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جامعة طنطا
كلية الحقوق

المؤتمر الخامس لكلية الحقوق .
بعنـــــــوان " البيئــــــــــة والقانـــــــــون "
بحــــث بعنـــوان
"المسئولية الدولية والتعويض عن االضرار البيئية فى ضوء
أحكام القانون الدولى "

أعداد الباحث
عمرو عزت محمود الحو
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المسئولية الدولية والتعويض عن االضرار البيئية فى ضوء أحكام
القانون الدولى
 -مقدمـــــــة -:

لقد انعم هللا جل عاله على مخلوقاته بنعم كثيرة ..وتعتبر
البيئة من النعم الكبيرة التى انعم هللا بها على مخلوقاته عامة واالنسان
بشكل خاص  .وقد حرص االسالم على ضرورة الحفاظ على البيئة
حتى فى اوقات الحروب فقد روى عن ابى بكر الصديق رضى هللا عنه
وارضاه انه قد اوصى احد قادة الجيوش " باال تخونوا وال تغلوا وال
تغدروا  ..وال تعقروا نخال وال تحرقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة " .
وقدأ صبح الحديث عن البيئة من أهم الموضوعات الجديرة فى اآلونة
االخيرة بالتناول والدراسة والمتابعة .لما لها من اهمية على الصعيد
الداخلى و الصعيد الدولى  .نظرًا لما يحدثة النشاط البشرى من تأثيرات
على محيط البيئة وما أفرزة التقدم الصناعى والتكنولوجى من مشكالت
بيئية ..خاصة وأن التهديد البيئى قد تجاوز الحدود االقليمية للدول ولم
يعد االمر قاصرًا على احداث اضرار داخلية للدول بل ان تلك المشكالت
اصبحت تهدد العالم بأسرة  ..فاجتهد فقة القانون الدولى من أجل
وضع مجموعة من القواعد القانونية والخطط المنهجية من خالل عقد
المؤتمرات الدولية لوضع آليات جديدة لمواجهة المشكالت البيئية الدولية
من خالل عدة محاور ارتكزت على معالجة االضرار الناتجة عن التلوث
البيئى  ،متابعة أخطاء االفراد و االشخاص تجاه البيئة ووضع أسس
للمسئولية الدولية .ازاء أشخاص القانون الدولى ...من خالل قواعد
قانونية تساهم فى تحديد االلتزامات االساسية لمنع الحاق اضرار بالبيئة
كما تساهم فى وضع االجراءات القانونية الواجبة االتباع فى حالة
خرق تلك االلتزامات .
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اشكاليـــــة البحـــــــــث -:
تتمحور تلك االشكالية حول موضوع االنتقال بمفهوم البيئة وقضاياها
من المجال الداخلى الى المجال الدولى من خالل ظهور فرع
مستحدث من القانون الدولى العام وهو "القانون الدولى للبيئة " ورغم
كونة حديث النشأة اال انه أصبح فى فترة وجيزة مكمال ً للقضاء الوطن
والسيما فى تلك القضايا النوعية المتعلقة بالمشكالت البيئة الدولية .
لذا فقد ينبع احترام البيئة من اساس انسانى تمثل فى دور االنسان فى
مراجعة وتغيير مواقفة تجاه الطبيعة وذلك من خالل قواعد اتفاقية
تعبر عن الحد االدنى لما يمكن ان يساهم بة الفرد فى المجتمع
للحفاظ على تلك البيئة ...وفى ظل تطور القانون الدولى بين االتساع و
التنوع فقد بات االمر طبيعيا لنشوء فروع قانونية متعددة ومتنوعة من
حيث الطبيعة واالشخاص المخاطبين بقواعده واحكامة  ..فلم يعد
االمر قاصرًا على معالجة المشاكل التقليدية للمجتمع الدولى بل امتد
لمعالجة مشكالت حديثة تمس المجتمعات بصفه عامة واالنسانية
بصفة خاصة ابرزها المشاكل البيئية ..ونتائج الحروب السلبية  ..فظهر
ذلك القانون ليضع نظمة قانونية تولى اهتماماتها باعتبارات متعلق
بضروره حماية البيئة من االضرار فى وقت السلم والحرب..
خطــــة البحــــث -:
سوف نتناول موضوع البحث من خالل خطة البحث االتية

المبحث االول  /التعريف بالقانون الدولى للبيئة ومصادرة .
 -1المطلـب االول  -:التعريف بالقانون الدولى للبيئة .
 -2المطلب الثانى  -:مصادر القانون الدولى للبيئة .

المبحث الثانى  /المسؤلية الدولية عن االضرار البيئة بين القواعد التقليدية
والمفاهيم الحديثة .
 -1المطلب االول  /القواعد التقليدية للمسؤلية الدولية عن اضرار البيئة .
 -2المطلب الثانى  /المفهوم الحديث للمسؤلية الدولية عن االضرار البيئية.
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المبحث الثالث  /التعويضات عن االضرار البيئة فى ضوء المواثيق الدولية
و احكام القضاء الدولى.
 -1المطلب االول  /التعويض عن االضرار البيئية فى ضوء المواثيق الدولية
 -2المطلب الثانى  /التعويض عن االضرار البيئية فى ضوء أحكام المحاكم
الدولية
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المبحث االول -:
التعريف بالقانون الدولى للبيئة ومصادرة -:
تمهيد وتقسيم -:
لقد ادى ظهور الثورة الصناعية والتطور التكنولوجى وما نتج من مأس انسانية من جراء
استخدام االسلحة الفتاكه فى الحروب والمنازعات واستخدام الطاقة النووية ...الى اهتمام
الدول والمنظمات الدولية بضرورة حماية البيئة على الصعيدين الوطنى والدولى  ..فظهرت
الحاجة الى قانون يستند الى نواحى متعدده وتفرض احكامه على المجتمع الدولى وتحترم
الضمانات الواردة فى مواثيقة ..فاثمرت الجهود الدولية الى ظهور القانون الدولى للبيئة كأحد
أهم الفروع المستحدثه من القانون الدولى العام .

وم خالل ما سبق يمكن تقسيم هذا المبحث الى مطلبيــــن
المطلـب االول  -:التعريف بالقانون الدولى للبيئة .
المطلب الثانى  -:مصادر القانون الدولى للبيئة

المطلب االول  /التعريف بالقانون الدولى للبيئة .
تولى القانون الجنائى حماية البيئة باعتباره االصدق فى التعبير عن المصالح والقيم
االنسانية للمجتمع االمر الذى اوجب على المشرع الجنائى ضرورة اعتبار االعتداء على البيئة
جريمه يعاقب عليها القانون (.)1
اال ان اختالف الرؤى بين الفقهاء فى مسألة تجريم االعتداء الواقع على البيئة فى القوانين
الجنائية الخاصة امرا مقبوالً ألختالف نظرة كل منهم فيما يعد االجدر بالحماية حسب ظروف
الزمان و المكان ()2
اال ان ذلك ال يمنع من ضرورة ايجاد الحلول التشريعية المناسبة الحتوائها جنائيا ً  ..ويعد ذلك
االمر اكثر وضوحا ً فى التشريعات الجنائية الخاصة (. )3
اما على الصعيد الدولى فقد أدى تطور الحضارة المدنية بمظاهرها المتعددة الصناعية
والتجارية و التقدم العلمى المحرز الى ظهور اوضاع جديدة تحتاج الى قواعد قانونية تواجه
( )1د  /أحمد فتحى سرور  :يشكالد انًغئٕنيخ انغُبئيخ فٗ يغبل االػشاس ثبنجيئخ ،انًؤرًش انغبدط
نهغًؼيخ انًظشيخ نهمبٌَٕ انغُبئٗ ،اكزٕثش  ،1991داسانُٓؼخ انؼشثيخ  ،ص .11
( )1د  /سليمان عبد المنعم  :النظرية العامة لقانون العقوبات ،دار الجامعه الجديدة ،الطبعه االولى،0222 ،
ص.81

( )1د  /نور الدين هنداوى  :الحماية الجنائية لمبيئة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،الطبعه االولى،

 8811ص. 51
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هذا التطور من خالل نظم قانونية تعنى بتلك النواحى التنظيمية لكافه المشكالت والسيما
مشكلة ( تلوث البيئة ) والتى اصبحت تهدد المجتمع الدولى فى ظل هذا التطور الهائل فى
الصناعات العامة(.)1
و تجدر االشارة ان القانون الدولى لم يعد قاصراً على تنظيم العالقة بين االمم او تجريم االعمال
الوحشية المناهضة لحقوق االنسان اثناء الحروب بل طوعت احكامة وقواعده للتعامل مع الكثير
من االمور التى تواجه المجتمع الدولى وتواكب التطور فى الصناعة والتجارة من خالل منظمة
التجاره العالمية وبرامج االمم المتحدة التى تتعامل مع كافه االمور التى تؤثر على البيئة سلبيا
وايجابا ً (.)2
وقد القى موضوع حماية البيئة اهتماما ً بارزاً على الصعيد الدولى انتقل من خالله من المجال
الداخلى الى المجال الدولى فسعت الجهود الدولية الى ايجاد قواعد دولية جديدة تتناول القضايا
البيئية وتحكم السلوكيات الدولية لتعد قواعدها بمثابة نواة فرع جديد بين فروع القانون الدولى
العام ليلعب دوراً رئيسيا ً فى ضبط تلك السلوكيات والحد من اثارها  ...وكانت االمم المتحده قد
دعت الى عقد مؤتمر دولى للبيئة االنسانيه فى عام  1661لبحث كافه الحلول المقترحة لمشاكل
التلوث العديده وغيرها مما يهدد العالم بأسره(.)3
وأثار تعريف القانون الدولى للبيئة جدالً فقهيا ً واسع النطاق منذ ان برز كفرع جديد من فروع
القانون الدولى العام  ..فعرفه البعض بانه ذلك القانون الذى يعنى ويختص بالبيئة بهدف الحفاظ
عليها وحمايتها (.)4
كما عرفه البعض بانه مجموعة قواعد ومبادى القانون الدولى العام التى تنظم نشاط الدول فى
مجال منع وتقليل االضرار المختلفة والتى تنتج من مصادر مختلفه للمحيط البيئى او خارج
حدود السيادة االقليمية (.)5
كما ذهب بعض الفقه الغربى وعلى رأسهم ( ) ROD GRASSفى تعريفه للقانون الدولى
للبيئة على انه ذلك القانون المتعلق بحماية الكون ومن عليه من االنشطه التى تؤثر فى االرض
والقدرة على استمرار الحياه عليها (. )1
( )1د /أحمد مدحت اسالم  :التموث مشكمه العصر ،المجمس الوطنى الثقافى الكويتى ،الطبعة الثالثه،8882 ،

