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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 او 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
تمثمت في عقوبات توقع
جنائية تجبر الناس عمى احتراميا ،حيث تضمنت التشريعات البيئية جزاءات جنائيةّ ،
عمى مرتكبي الجرائـ 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.
المقدمة :
أصبح االىتماـ بالبيئة وحمايتيا مف خطر التموث يشغؿ اىتماـ المجتمع الدولي ويأتي ىذا االىتماـ
متواكباً مع الظروؼ المجتمعية الراىنة ،نظ اًر لما قاـ بو اإلنساف مف اكتشافو لموقود واختراع االالت واقامة
المصانع واستخداـ وسائؿ النقؿ والبخار والكيرباء والذرة غزو الفضاء وذلؾ لتيسير سبؿ معيشتو وتوفير كافة
احتياجاتو ،فكاف يستخدـ الموارد البيئية الطبيعية استخداما نيماً وكثرت المموثات والمخمفات وتدىورت
االنظمة البيئية وانعكس ذلؾ عمى حياة االنساف وحينئذ ادرؾ اإلنساف اىمية الحفاظ عمى البيئة كضرورة
لحماية حياتو وصحتو واالجياؿ القادمة ،ومف ىنا بدأ االىتماـ بحماية البيئة وانعقدت المؤتمرات وأبرمت
االتفاق يات والمعاىدات الدولية واإلقميمية وصدرت التشريعات الداخمية التي تعكس ىذا االىتماـ عمى كافة
المستويات الدولية واإلقميمية والمحمية.
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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 .
أىمية الموضوع :
تبرز أىمية الموضوع مف خبلؿ تسميط الضوء حوؿ مدى الحماية الجنائية والدولية لمبيئة ومدى النص عمييا
في التشريعات الوطنية والدستورية  .كما ترجع أىمية ىذا البحث لؤلسباب التالية :
ٔ -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 انيا تحاوؿ التعرؼ عمى أنواع الجزاءات الجنائية المقررة عمى تموث
البيئة في التشريعات البيئية .
ٖ -معرفة مدى كفاية التشريعات الجنائية البيئية ومدى التزاميا بالمعايير والضوابط التي أرستيا
االتفاقيات الدولية المختمفة ،ووقوانيف الدوؿ بشأف حماية البيئة والتصدي لصور الجريمة البيئية
المختمفة عمى اعتبار اف االجراـ البيئي اصبح اجراما عاب ار لحدود الدوؿ ونطاقيا .
مشكمة البحث :
يعتبر التموث البيئي مف المشاكؿ البيئية الدولية نسبيا فالمخاطر المحيطة بالبيئة وما يرافقيا مف تيديدات
لؤلنساف 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 :
 -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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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 اساليب واسباب التموث البيئي خاصة مع
مواكبة التطورات اليائمة في الصناعات العادية والتكنولوجية الحديثة  .وتتجمى عدة اىداؼ اخرى مف ىذا
السبب الرئيسي تتمثؿ في األتي :
ٔ -التعرؼ عمى أنواع العقوبات المقررة عمى تموث البيئة في التشريعات الجنائية البيئية
ٕ -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 :
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ٔ -ما الحماية الدولية لمبيئة ؟
ٕ -ما دور األمـ المتحدة في حماية البيئة مف التموث البيئي ؟
ٖ -ما دور االتفاقيات والمعاىدات الدولية في حماية البيئة ؟
ٗ -ما أنواع العقوبات المقررة عمى تموث البيئة في التشريعات الجنائية البيئية ؟
٘ -ما المعقوات التي تواجو تنفيذ الجزاءات الجنائية وتطبيقيا ؟
 -ٙىؿ الجزاءات الجنائية النافذة تكفي لدرء الجرائـ البيئية ؟
 -ٚىؿ يوجد قصور تشريعي في نطاؽ الجزاءات الجنائية المقررة عمى تموث البيئة ؟

التقسيــــــــــــــــــــــــــــــــــم:
مدخؿ :تعريؼ البيئة والتموث البيئي وحماية البيئة
المبحث األوؿ  :الحماية الدولية لمبيئة وفقا لمقانوف الدولي
المطمب األوؿ  :دور األمـ المتحدة في حماية البيئة مف التموث
المطمب الثاني  :النظاـ القانوني لحماية البيئة الدولية مف التموث
المبحث الثاني  :الحماية الجنائية لمبيئة في التشريعات الوطنية
المطمب األوؿ  :العقوبات األصمية
المطمب الثاني  :العقوبات التكميمية
المطمب الثالث  :أسباب تشديد العقوبة
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مدخل :تعريف البيئة والتموث البيئي وحماية البيئة
قبؿ اف نتناوؿ الحماية القانونية الجنائية والدولية لمبيئة ينبغي أف نتعرؼ عمى البيئة وما تتضمنو مف
نظـ  ،وكذلؾ البد أف نتطرؽ لتعريؼ التموث البيئي ومعنى حماية البيئة سواء الدولية او الوطنية  :وذلؾ في
الفقرات التالية وعمى النحو التالي:
تعريف البيئة:
تعد البيئة الوعاء التي يمارس فييا االنساف حقوقو االساسية التي أىميا الحؽ في الحياة وحتى
يمارس الحؽ في الحياة ال بد مف توافر شروط صحية تكفؿ لئلنساف البقاء عمى قيد الحياة وأىميا  :توافر
ىواء نظيؼ يستطيع االنساف أف يتنفسو ،توافر ماء نظيؼ يستطيع االنساف اف يشربو ،توافر ارض جيدة
التربة .ولقد تعددت تعريفات البيئة فمنيـ مف عرفيا بأنيا " :ىي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو اإلنساف
ويحصؿ منو عمى مقومات حياتو مف غذاء وكساء ومأوى ،ويمارس فيو عبلقاتو مع أقرانو مف بني البشر(ٔ).
كما تعرؼ بأنيا " :جممة الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما الشباع حاجات
اإلنساف وتطمعاتو(ٕ) .وعرفت أيضاً بأنيا  " :مجموعة النظـ الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فييا االنساف

مع الكائنات االخرى  ،فيستمدوف منيا زادىـ ويؤدوف فييا نشاطيـ(ٖ) .كما أف جانباً مف الفقو عرؼ البيئة
بأنيا ":كؿ ما يحيط باالنساف مف ظاىرات حية وغير حية  ،وليس لبلنساف أي دخؿ في وجودىا ،وتكوف

عناصرىا في حركة مستمرة متناغمة متوافقة في نظاـ معيف يسمى بالنظاـ البيئي(ٗ).
وباستقراء التعريفات السابقة نجد انيا كميا تتفؽ عمى معنى البيئة  -واف اختمفت الفاظيا وعباراتيا –
المحيط الذي يعيش بو االنساف ،ولذلك يمكن لنا أن نعرف البيئة بأنيا " :المحيط الذي تعيش فيو األحياء
مف إنساف وحيواف ونبات ،ويشمؿ الماء واليواء واألرض ،وما يؤثر عمى ذلؾ المحيط " .

 -1محمد صدٌق محمد حسن  ،التلوث البٌئً أضراره وطرق معالجته  ،مجلة التربٌة  ،قطر  ،العدد  ، 141السنة  ،81شهر
دٌسمبر 1113 ،م ،صـ42
 -1ماجد راغب الحلو  ،قانون حماٌة البٌئة  ،دار الجامعة الجدٌدة  ،االسكندرٌة  ،مصر 1112 ،م  ،صـ.21
 -8سعٌد سالم جوٌلً  ،حق االنسان فً البٌئة  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،مصر 1111 ،م  ،صـ.2
 -2عبد المقصود  ،البٌئة واالنسان  ،منشأة المعارف  ،االسكندرٌة  ،مصر  ،دون سنة النشر  ،صـ 1
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وفي المغة األنجميزية فإف البيئة التي ىي كممة  environmentكما وردت بمعجـ لونجماف تعني :
مجموعة الظروؼ الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فييا الناس .وكذلؾ تستخدـ لمداللة عمى الوسط أو
المحيط أو المكاف الذي يحيط بالشخص ويؤثر في مشاعره وأخبلقو وأفكاره (ٔ).
أما تعريؼ البيئة في األتفاقيات الدولية فإنو وبالرجوع إلى مؤتمر استوكيولـ الذي عقد في السويد عاـ
ٕٜٔٚـ تضمف اإلعبلف النيائي عف أوؿ تعريؼ شامؿ لمبيئة رغـ التأكيد عميو في مؤتمر التربية البيئية الذي
عقد في االتحاد السوفيتي (أوكرانيا) عاـ ٜٔٚٚـ ،وجاء فيو":البيئة ىي اإلطار الذي يعيش فيو االنساف
ويحصؿ منو عمى مقومات حياتو مف غذاء وكساء ودواء وماء ويمارس فيو عبلقاتو مع إخوانو مف بني
البشر(ٕ)".
اما مف الناحية القانونية نجد أف أغمب التشريعات قد أعتمدت لمحاولة تعريؼ البيئة عمى ما يقدمو
عمماء البيولوجيا والطبيعة (عمـ البيئة) ،لذا سوؼ نذكر بعضاً منيا فقط  :فالقانوف اليمني قد عرؼ البيئة
بأنيا  " :المحيط الحيوي الذي تتجمى فيو مظاىر الحياة بأشكاليا المختمفة ويتكوف ىذا المحيط مف عنصريف:
عنصر كوني يضـ الكائنات الحية مف إنساف وحيواف ونبات ،ومواد طبيعية مف ىواء وماء وتربة ،ومواد
عضوية وغير عضوية وكذلؾ االنظمة الطبيعية .وعنصر إنساني :يشمؿ كؿ ما أضافو االنساف الى البيئة
الطبيعية مف منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرؽ وجسور ومطارات ووسائؿ نقؿ وما استحدثو مف صناعات
ومبتكرات وتقنيات(ٖ) .في حيف عرؼ قانوف البيئة المصري رقـ (ٗ) لسنة ٜٜٗٔـ في المادة األولى منو
البيئة عمى أنيا  " :المحيط الحيوي الذي يشمؿ الكائنات الحية وما يحتويو مف مواد وما يحيط بيا مف ىواء
وماء وتربو ومايقيمو االنساف مف منشآت  .أما قانوف حماية البيئة السوري رقـ (ٓ٘) لسنة ٕٕٓٓـ فقد عرؼ
البيئة بأنيا ":المحيط الذي تعيش فيو األحياء ويشمؿ الماء واليواء واألرض ومايؤثر في ذلؾ المحيط" .
تعريف التموث البيئي:

 -1محمد حسٌن عبد القوي  ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة الهوائٌة  ،النسر الذهبً للطباعة  ،مصر 1111 ،م ،صـ. 4
 -1صالح محمد بدر الدٌن  ،حماٌة التراث الثقافً والطبٌعً فً االتفاقٌات الدولٌة ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة 1111 ،م ،
صـ . 11
 -8المادة ( )1الفقرة  ، 8من القانون الٌمنً رقم ( )14لسنة 1114م بشأن حماٌة البٌئة.
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التموث البيئي ىو كؿ تغير في التركيب الكيميائي أو الخصائص الفيزيائية أو البيولوجية لمنظاـ البيئي ويكوف
لو أثر سمبي عمى العوامؿ البيئية المتجددة مف نبات وحيواف وغير الحية مف ىواء وماء وتربة وح اررة ورطوبة
وعمى التفاعؿ بيف ىذه المكونات جميعاً.
لذلؾ نجد في المعاجـ المتخصصة في االصطبلحات البيئية أف التموث البيئي ":يطمؽ عمى أي زيادة
أو نقصاف غير مرغوب فييما في المكونات األساسية لمعناصر الطبيعية  ،كاليواء ،أو الماء أو غيرىما
ويكوف ىذا التغيير خارج مجاؿ التذبذبات الطبيعية ألي مف ىذه المكونات ،االمر الذي يؤدي الى تأثير
مباشر أو غير مباشر عمى النظاـ البيئي(ٔ) .وبناء عمى ذلؾ يوجد تموث ىوائي وتموث مياه عذبة وتموث مياه
ساحمية او بحرية وتموث ىواء جوي بدخاف المصانع وعوادـ المركبات والضجيج وانبعاث الغازات التي تعمؿ
عمى زيادة ظاىرة االحتباس الحراري والتغيرات المناخية والتي تعد مف أبرز المشاكؿ التي تواجينا في العصر
الحديث.
كما عرؼ القانوف اليمني تموث البيئة بأنو " :قياـ اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشر إرادي أو
غير إرادي بإدخاؿ اي مف المواد والعوامؿ المموثة في عناصر البيئة الطبيعية ،والذي ينشأ مف جرائو أي
خطر عمى صحة اإلنساف أو الحاية النباتية والحيوانية أو أذى لمموارد والنظـ البيئية  ،أو تأثير عمى
االستخدامات المشروعة عمى البيئة  ،أو تتداخؿ بأي شكؿ في االستمتاع بالحياة واالستفادة بالممتمكات(ٕ).
في حيف عرفتو المادة األولى الفقرة السابعة مف قانوف البئية المصري بأنو ":أي تغيير في خواص البيئة مما
قد يؤدي بطريؽ مباشر أو غير مباشر الى االضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر عمى ممارسة
اإلنساف لحياتو الطبيعية" .أما المشرع األردني فقد عرؼ التموث في المادة الثانية مف قانوف حماية البيئة رقـ
(ٕ٘) لسنة  ٕٓٓٙـ بأنو ":أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى
اإلضرار بالبيئة أو يؤثر سمباً عمى عناصرىا أو يؤثر عمى ممارسة اإلنساف لحياتو الطبيعية أو ما يخؿ
بالتوازف الطبيعي" .
تعريف حماية البيئة :

