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مقدمة:
لقد فضمت الدراسات واألبحاث أسموب الحماية والوقاية من التموث؛ باعتباره

األسموب األنجع لحماية البيئة من األضرار التي قد تصيبيا ،وىذا استنادا إلى
مبدأ الوقاية خير من العالج ،ولكن إذا كان الحل المثالي يكمن في تشريع وقائي
يؤدى إلى تجنب وقوع األضرار ويمنع قيام أسبابيا فإن نجاح ذلك سيكون

نسبيا،كما أن وقوع األضرار يستحيل منعو كميا.

ولذلك فإن تحمل المسؤولية والتعويض عن األضرار البيئية ،ىو شق ال يمكن

إغفالو وذلك بعد فشل اإلجراءات االحتياطية والوقائية في معاجمة أضرار التموث
البيئي  ،خاصة وأن نظام المسؤولية يحقق؛ باإلضافة لمدور العالجي دو ار أخر

وقائي،إذ سيجد من يمارس نشاطا مض ار بالبيئة نفسو ،مضط ار إلى اإلقالل
ألقصى حد من خطورة أنشطتو تجنبا إللزامو بالتعويضات التي غالبا ما تكون

باىظة

ومن ىذا المنطمق فقد فرض عمى المجتمع الدولي أمر اإلىتمام بقضايا البيئة،

وضرورة وضع سياسة واضحة المعالم لممسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ،وأمام

مختمف الجيود المبذولة لتوفير الحماية لمبيئة واقرار المسؤولية عن اإلضرار بيا
،نتساءل عن طبيعة المسؤولية عن الضرر البيئي وأسسيا القانونية،وىل يعتبر

إعمال مبدأ المسؤولية في المجال البيئي آلية كافية إلصالح الضرر وحماية

البيئة؟

أهمية الدراسة:
في خضم سعى اإلنسان نحو تحسين معيشتو،أفسد من حيث يدرى أو ال يدرى

 ،العديد من األوساط البيئية (حماية اليواء،والماء والتربة والبحار والنباتات )..
،وأحدث خمال في عناصرىا ،فتفاقمت األخطار التي تحدق بالبيئة وبدت األدوات

واالختراعات التي اكتشفيا اإلنسان،وابتكرىا لتحقيق تنمية وتقدمو ،وتحسين مستواه

المعيشي وكأنيا أدوات تخريب وتدمير لمبيئة.

ولمواجية ىذا الوضع الخطير وضع المجتمع الدولي قواعد لممسئولية ،حيث

يمتزم من ثبت في حقو الخطأ أو التقصير إصالح الحال أو التعويض ،لكن أثبتت
ىذه القواعد عدم نجاعتيا فيما يتعمق باألضرار البيئية ،ذلك ألن األضرار البيئية
تتميز بخصائص تختمف عن الكثير من األضرار التقميدية المعروفة في ظل

النظم القانونية الوطنية والدولية .األمر الذي جعل الفقو يعيد النظر في أسموب
التعامل مع الضرر البيئي .حيث عرف موضوع المسئولية الدولية عن األضرار

البيئية جدال فقييا

المشكمة البحثية:
تتمثل اإلشكالية األساسية في مدى كفاية قواعد المسؤولية التقميدية في كافة

المنازعات المثارة بخصوص المسئولية الدولية عن األضرار البيئية؛ السيما فيما
يتعمق بتحديد مصدر الضرر البيئي من حيث تطوره،وأنواعو ،وأسبابو.وتكريس

مبتغى المسئولية الدولية السيما فيما يتعمق بوقف العمل الغير مشروع،إعادة

الحال إلى ما كان عميو والتعويض سواء أكان مالي أو ترضية ،والبحث أن أسس

لممسؤولية الدولية تتناسب التطور مع حجم وتطور األضرار البيئية؟ .
أهداف الدراسة:
وتستمد ىذه الدراسة أىميتيا من خالل :

 -التعرف عمى القواعد التقميدية إلثارة المسؤولية الدولية .

 إبراز الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقميدية في مجال حمايةالبيئة.

 -التوسيع من نطاق المسئولية الدولية  ،وتطوير قواعدىا لمواجية كافة

األضرار البيئية.

 التعرف عمى المفاىيم الحديثة لممسؤولية الدولية عن األضرار البيئية.خطه البحث

نتناول ىذا البحث عمى مبحثين :

المبحث األول:القواعد التقميدية لممسؤولية الدولية واشكالية تطبيقيا فى مجال
حماية البيئة.

المطمب األول :المسؤولية التقميدية كأساس إلسناد المسؤولية الدولية
عن األضرار بالبيئة.

المطمب الثاني :الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقميدية
لممسؤولية المدنية في مجال حماية البيئة.

المبحث الثاني :المفاىيم الحديثة لممسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئة
المطمب األول :نظرية المخاطر(المسؤولية المطمقة)

المطمب الثاني :مبدأ المموث الدافع كأساس إلسناد المسؤولية الدولية

المبحث األول

القواعد التقميدية لممسؤولية الدولية واشكالية تطبيقها فى مجال حماية
البيئة

تعتبر قواعد المسؤولية عن األضرار جزءا أساسيا في كل نظام قانوني،وتتوقف

مدى فاعمية النظام القانوني عمى مدى نضج قواعد المسؤولية فيو.فيي نظام
قانوني يمتزم بمقتضاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي المنسوب إلية
القيام بعمل أو نشاط بمنع وتقميل الضرر الذي يمكن أن يصيب شخص أو أكثر

من أشخاص القانون الدولي نتيجة ليذا العمل أو النشاط ،وكذا االلتزام بإصالح

ما قد يمحق ىذا األخير من أضرار(.)2

ورغم الصعوبات التي تكتنف تحديد اإلطار القانوني ألركان المسؤولية المدنية

عن األضرار البيئية؛ إال أن تحمل المسؤولية المدنية والتعويض عن األضرار

البيئية ىو شق ال يمكن إغفالو بعد فشل اإلجراءات االحتياطية والوقاية في
معالجة أضرار التموث البيئي .

المطمب األول

المسؤولية التقميدية كأساس إلسناد المسؤولية الدولية عن األضرار بالبيئة
إن تحديد أساس المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية يكتسي أىمية بالغة،

وأمام استفحال األضرار البيئية واتخاذىا ألشكال جديدة لم تكن لتعرف من قبل ،
وقع جدل فقيي حول أساس ىذه المسؤولية .فنادي جانب من الفقو بتطبيق
النظرية التقميدية لممسؤولية الدولية القائمة ،إما عمى أساس الخطأ وىو ما نتطرق

لو في الفرع األول واما عمى أساس العمل الدولي غير المشروع ،وىو ما
سنتعرض لو في الفرع الثاني
أوال :نظرية الخطأ

 ) 1أحمد أكسندرى ،أحكام حماٌة البٌبة من التلوث فً ضوء القانون الدولً العام ،رسالة
دكتوراه ،كلٌة الحقوق ،جامعة الجزابر ، 1991،ص. 063

عمل الفقيو اليولندي "جروسيوس" في نياية القرن (الثامن عشر) عمى نقل

نظرية الخطأ من القانوني الداخمي إلى النظام القانوني الدولي ،ومفاد ىذه النظرية

كما شرحيا "جروسيوس" في كتابو قانون الحرب والسمم()2؛ أن الدولة ال يمكن أن
تعتبر مسؤولة مالم تخطئ؛ ومن ثم ال تقوم المسؤولية الدولية مالم يصدر من

الدولة فعل خاطئ يضر غيرىا من الدول(.)2

وىذا الفعل الخاطئ إما أن يكون خطأ (ايجابيا) يتمثل في قيام الدولة بأنشطة

بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياىا( ،)3واما أن يكون (سمبيا) في صورة
االمتناع أو النكول عن القيام بعمل كان ينبغي القيام بو ،فإذا انتفى الخطأ فال
مسؤولية عمى الدولة إذ ال تعويض بغير ثبوت الخطأ أو اإلىمال(.)4