ص 8وما بعدها.
) ( International law is the law that states make to regulate matters among
them : first and foremost ،war and peace ،after the attainment of a
minimum peace other matters including economic development ،exchange
rates trade ،the enviroment and the intellectual property righti…..
Elli louka : International Enriroment and world order combridge university
press .2006.p .5 etc
( )1يشعغ انزفكيش فٗ ْزا انًؤرًش انٗ ػبو 1991ػُذيب دػذ انيخ انغًؼيخ انؼبيّ ناليى انًزؾذح ثبنمشاس
سلى  )XXIII(1191نهًضيذ ساعغ -:
د  /ثذسيخ ػجذ هللا اٌؼٛػ : ٝدٔس انًُظًبد انذٔنيخ فٗ رطٕيش انمبٌَٕ انذٔنٗ انجيئٗ ،يغهخ انؾمٕق
انكٕيزيخ ،انؼذد انضبَٗ  ،1911 ،ص91
( )4د  /ثذسيخ ػجذ هللا اٌؼٛػ : ٝيشعغ عبثك ص19
( )1د  /دغٕ ٝأِيٓ  :يمذيبد انمبٌَٕ انذٔنٗ نهجيئخ ،يغهخ انغيبعخ انذٔنيخ ،انؼذد،111
اكُٕثش،1991،ص111
2
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كما ذهب البعض منهم انه ذلك القانون الذى يركز على امران اساسيان
.  وجود او عدم وجود معاير دولية/ اولهما
. )2( تأثير تلك المعايير او عدم تأثيرهما على البيئة فى المجتمع الدولى/ وثانيهما
وجديرا بالذكر ان القانون الدولى للبيئة قد ظهر فى أواخر القرن العشرين بعدما شغلت
المشكالت البيئيه االهتمام العالمى فى جميع مجاالته العلمية و السياسية ودعت الحاجة كما
سبق وان اسلفنا الى نشوء فرع جديد مستحدث من القانون الدولى العام يتعامل مع القضايا
البيئيه التى تؤثر على االمم والدول والتى قد تزايدت فى تلك الحقبة مع نمو الصناعة وادى ذلك
الى توحيد الجهود الدولية الجراء العديد من االتفاقيات التى تشتمل على الحلول السليمة
. )3(والقرارات العادلة لحل تلك القضايا
على رأس تلك االتفاقيات و االعالنات الدولية1692 ( فى يونيوSTOCKHOLM( وجاء اعالن
) دولة وتبنى هذا المؤتمر شعار113( بناء على مبادرة من حكومه السويد وحضره ممثلوا
. )4( )ONE EARTH(
وقد تم اعتبار هذا االعالن احد اهم العوامل االساسية للتعامل مع البيئة لخدمة المصالح االساسيه
ذلك انه من خلق االنسان لخدمة: رغم صعوبة اكتمال النظام القانونى بالنسبة للحلول
.)5(مصالحة
،1999،11 انؼذد،ٗ انًغهخ انًظشيخ نهمبٌَٕ انذٔن، انؾًبيخ انذٔنيخ نهجيئخ: ٔيظٌٛ أدّذ ػجذ ا/) د1(
41ص
2
) ( The explanatory approach to international enriromental law focuses on two
topics ،the emergence (or non emergence) of international environmental
norms ،and second their effectiveness to what extent
Daniel Bodansky : The art and craft of international environmental law،
harvard universty prcess ،cambirage ،2010 ،p.8
3
) ( IT was until the late 20th century that serious seientific public and political
attention focused on the world’s environmental problems from this has
emerged one of the newest and most vigorously evolving branches of
international law dealing with environmental issues affecting more states
countries than one A"Growth industry today" environmental law already
consists of several agreements as well as declarations ،resolutions ،judicial
decisions
Ved P.Nanda: International environmental law and policy for the 21 st century
2nd revised edition Nijhoff publishers، Leiden . Boston 2013. pp 6،7
 انطجؼخ، داس انكزت انمبََٕيخ، انزُظيى انمبََٕٗ انذٔنٗ نؾًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس: عّ َكّ سدأد/) د4(
99ص،1111 ٗاالٔن
5
) ( However،legal systems have difficulty integrating such solutions because
the systems are created by humans to serve human interests
Prof .dr. Moustafa Ahmed Fouad : International enrivonmental law، without
dat of publication p.10
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وقد ساهم هذا المؤتمر فى ارساء وتطوير قواعد القانون الدولى للبيئه من خالل خطه عمل
اشتملت على جوانب موضوعية احتوت على مبادى هامة ( . )1وتوصيات داعية للتعاون
الدولى ..وجوانب موسساتية تمثلت فى احداث برنامج االمم المتحدة للبيئه كمظهر مؤسسى فى
تطوير القانون الدولى البيئة(. )2
ويعتبر المبدأ ( )21من مبادىء استوكهلم حجر الزاوية فى القانون الدولى للبيئة ذلك انة
يتضمن على انة "للدول وفقا ً لمبادىء االمم المتحده ومبادىء القانون الدولى حق السيادة فى
استغالل مواردها الطبيعيه طبقا ً لسياستها البيئيه الخاصة وهى تتحمل مسؤولية ضمان ان
االنشطة المطلع بها داخل حدود سلطتها او تحت رقابتها ال تضر بيئة دول اخرى او بيئة مناطق
تقع خارج حدود الواليه الوطنية(. )3
وقد نجح هذا المبدأ فى التوفيق بين سيادة الدولة وحريتها فى ممارسة ما تشاء من أنشطة مع
تحمل مسؤوليتها عن االضرار الناجمة عن هذه االنشطة والتى تصيب البيئة خارج حدودها
سواء تعلق الضرر بدولة معينه أو المجتمع الدولى كما اعتبره الفقة من المبادىء العامة
للقانون الدولى بمفهوم المادة ( )31من النظام االساسى لمحكمة العدل الدولية فأصبح مصدراً
لالتفاقيات الدولية و االقليمية لحماية البيئة ومن ثم شكل اساس المسؤوليه الدولية عن االضرار
بالبيئة(.)4
اما عن التوصيات التى اشتمل عليها الجانب الموضوعى العالن استوكهلم فقد كانت لها عظيم
االثر فى وضع خطه عمل اشتملت بدورها على توصيات عديده ( .)5تدعوا الحكومات والوكاالت
(ٌٍّ )1ضيذ ساجغ د /سيبع طبٌخ اث ٛاٌؼطب  :دٔس انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو فٗ يغبل ؽًبيخ انجيئخ ،داس
انُٓؼّ ،انطجؼخ انضبَيخ ص ،99ص.99
كزنك ساعغ شكشاَٗ ؽغيٍ  :يٍ يؤرًش اعزٕكٓهٕو 1991انٗ سيٕ 11+نؼبو  1111يذخم انٗ رمييى
عيبعبد انجيئخ انؼبنًيخ  ،ثؾٕس الزظبديخ ػشثيخ  .يشكض دساعبد انٕؽذِ انؼشثيخ انؼذداٌ 94 -91
1111ص149
(ٚ )1يش ٜاعزبرٔب االعزبر اٌذوزٛس ِظطف ٝأدّذ فإاد أخ
However ،legal systems have difficulty integrating such solutions because the
systems are created by humans to serve human interests .This
anthropocentric approach to resources is reflected in one of the
fundamental international environ – mental texts .
Prof .dr. Moustafa Ahmed Fouad : International enrivonmental law، op
cit،the same page
)3( G Palmer :New ways to make international environmental law A.J.I.L.
vol .86 ،no2، 1983،pp411،413
4
) ( V P. Nanda : International environmental law.op cit p154
(ٔ )1رؼبنظ انزٕطيبد يٍ  1:1اداسِ انًغزٕؽُبد انجششيخ ثٓذف ربكيذ َٕػيخ انجيئخ  .ايب انزٕطيبد يٍ
يٍ  99:19فزؼبنظ اداسح انضشٔاد انطجيؼيخ يٍ ٔعٓخ انُظش انجيئخ ٔرؾذد انزٕطيبد يٍ 94:91
انًهٕصبد راد االًْيخ ٔكيفيخ يكبفؾزٓب ٔرزؼًٍ انزٕطيبد يٍ 111:91انغٕاَت انزشثٕيخ
ٔاالعزًبػيخ ٔانضمبفيخ نؾم انًشبكم انجيئيخ ٔكزنك ٔعبئم االػالٌ انًشرجطخ ثٓب ٔأخيشاً رؼبنظ
انزٕطيبد يٍ 119:111يٕػٕع ؽًبيخ انجيئيخ ٔانزًُيخ االلزظبديخ .
ساعغ د /ػجذ انؼضيض يخيًش ػجذ انٓبدٖ :دٔس انًُظًبد انذٔنيخ فٗ ؽًبيخ انجيئخ .داس انُٓؼخ
انؼشثيخ .1919.ص111,111
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والوكاالت المتخصصة التابعة لالمم المتحدة والمنظمات الدولية الى التعاون واتخاذ التدابير
الخاصة من اجل حماية البيئة والسيطره على مشاكل التلوث ( .)1وعلى صعيد الجوانب
المؤسساتيه التى مثلت مظهرا من مظاهر تطوير القانون الدول للبيئة فظهرت فى صورة أحداث
برنامج االمم المتحدة للبيئة والذى يعد بمثابة االعالن عن الحكم البيئى العالمى( )2وقد شكل
المؤتمر استجابة للمطالب التنسيقية بين مختلف التوجهات الوطنية واالقليمية والجهود الدولية
لحماية البيئة()3
(ٔ )1رى رظُيف ْزِ انزٕطيبد انٗ صالس يؾبٔس
ثشَبيظ انزمييى انجيئٗ انشبيم أ انًغًٗ ثًشالجخ االسع ٔيشًم ػهٗ انزمييى ٔانًشاعؼخ ٔانجؾش
*
ٔرجبدل انًؼهٕيبد ٔٔ،ػغ يؼييش ٔأعشاءاد الطذاس اشؼبساد يجكشِ ثبألخطبس انُبشئخ انزٗ رٓذد
انجيئخ ٔ ،رؾغيٍ انزُغيك داخم يُظٕيّ االيى انًزؾذح نًشالجخ ٔرمييى انجيئخ انؼبنًيخ .
* أَشطخ اداسح انجيئخ  ْٗٔ :انزٗ رزؼهك ثبنًؤعغبد انجششيخ ٔانًٕاسد انطجيؼيخ .
* اعشاءاد االعُبد ٔانذػى  ْٗٔ :انزٗ رزؼهك ثبَشبء اداسح يشكضيخ رُبؽ ثٓب يغؤٔنيخ انشؤٌٔ انجيئيخ
ْٔٗ يب أؽهك ػهيخ ثشَبيظ االيى انًزؾذح نهجيئخ.
نهًضيذ ساعغ -:
د  /يؾًذ انًظبنؾخ  :دٔس انزُظيى انذٔنٗ فٗ ؽًبيخ انجيئخ .يغهخ انغيبعخ انذٔنيخ .انؼذد . 114اثشيم
. 1999ص111
( )1انزٖ يشبس انيخ ثئخزظبس ة ( )UNDPلظذ رُغيك ٔرمييى ،إداسح انمؼبيب انجيئيخ انؼبنًيخ
ٌٍّضيذ ساجغ -:
د  /شىشأ ٝدغيٓ  :يشعغ عبثك ص 111
( -1 )1رشليخ انزؼبٌٔ انذٔنٗ فٗ يغبل انجيئخ ٔرمذيى انزٕطيبد انًُبعجخ نٓزا انغشع.
ٔ -1ػغ األَظًخ اإلسشبديخ انؼبيخ نزٕعيّ انجشايظ انجيئيخ ٔرُغيمٓب فٗ إؽبس َظبو األيى انًزؾذح .
 -1يزبثؼخ رُفيز انجشَبيظ انجيئيخ ٔ ،عؼم انٕػغ انجيئٗ انذٔنٗ رؾذ انجؾش ٔانًشاؽؼخ انًغزًشح
 -4رشليخ يغبًْخ انٓيئبد انؼهًيخ ٔانًُٓيخ انًزظهخ الكزغبة انًؼبسف انجيئيخ ٔرمٕيًيٓب ٔرجبدنٓب.
 -1عؼم األَظًخ ٔانزذاثيش انجيئيخ  ،انٕؽُيخ ٔانذٔنيخ  ،فٗ انذٔل انُبييخ رؾذ انًشاعؼخ انًغزًشح.
 -9رًٕيم ثشَبيظ انجيئخ ٔرمذيى انًغبػذح ٔانزشغيغ أليخ عٓخ داخم األيى ٔخبسعٓب نهًشبسكخ فٗ رُفيز
يٓبو انجشَبيظ ٔ ،انًشاعؼخ انغُٕيخ نًب رى فٗ ْزا انخظٕص إلشاسِ.
نهًضيذ ساعغ -:
د  /عٗ ٔىٗ سداٚد  :يشعغ عبثك ص .91،91

المطلب الثانى /مصادر القانون الدولى للبيئة .

تعد المصادر التقليدية للقانون الدولى هى المصادر االساسية للقانون الدولى للبيئة باعتباره
فرع مستحدث من القانون الدولى العام  ..ويمكن عرضها فيما يلى -:
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 -1المعاهدات واالتفاقيات الدولية .
كاد فقة القانون الدولى ان يجمع فى تعريفهم لالتفاقيات و المعاهدات الدولية على انها
"اتفاق دولى مكتوب يبرم من شخصين من اشخاص القانون الدولى العام او اكثر
يستهدف ترتيب اثار قانونية معينة وهو ما اتفق مع تعريف اتفاقية فيينا لقانون
المعاهدات الدولية لعام  1666والتى نصت الفقرة االولى من مادتها الثانية على ان
المقصود من المعاهده " االتفاق الدولى المعقود بين الدول فى صيغه مكتوبه ينظمة
القانون الدولى سواء يتتضمن وثيقة واحده او وثيقتان متصلتان اواكثر ومهما كانت
تسميته الخاصة "(. )1
وتعتبر المعاهدات الدولية واالتفاقيات من اهم المصادر الرئيسية للقانون الدولى
البيئى والتى قد يختلف باختالف المجاالت البيئية وتعددها سواء كانت بيئية بحرية او
برية او جوية ومن تلك االتفاقيات ما تعلق بحماية البيئة النباتية مثل اتفاقية روما
لحماية النباتات عام 1651ومنها ما تعلق بحماية البيئة البحرية مثل اتفاقية لندن لعام
( 1654الخاصة بمنع تلوث البحار بزيت البترول ) ومنها ما تعلق بالبيئة البرية مثل
اتفاقية باريس  1692المتعلقه بحماية التراث الثقافى العالمى ومنها ما تعلق بالبيئة
الجوية مثل اتفاقية موسكو 1663المتعلقة بحظر جراء تجارب نووية فى الجو
والفضاء الخارجى وكذا اتفاقية جينيف  1696المتعلقة بتلوث الهواء بتعين المدى
غير الحدود واخيرا اتفاقية فينا عام  1615والخاصة بأعالى البحار وحماية طبقة
االوزون(. )2

 -2العرف الدولى -:
جاء العرف الدولى فى المرتبة الثانية كمصدر من مصادر القانون الدولى وفقا ً
لتصنيف المادة ( )31من النظام االساسى لمحكمة العدل الدولية اذ تشكل قواعد
القانون الدولى فى اغلبها قواعد عرفية تم تقنينها فى معاهدات دولية عامة بعد ان
كانت عادات دولية اصطبغت بالممارسات الدولية ()3
وقد عبر عنه استاذنا االستاذ الدكتور  /مصطفى احمد فؤاد بانه ( يعنى تلك التصرفات
التى ينتهجها اشخاص المجتمع الدولى وتؤدى بذاتها – من وجهة نظر البعض اومع
( )1نهًضيذ ػٍ االرفبليبد ٔانًؼبْذاد انذٔنيخ
ساعغ اعزبرٔب االعزبر اٌذوزٛس ِ /ظطف ٝادّذ فإاد :أطٕل انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،انُظبو انمبََٕٗ
انذٔنٗ ،انغضء انضبَٗ ،يُشبِ انًؼبسف ؽجؼخ  ،1111ص.119
كزنك ساعغ د  /اثشا٘يُ ادّذ خٍيفٗ  :انٕعيؾ فٗ انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،داس انًطجٕػبد انؾذيضّ  ،ؽجؼخ
 1119ص119
( )1نهًضيذ ػٍ انًؼبْذاد انذٔنيخ كًظذس يٍ يظبدس انمبٌَٕ انذٔنٗ نهجيئخ اَظش
Jutta Brunnee : The sources of international environmentat law oxford
handbook on the sources of international low ،2017، pp 5،6
( )1نهًضيذ ػٍ انؼشف انذٔنٗ كًظذس يٍ يظبدس انمبٌَٕ انذٔنٗ نهجيئخ ساعغ
Jutta Brunnee : Op cit ،pp.9،10
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وجود الشعور بااللتزام الداخلى من وجهة نظر البعض االخر الى تكوين قاعدة عرفية
غير مكتوبة تلزم اشخاص المجتمع الدولى(. )1
وتنحصر أهمية العرف الدولى كمصدراً رئيسيا ً من مصادر القانون الدولى بتوافر
ركنية المادى والمعنوى – ويتمثل الركن المادى فى تكرار ممارسة الدول لعادات
معينة فترقى تلك العادات الى قواعد عرفية مقبولة من المجتمع الدولى كما يتمثل
الركن المعنوى باكتمال العقيدة لدى جانب شخص القانون الدولى العام والذى يعد
بمثاية اعترافا ضمنيا ً بحتمية اتباع تلك القواعد العرفية(.)2
وعلى الرغم من ان مبادىء ( استوكهلم)و ال سيما المبدأين ( )22(،)21مثال تعبيراً
صادقا ً عن تطبيق قواعد العرف الدولى باعتباره مصدراً رئيسيا ً للقانون الدولى للبيئة
اال ان بعض الفقة يرى ان العرف الدولى ما زال فى بداية تكوينة فى مجال حماية
البيئة وال سيما فى ظل تعاظم مشكالت البيئة – ويبقى االمل من وجهة نظرهم معقود
على ما تعقدة المنظمات الدولية من مؤتمرات وما تصدره من توصيات تساهم فى
تطوير القواعد العرفية للقانون الدولى للبيئة(.)3

 -3مبادىء القانون العامة -:
تأتى مبادىء القانون العامة فى المرتبه الثالثة كمصدر من مصادر القانون الدولى
وفقا ً لنص الماده ( )31من النظام االساس لمحكمة العدل الدولية  .ورغم انها قد اثارت
جدالً فقهيا ً واسع النطاق بين من يرى انها تلك المبادىء المتعلقة بالقانون الداخلى دون
سواها ومن يراها انها تلك المبادىء المتعلقة بالقانون الدولى دون سواها ايضا وثالث
مزيج بين االتجاهين فيرى انها تجمع بين القانونين الداخلى والدولى مع سمو القانون
الدولى على القانون الداخلى  ..يقصد بها " مجموعة من القواعد تهمين على االنظمه
القانونية وتتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية تخرج الى حيز التميز فى صورة العرف
والتشريع(.)4
ولعل مبدأ (حسن الجوار) من ابرز المبادىء التى ارستها القواعد العرفيه الملزمة حيث
ال يجوز من خالله للدول استخدام اقليمها او السماح بأستخدامة بطريقة ينتج عنها
اضراراً بالبيئة المجاورة(.)5
( )1اعزبرٔب االعزبر اٌذوزٛس ِ /ظطف ٝادّذ فإاد :أطٕل انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،يشعغ عبثك،
ص111
ٔكزنك ساعغ
د  /طالح اٌذيٓ ػبِش  :يمذيّ نذساعخ انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،يطجؼخ عبيؼخ انمبْشح ،1119 ،ص.149
( )1نهًضيذ ساعغ د  /اثشا٘يُ أدّذ خٍيفٗ  :انٕعيؾ فٗ انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،يشعغ عبثك،ص.199
( )1د  /أدّذ ػجذ اٌىشيُ عالِخ  :لبٌَٕ ؽًبيخ انجيئخ  ،دساعخ رأطيهيخ فٗ االَظًّ انٕؽُيخ ٔاالرفبليخ،
يطبثغ عبيؼخ انًهك عؼٕد ،انًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ ،1999 ،صٔ 49يب ثؼذْب.
كزنك ساعغ دِ /ؼّش سريت ِذّذ ػجذ اٌذبفع  :ارفبليخ ثبصل ٔدٔسْب فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس
ثبنُفبيبد انخطشح ،داس انكزت انمبََٕيخ  ،1111ص141
( )4د ِ /فيذ شٙبة  :انًجبدٖء انؼبيخ نهمبٌَٕ ثٕطفٓب يظذس نهمبٌَٕ انذٔنٗ  ،انًغهّ انًظشيخ نهمبٌَٕ
انذٔنٗ ،انؼذد  ،1999 ،11ص1
( )1د  /عبِِ ٝذّذ ػجذ اٌؼبي  :انجيئخ يٍ يُظٕس انمبٌَٕ انذٔنٗ انغُبئٗ ،داس انغبيؼخ انغذيذ ،انطجؼخ
االٔنٗ ،1111 ،ص41
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كما تعززت الحماية الدولية للبيئة بفضل تلك المبادىء التى شكلت قواعد عرفية عامة
وملزمة برزت فى المجتمع الدولى وناتجة عن تلوث البيئة  :منها مبدأ ( االستخدام غير
الضار للقليم  ..والذى قرر ايضا ً المسئولية الدولية عن االضرار الناجمه عن التلوث
1
بالنفايات الخطرة ( ).