 -1حمٌد مجٌد البٌاتً  ،المعجم الجامع لعلوم البٌئة والموارد الطبٌعٌة  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع  ،عمان  ،ط، ،1
1113م  ،صـ.213
 -1المادة ( )1الفقرة  4من القانون الٌمنً رقم ( )14لسنة 1114م بشأن حماٌة البٌئٌة
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حماية البيئة ىي مجموعة القواعد واالجراءات التي تكفؿ منع التموث أو التخفيؼ مف حدوثو أو
مكافحتو ،والمحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية والتنوع البيولوجي ،واعادة تأىيؿ المناطؽ التي تدىورت
بسبب الممارسات الضارة ،واقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطؽ عازلة حوؿ مصادر التموث
الثابتة ،ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة لمبيئة وتشجيع انماط السموؾ االيجابي.
وقد عرؼ القانوف اليمني حماية البئية بأنيا " :المحافظة عمى مكوناتيا وخواصيا وتوازنيا الطبيعي
ومنع التموث أو اإلقبلؿ منو أو مكافحتو والحفاظ عمى الموارد الطبيعية ،وترشيد استيبلكيا وحماية الكائنات
الحية التي تعيش فييا ،خاصة الميددة باإلنقراض(ٔ) .كما عرؼ المشرع المصري في المادة (ٔ) الفقرة ()ٜ
مف قانوف حماية البيئة المصري حماية البيئة بانو" :المحافظة عمى مكونات البيئة واالرتقاء بيا ،ومنع
تدىورىا أو تموثيا أو االقبلؿ مف حدة التموث ،وتشمؿ ىذه المكونات اليواء والبحار والمياة الداخمية متضمنة
نير النيؿ والبحيرات والمياه الجوفية والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية األخرى".

الوبحج األول
الحوبيت 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 اربع 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.

 -1المادة ( )1الفقرة  3من القانون الٌمنً رقم ( )14لسنة 1114م بشأن حماٌة البٌئٌة
 -1محمد نبهان سوٌلم ،التلوث البٌئً وسبل مواجهته  ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،القاهرة 1113 ،م  ،صـ. 41
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ولتعرؼ أكثر عف أعماؿ حماية البيئة في القوانيف الدولية وقانوف العبلقات الدولية بصفة عامة سوؼ
نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف نتطرؽ في االوؿ منيما الى دور االمـ المتحدة في حماية البيئة وفي المطمب
الثاني نتطرؽ لمنظاـ القانوني الدولي لحماية البيئة مف التموث وذلؾ عمى النحو التالي :
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الوطلب األول
دور األهن الوتحدة في حوبيت البيئت هن التلوث
أستخدـ مصطمح البيئة ألوؿ مرة في مؤتمر األمـ المتحدة عف البيئة الذي أنعقد في استوكيولـ 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 ألوضاع الصحية واالجتماعية والثقافية
والعوامؿ األخرى التي يحتاجيا في حياتو.
والجؿ 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 الوتحدة في هجبل حوبيت 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.31
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وكانت البداية الحقيقية الىتماـ العالـ بالبيئة في مؤتمر األمـ المتحدة الدولي لعاـ ٕٜٔٚـ المنعقد في مدينة
استوكيولـ 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 أستوكيولم:
صدر عف مؤتمر أستوكيولـ 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 (ٕ) .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.

 -1وحٌد عبد المجٌد  ،البٌئة واإلنسان فً عالم جدٌد  ،مجلسة السٌاسة الدولٌة  ،العدد  ،111السنة 1111م  ،صـ .11
 -1صباح العشاوي  ،مرجع سابق ،صـ.18
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 -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 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 ،وفي نياية المؤتمر
أصدرت أوؿ وثيقة دولية عف مبادئ العبلقات بيف الدوؿ بصدد إدارة القضايا البيئية والتعامؿ معيا
والمسؤولية عما يصيبيا مف استنزاؼ واىدار.
ومف أبرز ما جاء في إعبلف أستوكيولـ :المساىمة في تطوير وتدويف قانوف دولي بيئي عمى
المستوى الوطني واإلقميمي ،وتشجيع إبراـ االتفاقيات الدولية لقضايا البيئة خاصة في األنيار والمحيطات،
وحث المنظـ الدولي إلدخاؿ قانوف البيئية ضمف أنشطتيا وتطوير القانوف الدولي لمبيئة بواسطة المنظمات
الدولية المتخصصة والمنظمات الدولية اإلقميمية(ٕ).
 – 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 .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
1

 عٌسى دباح  ،موسوعة القانون الدولً  ،المجلد الرابع  ،القانون الدولً فً مجال حماٌة البٌئة  ،دار الشروق للنشر والتوزٌع  ،الطبعة العربٌةاالولى  ،االصدار األول 1118 ،م  ،صـ844
1
 عبد العظٌم الجنزوري  ،االتحاد األوروبً  ،درا النهضة ا لعربٌة  ،القاهرة  ،مصر 1111 ،م  ،صـ .348
 -محمد علً حسونة  ،مسئولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌئً  ،دار الفكر العربً  ،االسكندرٌة  ،ط1112 ،1م  ،صـ111
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باإلضافة إلى منح المؤسسات سمطة وضع القرار ،كما أف اإلعبلف يدعو الدوؿ األطراؼ الموقعة عمى إعبلف
الىاي كؿ 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:
أنعقد ىذا اإلعبلف في الفترة مف ٖ ٔٗ-يونيو ٕٜٜٔـ في ريو دي جانيرو  ،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(ٕ).
وفي ىذا اإلعبلف تـ ربط بيف التنمية المستدامة وحماية البيئة 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".
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.ثانياً  :ق اررات الجمعية العامة لحماية البيئة من التموث:
وتتمثؿ أىـ ق اررات الجمعية العامة الخاصة بحماية البيئة مف التموث في األتي :
ٔ – قرار أتخذتو 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
1

 علوانً أمب ارك  ،المسؤولٌة الدولٌة عن حماٌة البٌئة  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة محمد خٌضر،بسكرة1111 ،م  ،صـ.41
1
 وتبنى هذ اإلعالن  11مبدأ جٌث حاء فً المبدأ األول لإلعالن ٌ " :دخل الجنس البشري فً صمٌم االهتمامات المتعلقة بالتنمٌة المستدامة وله الحقفً ان ٌحٌا حٌاة صحٌة ومنتجة بما ٌنسجم مع الطبٌعة" .
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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 الؽ ا رر 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 لحوبيت 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،
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

 -1صالح الدٌن عامر  ،القانون الدولً للبٌئة  ،مجلة القانون واالقتصاد  ،عدد خاص 1138 ،م  ،صـ.431
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كاف التموث مف مصدر محدد أو مصادر متعددة (ٔ) .وسوؼ نسرد بعضاً مف تمكـ االتفاقيات عمى النحو
التالي:
 – 1االتفاقية الخاصة بمنع التموث الناتج عن السفن(:)2
اليدؼ مف ىذه االتفاقية ىو المنع والتحكـ في التموث المبلحي مف النفط والمواد السائمة الضارة والمجاري
والقمامة ،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.
 – 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 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 (:)4
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

 -1محمد مصطفى ٌونس  ،حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث فً القانون الدولً العام ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،مصر ،
1114م  ،صـ.18
 -1تم التصدٌق على هذه االتفاقٌة فً 1118/11/1م وتم تعدٌلها ببروتوكول 1113/1/11م وتعتبر هاتان االتفاقٌتان أداة
قانونٌة واحدة تعرف باسم مار بول .13/18
 -8تم التصدٌق على هذه االتفاقٌة فً 1111/11/81م  .وفً مارس عام 1111م تم العمل بمقتضى البروتوكول الخاص
باالستعدادات واالستجابة والتعاون فً حاالت التلوث الناتجة عن المواد الخطرة والضارة .
 -2تم التصدٌق على هذه االتفاقٌة فً 1111 /8/11م .
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المواقع والتصرؼ بطريقة تمتاز بالحيطة لمنع التموث ،والتعاوف لمتحكـ في التموث ،وتتضمف كذلؾ بعض
اإلرشادات لتطوير أفضؿ ممارسة بيئية وأىداؼ ومعايير خاصة بنقاء المياه.
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 تمزـ 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
األطرؼ المتعاقدة والتي تتأثر فعميا بتموث اليواء عبر الحدود أو تتعرض مستقببل
ا
طمب طرؼ أو أكثر مف
ليذا الخطر.
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(ٖ).
 -1أحمد عبد الوهاب عبد الجواد  ،التشرٌعات البٌئٌة  ،دار العربٌة للنشر والتوزٌع 1114 ،م  ،صـ31
 -1محمد علً حسونة  ،مسؤولٌة الدولة عن أضرار التلوث البٌئً  ،دار الفكر الجامعً  ،اإلسكندرٌة  ،ط1112 ،1م ،
صـ.12
 -8المرجع السابق  ،صـ. 12
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 -2اتفاقية جنيف لعام 1711م 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 عناستخدامات 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.
 – 4معاىدة منع انتشار األسمحة النووية عام 1791م :
دخمت ىذه االتفاقية حيز التنفيذ في الخامس مف مارس لسنة ٜٓٔٚـ  .وقد دعت ىذه االتفاقية جميع
الدوؿ االنظاـ الييا كونيا تدعو الى منع انتشار األسمحة النووية تفاديا لنشوب الحروب النووية ما عدا
صرحة أنو " ال يوجد في ىذه
األغرض السممية لمتكنولوجية النووية وقد قررت االتفاقية ا
ا
االستعماؿ في
أطرفيا لتنمية ألبحاث وانتاج واستخداـ الطاقة النووية
المعاىدة ما يفسر بما يؤثر عمى الحؽ الثابت لجميع ا
 -1المادة ( )1من األتفاقٌة الدولٌة جنٌف لعام  1111للحماٌة من التلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات .
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لؤلغ ارض السميمة" (ٔ).ىذه 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.
ثالثاً  :االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البرية :
البيئة البرية كانت مصدر الكثير مف االتفاقيات الدولية

(ٕ)

والتي كاف اليدؼ منيا حماية البيئة البرية مف

التموث البيئي ومف ىذه االتفاقيات ما يمي :
 – 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 ا رؼ في االتفاقية أف تقوـ بتدمير جميع المنشآت التي
ومرجعة دولية صارمة ،ودعـ التعاوف الدولي في مجاؿ األنشطة السممية
إشرؼ ا
تنتج األسمحة تحت ا
التي تستخدـ فييا الكيماويات(ٖ).
 – 2االتفاقية الخاصة بالتأثيرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعية :
تيدؼ ىذه االتفاقية الى حماية صحة اإلنساف والبيئة مف ا آلثار 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
ا
 -1المادة ( )2الفقرة ( )1من معاهدة منع انتشار االسلحة النووٌة 1143م .
 -1منها اتفاقٌة إنشاء منظمة حماٌة النباتات فً أوروبا ،ومنطقة البحر األبٌض المتوسط فً بارٌس سنة 1141م  ،االتفاقٌة
الدولٌة لحماٌة النبتات فً روما سنة 1141م  ،اتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي فً جنوب غربً آسٌا ،روما
1148م .واتفاق إنشاء لجنة لمكافحة الجراد الصحراوي فً شمال غربً إفرٌقٌا ،روما 1131م  .كذلك االتفاقٌة المتعلقة
باألراضً الرطبة ذات األهمٌة الدولٌة فً رامسار سنة 1131م  ،والبروتوكول الخاص بتعدي االتفاقٌة السابقة بارٌس سنة
1131م  ،اتفاقٌة حظر اإلتجار الدولً فً أنواع الحٌوانات والنباتات البرٌة المهددة باالنقراض فً واشنطن سنة 1118م ،
اتفاقٌة حفظ األحٌاء البرٌة والموائل الطبٌعٌة األوروبٌة فً بارن سنة 1111م  ،بروتوكول متعلق بالمناطق المحمٌة والحٌوانات
والنباتات البرٌة فً منطقة شرقً أفرٌقٌا فً نٌروبً سنة 1134م  ،مؤتمر رٌو دي جانٌرو فً 1134م حول اتفاقٌة التنوع
الحٌوي للمحافظة على جمٌع األصناف الحٌوٌة.
 -8خالد مصطفى فهمً ،الجوانب القانونٌة لحماٌة البٌئة من التلوث فً ضوء التشرٌعات الوطنٌة واالتفاقٌات الدولٌة  ،دراسة
مقارنة  ،دار الفكر الجامعً  ،االسكندرٌة  ،ط1111 ،1م  ،صـ.111
 -2المادة ( )8من االتفاقٌة الخاصة بتاثٌرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعٌة  .علما ً بأن هذه االتفاقٌة دخلت حٌز
النفاذ فً 1111/2/11م .
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الحوادث 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 المعمومات البلزمة لمعامة فيما يتعمؽ بطبيعة األنشطة الخطيرة والمخاطر المصاحبة
اإلجرءات البلزـ اتخاذىا في حالة وقوع حادث(ٔ).
ليا و ا

