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قال المولى عز وجل "واذ قال ربك لممالئكة إنى جاعل فى األرض خميفة قالوا
أتجعل فييا من يفسد فييا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال
إنى أعمم ماال تعممون "(.) 1
عندما خمق اهلل سبحانو وتعالى السماوات واألرض خمق ليا نظاماً دقيقاً يكفل
وجود الحياة واستمرارىا ،وىذا النظام االليى يتمثل فى وجود دورة محددة
وتوازن دقيق بما يكفل استمرار حياة اإلنسان وعدم توقفيا(.) 2
وتعتبر قضية البيئة من أكثر قضايا العصر اىتماما من قبل الجميع لكونيا
باتت قضية حياة أو موت ،تيدد الكافو حال تدىورىا باالعتداد عمييا،
واإلنسان جزء من نظام معقد يتفاعل معو ويؤثر فيو عن طريق المجتمع ومن
خالل الظواىر البيئية الناتجة عن التغيرات التى يحدثيا اإلنسان فى بيئة
األرض من خالل األنشطة المختمفة التى يقوم بيا ،والتى اليمكن فيميا إال
فى إطار عالقة ثالثية تقوم بين اإلنسان والمجتمع والبيئة ،وعميو فإن النظام
البيئى كما عرفو البعض ىو عبارة عن " وحدة أو قطاع معين من الطبيعة
يشكل بما يحتويو من عناصر وموارد حية نباتية وحيوانية وعناصر وموارد
غير حية؛ وسطا حيويا تتعايش فيو عناصره وموارده فى نظام متكامل وتسير
عمى نيج طبيعي ثابت ومتوازن تحكمو القدرة إالليية وحدىا دون أدنى تدخل
بشرى أو إنساني(.) 3
وعميو فقد ترتب عمى ذلك مبدأ المسئولية سواء كانت مسئولية دولية أو داخمية
ولكن ىنا سنركز عمى الجانب الدولي فالمسئولية الدولية تترتب حال توافر
العالقة بين الفعل غير المشروع أو االمتناع عن أداء فعل ألزامى وبين الضرر
الذى حدث من جراء ذلك يستمزم التعويض ويعتبر التعويض ىو األثر
القانونى الذى يترتب عمى العمل إلزالة الضرر الذى وقع من جانب الدولة أو
الدول عن األفعال غير المشروعة وأىمية المسئولية تنبع من أنيا ىى الحارس
الذى يسعى إلى ضمان إحترام القانون الدولي وأن قواعد المسئولية ىى حجر
) )1سورة البقرة آية .33
) )2د /زين الدين عبد المقصود ،أبحاث فى مشاكل البيئة ،الكتب الجغرافية  ،33منشأة
المعارف  ،إالسكندرية  ،عام  ،1976ص.64
) )3د /أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون حماية البيئة إالسالمى مقارنا بالقوانين الوضعية،
دار النيضة العربية ،عام  ،1996ص.22
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الزواية فى كل نظام قانوني وان المسئولية ترتب نتيجة مباشرة ىى االلتزام
بدفع التعويض فى حالة عدم الوفاء بااللتزام ،وعميو نستعرض المشكمة التى
يقوم عمييا البحث.
إشكالية البحث:
األصل فى الطبيعة ىو حصول اإلنسان عمى نظام بيئى نظيف ومتكامل
خالى من التموثات ،وبما أن اإلنسان ىو المسئول عن األضرار التى أصابت
البيئة األن ،والحقت الضرر بالطبيعة التى خمقيا اهلل والتى أساسيا بيئة نظيفة
وسميمة؛ فترتب عمى ذلك مسئولية وقعت عمى عاتق الدول لمتخمص من
الضرر البيئى وكان من آثار تمك المسئولية وضع قواعد تحكم التعويض عن
األضرار بالبيئة فيى عمل اإلنسان عمى اصالح تمك األضرار وىل عمل عمى
وضع القواعد التى تحكم الحق فى التعويض عن إلحاق الضرر بالبيئة والغير؟
أهداف البحث ومنهجه:
لقد اعتمدت في ذلك البحث عمي المنيج التحميمي والمنيج العممي ،فالمنيج
التحميمي تمثل في توضيح المسئولية الدولية واألثار المترتبة عمييا كالتعويض
عن الضرر؛ أما المنيج العممي تمثل في بعض القضايا الماسو بالبيئة والتي
كان ليا دو ار فعال في القانون البيئي.
 -1ىل وضعت المسئولية الدولية القواعد التى تحكم وقوع الفعل غير
المشروع؟
 -2ىل عممت الدول عمى احترام القواعد الحاكمة لمبدأ المسئولية الدولية
وخاصة فى مجال الحفاظ عمى البيئة؟
 -3ىل أصبحت المسئولية الدولية تترتب حال توافر العالقة بين الفعل
المشروع أو االمتناع عن أداء فعل الزامى وبين الضرر وىل ذلك
يستمزم التعويض عمى الدول عن األضرار البيئية التى وقعت نتيجة
ذلك الفعل؟
 -4ىل عممت الدول بااللتزام الواقع عمييا والذى رتبتو المسئولية الدولية
وىو التعويض عن الضرر البيئى ،وىل عممت عمى وضع االتفاقيات
التى تحمى الطبيعة وتضمن حصول اإلنسان عمى بيئة سميمة
ونظيفة؟
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خطة البحث:
المبحث األول :المسئولية الدولية عن التموث.
المطمب األول :التعرف بالمسئولية الدولية (المفيوم والشروط)
المطمب الثانى :فكرة التموث البيئى.
المبحث الثانى :آثار المسئولية الدولية ( التعويض عن الضرر البيئى)
المطمب األول :مفيوم التعويض عن الضرر البيئى.
المطمب الثانى :دور القضاء فى التعويض.
المبحث الثالث :دور االتفاقيات الدولية فى حماية البيئة.
المطمب األول :االتفاقيات الدولية الصادرة من أجل الحفاظ عمى البيئة.
المطمب الثانى :مؤتمر األمم المتحدة فى حماية األضرار البيئة.

المبحث األول
المسئولية الدولية عن التلوث
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المسئولية الدولية وسيمة من أىم الوسائل القانونية التى تعمل عمى حل
المنازعات بين أشخاص القانون الدولى ،والمسئولية الدولية كفكرة ونظام توجد
فى كل األنظمة القانونية باعتبارىا تتضمن العديد من الحقوق والواجبات ،إال
أن مسألة المسئولية الدولية مازالت تثير العديد من المشكالت رغم بحثيا من
خالل الفقو والقضاء إال أنيا مازالت محل خالف؛ وخاصة من جانب شروطيا
وآثارىا وعميو سنقسم ذلك المبحث إلى مطمبين:
المطمب األول :التعرف بالمسئولية الدولية (المفيوم والشروط)
المطمب الثانى :فكرة التموث البيئى

المطلب األول
التعرف بالمسئولية الدولية.
(المفهوم والشروط)
قبل التعرض لشروط المسئولية الدولية عمينا أن نتعرف عمى فكرة المسئولية
الدولية ،فعرفت المسئولية الدولية " نظام قانونى ينشأ فى حالة قيام دولة أو
شخص من أشخاص القانون الدولى بعمل أو امتناع عن عمل مخالف
لاللتزامات المقررة وفقا ألحكام القانون الدولى ،ومن ثم تتحمل الدولة أو
الشخص القانونى األخر فى ىذه الحالة تبعو تصرفو المخالف اللتزاماتو
الدولية الواجبة االحترام(.) 4
ولقد وضعت تعريفات كثيرة لممسئولية الدولية كما اتصفت بالغموض وعدم
الدقة؛ لكن سنركز فى ىذا البحث عمى صورة المسئولية الدولية عن التموث،
قد وجدت صور كثيرة لممسئولية كالمسئولية المدنية والمسئولية الدولية
والمسئولية الجنائية ،وىنا سنبحث فى فكرة المسئولية الدولية.
دعا التموث الناجم عن ادوات الحضارة الحديثة بعض الفقياء إلى الدعوة بأن
الدول عمييا واجب فى إال تعرض الدول ألى أضرار تمحق بالبيئة؛ ويكون
مصدرىا داخل االختصاص األقميمى ليذه الدول وتمك الدعوى انطوت عمى
) )4د /محمد حافظ غانم المسئولية الدولية ،معيد البحوث والدراسات العربية ،عام ،1962
ص 144وما بعدىا.
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افتراض قيام مسئولية الدولة بصورة مطمقة وموضوعية فيما يتعمق باألضرار
التى تمحق بالبيئة ألن الدولة صاحبة سيطرة ورقابة عمى جميع األنشطة التى
تنطمق من أرضيا(.) 5
وبناء عميو يجب عمى الدول أن تصمح األضرار الناجمة عن التموث عبر
الحدود فى جميع األحوال بغض النظر عن االحتياطات التى آخذتيا طالما
ىناك ضر اًر وجب عمييا إصالحو؛ فالعنصر الذى يجب التمويل عميو ليس ىو
عناية واحتياط الدولة ،وانما الواقع الموضوعى الذى أحدث أضرار فيما وراء
الحدود الدولية ليا(.) 6
وقد ذكر موضوع المسئولية عن التموث فى مواضع كثيرة من االتفاقيات
والمواثيق واإلعالنات ،فنص االعالن الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة حول
البيئة عام  1972لينص عمى " وفقا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون
الدولى جميع الدول عمييا واجب بذل قصارى جيدىا حتى ال تكون األنشطة
التى تمارسيا داخل نطاق اختصاصيا الوطني أو تحت سيطرتيا سبباً فى
الحاق الضرر بالبيئة داخل الدول المجاورة أو فى مناطق ال تخضع ألى
اختصاص وطنى.
وبالرغم فى عدم االلتزام بتمك القاعدة وأنيا قاعدة غير ممزمة إال أنو تم النص
عمييا فى الكثير من االعالنات وادراجات ضمن القواعد إالساسية لمقانون
الدولى لمبيئة فعمى سبيل المثال ذكرت فى ميثاق الحقوق والواجبات
االقتصادية لمدول كما نص عمييا فى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم
 3281الصادر ديسمبر .1974
وفى االعالن الختامى لمؤتمر األمن والتعاون األوربى فى ىمسنكى عام
 ،1975ومن أىم االتفاقيات الدولية التى تأخذ المسئولية الموضوعية اتفاقية
بروكسل عام  1969والخاصة " بالمسئولية المدنية عن األضرار الناشئة عن
الموارد الكربوتية والبترولية ،واالتفاقية األوربية الصادرة ديسمبر عمى 1976
) )5د/عمى ابراىيم  ،الحقوق والواجبات الدولية فى عالم متغير ،دار النيضة العربية  ،عام
 ، 1999ص 295وما بعدىا.
6
) Jimenez de Arechage "E" , la responsabilité international des
Etats ", dans Droit international , Mohamed Bedjaoui Redactéjur,
Général , paris , pedone , T.I . 1991. P313.
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والمتعمقة بالمسئولية المدنية عن أضرار التموث الناشئة عن المواد المحترقة
بسبب األبحاث وبسبب استغالل الثروات المعدنية تحت قاع البحر.
ويمكن لنا أن نالحظ أن قاعدة المسئولية عن التموث ىى قاعدة غير ممزمة؛
ولكن مع صدور االعالنات الدولية نص عمى عكس ذلك بأنو البد أن تكون
المسئولية قاعدة من قواعد القانون الدولى وأن تكون ممزمو وعميو البد عمى
الدول أن تأخذ بيا؛ وبذلك تكون أوضحت معنى المسئولية الدولية من خالل
المواثيق واالعالنات التى شممت عمى ىذا الجانب من المسئولية؛ وعميو
نستعرض شروط المسئولية الدولية.
 شروط المسئولية الدولية:لقد حددت القواعد الدولية شروط لوقوع المسئولية الدولية وعميو متى تعتبر
ال
الدولة مسئولة ،تتحمل الدولو تبعة المسئولية الدولية متى صدر من الدولة فع ً
غير مشروع دوليا ،وايضا فى حالة مخالفة الدولة لقواعد القانون الدولى حتى
وان كان القانون يصف الفعل بأنو مشروع(.) 7
ولوصف الفعل بأنو فعل غير مشروع البد من توافر عنصرين ،العنصر األول
ىو "عنصر شخصى " وىو يتمثل فى وجود سموك إيجابى أو سمبى أو القيام
بعمل أو األمتناع عن عمل يصدر من الدولة التى يقع عميو عبء المسئولية،
أما العنصر الثانى وىو " العنصر الموضوعى" وىو السموك المادى الذى
يتمثل فى مخالفة اللتزام دولى أو قاعدة دولية؛ وعميو نستعرض تمك العناصر:
-1العنصر الشخصى:
كما سبق وذكرنا بأن العنصر الشخصى ىو سموك ايجابى أو سمبى ،القيام
بالعمل أو االمتناع عن العمل الصادر عن الدولة التى يقع عمييا المسئولية
الدولية ،ولكى يترتب عمى الدولة مسئولية البد أن يصدر ىذا العمل من الدولة
وتتمثل الدولة فى صورة فرد أو جياز جماعى يمثل الدولة ،كما تتحمل الدولة
تصرف أى جياز تابع لكيان حكومى اقميمى داخل الدولة ،وكذلك ألى جياز

