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خطة البحث
مما الشك فٌه أن القانون ٌلعب دورا محورٌا فً حماٌة البٌبة من التلوث ،ولذلك ٌجب أن نقوم بإلقاء الضوء على
المفهوم القانونً للبٌبة وكذلك المفهوم القانونً للتلوث ،وسوؾ نقسم هذا البحث إلى بابٌن وسنفصلهم فٌما ٌلً:

الباب االول  :القانون ودوره فً ردع التلوث الناتج عن النزاعات المسلحة
 المبحث األول :التشرٌعات البٌبٌة فً مصر المبحث الثانً :التلوث الناتج عن أعمال النزاع المسلح والحروب األهلٌة. المطلب األول :اآلثار البٌبٌة ؼٌر المباشرة للنزاعات والحروب المطلب الثانً :اإلطار القانونً لحماٌة البٌبة أثناء النزاعات المسلحة المبحث الثالث :المسإولٌة المدنٌة عن األضرار التً تلحق بالبٌبة المطلب األول :نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة عن األضرار البٌبٌة المطلب الثانً :نظرٌة العمل ؼٌر المشروع كؤساس لتعوٌض عن األضرار البٌبٌة -المطلب الثالث :نظرٌة المخاطر كؤساس لقٌام مسإولٌة الدولة عن تلوث البٌبة

الباب الثانً :دور القانون الدولً فً حماٌة البٌبة
 المبحث األول :االتفاقٌات الدولٌة فً الحفاظ على البٌبة وحماٌتها المبحث الثانً :دور المإتمرات الدلٌة فً حماٌة البٌبةوبالتالً سٌتضح لنا دور القانون فً حماٌة البٌبة ودور االتفاقٌات الدولٌة فً الحفاظ علٌها باإلضافة إلى دور
المإتمرات الدولٌة فً حماٌتها ،باإلضافة إلى دور القانون فً حماٌة البٌبة من التلوث الناتج عن النزاعات المسلحة
واآلثار البٌبٌة المترتبة علٌها ،والمسبولٌة المدنٌة عن األضرار التً تلحق بالبٌبة.
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دور القانون فً حماٌة البٌبة من التلوث
 الفصل التمهٌدي -تمهٌد:
فً ظل التطور الكبٌر الذي ٌعٌشه عالمنا ،وخاصة بعد الثورة الصناعٌة والعولمة ،والثورة المعلوماتٌة
والتكنولوجٌة والتقنٌة التً رافقتها ،والتً تعتبر سٌفا ً ذا حدٌن ،وذلك بسبب تؤثٌر التطور الصناعً والؽازات المنبعثة
منه على وجه الخصوص والمخلفات التقنٌة األخرة ،أصبحت البٌبة من أبرز ضحاٌا هذا التطور ،مما اضطر القانون
العام أن ٌُصدر قانونا ً خاصا ً بحماٌة البٌبة ،والذي ٌسعى بشكل ربٌس للحفاظ على البٌبة بكافة وشتى الطرق والوسابل
الممكنة ،ونظراً ألهمٌة هذا القانون سنقوم بالحدٌث عنه بشكل مفصل فٌما ٌلً.

 المفهوم القانونً لقانون البٌبة:
قانون البٌبة هو القانون الناظم لجمٌع النشاطات المتداخلة مع الطبٌعة والتً من شؤنها أن تلحق أضرار بالبٌبة
أو تسبب انعكاسات سلبٌة علٌها .أي القانون الحامً للطبٌعة وللتنوعات البٌولوجٌة التً تتداخل معها وما تحوٌه هذه
التنوعات من كابنات حٌة.
ونطاق تطبٌق هذا القانون متسع بشكل كبٌر نظرا الرتباط البٌبة بؽالبٌة النشاطات اإلنسانٌة .وبذلك فؤن هذا
القانون مرتبط بالعدٌد من التشرٌعات القانونٌة المختلفة .فالهٌكلٌة القانونٌة فهو له تؤخذ شكل مجموعات قانونٌة
ربٌسٌة ٌرتبط بكل منها فروع متعددة ومتممة لكل مجموعة وتتداخل مع القوانٌن االخرى بشكل متشعب حٌث مرة
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تظهر بمظهر القواعد الربٌسة ومرة تظهر بمظهر القواعد التابعة.

اذاً هو ٌضم القواعد القانونٌة التً تدور حول محور مكافحة التلوث ومكافحة األضرار البٌبٌة ،وحماٌة البٌبة من
المخاطر البٌبٌة الكبرى وتصحٌح الدمار الذي ٌلحق بالطبٌعة نتٌجة لالستثمارات البشرٌة الجابرة والحفاظ على مكامن
الثروة الطبٌعٌة بمؤمن عن أي انحدار قد ٌصٌبها.
وقانون البٌبة من حٌث مداه القانونً هو عبارة عن قواعد قانونٌة إلزامٌة متنوعة من حٌث قوتها القانونٌة
فمنها قواعد احترازٌة تتجلى فً األعمال والنشاطات البٌبٌة بمظهر التراخٌص المسبقة أو أنظمة القٌود المفروضة أو
أنظمة الحظر ،ومنها قواعد رقابٌة تسعى لفرض رقابة إدارٌة دابمة ومستمرة وتتماشى مع عمل النشاط البٌبً .ومنها
قواعد عقابٌة مدنٌة وإدارٌة وجزابٌة تتراوح بٌن اإلنذار اإلداري لتصل إلى حد العقوبات الجنابٌة وذلك وفقا لحجم
المخالفة البٌبٌة ولما ٌنتج عنها من أضرار.

()1ادًض يذًض دشٛش  ،انًفٕٓو انمبََٕ ٙنهجٛئخ ف ٙػٕء يجضأ أطهًخ انمبٌَٕ
انًؼبطز  ،صار انُٓؼخ انؼزثٛخ انمبْزح. 2001
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أما مكمن الصعوبة فً تحدٌد مفهوم قانون البٌبة فهً عدم استقرار الفقهاء القانونٌٌن على تعرٌؾ ٌمكن من
خالله استبٌان مشتمالت قانون البٌبة بشكل واضح ودقٌق .حٌث بٌنما ٌرى البعض ان الطبٌعة هً حقٌقة مجردة تشمل
المناطق التً لم ٌلحقها تؽٌٌر قام به البشر وبالتالً ال تضم المساحات التً ٌصنعها البشر أمثال الحدابق العامة مع
انها تتداخل معها بشكل وثٌق من حٌث انها تستقطب بعض الكابنات الطبٌعٌة إلٌهاٌ .رى البعض األخر أن الطبٌعة تضم
كل هذه العناصر حٌث ٌنادي هإالء بؤن حتى العنصر البشري هو كابن حٌوانً (بحسب مإلؾ الكتاب المنتمً لهذا
الفصٌل) وبالتالً فإن جمٌع االنشطة التً ٌقوم بها البشر تدخل ضمن إطار الطبٌعة .وبقً مفهوم قانون البٌبة مرتكزا
على هاتٌن الفكرتٌن ومساٌر لهما.
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بالعموم كانت قانون البٌبة ذو منشؤ عرفً مستند لألعراؾ المحلٌة ثم تطور لٌدرج ضمن أطر القوانٌن الداخلٌة
وأخٌرا وصل إلى االهتمام العالمً حٌث أن القانون الدولً أفرد به اهتمام خاصا بؽٌة مواجهة المشاكل البٌبٌة التً
تتجا وز حد الدولة وبدأت االتفاقات الدولٌة تحت اشراؾ االمم المتحدة واتسع نطاقها إلى أن وصلت عدد االتفاقٌات
واألنظمة لما ٌقارب المابتٌن وخمسٌن وهذا ما ٌعطً انطباعا على مدى اهتمام الدول ممثلة باألمم المتحدة بهذا
القانون.

 المفهوم القانونً للتلوث:
التلوث هو أحد أسباب الحماٌة القانونٌة للبٌبة وذلك ألنه من أخطر ما ٌهدد البٌبة فً العصر الحدٌث ،ولذلك
فإننا نحتاج إلى التنظٌمات القانونٌة والتشرٌعٌة لحماٌة البٌبة من أضرار التلوث .ومن الصعب الحدٌث عن المفهوم
القانونً للتلوث حٌث انه مازال هذا المفهوم فً معظم التشرٌعات ؼٌر واضح ،ولذلك فان المفهوم القانونً للتلوث
ٌجب أن ٌشٌر إلى عدة عناصر هً :
 -1حدوث تؽٌٌر فً البٌبة أو الوسط الطبٌعً ،وهذا التؽٌٌر تبدأ معالمه بحدوث خلل فً التوازن الطبٌعً لعناصر
ومكونات البٌبة.
 -2أن ٌحدث هذا التؽٌٌر بفعل اإلنسان ،مثال ذلك ،إلقاء المخلفات الضارة وإفراغ النفاٌات وإجراء التفجٌرات النووٌة.
 -3حدوث أو احتمال إلحاق الضرر بالبٌبة ،فتؽٌٌر البٌبة أٌا كان مصدره قد ال ٌستدعى االهتمام إذا لم تكن له نتابج
عكسٌة على النظم االٌكولوجٌة أو البٌبٌة تتمثل فً القضاء على المكونات والعناصر الطبٌعٌة للبٌبة أو الالزمة
لحٌاة اإلنسان وسابر المخلوقات .إذن العبرة بنتٌجة التؽٌٌر الناشا عن عمل اإلنسان ،ولٌس التؽٌٌر الناشا من
فعل الطبٌعة فٌجب أن ٌكون هذا التؽٌٌر ضاراً بالبٌبة ،ومعٌار الضرر هو حدوث األذى على البٌبة ،وتعتبر تلك هً
اآلثار الضارة للتلوث البٌبً والتً تكون محال للحماٌة القانونٌة .وقد ذهب بعض الفقهاء إلى فكرة توسٌع مجال
الحماٌة القانونٌة وهو اتجاه محمود ،حٌث تقوم فلسفة الحماٌة القانونٌة للبٌبة من التلوث على أساس حماٌة
البٌبة فً ذاتها ،بصرؾ النظر عن إلحاق ضرر جسٌم بالكابنات الحٌة أو ؼٌر الحٌة الموجودة ،ولكن قاعدة
()1طالح ػجض انزدًبٌ ػجض انذضٚض ،ٙانُظبو انمبََٕ ٙانضٔن ٙنذًبٚخ انجٛئخ،
يُشٕرا د انذهج ٙانذمٕلٛخ ،ؽ ، 1نجُبٌ.2010 ،
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الحماٌة الق انونٌة تنطلق من حماٌة البٌبة نفسها من أي خلل فً توازنها أو تؽٌٌر فً نظامها الطبٌعً أو أي تبدٌد
فً مواردها ،أو أي تهدٌد على مكوناتها مما قد ٌإثر على التوازن االٌكولوجً.
ولذلك ٌكون الهدؾ األساسً من التنظٌم القانونً هو حماٌة البٌبة فً ذاتها ولذاتها.
وهذا االتجاه هو ما ذهب إلٌه القانون الفنلندي .حٌث ٌرى وفقا لمشروع لجنة الجرابم ضد البٌبة أن ٌتضمن
مفهوم التلوث طبقا ألهم التدابٌر الجنابٌة ثالثة أنواع من األفعال هً: -
 -1إحداث مخلفات  -وما شابهها من مواد  -فً البٌبة أو النظام البٌبً للطبٌعة ،مما ٌعرض توازن الطبٌعة للخطر.
 -2إحداث تؽٌٌرات فً البٌبة مما ٌإدى إلى حدوث خطر على صحة اإلنسان أو خسابر كبٌرة أو دابمة للطبٌعة أو
أضرار جسٌمة على الملكٌة أو إعاقة أي معنى طبٌعً لكسب العٌش.
 -3تبدٌد الموارد الطبٌعٌة أو أي عمل ٌكون من شؤنه اإلضرار بالرفاهٌة العامة ،مما ٌإدى إلى تدهور أو إعاقة تجدٌد
الموارد الطبٌعٌة  .وقد ذهب المشرع المصري مع هذا االتجاه وهو توسٌع مجال الحماٌة القانونٌة للبٌبة حٌث
عرؾ تلوث البٌبة آما ذآرنا من قبل بؤنه (أي تؽٌٌر فً خواص البٌبة مما ٌإدى بطرٌق مباشر أو ؼٌر مباشر إلى
اإلضرار بالكابنات الحٌة أو المنشآت أو ٌإثر على ممارسة اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة )ومن مطالعة هذا التعرٌؾ
نجد انه ٌتضمن عدة عناصر هً:
.1أي تؽٌٌر فً خواص البٌبة.

.2اإلضرار بالكابنات الحٌة.

.3اإلضرار بالمنشآت.

.4التؤثٌر على ممارسة اإلنسان لحٌاته الطبٌعٌة .

ونخلص من ذلك إلى انه ٌجب حماٌة البٌبة حتى ولو كان فعل التلوث لم ٌإد إلى ضرر باإلنسان أو الكابنات
الحٌة أو ؼٌرها ألنه إذا لم ٌظهر الضرر فً الحال فانه سوؾ ٌظهر فً المستقبل .فالحماٌة القانونٌة ال تقوم على
معٌار الضرر وال احتمال الضرر فقط ولكن تقوم على أساس معٌار التؽٌٌر فً الوسط الطبٌعً نفسه ،وعلى ذلك فالبد
من مفهوم قانونً مرن ومتسع ومتطور لٌشمل األنواع وأفعال التلوث التً تنتج عن التقدم العلمً والتكنولوجً.
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الباب األول
القانون ودوره فً ردع التلوث الناتج عن النزاعات المسلحة
لقد أصبحت النزاعات المسلحة تمثل خطرا واضحا على البٌبة ،وٌظهر ذلك جلٌا من خالل التلوث الناتج عن
الكوارث البٌبٌة ،فكان البد من تدخل المشرع بدوره فً فرض عقوبات لردع التلوث الناتج عن النزاعات المسلحة
والحد منه ،وٌظهر ذلك فً الكوارث البحرٌة والنزاعات الحربٌة واتالؾ المزروعات ،وسوؾ نناقش ذلك فٌما ٌلً:

(ٔ( انزهٕس انجٛئ – ٙصكزٕر /يذًض دظ ٍٛػجض انمٕ٘.
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المبحث األول
التشرٌعات البٌبٌة فً مصر
تعتبر مصر من أوابل الدول العربٌة واإلفرٌقٌة التً أولت الموضوعات البٌبٌة عناٌة خاصة ،حٌث واجه المشرع
المصري فً العدٌد من التشرٌعات مشكالت ذات أبعا ٍد بٌبٌة مختلفة وتجلت هذه المواجهة فً إصدار بعض القوانٌن،
ومنها على سبٌل المثال:
 قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم  55لسنة 1331م :
والذي نص فً مواده رقم  313 . 315 . 311 . 361 . 162على ما ٌلً :
مادة ( :162ال ٌجوز عمال بحكم المادة  162من قانون العقوبات هدم أو اتالؾ – عمداً – أي شًء من المبانً أو
األمالك والمنشبات المعدة للنفع العام أو األعمال المعدة للزٌنة ذات القٌمة التذكارٌة ،وكذلك ال ٌجوز قطع
أو إتالؾ األشجار المؽروسة فً أماكن العبادة أو الشوارع أو المتنزهات أو األسواق أو المٌادٌن العامة)
العقوبة الحبس والؽرامة من  511 – 111جنٌه أو بإحداهما مع دفع قٌمة األشٌاء التً هدمها.
مادة ( : 361ال ٌجوز قطع أو اتالؾ المزروعات التً لم لتم حصدها أو األشجار الثابتة سواء كانت طبٌعٌة أو تم
ؼرسها ،كما ال ٌجوز اتالؾ الؽٌط المبذور أو أن ٌثبت فٌه نباتا ضارا أو اقتالع شجرة أو أكثر أو أي نبات
آخر أو قطع جزء منها او تقشٌرها بقصد اماتتها أو اتالؾ طعمه من شجرة) العقوبة الحبس مع الشؽل.
مادة ( :311ال ٌجوز إلقاء أحجار أو أشٌاء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سٌارات أو بٌوت أو مبانً أو
محوطات ملك الؽٌر أو بساتٌن أو حظابر)( ،كما ال ٌجوز أن ٌلقى فً النٌل أو الترع أو المصارؾ أو
مجاري المٌاه األخرى أدوات أو أشٌاء أخرى ٌمكن أن تعوق حركة المالحة أو تزحم مجاري تلك المٌاه)(.
كما ٌمنع قطع الخضرة الثابتة فً المحالت المخصصة للمنفعة العامة أو نزع األتربة منها)( ،كما تجرم
هذه المادة كل من أتلؾ أو خلع أو نقل الصفابح العامة أو النمر أو األلواح الموضوعة على الشوارع
واألبنٌة أو إطفاء نور الؽاز أو المصباح أو الفوانٌس المعدة إلنارة الطرٌق ،كذا كل من أتلؾ أو خلع أو
نقل شٌبا منها أو من أدواتها) العقوبة ال تتجاوز ال 511جنٌه.
 القانون رقم  13لسنة 1361م :بشؤن الكوارث البحرٌة -:
 قرر مجلس األمة القانون اآلتً نصه ،وقد أصدرناه:
المادة ( : )1تطلق عبارة "كارثة بحرٌة" على تحطم السفٌنة أو جنوحها أو وجودها فً حالة خطر وتطلق
عبارة "حطام بحري" على أي شًء ٌعثر علٌه على شواطا الجمهورٌة أو فً مٌاهها اإلقلٌمٌة من بقاٌا
السفٌنة أو حمولتها.
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المادة ( : )2على كل من شهد أو علم بكارثة بحرٌة أو التقط إشارة استؽاثة أن ٌبلػ ذلك فورا إلى إدارة أقرب
مٌناء أو إلى السلطة المحلٌة وأن ٌضمن بالؼه كل ما ٌعلمه عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها .وعلى
السلطة المحلٌة التً تلقت البالغ أن تبلؽه إلى إدارة أقرب مٌناء.
المادة ( : )3على كل من شهد وقوع كارثة بحرٌة على شواطا الجمهورٌة أو فً مٌاهها اإلقلٌمٌة أن ٌبادر
بإسعاؾ وإنقاذ األرواح المعرضة للخطر وأن ٌحافظ على كل ما فً السفٌنة وٌحول دون نهبها إلى أن تتولى
السلطات العامة أمرها.
المادة ( : )4على الموظؾ الذي ٌتسلم البالغ المشار إلٌه فً المادة  2أن ٌبادر بتبلٌؽه إلى مصلحة الموانا
والمنابر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار مصلحة الجمارك أو مالك السفٌنة أو وكٌله أو القنصلٌة
التابعة لها.
المادة ( : )5على ممثلً مصلحة الموانا والمنابر بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرٌة فً دابرة اختصاصهم أن
ٌبادروا باالنتقال إلى مكان الكارثة وٌقوموا بعمل كل ما ٌمكن عمله إلنقاذ األرواح ولهم فً سبٌل ذلك تكلٌؾ
أي شخص قرٌب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما ٌرونه ضرورٌا للمحافظة على السفٌنة وما علٌها
ولٌس لممثلً المصلحة المذكورة أن ٌتدخلوا بٌن ربان السفٌنة وطاقمها فٌما ٌتعلق بإدارتها إال إذا طلب منهم
ذلك.
المادة ( : )6لممثلً مصلحة الموانا والمنابر فً سبٌل سالمة األرواح والمحافظة على السفٌنة وما علٌها
إجراء ما ٌؤتً( :أ) األمر باستخدام ما ٌرونه الزما من وسابل النقل القرٌبة من مكان الكارثة( .ب) استعمال
القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشؽب( .ج) القبض على كل من ٌحاول النهب أو إحداث الشؽب أو ٌعوق
المحافظة على السفٌنة وما علٌها وسالمة األرواح الموجودة بها وتحرٌر المحضر الالزم وإحالته إلى النٌابة
العامة( .د) القٌام بتفتٌش أي مكان (بما فً ذلك السفن) إذا قام دلٌل كاؾ على وجود أشٌاء تخص السفٌنة
المنكوبة.
المادة ( : )1على ربان السفٌنة المنكوبة أن ٌقدم لمصلحة الموانا والمنابر خالل  24ساعة من وقت وصوله
إلى البر تقرٌرا عن الكارثة مصحوبا بجمٌع أوراق السفٌنة الخاصة بها وبمن وما علٌها لعمل المحضر الالزم
لضمان حقوق أصحاب الشؤن.
المادة ( : )5تقوم مصلحة الموانا والمنابر بإجراء تحقٌق فً الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد
تحلٌفه الٌمٌن القانونٌة سواء كان من أفراد طاقم السفٌنة أو من ؼٌرهم على أن ٌشمل التحقٌق ما ٌلً( :أ)
اسم وأوصاؾ السفٌنة( .ب) اسم ربان السفٌنة ومالكها( .ج) أسماء أصحاب الشحنة( .د) كمٌة ونوع الشحنة
وكذا كمٌة وأنواع مخزونات السفٌنة( .هـ) موانً الشحن والموانا التً كانت تقصدها السفٌنة( .و) ظروؾ
الحادث( .ز) الخدمات التً أدٌت فً سبٌل المساعدة واإلنقاذ( .ح) وعلى العموم كل ما ٌفٌد التحقٌقٌ .حرر
محضر التحقٌق من أصل وثالث صور تحفظ إحداها بمكتب مٌناء التحقٌق وٌحول األصل والصورتان الباقٌتان
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إلى اإلدارة العامة لمصلحة الموانا والمنابر باإلقلٌم الذي وقعت فٌه الكارثة .وترسل المصلحة بدورها إحدى
صور المحضر إلى مصلحة الجمارك .ولكل شخص االطالع على أوراق التحقٌق والحصول على صور أو
مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر.
المادة ( : )3إذا كان ثمة اشتباه فً أن الكارثة وقعت عمدا فعلى مصلحة الموانا والمنابر القبض على ربان
السفٌنة والمشتركٌن معه وإحالتهم إلى النٌابة العامة.
المادة (ٌ : )11جوز لمصلحة الموانا والمنابر أن تقوم بعملٌة إنقاذ السفٌنة وما علٌها بناء على طلب مكتوب
من ربان السفٌنة أو مالكها بالشروط التً ٌتفق علٌها وذلك مع عدم اإلخالل بما للمصلحة من حق فً
المصارٌؾ التً أنفقتها فً سبٌل المساعدة.
المادة ( : )11إذا ؼرقت سفٌنة أو جنحت داخل المٌاه اإلقلٌمٌة وجب على مالكها أو صاحب الحق فٌها
انتشالها خالل ثالثة أشهر من تارٌخ حدوث الؽرق أو الجنوح فإذا لم ٌتم ذلك خالل المدة المذكورة كان
للمصلحة دون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفٌنة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالك
السفٌنة أو صاحب الحق فٌها.
المادة ( : )12إذا ؼرقت سفٌنة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المٌاه اإلقلٌمٌة ورأت مصلحة الموانا
والمنابر أن وجودها ٌعوق المالحة أو ٌشكل خطرا علٌها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعوٌمها أو
إزالتها خالل مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن ٌتم ذلك فللمصلحة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة
ذوي الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفٌنة أو صاحب الحق فٌها.
المادة ( : )13إذا لم تستوؾ المصلحة المصارٌؾ التً أنفقتها طبقا للمواد  11و 11و 12خالل ثالثة أشهر
من تارٌخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببٌع السفٌنة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معا بالمزاد العلنً وذلك بعد
النشر عن البٌع فً إحدى الجرابد المحلٌة .وٌخصم من حصٌلة البٌع كل استحقاقات المصلحة من أتعاب
ورسوم ومصارٌؾ وؼٌرها وٌودع الباقً الخزانة العامة .فإذا لم ٌطالب به ذو الشؤن خالل ثالث سنوات من
تارٌخ اإلٌداع ٌعتبر إٌرادا للدولة.
المادة (ٌ : )14صدر وزٌر الحربٌة قرارات فً شؤن ما ٌتبع نحو الحطام فً كل من اإلقلٌمٌن.
المادة (ٌ : )15عاقب باألشؽال الشاقة المإقتة مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزٌد على خمس سنوات كل
شخص نقل إلى مٌاه أجنبٌة أٌة سفٌنة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام
ٌوجد داخل المٌاه اإلقلٌمٌة وكان ذلك بقصد تهرٌبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون.
المادة (ٌ : )16عاقب بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن جنٌها أو  511لٌرة( :أ) كل من ٌخالؾ حكم المادة  2أو
المادة ( 3ب) كل من ٌصعد أو ٌحاول الصعود على سفٌنة محطمة أو جانحة أو فً خطر بدون إذن ربانها.
(ج) كل من ٌعوق أو ٌحاول إعاقة أو منع إنقاذ سفٌنة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح( .د) كل من ٌخفً
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الحطام أو ٌزٌل أو ٌمحو العالمات الدالة علٌه( .هـ) كل من ٌخالؾ أي حكم من أحكام القرارات الوزارٌة التً
تصدر تنفٌذا لهذا القانون.
المادة (ٌ : )11لؽى قرار المفوض السامً رقم  166ل.ر الصادر فً  3تموز سنة  1341فً شؤن الكوارث
البحرٌة والقرار رقم  35الصادر فً  31نٌسان سنة  1341فً شؤن الحطام البحري المعدل بالقرار رقم
 165الصادر فً أول تموز سنة  1343والقرار رقم  1312الصادر فً  13نٌسان سنة  1322فً شؤن
البحث عن األشٌاء الساقطة اتفاقا فً مٌاه الموانا.
المادة (ٌ : )15نشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌةٌ .بصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وٌنفذ كقانون من
قوانٌنها.
 القانون رقم  1لسنة 1313م  :بشؤن المنشآت الصناعٌة ومنع الضوضاء.
 القانون رقم  52لسنة 1351م  :بشؤن الوقاٌة من أضرار التدخٌن.
 القانون رقم  45لسنة 1352م  :بشؤن حماٌة نهر النٌل وفروعه. القانون رقم  112لسنة 1353م :بشؤن المحمٌات الطبٌعٌة. القانون رقم  111لسنة 1353م  :لحماٌة اآلثار. القانون رقم  116لسنة 1351م  :بشؤن عدم المساس بالرقعة الزراعٌة. -القانون رقم  4لسنة 1334م  :بشؤن حماٌة البٌبة.
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المبحث الثانً
التلوث الناتج عن أعمال النزاع المسلح والحروب األهلٌة
تمهٌد:
لقد قام االنسان بالتدخل فً الطبٌعة باألفعال التً تعد من الكوارث مثل النزاعات المسلحة والحروب األهلٌة
وزرع األلؽام ودفن المخلفات الخطرة والتدمٌر والتفجٌرات النووٌة لتحقٌق أهداؾ عسكرٌة مما ٌإثر على البٌبة
بصورة كبٌرة وٌنشر الؽازات السامة بسبب استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة وتؽٌٌر الجٌنات الوراثٌة مثل القنابل النووٌة،
مما ٌعرض اإلنسانٌة للخطر ،وسنتناول ذلك فٌما ٌلً:

المطلب األول
اآلثار البٌبٌة ؼٌر المباشرة للنزاعات والحروب
تمهٌد:
للنزاعات الحربٌة والحروب األهلٌة تؤثٌر ؼٌر مباشر على البٌبة ،والذي ٌنتج عن ؼرق بعض السفن المحملة
بالمواد بالؽة الخطورة ،وزرع األلؽام ودفن المخلفات الخطرة التً تستخدم فً تصنٌع األسلحة والمخلفات التً تنتج
عن عملٌات الحرق وتجمٌع الرماد ،وبذلك فتكون اآلثار الؽٌر مباشر الناتجة عن النزاعات الحربٌة والحروب األهلٌة ال
تقل أهمٌة عن اآلثار المباشرة ،ونعرض ذلك فٌما ٌلً:

 -1تؤثٌر الحروب على البٌبة -:
تؤثٌر الحروب على البٌبة ال ٌحدث بشكل مباشر ،أي أن القوات المتنازعة ال تستهدؾ أهداؾ معٌنة لتدمرها
وتإثر على البٌبة ،وقد تلعب الصدفة الدور األكبر فً حدوث التؤثٌر طالما أن االحتماالت كثٌرة ،على سبٌل المثال ما
قامت به ألمانٌا فً الحرب العالمٌة الثانٌة عندما أؼرقت سفٌنة تابعة لقوات الحلفاء والتً كانت تحمل على متنها
ملٌون رطل من ؼاز الخردل ،وهذه كارثة بٌبٌة بالؽة الخطورة ولعلها تكون من أبرز مخاطر تؤثٌر الحروب على البٌبة
 ،ألن هذا الؽاز السام انتشر فً المٌاه المحٌطة ،وهذا ٌعنً أن تؤثٌره سٌظل باق ًٌا ألربعة قرون على األقل ،وخالل
الحرب بٌن قوات الحلفاء والٌابان تم تحطٌم وإؼراق أكثر من ألؾ سفٌنة ،ومنهم سفن كانت تحمل المإن والوقود،
وقد ؼرقوا كلهم فً المحٌط الهادئ ،وهذا ٌعنً حدوث تلوث على نطاق واسع ومستمر حتى ٌومنا هذا وحتى السنٌن
القادمة ،وفً شهر ٌولٌو من سنة  ،2111أي بعد سبع وخمسٌن سنة على ؼرق السفن ،حدث إعصار فً جزٌرة
قرٌبة من المنطقة الملوثة وأدى إلى انتشار التلوث على نطاق أوسع ،وضرب التلوث مناطق حٌوٌة لصٌد الحٌوانات
البحرٌة.

()1

(ٔ(طبنخ يذًض ثضر انض ،ٍٚانًظؤٔنٛخ ػٍ انُمم انُفبٚبد انشـزح ف ٙانمبٌَٕ
انضٔن ،ٙصار انُٓؼخ انؼزثٛخ ،انمبْزح.2000 ،
ٓٔ

 -2زرع األلؽام والكوارث الناتجة-:
مما ٌتحتم علٌنا أن نذكره فٌما ٌخص تؤثٌر الحروب على البٌبة زرع األلؽام ،وأول تخطٌط تم لزرع األلؽام كان
على ٌد عسكري ألمانً ٌدعى فرٌهٌر فون فلٌمٌنج وذلك فً سنة  ،1126إال أن األلؽام لم تستخدم كسالح معروؾ فً
واسعا لأللؽام
الحروب إال فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر ،وقد شهد مطلع القرن العشرٌن استخدا ًما
ً
وبالتحدٌد فً الحرب العالمٌة األولى ،وكما تم استخدام الدبابات كسالح بدٌل للمواجهة من الخنادق فقد تم ابتكار ألؽام
قادرة على تفجٌر الدبابات أو إلحاق ضرر كبٌر بها ،وفً البداٌة لم ٌكن من السهل على القوات المتحاربة تحدٌد مواقع
األلؽام أثناء أو بعد انتهاء الحرب ،لذا فإنها سالح ٌمكن أن ٌنفجر فً أي وقت ،واالنفجارات تعنً المزٌد من التلوث
والمزٌد من اإلضرار بالبنٌة التحتٌة والحٌاة البرٌة والنباتات.

 -3المخلفات الخطرة و تؤثٌر الحروب على البٌبة-:
حضورا فً تؤثٌر الحروب على
أٌضا من العوامل األكثر
المخلفات الخطرة التً تستخدم فً تصنٌع األسلحة
ً
ً
البٌبة ،ومن المعروؾ أن المخلفات الخطرة هً من األشٌاء التً ٌصعب على اإلنسان التعامل معها ،وهً بمثابة عبء
علٌنا ال نستطٌع إبعاده عن كاهلنا إال عبر إحداث ضرر ،فالمخلفات ٌمكن أن تنتج عن عملٌات عادٌة مثل عملٌات
الحرق وتجمٌع الرماد ،لذا فإن زٌادة حجمها بسبب تصنٌع األسلحة سٌسهم فً زٌادة حجم المشكلة ،كما أن الدول
العظمى تلقً بعبء المخلفات الخطرة على الدول النامٌة والفقٌرة مثل الصومال وهاٌٌتً وؼٌرهما ،وفً السابق كان
ٌتم إؼراق هذه المخلفات بصورة دورٌة عبر دفع مبالػ مالٌة زهٌدة لحكومات الدول أو حتى عبر الخداع وتسرٌب
المخلفات أثناء سٌر السفن ،ولم تنقطع هذه األفعال إال عند تفعٌل اتفاقٌة بازل وتوقٌع كل الدول العظمى علٌها
(باستثناء الوالٌات المتحدة التً صدّقت على االتفاقٌة لكن لم تفعلها).

()1

 -4تؤثٌر الحروب على البٌبة وأهم األمثلة -:
الحروب هً سمة معروفة لإلنسان بدأ فً استخدامها منذ فجر التارٌخ ،وعندما تكونت أولى الحضارات بدأت
األمم تشن هجومها باتجاه األمم المجاورة ،ثم بدأت اإلمبراطورٌات بالتكون مثل اإلمبراطورٌة الفارسٌة والرومانٌة،
بل وحتى فً العصور السابقة لهذه الحضارات ،ونحن ال نملك أٌة إحصابٌات مباشرة ٌمكن أن تخبرنا عن تؤثٌر
الحروب على البٌبة فً هذه المواقع ،بل وحتى فإن الخسابر اإلنسانٌة واالقتصادٌة قد تكون مؽلوطة ،فمن المعروؾ
أن المنتصر هو من ٌكتب التارٌخ ،لذا فإن ما سنذكره اآلن هو الحروب التً حدثت فً العصور الحدٌثة ،أي فً القرن
العشرٌن والحادي والعشرٌن ،وأفظعها من ناحٌة تؤثٌر الحروب على البٌبة واإلنسان بالطبع هً الحرب العالمٌة األولى
والثانٌة ،ولكن بالرؼم من تعرض أوروبا إلى النسبة الكبرى من الخسارة ،إال أن الدول األوروبٌة بدأت تحظى بسالم
فً العقود التالٌة باستثناء بعض الدول التً أصبحت تابعة لالتحاد السوفٌتً والتً تتواجد أؼلبها فً شرق القارة ،أما
تعرضا للمآسً اإلنسانٌة واالقتصادٌة والبٌبٌة فهً أفرٌقٌا ،وبسبب النزاع على الماء والقومٌات والتدخل
القارة األكثر
ً
(ٔ(طبنخ يذًض ثضر انض ،ٍٚانًظؤٔنٛخ ػٍ انُمم انُفبٚبد انشـزح ف ٙانمبٌَٕ
انضٔن ،ٙصار انُٓؼخ انؼزثٛخ ،انمبْزح.2000 ،
ٔٔ

األجنبً والحدود اإلقلٌمٌة فإن أؼلب الدول األفرٌقٌة تعرضت إلى نزاعات مسلحة متتالٌة فً القرن العشرٌن،
واشتهرت بكثرة االنقالبات العسكرٌة ،والمشكلة أن تلك الدول ال تستطٌع التعامل مع األزمات بالطرٌقة الصحٌحة ،وفً
أوقات الحرب ال تهتم السلطة باالعتبارات البٌبٌة ،وتزٌد الوسابل البدابٌة فً العملٌات الحٌوٌة مثل طرٌقة القطع
والحرق من أجل إمداد الالجبٌن والسكان بالمواد الؽذابٌة عن طرٌق زرع أكبر كمٌة ممكنة من المحاصٌل.

 -5حرب فٌتنام وآثارها -:
تعتبر حرب فٌتنام من أكثر الحروب المإثرة فً العصر الحدٌث وذلك فٌما ٌخص كل األطراؾ المتقاتلة ،وعلى
جوانب متعددة ،وما نحن بصدد الحدٌث عنه هو تؤثٌر الحروب على البٌبة لذا فإننا سنقتصر على ذكر اآلثار البٌبٌة،
وأولها هو استخدام الوالٌات المتحدة لكمٌات مهولة من مبٌدات األعشاب حتى تقدر على إزالة النباتات والؽابات التً
مثلت العابق األكبر بالنسبة للقوات فً اقتحام البالد ،حٌث استؽل المقاتلون الفٌتنامٌون طبٌعة أرضهم فً التخفً من
الطابرات ،ووف ًقا لإلحصابٌات الرسمٌة التً صرحت بها وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة فإنه تم استخدام  21ملٌون جالون
من مبٌدات األعشاب ،والمشكلة تكمن فً أن المبٌدات أثرت على التربة وجعلت من الصعب على النباتات أن تنمو
مجددًا حتى بعد سنٌن طوٌلة ،كما أنها أثرت بصورة خطٌرة على وجود الحٌوانات البرٌة ،فوف ًقا لدراسة لعلماء بٌبة
من فٌتنام فإن عدد الطٌور الموجودة فً األراضً التً تم استهدافها بالمبٌدات حال ًٌا هو  24نوع فقط مع خمس أنواع
من الثدٌٌات ،فً حٌن أن أعدادهم ساب ًقا كانت ما بٌن  111-145نوع من الطٌور وما بٌن  55-31نوع من الثدٌٌات،
وبشكل عام فإن الحرب أثرت على البنٌة التحتٌة فً البلد بصورة خطٌرة وبشكل خاص فٌما ٌتعلق بخطوط نقل المٌاه
والوقود ،لذا فإن السكان ٌعانون حتى ٌومنا هذه من آثار الحرب.

()1

 -6الحرب األهلٌة الصومالٌة وآثارها-:
الحرب األهلٌة فً الصومال بدأت فً سنة  ،1331وهً واحدة من أسوأ الحروب التً حدثت فً أفرٌقٌا فً
العقود الماضٌة ،ولعل السبب األساسً لها هو عملٌات صٌد األسماك ،ومع استمرار القتال فإن المنظمات العالمٌة
دعت السكان إلى االلتزام بالقواعد المعروفة لصٌد األسماك والحٌوانات البحرٌة ،إال أنهم تجاهلوا تلك البروتوكوالت
وأرادوا تحقٌق االكتفاء الذاتً فً التؽذٌة ،لذا فإن هذا أثر على وجود كمٌة كبٌرة من األسماك فً المنطقة وبشكل عام
فإن الحٌاة البحرٌة أصبحت على حافة الخطر ،وتحول صٌد السمك من تجارة عادٌة إلى تجارة أساسٌة تسٌطر علٌها
المجموعات المسلحة الذٌن ٌصعب الوقوؾ أمامهم حتى من قوات الحكومة نفسها.

(1( Maire pierre commatière de risque technologiq proux duffrène, le renforcement des obligations
d’information en, ue dans les transactions immobilières. Collection de l’université robert Schuman,
presses universitaires de Strasbourg, 2005.
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 -1الحرب العالمٌة األولى والثانٌة وآثارهما-:
الحدٌث عن الحربٌن العالمٌتٌن وأسبابهما ونتابجهما ٌطول ،وكذلك الحدٌث عن اآلثار البٌبٌة والصحٌة ،بالنسبة
لؤلولى فإن هذه الحرب الضارٌة دمرت البنٌة التحتٌة لعدد كبٌر من المدن أبرزها الواقعة فً اإلمبراطورٌة النمساوٌة
المجرٌة والتً تفككت بعد الحرب ،والعنصر الممٌز فً هذه الحرب أنها كانت حرب خنادق ،حٌث تم حفر خنادق طوٌلة
ً
ً
خاصة فً تلك
بداٌة من الشمال فً سوٌسرا ،والخنادق تعنً تدمٌر للتربة واألرض ،والقصؾ ٌعنً تهدٌد الحٌاة البرٌة
المناطق الؽنٌة بتنوع الكابنات الحٌة ،وبعد انتهاء الحرب مات المبلٌٌن بسبب األنفلونزا التً اجتاحت أوروبا ،وقد تم
قطع كمٌات كبٌرة من الؽابات من أجل أؼراض القتال وحفر شبكات طوٌلة من الخنادق ،وتآكلت التربة وتصحرت.

 -5تؤثٌرات بالؽة-:
أما النتٌجة الكارثٌة للحربٌن كانت استخدامات الؽازات السامة التً قتلت ودمرت صحة المبلٌٌن وأثرت على البٌبة
بشكل عام والكابنات الحٌاة ومملكة النباتات والجو والماء ،وقد تم إطبلق الؽازات بكمٌات مهولة فً الخنادق لقتل الجنود،
وأهم تلك الؽازات الؽ از المسٌل للدموع والذي ٌإدي إلى االختناق القاتل إذا انتشر فً أماكن مؽلقة وضٌقة ،وؼاز
الخردل الذي ٌعتبر ضمن مركبات الثٌوالت ،وهو فً األساس من السوابل التً تصدر أبخرة خطرة وٌتسبب فً حروق
وتقرحات جلدٌة والعدٌد من األعراض األخرى مثل التقٌإ الحاد واإلسهال الحاد ،كما أنه قد ٌكون سببًا فً حدوث
السرطان والتشوٌهات الوراثٌة ،والمشكلة تكمن فً عدم اكتشاؾ أي عبلج فعال له حتى اآلن ،وكذلك ؼاز الفوسجٌن
وهو ببل لون وذو رابحة كرٌهة ،وهو سام ً
جدا وٌإدي إلى إهبلك الجهاز التنفسً ،وقد استعملته القوات األلمانٌة بكثافة،
وتشٌر األر قام التقدٌرٌة إلى مقتل أكثر من مبة ألؾ جندي بسبب الؽازات السامة وأؼلبها عن طرٌق الفوسجٌن ،وبالنسبة
لآلثار التً تركتها الؽازات فهً بالؽة ،أولها انتشار تلك الؽازات فً الؽبلؾ الجوي ،كما أن الذخٌرة التً لم تنفجر كانت
مشكلة كبٌرة بالنسبة لهم ،وعملٌات التنظٌؾ والمعالجة كلفت الدول مبالػ طابلة واحتاجوا لسنٌن عدٌدة إلزالة الكمٌة
الكبرى منها ،وبسبب اآلثار الخطٌرة للؽازات السامة فقد وقع أؼلب المشاركٌن فً الحرب فً سنة ٕ٘ ٔ9على معاهدة
لمنع استخدام األسلحة الكٌمٌابٌة.