الفرع الخبني
االهتوبم الدولي بحوبيت البيئت وآحبر النظبم الدولي على القضبيب البيئيت
وحضارتيـ
ا
االىتماـ الدولي بحماية البيئة لـ يكف حديث النشأة لمدولة الحديثة فيو موجود في تاريخ الشعوب
وقد جاء بيا اإلسبلـ منذ أكثر مف ٗٔ قرف وغيرىا مف الحضارات األخرى ،والسؤاؿ المطروح ىؿ 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 ستوكيولـ 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 ( )4،4،1من االتفاقٌات الخاصة بالتأثٌرات عبر الحدود الناتجة عن الحوادث الصناعٌة .
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المبادرت عمى المستوى الدولي
ا
واتجيت الجيود الدولية إلى أبعاد جديدة ونظرة شمولية بالغة األثر ،ومف أىـ
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.اقترح أساليب جديدة وتقييميا مما يمكنيا مف تخطي العقبات
 تدعيـ التعاوف الدولي في مجاؿ البيئة و االتطورت بيدؼ توجيييا نحو
ا
التي تواجو األساليب القائمة حاليا مف أجؿ التأثير عمى السياسات و
التغيير المطموب.
األفرد والمنظمات والمعاىد والحكومات.
ا
 -رفع مستوى التفاىـ وااللتزاـ الفعمي مف قبؿ

(ٕ)

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 ذاكرة
ا
بعد الحرب العالمية الثانية ونتائجيا المدمرة عمى البشرية والتي ألحقت
ونيكازكي ،إزاء األضرار البيئية التي لحقت
ا
األجياؿ البلحقة وآثارىا دامغة حتى اآلف في ىيروشيما

 -1صباح العشاوي  ،مرجع سابق  ،صـ  13وما 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 اقتصادية
ليبرلية ،انقساـ العالـ إلى معسكريف أثر في مجرى العبلقات الدولية وتميز النظاـ الدولي في ىذه
وعسكرية ا
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.

إف 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 ستوكيولـ 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.
 -1أحمد دسوقً محمد اسماعٌل  ،نمط اإلدارة الدولٌة لقضاٌا البٌئة وفضٌة تغٌٌر المناخ  ،مجلة السٌاسة الدولٌة  ،العدد
 ،124السنة 1111م  ،صـ  1111وما 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
ا
ومف أسباب ضعؼ القوة
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
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
 -1صباح العشاوي  ،مرجع سابق  ،صـ .111
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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 المجبلت 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.

الوبحج الخبني
الحوبيت الجنبئيت للبيئت هن التلوث البيئي
تعد البيئة مف القيـ التي يسعى المشرع إلى حمايتيا والحفاظ عمييا  ،فقد أسبغ عمييا ىذا األخير
حماية جنائية التي تعتبر مف أبرز تجميات الحماية القانونية لمبيئة وذلؾ بالنظر لما لمجزاء الجنائي مف أثر
ردعي وزجري مف خبلؿ بسط سيادة القانوف مف لدف القضاء الجنائي .وقد عمدت كؿ دولة في نطاؽ سيادتيا
اإلقميمية إلى اصدار تشريعات وقوانيف لحماية البيئة ومكافحة التموث مع تدعيـ ىذه التشريعات بجزاءات
جناية تجبر الناس عمى احتراميا  .ألنو ال فائدة مف صدور تشريع يقصد حماية البيئة ال يتضمف عقوبة تردع
المخالؼ وتعيد الحالة الى ماكانت عميو  .فالغرض مف العقوبة ىو تحقيؽ الردع عاماً أو خاصاً  ،وبالتالي
توفير الظروؼ المبلئمة لتحقيؽ القاعة التشريعية لمغاية المرجوة منيا(ٔ) .فالقانوف الجنائي يعد إحدى الوسائؿ

الميمة والفاعمة التي يمجأ إلييا المجتمع الدولي والوطني دائماً في مكافحة اإلضرار بالبيئة تموثاً وفساداً
والسيطرة عميو.
وعميو سوؼ نتناوؿ ىذا المبحث بالدراسة مف خبلؿ بياف العقوبات والجزاءات الجنائية المقررة لحماية البيئة
وذلؾ وفؽ التقسيـ التالي :

الوطلب األول
العقوببث األصليت
العقوبة األصمية ىي الجزاء األساسي لمجريمة التي يقررىا القانوف ،وتكفي بذاتيا في أغمب األحواؿ
لتحقيؽ األىداؼ المنشودة مف العقوبة ،يحكـ بيا القاضي عمى مرتكب الجريمة ،محدداً نوعيا ومقدارىا في
 -1د.أحمد أبو الوفاء  ،حماٌة البٌئة البحرٌة من التلوث على ضوء اتفاقٌة فانون البحار لعام 1131م وفً الشرٌعة االسالمٌة
وما هو مطبق فً المملكة العربٌة السعودٌة  ،مجلة الدراسات الدبلوماسٌة  ،العدد  ،1السنة 1211هـ  ،صـ .41
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قانونا ،وينطؽ بيا وحدىا أو مع عقوبة تكميمية عند االقتضاء ،أو مع عقوبة
نطاؽ ما ىو منصوص عميو ً
(ٔ)

تبعية تمحؽ بيا بحكـ القانوف ،أو مع العقوبتيف التكميمية والتبعية معاً

.

والعقوبات األصمية متنوعة ،وىي تختمؼ فيما بينيا مف حيث الطبيعة ،ومف حيث األحكاـ التي تخضع ليا ،
فثمة عقوبة تمس حؽ الحياة وىي العقوبات الماسة بالنفس ،وعقوبات أخرى تمس الحؽ في الحرية وىي
(ٕ)

العقوبات السالبة لمحرية ،وثمة عقوبات تمس الذ مة المالية وىي العقوبات المالية

الفرع األول
العقوببث الوبست ببلنفس
العقوبة التي توقع عمى اإلنساف وتصيبو في نفسو ىي عقوبة اإلعداـ ،وىي مف أشد العقوبات وأقساىا عمى
اإلطبلؽ ،فيي عقوبة استئصالية مفادىا إزىاؽ روح المحكوـ عميو ،حيث ت ؤدي إلى استبعاد مف تُنفَّذ بحقو

مف عداد أفراد المجتمع عمى نحو نيائي ال رجعة فيو(ٖ) ،وباستقراء التشريعات البيئية العربية وجدنا أف قانوف
حماية البيئة اإلماراتي قد أخذ بعقوبة اإلعداـ في حؽ كؿ شخص طبيعي أو معنوي يستورد أو يجمب مواد أو
نفايات نووية أو نفايات خطرة ،أو يقوـ بدفنيا أو إغراقيا أو تخزينيا ،أو يتخمص منيا بأية صورة في بيئة
الدولة.

(ٗ)

 .كما أنو ال يوجد ما يمنع في النظاـ العاـ لمبيئة في المممكة العربية السعودية مف األخذ بيذه

العقوبة ،متى تبيف لمجيات المعنية أف إدخاؿ النفايات الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية ،أو محاولة إدخاليا
إلى أراضي المممكة أو مياىيا اإلقميمية أو المنطقة االقتصادية الخاصة ليا ،كاف بغرض اإلخبلؿ باألمف
الوطني لممممكة ،أو يحمؿ الصبغة اإلجرامية؛ فيحاؿ المخالؼ إلى الجيات األمنية المختصة إليقاع العقوبات
التي تنص عمييا األنظمة المرعية .كما أف البلئحة التنفيذية تنص في مقدمة المادة ( )ٔ-ٔٛعمى أنو" :
ومع عدـ اإلخبلؿ بأي عقوبة أشد تقررىا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو ينص عمييا قانوف آخر".

 - 1أكرم نشأت ابراهٌم  ،القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن ،ط ، 1مطبعة الفتٌان  ،بغداد 1113 ،م  ،صـ 818
ومابعدها .
 - 1جالل ثروت  ،النظرٌة العامة لقانون العقوبات  ،ط ، 1مؤسسة الثقافة الجامعٌة  ،االسكندرٌة دون سنة النشر  ،صـ 241
وما بعدها ؛
 -8محمد نعٌم فرحات  ،التشرٌعات العربٌة المتعلقة بأمن وحماٌة البٌئة  ،ط ، 1أكادٌمٌة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ،
الرٌاض 1211 ،هـ  ،صـ.121
 -2حٌث نصت المادلة ( )18من قانون حماٌة البٌئة االماراتً على أنه "  ...وتكون العقوبة اإلعدام او السجن المؤبد
والغرامة التً ال تقل عن ملٌون درهم وال تزٌد على عشرة مالٌٌن درهم على كل من خالف حكم المادة ( /41بند  )1من هذا
القانون . ".. .
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والشؾ أنو إذا ترتب عمى مخالفة النظاـ اإلخبلؿ باألمف الوطني ،أو ضرر دائـ عمى الموارد ،أو
حدوث عاىات أو إعاقات مستديمة ،فإف ذلؾ يعد ضرباً مف الفساد في األرض ،يتطمب إيقاع حد الحرابة،
مصداقًا لقولو تعالى" إنما جزاء الذ يف يحاربوف اهلل ورسولو ،ويسعوف في األرض فساداً أف يقتموا أو يصمبوا

أو تقطع أيدييـ وأرجميـ مف خبلؼ أو ينفوا مف األر ض( ".سورة المائدة االية ٖٖ) .

وكذلؾ األمر في بقية قوانيف حماية البيئة العربية التي أجمعت عمى إيقاع أشد العقوبات المنصوص
عمييا في قواينييا االخرى  ،كالمادة (ٔٓٔ) مف قانوف حماية البيئة المصري ،بقوليا " ال يخؿ تطبيؽ
العقوبات المنصوص عمييا في ىذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عمييا في قانوف آخر"  ،والمادة
( )ٔٛمف قانوف حماية البيئة األردني  " :ليس في ىذا القانوف ما يحوؿ دوف تطبيؽ أي عقوبة أشد ورد
النص عمييا في أي قانوف آخر نافذ المفعوؿ"  ،والمادة ( )ٛٚمف قانوف حماية ا لبيئة االماراتي  " :ال يخؿ
تطبيؽ العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف بأية عقوبات أشد ينص عمييا قانوف أخر"  .وما ورد في
المواد (ٖٔ )ٕٗ ،ٖٛ ،ٖٚ ،ٖٙ ،ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٕ ،مف قانوف حماية البيئة العماني  " :مع عدـ اإلخبلؿ بأية
عقوبة أشد ينص عمييا قانوف أخر  . " ...والمادة ( )ٙٙمف قانوف حماية البيئة القطري" مع عدـ االخبلؿ
بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانوف العقوبات أو أي قانوف أخر  . "...وكذلؾ ما ورد في المادة (٘ )ٛمف
قانوف حماية البيئة اليمني رقـ ( )ٕٙلسنة ٜٜ٘ٔـ مف أنو  " :مع عدـ اإلخبلؿ بأي عقوبة أشد منصوص
عمييا في الشريعة اإلسبلمية والقوانيف النافذة والموائح ألحكاـ ىذا القانوف والقوانيف األخرى . " ....

