الضرر الواقع بسببو دوف وقوع خطأ مف جانبو ،وىذا
الغرض منو سوى تعويض الضرر ،ومف ثـ فيو صورة صادقة وترجمة حقيقة لمواقع في حالة حدوث خطر
بيئي (ٔ).
المسؤولية المدنية العقدية في حماية البيئة :
اف حماية البيئة تمثؿ اليدؼ األساسي الذي يسعى المشرع الى تحقيقو  ،وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ ال بد مف
توافر الوسائؿ القانونية البلزمة لتحقيؽ ىذه الحماية  ،ولقد تعددت محاوالت الفقياء مف أجؿ وجود وسيمة
قانونية فعالة غي ر أف ىذه المحاوالت قد اكتفت إما بأفكار وحموؿ نظرية أو بالحديث عف وسائؿ عبلجية أال
وىي التعويض عف األضرار البيئية.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ العقود المدنية تمتمؾ القدرة عمى حؿ ىذه اإلشكاليات؟
اف ىذا البحث يقوـ عمى فرضية مفادىا قدرة العقود المدنية عمى تحقيؽ الحماية لمبيئة  ،بمعنى أف العقد
يمكف أف يكوف وسيمة وقائية تيدؼ الى تعديؿ السموؾ اإلنساني ونشر الوعي البيئي  ،ففيما يتعمؽ بتعديؿ
السموؾ فاف وظيفة العقد نفسيا قد تغيرت ولـ تعد كما كانت سابقا حيث أصبح وسيمة فنية وتقنية في يد
المشرع تيدؼ الى زيادة فاعمية التشريعات المتعمقة بحماية البيئة وتعديؿ السموؾ االنساني  ،ولعؿ خير مثاؿ
عمى ذلؾ عقد التأميف الذي عرؼ تغي ار ممحوظا في غايتو ووظيفتو التقميدية المتمثمة في التعويض عف
الضرر  ،وأصبح ييتـ بتعديؿ السموؾ الفردي مف أجؿ حماية البيئة.
أما فيما يتعمؽ بالشؽ الوقائ ي فقد أدى صدور قانوف البيئة إلى ظيور طائفة مف العقود الجديدة والتي
يمكف تسميتيا بالعقود البيئية  ،والتي يمكف تقسيميا الى طائفتيف مستقمتيف مف العقود األولى تسمى عقود
بيئية ذات مصمحة اقتصادية ،والثانية تسمى عقود بيئية خالصة تيدؼ الى حماية البيئة مثؿ العقود التي ترد
عمى التخمص مف النفايات الخطيرة.
 -1خالد مصطفى فهمً  ،الجوانب القانونٌة لحماٌة البٌئة من التلوث فً ضوء التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة دراسة
مقارنة  ،مرجع سابق  ،صـ. 108
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املطلب الخبني
املسؤوليت الدوليت اجلنبئيت عن اجلرميت البيئيت
المسؤولية الجنائية ىي االلت ازـ بتحمؿ النتائج القانونية المترتبة عمى توافر أركاف الجريمة ،وموضوع ىذا
الجزء الجنائي ،الذي ينزلو القانوف بالمسؤوؿ عف الجريمة ،وعميو فإف المسؤولية ليست ركنا في
ا
االلتزـ ىو
ا
مردؼ لممساءلة ،أي سؤاؿ
الجريمة ،وانما تنشأ عندما تتوافر جميع أركاف الجريمة ،ألف لفظ المسؤولية ا
مرتكب الجريمة عف السبب في اتخاذه لجريمتو مسمكا مناىضا لنظـ المجتمع ومصالحو ،ثـ التعبير عف الموـ
االجتماعي إزاء ىذا المسمؾ واعطاء ىذا التعبير المظير المحسوس اجتماعيا في شكؿ العقوبة أو التدبير
االحترازي.
لـ تكف المسؤولية الجنائية فكرة مجيولة في القوانيف القديمة ،واف كانت تحدد عمى نحو مخالؼ لما ىي
عميو اآلف ،ذلؾ أف القانوف يتأثر بمعتقدات البيئة التي ينشأ فييا ،فالمسؤولية الجنائية ال يجب أف تعزؿ عف
إطارىا التاريخي في سياؽ نمط الحياة وطرؽ التفكير المذيف عرفا في المجتمعات القديمة ،خاصة أنيا لـ تكف
تيتـ بصفات شخصية الفاعؿ وحالتو أو ظروفو ،وذلؾ بإسناد الفعؿ الضار مباشرة لمصدره وىو اإلنساف
كبير ،بؿ وفي بعض األحياف تتوسع تمؾ المسؤولية لتشمؿ كامؿ األسرة أو القبيمة.
صغير كاف أـ ا
ا
والمسؤولية بشكؿ عاـ تعني تحمؿ الشخص تبعة عممو وعقابو عمى أساسو ،ولكي يسأؿ الشخص جنائيا
عف جريمة ارتكبيا البد مف أف يكوف أىبل لتحمؿ المسؤولية الجنائية بشرطييا اإلدارؾ أو التمييز ،وحرية
افرف إال في الشخص الطبيعي أي اإلنساف
اإلردة ،وىذاف الشرطاف ال يتو ا
االختيار أو ا

