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 في حماية البيئة من التلوث



 شكر وتقدير
ا   لكل من مد يد املساعدة سواءا من قريب أم من بعيد ووقف  بكل معاين الشكر والعرفان، أتوجه 

إىل جانيب إلخراج هذا البحث على هذه الصورة، وإن كان يل أن أخص أحدا بذلك، فال يسعين إال أن 
أقدم خالص شكري وامتناين لألستاذ القدير الذي أشرف على هذا البحث الدكتور حممد زغداوي، مثنيا 

بته وأسلوبه العلمي يف تعامله مع الباحث، من خالل إعطائه مفاتيح البحث عليه تواضعه الكبري مع طل
وتوجيهها لتسلسل منطقي لألفكار ويرتك يف نفس الوقت مساحة رحبة وواسعة له يف وصم ووضع 
اللمسات اليت متيزه عن غريه، ويربز فيها رأي الباحث مما يساعد على تنوع وإثراء شىت فروع املعرفة، كما 

ائمني على املكتبات اليت استقى منها هذا البحث معلوماته، وال أنسى تقدمي خالص الشكر  أشكر الق
كذلك لكل من ألف بإسهاب حول موضوع محاية البيئة، وذلك الرتباطه مبستقبل البشرية واإلنسانية 

  . بأسرها

يع من وأخريا فإن وفق هذا البحث وحوى يف طياته على إجيابيات وجناح يذكر، فهو منسوب جلم  
سعى وأعانين إلخراجه على هذه الصورة، وال استثين منهم أحد، وما كان به شيئا من السلبيات أو التقصري 

  . أو النقد فهو راجع للباحث وحده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 
 إىل أيب العزيز نور عيين إىل أمي احلنون روح قليب

األعزاءإىل أخي وأخوايت األحباء إىل زوجيت وأبنائي وأصدقائي   

 إىل أساتذيت الكرام يف كلية احلقوق جامعة منتوري قسنطينة

 إىل تراب الوطن الذي تظمئ له النفوس فال تشبع منه مهما ارتوت

بط مهما طال عليها األمد  إىل مساء الوطن اليت تسمو بالروح فال 

 إىل حميب البيئة واحلرية والسالم والعدالة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المقدمة
 
 
 

 



  : المقدمة
دد وجوده مستقبال، وهذه    تعد مشكالت البيئة من أعقد املشكالت اليت تواجه العامل حاضرا، و

املشكالت ليست ومها بل غدت واقعا ملموسا يعاين منه كل إنسان يف هذا العامل، وتعاين منه قبل األفراد، 
دد حياة السيما بعد ما أحدثته التقنيات احلديثة والصناعات املتقدمة من أض رار دامهة للبيئة باتت 

  . اإلنسان، وتنذر بفناء العديد من النباتات والكائنات احلية واستنزاف املوارد الطبيعية

ومشكلة التلوث البيئي ليست جديدة أو طارئة بالنسبة لكوكب األرض، إمنا اجلديد فيها هو زيادة شدة 
خطري وتدهور جسيم يشمل كل صورها، فمن تلوث  التلوث كما وكيفا، حيث تعاين البيئة حاليا من تلوث

األرض ناجم عن تبوير األراضي الزراعية، وإقامة املباين عليها، واستخدام املداخالت الكيمياوية وقطع 
الغابات والتصحر، إىل تلوث اهلواء واملياه الناجم عن الصناعات احلديثة، وانتشار احلروب مبا تؤدي إليه من 

طقة النزاع، وغالبا ما متتد آثاره إىل مناطق أخرى من العامل مما دفع الكثريين إىل االقتناع دمار بيئي شامل مبن
  . بأن اإلنسان هو مشكلة البيئة

م وعقائدهم الدينية  ويالحظ أنه بالرغم من أن البشر يف العامل متباعدون جغرافيا، وختتلف ثقافتهم ولغا
م السياسية، إال أن هناك خطرا مشرتكا أصبح يهددهم اليوم، وهذا اخلطر وليد عدد من  وتتباين انتماءا

ا العطب والفساد مبعدالت غري مسبوقة، مما ينذر مبخاطر  الظواهر املتعددة اليت يؤثر على البيئة وتلحق 
  . دامهة ليس على األجيال القادمة فحسب، بل على احلياة على كوكب األرض

ئة أكثر من أي موضوع آخر يف العلوم، إن اإلنسان يف هذه لقد أصبح اإلنسان العادي يسمع عن البي
األيام، يغمره سيل متدفق من األخبار بالوسائل املرئية واملسموعة واملكتوبة ومجيعها تنبؤ عن كل جديد 

ومستجد عن أي مشكلة من مشكالت البيئة والكوارث الكامنة هلذه البشرية يف احمليط الذي يعيش فيه، 
يئة حاليا هو من أهم العلوم يف العامل، ألنه يعين بكافة أمور احلياة، فهو يدرس القوانني علما بأن علم الب

  . الطبيعية ويهتم بالتوازن الطبيعي

يف كل سنة تدمر ماليني اهلكتارات من الغابات، وتتحول معظمها إىل أراضي زراعية عاجزة عن تأمني 
ا ويقطنوها يف خمت ا الطبيعية الغذاء للفالحني الذين يستغلو لف أحناء العامل، تقتل األمطار احلمضية ثروا

منها الغابات والبحريات وتدمر الرتاث الفين واملعماري للعامل، ورمبا يف احلاضر أدت إىل نسبة غاز ثاين 



كما يؤدي حرق . أكسيد الكاربون يف اجلو مما يتسبب يف الزيادة التدرجيية لدرجة حرارة الغالف اجلوي
زيادة نسبة غاز ثاين أكسيد الكاربون يف اجلو مما يتسبب يف الزيادة التدرجيية لدرجة حرارة  الوقود إىل

  . الغالف اجلوي

دد غازات صناعية أخرى وخاصة الكلوريد فلوريد كربون  بتدمري طبقة األوزون واليت ) C. F. C(كما 
أضرار األشعة فوق البنفسجية،  تشكل درعا واقيا، حيمي الكائنات احلية اليت تعيش على سطح األرض من

وتطرح الصناعة مواد سامة يف مكونات الدورة الغذائية لإلنسان، يف طبقات املياه اجلوفية والسطحية إىل 
  . احلد الذي يتجاوز إمكانية التطهري

فمنذ وجود اإلنسان على األرض أخذ يعمل يف استغالل مواردها الطبيعية يف بناء احلضارات اإلنسانية 
ا يف أيامنا هذه احلا لية، إال أن تصاعد وترية استغالله هلذه املوارد قد ازدادت بصورة مذهلة وبلغت ذرو

ا على التجدد العادي وأخلت بالتوازن الطبيعي وجعلت األنشطة اإلمنائية اليت مل تضع  وخرجت قدر
ا، االعتبارات البيئية، تسهم يف إحلاق الضرر بالبيئة الطبيعية وتثري  القلق حول أمهية احملافظة على حيا

  . مقومات احلياة على الكرة األرضية

تم بالبيئة، سواء على  ونظرا خلطورة مشكلة تلوث البيئة، فقد بدأت دول العامل يف شىت أحناء املعمورة 
مستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل، وذلك للحفاظ على البيئة واستحداث الوسائل القانونية بقصد منع 

ا ليست من املشكالت اليت تصيب دولة بعينها، وإمنا هي مشكلة كونية عابرة . العتداء عليهاا السيما وإ
للحدود وال تعوقها احلدود اجلغرافية أو السياسية وأن التصدي هلا يتجاوز حدود وإمكانيات التحرك الفردي 

املسلحة واألمراض الفتاكة إن مل ترد  ملواجهة خماطرها الرهينة، واليت ال تقل خطرا على احلروب والنزاعات
  . عليها

كما أنه ال توجد مؤسسة يف هذا العامل أو أي جهة حكومية ميكنها السيطرة مبفردها على البيئة بشكل  
كلي، فهي ال متتلك املوارد الكافية من أجل ذلك، كما أن البيئة تعد تراثا  مشرتكا لإلنسانية مما يتطلب 

دف إىل محاية البيئة محايته من أجل األجيال  القادمة، لذلك ازداد عدد املنظمات واجلمعيات اليت 
واحلفاظ عليها، ومن بني هاته املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اخرتنا منظمة دولية حكومية وهي 

احث بإجراء منظمة األمم املتحدة لدراسة دورها يف محاية البيئة من التلوث ولدراسة هذا املوضوع يلتزم الب



دراسة حتليلية متعمقة بكل جزئية من جزيئات البحث فال يكتفي بعرض وجتميع ما هو كائن بل يتوجب 
عليه أن يتناول كل جزئية بعد الوصف بالتحليل وهذا يستلزم أن يطرح الباحث وجهة نظره الذاتية حني 

  . قيامه بإجراء التحليل الالزم

ة األنسب لدراسة هذا املوضوع هو املنهج التحليلي، ويتمثل الغرض من وبالتايل فإن منهج الدراسة القانوني
  : هذه الدراسة باإلجابة عن التساؤالت التالية واليت متثل العناصر التالية

هل باإلمكان حتديد أمهية البيئة وعالقتها باإلنسان وتعريفها وبيان عناصرها ووضع تعريف متفق  -1
 عليه؟ 

 هل باإلمكان حتديد ماهية دور منظمة األمم املتحدة يف محاية البيئة من التلوث؟  -2

 هل باإلمكان حتديد ماهية املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية؟  -3

كل هذا استوجب اختيار دور منظمة األمم املتحدة يف محاية البيئة من التلوث، موضوعا هلذه الرسالة لنيل 
  . قانون العام، األمر الذي حتم تقسيم الرسالة إىل مقدمة وفصلني وخامتةدرجة املاجستري يف ال

حيث كل فصل ينقسم إىل ثالثة مباحث، وكل مبحث ينقسم إىل مطلبني اثنني، وبالتايل خطة البحث 
  : على النحو التايل

  . مقدمة

  . مفهوم البيئة والتلوث ودور منظمة األمم املتحدة يف محايتها: الفصل األول

  . ماهية البيئة والتلوث: بحث األولامل  

  . مفهوم البيئة والتلوث يف اللغة واالصطالح: املطلب األول    

  . أبعاد مشكلة التلوث: املطلب الثاين    

  . االجتاهات الدولية املختلفة ملعاجلة فكرة التلوث: املبحث الثاين  

  . وسائل احلماية من التلوث: املطلب األول    



  . اإلجراءات الوقائية واحللول املقرتحة ملعاجلة فكرة التلوث: املطلب الثاين    

  . دور منظمة األمم املتحدة يف محاية البيئة من التلوث: املبحث الثالث  

  . أهم اجلهود الدولية إلرساء القانون الدويل للبيئة: املطلب األول    

  . ملتحدة يف محاية البيئةدراسة تطبيقية لدور منظمة األمم ا: املطلب الثاين    

  . املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية: الفصل الثاين

  . االجتاهات املعاصرة للمسؤولية الدولية: املبحث األول  

  . مفهوم املسؤولية الدولية: املطلب األول    

  . االجتاهات احلديثة للمسؤولية الدولية: املطلب الثاين    

  . انوين الدويل للمسؤولية الدولية عن األضرار البيئيةالتنظيم الق: املبحث الثاين  

الصعوبات اليت تعرتض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية يف جمال : املطلب األول
  . محاية البيئة

احللول املناسبة للصعوبات اليت تعرتض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية : املطلب الثاين
  . الدولية

  . محاية البيئة عن طريق العقوبات املتعلقة حبماية البيئة: الثالث املبحث  

  . مكافحة التلوث: املطلب األول    

  . أمثلة تطبيقية على بعض العقوبات حبماية البيئة: املطلب الثاين    

  . اخلامتة
 

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول

مفهوم البيئة والتلوث ودور منظمة األمم 
 المتحدة في حمايتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



متهيدا للتعريف باملفاهيم واملصطلحات املتعلقة بالتلوث البيئي من كافة جوانبه اللغوية الفصل 
واإلصالحية العلمية والقانونية منها، مث يوضح هذا الفصل إىل أي مدى وصلت إليه مشكلة التلوث وما 

عليه نقسم الدراسة هي أبعادها وآثارها مث ما هي االجتاهات اليت ظهرت ملعاجلة فكرة التلوث بشىت أنواعه و 
  : يف ثالثة مباحث

  . ماهية البيئة والتلوث: املبحث األول

  . االجتاهات الدولية املختلفة ملعاجلة فكرة التلوث: املبحث الثاين

  . دور منظمة األمم املتحدة يف محاية البيئة من التلوث: املبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  . ماهية البيئة والتلوث: المبحث األول

البيئة مبعناها اللغوي الواسع تعين املوضع الذي يرجع إليه اإلنسان، فيتخذ فيه منزله وعيشه، ولعل   
ارتباط البيئة مبعىن املنزل أو الدار داللته الواضحة، وال شك أن مثل هذه الداللة تعين يف أحد جوانبها تعلق 

ها الشامل اهتمام الفرد كما ينال بيته ومنزله املخلوق بالدار وسكنه إليها، ومن مث جيب أن تنال البيئة مبفهوم
  . اهتمامه وحرصه

  . وال خيتلف املعىن اللغوي للبيئة عن املعىن االصطالحي هلا إال بالتفاصيل املتعلقة مبكونات البيئة وعناصرها

ويرى جانب من الفقه أن فكرة البيئة ختلو من أي مضمون قانوين حقيقي فهي ليست فكرة قانونية، على 
ا فكرة تتسم بالغموض، ويتعذر حتديدها، مما ا لرغم من أن املشرع قد تناوهلا وأفرد احلماية القانونية هلا، وأ

ا   . 1يؤدي إىل إثارة بعض املشكالت يف التطبيق، وصعوبة تفسري النصوص اخلاصة 

وإفراد العديد من  أن البيئة هي فكرة قانونية، ألن تناول املشرع هلا -نؤيده-ويرى جانب ثاين من الفقه 
وأن املشرع  التشريعات حلمايتها، جيعل منها فكرة قانونية، فضال عن أن تعبري البيئة ليس عصيا عن اإلدراك،

ا، على حنو يكفل حتديدها ويرفع الغموض عنها  . 2قد حدد املقصود بالبيئة وعناصرها وصور املساس 

ا امل اخلارجية اليت تعيش فيها، الكائنات احلية، وتؤثر جمموع الظروف والعو : وقد عرف جانب من الفقه بأ
ا، فالنظام البيئي هو أي مساحة من الطبيعة مبا حتويه من كائنات حية  يف العمليات احليوية اليت تقوم 

  . 3ومواد غري حية تتفاعل فيها بينهم خالل زمن معني

  . ويعيب عن هذا التعريف بأنه تعريف ضيق ملفهوم البيئة، حيث يقصرها على محاية الوسط الطبيعي فقط

ا ، فهي الوسط 4كل ما حييط باإلنسان من ظروف ومتغريات: ويعرف جانب آخر البيئة بصفة عامة بأ
نسان من هواء وماء الذي يعيش فيه اإلنسان وغريه من الكائنات احلية وغري احلية، وتشمل ما حييط باإل

                                                             
 . 70 -69، ص 2001دكتور أحمد محمد أحمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 . 13، ص 2004أشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى،  دكتور 2
، والدكتور أحمد الصامدي، 36، ص 1995دكتور سحر مصطفى حافظ، الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة  3

 . 300، ص 2002، الكويت، ديسمبر 51الحفاظ على البيئة من التلوث، مجلة الئريعة والدراسات اإلسالمية، العدد  منهج اإلسالم في



، فهو يستمد منها مقومات حياته، ويباشر فيها عالقاته مع أقرانه من بين 5وتربة، وما يقيمه من منشآت
ا 6البشر   . وأنشطته اإلنسانية، ويؤثر فيها ويتأثر 