 -4المبادىء القانونية المستمدة من احكام المحاكم الدولية -:
تتبوأ أحكام القضاء مكانه هامة بين مصادر القانون الدولى وال سيما االحكام الصادره
من القضاء الدولى والتى تتسم بقوتها النسبيه لما لها من حجة تتنحصر فى بمواجهة
اطراف النزاع والوقائع التى فصلت فيها(. )2
ولتلك القوة النسبية فقد يعتبرها بعض الفقة من المصادر القانونية للقانون الدولى وفقا ً
للنظرة الراجحه اليها بالمفهوم الضيق لها وليس بمفهومها الواسع كمصدر من مصادر
القانون الدولى (.)3
وقد وصفتها المادة ( )31من النظام االساس المحكمة العدل االولية بكونها ( رسائل
فرعية لتجديد القواعد) (. )4
وقد توصل فقة القانون الدولى الى نتيجة منطقية غير قابلة للجدل مؤداها ان المحاكمات
الدولية لمجرمى الحروب ساهمت بشكل كبير فى طتوير القانون الدولى بصفة عامة
والقانون الجنائى بصفة خاصة(. )5
واذا كان االعتقاد السائد لدى فقه القانون الدولى بالدور الثانوى او االحتياطى الحكام
المحاكم الدولية فى اعتبارها من مصادر القانون الدولى العام االان دورها كمصدر من
مصادر القانون الدولى للبيئة قد يكون خالقا ومتطوراً من خالل الطبيعة الذاتية
لمشكالت ذلك القانون والتى تتسم بكونها بيئية دولية(.)6

( )1دِ /ؼّش سريت ِذّذ ػجذ اٌذبفع  :ارفبليخ ثبصل ٔدٔسْب فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس ثبنُفبيبد
انخطشح،يشعغ عبثك ،ص111
( )1اعزبرٔب االعزبر اٌذوزٛس ِ /ظطف ٝادّذ فإاد :أطٕل انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،يشعغ عبثك،
ص111
3
)) ( Article 38 of the Statute of the International Court of Justice (ICJ
describes "judicial decisions "as a" subsidiary means for the determination of
the rules "Unlike some national jurisdictions whose laws are based largely on
)the English common law ( Sierra Leone being one such national jurisdiction
international courts are not bound by the doctrine of judicial
precedents ،technically referred to as stare decisis .
Bledsoe RL,Boczek B : (1987) The international law dictionary . Clio press
Ltd . ،Oxford Brownlie I ( 1990) Principles of public international law ،4th edn .
Oxford University press،Oxford ،p29
)4( Bledsoe RL,Boczek B : Op cit ،p.p 30.31
)5( Shaw MN : International law 4th edn .1997 Cambridge University press ،
p86.
( )9د  /عبِِ ٝذّذ ػجذ اٌؼبي  :انجيئخ يٍ يُظٕس انمبٌَٕ انذٔنٗ انغُبئٗ ،يشعغ عبثك ،ص49
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 -5الفقــــــة الدولـــــى -:
وفقا ً لنص المادة ( )31من النظام االساسى لمحكمة العدل الدولية فان الفقة الدولى قد ساهم
بشكل كبير فى تحديد قواعد القانون الدولى بما كان الرائه ومؤلفاتة من اهمية بالغة على قدم
المساواه مع احكام المحاكم الدواية كمصدر من مصادر القانون الدولى العام(. )1
وقد مثل الفقة الدولى الجانب العلمى للقانون من خالل استخالص االحكام الجزئية من االصول
الكلية للقواعد القانونية بالطرق العلمية ومناقشت قواعد القانون الدولى للكشف عن عيوبها
ومزاياها.رغم اختالف االراء حول دوره كمصدر احتياطى من مصادر القانون الدولى العام ما
بين مؤيد لهذا الدور ومشكك له بدعوى ان ال ينشىء قواعد دوليه وانما يفسر تلك القواعد
ويعد بمثابة كاشف للقاعدة القانونية وليس منشأ لها(.)2
وظهرت اسهامات الفقة الدولى اثناء اللقاء موتمر استوكهلم 1692من خالل االراء الفقهيه التى
طرحت للمناقشة حول الوقوف على القواعد القانونية التى ترسم السياسات والقواعد التى تكفل
3
صيانه البيئة( ).

)1( According to article (38) of the statute of the icy the teachings of the most
highly qualified publicist of the various do constitute a " subsidiary means
for the determination of the rales of law generally opinions of publicists
are assumed to be on the same footing as judicial decisions as secondary
sources of international law.
Bledsoe RL, Boczek B : op cit ،p 30
( )1د  /ػجذ اٌجبل ٝاٌجىشٖ  :انًذخم انذساعخ انمبََٕيخ انششيؼخ االعالييخَ ،ظشيخ انمبػذح انمبرٕيخ
ٔانمبػذِ انششػيخ .انغضء االٔل 1991ص499
( )1د  /أدّذ ػجذ اٌىشيُ عالِخ  :لبٌَٕ ؽًبيخ انجيئخ ،يشعغ عبثك ،ص19
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المبحث الثانى  /المسؤلية الدولية عن االضرار البيئة بين القواعد
التقليدية والمفاهيم الحديثة.
تمهيد وتقسيم -:
تستلزم قيام المسئوليه الدولية فى المجال البيئى توافر اركان ال نعقادها والتى تجد مصدرها
فى القانون الدولى بعدما فرض على المجتمع الدولى امر االهتمام بقضايا البيئة  .و ضرورة
وضع المعالم الرئيسة للمسؤلية الدولية عن الضرر البيئى واقرار بتلك المسئولية على الصعيد
الدولى بفرض الحفاظ على البيئة وحمايتها
ومن خالل هذا الطرح المتقدم يمكن تقسم هذا المبحث الى مطلبين على النحو التالى -:

المطلب االول  /القواعد التقليدية للمسؤلية الدولية عن االضرار البيئية.
اْ اٌجذيش ثبٌزوش اْ فبػٍيخ إٌظُ اٌمبٔٔٛيخ غبٌجب ِب يزٛلف ػٍِ ٝذٔ ٜؼج لٛاػذ
اٌّغإٌٚيخ ثٙب ثبػزجبس٘ب جضءا اعبعيب فيٙب يٍزضَ ِٓ خالٌٗ اشخبص اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٝٚفِ ٝجبي
اٌمؼبيب اٌجيئيخ ثؼًّ إِ ٚغ ا ٚرمٍيً اٌؼشس اٌز ٜيّىٓ اْ يظيت شخض أخش ِٓ اشخبص
اٌمبٔ ْٛاٌذٌٍٕ ٌٝٚيجخ ٌٙزا اٌؼًّ ا ٚإٌشبؽ وّب يٍزضَ ثبطالح ِب لذ يٕزج ػٓ ٘زا اٌؼًّ ٚإٌشبؽ
1
ِٓ اػشاس ( ).
ترجع صعوبة تحديد اركان المسؤلية الدولية عن الجرائم البيئية الى ما تتطلب من فترات
زمنية حتى تنتج اثارها االجرامية من ناحية وما تحدثة من اثار غير مباشرة على البيئة من
ناحية اخرى .والسيما بعد ان مر مفهوم المسؤوليه الدولية فى مراحل تطورة منذ القدم الى
العصر الحديث فكان االكثر جدالً بين فقة القانون الدولى بسبب الغموض الذى اكتنف
موضوعاته من الناحية النظرية مما حدا بالجهود الدولية بأن تنحو نحو تدوين قواعدها من
اجل استقرار العالقات السلميه بين الدول(. )2
وقد ثار العديد من التساؤالت حول تحديد التزامات الدول وفقا ً لقواعد دولية تحدد من خاللها
مسئولية الدول عن نشاط افرادها فى هذا المجال بحيث يكون احد أهم اغراض تلك االلتزامات
هو الحماية البيئية من انشطت وسلوك الدول ومواجهتها بنقاط ايحابيه مثل المنع
والعقاب(. )3
( )1د  /أدّذ اعىٕذس : ٜأؽكبو ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس فٗ ػٕء انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو  ،سعبنخ دكزٕساح
،كهيخ انؾمٕق ،عبيؼخ انغضائش،1991،ص191
( )1االعزبر اٌذوزٛس ِ /ذّذ عبِ ٝػجذ اٌذّيذ  :اطٕل انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو ،انغضء انضبَٗ ،انمبػذِ
انذٔنيخ ،داس انًطجٕػبد انغبيؼيّ االعكُذسيخ ،1111 ،ص191
(ٔ )1يشٖ Mazzeschi
Such obligations are limited by the due diligence rule . This is particularly
evident in the most common situation in environmental harm which
concerns State responsibility for the acts of private persons In this area ،
State obligations are shaped as typical obligations of protection which
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وترتيبا على ذلك فان تحديدا اساس المسؤولية الدولية عن االضرار البيئة اكتنفته الكثير من
الصعوبات واكسبته اهمية بالغة امام استفحال االضرار البيئية وتنوع اشكالها(.)1
ورغم ذلك فقد نادى جانب من الفقه بتتطبيق النظرية التقليديه للمسؤلية الدولية عن
االضرار البيئية اما على اساس الخطأ واما على اساس العمل الدولى الغير المشروع.
اوال ً  -نظـــريــــة الخطـــــــــــــــأ -:
تبلورت نظرية الخطأ فى نهاية القرن الثامن عشر على يد الفقية الهولنديى ()Grotius
فكان اول من نادى بنقل تلك النظرية من القانون الداخلى الى النظام القانون الدولى وتتضمنت
تلك النظرية وفقا له " انه ال يكن ان تكون الدولة مسؤوله مالم تخطىئ ومن ثم ال تقوم
المسئولية الدولية ما لم يصدر من الدولة فعل خاطىئ يضر غيرها الدول(. )2
وقد يكون الفعل الخاطىئ للدوله ايجابيا ً بأن يتوافر بها لديها عنصرا القصد بالحاق الضرر
بدولة اخرى او قد يكون سلبيا فى صورة االمتناع عن القيام بعمل كان يتعين عليها القيام به.
فاذا ما انتفى الخطأ فال تنعقد المسؤولية على الدولة من ثم فال تعويض بغر ثبوت الخطأ او
االهمال (.)3
وتعتمد تلك النظريه على عدم اتخاذ الدولة من جانبها التدابير الالزمه لمنع وقوع هذه االعمال
او انها لم تعاقب مرتكبيها او تقاعست عن مالحقة مرتكب هذه االعمال مما يجعلها فى هذه
المالة قد ارتكتب خطأ سلبى يستجوب انعقاد المسؤوليه تجاهما كما تعد شريكه فيما وقع من
أعمال (.)4
ورغم ان تلك النظريه قد نالت الكثير من القبول من جانب البعض من فقهاء القانون
الستقرارها فى االحكام الوضعية للقانون الدولى  ..اال انها تعرضت للنقد من جانب العديد ..
فقة القاون الدولى لعده أمور لعل اهمها  :مخالفتها االلتزمات التى تفرضها قواعد القانون
الدولى .وعدم مسايرتها التطور العلمى التكنولوجى المعاصر وما صاحبه من ظهور اضرار
فادحه دون وقوع خطأ بالمعنى المعروف (..نتيجه التخاذ الدولة الحيطة الالزمة لمنع وجود
خطأ او اهمال) .
require the State’s active behavior which consists in activities of
= prevention and punishment
اَظش يؤنفخ انمبََٕٗ
= R.Pesillo – mazzeschi : The dus diligence and the Nature of the
international responsibility of stale 1992،35،GYIL40
1
) ( P. Okowa : State responsibility for transboundary air pollution in
international low oxford university press 200 p.176
)2( Hugo Grotius: On the law of war and peace .translated from the original
Latin . Batoche book Kitchener .2001،p.174.
( )1د /ػّش ِذّٛد أػّش  :دٔس انًغئٕنيخ انذٔنيخ فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس يغهخ انؼهٕو انمبََٕيخ
،انؼذد ،1111 ،1ص.111
4
( ) د /سه نكه رداود :التنظيم القانونى الدولى لحماية البيئة من التلوث ،مرجع سابق ،ص185
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وكذلك صعوبه اثبات الخطأ فى حق الدول بل قد يستحيل فى بعض االحيان اثباتة(. )1
وعلى أثر ذلك سعت الجهود الدولية فى محاولة للتوفيق بين المسؤولية الدولية و حماية
البيئة ولكنها ظلت غيرناجحه لفتره طويلة اتسمت خاللها بعد االستقرار او الثبات
التنظيمى والقدره على ردع التدهور البيئى(. )2
ومن االعمال القانونية على الصعيد الدولى تطبيقا ً للنظرية التقليدية للخطأ ما جاء
مشروع قواعد المسؤوية الدولية الذى اعدتة اللجنة االمريكية للقانون الدولى بمادتة
الثالثة " تسأل الدولة عندما تكون هناك حالة واضحة من الخطأ الحكومى " وفى مادته
3
الرابعة " تسأل الدولة عنهو بكون الخطأ الحكومى راجعنا الهمال الموظفين التنفذيين ( )
ثانيًا – نظرية العمل الغير مشروع -:
كان الفقية (  ) Anzitotiأول من نادى بنظرية العمل الدولى الغير مشروع لتعديل اساس
المسؤوليه الدولية لتواكب التطور الجديد بعد االنتقادات العديده التى وجهت لنظرية الخطأ من
جانب العديد فقه القانون الدولى  .وأعتبر Anzitotiالفعل غير مشروع الى ذلك السلوك
المنسوب للدولة وفقا ً للقانون الدولى  ،والذى يتمثل فى فعل او امتناع يشكل مخالفة الحد
التزاماتها الدولية الناشئه من قواعد اتفاقية او عرفية او مبأدىء عامة للقانون(.)4
وتجدر االشارة ان معيار عدم المشروعية وفقا ً لتلك النظرية هو معيار موضوعى العبرة فية
بنشأة االلتزام وذلك ألنعقاد المسؤلية الدولية فى حالة االخالل بأى التزام دولى ايا كان مصدره
ودون االعتداد بوصف الفعل فى القانون الداخلى(.)5
وقد انبرى فقة القانون الدولى اليجاد تعريف للفعل غير المشروع حيث عرفوا البعض على انه
" الواقعة التى ترتب اضرار بمصلحة حماها المشرع فى قانون العقوبات ورتب عليها اثراً
جنائيا ً متمثالً فى العقوبة(. )6
ومن الالفت ان قيام السئولية الدولية وفقا ً لهذه النظرية البد ان يتوافر لها