(ٔ)

 -3المبادرات العالمٌة للحد من تؤثٌر الحروب على البٌبة واإلنسان-:
لوال المإتمرات واالجتماعات الدولٌة التً هً بالطبع تسلسل متشابك لمصالح الدول الكبرى ،فإن هناك بعض
المعاهدات والقوانٌن التً تم إقرارها والتً قللت من تؤثٌر الحروب على البٌبة بصورة كبٌرة فً العقود األخٌرة بالمقارنة
مع السابق ،وأهمها اتفاقٌة منع األلؽام األرضٌة فً سنة  ٔ999والمعروفة بمعاهدة أوتوا وهً مدٌنة فً والٌة أونتارٌو
الكندٌة التً تم فٌها توقٌع االتفاقٌة والتً رعتها األمم المتحدة ،وقد وقع علٌها ٖٖٔ دولة ،مع العلم بؤن هذه االتفاقٌة لم
تخرج فً ٌوم ولٌلة كما أشرنا إلى الطرٌقة التً تتم بها االتفاقٌات ،فهناك العدٌد من المفاوضات التً تمت بٌن الدول
الكبرى والمنظمات العالمٌة للوصول إلى هذا القرار للحد من تؤثٌر الحروب على البٌبة والجوانب األخرى ،وأبرزها
(1( Dominique Guinal, droit répressifs de l’environnement, 2em édition , Europe Media duplication S.A,
PARIS, 2000.
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مإتمر منع األسلحة التقلٌدٌة ) (CCWCالتً تدخل األلؽام من ضمنها ،وتم المإتمر فً سنة ٔ ٔ98وتم تفعٌل البلبحة
بعد سنتٌن ،إال أن عدد الدول الموقعة كان ٕٓ دولة فقط ،وفً سنة ٔ ٔ99قامت ست منظمات عالمٌة بدعم حظر األلؽام
وتنظٌم حملة عالمٌة عرفت اختصارً ا باسم ، ICBLأما بلجٌكا فقد كانت الدولة األولى التً تصدر قانون فً دستورها
ٌمنع استخدام األلؽام وتبعتها كندا فً الدعوة إلى حظر االستخدام حتى تم توقٌع المعاهدة على أراضٌها .ومن أهم
المعاهدات أٌضًا معاهدة حظر األسلحة الكٌمٌابٌة ) (CWCالتً تمت فً سنة ٕ ٔ99ووقع علٌها ٘ ٔٙدولة فً بارٌس
ونٌو ٌورك ،وأخٌرً ا نذكر معاهدة تقنٌات التؽٌٌر فً البٌبة ) (ENMODالتً تمت فً  ٔ977فً جنٌؾ فً سوٌسرا
عبر رعاٌة األمم المتحدة ووقع علٌها  ٗ8دولة والتً تمنع استخدام أي تقنٌة لتؽٌٌر حالة الطقس.
تؤثٌر الحروب على البٌبة قد ٌنتهً فً العقود التالٌة ،قد تكون هذه فكرة حالمة إال أن الكثٌرٌن ٌإمنون بها ،فمن
خبلل العدٌد من المبادرات التً ذكرناها فً الفقرة السابقة فإننا استطعنا تقلٌص الكوارث إلى مستوٌات مقبولة ،ومع
المزٌد من الخطوات الجادة فإن نا قد نصل إلى النتابج التً ستكون مرضٌة للكل وستكون اآلثار مثلها مثل اآلثار الطبٌعٌة
األخرى.

(ٔ)

المطلب الثانً
اإلطار القانونً لحماٌة البٌبة أثناء النزاعات المسلحة
ٌعد اللجوء إلى استخدام إجراءات مضرة وخطٌرة بالبٌبة لتحقٌق أهداؾ عسكرٌة أسلوبا ً قدٌما ،ولكن الملفت
لبلنتباه هو تزاٌد استخدام هذه اإلجراءات فً السنوات األخٌرة فالحرب والقتال ال ٌسببان المعاناة والتشرد لئلنسان
وحسب بل للبٌبة أٌضا ً وتردي الدمار الناتج عن ذلك وتدوم هذه اآلثار طوٌبلً حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.

 التلوث بسبب التفجٌرات واألعمال اإلرهابٌة:
التفجٌرات النووٌة االختبارٌة وتؤثٌرها السلبً على البٌبة والموارد الطبٌعٌة:

 -1البٌبة هً الخاسر األكبر:
ربما البٌبة هً الخاسر األكبر من التفجٌرات النووٌة االختبارٌة التً تجرٌها العدٌد من الدول حول العالم المتبلك
هذا السبلح الخطٌر ،ومن خبلل تتبع التجارب النووٌة السابقة نجد أن اإلشعاعات النووٌة قد قضت على مساحات مؤهولة
من الموارد الطبٌعٌة واألراضً الزراعٌة ،والتً حولتها تلك التجارب إلى أراضً ؼٌر صالحة للزراعة أو االستؽبلل
النباتً أو أي نشاط آخر ،إلى جانب ذلك فقد توؼلت اإلشعاعات إلى المحاصٌل والحبوب الزراعٌة والتً أصابتها بالعدٌد
من األمراض التً انتقلت فً النهاٌة إلى الحٌوان واإلنسان ،وبالنسبة للمٌاه فقد تسببت التفجٌرات النووٌة االختبارٌة
واإلشعاعات الناجمة عنها فً تلوث المٌاه بدرجة كبٌرة وصلت إلى اعتبار المٌاه -فً المناطق القرٌبة من التفجٌرات-
انذزٔة
أفظضد
كٛف
(ٔ(
انجٛئٛخ؟ https://www.ts3a.com/bi2a/?p=1525
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انكضٛز

يٍ

األَظًخ

من المو اد المسرطنة ،كما تسببت التفجٌرات النووٌة االختبارٌة فً انتشار الؽبار المشع الذي ٌستطٌع االنتشار فً الجو
بطرٌقة سرٌعة نتٌجة ارتباطه بحركة الرٌاح والذي ٌستطٌع الوصول إلى أماكن بعٌدة عن مواقع التفجٌرات النووٌة
وٌتساقط على هذه األماكن لٌصٌب المٌاه والتربة وبالتالً انتقال هذا التؤثٌر إلى اإلنسان والحٌوان والنباتات.

 -2التؤثٌر السلبً لـ “التفجٌرات النووٌة االختبارٌة” على اإلنسان:
دابمًا ما تتسبب اإلشعاعات النووٌة الناجمة عن التفجٌرات النووٌة االختبارٌة فً ظهور مبات األمراض التً كانت
نادرة قبل الدخول فً عالم القنابل النووٌة ،والتً أصابت اإلنسان نتٌجة لخطورة التعرض لمثل هذه اإلشعاعات،
وسرعان ما تتسبب التفجٌرات النووٌة فً ظهور أمراض مبكرة تحدث وقت وقوع التفجٌرات النووٌة والتً تتعلق أؼلبها
بـ “فقدان البصر والتؽٌرات الدموٌة” وقد ٌصل األمر إلى الوفاة نتٌجة التعرض لجرعات كبٌرة من اإلشعاعات النووٌة،
أما بالنسبة لؤلمراض المتؤخرة فٌؤتً على رأسها السرطان والعقم إلى جانب انخفاض متوسط عمر اإلنسان ،وأٌضً ا
حدوث نسبة كبٌرة من التشوهات فً األجنة وإجهاض الحوامل ،إلى جانب ذلك فؽالبًا ما تإدي التفجٌرات النووٌة
االختبارٌة إلى زٌاد ة نسبة الموالٌد المصابٌن بالنقص العقلً وبالتالً تصبح تلك التجارب أحد األسباب المإدٌة إلى خلق
أجٌال مشوهة عقلًٌاٌ ،ضاؾ إلى تلك التؤثٌرات ظهور أمراض تتعلق بالوراثة لدى سكان المناطق القرٌبة من موقع
التفجٌرات النووٌة حٌث تتسبب اإلشعاعات النووٌة فً حدوث تلؾ فً الخبلٌا التناسلٌة والتً تإثر فً عمل الجٌنات لدى
اإلنسان.

(ٔ)

 -3اتفاقٌات منع التفجٌرات النووٌة االختبارٌة:
بعد أن أدرك العالم خطورة ” التفجٌرات النووٌة االختبارٌة “ ،وخطورة انتشار السبلح النووي فقد بدأت
األصوات تتعالى لضرورة تقنٌن ذلك من خبلل سن مجموعة من التشرٌعات وإبرام اتفاقٌات دولٌة ومعاهدات تمنع
امتبلك أٌة دولة للسبلح النووي ،وبالفعل فقد شهد عام  ٔ99ٙظهور معاهدة تتعلق بهذا اإلطار وهً التً أطلق علٌها
معاهدة “منع تجارب السبلح النووي” ،وعقب ذلك بدأت العدٌد من الدول فً التوقٌع على هذه المعاهدة فً محاولة لمنع
التفجٌرات النووٌة االختبارٌة  ،لكن على النقٌض من ذلك فقد امتنعت العدٌد من الدول عن التوقٌع على هذه المعاهدة فٌما
لم تصادق أٌضًا مجموعة أخرى من الدول على هذه المعاهدة.

((1جًبل ػٕٚض انظٛض  :انًهٕصبد انكًٛٛبئٛخ نهجٛئخ  ،صار انفجز نهُشز
ٔانزٕسٚغ  ،يظز.2000
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 -4جهاز رصد التجارب النووٌة:
ربما كان التوصل إلى آلٌة جدٌدة لرصد التفجٌرات النووٌة االختبارٌة هو الهم الشاؼل لعدد كبٌر من الدول خبلل
العقود الماضٌة ،وذلك لتضٌٌق الخناق على أٌة دولة تفكر أو تسعى إلى امتبلك سبلح نووي وإجراء تفجٌرات نووٌة
اختبارٌة  ،وبالفعل فقد تم إنشاء جهاز لرصد التجارب النووٌة أٌنما كان موقعها حول العالم ،وأصبح بمقدور هذا الجهاز
رصد التجارب واالختبارات التً تجرٌها الدول التً تحاول امتبلك سبلح نووي خاصة وأنه البد من إجراء اختبارات
تفجٌرٌة قبل امتبلك السبلح بشكل تام ،ولذلك فقد خرج البعض لٌإكد أن جهاز رصد التجارب النووٌة سٌكون هو السبلح
المقاوم لسعً الدول إلجراء التفجٌرات النووٌة االختبارٌة.

 -5تجارب فرنسا النووٌة وتؤثٌرها على الجزابر:
على مدار العقود الطوٌلة الماضٌة سعت العدٌد من الدول إلى امتبلك السبلح النووي بجانب بعض األسلحة
األخرى مثل السبلح الهٌدروجٌنً ،لتصبح فً مصاؾ الدول الكبرى عالمًٌا ،ولذلك فقد بدأت بعض الدول فً إجراء
تفجٌرات نووٌة اختبارٌة فً منتصؾ القرن الماضً ومن هذه الدول فرنسا ،وذلك فً محاولة منها المتبلك هذا السبلح
الفتاك ،لكن ؼالبٌة هذه التفجٌرات االختبارٌة كانت تتم فً مناطق بعٌدة عنها لتجنب الوقوع تحت تؤثٌر هذه القنابل
السلبً على البٌبة واإلنسان ،وفً سبٌل ذلك قامت فرنسا فً عام ٓ ٔ9ٙبتفجٌر أول قنبلة نووٌة اختبارٌة فً صحراء
الجزابر والتً أعقبتها بعدد آخر من التفجٌرات الجوٌة واألرضٌة ،األمر الذي تسبب فً حالة كبٌرة من الدمار للشعب
الج زابري سواء على المواطنٌن أو البٌبة المحٌطة بالتفجٌر ،وقد نتج عن التفجٌرات النووٌة االختبارٌة -التً قامت بها
فرنسا فً الجزابر -إصابة مبات المواطنٌن بالسرطان وإجهاض عشرات الحوامل كما فقد مبات المواطنٌن بصرهم
ووصل تؤثٌر هذه االختبارات على البٌبة إلى درجة أن وصل األمر إلى تدمٌر مساحات شاسعة من األراضً الزراعٌة
فً الجزابر ،وبالرؼم من مرور ما ٌزٌد عن نصؾ قرن على هذه االختبارات إال أن التؤثٌر السلبً لها ما زال ٌضرب
بقوة فً منطقة صحراء الجزابر نتٌجة اإلشعاعات النووٌة الناجمة عن التفجٌر  .لكل اكتشاؾ أو اختراع جدٌد مزاٌاه
المتعددة لكن السعً إلى السٌطرة وفرض الهٌمنة دابمًا ما ٌؤخذ اإلنسان والدول الكبرى إلى البحث عن المساوئ
واألضرار ،فبالرؼم من األؼراض السلمٌة للطاقة النووٌة التً قد تإدي إلى نقبلت حضارٌة كبٌرة لدول العالم إذا أُحسن
استؽبللها لتولٌد الطاقة وعبلج األمراض السرطانٌة ،إال أن توجه دول العالم الكبرى إلى امتبلك السبلح النووي لفرض
سٌطرتهم ونفوذهم ولتشكٌل درع واقً فً الدولة ضد أي معتدي؛ جعل من التفجٌرات النووٌة االختبارٌة التً تسبق
امتبلك السبلح النووي فزاعة ُتصٌب العالم أجمع حالًٌا نتٌجة التؤثٌرات شدٌدة الضرر على اإلنسان والبٌبة ،ومع توجه
العدٌد من الدول خبلل العقود الماضٌة إلى التوسع فً امتبلك السبلح النووي بات التكاتؾ العالمً بٌن حكومات الدول
والتوصل إلى حلول جذرٌة حقٌقٌة تضمن وقؾ التفجٌرات النووٌة االختبارٌة هو الهدؾ الذي ٌجب السعً إلٌه جدًٌا
خبلل الفترة الحالٌة ،لضمان العٌش فً حٌاة أكثر أما ًنا ً
بعٌدا على ملوثات البٌبة.

(ٔ)

(ٔ( يمبل ػٍ رأصٛز انزفجٛزاد انُٕٔٚخ االسزجبرٚخ ػهٗ انجٛئخ
https://www.ts3a.com/bi2a/?p=1115
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حدث فً أوابل السبعٌنٌات من القرن الماضً تطوّ ران :بدأ المجتمع الدولً معالجة حماٌة البٌبة بوجه عام ،وبذل
محاولة ج ّدٌة لتدارك حاالت قصور الحماٌة القانونٌة لضحاٌا النزاعات المسلّحة .وظهر التطوّ ران بتؤثٌر الرأي العام فً
فضح األمور مدفوعًا بعدد من األحداث الربٌسٌة .ففً المجال البٌبً الدولً ،وقعت كوارث بٌبٌة مثل التسربات النفطٌة
الضخمة ،وكذلك حركة مواطنٌن واسعة النطاق .وتمثلت التطورات فً حرب فٌتنام وحماٌة حقوق اإلنسان فً األراضً
ً
وتحدٌدا فً فلسطٌن(والنزاعات المسلحة التً نشبت أثناء تصفٌة االستعمار فً مجال قانون النزاعات المسلّحة .
المحتلة)
والتقت هاتان النقطتان المحورٌتان المرتبطتان بالرأي العام فً حدث وحٌد :اآلثار البٌبٌة واآلثار الصحٌة العامة نتٌجة
تساقط أوراق الشجر الناجم عن استخدام مبٌدات األعشاب)السٌما المادة البرتقالٌة المبٌدة لؤلعشاب(أثناء حرب فٌتنام.
 تنص القاعدة  44على ما ٌلً:

(ٔ)

ٌجب إٌبلء العناٌة التامة أثناء استخدام أسالٌب ووسابل القتال لحماٌة البٌبة الطبٌعٌة والحفاظ علٌها .و ُتتخذ كل
االحتٌاطات الممكنة أثناء سٌر العملٌات العسكرٌة لتج ُّنب اإلضرار العارض بالبٌبة ،والتقلٌل منه مهما كان الحال ،إلى
أدنى ح ّد.
إضافة إلى ذلك ،ال ُتعفً قلّة الدراٌة العلمٌة باآلثار التً ُتخلِّفها عملٌات عسكرٌة معٌَّنة على البٌبة أي طرؾ فً
النزاع من واجب اتخاذ مثل هذه االحتٌاطات.
وتستخدِم القاعدة صٌؽة مؽاٌرة للقاعدة العامة فً القانون الدولً اإلنسانً بضرورة اتخاذ تدابٌر احتٌاطٌة من أجل
تج ُّنب اإلضرار بالمدنٌٌن أو اإلضرار باألعٌان المدنٌة .بٌد أن الجملة األخٌرة من القاعدة ٗٗ  ،تش ِّكل تطبٌ ًقا لمبدأ
االحتراس ،المترسِّخ فً القانون الدولً للبٌبة ،على واجب اتخاذ تدابٌر احتٌاطٌة فً النزاعات المسلّحة ،وهو ما ٌرقى
فً السٌاق األخٌر إلى حدوث ثورة .وتشٌر الدراسة إلى ممارسة محدودة من جانب الدولة لتؤٌٌد هذه القاعدة .وترجع
ؼالبٌة التؤٌٌد المشار إلٌه إلى تفسٌر القرارٌن الصادرٌن من محكمة العدل الدولٌة ،وهما األمر الصادر فً سنة 1995
بشؤن قضٌة التجارب النووٌة ،والرأي االستشاري لسنة  ٔ99ٙبشؤن األسلحة النووٌة .وتدلّل الدراسة فً الواقع على أن
االعتراؾ بمبدأ االحتراس باعتباره قانو ًنا بٌبًٌا دولًٌا عرفًٌا ٌجب أن ٌنعكس فً قانون النزاع المسلّح.
تش ِّكل أحكام القانون الدولً اإلنسانً ذات الصلة بحماٌة البٌبة أثناء النزاعات المسلّحة مجموعة من المعاهدات
والقانون العرفً.
أوال :األحكام األوّ لٌة التً تحمً مباشرة البٌبة أثناء النزاعات المسلّحة  -المادتان ٖ٘و ٘٘ من البروتوكول اإلضافً
األول  -ال تح ّقق هذا الهدؾ بشكل كاؾٍ ،ألن مستوى األضرار البالؽة وواسعة االنتشار وطوٌلة المدى ؼٌر دقٌق
ًب نهفمزح  63يٍ لزار انًذكًخ
(ٔ([يذكًخ انؼضل انضٔنٛخ ،ؿهت فذض انذبنخ ٔفم
انظبصر ف 20 ٙكبٌَٕ األٔل/صٚظًجز  1974ف ٙلؼٛخ انزجبرة انُٕٔٚخ )َٕٛسٚهُضا
ػض فزَظب( ،األيز انًؤرر  22أٚهٕل/طجزًجز  ، 1995رمبرٚز يذكًخ انؼضل
انضٔنٛخ 1995 ،؛ يذكًخ انؼضل انضٔنٛخ ،شزػٛخ انزٓضٚض أٔ اطزشضاو األطهذخ
انُٕٔٚخ ،رأ٘ اطزشبر٘ يؤرر  8رًٕسٕٚ/ن ، 1996 ٕٛرمبرٚز يذكًخ انؼضل
انضٔنٛخ] .1996 ،
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ومن الصعب تحقٌقه ،وٌمكن القول إن الكثٌر من الضرر البٌبً الخطٌر ٌُترك خارج نطاق إجراءات الحماٌة
وأنسب.
الحالٌة .ومن ثم ،تتطلَّب هذه المصطلحات تعارٌؾ واضحة
َ
ثان ًٌا :إن قواعد القانون الدولً اإلنسانً التً تتطرّ ق صراحة إلى الحماٌة البٌبٌة قلٌلة ،وبالتالً فقد توفر وسابل ؼٌر
مباشرة حماٌة أكثر فعالٌة من خبلل تنظٌم وسابل وأسالٌب القتال أو بحماٌة األشخاص المدنٌٌن واألعٌان المدنٌة .
ومع ذلك ،تكمن الثؽرة هنا فً أن عناصر البٌبة ٌحتمل أن تصبح أهدا ًفا عسكرٌة .وهذا ٌعود بنا إلى الثؽرة رقم
واحد .وٌمكن حل هذه المشكلة باستخدام المادتٌن  59و  60من البروتوكول اإلضافً األول (المواقع المجرّ دة من
وسابل الدفاع والمناطق منزوعة السبلح) كنموذج لجعل المناطق الحسّاسة بٌب ًٌّا محصَّنة.
ثال ًثا :ال ٌوجد وضوح بشؤن األضرار العرضٌة التً تلحق باألعٌان المدنٌة نتٌجة شنّ هجمات على أهداؾ عسكرٌة .
فالثؽرة هنا هً انعدام الوضوح بشؤن مسابل التناسب العملٌة حٌث تكون األضرار البٌبٌة أضرارً ا عرضٌة ،تحدث
نتٌجة هجمات على أهداؾ عسكرٌة.
وثمة جوانب أخرى من القصور فً اإلطار القابم للقانون الدولً اإلنسانً .وهذه تشمل ،على سبٌل المثال ،حاالت
عدم تٌ ُّقن فً القانون الدولً اإلنسانً الذي ِّ
ٌنظم حماٌة البٌبة أثناء النزاعات المسلّحة ؼٌر الدولٌة .وتطرح هذه المسؤلة
إشكاال نظرً ا ألن الؽالبٌة الساحقة من النزاعات المسلحة الحالٌة هً نزاعات مسلحة ؼٌر دولٌة.