وهذا التعريف هو تعريف موسع للبيئة حيث يشمل الوسط الطبيعي والوسط الصناعي، فنطاق البيئة يشمل 
ار واليابسة واهلواء، وكل ما يعيش على األرض من كائنات حية : ناصر الطبيعيةالع كالبحار والبحريات واأل

ا كل ما شيده اإلنسان من منشآت ومعامل حضارية  ونباتات، ويشمل أيضا العناصر الصناعية، ويقصد 
  . 7ن الدقيق بني هذه العناصروثقافية، وقد بدأت مشكلة اإلنسان مع البيئة يف التفاقم عندما أختل التواز 

ا 1972وقد عرف مؤمتر األمم املتحدة الذي عقد يف استوكهلم عام    : البيئة بأ

  . 8"مجلة املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته"

  . مفهوم البيئة والتلوث في اللغة واالصطالح: المطلب األول

: التمكن واالستقرار والبيئة: أي نزل وأقام، والتبوء" بوأ"البيئة يف اللغة العربية مشتقة من الفعل   
ِض : "، وهذا املعىن اللغوي يوجد يف العديد من اآليات القرآنية ومن ذلك قوله تعاىل9املنزل َأُكمْ ِيف اَألرْ وَ َ بـ وَ

ا ا قُُصورً َ وهلِ ْن ُسهُ تَِخُذوَن مِ ِت " :، وقوله تعاىل10"تـَ يْ َكاَن البـَ اِهيمَ مَ رَ ْأنَا ِإلبـْ وَ َ ا بـ إَِذ َِك : "، وقوله تعاىل11"وَ وََكَذل
ََشاءْ  ُث ي ا َحيْ هَ نـْ َأ مِ وَ بـَ تَ َ ِض يـ وُسَف ِيف اَألرْ ُ ي ِ ا ل َكنَ ا : "، وقوله تعاىل12"مَ َ ء وَ بـَ َأِخيهْ َأْن تـَ وَسى وَ ا إَِىل مُ نَ َحيـْ أَوْ وَ

وتًا ُ ي ُ ا مبِِْصرَ بـ ُكمَ مَ َقوْ ِ   . 13"ل

                                                                                                                                                                                                          
 . 09سعيد سعد عبد السالم، مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ، ص . د 4
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 . 33، ص 1998العربية، 
 . 21، ص 1995 -1994محمود أبو زيد إبراهيم، البيئة والثقافة البيئية، القاهرة، . د 6
 . 21 - 20، ص 1986ة،  دار النهضة العربية، القاهرة، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئ. د 7
 . 04، ص 2001سعيد سالم جويلي، حق اإلنسان في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، . د 8
 . 75مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الحديث للطبع والنشر، بيروت، ص  9

 . 74سورة األعراف، اآلية رقم  10
 . 26اآلية رقم سورة الحج،  11
 . 56سورة يوسف، اآلية رقم  12
 . 87سورة يونس، اآلية رقم  13



نا إىل هذه املعاين، نرى أن املعىن األول هو الذي يتفق مع موضوعنا، ويالحظ أن معاجم اللغة تتفق ولو نظر 
على أن البيئة قد تعرب عن املكان أو املنزل الذي يعيش فيه الكائن احلي، وقد تعرب عن احلالة اليت عليها 

  . ذلك الكائن

نزل : وتبوأ. أصلحه وهيأه: وقيل تبوأه. بيتااختذت لك : ، بوأتك بيتا14فقد جاء يف لسان العرب احمليط
وأقام، وأباءه منزال وبوأه إياه وبوأه له وبوأه فيه، مبعىن هيأه وأنزله ومكن له فيه، واالسم البيئة، وإستباءه أي 

  . اختذ مباءه، وتبوأت منزال أي نزلته

منزال أي جعلته ذا منزل، وأبأت اإلبل وتبوأ فالن منزال، أي اختذه، وبوأته . املنزل: والبيئة والباءة واملباءة
ا إىل املباءة، واملباءة بيتها أو املراح الذي تبيت فيه   . ردد

له منزال " بوأ"منزال نزله و" تبوأ"و" بوأ"أن أصل اشتقاق كلمة بيئة هو  15ويقول صاحب خمتار الصحاح
الذي يعيش فيه الكائن احلي، سواء   وبوأه منزال هيأه ومكن له فيه، وعلى ذلك فالبيئة هي املنزل أو احمليط

  . كان إنسانا أم حيوانا أو طائرا، والكائن وحميطه أو منزله يتكامالن، يؤثر كل منهما يف اآلخر ويتأثر به

نزله . املكان وبه" تبوأ"فالنا منزال، وفيه أنزله، " بوأ"و. هيأه له وأنزله: ، أباء فالنا منزال16ويف املعجم الوجيز
تمع ويؤثر فيهما، يقال: بيئةوأقام به، وال بيئة طبيعية، بيئة اجتماعية، بيئة : املنزل وما حييط بالفرد أو ا

  . سياسية

جمموع العناصر "هي " Environnement"أن البيئة  17"الروس"ويف اللغة الفرنسية، جاء معجم 
-موع الظروف الطبيعية جم" البيئة" 18ومعجم روبري". الطبيعية واالصطناعية اليت تشكل إطار حياة الفرد

والثقافية واالجتماعية القابلة للتأثري على الكائنات احلية واألنشطة  - الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
  ". اإلنسانية

                                                             
 لسان العرب المحيط، للعالمة ابن منظور، المجلد األول، إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دار لسان العرب، بيروت، لبنان، بدون تاريخ نشر، ص 14
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جمموع العوامل الفيزيائية، الكيميائية، واحليوية والعوامل "وجاء يف معجم املفردات البيئية حتت لفظة البيئة 
ة ألن تكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر، يف حلظة معينة، وبطريقة حالة أو مؤجلة، على االجتماعية القابل

  . 19"الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية

كل ما يتعلق بدراسة ظروف وعوامل السكن، أو   Ecology" أيكولوجي"كما جاء به حتت لفظة 
  . 20الروابط بني الكائن احلي والوسط الذي يتواجد فيه

ا جمموعة الظروف Environmentحتت كلمة بيئة  21"لوجنمان"للغة اإلجنليزية، جاء مبعجم ويف ا ، أ
جمموعة العالقات  ecology" إيكولوجي"الطبيعية واالجتماعية اليت يعيش فيها الناس، وتعين كلمة 

  . 22املتبادلة بني الكائن احلي ومسكنه

أواخر القرن التاسع عشر ومنهم الفرنسي  يف" بيئة"ويقال أن علماء الغرب قد استعملوا كلمة 
E.G.Saint Hilaire  واألملاين  1854عامE.Haeckel  وكان استعماهلم ترمجة 186623عام ،

وتعين  Oikosاألول : وهي كلمة مركبة من جزئني" Ecologia" "اإليكولوجيا"لألصل الالتيين لكلمة 
  . ويعين العلم أي علم دراسة املنزل أو الوسط املعيشي أو احمليط البيئي Logosالبيت أو املنزل، والثاين 

ويتضح من العرض السابق، أن املعىن اللغوي لكلمة بيئة يكاد يكون واحدا بني خمتلف اللغات، فهو 
ينصرف إىل املكان أو املنزل أو الوسط الذي يعيش فيه الكائن، أيا كانت طبيعتها، ظروف طبيعية، أو 

  . ية أو بيولوجية اليت تؤثر على حياة ذلك الكائن ومنوه وتكاثرهاجتماع

  : التلوث في اللغة

                                                             
19 Ph, Daget, M, Godron, P. David & J. Riso: Vocabulaire D’écologie, Paris, Ho, hachette 

2eme Edition, 1979, P 98 .  
 . 89المرجع السابق، ص  20
21 Longman Active Study Dichonary, Ed, 1988, P 200 .  
22 S. Cain, Foundations Of Plant Geography, Harper, 1944, P 480 .  
23 R. Dajoz : précis d’écologie, paris, 5é éd, donod université, 1985 .  



، أن التلوث يعين التلطخ، "تلوث"يف اللغة العربية، جاء يف معجم لسان العرب احمليط، حتت كلمة 
   .24ويقال تلوث الطني بالتنب، واجلص بالرمل، ولوث ثيابه بالطني أي لطخها، وتلوث املاء أي كدره

العربية األخرى، إىل أن التلوث يعين خلط الشيء مبا هو خارج عنه، فنقول لوث  وتشري املعاجم اللغوية
خالطته مواد غريبة : كدره، وتلوث املاء أو اهلواء وحنوه: خلطه به ومرسه، ولوث املاء: الشيء بالشيء

املاء أيضا  " لوث"لطخها، و" اتلويث"ثيابه بالطني " لوث: "، وجاء مبختار الصحاح لإلمام الرازي25ضارة
  . 26كدره

، يدور حول تعبري احلالة الطبيعية لألشياء "يلوث"، اسم من فعل "تلوث"وهكذا نلحظ أن معىن كلمة 
خبلطها مبا ليس من ماهيتها، أي بعناصر غريبة أو أجنبية عنها، فيكدرها أي يغري من طبيعتها، ويضرها، ميا 

  . ايعوقها عن أداء وظيفتها املعدة هل

ووسخ  salirيلطخ أو يوسخ  polluerحتت فعل يلوث " روبري"ويف اللغة الفرنسية، جاء بقاموس 
الشيء جعله غري سليم أو عكره، أو رده خطرا، ولوث املاء أو اهلواء، أي عيبه وجعله معيبا، ويلوث، 

  . 27أو يصفي épurerعكس ينقي 

  . 28و الوسط بإدخال مادة ملوثة أو مكدرةكتعبري شائع يعين تدهور احلال أ  pollutionوالتلوث 

اإلدخال املباشر أو غري املباشر، ملادة ملوثة يف وسط ": تلوث"وجاء يف معجم املفردات البيئية حتت كلمة 
جيعل الشيء غري نقي  polluer" يلوث"، وال تبتعد اللغة اإلجنليزية عن تلك املعاين، ففيها 29حمدد

impure  أو غري صاحلunfit اسم من فعل يلوث، ويقال يوجد كثري من " التلوث"لالستعمال، و
  . التلوث يف هذا املكان
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  . 30ويقال أن النهر صار ملوثا بنفايات املصنع

  : مفهوم البيئة والتلوث في االصطالح

كانت البيئة تعين احمليط أو الوسط احليوي للكائنات، فكان من املنطقي أن يظهر اهتمام أكرب   ملا
بتحديد املعىن االصطالحي هلا يف جمال العلوم احليوية والطبيعية أوال، مث يف جمال العلوم اإلنسانية 

  . واالجتماعية يف وقت الحق

البيئة "لماء على مفهوم واحد الصطالح ففي جمال العلوم احليوية والطبيعية، يكاد يتفق الع
environnement " أوهلما البيئة احليوية، وهي كل "فيقول البعض أن للبيئة مفهومان يكمل بعضهما

ما خيتص ال حبياة اإلنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضا عالقة اإلنسان باملخلوقات 
عيد واحد، أما ثانيهما وهي البيئة الطبيعية أو الفيزيقية وهذه تشمل احلية، احليوانية والنباتية، اليت تعيش يف ص

موارد املياه والفضالت والتخلص منها واحلشرات وتربة األرض واملساكن واجلو وتفاوته أو تلوثه والطقس 
  . 31"وغري ذلك من اخلصائص الطبيعية للوسط

ش فيه الكائن احلي أو غريه من خملوقات اهللا، الوسط واملكان اللذين يعي"ويرى البعض اآلخر أن البيئة تعين 
، 32"وهي تشكل يف لفظها جمموع الظروف والعوامل اليت تساعد الكائن احلي على بقائه ودوام حياته

وقريب من ذلك القول بأن البيئة هي جمموع الظروف والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات احلية 
ا، أو هي وتؤثر يف العمليات احليوية اليت  كل الشروط والظروف واملؤثرات احمليطة واليت تؤثر على "تقوم 

  ". تطور كائن أو جمموعة من الكائنات

وهذا االجتاه يف حتديد املفهوم العلمي للبيئة يركز على فكرة الظروف والعوامل الطبيعية والفيزيائية واحليوية 
اإلنسان، واحليوان والنبات، على : ائنات أيا كانتاليت تسود حميط أو وسط معني وجتعله صاحلا حلياة الك

العلم الذي يدرس ظروف وجود الكائنات احلية والتدخالت "هو ذلك  Ecologyذلك يكون علم البيئة 
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والتأثريات، من أي نوع، اليت توجد بني تلك الكائنات احلية من ناحية، وبينها وبني الوسط أو احمليط من 
  ". ناحية أخرى

ا وحياول اجتا كل "ه آخر الرتكيز على اإلنسان، كأحد مكونات البيئة الفاعلة يف تعريف البيئة فيقول أ
اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان "مكونات الوسط الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثرا أو متأثرا، أو هي 

، أو "البشروحيصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى وميارس فيه مع أقرانه من بين 
  . 33"جمموع العناصر الطبيعية والصناعية اليت متارس فيها احلياة اإلنسانية"بعبارة أخرى البيئة هي 

أما يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فإن مفهوم البيئة ال يتمتع بأصالة يف التحديد، حيث يستمد 
لطبيعية مع إضافة العناصر اليت تالزم وجود مضمونه من التعريفات اليت ترتكز عليها، وتقدمها، العلوم ا

  . اإلنسان وأنشطته اخلالقة االجتماعية والصناعية والتكنولوجية

ا  ا أنشطة اإلنسان واليت تؤثر "فيذهب رأي إىل تعريف البيئة بأ جمموع العوامل الطبيعية والعوامل اليت أوجد
 يعيش الطبيعية والكيميائية واحليوية والعوامل يف ترابط وثيق، على التوازن البيئي، وحتدد الظروف اليت

  ". االجتماعية اليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر ، جال أو مؤجل، على الكائنات احلية واألنشطة اإلنسانية

البيئة هي جمموع العوامل الطبيعية واحليوية والعوامل االجتماعية "ويرى الدكتور أمحد عبد الكرمي سالمة أن 
ة واالقتصادية، اليت تتجاوز يف توازن، وتؤثر على اإلنسان والكائنات األخرى بطريق مباشر أو غري والثقافي
  . 34"مباشر

  : والتعريف الذي يقرتحه يبصر بأن البيئة اصطالحا مضمون مركب

، وهي من صنع اهللا سبحانه وتعاىل Natural Environnementالبيئة الطبيعية : فهناك أوال
اهللا تعاىل يف الكون وتشكل ذلك الوسط الطبيعي الذي توجد فيه احلياة، وتسري على وتشمل كل ما بثه 
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جها الفطري وميكنها من االستمرار دون تدخل من جانب اإلنسان، وتشمل اجلبال األودية والبحار 
ار وأشعة الشمس واهلواء، وكذلك الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات   . واأل

، وهي اليت أجراها اهللا على Social Environnementبيئة احلضرية أو االجتماعية ال:  وهناك ثانيا
يد اإلنسان، فصارت من صنعه، وتشمل كل ما أقامه من منشآت يف البيئة الطبيعية من مبان ومصانع 

  . وطرق وحدائق، وعالقات ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وغريها

ذلك احليز الذي ميارس فيه البشر خمتلف أنشطة :  االصطالح العلمي هيوعليه فإن تعريف البيئة يف
م، وتشمل ضمن هذا اإلطار كافة الكائنات احلية من حيوان ونبات واليت يتعايش معها اإلنسان،  حيا

ا   . فالبيئة تشمل كل ما حييط باإلنسان من ماء وهواء وأرض فهو يؤثر فيها ويتأثر 

أنظمة متكاملة ومتفاعلة، هي الغالف األرضي والغالف املائي والغالف الغازي أو  وتتكون البيئة من أربعة
ال احليوي للكرة األرضية، أما العناصر اليت تتكون منها البيئة فتتدرج ضمن جمموعتني أساسيتني  اهلوائي وا