(ٔ)

ومنو يمكف تعريؼ

االلتزـ بتحمؿ اآلثار القانونية المترتبة عمى توافر أركاف الجريمة وموضوع ىذا
ا
المسؤولية الجنائية عمى أنيا
االلتزاـ الجنائي فرض عقوبة أو تدبير احترازي حددىما المشرع الجنائي في حالة قياـ مسؤولية أي شخص،
(ٕ)

التزـ شخصي
فالمسؤولية تعني في أبسط معانييا تحمؿ التبعة ،فيي تدؿ عمى ا

بتحمؿ الشخص عواقب

فعمو الذي أخؿ بقاعدة ما ،فالمسؤولية نتيجة لمخالفة أوامر القاعدة القانونية أو عدـ االمتثاؿ لنواىييا،
 -1عبد الرحمن توفٌق أحمد  ،محاضرات فً األحكام العمة لقانون العقوبات  ،ج ، 1دار وائل للنشر والتوزٌع  ،عمان ،
1114م  ،صـ.19
 -1نوفل علً الصفو  ،تعرٌف المسؤولٌة الجنائٌة  ،مكة للنشر والتوزٌع1118 ،م  ،صـ .10
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وتتحقؽ المسؤولية الجنائية بعد تحقؽ عدـ مشروعية الفعؿ ،فالذي يثبت صفة البلمشروعية لمواقعة ىو
تعارضيا مع القاعدة القانونية ،في حيف يشترط لتوافر المسؤولية البحث عما إذا كاف الفاعؿ يمكف أف يكوف
الجزئية البد مف حدوث واقعة توجب
ا
مسؤوال جنائيا عف فعمو المخالؼ لمقانوف ،إذا حتى تتحقؽ المسؤولية
الجزئية ،وشرط الواقعة الموجبة لممسؤولية الجنائية أف تكوف جريمة بأركانيا ،أو كما يعبر عنو
ا
المسؤولية
البعض بالخطأ ،سواء كاف عمديا أو غير عمدي .
تعريف المسؤولية الدولية الجنائية :
تعرؼ المسؤولية الجنائية في القوانيف الوضعية بأنيا ":تحمؿ الشخص تبعة عممو المجرـ ،بخضوعو
اإلجرمية
ا
لمجزء المقرر لفعمو في قانوف العقوبات بعدما أقدـ عمى انتياؾ القانوف بارتكابو الواقعة
ا

(ٔ)

االلتزـ بتحمؿ النتائج التي يرتبيا قانوف العقوبات عمى وقوع الجريمة وأىميا العقوبة،
كما تعرؼ كذلؾ بأنيا " :ا
جرئـ
الجزء الجنائي عما يرتكبو مف ا
أي صبلحية الشخص لتحمؿ ا

(ٕ)

.