شرطين -:

الشرط االول  :شخصى  ،ويعنى ان يكون التصرف منسوب الى أحد شخص القانون
الدولى.
)1( Serious efforts of coordination between environmental protection and
international responsibility have remained relatively un successful in its
current state international responsibility consist of a rather precarious
mechanism that fails to deter environmental degradation
A,Boyle Globlising : Environmental liability the interplay of national and
international law . J.E.L،2005،vol17، pp 3-26 .
1
( ) د /أدّذ ػجذ اٌىشيُ عالِخ  :لبٌَٕ ؽًبيخ انجيئخ ،يشعغ عبثك ،ص411
( )3د  /عبِِ ٝذّذ ػجذ اٌؼبي  :انجيئخ يٍ يُظٕس انمبٌَٕ انذٔنٗ انغُبئٗ ،يشعغ عبثك ،ص111
( )4د  /عؼيذ عبٌُ اٌذٛيٍ : ٝيٕاعخ االػشاس ثبنجيئخ ثيٍ انٕلبيخ ٔ انؼالط ،ثؾش يمذو نًؤرًش انمبٌَٕ
انذٔنٗ نكهيخ انششيؼخ ٔانمبٌَٕ ،عبيؼخ االيبساريخ ثؼُٕاٌ َؾٕ دٔس فؼبل نهمبٌَٕ فٗ انؾًبيخ انجيئيخ
رًُيزٓب ،1999ص.19
( )5د  /عؼيذ عبٌُ اٌذٛيٍ : ٝيٕاعخ االػشاس انجيئيخ انٕلبيخ ٔ انؼالط ،يشعغ عبثك ،راد انًٕػٕع .
( )6د ِ /أِ ْٛعالِخ  :لبٌَٕ انؼمٕثبد انمغى انؼبو ،داس انفكش انؼشثٗ ،انطجؼخ االٔنٗ،1991 ،
ص. 94
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الشرط الثانى  :موضوعى  ،يتمثل فى عمل او امتناع عن عمل يتعارض من الناحية
الموضوعية مع ثمة التزامات دولية للدولة(. )1
ورغم ان الضرر يلعب دوراً هاما ً فى تقدير التعويض حتى فى االحوال التى تتخذ فيها الدولة
التداير المضادة للرد على الفعل غير المشروع دوليا ً اال انه ال يعتبر ركنا ً لقيام هذا النوع من
2
المسؤولية وفقا ً لالتجاة الغالب فى الفقه الدولى( ).
ومن التطبيقات الدوليه الدالة على قبول القضاء الدولى لتلك النظرية وترتب المسؤوليه
الدولية وفقا ً لها  .ما قضت به محكمة العدل الدولية الدئمة وأكدت علية اثناء نظرها لقضية
مصنع ( )Chorzowعام .1629حيث قررت المحكمة "المبادىء المستقرة فى القانون
الدولى تقضى ان مخالفة االلتزام الدولى يستتبع االلتزام بالتعويض بنحو كافى وان هذا
3
االلتزام هو النتيجه الحتمية الى اخالل لقواعد القانون الدولى( ) .
غير ان هذه النظرية لم تخلوا ايضا ً من سهام النقد لعدم قدرتها على تحديد االسس القانونية
لمثل هذه االضرار البيئية والتى مثلت من وجة نظر القانون الدولى أعماال غير مشروعة..
كما جابهت الكثير من الصعوبات فى تطبيقها بصدد القضايا والمشكالت الدولية البيئية  .شأنها
شأن نظرية الخطأ .وبرزت تلك الصعوبات فى -صعوبه تحديد االركان الرئيسية للمسؤلية
الدولية لصعوبة تحديد الخطأ والضرر الموجب للمسؤولية و اتسام المنازعات فى تحديد
المسؤوليه بالطابع الدولى مثل (الحماية الدبلوماسية )وكذا صعوبه تحديد الصفة خاصة فى
الدعاوى المتعلقة بالمسؤلية عن االضرار بالموارد البيئية(.)4
المطلب الثانى  /المفهوم الحديث للمسؤلية الدولية عن االضرار البيئية 0
ٌُ رمف دذٚد اٌّغإٌيخ اٌذٌٚيخ ػٓ االػشاس اٌجيئيخ ػٕذ دذ ٔظشيخ اٌفؼً غيش اٌّششٚع ٚاٌزٝ
رغزٍضَ اسرىبة رظشف يزؼّٓ ٔٛػب ِٓ اٌخطأ ا ٚاالٔزٙبن الدذ االٌزضاِبد اٌمبٔٔٛيخ ٚ .ال عيّب
ف ٝظً ِب شٙذ اٌؼبٌُ ِٓ رطٛساد ِزالدمٗ ٔزيجخ ٌٍزمذَ اٌؼٍّ ٝف ٝجّيغ اٌّجبالد ِٚب أد ٜفٝ
( )1دِ /ؼّش سريت ِذّذ ػجذ اٌذبفع  :ارفبليخ ثبصل ٔدٔسْب فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس ثبنُفبيبد
انخطشح،يشعغ عبثك ،ص114
( )2د  /عؼيذ عبٌُ اٌجٛيٍ : ٝيٕاعخ االػشاس انجيئيخ انٕلبيخ ٔ انؼالط  ،يشعغ عبثك،ص19
(ٌٍّ )3ضيذ ساجغ /
د  /اثشا٘يُ أدّذ خٍيفٗ  :ؽمٕق ػؾبيب انغشائى انذٔنيخ فٗ انزؼٕيغ أيبو انمؼبء انذٔنٗ انغُبئٗ
،داس انغبيؼخ انغذيذح،االعكُذسيخ،انطجؼخ االٔنٗ1111 ،
ٚوزٌه ساجغ د /ػّش ِذّٛد أػّش  :دٔس انًغئٕنيخ انذٔنيخ فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس يغهخ انؼهٕو
انمبََٕيخ ،يشعغ عبثك ص119
( )4نهًضيذ ػٍ ػٍ انظؼٕثبد انزٗ ٔاعٓخ انًفٕٓو انزمهيذٖ نهًغؤنيخ انذٔنيخ ػٍ االػشاس انجيئيخ ساجغ
ساجغ
د /أدّذ ػجذ اٌىشيُ عالِخ  :لبٌَٕ ؽًبيخ انجيئخ ،يشعغ عبثك ،ص،411ص.411
د  /عؼيذ عبٌُ اٌجٛيٍ : ٝيٕاعخ االػشاس انجيئيخ انٕلبيخ ٔ انؼالط ،يشعغ عبثك ،ص . 11
د /فبؽّخ ث ٛخبس : ٜانمبٌَٕ انذٔنٗ فٗ يغبل ؽًبيخ انجيئخ سعبنخ يبعيغزيش فٗ انمبٌَٕ انذٔنٗ نؾمٕق
االَغبٌ ،كهيخ ؽمٕق عبيؼّ يؾٗ فبسط ،انغضائش ،1111،ص. 111
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اٌٛالغ اٌ ٝظٛٙس ِخبؽش ٚأػشاس دزّيخ ٔزيجخ العزخذاَ آالد خطشح يظؼت اصجبد ٔٛع اٌخظب
ِٓ خالٌٙب(.)1
ٚاصّشد اٌجٛٙد اٌذٌٚيخ ف٘ ٝزا اٌظذد ػٓ ظٛٙس ِب يغّ( ٝثٕظشيخ اٌّخبؽش) ا (ٚاٌّغإٌٚيخ
اٌّطٍمخ) ٚاٌز ٝاػزجش٘ب اٌفمخ اٌذ ٌٝٚأعبط ٌميبَ اٌغإٌٚيخ اٌذٌٚيخ ِٓ االػشاس اٌجيئيخ ٚرٍمٝ
خالٌٙب اٌّغإٌيخ ػٍ ٝػبرك اٌذٌٚخ ثغجت أػشاس ٔبشئخ ػٓ أشطخ ِششٚػخ ٌٚىٕٙب رٕطٜٛ
ػٍ ٝثؼغ اٌّخبؽش ثغغ اٌطشف ػٓ ٚجٛد اّ٘بي ا ٚخطأ ِٓ جبٔت اٌذٌٚخ اِ ٚشغً اٌجٙبص
اٌخطش(.)2
 وّب أؽٍك اٌؼذيذ ِٓ فمخ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٝٚػٍ ٝرٍه إٌظشيخ (ثبٌّغئإٌٚيخ اٌّطٍمخ )ٚرٌه الْ ِغإٌٚيخ اٌشخض اٌذٚ ٌٝٚفمب ٌٛجٙخ ٔظشُ٘ ِغإٌٚيخ ِجشدح ِٓ اٌخطأ فٝ
االدٛاي اٌز ٝيّبسط فيٙب ٔشبؽ يزغُ ثبٌخطٛسح اٌغيش ِأٌٛفخ(. )3
ٚػٍ ٝرٌه فأْ اٌّغئٌٛيخ اٌّطٍمخ ٚفمب ٌٙزا اٌجبٔت اٌفم ٝٙرؼذ ِغئٌٛيخ لبٔٔٛيخ
اعزضٕبئيخ رم َٛػٍ ٝفىشح اٌؼشس ديش رٍضَ اٌّغئٛي لبٔ ْٛثبٌزؼٛيغ ػٓ اٌؼشس اٌزٜ
يٍذك ثبٌغيش د ْٚػشٚسح أصجبد اٌخطأ ِٓ جبٔجٗ أّب رؼزّذ ف ٝأؼمبد٘ب ػٍِ ٝجشد
ٚجٛد ٘زٖ اٌؼاللخ ِّب يؼف ٝػٍيٙب اٌظفخ اٌّٛػٛػيخ وّب رغزٕذ اٌ ٝفىشح اٌؼّبْ
ٚاٌز ٝرؼٕ ٝرذًّ اٌّغئٌٛيخ ػٓ االػشاس إٌبجّخ ثمذس االعزفبدح ِٓ إٌشبؽ ٌُ ٌٛٚ
يىٓ اٌخطأ ِٕغٛة اٌيخ(. )4
ٌٚزذذيذ اٌّغإٌٚيٗ اٌذٌٚيخ ٚفمب ٌزٍه إٌظشيخ الثذ ِٓ ِؼشفخ االعبط اٌمبٔٝٔٛ
ٌالٔشطخ اٌخطشح ثيئيب ٚغيش اٌّذظٛسح دٌٚيب ,فجبٌشغُ ِٓ رّزغ اٌذٚي ثبٌذك اٌغيبدٜ
فِّ ٝبسعٗ ٘زٖ االٔشطٗ عبٚاء رّذ داخً الٍيّٙب ا ٚرذذ ٚاليزٙب ٚفمب الدىبَ
اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٝٚلٛاػذٖ فبٔٗ يٍم ٝػٍ ٝػبرمٙب اٌزضاَ لبٔ ٝٔٛثؼذَ االػشاس ثبٌجيئخ رٌه
اْ اٌؼشس عيإد ٜاٌ ٝأؼمبد ِغئٌٛيزٙب ٚ ..السرجبؽ ِف( ِٝٛٙاٌؼشس ,اٌخطش) اسرجبؽ
ِزظً فبٌؼشس اٌّٛجت ٌٍّغإٌٚيخ يأرٔ ٝزيجخ اٌخطش اٌز ٜادذصخ إٌشبؽ(.)5
خبطخ ٚاْ اٌّغإٌيخ اٌذٌٚيخ ػٓ االػشاس اٌجيئخ ٌززؼذ ٜاٌّف َٛٙاٌؼيك اٌز ٜيمزظش
ػٍ ٝاٌجذش ِٓ خالٌٙب ػٍ ٝاٌزؼٛيغ ػٓ االػشاس إٌبرجخ ػٓ االػّبي اٌغيش ِششٚػخ
( )1د  /ػّش ِذّٛد أػّش  :يشعغ عبثك ص119
( )2د  /طجبح اٌؼشب : ٜٚانًغئٕنيخ انذٔنيخ ػٍ ؽًبيخ انجيئخ ،داس انخهذَٔيخ نهُشش ٔانزٕصيغ ،انغضائش،
انطجؼخ االٔنٗ 1111
( )3د  /دغبَ ٕ٘ذا : ٜٚطذٔس عهطبٌ ثًغهظ االيٍ فٗ ػٕء لٕاػذ انُظبو انؼبنًٗ انغذيذ ،دٌٔ داس
َشش،1994،ص .119
(ٚ )4اٌّمظٛد ِٓ رٌه اٌ كم يٍ يًبسط َشبؽبً يؾزٕٖ ػهٗ خطٕسح يالصيخ أ يظبؽجخ نخ ثُشبؽّ
انشخظٗ أ رؾذ اششافّ ٔاؽذاس ػشساً نهغيش فٕٓ يهزضو يزؼٕيغ انؼشس انزٖ يظيت انغيش
ػُذ رؾمك ْزا انخطش ثظشف انُظش ػٍ ٔلٕع انخطأ يٍ عبَت اانًؾذس نهؼشس ٔػذو ٔلٕػخ.
ٌٍّضيذ ساجغ -:
د ٌٚ /يذ فإاد اٌّذبِيذ  :دٔس انًغؤنيخ انذٔنيخ فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس ،يغهخ انكٕفخ نهؼهٕو
انمبََٕيخ ٔانغيبعيخ  ،انؼشاق ،انًغهذ االٔل،انؼذد،1111، 11ص،11ص. 11
( )5د  /ػّش ِذّٛد أػّش  :يشعغ عبثك ،ص111
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دٌٚيب ثً رؼزجش االداٖ االلزظبديخ ٌٍزبويذ ػٍ ٝاٌششػيخ ِٓ خالي إٌظبَ اٌمبْٔٛ
اٌذ.)1(ٌٝٚ
ٚخبطخ ثؼذ اْ ػجضد اٌّغإٌٚيٗ اٌّذيٕيخ ػٓ االعزجبثخ ٌٍزطٛساد اٌؼخّٗ ٚاٌزٝ