  : مها

وهي تتكون من هبات اهللا الطبيعية كاهلواء واملاء والرتاب والثروات الطبيعية  :العناصر الطبيعية المادية -أ
  . وخمتلف املخلوقات احلية من نبات وحيوان وبشر، وهي تتفاعل يف ما بينها ضمن دورة متكاملة ومنظمة

ادية، اليت ابتكرها اإلنسان وسخرها خلدمته من خالل تغريه للعناصر الطبيعية امل :العناصر المصنوعة -ب
وقد تبث حىت اآلن أنه ال حياة لإلنسان غري بيئته، اليت نشأ فيها على كوكب األرض، هذه البيئة اليت 

  . 35وجدها تتناسب ظروفه وتكوينه وأكملها مبا أقام عليها من منشآت ومؤسسات لسد مزيد من حاجاته

  : التلوث في االصطالح العلمي

التلوث يدور حول خلط الشيء مبا هو خارج عن طبيعته، إذا كان املفهوم اللغوي والشرعي لفكرة   
مبا يغري من تكوينه وخواصه، ويؤثر على وظيفته، فإن معىن التلوث يف االصطالح العلمي، أي يف العلوم 

  . احليوية والطبيعية واالجتماعية، ال يبتعد كثريا عنه
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الطبيعية للماء حبيث يصري ذا لون أو طعم ففي جمال البيئة املائية، يعرف التلوث بأنه كل تغيري يف الصفات 
، من تلك املواد 36أو رائحة، بإضافة مواد غريبة عليه، تؤثر على حياة الكائنات املستفيدة من هذا املاء

  ... النفط، املركبات الكيميائية، املخلفات الصناعية، النفايات املشعة، الصرف الصحي

تلوث الرتبة كل تغيري سليب، نوعي أو كمي، من شأنه أن يؤدي ويف جمال البيئة األرضية أو الرتبة، يقصد ب
ا الطبيعية الكيميائية، مبا يؤثر سلبا على املداخالت  إىل إفساد الرتبة كبيئة صاحلة للنمو، واالحندار مبواصفا

ت ، وحيدث التلوث بإضافة مبيدات اآلفات الزراعية، املخصبات الكيميائية، والنفايا37الزراعية املستخدمة
  ... الصناعية السامة

أي إفساد مباشر للخصائص العضوية "ويف املعاجم املتخصصة يف االصطالحات البيئية، يعرف التلوث بأنه 
أو احلرارية أو البيولوجية واإلشعاعية ألي جزء من البيئة، مثال بتفريغ أو إطالق أو إيداع نفايات أو مواد من 

ا التأثري على االستعمال املفيد، أ و مبعىن آخر، تسبب وضعا يكون ضارا أو حيتمل اإلضرار بالصحة شأ
، كما يعرف بأنه 38"العامة، أو بسالمة احليوانات والطيور، واحلشرات، والسمك واملواد احلية والنباتات

ه، التدهور املتزايد للعناصر الطبيعية بتفريغ النفايات من كل نوع واليت تؤثر على الرتبة، والبحر، واجلو وامليا"
اإلدخال املباشر أو غري املباشر، "، أو هو 39"على حنو جيعلها، شيئا فشيئا، غري قادرة على أداء دورها

  ". مللوث يف وسط معني

هودات الدولية حلماية البيئة، ظهرت بعض احملاوالت للتجديد الفين واالصطالحي ملفهوم  ويف إطار ا
  . التلوث

                                                             
 . 49، العدد الثاني، ص 1994التلوث، مجلة جامعة المنصورة للبيئة، : الدكتور نيازي سليم 36
ن في استخدام الموارد األرضية الزراعية المصرية وتأثيره على البيئة والحاجة إلى تقنين هذا الخلل الراه: الدكتور محمود منصور وآخرون 37

، الجمعية المصرية لالقتصاد "الحماية القانونية للبيئة في مصر"االستخدام، بحث منشور في أعمال المؤتمر العلمي األول للقانونيين المصريين 
  .07، ص 1992السياسي واإلحصاء والتشريع، 

38 Geipin Allen : dictionary of environmental terms, london, 1974, p 124 .  
39 R- Barraine : Nouveau dictionnaire de droit et de sciences économique, paris, L.G.D.J, 

1974, p 357- 358. .  



لس االقتص تلوث "حول  1965ادي واالجتماعي، التابع لألمم املتحدة عام ففي التقرير الذي أعده ا
، يقصد بالتلوث التعبري الذي حيدث بفعل التأثري املباشر وغري املباشر، "الوسط والتدابري املتخذة ملكافحته

لألنشطة اإلنسانية، يف تكوين أو يف حالة الوسط على حنو خيل ببعض االستعماالت أو األنشطة اليت  
ا يف احلالة الطبيعية لذلك الوسطكانت من ا   . 40"ملستطاع القيام 

هو إدخال اإلنسان، "ونذكر أيضا ما جاء بوثائق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ألوروبا، من أن التلوث 
مباشرة، أو بطريق غري مباشر، ملواد أو لطاقة يف البيئة، والذي يستتبع نتائج ضارة، على حنو يعرض الصحة 

انية للخطر، ويضر باملواد احليوية وبالنظم البيئية، وينال من قيم التمتع بالبيئة، أو يعوق االستخدامات اإلنس
  . 41"األخرى املشروعة للوسط

  . التلوث مشكلة أبعاد: الثاني المطلب

 واعتداءاته نساناإل تصرف بسبب جسيمة خطارأب مهددا رضاأل كوكب على احلياة مستقبل بات لقد

 البيئة وبدأت حياته، قوام وهي بل حاجاته، له تشبع واليت احمليطة البيئة على املتزايدة العمدية وغري العمدية

ا مبا ينوء بالفعل  رغم الناس، خري حيقق مبا تلقائيا معاجلته عن وتعجز تلوث من ذلك جراء من أصا

ا البديع نظامها  من ويذوق املشاكل، من يعاين نفسه اإلنسان خذأ البيئة تلوث ومن الكبرية، وإمكانيا

  . يده قدمت مبا العذاب لوانأ

 املؤرقة الضجة وزادت وتربة، وغذاء وهواء ماء من انباإلنس احمليطة البيئة عناصر كل التلوث صابأ وقد

ار البحار املاء يف املؤذية واإلشعاعات  والفضالت بالكيماويات قليلة أو كبرية حبدود ملوث أصبح واأل

 نسب فيه اختلت املأهولة املناطق اغلب يف واهلواء نفسه، املستعمل وباملاء بل، الثقيلة واملعامل النفط قاياوب

 تقلص مع والسيارات املصانع يف الداخلي االحرتاق آالت بفعل منه الضار لصاحل له املكونة الغازات

 من وغريها احملافظة والكيماويات املبيدات طريق عن التلوث إليه وصل والغذاء اخلضراء املساحات

ا والرتبة الضارة، اإلضافات  الغريبة، واملخلفات الكيماوية واألمسدة املبيدات بقايا بسبب التلوث أصا

 مبصادرها املستنكرة واألصوات الضوضاء زيادة بعد العصر لوازم من الصويت التلوث فصار الزائدة واألمالح
                                                             

40 PH. Daget, M. Godron, P. David & J. Riso : Vocabulaire d’écologie, paris, 1979, P 199 .  
41 OECD. Doc. Env/Min (74) B. Baréne D, 12 juil 1974, P 4 .  



 برزت وقد السلم يف أو احلرب يف سواء الذرة استخدام نتيجة اإلشعاعي التلوث وظهر املختلفة، احلديثة

 أعلنت املدمرة، احلرب وأسلحة احلديثة اآلالت واستخدام صناعة تقدم مع خطرها تعاظم التلوث مشكلة

 احللول عن والبحث ا احمليطة املشكلة اكتشاف إىل سباقة الكربى الصناعية الدول وكانت واسع نطاق

  . البيئي بالتوازن واإلخالل التلوث إحداث يف قةاسب كانت كما ملعاجلتها، املناسبة

 عن البحث ويتحتم خماطرها وتتضخم التلوث مشكلة تتفاقم العامل سكان عدد يف املستمر التزايد ومع

  . خمفقة كوارث من البشرية حلماية جذرية حلول

 حيث الكوين، النظام يف خطري انقالب حدوث إىل أدى التلوث هذا أن هو مالحظته ميكن ما ولأو 

 ثاين لغاز املستمر التزايد بسبب وذلك الربيع، أو واخلريف الشتاء من الصيف يعرف فال الفصول اختلطت

 العواصف وهبوب األرضية بالكرة احمليطة اهلوائية الكتل حتريك يف أيضا السبب وهو الكربون، أكسيد

 واحنصار الفيضانات حدوث األرضية الكرة حول األمطار كهطول الطبيعية، الكوارث من كثري وحلول

 الصناعية املدن بعض تشبيه وميكن اجلفاف، فيصيبها أخرى أماكن عن األرضية الكرة حول األمطار حزام

 تلك سكان يقذف حيث الثائرة بالرباكني ...وباريس والقاهرة ولندن اجلديدة ويورك طوكيو :مثل الكربى

م املدن م ومصانعهم وآال  السيارات وعوادم واألتربة السامة الغازات من األطنان من واآلالف ومركبا

 املدن، تلك تغطي اللون زرقاء أو رمادية سحابة واألتربة الغازات هذه وتكون اجلوي، اهلواء ىلإ... واملصانع

  . 42أخرى مناطق لتلوث اهلواء تيارات بفعل القارات فوق السوداء السحب هذه وتزحف

  : البيئي التلوث نواعأ

 امللوثة املادة نوع إىل بالنظر يقسم حيث خمتلفة معايري إىل استنادا ،أنواع عدة إىل البيئة تلوث العلماء يقسم

 اجلغرايف امليثاق إىل بالنظر ثالث تقسيم هناك، و مصدره إىل استنادا يقسم كما احلادث، تلوث طبيعة أو

 كما البيئي، النظام على تأثريه وشدة التلوث درجة إىل استنادا رابع تقسيم وهناك التلوث فيه يظهر الذي

  . 43التلوث فيها حيدث اليت البيئة نوع إىل بالنظر يقسم

                                                             
  .سابق مرجع التلوث، من البيئة السماحي، حماية محمد الدكتور 42
  :انظر التقسيمات هذه تفصيل في 43



 ظاهرة بان التذكري ينبغي ذلك ومع ،البيئي للتلوث متعددة أنواع تتحدد املختلفة التقسيمات هلذه ووفقا

 بني انفصال وجود البتة يعين ال البيئي للتلوث أنواع بوجود القول وان تتجزأ ال ومرتابطة عامة ظاهرة التلوث

 البيئي للتلوث املختلفة األنواع بني التداخل جند حيث متاما، العكس بل بينها فيما اختالف أو األنواع هذه

 لذلك تبعا والقول التلوث لظاهرة اجلزئية املعاجلة تقتضي العلمي البحث ضرورة أن غري بينها، فيها والرتابط

 من أجزاء تشكل مجيعا واجلوانب التقسيمات هذه أن البال على يغرب أن بدون التقسيمات، هذه مبثل

  . 44اإلنسان بيئة تلوث هي واحدة رئيسية مشكلة

 مستقال فرعا منها نوع لكل وسنفرد البيئي، للتلوث املختلفة األنواع يلي فيما سنعرض ذلك على وبناءا

  :  اآليت التفصيل على بذاته قائما

  . طبيعته لىإ بالنظر التلوث نواعأ :أوال

 البيولوجي، التلوث: منها أنواع عدة إىل امللوثة املادة نوع إىل بالنظر أو طبيعته إىل استنادا التلوث يقسم

  : 46ييل فيما تباعا األنواع هلذه نعرض وسوف ،45الكيميائي التلوث ،اإلشعاعي التلوث

 صور أقدم من البيولوجي التلوث يعترب la pollution biologique: البيولوجي لتلوثا -1

 البيئي الوسط يف حيوانية أو نباتية مرئية حية، كائنات وجود نتيجة وينشأ اإلنسان عرفها اليت البيئي التلوث

 منحلة مواد شكل على إما تظهر الكائنات وهذه وغريها، والفطريات كالبكترييا الرتبة، أو اهلواء أو كاملاء

، باستمرار متجددة دورة يف آخر إىل شكل من تتطور حية أجسام شكل على وإما ذرات، من مؤلفة أو
 وعن املنزيل، أو الزراعية أو الصناعية األنشطة عن الناجتة املدنية الرواسب عن عادة البيولوجي التلوث وينجم

  . ذلك شابه وما عضوية مواد تعاجل اليت الصناعات عن املتخلفة النفايات

                                                                                                                                                                                                          
encyclopédie universel ;v ;14 ;1985paris; p92etss .  

the world book encyclopédie;6;1988;p336etss .  
Gilman rand et ch. penne; la pollution; op; cit; p3etss . 
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45  Georges et h; tome: éducation et protection de l’environnement; puf; 1991. p121 etss . 
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 حدأ إىل مشعة مواد تسرب ويعين la pollution on nucléaire47 :اإلشعاعي لتلوثا -2

  . خالفه وأ تربة وأ هواء وأ ماء من البيئة مكونات

 شعةأو  جاما شعةكأ) هرومغناطيسيةك( موجبة طبيعة ذات شعاعاتإ: قسمني ىلإ املشعة املواد وتنقسم

 اجلسم نسجةأ احرتاق على عالية قدرة املشعة املواد من النوع وهلذا العلمية، االستخدامات يف الشائعة اكس

 املواد من النوع وهلذا بيتا، شعةأو  لفاأ شعةأك جسمية، طبيعة ذات شعاعاتإو  بعيدة، ملسافة خرىأ مواد وأ

 تشع مادة على حيتوي غبار استنشاقإال أن  ول،األ النوع من نساناإل جسم احرتاق على اقل قدرة املشعة

  . 48همتتص اليت اخلاليا عن بليغا ضررا حيدث نأ نهأش من بيتا، وأ ألفا أشعة

 وال يشم وال يرى ال انه حيث احلاضر، عصرنا يف البيئي التلوث أنواع خطرأ من اإلشعاعي التلوث ويعترب

 يدل ما ودون مقاومة، أية دون مكان كل يف احلية الكائنات إىل اإلشعاع يتسلل وسهولة يسر ويف حيس،

 ا حتدث اجلسم خاليا إىل املشعة املادة تصل وعندما ،األمر بادئ يف أثرا يرتك أن وبدون تواجده، على
  . ننسااإل حبياة األحيان غالب يف تؤدي ،وباطنة ظاهرة أضرارا

 املشعة والغازات اخلارجي الفضاء من الصادرة كاألشعة طبيعية، مصادر من حيدث شعاعياإل والتلوث

 أو النووية الطاقة كمحطات اإلنسان بفعل حتدث صناعية مصادر من أو األرضية القشرة من املتصاعدة

  . 49غريها أو الطب أو الزراعة أو الصناعة يف املستخدمة املشعة والنظائر النووية املفاعالت

 التلوث أنواع اشد من الكيماوي التلوث يعترب la pollution chimique: الكيماوي لتلوثا -3

 أرجاء يف وانتشارها خيالية، بدرجة وتنوعها احلاضر عصرنا يف الكيماوية املواد الزدياد وذلك خطرا،

 مركبات من مكونة بعضها مع الكيماويات هذه بعض تتحدد قد كما احلواجز، لكل واخرتاقها املعمورة،

  . احلية الكائنات حياة على خطورة واشد مسية أكثر

 ومركبات الزئبق ومركبات البيئة، وسالمة اإلنسان بصحة والضارة للبيئة امللوثة الكيماوية املركبات همأ ومن

 هذه وتشكل وغريها والنفط الكيماوية األمسدةو  احلشرية واملبيدات السيانيد ومركبات والزرنيخ الكادميوم
                                                             

  .وما بعدها 85 ص ،1991يوليو  الفكر، عالم النووية، الطاقة استخدامات عن الناتج للبيئة اإلشعاعي التلوث إبعاد قمصان، ناصف محمد 47
  .وما بعدها 285 ، ص1991 سنة األردن عمان، الشروق، البيئية، دار العلوم إلى القرحان، المدخل يحيى الدكتور غرابية، سامح الدكتور 48
49 Gil Mounande et ch. pierre. op . cit. p. 150 etss . 