الفرع الخبني
العقوببث السبلبت للحريت
العقوبة السالبة لمحرية ىي السجف أو الحبس ،حيث تعد العقوبة السالبة لمحرية مف أىـ العقوبات
المجدية والمؤثرة في حماية البيئة (ٔ) ،لذلؾ تـ النص عمى ىذه العقوبة في التشريعات البيئية العربية كميا.
وتتفاوت مدة العقوبة السالبة لمحرية المحكوـ بيا تبعاً لجسامة االعتداء أو الضرر المرتكب ضد البيئة.
ويجوز الحكـ بالغرامة بدالً عنيا ،وىذا ما نصت عميو معظـ قوانيف حماية البيئة العربية ،وىي سياسة حكيمة

نظ اًر ألنيا تتسـ بطابع االعتداؿ ،وتتيح لمقاضي ميمة اختيار العقوبة المبلئمة في ضوء ظروؼ الجريمة (ٕ)،
 -1نور الدٌن حمشة ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة  ،دراسة مقارنة بٌن الفقه االسالمً والقانون الوضعً  ،رسالة ماجستٌر  ،كلٌة
العلوم االجتماعٌة والعلوم االسالمٌة  ،جامعة الحاج لخضر1114 ،م  ،صـ.131
 -1فخري عبد الرزاق الحدٌثً  ،قانون العقوبات الجرائم االقتصادٌة  ،ط ، 1طبعة جامعة بغداد  ،بغداد 1131 ،م ،
صـ.141
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كالمادة (ٕٓ) مف قانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي بقوليا  .... " :يعاقب المخالؼ ألحكاـ المادة ()ٜٔ
مف ىذا القانوف بالحبس أو بالغرامة "  .وما ورد في المواد (٘ )ٜٛ ،ٜٔ ،ٛمف قانوف حماية البيئة المصري
 ،والمواد (/ٖٙ ،ٕٙ ،ٙٓ ،ٜ٘ب  )ٖٚ ،ٕٚ ،ٚٔ ،ٚٓ ،ٜٙ ،ٙٛ ،ٙٚ ،ٙٙ ،ٙ٘ ،ٙٗ ،مف قانوف البيئة
الفمسطيني  ،وما ورد في المواد (ٖ )ٚٛ ،ٚٙ ،ٚ٘ ،ٚمف قانوف حماية البيئة اإلماراتي "  ...أو بإحدى
ىاتيف العقوبتيف  "...أي الحبس أو الغرامة  .كما يجوز أو يمزـ الجمع بينيما ،حسب ما يحدده النص
القانوني ،وقد يحدد التشريع أو النظاـ في بعض الحاالت حداً أعمى ال تتجاوزه عقوبة السجف أو الحبس ،دوف
تحديد لمحد األدنى ،كما نصت عمى ذلؾ البلئحة التنفيذية لمنظاـ العاـ لمبيئة السعودي بقوليا" :يعاقب مف
يخالؼ أحكاـ ىذا النظاـ بمدة ال تزيد عمى خمس سنوات " وعكس ذلؾ نجد أحيانا أخرى أف المشرع الجنائي
البيئي يحدد حداً أدنى لعقوبة السجف ،أو الحبس دوف تحديد لمحد األعمى ،كالمادتيف (ٓ )ٙٔ ،ٙمف قانوف
البيئة الفمسطيني ،إال أنو في أكثر الحاالت نجد أف ا لمشرع الجنائي البيئي يحدد حداً أعمى وحداً أدنى
وتتراوح بينيما عقوبة السجف أو الحبس ،كما نص عمى ذلؾ قانوف حماية البيئة العماني بقولو" :يعاقب كؿ
مف يتسبب في إفساد مناطؽ صوف الطبيعة ،بالسجف مدة ال تقؿ عف ستة أشير وال تزيد عمى خمس سنوات
",وقانوف حماية البيئة المبناني الذي عاقب المخالؼ بعقوبة الحبس مف شير إلى سنة ،وقانوف حماية البيئة
القطري الذي جعؿ العقوبة تتراوح ما بيف الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات وال تتجاوز عشر سنوات،
وقانوف حماية البيئة األردني الذي عاقب المخالؼ بعقوبة الحبس لمدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات وال تزيد عمى
خمس عشرة سنة فيما إذا ارتكب جريمة إدخاؿ نفايات خطرة ،أما إذا كاف مرتكب الجريمة البيئية رباف السفينة
أو الباخرة ،وحصؿ أف تـ إلقاء مواد مموثة في المياه اإلقميمية ،يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة وال تزيد
عمى ثبلث سنوات ،وكانت أقؿ عقوبة لمحبس مف حصة مرتكب جري مة قطؼ المرجاف واألصداؼ،
واخراجيا مف البحر ،عندئذ يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير وال تزيد عمى سنة واحدة .كؿ ىذه
التوجيات التشريعية ىي نوع مف السياسة العقابي ة ،يمنحيا المشرع الجنائي البيئي لممحاكـ سمطة تقديري ة،
لتفريد العقوبة في حدود ما يسمح بو النص القانوني ،عمى أف تراعي مدى جسامة الجريمة البيئية ووضع
مرتكب ىذا النوع مف الجرائـ.
كما جاء في المادة ( )ٜٚمف قانوف حماية البيئة اليمني أنو  " :كؿ مف تسبب بفعمو أو إىمالو في إحداث
ضرر لمبيئة أو لمغير نتيجة مخالفة االحكاـ الواردة بيذا القانوف أو الموائح أو الق اررات الصادرة تطبيقاً لو أو
لمقوانيف النافذة يعد مسؤالً بمفرده أو بالتضامف مع غيره عف جميع التكاليؼ الناجمة عف معالجة أو إزالة ىذه

27

األضرار  ،وكذلؾ بالتعويضات التي قد تترتب عمى ىذه األضرار ،وتشمؿ عناصر التعويض عف الضرر
البيئي ما يمي :
أ) تكمفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة .
ب) التعويض عف األضرار التي تصيب األمواؿ واالشخاص .
ج) التعويض عف األضرار التي تصيب البيئة ذاتيا وتمنع مف االستخداـ المشروع ليا سواء كاف ذلؾ
بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتيا الجمالية .
عمماً بأف الدعوى الناشئة عف األفعاؿ الضارة بالبيئة ال تسقط بمضي المدة المحددة في القانوف وىذا
استثناء مف القواعد العامة

(ٔ)

 .فضبل عف ذلؾ نصت المادة (٘ )ٛمف قانوف حماية البيئة اليمني أيضا

عمى عقوبة السجف التي ال تزيد عف عشر سنوات مع الحكـ بالتعويضات المناسبة عمى كؿ شخص طبيعي
أو اعتباري قاـ أو تسبب بتصريؼ مادة مموثة عمداً في المياة أو التربة أو اليواء في الجميورية اليمنية
فأحدث ضر ار بالبيئة.
والمبلحظ عمى العقوبة السالبة لمحرية أنيا غير كافية لتحقيؽ ما يرمي إليو المشرع الجنائي البيئي
مف إرساء لقواعد العدالة وتحقيؽ الردع العاـ والخاص؛ فالعدالة تتأذى مف عدـ التناسب بيف الجريمة البيئية
المرتكبة والعقوبة المفروضة ،إذ أف جسامة األضرار المادية والمعنوية الناجمة عف الجرائـ البيئية التي يعاقب
عمييا المشرع الجنائي البيئي بعقوبة الحبس تفوؽ -في أكثر األحياف  -قدر اإلثـ أو الذنب في ىذا النوع مف
الجرائـ.
وكما ىو معموـ فإف مبدأ التناسب قد أصبح سمة مف سمات السياسة الجنائية السميمة ،إذ كمما
تناسبت العقوبة السالبة لمحرية مع الجريمة البيئية المرتكبة ،كمما زاد ذلؾ مف القيمة اإل قناعية لمقاعدة
الجنائية ،بما يكفؿ تحقيقيا لوظيفة الردع بنوعيو المرجو منيا .وىذا ما أكده إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف
الصادر في فرنسا سنة  ٜٔٚٛفي مادتو الثامنة التي أكدت ضرورة أالّ تتضمف القاعدة القانونية سوى
العقوبات الضرورية ،بمعنى آخر عمى المشرع الجنائي البيئي أال يمجأ إال لمعقوبات المتناسبة وفداحة الفعؿ
البيئي المرتكب

(ٕ)

.

 -1المادة ( )31من قانون حماٌة البٌئة الٌمنً .
 -1سلٌمان عبد المنعم ،أصول علم الجزاء الجنائً  ،ط ، 1الدار الجامعٌة الجدٌدة  ،االسكندرٌة 1111 ،م  ،صـ  41وما
بعدها
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أضؼ إلى ما تقدـ أف بساطة عقوبة الحبس ال تحوؿ دوف إقداـ الكثيريف عمى اقتراؼ مثؿ ىذا النوع مف
الجرائـ ،األمر الذي يعني عدـ تحقؽ الردع العاـ وال الردع الخاص ،إذ أف بساطة عقوبة الحبس ال تمنع
المحكوـ عميو مف أف يعود مرة ثانية الرتكاب جريمة بيئية مماثمة .كما تثور مشكمة أخرى تتمثؿ في كيفية
تطبيؽ عقوبة الحبس بحؽ مرتكب الجريمة البيئية إذا ما عممنا أنو شخص معنوي ال تستقيـ معو ىذه
العقوبة(ٔ).
ورغـ المنافع المتأتية مف العقوبة السالبة لمحرية الشديد ة ،وأثرىا الفاعؿ في تحقيؽ الردع العاـ والخاص بحؽ
مرتكبي الجرائـ البيئية ،إال أف المحاكـ ال تمجأ إلييا ،إال عند ما ينتج عف مخالفة أحكاـ التشريعات البيئية
خسائر وفقداف في األنفس واألرواح البشرية ،أو إصابات بالغة وجسيمة باألشخاص(ٕ) ،وىذا ما نصت عميو
المادة (٘ )ٜمف قانوف حماية البيئة المصري بقوليا  " :يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى عشر سنوات كؿ
مف ارتكب عمداً أحد األفعاؿ المخالفة ألحكاـ ىذا القانوف إذا نشأ عنو إصابة أحد األشخاص بعاىة مستديمة
يستحيؿ برؤىا ،وتكوف العقوبة السجف إذا نشأ عف المخالفة إصابة ثبلثة أشخاص فأكثر بيذه العاه ة .فإذا
ترتب عمى ىذا الفعؿ وفاة إنساف تكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة ،وتكوف العقوبة األشغاؿ الشاقة
المؤبدة إذا ترتب عمى الفعؿ وفاة ثبلثة أشخاص فأكثر".

الفرع الخبلج
العقوببث الوبليت
إذا كانت العقوبة السالبة لمحرية ىي أبرز العقوبات في القانوف العاـ ،فإف العقوبات المالية ىي أبرز العقوبات
بالنسبة لمجرائـ البيئية ،وعميو فقد اتجيت معظـ التشريعات الجنائية البيئية نحو تغميب الجزاء المالي
بخصوص جرائـ تمويث البيئة ،حيث يترتب عمى إيقاعيا إنقاص الذمة المالية لممحكوـ عميو بيا لممصمحة
العاـ ة .وتتمثؿ العقوبة المالية في الغرامة.
فالغرامة ىي مبمغ مف الماؿ يمتزـ المحكوـ عميو بدفعو إلى الخزينة العامة ،وذلؾ ضمف الحدود التي
ينص عمييا القانوف أو النظاـ(ٖ) .واف األىمية التي تحتميا عقوبة الغرامة بالنسبة لمحماية الجنائية لمبيئة في