(ٔ)

 تطبٌق القانون الدولً للبٌبة أثناء النزاعات المسلّحة:
ال بد من التساإل عمّا إذا كان باإلمكان سد بعض هذه الثؽرات بتطبٌق القانون الدولً للبٌبة فً ضوء الثؽرات
وحاالت القصور فً القانون الدولً اإلنسانً بالنسبة لحماٌة البٌبة أثناء النزاعات المسلّحة .فهذا القانون الدولً الخاص
بالبٌبة ٌقدم مجموعة من القواعد والمعاٌٌر وال ُنهُج واآللٌات التً تمنع ما ٌلحق بالبٌبة من أضرار فً أوقات السلم مع
التعوٌض عن األضرار  -بما فً ذلك من خبلل تحمٌل المسإولٌة وبشكل متزاٌد من خبلل المساءلة القانونٌة عن
تطور مجموعة كبٌرة من أحكام القانون التً ِّ
تنظم االستخدام والحماٌة فً مجال البٌبة ونضوج هذا
األضرار .ومع ُّ
القانون وتطبٌقه ،هناك تساإل عمّا إذا كانت هذه األحكام الخاصة بالقانون الدولً للبٌبة ال تزال ُت َطبَّق أثناء النزاعات
المسلّحة وإلى أي مدى وعمّا إذا كانت تو ِّفر حماٌة لها معنى من مخاطر مح َّددة للقتال .وتع ُّد قواعد القانون الدولً للبٌبة
التً تحمً موارد طبٌعٌة معٌَّنة ٌجب أخذه فً االعتبار .وٌتم تقٌٌم قدرتها على كبح النفاٌات والتدمٌر بسبب القتال .
وٌنبؽً أن تإّ خذ فً االعتبار أٌضً ا القواعد التً تحظر إحداث أنواع معٌَّنة من األضرار للبٌبة .وبؽٌة استخدام مثال أشٌر
إلٌه ساب ًقا ،إذا ما تم تدمٌر محطة تولٌد طاقة كهربابٌة أثناء حرب أو أثناء عملٌة عسكرٌة أخرى)كما حدث فً محطة
الجٌة لتولٌد الكهرباء فً لبنان فً سنة(  ،2006هل ٌإ ّدي تسرب النفط البلحق إلى آلٌة مإسسٌة للتص ّدي والتطهٌر أو
ٌإ ّدي إلى نظام للمساءلة القانونٌة(؟

(ٔ([اَظز ثٕجّ ػبو ثزَبيج األيى انًزذضح نهجٛئخ]
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وتع ُّد التساإالت ذات الصلة بتطبٌق القانون الدولً للبٌبة أثناء النزاعات المسلَّحة مع َّقدة لسببٌن :السبب األول هو
أن قانون البٌبة ما زال دٌنامٌكًٌا وما زال تطوّ ره مستمرً ا .والسبب الثانً هو أن هذا جزء من الظاهرة العامة لتجزبة
القانون الدولً ،وهذا ٌستلزم التساإل عن كٌفٌة ارتباط ُنظم أو هٌاكل القانون الدولً المختلفة مع بعضها البعض فً
مجاالت التطبٌق .وتق ِّدم المعرفة والشرح عدة منظورات بشؤن ما إذا كان القانون الدولً للبٌبة ٌنطبق أثناء النزاعات
تحول ملحوظ فً االعتقاد التارٌخً بؤن القوانٌن السارٌة أثناء الحرب والسلم
المسلّحة .وقد حدث ابتدا ًء من التسعٌنٌات ُّ
ٌستبعد أحدهما اآلخر .وتعمل المنظورات المعاصرة بشكل متزاٌد على التقرٌب بٌن مجموعتً القوانٌن ،لتطبٌق القانون
الدولً فً زمن السلم أثناء النزاعات المسلّحة بدرجات متفاوتة.
بٌد أنه ،حٌثما تنطبق فً الوقت نفسه مجموعتا القوانٌنٌ ،تع اإلجابة على السإال الخاص بعبلقتهما)القانون
الخاص(.

(ٔ)

(ٔ([ال رُـجك االرفبلٛخ انضٔنٛخ انًزؼهمخ ثئَشبء طُضٔق صٔن ٙنهزؼٕٚغ ػٍ األػزار
انُبجًخ ػٍ انزهٕٚش انُفـ 18 ،ٙكبٌَٕ األٔل/صٚظًجز  1110،1971يجًٕػخ
يؼبْضاد األيى انًزذضح ٔ ،57االرفبلٛخ انضٔنٛخ انًزؼهمخ ثبنًظؤٔنٛخ انًضَٛخ
ّس انُفـ 29 ،ٙرشز ٍٚانضبََٕ/ٙفًجز 973 ،1969
ػٍ انؼزر انُبجى ػٍ انزهٕ
ّس انُفـ ٙانُبجى ػٍ انظفٍ .
يجًٕػخ يؼبْضاد األيى انًزذضح ، 3إالّ ػهٗ انزهٕ
ضيذ يظبػضاد ػهٗ أرع انٕالغ ػى ثبنجزٔرٕكٕل
ّّ انهجُبَٛخ ،ل
ٔف ٙيُـمخ انجٛ
ُّ
انًزؼهك ثبنزؼبٌٔ ف ٙيكبفذخ رهٕس انجذز انًزٕطؾ ثبنُفؾ ٔغٛزِ يٍ انًٕاص
انؼبرح ف ٙدبالد انـٕارا) ثزٔرٕكٕل انـٕارا( ،ثزشهَٕخ 16 ،شجبؽ/فجزاٚز
]1976
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المبحث الثالث
المسإولٌة المدنٌة عن األضرار التً تلحق بالبٌبة
إن قٌام المسإولٌة المدنٌة للدول فً المجال البٌبً تستلزم توافر أركان النعقادها و التً تجد مصدر فً القانون
الدولً ،حٌث ٌشترط صدور فعل ؼٌر مشروع من الدول الذي ٌشكل انتهاكا جسٌما للقواعد الدولٌة التً تحمً البٌبة،
وإسناد هذا الفعل ؼٌر مشروع للدول باعتبارها أحد أشخاص القانون الدولً ،أما الشرط األخر فٌتمثل فً أن ٌتسبب هذا
العمل ؼٌر مشروع بؤضرار للبٌبة بمختلؾ مجاالتها حتى تقوم مسإولٌة الدولة فً التعوٌض عن هذه األضرار ،أما
األسس التً ٌتم استناد علٌها لقٌام المسإولٌة المدنٌة للدولة عن أضرار البٌبٌة فتكون على أساس الخطؤ أو العمل ؼٌر
مشروع أو على أساس المخاطر بؽض النظر عن وجود تقصٌر أو خطؤ من قبل الدول ،وعلٌه نقسم هذا المبحث وفق
الخطة التالٌة:
المطلب األول :نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة عن األضرار البٌبٌة
المطلب الثانً :نظرٌة العمل ؼٌر المشروع كؤساس لتعوٌض عن األضرار البٌبٌة
المطلب الثالث :نظرٌة المخاطر كؤساس لقٌام مسإولٌة الدولة عن تلوث البٌبة

المطلب األول
نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة عن األضرار البٌبٌة
ٌرجع أصل نظرٌة الخطؤ إلى بداٌة العصور الوسطى حٌث عرفت هذه الحقبة الزمنٌة ظهور الدولة بمفهومها
الحدٌث ،وقد كانت نظرٌة المسإولٌة الجماعٌة هً سابدة وتقوم على أساس التضامن المطلق بٌن أفراد الجماعة أبرز
مبلمحه ظهور الشخص صاحب السٌادة فً الدولة وهو األمٌر حٌث أصبحت الدولة تتجسد فً إدارته مما ترتب عنه
مسإولٌة الدولة عن فعل خطؤ ٌرتكبه األمٌر إذا لم ٌتخذ اإلجراءات لمنع وقوع الخطؤ أو لم ٌعاقب المرتكب.
أوضح جروسٌوس نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة فً كتابه قانون الحرب والسلم حٌث تبنى مسإولٌة الدولة على
أساس توافر الخطؤ من جانب األمٌر وحدد الحاالت التً ٌمكن للخطؤ أن ٌتحقق فٌها وتتمثل فً:
– عدم اتخاذ األمٌر اإلجراءات البلزمة لمنع وقوع هذه األعمال و بذلك ٌصبح شرٌك فٌها.
– عدم اتخاذ األمٌر التدابٌر الكفٌلة لمعاقبة من قاموا بالتصرؾ وبذلك ٌكون قد أجاز تصرفاتهم.
وفقا لنظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة ال ٌمكن أن تقوم مسإولٌة الدولة ما لم ٌصدر منها فعل خطؤ ٌضر
بؽٌرها من الدول ،وهذا الخطؤ إما أن ٌكون متعمد أو ٌكون إهماال ؼٌر متعمد ،و الخطؤ المقصود فً هذه النظرٌة هو
الخطؤ المفترض من األمٌر ،ومن الفقهاء الذٌن تناولوا نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة نجد الفقٌه جورج سل
الذي ٌرى أن مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولً ٌعتبر تجاوز فً السلطة أو تعسؾ السلطة أو عدم القٌام باختصاص
معٌن بكل بساطة أو وجود خطؤ ألحد األعوان فً أداء وظٌفته ،وٌضٌؾ أنه ال ٌمكن أن نعرؾ المعنى القانونً لكلمة
ٕٓ

الخطؤ إذا لم تكن تصرفا مخالؾ للقانون ،أما الفقٌه جولدي ٌرى بؤن المسإولٌة على أساس الخطؤ تدل على ارتباطها
بعام ل تسبب الضرر عمدا أو باإلهمال و أن اإلهمال ٌحصل عندما ٌتجاوز الفاعل االلتزام الملقى على عاتقه و الذي
ٌتطلب العناٌة.
كما أن الفقٌه لوٌس لوفٌر قد ٌرى أن من تسبب فً ضرر للؽٌر ٌوجل صاحبه إصبلح الخطؤ المرتكب شرٌطة
وقوع ضرر ٌمس بحق دولة أخرى وكذا عمل ؼٌر مشروع منسوب للدولة التً ٌفترض وجود الخطؤ فً مواجهتها،
وٌشمل هذا الخطؤ فً تقصٌر الدولة فً اختٌار الموظؾ أو وجود سوء إشراؾ على الموظؾ انحرؾ عن استعمال
السلطة الممنوحة له ،إضافة إلى امتناع الدولة عن القٌام بالتزام ٌفرضه علٌها القانون الدولً.
إن تطبٌق نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة عن األضرار التً تلحق بالبٌبة نجده فً عدد محدود من
االتفاقٌات الدولٌة البٌبٌة كاتفاقٌة الفضاء الخارجً لسنة ،ٔ9ٙ7كما أن المبدأ ٕٕ من إعبلن ستوكهولم لسنة ٕ ٔ97أكد
على تعاون الدول فً زٌادة تطوٌر القانون الدولً فٌما ٌتعلق بالمسإولٌة و بتعوٌض ضحاٌا التلوث و األضرار البٌبٌة
األخرى التً تتسبب فٌها األنشطة وٌضطلع بها داخل حدود سلطة هذه الدول أو تحت رقابتها لمناطق واقعة خارج حدود
سلطتها وكذلك المبدأ ٕ من إعبلن رٌو دي جانٌرو لسنة ٕ،ٔ99وجاء فٌهما تؤكد على مسإولٌة الدولة عن األضرار التً
ٌمكن أن تلحق ها بالبٌبة لدول أخرى ،وباستثناء هذه النظرٌات قلٌبل ما نجد نصا ٌقرر مسإولٌة الدول على أساس الخطؤ
فً مجال البٌبة ،وذلك لصعوبة إثبات الخطؤ وقٌامه على عناصر تقنٌة ٌصعب تحلٌلها ،وكذلك فً النزعات المسلحة إذا
سلمنا بالخطؤ كؤساس للمسإولٌة فً مواجهة أحد أطراؾ النزاع المسلح عما قد ٌصٌب البٌبة من تلوث فإذا كان البد من
إثبات الضرر فإن ذلك ال ٌحقق أي نتٌجة ألنه ؼالبا ما ٌحتج الطرؾ المتنازع بالضرورة العسكرٌة كمانع من موانع
تحمل مسإولٌة الضرر الذي ألحقه بالبٌبة مما ٌطفا المشروعٌة على عمله ،كما أنه ٌمكن أن ٌصدر من الدولة نشاط
مشروع وال ٌشكل خطؤ فً السلوك وأحدث أضرار فً البٌبة ،وبالتالً إذا طبقت نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة فإنه ال
ٌترتب أي مسإولٌة للدولة عن األضرار التً ألحقتها.

(ٔ)

سادت نظرٌة الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة ردحا من الزمن إال أنها تعرضت النتقادات الذعة من قبل العدٌد من
فقهاء القانون الدولً على رأسهم لٌون دٌجً الذي ٌرى فً مبدأ المساواة الذي ٌنظم العبلقات العامة بٌن المواطنٌن وكل
مخالفة تحدث ضررا تلزم صاحبها بتعوٌض ،كما أن الفقٌه برٌتش ٌرفض أن ٌكون الخطؤ كؤساس للمسإولٌة الدولٌة
وٌعتبر فقط مخالفة القواعد الدولٌة األساس الوحٌد للمسإولٌة الدولٌة.
إن التقدم الحاصل فً المجال علمً والتقدم الصناعً وتوسع شبكة التبادل التجاري أدى إلى عدم مساٌرة نظرٌة الخطؤ
كؤساس للمسإولٌة الدولٌة لهذا التطور حٌث أن هناك العدٌد من المشكبلت التً ال تجد النظرٌة لها حبل مما زاد من تعقٌد
العبلقات الدولٌة وصعوبة إثبات الخطؤ فً مجال القانون الدولً البٌبً.

(ٕ)

(ٔ(طبنخ يذًض ثضر انض ،ٍٚانًظؤٔنٛخ ػٍ انُمم انُفبٚبد انشـزح ف ٙانمبٌَٕ
انضٔن ،ٙصار انُٓؼخ انؼزثٛخ ،انمبْزح .2000
((2طبنخ يذًض يذًٕص ثضر انض ،ٍٚا النزشاو انضٔن ٙثذًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕ س ،
صار انُٓؼخ انؼزثٛخ  ،انمبْزح.2006
ٕٔ

المطلب الثانً
نظرٌة العمل ؼٌر المشروع كؤساس لتعوٌض عن األضرار البٌبٌة
ظهرت نظرٌة الفعل ؼٌر مشروع كؤساس للمسإولٌة الدولٌة على أنقاض االنتقادات الموجه إلى النظرٌة التقلٌدٌة
المتمثلة فً نظرٌة الخطؤ حٌث ترفض هذه النظرٌة الخطؤ كؤساس لمسإولٌة الدولة لما ٌتضمنه من اعتبارات نفسٌة
وشخصٌة ٌصعب تقدٌرها ،وتقرر أن العبرة هً بالصفة ؼٌر المشروعة للتصرؾ المخالؾ للقانون الدولً ،وٌعتبر الفقٌه
أنزٌلوتً أول من تبنى نظرٌة الفعل ؼٌر المشروع )ٔ(،الذي ٌرى أنه من حق الدولة المضرورة المطالبة بإصبلح الضرر
وتقدٌم ضمانات للمستقبل و أن العبلقة القانونٌة التً تنشؤ بها الروابط بٌن الدولة نتٌجة اإلخبلل بالحقوق نفس المبلمح
الربٌسٌة التً تتسم بها الروابط فً قانون االلتزامات وتظهر فً أعقاب تصرؾ ؼٌر مشروع هو بصورة عامة انتهاك
ال لتزام دولً ٌنشؤ عبلقة قانونٌة جدٌدة بٌن الدولة صاحبة التصرؾ و الدولة التً وقع اإلخبلل فً مواجهتها فتلتزم
بالتعوٌض و ٌحق للثانٌة أن تقتضً هذا التعوٌض تلك هً النتٌجة الوحٌدة التً ٌمكن أن تلصقها القواعد الدولٌة المعبرة
عن االلتزامات المتبادلة بٌن الدول بالعمل المخالؾ للقانون ،كما نجد الفقٌه بول روتر ٌعتبر أٌضا العمل ؼٌر مشروع
أساس للمسإولٌة الدولٌة بل الشرط األهم لقٌامها.

(ٕ)

إن نظرٌة الفعل ؼٌر المشروع أقرها معهد القانون الدولً فً أحد قراراته المتخذة بمدٌنة لوزان السوٌسرٌة بشؤن
المسإولٌة ،و أكدت علٌها اللجنة الثالثة المنبثقة عن مإتمر تقنٌن قواعد القانون الدولً سنة ٖٓ ٔ9حٌث أكدت المادة
األولى منه على أن كل إخبلل بالتزام دولً من قبل دولة ما ٌستوجب مسإولٌة هذه الدولة سواء كان هذا اإلخبلل صادر
من سلطتها التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة أو القضابٌة و ألحق ضررا بؤحد األجانب فً شخصه أو أمواله وكان متواجدا
بؤراضٌها.
وعلٌه فإن الدولة التً تقوم بعمل ؼٌر مشروع ٌترتب عنه إلحاق أضرار ببٌبة دول أخرى ٌترتب علٌه مسإولٌة
التعوٌض عن هذه األضرار التً لحقتها وقد اخذ بهذا المبدأ فً اتفاقٌة حظر استخدام تقنٌات تؽٌٌر البٌبة لسنة ٔ97ٙ
حٌث أكدت فً المادة األولى منها على أنه ٌكفً وجود معٌار واحد حتى تقوم المسإولٌة الدولٌة عن انتهاكات قواعد تلك
االتفاقٌة فً حق الدول المتعاقدة ،كما أن المادة ٖٕ٘ من اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة ٕ ٔ98أكدت على أن
العمل ؼٌر المشروع ٌعتبر أساس لنشوء مسإولٌة الدولٌة تلقى على عاتق الدول التزاما ٌقضً بإصبلح األضرار الناجمة
عنها.

(ٖ)

((1ػبؿف انُمٛت  ،انُظزٚخ انؼبيخ نهًظؤٔنٛخ انُبشئخ ػٍ فؼم األشٛبء  ،ؽ 1 ،
يُشٕرا د  ،ػٕٚضا د  ،ثٛزٔ د .1980
((2انؼًم غٛز انًشزٔع ْٕ كم طهٕن ُٚظت إنٗ انضٔنخ ٔفمب نهمبٌَٕ انضٔن ٙانذ٘
ٚزًضم كم فؼم يشبنف ألدض انزشايبرٓب انضٔنٛخ انُبثؼخ يٍ لٕاػض انضٔنٛخ
االرفبلٛخ أٔ انؼزفٛخ أٔ يجبصا انؼبيخ نهمبٌَٕ ٔ ،انؼًم غٛز انًشزٔع إيب
ٚكٌٕ اَزٓبن النزشاو ٚؼُ ٙانمٛبو ثؼًم يؼ ٍٛأٔ اَزٓبن صٔنٚ ٙزـهت رذمٛك
َزٛجخ يذضصح أٔ اَزٓبن انزشاو صٔنٚ ٙزـهت يٍ انضٔنخ يُغ ٔلٕع دضس يؼ.ٍٛ
(َ(3شار ػجضن ،ٙانًظؤٔنٛخ ػٍ أػزار انزهٕس انجٛئ ٙف ٙإؿبر انُظبو انمبََٕٙ
انضٔن ،ٙانًهزمٗ انضٔن ٙدٕ انُظبو انمبََٕ ٙنذًبٚخ انجٛئخ ف ٙظم انمبٌَٕ
ٕٕ

كما أن القضاء الدولً أخذ بنظرٌة الفعل ؼٌر المشروع فً قضٌة التً رفعتها استرالٌا و نٌوزٌبلندا ضد فرنسا
أمام محكمة العدل الدولٌة بشؤن التجارب الذرٌة فً جنوب المحٌط الهادي سنة ٖٖ ٔ9حٌث طالبت استرالٌا ونٌوزٌبلندا
من محكمة العدل الدولٌة بعدم مشروعٌة استمرار هذه التجارب الفرنسٌة لمخالفتها لقواعد القانون الدولً المعمول به
وطالبت باتخاذ اإلجراءات التحفظٌة للكؾ عن إجراء التجارب حتى الفصل فٌه من قبل محكمة العدل الدولٌة وكان الحكم
الذي أصدرته المحكمة ٌقضً بوقؾ الحكومة الفرنسٌة التجارب الذرٌة التً تسببت فً تساقط الؽبار على إقلٌم
األسترالً و النٌوزٌبلندي مستندة إلى أن التجارب الذرٌة الفرنسٌة تسببت فً إعاقة السفن و الطابرات فً البحر العالً
و المجال الجوي الذي ٌعلوه من تلوٌث بالؽبار الذري المشع ٌعتبر عمبل ؼٌر مشروع ألنه ٌشكل خرقا لقاعدة دولٌة
تتمثل فً حرٌة البحر العالً ،وأن أي تسرٌب للمواد المشعة ٌشكل خطرا على إقلٌم و ٌصٌبه بؤضرار ال ٌمكن
إصبلحها.

(ٔ)

و فً الرأي االستشاري للمحكمة العدل الدولٌة لسنة  ٔ99ٙحول مدى مشروعٌة التهدٌد باستعمال األسلحة النووٌة
أكدت على أنه ٌوجد التزام عام على الدول بؤن تكفل احترام األنشطة الواقعة تحت والٌتها و رقبتها لبٌبة الدول األخرى
أو لمجاالت خارجة عن الرقابة الوطنٌة هً األن جزء من مجموعة القانون الدولً المتعلقة بالبٌبة.

(ٕ)

وعلٌه نجد أن المسإولٌة الدولٌة عن العمل ؼٌر المشروع فً مجال البٌبة قد استقر فً القانون الدولً العرفً و
المعاهدات الدولٌة ٌقضً من الدول ببذل العناٌة البلزمة فً تنفٌذ التزاماتها الدولٌة فٌما ٌخص ما ٌتعلق بالبٌبة وذلك عند
قٌامها بنشاطاتها فً حدود والٌتها شرٌطة عدم إلحاق األضرار باآلخرٌن ،وهو ما ٌجسد المبدأ ال ضرر وال إضرار،
وفً منظور القانون الدولً حتى نكون أمام عمل ؼٌر مشروع البد من توافر عنصر شخصً ٌتمثل فً وجود سلوك من
دولة ٌت مثل فً القٌام أو االمتناع عن العمل ،وكذا عنصر موضوعً المتمثل فً إسناد ذلك العمل ؼٌر مشروع المخالؾ
لبللتزام الدولً للدولة.
وقد وجهت لنظرٌة العمل ؼٌر المشروع انتقادات على أساس أنها لم تتمكن من مساٌرة التطورات العلمٌة و التقنٌة
التً شهدها العالم فً مجاالت عدة منها استخدام الفضاء و الطاقة الذرٌة و أسلحة الدمار الشامل التً أدت إلى ظهور
أخطار استثنابٌة تلحق أضرارا مدمرة بالدول األخرى أثبتت عجزها فً تحدٌد األساس القانونً عن مثل هذه األضرار
التً تعد من وجهة نظر القانون الدولً أعماال مشروعة(ٖ) ،مما استلزم ضرورة البحث فً اتجاهات فقهٌة حدٌثة على
أساس أخر ٌكفل حماٌة حقٌقٌة للبٌبة.