 جزئيات وأ الثقيلة واملعادن النووية النفايات وأ لالحرتاق، نواتج أو صناعية ألنشطة نفايات أما املواد

 طرا وما الصناعي النشاط أوىل باب ومن، 50اخلدمية وأ املختلفة أنشطته يف اإلنسان يستخدمها كيماوية،

  . اإلنسان صحة على اخلطورة شديدة الكيماوية املواد تستخدم تكنولوجية تطورات من عليه

 . مصدره لىإ بالنظر التلوث أنواع: ثانيا

  . 51صناعي وتلوث طبيعي تلوث: نوعني إىل مصدره إىل استنادا التلوث ينقسم

 ألخر حني من حتدث اليت الطبيعية الظواهر يف مصدره جيد الذي التلوث هوو : الطبيعي التلوث -1

 حداثإ يف مطارواأل كالرياح املناخية الظواهر بعض تسهم كما وخالفه، والصواعق والرباكني كالزالزل

   .البيئي التلوث صور بعض

 السيطرة أو به التنبؤ أو مراقبته يصعب مث ومن فيها، لإلنسان دخل ال طبيعية مصادره إذن الطبيعي، التلوث

 نأ وحيث ،لإلنسان مقلقة ظاهرة يشكل أن ودون الزمن، قدمي منذ موجود الطبيعي والتلوث، 52متاما عليه
 للمعاجلة حمال الطبيعي التلوث يكون أن ميكن ال لذلك ،اإلنسان عن الصادرة باألفعال إال يهتم ال القانون

  . 53ةالبيئ حلماية القانوين التنظيم من جزءا يكون الن يصلح وال القانونية،

 ملختلفة، حياته وجهأل ممارسته ثناءأ ونشاطه، نساناإل فعل عن ينتج الذي وهو: الصناعي التلوث -2

 استخداماته ويف وغريها، والرتفيهية واخلدمية والزراعية الصناعية نساناإل نشطةأ يف مصدره حيد التلوث وهذا

ا احلديثة قنيةتال ملظاهر املتزايدة  عن متام مسؤولة الزراعية نشطةاأل نأ مراأل حقيقة ويف املختلفة، وابتكارا

  . ننسااإل وبقاء حياة دد اليت اخلطرية الدرجة هذه وبلوغها احلاضر العصر يف التلوث، مشكلة بروز

  : الجغرافي نطاقه لىإ بالنظر التلوث نواعأ: ثالثا

                                                             
50 lexion univensal encyclopedia; op. cit.; p. 410 ETSS   
 . 22، ص 21، ص 1984سنة  القاهرة العصر، مشكلة البيئة، تلوث الفتاح، عبد إسماعيل الدكتور 51
 . 210ص  ،1980سنة  ،36الدولي، المجلد  للقانون المصرية المجلة - التلوث من للخليج البحرية البيئة حماية األشعل، اهللا عبد الدكتور 52
 . 276ص  ،1993سنة  العربية، النهضة دار البيئة، لحماية موحد قانون نحو كامل، الحليم عبد نبيلة الدكتورة 53



 . 54ىاملد بعيد وتلوث حملي تلوث: اثنني نوعني إىل اجلغرايف نطاقه إىل بالنظر التلوث ينقسم

 اإلقليمي احليز آثاره تتعدى ال الذي التلوث به ويقصد local pollution: المحلي لتلوثا -1

 أو معينة منطقة يف ،أثاره حيث من أو مصدره حيث من سواء احملصور، التلوث انه مبعىن مصدره، ملكان

  . 55خلإ... حبرية أو غابة أو كمصنع حمدد مكان أو معني إقليم

 اتفاقية عرفته كما التلوث وهذا la pollution transfrontière: المدى بعيد لتلوثا -2

 يف جزئيا أو كليا موجودا العضوي مصدره يكون الذي هو املدى، بعيد التلوث بشان 1979 لعام جنيف
 لدولة الوطين لالختصاص ختضع منطقة يف الضارة آثاره وحيدث لدولة، الوطين لالختصاص ختضع منطقة

 هلذه الفقه تعرض وقد، 57احمللي القانون مستوى على سواء عديدة، إشكاالت النوع هذا يثري، و 56أخرى

ا احللول بعض عارضا اإلشكاالت   . اهل اجلنائي اجلانب من وخاصة ،بشأ

  . البيئة على ثارهآ لىإ بالنظر التلوث نواعأ: رابعا

 اإلنسان صحة على أو البيئي النظام على خطرة البيئة يف املوجودة التلوث صور كل ليست األمر واقع يف

ا كما سالمته، أو  يف التمييز ميكن حيث ،والتأثري اخلطورة من الدرجة نفس على ليست نفسه الوقت يف أ
  . 58رمدم تلوث خطري، تلوث معقول، تلوث للتلوث درجات ثالث بني الشأن هذا

 منها، العامل مناطق من منطقة ختلو تكاد ال التلوث، درجات من حمددة درجة وهو: المعقول لتلوثا -1

 اإلنسان على أو البيئة على واضحة أخطار أو رئيسية، بيئية مشاكل أية التلوث من النوع هذا يصاحب وال

  . ةاحلي الكائنات على أو وصحته

                                                             
ص  ،1994سنة  األولى، الطبعة العربية، النهضة دار البيئي، التلوث منازعات في المدنية المسؤولية لقواعد استقراء سعيد، محمود احمد الدكتور 54

66 . 
 . 11، ص 1993 سنة  العربية، النهضة دار) واالتفاقية الوطنية األنظمة في تأصيلية دراسة(البيئة  حماية قانون سالمة، الكريم عبد احمد الدكتور 55
56 la convention de Genève du 13 dec; 1979 son la pollution atmosphérique transfrontière a 

longe distance . 
57 aspects juridique de la pollution transfrontière; o; c; d; e; prias 1977 p:60 et ss:  
  .بعدها وما 91ص  ،1992أغسطس  ،405العدد  الكويت، العربي، مجلة واالقتصادية، البيئية واألبعاد الهوائي التلوث الكندري، رمضان اهللا عبد 58



 امللوثات ونوعية كمية فيها تتعدى ال متقدمة، مرحلة ميثل التلوث من النوع هذاو  :الخطر لتلوثا -2

 ،أشكاهلا بشىت البشرية أو الطبيعية البيئية العناصر على السليب التأثري يف وتبدأ احلرج، البيئي األمان خط
 احلديثة تواملنتجا الصناعية امللوثات حيث الصناعية، الدول يف واضح بشكل تربز التلوث من الدرجة هذه

 للطاقة، املختلفة املصادر استخدامات يف اهلائل والتوسع التعديين والنشاط نفسها، تدوير على القادرة غري

 عن بشواهد العاملية األحداث وتزخر البيئي التلوث مشكلة تفاقم يف تسهم أنشطة من ذلك شابه وما

 واليت املختلفة، البيئية الكوارث من ذلك وغري، *اخلطري التلوث لدرجة مؤسفة حية مناذج متثل بيئية كوارث

ا من صارت  وال االنتباه يلفت ال عاديا وخربا املعاصرة، حياتنا يف مألوفا  أمرا واستمرارها، وتعددها كثر

  . 1لالفضو  يثري

 القاتل احلد ىلإ لتصل اخلطر احلد امللوثات فيه تتعدى حيث التلوث نواعأ خطرأ وهو: راملدم لتلوثا -3

 بشكل البيئي التوازن الختالل نظرا العطاء، على قادر غري ويصبح االيكولوجي النظام بنهار فيه املدمر، وأ

 26 يف) سابقا السوفيايت االحتاد( السوفيييت النووي املفاعل يف وقعت اليت نوبل تشري حادثة ولعل جدري،

                                                             
 أربعة موت إلى وأدت 1952 ديسمبر شهر خالل لندن شهدتها التي الدخان ضباب حادثة: الخطر التلوث درجة ذات البيئية الكوارث أمثلة من *

  ). 17التلوث، ص – الفون روبوت(مرضية  باضطرابات أصيبوا ضحية ألف مئة حوالي غلى باإلضافة شخص، آالف
 المنطقة سكان إخالء عن وأسفر البتروكيماوي، المصانع احد من سامة غازات تسرب نتيجة 1976 عام إيطاليا في منطقة أصاب الذي التلوث -

  ). 12سابق، ص  مرجع- كامل الحليم عبد نبيلة الدكتورة(الزراعية،  األراضي من هكتار 1800 وإتالف الماشية من رأس 83 وتفوق
 1984ديسمبر  في الهندية بوبال مدينة في الحشرية المبيدات اإلنتاج مصنع من المثيل غاز تسرب عن الناتج التلوث  ...األشد البيئية والكارثة -

 الخسائر في غير وذلك الدائم بالعمى أصيبوا آالف عدة بينهم من مختلفة، خطيرة بأمراض آخرين ألف مائة وإصابة شخص، 2500 موت وأدت إلى

 مجلة في بحيث  -التكنولوجيا تقويم- ستاكدك هنريك كالوس(، "التاريخ في صناعية كارثة أسوا"بأنه  البيئة خبراء وصفه فيما والحيوانات، المحاصيل

 ). -1986 سنة – 63 العدد -اليونسكو مطبوعات  -والمجتمع العلوم

 كحادثة البحرية، البيئة مياه في حموالتها وتسرب العمالقة النفط ناقالت احتراق أو غرق عن الناتجة البحرية البيئية الكوارث ذلك إلى يضاف -

 1967 الربيع في torry canyon كانيون توري الضخمة البترول ناقلة غرق ،1978 مارس في amoco-codiz الشهرة امكوكاديز الناقلة

 عام المغربية السواحل قبالة -5-خرج  اإليرانية النافلة واحترق 1989 عام exxon valdez فالديز اكسون األمريكية البترول كافلة وتحطم

 ). 58سابق، ص  مرجع الهريش، صالح فرج/ د( 1989
 حوادث مقال وانظر بعدها وما 7 ص ،1992 القاهرة، الجامعية، الثقافة دار والتعويض، الوقاية بين البحري التلوث أضرار عثمان، الحكيم عبد 1

 . بعدها وما 52 ص ،1991 سنة يونيو 15 في الصادر 71 العدد الليبية، المشعل مجلة -المتوسط البحر في الناقالت



 اليت واملدمرة اخلطرة البيئية النتائج بسبب الفزع ثارتاأ ذلك، وك59املدمر للتلوث مثال خري 1986 بريلأ

  . 60اعنه جنمت

 : فيها يحدث التي البيئة نوع لىإ بالنظر التلوث نواعأ: خامسا

 وبناء حبار، تربة، ماء، ، واءه: أقسام أربعة إىل التلوث ىلإ بطبيعتها القابلة البيئية وساطاأل تنقسم

 املياه تلوث هوائي تلوث: أنواع أربعة إىل فيه حيدث الذي البيئي الوسط إىل بالنظر التلوث يقسم عليه

  . 61ةالبحري البيئة تلوث الرتبة، تلوث العذبة،

 التلويث نواعأ بكافة حاطتهإو  لشموليته نظرا يوعا،ذ البيئي التلوث تقسيمات كثرأ من التقسيم هذا ويعترب

 بالتلويث املتعلقة والدراسات املؤلفات اغلب به خذأت: التقسيم هذا عليها ينطوي اليت للمزايا هذه،

  . 62يالبيئ

 اهلواء تلويث جرائم إىل املعيار، هذا على استنادا البيئة تلويث جرائم تقسيم أخرى ناحية من يكمن كما

  . *ةالبحري البيئة تلويث وجرائم الرتبة تلويث وجرائم املياه تلويث وجرائم

  : اآليت التفصيل على أعاله إليها املشار البيئي التلوث أنواع يلي فيما سنعرض ذلك على وبناء

                                                             
 المصريين، للقانونين األول العلمي المؤتمر النووية، للطاقة السلبية واالستخدامات البيئة حماية الشعراوي، زكي والدكتور بركات محمود الدكتور 59

 . بعدها وما 52 ص المؤتمر أعمال مجموعة ،1992 فبراير
 المستقبل دار مسلم، أسعد ترجمة البيئة، على العالمية التهديدات نوبل، فرانسوا وجان فوشو سيلفي: المدمر للتلوث أخرى أمثلة بشان انظر 60

 . بعدها وما 5 ص ،1991 سنة القاهرة العربي،
61 Encyclopédie Universel; Op; Cit; P; 429 Et Ss . 

The World Book Encyclopédie; V; 6; Op; Cit; P; 330 Et Ss . 
62 M: Des pax; Droit De l'Environnement; Op; Cit; P; 293 Et Ss. 

Gil Mauron de; Et Ch; Pierre; Op; Cit P; 53 Et Ss .  
 فصال خصص للبيئة الجنائية للحماية مستقال بابا افرد حيث الخاص، الجنائي القانون مؤلفه في ،vituالكبير  الفقيه به قال الذي التصنيف انظر *

 خاص ومبحث الهواء، تلوث بجرائم خاص ومبحث المياه، تلوث بجرائم خاص مبحث مباحث، أربعة إلى الفصل هذا قسم وقد التلوث، لجرائم منه

  : انظر التربة تلوث بجرائم خاص ومبحث البحر، مياه تلوث بجرائم
Mehle Et A: Vitu; Traite De Droit Criminel; Droit Pénal Spécial .  

Par; A; Vitu; Cujas; 1982; P; 1050 Et Ss . 