 - 1عبد السالم الجٌالنً  ،حماٌة البٌئة بالقانون  ،ط، 1دار الجماهٌرٌة اللٌبٌة  ،بنغازي 1111 ،م  ،صـ 114وما بعدها .
 -1محمد نعٌم فرحان  ،التشرٌعات العربٌة المتعلقة بأمن وحماٌة البٌئة  ،مرجع سابق  ،صـ.123
 -8أكرم نشأت إبراهٌم  ،القواعد العامة فً قانون العقوبات المقارن ،مرجع سابق  ،صـ  881؛ محمود نجٌب حسنً  ،شرح
قانون العقوبات  ،القسم العام  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة  ،مصر 1131 ،م  ،صـ.184
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التشريعات الجنائية البيئية العربية ليست وليدة فراغ ،بؿ ىي ناتجة عف مبلءمة ىذه العقوبة لمجرـ والجاني
عمى حد سوا ء؛ فيي تتبلءـ مع الجرـ إذ أف أغمب الجرائـ البيئية تتصؿ بالماؿ بطريقة أو بأخرى ،إذ تحدث
بمناسبة ممارسة نشاط اقتصاد ي ،فتكوف الغرامة بالنسبة ليا مف جنس العمؿ ،حيث يجرـ المحكوـ عميو مف
الكسب غير المشروع الذي استيدؼ الحصوؿ عميو مف جراء مساسو بالبيئ ة ،أو ينزؿ بالمحكوـ عميو غرـ
مقابؿ لمضرر الذي حدث لمبيئة(ٔ) .ومف جية أخرى فإف الغرامة تتبلءـ مع الجاني ،فالجرائـ البيئية غالباً ما
تسند إلى أشخاص معنوييف ،فتكوف عقوبة الغرامة مناسبة لطبيعة مرتكبييا ،وتحديداً عند تشديدىا .كما أف
أىمية الغرامة ترجع إلى جممة فوائد يمكف جنييا مف الناحية االقتصادية ،إذ تعد ىذه الغرامات بمثابة ضريبة
األمف البيئي الذي خرقو مرتكب الجريمة البيئية(ٕ) .وقد يحدد القانوف أحياناً في بعض الجرائـ حدا أدنى ال
يجوز النزوؿ عنو عند فرض عقوبة الغرامة  ،دوف أف يتقيد بتحديد حد أعمى  ،كالمادة ( )ٜٚمف قانوف
حماية البيئة اإلماراتي التي نصت عمى أنو  " :يعاقب بغرامة ال تقؿ عف ألؼ درىـ كؿ مف خالؼ حكـ المادة
( )ٜٗمف ىذا القانوف" .
وعكس ذلؾ في حاالت أخرى ،قد يحدد النص القانوني حداً أعمى ال تتجاوزه عقوبة الغرامة دوف
تحديد لمحد األدنى ،كالمادة (٘٘) مف قانوف أستغبلؿ وحماية وتنمية الثروات المائية الحية اإلماراتي" :
يعاقب كؿ مف ارتكب اية مخالفة أخرى ألحكاـ ىذا القانوف أو الق اررات التي تصدر تنفيذاً لو بغرامة ال
تتجاوز أربعة آالؼ درىـ "  .وأحياناً يحدد النص القانوني مبمغاً ثابتاً لمغرامة ال يجوز النزوؿ عنو أو تجاوزه
كالمادة (ٔ )ٙمف قانوف البيئة الفمسطيني التي نصت عمى أنو" يعاقب بغرامة مقدارىا عشروف دينا اًر أردنياً
أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانوناً "  ،.. .إال أنو في العادة يضع النص القانوني المقرر لمغرامة حديف:
أدنى وأعمى  ،ليتيح الفرصة ألعماؿ السمطة التقديرية لممحاكـ بما يراه مناسباً دوف تجاوزىما .وتنص
التشريعات الجنائية البيئية عمى تطبيؽ الغرامة بديبلً عف العقوبة السالبة لمحرية أو باإلضافة إلييا ،غير أف
المبالغ النقدية التي نصت عمييا معظـ التشريعات البيئية قميمة ،ال تتناسب مع حجـ الضرر المترتب عمى
ارتكاب الجريمة البيئية ،مما دفع التشريعات الجف ائية البيئية العربية التي صدرت حديثاً إلى تشديد عقوبة
الغرامة ومضاعفة مقدارىا ،خاصة في حاالت العود ،وذلؾ لزيادة أثرىا وفاعميتيا في ردع المخالفيف ألحكاـ

 -1سلٌمان عبد المنعم  ،أصول علم الجزاء الجنائً  ،مرجع سابق  ،صـ. 41
 -1عبد الباسط محمد سٌف الحكٌمً  ،النظرٌة العامة للجرائم ذات الخطر العام ،ط ،1مكتبة دار الثقافة  ،عمان  ،االردن ،
1111م ،صـ. 818
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التشريعات البيئية(ٔ) ،وىذا ما جاء بو التعديؿ األوؿ لقانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي عندما جعؿ مبمغ
الغرامة ال يقؿ عف خمسيف ألؼ دينار وال يزيد عف مئتيف وخمسيف الؼ دينار  ،بعد أف كانت ال تقؿ عف
عشرة االؼ دينار وال تزيد عف مائة الؼ دينار  .وقانوف حماية البيئة المبناني الذي جعؿ الغرامة ال تقؿ عف
مميوف ليرة وال تزيد عمى عشرة مبلييف ليرة وادراكا مف المشرع الجنائي البيئي المبناني لخطورة تموث البيئة
بالنفايات الضارة والمواد الخطرة فقد رفع مقدار الغرامة وجعميا ال تقؿ عف عشرة مبلييف ليرة وال تزيد عف مائة
مميوف ليرة  ،واذا كانت المخالفة تتعمؽ بعدـ التقيد بالمواصفات والمعايير البيئية الواجب مراعاتيا عند تنفيذ
المشروعات مثؿ دراسة الفحس البيئي أوتقويـ االثر البيئي عندئذ ال تقؿ الغرامة عف خمسة عشر مميوف ليرة
وال تزيد عف مئتي مميوف ليرة  .و أما قانوف حماية البيئة اإلماراتي الذي جعؿ الغرامة تصؿ إلى مبمغ عشرة
مبلييف درىـ  ،حيث ورد في المادة (ٖ )ٚمنو  " :وتكوف العقوبة اإلعداـ أو السجف المؤبد والغرامة التي ال
تقؿ عف مميوف درىـ وال تزيد عمى عشرة مبلييف درىـ عمى كؿ مف خالؼ حكـ المادة (ٕ ٙبند ٕ) مف ىذا
القانوف".
وقانوف حماية البيئة القطري الذي جعؿ الغرامة ال تقؿ عف مئتي ألؼ لاير وال تزيد عمى خمسمائة
ألؼ لاير بحؽ المخالؼ ألحكامو .وقانوف حماية البيئة األردني الذي جعؿ الغرامة ال تقؿ عف ثبلثمائة دينار
وال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار ،واذا كانت الجريمة البيئية تتعمؽ بإدخاؿ نفايات خطرة أو أي مموثات البيئة،
عندئذ ال تقؿ الغرامة عف عشريف ألؼ دينار ،وكذلؾ رباف الباخرة أو السفينة الذي طرح أو سكب مواد مموثة
أو ألقاىا في المياه اإلقميمية لممممكة ،عندئذ يعاقب بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ دينار.
وكذلؾ قانوف حماية البيئة ومكافحة التموث العماني الذي جعؿ الغرامة ال تقؿ عف مئة ألؼ لاير ،وال تزيد عمى
مميوف لاير عماني في حؽ مف يقوـ بالتخمص مف الـ خمفات النووية في البيئة العمانية  .كما أورد المشرع
الجنائي البيئي الجزائري غرامات قاسية في بعض األحياف تصؿ إلى مبلييف الدنانير الجزائرية ،إلى جانب
أقصى عقوبة الحبس ،كما ىو الشأف بالنسبة لجنحة تمويث مياه البحر مف طرؼ رباف خاضع ألحكاـ
المعاىدة الدولية لموقاية مف تموث مياه البحر بالمحروقات ،فنص عمى عقوبة الحبس مف سنة إلى خمس
سنوات وغرامة مف مميوف دينار جزائري الى عشرة مبلييف دينار جزائري  .كما عاقب قانوف البيئة الجزائري
بغرامة مف مميوني دينار إلى عشرة مبلييف دينار ،بحؽ رباف كؿ سفينة تحمؿ بضائع خطيرة أو سامة أو
 -1حسن محمد المعٌوف ،الحماٌة الجنائٌة للبٌئة فً تشرٌعات مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً  ،دراسة تأصٌلٌة ،رسالة
ماجستٌر ،كلٌة الدراسات العلٌا  ،قسم العدالة الجنائٌة  ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة  1214 ،هـ  ،صـ. 114
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مموثة تعبر بالقرب مف المياه الجزائرية ،ووقع في مركبة حادث مبلحي نجـ عنو صب محروقات في المياه
الخاضعة لمقضاء الجزائري.
كما أف قانوف حماية البيئة ومكافحة التموث العماني قد نص عمى نوع جديد مف الغرامة ،تسمى الغرامة
النسبية ،وىي نوع مف الغرامات ال ينص عمييا القانوف بمقدار معيف أو مبمغ نقدي ثابت  ،بؿ ترتبط بالضرر
أو الفائدة التي تحققت مف الجريمة ،وسميت نسبية ألنيا تتناسب مع الضرر أو الفائدة في تحديد مقدارىا

(ٔ)

،

أي نسبة معينة مف رأس الماؿ المستثمر ،كأف تكوف خمسة في المئة أو عشرة في المئة .
ويبلحظ أف ىذا النوع مف الغرامات ذو أثر إيجابي في اعتبارات الردع واإلصبل ح والتعويض عف المخالفات
البيئية .وىناؾ نوع آخر مف الغرامات يسمى الغرامة اليومية ،وليا أيضاً أثر إيجابي في حماية البيئة ،حيث
تقدر الغرامة عمى أساس خطورة الجريمة ،ومدة استمرارىا ،والوضع المالي لمرتكب المخالفة البيئية ،كما نص
عمى ذلؾ قانوف التخمص مف الزيوت األمريكي بمعاقبة أي شخص يصرؼ بإىماؿ زيوتاً في البيئة بغرامة ال
تقؿ عف الفيف وخمسمائة دوالر وال تزيد عف خمسة وعشريف الؼ دوالر عف كؿ يوـ مخالفة ،واذا كاف ارتكاب
الفعؿ عف عمد فإف الغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ دوالر وال تزيد عمى خسميف ألؼ دوالر عف كؿ يوـ
مخالفة ،وقد القى ىذا القانوف استحساف الكثيريف النو يحقؽ الردع كما أنو أكثر عدالً لمراعاتو المستثمريف
الصغار وأصحاب الدخوؿ القميمة (ٕ).

ولضماف تنفيذ عقوبة الغرامة ،فقد أخذت بعض التشريعات البيئية العربية بمبدأ التضامف في تنفيذ الغرامة
وىذا مانصت عميو المادة (٘ )ٚمف قانوف حماية البيئة القطري " يكوف مالؾ السفينة وربانيا والمجيز
والمسؤوؿ عنيا ،وكذلؾ أصحاب المحاؿ والمشروعات والمنشآت مسؤوليف بالتضامف عف جميع األضرار
الناشئة مف جراء مخالفة أحكاـ ىذا القانوف ،وسداد الغرامات والتعويضات التي توقع تنفيذاً لو وتكاليؼ إزالة
آثار تمؾ المخالفة " .والمادة ( )ٖٛمف قانوف المحبلت العامة المصري  " :يكوف مستغؿ المحؿ ومديره
معا عف أي مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف" .فالمسؤولية الجنائية طبقًا
والمشرؼ عمى األعماؿ فيو مسؤوليف ً
لمنصوص أعبله ىي
مسؤولية تضامنية ،أقاميا المشرع الجنائي البيئي وافترض ليا عمـ الجميع بما يقع مف مخالفا ت ،حتى

 -1جالل ثروت  ،النظرٌة العامة لقانون العقوبات ،مرجع سابق  ،صـ.231
 -1عبد السالم الجٌالنً  ،حماٌة البٌئة بالقانون  ،ط ،1دار الجماهٌرٌة اللٌبٌة ،بنغازي 1111 ،م  ،صـ.811
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لو لـ يكف أحدىـ موجو داً بالمحؿ وقت وقوع الجريمة البيئية ،فبل يقبؿ مف أحد منيـ أف يحتج بعدـ عممو،
ما
لـ يثبت قياـ ظروؼ قيرية تحوؿ بينو وبيف اإلشراؼ ومتابعة المحؿ موضع ارتكاب الجريمة البيئية.
ويترتب عمى ىذه المسؤولية التضامنية اعتبار كافة المحكوـ عمييـ فاعميف أصمييف ،ويصبح كؿ واحد منيـ
مديناً لخزينة الدولة بقيمة الغرامات المالية ،فإف وفى أحدىـ بقيمتيا برئت ذمة باقي المحكوـ عمييـ ،ولو أف
يعود عمييـ بقدر المبمغ المحكوـ بو عميو ،إذ أف ديف الغرامة إف كاف واحداً في العبلقة بيف الدولة وبينيـ،

فإنو ينقسـ في العبلقة بيف المدينيف المحكوـ عمييـ (ٔ).

وقد يحصؿ في الواقع العممي أف يمتنع المحكوـ عميو بالغرامة عف تأديتيا ودفعيا ،فبالرجوع إلى التشريعات
الجنائية البيئية العربية لـ نجد فييا أية إشارة إلى اإلكراه البدني إلجبار المحكوـ عميو الممتنع عمى دفع
الغرامة في نطاؽ جرائـ التموث البيئي ،إال أنو ،وبالرجوع إلى القواعد العامة في قانوف اإلجراءات الجنائية،
فإنو يمكف قير المحكوـ عميو الممتنع ،با عتبار أف اإلكراه البدني ىو إحدى الضمانات الميمة لتحصيؿ
مبالغ الغرامة المحكوـ بيا.

الوطلب الخبني
العقوببث التكويليت
العقوبات التكميمية ال توقع وحدىا ،بؿ يحكـ بيا باإلضافة إلى العقوبات األصمية ،في الحاالت التي ينص
عمييا القانوف ،فيذه العقوبات تمحؽ المحكوـ عميو متى ما تـ النص عمييا في الحكـ القضائي ،وقد تكوف
وجوبية يجب عمى المحكمة أف تحكـ بيا أو جوازية ،عندئذ يحؽ لمقاضي أف يستخدـ سمطتو التقديرية وتقدير
رأيو عند الحكـ بيا .وباستقراء قوانيف حماية البيئة العربية نجد أنيا قد أوردت عقوبة المصادرة ،ونشر الحكـ.