يشٙذ٘ب اٌؼبٌُ سغُ ِشاػبح وبفخ اٌّؼبييش ٚاٌّمبييظ اٌز ٝرمؼزيٙب رششيؼبد دّبيخ
اٌجيئخ ٌزا فبرجخ اٌفىش اٌمبٔ ٝٔٛاٌ ٝثذش رؼذيً اعظ رٍه اٌّغإٌٚيخ و ٝرزٛائُ ِغ
اٌذٛادس ٚاالػشاس اٌز ٝرغججٙب اعزخذاَ االالد اٌذذيضخ  ِٓٚ..صُ فمذ دػذ دبجخ
اٌّجزّغ اٌذ ٌٝٚاٌ ٝاالخز ثٕظشيخ اٌّغئٌٛيخ اٌّطٍمخ اٌز ٝرؼزّذ ػٍ ٝاٌؼشس دْٚ
دبجٗ اٌ ٝأصجبد اٌخطأ ِ ٛ٘ٚ .ب ػجشػٕٗ اٌفميخ اٌشٔغ )labbe(ٝثمٌٛخ اْ اٌّغإٌيخ
يٕجغ ٝأؼمبد٘ب ِٓ خالي رذًّ رجؼبد ِخبؽش ِغزخذِخ ٌٚيظ ػٍ ٝاٌخطأ رارخ(.)2
ِٚضٍذ االرفبليبد اٌخبطخ ثبٌطبلخ اٌزسيخ اثشص االِضٍخ اٌز ٝأخزد ثٕظشيخ اٌّخبؽش
ٚاٌز ٝرٍضَ اٌذٌٚخ اٌز ٝرم َٛثأٔ ٜشبؽ رس ٜفٚ ٝلذ اٌغٍُ ثبٌزؼٛيغ ِٓ االػشاس
إٌبجّٗ ػٓ رٌه إٌشبؽ ػٍ ٝاعبط اٌّغإٌيخ اٌّطٍمخ اٌّجشدح ػٓ ٔغجخ أ ٜخطأ
ٌٍذٌٚخ ِ ..ضً ارفبليخ ثبسيظ اٌّزؼٍمخ ثبٌّغإٌيخ اٌذٌٚيخ لجً اٌغيش فِ ٝجبي اٌطبلخ
إٌٚٛيخ ٌؼبَ ٚ ,1661لذ ٚاصٔذ رٍه االرفبليخ ثيٓ اٌّظبٌخ ثّب يؼّٓ رطٛيش
االعزخذِبد اٌغٍّيخ ٌٍطبلخ إٌٚٛيخ(.)3
ٚػٍ ٝاٌشغُ ِٓ لجٛي رٍه إٌظشيخ ِٓ جبٔت اٌؼذيذ ِٓ فمخ اٌمبٔ ْٛاٌذٌ ٌٝٚىٙٔٛب
أعغذ ػٍِ ٝجذأ اٌؼذاٌخ اٌزؼٛيؼيخ أ ٚاٌزجؼيخ عٛاء وبْ ِظذس٘ب اٌؼذاٌخ ا ٚلبػذح
اٌخطش اٌّغزذذس(.)4
)1( International responsibility can be viewed not only as a mechanism to seek
compensation for damages resulting from an international illicit act ،but
also as an economic instrument law system .
A.Garane : Laresponsabilite international de l’Etat :un instrument economique
de la protection de l’environnement ،in M . Bothe &P .H Sand
= (eds)،Environmental Policy – from Regulation to Economic Instruments
= ( Hague Academy of International law Martinus ، Nijhoff
Publishers،2003) p608
( )2د  /عّيش ِذّذ فبػً  :انًغؤنيخ انذٔنيخ ػٍ االػشاس انُبرغّ يٍ اعزخذاو انطبلخ انُٕٔيخ ٔلذ
انغهى  ،ػبنى انكزت ،انمبْشِ  ،1999 ،ص119
(ٚ )3لذ جبء رٍه االرفبليخ ثبٔخ " يمغ ػهٗ ػبرك انًشغم انمبئى ثبداسِ انًُشأِ انُٕٔيخ انًغؤنيخ انًطهمخ
فٕٓ انًغئٕل ػٍ أٖ خغبسح أ ػشس نالشخبص أ انًًزهكبد ٔػًب يمغ خبسط انًُشأِ ٔال رزُفٗ
انًغؤنيخ اال فٗ ؽبنخ ٔلٕع ؽبدس اثبٌ انُضػبد انًغهؾخ أ كبسصخ ؽجيؼيخ أٔ غضٔ االػهيّ اٌ
يذفؼٗ انزؼٕيغ االنضو  .كًب عبء فٗ أرفبليخ ثشٔكغم انًزؼهمخ ثًشغهٗ انغفٍ انُٕٔيخ نؼبو 1991
فٗ يبدرٓب انضبَيخ ػهٗ اٌ يزؾًم يشغم انغفٍ انُٕٔيّ انًغؤنيخ انًطهمخ ػٍ أٖ ػشس َٕٖٔ سُْب ً
ثأصجبد ٔلٕع ْزِ االػشاس ػٍ ؽبدصخ َٕٔيخ ٔ .كزا ارفبليخ أؽالق االعغبو انفؼبئيخ نؼبو 1999
فمذ الشد يبدرٓب انضبَيخ ػهٗ اٌ رزؾًم انذٔنخ ثبػزجبسْب شخض يٍ اشخبص انمبٌَٕ انذٔنٗ
يغئٕنيخ دفغ انزؼٕيغ ػٍ انؼشس انزٖ يؾذصخ عغًٓب انفؼبئٗ ػهٗ عطؼ االسع أ اصُبء
رؾهيمخ.
ٌٍّضيذ ساجغ -:
د  /طجبح اٌؼشب : ٜٚيشعغ عبثك ،ص194
(ٌٚ )4يذ فإاد اٌّذبِيذ  :دٔس انًغؤنيخ انذٔنيخ فٗ ؽًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس،يشعغ عبثك ص .32
وزٌه ساجغ  -:دِ/ذّذ دبفع غبُٔ  :انًغؤنيخ انذٔنيخ  ،يشعغ عبثك صٔ99يب ثؼذْب
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اال أٙب لذ اصبسد جذال ٚاعؼب ثيٓ اػؼبء ٌجٕخ اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٝٚفأخزٍفذ االساء ِب ثيٓ
االخطبس ٚاالػشاس اٌؼبثشح ٌٍذذٚد االلٍيّيخ  .فّٓ غيش اٌّزظٛس اْ رٕؼمذ اٌّغإٌيخ
اٌذٌٚيخ ػٓ اٌّخبؽش اال ف ٝدبٌخ غيبة فؼً د ٌٝٚغيش ِششٚع ألٔخ ف ٝدبٌٗ االخالي
ثب ٜاٌزضاَ د ٌٝٚفبْ اٌّغإٌٚيخ اٌذٌٚخ ٘ ٝاٌز ٝعزٕؼمذ ٔزيجخ ٌخشق ٘زا االٌزضاَ ِٓٚ
صُ فيذٛي د ْٚاػّبي فىشح اٌّغإٌيخ ػٓ اٌّخبؽش(. )1
ٚلذ اعزمش االِش فٙٔ ٝبيخ اٌّطبف ثٍجٕخ اٌمبٔ ْٛاٌذٚ ٌٝٚاٌٍجٕخ اٌغبدعخ اٌزبثؼخ
ٌٍجّؼيٗ اٌؼبِٗ ٌالُِ اٌّزذذٖ ػٍ ٝػذَ اِىبٔيخ طيبغٗ اٌّغئٌٛيخ ف ٝطٛسٖ اٌزضاَ
رٍمبئ ٝػٍ ٝػبرك اشخبص اٌمبٔ ْٛاٌذ .. ٌٝٚثً يزؼيٓ اْ رزجخ اسداح اٌذٚي طشادخ
اٌ ٝإٌض ػٍيٙب ف ٝارفبليبد دٌٚيخ رٕظُ أدىبَ اٌّغإٌٚيخ ف ٝوً دبٌخ ِغ االخز فٝ
االػزجبس ِجذأ عيبدح اٌذٚي(ٚ . .)2اٌز ٌُ ٝرؼذ ِطٍمٗ ٚثبٌزبٌ ٌُ ٝيؼذ ثأِىبْ اٌذٌٚخ
اخزيبس رىٌٕٛٛجيبد ٌزطٛيش اعٍٛة ديبرٙب ثّفشد٘ب فىبْ الثذ ِٓ اٌجذش ػٓ اعظ
جذيذح ٌٍّغإٌٚيخ دز ٝال رزؼشس الٍيُ اٌذٚي اٌّجبٚسح ٚاٌغيش اٌّجبٚسح ِٓ ؽجيؼخ
اٌؼشس إٌبرج ػٓ اعزغالي ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛجيبد(.)3
اال اْ االٔزمبداد اٌزٚ ٝجٙذ ٌٕظشيز ٝاٌخطأ ٚاٌفؼً غيش اٌّششٚع ِضٍذ دافؼب سئييغب
ٚساء اجّبع فمٙبء اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٝٚػٍ ٝاالخز ثٙزٖ إٌظشيخ وبعبط ٌٍّغإٌٚيٗ اٌذٌٚيٗ
ٚ .ف٘ ٝزا اٌظذد يش ٜاعزبرٔب االعزبر اٌذوزٛس /مصطفى احمد فؤاد أْ االطً فٝ
ليبَ اٌّغإٌيخ اٌذٌٚيخ ػٍ ٝػٕظش سئيغ ٝيزّضً ف ٝاٌفؼً غيش اٌّششٚع ٚ .االعضٕبء
ليبِٙب ػٍ ٝإٌظشيخ اٌّخبؽش ػٓ ِغٍه ر ٜخطٛسح اعزضٕبئيخ(.)4
فٛجذد رٍه اٌّغإٌيخ رطجيمب ٚاعؼب ِٓ جبٔت اٌفمخ اٌذٚ ٌٝٚرٌه اْ اٌّغإٌٚيخ ٚفمب
ٌزٍه اٌٛجٙخ رٙذف اٌ ٝرٛفيش اوجش لذس ِٓ اٌذّبيخ ٌٍّزؼشس ِٓ خالي رّىيٕخ ِٓ
اٌذظٛي ػٍ ٝاٌزؼٛيغ ػٓ االفؼبي غيش اٌّششٚػخ اٌز ٝرظيجخ ٚراٌه الٔؼمبدرٍه
اٌّغإٌٚيخ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اْ لٛاػذ٘ب رمؼ ٝػٕظش اصجبد اٌخطأ(.)5
ٚرؼذ لؼيخ ( )trail smelterػبَ  ِٓ 1641اثشص اٌزطجيمبد اٌذٌٚيخ اٌز ٝأوذد ِٓ
ٔبديخ سعٛر ٔظشيخ اٌّخبؽش ف ٝاالدىبَ اٌظبدسح اٌمؼبء اٌذ ٌٝٚوّب اٚػذذ ػاللخ
اٌغججيخ ثيٓ أؼمبد اٌّغإٌٚيخ ٚدذٚس اٌؼشس ٚفمب ٌٍٕظبَ اٌمبٌٍّٔ ٝٔٛغإٌٚيخ فٝ
اٌمبٔ ْٛاٌذ.)6(ٌٝٚ
(٘ٚ )1زا ِب دػب اٌؼذيذ ِٓ اٌذٚي اْ رزشدد ف ٝاالػزّبد ػٍ ٝرٍه إٌظشيٗ ٚاالعزٕبد اٌيٙب.
ٌٍّضيذ ساجغ -:
د  /ػّش ِذّٛد أػّش :يشعغ عبثك ،ص 111
( )2د  /عؼيذ عبٌُ اٌجٛيٍ : ٝيٕاعخ االػشاس انجيئيخ انٕلبيخ ٔ انؼالط  ،يشعغ عبثك ،ص11
( )3د /دغٓ ػجذ اٌجبعؾ دّي : ٝانخطأ انًفزشع فٗ انًغؤنيخ انًذَيخ ،داس انُٓؼخ انؾذيضخ ،انطجغ
االٔنٗ  ،1114ص149
( )4اعزبرٔب االعزبر اٌذوزٛس /مصطفى احمد فؤاد  :أصول القانون الدولى العام  ،النظام القانونى
الدولى ،مرجع سابق  ،ص312
)5( Kiss Alexander : Jean prierre droit international de l ’environmental
Deuxieme edition, 2000,p.110-111
6
) ( The case " trail smelter " is a typical example of these similarities .on the
the other hand it needs to be clarified that is a dangerous reflex to
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ٚػٍ ٝطؼيذ رطجيك رٍه إٌظشيخ ف ٝرششيؼبد اٌذٚي .فمذ اػزّبد٘ب اٌّششع اٌفشٔغٝ
وأعبط ٌٍّغإٌٚيخ ػٓ االػشاس إٌٚٛيخ اعزٕبدا اٌ ٝاٌمبٔ ْٛاٌظبدس ػبَ
ٚ1661اٌّزؼّٓ اٌّغإٌٚيخ اٌّذٔيخ ػٓ االػشاس اٌز ٝرظيت اٌجيئخ ِٓ جشاء
االٔفجشاد إٌٚٛيخ  ,وّب أػزّذرٙب اٌزششيؼبد اٌجشؽبٔيخ ,االِشيىيخ ثّمزؼ ٝلبْٔٛ
اٌزٍٛس ثبٌضيذ اٌز ٜأخز ثٙب وأعبط ٌّغٛؤٌيخ ِبٌه اٌغفيٕٗ اِ ٚشغٍٙب ػٓ االػشاس
اٌخبٌظخ ثغجت ٔشبؽٗ دز ٌُٚ ٝيزظذس ِٓ خطأ ا ٚاّ٘بي(.)1
كما نحا بعض الفقة فى التشريعات الداخلية للدول نحو وضع شروط خاصة للتطبيق تلك
النظرية داخل االنظمة القانونية  ..مثل ما جاء بتقرير ( )RIPERTػٓ ِششٚع اٌمبْٔٛ
اٌج ٜٛاٌفشٔغ " ٝأْ ِٓ يخٍك ِخبؽش اعزضٕبئيخ ٌٍجششيخ ػٍيخ رذًّ ٔزبئجٙب".
وّب اخزٍفذ االداء داخً ثؼغ اٌزششيؼبد ثظذد رطجيك رٍه إٌظشيخ ثيٓ ٚجٛة اْ
رى ْٛاالشيبء اٌّذذصٗ ٌٍؼشس خطشح ٚثيٓ ػشٚسح اْ رىٕ٘ ْٛبن ػشس خبص يظيت
اٌؼذيخ(.)2
يزؼخ ِٓ خالي ِب عجك اْ ٔظشيخ اٌّغإٌٚيخ اٌّطٍمخ لذ ثشصد وّجذأ ِٓ ِجأدٜ
اٌمبٔ ْٛاٌذ ٌٝٚاٌؼبَ رزجغذ ِٓ خالٌٙب ِغإٌٚيخ اٌذٚي ِٓ وبفخ االٔشطٗ اٌز ٝرمغ ػٍٝ
اساػيٙب ٚرغجت ػشسا اللبٌيُ اٌذٚي االخش ٜدز ٌٛٚ ٝثزٌذ رٍه اٌذٚي وً ِب ٌذيٙب ِٓ
جٙذ ٌزفبدٚ ٜلٛع ٘زا اٌؼشس(.)3