لس عرف La Pollution Atmosphérique :الهوائي لتلوثا -1  إعالنه يف األوريب ا

 املواد نسب يف هام تغري حدو وأ اهلواء يف غريبة مواد وجود" نهأب اهلواء تلوث 1968 مارس 8 يف الصادر

   "...مضايقات أو ضارة نتائج حدوث عليها ويرتتب له، املكونة

 بتاريخ جنيف يف املربمة االتفاقية من "أ" فقرة األوىل باملادة ورد ما هو اهلواء، تلوث تعريفات أهم ولعل

 أو اجلو تلوث تعبري: "أن من احلدود، عرب املدى بعيد اهلواء بتلوث واملتعلقة م،1979 عام نوفمرب13

 والتلف البيئية، والنظم احليوية باملواد الضر ويلحق مباشر، غري بطريق أو مباشرة اإلنسان إدخال يعين اهلواء

  ".  63ةللبيئ املشروعة األخرى واالستخدامات بالبيئة التمتع بقيم يضر أو من وينال املادية، باألموال

 والتنمية التعاون منظمة لوثائق جاء الذي للتلوث العام التعريف من مأخوذ نهأ -يبدو- التعريف وهذا

  . 64ةاالقتصادي

: أن إىل ، حيث ذهب الرأيالسالف التعريف عن كثريا تبتعد ال الطبيعية، العلوم تقدمها اليت والتعريفات
 ينتج، و 65"اإلنسان خملفات عن الناتج البيئة شكل يف تلقائي، عفوي أو معتمد تغيري هو اهلواء لوثت"

 وخاصة الوقود، احرتاق عن الناجتة االنبعاث أمهها من لعل وخمتلفة، متعدد نصادر عن اهلوائي التلوث

 وحمطات كالسيارات الداخلي االحرتاق مبحركات تعمل اليت اآلالت بسبب تنشا واليت والبرتول الفحم

  . املنزلية واألنشطة املختلفة الصناعية واألنشطة الكهرباء، توليد

 البيئية املكونات وعلى اإلنسان وسالمة صحة على البيئي التلوث أنواع اخطر من اهلوائي التلوث ويعترب

 اندثار وعن املرضية احلاالت ماليني وعن الوفيات من اآلالف مئات عن سنويا، املسؤول، نهأ إذ عموما،

ار وتدهور الزراعية واألراضي الغابات من واسعة مساحات  ...األثرية واملنشات املباين وتآكل والبحريات األ

 . 66ءاهلوا تلوث عن الناجتة املختلفة األضرار من ذلك وغري 

                                                             
  .207 ص 1984 سنة ،40 العدد القاهرة، الدولي، للقانون المصرية المجلة في النص راجع 63
 . 72 ص السابق، المرجع سالمة، الكريم عبد احمد الدكتور رأي 64
 . 72م، ص 1984هـ،  1405سنة  العلوم دار الرياض، ،)وعالجه وأخطاره مصادره(الهواء  تلوث حسن، فهمي أمين 65
 . 61ص  السابق، المرجع الهريش، صالح فرج الدكتور 66



 .a األستاذ إىل ينسب La Pollution Des Eaux Douces: العذبة المياه لوثت -2

kez رى يعترب ومبقتضى املياه، لتلوث شيوعا األكثر التعريف  يتغري ... إدخال" :عندما ملوث املائي ا

 معها تصبح وبكيفية ،اإلنسان نشاط بسبب مباشر غري وأ مباشر بطريق حاالته تتغري أو عناصره، تركيب

  . 67"لبعضها أو هلا املخصصة الطبيعية لالستعماالت صالحية أو مالئمة اقل املياه هذه

 مباشرة ية،دار إ غري أو إرادية بطريقة املائية البيئة يف طاقة أو مواد أية إدخال: "بأنه املصري املشرع عرفه وقد

 املائية األنشطة يعوق أو اإلنسان صح يهدر أو احلية، غري أو احلية باملوارد ضرر عنها ينتج مباشرة، غري أو

 من ينقص أو لالستعمال البحر مياه صالحية يفسد أو السياحية، واألنشطة األمساك صيد ذلك يف مبا

 بشان 1994 لسنة 4 رقم القانون من األوىل املادة من 13 الفقرة(، "خواصها من يغري أو ا التمتع

 بينهما متييز بدون الصاحلة واملياه العذبة املياه يشمل املصري املشرع قدمه الذي التعريف أن ويالحظ ،)البيئة

تمعات فضالت من هائلة كميات لطرح نتيجة عموما، املياه تلوث وينشا  املصانع ونفايات احلضارية، ا

 املياه إىل منها كبري جزء يتسرب حيث اجلارية املياه يف النقل ووسائل والطاقة التوليد وحمطات واملعامل
 حيمله مبا يتسرب معاجلة، دون من مير ومعظمها والزراعي، الصحي الصرف مياه أن كما فيلوثها، اجلوفية

  . 68ةاجلوفي املياه إىل أو اجلارية املياه يف خمتلفة ومسوم كيماوية ومواد نثرات من

 اإلحصاءات تشري حيث عموما، وللبيئة لإلنسان هلا حصر ال وأضرار إىل أخطرها إىل املياه تلوث يؤدي

 تؤدي مياها ويستهلكون للشرب، صاحل ماء على حيصلون ال العامل يف شخص ملياري هناك أن إىل احلديثة

 آخرين مليون 300 وإصابة املاالريا ملرض نسمة مليون 800 وتعرض سنويا طفل مليون 25 وفاة إىل

 األمراض من مصر يف الوفاة حاالت عدد أن البيئة عن املصري القومي التقرير ويؤكد، 69البلهرسيا مبرض

                                                             
67 a; kez; pollution of surface water in europe; balletin of the health onganization; 1956; 14; p; 

845 .  
 . 8ص  ،1981بيروت، سنة  عويدات، منشورات يعقوب، محمد ترجمة المياه، تلوث كالوس، رينية أيضا وانظر
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 منظمة لدى املسجلة الرمسية اإلحصاءات على وبناء العامل يف ألفا 90 يبلغ امللوثة املياه طريق عن املنقولة

  . 70ةالعاملي الصحة

 اليت البيئات أنواع أكثر هي البحرية البيئة la pollution marine: البحرية البيئة لوثت -3

 تلوث عن للحكومات العمل جمموعة ميثاق يف ورد وقد الفقهاء، وكتابات الدولية االتفاقيات عاجلتها

 البحري التلوث إن -م1972 عام ستوكهومل يف املنعقد اإلنسانية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر ضمن- البحار

 ضارة، ثارآ هلا يكون البحرية، البيئة يف طاقة أو ملواد مباشر غري أو مباشر بطريقة اإلنسان إدخال: "هو

 فيها مبا البحرية األنشطة تعوق أو للمخاطر، اإلنسان صحة تعرض أو احلية، باملورد تلحق اليت كاألضرار

 يتبناه التعريف وهذا". منافعه من واإلقالل استخدامه، نظر وجهة من البحر، مياه خواص وإفساد الصيد،

 ،اإلنسان إدخال على -بالضرورة- يقتصر أن دون يشمل البحري التلوث تعبري إن بقوهلم الشراح، بعض
ار مصاب ذلك يف مبا البحرية، البيئة يف طاقة أو ملواد مباشر، غري بطريق أو مباشرة  يلحق حنو على ،األ
  . 71الشاطئية واملناطق البحر يف امللكية واحلياة اإلنسانية للصحة املخاطر أو احلية، للمواد الضارة اآلثار

 البيئة تلوث إن على ،1982 لعام البحار قانون اتفاقية من األوىل املادة من الرابعة الفقرة نصت وقد

ار ردمصا ذلك يف مبا ، البحرية البيئة يف اإلنسان إدخال: "ينعي البحرية  مباشرة، غري أو مباشرة بصورة األ

 البحرية واحلياة احلية باملواد األضرار مثل مؤذية ثارآ عنها ينجم أن حيتمل أو عنها ينجم طاقة أو مواد

 أوجه من وغريها األمساك صيد ذلك يف مبا البحرية األنشطة وإعاقة ،لألخطار البشرية الصحة وتعريض

  . 72"الرتويج من واإلقالل لالستعمال، البحر مياه قابلية نوعية من واحلط للبحار، املشروع االستخدام

 من البيئة حبماية املتعلقة ةاإلقليمي االتفاقيات بعض يف وردت اليت التعريفات مع كثريا يتوافق التعريف وهذا

  . *ثالتلو 
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 للخليج البحرية البيئة حماية بشان اإلقليمية الكويت اتفاقية ،)الثانية المادة( ،1976 لعام التلوث من المتوسط البحر لحماية بارشلونة اتفاقية انظر *

 ). ولىاأل المادة( 1978م لعا التلوث من العربي



 لقانون املتحدة األمم اتفاقية تقرره ما حسب حصرها، ميكن انه غري البحرية، البيئة تلوث مصادر وتتنوع

 املنشات من كالتصريف الرب يف مصادر من الناشئ التلوث: اآلتية املصادر يف ،1982 لعام البحار

  .  73هخالل من أو اجلو من التلوث السفن، من التلوث ،اإلغراق طريق عن التلوث الساحلية،

 مشكلة إليه تتطور أن ميكن الذي املدى إدراك بدا منذ خاصة، أمهية البحرية بالبيئة العناية اكتسبت وقد

 وعلى احلية ترواثال على مدمرة ثارآ من إليه تؤدي أن ميكن ما ومدى واحمليطات، البحار مياه تلويث

 البيئة تلوث على املرتتبة اهلائلة املخاطر احلديثة الدراسات كشفت حيث ،74ورفاهيته اإلنسان صحة

 البحرية احلوادث سامهت كما والبيئة، اإلنسان على إليها يؤدي اليت املفجعة النتائج وأوضحت البحرية،

 ترتب املثال سبيل فعلى ،احلادة السلبية وآثارها الظاهرة هذه خطورة إبراز يف واملؤسفة واملختلفة املتعددة

 حوايل لذلك نتيجة فيها سال واليت ،1965 عام األلب مصب يف germenesk الباخرة حادث على

 ويقدر خمتلفة، نوعا عشر تسعة من حبري طائر ألف حنو اختفاء البحر، يف البرتول من طن آالف مثانية

 ويف عام، كل طائر ألف 25 حبوايل وحدها بريطانيا يف باهليدروكربون مسمومة متوت اليت الطيور عدد
l'atlantique nord 75سنة كل حبري طائر مليون نصف اختفاء إىل بالزيت البحري التلوث ديؤ ي، 

 فيها تنمو اليت املناطق من فقط4%  نإف للبيئة املتحدة األمم برنامج عن صدر حديث تقرير على وبناء

  . 76كلالستهال صاحلة حبرية مأكوالت حاليا تنتج احملاريات

-  املتوسط البحر أن إىل 09/11/1993 يف املنعقد" 93 نظيفة حبار" مؤمتر يف املعروضة التقارير وتشري

 3800 الطبيعية، الزيوت من طن ألف 120 يف تتمثل سامة صناعية تمللوثا يتعرض  -املثال سبيل على

 . *الفوسفور من طن ألف 800و الزئبق من طن ومائه الكروم من طن 3400 الرصاص، من طن
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 . بعدها وما
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 .1977أكتوبر  الكويت المعرفة،
 إلى طريقه يجد وغيرها والزئبق كالرصاص سامة مواد من البحر في يطرح ما أن المعلوم ومن ،4 ص ،9/1/1993 عدد األهرام، جريدة انظر *

 األمراض من كثير تناولها، إذا لإلنسان، تنقل أن شانها من بل اآلدمي، لالستهالك صالحة غير تصبح وبذلك األخرى، البحرية والكائنات األسماك



 البحر أو امليت بالبحر وصفه من البعض معه يرتدد مل حدا املتوسط، البحر يف التلوث درجة بلغت وقد

  . 77تاملو  على املشرف

 أو الفيزيائية اخلواص يف تغيريا تسبب الرتبة، يف غريبة مواد إدخال الرتبة بتلوث يقصد :التربة تلوث رابعا

ا من هلا، البيولوجية أو ةالكيميائي  عملية يف وتسهم الرتبة تستوطن اليت احلية الكائنات على القضاء شا

ا وصحتها قيمتها الرتبة متنح اليت العضوية املواد حتلل  عديدة الرتبة تلوث ومصادر اإلنتاج على وقدر

 احلشرية واملبيدات الكيماوية املخصبات استخدام يف اإلسراف عن الناشئ يالكيميائ التلوث منها ومتنوعة،

 كما ذلك، شابه ما أو منزلية نفايات أو صناعية نفايات كانت سواء بالنفايات التلوث ومنها وخالفه،

 ،أيضا الرتبة يلوث اهلواء أو املاء يلوث ما كل إن البال عن يغرب وال املشعة، واملواد باألمطار الرتبة تتلوث
 نتيجة للرتبة يالكيميائ التلوث ويؤدي واهلواء، املاء أيضا يلوث الرتبة يلوث ما كل صحيح، والعكس

 حيث ،78والنبات واحليوان اإلنسان على هلا حصر ال تأثريات إىل الزراعة يف للمبيدات الواسع االستخدام

 أالف ثالثة نأو  ،اآلفات مببيدات عام كل يتسممون شخص مليون حنو أن العاملية الصحة منظمة تقدر

 مليوين حنو يف تتسبب املبيدات أن يقرر من هناك أن بل، 79ذلك بسبب عام كل ةوفا حالة ألف 20 ىلإ

 دراسة ويف ،80النامي ملالعا من منهم %75 سنويا شخص ألف 40 وفاة ويف العامل، يف تسمم حالة

 لنب يف ديلورين مبيدات من رآثا وجود تؤكد املتحدة الواليات يف املرضعات األمهات من 1436 مشلت

 هيتاكلور ومبيد النساء، من %40 يف والكلوريدات كلوردان ومبيد النساء، من %80 يف الثدي

                                                                                                                                                                                                          
 الخليج مياه في الزئبق مادة على المحتوية للمياه المصانع احد تصريف فبسبب األذهان، عن بعيدة ليست اليابان في مينافاتا خليج مأساة ولعل القاتلة

  .غريبة بأمراض إصابتهم اثر الصيادين من كبير عدد ووفاة الملوثة المياه من اآلتية والرخويات األسماك تناول عقب شديدة تسمم حاالت حدثت
 الوضع وهذا "الجريح البحر" عليه أطلق المتوسط البحر عن رائعا كتابا 1987 عام نشر "كوستو جاك" الشهير الفرنسي المحيطات عالم إن 77

 الميزان، في األرض جور، إل أوسع لتفصيالت انظر تقريبا، والمحيطات البحار كافة يشمل وإنما األبيض، البحر على معلوم، هو كما يقتصر، ال

 . 27ص  ،1994 القاهرة والنشر، للترجمة األهرام مركز الجليل عبد عاطف ترجمة
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  . بعدها
 . بعدها وما 69 ص ،1993مارس  6 العدد الشرق، منبر بالمبيدات التلوث إسالم، مدحت أحمد الدكتور
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 . 117ص  ،1985 سنة اإلسكندرية، والبيئة، التنمية سلسلة التلوث، من البيئة حماية استراتجيات دعبيس، يسرى الدكتور 80



 أن .d.d.t املبيدات استعمال يف الشديد اإلسراف إىل رظبالن -عموما- ويقال النساء، من %63يف

  . 81ةالنسب هذه لةآض كانت مهما ،األرض سطح على إنسان كل سمج يف املبيد هذا من ما نسبة هناك

  

   .التلوث فكرة لمعالجة المختلفة الدولية االتجاهات :الثاني المبحث

ال توازن دد اليت الدامهة األخطار من بالرغم  تدرك لكي بعد األوان يفت مل فإنه احليوي ا

 أجل من خطة لتحديد املسؤولية وتقبل األرض يف عقلي و فكري بتربير القيام حتتم الضرورة أن اإلنسانية

 األقل وعلى  اإلنسانية واملواطن الطبيعية املناطق على احملافظة يتطلب اجلديد التنظيم هذا إن ،ثابت جمتمع

اء للتطور، أدىن حبد االحتفاظ  سياسة ووضع الطاقة يف التبذير وكذلك جتدد، ال اليت املواد يف التبذير وإ
   :مطلبني إىل املبحث هذا تقسيم مث التلوث لفكرة املعاجلة مبوضوع نلم وحىت متزنة سكانية

  . التلوث من الحماية وسائل :األول المطلب

 اهلدف لتحقيق مجيعا عنها غىن ال أساسية مهام بعدة القيام مكان، أي يف البيئة محاية تستلزم

  :وهي املنشود

 السكان لدى البيئي الوعي مستوى رفع ينبغي :البيئية التربية طريق عن البيئي بالوعي االهتمام :أوال

 محاية إدخال طريق عن ذلك ويتم التلوث، حاالت ومواجهة البيئة على احلفاظ بأمهية اجلهل خماطر لتفادي

   :يلي فيما وأمهيتها البيئية الرتبية مفهوم إىل نتطرق لذلك واجلامعات، املدارس يف التعليم برامج ضمن البيئة

ا ومواجهة عليها واحملافظة البيئة حلماية تتخذ إجراءات أية إن :82وأهميتها البيئية التربية مفهوم  مشكال

 وتبصره بيئته اجتاه سلوكه نتيجة وذلك املشكالت، هذه ظهور عن املسؤول باعتباره باإلنسان تبدأ أن ينبغي

ا  بيئية، محاية تضمن اليت والتشريعات القوانني فرض إىل يسعى جيعله مما املختلفة، وقضاياها مشكال