) )7د/أحمد أبو الوفا ،المسئولية الدولية لمدول واضعة االلغام فى األراضى المصرية ،دار
النيضة العربية ،عام  ،2333ص.16
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ال يتبع الييكل الرسمى لمدولة أو كيان حكومى إقميمى فييا إال أن القانون
الداخمى يخولو صالحية ممارسة بعض اختصاصات السمطة الحكومية(.) 8
لكن ال تتحمل الدولة تصرفات أى جياز تابع لدولة أخرى أو منظمة دولية
وقع التصرف منيا عمى اقميم الدولة المعنية ،كذلك أفعال المتمردين ال تتحمل
الدولة التى يقيمون عمييا المسئولية طالما لم يصبحوا جزءآ من أقميميا ،لكن
القانون حدد حالة يمكن أن تكون فييا الدولة مسئولو عن أفعال المتمردين فى
حالة عدم اتخاذ الدولة الحيطة الالزمة والدليل عمى ذلك" ما صدر من حكم
لممركز الدولى لتسوية منازعات االستثمار وكان ذلك الحكم بخصوص
األضرار التى لحقت بمنشأت إحدى الشركات االستثمارية فى سريالنكا نتيجة
الحرب األىمية التى نشبت بين قوات األمن ومتمردى التأميل وقد تم التسميم
بمسئولية سريالنكا ،ألن قوات األمن لم تتخذ احتياطات أقل شدة لمنع الضرر،
وانما ضربت بعنف مما تترتب عمى ذلك تدمير منشأت الشركة؛ وقد تتحمل
الدولة المسئولية أيضا فى حالة المساعدة لدولة أخرى عمى فعل غير مشروع،
وىذا ما وضح من قرر محكمة العدل الدولية عن األنشطة الحربية وشبو
الحربية فى نيكاراجوا(.) 9
-2العنصر الموضوعى:
ويتمثل العنصر الموضوعى لوقوع المسئولية فى صورة انتياك التزام دولى،
ويقع ذلك االنتياك فى حالة عدم صدور فعل من الدولة يخترق ذلك االلتزام،
وقد اشتراط لوقوع ذلك العنصر توافر ثالثة عناصر:
 -1ال يمعب مصدر االلتزام الدولى الذى تم انتياكو دو اًر ىاما بخصوص
مسئولية الدولة المعنية .
 -2البد أن يكون االلتزام نافذاً تجاه الدولة.
 -3كما يتوافر االنتياك فى حالو اذا لم تقم الدولة بالتصرف الذى تطمبو
االلتزام أو اذا لم تحقق الدولة النتيجة المطموبة ،واذا وقع االنتياك
) )8د/أحمد أبو الوفا  ،المسئولية الدولية لمدول واضعة االلغام ،مرجع سابق ،ص 17وما
بعدىا.
) )9راجع قرار محكمة العدل الدولة عن قضية األنشطة الحربية وشبو الحربية ،منشور
عمى االنترنت عمى الموقع الرسمى لمحكمة العدل الدولية.
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بفعل غير ممتد زمنياً فان زمن االنتياك ال يمتد بعد لحظة القيام
بالفعل ،حتى لو امتدت آثاره فيما بعد فإذا كان الفعل ممتدا فى
الزمان.
وعميو فاذا توافر العنصرين السابق ذكرىم ففى تمك الحاالت تتوافر المسئولية
الدولية فى حق الدولة ،فعمى الدولة أن تتحمل المسئولية الدولية عن بعض
األ نشطة التى ال يحرميا القانون الدولى ،كما ىو الحال بالنسبة لألنشطة التى
تمارسيا فى الفضاء أو تمك التى ترتب تموثا لمبيئة ،ففى تمك األحوال تمتزم
الدولة بتعويض ضرر لحق بالدولة أو برعاييا لمجرد حصول الضرر وىذا
سوف ما يتم تناوليا فى المباحث األتية وحتى ولم يكن سموك الدولة مخالفا
لقاعدة قانونية ،وعميو تسأل الدولة عن األضرار التى تمحق بالبيئة فى دولة
أخرى حتى لو حدث ذلك الضرر عن فعل مشروع قامت بو الدولة فى الدولة
التى لحق بيا الضرر " كأنشاء مصنع مثالً (.) 13

المطلب الثانى
فكرة التلوث البيئى
فى ىذا المطمب نستعرض فكرة التموث البيئى ،فكممة التموث البيئى ىو
مصطمح حديث النشأة فى القانون الدولى ومصطمح البيئة لو داللتو ومعناه
وىى مرتبطة بالتموث ولمتموث تأثير كبير وخاصة مع انتقال التموث إلى
الكائنات الحية فيذا األمر بات ىاماًً عمى المجتمع الدولى فعمل عمى وضع
تعريف لمصطمح البيئة ومصطمح التموث وىذا ماسنتاولو من خالل ذلك
المطمب:

الفرع األول
مفهوم البيئة
) )13د/أحمد ابو الوفا ،المسئولية الدولية لمدول واضعة االلغام ،مرجع سابق ،ص 18وما
بعدىا.
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وعميو نتعرف عمى المدلول المغوى والفقيى والقانونى لتعريف كممة البيئة ،ففى
عمم المغة أخذت كممة البيئة مواضع كثيرة فى تعريفيا فعرفت بمعانى كثيرة
فجاءت فى شكل اإلصالح والتييئة؛ وجاءت فى معنى أخر بإالقامة ،وجاءت
فى شكل تبوأ المكان وغيرىا من المواضع التى عرفت فييا بالمغة العربية ،كما
عرفت ايضا بأنيا المحيط الذى يحيى بو الكائن الحى(.) 11
أما فى المغة االنجميزية تعددت أيضا االراء فى وضع تعريف لمبيئة فمنيم من
رأى البيئة عمى أنيا الظروف أو األشياء أو األحوال المحيطة بشخص ،أما
االتجاه األخر فعرفيا عمى أنيا مجموعة الظروف الطبيعية المحيطة والمؤثرة
فى نمو وتطور الكائن الحى العضوي وىى مجموعة معقدة من الظروف
االجتماعية والثقافية المؤثرة فى الفرد أو المجتمع(.) 12
أما الفقو الدولى حاول كثي اًر من الفقياء فى وضع مفيوم لمبيئة وبذلوا الكثير
من الجيود لوضع تعريف قانوني وذلك لما لمبيئة من تأثير كبير عمى حياة
اإلنسان وخاصة مع وجود أشكال كثيرة لمتموث تحيط بالبيئة وتأثر عمى
اإلنسان فسارع الفقو الدولى إلى البحث إلرساء ضوابط قانونية لحماية البيئة
عن طريق النظم القانونية الوطنية والدولية لمحيمولة دون تموثيا بالمموثات
المختمفة(.) 13
كان أول ظيور لمصطمح البيئة كمشكمة قانونية فى األوساط الدولية وذلك من
خالل مؤتمر األمم المتحدة؛ والذى انعقد فى استكيولم بالسويد عام ،1972
وتم استبدل مصطمح البيئة بدال من مصطمح الوسط اإلنساني خالل انعقاد
ذلك المؤتمر(.) 14
كما ذىبت اتجاىات فى وضع تعريف لمبيئة منيا االتجاه الموسع واالتجاه
الضيق لمبيئة فكانت تمك البداية لظيور مصطمح البيئة وعميو تم تعريف البيئة
) )11د/أحمد عبدالكريم سالمة ،قانون حماية البيئة اإلسالمى ،دار النيضة العربية ،عام
 ،1996ص.23
) )12راجع قاموس أطمس ،2335 ،ص.434
) )13د /سيد محمد السعيد ،الحماية الدولية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة ،رسالة دكتوراة،
ص.9
) )14د /صالح الدين عامر ،تطور قواعد القانون الدولى لمبيئة ،مجمة القانون واالقتصاد،
عام  ،1983ص 681وما بعدىا.
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فقيياً بأنيا " الحيز الذى يمارس فيو البشر أنشطة حياتيم ويشمل ضمن ىذا
اإلطار كافة الكائنات الحية من حيوان ونبات والتى يتعايش معيا اإلنسان
() 15
وتمثل ذلك التعريف الضيق لمبيئة.
وقد عرفت أيضا بأنيا" ىى الوسط الطبيعى الذى يعيش فيو اإلنسان والكائنات
الحية األخرى ويمارس فيو نشاطاتو المختمفة اإلنتاجية واإلجتماعية بما يعنى
أفعالو وممارساتو عمى البيئة المحيطة بو فى حياتو(.) 16
وقد وضعت تعريفات أخرى لمبيئة لم تقصر تعريف البيئة عمى العوامل
الطبيعية بل وسع التعريف ليشمل العوامل الصناعية من منشأت ومصانع
وحدائق وايضا تضمنت التعريفات المواسعة لمبيئة فشممت التراث المشترك
لإلنسان فتضمن األماكن التاريخية والمتاحف واألثار الثقافية(.) 17
وعميو تؤكد غالبية األراء الفقيية عمى أنيا " مجموع العوامل الطبيعية
واإلجتماعية والثقافية واالقتصادية ،التى تؤثر عمى اإلنسان وكافة الكائنات
األخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبالتالى تتأثر ىذه البيئة بأنشطة
اإلنسان عمييا.
أما التعريف القانونى لمبيئة فقد اشتمل عمى مكونات البيئة سواء كانت داخل
أقاليم الدولة أو فى الفضاء الخارجى ومناطق أعالى البحار؛ وعميو البد من
توفير الحماية القانونية لما تشممو ىذه المكونات البيئة من عناصر لممحافظة
عمييا.
وكما سبق وذكرنا بأن تعريف البيئة لم يتوقف عمى تمك المكونات الطبيعية أو
الصناعية بل يشمل التعريف التراث الثقافى؛ ومن القوانين التى أخذت بذلك
التعريف القانون البرتغالى عام 1987؛ وبجانب ذلك اشتمل عمى التدابير