 ) 1معمر رتٌب محمد عبد الحافظ ،المسؤولٌة الدولٌة عن نقل وتخزٌن النفاٌات الخطرة،دار
النهضة العربٌة ،مصر ، 7332،ص. 013
 ) 7ومن أنصار هؤالء الفقٌه "جورج سٌل"،والذي ٌرى أن "مخالفة قاعدة من قواعد القانون
الدولً معناه اغتصاب ،أو تجاوز فً السلطة ،أو تعسف فً استعمال السلطة ،أو عدم القٌام
باخت صاص معٌن .اى بكل بساطه وجود خطأ ألحد األعوان فً أداء وظٌفته ،ثم ٌضٌف بأننا
ال ندرى ماذا تعنى قانونا كلمة خطأ أن لم تكن تصرفا مخالف لقواعد القانون"  .ولٌد محمد
على السٌد عرفه ،المسبولٌة الدولٌة عن زرع األلغام األرضٌة فً مصر ،رسالة دكتوراه،
كلٌة الحقوق  ،جامعه المنوفٌة،7332،ص.071
كما عبر عنها الفقٌه "جورج سالفٌول" والذي سار فً نفس االتجاه معبر عن أرابه فً
المحاضرات التً ألقاها سنه ( )1900بأنه" إذا أخذنا مصطلح المسبولٌة ،بمفهومه الواسع
بمعنى االلتزام الناتج عن عمل غٌر مشروع؛ فانه من التناقض أن نتحدث عن المسبولة بدون
خطأ ،وذلك أن وجود عمل غٌر مشروع معناه وجود خطأ وأن هذا األخٌر ال ٌنشأ إال عند
انتهاك قاعدة قانونٌة" د.محسن عبدا لحمٌد افكرٌن ،النظرٌة العامة للمسبولٌة الدولٌة عن
النتابج الضارة عن أفعال ال ٌحظرها القانون الدولى،المرجع السابق،ص12
ومن الفقه العربً " عبر عنها د".على صادق أبو هٌف" فٌشترط لقٌام المسبولٌة الدولة توافر
الخطأ فً جانب الدولة المشكو منها ،وٌستوي أن ٌكون الخطأ متعمدا ،أو عن إهمال  .د.على
صادق أبوهٌف ،القانون الدولً العام  ،منشاة المعارف ،اإلسكندرٌة  ،1990،ص.732
 ) 0عمر محمود أعمر ،دور المسؤولٌة الدولٌة فً حماٌة البٌبة من التلوث ،مجلة العلوم
القانونٌة ،كلٌة القانون ،جامعة بغداد ،المجلد ، 76العدد، 7311، 1ص. 010
 ) 3كما بٌن األستاذ "محمد حافظ غانم" الحاالت التً ٌمكن الرجوع فٌها إلى نظرٌة الخطأ
بقوله "ال ٌتطلب القانون الدولً لترتٌب المسبولٌة الدولٌة وقوع خطأ معٌن أكثر من مخالفة
الدولة اللتزاماتها الدولٌة ،اللهم فً األحوال التً ال ٌضع فٌها هذا القانون التزاما صرٌحا على
الدولة بعمل أو بامتناع عن عمل ،بل ٌكتفً أن ٌطلب منها بذل العناٌة واالهتمام الالزمٌن كما
فً حالة التزام الدولة بمنع رعاٌاها من االعتداء على أرواح وأموال األجانب المقٌمٌن فً
إقلٌمها .وٌجب أن ٌفهم الخطأ هنا بالمعنى الواسع الذي اخذ به القضاء االدارى الفرنسً فً

وتستند ىذه النظرية إلى أن الدولة؛ لم تتخذ من جانبيا التدابير الالزمة لمنع

وقوع ىذه األعمال ،أو أنيا لم تعاقب مرتكبييا ،ولذلك فإنيا تعتبر شريكة فيما

وقع من أعمال(.)2

لقد سمم القضاء الدولي في مرحمة من مراحمو بنظرية الخطأ كأساس لممسئولية

الدولة الدولية ،غير أن ىذا التسميم كان يختمف باختالف الظروف المحيطة

بالقضية  ،فقد أقامت بعض أحكام القضاء الدولي مسؤولية الدولة الدولية ،عمى
الرغم من عدم توافر الخطأ بمفيومو الشخصي ،مكتفيو في ذلك بمجرد وجود

تقصير أو إىمال من جانب الدولة في اتخاذ التدابير العممية لحماية األجانب كما

ىو األمر في قضيو "يومنس"( ، )2( )2880وكذا "روبرت" (.)1

نظرٌة الخطأ المصلحً ،بحٌث ال ٌشترط فٌه عمد أو إهمال معٌن ٌقع من احد موظفً الدولة
فً أثناء مباشرة عمله أو بمناسبة بل ٌكفى وجود نقص فً تنظٌم المرفق العام أو فً سٌره"
.انظر:د .محمد حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولً العام،مطبعة النهضة العربٌة،القاهرة1962،
ص.623/620
 ) 1سا ه نكته رداود محمد ،التنظٌم القانونى الدولى لحماٌة البٌبة من التلوث ،دار الكتب
القانونٌة،مصر  ، 7317،ص. 121
 )1وهو موطن أمرٌكً تم اغتٌاله عندما كان برفقه زمٌل له فً منزل هذا األخٌر الذي هجم
علٌه احد العاملٌن المكسٌكٌٌن فً داره القتضاء دٌن له ،فقام األمرٌكً بإطالق الرصاص فً
الهواء لتخوٌف المكسٌكً حتى ٌنصرف فإذا به ٌستنجد بزمالء ٌقدر عددهم بحوالً ألف
شخص ،وهجموا على منزل األمرٌكً وفور سماع مدٌر المؤسسة بالحادث طلب من شٌخ
البلدٌة التدخل لمنع تأزم الوضع وإعادة النظام ،إال أن شٌخ البلدٌة أمام عجزه طلب من رجال
األمن التدخل لوضع حد لهذه الفوضى وإذا برجال األمن ٌذهبون إلى عٌن المكان وٌطلقون
النار على األمرٌكً ،وعند فرار االمرٌكٌن اآلخرٌن على اثر اشتعال النار فً سقف منزلهما
تم التعرض لهما أٌضا ،ومن هنا تدخلت الحكومة األمرٌكٌة لطلب التعوٌض لصالح بومانس
هنرى.
وقد عقدت اللجنة المختلطة األمرٌكٌة المكسٌكٌة جلسه لها لدراسة هذه المشكلة وبعد النظر
فً القضٌة والظروف المحٌطة بها حكمت اللجنة بالتعوٌض البن هنرى ٌومنس وأقرت
بمسبولٌة الحكومة المكسٌكٌة على أساس الخطأ ،حٌث أن الحكومة المكسٌكٌة أهملت فً حماٌة
االمرٌكٌن وقصرت فً مالحقة ومعاقبة المجرمٌن مع العلم أن حوالً ألف شخص كانوا قد
تجمعوا أمام منزل الرعاٌا االمرٌكٌن ،ولم ٌتم اعتقال اال ثمانٌة عشر شخصا ثم أطلق سراحهم
بضمان صوري والباقون قد فروا من السجن قبل تنفٌذ الحكم علٌهم.انظر :جٌرهارد فان
غالن،القانون بٌن األمم ،تعرٌب عباس العمر،ج ، 1منشورات دار اآلفاق الجدٌدة ،بٌروت،
لبنان  ،بدون تارٌخ نشر ،ص.111

فمم تكن نظرة القضاء الدولي واحدة في جميع الحاالت ،حيث أن مسئولية

الدولة كانت تتكيف تبعا لدرجة الخطأ ،وىى تختمف من حالة إلى أخرى ،مثال
بالنسبة لمضرر الذي يمحق بالممثمين الدبموماسيين؛ نجد انو يكفى في ىذه الحالة
إثبات مجرد خطأ بسيط من جانب الدولة إلثارة مسئوليتيا ،والسبب في ذلك يعود

إلى طبيعة ىؤالء األشخاص ،باعتبارىم ممثمين لدوليم ومن ىنا كان الشخص

محل اعتبار ،وبالتالي ،فان الضحية إذا كان ذو طبيعة خاصة فان مسئولية
الدولة تقوم لمجرد ثبوت خطأ بسيط في جانب الدولة المضيفة كما ىو الشأن فى

قضية " .)2("chapnanوعمى الرغم من ثبوت الخطأ فانو لم تكن ىناك مسئولية
 )2هارى روبرت مواطن أمرٌكً ٌقٌم بالمكسٌك حٌث اتهم بالمشاركة فً الهجوم لٌال على
بٌت احد األشخاص ٌدعى "وانس" ،تم توقٌفه فً شهر ماٌو ( )1977من طرف السلطات
المكسٌكٌة التً أودعته غٌاهب السجن لمدة تسعة عشر شهرا بدون محاكمة.بحٌث اعتمدت
المحكمة على ركن الخطأ كأساس وحٌد للمسبولٌة ،المتمثل فً إهمال دولة المكسٌك فى
محاكمته وإٌداعه بالسجن لمدة تسعه أشهر دون محاكمه.
Alwyn Freeman ," Responsibility of state for Unlawful acts fd their
armed forces ", R.C.A.D.I ,1955,Vol88 ,p.312.
وفى سنه ( )1906تقدم ممثل الحكومة األمرٌكٌة بعرٌضة ٌطلب فٌها من لجنة التحكٌم
المختلطة (األمرٌكٌة المكسٌكٌة) تعوٌضا ،مسببا طلبه بان السلطات المكسٌكٌة لم تحترم بعض
اإلجراءات الدستورٌة ،وهذا ٌعنى أنها أهملت فً واجبها وهو ٌمثل خطا ارتكبته الحكومة
المكسٌكٌة مع العلم أن المادة العشرون من الدستور المكسٌكً تنص على وجوب محاكمة
المعتقلٌن فً األشهر األربعة التالٌة على أقصى حد أو فً االثنى عشر شهرا التً تلً توقٌفه،
فً حٌث نجد أن هذا المواطن األمرٌكً ظل فً السجن مدة تسعة عشر شهرا بدون أن تدرس
حالته أو ٌحكم فً قضٌته ،وهذا ما ٌشكل إهمال الحكومة المكسٌكٌة فً محاكمة المواطن
األمرٌكً وهو ٌدخل ضمن أعمال الخطأ التً ٌؤسس علٌها مسبولٌة الدولة.انظر :جٌرهارد
فان غالن،القانون بٌن األمم ،تعرٌب عباس العمر،ج،1المرجع السابق،ص.116
 )1تعود وقابع تلك القضٌة إلى تلقى القنصل األمرٌكً فً المكسٌك تهدٌدا مفاده انه إذا ما تم
إعدام اثنٌن من اللصوص المحكوم علٌهم فان حٌاة هذا القنصل ستكون فً خطر ،وبعد هذا
التهدٌد طلب القنصل األمرٌكً من السلطات المكسٌكٌة توفٌر حماٌة خاصة له ورغم إعدام
اللصٌن بالكهرباء فً شهر أوت فان القنصل األمرٌكً قد قتل فً شهر ٌولٌو.وكان من
المتعذر إثبات وجود عالقة أكٌدة بٌن واقعة االغتٌال أو التهدٌد من جهة ،وبٌن واقعة الحماٌة
من جهة أخرى ،بل أن كان من المتعذر إثباته حتى ولو أعطٌت الحماٌة المطلوبة فان تلك
الحماٌة سوف لن تحول دون قتل ذلك القنصل واضعٌن فً االعتبار أن مقتله قد تم قبل إعدام
اللصٌن.ومن ثم انتهت اللجنة إلى إقرار مسبولٌة الحكومة المكسٌكٌة ،والشك أن هذا الحكم قد
اخذ فً اعتباره شخص الضحٌة ،ومن ثم كان مجرد قٌام رٌنه على خطأ بسٌط جدا كافٌا
إلثارة مسبولٌة الدولة.انظر :بن عامر تونسً ،أساس مسبولٌة الدولة أثناء السلم فً ضوء