 الصحيح التفاعل أسس خالهلا من يفهم بيئية تربية نفسه اإلنسان تربية إىل يرجع الشأن هذا يف واألساس
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 خالل من إال يتم ولن اجتاهها املناسب البيئي السلوك ويسلك عليها احملافظة بأمهية ويقتنع بيئته مع

  .بيئته حنو واجتاهه ومعارفه ميوله بتنمية تم اليت املختلفة الرتبوية املؤسسات

   :منها نذكر البيئية الرتبية عن قدمت اليت التعريفات من العديد هناك :البيئية التربية تعريف -1

 من يتم عملية" م1977 عام سابقا السوفيايت باإلحتاد ليسبت مؤمتر عرضه كما البيئية رتبيةلبا تعريف

تمع األفراد توعية خالهلا  عن فضال والثقافية، واالجتماعية والفيزيائية البيولوجية عناصرها وتفاعل ببيئتهم وا

 حلل ومجاعات فرادى العمل، سبل هلم تيسر اليت وباإلدارة بل واخلربة، اتءوالكفا والقيم باملعارف تزويدهم

 ". واملستقبل احلاضر يف البيئة مشكالت

ا البيئية الرتبية الدمرداش صربي ويعرف  ببيئتهم الواعني املواطنني بإعداد تعين اليت األساسية العملية: "بأ

 وااللتزامات واالجتاهات واملهارات املعلومات لديهم والذين، مشكالت من ا يرتبط وما البيوفيزيقية

 مشكالت ظهور دون للحيلولة احلالية املشكالت حل على للعمل ومجاعات فرادى تؤهلهم اليت والدوافع

  ". جديدة أخرى

ا أيضا البيئية الرتبية وتعرف  مع وتفاعله اإلنسان عالقة توضيح إىل يهدف تعليمي برنامج عن عبارة: "بأ

 واالجتاهات واملفاهيم احلقائق تتضمن خربات التالميذ اكتساب لتحقيق موارد من ا وما الطبيعية بيئته

 ". الطبيعية ومواردها البيئة حول البيئية

 والتأثر التأثري عالقات وفهم إدراك على يعتمد الرتبوية العلوم من فرع: "البيئية الرتبية أن حكيم تثاب ويرى

 البيئة حنو اإلجيايب البيئي الوعي وتنمية تكوين بغرض وذلك وبيئته اإلنسان بني املتبادل والتفاعل

  ". ا املرتبطة واملشكالت

ا على البيئية الرتبية إىل ينظر كما  مستهدفا النفسية الطبيعية ببيئته اإلنسان عالقة ينظم الرتبية من منط: "أ

 بيئته مبكالت خاصة قيم اجتاهات -التفكري طريقة- ومفاهيم حقائق من تعليمية خربة التالميذ إكساب

  ". الطبيعية املوارد استنزاف - الطاقة و كالتلوث



 العلوم من الفرع هذا إىل املربني نظرات اختالف بسبب نشأت متعددة مفاهيم البيئية للرتبية أن ويالحظ

  . الرتبوية

 تدريسها يف ويفضل واإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالنرتبولوجية والسوسيولوجية الرتبية تعريف إن

   .املفاهيم على يقوم الذي أي املفاهيمي املدخل

 يف ا الالئقة املكانة باحتالل جديرة وهي الرتبية أبعاد من هاما بعدا تشكل البيئية الرتبية أن واخلالصة
 تلقني على الا هذا يف تقتصر أن هلا ينبغي ال والرتبية ،وأنواعه التعليم مراحل مجيع يف الدراسية املناهج

 تكوين إىل ذلك تتعدى أن جيب بل التحصيل اختبارات ووضع الكتب وتأليف املناهج وصياغة املعارف

   .احلياة إطار محاية يف اإلسهام على واحلرص باملسؤولية والشعور للبيئة واالحرتام التقدير مشاعر

 على عمالاأل مجيع يف فراداأل مساعدة ىلإ دف البيئية الرتبية نإ :البيئية الرتبية وأهداف اتياغ -2

   :اكتساب

 الفيزيقية وبيئته وثقافته نساناإل من لفأيت متكامل نظام من ينفصل ال جزء نساناإل نأ واضح دراكإ -أ

  .النظام هذا جزاءأ بني تربط اليت العالقات تغيري على قادر نساناإل نأوب والبيولوجية

تمع يف ودورها صناعية مأ طبيعية كانت سواء والبيولوجية الفيزيقية للبيئية وواضح متسع إدراك -ب  ا

  .املعاصر

 ومسؤوليات املشكالت هذه حل ساليبأو  نساناإل تواجه اليت املختلفة البيئية املشكالت وفهم دراكإ -ج

  .هلا املقرتحة واحللول املشكالت هذه جتاه واملواطنني احلكومات

 حل يف املشاركة حنو املواطنني وعي بتنمية واالهتمام والبيولوجية الفيزيقية  البيئة بنوعية هتماماال -د

  .وصياغتها البيئية املشكالت

  :وهي الثالث الغايات البيئية للرتبية احلكومي الدويل ليسبت مؤمتر وردأ ولقد

 املناطق يف وااليكولوجية والسياسية واالجتماعية االقتصادية املسائل برتابط واالهتمام الوعي تقرير -1

  .والريفية احلضرية



 حلماية الضرورية واملهارات االلتزام وروح واملواقف والقيم املعرفة الكتساب شخص لكل الفرصة تاحةإ -2

  .وحتسينها البيئة

تمع واجلامعات فراداأل لدى البيئة جتاه السلوك من جديدة مناطأ خلق -3    .ككل وا

 تعكس حبيث هامة مكانة املدرسة حتتل :البيئي والوعي البيئية التربية مجال في المدرسة دور -3

 محاية حتقق اليت والقيم واالجتاهات السليمة العادات الطالب إكساب وحتاول للبيئة، االجتماعية احلاجات

 األمر وهذا ملدرستهم الطالب محاية من إال تبدأ لن البيئة محاية أن كما وصيانتها، عليها واحملافظة البيئة

 والنهوض مرافقها وصيانة املدرسة نظافة على احملافظة مثل املدرسة يف اليومية املمارسات من جمموعة يتطلب

اورة البيئة على واحلفاظ ا  ويف وصياغتها، عناصرها على احملافظة يف واإلسهام التلوث من للمدرسة ا

 الرتبية مناذج ومن متكاملة عملية واالجتاهات واملهارات املعرفة تعليم يكون أن ينبغي احلاالت هذه مجيع

 وحدات مثال واإلعدادي االبتدائي التعليم مراحل يف النشاطات بعض حوهلا تدور أن ميكن اليت البيئية

 من نوع حسنأ دور هو وما" ،"النفايات من التخلص" ،"املدرسة دور" حول تدور وموضوعات عناوين

 وعملية نظرية مهارات الطالب يكسب الوحدات، هذه يف والنشاط بالعمل التعليم يرتبط وعندما ،"فراداأل

ا معهم وتبقى ميح يف ويستخدمو    .البيئة جتاه ا

 البيئية، دراستهم يف إليها حيتاجون اليت باألساليب التالميذ تزويد يف املدرسة تسهم أن ينبغي لذلك

ا مناسبة قرارات اختاذ كيفية وتعلمهم  اليت البيئة عملية يف والطالب املعلمني إشراك طريق عن وذلك بشأ

 ومن وفيهم، فيها تؤثر اليت االقتصادية واألنشطة والثقافية االجتماعية االجتاهات وحيللون فيها، يعيشون

ا سوف اليت العلمية االستخدام أساليب يف يتحكموا أن للطالب ميكن ذلك خالل  حيتاجون أو ميارسو

   .فيها يعيشون اليت البيئة طبيعة حتسني اجل من إليها

تمع جتاه املدرسة مكان يؤكد وهو وظيفي فهو الرتبية أهداف جتاه املدرسة لدور وبالنسبة  والبيئة، ا

 أفراد صاحل حتقيق يف احلال بطبيعة يسهم وذلك التالميذ لدى البيئي الوعي تنمية إىل تسعى فاملدرسة

تمع  البيئة ومحاية ،أخرى ناحية من البيئة وصيانة ومحاية ناحية، من هذا معيشتهم، مستويات ورفع ا

ا املدرسة يف واملتمثلة املصغرة البيئة خالل من إال يأيت ال اتساعا األكثر  يتطلب وذلك بيئية، كوحدة ذا



 املدرسة وتصون حتمي واليت املدرسة يف اليومية واملمارسات العادات التالميذ اكتساب املثال سبيل على

  . التلوث عوامل من ووقايتها نظيفة عليها واحلفاظ

االت، متعددة املفهوم، واسعة البيئية الرتبية :البيئة تلوث تجاه المعلم واجب -4  باختالف خمتلفة ا

 كما واملتغرية املختلفة املواقف مع للتعامل مستعدا يكون أن املعلم على جيب فانه مث  ومن البيئات، طبيعة

   .املتغرية املواقف لكل يتسع حىت مرنا ختطيطا لعمله خيطط أن عليه أن

   :يلي فيما البيئي التلوث جتاه املعلم واجب ويتضح

م التالميذ اهتمامات إثارة -1  يف واملشاركة دراستها على حتفزهم وقضايا وظواهر موضوعات باختيار ببيئا
   .حلها

  .النهاية يف األدوار تتكامل أن على منهم كل لظروف وفقا عمل جمموعات يف التالميذ تنظيم -2

  .به يتعلق ما كل على والوقوف زيارته املزمع املوقع زيارة -3

  .اخل...حصائياتإو  وجداول مناسبة خرائط من التالميذ لتوجيه الالزمة املطبوعات عدادإ -4

 ومهندس الزراعي املهندس مثل احمليطة البيئة من متخصصني متحدثني لدعوة الالزمة الرتتيبات اختاذ -5

  .اخل...الشرطة رجل وأ الكهرباء مسؤول وأ املباين

 الدراسي الصف ظروف ويف بل الواحدة التعليمية املرحلة يف فردية فروع يف التالميذ بني ما مقابلة -6

م جمال يف الواحد  املستخدمة التدريس طرق تنوع طريق عن البيئية الرتبية من جوةر امل التعليم جلوانب اكتسا

   .املمارسة النشاطات من كثاراإل و 

 من يواجههم ما حل يف السلمي العلمي التفكري على التالميذ بتدريب خاصة بصفة الهتماما -7

م بيئية مشكالت م وتنمية مهاراته وإكسا   .بتكاريةاال قدرا

  .ومجاعات فرادى للتالميذ البيئي السلوك ترشيد على الرتكيز -8



 لطالبه منوذجا يعد بسلوكه فاملعلم ،ألهدافها وحتقيقها البيئية الرتبية جناح يف األساسي العامل يعد فاملعلم

 وفهمها جوانبها جبميع البيئة بقضايا املعلم إملام أن كما بيئتهم، مع تفاعلهم أثناء يف ويقلدونه به يقتدون

 التعليم برامج يف البيئية الرتبية إدخال يعتمد لذلك وشيقة، مبسطة بصورة لتالميذه توصيلها من ميكنه

   .الربامج هذه تنفيذ ميكنهم الذين املؤهلني األكفاء املعلمني توافر على املختلفة مبراحله

 الطالب يدرسها البيئية الرتبية يف مقررات الرتبية بكليات املعلم إعداد برامج بتضمني إال ذلك يتحقق ولن

م اختالف على  املتعلمني وعي زيادة يف وتكامل توافق يف املدرسة يف املعلمني فريق يعمل حبيث ختصصا

ا على احلفاظ وضرورة بالبيئة    .مقوما

 ناحية من فهو املشكالت من العديد العلم يسبب :البيئي التلوث مواجهة في والعلماء العلم دور -5

 مظاهر من ذلك ويتضح البيئة تلوث على السيطرة يف يساهم خرىأ ناحية ومن البيئة، تلوث يف يساهم

   :يلي فيما نلخصها عديدة

 والعقاقري النسل حتديد وسائل خالل من ذلك ويتضح السكان زيادة مشكلة حل يف العلم يساهم -1

  .املختلفة الطبية

 الغازي الوقود نتاجإو  الكربيت من الضئيلة النسب ذي الفحم مثل الوقود من جديدة نواعأ نتاجإ -2

   .الكربيت من البرتول وختليص

  .الشرب مياه تنقية يف احلديثة الطرق استخدام -3

  .الكهربائية الطاقة تسيريها يف تستخدم السيارات من نواعأ نتاجإ -4

   .الناجتة الغازات من جزء المتصاص السيارات عادم ماسورة على وضعها ميكن مصفاة نتاجإ -5

  .التلوث من املصابني ملعاجلة اجلراحية العمليات جراءإو  الطبية العقاقري نتاجإ -6

   .احليوان وأ نسانلإل ذلك كان سواء والتطعيم الدوري الكشف -7

   .التلوث تقاوم احليوانات من جديدة سالالت اختيار -8



 تلوث يف مسامهته العلم تثبأ الذي D.D.T مبيدات غري احلشرية املبيدات من خمتلفة نواعأ نتاجإ -9

   .اهلواء

   .كسماد واستخدامها والفضالت املخلفات بعض تصنيع -10

 التلوث تقليل يف التحكم يف الفعالة االجيابية آثارها هلا العلم ا يقوم اليت العظيمة اجلهود هذه أن شك وال

 واألمن باخلري يعود مما املستقبل وأجيال احلالية األجيال مصاحل رعاية إىل النهاية يف يؤدي الذي األمر

تمع أفراد على والرفاهية    .ا

 مواجهة يف الرتبية بدور االقتناع تزايد خريةاأل ونةاآل خالل :البيئي التلوث مشكلة تجاه التربية دور -6

 مواجهة يف ساسيأ كعنصر البيئية الرتبية أمهية على التأكد إىل احلاجة دعت فقد البيئة مشكالت

   .للبيئة نساناإل استخدام سوء عن النامجة املشكالت

 قليميةواإل الدولية املستويات كافة على واحللقات الندوات املؤمترات من العديد جريتأو  عقدت لذلك

   .البيئية والرتبية بالبيئة واالهتمام

 توصيات من مبجموعة 1997 كتوبرأ 26 ىلإ 14 من السوفيايت باالحتاد يتبليس مؤمتر وصىأ ولقد

   :منها

 هذه صيانة إىل داخلي بدافع اإلنسان هذا يسعى بيئته مع الصحيح للتفاعل اإلنسان إعداد ضرورة -1

  .عليها واحملافظة البيئة

  .البيئة وحتسني حلماية والالزمة واملهارات واالجتاهات والقيم املعرفة الكتساب فرد لكل الفرصة تاحةإ -2

  .التعليمية العملية يف نتائجها وتطبيق البيئية الرتبية يف البحوث تشجيع -3

  .العام التعليم مبراحل الدراسية املناهج يف البيئية املفاهيم تضمني -4

  .النظامي التعليم يف تدرس اليت واملواد العلوم شىت يف البيئية القضايا لدمج اجلهود ذلي -5

  .الطالب مجيع يدرسه البيئية الرتبية جمال يف دراسي مقرر عدادإ -6



 دوره داءأ من ميكنه مبا أثنائها يف أو اخلدمة قبل سواء املعلم عدادإ جمال يف والرتبية البيئية العلوم دخالإ -7

  .التعليمية العملية يف

 النظامي التعليم مراحل مجيع يف املدرسة قبل ما مرحلة يف أتبد مستمرة، عملية البيئية الرتبية تكون نأ -8

 التوصل لتسيري فرع بكل اخلاص باملضمون فنستعني العلم، فروع بني جامع بنهج تأخذ نأو  النظامي وغري