) )15د /صالح محمد بدر الدين ،األلتزام الدولى بحماية البيئة من التموث ،دار النيضة
العربية ،عام  ،2336ص.18
) )16د /عبدالعزيز مخيمر عبد اليادى ،دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة ،دار
النيضة العربية ،عام  ،1986ص.23
17
) Roger N. Reeve, Introduction to Environmental Analysis,
university of Sunderland , UK ,2002, p1.
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واالدوات لمسياسة البيئية والوقائية والعقابية ،وكذلك حقوق والتزامات المواطنين
فى الدفاع عن البيئة(.) 18
ومن نصوص القوانين التى اشتممت عمى تعريف لمبيئة القانون المصرى رقم 4
لعام  1994فى مادتو األولى فعرفيا " بأنيا المحيط الحيوى الذى يشمل
الكائنات الحية وما يحتويو من مواد وما يحيط بيا من ىواء وماء وتربو وما
يقيمو اإلنسان من منشآت"(.) 19
أيضا اشتمل الدستور األسبانى فى المادة  1/45عمى حق تمتع اإلنسان فى
بيئة مالئمة ،وعمل عمى فرض التزامات عمى الدولة بشأن حمايتيا عمى
البيئة ،أيضا نص عمى ذلك الحق فى الدستور األلمانى فى المادة""15؛ كما
نص فى المادة " "131من القانون األمريكى والقانون الفرنسى لعام 1971
عمى حق اإلنسان الحصول عمى بيئة نظيفة(.) 23
وعميو نخمص بأنو يستوجب عمى الدول أن توافر بيئة نظيفة وسميمة من حق
إالنسان أن يتعايش داخميا بسالم وأمان ويتمتع بكل مكوناتيا؛ وقد عممت
معظم القوانين والفقو أيضا عمى وضع تعريف واسع لمبيئة؛ حيث الحظنا بأن
البعض وسع فى تعريف البيئة حيث لم يقتصر عمى المقومات الطبيعية ،بل
شمل المقومات الصناعية والثقافية والتراثية؛ وىناك ما أخذ بالتعريف الضيق
لمبيئة كالقانون الميبيى فقصر التعريف عمى حماية البيئة التى يعيش فييا
اإلنسان والكائنات الحية والتى تشمل عمى اليواء والماء والتربة والغذاء؛ والبد
لكل دولة ولكل انسان أن يعمل عمى حماية البيئة واالىتمام بيا وعمى المجتمع
الدولى أن يسعى فى توفير قوانين دولية تعمل عمى معاقبة صارمة لمدول التى
تضر بالدول المجاورة ليا ،ألن األصل فى الحياة ىو أن يعيش اإلنسان داخل
بيئة سميمة(.) 21
) )18د/صالح محمد محمود بدر الدين ،المسئولية عن نقل النفابات الخطرة فى القانون
الدولى ،دار النيضة العربية ،عام  ،2334ص 24وما بعدىا.
) )19قانون رقم  4لسنة  1994منشور عمى موقع ويكبيديا.
www. Wikipedia .org.
) )23د/سيد محمد السعيد ،الحماية الدولية لمبيئة أثناء النزاعات المسمحة ،رسالة دكتوراة ،
عام  ،2312ص18وما بعدىا.
) )21المركز العربى االقميمى لمقانون البيئى عمى شبكة المعمومات الدولية .
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الفرع الثانى
التلوث وأنواعه
قبل التعرض لمفيوم التموث نشير إلى أنواع التموث؛ فمقد وجدت أنواع كثيرة
لمتموث تعمل عمى األضرار بالبيئة وحرمان اإلنسان من حقو فى العيش فى
بيئة سميمة ونظيفة وىذا ما يخالف معظم الدساتير والقوانين سواء الداخمية أو
الخارجية.
فمن المموثات البيئية والتى عممت عمى األضرار باإلنسان والكائنات الحية
وأيضا طبقة األوزون والتى اصبحت مشكمة تيدد العالم بأسره وىى المموثات
الكيمائية والتى تشمل عمى غاز أول اكسيد الكربون ،ثانى أكسيد الكربون،
أكاسيد النتيروجين  ،أكاسيد الكبريت ،الييدروكربونات ،الرصاص وغيرىا(.) 22
أما النوع الثانى من المموثات ىى المموثات الطبيعية فيى تشمل عمى
الجسيمات والجزيئات والنفايات ،أما النوع الثالث ىو" المموثات البترولية "
ويشمل عمى مخالفات البترول والتى تعمل عمى األضرار او الو الكامل
بالبحار وأصابة الكائنات البحرية.
وىكذا نكون تعرفنا عمى أنواع المموثات وبايجاز وعميو نتعرض لمفيوم التموث
سواء من الناحية المغوية أو القانونية.
 مفهوم التموث:أوالً :التعريف المغوى لمتموث:
جاءت كممة التموث فى مواضع كثيرة فى المغة وعرفت بأكثر من معنى فعمى
سبيل المثال " ىو خمط الشئ بما ىو يخرج عن مكونات ذلك الشئ"(.) 23
www. Arcel .kuniv.edu.kw
) )22د/عبدالعزيز ضريح شرف ،البيئة وصحة اإلنسان فى الجغرافيا الطبية ،دار
الجامعات المصرية ،ص 217وايضا.
International conference on Environmental Health Natural and
Biological Environment Effect Of Pollution on Physical Health, p/27.
) )23المعجم الوجيز  ،مجمع المغة العربية  ،عام  ،1993ص.، 567
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كما عرف التموث فى معجم لسان العرب بأنو " التمطخ أو تكرر الشئ"؛ وقد
كانت لمشرائع اإلنسانية األثر األكبر فى حث اإلنسان فى المحافظة عمى
الكون والبيئة وعدم التعرض ليم بالخراب والدمار ،فقد ذكر ذلك فى مواضع
كثيرة فى القرآن الكريم بالمحافظة عمى األرض واعمارىا وعدم التعرض ليا
بإاليذاء(.) 24
ِ ِ
ص َال ِحيَاۚ ََٰذلِ ُكم َخ ْيٌرلَ ُكم ْْإِ ْن
فقال المولى عز وجل" َوَالتُ ْفس ُدوا في األرض َب ْع َدإِ ْ
ِ
ين" (.) 25
ُك ْنتُم ُم ْؤ ِمن َ

كما نص عمى واجب المحافظة عمى البيئة أيضا " قُ ْل ِس ُيروا ِفي األرض
ق"(.) 26
فَ ْانظُُروا َك ْيف َب َدأَ اْل َخْم َ

وغيرىا من السور التى حثت عمى التأمل فى قدرة اهلل عز وجل فى خمقو
لمشئ؛ والبد عمى اإلنسان إن يحافظ عمى األرض والكون ويعمل عمى أعماره
وعدم األضرار بو والتعرض لو بالفساد؛ كما نص عمى كممة التموث فى بعض
المؤتمرات الدولية فمقد نص عمى حق اإلنسان فى بيئة نظيفة فى العالن
العالمى لحقوق اإلنسان؛ بناء عمى القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة بقرار رقم  45/94عام  ،1993والذى نص عمى" حق الشخص
وأسرتو فى المعيشة بمستوى صحى وبيئى سميم ،مع ضرورة حماية حقوق
اإلنسان "...كما أشار القرار إلى مستوى التدىور البيئى عمى المستوى الدولى،
وعمى الكافة مسئولية حماية البيئة لألجيال الحالية والقادمة وضرورة التعاون
الدولى لتشجيع التنمية(.) 27
كما نص مؤتمر استكيولم لعام  1972بالسويد عمى تعريف لمتموث بأنو "
تؤدى النشاطات اإلنسانية بطريقة حتمية إلى اضافة مواد ومصادر لمطاقة إلى
البيئة ،عمى نحو يتزايد يوما بعد يوم؛ وحينما تؤدى تمك المواد أو تمك الطاقة
) )24لسان العرب والمحيط ،ابن منظور ،الجزء األول ،دار إحياء التراث العربى  ،عام
 ،1999ص.438
) )25سورة األعراف ،آية (.)85
) )26سورة العنكبوت ،آية رقم "."23
) )27القرار رقم  A/RES /95/94الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  68فى
الدورة  ،45لعام  ،1993بعنوان ضرورة وجود بيئة صحية.
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إلى تعريض صحة اإلنسان ورفاىيتو وموارده لمخطر أو يحتمل أن تؤدى إلى
ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فأننا نكون بصدد تموث(.) 28
ثانياً :المفهوم القانونى والفقهى لمتموث:
عممت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عمى تعريف التموث من خالل
الوثيقة الرسمية رقم " "74/224الصادر فى عام  1974فعرفو" ىو ناتج تدخل
اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وقيامو بإدخال مواد أو طاقة يترتب
عميو آثار مؤذية وضارة لمطبيعة وصحة اإلنسان أو الحاق أضرار بالمصادر
الطبيعية لمنظام البيئى الموجود وفقا لنصوص االتفاقيات الدولية(. ) 29
كما أقر مجمس أوروبا لعام  1968تعريف لتموث اليواء بأنو " يوجد تموث
لميواء حينما يوجد بو مادة غريبة  ،أو يوجد خمل كبير فى نسب مكوناتو عمى
النحو الذى يمكن أن يؤدى إلى آثار ضارة أو ايذاء أو تضرر(.) 33
وقد نص فى المادة األولى فقرة " "4من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
عام  1982فى تعريفيا لمتموث" إدخال اإلنسان فى البيئة البحرية بما ذلك
مصادر األنيار بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمواد أو طاقة ترتب عمييا أو
يحتمل أن يترتب عمى آثار مؤذية مثل األضرار بالمواد الحية والحياة
البحرية(.) 31
 أما التعريف الفقهيه لمتموث:رأى فقياء القانون الدولى بأن التموث ىو عبارة عن كارثة عمى المجتمع ألنو
يحدث تمزق فى نسيج العالقة بين اإلنسان والبيئة المحيطة بو باعتبار أن