دولية ذلك أن القضاء في بعض الحاالت ،كان يأخذ في االعتبار العوامل

السياسية ،وكذلك المصمحة في تحقيق السالم،كما ىو الشأن قضية "الفارين من
كرابالنكا" (محكمة الىاي الدائمة لمتحكيم لسنو .)1( )2909

إال أن ىذه النظرية تعرضت النتقادات عديدة من فقياء القانون الدولي (،) 2
عمى الرغم من استقرارىا في األحكام الوضعية لمقانون الدولي لفترة من الزمن

عمى أساس موضوعي ،وىو مخالفة االلتزام التي تفرضيا قواعد القانون الدولي(،)3
القانون الدولً المعاصر ،رساله دكتوراه،كلٌة الحقوق،جامعة القاهرة ،1929،ص. 26د.نصر
الدٌن قلٌل ،مسؤولٌه الدولة عن انتهاكات القانون الدولى  ،رساله دكتوراه ،كلٌة الحقوق
،جامعه الجزابر  ، 7312/7316 ،1ص. 39
 )2أن عدد من األشخاص العاملٌن فً نطاق القوات الفرنسٌة فً مراكش قد فروا من الخدمة
وتمكنوا بمساعدة القنصل األلمانى فً الدار البٌضاء من ركوب سفٌنة ألمانٌة والذوا بالفرار،
فقامت السلطات الفرنسٌة باتخاذ بعض اإلجراءات التً تنطوي على سوء معاملة وتعدٌد بعض
األشخاص فً القنصلٌة األلمانٌة وكان من بٌنهم مغاربة ففً هذه القضٌة نالحظ أن-1 :أن
سوء التصرف والتهدٌد الصادر من السلطات الفرنسٌة لم ٌكن مبررا ومن ثم ٌمكن أن ٌكٌف
على انه خطأ من جانب فرنسا-7.أن مساعدة القنصل االلمانى للفارٌن ٌعتبر أٌضا خطا
جسٌما.
وعلى الرغم من كل هذا فقد انتهت المحكمة إلى عدم تقرٌر مسبولٌة فرنسا عن سوء المعاملة
والتهدٌد ،كما قررت عدم مسبولٌة ألمانٌا عن التصرف الصادر من القنصلٌة األلمانٌة .الواقع
أن المحكمة ما كانت تنتهً إلى هذه النتٌجة لو أنها لم تأخذ بعٌن االعتبار المصالح السٌاسٌة
والحفاظ على السالم ،هذه االعتبارات أحالت دون تقرٌر المسبولٌة الدولٌة بالرغم من ثبوت
الخطأ من الجهتٌن.
 ) 7وقد قام الفقٌه "لوٌس كافارٌه" بجمع االنتقادات التً وجهت إلى النظرٌة ،وبعد أن
استعرض موقف القضاء الدولً إزاء إعمال هذه النظرٌة انتهى إلى نتٌجة ثالثٌة :
 -1أن الخطأ لٌس ضرورٌا دابما لقٌام المسبولٌة ،فالقضاء ٌقبل المسبولٌة بعٌدا عن فكرة
الخطأ بالنظر إلى مفاهٌم أخرى مثال الضرر أو طبٌعة نشاط الدولة.
 -7أن الخطأ أٌا كان لٌس دابما كافٌا لقٌام المسبولٌة ،فالقضاء الدولً ٌتطلب فً بعض
الحاالت درجة معٌنة من الخطأ لكً تقوم المسبولٌة على أساس الخطأ ،كما فً حالة مسبولٌة
الدولة عن أعمال رجال البولٌس ،أو القوات المسلحة اى موظفً الدولة المكلفٌن بحماٌة
األجانب مثال ،وقد ٌكتفً بالتحقٌق من غٌاب السلوك الواجب.
 -0بالرغم من وجود الخطأ ،فمن المتصور عدم قٌام المسبولٌة الدولٌة للدولة ،بمعنى أن الخطأ
أحٌانا ال ٌؤدى إلى المسبولٌة دابما وذلك ألسباب سٌاسٌة ،أو لمصلحة علٌا للسالم فقد ترى
الجهة القضابٌة عدم إقامة المسبولٌة .د .بن عامر تونسً ،أساس مسبولٌة الدولة أثناء السلم فً
ضوء القانون الدولً المعاصر ،المرجع السابق ،ص.93
 ) 0ناظر أحمد مندٌل  ،المسؤولٌة الدولٌة عن مضار التلوث البٌبى العابر للحدود ،مجلة جامعة
تكرٌت للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة ،العدد، 0السنة االولى، 7339،ص. 013

وذلك بسبب عدم مسايرتيا لمتطور العممي والتكنولوجي المعاصر وما صاحبو من

نشوء أضرار فادحة دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف ،نتيجة التخاذ الدولة
الحيطة الالزمة – مما يمنع وجود الخطأ أو اإلىمال -ورغم ذلك يمحق الضرر

دولة أخرى .فضال عن صعوبة إثبات الخطأ بل استحالتو في بعض األحيان .لذا
اتجيت األنظار إلى نظرية أخرى ،يعد جوىر المسؤولية فييا (العمل الدولي غير

المشروع)

ثانيا :نظرية العمل الدولي غير المشروع

دفعت االنتقادات الموجية إلى نظرية الخطأ بعض الفقياء؛ إلى السعي لتعديل

أساس المسؤولية لتواكب التطور الجديد ،فقدم الفقيو "انزيموتى" نظريتو التي تقوم

عمى أساس موضوعي()2؛ ىو مخالفة قواعد القانون الدولي ،وسميت ىذه النظرية

بنظرية العمل الدولي غير المشروع(.)2

 ) 1د.وائل أحمد عالم ،مركز الفرد فً النظام القانونً للمسئولٌة الدولٌة،دار النهضة العربٌة
،القاهرة ،2001،ص. 14
 ) 7وٌتجه غالبٌه الفقه الدولً المعاصر إلى اعتبار العمل غٌر المشروع دولٌا أساسا وحٌدا
للمسئولٌة الدولٌة ،ومن هذا االتجاه  ،نجد الفقٌه "روسو" الذي ٌقرر أن "أحد المبادئ الراسخة
فً فقه القانون الدولً ،واألكثر تأكٌدا فً العرف والقضاء الدولٌٌن المعاصرٌن ،هو المبدأ
الذي بمقتضاه تتحمل الدولة مسئولٌة األضرار الناتجة عن سلوكها الذي ٌمكن وصفه بعدم
المشروعٌة ،وفقا لقواعد القانون الدولً وعندما تستبعد نظرٌة الخطأ فان األساس الوحٌد
المقبول للمسئولٌة الدولٌة ،هو مخالفة إحدى قواعد القانون الدولً"  .شارل روسو،القانون
الدولً العام،األهلٌة للنشر والتوزٌع ،بٌروت، 1892،ص .111كما اعتبر "بول روتٌر"
العمل غٌر المشروع أساسا للمسئولٌة الدولٌة بل الشرط األول واالهم لقٌامها"  .شاشعٌة
لخضر ،األساس القانونى الدولى لمسؤولٌة فرنسا عن تجاربها النووٌة فى الجزائر (دراسة
لتحدٌد القواعد الموضوعٌة واإلجرائٌة فى القانون الدولى للمطالبة فرنسا بالتعوٌض) ،مجلة
الواحات للبحوث والدراسات،جامعة غرداٌة،الجزائر،المجلد ،7العدد ، 2014، 2ص.113
ومن أنصار هذا االتجاه من الفقه العربً د" .محمد حافظ غانم" والذي ٌقر أن "القانون الدولً
ال ٌتطلب لترتٌب المسئولٌة الدولٌة وقوع خطأ معٌن ،أكثر من مخالفة الدولة اللتزاماتها
الدولٌة ،اللهم إال فً األحوال التً ال ٌضع فٌها هذا القانون التزاما صرٌحا على الدولة بعمل
أو امتناع عن عمل ،بل ٌكتفً بان ٌطلب منها بذل العناٌة واالهتمام الالزمٌن؛ كما فً حالة
التزام الدولة بمنع رعاٌاها من االعتداء على أرواح وأموال األجانب المقٌمٌن على إقلٌمها،
وٌجب أن ٌفهم الخطأ هنا بالمعنى الواسع الذي أخذ به القضاء االدارى الفرنسً فً نظرٌة
الخطأ المصلحً ،بحٌث ال ٌشترط فٌه عمد أو إهمال معٌن ٌقع من أحد موظفً الدولة فً

والفعل غير المشروع دوليا ىو :ذلك السموك المنسوب لمدولة – وفقا لمقانون

الدولي – والذي يتمثل في فعل أو امتناع يشكل مخالفة ألحد التزاماتيا الدولية

النابعة من القواعد الدولية االتفاقية،أو العرفية،أو المبادئ العامة لمقانون،ومعيار

عدم المشروعية ىو معاير موضوعي ال عبره فيو لنشأة االلتزام ألن مخالفة أى

التزام دولي أيا كان مصدره ،مولد لمسؤولية الدولة،ودون النظر لوصف الفعل في

القانون الداخمي(.)2

ويشترط لقام المسؤولية الدولية وفقا ليذه النظرية ،عند أغمب الفقياء توافر

شرطين:أوليما (موضوعي)  :يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل يتعارض من

الناحية الموضوعية مع االلتزامات الدولية لمدولة (،الثاني) شخصي  :بمعنى أن
()2

يكون التصرف منسوبا إلى أحد أشخاص القانون الدولي

.