المطلب الثالث
نظرٌة المخاطر كؤساس لقٌام مسإولٌة الدولة عن تلوث البٌبة
انضٔن ٔ ٙانزشزٚغ انجشائز٘،
انمبََٕٛخ ٔ انجٛئٛخ ،جبيؼخ 8
((1طجبح انؼشـبٔ٘ ،انًظؤٔنٛخ
نهُشـز ٔ انزٕسٚـغ ،انجشائـز،

،2113

ٕٚي 11 ٔ 9 ٙصٚظًجز
يب٘  ،1945لبنًخ ،ص.4
انضٔنٛخ ػٍ دًبٚخ انجٛئخ،
انـجؼخ األٔنـٗ2111،ص .179

يشجز
صار

انضراطبد

انشهضَٔٛـخ

(2(Jehan de Ma Lafosse .la protection de la flore et la chasse RFDA nov.dec.1990.

(  (3يذًض ثٕاؽ ،انًجهخ األكبصًٛٚخ نهضراطبد االجزًبػٛخ ٔ اإلَظبَٛخ ،انؼضص ،15
جبَف ،2116 ٙص.171
ٖٕ

جاءت هذه النظرٌة الحدٌثة نتٌجة االنتقادات التً وجهت لنظرٌة الخطؤ ونظرٌة الفعل ؼٌر المشروع تقوم على
أساس أن المسإولٌة التً تترتب على عاتق الدولة بسبب أضرار الناشبة عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على
مخاطر بؽض النظر عن وجود تقصٌر أو إهمال أو خطؤ من جانب الدولة أو مشؽل الجهاز الخطر ،وٌإكد أنصار هذه
النظرٌة على أن المخاطر تقوم على فكرة تحمل نتابج التً تترتب عن النشاطات الخطرة ولٌس على أساس الخطؤ،

(ٔ)

و

بالتالً ٌمكن مساءلة الشخص القانونً الدولً إذا مارس نشاطا فً درجة من الخطورة بحٌث ٌنتج عنه أضرارا للدولة
المجاورة فالعبرة بحدوث الضرر ألنه وحده من ٌرتب المسإولٌة الدولٌة فً حق الدولة التً تباشر نشاطا دولٌا مشروعا.
وفٌما ٌخص تطبٌق هذه النظرٌة فً المجال البٌبً فٌمكن القول أن أؼلب األضرار النادمة عن التلوث البٌبً هً
أضرار ترتبت نتٌجة أعمال ؼٌر مشروعة للدول المتسببة فٌها أو عن أنشطة مشروعة وفقا لمعاٌٌر القانون الدولً،
ورؼم ذلك ٌتعذر إثبات عدم مشروعٌتها أو ٌتعذر إثباتها بصفة عامة لذلك أقٌمت المسإولٌة على أساس توفر ركن
الضرر و العبلقة السببٌة بٌن الضرر و بٌن النشاط الذي تقوم به الدولة ،ولكن ال ٌمكن االستناد إلى هذه النظرٌة كؤساس
للمسإولٌة الدولة عن األضرار التً تلحق بالبٌبة زمن النزعات المسلحة بحجة أن الحرب فً حد ذاتها عمل ؼٌر
مشروع دولٌا ومحرم ،وهذه النظرٌة ال تدخل فً إثبات المسإولٌة الدولٌة للدولة عن انتهاكات البٌبة الطبٌعٌة ألن مفهوم
النظرٌة ٌقوم على شرط عدم وجود البلمشروعٌة ،ولكن ٌمكن تطبٌقها فً زمن السلم خاصة فً مجال المتعلق بالتلوث
العابر للحدود الناشا عن األنشطة الخطرة الذي ٌضر بالبٌبة.
من أهم االتفاقٌات الدولٌة التً أخذت بنظرٌة المخاطر نجد االتفاقٌات الخاصة بالطاقة الذرٌة التً تلزم الدولة التً
تقوم بؤي نشاط ذري وقت السلم بتعوٌض األضرار الناجمة عن هذه النشاط على أساس المسإولٌة المطلقة المتجردة عن
نسبة أي خطؤ للدولة كاتفاقٌة بارٌس المتعلقة بالمسإولٌة الدولٌة قبل الؽٌر فً مٌدان الطاقة النووٌة لسنة ٓ ٔ9ٙالتً
وازنت بٌن المصالح بما ٌضمن تطوٌر االستخدامات السلمٌة للطاقة النووٌة ،و المسإولٌة بموجب هذه االتفاقٌة مطلقة
تقع على عاتق المشؽل القابم بإدارة المنشؤة النووٌة فهو المسإول عن أي خسارة أو ضرر لؤلشخاص أو الممتلكات،
وعما ٌقع خارج المنشؤة و ال تنتفً المسإولٌة إال فً حالة وقوع حادث إبان النزعات المسلحة أو كارثة طبٌعٌة أو ؼزو
وإال علٌه أن ٌدفع تعوٌض البلزم.

(ٕ)

كما اتفاقٌة بروكسل المتعلقة بمسإولٌة مشؽلً السفن النووٌة لسنة ٖ ٔ9ٙأكدت فً مادة (ٕ)على تحمل مشؽل
السفٌنة النووٌة المسإولٌة المطلقة عن أي ضرر نووي رهنا بإثبات وقوع هذه األضرار عن حادثة نووٌة ،وتشمل الوقود
النووي لهذه السفٌنة أو المنتوجات و الفضبلت المشعة الناتجة عن هذه السفٌنة ،أما اتفاقٌة المتعلقة عن األضرار الناتجة
عن إطبلق األجسام الفضابٌة لسنة  ٔ97ٙفقد أقرت فً مادة ٕ منها على تحمل الدولة باعتبارها شخص من أشخاص

(  (1رُبٔل انفمّ َظزٚخ انًشبؿز كأطبص نهًظؤٔنٛخ انضٔنٛخ ثًظًٛبد يشزهفخ
ػضٚضح ُْبن يٍ أؿهك ػهٓٛب اطى َظزٚخ انًظؤٔنٛخ ثضٌٔ سـأ أٔ َظزٚخ
انًٕػٕػٛخٔ ،كذا َظزٚخ انزجؼٛخ.
(ٕ(يذًض شكز ٘ طزٔر  ،يظؤٔنٛخ انًُزج ػٍ األػزار انز ٙرظججٓب يُزجبرّ انشـزح
 ،ؽ ، 1صار انفكز انؼزث، ٙانمبْزح .1983
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القانون الدولً مسإولٌة المطلقة عن دفع التعوٌض الضرر الذي ٌحدثه جسمها الفضابً على سطح األرض أو الطابرات
أثناء تحلٌقه.
أما فً المجال العمل الدولً نجد االدعاء الكندي ضد االتحاد السوفٌاتً فٌما ٌخص القمر الصناعً المعروؾ باسم
كوزموس الذي تم إطبلقه من قبل االتحاد السوفٌاتً فً  ٔ8سبتمبر  ،ٔ977وحدث ان دخل هذا القمر فً المجال
الجوي لكندا و أدى إلى تناثر أجزاء منه ونفاٌات على اإلقلٌم الكندي خصوصا و أن هذا القمر ٌحمل مفاعبل ذرٌا ،ولم
ٌخطر اال تحاد السوفٌاتً كندا على احتمال دخول القمر فً أجوابها ،واعتبرت كندا أن هذا التصرؾ ٌشكل مساسا
بسٌادتها ،وٌعد خطرا على البٌبة و األموال و األشخاص و طلبت من االتحاد السوفٌاتً بتارٌخ ٖٕ ٌناٌر  ٔ979تعوٌض
استنادا إلى االتفاقٌات الدولٌة وعلى وجه الخصوص اتفاقٌة  ٔ97ٙالمتعلقة بالمسإولٌة عن األضرار التً تسببها
األجسام الفضابٌة ،وقد أبدى االتحاد السوفٌاتً استعداده إلرسال خبراء للمساعدة على التقلٌل األضرار الناجمة عن ذلك
ولكن لم ٌقدم إجابات شافٌة بشؤن طلبات كندا وتساإالتها.
وعلٌه نرى أن الدولة التً تتسبب بنشاطاتها المشروعة فً إحداث الضرر علٌها أن تتعهد أو تضمن عدم حصول
ضرر فً حالة االستمرار بالنشاط باتخاذ التدابٌر و اإلجراءات االحتٌاطٌة لمنع الضرر فً حالة استمرار بالنشاط باتخاذ
تدابٌر استنادا إلى أحكام وقواعد القانون الدولً العام ،ونستشهد بهذا الصدد بقرار محكمة التحكٌم الصادر بشؤن قضٌة
مصهر تراٌل سنة ٔٗ ٔ9بٌن الوالٌات المتحدة و كندا المتعلقة بمسؤلة تلوٌث الهواء بدخان ثانً أكسٌد الكربون المنبعث
من المصنع المنشؤ فً األراضً الكندٌة على حدود سبعة أمٌال من الحدود الدولٌة مما تسبب فً إحداث إضرار
بالمحاصٌل الزراعٌة بوالٌة واشنطن حٌث وازنت محكمة التحكٌم بٌن حق الدولة فً استعمال إقلٌمها بما لها من سٌادة
علٌه والتزاماتها بعدم اإلضرار بالدول األخرى مقررة أنه وفقا لقواعد القانون الدولً وقانون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ال ٌحق ألٌة دولة أن تستعمل إقلٌمها أو تسمح باستعماله بطرٌقة ضارة ٌنتج عنها وصول أبخرة إلى إقلٌم دولة أجنبٌة أو
ممتلكات أشخاص فً هذه الدول األجنبٌة وذلك بشرط أن تكون المسؤلة على جانب من الجسامة بحٌث ٌمكن إثبات
الضرر بطرٌقة واضحة ومقنعة.
ما ٌمكن قوله أن نظرٌة المخاطر كؤساس للمسإولٌة الدولٌة القت تطبٌقا سواء فً المجال الدولً أو الداخلً
وٌرجع ذلك إلى األساس الذي اعتمدت علٌه هذه النظرٌة المتمثل فً مبدأ العدالة التعوٌضٌة أو التبعٌة سواء كان
مصدرها العدالة أو الؽرم بالؽنم أو الخطر المستحدث ،لكنها لم تسلم من االنتقادات على أساس قٌام مسإولٌة الدولة على
األضرار التً تقوم بها نتٌجة قٌامها بعمل مشروع وال ٌمكن االعتماد علٌها فً حالة وجود عمل ؼٌر مشروع رؼم
إلحاقه أضرار بالدول األخرى.

(ٔ)

(ٔ(ػجض انمبصر رسٚك انًشبصي ، ٙانزهٕ س انجٛئ ٙيشبؿز ٔرذضٚبد انًظزمجم
،صٕٚاٌ انًـجٕػبد انجبيؼٛخ  ،انجشائز2000
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الباب الثانً
القانون الدولً والبٌبة
تمهٌد:
ٌعد قانون البٌبة أحد فروع القانون الدولً العام الذي ٌهتم بحماٌة البٌبة بمختلؾ جوانبها ،وٌمكن اجمال المواضٌع
التً ٌهتم بها القانون الدولً البٌبً فً ما ٌلً  :ـ منع تلوث المٌاه البحرٌة وتوفٌر الحماٌة واالستخدام المعقول لثروات
واالحٌاء البحرٌة  ،حماٌة المحٌط الجوي من التلوث ،حماٌة النباتات والؽابات والحٌوانات البرٌة ،حماٌة المخلوقات
الفرٌدة.
أما بخصوص االتفاقٌات الدولٌة لحماٌة البٌبة فقد ابرمت مجموعة من االتفاقٌات بشؤن حماٌة البٌبة سواء على
المستوى العالمً ،أو االقلٌمً أو الثنابً.
وتعد االتفاقٌات المستوى العالمً األساسٌة بتنظٌم الوضع البٌبً العالمً وأهمها اتفاقٌة لندن ٗ٘ ٔ9والخاصة بمنع
تلوث البحار بالنفط ،اتفاقٌة بارٌس ٓ ٔ9ٙبشؤن التجارب الذرٌة.
واتفاقٌة  ٔ9ٙ9بشؤن التدخل فً أعالً البحار فً حاالت الكوارث الناجمة عن التلوث وقد عالجت هذه االتفاقٌة
القواعد المنظمة لئلجراءات الضرورٌة لحماٌة الشواطا فً حاالت وقوع أضرار ناشبة عن كوارث نفطٌة فً أعالً
البحار.
واتفاقٌة بروكسل ٓ ٔ97بشؤن صٌد وحماٌة الطٌور ،واتفاقٌة بارٌس عام ٕ ٔ97المبرمة فً اطار منظمة
(الٌونسكو) بشؤن حماٌة التراث الطبٌعً والثقافً ،واتفاقٌة اوسلو ٕ ٔ97بشؤن منع التلوث البحري من خبلل القاء
النفاٌات من الطابرات والسفن.
ومجموعة المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة عام ٕ ، ٔ97واالعبلن العالمً للبٌبة فً
ستوكهولم سنة ٕ ٔ97وٌعتبر بمثابة اللبنة االولى فً صرح القانون الدولً للبٌبة ؛واتفاقٌة واشنطن  ٔ977فً اطار
منظمة العمل الدولٌة  ،بشؤن حماٌة العمال من االخطار المهنٌة الناجمة فً بٌبة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوضاء
واالهتزازات ،والمٌثاق العالمً للطبٌعة سنة ٓ ٔ98واتفاقٌات االمم المتحدة لقانون البحار عام ٕ.ٔ98
واتفاقٌة فٌٌنا ٕ ٔ98بشؤن حماٌة طبقة االوزون وقد قررت ان على الدول االطراؾ ان تتعاون معا فً ترقٌة
التنمٌة ونقل التكنولوجٌا والمعرفة ذلك بما ٌتفق مع قوانٌنها ولوابحها وممارساتها العلمٌة وآخذا فً الحسبان حاجات
الدول النامٌة ؛واالتفاقٌة الدولٌة المبرمة سنة  ٔ98ٙبشؤن المساعدة المتبادلة فً حالة وقوع حادث نووي؛ كما صدر فً
هذا السٌاق مجموعة من االعبلنات والمواثٌق الدولٌة التً احتوت بدورها على العدٌد من المبادئ المتعلقة بالبٌبة منها
على الخصوص :واالعبلن الصادر عن قمة االرض برٌو ٕ ٔ99؛ وبروتوكول طوكٌو  ٔٙمارس  ٔ998الذي ٌلزم
(ٔ)

الدول المتقدمة بالحد من االنشطة االقتصادٌة.

(ٔ(انمبٌَٕ انضٔن ٙنهجٛئخ ٔاالرفبلٛبد انًُظًخ نذًبٚخ انجٛئخ  -طذٛفخ انزأ٘
http://alrai.com/article/741553.html
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ولقد حدث فً أوابل السبعٌنٌات من القرن الماضً تطوران :بدأ المجتمع الدولً معاجلة حماٌة البٌبة بوجه عام،
وبذل محاولة جدٌة لتدارك حاالت قصور الحماٌة القانونٌة لضحاٌا النزاعات المسلحة وظهر التطوران بتؤثٌر الرأي العام
فً فضح األمور مدفوعا بعدد من األحداث الربٌسٌة.
ففً المجال البٌبً الدولً ،وقعت كوارث بٌبٌة مثل التسربات النفطٌة الضخمة ،وكذلك حركة مواطنٌن واسعة
النطاق .وتمثلت التطورات فً حرب فٌتنام وحماٌة حقوق اإلنسان فً األراضً المحتلة (وتحدٌداً فً فلسطٌن)
والنزاعات المسلحة التً نشبت أثناء تصفٌة االستعمار فً مجال قانون النزاعات المسلحة .والتقت هاتان النقطتان
المحورٌتان المرتبطتان بالرأي العام فً حدث وحٌد :اآلثار البٌبٌة واآلثار الصحٌة العامة نتٌجة تساقط أوراق الشجر
الناجم عن استخدام مبٌدات األعشاب (ال سٌما المادة البرتقالٌة المبٌدة لؤلعشاب) أثناء حرب فٌتنام.
تطرقت لهذه المسؤلة بشكل مباشر المإتمرات الدولٌة التً تتناول النزاعات المسلحة – وهو ما أثار فزع أولبك
الذٌن ٌدافعون عن المصالح العسكرٌة .وكان من ضمن هذه المإتمرات مإتمر لجنة نزع السبلح التابعة لؤلمم المتحدة
والمإتمر الدبلوماسً المعنً بإعادة تؤكٌد القانون الدولً اإلنسانً الساري على النزاعات المسلحة وتطوٌره( ،جٌنٌؾ
ٗ.)ٔ977 – ٔ97
واعتمد مإتمر لجنة نزع السبلح فً سنة  ٔ97ٙاتفاقٌة حظر استخدام تقنٌات التؽٌٌر فً البٌبة ألؼراض عسكرٌة
أو ألٌة أؼراض عدابٌة أخرى ،وتنظم هذه المعاهدة استخدام تقنٌات التؽٌٌر فً البٌبة كوسٌلة إللحاق الضرر بالعدو.
وتحظر هذه االتفاقٌة بالتحدٌد تقنٌات التؽٌٌر فً البٌبة التً تنجم عنها آثار واسعة االنتشار أو طوٌلة األمد أو شدٌدة
كوسٌلة للتدمٌر .و ُتبٌِّن أعمال لجنة مإتمر نزع السبلح كٌفٌة تفسٌر هذه المصطلحات األساسٌة :مصطلح "طوٌل األمد"،
على سبٌل المثالٌ ،عنً الدوام لفترة أشهر أو لفترة فصل تقرٌباً.

(ٔ)

ومن ناحٌة أخرى فلقد راعى القانون الدولً اإلنسانً حماٌة البٌبة من ناحٌتٌن؛ أوالً ،بموجب أحكامه العامة،
وثانٌاً ،من خبلل بعض األحكام اإلضافٌة الخاصة.
وتنطبق األحكام العامة المتعلقة بسٌر العملٌات العدابٌة على البٌبةْ ،إذ تكون البٌبة فً الؽالب ذات طبٌعة مدنٌة وال
ٌمكن بالتالً شن هجمات ضدها إال فً حال تم تحوٌلها إلى هدؾ عسكري .كما ٌتعٌّن مراعاة التدمٌر الذي تتعرض له
البٌبة عند تقٌٌم مدى التناسب فً الهجوم على أهداؾ عسكرٌة.
وقد أضاؾ البروتوكول األول نصا ً خاصا لحظر "استخدام وسابل أو أسالٌب للقتالٌ ،قصد بها أو قد ٌتوقع منها أن
تلحق بالبٌبة الطبٌعٌة أضراراً بالؽة وواسعة االنتشار وطوٌلة األمد" .كما ٌحظر البروتوكول هجمات الردع التً تشن
ضد البٌبة الطبٌعٌة من قبٌل االنتقام.
وٌعتبر نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة لعام  ٔ998جرٌمة حرب كل األعمال التً تلحق ضررا
واسع النطاق وطوٌل األجل وشدٌدا بالبٌبة الطبٌعٌة وٌنتهك مبدأ التناسب.
وتحظر أحكام خاصة أخرى تدمٌر األراضً الزراعٌة ومرافق مٌاه الشرب قصد إلحاق أضرار بالسكان المدنٌٌن.

(ٔ( ارفبلٛخ دظز اطزشضاو رمُٛبد انزغٛٛز ف ٙانجٛئخ ألغزاع ػظكزٚخ أٔ ألٚخ
أغزاع ػضائٛخ أسزٖ 11 ،كبٌَٕ األٔل/صٚظًجز ، 1118، 1976األيى انًزذضح،
يجًٕػخ انًؼبْضاد رلى ، 151انًبصح .1
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وتهتم اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر بشكل خاص بإمكانٌة اللجوء إلى تحوٌل موارد مابٌة نادرة إلى سبلح ٌستخدم
ضد المدنٌٌن .فقد ٌكون لتلوث موارد المٌاه أو تدمٌرها عواقب وخٌمة على صحة مجتمعات محلٌة كاملة وعلى بقابها
على قٌد الحٌاة.

(ٔ)

وهكذا ،اعتمد المجتمع الدولً عام  ٔ977اتفاقٌة بشؤن حظر استخدام تقنٌات التؽٌٌر فً البٌبة ألؼراض عسكرٌة
أو ألٌة أؼراض عدابٌة أخرى .وؼالبا ما ٌشار إلى هذه االتفاقٌة بمعاهدة "التؽٌٌر البٌبً".
وتشمل التقنٌات المنصوص علٌها فً االتفاقٌة كل أسلوب ٌستخدَ م إلحداث تؽٌٌر "عن طرٌق التحكم عن قصد
بالعملٌات الطبٌعٌة أو دٌنامٌات األرض أو تركٌبها أو بنٌتها".
وتعهدت كل دولة طرؾ فً هذه االتفاقٌة بعدم استخدام تقنٌات تحدث تؽٌٌراً فً البٌبة "تكون له آثار واسعة
االنتشار أو طوٌلة األجل أو شدٌدة كوسٌلة إللحاق الدمار أو الخسابر أو األضرار بؤٌة دولة طرؾ أخرى".
وتشارك اللجنة الدولٌة أٌضا فً العمل على ضمان إطبلع أفراد القوات المسلحة على التزاماتهم باحترام البٌبة
وحماٌتها خبلل النزاعات المسلحة .ونظمت وفقا ً لهذا القصد العدٌد من االجتماعات على مستوى الخبراء انتهت إلى
اعتماد "مبادئ توجٌهٌة لؤلدلة والتعلٌمات العسكرٌة بشؤن حماٌة البٌبة فً أوقات النزاع المسلح" تلخص القانون الساري.
وقد أحٌلت هذه المبادئ التوجٌهٌة عام ٗ ٔ99إلى الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة التً أوصت كل الدول بإٌبلبها االعتبار
الواجب.