عناصر المسؤولية الدولية الجنائية :
تمثؿ المسؤولية الدولية الجنائية األثر الجنائي لمقاعدة الجنائية الدولية ،إذ ال تتكامؿ إال باتحاد عنصرييا
الموضوعي ويعكسو الركف الشرعي لمجريمة والشخصي ويعكسو الركف المعنوي فييا (ٖ) ،كما تنتقص في
المقابؿ ىذه المسؤولية بتخمؼ أحد ىذيف العنصريف ،فالعنصر الموضوعي يقضي بمبدأ " ال جريمة وال عقوبة
إال بنص (ٗ) ومفاد ذلؾ أف الفعؿ ال يمكف اعتباره جريمة يعاقب عمييا ،إال إذا ثبت وجود قاعدة قانونية
سابقة عمى ارتكاب ىذا الفعؿ تقرر لو الصفة اإلج ارمية ،وتحدد الجزاء المناسب لو ،فإذا انعدمت ىذه
القاعدة انتفت الصفة اإلجارمية عف الفعؿ.
ويرى الباحث أف ىذا المبدأ أف ال وجود لو في القانوف الدولي الجنائي عمى النحو المعترؼ لو بو في
القانوف الداخمي،نظ ار لطبيعتو الخاصة ،فالصفة العرفية التي تتميز بيا أحكاـ القانوف الدولي تقضي بأف
 -1عبد هللا سلٌمان سلٌمان  ،المقدمة األساسٌة فً القانون الدولً الجنائً  ،مرجع سابق  ،صـ . 199
 -1فائزة ٌونس الباشا  ،الجرٌمة المنظمة  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،1111 ،صـ.101
 -8محمد بهاء الدٌن باشات  ،المعاملة بالمثل فً القانون الدولً الجنائً  ،الهٌئة العامة لشؤون المطابع األمٌرٌة  ،مصر ،
1912م  ،صـ .813
 -2سكاكنً باٌه  ،العدالة الجنائٌة ألدولٌة  ،دار هومة الجزائر  ،ط1111 ، 1م صـ. 81
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الجرئـ الدولية ليست بأفعاؿ منصوص عمييا في قانوف مكتوب،
ا

(ٔ)

بالرغـ مف وجود مجيودات دولية عظيمة

اإلجرمية الموجودة طبعا
ا
إبرـ االتفاقيات الدولية التي تكشؼ عف ىذه الصفة
لتقنيف ىذه الج ارئـ عف طريؽ ا
في القواعد العرفية ،وتحوليا إلى قواعد شرعية مكتوبة .
االختصاص القضائي الدولي بمنازعات البيئة والتنمية :
إف آلية فض المنازعات الدولية سواء تمؾ الخاصة بقضايا البيئة والتنمية أـ بغيرىا مف سائر أنواع
المنازعات بيف الدوؿ تعتمد مف جانب أوؿ عمى عمميات الوساطة فيما بينيا عند فشؿ المساعي المباشرة بيف
األطراؼ لحسـ تمؾ المنازعات وىو األمر الذي يكثر حدوثو بصفة خاصة في مشاكؿ ومنازعات الحدود بيف
الدوؿ أو الخبلؼ حوؿ مصادر الثروة الطبيعية عندما تتدخؿ أطراؼ محايدة بيف دولتي النزاع لتقريب وجيات
النظر أو الوصوؿ إلى حموؿ توفيقية بيف الطرفيف .
كما تستند تمؾ اآللية في فض المنازعات الدولية إلى "عمميات التحكيـ " القائمة عمى تمثيؿ أطراؼ النزاع
بصفة أصمية في ىيئة التحكيـ إلى جانب طرؼ محايد  ،وبحيث يتـ المجوء إلى تمؾ الوسيمة بصورة اختيارية
(ٕ)

مف الدوؿ أطراؼ النزاع أو اعماال لبلتفاقيات الدولية في ىذا الشأف مف جانب ثاف

.

وأخي ار ومف جانب ثالث فاف حسـ المنازعات الدولية عامة وبشأف قضايا البيئة والتنمية خاصة يمكف أف
يتـ بواسطة ما تصدره محكمة العدؿ الدولية التابعة كجياز متخصص إلى منظمة األمـ المتحدة .
ىذا ومف الجدير بالذكر أف المجوء إلى اآلليات سالفة البياف أمر ال يخؿ باالتفاؽ فيما بيف الدوؿ بثبوت
(ٖ)