وال يعتبر الضرر ركنا لقيام ىذا النوع من المسؤولية طبقا لالتجاه الغالب في

الفقو الدولي  ،وان كان يمعب دو ًار ىاماً في تقدير التعويض،أو عند اتخاذ التدابير

المضادة التي تتخذىا الدولة المضرورة لمرد عمى الفعل غير المشروع دوليا(.)3

ىذا وقد ىذه النظرية القائمة عمى ترتيب المسؤولية عمى الدولة قبوال لدى

القضاء الدولي ،فقد قضت محكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ ()20227/7/26
إلى أن المبادئ المستقرة في القانون الدولي تقضى أن مخالفة التزام دولي تستتبع

االلت ازم بالتعويض بنحو كاف ،وأن ىذا االلتزام بالتعويض ىو النتيجة الحتمية

أثناء مباشرة عمله أو بمناسبته ،بل ٌكفى وجود نقص فً تنظٌم المرفق العام أو سٌرة" .
د.محمد حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولً العام،المرجع السابق ،ص.693
 ) 1سعٌد سالم الجوٌلى ،مواجهة اإلضرار بالبٌئة بٌن الوقاٌة والعالج ،بحث مقدم لمؤتمر
الدولى لكلٌة الشرٌعة والقانون بجامعة العٌن –االمارات العربٌة المتحدة – بعنوان نحو دور
فعال للقانون فى حماٌة البٌئة وتنمٌتها -الفترة من  4-2ماٌو ، 1888،ص. 16
 ) 7معمر رتٌب محمد عبد الحافظ ،المسؤولٌة الدولٌة عن نقل وتخزٌن النفاٌات الخطرة ،
المرجع السابق  ،ص. 334
 ) 0سعٌد سالم جوٌلى ،مواجهة اإلضرار بالبٌئة بٌن الوقاٌة والعالج ،بحث مقدم لمؤتمر الدولى
لكلٌة الشرٌعة والقانون ،جامعة العٌن ،االمارات العربٌةة المتحةدة – بعنةوان دور فعةال للقةانون
فى حماٌة البٌئة وتنمٌتها -الفترة من  4-2ماٌو عام ، 1888ص. 16

ألي إخالل بقواعد القانون الدولي،وقد تم التأكيد عمى ىذا االلتزام بمناسبة النزاع
بين (ألمانيا) و(بولندا) بخصوص مصنع شورزوف ".)2("Chorzow

غير أن ىذه النظرية لم تتمكن من مسايرة التطورات ،والتقنية التي شيدىا

العالم في مجاالت عديدة؛ ومنيا استخدام الفضاء ،والطاقة الذرية ،التي أدت الى
ظيور أخطار استثنائية تمخص أضرار مدمرة بالدول األخرى،وأثبتت عجزىا في
تحديد األساس القانوني عن مثل ىذه األضرار التي تعد من وجية نظر القانون

الدولي أعماال مشروعة .واستمزم ذلك ضرورة البحث في االتجاىات الفقيية
الحديثة  ،عن أساس أخر يكفل حماية حقيقة لمبيئة(.)2
المطمب الثاني

الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقميدية لممسؤولية المدنية في
مجال حماية البيئة

ينفرد نظام المسؤولية عن مضار التموث البيئي ،بالنظر لحداثة المشكالت
البيئية بصفو عامة وحداثة االىتمام بيا ،عن غيره من أنواع المسؤولية األخرى

بخصائص من عدة وجوه؛ والسيما من حيث كم المصاعب التي تقف عقبة أمام
سبيل حصول المتضرر عمى التعويض الالزم لجبر الضرر الذي لحق بو جراء

التموث .مما يثبت عدم صالحية تطبيق القواعد التقميدية لممسؤولية المدنية في

المجال البيئي

أوال :صعوبة تحديد األركان الرئيسية لممسؤولية عن األضرار البيئية:
 ) 1بٌن "ألمانٌا" و"بولونٌا" فً (ٌ 26ولٌو  )1827والذي قرر "انه من مبادئ القانون الدولً
أن مخالفة التزام دولً ٌستتبع االلتزام بالتعوٌض عن ذلك بطرق كافٌة ،وان االلتزام
بالتعوٌض هو النتٌجة الحتمٌة الى إخالل بتطبٌق اى اتفاقٌة دولٌة ،دون الحاجة للنص على
ذلك بطرٌقة صرٌحة فً نفس االتفاقٌة"  .وبناء على ذلك انتهت المحكمة إلى تقرٌر مسئولٌة
"بولونٌا" على أساس إخاللها بتعهد دولً ،وهو مستمد من اتفاقٌة جٌنٌف سنه ( )1822بٌن
"ألمانٌا" و"بولونٌا" بشأن سٌلٌزٌا العلٌا "  .فنتٌز على  ،المسؤولٌة الدولٌة الناجمة عن التلوث
البٌئى ،رساله ماجستٌر  ،كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعة قاصدى مرباح ورقلة ،
، 2014/2013ص. 10
 ) 7ناظر أحمد مندٌل  ،المسؤولٌة الدولٌة عن مضار التلوث البٌبى العابر للحدود  ،المرجع
السابق،ص. 311

 -2صعوبة تحديد الخطأ :فالمسؤولية إذا ما أخذت من المنظور التقميدي؛

فيناك صعوبة في تحديد المراد بالخطأ (صوره ومعياره وكيفية إثباتو ولمن ينسب)

(.)2

 -2صعوبة تحديد الضرر الموجب لممسؤولية :وتظير تمك الصعوبة من

وجيين:

 -أن الضرر ال يتحقق دفعة واحدة ،بل يتوزع عمى شيور وربما عمى سنوات

عديدة،حتى تظير أعراضو ،كالتموث اإلشعاعي مثال.

 -أن األضرار الناتجة عن تموث البيئة،قد تكون أض ار ار غير مباشرة ،فيي ال

تصيب اإلنسان أو األموال مباشرة ،فإذا انبعث عن مصنع غازات سامة ،أدت
الى تموث المراعى المجاورة.مما أدى إلى نفوق جميع ماشية أحد المزارعين،ومن

ثم عجز ىذا األخير عن زراعة أرضو،ونضوب مواردىن مما أقعده عن سداد

ديونو وانتيى بو األمر إلى اإلفالس .فما ىو الحد الذي تقف عده مسؤولية ذلك

المصنع من بين تمك األضرار جميعا ؟ىل يسأل عن المواشي التي نفقت نتيجة

تموث المراعى،دون األضرار الالحقة عمى ذلك ؟

إن تسمسل األضرار يثير عقبات كبيرة أمام إثبات عالقة السببية ،.وكل ىذا

يجعل القضاء يتردد كثيرا،بل يرفض غالبا الحكم بالتعويض ،وقد يؤكد موقفو

باعتبار إن تمك األضرار البيئية ىي أضرار غير مرئية،ويصعب ،إن لم يكن

مستحيال تقديرىا(.)2

 -3عالقة السببية بين التصرف المخالف والضرر عنو:يثير التموث العابر

لمحدود عدة مشاكل منيا:

 ) 1محمد بواط ،فعالٌة نظام المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من التلوث  ،مجلة األكادٌمٌة
للدراسات االجتماعٌة اإلنسانٌة،الجزابر،العدد  ، 7316، 11ص. 121
 ) 7أحمد اسكندرى ،أحكام حماٌة البٌبة من التلوث فً ضوء القانون الدولً العام،المرجع
السابق ،ص . 301

أ -المسافة :حيث ال يمكن أن تحدد بدقة المسافة التي تفصل بين مصدر

الضرر ،وبين المكان الذي حدث فيو الضرر .فتموث اليواء الجوى  ،أو تموث

المياه بالنفايات المشعة أو باألدخنة ال يعرف حدوداً معينة ،ولكنو يمتد غمى
()2

مسافات بعيدة ،من الصعب تحديدىا والسيطرة عمييا أيضا

.