الفــرع األول
الوصــــــــــــــــبدرة

 -1عبد الرحمن حسٌن علً عالم  ،الحماٌة الجنائٌة لحق االنسان فً بٌئة مالئمة  ،ط ،1مكتبة نهضة الشرق ،القاهرة ،
1134م  ،صـ.111
33

المصادرة ىي عقوبة مالية يتـ نقؿ ممكية األمواؿ واألشياء ذات الصمة بالجريمة مف المحكوـ عميو إلى
الدولة ،بحكـ قضائي  .وبيذا المفيوـ تختمؼ المصادرة عف الغرامة ،في أف الغرامة عقوبة نقدية ،في حيف أف
(ٔ)

المصادرة عقوبة عينية

.

والمصادرة نوعاف :وجوبية وجوازية .ويبلحظ أف التشريعات البيئية العربية قد انقسمت فيما بينيا ،فمنيا مف
أخد بالمصادرة الجوازية ،كنظاـ صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي ،حيث نصت المادة السادسة منو "
وفي جميع األحواؿ يجوز أف تضبط األسمحة واآلالت واألدوات التي استعممت في الصيد ،وكذا الحيوانات
والطيور التي تـ اصطيادىا ويجوز مصادرتيا في حالة ثبوت المخالفة ".كما أف قانوف حماية البيئة الجزائري
قد تبنى مبدأ المصادرة الجوازية في كؿ الجرائـ البيئية ،،وكذلؾ المواد (ٔٔ )ٖٔ-مف قانوف حماية الثروة
السمكية الكويتي الذي أجاز مصادرة السفف أو األشياء المضبوطة ،وقانوف حماية البيئة القطري الذي أجاز
فيو لممحكمة عند الحكـ باإلدانة أف تقضي بمصادرة األدوات أو المعدات المستعممة في المخالفة  .والفقرة
(ٕ) مف المادة ( )ٜمف قانوف الغابات العراقي "  .....يجوز مصادرة جميع المزروعات واألشجار التي
غرسيا فييا خبلفاً ألحكاـ ىذا القانوف واألنظمة الصادرة بموجبة "  .والفقرة (ثالثاً) مف المادة ( )ٕٛمف قانوف
تنظيـ صيد واستغبلؿ األحياء المائية العراقي" :يجوز مصادرة عدد الصيد أو سفنو أو األحياء المائية المعدة
لمتصدير أو المستوردة عند تكرار المخالفة ".وبالمقابؿ ىناؾ تشريعات بيئية عربية أخذت بالمصادرة الوجوبية
 ،كالمادة (ٕٖ/ج) مف قانوف حماية البيئة ومكافحة التموث العماني ،التي نصت عمى أنو" :وفي جميع
األحواؿ يجب مصادرة الطيور أو الحيوانات المضبوطة وكذلؾ اآلالت واألدوات التي استخدمت في المخالفة
".وما ورد في المادة (ٖ )ٛمف قانوف حماية البيئة اإلماراتي  " :يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة (ٕٔ)
والبند (ٔ) ـ المادة (ٗ )ٙمف ىذا القانوف باإلضافة إلى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة  "...وما ورد
في المادتيف (ٔ٘ )ٕ٘ ،مف قانوف استغبلؿ وحماية وتنمية الثروات المائية الحية اإلماراتي " وفي جميع
األحواؿ تضبط القوارب
وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكـ بمصادرة المضبوطات  . "....والمادة (ٗ )ٛمف قانوف حماية البيئة
المصري" يعاقب كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة ( )ٕٛمف ىذا القانوف بغرامة ال تقؿ عف مئتي جنيو وال تزيد
عمى خمسة آالؼ جنيو ،مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلؾ اآلالت التي استخدمت في
 -1محمود نجٌب حسنً  ،شرح قانون العقوبات القسم العام  ،مرجع سابق  ،صـ141؛ سلٌمان عبد المنعم  ،أصول علم
الجزاء الجنائً  ،مرجع سابق  ،صـ. 11
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المخالفة "  .وكذلؾ المادة ( )ٛٚمنو بقوليا  " :يعاقب بغرامة ال تقؿ عف مئة جنيو وال تزيد عمى خمسمائة
جنيو ،مع مصادرة األجيزة والمعدات المستخدمة كؿ مف خالؼ أحكاـ المادة (ٕٗ) مف ىذا القانوف باستخداـ
مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بيا لشدة الصو ت  ".وما ورد في الشطر األخير مف
المادة ( .... ")ٜٛوضبط اآلالت واألدوات والميمات المستعممة وفي حالة الحكـ باإلدانة يحكـ بمصادرتيا
".
وكذلؾ الفقرة (أوالً) مف المادة ( )ٕٛمف قانوف تنظيـ صيد واستغبلؿ األحياء المائية العراقي  " :يعاقب مف
يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف بغرامة ال تزيد عمى مئتي دينار أو الحبس لمدة ال تزيد عمى ستة أشير أو بيما مع
مصادرة الصيد".

الفـــرع الخبني
نشــــــــر الحكـــــــن
نشر الحكـ ىي عقوبة تكميمية جوازية ،تتمثؿ باإلعبلف عف الجريمة البيئية ومرتكبيا ،بصيغة تنطوي عمى
التشيير بسمعتو ومكانتو ،وتحذير الكافةى مف أفعالو وسموكاتو ،وىي عقوبة مبلئمة لمرتكبي المخالفات
البيئية التي تتضمف اإلخبلؿ بالثقة أو المساس بسمعة الشخص أو المنشأة .وعقوبة التشيير عقوبة تكميمية،
ألنيا ال تنيض بذاتيا كعقوبة أصمية بؿ تكميمية ،فمممحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب االدعاء العاـ،
أف تأمر بنشر الحكـ الصادر باإلدانة بحؽ مرتكب الجريمة البيئية (ٔ).
وتتـ عف طريؽ نشر الحكـ ،ليطمع عميو الناس ،ليعمموا بمضموف المخالفة وحقيقتيا ،ويكوف النشر في
صحيفة أو أكثر ،إضافة إلى نسخ منطوقة مف المضبطة التي صدر بيا الحكـ في مكاف ارتكاب المخالفة
(ٕ)

البيئية ،أو محؿ إقامة مرتكبيا شخصاً كاف أو منشأة ،ويتـ النشر عمى نفقة المحكوـ عميو

.

وتتمثؿ أىمية النشر في كونو يحط قد اًر كبي اًر مف الردع؛ ألنو يمس المحكوـ عميو في سمعتو واعتباره ومكانتو
لدى المتعامميف معو ،مما قد يؤدي إلى فقداف ثقتيـ بو ،وليذا نجد أف رجاؿ األعماؿ وأصحاب المصالح

 -1أكرم نشأت إبراهٌم  ،القواعد ا لعامة فً قانون العقوبات المقارن  ،مرجع سابق  ،صـ.881
 -1عبد الفتاح الصٌفً  ،األحكام العامة للنظام الجنائً  ،ط ، 1جامعة الملك سعود  ،الرٌاض 1214 ،هـ  ،صـ .234
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يخشوف ويتييبوف مف عقوبة التشيير ،ويعدوف عقوبة السجف أقؿ وطأة منيا .بناء عميو ،فإف عقوبة التشيير
تحقؽ الردع العاـ ،وتضمف امتثاؿ الجيات المعنية ألحكاـ التشريعات البيئية وقواعدىا ،وااللتزاـ بيا.

الفرع الخبلج
غلــــق الونشـــــــأة
ويقصد بو منع المنشأة المخالفة ألحكاـ التشريعات البيئية مف مزاولة نشاطيا بصفة مؤقتة أو دائمة ،وذلؾ
عندما تتسبب تمؾ المنشأة في إحداث أخطار أو مساوئ تبمغ درجة يتعذر تفادييا ،كأف تتسبب تمؾ المنشآت
باإلضرار بالنظاـ العاـ" الصحة العامة ،واألمف العاـ ،و السكينة العامة " أو اإلضرار بالزراعة أو حماية
(ٔ)

الطبيعة والبيئة ،أو بالمحافظة عمى األماكف السياحية واآلثار ،أو اإلضرار بمبدأ حسف الجوار

فغمؽ المنشأة يحمؿ معنى وقؼ الشخص المعنوي ،مما يستتبع حظر ممارسة أعمالو التي خصص نشاطو
ليا ،ولو كاف ذلؾ باسـ آخر أو تحت إدارة أخرى ،كما يحمؿ معنى حؿ الشخص المعنوي ،مما يعني إنياء
وجوده القانوني ،والحؿ يستتبع أيضاً تصفية أموالو ،وزواؿ صفة القائميف عمى إدارتو أو تمثيمو .والحقيقة إف
ىذا اإلجراء يفرض في حالة ما إذا كاف مرتكب الجريمة البيئية جماعة منظمة ،كاألشخاص المعنوية العامة
والخاصة ،كما في حالة رمي مخمفات المصانع في المياه ،أو تصاعد األبخرة السامة منيا ،أو إطبلؽ األشعة
األيونية والنووية وتسريبيا ،وجرائـ تعريض سبلمة النقؿ والمواصبلت لمخطر المرتكب مف الشركات والمصانع
التي تصنع وسائؿ النقؿ البرية والبحرية والجوية (ٕ) ،ونظ اًر لخطورة ىذه العقوبة وشدتيا ،وألف أثرىا يمتد إلى
العامميف في المنشأة ،ويضر باالقتصاد الوطني ،فقد انقسـ الرأي حوليا بيف مؤيد ومعارض ،فالمؤيدوف يروف
أف الغمؽ يضع حدًا لؤلنشطة الخطرة عمى الصحة العامة والسبلمة العامة ،بينما يرى المعارضوف أف غمؽ
أشخاصا ال ذنب ليـ ،كما أف غمؽ المنشأة لو
المنشأة يخالؼ مبدأ شخصية العقوبة ،حيث يمتد أثره ليشمؿ
ً
آثار سمبية عمى االقتصاد الوطني (ٖ) ،وميما كاف أمر ىذا الخبلؼ فإف عقوبة غمؽ المنشأة ليا ما يسوغيا
متى ما كانت ىي الحؿ الوحيد إليقاؼ الضرر الواقع عمى البيئة .وقد أجازت البلئحة التنفيذية لمنظاـ العاـ
يوما ،كما منحت الئحة تنظيـ استصدار الموافقات
لمبيئة السعودي إغبلؽ المنشآت مدة ال تتجاوز تسعيف ً

 -1نوٌري عبد العزٌز  ،الحماٌة الجزائٌة للبٌئة  ،رسالة ماجستٌر  ،معهد العلوم القانونٌة واإلدارٌة  ،جامعة باتنه 1111 ،م ،
صـ. 121
 -1عبد الباسط الحكٌمً  ،النظرٌة العامة للجرائم ذات الخطر العام  ،مرجع سابق  ،صـ.811
 -8محمود نجٌب حسنً  ،مرجع سابق  ،صـ. 141
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البيئية العماني و ازرة البيئة الحؽ في غمؽ المنشأة ،عند ممارستيا لمنشاط دوف موافقة بيئية ،أو تصريح بيئي
نيائي ،أو بعد انتياء مدتيا.
كما أجاز قانوف حماية البيئة القطري لممحكمة عند الحكـ باإلدانة أف تقضي حسب األحواؿ بإغبلؽ المشروع
أو المنشأة  .وأوجب قانوف تنظيـ ورقابة استخداـ المصادر المشعة اإلماراتي إغبلؽ األماكف التي تكوف
محبلً لممخالفة ،والتي لـ تستوؼ الشروط المعتمدة ،وال يصرح بفتحيا إال بعد استيفاء ىذه الشروط ،وموا فقة
السمطة المختصة واإلدارة المختصة والنيابة العامة ،وأعطى قانوف حماية البيئة العراقي لمجمس المحافظة
لحماية وتحسيف البيئة الحؽ بإيقاؼ العمؿ ،أو الغمؽ المؤقت مدة ال تزيد عمى ستة أشير ،لممنشآت ،أو
المعامؿ ،أو األقساـ ،أو الوحدات ،أو أي نشاط ذي تأثير مموث لمبيئة ،أو مخالؼ لشروط الصحة والسبلمة
المينية ومستمزماتيا ،وتقديـ التوصيات إلى المجمس ،في الحاالت التي تتطمب الغمؽ الدائـ ألي مصدر
مموث لمبيئة أو مخالؼ لشروط الصحة والسبلمة المينية ومستمزماتيا.