االختصاص القضائي لممحاكـ الوطنية

والذي يقوـ بدوره باستكماؿ واليتو حماية لممضروريف وعدـ ضياع

حقوقيـ.
 -1عبد هللا سلٌمان سلٌمان  ،المقدمة االساسٌة فً القانون الدولً الجنائً  ،مرجع سابق  ،صـ.31
 -1من بٌن تطبٌقات آلٌة النحكٌم فً فض المنازعات الدولٌة المتعلقة بقضاٌا البٌئة صدور قرار هٌئة التحكٌم فً قضٌة "مسبك
تراي" المؤكد على عدم أحقٌة أٌة دولة فً استخدام أراضٌها بصورة ماسة بالبٌئة فً دولة مجاورة وبما ٌؤدي الى تلوٌث
الهواء فٌها.
 -8المادة رقم ( )184من اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار.
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الخاتمة
التطور الذي حصؿ في القانوف الدولي العاـ منذ ظيور الدولة الحديثة  ،وظيرت لو عدة فروع مختمفة
منيا القانوف الدولي لمبيئة  ،نتيجة التأثيرات البيئية التي تركتيا الحروب ونتيجة االستيبلؾ المفرط لمطاقة مف
طرؼ اإلنساف والدوؿ والشركات العالمية الكبرى والتطور الصناعي والتكنولوجي المتزايد في جميع المجاالت.
فمف أجؿ حماية البيئة مف التموث والحفاظ عمى األوساط المعيشية المختمفة برية وىوائية ومائية ،صدر
عف األمـ المتحدة والمجتمع الدولي عدد ىائؿ مف االتفاقيات والمعاىدات واعبلنات وعدة ق اررات ،وتنظيـ عدد
ىائؿ مف المؤتمرات كاف ىدفيا والغاية منيا ىو حماية البيئة وتحديد المسؤولية والحفاظ عمى البيئة بيف
أوساط المجتمع الدولي .
ولقد لعبت المنظمات الدولية بكؿ أنواعيا الدور فعاؿ في تطور المجتمع الدولي في جميع المجاالت
المختمفة منيا الجوانب اإلنسانية والدفاع عف حقوؽ االنساف والبيئة وغيرىا ومف المجاالت ،ألف البيئة ما زالت
تعاني مف التموث ومازاؿ المجتمع العالمي يعاني مف األمراض التي كاف سببيا التموث البيئي الناتج مف
الصناعة أو سببو اإلنساف الذي ال يممؾ الوعي البيئي والذي يقوـ عمى أسس إنسانية.
ولقد انتيينا مف بحثنا ىذا لعدد مف النتائج والتوصيات نجمميا في اآلتي :
أوالً  :النتائج :
ٔ -مف أجؿ حماية البيئة مف التموث والحفاظ عمى األوساط المعيشة المختمفة برية وىوائية ومائية ،صدر
عف األمـ المتحدة والمجتمع الدولي عدد ىائؿ مف االتفاقيات والمعاىدات واعبلنات وعدة ق اررات،
المؤتمرت كاف ىدفيا والغاية منيا ىو حماية البيئة وتحديد المسؤولية والحفاظ
ا
وتنظيـ عدد ىائؿ مف
عمى البيئة .
ٕ -لعبت المنظمات الدولية بكؿ أنواعيا الدور فعاؿ في تطور المجتمع الدولي في جميع المجاالت
المختمفة منيا الجوانب اإلنسانية والدفاع عف حقوؽ اإلنساف والبيئة والتنمية غيرىا مف المجاالت،
حيث لعبت المنظمات الدور المنوط بيا ومسايرة التطور التكنولوجي والصناعي بمختمؼ أنواعو في
ابرـ عدة اتفاقيات متنوعة في مجاؿ
إطار التنمية المستدامة وىذا بالمساىمة والعمؿ عمى انجاز و ا
البيئة .
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ٖ -تبقى المصمحة والقوة والنفوذ مف العوامؿ المسيطرة عمى واقع العبلقات الدولية في جميع المجاالت
سواء كانت بيئية أو سياسية تنموية ،وىذا رغـ التطور اليائؿ واالىتماـ الدولي المتميز بقضايا البيئة
والعمؿ عمى حمايتيا ونشر الثقافة البيئة المستدامة بيف أشخاص المجتمع الدولي ،وتنظيـ العدد
اليائؿ مف المؤتـ ا رت الخاصة بالبيئة.
المؤتمرت الدولية الخاصة بالبيئة كاف ليا الدور الكبير والفعاؿ في التأثير عمى
ا
ٗ -اف االتفاقيات و
القوانيف الداخمية لمدوؿ وتـ اعتماد حماية البيئة في القوانيف األساسية لبعض الدوؿ واصدار قوانيف
اإللزمية التي تفرضيا بعض المعاىدات الدولية بعد المصادقة
ا
خاصة بالبيئة وحمايتيا ،وذلؾ لمبدأ
عمييا ،وىذا رغـ تحفظات أنظمة الحكـ واألنظمة االقتصادية السائدة في تمؾ الدوؿ.
٘ -االختصاص القضائي الدولي بمنازعات البيئة والتنمية يعتمد عمى جوانب ثبلثة االتفاقية والتحكيمية
والمسندة الى محكمة العدؿ الدولية ويمكف استكماؿ واليتو مف خبلؿ القضاء الوطني أيضا.