ب -تقدير التعويض :من الصعب تقدير التعويض في حالة التموث العابر

لمحدود  ،ففي بعض الحاالت من التموث ،كحالة التموث النووي الذي ال تظير

بصورة فورية وانما تظل كامنة  ،ثم تظير بعد عدة سنوات ،ومن ىنا يثار مشكل
تحديد حجم الخسائر واألضرار فور وقوع الحادثة حتى يتم تقدير التعويض المالئم

لمضرر الناتج(. )2

ج -صعوبة حصر أنواع التموث :ففي بعض حاالت التموث التي تصيب

النبات ،أو الحيوان ،أو حتى عناصر البيئة المختمفة ،يصعب تحديد مصدر ونوع
التموث الذي تسبب في الضرر ،وذلك نتيجة تفاعل عدة أنواع من التموث ،وذلك

كما في حالة تمويث مياه األنيار الدولية بإلقاء النفايات ،أو بتصريف مياه

المصانع ،والمفاعالت النووية(.)3

د -صعوبة حصر أثار التموث :فمن الثابت عمميا أن مصادر التموث ال تحث

دائما نتائج مماثمة ،ذك ألن الظروف الطبيعية تمعب دو اًر ىاماً في ىذا المجال
،فعند إلقاء نفايات مثال في نير ال يحدث ذات األضرار خالل فترة حركة المياه،

باإلضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل الرياح،الشمس ،الضباب والتي من الممكن

 ) 1ناظر أحمد مندٌل  ،المسؤولٌة الدولٌة عن مضار التلوث البٌبى العابر للحدود  ،المرجع
السابق ،ص . 032
 ) 7فاطمة بوخارى ،التعاون الدولى فى مجال حماٌة البٌبة  ،رساله ماجستٌر ،كلٌة الحقوق ،
جامعة ٌحٌى فارس – المدٌة ، 7331 ،ص. 173
 ) 0سعٌد سالم الجوٌلى ،مواجهة اإلضرار بالبٌئة بٌن الوقاٌة والعالج،المرجع السابق،ص.12

أن تؤثر عمى التموث الجوى ،ومن ىنا يصعب إسناد األضرار إلى مصدر محدد

 ،وبالتالي يصعب المطالبة بالتعويض(.)2

ثانيا :صعوبة تحديد فاعل التموث :من أىم الصعوبات التي تحيط بجوانب ىذا

النوع من المسؤولية؛ التحديد الدقيق ليوية المسؤول عن النشاط المموث؛ وكذلك
عن حجم مشاركتو( ،)2أو نصيبو في المسؤولية إذا ما تم التوصل إليو وتبين تعدد

من قاموا بالنشاط(.)3

فمو أخذنا مثال تموث اليواء الجوى ،واألمطار الحمضية ،وتموث البحار

واألنيار ،التي تمر عبر حدود دول متعددة ،والذي يحدث أض ار ار متعددة باإلنسان

أو النبات أو الثروة الحيوانية في دولة أخرى.فكيف نحدد من قام بالنشاط
الضار،ومدى نصيب كل مسؤول إذا ثبت تعدد من اشتركوا في إحداث التموث
()4

الضار ،أشخاصا أم دوال

؟

ومنو فإن تحديد ىوية المسؤول عن الضرر تكتسي أىمية بالغة ،ألن عدم

تحديده يقود إلى رفض الدعوى وتضيع حقوقا ضحايا التموث البيئي.

ثالثا :وجود العنصر األجنبي أو الطابع الدولي في منازعات المسؤولية (نظام

الحماية الدبموماسية) :

الواقع أن معظم األنشطة الضارة والمموثة لمبيئة تتحقق في محيط دولة واحدة؛

إال أن أثارىا المدمرة عمى اإلنسان واألموال قد تمحق بالعديد من الدول المجاورة

والبعيدة ،وبالتالي فإن المنازعات المترتبة عمى مشكالت التموث البيئي تكون
 ) 1محمد بواط ،فعالٌة نظام المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من التلوث ،المرجع السابق،
ص . 121
 ) 7د .جمال محمود الكردى  ،المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبٌقة بشأن دعاوى
المسؤولٌة والتعوٌض عن مضار التلوث البٌبى العابر للحدود ،دار النهصة العربٌىة
،القاهرة، 7331،ص. 02
 ) 0ناظر أحمد مندٌل  ،المسؤولٌة الدولٌة عن مضار التلوث البٌبى العابر للحدود  ،المرجع
السابق ،ص . 032
 ) 3أحمد اسكندرى ،أحكام حماٌة البٌبة من التلوث فً ضوء القانون الدولً العام،المرجع
السابق،ص . 301

شاممة عمى العنصر األجنبي ،الذي من شأنو أن يجعل المنازعة عمى اتصال
بأكثر من نظام قانوني .فقد يكون المدعى المتضرر من التموث البيئي شخصا

وطنيا ،بينما يكون المدعى عميو صاحب النشاط المموث لمبيئة أجنبياً  ،أو أن
يكون موقع النشاط المموث في دولة معينة ويمحق الضرر البيئي بأشخاص
وممتمكات بإقميم دولة أو دول أخرى ،وقد يكون المتضرر حينئذ من رعايا ىذه

الدولة أو تمك أو من األجانب المقيمين أو المتوطنين فييا .فمو أن األدخنة
والغازات المتصاعدة من عدة دول نتيجة نشاط مصانعيا  ،تكثفت في شكل

أمطار حمضية وسببت إتالفا لممزروعات في إقميم دولة أو دول أخرى،فما ىي

الجية المختصة بنظر دعوى المزارعين وماىو القانون الواجب تطبيقو(. )2

رابعا  :شرط الصفة في دعوى المسؤولية عن اإلضرار بالموارد البيئية

المشتركة :

الثابت في القانونين الداخمي والدولي ؛أنو لكي توجد المسؤولية الدولية والحق

في التعويض ،يمزم أن يوجد ضرر يمحق بشخص لو مصمحة يحمييا
القانون،ويكون لذلك الشخص صفة في رفع دعوى المسؤولية.

وال توجد مشكمة بالنسبة لموارد البيئة اإلقميمية ،فإذا لحقيا ضرر من أنشطة

معينة،فيكون لمدولة صاحبة اإلختصاص اإلقميمي صفو في رفع دعوى المسؤولية

ضد من قام بتمك األنشطة ،من أجل إصالح الضرر .

أما بالنسبة لمموارد البيئية المشتركة (والتي يطمق عمييا المشاعات الدولية)،فإن

التساؤل يثار حول من لو الصفة فى تحريك دعوى المسؤولية ضد من قام
بأنشطة أضرت بيا ؟

إن ىذا التساؤل في الواقع يثير مسالة الحق في رفع دعوى نيابة عن الجماعة

الدولية أو البشرية  ،ألن البشرية –ىنا -ىي الشخص المضرور  .فمن ىو ممثل
 ) 1ناظر أحمد مندٌل  ،المسؤولٌة الدولٌة عن مضار التلوث البٌبى العابر للحدود  ،المرجع
السابق ،ص . 012

تمك الجماعة الدولية أو البشرية ؟ تمك ىي فكرة الدعوى الجماعية أو الشعبية

،فيل ليا وجود في قانون المسؤولية الدولية؟(.)2

لقد حاولت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ( ،)2982أن تعالج ىذه

الحالة في المادة ( )245عندما رخصت لمسمطة الدولية ميمة ضمان حماية
البيئة البحرية عن أنشطة الكشف واإلستغالل ،وىو األمر الذي يفيم منو أن ىذا

الجياز يمكنو تحريك دعوى المسؤولية ضد الدول التي تخالف القانون الدولي
لمبيئة  .أما إذا لم يوجد مثل ىذا النص ،فإنو يصعب الرد عمى مثل ىذا السؤال

باإليجاب في ظل المرحمة الحالية لمقانون الدولي ،نظ ار لعدم اعتراف ىذا القانون
بالدعوى الشعبية(.)2

خامسا – األساس القانوني لممسؤولية المدنية عن الضرر البيئي

لتحريك دعوى المسؤولية يجب االستناد إلى نظرية الخطأ أو نظرية العمل

الدولي غير المشروع فاألخذ بيذه المسؤولية ،يتطمب ضرورة إثبات الخطأ ،أو
اإلىمال ( ،) 3باإلضافة إلى أن المسؤولية القائمة عمى أساس الخطأ لم تتعرض
لمضرر البيئي الناتج عن نشاطات مشروعة من قبل دولة معينة دون أن ينسب
ليا خطأ أو إىمال أو عدم حيطة  ،ثم إن القول بتأسيسيا عمى ركن الخطأ

يقتضى البحث في الجانب النفسي لمرتكب ىذا الخطأ  ،واذا كان يمكن تقبل ىذا

المنطق في دائرة قواعد القانون الخاص الذي تختمط فيو عادة فكرة مخالفة القانون
بفكرة الخطأ  ،إال أنو من الصعب األخذ بيذه الفكرة في صدد العالقات بين
الدول.ومنو نكون أمام إمكانية إفالت الدولة من المسؤولية إذا كان النشاط

 ) 1أحمد اسكندرى ،أحكام حماٌة البٌبة من التلوث فً ضوء القانون الدولً العام،المرجع
السابق،ص . 301
 ) 7سعٌد سالم الجوٌلى،مواجهة اإلضرار بالبٌئة بٌن الوقاٌة والعالج،المرجع السابق،ص. 17
 ) 0نبٌل أحمد حلمى ،الحماٌة القانونٌة الدولٌة للبٌئة من التلوث ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة
، 1881،ص. 116

المسبب لمضرر مشروعا وال يعد خرقا ألي قاعدة من قواعد القانون الدولي
()2

العام

.