(ٕ)

(ٔ(يمبل ف ٙيجهخ انظهٛت األدًز ثزبرٚز 2111/4/15
(ٕ( رفبْى يهذك ثُض ارفبلٛخ دظز اطزشضاو رمُٛبد انزغٛٛز ف ٙانجٛئخ ألغزاع
ػظكزٚخ أٔ أنٛخ أغزاع ػضائٛخ أسزٖٚ ،زص ف ٙرمزٚز نجُخ يؤرًز َشع انظالح
(انزبثؼخ نأليى انًزذضح) انًمضو إنٗ انجًؼٛخ انؼبيخ ،انٕصبئك انزطًٛخ
نهجًؼٛخ انؼبيخ ،انضٔرح انذبصٚخ ٔانضالصٌٕ ،انًهذك رلى .)A/31/27( 27
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المبحث األول
االتفاقات الدولٌة فً الحفاظ على البٌبة وحماٌتها
 دور االتفاقٌات الدولٌة فً حماٌة البٌبة:
لعبت االتفاقٌات الدولٌة دوراً مهما ً فً حماٌة البٌبة فً مختلؾ قطاعاتها  ،األرضٌة والهوابٌة والبحرٌة.
وسوؾ نستعرض أهم هذه االتفاقٌات كما ٌلً:

 أوالً ـ االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحماٌة البٌبة األرضٌة.
توجد العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة التً تهدؾ لحماٌة البٌبة األرضٌة  ،أهمها.
 .1االتفاقٌة اإلفرٌقٌة لحفظ الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة المنعقدة فً مدٌنة الجزابر عام :1365
عقدت هذه االتفاقٌة تحت إشراؾ منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة فً مدٌنة الجزابر عام  ، ٔ9ٙ8بهدؾ تشجٌع الجهود
الفردٌة والجماعٌة لحفظ وتنمٌة التربة والماء والموارد النباتٌة والحٌوانٌة لرفاهٌة البشر فً الحاضر والمستقبل فً جمٌع
المجاالت االقتصادٌة والعلمٌة والثقافٌة.
و تلتزم الدول األطراؾ باتخاذ التدابٌر البلزمة لحفظ وتنمٌة التربة والموارد النباتٌة والحٌوانٌة  ،ووضع الضوابط
لحفظ هذه الموارد ومنع تلوٌثها  .كما تلتزم بحماٌة النباتات وحسن استخدام وإدارة الؽابات ومراقبة حرق األشجار
والرعً المفرط  ،وحماٌة الحٌوانات وحسن إدارة التجمعات الحٌوانٌة  ،ومراقبة الصٌد والقنص.
وٌجب أٌضا ً منح حماٌة خاصة للنباتات والحٌوانات المهددة باالنقراض  ،حٌث ٌحظر صٌدها أو قنصها أو جمعها
إال بتصرٌح خاص من الجهة المختصة  ،كما ٌجب الحفاظ على الحواجز الطبٌعٌة وإنشاء حواجز جدٌدة بهدؾ حماٌة
األنظمة البٌبٌة.
 .2االتفاقٌة المتعلقة بحماٌة األراضً الرطبة ذات األهمٌة الدولٌة المنعقدة فً مدٌنة رامسار اإلٌرانٌة عام :1311
أبرمت هذه االتفاقٌة بتارٌخ ٕ فبراٌر ٔ ٔ97فً مدٌنة رامسار اإلٌرانٌة  ،وتهدؾ هذه االتفاقٌة إلى حماٌة
األراضً الرطبة باعتبارها موطنا ً مهما ً للكابنات البرٌة والبحرٌة وال سٌما الطٌور المابٌة.
وتلتزم الدول األطراؾ المتعاقدة بتحدٌد األراضً الرطبة على إقلٌمها  ،كً تدون فً قابمة األراضً الرطبة ذات
األهمٌة الدولٌة  ،والمحافظة على أسراب الطٌور المابٌة المهاجرة  ،وتدبٌر وسابل معٌشتها وحسن االستفادة منها  .كما
تلتزم بإنشاء حواجز طبٌعٌة لؤلراضً الرطبة  ،وأن تتعاون فٌما بٌنها فً تبادل المعلومات وتدرٌب العاملٌن بهدؾ إدارة
هذه المناطق.
 .3االتفاقٌة المتعلقة بحماٌة التراث الثقافً والطبٌعً المنعقدة فً بارٌس عام :1312
عقدت هذه االتفاقٌة فً بارٌس فً  ٔٙنوفمبر عام ٕ ، ٔ97ودخلت حٌز النفاذ فً  ٔ7دٌسمبر ٘ ،ٔ97وتهدؾ
إلى حماٌة التراث الطبٌعً ذي القٌمة العالمٌة البارزة مثل :اآلثار الطبٌعٌة التً نشؤت بفعل التكوٌنات الطبٌعٌة والحٌوٌة
والتً لها قٌمة عالمٌة استثنابٌة من الناحٌة الجمالٌة والعلمٌة  ،وكذا التكوٌنات الجٌولوجٌة والجؽرافٌة والمناطق التً
تعتبر موطنا ً لفصابل الحٌوان والنبات المهددة باالنقراض والتً ٌكون لها أهمٌة عالمٌة  ،وكذا المناطق واألماكن
الطبٌعٌة التً ٌكون لها قٌمة عالمٌة استثنابٌة سواء علمٌة أو جمالٌة.
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وٌجب على كل دولة طرؾ فً االتفاقٌة أن تحدد المناطق سالفة الذكر والواقعة فً إقلٌمها  ،وأن تقوم باتخاذ
اإلجراءات البلزمة لحماٌة وصٌانة هذا التراث من خبلل جهودها الذاتٌة أو عن طرٌق التعاون الدولً أو العلمً أو الفنً
.
وقد تم إنشاء لجنة حكومٌة بمنظمة الٌونسكو لحماٌة هذا التراث تسمى « لجنة التراث العالمً » تتولى حصر
التراث العالمً وتعمل على حماٌته والحفاظ علٌه  .كما تم إنشاء « صندوق التراث العالمً » وهو صندوق تموله
األطراؾ والجهات المعنٌة  ،ومهمته تقدٌم مساعدات مالٌة وقروض ومعدات ودراسات وبرامج تدرٌب للعاملٌن بهدؾ
حماٌة هذا التراث العالمً.

 .4اتفاقٌة بازل الخاصة بنقل النفاٌات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولٌة لعام :1353
أبرمت هذه االتفاقٌة فً مدٌنة بازل السوٌسرٌة فً ٕٕ مارس عام  ، ٔ989وتعد من المعاهدات الدولٌة التً تكفل
حماٌة البٌبة من التلوث بالنفاٌات الخطرة  ،وهً أول اتفاقٌة دولٌة فً مجال الرقابة على نقل النفاٌات الخطرة  ،وتعتبر
أٌضا ً من المعاهدات الدولٌة متعددة األطراؾ  ،أو المعاهدات الشارعة  ،ذلك ألنها بداٌة عقدت فً إطار منظمة األمم
المتحدة  ،وقد حضرها ووقع على األعمال الختامٌة للمإتمر ما ٌقرب من  /ٔٙٔ/دولة من أعضاء المجتمع الدولً.
وتتمٌز هذه المعاهدة أٌضا ً بؤنها جمعت بٌن الدول الصناعٌة الكبرى مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومنظمة
الجماعة األوربٌة والدول األعضاء فٌها  ،والدول اآلخذة فً النمو فً أمرٌكا البلتٌنٌة وآسٌا وإفرٌقٌا.

 .5االتفاقٌة الدولٌة لمكافحة التصحر لعام :1334
أبرمت هذه االتفاقٌة فً بارٌس بتارٌخ ٗٔ أكتوبر عام ٗ ٔ99وتهدؾ لحماٌة البٌبة من التصحر.

 ثانٌا ً ـ االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحماٌة البٌبة الهوابٌة:
تبلورت الجهود الدولٌة لحماٌة البٌبة الهوابٌة فً إبرام العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة فً هذا الشؤن أهمها:

 .1االتفاقٌة الدولٌة بشؤن حماٌة العمال من اإلشعاعات المإٌنة لعام :1361
عقدت هذه االتفاقٌة فً جنٌؾ بسوٌسرا بتارٌخ ٕٕ ٌونٌو ٓ ، ٔ9ٙوتهدؾ إلى حماٌة صحة العمال وسبلمتهم من
مخاطر اإلشعاعات المإٌنة  ،وتلتزم الدول األطراؾ بتنفٌذ أحكام هذه االتفاقٌة بموجب قوانٌن أو قرارات تنظٌمٌة أو أٌة
وسابل أخرى مناسبة.
وتسري هذه االتفاقٌة على كافة األنشطة التً تعرّض العمال إلشعاعات مإٌنة أثناء عملهم  ،وٌنبؽً على السلطة
المختصة وضع الحد األقصى المسموح به لجرعات اإلشعاعات المإٌنة التً ٌجوز أن ٌتعرض لها العمال.

 .2اتفاقٌة المسإولٌة المدنٌة عن أنشطة الطاقة النووٌة المنعقدة فً بارٌس عام  ، 1361واالتفاقٌة
المكملة لها المنعقدة فً بروكسل عام :1363
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تم إعداد هاتٌن االتفاقٌتٌن بمعرفة منظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة  ،وتهدفان إلى ضمان منح تعوٌض عادل
لؤلشخاص الذٌن ٌصابون بضرر من جراء الحوادث النووٌة  ،وفً نفس الوقت ضمان عدم إعاقة استخدام الطاقة النووٌة
لؤلؼراض السلمٌة  ،وتوحٌد القواعد األساسٌة المتعلقة بالمسإولٌة عن األضرار فً الدول األطراؾ فً االتفاقٌة.
وٌكون القابم بتشؽٌل المنشؤة النووٌة مسإوالً عن إصابة أو وفاة أي شخص  ،وعن تلؾ أو ضٌاع أٌة ممتلكات ،
إذا ثبت أن هذه اإلصابة أو الوفاة أو الفقد قد حدث بسبب حادث نووي  ،أو تسبب فٌه الوقود النووي أو النفاٌات المشعة
أو المواد النووٌة المنبعثة من هذه المنشؤة  .وٌجب على القابم بتشؽٌل المنشؤة االشتراك فً تؤمٌن ٌؽطً مسإولٌته.

 . 3اتفاقٌة فٌٌنا الخاصة بالمسإولٌة المدنٌة عن األضرار الناشبة عن استخدامات الطاقة النووٌة
لألؼراض السلمٌة لعام :1363
أشرفت الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة على إبرام هذه االتفاقٌة بتارٌخ ٕٔ ماٌو عام ٖ ، ٔ9ٙودخلت حٌز النفاذ فً
ٕٔ نوفمبر عام  . ٔ977وتهدؾ هذه االتفاقٌة إلى تحدٌد المسإولٌة عن األضرار الناشبة عن استخدامات الطاقة النووٌة
لؤلؼراض السلمٌة.
وٌكون القابم بتشؽٌل المنشؤة النووٌة مسإوالً مسإولٌة مطلقة عن األضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووٌة ،
متى ثبت أن هذه األضرار نتجت بسبب حادث وقع داخل المنشؤة  ،أو عن مادة نووٌة ناشبة عن نشاط المنشؤة أو مرسلة
إلٌها  .وٌلتزم القابم بتشؽٌل المنشؤة باالحتفاظ بتؤمٌن أو ضمان مالً ٌؽطً المسإولٌة المدنٌة.

 . 4االتفاقٌة الدولٌة بشؤن حماٌة العمال من األخطار المهنٌة فً بٌبة العمل والناجمة عن الضوضاء
واالهتزازات  ،والمنعقدة فً جنٌؾ عام :1311
وافق مإتمر جنٌؾ الذي عقد فً جنٌؾ بسوٌسرا بتارٌخ ٕٓ ٌونٌو عام  ٔ977على هذه االتفاقٌة  ،والتً تهدؾ
إلى حماٌة العمال من األخطار المهنٌة فً بٌبة العمل الناجمة عن تلوث الهواء أو الضوضاء أو االهتزازات
وتلزم هذه االتفاقٌة السلطات الوطنٌة المختصة بتحدٌد المعاٌٌر والضوابط التً تسمح بتعرٌؾ مخاطر التعرض
لتلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات  ،كما تلتزم باتخاذ التدابٌر الضرورٌة لخفض معدالت التلوث والضوضاء
واالهتزازات إلى الحد الذي ال ٌشكل خطراً على صحة العمال  ،وذلك عن طرٌق األجهزة والمعدات الفنٌة  ،أو عن
طرٌق اللجوء إلى وسابل جدٌدة لئلنتاج أو من خبلل الوسابل اإلدارٌة المتاحة.
وٌكون للعمال الحق فً الرعاٌة الطبٌة خبلل فترات زمنٌة مناسبة  ،مع عدم تحملهم ألٌة مصروفات عن هذه
الرعاٌة  ،كما ٌكون لهم الحق فً المعرفة الكافٌة للمخاطر التً ٌتعرضون لها فً بٌبة العمل بسبب ملوثات الهواء
والضوضاء واالهتزازات  ،والوسابل المتاحة لمنع أو اإلقبلل من هذه المخاطر.
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 .5اتفاقٌة التلوث بعٌد المدى للهواء عبر الحدود  ،والمنعقدة فً جنٌؾ عام :1313
تم التوقٌع على هذه االتفاقٌة بتارٌخ ٖٔ نوفمبر عام  ٔ979فً نطاق اللجنة االقتصادٌة األوربٌة  ،وهً تعتبر من
أهم االتفاقٌات الدولٌة التً عقدت على المستوى الدولً فٌما ٌتعلق بمشكبلت تلوث الهواء.
وتهدؾ هذه االتفاقٌة إلى حماٌة اإلنسان والبٌبة المحٌطة به من تلوث الهواء  ،حٌث تلزم الدول األطراؾ باتخاذ
اإلجراءات البلزمة للحد والتقلٌل التدرٌجً لتلوث الهواء  ،وبصفة خاصة التلوث الذي ٌعبر الحدود الوطنٌة  ،وٌصل إلى
مناطق بعٌدة عن مصدر التلوث.
كما ٌجب على الدول األطراؾ وضع السٌاسات والضوابط البلزمة للحد من تلوث الهواء  ،وكذلك تبادل المعلومات مع
الدول األخرى بصدد السٌاسات الوطنٌة واألنشطة العلمٌة والوسابل الفنٌة لمكافحة تلوث الهواء.

 .6قمة الهاي الدولٌة بشؤن حماٌة الؽالؾ الجوي لألرض لعام :1351
عقدت هذه االتفاقٌة فً مدٌنة الهاي الهولندٌة فً شهر مارس عام ٓ ، ٔ98وقد حضرها  /ٕٗ/ربٌس دولة
وحكومة  ،وتهدؾ لحماٌة الؽبلؾ الجوي لؤلرض من الملوثات مختلفة المصادر.

 .1اتفاقٌة فٌٌنا لحماٌة طبقة األوزون لعام 1355وبروتوكول مونتلاير لعام  1351وتعدٌالته:
بعد أن أكدت األبحاث العلمٌة تدهور طبقة األوزون بسبب استخدام وبث مادة الكلوروفلورو كربون  ،قرر برنامج
األمم المتحدة للبٌبة )  ( UNEPفً دورته التاسعة سنة ٔ ، ٔ98تشكٌل لجنة خاصة من الخبراء القانونٌٌن والفنٌٌن من
ثبلث وخمسٌن دولة وإحدى عشرة منظمة دولٌة  ،وعهد إلٌها بإعداد مشروع اتفاقٌة دولٌة لحماٌة طبقة األوزون
وبروتوكول تنفٌذي لها بشؤن مركبات الكلوروفلورو كربون.
وعقدت عدة اجتماعات ابتدا ًء من عام ٕ ٔ98فً كل من ستوكهولم وجنٌؾ وفٌٌنا  .وبعد أن أنهت مجموعة
الخبراء عملها فً ٌناٌر عام ٘ ، ٔ98دعا فً الشهر نفسه  ،المدٌر التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة للبٌبة إلى عقد مإتمر
دبلوماسً عام  ،إلبرام اتفاقٌة عالمٌة لحماٌة طبقة األوزون  ،وذلك فً ضوء تقرٌر مجموعة الخبراء  ،وهو ما تم فعبلً
بمدٌنة فٌٌنا فً النمسا فً الفترة من  ٔ8إلى ٕٕ مارس عام ٘.ٔ98
ولكن على الرؼم من إقرار هذا المإتمر لهذه االتفاقٌة  ،فإنه لم ٌتمكن من إقرار بروتوكول مركبات الكلوروفلورو
كربون  ،وإنما اتخذ قراراً ٌنص على مواصلة الجهود الدولٌة إلقرار هذا البروتوكول فً ؼضون عام .ٔ987
وتضع اتفاقٌة فٌٌنا لعام ٘ ٔ98لحماٌة طبقة األوزون على عاتق أطرافها  ،عدد كبٌر من االلتزامات من أجل
صٌانة طبقة األوزون والعمل على حماٌتها من التدهور والتدمٌر  .وتقوم هذه االلتزامات على أساس التعاون الوقابً ،
وذلك إدراكا ً من واضعً هذه االتفاقٌة أن منع التلوث الضار بطبقة األوزون أكثر فعالٌة من عبلج اآلثار الضارة الناجمة
عن تدمٌرها أو تحدٌد المسإولٌة عن األضرار  ،وأقل كلفة من الناحٌة االقتصادٌة.
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وعلى الرؼم من أن بعض هذه االلتزامات تمثل التزامات عامة على أطراؾ االتفاقٌة  ،فإن ثمة التزامات محددة
تنص علٌها هذه االتفاقٌة  ،وتتمثل فً :االلتزام بالبحوث وعملٌات الرصد المنتظمة لحالة طبقة األوزون  ،وااللتزام
بتبادل المعلومات فً هذا الشؤن.
أما بالنسبة لبروتوكول مونتلاير لعام  ٔ987وتعدٌبلته بشؤن المواد المستنفدة لطبقة األوزون فقد نص فً دٌباجته
أن أطراؾ هذا البروتوكول ٌعترفوا بؤن انبعاث المواد المستنفدة لؤلوزون المتمثلة فً مركبات الكلوروفلورو كربون
على المستوى العالمً ٌ ،مكن أن تإدي إلى استنزاؾ كبٌر لطبقة األوزون أو إلى تعدٌلها بشكل آخر  ،األمر الذي ٌحتمل
أن تنتج عنه آثار ضارة للصحة البشرٌة والبٌبة العالمٌة.
ولذلك ٌصمم أطراؾ هذا البروتوكول على حماٌة طبقة األوزون  ،وذلك باتخاذ التدابٌر الوقابٌة لمنع انبعاث «
المواد المستنفدة لطبقة األوزون » على النطاق العالمً أو الحد على نحو عادل من الحجم الكلً إلنتاج واستهبلك هذه
المواد  ،مع القضاء علٌها كهدؾ نهابً على أساس التطورات فً المعرفة العلمٌة ومراعاة االعتبارات الفنٌة االقتصادٌة
.
وفً هذا الصدد ٌجب مراعاة ظروؾ الدول النامٌة واحتٌاجاتها الخاصة من المواد المستنفدة لؤلوزون  ،بما فً
ذلك توفٌر موارد مالٌة إضافٌة وإمكانٌة الوصول إلى التكنولوجٌا المناسبة.
ولهذا تمثلت القواعد األساسٌة لهذا البروتوكول فً بٌان المواد التً تستنفد طبقة األوزون الخاضعة للرقابة ،
وتدابٌر الرقابة عل ى إنتاج واستهبلك هذه المواد  ،والوضع الخاص للدول النامٌة أثناء تنفٌذ هذه التدابٌر  ،وإنشاء آلٌة
مالٌة  ،تتمثل فً صندوق متعدد األطراؾ  ،ألؼراض توفٌر التعاون المالً والتقنً من أجل االمتثال لتدابٌر الرقابة ،
وأخٌراً إنشاء اجتماع لؤلطراؾ لمتابعة تنفٌذ أحكام هذا البروتوكول ومراجعتها.

 .5اتفاقٌة كٌوتو فً الٌابان لخفض انبعاث الؽازات الضارة بالبٌبة لعام :1331
فً سٌاق المساعً التً جرت والمعالجات التً اقترحت خبلل المإتمرات الدولٌة المنعقدة لحماٌة البٌبة الهوابٌة ،
ألزم االتفاق الذي وقع عام  ٔ997فً مدٌنة كٌوتو الٌابانٌة والمعروؾ باسمها  ،موقعٌه على خفض جماعً النبعاث
الؽازات الضارة بالبٌبة بمعدل ٌزٌد على ٘ %لكً تكون التؽٌٌرات التً تطرأ على المناخ ضمن حدود ٌمكن تحملها
والتؤقلم معها.
بٌد أن السٌطرة على انبعاث الؽازات التً تسبب ارتفاع الحرارة تبدو بحاجة إلى قرارات سٌاسٌة صعبة فً وقت
ٌشكل فٌه النفط مصدراً ربٌسٌا ً للطاقة فً العالم والبلدان الؽنٌة بصفة خاصة  ،وٌعد عامبلً أساسٌا ً فً تحقٌق التنمٌة
االقتصادٌة فً البلدان المنتجة له.