establish a parallel bet ween international responsibility is a mechanism
specifically adapted to international laud .
ٌٍّضيذ أظش-:
Arbitnation Trail smelter case ( canda united states of Awivca ) (1938 and
1941) RIAA 1911.
( )1د  /جالي ٚفبء ِذّذيٓ  :انؾًبيخ انمبََٕيخ نهجيئّ انجؾشيخ يٍ انزهٕس ثبنضيذ ،انذاس انغبيؼخ انغذيذح
نهُشش ،االعكُذسيخ ،ؽجؼخ ،1111صٔ 99يب ثؼذْب
)2( Philuppe le Tourneau, Nicolas Jacob : Assurances et responsabitie
civile .la responsabilie civile , Dalloz .1982,pp 476,477.
( )3دِ /ؼّش سريت ِذّذ ػجذ اٌذبفيع  :يشعغ عبثك،ص ٔ 194يب ثؼذْب .
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المبحث الثالث -:
التعويضات عن االضرار البيئة فى ضوء المواثيق الدولية واحكام
القضاء الدولى .
تمهيد وتقسيم :
من المسلم بة ان أنعقاد المسؤلية الدولية عن االضرار التى تلحق بالبيئة نتيجة قيامها بأنشطتها
يوجب عليها منح المضرور تعويضا ً كامالً عما لحقة من أضرار ويطلق على تلك الحالة "
التعويض العينى " بأعتبارة وسيلة اصالح للضرر و اعادة الحال الى ما كان علية وفى حالة
استحالة التعويض العينى يتم اللجوء الى التعويض النقدى عن االضرار البيئية والذى يتحمل بين
طياتة التعويض الكافى لالضرار بالموارد الطبيعية وهو ما يطلق علية بالتعويض النقدى .
ويمكننا تقسيم هذا المبحث من خالل الطرح المتقدم الى مطلبين -:
المطلب االول  -:التعويض عن االضرار البيئية فى ضوء المواثيق الدولية .
وجدت التعويضات عن االضرار صداها فى المعاهدات الدولية منذ تسعينيات القرن الماضى حيث
أقرت معاهدة فرساى عام  1616مبدأ " التعويض العينى" حيث تم االتفاق على ان تحصل
فرنسا على حق استغالل مناجم الفحم بأقليم "السار" لمدة خمسة عشر عاما ً تعويضا ً لها عن
تدمير مناجم الفحم التى دمرت خالل الحرب العالمية االولى(.)1
لعبت المنظمات الدولية غلى رأسها منظمة االمم المتحده دوراً هاما فى مجال حماية البيئة منذ أن
شغلت مشكاللتها االهتمام العالمى فى منتصف التسعينيات وقد بدا هذا الدور واضحا ً من خالل
جهود تلك المنظمات فى ابرام االتفاقيات الدولية لحماية البيئة كمنظمة االمم المتحدة واليونسكو
والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة االغذية الزراعية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية(.)2
وتعتير االتفاقيات الدوليه من أهم المصادر االساسية للقانون الدولى بصفة عامة والقانون
الدولى للبيئة بصفة خاصة اذ ان الباحث فى قضايا البيئة يجد جملة من االتفاقيات المتنوعة منها
ما يتعلق بالبيئة بوجه عام ومنها ما يتعلق بمواضيع محددة ومنها الدولية واالقليمية
والثنائية(.)3
( )1د  /ػجذ اٌؼضيض عشدبْ َ :ؾٕ دٔس يؾكًخ انؼذل انذٔنيخ فٗ رغٕيذ انًُبصػبد انذٔنيخ –اسعبء
يجبدٖء انمبٌَٕ انذٔنٗ يغ انزطجيك ػهٗ يشكهخ انششق االٔعؾ  ،داس انُٓؼخ انؾذيضخ  ،انطجؼخ
انضبَيخ ،1919ص. 119
( )2د ِ /ذّذ عبِ ٝػجذ اٌذّيذ  :اطٕل انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو ،انغضء انضبنش ،انؾيبِ انذٔنيخ،
داسانغبيؼّ نهطجبػخ ٔانُشش االعكُذسيخ 1919،ص19
( )3د  /طجبح اٌؼشب :ٜٚيشعغ عبثك ،صٔ 91يب ثؼذْب .
وزٌه ساجغ -:
د  /ػٍٛأ ٝاِجبسن  :انًغئٕنيخ انذٔنيخ ػٍ ؽًبيخ انجيئخ ،دساعخ يمبسَخ  ،سعبنخ دكزٕساِ ،عبيؼخ
يؾًذ خيؼش ثغكشح  ،انغضائش  ،1119ص ٔ 91ثًب ثؼذْب.
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وتعد االتفاقية الدولية للوقاية من تلوث البحار بزيت البترول فى عام  1645أولى المحاوالت
الدولية لحماية البيئة وقد تالها العديد من االتفاقيات لمواجهة هذا التلوث على المستوى االقليمى
والدولى(. )1
وعلى الرغم من أفتقار العديد من االتفاقات الدولية على االليات القانونية للتعويض عن االضرار
البيئية اال انة وبالرجوع الى اتفاقيات جنيف لعام1646وان كانت قد جائت خالية من النصوص
أو القواعد الصريحة المتعلقة بالبيئة او التعويض عن أضرارها اال أنة من المالحظ فى نص
المادة ( )56التى اوجبت على دولة االحتالل ان تعمل على صيانة المنشأت والخدمات الطبية
والمستشفيات بأقصى ما تسمح به وسائلها(. )2
وقد جاءت االتفاقيات الدولية والمعاهدات التى أوردت فى مواثيقها ضروره حماية البيئة و
الحفاظ عليها بعد ان أصبح االمر لم يعد قاصراً على التشريعات الوطنية والقوانين وكان
ابرزها.
 اتفاقية لندن 1654الخاصة لمنع تلوث البيحار بالنفط. اتفاقية باريس  1661والتى أكملتها أتفاقية بروكسل عام 1663بشأن المسؤولية المدنية فىميدان الطاقة النووية .
 معاهدتى موسكو 1663بشان وقف التجارب النووية.اتفاقية بروكسل عام  1691الخاصة بأنشاء صندوق دولى للتعويض عن الضرر الحادث عنالتلوث بالنفط.
االتفاقية المبرمه عام 1699بشأن خطر اجراء اية تغيرات فى البيئة الغراض عسكرية أواغراض عدائية.
 اتفاقية االمم المتحدة لقانون البحار(.)3( )1د ِ /ذّذ ِظطف ٝئٛظ  :ؽًبيخ انجيئخ انجؾشيخ يٍ انزهٕس  ،فٗ انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو ،داس انُٓؼخ
انؼشثيخ .1999ص 11
( )2ديش جبء ٔض اٌّبدٖ ٔ ِٓ 56فظ االرفبليخ
( يٍ ٔاعت دٔنخ االؽزالل اٌ رؼًم ثألظٗ يب رغًؼ ٔعبئهٓب ٔثًؼبَّٔ انغهطبد انٕؽُيخ ٔانًؾهيخ
ػهٗ طيبَخ انًُشأد ٔ انخذيبد انطجيخ ٔانًغزشفيبد ٔكزنك انظؾخ انؼبيخ ٔانششٔؽ انظؾيخ فٗ
االساػٗ انًؾزهخ ٔرنك ثٕعّ خبص ػٍ ؽشيك اػزًبد ٔرطجيك انزذاثيش انٕلبئيخ انالصيخ نًكبفؾخ
اَزشبس االيشاع انًؼذيخ االٔثئخ ٔيغًؼ نغًيغ افشاد انخذيبد انطجيخ ثكم فئبرٓى ثبداء يٓبيٓى ارا
اَشئذ يغزشفيبد عذيذِ فٗ االساػٗ انًؾزهخ ؽيش نى رؼذ االعٓضِ انًخزظخ نهذٔنخ رؤدٖ ٔظيفزٓب
ٔعت ػهٗ عهطبد االؽزالل اٌ رؼزشف ثٓزِ انًغزشفيبد ػُذ االلزؼبء ػهٗ انُؾٕ انٕاسد فٗ
انًبدح ٔ 11فٗ انظشٔف انًشبثّ رؼزشف عهطبد االؽزالل كزنك ثًٕظفٗ انًغزشفيبد ٔيشكجبد
انُمم ثًٕعت أؽكبو انًبدريٍ  11،11نذٖ اػزًبد ٔ رطجيك رذاثيش انظؾخ ٔانششٔؽ انظؾيخ ،
رشاػٗ دٔنخ االؽزالل االػزجبساد انًؼُٕيخ ٔاالدثيخ نغكبٌ االسػٗ انًؾزهخ .
ارفبليخ جيٕيف اٌشاثؼخ ٌؼبَ  1646اٌّبدٖ (.)51
( )3د /ػبِش ِذّٛد ؽشاف  :اخطبس انجيئخ ٔانُظبو انذٔنٗ  ،ثيشٔد ،انؼذداالٔل ،1991 ،صٔ 114يب
ثؼذْب .
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وقد خلت نصوص تلك االتفاقيات من الحديث عن تعويض المضرورين عن اضرار البيئة فيما
عدا اتفاقية بروكسل عام  1691والتى جاءت بعد ظهور مشكله التلوث النفطى فى النصف
الثانى من القرن التاسع عشر وتحديدا بعد غرق قافلة النفط الليبرية ( )TORRY CONYONعام
 1669تنبهت شعوب و دول العالم بخطورة التلوث النفطى وتضافرت الجهود من أجل سن
أتفاقية لمواجهة ظاهره تلوث البيئة البحرية بالنفط تمخضت تلك الجهود الى عقد مؤتمر دولى
فى الفتره من  21-11نوفبر فى بروسكل اسفر عن اتفاقية خاصه بالمسئولية المدنية عن
االضرار الناتجة عن التلوث النفطى أهم أحكامها تحديد المسئولية وتعويض المضرورين وقد
ادت الضرورة الى ادخال تعديالت على هذا الصندوق من خالل .بروتوكل ثم ابرامة فى نوفبر عام
 1662بعدما أظهرت التطورات القانونية انسحاب العديد من الدول من صندوق عام.)1( 1691
وقد حددت القواعد االتفاقية المنظمة للصندوق ادواراً تخرج عن االطار التقليدى المتبع فى اغلب
المنظمات الدولية .فالصندوق الدولى يمارس انشطة ذات طبيعة فوق وطنية فقد خوله الحق فى
أقامة عالقات قانونية مباشرة مع أشخاص القانون الداخلى للدول االعضاء من خالل عدم
اشتراط نظامة القانونى اثناء تسوية طلبات التعويض او اثناء عملية تحصيل االشتراكات المرور
عبر الدوله العضو او الدولة التى تعرضت للضرر  .االمر الذى ادى الى توظيف هذا الصندوق
لخدمة ضحايا التلوث البحرى وتمكينمهم من الحصول على تعويض عادل(.)2
وبالرغم من أن تلك القواعد االتفاقية تحددها معاير للصندوق فان الحق االصيل فى تحديدها اال
ان نجاحه يتوقف على قبول طالبى التعويض الخضوع له خاصة فى ظل ارتفاع عدد المتضررين
الذين عقدوا االمال فى الحصول على تعويض افضل امام المحاكم الوظنية  ..ويرجع تفسير ذلك
من وجهة نظر بعض الفقة الى أن دائنى الصندوق هم ذاتهم الدول االعضاء فية ويتم تسوية
المسائل الخاصة بالتعويض أمام محاكمهم الوطنية فضالً عن ان الدول قد تواجة التزامات بدفع
التعويض الى جانب حجم التزاماتها االخرى بأتخاذ التدابير الالزم للتنظيف واالنقاذ للحد من أثار
التلوث(.)3
وهذا ما دفع الفقية ( )M. MORINالى القول بأن تلك الطريقة قد تسفر عن تعدد االجتهادات
القضائية من خالل اختالف مواقف المحاكم الوطنية من دولة الى اخرى فى تفسير وتطبيق
القواعد الخاصة بالتعويض باالضافه الى احتمالية تفضل مصالح الدولة العضو مواطنيها فى
مواجهة الصندوق الدولى للتعويض ،ويقترح ( )MORNان يتم نقل تلك المسأله الى هيئة عليا
او أنشاء لجنة تحكيم خاصة تعمل على توحيد اسلوب التعويض بين دول االعضاء(.)4
وال يمكننا أغفال مبدأ ( )22من اعالن استكهولم عام  1692والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير
قواعد القانون الدولى للبيئة فيما يتعلق بالمسؤلية الدولية فى مجال تعويض ضحايا التلوث.
)1( Smith J.wardley : The control of oil pollution 1st .edition Graham and
London 1983, p 173
2
) ( Smith J.wardley : op cit, p 176
)3( M . Jacobson : La responsibilite des dommages de pollution maritime et le
role da fipol .DMF, 1989, N488 .
4
) ( M . Morin : Les rapports entre droit international public et droit internes, l
exemple du fipol . DMF n 569 mars 1997.p.324.
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االمر الذى حدا ببعض الفقة الى اعتبارة اللبنه االولى الرساء قواعد المسئولية الجنائية على
المساس بالبيئة فى الحاالت الخطيرة(. )1
ثم جاءت اتفاقية "ولنغتون " عام 1611المتعلقة بتنظيم النشاطات الخاصة بالموارد المعدنية
فى القطب الجنوبى على ان يكون القائم بالنشاط مسئوال ا عن االضرار التى تلحق بالبيئة كما
يكون مسئوال عن التعويض عندما ال يعود الحال الى ما كان علية(.)2
وقد أوجبت تلك االتفاقية بأعاده الحال الى ما كان علية قبل اللجوء الى التعويض النقدى من
خالل وقف العمل غير مشروع والذى يعد وسيلة وقائية بالنسبة للمستقبل وليس محوا للضرر.
وعلى ذلك فيتعين على الدولة التى الحقت اضراراًبالبيئة ان تسرع الى وقف هذا النشاط بصفة
نهائي او بصفة مؤقته لحين اتخاذ االحتياطات الضرورية لتفادى وقوع اضرار بيئية
مستقبلية(.)3
وفى أطار التطوير التدريجى للقانون الدولى البيئى فقد جاء مؤتمر االمم المتحدة للبيئة والتنمية
(قمة االرض) فى" "RIOعاصمة البرازيل عام 1662ليساهم هو االخر فى تطوير قواعد
القانون الدولى للبيئة من خالل اعالن (ريو) الذى استهدف ارساء اسس اكثر عداله للعالقه بين
الدول المقدمة و الدول النامية فى مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية واشتمل هذا االعالن على
سبعة وعشرون مبدأ ركزت جميعها فى مضمونها على ارساء مبادى المسؤلية المشتركة و
المتابينة للدول فى الحفاظ على البيئة(.)4
وفيما يتعلق بالتعويض فقد ورد فى المبدأ ( )13من اعالن "ريو" 1على ان تضع الدول قانونا ً
وطنيا ً بشأن المسئولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث وحث الدول على زيادة تطوير
القانون الدولى بشأن المسئولية والتعويض عن االضرار التى تلحق بمناطق خارج والياتها
جراء أنشطه تدخل فى نطاق واليتها أو سيطرتها ويعد هذا المبدا تأكيدا لما جاء فى المبدأين
( )21،22من أعالن استكهولم(.)5
كما اكد اعالن "ريو " فى مبدأه السادس عشر )  POLLUEUR PAYEURالملوث الدافع )على
تطوير قواعد القانون الدولى فى مجال المسئولية و التعويض عن االضرار البيئية من خالل ما
ينطوى علية فى معناه من انة " كل ما تسبب فى احداث اضرار بيئة للغير يلتزم بدفع التعويض
المناسب كما يتحمل الشخص المسئول عن النشاط المضر بالبيئة وان كان قد جاء فى توصية
مجلس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام  1694ان المقصود من الملوث الدافع هو تحمل
المتسبب فى الضرر أصالح هذا الضرر ودفع تكاليفة اال ان اعالن "ريو" قد القى على عاتق
( )1د  /سيبع طبٌخ اث ٛاٌؼطب  :دٔس انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو فٗ يغبل ؽًبيخ انجيئخ ،انطجؼخ انضبَيخ ،داس
انُٓؼخ انؾذيضخ99’99 ،
( )2د  /طجبح اٌؼشب : ٜٚانًغئٕنيخ انذٔنيخ ػٍ ؽًبيخ انجيئخ  ،يشعغ عبثك  ،ص91
( )3د  /عٗ ٔىٗ سداٚد  :انزُظيى انمبََٕٗ انذٔنٗ نؾًبيخ انجيئخ يٍ انزهٕس ،يشعغ عبثك ص11
(ٌٍّ )4ضيذ ػٓ أػالْ سي-:ٛ
د  /سيبع طبٌخ اث ٛاٌؼطب ِ :شجغ عبثك ,راد اٌّٛػغ .
( )5د ِ /ذّذ طبف ٝيٛعف ِ :جذأ االدزيبؽ ٌٛلٛع االػشاس اٌجيئيخ دساعخ ف ٝأؽبس اٌمبٔ ْٛاٌذٌٝٚ
ٌٍجيئخ ,داس إٌٙؼخ ,اٌطجؼٗ اال 2112 ٌٝٚص ِٚ ,22ب ثؼذ٘ب
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المسئول عن نشاط المضر بالبيئة كافة التكاليف بداية من االصالح وكذا منع حدوث هذه االضرار
وعدم تجاوزها حدود مستويات معينة(.)1
ورغم ان مبدأ الملوث الدافع لم يشكل من وجهة نظر جانب من الفقة الغربى وعلى رأسهم
 JEAN PHILIPPEمبدأ قانونى منصف على اعتبار أنة ليس بالضرورة ان يكون الملوث هو
الذى يدفع تكاليف االضرار الن الدافع اليعنى االخذ بعين االعتبار وأنما يعنى االخذ بالحسبان  .اال
ان يمكن االستناد علية القامة دعوى المسؤولية الدولية من خالل تحقيق التوازن من االتجاه
الوقائى المتمثل فى التدابير الضرورية لخفض التلوث التجاه العالجى المتمثل فى احالية حدوث
أضرار وان كانت مختلفة الدرجات(.)2
ومن خالل هذا االطار التدريجى فقد جاءت اتفاقية ( )LUGANOعام 1663المتعلقه بالمسؤلية
المدنية عن االضرار الناتجة عن ممارسة االنشطة الخطرة واقرت بحق المجتمعات الدولية
بالمطالبة القضائية سواء لمنع النشاط الذى يشكل تهديدا للبيئة أو المطالبة بأتخاذ كافة الوسائل
و االحيتاطات الالزمة لمنع تكرار ثمة أعمال قد يترتب عليها ضرراً للبيئة .وقد اعتبرها بعض
الفقة نموزجا ً لتلك الفترة لتقليل واضعاف اضرار البيئة من خالل اعتمادها من المجلس
االوربى  ..اال انها ورغم ما اوردته عن التعويضات فى مجال المسئولية المدنية اال انها لم تؤخذ
بعين االعتبار كعنوانا ً للتعويضات عن االضرار البيئية بسبب عدم دخولها حيز النفاذ بعد مرور
 16عام على التصديق عليها(.)3
رغم نجاح تلك االتفاقية من وجهة نظر البعض من فقة القانون الدولى فى أيجاد تعريفا ا واضحا ً
للتعويض بصفة عامة والتعويض العينى بصفه خاصة المتمثل في اعادة الحال الي ما كان عليه
قبل االضرار بالبيئة بانه كل وسيله معقوله يكون الغرض منها اعاده تهيئه او اصالح المكونات
( )1د  /أدّذ اث ٛاٌٛفب  :رأِالد دٛي اٌذّبيخ اٌذٌٚيخ ٌٍجيئخ ِٓ اٌزٍٛس ,اٌّجٍخ اٌّظشيخ ٌٍمبْٔٛ
اٌذ,1663 , ٌٝٚص52
وزٌه ساجغ -:
د  /ػجذ اٌؼضيض ِخيّش ػجذ اٌٙبد : ٜدٚس إٌّظّبد اٌذٌٚيخ ف ٝدّبيخ اٌجيئخِ ,شجغ عبثك ,ص63
2
) ( Jean Philippe Barde : Economie et polilique de lienironnmenent ,press ,
unversitaire de france zer edition, paris, 1992, p210.
)3( The 1993 convention on civil Liability for Damage Resulting from
Activities Dangerous to the Environment (Lugano Convention).
Adopted by the council of Europe , is an example that aims to address
this issue based on a regional approach this convention limits
environmental damages or damages by impairment of the
environment’as it is defined by the costs of measures of reinstatement
actually undertaken or to undertaken . Thus ,The Convention is
unable to properly address the reparation of damages to the
environment .It is also important to note that due to insufficient
ratification , the Lugano Convention has not yet entered into force
even after been adopted for more than 16 years.
M. Kazazi , Environmental Damage : In the practice of the un Compensation
Commission ’in law- problems of Definition and Valuation (Oxford
University press،2002)،114.
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البيئة المضروره وكذلك الوسائل التي يكون قصدها انشاء حاله من التعامل اذا كان ذللك معقوال
وممكنا ً بالنسبه للعناصر المكونه للبيئه(.)1
اال ان العديد من المصالح الدوليه التي يحميها القانون الدولي ال تتالئم فى طبيعتها مع ذلك
التعويض العيني المتمثل فى االعاده العينيه وخير مثال على ذلك ما حدث ابان احتالل الواليات
المتحده للعراق الن المسؤولية المدنيه التى أوجبت على الواليات المتحده االمريكيه بدفع مبلغ
من المال لتعويض الصالح الضرر لم تكن جابرة للضرر اال باعاده الحال الى ماكان عليه قبل
االحتالل(.)2
كما ارست اتفاقيه لندن عام  1666اساس اتفاقى النشاء مؤسسات دولية استهدفت تحقيق
مصلحة دولية عامة تتمثل فى تعويض اضرار التلوث الصادر عن السفن يعبر هذا االساس عن
ارادة مجموعة من الدول فى اطار دولى للتعاون تكون لة استقاللية وأجهزتة الخاصة ويمارس
عدد من االختصاصات لتلبيه الحاجات الدوليه فى مجال حمايه المتضريرين من تلوث البيئة –
وذلك من خالل ما نصات عليه المادة ( )41من االتفاقيه من قواعد المسئوليه والتعويض عن
الضرر الناجم عن النقل البحرى لمواد ضاره وخطره يعتمد على اقامه نظام التعويضات يتألف
من محورين اولهما التعويض عن نقل مواراد ضاره وثانيهما عن وقوع حوادث تنطوى على
مواد كيماوية(.)3
المطلب الثانى  /التعويض عن االضرار البيئية فى ضوء أحكام المحاكم الدولية -:
اوال  /التعويض عن االضرارالبيئية فى فتره ماقبل المجكمة الجنائيه الدولية .
تنشا المسئوليه الدولية وفقا للقانون الدولى عندما تخل الدوله بالتزماتها ويترتب على هذا
االخالل اثار تلتزم من خاللة الدولة باصالح الضرار الناتج عن انتهاك هذا االلتزام او خرقة( ).
4