ومن ثم نخمص إلى أن القواعد التقميدية لممسؤولية الدولية غير مالئمة

لتطبيقيا في مجال الضرر البيئي  ،فعالوة عمى الصعوبات الفنية التي تعترض

تطبيقيا والتي سبق اإلشارة إلييا؛ فانو ال يوجد في العمل الدولة أية سوابق دولية
تسمح بتطبيق مثل ىذه القواعد .وان قامت الدولة بدفع مبالغ مالية كتعويض عن

األضرار التي دفعتيا؛ فإنيا ال تقبل أن تعترف بمسؤوليتيا عن ىذه
األضرار،وبالتالي يكون تصرفيا ىذا من قبيل عمل الفضالة

ومنو يجب األخذ بما نادي بو المبدأ () 22من إعالن استكيولم لعام ()2972

م  ،وضرورة التعاون الدولي من أجل تطوير القانون الدولي الخاص بالمسؤولية
والتعويض عن األضرار البيئية ،وىو ما تسعى إليو الدول اليوم .

 ) 1عمر محمود أعمر ،دور المسؤولٌة الدولٌة فً حماٌة البٌبة من التلوث ،المرجع السابق،
ص . 317

المبحث الثاني

المفاهيم الحديثة لممسؤولية الدولية عن اإلضرار بالبيئة
شيد العالم جممة من التطورات المتالحقة نتيجة لمتقدم العممي اليائل في جميع

المجاالت ،ىذا الواقع أدى إلى استخدام اآلالت الخطرة؛ مما ترتب عميو ظيور
مخاطر وأضرار جسيمة  ،حيث أصبح من الصعوبة بمكان إثبات وقوع الخطأ،

لذا لم تقف حدود المسؤولية عند نظرية الفعل غير المشروع التي تستمزم ارتكاب
تصرف يتضمن نوعا من الخطأ أو انتياك إلحدى االلتزامات القانونية،بل أصبح
من المتصور قيام المسؤولية بعيدا عن ىذه الحدود وذلك في ظل تطور نظام

المسؤولية القانونية الذي يستند غمى فكرة الضرر التي تقوم عمى ركنين فقط،وىما

الضرر وعالقة السببية بينو وبين الفعل الذي أحدثو  ،ومنو ظير ما يسمى

بالمسؤولية الموضوعة المطمقة.

ومنو سنتناول في فرع أول مفيوم ىذه المسؤولية وأساسيا ،وفى مطمب ثان

نتطرق إلى ظيور مبدأ المموث الدافع كمبدأ لمتعويض عن األضرار الالحقة

بالبيئة.

المطمب األول

نظرية المخاطر(المسؤولية المطمقة)
يقصد بالمسؤولية المطمقة المسؤولية

() 2

التي تترتب عمى عاتق الدولة،بسبب

األضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة ولكنيا تنطوي عمى مخاطر جمة –بصرف

النظر -عن وجود تقصير أو إىمال أو خطأ في جانب الدولة ،أو مشغل الجياز

الخطر(.)2ومنو فان المسؤولية الصارمة أو المطمقة ىي مسؤولية قانونية استثنائية

 ) 1تناول الفقه الدولى والداخلى هذه النظرٌة بمسمٌات عدٌدة منها :نظرٌة المخاطر،المسؤولٌة
المطلقة ،المسؤولٌة المشددة،المسؤولٌة بدون خطأ .
 ) 7عبر عنها الفقٌه الفقٌه الفرنسً " "labbleأن األساس الذي ٌجب أن تقوم علٌه المسبولٌة
لٌس هو ال خطأ ،بل هو أن من ٌنشا بفعله فً المجتمع مخاطر مستحدثهٌ ،تعٌن علٌه تحمل
تبعتها  .د.محمد حافظ غانم ،المسبولٌة الدولٌة ،دون دار نشر،القاهرة ،1967،ص.91شاشعٌة
لخضر ،األساس القانونى الدولى لمسؤولٌة فرنسا عن تجاربها النووٌة فى الجزابر (دراسة

تقوم عمى فكرة الضرر  ،حيث تمزم المسؤول قانونا بالتعويض عن الضرر الذي

يمحق بالغير دون ضرورة إثبات الخطأ منو

() 2

 ،بمعنى كل من يمارس نشاطاً

يحتوى عمى خطورة مالزمة ،أو مصاحبة لو ،بنشاطو الشخصي أو تحت إشرافو،

وأحدث ضر اًر لمغير فو ممزم بتعويض الضرر الذي يصيب الغير عند تحقق ىذا
الخطر برف النظر عن وقوع الخطأ من قبل المحدث لمضرر أو عدم وقوعو(.)2

ولمعرفة األساس القانوني لألنشطة الخطرة بيئيا وغير المحظورة دوليا ،البد

من القول أن لمدولة الحق السيادي داخل إلقميميا في ممارسة ىذه األنشطة سواء
تمت ممارستيا داخل إقميم الدولة أو تحت واليتيا ،وعمى الرغم من تمتع الدولة
لتحدٌد القواعد الموضوعٌة واإلجرابٌة فى القانون الدولى للمطالبة فرنسا بالتعوٌض) ،المرجع
السابق ،ص.111
ذهب الفقٌه "جورج سل" إلى األخذ بفكرة المسبولٌة بدون خطأ فً مجال العالقات الدولٌة،
بقولة "أن فكرة المسبولٌة تبدأ بضرر وتنتهً بتعوٌض ،وال توجد رابطة ضرورٌة بٌن نقطة
البداٌة ونقطة النهاٌة" .وٌقصد بذلك عدم اشتراط وجود الخطأ لتقرٌر التعوٌض عن الضرر.
د.سمٌر محمد فاضل ،المسؤولٌة الدولٌة عن اإلضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووٌة
وقت السلم ،عالم الكتب ،القاهرة ،1926،ص. 071
ومن المؤٌدٌن للنظرٌة من الفقه العربى  :د".محمد حافظ غانم" الذي ٌقرر " أن المسبولٌة
المطلقة عن النشاط الخطر واألشٌاء الخطرة ،أصبحت من المبادئ المعترف بها فً األنظمة
القانونٌة للدول المتمدٌنة ،ومن ثم ٌكون من الضروري تطبٌقها فً مٌدان العالقات الدولٌة،
وبصفة خاصة بعد أن وضع التطور العلمً تحت ٌد الدولة ،إمكانٌات هابلة تستخدمها فً
الصناعة وفى النقل "  .د.محمد حافظ غانم ،المسبولٌة الدولٌة ،المرجع السابق،ص . 92
د".إبراهٌم العنانً" عن التطور الجدٌد فً مجال المسبولٌة؛ حٌث ٌقول "انه نتٌجة التطورات
أو النشاطات الحدٌثة ،التً طرأت على الجماعة الدولٌة فً ضوء التقدم العلمً والفنً
السرٌع ،فقد ظهرت ضرورة تجنب التمسك باألساس التقلٌدي للمسبولٌة فً كثٌر من الحاالت،
والبحث على أساس آخر ال ٌقوم على فكرة الخطأ أو اإلخالل ،ومن هنا اتجهت األنظار إلى
مبدأ تحمل التبعٌة أو نظرٌة المخاطر ،التً عرفت فً القانون الداخلً وهو ما عرف فقها
بالمسبولٌة المطلقة أو الموضوعٌة" ولٌد محمد على السٌد عرفه ،المسبولٌة الدولٌة عن زرع
األلغام األرضٌة فً مصر،المرجع السابق،ص.092
 ) 1د.بن عامر تونسً ،أساس مسبولٌة الدولة أثناء السلم فً ضوء القانون الدولً المعاصر،
المرجع السابق ،ص90
 ) 7شمامة خٌر الدٌن ،المسؤولٌة المدنٌة الدولٌة عن األضرار النووٌة  ،المؤتمر السنوى
الحادى والعشرٌن الطاقة بٌن القانون واالقتصاد ،كلٌة الحقوق ،دولة االمارات العربٌة المتحدة
 71/73ماٌو ،7310ص .110ولٌد فؤاد المحامٌد ،دور المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من
التلوث ،مجلة الكوفة للعلوم القانونٌة والسٌاسٌة،العراق،المجلد، 1العدد ، 7311 ، 13ص-01
. 07

بيذا الحق وفقا ألحكام القانون الدولي؛ فإنو يقع عمى عاتقيا واجب قانوني
بااللتزام بعدم اإلضرار بالبيئة،ألن الضرر سيؤدى إلى نشوء المسؤولية ،عمى

أساس أن المحرك ليذا النوع من المسؤولية يتمثل في خطورة تمك األنشطة ،حيث
أن الضرر الذي يحدث نتيجة استخدام األنشطة الخطرة في مجال البيئة يجعل

مفيومي الخطر والضرر مفيومين متصمين بشكل حقيقى ،فالضر الموجب

لممسؤولية يكون نتيجة الخطر الذي أوجده النشاط(.)2

ىذا ولقد القت ىذه النظرية قبوال في النظم القانونية الداخمية والدولية ،ويرجع

األساس القانوني ليذه المسؤولية؛ كونيا أسست عمى مبدأ العدالة التعويضية ،أو

التبعة سواء كان مصدرىا العدالة ،أو الغرم بالغنم أو قاعدة الخطر المستحدث(.)2

كما نشير الى أن لجنة القانون الدولي لم تفصل في أساس ومضمون

المسؤولية الدولية التي نحن بصددىا ،وانما تباينت آراؤىا ما بين األخطار

واألضرار العابرة لمحدود ،فالمسؤولية الدولية عن المخاطر ال تتصور إال في حالة
غياب فعل دولي غير مشروع ألنو في حالة خرق التزام دولي؛ فإن المسؤولية

الدولية عن األضرار ىي التي ستترتب جراء خرق ذلك االلتزام ،وال يؤخذ بالتالي

بفكرة المسؤولية عن المخاطر(.)3

ىذا وقد استقر الراى في لجنة القانون الدولي وفى المجنة السادسة التابعة

لمجمعية العامة لألمم المتحدة عمى عدم إمكان صياغة ىذه المسؤولية في صورة
التزام تمقائي عمى عاتق أشخاص القانون الدولي،بل يمزم أن تتجو إرادة الدول