الوطلب الخبلج
تشـــديد العقــــوبت
باستقراء قوانيف حماية البيئة في الببلد العربية ،نبلحظ أنيا قد شددت مف الجزاءات الجنائية المقررة عمى
تموث البيئة لعدة أسباب ،منيا :العود ،وتكرار المخالفة البيئية ،وعدـ االمتثاؿ لبللتزامات القضائية ،ونوع
الجريمة البيئية المرتكبة .وسؼ نبحث ذلؾ بشيء مف التفصيؿ عمى النحو التالي :

األول الفرع
العـــــود الجنبئــــي
لغرض تشديد العقوبة والحد مف التموث البيئي ،أجمعت قوانيف حماية البيئة في الدوؿ العربية عمى األخذ
بالعود ،وتكرار المخالفة البيئية ،وعده سبباً مف أسباب تشديد العقوبة عمى المذنبيف العائديف لئلجراـ ،بترتيبيا
تصاعديا ،أو لعقوبتي الحبس والغرامة معاً ،مف أجؿ نظاـ أكثر فاعمية .وىذا ما نصت عميو
ً
لعقوبة الحبس
الفقرة (أوالً /ـ) مف المادة (ٕٔ) مف قانوف حماية البيئة العراقي بقوليا  " :في حالة تكرار ارتكاب المخالفة
تكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير وال تزيد عمى ستة أشير ،أو بغرامة ال تقؿ عف مئة ألؼ
دينار وال تزيد عمى خمسمائة ألؼ دينار "  .والمادة ( )ٙمف قانوف تنظيـ ذبح الحيوانات العراقي بقوليا :
"يعاقب مف يخالؼ أحكاـ ىذا القانوف بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وال تقؿ عف ثبلثة أشير ،أو

37

بغرامة ال تزيد عمى ألؼ دينار وال تقؿ عف ثبلثمائة دينار  ،أو بكمتا العقوبتيف  ،وفي حالة العودة يعاقب
المخالؼ بكمتا العقوبتيف  ،ولممحكمة في ىذه الحالة إلغاء إجازة ممارسة المينة بصورة مؤقتة أو دائمة " .
وقانوف حماية البيئة الجزائري الذي أخذ بنظاـ العود ومضاعفة العقوبة في المواد (ٔ،ٜٓ ،ٛٗ ،ٖٛ ،ٕٛ ،ٛ
ٖ ) ٜٗ ،ٜمنو والجنح الواردة في قانوف الغابات الجزائري مثؿ  :جنحة استخراج الفميف  ،واألحجار والمعادف
مف الغابة  ،والبناء في الغابة وتعرية الغابات  ،فكؿ ىذه الجرائـ البيئية إذا تـ العودة إلى ارتكابيا تشدد
العقوبة بحؽ مرتكبيا"  .وقانوف حماية البيئة األردني الذي جعؿ تكرار المخالفة البيئية سبباً لتشديد العقوبة،
حيث نصت المادة (/ ٚج ) منو  " :يعاقب مرتكب أي مف المخالفات المنصوص عمييا في ىذه المادة ،بعد
انتياء مدة اإلنذار وعدـ إزالة المخالفة خبلؿ المدة المحددة فيو ،بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثيف يوماً وال تزيد
عمى ثبلثة أشير ،أو بغرامة ال تقؿ عف ثبلثمائة دينا ر وال تزيد عمى خمسة آالؼ دينار ،وفي حاؿ التكرار
لممرة الثانية تضاعؼ الغرامة ،وفي حاؿ التكرار لممرة الثالثة تغمؽ المنشأة لحيف إزالة المخالفة".

والمادة

( /ٔٚد) منو  " :يعاقب كؿ مف ارتكب اياً مف المخالفات المنصوص عمييا في ىذه المادة بمثمي الحد
األعمى لعقوبة الحبس ،أو عقوبة الغرامة المنصوص عمييا في الفقرة (ب) منيا في حاؿ تكرار المخالفة لممرة
الثانية ،وبثبلثة أمثاؿ الحد األعمى لعقوبة الحبس في حالة التكرار ألي مرة الحقة . " ..
والمادة ( )ٛٛمف قانوف حماية البيئة اإلماراتي  " :تضاعؼ العقوبات المقررة لمجرائـ المنصوص عمييا في
ىذا القانوف في حالة العود " .وما ورد في المادة (ٔ٘) مف قانوف استغبلؿ وحماية الثروات المائية الحية
اإلماراتي  " :وفي حالة العود تكوف العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات والغرامة التي ال تقؿ عف
مئة ألؼ درىـ وال تزيد عمى مئتي ألؼ درىـ أو إحدى ىاتيف العقوبتيف " .وما ورد في المواد (،ٖٛ ،ٖٙ
ٓٗ) مف قانوف حماية البيئة العماني بمضاعفة العقوبة عند تكرار ذات المخالفة البيئية .كما ضاعؼ قانوف
حماية البيئة القطري العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة بيئية أخرى ،قبؿ مضي مدة خمس سنوات
مف انتياء العقوبة المحكوـ بيا أو سقوطيا بمضي المدة

(ٔ)

.

وكذلؾ نجد أف قانوف حماية البيئة المصري قد أخذ بالعود ،وعده سبباً لتشديد العقوبة وفي أكثر مف مناسبة،
فقد ورد في الشطر األخير مف المادة ( )ٛٙما يمي " ولممحكمة أف تقضي بوقؼ الترخيص لمدة ال تقؿ عف
أسبوع وال تزيد عمى ستة أشير ،وفي حالة العود يجوز ليا الحكـ بإلغاء الترخيص  ".وما ورد في الشطر
 -1بدرٌة عبد هللا العوضً  ،دراسة موجزة للتشرٌعات البٌئٌة فً دول المنطقة العربٌة  ،مرجع سابق ،صـ . 14
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االخير مف المادة ( " : )ٛٚوفي حالة العود تكوف العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عمييما في الفقرات
السابقة "  .وما ورد في المادة ( )ٜٛوفي حالة العود تكوف العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عمييما في
الفقرة السابقة  .وفي المادة (ٓ )ٜوفي حالة العود الى ارتكاب أي مف ىذه المخالفات تكوف العقوبة الحبس
والغرامة المذكوريف في الفقرة السابقة مف ىذه المادة  .والمادة (ٔ " : )ٜوتزداد الغرامة بمقدار المثؿ في حالة
العود . "....

الفرع الخبني
نوع الجريوت البيئيت الورتكبت
تـ تشديد العقوبة بالنسبة لبعض الجرائـ البيئية الخطرة ،كتمؾ الجرائـ المتعمقة بالنفايات الخطرة
السامة ،التي وصمت عقوبتو اإلى اإلعداـ ،كما ورد النص عمييا في المادة (ٖ )ٚمف قانوف حماية البيئة
اإلماراتي " :وتكوف العقوبة اإلعداـ أو السجف المؤبد والغرامة التي ال تقؿ عف مميوف درىـ وال تزيد عمى
عشرة مبلييف درىـ عمى كؿ مف خالؼ حكـ المادة (ٕ /ٙبندٕ) مف ىذا القانوف .كما يمتزـ كؿ مف خالؼ
أحكاـ البنديف (ٔ) و(ٕ) مف المادة (ٕ )ٙبإعادة تصدير النفايات الخطرة و النووية محؿ الجريمة عمى نقتو
الخاصة" .
وقد جمعت عقوبة السجف مع الغرامة ،كما نصت عمى ذلؾ المادة ( )ٛٛمف قانوف حماية البيئة
المصري" :يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنوات وغرامة التقؿ عف عشريف ألؼ جنيو وال تزيد عمى
أربعيف ألؼ جنيو كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد ( )ٗٚ ،ٖٕ ،ٕٜمف ىذا القانوف  .كما يمزـ كؿ مف خالؼ
أحكاـ المادة (ٕٖ) بأعادة تصدير النفايات الخطرة محؿ الجريمة عمى نفقتو الخاصة .
وقد فرض قانوف العقوبات األوربي عقوبة السجف خمسة أعواـ ،مع غرامة مقدارىا مميوف وخمسمائة
ألؼ يورو بحؽ مرتكب جرائـ بيئية خطرة ،كدفف نفايات سامة ،وقتؿ الحياة البرية الميددة باالنق ار ض،
وتخريب مناطؽ المحميات الطبيعية ،بينما عاقب قانوف حماية البيئة المبناني بغرامة مقدارىا مئة مميوف ليرة
عمى جريمة تمويث البيئة بالنفايات الضارة والمواد الخطرة  ،وكذلؾ قانوف حماية البيئة القطري الذي عاقب
بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنوا ت ،وال تزيد عمى عشر سنوات ،وبالغرامة التي ال تقؿ عف مئتي ألؼ
لاير ،وال تزيد عمى خمسمائة ألؼ لاير ،أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ،وذلؾ في حالة ارتكاب بعض األفعاؿ
المحظورة ،ذات التأثير الضار عمى البيئة ،كاستيراد النفايات الخطرة ،أو إقامة المشاريع بغرض معالجة
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النفايات الخطرة ،أو مخالفة الحظر المنصوص عميو بشأف التموث بالزيت مف السفف والناقبلت في المياه
اإلقميمية أو المنطقة االقتصادية الخاصة لدولة قطر ،أو التموث الناتج مف استغبلؿ الجرؼ القاري.
وبموجب قانوف حماية البيئة األردني فقد تمت المعاقبة عمى جريمة إدخاؿ النفايات الطبية الخطرة
بالغرامة التي ال يقؿ مقدارىا عف عشريف ألؼ دينار  ،أو بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات وال تزيد عمى
خمس عشرة سنة  ،أو بكمتا العقوبتيف معاً .ونصت الفقرة(أ) مف المادة (ٖ )ٙمف قانوف البيئة الفمسطيني عمى
أنو  " :كؿ مف يخالؼ أحكاـ الفقرة (أ) مف المادة (ٖٔ) مف ىذا القانوف يعاقب بالسجف المؤبد مع األشغاؿ
الشاقة ومصادرة النفايات أو إتبلفيا عمى نفقة المخالؼ.
والمادة (ٕٗ) مف قانوف حماية البيئة العماني نصت عمى أنو " ":مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقوبة أشد
ينص عمييا قانوف آخر ،يعاقب كؿ مف يقوـ بالتخمص مف المخالفات النووية في البيئة العمانية بالسجف
المؤبد وبغرامة ال تقؿ عف مائة الؼ لاير عماني  ،وال تزيد عمى مميوف لاير عماني أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف
 .كما يمزـ المخالؼ بإزالة أسباب المخالفة واعادة الوضع البيئي الى ما كاف عميو قبؿ حدوث المخالفة عمى
نفقتو الخاصة فضبل عف التعويضات المقررة في ىذا الشأف " .
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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.
األفرد الى األشخاص
ا
الجرئـ البيئة أخذت مجاال واسعا ،بحيث اتسعت مف
ا
كما أف المسؤولية الجنائية في
المعنوية ومسيري المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة ،وقد لعب رجاؿ الفقو ورجاؿ القانوف الدور الكبير
في تحديد المسؤولية ،ومعاقبة ومتابعة الجناة عف أفعاليـ المضرة بالبيئة ألف الجريمة البيئية ىي جريمة دولية
عابرة لمحدود وجريمة مستمرة.
ولقد أنتيينا مف بحثنا ىذا لعدد مف النتائج والتوصيات نجمميا في األتي :
أوالً  :النتائج :
ٔ -المبلحظ عمى مقدار العقوب ات السالبة لمحرية المقررة عمى تموث البيئة في التشريعات البيئية
العربية أنيا ال تفي بالغرض ،وال تكفي لتحقيؽ اليدؼ المنشود ،بسبب عدـ تناسبيا مع جسامة
األضرار الناشئة عف الجرائـ البيئية .وكما نعمـ فإف مبدأ التناسب بيف العقوبة والجرـ المرتكب قد
أصبح مف موجبات السياسة الجنائية الرشيدة ،كما أف بساطة مقدار عقوبة الحبس ال تمنع مف إقداـ
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الكثيريف عمى ارتكاب الجرائـ البيئي ة ،مما يعني عدـ تحقؽ الردع العاـ و الخاص ،فبساطة مقدار
عقوبة الحبس لف تحوؿ دوف عودة المحكوـ عميو عف الجريمة البيئية مرة ثانية إلى ارتكابيا مستقببلً.
ٕ -ال حظنا أف مبالغ الغرامات التي نصت عمييا أغمب التشريعات الجنائية البيئية العربية قميمة وال
تتناسب مع حجـ الضرر الذي أحدثو مرتكب الجريمة البيئية مما يجعؿ رجاؿ األعماؿ وأصحاب
المصانع والمعامؿ وبقية المشاريع االقتصادية والصناعية الكبرى ،والمستثمريف المموثيف لمبيئة
يدفعونيا طواعية وبرغبتيـ ،وكأنيا جزء مف تكاليؼ اإلنتاج االعتيادية المألوفة لدييـ ،ومف ثـ فإنو
يصبح فرضيا عمييـ مف الناحية الواقعية والعممية ال قيمة لو ،إال أف ىذا المأخذ قد تـ تبلفيو في
التشريعات الجنائية البيئية الحديثة ،كقانوف حماية وتحسيف البيئة العراقي ،وقانوف حماية البيئة
ومكافحة التموث العماني.
ٖ -اتفقت التشريعات الجنائية البيئية العربية عمى مبدأ مضاعفة العقوبة في حالة العود الرتكاب الجريمة
البيئية.
ٗ -الحماية الجنائية لمبيئة جاءت موزعة في التشريعات الداخمية لمدوؿ في عدد كبير بيف القوانيف مما
أمر صعبا ىذه مف صفات القانوف اإلداري الذي يتميز بأنو قانوف السمطة
يجعؿ أمر الرجوع الييا اً
الجرئـ التي جاءت في قانوف حماية البيئة
ا
ويتأثر بالسمطة السياسية الحاكمة واالستثناءات المختمفة،
قاصرة وغير كافية لحماية عناصر البيئة ،ولـ يتوافؽ العقاب مع مستوى الجريمة ،مع تعدد
المؤسسات التي تختص بحماية البيئة وتشعب مسؤولياتيا التي تختص بيا مما يضيع الحقوؽ
بخصوص البيئة بيف المؤسسات منيا :وازرة البيئة ،وازرة المياه ،وازرة الصحة ،وازرة الداخمية ،وأف
ىذه االزدواجية تؤدي إلى تداخؿ وتنازع االختصاصات في جميع مجاالت العمؿ ومنو فالبيئة ىي
الضحية الصامتة.
جرئـ البيئة مف الج ارئـ التي تخضع لمبدأ العالمية وعالمية قانوف العقوبات ،حيث يمتد تطبيقو
٘ -اعتبار ا
في حالة خارج إقميـ الدولة وميما كانت جنسيتو ،مف أجؿ توعية الجميور بالقضايا البيئة مف جية،
بجزء إضافي عمى المحكوـ عميو في جريمة
وتحقيؽ الردع العاـ والخاص مف ناحية أخرى ،الحكـ ا
الجرئد العامة.
بيئية مضمونو نشر الحكـ في ا
ثانياً  :التوصيات :
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ٔ -مف األفضؿ األخذ بجزاءات جنائية أخرى ،وعدـ االقتصار عمى عقوبة الحبس والغرامة؛ لكي ال يكوف
نظاـ تشديد الغرامة عائقاً أماـ المستثمريف ورجاؿ األعماؿ في إنشاء مشاريع اقتصادية ذات صمة مباشرة
بالبيئة وليا أىميتيا بالنسبة لؤلف ار د ،وىذه الجزاءات الجنائية تتمثؿ بعقوبة اإلكراه أو اإلجبار ،والغرامة
اليومية ،والغرامة مع الوضع تحت المراقبة أو االختبار ،والغرامة المعمقة عمى شرط.
ٕ -نتمنى عمى التشريعات البيئية العربية مبلحظة الغرامة اليومية والنص عمييا ،لما ليا مف أثر إيجابي
ممموس ،ألنيا تحقؽ الردع ،كما أنيا أكثر عدالً لمراعاتيا أصحاب الدخوؿ الصغيرة .
ٖ -إعداد رجاؿ القضاء والنيابة العامة ،وتأىيميـ ،وتدريبيـ عمى مسائؿ البيئة ومشكبلتيا ،مع إنشاء دوائر
جنائية متخصصة في القضايا البيئية ،السيما في المناطؽ األكثر تمويثاً لمبيئة ،وذلؾ لسرعة الفصؿ في
دعاوى الجرائـ البيئية ،والتنبيو عمى مدى أىمية ىذه الجرائـ وخطورتيا ،والتصدي ليا وفقًا لمقانوف.