 ثالثا ً ـ االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحماٌة البٌبة البحرٌة:
أبرمت العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة من التلوث  ،والتعوٌض عن األضرار التً تحدث من
جرابه إذا لم تفلح اإلجراءات الوقابٌة فً منع حدوث الضرر  .ومن أهم هذه االتفاقٌات نذكر:
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 1االتفاقٌة الدولٌة لمنع تلوث البحار بالزٌت لعام :1354
أبرمت هذه االتفاقٌة فً لندن بتارٌخ ٕٔ ماٌو عام ٗ٘ ٔ9وبدأ سرٌانها فً ٌ ٕٙولٌو من العام نفسه  ،وقد عدلت
فً أعوام ٕ.ٔ97ٔ ، ٔ9ٙ9 ، ٔ9ٙ
وتهدؾ هذه االتفاقٌة وتعدٌبلتها إلى منع تلوث البحار الناشا عن التفرٌػ العمدي للنفط من السفن فً مناطق معٌنة
بالذات.
وتنطبق هذه االتفاقٌة على كافة السفن البحرٌة المسجلة فً أٌة دولة طرؾ فً االتفاقٌة  ،وأٌضا ً السفن ؼٌر
المسجلة والتً تحمل جنسٌة إحدى الدول األعضاء  ،وٌستثنى من ذلك ناقبلت الصهارٌج التً تقل حمولتها عن /ٔ٘ٓٓ/
طن  ،والسفن األخرى التً تقل حولتها عن  /٘ٓٓ/طن  ،وسفن المساعدات البحرٌة.
وتقرر االتفاقٌة شروطا ً لصبلحٌة السفٌنة  ،وتلزم الحكومات بتوفٌر االستعدادات البلزمة الستقبال النفاٌات النفطٌة
المفرؼة من السفن فً موانٌها البحرٌة.
ولقد حظرت االتفاقٌة عملٌات اإلفراغ إال إذا كانت السفٌنة تجري فً البحر أو كان معدل اإلفراغ الفوري ال
ٌتجاوز  /ٙٓ/لٌتراً فً كل مٌل  .وال ٌنطبق هذا الحظر فً حاالت معٌنة هً:
إذا كانت نسبة الزٌت فً السابل المفرغ أقل من  /ٔٓٓ/جزء فً كل ملٌون جزء من المزٌج أو كان التفرٌػ بعٌداً
عن البر بالقدر المقبول عملٌا ً  .وفً حاالت ناقبلت الصهارٌج إذا كانت الكمٌة الكلٌة للنفط المفرغ فً رحلة الصابورة ال
ٌتجاوز جزءاً واحداً من خمسة عشر ألؾ جزء من سعة الشحنة الكلٌة  ،أو كانت الناقلة بعٌدة عن أقرب بر بما ٌزٌد على
 /٘ٓ/مٌبلً.

 2اتفاقٌة جنٌؾ الخاصة بؤعالً البحار لعام :1355
تهدؾ هذه االتفاقٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة فً مناطق أعالً البحار من التلوث بالنفط أو النفاٌات المشعة.

 3االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بالتدخل فً أعالً البحار فً حاالت الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط ،
المنعقدة فً بروكسل عام :1363
أبرمت هذه االتفاقٌة فً بروكسل فً  ٔ9نوفمبر عام  ٔ9ٙ9عقب ؼرق ناقلة النفط اللٌبٌرٌة توري كانٌون
)(Torry Canyonفً عام  ٔ9ٙ7أمام السواحل الجنوبٌة إلنكلترا  ،وتعرض البٌبة البحرٌة ألضرار جسٌمة  ،وقد
بدأ سرٌان هذه االتفاقٌة بتارٌخ  ٔٙماٌو عام ٘.ٔ97
وتهدؾ االتفاقٌة إلى تمكٌن الدول من اتخاذ اإلجراءات البلزمة فً أعالً البحار فً حاالت وقوع كارثة بحرٌة
تإدي إلى تلوث الشواطا والبحار بالنفط  ،وذلك بمنع أو تخفٌض حدة هذا التلوث  ،أو إزالة أضراره المحدقة بسواحلها
أو مصالحها المتعلقة بالساحل.
وٌجب على الدولة الساحلٌة قبل اتخاذ أي إجراء فً هذا الشؤن أن تقوم بإخطار الدولة التً ترفع السفٌنة علمها ،
وأن تتشاور مع خبراء مختصٌن ومستقلٌن  ،وأن تخطر أي شخص ٌمكن أن تتؤثر مصالحه بهذا اإلجراء  ،ومع ذلك
ٌجوز فً حاالت الضرورة القصوى اتخاذ هذه التدابٌر فوراً.
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ومع ذلك ال ٌجوز أن تتخذ هذه التدابٌر فً مواجهة السفن الحربٌة أو السفن المملوكة للدولة وتدٌرها لؤلؼراض
ؼٌر التجارٌة.

 4االتفاقٌة الدولٌة الخاصة بالمسإولٌة المدنٌة عن األضرار الناشبة عن التلوث بالنفط ،المنعقدة فً
بروكسل عام :1363
نظراً لؤلضرار الجسٌمة التً لحقت بالبٌبة البحرٌة بسبب ؼرق الناقلة اللٌبٌرٌة توري كانٌون  ،فقد حرصت
المنظمة البحرٌة الدولٌة على عقد مإتمر دولً فً الفترة من ٓٔ ـ  ٕ8نوفمبر عام  ٔ9ٙ9فً العاصمة البلجٌكٌة
بروكسل ،بهدؾ وضع القواعد القانونٌة التً تنظم المسإولٌة المدنٌة عن أضرار التلوث البحري بالزٌت.
وتهدؾ هذه االتفاقٌة إلى منح تعوٌض مبلبم لؤلشخاص الذٌن ٌصٌبهم ضرر ناجم عن تسرب الزٌت أو تصرٌفه
من السفن ،وتوحٌد القواعد القانونٌة واإلجراءات الدولٌة التً تطبق على المسإولٌة المدنٌة فً هذا الشؤن.
ووفقا ً ألحكام هذه االتفاقٌة ٌكون مالك السفٌنة مسإوالً عن أٌة أضرار تحدث نتٌجة وقوع حادث للسفٌنة ٌسفر عن
تلوث البٌبة البحرٌة بالنفط  .وٌستثنى من ذلك وقوع الحادث بسبب أعمال الحرب أو بسبب ظاهرة طبٌعٌة ؼٌر عادٌة أو
نتٌجة لفعل متعمد قام به طرؾ ثالث أو إهمال من حكومة أو أي سلطة أخرى فً الصٌانة المبلحٌة.
وتقوم المسإولٌة التضامنٌة لمبلك السفن عندما تتسبب سفٌنتان أو أكثر فً حدوث الضرر  .وتلتزم السفن التً
تزٌد حمولتها على  /ٕٓٓ/طن  ،أن تقوم بالتؤمٌن لتؽطٌة األضرار التً تنجم عن حوادث ٌنجم عنها تسرب النفط.

 5االتفاقٌة الدولٌة المتعلقة بإنشاء صندوق دولً للتعوٌض عن أضرار التلوث البحري بالنفط لعام
:1311
وافق مإتمر بروكسل لعام  ٔ9ٙ9والذي تمخض عنه إبرام االتفاقٌة سالفة الذكر  ،على قرار ٌدعو فٌه المنظمة
البحرٌة إلى عقد مإتمر دولً إلعداد اتفاقٌة دولٌة خاصة بإنشاء صندوق دولً لتعوٌض األضرار الناشبة عن تسرب أو
صرؾ النفط من السفن.
وقد انعقد هذا المإتمر فً الفترة من  ٕ9نوفمبر ـ  ٔ8دٌسمبر ٔ ، ٔ97وأسفر عن توقٌع االتفاقٌة الدولٌة الخاصة
بإنشاء صندوق دولً للتعوٌض عن الضرر الناشا عن التلوث بالنفط.
وتهدؾ االتفاقٌة إلى استخدام حصٌلة هذا الصندوق لتؽطٌة التكالٌؾ الخاصة بتنظٌؾ وإزالة التلوث البترولً
والتعوٌض عنه  ،حٌث ٌمنح التعوٌض لكل شخص أصٌب بضرر ناجم عن التلوث البحري بالنفط وال ٌستطٌع الحصول
على تعوٌض كامل ومناسب بمقتضى أحكام اتفاقٌة بروكسل لعام  ٔ9ٙ9بشؤن المسإولٌة المدنٌة  ،وٌدخل فً ذلك
تكالٌؾ التدابٌر المعقولة التً اتخذت لمنع أو خفض الضرر  .وال ٌتحمل الصندوق أٌة تعوٌضات إذا وقع الضرر بسبب
أعمال حرب أو بسبب تسرب النفط من سفن حربٌة.

 6اتفاقٌة أوسلو لعام  1312لمنع التلوث البحري باإلؼراق من السفن والطابرات:
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انعقد مإتمر فً مدٌنة أوسلو بالنروٌج فً أكتوبر عام ٔ ، ٔ97لمناقشة مشكبلت تلوث البٌبة البحرٌة  .وانتهى
المإتمرون إلى عقد اتفاقٌة خاصة بمنع التلوث البحري باإلؼراق من السفن والطابرات  ،وتم توقٌع االتفاقٌة بتارٌخ ٘ٔ
فبراٌر عام ٕ.ٔ97
وقد قررت هذه االتفاقٌة أنه ٌنبؽً على الدول األطراؾ منع إؼراق المواد الضارة فً البحار واتخاذ الخطوات
والتدابٌر لمنع تلوث البحر عن طرٌق اإلؼراق من السفن والطابرات  .كذلك ٌجب على الدول األطراؾ وضع برامج
تكمٌلٌة لؤلبحاث العلمٌة والتقنٌة وتبادل المعلومات التً ٌتم الحصول علٌها لرصد توزٌع الملوثات وآثارها فً المنطقة
التً تسري علٌها االتفاقٌة.

 1االتفاقٌة الدولٌة لمنع التلوث البحري الذي تتسبب فٌه السفن لعام :1313
نظراً ألن اتفاقٌتً لندن لعام ٗ٘ ، ٔ9وبروكسل لعام  ، ٔ9ٙ9كانتا تقتصران على تنظٌم حاالت تنظٌم ومعالجة
حاالت التلوث البحري الناجمة عن النفط فقط دون ؼٌره من الملوثات األخرى  ،كما أن مفهوم حماٌة البٌبة البحرٌة قد
بدأ ٌتطور من الناحٌة الفنٌة والقانونٌة  ...فإن هذا ما دفع المنظمة البحرٌة الدولٌة إلى عقد مإتمر لندن فً الفترة من ٔ8
أكتوبرـ ٕ نوفمبر ٖ ، ٔ97والذي وافق على بروتوكول ٌسمح بتطبٌق اإلجراءات المنصوص علٌها فً اتفاقٌة بروكسل
لعام  ٔ9ٙ9على باقً الملوثات الضارة األخرى  ،ومنح المنظمة البحرٌة الدولٌة سلطة تحدٌد هذه الملوثات  ،والتً
تشمل كل ما ٌضر بصحة اإلنسان أو النباتات أو الحٌوانات البحرٌة  ،أو التً تعوق االستخدامات المشروعة للبحر.
وقد سمح هذا البروتوكول للدول التً وافقت على اتفاقٌة بروكسل لعام  ، ٔ9ٙ9أن تكون طرفا ً فً هذا
البروتوكول  ،وخول لها الحق بالتدخل فً أعالً البحار فً حالة حدوث تلوث بحري بملوثات ضارة ؼٌر نفطٌة.
وتسري أحكام هذه االتفاقٌة على كل أنواع الملوثات البحرٌة سواء كانت منتجات نفطٌة أو مواد ضارة أخرى ،
وتطبق على كل أنواع السفن سواء كانت ناقبلت أو ؼٌرها.
وتلتزم الدول األطراؾ بؤن تخضع كل ناقلة بترول ٌزٌد وزنها على  /ٔ٘ٓٓ/طن  ،وكل سفٌنة ٌبلػ وزنها /ٗٓٓ/
طن فؤكثر  ،إلى فحوص خاصة قبل أن ٌسمح لمالك السفٌنة بتشؽٌلها أو قبل أن ٌمنح شهادة دولٌة عن التلوث البحري.

 5اتفاقٌة برشلونة لحماٌة البحر المتوسط من التلوث لعام :1316
نظراً لزٌادة معدالت التلوث فً البحر المتوسط  ،فقد دعت األمم المتحدة إلى عقد مإتمر دولً فً مدٌنة برشلونة
اإلسبانٌة بتارٌخ ٕ فبراٌر عام  ، ٔ97ٙوذلك بهدؾ تحقٌق التعاون الدولً ووضع سٌاسة شاملة لتحسٌن البٌبة البحرٌة
وحماٌة البحر المتوسط من التلوث.
ووفقا ً ألحكام هذه االتفاقٌة تلتزم الدول األطراؾ باتخاذ التدابٌر البلزمة لمنع التلوث أو الحد منه  ،وحظر إلقاء
الفضبلت من السفن أو الطابرات  .أو التلوث الناجم عن استكشاؾ أو استؽبلل قاع البحر  ،أو الناتج عن تصرٌؾ
األنهار أو المنشآت الساحلٌة أو من مصادر أخرى فً البر داخل أراضٌها اإلقلٌمٌة.
كما نظمت االتفاقٌة التعاون الدولً بشؤن اتخاذ التدابٌر البلزمة للتصدي لحاالت التلوث الطاربة أٌا ً كان سببها ،
ووضع برامج لرصد التلوث فً منطقة البحر المتوسط  ،والتعاون فً البحوث العلمٌة والتقنٌة المتعلقة بكافة أنواع
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التلوث البحري  ،والتعاون لتحدٌد المسإولٌة والتعوٌض عن الضرر الناشا عن مخالفة االتفاقٌة والبروتوكوالت الملحقة
بها.
وقد ألحق باالتفاقٌة أربعة بروتوكوالت اثنان منهما تم التوقٌع علٌهما مع االتفاقٌة  ،واثنان تم توقٌعهما فً مراحل
الحقة.

 3اتفاقٌة قانون البحار المنعقدة فً مونتجو عام :1352
تم إبرام هذه االتفاقٌة فً الدورة الحادٌة عشرة لمإتمر األمم المتحدة لقانون البحار عام ٕ ٔ98وذلك تحت إشراؾ
منظمة األمم المتحدة  ،حٌث تمكن المإتمرون بعد جهد كبٌر من التوصل لبلتفاقٌة الدولٌة التً أطلق علٌها «اتفاقٌة األمم
المتحدة لقانون البحار» والتً عالجت موضوعات قانون البحار وأرست المبادئ القانونٌة الربٌسٌة لبللتزام الدولً
بحماٌة البٌبة البحرٌة من التلوث.
ووفقا ً ألحكام هذه االتفاقٌة تلتزم الدول منفردة أو مشتركة بحماٌة البٌبة البحرٌة والحفاظ علٌها  ،واتخاذ التدابٌر
البلزمة لمنع تلوث البٌبة البحرٌة وخفضه والسٌطرة علٌه أٌا ً كان مصدره  .ولها فً سبٌل تحقٌق هذا الهدؾ استخدام
أفضل الوسابل العلمٌة المتاحة لها  ،وخفض إطبلق المواد السامة أو الضارة بالبٌبة البحرٌة  ،سواء عن طرٌق اإلؼراق،
أو من مصادر برٌة  ،أو من الجو.
كما تنص االتفاقٌة على ضرورة التعاون الدولً سواء على المستوى العالمً أو اإلقلٌمً أو من خبلل المنظمات
الدولٌة المتخصصة لوضع معاٌٌر وقواعد لحماٌة البٌبة البحرٌة  ،وإعداد خطط لحاالت الطوارئ وتشجٌع وتموٌل
الدراسات وبرامج البحث العلمً وتبادل المعلومات المكتسبة عن تلوث البٌبة البحرٌة ،ومبلحظة وقٌاس وتقٌٌم وتحلٌل
مخاطر تلوث البٌبة البحرٌة وآثاره بالطرق العلمٌة المعترؾ بها.
وتعالج االتفاقٌة بشًء من التفصٌل موضوع التلوث الناجم عن السفن  ،واإلجراءات القانونٌة التً تتخذ قبل السفٌنة
التً تسهم فً تلوٌث البٌبة البحرٌة  .وتلتزم الدول كذلك باتخاذ التدابٌر الضرورٌة لحماٌة النظم البٌبٌة والمحافظة على
أشكال الحٌاة البحرٌة خاصة المستنزفة أو المهددة باالنقراض.

 مبدأ الملوث الدافع:
ما هو معترؾ به أن مبدأ الملوث الدافع من مفاهٌم االقتصادٌة ٌقوم على قاعدة تكمن فً أن الملوث الذي
ٌتسبب فً حادث علٌه تحمل تكالٌؾ الوقاٌة منه أو الحد من إزالته ،وظهر مبدأ الملوث الدافع ألول مرة فً إطار منظمة
التعاون و التنمٌة االقتصادٌة من خبلل التوصٌة التً أدرتها فً  ٕٙماٌو ٕ ٔ97المتعلقة بالمبادئ التوجٌهٌة المتعلقة
بالجوانب االقتصادٌة والسٌاسٌة للبٌبة على المستوى الدولً التً أكدت على أن وضع مبدأ التلوث الدافع هو تخصٌص
تكالٌؾ تدابٌر منع ومكافحة التلوث مع تجنب التوتر فً التجارة و االستثمارات المالٌة على أن ٌتحمل المتلوث
المصارٌؾ المتعلقة بالتدابٌر التً تحددها السلطات العامة من أجل المحافظة على البٌبة ،وعلى هذا األساس ٌقوم الملوث
بتخصٌص مصارٌؾ المتعلقة بالتدابٌر التً تحددها السلطات العامة لكً تبقى البٌبة سلٌمة وبالتالً تنعكس تكالٌؾ هذه
التدابٌر على تكلفة السلع والخدمات التً هً مصدر التلوث بسبب انتاجها أو استهبلكها.
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ومبدأ التلوث الدافع باعتباره مفهوم اقتصادي ال ٌبحث فً تطبٌقه عن المسإول المباشر عن التلوث باعتباره ٌضع
األعباء المالٌة بطرٌقة موضوعٌة ولٌست شخصٌة على مجموع النشاطات التً من المحتمل أن تؤثر على البٌبة وتحدث
تلوثا بها وذلك بإدراج تكلفة الموارد البٌبٌة ضمن السلع والخدمات المعروضة فً السوق عمى أساس أن إلقاء النفاٌات
والفضبلت الملوثة فً الهواء أو الماء أو التربة هو نوع من استعمال لهذه الموارد ضمن عوامل اإلنتاج.

(ٔ)

تبنى اعبلن رٌو دي جانٌرو الصادر عن مإتمر األمم المتحدة للبٌبة و التنمٌة لسنة ٕ ٔ99مبدأ التلوث الدافع حٌث
نص المبدأ  ٔٙمنه على أنه (على السلطات الوطنٌة أن تسعى إلى تشجٌع إدخال التكالٌؾ البٌبٌة واستخدام اآللٌات
االقتصادٌة فً ذاتٌة الفرد وسلوكه أخذة فً اعتبار المبدأ القابل بؤن المتسبب فً التلوث ٌجب علٌه تحمل نفقات التلوث
مع احترام ومراعاة المصلحة العامة وبدون اإلخبلل باالستثمار و التجارة الدولٌة) ،ما ٌبلحظ على نص هذا المبدأ أن
عباراته جاءت ؼامضة ،وهذا التعرٌؾ ٌفتقد إلى مضمون معٌاري محدد السٌما و أنه ٌرتبط بالصعوبات االقتصادٌة،
كما أن مبدأ التلوث الدافع مازال لم ٌرقى إلى قاعدة قانونٌة حقٌقٌة إلى ٌومنا هذا أٌن ٌبقى مجرد من أي قوة إلزامٌة
خصوصا أن اعبلن رٌو دي جانٌرو لم ٌقر أي تدابٌر إلزامٌة للدول رؼم أنه أكد فً المبدأ ٖٔ منه على ضرورة
التوصل إلى إرساء قانون دولً لتحدٌد المسإولٌات و التعوٌضات عن األضرار التً تلحق البٌبة.
وفً هذا الصدد أكدت اتفاقٌة فٌنا لحماٌة طبقة األوزون لسنة ٘ ٔ98على مسإولٌة الدول التً تباشر أنشطة
مشروعة فً الحاضر أو فً المستقبل ثم ثبتت التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة بعد ذلك أن األنشطة تنطوي على خطورة
اإلضرار بطبقة األوزون أو أضرت بها فإنه ٌمكن إلزام الدول التً باشرت هذه األنشطة رؼم مشروعٌتها وقت
ممارستها بدفع تعوٌض البلزم على أساس مبدأ الملوث الدافع.

(ٕ)

كما أن مبدأ الملوث الدافع تم اعتماده فً اتفاقٌة حماٌة البحر المتوسط من التلوث لسنة  ٔ978والتً أدخلت علٌها
تعدٌبلت بتارٌخ ٓٔجوان ٘ ٔ99حٌث أكدت المادة ٗ منها على واجب الدول على حماٌة البٌبة والمساهمة فً التنمٌة
المستدامة لمنطقة البحر المتوسط تطبٌق مبدأ الؽرم أو الملوث الدافع الذ ٌستند على تكالٌؾ منع التلوث وتدابٌر مكافحة
والتخفٌؾ منه ٌتحملها الملوث مع إٌبلء العناٌة للمصلحة العامة.
ٌرى األستاذ جون فلٌب برد ) (Jean Philippe Bardeأن مبدأ الملوث الدافع ال ٌشكل مبدأ قانونً منصؾ
على أساس أنه لٌس بالضرورة أن ٌكون الملوث هو الذي ٌدفع تكالٌؾ األضرار ألن الدافع هنا ال ٌعنً األخذ بعٌن
االعتبار و إنما ٌعنً أخذ بالحسبان(ٖ) ،ولكن ال ننكر أنه ٌمكن اإلسناد إلى مبدأ الملوث الدافع إلقامة دعوى المسإولٌة
الدولٌة حٌث ٌحقق هذا المبدأ توازن متكامل بٌن االتجاه الوقابً الذي ٌرى أن مبدأ الملوث الدافع ٌقوم على أساس تشجٌع
الملوث فً حد ذاته على اتخاذ التدابٌر الضرورٌة لخفض التلوث ،وكذا االتجاه العبلجً الذي ٌرى أنه مهما تكن نوعٌة
التدابٌر المتخذة كإجراء وقابً تكون دابما هناك أضرار تختلؾ درجاتها.