 ) 1عمرو محمود أعمر ،دور المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من التلوث،المرجع السابق
،ص. 010
 ) 7ولٌد فؤاد المحامٌد ،دور المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من التلوث ،المرجع
السابق،ص. 07
 ) 0عمرو محمود أعمر ،دور المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من التلوث  ،المرجع
السابق،ص. 003

صراحة إلى النص عمييا في اتفاقيات دولية تنظم المسؤولية في كل حالة عمى

حدة كي ال تتعارض مع مبدأ سيادة الدول(.)2

وقد ترددت الدول بشأن مسالة األخذ بمفيوم المسؤولية عن المخاطر  ،وفى

ىذا الصدد فان إعالن استوكيولم لعام ( )2972م(،)2واتفاقية قانون البحار لعام
( )2982م ،والمبادرات التي اتخذت بعد حادثة (تشيرنوبيل) النووي لعام

()2986م  ،واتفاقية فيينا ()2986م ،حول التبميغ السريع عن الحوادث الخطرة
والمساعدة في حالة الحوادث النووية أو الراديولوجية أكدت جميعا عمى إلزام الدول

بالتنبيو عن التموث ومسؤولية الدول عن التسبب باألخطار.

ومن التطبيقات القضائية الدولية والتي يسترشد بيا لتأكد رسوخ نظرية

المخاطر؛ األحكام الصادرة فى القضايا المعروفة  ،مثل قضية مصير تريل سنو

( ،)3( )2942قضيو بحيرة (النو) (.)4

 ) 1سعٌد سالم الجوٌلى ،مواجهة اإلضرار بالبٌبة بٌن الوقاٌة والعالج،المرجع السابق،ص. 16
 ) 7مؤتمر األمم المتحدة المعنى بالبٌبة استوكهولم ٌ16-1ونٌو 1927منشورات األمم المتحدة
الوثٌقة
A/Con f.48/14/rev.1.p.5.
 ) 0والتً ثارت وقابعها بٌن كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً فصلت فٌها محكمة
التحكٌم بحكم نهابً فً مارس عام  1931مقررة "انه طبقا لمبادئ وقواعد القانون الدولً
لٌس الى دولة الحق فى أن تستخدم إقلٌمها أو تسمح باستخدامه بطرٌقة تجلب الضرر بإقلٌم
دولة أخرى أو باألفراد او الممتلكات الموجودة فوقه"
وقد قررت المحكمة مسبولٌة كندا عن تعوٌض األضرار التى وقعت باإلقلٌم األمرٌكى وٌستند
البعض الى هذا الحكم للتأكٌد على اتجاه المحكمة نحو تطبٌق نظرٌة المسبولٌة المطلقة فى
العالقات الدولٌة واستناد المحكمة على نظرٌة المخاطر  .ولٌد محمد على السٌد عرفه،
المسبولٌة الدولٌة عن زرع األلغام األرضٌة فً مصر،المرجع السابق،ص . 313
 ) 3برزت فكرة إمكانٌة قٌام المسؤولٌة الدولٌة على أساس المخاطرة أثناء المناقشة فً قضٌة
بحٌرة "النو" ،قامت "فرنسا"  ،بدون االتفاق مع "اسبانٌا" فً استخدام مٌاه البحٌرة فً إنتاج
الطاقة الكهربائٌة،عن طرٌق خزان طبٌعً فً مرتفعات (البرنٌة الشرقٌة) وعرض األمر على
محكمة تحكٌم ،ورأت المحكمة أن المخاطر التً ٌمكن أن تتولد عن القضاء على هذا
الموضوع احد مخاطرتٌن "األولى" :إٌقاف األعمال (مخاطر فنٌه)"،الثانٌة" :رفض التسلٌم
بكمٌات المٌاه التً كانت تنساب طبٌعٌا كعهدها السابق (مخاطر سٌاسٌة)".
بالنسبة للمخاطر "األولى" جاء فً الحكم "لم ٌظهر بان هذه األعمال ستؤدى إلى مخاطر ،فً
حٌن انه انتشرت فً العالم مثل هذه األعمال ،ولم ٌتبٌن أنها تحمل مخاطر استثنائٌة فً
عالقات الجوار أو استخدام المٌاه" .وبالنسبة للمخاطرة "الثانٌة" ذات الطبٌعة السٌاسٌة فقد ورد

ففي القضايا السابقة برزت نظرية المسؤولية المطمقة ،كمبدأ من مبادئ القانون

الدولي العام  ،حيث أجمعت األحكام الصادرة فييا عمى مسؤولية الدولة عن كل
األنشطة التي تقع داخل أراضييا ،وتسبب ضر ار األقاليم الدول األخرى ،حتى ولو

كانت الدولة قد بذلت كل ما تستطيع من جيد لمنع ىذا الضرر(.)2

وفى األخير نقول أن مفيوم المسؤولية الدولية ىنا يعد مفيوما حديثا ،ألنو

يستيدف النتائج الضارة الناجمة عن أنشطة غير محظورة دوليا ،وذلك من خالل

سعيو إلى منع وتقميل إمكانية حدوث مثل ىذه النتائج الضارة ،والمترتبة عمى
مباشرة نشاط مشروع في حد ذاتو وان اتسمت طبيعتو بالخطورة ،ثم تقرير
التعويض المناسب عن أية حالة تحدث فييا تمك النتائج الضارة.وبالتالي فيو
مفيوم جديد لممسؤولية ال يتطمب إلقامتو عدم المشروعية  .وقد ظيرت الحاجة

إلى نتيجة تزايد األخطار التي تيدد اإلنسانية من جراء التقدم العممي والتقني

وتنوع االستخدامات البيئية ،والتي ضاعفت من احتماالت حدوث أضرار بيئية

نتيجة ليذه الممارسات المشروعة في البيئة اإلنسانية(.)2

وبالتالي فيو مفيوم جديد لممسؤولية ،ال يتطمب إلقامتو عدم المشروعية،وقد

ظيرت الحاجة إليو نتيجة تزايد األخطار التي تيدد اإلنسانية من جراء التقدم

العممي ،والتقى ،وتنوع االستخدامات البيئية والتي ضاعفت من احتماالت حدوث

أضرار بيئية نتيجة ليذه الممارسات المشروعة في البيئة اإلنسانية.

فً الحكم "ما أبدته الحكومة االسبانٌة من أسباب بخصوص المخاطرة السٌاسٌة ،ال ٌبدو وجود
اى طابع استثنائً ٌعد مخاطرة  ،ولم تر المحكمة ما ٌستوجب الحكم بمسؤولٌة فرنسا ،ولو أن
المحكمة تبٌن لها أن مخاطر ستلحق باسبانٌا وأن هذه المخاطر ذات طبٌعة استثنائٌة لحملت
فرنسا المسؤولٌة ،وان عدم الحكم على فرنسا مرده إلى عدم قناعة المحكمة بوجود مخاطر
غٌر عادٌة نتٌجة ألعمال فرنسا" .د .محمد عبد العزٌز ابوسخٌله  ،النظرٌة العامة للمسؤولٌة
الدولٌة ،دار المعرفة،الكوٌت ،1891،ص.224
 ) 1معمر رتٌب محمد عبد الحافظ ،المسؤولٌة الدولٌة عن نقل وتخزٌن النفاٌات الخطرة
،المرجع السابق،ص. 375- 374
 ) 7محمد بواط ،فعالٌة نظام المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌئة من التلوث ،المرجع السابق،
ص . 173

كما تجدر اإلشارة إلى أن ىناك اتجاه قوى نحو األخذ بيذه النظرية في مجال

العالقات الدولية سواء في االتفاقيات الدولية أو في ميدان القضاء الدولي
المطمب الثاني

مبدأ المموث الدافع كأساس إلسناد المسؤولية الدولية
أوال:مفيوم مبدأ المموث الدافع :

بتطور القانون الدولي في مجال المسؤولية في التعويض عن األضرار البيئية،

ظير مبدأ المموث يدفع ضمن إسيامات المنظمات الدولية لتبنى بعض المبادئ
()2

أو الوسائل القانونية التي تؤكد عمى منع اإلضرار بالبيئة

.