) )28د/صالح الدين عامر ،مقدمات القانون الدولى لمبيئة  ،بحث منشور فى مجمة القانون
واالقتصاد  ،عام  ،1983ص.721
29
) Alexander kiss . Droitinternational de l'environment pedone
,1989,p68.
) )33مقال منشور عمى شبكة المعمومات الدولية .
www. lcps . Lebanon .org.
) )31راجع المادة  4/1من اتفاقية األمم المتحدة لمبحار منشور عمى الموقع الرسمى
.www.Un.org
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اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بدون بيئة يستفيد من مكوناتيا ومواردىا
()3
الطبيعية.
كما ذىب رأى فقيى آخر فى تعريفو لمتموث بأنو" تغير الحالة الطبيعة لألشياء
بخمطيا بما ليس من ماىيتيا أى بعناصر غريبة أو أجنبية عنيا فيكدرىا
() 32
ويغير من طبيعتيا ويضرىا بما يعوقيا عن أداء وظيفتيا المعدة لو.
وىناك رأى آخر " عبارة عن الحالة القائمة فى البيئة الناتجة عن التغيرات
المستحدثة فييا والتى تسبب لإلنسان االزعاج أو األضرار أو األمراض أو
الوفاه بطريقة مباشرة أو عن طريق األخالل باألنظمة البيئيو(.)5
وبذلك نكون تعرفنا عمى المسئولية الدولية وتعرفنا عمى البيئة والتموث وما قد
ينتجو ذلك التموث من اضرار بالبيئة تحرم اإلنسان من الحصول عمى حياة
كريمة ،وفى تمك الحالة يترتب عمى محدث ذلك التموث مسئولية وتمك الحالة
تعرف بأثار المسئولية وىذا ما سوف نستعرضو فى المبحث الثانى.

المبحث الثانى
آثار المسئولية الدولية ( التعويض عن الضرر البيئى)
لقد سبق وأشرنا فى المبحث األول إلى المسئولية الدولية وتعرفنا عمى مفيوميا
فإذا قامت الدولة بأحداث اضرار فى حق دولة أخرى ترتب عمييا مسئولية؛
وىذا ما سنشير اليو فى المطمب الثانى من ذلك المبحث وىو دور القضاء فى
حد الدولة عن وقوع اضرار فى حق الدولة األخرى سواء كانت اضرار بيئية أو
غيرىا؛ أما فى المطمب األول نتعرض إلى األضرار البيئى؛ وعميو فاذا إحداثت
الدولة ضرر فى حق الدولة األخرى اذا يترتب عمييا مسئولية ،وعميو البد أن
تقوم الدولة التى أحدثت الضرر أن تعمل بالتعويض عن األضرار التى
أحدثتيا ،إذا يثار تساؤل ىنا ما ىى الشروط التى يترتب عمييا المسئولية .
أوالً :التعويض (إصالح الضرر):
يعنى بذلك األثر أو الشرط ىو إعادة حال الشئ إلى ما كان عميو ،فإذا وقع
من الدولة فعل غير مشروع دوليا فإنيا تمتزم بإصالح الضرر المترتب عميو
) )32د /أحمد عبدالكريم سالمة  ،قانون حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص.38
16

واعادتو إلى ما كان عميو عن طريق اإلرجاع العينى ،فاذا لم تقدر الدولة
بتعويض الدولة الواقع عمييا الضرر بتنفيذ اإلرجاع العينى تقوم بدفع
تعويضات عن األضرار(.) 33
وقد كان لمحكمة العدل الدولية حكم فى ذلك الشأن وىو الخاص بقضية
مصنع شورزو لتنص المحكمة فى حكميا(:) 34
ثانياً :الترضية
أما الطريقة الثانية التى تعمل بو الدولة عمى تعويض الدولة الواقع عمييا
الضرر ىى الترضية؛ فتكون الترضية فى حالة الضرر غير المادى" المعنوى
أو األدبى" ويكون فى شكل تقديم اعتذار رسمى ،أو ارسال مذكرات دبموماسية
تعبر فيياعن خطئيا ،وقد نص فى تقرير لجنة القانون الدولى عام ""2333
عمى أن شرط الترضية الذى يقع عمى الدولة المسئولة عن الضرر يجب أن
يتالءم والضرر الواقع ،وأال يكون فى صورة تتضمن إذالال أو إىانة لمدولة
المسئولة ،كما نصت فى تقريرىا عام  "1996عمى أن تحصل الدولة المضادة
عمى تأكيدات وضمانات بعدم التكرار(.) 35
وعميو نكون قد عرفنا عمى األثار المترتبة عمى المسئولية الدولية وعميو نقسم
ذلك المبحث إلى مطمبين:
المطمب األول :مفيوم التعويض عن الضرر البيئى.
المطمب الثانى :دور القضاء فى التعويض.
) )33راجع تقرير لجنة القانون الدولى فى ذلك الشان  ،الصادر عام  ،2333مادة ،36
ص 132وما بعدىا ومنشور عمى األنترنت عمى الموقع الرسمى لألمم المتحدة.
www.un,org.
34
) C est Un Principe de Droit International que la Violation d un
Engagement Entrain L obligation de
Reparer dans une forme adequate la responsabite est donc le
complement lndispensable d,un manquement άlάpplication dun
convention sans quil soit necessaire que cela soit necessaire que
cela soit lnscrit dans la convention meme
) )35د /أحمد ابو الوفا ،المسئولية الدولية لمدول واضعة االلغام ،مرجع سابق ،ص.25
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المطلب األول
مفهوم التعويض عن الضرر البيئى
لقد عممت الكثير من المنظمات الدولية والدول عمى وضع مفيوم ومبادئ
توضح فيو مفيوم التعويض الذى يمزم الدول بالمسئولية تجاه الدولة المتضررة
عن الضرر الصادر من الدولة صاحبة الضرر؛ وعميو نستعرض دور تمك
الدول والمنظمات فى توضيح التعويض المترتب عن الضرر البيئى.
أوال :دور الواليات المتحدة
عمى الرغم من عدم وجود نص صريح يحدد معنى التعويض إال أن الدول
حاولت وضع تعريف وشروط تبين التعويض ،ولقد ظير مفيوم التعويض عن
األضرار البيئية فى الواليات المتحدة فى قضة "صير النحاس" وىى القضية
المثارة بين الواليات المتحدة وكندا والمعروفة " بمصنع الصير" ولقد أصدرت
المحكمة حكميا فى  11مارس  1941بقرارىا " ال يجوز ألية دولة أن
تستعمل إقميميا أو تسمح باستعمالو بطريقة ينتج عنيا وصول غازات ضارة
إلى إقميم دولة أخرى؛ محدثة أضرار بذلك األقميم أو بالممتمكات أو
باألشخاص الموجودة عميو متى كانت النتائج عمى جانب من الجسامة؛ وأمكن
إثبات الضرر بطريقة واضحة مقنعة وقد حكمت المحكمة بالتعويض لممزارعين
األمريكين عن األضرار التى لحقت بيم(.) 36
ونالحظ من حكم المحكمة بأنيا عممت عمى تحمل الدولة المسئولية فى شكل
الحكم بالتعويض عن األضرار التى أحدثيا ذلك التموث ،أيضا نص فى حكم
أخرى عمى أثر تسرب الدخان من شركة "تنس كوبر كومبانى" فى والية
جورجينا؛ فقضت المحكمة فى حكميا باعتراف الواليات المتحدة مسئولية ىذه
الشركة بالضرر الذى تعرضت لو ىذه الوالية(.) 37

) )36راجع قرار لجنة القانون الدولى ،المجمد الثانى ،الجزء األول ،وثائق الدورة  ،عام 85
منشور عمى إالترنت.
37
) D. Abdel Aziz AbdelHady . laction juridique international contre
بحث منشور عمى إالنترنت lapollution Atmospherique , p223.
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ولم يتوقف تعريف شكل التعويض عند ذلك الحد فقد قضى قرار الكونجرس
األمريكى عمى مشروع قرار بتعديل األحكام الفيدرالية لمواجية التموث البترولى
بتخصيص مميار دوالر النشاء صندوق لإلتفاق عمى عمميات تنظيف المياه
والشواطئ من التموث البترولى وتوقيع غرامات ماليو عمى الشركات المالكة
لمسفن المتسببة فى التموث(.) 38
كما صدرت مبادئ " "prince apexمعيد البترول األمريكى فى الوقت الذى
تدرس فيو لجنة مشتركة فى مجمس الشيوخ ومجمس النواب فى الواليات
المتحدة؛ مشروع قانون المسئولية الثانوية لبقع الزيت وبفرض ضريبة أكبر
لتحويل عمميات التنظيف؛ وشركات البترول تسعى إلى التنقيب عن النفط فى
مناطق مفروضة عمييا بعض القيود مثل خميج إالسكا ،وسواحل فموريدا،
وكميفورنيا(.) 39
أما المنظمات الدولية فكان ليا دو اًر فى وضع مفيوم لمتعويض عن الضرر
البيئى.
ثانياً :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:
لمنظمة التعاون والتنمية فضل السبق فى تقديم حمول لحل مشاكل البيئة عمى
أسس استعمال وسائل القانون الداخمى ،وأساس ىذه الفكرة قبول الدول تعديل
اجراءاتيا القضائية واإلدارية بحيث تسمح لرعايا الدول األخرى بالمجوء إلى
األجيزة اإلدارية والقضائية عمى قدم المساواة مع مواطنييا لمعالجة المشاكل
البيئة بدالً من المجوء إلى الوسائل الدولية(.) 43
وعميو فقد أرسخت بعض المبادئ لتبين أحقيو الحصول عمى التعويض الناتج
عن الضرر البيئى.