ٗ -يمكف لممشرع البيئي االعتماد عمى عدة نقاط ،أىميا الجزاء الجنائي يقابؿ الضرر ،وأ ف يصؿ الجزاء
إلى الحد الذي يجبر الضرر ،حيث يزيؿ أي أثر سمبي لحؽ بعنصر البيئة ،لذا مف الضروري تشديد
عقوبة الحبس والغرامة المقررة في قوانيف البيئة العربية ،أسوة بقوانيف البيئة األوربية ،فبموجب قانوف
العقوبات األوربي ،نجد أف عقوبة السجف لمجرائـ البيئية الخطرة ال تقؿ عف خمس سنوات مع غرامة
مقدارىا مميوف وخمسمئة ألؼ يورو ،فيجب أف تكوف تشريعاتنا العربية أكثر صرامة في مكافحتيا لمجرائـ
البيئية ،وال نريد أف تصؿ إلى مستوى المشرع الفرنسي السباؽ في االىتماـ بقوانيف حماية البيئة ،حيث عد
بعض الجرائـ البيئية مف ضمف اإلرىاب ،كتمويث الفضاء وأعماؽ األرض  ،ولكف مف حؽ المواطف
العربي العيش في بيئة نظيفة وسميمة خالية مف التموث.
قائمة المراجع والمصادر :
أحمد أبو الوفاء  ،حماية البيئة البحرية مف التموث عمى ضوء اتفاقية فانوف البحار لعاـ ٕٜٔٛـ وفي الشريعة
االسبلمية وما ىو مطبؽ في المممكة العربية السعودية  ،مجمة الدراسات الدبموماسية  ،العدد  ،ٚالسنة
ٓٔٗٔىػ.
أحمد دسوقي محمد اسماعيؿ  ،نمط اإلدارة الدولية لقضايا البيئة وفضية تغيير المناخ  ،مجمة السياسة الدولية
 ،العدد ٘ٗٔ ،السنة ٕٔٓٓـ .
أحمد عبد الوىاب عبد الجواد  ،التشريعات البيئية  ،دار العربية لمنشر والتوزيع ٜٜٔ٘ ،ـ .
أكرـ نشأت ابراىيـ  ،القواعد العامة في قانوف العقوبات المقارف ،طٔ  ،مطبعة الفتياف  ،بغداد ٜٜٔٛ ،ـ .
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بدرية العوضي  ،دور المنظمات الدولية في تطوير القانوف الدولي البيئي  ،مجمة الحقوؽ  ،الكويت  ،عدد ٕ
السنة التاسعة .
بدرية عبد اهلل العوضي  ،دراسة موجزة لمتشريعات البيئية في دوؿ المنطقة العربية.
جبلؿ ثروت  ،النظرية العامة لقانوف العقوبات  ،طٔ  ،مؤسسة الثقافة الجامعية  ،االسكندرية دوف سنة
النشر.
حسف محمد المعيوؼ ،الحماية الجنائية لمبيئة في تشريعات مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي  ،دراسة
تأصيمية ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا  ،قسـ العدالة الجنائية  ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،
 ٕٔٗٙىػ .
حسني أميف  ،مقدمات القنوف الدولي البيئي  ،مجمة السياسة الدولية  ،العدد ٓٔٔ ،اكتوبر ٕٜٜٔـ .
حميد مجيد البياتي  ،المعجـ الجامع لعموـ البيئة والموارد الطبيعية  ،مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع  ،عماف ،
طٕٔٓٓٛ ، ،ـ.
خالد مصطفى فيمي ،الجوانب القانونية لحماية البيئة مف التموث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات
الدولية  ،دراسة مقارنة  ،دار الفكر الجامعي  ،االسكندرية  ،طٕٔٓٔٔ ،ـ .
سعيد سالـ جويمي  ،حؽ االنساف في البيئة  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،مصر ٕٓٓٔ ،ـ.
سميماف عبد المنعـ ،أصوؿ عمـ الجزاء الجنائي  ،طٔ  ،الدار الجامعية الجديدة  ،االسكندرية ٕٓٓٔ ،ـ .
صباح العشاوي  ،المسؤولية الدولي عف حماية البيئة  ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع  ،الجزائر  ،طٔ ،
ٕٓٔٓـ.
صبلح الديف عامر  ،القانوف الدولي لمبيئة  ،مجمة القانوف واالقتصاد  ،عدد خاص ٜٖٔٛ ،ـ.
عبد الباسط محمد سيؼ الحكيمي  ،النظرية العامة لمجرائـ ذات الخطر العاـ ،طٔ ،مكتبة دار الثقافة ،
عماف  ،االردف ٕٕٓٓ ،ـ .
عبد الرحمف حسيف عمي عبلـ  ،الحماية الجنائية لحؽ االنساف في بيئة مبلئمة  ،طٔ ،مكتبة نيضة الشرؽ،
القاىرة ٜٔٛ٘ ،ـ.
عبد السبلـ الجيبلني  ،حماية البيئة بالقانوف  ،طٔ ،دار الجماىيرية الميبية  ،بنغازي ٕٓٓٓ ،ـ .
عبد السبلـ الجيبلني  ،حماية البيئة بالقانوف  ،طٔ ،دار الجماىيرية الميبية ،بنغازي ٕٓٓٓ ،ـ.
عبد العظيـ الجنزوري  ،االتحاد األوروبي  ،د ار النيضة ا لعربية  ،القاىرة  ،مصر ٜٜٜٔ ،ـ.
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عبد الفتاح الصيفي  ،األحكاـ العامة لمنظاـ الجنائي  ،طٔ  ،جامعة الممؾ سعود  ،الرياض ٔٗٔ٘ ،ىػ .
عبد المقصود  ،البيئة واالنساف  ،منشأة المعارؼ  ،االسكندرية  ،مصر  ،دوف سنة النشر.
عمواني أمبارؾ  ،المسؤولية الدولية عف حماية البيئة  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتوراه  ،كمية الحقوؽ والعموـ
السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرةٕٓٔٚ ،ـ .
عمر أعمر  ،حماية البيئة في القانوف الدولي اإلنساني وقت النزاع المسمح  ،بحث منشور في المجمة االردنية
لمعموـ التطبيقية  ،المجمد ٔٔ السنة ٕٓٓٛـ .
عيد أحمد الحسباف ،النظاـ الدستوري لمحؽ في البيئة في النظـ الدستورية  ،دراسة دستورية تحميمية مقارنة
،مجمة دراسات الجامعة االردنية  ،المجمد  ،ٖٛالعدد األوؿ ٕٓٔٔ ،ـ.
عيسى دباح  ،موسوعة القانوف الدولي  ،المجمد الرابع  ،القانوف الدولي في مجاؿ حماية البيئة  ،دار الشروؽ
لمنشر والتوزيع  ،الطبعة العربية االولى  ،االصدار األوؿ ٕٖٓٓ ،ـ .
فخري عبد الرزاؽ الحديثي  ،قانوف العقوبات الجرائـ االقتصادية  ،طٔ  ،طبعة جامعة بغداد  ،بغداد ،
ٜٔٔٛـ
ماجد راغب الحمو  ،قانوف حماية البيئة  ،دار الجامعة الجديدة  ،االسكندرية  ،مصر ٕٓٓٗ ،ـ
محمد حسيف عبد القوي  ،الحماية الجنائية لمبيئة اليوائية  ،النسر الذىبي لمطباعة  ،مصر ٕٕٓٓ ،ـ.
محمد صديؽ محمد حسف  ،التموث البيئي أض ارره وطرؽ معالجتو  ،مجمة التربية  ،قطر  ،العدد ، ٔٙٚ
السنة  ،ٖٚشير ديسمبر ٕٓٓٛ ،ـ.
محمد عمي حسونة  ،مسؤولية الدولة عف أضرار التموث البيئي  ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية  ،طٔ،
ٕٗٔٓـ .
محمد مصطفى يونس  ،حماية البيئة البحرية مف التموث في القانوف الدولي العاـ ،دار النيضة العربية ،
القاىرة  ،مصر ٜٜٔٙ ،ـ.
محمد نبياف سويمـ ،التموث البيئي وسبؿ مواجيتو  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ٜٜٔٛ ،ـ.
محمد نعيـ فرحات  ،التشريعات العربية المتعمقة بأمف وحماية البيئة  ،طٔ  ،أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ
األمنية  ،الرياض ٜٔٗٔ ،ىػ .
مح مود نجيب حسني  ،شرح قانوف العقوبات  ،القسـ العاـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ،مصر ،
ٕٜٔٛـ.
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نجـ الديف عبد اهلل حمودي  ،البيئة والعبلقات الدولية  ،أبوطبي ٕٕٓٓ ،ـ .
نور الديف حمشة ،الحماية الجنائية لمبيئة  ،دراسة مقارنة بيف الفقو االسبلمي والقانوف الوضعي  ،رسالة
ماجستير  ،كمية العموـ االجتماعية والعموـ االسبلمية  ،جامعة الحاج لخضرٕٓٓٙ ،ـ .
نويري عبد العزيز  ،الحماية الجزائية لمبيئة  ،رسالة ماجستير  ،معيد العموـ القانونية واإلدارية  ،جامعة باتنو
ٕٕٓٓ ،ـ .
وحيد عبد المجيد  ،البيئة واإلنساف في عالـ جديد ،مجمسة السياسة الدولية  ،العدد ٓٔٔ ،السنة ٕٜٜٔـ.
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