وبالنسبة لتحديد المقصود بمبدأ المموث الدافع فانو ينصرف إلى احد المعنيين،

(أوليما) أنو كل من تسبب في إحداث أضرار بيئية لمغير يمزم بدفع التعويض

المناسب(.الثاني) يقصد بو أن يتحمل الشخص المسؤول عن النشاط المضر
بالبيئة كافة التكاليف الضرورية لمنع حدوث ىذه األضرار(.)2

وفى نطاق ىذا الموضوع فان المعنى المقصود ينصرف إلى المعنى الثاني،

وذلك ألن المعنى األول يعتبر من المبادئ المقررة في القانون الدولي ،والجديد في
ىذا المعنى الثاني ،والذي يوضح أن المسؤول عن األنشطة المضرة بالبيئة؛
يتحمل كافة النفقات الضرورية لمنع وقوع ىذه األضرار ،أو عدم تجاوز حدود أو

مستويات معينة.وعمى ذلك فان مبدأ المموث الدافع محاولة لنقل عبء تكاليف

ٌ ) 1رى الفقٌه "سرٌنٌفا رار " المقرر الخاص للجنة القانون الدولً أن مبدأ الملوث الدافع ،هو
أنجح وسٌلة لتوزٌع تكالٌف منع التلوث ومكافحته ،كما ٌشمل تطبٌق هذا المبدأ على التدابٌر
الوقائٌة والتدابٌر العالجٌة على حد سواء  .تقرٌره المقدم الى لجنى القانون الدولى سنه 1889
،المجلد األول ،ص. 165
A/CN.4/SER.A/1998.
وٌرى الفقٌه "جان بٌبر" أن مبدأ الملوث الدافع وإن كان من مبادئ التوجٌه اإلقتصادى إال أنه
بمرور الوقت سوف ٌحتل وضع قانونً جبري وملزم.
 ) 7د.عبدالعزٌز مخٌمر ،دور المنظمات الدولٌة فى حماٌة البٌئة ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة
 ، 1896،ص. 292

مكافحة التموث إلى عاتق الدول ،التي تقوم بأعمال تموث البيئة بل واجراءات

السيطرة عميو من المنبع(.)2

ىذا وقد عرفت منظمة التعاون واألمن األوروبية ( )OCDEالمموث ،بأنو "من

يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إحداث ضرر لمبيئة أو أنو يخمق ظروفا
تؤدى إلى ىذا الضرر"

وأصل ىذا المبدأ ىو تطبيق لقاعدة اقتصادية؛ تيدف إلى إضافة ضريبة

لمسمعة أو الخدمة التي تؤدى إلى إلحاق أضرار بالبيئة؛ بمعنى إدخال األضرار
التي قد تمحق بالبيئة ضمن ثمن المنتج أو الخدمة.

والمموث الدافع مبدأ يطبق بصورة آلية حتى في حالة غياب الخطأ ،باعتباره

مفيوما اقتصاديا ال يبحث عن المسؤول المباشر عن التموث ،أو العوامل

المتداخمة لممسؤولية عن وقوع التموث ( .) 2وىذا ال يعنى أن مبدأ المموث الدافع
يندمج مع مبدأ المسؤولية ،باإلضافة إلى انو ال ييتم بتحديد المموث أو تعريفة أى

ليس من الضروري؛ أن يكون المسؤول عن الضرر ىو من يدفع ،مما يعنى أن
ىذا المبدأ ال ينشئ مبدأ قانونيا عادال.

وقد ورد النص عمى ىذا المبدأ في العديد من الوثائق الدولية والتي تناشد

الدول بتطبيقو؛ كمبدأ توجييي والزامي ،ففي ووثيقة إعالن (رسو) بشأن البيئة
والتنمية سنو ()2992م  ،ورد في المبدأ ( )26منو انو "ينبغي أن تسعى
السمطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخميا،واستخدام األدوات

االقتصادية ،أخذه في الحسبان المنيج القاضي بأن يكون المسؤول عن التموث

 ) 1علوانى امبارك ،المسؤولٌة الدولٌة عن حماٌة البٌئة – دراسة مقارنة، -رساله دكتوراه،
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسة ،جامعة محمد خٌضر –بسكرة ، 2017/2016-ص. 201
 ) 7وناس ٌحٌى  ،تبلور التنمٌة المستدامة من خالل التجربة الجزائرٌة  ،مجلة الحقوق ،جامعة
أدرار  ،العدد، 2003، 2ص. 223

ىو الذي يتحمل – من حيث المبدأ – تكمفة التموث ،مع ايالء المراعاة عمى النحو

الواجب لمصالح العام ،دون اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليين"(.)2

كما ظير ىذا المبدأ رسميا ضمن توصيات المنظمة األوروبية لمتعاون

والتطوير االقتصادي ( ،)OCDEحيث جاء ىذا المبدأ بصيغة عامة حول المبادئ
التوجييية بشأن الجوانب االقتصادية لمسياسات البيئية في دول منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ،وكان أكثر تحديدا فيما يتعمق بوضعو حيز التنفيذ(.)2

ىذا وقد تم النص عمى ىذا المبدأ في نطاق القانون الدولي العام في عدة

اتفاقيات دولية مثل (االتفاقية المتعمقة بحماية جبال األلب) لعام ()2992م ،

واتفاقية (صوفيا) لعام ()2994م ،والمتعمقة بحماية واالستخدام الدائم لنير

(الراين) ،اتفاقية (لندن لمنع التموث البحري) عن طريق إغراق النفايات والمواد

األخرى لعام ()2972م  ،اتفاقية (لندن) لعام ()2990م  ،حول مقاومة التموث

الييدروكربونى(.)3

ثانيا :وظائف مبدأ المموث الدافع في حماية البيئة

إن تبنى مبدأ المموث الدافع يخدم عدة وظائف في مجال حماية البيئة منيا:

 -وظيفة خدمة التنافس لخدمة البيئة:فمنذ بداية التسعينات أخذت منظمة

( )Ocdeبمبدأ المموث الدافع ،من خالل عدم دعم االستثمارات التي تقمل من
األضرار البيئية ،وذلك من أجل اإلنفاق عمى االستثمارات المقاومة لمتموث

والتشجيع ،عمى االمتثال لممعايير البيئية الدولية وعمى تنفيذ كل من النيج

التحوطى ومبدأ الوقاية(.)4

 ) 1معمر رتٌب محمد عبد الحافظ ،المسؤولٌة الدولٌة عن نقل وتخزٌن النفاٌات الخطرة ،
المرجع السابق ،ص . 125
 ) 7معلم ٌوسف ،المسؤولٌة الدولٌة بدون ضرر –حالة الضرر البٌئى -رساله دكتوراه ،كلٌة
الحقوق والعلوم السٌاسٌة ،جامعه منتورى –قسطنطٌنه، 2013 ، -ص. 78
 ) 0محمد بواط ،فعالٌة نظام المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌئة من التلوث ،المرجع السابق،
ص. 173
 ) 3عمر محمود أعمر ،دور المسؤولٌة الدولٌة فً حماٌة البٌبة من التلوث ،المرجع السابق،
،ص. 071

 -وظيفة عالجية :فميما كانت اإلجراءات الوقائية ،أو االحت ارزية لمنع وقوع

التموث ،إال أنو ال مفر من أن يترك التموث بعض الضرار ،لذا يظير مبدأ
المموث الدافع عمى انو الضامن لمتعويض عن األضرار الناجمة عن التموث.

 -وظيفة وقائية :وتتمثل في اإللزام بدفع تكاليف األضرار البيئية بوجو عام،

لغاية تصحيح األضرار الناشئة عن ىذا الفعل أو النشاط.إن التيديد بتحمل

المسؤولية واحتمال تحمل أعباء تدابير الجبر التعويضي؛ قد يكونان حاف از عمى

اتخاذ المزيد من اإلجراءات الوقائية فما يتعمق باألنشطة االقتصادية ،مما يؤدى

إلى تجنب المخاطر واألضرار البيئية

 -وظيفة عقابية :قد يكون مبدأ المموث الدافع رادعا من ممارسة األنشطة

الضارة بيئيا ،أو قد يؤدى إلى إلزام الدول االستمرار باتخاذ تدابير وقائية ،وىو
حافز لمدول وغير الدول غمى تفادى التصرفات التي تؤدى إلى اإلضرار

بالبيئة(.)2

الخاتمة
لم تعد القواعد التقميدية لممسؤولية الدولية بوسعيا استيعاب المخاطر واألضرار
التي تصيب البيئة أو عمى األقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع كي
تتالءم مرحميا والمخاطر البيئية.فعمى الرغم من التطورات التي طرأت عمى القواعد

 ) 1ولٌد فؤاد المحامٌد ،دور المسؤولٌة الدولٌة فى حماٌة البٌبة من التلوث ،المرجع السابق،
،ص. 01

التقميدية بشأن المسؤولية ،إال أنو ما ت ازل ىناك صعوبات عديدة في مواجية
المسؤولية عن مضار التموث البيئي باآللية التقميدية.

وال ريب أن حماية البيئة ال يمكن أن تكون فعالة إال بوضع نظام لممسؤولية

يحقق الردع واإلصالح في نفس الوقت.ويتأتى ذلك بما تحققو المسؤولية من دور
بارز في حماية البيئة بما تيدف إليو من تحفيز لمنع وقوع الضرر بوضع

إجراءات وقائية وتدابير عالجية تمتزم بيا الدول بالتعاون فيما بينيا إقميميا وعالميا
من اجل حماية البيئة ،وىى أفضل السبل القانونية لحماية البيئة الدولية.ومن

خالل الدراسة فإننا نوصى بـ:

 -العمل عمى تطوير وتحديد قواعد المسئولية الدولية مما تجعميا أكثر

انسجاما مع طبيعة وخصوصية األضرار البيئية .

 -ضرورة تجسيد مفيوم الضرر البيئي الذي يقتضى األخذ بعين اإلعتبار

خصوصية ىذا الضرر باعتباره ضر ار عينيا غير شخصي وغير مباشر،سريع
التطور واالنتشار ،فالبد من األخذ بعين االعتبار ىذه الخصائص والمميزات التي

ينفرد بيا عن األضرار العادية.

 -تخصيص قضاء متخصص في منازعات التموث البيئي ،ألن ىذا النوع لو

طبيعة خاصة سواء في مجال الخبرات المطموبة في ىذا المجال ،أو لمطبيعة

الخاصة لألضرار التموث البيئي واثباتيا ،والذي يمكن أن تترتب عمى إعمال
القواعد التقميدية في ىذا المجال خروج ىذه الموضوعات عن نطاق المسؤولية.
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