) )38د/عبد السالم منصور ،التعويض عن األضرار البيئة فى نطاق القانون الدولى العام،
رسالة دكتوراة  ،عام  ،2331ص.166-65
) )39راجع مجمة التنمية والبيئة ،مبادئ الجمعية البيئة ،ع  ،43عام  ،1993ص.49
) )43د/عبد العزيز مخيمر ،دور المنظمات الدولية فى حماية البيئة ،دار النيضة العربية،
عام  ،1986ص 65وما بعدىا.
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-1عدم التمييز بين رعايا الدول األجنبية ورعايا الدول فيما يتعمق بأمور البيئة
ويتضح من ذلك المبدأ العمل عمى قدم المساواة فى توفير نفس الحماية من
الضرر البيئى وذلك فى الحاالت التى يحدث فييا التموث داخل اقميم الدولة
وخارجيا ،كما يترتب عميو المساواة فى نفس الحقوق لضحايا التموث داخل
اقميم الدولة وخارجيا.
-2السماح لرعايا الدول اإلجنبية بالمجوء إلى األجيزة اإلدارية أو القضائية
الوطنية لمنع األضرار البيئية أو لممطالبة بالتعويض عن األضرار التى لحقت
بيم.
-3مبدأ تحمل عبء التكاليف الالزمة لمنع الضرر البيئى ويقصد بذلك تحمل
الشخص المسئول عن الضرر البيئى كافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث
ىذه األضرار أو عدم السماح ليا بتخطى الحدود.
ولكن يثار تساؤل ىل من السيل التعرف عمى الشخص محدث الضرر ،لقد
وجد ذلك الموضوع صعوبة فى تحديد ىوية المسئول عن الضرر لذلك وعمى
سبيل المثال ولحل ذلك الخالف؛ عممت دولة كندا عمى إنشاء صندوق
لتعويض األضرار التى عن التموث البحرى ،ويستخدم ذلك الصندوق فى حالة
عدم معرفة المسئول عن التموث ويمول ذلك الصندوق من حصيمة الرسوم
التى تفرض عمى البترول المستورد ،واليدف من ذلك الحل ىو المحافظة عمى
جودة البيئة ،وقد وضع لذلك الصندوق وسائل لتطبيق ىذا المبدأ.
-1التنظيم المباشر :وىو تحديد المعايير والمستويات لجودة البيئة والمحافظة
عمييا بناء عمى التشريع الوطنى أو االتفاق الدولى.
-2فرض ضريبة تصاعدية عمى الشخص المسئول عن الضرر البيئى.
-3االعانات :وىى مساعدات تدفع لشخص المسئول عن الضرر البيئى وقد
أخذ عمى ذلك الشرط بعض المآخذ وأىميا أنو ال يدفع بو فى البحث عن
وسائل جديدة لمنع وخفض األضرار البيئية.
اذا نالحظ أن تمك المنظمة حاولت جاىدة فى وضع معايير تحدد عمييا أىمية
توضيح التعويض عن الضرر البيئى ،رغم العيوب التى تبائنتيا فى تحمل
مسئولية ذلك الضرر الذى يقع عمى األف ارد؛ أما من ناحية وضع معاىدات
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لتحديد مفيوم التعويض عن الضرر البيئى فقد عممت المنظمة االستشارية
البحرية الدولية عمى وضع معاىدة واتفاقية لمتعويض عن الضرر البيئى.
ثالثاً :المنظمة االستشارية البحرية الدولية:
عممت المنظمة بأسموب مختمف عن باقى المنظمات الدولية فى وضع نظامين
لمتعويض عن أضرار التموث تمثمت فى :
-1المعاىدة الدولية لاللتزامات المدنية.
-2اتفاقية الصندوق.
أوالً :المعاهدة الدولية لاللتزامات المدنية:
صدرت ىذه المعاىدة بغرض إنشاء نظام دولى يمزم مالك الناقالت التى تنقل
الزيت صبا بالمسئولية الكاممة عن خسائر ونتائج التموث نتيجة لتسرب الزيت،
وتم سريان تمك المعاىدة فى يونيو عام .) 41(1975
وتطبق شروط المعاىدة عمى اضرار التموث التى تحدث فى اإلقميم أو البحر
اإلقميمى لمدولة المتعاقدة كما تطبق أيضا عمى اإلجراءات الوقائية لمنع أو
تقميل أضرار التموث ويتحدد التزام المعاىدة بالتعويض بـ" "163دوالر لكل طن
من حمولة الناقمة بما ال يزيد عن  16.8مميون لكل حادثة.
ثانياً :اتفاقية الصندوق:
لقد بدأ العمل بتمك االتفاقية فى أكتوبر  1978بفرض تكممة التعويضات
المطموبة عن أضرار التموث والتى ال يمكن الحصول عمييا كاممة من
معاىدات االلتزامات المدنية؛ كما تعوض المالك عن جزء من التزاماتو فى ظل
معاىدة االلتزامات المدنية ،وتطبق شروط المعاىدة عمى أضرار التموث التى
تحدث فى اإلقميم أو البحر اإلقميمى لمدولة شرط أن تكون الناقمة تحمل عمم
دولة طرفاً فى اتفاقية االلتزامات المدنية(.) 42

) )41راجع المعاىدة الدولية منشور عمى إالنترنت عمى موقع ويكبيديا.
))42راجع االتفاقية الدولية منشور عمى االنترنت عمى موقع ويكبيديا.
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وسميت ىذه االتفاقية بـ" "Fund conventionويتحدد التزام المعاىدة بحد
أقصى  36مميون دوالر؛ بعد احتساب مساىمة معاىدة االلتزمات المدنية
ويمكن زيادتيا إلى  72مميون دوالر بموافقة الصندوق؛ ويتبين لنا أن منظمة
"األمكو" قد عممت عمى التغمب فى مسألة التعويض عن الضرر البيئى فى
وضعيا أنظمة ومعاىدات لمتغمب عمى ذلك ،كما عممت عمى إمكانية زيادة
تعويضات أضرار التموث لتصل إلى  72مميون دوالر(.) 43

المطلب الثانى
دور القضاء فى التعويض
لقد كان لمقضاء الدولى دو اًر فى أحكامو لمحفظ عمى البيئة وذلك من خالل
القضايا التى سيتم ذكرىا لتوضح دور القضاء أيضا فى فرض تعويضات عن
األضرار البيئية ،وعميو سنركز عمى دور القضاء المتماثل فى قضية لقضاء
محكمة التحكيم الدولى ،وقضية لمحكمة العدل الدولى وذلك من خالل
المطمب.
-1قضية مصهر تريل:
لقد كان لمتحكيم الدولى دو اًر بار از فى تمك القضية وذلك من خالل الحكم
صادر عن محكمة التحكيم األمريكية الكندية ،وىو مصنع كان قائما عمى
األ ارضى الكندية وتتصاعد منو األدخنة فأضرت بالزراعة والغابات عمى جانب
خط الحدود فوق األرض األمريكية ،اشتكى المزارعون األمريكيون من ذلك
واحالت الدولتان النزاع التى التحكيم فردت المحكمو من حكميا(:) 44
" إن كندا تعد مسئولة عن األضرار التى سببيا الدخان المتصاعد من ىذا
المصير لممزارعين األمريكيين ،وفقا لمبادئ القانون الدولى وكذلك وفقا لقانون
43

) Institute des Hautes Etudes international des paris ,cours Et
Travaux collction pupliee sous la pirection de Charles Rousseau,
prosperwell Droit de la Mar. pedone paris, la Reparation des
Dommages causes par la pollution des Mers, p.100
44
) AffAiRE des fumes industrielles de la fonderie de trail entre les
Etats-unis et Canada , sentences arbitrales des 16 avril 1938 et 11
mars 1941, R.S.A.N.U. vol.111, 1905-1982,p196
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الواليات المتحدة فإن أى دولة ليس ليا الحق فى استعمال أو السماح
باستعمال اقميم بيذا األسموب لكى يسبب أَضرار بواسطة األدخنة القميم دولة
مجاورة أو لمممكيات واألشخاص الذين يعيشون فيو  ،وال شك أن النشاط الذى
كانت تقوم بو كندا عمى أرضيا نشاط حديث ومشروع وال يمكن أن يقال بأنيا
ارتكبت فعالً دولياً غير مشروع تجاه الواليات المتحدة األمريكية ولكن ىذا
النشاط الصناعى أدى إلى حدوث أضرار باألخرين فوجب عمى كندا دفع
التعويض إعمإال لمبدأ المسئولية المطمقة.
أما القضية الثانية فيى من اختصاص محكمة العدل الدولية .
-2قضية استراليا ونيوزلندا ضد فرنسا :1793
فى تمك الدعوى تقدمت استراليا بعريضة دعوى إلى محكمة العدل الدولية فى
 9مايو عام  1973ضد فرنسا طالبة منيا الحكم بعدم شرعية استمرار تجارب
األسمحة النووية الفرنسيو فى المحيط اليادي يالجنونى لمخالفتيا لقواعد القانون
الدولى المعمول بو ،واصدار األمر لمحكومة الفرنسية بالكف عن تجاربيا ،وفى
تمك الدعوى دفعت الحكومة الفرنسية فى رسالة سفيرىا فى ىولندا بأن المحكمة
غير مختصة بالنظر فى الدعوى؛ لكون الحكومة الفرنسية انضمت إلى النظام
األساسى لممحكمة مع استبعاد عدم قبول اختصاصيا فى قضايا الدفاع
الوطنى لمدولة الفرنسية وىو ما ينطبق عمى التجارب النووية فى المحيط
اليادى(.) 45
وقد أصدرت المحكمة حكميا بطمب الحكومة الفرنسية بالكف عن اجراء
التجارب الذرية مؤقتاً؛ لحين صدور حكم نيائى فى الدعوى نظ اًر ألثارىا عمى
استراليا وأىميا تساقط الغبار الذى عمى أقميميا ،وقضت المحكمة فى حكميا
النيائى عام  1974بانتياء الموضوع بعد تعيد فرنسا بعدم اجراء تجاربيا
النووية بعد انتياء التجارب المبرمجة لعام  1974مع قبوليا دفع التعويض عن
األضرار التى أصابت استراليا ،وىو ما يؤدى إلى أن األمر الصادر عام
 1973لم يعد يرتب أثر .
45