وهذ ما ذهب مؤيدوا نظرية المسؤولية الدولية بمفهوم لحنه القانون الدولى ...وتتضمن :
 كل عمل غير مشروع دوليا ً صادر عن دولة يرتب عليها المسؤوليه الدولية وهىعمل او امتناع عن عمل يعد خرق لاللتزام مؤسس على قاعدة من قواعد القانون الدولىان يسند هذا العمل غير المشروع الى الدولة بأعتبرها شخصا ً قانونيا ً ان يترتب على هذا العمل او االمتناع عنة ضراراً( )1د /عؼيذ اٌغيذ لٕذيً  :أنيبد رؼٕيغ االػشاس انجيئيخ ،داس انغبيؼخ انغذيذح ،انطجؼّ
االٔنٗ،1114،ص. 11
( )2د /ػجذ اٌغِٕ ٝذّٛد  :انًطبنجخ انذٔنيخ ألطالػ انؼشس فٗ انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو ٔ انششيؼخ
االعالييخ ،داس انطجبػخ انؾذيضخ’ انطجؼّ االٔنٗ،1999 ،ص11
( )3د ِ /ذّذ اٌجضاص  :ؽًبيخ انجيئخ انجؾشيخ ,يُشأِ انًؼبسف االعكُذسيخ ،انطجؼخ
االٔنٗ،1119،ص.119
(ٌٍّ )4ضيذ ساجغ
د  /أدّذ ثٍمبعُ  :اٌمؼبء اٌذ , ٌٝٚداس ٘ٛفخ  ,اٌجضائش ,اٌطجؼخ اال,2115, ٌٝٚصِٚ 61ب ثؼذ٘ب
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وبعد ان استقر العرف الدولى على ما انتهت الية لجنة القانون الدولى فى أقرارها للمسئولية
الدولية بالصالح االضرار فقد تأثرت المحاكم الدولية بصدد تطبيق هذا المبدأ  :ويعد قرار
القاضى السويسرى " "MAX HUBERفى قضية ( )SPANISH ZONعام  1625من
أوائل االحكام التى صدرت فى هذا الصدد وتحديداً فى ما يتعلق بالرعايا البريطانيين المضرورين
فى المنطقة االسبانية فى مراكش فقد جاء فى حكمه " ان االثر المترتب على المسؤلية الدولية
هو االلتزام بالتعويض ما لم يكن هذا االلتزام قد نفذ(.)1
كما أكدت على ذلك المبدأ المحكمة الدائمة العدل الدولى فى الحكم االول لها فى قضية
( )CHORZOWفى عام 1629فى النزاع بين المانيا وبولوينا حيث قررت المحكمة "أن من
مبأدى القانون الدولى ان مخالفة أى التزام دولى يتبعه التعويض بطريقة كافية و أن هذا االلتزام
هو نتيجة ضمنية آلى اخالل فى تطبيق أى اتفاقية دولية دون حاجة للنص على ذلك فى نفس
االتفاقية(.)2
كما ورد فى حكمها الثانى فى عام  1621فى ذات القضية " ان المبدأ الرئيسى الذى تشتمل
علية نظرية العمل غير المشروع وهو ذلك المبدأ الذى تم االستقرار علية فى العمل الدولى وعلى
وجه الخصوص قرارات محاكم التحكيم التى تقضى بان اصالح الضرر ينبغى يقرر اال مكان ان
يمحو كل االثار المترتبة على العمل غير المشروع وأن يعيد كلما أمكن الحال ما كان علية
بالتعويض العينى او دفع مبلغ يعادل قيمة التعويض العينى اذ لم تكن االعاده العينية ممكن اما اذا
كانت هناك خسارة اليغطيها التعويض العينى أو ما يقابله فيحكم باداء تعويض مالى عن هذه
الخسارة(.)3
وتوالت تلك الفترة مشروعات المسئولية الدولية لتاكيد على التزام الدولة بأصالح
االضرارالمترتبة على اخاللها بالتزاماتها الدولية  .فقد نصت المادة ( )3من مشروع المسئولية
الدولية ما باللجنة الثالثة من مؤتمر الهاى للتقنين فى عام " 1631ان المسئولية الدولية لدولة
ما تفرض عليها الزاما بأصالح الضرر الناتج عند عدم وفائها بالتزاماتها الدولية كما نصت
الماده االولى من مشروع الجمعية اليابانية للقانون الدولى لتقنين المسئولية الدولية على أن"
تسأل الدولة عن االضرار التى تصيب االجانب فى اشخاصهم وممتلكتاهم اثناء اقامتهم على
اراضيهم التى سببتها لهم االعمال العمدية اوالتقصيرية .المتمثلة فى عدم تأدية موظيفى الدولة
لمهامهم الرسمية(.)4
)1( Warden Mck .Wilson .Objection of the united state to proposed
modification of the Morocco : the change in the united kingdom ( A
therton) to the secretary of state foreign relation .1975 london vol .pp. 951.
953 .
(ٌٍّ )2ضيذ ػٓ Chorzow factory Caseساجغ
Gentian zyberi : The international court of justice and applied for us of
www.utrechtlawreview.org vol 7 issue 1( january ) 2011اَظش انًٕلغ االكزشَٔي
P 204 reparation of international human right and humanitarian law
violation .
3
) ( Gentian zyberi : op cit ،p 209
( )4د  /عبِِ ٝذّذ ػجذ اٌؼبي  :انجيئخ يٍ يُظٕس انمبٌَٕ انذٔنٗ انغُبئٗ ,يشعغ عبثك ،ص111
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كما تعد قضية ()TRAIL SMELTERمن ابراز التطبقات الدولة على تأكيد القضاء الدولى على
ضرورة جسامة الضرر والتعويض عن الفعل غير مشروع فى مجال المسئولية الدولية عن
االضرار البيئية  ..والتى بدأت احداثها فى مدينة( )SMELTERبكندا وتضمنت طلب الواليات
المتحدة االمريكية بتعويضات عن الخسائر التى لحقت باالشخاص و الممتلكات فى واشنطن
والناجمة عن االدخنة السامة التى كان يفرزها المصنع ونقلتها الرياح عبر الحدود(.)1
وقد قررت المحكمة فى حكمها الصادر بتاريخ  1641/3/11بمسؤوليه كندا عن االضرار التى
احدثتها ادخنة المصنع الكائنه باقليمها والزامها بدفع التعويض  91111دوالر بعد ان قررت
"انة وفقا لمبادىء القانون الدولي ليس ألى دولة الحق ان تستخدم او تسمح باستعمال اقليمها
علي نحو يسبب ضرر عن طريق االدخنة ،القليم او ممتلكات او الشخاص دوله اخرى وكانت
الحالة ذاتها النتائج خطيره ويثبت الضرر بأدله واضحة مقنعه(.)2
كما اعادت محكمه العدل الدوليه التاكيد على هذا المبدا فى حكمها الصادر عام  1646بشان
النزاع الدائر بين البانيا وبريطانيا فى قضيه قناه ( )KORFOحيث الحظت المحكمة ان هناك
مبادىء عامة معترف بها فى القانون الدولى مفادها " التزام كل دولة باال تسمح عن علم منها
باستعمال اقليمها الفعال منافيه لحقوق الدولة االخرى(.)3
 وكذا ما اكدتة المحكمة التحكمية فى عام  1656بشأن حكمها فى قضية ( LAKE )LANOUXفى النزاع ما بين فرنسا واسبانيا(.)4
ولعل قضية (التجارب الذرية) والتى أثيرت بين فرنسا واستراليا تعد من أبراز القضايا
التى عرضت امام المحاكم الدولية فى هذا الصدد .حيث تقدمت استراليا بدعوى الى
محكمة العدل الدولية طالبت بعدم مشروعية استمرار التجارب الفرنسية لالسلحة الذرية
فى المحيط الباسيفيكى الجنوبى لمخالفتها لقواعد القانون الدولى المعمول بها واصدار
امر للحكومه الفرنسية بالتوقف عن هذه التجارب الذرية ومطالبة المحكمة بأتخاذ
االجراءات التحفظية لحين صدور حكم نهائى .وبعد ان قررت المحكمة فى عام 1693
بأن تكف فرنسا عن اجراء تجاربها الذرية التى تسببت فى تساقط الغبار على استراليا.
تباينت أراء القضاء ما بين مؤيد ومعارض اال ان القاضى "بينتو" قد ذكر فى حيثيات
قرارة " ان تصويتة ضد المحكمة ال يعنى انة من انصار التجارب الذرية ولكنة مؤيد لكل
ٌٍّضيذ ساجغ -:
= د /ػجذ اٌغِٕ ٝذّٛد  :انًطبنجخ انذٔنيخ ألطالػ انؼشس فٗ انمبٌَٕ انذٔنٗ انؼبو ٔ انششيؼخ
االعالييخ،يشعغ عبثك صٔ114يب ثؼذْب.
( )1د  /طالح ٘بشُ  :انًغئٕنيخ انذٔنيّ ػٍ انًغبط ثغاليّ انجيئخ انجؾشيخ ،داس انُٓؼخ  ،انطجؼخ
االٔنٗ ،1991،ص. 114
2
) ( Reports of international arbitral awards trail smelter case ( united
states
-canda ) 16 April 1938 and 11 march 1941 vol III Pep82 190s .
( )3د ِ /ذّذ ػجذ اٌمبدس اٌفم : ٝانجيئخ  ،لؼيبْب ٔيشكهٓب ٔؽًبيزٓب يٍ انزهٕس انٓيئخ انًظشيخ نهكزبة
1999صٔ.111يب ثؼذْب .
(ٌٍّٚ )4ضيذ ػٓ رٍه اٌمؼيخ.
)Petnen, Bolla de lona reuter : Lake lanoux arbitration (France v . spain
1957n R.I.A.A. vol 101 pp 24-25
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من يتمنون حظر هذه التجارب لما تشكلة من خطورة مع القبول بالتعويض الستراليا عن
االضرار النامجة (.)1
وتجدر االشارة فى مجال العمل الدولى الى االدعاء الكندى ضد االتحاد السوفيتى فى عام
 1696بسبب اطالق االخيرة قمراً صناعيا ً المسمى ب (كوزموس ) ودخولة فى المجال
الجوى لكندا وتسببة فى تنأثر اجزاء منه و نفايات على االقليم الكندى مما حدا بمطالبة
كندا بالتعويض من االتحاد السوفيتى لما ينطوى علية هذا التصرف من مساس بسيادتها
وتسيبة فى اخطار جسيمة على االشخاص و االموال  ،واستندت كندا فى ذلك على
االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية من االضرار التى تسببها االجسام الفضائية
لعام.)2(1692
وعلى صعيد االراء االستشارية لمحكمة العدل الدولية .فقد قررت المحكمة فى رايها
االستشارى حول قانونية التهديد باستعمال االسلخة النووية عام " 1666ان وجود
التزام عام على الدول بأن تكفل احترام االنشطة الواقعه تحت واليتها ورقابتها لبيئة
الدولة االخرى او لمجاالت خارجة عن الرقابة الوطنية هى االن جزء من مجموعة
مبادىء القانون الدولى المتعلقة بالبيئة(.)3
بعد ان بدا واضحا ً اهتمام محكمة العدل الدولية بقضايا البيئة حتى ان نظامها االساسى
انشأ غرفة لمعالجة القضايا البيئية أطلق عليها " غرفة محكمة العدل الدولية لشئون
البيئة" فى عام  1663والتى أعتبرت أنذاك خطوه جاده نحو بناء قضاء بيئى متخصص
ينطوى على معالجة االمتناع الفعلى للكثير الدول ازاء تقديم مثل هذه القضايا الى
المحكمة اال انها  .وبسبب التشكيك المستمر لعمل تلك الغرفة من قبل البعض االمر الذى
اثر سلبيا ً على استمرار العمل بها واللجوء اليها حتى توقفت اجراءات اعادة االنتخابات
الخاصة بها عام  2116االمر الذى يدل على عدم ورود ثمة قضايا اليها منذ ذات
التاريخ(.)4
وقد تميزت فتره أواخر التسعينات بتكريس الجهود الدولية للبحث عن قضاء بيئى
متخصص يتم اللجوء الية لمعالجة مثل هذه القضايا النوعية  .فظهرت هيئات قضائية
أخرى على المستوى الدولى تهدف الى حل النزاعات البيئية الدولية وان لم تتناول
مسألت التعويض على وجة التحديد ومن بين تلك اليئهات ( المحكمه الدولية لقانون
البحار ) والتى ساهم ميالدها فى خلق آليات جديدة تتيح الطراف الدعاوى امكانية
تسوية النزاعات وبدأ العمل بها أكتوبر  1666فأصدرت احكاما ً مختلفة فيما يتعلق
بتفسير بنود اتفاقية (جامايكا) لعام  1612حول قانون البحار(.)5
( )1د  /طالح اٌذيٓ ػبِش  :دّبيخ اٌجيئخ .اثأْ إٌّبصػبد اٌّغٍذخ ف ٝاٌجذبس ,اٌّجٍخ اٌّظشيخ
ٌٍمبٔ ْٛاٌذ ,ٌٝٚاٌّجٍذ ,1663 ,46ص.114
( )2د ِ /ذّٛد دجبصِ ٜذّٛد  :انًغئٕنيخ انذٔنيخ ػٍ االػشاس انزٗ رؾذصٓب االعغبو انفؼبئيخ  ،داس
انُٓؼخ انؾذيضخ  ،انطجؼخ االٔنٗ ، 1119 ،صٔ 191يب ثؼذْب .
( )3د  /ثٓ ػبِش رٔٛغ : ٝاعبط انًغئٕنيخ انذٔنيخ فٗ ػٕء انمبٌَٕ انذٔنٗ انًؼبد ،يُشٕساد انؾهجٗ
انؾمٕليخ  ،ؽجؼخ االٔنٗ  ،1991 ،ص ٔ94يب ثؼذْب .
( )4د ٘ /بٔ ٝدغٓ اٌؼشش / ٜاالعشاءاد فٗ انُظبو انمؼبئٗ  ،داس انغبيؼخ انغذيذح انطجؼخ االٔنٗ
 ،1111صٔ 14يب ثؼذْب .
( )5أٔظش اٌّٛلغ االوزٛس. ٝٔٚ
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كما تعتبر قضية سفينة "سانت فينست" من ابرز القضايا الدولية فى هذا الصدد والتى
تتلخص وقائعها فى تزويد ثالث سفن صيد بالوقود فى المنطقة االقتصادية لدولية
(غينيا) االمر الذى ادى الى اقتياد السفينة الى احد موانئها واحتجاز طاقمها وبعد ان
لجأت تلك الدولة الجزرية الى المحكمة قررت اتخاذ مجموعة من التدبير التحفظية ومنها
الزام غينيا باالمتناع عن أتخاذ اية تدابير قضائية او ادارية ضد السفينة أو طاقمها
وللمحكمة ان تحكم بالتعويض اذا ما ارتأت فى االحوال التى تتيح لها وفقا ً التفاقية
قانون البحار لعام.)1(1612
 التعويض عن االضرار البيئية بعد أنشاء المحكمة الجنائية الدوليةلعبت المحكمة الجنائية الدولية دوراً هاما ً فى ارساء قواعد العدالة الدولية التى أنعقدت عليها
الكثير من أمال المجتمع الدولى والمستقرىء لنظام روما االساسى يجد انة قد اورد فى مادتة
الثامنة فقرة (ب) "أن االنتهاكات الخطيرة االخرى للقانين االعراف السارية على
المنازعات الدولية المسلحة فى النظام الثابت للقانون الدولى اى فعل من االفعال
التالية ...تعمد شن هجوم مع العلم ان الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية فى االرواح او عن
اصابات بين المدنين أو عن الحاق اضرار مدنية او احداث ضرر واسع النطاق وطويل االجل
وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا ً بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة
الملموسة المباشرة(.)2
ورغم اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بدخول الجرائم البيئية نطاق اختصاص المحكمه لما
تسببة من أضرار جسميه على البيئة تمتد أثرها على المدى الطويل مثل استخدام االسلحة
الكيماوية أو النووية  .اال ان المحكمة قد امتنعت عن نظر العديد من القضايا التى عرضت
عليها والتى اشتملت على عناصر متعلقة باالضرار بالبيئة متذرعه بعدم اختصاصها بنظر
تلك الجرائم (.)3
وقد ذهب جانب من الفقة الى القول بأن ما ورد بالمادة الثامنة فقره (ب) من النظام االساسى
للمحكمة الجنائية الدولية بداية اعتراف المجتمع الدولى بأن المخالفات البيئية تؤدى الى
المسئولية الجنائية على الرغم من عدم مثول ثمة اشخاص امام عدالة المحكمة الى اليوم
ولم تكن هناك ثمة اتهامات وفقا ً للماده السابقة قدمت امام المحكمة  ..وتفسير ذلك لدى هذا
http: //www.un.org/depts./los/convention – agreements / texts /unclos
/a.pdf
إٌظبَ االعبعٌٍّ ٝذىّخ اٌذٌٚيخ ٌمبٔ ْٛاٌجذبس
( )1أٔظش اٌّٛلغ االوزٛسٝٔٚ
http: //www.un.org/depts./los/convention – agreements / texts /unclos
/a.pdf
( )2انًبدِ ( )1فمشِ (ة) يٍ انُظبو سٔيب االعبعٗ
)3( Ryan Gilman : Expanding envinamental Justice afterwar : The need for
universal Jurisdiction over environmental war crimes ،colo J.
Int’t envtil l pol y vol 223،2011،p 453
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الجانب من فقه القانون الدولى ان النقائص التى وردت فى تحديد االختصاص جعلت من
المحكمة وفقا ً للمادة الثامنة امر بالغ الصعوبة و كذلك الحال االتهامات غير مضمونه( ).
1