ثانياً  :التوصيات :
بالترث المشترؾ لئلنسانية ،ومنو أف
ٔ -قواعد قانوف البيئة تحمي بالدرجة األولى مصمحة مشتركة تتعمؽ ا
الزمي عمى أشخاص المجتمع الدولي،
أىمية التعاوف الدولي في مجاؿ مكافحة التموث البيئي مطمب ا
برمج موحدة لحماية البيئة.
استرتيجية موحدة بيف الدوؿ اإلقميمية المتجاورة مف أجؿ وضع ا
ا
مع وضع
ٕ -تعديؿ القوانيف الداخمية لمدوؿ الخاصة بالبيئة وما يتماشى مع المصمحة العامة لئلنسانية جمعاء
وابعاد المصمحة الخاصة ،وتجنب التحفظات التي تفرغ االتفاقيات مف أىدافيا وغاياتيا التي أبرمت
إدرج حماية البيئة والمحافظة عمييا في القوانيف األساسية منيا القانوف الدستوري،
مف أجميا ،ويجب ا
ويجب عمى المشرع الدستوري وضع قاعدة دستورية لحماية البيئة وحؽ كؿ فرد في بيئة نظيفة خالية
مف التموث.
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ٖ -أىمية نشر الوعي البيئي مع االىتماـ بتدريس قانوف حماية البيئة عند رجاؿ القانوف والشرطة،
الدرسية ،وادخاؿ التربية البيئية في
المرحؿ ا
ا
وادخاؿ التربية البيئية في المناىج التعميمية لجميع
البرمج الداعية
أساسيات األسرة ،وتوجيو اإلعبلـ ووسائمو الفعالة إلى نشر الوعي البيئي ،وتكثيؼ ا
األفرد عمى مخاطر التموث بأنواعو ،وزيادة
ا
لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا بوجو عاـ ،واطبلع
البرمج الثقافية ،التي تحمؿ طابع التوجيو واإلرشاد لمتعامؿ
النشرت والبحوث والدوريات المتخصصة و ا
ا
المؤتمرت والندوات،
ا
بالجرئـ البيئية عف طريؽ عقد الدو ارت و
ا
مع البيئة ،وكذلؾ التوضيح واإلعبلـ
والبحث عف اآلليات الجيدة لتبادؿ المعمومات بيف الدوؿ والمنظمات الدولية الحكومية وغير
اإلجرءات الشكمية والسياسية.
ا
الحكومية ،وأف تتصؼ بالسرعة والدقة بعيدة عف
ٗ -ضرورة عمؿ دراسة بيئية تبيف اآلثار الناتجة عف االستخداـ السممي لمطاقة النووية وكيفية تجنبيا،
األفرد
مرعاة حسف الجوار لضماف حقوؽ الدولة و ا
والتأكيد عمى تنفيذ قواعد المسؤولية الدولية مع ا
وايجاد معنى أشمؿ وأوضح لمضرر النووي وتحديده لضماف حقوؽ المتعرضيف ليذا الضرر ،وايجاد
اتفاقيات مكممة ومعالجة النقص الموجود في االتفاقيات الموجودة.
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ٔ -د/ابراىيـ محمد العناني ،البيئة والتنمية ،أبحاث المؤتمر العممي األوؿ لمقانونييف المصرييف  ،الجمعية
المصرية لبلقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع ،القاىرة.
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السياسة الدولية  ،العدد ٘ٗٔ ،السنة ٕٔٓٓـ .
ٗ -أحمد عبد الوىاب عبد الجواد  ،التشريعات البيئية  ،دار العربية لمنشر والتوزيع ٜٜٔ٘ ،ـ .
٘ -بدرية العوضي  ،دور المنظمات الدولية في تطوير القانوف الدولي البيئي  ،مجمة الحقوؽ  ،الكويت ،
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 -ٛحسف محمد المعيوؼ ،الحماية الجنائية لمبيئة في تشريعات مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي ،
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خالد مصطفى فيمي ،الجوانب القانونية لحماية البيئة مف التموث في ضوء التشريعات
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