(1) Jean. Philippe Barde , économie et politique de l’environnement , presse universitaire de France
2em édition , Paris , 1992 , P 210
)ٕ( ػهٗ طؼٛضاٌ  ،دًبٚخ انجٛئخ يٍ انزهٕ س ثبنًٕاص اإلشؼبػٛخ ٔانكًٛبٔٚخ فٙ
انمبٌَٕ انجشائز ٘  ،ؽ 1 ،صار انشهضَٔٛخ .2008،
(3) . Michel prieur droit de l’environnement, 4em édition , DALLOZ, paris, 2000.
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المبحث الثانً
دور المإتمرات الدولٌة فً حماٌة البٌبة
لقد أسهمت المإتمرات الدولٌة من خبلل المبادئ والتوصٌات الصادرة عنها  ،فً حماٌة البٌبة اإلنسانٌة بمختلؾ
قطاعاتها  ،وقد ساعدت هذه المإتمرات فً وضع العدٌد من القواعد القانونٌة التً شكلت اللبنة األولى فً صرح القانون
الدولً البٌبً.

ومن أهم هذه المإتمرات نذكر:
أوالً ـ مإتمر ستوكهولم بالسوٌد عام :1312
أمام تزاٌد األخطار البٌبٌة وتفاقمها ،وبناء على اقتراح المجلس االقتصادي واالجتماعً فً األمم المتحدة ،دعت
الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً الثالث من دٌسمبر عام  ٔ9ٙ8إلى عقد مإتمر دولً حول البٌبة اإلنسانٌة .وقد عقد هذا
المإتمر فً مدٌنة ستوكهولم بالسوٌد فً الفترة من ٘ ـ ٌ ٔٙونٌو عام ٕ ٔ97مستهدفا ً تحقٌق رإٌة ومبادئ مشتركة
إلرشاد شعوب العالم إلى حفظ البٌبة البشرٌة وتنمٌتها  .وكذلك بحث السبل لتشجٌع الحكومات والمنظمات الدولٌة للقٌام
بما ٌجب لحماٌة البٌبة وتحسٌنها .
وفً افتتاح هذا المإتمر ألقى السٌد (مورٌس سترونج) األمٌن العام لمإتمر ستوكهولم الذي عرؾ بـ «قمة
األرض»  ،كلمة أكد فٌها على المسإولٌة المشتركة للدول عن األخطار والمشكبلت التً تعانً منها البٌبة اإلنسانٌة
والتً شارك فً إحداثها المجتمع الدولً كله .وأشار السٌد سترونج إلى حاجة العالم الملحة للتعاون الدولً لرفع مستوى
البٌبة اإلنسانٌة وإنقاذها من التدهور وتطوٌر قواعد القانون الدولً خاصة فٌما ٌتعلق بالمسإولٌة الدولٌة لتتمشى مع
التطورات الحدٌثة التً تجتاح العالم ،كما أشار إلى ضرورة إقرار أسالٌب جدٌدة لحل المنازعات البٌبٌة.
وقد صدر عن هذا المإتمر فً ختام أعماله إعبلنا ً عن البٌبة اإلنسانٌة متضمنا ً أول وثٌقة دولٌة بمبادئ العبلقات
بٌن الدول فً شؤن البٌبة وكٌفٌة التعامل معها والمسإولٌة عما ٌصٌبها من أضرار باإلضافة إلى خطة العمل الدولً وهً
تتكون من  ٔٓ9توصٌة و ٕٙمبدأ.
وإذا نظرنا إلى إعبلن ستوكهولم فإننا نبلحظ أنه قد أكد فً أول مبدأ من مبادبه على أن لئلنسان حقا ً أساسٌا ً فً
الحرٌة والمساواة وفً ظروؾ حٌاة  ،فً بٌبة تسمح نوعٌتها بالحٌاة فً ظل الكرامة وبتحقٌق الرفاه  ،وأن على اإلنسان
واجبا ً مقدسا ً لحماٌة وتحسٌن بٌبته من أجل الجٌل الحاضر واألجٌال المقبلة.
وقد نص المبدأ  /ٕٔ/من إعبلن ستوكهولم على أن « للدول وفقا ً لمٌثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولً ،
حق سٌادي فً استثمار مواردها طبقا ً لسٌاستها البٌبٌة الخاصة  ،وهً تتحمل مسإولٌة ضمان أن األنشطة المضطلع بها
داخل حدود والٌتها أو تحت رقابتها ال تضر بٌبة دول أخرى أو بٌبة مناطق تقع خارج حدود الوالٌة الوطنٌة.
وٌعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعبلن ستوكهولم  ،حٌث عمل على التوفٌق بٌن مسؤلتٌن مهمتٌن :األولى هً
حرٌة الدولة فً ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارٌة لمواردها فً حدود سٌادتها اإلقلٌمٌة  ،والثانٌة هً أال تتسبب هذه
الحرٌة فً اإلضرار ببٌبة الؽٌر أو خارج الحدود السٌادٌة للدولة مثل المواقع التً تشكل تراثا ً مشتركا ً لئلنسانٌة جمعاء.
ٖ9

وٌمكن القول أن هذا المإتمر شكل منعطفا ً تارٌخٌا ً خطٌراً  ،وكان بداٌة االنطبلق الحقٌقٌة لبدء االهتمام بالبٌبة
اإلنسانٌة عموما ً  ،حٌث تمخض عنه قٌام الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بإنشاء برنامج األمم المتحدة للبٌبة ) ( UNEP
 ،United Nations Environment Programومهمته العناٌة بشإون البٌبة والتعاون الدولً فً مجال حماٌة
البٌبة اإلنسانٌة بوجه عام.

ثانٌا ً ـ مإتمر رٌودي جانٌرو فً البرازٌل عام :1332
عقد المإتمر العالمً للبٌبة والتنمٌة فً مدٌنة رٌودي جانٌرو البرازٌلٌة فً الفترة من ٖ ـ ٗٔ ٌونٌو عام ٕٔ99
تحت مظلة األمم المتحدة  .وكان هذا المإتمر ـ بحق ـ األكبر واألوسع نظراً للعدد الهابل من المشاركٌن ،فقد كان أكبر
اجتماع عالمً فً التارٌخ حضره ثبلثون ألفا ً من ممثلً  /ٔ78/دولة ومابة وثبلثون من رإساء الدول والحكومات ،
اجتمعوا من أجل حماٌة كوكب األرض وموارده ومناخه  ،ووضع سٌاسة النمو العالمً والقضاء على الفقر مع المحافظة
على البٌبة.

 وأبرز األسباب التً دعت إلى عقد هذا المإتمر هً:ٔ -حماٌة الؽبلؾ الجوي وطبقة األوزون.
ٕ -مكافحة إزالة الؽابات.
ٖ -مكافحة التصحر والجفاؾ.
ٗ -حفظ التنوع البٌولوجً.
٘ -اعتماد سلوك اإلدارة السلٌمة بٌبٌا ً للنفاٌات الخطرة والنفاٌات المشعة.
 -ٙحماٌة المٌاه العذبة وإمداداتها من التلوث.
 -7النهوض بالزراعة والتنمٌة الرٌفٌة وإدارة موارد األراضً.
 -8النظر فً ارتفاع عدد سكان العالم والتزاٌد المخٌؾ لشعوب العالم الثالث.
 -9تحسٌن ظروؾ العٌش والعمل  ،عن طرق استبصال الفقر ووقؾ التدهور البٌبً.
وقد انقسم المإتمرون إلى اتجاهٌن أساسٌٌن:
فدول الشمال الؽنً ترى أن حماٌة البٌبة هو الهدؾ األهم للمإتمر ما لم تصطدم بمصالحها االقتصادٌة  .ودول
الجنوب الفقٌر تإكد أن الهدؾ من المإتمر هو التنمٌة ومحاربة الفقر ولو على حساب البٌبة واستنزاؾ الموارد واجتثاث
الؽابات.
وقد اختتم المإتمر أعماله بتوقٌع ثبلث اتفاقٌات  ،وقع علٌها أكثر من  /ٔ٘ٓ/دولة وهً:
أ ـ االتفاقٌة األولى :وتتعلق بالتنوع الحٌوي وهً تهدؾ إلى حماٌة الكابنات الحٌة الحٌوانٌة والنباتٌة المهددة باالنقراض.
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ب ـ االتفاقٌة الثانٌة :اتفاقٌة مناخ األرض وتتعلق بالتؽٌٌرات المناخٌة ومكافحة ارتفاع درجات الحرارة عن طرٌق الحد
من انبعاث الؽازات المسببة لسخونة الجو.
ج ـ االتفاقٌة الثالثة :معاهدة الؽابات والمساحات الخضراء.
وباإلضافة إلى االتفاقٌات السابقة  ،فقد صدر عن المإتمر « إعبلن رٌو » الذي تبنته كافة الدول األعضاء فً
األمم المتحدة  ،وتضمن  /ٕ7/مبدأ ٌجب االستناد إلٌها فً إدارة الكرة األرضٌة باعتبارها «دار اإلنسانٌة» من أجل
الحفاظ على البٌبة فً عملٌة التنمٌة .
ومن أهم هذه المبادئ المبدأ الثانً الذي ٌوجب على الدول « أال تخلق أنشطتها أضراراً بٌبٌة لدول أخرى ،كما
نص المبدأ السابع على أن «تتعاون الدول بروح المشاركة العالمٌة فً عملٌات حماٌة البٌبة والمحافظة على سبلمة
النظام االٌكولوجً لؤلرض  ،لذلك ٌتوجب على الدول الصناعٌة االعتراؾ بالمسإولٌة الواقعة على عاتقها على صعٌد
األبحاث الدولٌة من أجل تنمٌة ثابتة وفقا ً لقدراتها المالٌة».
أما فٌما ٌتعلق بالدول النامٌة فقد ر ّكز المبدأ السادس على أن تمنح أولوٌة خاصة لحالتها واحتٌاجاتها ال سٌما
الدول األقل نمواً واألضعؾ بٌبٌا ً وأن تراعى مصالح واحتٌاجات جمٌع الدول فٌما ٌتعلق باإلجراءات الدولٌة فً مجال
البٌبة والتنمٌة.
وأرفقت باإلعبلن خطة عمل مفصلة عرفت باسم «جدول أعمال القرن الحادي والعشرٌن » وهً وثٌقة تتكون من
 /8ٓٓ/صفحة  ،تتضمن مبادئ التنمٌة المتوافقة مع متطلبات البٌبة ،أي التنمٌة القابلة لبلستمرار ،فً كافة مٌادٌن النشاط
االقتصادي.
ؼٌر أن مإتمر قمة األرض لم ٌحقق التوقعات المرجوة وأخفق فً عبلج كثٌر من القضاٌا البٌبٌة المهمة  ،خاصة
فٌما ٌتعلق بنسبة مساعدات التنمٌة التً تقدمها الدول الؽنٌة للدول الفقٌرة  ،كما أن إعبلن رٌو وجدول أعمال القرن
الحادي والعشرٌن واتفاقٌتً المناخ والتنوع الحٌوي  ،كلها نصوص ؼٌر مفصلة وؼٌر ملزمة إال فً القلٌل منها.
وأخٌراً فإنه وإن كانت معظم أعمال المإتمرات الدولٌة تؤخذ شكل توصٌات ؼٌر ملزمة للدول التً قد ترفض
تنفٌذها ،وال توجد قوة حقٌقٌة ملزمة لهذه التوصٌات إال أنها بتواترها وانسجامها مع بعضها البعض ،فضبلً عن صدورها
بإجماع الدول المشاركة ،فإنها تشكل اللبنة األولى فً بناء القانون الدولً البٌبً ،فهً تساهم فً نشؤة قواعد عرفٌة جدٌدة
فً نطاق هذا القانون.
كما تتضح قٌمة هذه التوصٌات ـ كما الحظ البعض بحق .فٌما تجسده من مرحلة انتقالٌة هامة فً تارٌخ النظام
الدولً  ،تمثلت فً بدء خطى جماعٌة نحو حماٌة البٌبة العالمٌة وتجنٌبها كوارث التلوث  ،كما أرست مبدأً أساسٌا ً احتل
مكانه فً نطاق التنظٌم القانونً وهو مسإولٌة الدولة عن أٌة أضرار بٌبٌة تحدث للدول األخرى أو تحدث فً مناطق
خارج الوالٌة اإلقلٌمٌة ألي دولة من جراء ما تمارسه من أنشطة على إقلٌمها.
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الخاتمة
وتعتبر حماٌة البٌبة بمثابة الحق والواجب الذ ي ٌتحمله األشخاص ،وبهدؾ حماٌة حقو ق األجٌال المستقبلٌة
القادمة  ،والذي ال ٌحترم وال تعزز حماٌته إال بتكرٌس قانونً ،خاصة إذا كنا نتكلم على مفهوم الحق فً بٌبة نقٌة الذي
ٌدعم بصورة جلٌة فً حالة ترجمته بموجب الدستور وهو ما ذهبت إلٌه الدول المتطورة وعلى رأسها فرنسا  ،ولٌس
معنى ذلك أن ننساق وراء القوانٌن األوربٌة  ،فً ظل أحكام شرعٌة تحتضن مفهوم الرعاٌة البٌبٌة .واذا كان القانون
البٌبً حدٌث النشؤة من الناحٌة الواقعٌة فإن ذلك ال ٌعنً عدم توصله لمجموعة من المبادئ التً قد تكون كفٌلة بتوفٌر
الحماٌة البٌبٌة بصورة موسعة  ،خاصة إذا علمنا تؤثٌرها فً صٌاؼة القواعد البٌبٌة  ،هذه المبادئ ٌمكن أ ن نصفها
بالمبادئ األساسٌة والعالمٌة التً ٌجب أ ن تإسس علٌها كل القوانٌن البٌبٌة  ،وٌظهر ذلك من خبلل أدوا ت التسٌٌر
البٌبً فً قانو ن حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة.
كما أخذ التخطٌط البٌبً صورة التخطٌط القطاعً من خبلل االرتكاز على قطاعات كالمٌاه وتسٌٌر النفاٌات ،
باإلضافة للتخطٌط العمرانً  ،مع محاولة التحول لتخطٌط بٌبً شمولً ومركز ي ٌعتمد على رسم مجموعة من األهداؾ
وتحقٌقها والتً نجد عدم نجاحها بصورة مطلقة نتٌجة لتؽٌر القضاٌا البٌبٌة وعدم اتسامها باالستقرار.
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أهم التوصٌات:
ٔ -نوصً ب الحفاظ على نظافة المكان مسإولٌة تقع على عاتق كل فرد ،سواء كان هذا المكان المدرسة أو البٌت أو
الحً ،فانعدام النظافة ٌنجم عنها انتشار األوساخ ،وبالتالً انتشار األمراض ،وكذلك العدٌد من الحشرات
الضارّ ة ،ومن المه ّم معرفة أنّ النظافة مإ ّشر على الحضارة والرقً ،كما أ ّنها جزء من اإلٌمان.
ٕ -نوصً ب استؽبلل المناطق الفارؼة من األبنٌة والمنشآت بزراعة النباتات واألشجار التً تتناسب مع الظروؾ
البٌبٌة فً هذا المكان ،كما ٌجب الحرص على نشر ثقافة المحافظة على األشجار والنباتات بٌن األفراد وخاصة
عند فبة األطفال ،واطبلعهم على أهم ٌّة هذه النباتات واألشجار فً تنقٌة الجو من ثانً أكسٌد الكربون وتوفٌر
األكسجٌن ،وأٌضا ً أهمٌة األشجار فً منع انجراؾ التربة.
ٖ -نوصً بالح ّد من قطع األشجار بطرٌقة جابرة ،باإلضافة إلى وضع قوانٌن تنظم رعً المواشً ،بحٌث ال ٌتحوّ ل
هذا الرعً إلى الشكل الجابر.
ٗ -نوصً بتج ّنب استخدام اآلالت ذات األصوات المرتفعة فً األماكن المؤهولة بالسكان ،وخاصة بجوار المدارس
والمستشفٌات ،وذلك ألنّ الضوضاء تمثل شكبلً من أشكال التلوّ ث ،وٌفضّل تربٌة األطفال على مناقشة ؼٌرهم
ك
"وا ْقصِ ْد فًِ َم ْش ٌِ َ
بصوت هادئ وتعلٌمهم آداب الحدٌث وعلى وجه الخصوص اآلٌة الكرٌمة ،قال تعالىَ :
َو ْ
ص ْو ُ
ٌِر" آٌة  ٔ9من سورة لقمان.
ك إِنَّ أَ ْن َك َر األَصْ َوا ِ
ت لَ َ
ص ْو ِت َ
اؼضُضْ مِنْ َ
ت ْال َحم ِ
٘ -نوصً بالحفاظ على المٌاه بش ّتى الطرق مثل تج ّنب اإلسراؾ فً استخدامها ،وفصل المٌاه العادمة عن آبار
المٌاه الجوفٌة ،باإلضافة إلى نشر الوعً عن الطرق التً تساعد فً الحفاظ على الماء.
 -ٙنوصً بفصل حاوٌات النفاٌات فً الشوارع ،بحٌث ٌكون هنالك حاوٌات مخصّصة لؤلوراق ،وأخرى لفضبلت
المطبخ ،وأخرى للزجاج ،والببلستٌك ،فهذه الطرٌقة تمكن من االستفادة من هذه النفاٌات من خبلل إعادة
تدورٌها ،وبالتالً ٌقل استنزاؾ المواد الطبٌعٌة ،كما تستخدم نفاٌات المطبخ لصنع األسمدة ،وبهذا نعمل على
التقلٌل من كمٌة النفاٌات المتراكمة على سطح الكره األرضٌّة ،وبالتالً نح ّد من كمٌّة التلوّ ث.
 -7نوصً بالتقلٌل من استخدام المواد الكٌماوٌة قدر اإلمكان سواء المواد المخصصة فً عملٌات التنظٌؾ ،أو إبادة
الحشرات ،أو المستخدمة فً الصناعات العدٌدة وؼٌرها  ،الحتواء هذه المواد على العدٌد من المواد السامة
والمتطاٌرة التً تتفاعل فً الجو وٌصدر عنها إشعاعات ضارّ ة وقاتلة ،وٌجب التعامل مع هذه المواد بحذر،
والتخلص منها ومن األوعٌة المحتوٌة لها حسب اإلرشادات المتبعة على األوعٌة ،وذلك للحد من التفاعبلت
الناتجة ،وخاصة عند حرقها الذي ٌتسبب بتفاعبلت مضرّ ة ،مثل اإلشعاعات التً تسبب االنحباس الحراري،
وثقب طبقة األوزون ودخول إشعاعات خارجٌة إلى الكرة األرضٌة ،أو عند رمٌها من قبل الشركات فً مٌاه
البحار ممّا ٌتسبب بكارثة بٌبٌة.
 -8نوصً بتوظٌؾ العلم الحدٌث فً التص ّدي لمشاكل البٌبة ،وذلك من خبلل استخدام الوسابل التكنولوجٌّة الحدٌثة
فً الح ّد من مشاكل التلوّ ث.
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 -9نوصً بتطوٌر أجهزة الوقاٌة من التلوّ ث فً المصانع ،وذلك من خبلل استخدام المر ّشحات ،أو الفبلتر للح ّد من
هً بحاجة للصٌانة.
الدخان الخارج من عملٌات االحتراق داخل المصانع وكذلك الحال بالنسبة للمركبات التً َ
إصدار القوانٌن والتشرٌعات الرادعة للمُخالفٌن لؤلنظمة البٌبٌّة بشكل ٌضمن سبلمة البٌبة من العبث واإلضرار بها.
ٓٔ -نوصً باستخدام الطاقات البدٌلة لتلك المُسببّة للتلوّ ث ،كالصناعات القابمة على الوقود البترولً الذي ٌنجم عن ُه
احتراقات ودخان ٌُسبب الضرر بالبٌبة الجوٌّة لؤلرض ،والتركٌز على الطاقة الخضراء كالطاقة الشمسٌّة ،وطاقة
هو الحال فً سٌارات الهاٌبرد والسٌارات التً تعمل
المٌاه والرٌاح ،واستخدام البدابل الطبٌعٌّة فً المركبات كما َ
بالكهرباء.
ٔٔ -نوصً بتطوٌر الموا ّد الزراعٌّة كالمُبٌدات والمخصّبات ،بحٌث ٌكون التطوٌر كفٌبلً بالحفاظ على عدم تلوّ ث
التربة.
ٕٔ -نوصً باستخدام الموا ّد القابلة للتدوٌر بدالً من المواد ؼٌر المقبولة بٌبٌاً ،وؼٌر قابلة للتحلّل والتً ُتش ّكل مصدراً
من مصادر التلوّ ث والخطر.
ب فً
دابم من عدم وجود تسرٌ ٍ
ٖٔ -نوصً بالحرص على االقتصاد فً استهبلك الماء ،وذلك من خبلل التؤكد
ٍ
بشكل ٍ
حمام سرٌع ،لتجنب إهدار الكثٌر من الماء ،واستخدام المكنسة بدالً من خراطٌم الماء عند
صنبور الماء ،وأخذ
ٍ
التنظٌؾ.
ٗٔ -نوصً باصدار القوانٌن وسن التشرٌعات التً من شؤنها وضع حد لبللتزام بالمحافظة على البٌبة من شتى أنواع
التخرٌب ونحوه.
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