  .مشولية نظرة ىلإ

  :ـب الباحثة أوصت مصطفى حلنان جتريدية دراسة يف

 البيئي التلوث مشكلة مثل بيئية موضوعات بتضمني وذلك البيئية بالرتبية العلوم مناهج اهتمام ضرورة -1

  .واحد آن يف ومركزة مبسطة بصورة اإلعدادية املرحلة يف

 هذا احلالية التدريس ساليبأ تفتقر حيث العلوم مناهج يف البيئية الرتبية مدخل استخدام ضرورة -2

   .البيئي الوعي تنمية على تساعد اليت تلك البيئية احلقائق كيدأت ىلإ يهدف الذي سلوباأل

 العقلي منوهم مراحل و تفكريهم مستوى معرفة يتسىن حىت ومعرفيا عقليا التالميذ منو طبيعة فهم ضرورة -3

  .معهم التعامل يسهل حىت

  :هي البيئي التلوث مواجهة يف الرتبية دور جتاه املقرتحات بعض حكيم ثابت وردأ وقد

 والتعليم عامة املختلفة التعليمية املراحل مناهج ضمن البيئية الرتبية يف مقرتحات دخالإ ضرورة -1

  .خاصة ساسياأل

 اليت التدريبية الدورات يف وتضمينها الرتبية كليات برامج ضمن البيئية الرتبية يف مقررات دخالإ ضرورة -2

ال هذا يف املتقدمة الدول خربات من االستفادة مع والنظار، واملوجهني للمعلمني تعقد   .ا

 تناسب اليت والكتب باملراجع املدرسية املكتبات وتزويد البيئية، الرتبية لتدريس للمعلم دليل عدادإ -3

  .البيئة علم ومبادئ البيئية، الرتبية جمال يف واملعلمني التالميذ



 مبا بيئي، مبنظور وتقدميه نسانلإل ساسيةاأل احلاجات شباعإو  الشاملة، التنمية قضايا تناول ضرورة -4

  .وحكمة بذكاء مصادرها واستخدام وصيانة محاية ىلإ يؤدي

 وأيضا واملستقبلية الراهنة البيئية واملشكالت األوضاع على البيئية الرتبية موضوعات دراسة يف الرتكيز -5

م، احمللية التالميذ ببيئة الصلة وثيقة القضايا على  ينبغي كما فالدويل، القومي املستوى على مث وحيا

  .البيئة على املدرسة انفتاح مبدأ وتأكيد بيئته، مع التلميذ تفاعل مببدأ االهتمام

 والتجريب البناء والنقد واملناقشة احلوار أساس على والدراسة التدريس عمليات تعتمد أن ينبغي -6

  .البيئة خدمة وعاتر مش يف سهامواإل والزيادات والرحالت امليدانية والدراسات

تمع بناءأ تلقني تعين ال البيئية الرتبية نأ فهم ضرورة -7  تكوين بل فقط بالبيئة تتصل ومفاهيم معارف ا

ا، البيئة حنو االجيايب البيئي الوعي  والقيم الوظيفية املعارف التالميذ كسابإ على والعمل ومشكال

 وذلك بيئته جتاه مسؤوال فردا التلميذ جتعل اليت السلوك ساليبأو  العملي والتفكري واملهارات واالجتاهات

  .البيئة هذه تشاركه اليت األخرى الكائنات باحتياجات حىت عليها واحلفاظ لصيانتها

 سهامإ وضرورة عليها واحلفاظ البيئة لصيانة مثاال تكون حىت وصاحلة نظيفة املدرسة مرافق على احملافظة -8

  .البيئة خدمة مشروعات يف سهامواإل اهلدف ذلك حتقيق يف العاملني مجيع

 القطاعات بني البيئية الثقافة نشر يف واجلاد الفعال دورها اجلماهريية عالماإل وسائل تلعب نأ جيب -9

تمع بناءأ من املختلفة    .ا

 

  . التلوث من البيئة حماية في االنتشار واسعة العصرية عالماإل جهزةأ استخدام :ثانيا

 من وذلك التلوث، من البيئة محاية يف وفعال كبري دور واملكتوبة والبصرية السمعية اإلعالم لوسائل أن

 ومواجهة البيئة على احلفاظ بأمهية اإلملام عدم خماطر لتفادي اجلماهري لدى البيئي الوعي مستوى رفع خالل

  .املخاطر هاته من البيئة حلماية املناسبة واملقرتحات احللول بإعداد وذلك البيئي، التدهور حاالت



 سكان ملختلف البيئي الوعي نشر يف الدويل، املستوى على يضاأ وفعال كبري دور له" االنرتنت" نأ كما

  .واحدة كقرية العامل جعل على العنكبوتية الشبكة عملت حيث املعمورة،

 للعمل الكايف بالقدر البيئة علوم جماالت يف األكفاء الفنيني إعداد جيب .كفاءاأل الفنيين عدادإ :ثالثا

 تكون حىت السواء، على والتنفيذ التخطيط جمايل يف وذلك التلوث، أنواع كل من ووقايتها البيئة محاية على

 يف البشري السلوك وضبط ،إقامتها املراد للمشروعات بالنسبة اجلدوى دراسة عناصر من البيئة محاية

االت م الناس حياة ويف التنفيذية ا  . 83ةعام بصفة وعادا

 املكاسب حتقيق يف ورغبته اإلنسان طموحات من االستفادة ميكن حيث .البيئية الحوافز منح :رابعا

 ومنح ،ةالنظيف البيئة تقنية إىل للتحول امليسرة القروض تقدمي طريق عن وذلك البيئة، حلماية املادية

   .البيئي لاللتزام متقدم مستوى وحتقق حتقق اليت للمنشآت كلهما وأ ضريبة وأ اجلمركية التيسريات

 اجلمركية التعريفة بتخفيض حلامليها تسمح سنويا، جتديدها يتم خضراء بطاقات املنشآت هذه إعطاء وميكن

 مما الضريبية، امليزات ببعض التمتع أو للبيئة، الصديق نشاطه حيتاجها اليت الوسيطة واملواد اخلامات على

  .البيئة على للمحافظة املطلوبة احلدود لتحقيق السعي على اجلميع يشجع

- الصناعات على أصبح حيث ."ecolabels centification" البيئي التوافق شهادة :خامسا
ا بكل  املواصفات عملية إىل والنظر الدولية التجارة لتحرير املصاحبة التحديات ملواجهة تستعد نأ -قطاعا

ا على البيئية القياسية  يف التنافسية القدرة وزيادة اخلارجية األسواق إىل الوصول منظومة من يتجزأ ال جزء أ
 صديقة تصنيع وطرق الكيماويات لتستخدم الصناعات بعض على الضغط تزيد حيث جديدة، قطاعات

 هلا احلائز املنتج نأب تشهد واليت" يكواإل"  بعالمة يعرف ما أو البيئي التوافق شهادة وأصبحت للبيئة،

 على حيتوي ال املنتج بان العالمات هذه مجيع نأ من وبالرغم للمستهلكني، ملحا طلبا للبيئة صديق

 نأ املتوقع ومن العامل يف موحدا ليس منها يأ على احلصول متطلبات نأ الإ باملستهلك، ضارة كيماويات
   .العاملية سواقاأل خمتلف يف صرامة كثرأ بيئية معايري املصدرون يواجه
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 أعمال إىل باإلضافة .المنبع من الخطرة والمواد الملوثات خفض عمالأ على التركيز ضرورة :سادسا

 للمياه انبعاثه أو صرفه قبيل النهائي الناتج مبعايري احلالية القوانني تم حيث :البيئة مللوثات النهائية املعاجلة

 نشطةواأل العمليات ثناءأو  املنبع من امللوثات خفض أساليب بتقنني االهتمام حني يف، اهلواء أو الرتبة أو

 التلوث مواجهة يف فعالة وسيلة يشكل نأ ميكن نظفاأل نتاجاإل ساليبأب معروف هو ما وأ املختلفة

   .النهائية املعاجلة تكلفة وخفض

تمع بإشراك ذلك يكون حيث .البيئة حماية في المدني المجتمع دور تفعيل :سابعا  حتديد يف املدين ا

 املواطنني استعداد وزيادة الشعيب العمل وحفز البيئية بالقضايا الوعي أمهية وزيادة القرارات، واختاذ األولويات

  . 84اتدهوره خماطر وتوزيع البيئة مغامن توزيع بني التكافؤ عدم تقليص على والعمل البيئة، محاية يف للمشركة

 للجمعيات جتيز اليت التشريعية التعديالت بعض يدخلوا أن العامل دول مجيع يف املشرعني على جيب كما

 على بالتعويض واملطالبة البيئة، على االعتداء بوقف للمطالبة القضائية الدعاوى رفع يف احلق بالبيئة املعنية

  .احملضة البيئية ضراراأل

 من البيئة حلماية الالزمة القوانني سنجيب  حيث. البيئة لقوانين خالفينمال على العقوبات توقيع :ثامنا

 من تقي اليت تلك هي فعالية كثراأل والقوانني .عناصرها من عنصر أي على تقع أن ميكن اليت االعتداءات

 املعتدين ةبقمعا بقصد ليس البيئة، خمالفات على الرادعة العقوبات فموضوع وقوعها، دون وحتول التلوث

 التشريعات تعديل جيب كما .العقاب خشية البيئة على االعتداء من خريناآل منع دف هو ما بقدر

 الذي الضرر عن كامال تعويضا املضرور مينح حبيث البيئية ضراراأل عن بالتعويض خاص نظام بوضع الراهنة

   .التعويضات وصناديق البيئية ضراراأل عن املسؤولية من التأمني نظام طريق عن وذلك حلقه

 قضايا تفرض حيث .إدارتها وتحسين استغاللها وترشيد الطبيعية، الموارد على المحافظة :تاسعا
   :من البيئي التدهور

 النمو على أساسيا قيدا وغريها، الزراعية الرتبية وتدهور الطبيعية، املراعي وتصحر ، املياه وندرة هواء، تلوث

  .املستقبل يف االقتصادي
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 ينذر احلالية االستهالك مناطأ استمرار نأ الإ -اآلن متوفرة كانت وان- للطاقة الطبيعية املوارد أن كما

 وحتسني الطبيعية، املوارد استغالل يف اإلفراط عن بعيدا التنمية مسار توجيه إعادة يستدعي وهذا .بنضوجها

 وبني التنموية اخلطط يف االستمرار بني العادل والتوازن منها، املهدر وتقليل الكفاءة وزيادة اإلدارة أساليب

   .الطبيعية ملواردها السيئ االستغالل من البيئة محاية

 احلضاري التلوث يشكل حيث .ومكوناتها البيئة عناصر تهدم التي التلوث مشاكل وقف :عاشرا

   .العامة للصحة متزايدة ديدات املأمون الصحي الصرف كفاية وعدم الصناعي

 الصرف خدمات وحتسني املياه، نوعية كتحسني املستويات كافة على التلوث آثار نعاجل نأ جيب وبالتايل

 النقل وسائل من الناشئ التلوث وختفيض التلويث، عالية الصناعية املؤسسات داءأ وحتسني املأمون الصحي

 االنبعاثات معايري ووضع الكربيت، حمتوى عالية الوقود وزيوت الرصاص على ياحملتو  الوقود من والتخلص

   . غريها و النقل وسائل يف الطبيعي الغاز استعمال يف سراعواإل السيارات، من

 العقاب من اإلنسان خوف نإ .البيئة لقوانين المخالفين على البيئية العقوبات توقيع :عشر الحادي

 على الضوء وتسليط البيئة ملوثي ردع قدرات تنمية ينبغي لذلك ، سلوكه تقومي إىل يدفعه ما كثريا

 العقوبات توقيع يف الرتاخي وعدم البيئية املخالفات عن لكشف وذلك ثلو تال عن املسؤولة تاملؤسسا

 . البيئة لقوانني املخالفني على البيئية

   .التلوث لمعالجة المقترحة والحلول الوقائية جراءاتاإل :الثاني المطلب

 البيئة ومكونات لعناصر التلوث تقلل وأ متنع نأ ميكن اليت والتدابري جراءاتاإل من العديد توجد

  : التايل النحو على وذلك املختلفة

   : التلوث من التربة على للمحافظة الوقائية اإلجراءات -1

 بإعادة وذلك: املطاطية طاراتواإل البالستيكية كاملواد بالبيئة، املضرة املخلفات بعض من التخلص - أ

 من احلد يف مهم أمل االستخدام عادةإف الطرق، رصف مبواد خلطها وأ استخدامها عادةإو  وفرمها التدوير

  . النفايات خطورة



 مبيدات الستخدام القصوى الضرورة دعت ما ذاإو  بيولوجية، بوسائل الضارة اآلفات ةحمكاف -ب

 املبيدات الستخدام الضرورة دعت ما ذاإو  الثابتة، من بدال التحلل سريعة األنواع استخدام فيجب ،اآلفات

 من املزيد إجراء وكذلك للبيئة، تلويثا اقل جتعلها الظروف ويف ممكن، قدر بأقل ذلك فيكون ،الثابتة

 والتدريب التوعية مع منها، احلية الكائنات وبني البيئة تلوث اليت املبيدات بني العالقة عن البحوث

 املبيدات من ممكن قدر قلأ واستخدام ،اآلفات ملكافحة املثلى باألساليب للتعريف املبيدات ملستخدمي

  . املبيدات استخدام معدات وحتسني املطلوب، الغرض لتحقيق

   :الهوائي التلوث من البيئة على للمحافظة الوقائية اإلجراءات -2

   :منها اهلوائي التلوث من البيئة حلماية والتدابري اإلجراءات من العديد إتباع ميكن

 املقاييس وحتديد لتضاريساو  املناخ يراعي حبيث صناعية، منطقة يأ إنشاء عند السليم العلمي التخطيط - أ

 لقياس ومراجعة رصد نقاط وإنشاء اهلواء، يف بوجودها يسمح اليت امللوثة للمواد القصوى بالرتكيزات اخلاصة

 امللوثة، املواد وكمية املدن هذه يف النمو أمناط مراعاة مع مدينة كل من خمتلفة مناطق يف اهلواء جودة

 وزيادة األشجار بزراعة واالهتمام املختلفة، اإلعالم وسائل يف اجلودة تلك قياس ورصد نتائج وكذلك

  . 85ةالصناعي املدن حول اخلضراء واألحزمة املسطحات

 إىل والتحول امللوثة، املواد من خالية الوقود من نواعأ اختيار اهلواء تلوث ملقاومة املقرتحة احللول ومن -ب

 مواصالت وسيلة يةأ يقافإو  العامة النقل ووسائل السيارات ومراقبة التلوث قليلة للطاقة جديدة مصادر

 وحمطات املصانع يف االحرتاق آالت :مثل األخرى التلوث مصادر ومراقبة عالية، غازات نسبة منها تنبعث

   .منها املنبعثة امللوثة والغازات املواد كمية من للتقليل وذلك الكهربائية، الطاقة

  :التلوث من الماء على للمحافظة الوقائية جراءاتاإل -3

  :وهي التلوث، من املاء وقاية على تساعد اليت والتدابري اإلجراءات بعض اختاذ ميكن
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 وتركيب حجم :حيث من املاء وخواص طبيعية ودراسة هلا، قياسية قوائم وإعداد للماء امللوثة املواد حصر -أ

 خرىاأل الكائنات وأ نساناإل تعرض عند امللوثة للمواد الضارة التأثري ومدى له امللوثة اجلسيمات وشحنة

    .عنه املنقولة مراضاأل وحتديد منها، منخفضة لرتكيزات

 وبيولوجية وطبيعية كيميائية حالة يف املاء إبقاء على واحلرص امللوثة، املياه طريق عن املنقولة مراضاأل وحتديد

 سالمتها من للتأكد وبيولوجيا كيميائيا للمياه الدوري والتحليل والنبات، واحليوان لإلنسان ضراراأ تسبب ال