) R.C.I.J ."Affaire des Essais Nucleaires, Australiec franceordonnance du 22juin 1973, p.99.
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دعوى نيوزلندا ضد فرنسا:
أما نيوزلندا تقدمت بعريضة دعوى إلى محكمة العدل الدولية فى  9مايو
 ،1973طالبت فيو المحكمة بمنع فرنسا من االستمرار بإجراء االختبارات
الجوية النووية فى المحيط اليادى ،وابداء موقفا منيا لما يخمفو اإلشعاع
النووى المتساقط من أثار عمى اقميم الدولة ،وىو ما يشكل انتياك لحقوق
نيوزلندا وفقا لمقانون الدولى ولحقوق العديد من الدول؛ وطالبت نيوزلندا بفرض
تدابير مؤقتو فى انتظار حكم المحكمة لحماية حقوق كل أعضاء المجتمع
الدولى ،لحين إجراء التقييم البيئى لتأثير اإلشعاع وفقا لمقانون الدولى ولحقوق
العديد من الدول ،وطالبت نيوزلندا بفرض تدابير مؤقتة فى انتظار حكم
المحكمة لحماية حقوق كل أعضاء المجتمع الدولى لحين اجراء التقييم البيئى
لتأثير اإلشعاع وفقا لممستويات المقبولة دوليا ،وىو ما استجابت لو المحكمة.
وحينما دفعت الحكومة الفرنسية بعدم اختصاص المحكمة فى الدعوى،
أصدرت المحكمة حكما نيائيا فى القضية مطابقا لحكميا فى قضية استراليا
ضد فرنسا فى نفس التاريخ عام  1974غير أن نيوزلندا رفعت طمباً آخر
لممحكمة بعد تصريح الرئيس الفرنسى " جاك شيراك" بأن بالده ستقوم بإجراء
تجارب نووية تحت األرض فى المحيط اليادى الجنوبى ،وطالبت المحكمة
بتعيين قاضى خاص يجمس مع قضاة المحكمة عند النظر فى القضية ،ويعد
ىذا الطمب األول من نوعو فى تاريخ محكمة العدل الدولية الذى يعيد فتح
قضية ثم الحكم فييا نيائيا ،غير أن المحكمة لم تستجب ليذا الطمب فى
سبتمبر عام  1995ورفضت الطمب باالجراءات التحفظية التى طمبتيا
نيوزلندا(.) 46
وبذلك تكون قد انتيينا فى ذلك المبحث إلى أثار المسئولية الدولية والتى يترتب
عمييا التعويض عن األضرار البيئية فى حق الدول واالفراد ،وقد وضح ذلك
فى دور القضاء سواء كان من التحكيم الدولى أو محكمة العدل الدولية ،أما
المبحث الثالث فنستعرض فيو دور االتفاقيات الدولية فى حماية البيئة.

المبحث الثالث
))46أ/جمال ميدى ،النظام القانونى الدولى لحماية البيئة من األضرار الناجمة عن
األسمحة النووية ،مركز الدراسات العربية ،عام  ،2315ص 187وما بعدىا.
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دور االتفاقيات الدولية فى حماية البيئة
فى ذلك المبحث نوضح دور الييئات والمنظمات فى عقد اتفاقيات ومؤتمرات
وذلك من أجل حماية البيئة والتعويض عن األضرار الناجمة عن التموث
البيئى ،ومن خالل االتفاقيات المنعقدة عمى المستوى الدولى ،وأيضا أثر األمم
المتحدة فى حماية البيئة وعميو نقسم ذلك المبحث إلى مطمبين:
المطمب األول :االتفاقيات الدولية الصادة من أجل الحفاظ عمى البيئة .
المطمب الثانى :اتفاقية األمم المتحدة فى حماية األضرار البيئية

المطلب األول
االتفاقيات الدولية الصادرة من أجل الحفاظ على البيئة
لقد قسمت االتفاقيات الدولية إلى عدة اتفاقيات منيا:
أوالً :اتفاقيات متعمقة بأضرار التموث بالزيت :وقد شممت تمك االتفاقية عدة
اتفاقيات منيا:
-1االتفاقية الدولية لممسئولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت عام .1969
-2االتفاقية الدولية المتعمقة بأنشاء صندوق دولى لمتعويض عام .1971
ثانياً :اتفاقيات دولية متعمقة بالطاقة النووية:
-1اتفاقية المسئولية المدنية فى ميدان الطاقة النووية.
-2اتفاقية فينا الخاصة بالمسئولية المدنية.
أوالً :االتفاقيات متعمقة بأضرار التموث بالزيت.
أضرار التموث بالزيت عام :1969
أ -االتفاقية الدولية لممسئولية المدنية عن َ
وضعت ىذه االتفاقية لتحديد المسئولية عن األضرار الناتجة عن التموث
بالزيت ونص من خالليا التعويض عن األضرار الناتجة عن ذلك التموث،
ويتحدد نطاق تطبيق االتفاقية بالنسبة لمسفن عمى ضوء الفقرة األولى من
المادة األولى والتى تنص عمى " أن اصالح السفينة يعنى أية سفينة تعبر
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البحار وأى منشأة بحرية من أى نوع تنقل شحنات الزيت صبا" ويتضح من
تحديد نطاق تطبيق االتفاقية ،وقصر تطبيقيا عمى السفن أن أحكاميا ال تشمل
التموث بالزيت الناجم من استكشاف واستغالل قاع البحر أو عن تخزين الزيت
فى خزانات تقع فى البحر.
أما المادة الثانية من االتفاقية فقد وردت بصيغتين مختمفتين فى إسناد
المسئولية إلى مالك السفينة؛ فجاءت الصيغة األولى" تقدم المسئولية عمى
أساس الخطأ" ،أما الصيغة الثانية" أقامت المسئولية عمى أساس المسئولية
المطمقة " .
وأًصبح اتجاه يؤيد ىذه الصيغة األولى وىناك اتجاه ثانى يؤيد المسئولية
المطمقة.
 أما بالنسبة لألتجاه األول المؤيد لقيام المسئولية عمى أساس الخطأاستند إلى عدة أسباب(:) 47
-1أن األفضل األخذ بنظرية الخطأ كأساس لممسئولية عن األخذ بالمسئولية
المطمقة؛ وظير ىذا الفرق واضحا عندما طمب من شركات التأمين تعطيو
المسئولية بناء عمى مبدأ المسئولية المطمقة قبل بذلك عدد قميل من شركات
التأمين تغطية المسئولية المطمقة ،فقبل بذلك عدد قميل من شركات التامين
والدليل عمى ذلك عندما طمب من شركات التأمين تغطية تأمين مالك السفينة
بناء عمى مبدأ المسئولية المطمقة انخفض حد التغطية من  43مميون دوالر
إلى 9.6مميون دوالر.
-2أن األخذ بمبدأ المسئولية المطمقة عمى ضوء التجربة السابق ذكرىا قد
يحمل الدولة نفقات باىظة.
-3المعاىدات الدولية التى أخذت بمبدأ المسئولية المطمقة مثل معاىدة
بروكسل عام  1962الخاصة بالسفن النووية لم تحمل بعد التصديقات الكافية
حتى يمكن سريانيا ألنيا أخذت بفكرة مبدأ المسئولية المطمقة لممالك.
) )47د/عمى عبد الكريم ،تقرير عن مشكمة تسرب الزيت من خالل اجتماعات المجنة
القانونية التابعة لممنظمة االستشارية البحرية لمحكومات ،عام  ،1969مصمحة الموانئ،
ص 3وما بعدىا.
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-4اإل تجاه العام فى القوانين البحرية يأخذ بمبدأ المسئولية عمى الخطأ ،وأن
مالك السفينة يصبح مسئوال فقط عن الضرر الذى يحدث نتيجة إلىمالو أو
عدم يقظتو أو سوء تصرفو المتعمد.
 أما اإلتجاه الثانى المؤيد لممسئولية المطمقة والذى عمل عمى رفضالمسئولية عمى أساس الخطأ؛ اتجاه إلى أن حمل كميات من الزيت
عن طريق البحر ىو أمر فى حد ذاتو يشكل خطورة؛ وأن الشخص
الذى يستفيد من عممية النقل يجب اعتباره مسئوال عن الضرر الذى
ينجم من خالل عممية النقل ،وعمى أى األحوال فإنو بينما مالك
السفينة الذى تعيد من أجل مصمحتو بأن يقدم ىذه المادة الضارة فى
البيئة البحرية؛ فإن الطرف الثالث والذى يعتبر ضحية يحتمل أن
يكون بريئا كمية وسمبيا فى ىذا الموقف ،وأنو إذا قورن بين مالك
السفينة الذى يباشر من أجل مصمحتو الخاصة تقديم ىذه المادة
الخطر فى البيئة البحرية مع احتماالت الضرر الذى ينجم عنيا
والغير الذى أصابو الضرر ،وعادة ما يكون بريئاً تماماً فالعدالة
تقتضى أن يتحمل مالك السفينة المسئولية عن جميع األضرار المترتبة
عمى عممية النقل(.) 48
ولم يكتفى باقتراح تمك الصيغتين لتوقيع المسئولية وتقديم التعويض لممضرور
عن ذلك الضرر؛ لكن عممت المجنة القانونية عمى اقتراح صيغة ثالثة فقدم
فييا المسئولية عمى أساس المسئولية المطمقة أيضا وان كانت تقع فى ىذه
الحالة عمى الشحنة ذاتيا ،ولم يكتفى بذلك فقد اقترحت صيغة رابعة تمقى فييا
المسئولية عمى عاتق الشغل أكثر من إلقائيا عمى عاتق المالك ،ولم تقف عند
ذلك بل اقترحت صياغات أخرى قدمتيا كال من كندا واليونان وبمجيكا وايرلندا،
وذلك رغبة لموصول إلى حل مرضى لجميع األطراف؛ وفى النياية أمكن
االتفاق عمى حل وسط وذلك بناء عمى اقتراح مقدم من بريطانيا وىذا الحل
يرتكز عمى نقطتين أساسيتين:

) )48د/عبد السالم منصور عبد العزيز الشيوى ،التعويض عن األضرار البيئية فى نطاق
القانون الدولى العام ،مرجع سابق ،ص.82
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أوال :االتفاق عمى أن تقوم االتفاقية عمى مبدأ المسئولية المطمقة لمسفينة
المستنده إلى التامين اإلجبارى.
ثانياً :نظ ار إلقناع العديد من الدول بأن ىذا التامين يوفر الحماية المناسبة
لمضحايا الذين يصيبيم التموث بالزيت بأضرار ،فقد أصدر المؤتمر ق اررين
بشأن إنشاء صندوق دولى لمتعويض.
كما نالحظ أن ىذه االتفاقية قد حققت عدداً من المزايا فى مجال التعويض
باعتمادىا مبدأ المسئولية المطمقة ،وىو األمر الذى يدفع عن كاىل المتضرر
عبء إثبات توافر الخطأ أو إالىمال فى حق مالك السفينة أو تابعيو ،لكن من
توافر تمك المزايا اإل إنيا شابيا بعض القصور وذلك من ناحية أن الحدود
المقررة لمتعويض أصبحت ال تساير التطور اليائل فى أوجو النشاط لمنقل
البحرى ،كما أنيا لم تشمل عمى الناقالت الصغيرة وكذلك سفن البضائع
العامة ،واقتصار تطبيق تمك االتفاقية عمى األضرار التى تقع داخل المياه
اإلقميمية لمدولة التى أصابيا الضرر(.) 49
ب -االتفاقية الدولية المتعمقة بإنشاء صندوق دولى لمتعويض .1791
وقعت ىذه االتفاقية فى ديسمبر  1971بيدف تغطية التكاليف الخاصة
بتنظيف وازالة التموث البترولى والتعويض عنو؛ ويبمغ الحد األقصى الذى يدفع
لكل حادثة  33مميون دوالر ،باالضافة إلى مساعدة مالك السفن لتحقيق
أعبائيم من األموال التى يتحممونيا فى حالة التموث الناتج عن الحوادث(.) 53
وتنص االتفاقية عمى أساس مسئولية مالك السفن عن خسائر التموث البحرى
التى تحدث داخل اإلقميم بما فى ذلك المياه اإلقميمية لدولة متعاقدة طرف فى
االتفاقية؛ كما تتضمن االتفاقية مقدار التعويض الذى يدفعو مالك السفينة
محسوب عمى أساس الحمولة الطنية لمسفينة مع الخضوع لحد أعمى مقداره
" "213مميون فرنك ذىب؛ وقد وضع برتوكول لتمك االتفاقية غير حقوق سحب
تعادل حد أقصى مقداره  14ونصف مميون دوالر أمريكى ،كما وضع حاالت
اال عفاء من المسئولية إذا اثبت أن الفعل نتج عن فعل خارج إراداتو أوبسبب
) )49أ /محمود امام عبد ربو ،تقرير أعمال المجنة القانونية بالمنظمة االستشارية البحرية
لمحكومات ،عام  ،1977مصمحة الموانئ والمنائر ،ص 7وما بعدىا.
50
) E.Du pontavice , la Reparetion du dommage ,p515..
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فعل أو أىمال متعمد من طرف ثالث أو بسبب أىمال من جانب سمطة تقدم
المساعدات المالحية ،كما تنص االتفاقية بأنو يمول صندوق التعويض األفراد
الذين يتمقون وقود النفط أو زيت النفط الثقيل وىو نفط االشتراك فى داخل
اإلقميم لمدول المتعاقدة بعد حممة ص اًر وىناك نوعان من االشتراكات(:) 51
-1اشتراكات مبدئية تدفع لصالح كل دولة متعاقدة عمى أساس مبمغ محدد لكل
طن يرد.
-2اشتراكات سنوية تحصل عمى سبيل مصروفات التعويض والمصروفات
اإلدارية المقدرة لمسنة التالية ليذا التقرير ،ويتم التعويض عن خسائر التموث
بموجب ىذه االتفاقية فى المكان الذى وقع فيو الحادث فى داخل اإلقميم بما
فى ذلك المياه اإلقميمية لمدولة المتعاقدة.
ويثار تساؤل ىنا لماذا عممت ىذه االتفاقية عمى إنشاء صندوق تعويض؟ لقد
عممت ىذه االتفاقية عمى وضع صندوق تعويض لعدة أغراض:
-1تأمين التعويض عن أضرار التموث فى الحاالت التى يعجز عن تغطيتيا
الضمانات الواردة فى اتفاقية المسئولية.
-2إعفاء مالك السفينة من االلتزامات المالية اإلضافية التى تفرضيا عميو
اتفاقية المسئولية المدنية ،طالما أن ىذا اإلعفاء قد أخضع لشروط تيدف إلى
تامين احترام االتفاقيات الخاصة بالسالمة البحرية وغيرىا من االتفاقيات.
وقد عممت االتفاقية عمى التطوير فى عدم وقوع المسئولية فقط عمى حاالت
التموث من الزيت فقط ،وانما امتدت لتمثل حوادث الزيت بأنواعو وىو زيت
الوقود سواء فى الناقالت حتى وىى فارغة أو فى سفن البضائع العامة.
ثانياً :االتفاقيات المتعمقة بالطاقة النووية:
وعميو سنعمل عمى توضيح بعض االتفاقيات المتعمقة بالطاقة النووية ،واليدف
من وضع ىذه االتفاقيات ىو اتفاق الدول عمى أن الضرر الناجم عن ىذا
51

) convention international portent K creation D. un fonda
international D. indemisation pour les dommages Dus A'la pollution
par les Hydro carbures.
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االستخدام رغم كونو مشروعا يجب تعويضو دون بحث عن ركن الخطا فى
جانب مستعمل الشئ ،وال مسئولية تبنى عمى أسس موضوعية وتسيل عممية
الحصول عمى التعويض دون أن يفرض عمى الضحية بيان أن عمل أو نشاط
الدولة مسببة الضرر كان غير مشروع(.) 52
 -1اتفاقية باريس لعام :1791
كان اليدف من توقيع ىذه االتفاقية ضمان تعويض مناسب وعادل لألشخاص
الذين يصابون بضرر من جراء حوادث؛ وفى نفس الوقت ضمان عدم إعاقة
تطوير الطاقة النووية لألغراض السممية وتوحيد األىداف األساسية الخاصة
(53
بالمسئولية عن مثل ىذا الضرر فى مختمف البمدان ،وتنص االتفاقية عمى
):
أ-أن يكون القائم بتشغيل منشأة نووية مسئوال عن إصابة أو وفاة أى شخص
وعن تمف أية ممتمكات عن إثبات أن ىذه اإلصابة تنتج عن حادث تسبب فيو
الوقود النووى أو المواد النووية المنبعثة وقد ذكر ذلك فى المادة الثالثة من
االتفاقية.
ب-أما المادة السابعة نصت عمى حد أقصى لممسئولية ،أما المادة الثامنة
نص فيو عمى الحد لرفع الدعاوى خالل عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
ج-أما المادة التاسعة والعاشرة نصت عمى حاالت االعفاء من المسئولية
ويجب عمى القائم بالتشغيل أن يحتفظ بتأمين يغطى المسئولية.
 -2اتفاقية فينا الخاصة بالمسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن الطاقة
الذرية :) 54(1962
ىدفت ىذه االتفاقية إلى إقرار حد أدنى لمقايس توفير الحماية عمى الصعيد
المالى من الضرر الناجم عن االستخدامات السممية لمطاقة النووية ،ونصت
االتفاقية عمى:
) )52د/عمى ابراىيم  ،الحقوق والواجبات الدولية فى عالم متغير ،مرجع سابق ،ص.591
53
) N.U.R.T vol,956 p.2 .aussi dans documentation francaise N3,
1984,p325.
54
) N.U.R.t. vol .1063,p.265.
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-1نصت المادة الثانية " أن يكون القائم بالتشغيل لمنشأة تعمل بالطاقة النووية
مسئوال عن الضرر الناجم عن الطاقة النووية بشرط إثبات أن ىذا الضرر كان
سببو حادثاً داخل المنشأة أو تضمن مادة وتنشأ من نشاط المنشأة أو ترسل
إلييا.
-2كما نصت المادة الرابعة عمى مسئولية القائم بالتشغيل فى ىذه الحالة
مسئولية مطمقة ،لكن يجوز أن يتبين لممحكمة أن ىناك إىماال مساعداً من
جانب الشخص المصاب بالضرر؛ وعمى أيو حال لن يكون القائم بالتشغيل
مسئوال إذا كان الحادث النووى نتيجة مباشرة لعمل من أعمال نزاع مسمح
لحرب أىمية أو تمرد مسمح أو كارثو طبيعية خطيرة ذات طابع خارق.
وبذلك نخمص بأن تمك االتفاقيات عممت عمى الجمع ما بين المسئولية
والتعويض وأوضحت حدود تمك المسئولية والحاالت التى يجوز فييا التعويض
عن الضرر ،كما عممت اتفاقيات عمى إنشاء صندوق لمتعويض ،وعممت
إيضا عمى توضيح الحاالت التى يجوز فييا االعفاء من المسئولية ،أما
المطمب الثانى يتوالى ليوضح دور األمم المتحدة فى ذلك ألمر.

المطلب الثانى
مؤتمر األمم المتحدة فى حماية األضرار البيئية
لمنظمة األمم المتحدة دو اًر فى حماية البيئة ولوقاية اإلنسان من المموثات،
فعممت الجمعية العامة لألمم المتحدة فى عقد مؤتمر باستكيولم بالسويد عام
 1972واليدف منو ىو حماية البيئة اإلنسانية وىذا سيكون محور ذلك
المطمب(.) 55
ولتمك المؤتمرات الدولية أىمية فى تنبيو المجتمع الدولى إلى ضرورة حماية
البيئة من األضرار البيئية التى يمكن أن تقضى عمى اإلنسان وبيئتو(.) 56
55

) Simon Marsden. Strategie Environmental Assessment in
international and European law. A practitioner’s Guide, first
published by Earth scan in the UK and us in 2008, Earth scan
London.
) )56نص وثيقة االعالن منشور عمى شبكة المعمومات الدولية
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وقد أكد المؤتمر عمى تقرير حقوق الدول فى استغالل مواردىا الطبيعية وأن
تتحمل الدول المسئولية عن أى أنشطة تمارسيا داخل حدود سيادتيا ،وبما ال
يسبب أضرار لمبيئة المحيطة فى الدول األخرى أو فى اإلقاليم التى تقع خارج
حدود واليتيا الوطنية ويعتبر ىذا المؤتمر من المؤتمرات التى ليا أىمية كبيرة
ألنو ذات تأثير كبير عمى السياسات البيئية فى األتحاد األوروبى ،وتوالت بعدة
اتفاقيات عديدة تيدف إلى حماية البيئة(.) 57
وقد حث المؤتمر أعضائو عمى ضرورة أن تتعاون الدول فى مجال حماية
البيئة والسعى إلى تحسينيا؛ وضرورة صيانة الموارد الطبيعية من ماء وىواء
وأرض ونباتات وحيوانات ،وعمى الدول العمل عمى منع تموث البحار من
المواد التى تخمق مخاطر عمى صحة اإلنسان ،وأن تتعاون الدول إيضا عمى
تطوير قواعد القانون الدولى بشأن المسئولية والتعويض من األضرار البيئية.
كما تضمن المؤتمر مفاىيم جديدة لمسيادة وقواعد دولية جديدة تشمميا
المسئولية الدولية عن األضرار البيئية؛ وأساليب لتنظيم المنازعات البيئية
وأساليب اإلستفادة من التقدم العممى لتقميل المشاكل البيئية التى يعانى منيا
المجتمع الدولى(.) 58
وقد وضع ذلك المؤتمر مبادئ وتوصيات لحث الدول عمى أىمية المحافظة
عمى البيئة :
 -1مبادئ المؤتمر(:) 59
وقد تكمفت مبادئ المؤتمر بوضع القواعد الضرورية لحماية البيئة من كافة
صور التموث وتنمية مواردىا ،وحث الدول عمى التعاون من أجل تحقيق ىذه