)1( Mark .A.drumbl : waging was against the word: the need to move from
war crimes to environmental crimes .F.I.L.J. vol 22 issue Article 3 1998
not 20 at 127- 128
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خاتمــــــــة
لعبت األمم المتحدة دوراً هاما ً فى تطوير المجتمع الدولى فى جميع مجاالت
المتنوعة و المختلفة بين الجوانب االنسانية والدفاع عن حقوق االنسان والبيئة
والتنميه  ..وقد تعاظم هذا الدور من خالل مهمامات المنظمات الدولية فى انجاز
وابرام العديد من االتفاقيات المتنوعة فى مجال حماية البيئة  ..والعمل على شراء
اسس التنمية المستدامة بين اعضاء المجتمع الدولى وتنظيم المؤتمرات التنمية
على التوعية الدائمة للحفاظ على البيئة والحد من المشكالت البيئية الدولية .
وقد ظهرت أطر الحماية الدولية للبيئة من خالل مبدأ االلزامية التى فرضتة بعض
المعاهدات الدولية رغم تحفظات االنظمة الحاكمة السائدة فى تلك الفتره وال سيما
عقب المصادقة على تلك المعاهدات االمر الذى كان لة تنظيم االثر فى تأثير
القانون الدولى البيئى على القانون الداخلى للدول دون االنتقاض أو المساس يحق
سيادتها على اقليمها ...
ومن الالفت أن المسئولية الدولية عن االضرار البيئية قد أخذت مجاالً واسعا ً فلم
يعد االمر قاصراً على االشخاص المعنوية بل تعداه الى اشخاص القانون الدولى
ولعب فقهاء القانون الدولى دوراً بارزاً فى تحديد تلك المسئولية من حيث العناصر
و االركان  ...بحسبان أن الجريمة البيئية هى جريمة دولية مستمرة وعابرة
للحدود كما أقر القانون الدولى تطبيقاتة القضائية الدولية فى مجال القضايا البيئية
والتى عرفت بالقضايا النوعية  ..وأصدرت محاكم القضاء الدولى أحكاما ً مثلت
نقاطا مرجعيتة للقضاء الدولى المستقبلى فى هذا الصدد ..
توصيـــــات
 -1ضرورة االهتمام بنشر الوعى البيئى من خالل اهتمام رجال القانون بقانون
حماية البيئة  ،وتوجيه االعالم ووسائله الفعالة الى نشر الوعى البيئى ،
وتكثيف البرامج الداعية للمحافظة على البيئة وحمايتها بوجه عام والتركيز
على البحوث والدوريات المتخصصة والبرامج الثقافية التى تحمل طابع
التوجيه واالرشاد للتعامل مع البيئة وكذالك التوضيح واالعالم بالجرائم
البيئية عن طرية عقد الدورات والمؤتمرات والندوات والبحث عن اآلليات
الجيدة لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير
الحكومية  ،وأن تتصف بالسرعة والدقة بعيدة عن االجراءات الشكلية
والسياسية.
 -2التعامل مع الجرائم البيئية وفقا ً لمبدأ العالمية وعالمية قانون العقوبات ،
حيث يمتد تطبيقه فى حالة خارج إقليم الدولة ومهما كانت جنسيته من اجل
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توعية االشخاص الطبيعية والمعنوية وكذا اشخاص القانون الدولى
بالقضايا البيئة من جهة  ،وتحقيق الردع العام والخاص من ناحية أخرى ،
الحكم بجزاء إضافى على المحكوم عليه فى جريمة بيئية مضمونه ..نشر
الحكم فى الجرائد العامة.
 -3ضرورة وضع معاير قانونية بعد دراسة متأنيه إليجاد معايير آمنة تضمن
عدم تلوث البيئة ويجب إخضاعها للرقابة المستمرة  ،وضمن معالجة
اآلليات التداخلية لحماية البيئة.
 -4يتعين على المجتمع الدولى توحيد الجهود الدولية لوضع آليات جديدة
للتعامل مع القضايا البيئية من خالل أحكام وقواعد القانون الدولى للبيئة
خاصة فى ظل عزوف الكثير من الدول عن أعتبار تلك القضايا النوعيه من
القضايا الدولية الهامه الجديرة باالهتمام الدولى.
 -5ضرورة تفعيل الماده الثامنة فقره (ب) من النظام االساسى للمحكمة
الجنائية الدولية والتى تناولت تضمين الجرائم البيئة ضمن الجرائم ضد
االنسانية لمعالجة مسألة االحتصاص  ،،والتى قد تتذرع المحكمة فى
العزوف عن نظر تلك القضايا النوعية.
 -6ضرورة استكمال الجهود الدولية الجاد قضاء دولى دائم ومتخصص للنظر
فى تلك القضايا النوعية والتى ال تقل جرائمها اهمية عن الجرائم الدولية
وال سيما انها لم تعد تخص حياه االنسان بمفرده بل تخص العالم بأسرة بعد
ان حان الوقت لتطوير قواعد القانون الدولى ليتسع للمفهوم الجديد لما
يشملة العالم من تطورات فى جميع النواحى والمجاالت
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