www. Unep.org
57
) The United Nations Conference On The Human Environment
Integrating Environment and Development :1972-2002, p153.
) )58د/سمير فاضل ،االلتزام الدولى بعدم تمويث البيئة ،المجمة المصرية لمقانون الدولى،
مجمد  ،34عام  ،1978ص.298
) )59منشور عمى موقع الشبكة الدولية ويكبيديا
www.wikipedia.org
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المبادئ كما القت عمى الدول المسئولية عن األضرار التى تحدثيا بالبيئة وأىم
ىذه المبادئ.
-1حق اإلنسان فى الحرية والمساواة وظروف مالئمة لحياة فى بيئة
تسمح لإلنسان أن يعيش فى كرامة ورفاىية.
-2وجوب أستغالل الثروات الطبيعية وفقا لتخطيط واع ومسئولية اإلنسان
فى المحافظة عمى صور الحياة النباتية والحيوانية والبرية وادارتيا إدارة
رشيدة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تموث البيئة البحرية.
-3التنمية االقتصادية واألجتماعية أمر أساسى وىام فى بيئة مالئمة
لإلنسان.
-4ضرورة معالجة مشكمة تأثير الزيادة السكانية عمى تموث البيئة.
-5التعاون الدولى فى مجال المحافظة عمى البيئة وحمايتيا من التموث.
-6عدم المساس بالبيئة من جانب دولة فى أقميم دولة أخرى.
-7التعاون الدولى لتطوير قواعد القانون الدولى فيما يتعمق بالمسئولية
والتعويض عن ذلك التموث.
-8حث الدولة عمى عقد االتفاقيات التى تيدف إلى حماية البيئة.
-9ضرورة تحسين دور المنظمات فى حماية البيئة.
-13وجوب المحافظة عمى بيئة اإلنسان من أثار األسمحة النووية
وضرورة سعى الدول إلى تدميرىا تدمي ار كميا.
 -2أما التوصيات التى خرج بيا المؤتمر:
 -1األىتمام باألنشطة التى قد تؤثر عمى المناخ ،وأتباع القواعد العممية
فى التعامل مع النفايات السامة والخطرة والتى يتم التخمص منيا فى
البيئة المحيطة.
 -2التخمص من النفايات الذرية المشعة بالتعاون مع الوكالة الدولية
لمطاقة الذرية.
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 -3قيام المنظمات الدولية بإعداد الدراسات الالزمة لتحديد مصار التموث.
 -4حث حكومات الدول عمى عدم تمويث البحار بالسفن أو دفن النفايات
السامة والمشعة فى البحار(.) 63
والبد لإلنسان أن يحصل عمى الحياه فى ببيئة نظيفة خالية من التموث ،والحق
فى حياة مالئمة وكريمة ويقع عميو عبء مسئولية حماية بيئتو وتحسنيا من
أجمو من أجل األجيال المستقبمية.

الخاتمة
نخمص بأنو عمى اإلنسان وعمى الدول أن تعمل جاىدة فى الحفاظ عمى
الطبيعة النقية التى منحيا لنا اهلل ،فاألصل فى الحياة ىو العيش فى بيئة
نظيفة وسميمة خالية من المموثات ،لكن اإلنسان خالف ذلك األصل بأرتكاية
الكثير من التشوىات البيئية وحينما بدأ يضر ويتضرر من ذلك الوضع؛
وبدأت تنتشر الكثير من األمراض وتفنى الحيوانات ،عمل عمى وضع أسس
لحل تمك المشكالت البيئية بوضعو لمبدأ " المسئولية" لحماية البيئة ،وقد رتب
عمى ذلك المبدأ آثار لمتعويض لنفسو ولغيره من الكائنات والدول من األضرار
البيئية التى الحاقيا بيم.
وبناء عمى ذلك عمل فقياء القانون الدولى عمى وضع تعريفات كثيرة لمبدأ
المسئولية حتى ال يكون مفر لميروب من وقوع الضرر عمى البيئة وعمى
الغير ،وقد استوجب عمى الدول صاحبة ذلك الفعل إعادة الحال إلى ما كان
عميو أو رد الحق أو الترضية؛ لكن مشكمة تمك األفعال كمنت فى كيفية
التعويض بين الدول سواء بالتفاوض بين الدول أو بالتحكم الدولى أو بأحكام
المحاكم الدولية المختصة.
) )63د/أحمد عبد الونيس ،الحماية الدولية لمبيئة فى أوقات النزاعات المسمحة ،دار
النيضة العربية ،ص 29وما بعدىا.
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فمع صعوبة تحديد مصادر التموث عممت الدول المتقدمة وكعادتيا وىذا ما
تبين خالل الدراسة؛ بأن تمك الدول تعمل عمى األض ارر بالدول النامية وأن
دول العالم الثالث ىى الضحية لمعالم الصناعى والتكنولوجى وذلك لضعف
األمكانيات العممية ونقص كوادرىا المدربة وقمة مواردىا المالية ،وىنا يقع عمى
عاتق تمك الدول "المسئولية" لتقديم الحمول ودعم تمك الدول النامية بتقديم
المساعدات المالية والمادية وتعويضيا عن تمك الخسائر التى تكبدىا الدول
النامية ،وىذا ما ىو مالحظ من خالل ظيور ظاىرة األحتباس الحرارى ،والتى
تعود عمينا وعمييم بالضرر الكبير من تمك المصانع والتجارب العمالقة التى
أضررت بالكون أجماع ،وىذا ما أكد عميو" مؤتمر األمم المتحدة"؛ أن البيئة
اإلنسانية يمحقيا العطب والفساد وما يحدث فى أى دولة يؤثر فى دولة أخرى
حيث توجد بيئة واحدة لبنى البشر.
وعميو فقد تناولنا فى المبحث األول المسئولية الدولية عن التموث وتعرفنا عمى
معنى المسئولية وأنو أمر يقع عمى عاتق الدول تتحممو تجاه ما يحدث لمغير
من ضرر ولكننا الحظنا بأنو البد أن يتطور ذلك المبدأ حتى يتالحق مع
التغيرات البيئية التى تحدثيا الدول الصناعية الكبيرة؛ وتعرضنا إيضا فى ذلك
المبحث لفكرة التموث البيئى والذى حوى بين طياتو مفيوم البيئة والتى ىى
تعتبر الوسط الطبيعى الذى يمارس نشاطاتو المختمفة؛ وأنو يستوجب عمى
اإلنسان بإعادة تسميم ىذه البيئة نظيفة لألجيال القادمة كما خمفيا اهلل تعالى؛
كما تعرضنا فى ىذا المبحث لمفيوم التموث والذى الحظنا إيضا بأنو يصعب
عمى الدول تحديد مصدر التموث بكافة أنواعو التى تعرضنا لدراستيا ،لذلك
يستوجب عمى الدول بأن تعمل عمى تخفيف حدة ىذه التموثات التى أحدثت
الكثير من األضرار وخاصة فى طبقة األوزون وأثرت عمى العالم أجمع وىذا
ما تركتو لنا الثورات اليائمة من التقدمات الصناعية .
أما المبحث الثانى تناولنا فيو األثار المترتبة عمى األعمال بمبدأ المسئولية
الدولية فتعرفنا عمى آثار المسئولية المتمثمة فى التعويض عن الضرر أو وقوع
الفعل غير المشروع من الدولة المتسببة فى وقوع الضرر ،وكان لذلك األثر
أىمية تكمن فى أن األضرار البيئية تتميز بخصائص تختمف كثي اًر عن
األضرار التقميدية؛ فتعرض اإلنسان لممموثات الموجودة فى اليواء ينتج عنيا
األضرار الصحية الخطيرة عمى المدى الطويل ،وىذه األضرار ال تعرف حدوداً
سياسية أو اقتصادية أو جغرافية فى آثارىا ،فكان البد عمى المجتمعات الدولية
أ ن تضع الضوابط الكفيمة التى تحد من آثار األضرار الضارة التى تتمثل فى
مبدأ التعويض.
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كما تعرضنا فى ذلك المبحث لدور القضاء والذى يعتبر من األدوار اليامة
والتى تضع قواعد وأحكام كفيمة تؤكد عمى أىمية التعويض والحد من تمك
األثار الضارة التى تتعدى جميع الحدود الجغرافية.
أما المبحث الثالث أكد عمى دور االتفاقيات الدولية والتى تعتبر حجر الزواية
فى الحد من استخدام المموثات البيئية؛ وكان البد من وضع اتفاقيات تشمل
وضع المعيار لرابطة السيبية بين الضرر الناتج ومصدره ،كما توضح
المسئولية المطمقة عن جميع األضرار الناتجة عن المشروعات الصناعية
المحدثة لمتموث ؛ كما اعتبرت لجنة القانون الدولى أن جرائم التموث ىى جرائم
دولية وحظر ىذه الجرائم يتعمق بالقواعد األمرة الدولية.
وفى النياية نأمل من اهلل أن تعمل البشريو أجمع عمى الرجوع إلى إالصل التى
خمقت عميو الطبيعة ،وأن يعمل اإلنسان عمى األىتمام بالمحافظة عمى البيئة
السميمة لضمان حماية الكون ،وعمى الدول الكبرى النظر إلى ما تفعمو بأنفسيا
حتى ترحم الدول األقل تقدماً وحتى ال تضرر بالكون أكثر من ذلك.
التوصيات
 -1توصى بأن تعمل الدول عمى التطوير من مفيومين المسئولية
والتعويض حتى يالحق التطورات الصناعية اليائمة التى عممت عمى
انتشار األمراض واألضرار بالصحة العامة ،واالىتمام بمفيوم
التعويض عمى حد أكبر من ذلك.
 -2كما توصى بإنشاء ىيئة تابعة لألمم المتحدة تكون ليا صالحيات
واسعة النطاق .
 -3كما تؤكد عمى توحيد الدراسات واألبحاث التى تكمف كثي ار من النفقات
المتعمقة بقياس درجات التموث وانتقالو فى الوسيط المحيط وآثاره عمى
الكائنات الحية.
 -4توصى عمى منع استخدام أنواع معينة من الوقود والتى ينتج عنيا
مموثات اليواء.
 -5تؤكد عمى يجب عمى الدول الصناعية والمتقدمة إال تحمل الدول
النامية أعباء سياستيا البيئية وأنو ينبغى إتخاذ اجراءات تعويضية عن
طريق اتفاقيات يتم التوصل إلييا عن طريق التفاوض.
 -6توصى عمى إنشاء أكاديمية بئية عالمية.
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 -7يجب التطوير من القانون البيئى الدولى بيدف توفير أساس متين
لدعم التعاون الدولى.
 -8توصى بإنشاء محكمة تختص بالمنازعات البيئية تتبع كل منظمة
إقميمية .
 -9يجب فرض ضريبة تصاعدية تتزايد بعدم االلتزام بالمستويات
والمعايير البيئية.
 -13يجب أن تكون دعوى التعويض دعوى شعبية يرفعيا أى مواطن،
والنص فى الدساتير الوطنية عمى تنفيذ أحكام التعويض الصادرة من
المحاكم اإلقميمية.
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