  .باستمرار

 مصادر تلويث إىل تؤدي ال حىت آمنة بطرق الصحي الصرف مياه ومعاجلة املياه، معاجلة طرق حتسني -ب

 على مكنأ ما والعمل استعماهلا، يف واإلسراف استنزافها وتالقي املائية، الثروة على احملافظة وجيب املياه

  . 86ثالتلو  من ومحايتها نقائها

  

  

  . التلوث من البيئة حماية في المتحدة مماأل منظمة دور :الثالث المبحث

 بوضع الدويل التنظيم يعين واليت ،)الدولية املنظمة( مبصطلح املقصود حتديد املبحث هذا يف نتناول

 الدولية اجلهود أهم نبني مث الدولية، املنظمات أنواع إىل نتعرض مث ونشاطها، إنشائها حتكم اليت القواعد

 إىل خالله من فنتعرض الثاين املطلب أما ،األول املطلب يف نوضحه ما وهذا للبيئة الدويل القانون إلرساء

   .التلوث من البيئة محاية يف املتحدة مماأل منظمة دور لنبني اختيارها مت وأمثلة تطبيقية دراسة

 . ةللبيئ الدولي القانون رساءإل الدولية الجهود همأ :ولاأل المطلب

 املقصود لتحديد أوال نتطرق فإننا للبيئة الدويل القانون إلرساء الدولية اجلهود همأ نتناول نأ قبل

  .نواعهاأو  الدولية باملنظمات
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 : 87انواعهأو  الدولية بالمنظمات المقصود تحديد :والأ

 القانون أشخاص من معنوي شخص اأب الدولية ماتظاملن تعريف ميكن :الدولية املنظمات تعريف

 بإرادة ويتمتع بينها، دائمة مشرتكة مصاحل لرعاية الدول من جمموعة إرادات احتاد من ينشا العام، الدويل

تمع يف ذاتية   .األعضاء الدول مواجهة ويف الدويل ا

 توفرها جيب واليت الدولية، املنظمة ةألنش الرئيسية ربعةاأل العناصر نستخلص نأ ميكن السابق التعريف من

  :يلي كما وهي الدولية القانونية بالشخصية متمتعة لتكون

  .ستمراراال وأ الدميومة - أ

   .املستقلة الشخصية وأ الذاتية رادةاإل -ب
   .الدولية الصفة -ج
   .االتفاقية الصفة - د

 املقصود وليس ومستمرة، دائمة كانت ذاإ إال دولية منظمة ما مؤسسة تعد ال :االستقرار وأ الديمومة -أ

 الدويل، املؤمتر عن مييزها ما فذلك نافذا، املنشأ ميثاقها دام ما املنظمة استمرار وإمنا املطلقة الدميومة هنا

 مؤقت، وكيان عارضة طبيعة ذو لكنه الدويل، التنظيم حنو أوىل خطوة التارخيية الناحية من كان وان الذي

ا تعمل أن يعين ال املنظمة يف الدميومة عنصر وكذلك  ككل املنظمة مادامت دائمة بصفة كافة أجهز

ا متارس ا بأحد تستبدل أن املنظمة مينع ما فليس وبالتايل مستمرة بصفة اختصاصا  أو جديدا جهازا أجهز

 دائمة وأ مؤقتة لفرتة العمل عن) 1994 عام من بدءا املتحدة مماأل يف الوصاية جملس كوضع( أكثر

   .لتحقيقها مستقل ككيان نشأتأ اليت املشرتكة املصاحل على قائمة الدولية املنظمة بقاء حيث فالعربة

 شخصية هلا يكون نأ من الدولية املنظمة لوجود البد :المستقلة الشخصية وأ الذاتية رادةاإل -ب
 عنصر العنصر وهذا هلا، املكونة الدول إرادة عن تتميز ا خاصة ذاتية إرادة ممارسة من متكنها مستقلة

   .الولية العالقات جمال يف مستقلة ذاتية للمنظمة تكون أن يلزم إذ الدولية املنظمات تعريف يف أساسي
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 اليت هي املستقلة الذاتية وهذه وحدها، هايإل تنسب الدولية املنظمة عن الصادرة والقرارات العمال نأ حبيث

   .املنظمة أسست اليت الدول وجود عن مستقال وجودا الدولية املنظمة حنمت

 الدول إىل وليس إليها تنسب املنظمة عن الصادرة القرارات أن يف الدولية للمنظمة املستقلة اإلرادة وتظهر

 املنظمة، يف األعضاء الدول كل ا يلتزم املنظمة عن الصادرة القرارات أن كما ،إصدارها على وافقت اليت

   .عارضوها مأ عليها وافقوا قد كانوا سواء

 القانون يف املعروف باملعىن دوال الدولية املنظمة أعضاء يكون أن املبدأ حيث من ينبغي :الدولية الصفة -ج

 املنظمات هذه على احلكومية الدولية املنظمات عبارة على البعض محل الذي السبب هذا ولعل الدويل،

 أو مجاعات بني تعقد اتفاقات طريق عن تنشا اليت اخلاصة أو احلكومية غري الدولية املنظمات عن هلا متيزا

 واالحتادات الدولية العلمية االحتادات أو الدولية، الصليب كجمعية خمتلفة، جلنسيات تنتمي خاصة هيئات

   .اخل...للنقابات الدولية

 ببعضأ املبد هذا على ترد ولكن للدول، حقا صالأ هي العامة الدولية املنظمات يف العضوية نأ قلنا

 دوال تعد ال اليت اإلقليمية اجلماعات بعض إليها تنظم بان تسمح املنظمات هذه فبعض االستثناءات،

 واحتاد الالسلكية، للمواصالت الدويل واالحتاد العاملية الصحة منظمة ذلك مثال للتعريف، الدقيق باملعىن

 باالنضمام الذايت باحلكم متمتعة الغري واألقاليم املقاطعات لبعض تسمح املنظمات فهذه العاملي، الربيد

 متثيال املنظمات يف متثيلها تستدعي قد مصاحل وهلا الالمركزية من واسع بقدر تتمتع األقاليم هذه نأل ،إليها

   .األصل دولة عن مستقال

ا حبضور املعنية االجتماعية الفئات بعض ملندويب تسمح املنظمات بعض فان كذلك  إىل جنب اجتماعا

ا يف جتمع أن الدويل العمل منظمة مثل احلكومات مندويب مع جنب  وأرباب العمال مندويب بني مؤمترا

   .العمل

 ينص حيث تأسيسها على الدول من جمموعة اتفاق طريق عن الدولية املنظمة أتنش :االتفاقية الصفة -د

 الدول إليه تدعى الدويل املؤمتر يف قرارهاإ يتم واليت" للمنظمة املنشئة الوثيقة" تعرف وثيقة االتفاق هذا على

 يقررها اليت لإلجراءات طبقا الوثيقة هذه على بالتصديق عضاءاأل الدول الدول تقوم مث للمنظمة املؤسسة



ا الدول بإيداع النفاذ يف الوثيقة وتبدأ دولة، كل دستور  أي لدى أو للمنظمة العامة األمانة لدى تصديقا

 واملبادئ األهداف حتديد الدولية للمنظمة املنشئة الوثيقة وتتوىل لديها التصديقات إيداع على تتفق دولة

 وواجبات قوقح وحتديد جهاز، كل ووظيفة املنظمة، منها تتكون اليت األجهزة حتديد وأيضا للمنظمة،

  . 88اتعديله وكيفية النفاذ يف الوثيقة سريان وموعد األعضاء الدول

   .البيئة حماية في المتحدة األمم منظمة لدور تطبيقية دراسة :الثاني المطلب

 كيانا للقانون وفقا تعترب وهي كبري، بشكل العشرين القرن خالل الدولية املنظمات فكرة انتشرت

 وتتباين الدولية املنظمات وختتلف الدولية املنظمة يف األساسية األعضاء متثل اليت الدول بني باالتفاق نشا

 حيث عاملية، منظمة تعترب اليت املتحدة األمم منظمة ذلك ومثال والعضوية، واألهلية االختصاص حيث من

 األوروبية ةاالقتصادي اجلماعة أو اإلفريقية الوحدة منظمة أو العربية الدول جامعة بينما عاملية، فيها العضوية

 من بد ال الدويل املسرح على نشاطها الدولية املنظمة متارس أن وقبل ،إقليمية دولية منظمات فهي

 الدولية، املنظمة به اليت الشخصية قدر احلال بطبيعة وختتلف الدولية، الشخصية من بقدر هلا االعرتاف

 جند بينما ،أخرى منظمات ا تتمتع ال احلقوق من مبجموعة تتمتع الدولية املنظمات بعض أن جند وعليه

 الدولية للمنظمات بالنسبة يتحقق ال الوضع وهذا الدولية الشخصية من واحد بقدر تتمتع الدول كافة أن

 الثانية العاملية احلرب وقبل خالل بدا قد البيئة على للمحافظة الدويل املستوى على الدولية اجلهود أن وجند

 البيئة تلوث من للحد دولية اتفاقية بإبرام احلكومات بعض مع بالتعاون املتحدة األمم عصبة قامت عندما

 على للمحافظة دولية اتفاقيات عدة أبرمت واخلمسينات األربعينات بداية ومع السفن، بواسطة البحرية

 االتفاقية ذلك مثال عليها الدول تصديق عدم نتيجة فاعلية بأية حتظ مل لكنها الربية، واحلياة املائية األحياء

 ظهور يف االنطالق نقطة الستينات بداية اعتربت وقد هذا م،1946 لعام ناحليثيا صيد لتنظيم الدولية

 للمشاكل حلول إجياد دف البيئة، مواضيع بشان لوطنيةا والتشريعات الدولية االتفاقيات من جمموعات

 جانب إىل ا والنهوض البيئة محاية كيفية تبني اليت الدولية واالتفاقيات احمللية القوانني خالل من البيئية

 يف االجتاه هذا الطبيعية، والثروات باملصادر الضار وغري العادل والتوزيع البيئية اإلدارة أساليب استخدام
 لعالقتها بالنظر الوطنية أو الدولية البيئية القوانني من بعدد فيها عرفت الدولية تاالتفاقيا أو الوطنية القوانني
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 املستوى فعلى البيئة، مبواضيع القوانني هذه خالل من البيئي الوضع حتسني إبرامها من األساسي واهلدف

 مؤمتر السويدب ستوكهومل مدينة عقدت 1972 عام ففي التلوث، مشكلة ببحث املؤمترات اهتمت الدويل

 أخطار من البيئة محاية إىل اهلادفة واإلقليمية والعاملية الدولية باملؤمترات وتتابعت البشرية للبيئة املتحدة األمم

ا من تربية الناس تربية واىل بل التلوث  الدويل املؤمتر ذلك مثال فيها، يعيشون اليت البيئة على احلفاظ شا

 اهليئات أقيمت كما سابقا، السوفيايت باالحتاد سييتبل مبدينة م1977 عام عقد الذي البيئية للرتبية

 مؤمتر أعقاب يف أقيم الذي للبيئة املتحدة األمم برنامج رأسها وعلى البيئة حلماية املكرسة الدولية واألجهزة

 اليت والفروع األقسام ومنها البيئة حلماية الدويل بالتعاون النهوض جمال يف املتحدة لألمم كأداة ستوكهومل
  . 89ةالدولي املنظمات من كثري خصصتها

 وتنسيق واملعلومات اخلربات وتبادل امللوثات ورصد البحوث إجراء على األجهزة هذه وتعمل بالبيئة للعناية

 خاضعة الغري املناطق يف حىت البيئة حبماية املتعلقة واالتفاقيات التوصيات وإعداد تواملشروعا اخلطط

   .القطبية واملناطق البحار كأعايل الدول من دولة أي لسيادة

 أنشأت م1993 عام ففي البيئة محاية جمال يف األخرى املنظمات من الكثري مع املتحدة األمم تتعاون

 الكوارث من البيئة محاية على املتحدة األمم مع بالتعاون لتعمل جنيف يف الدويل األخضر الصليب منظمة

 األول النصف يف السابق السوفيايت االحتاد رئيس غورباتشوف ميخائيل هو هلا رئيس أول وكان وامللوثات،

 اشتهر الذي" والتنمية البيئة" مؤمتر انعقد بالربازيل جانريو ريودي مدينة ويف م،1992 عام يوينو شهر من

 مائة من كثرأ وحضره دولة، 178 ممثلي ضم حيث التاريخ يف عاملي اجتماع اكرب وهو رضاأل قمة مبؤمتر

 ووضع ومناخه وموارده رضاأل كوكب محاية استهدف رضاأل قمة مؤمتر واحلكومات، الدول رؤساء من

   .البيئة على احملافظة مع الفقر على والقضاء العاملي للنمو سياسة

 كلمة املتحدة لألمم العام األمني ألقى مث املريض، الكوكب ملتاعب احرتاما صمت بدقيقيت املؤمتر بدا وقد

 األكرب النصيب تتحمل األغىن الدول وان معا والتقدم بالتخلف مريضة األرض أن فيها أكد املؤمتر، افتتاح

 بيتهم األرض نأل الفقري اجلنوب وأهل الغين الشمال أهل معنيون اجلميع وان األرض تلويث املسؤولية من

 املقبلة جيالاأل جلأ من رضاأل نقاذإ نأو ، البيئة حساب على تتم ال أن جيب التنمية نأ وأضاف املشرتك،
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 ختام يف املؤمتر واصدر البشري، اجلنس أجناس مجيع بني منسقا عامليا وتعاونا موحدا، دوليا جهدا يستلزم

 إليها االستناد جيب مبدأ 27 ويضم املتحدة األمم يف األعضاء الدول كافة تبنته الذي" ريو عالنإ" أعماله

   .التنمية عملية يف البيئة على احلفاظ اجل من" نسانيةاإل دار" باعتبارها األرضية الكرة إدارة يف

 لدول بيئية ضراراإ نشطتهاأ ختلق الأ تضمن نأ" الدول على يوجب الذي الثاين أاملبد املبادئ هذه همأ ومن

 مع تتعارض اليت واالستهالك اإلنتاج وسائل عن تتخلى أن الدول على يوجب الذي الثامن أواملبد" خرىأ

 الوطنية اإلدارية اهلياكل على يتعني" بأنه يقضي الذي الشعوب مجيع معيشة مستوى ورفع دائم منو حتقيق

  ". البيئية التكاليف تدويل اجل من تناضل أن

 على بعضها يعتمد متداخلة مسائل هي البيئة ومحاية والتنمية لسالما" نأب يقضي الذي (25) رقم واملبدأ

 وهي" والعشرين الواحد القرن عمالأ جدول" باسم عرفت مفصلة عمل خطة عالنباإل رفقتأو " بعض

 القابلة التنمية" يأ البيئة متطلبات مع املتوافقة التنمية مبادئ تتضمن صفحة 800 من تتكون وثيقة

  . االقتصادي النشاط ميادين كافة يف لالستمرار

 اهلامة، البيئية القضايا من كبري عدد عالج يف واخفق املرجوة، التوقعات حيقق مل األرض قمة مؤمتر نأ غري

 يف االحفورية الطاقة دور ومشكلة الفقرية، الدول تقدمها اليت التنمية مساعدات بنسبة يتعلق فيما خاصة
 املناخ تغيري واتفاقيايت والعشرين احلادي القرن عمالأ وجدول" ريو" إعالن أن كما األرض حرارة زيادة

   .قليال الإ ملزمة وغري مفصلة غري نصوص كلها احليوي والتنوع

 نيويورك يف املتحدة األمم عقدته الذي التايل األرض قمة مؤمتر انتهى م1997 عام يونيو واخرأ ويف

 األرض حرارة ارتفاع ةمملقاو  جديدة إجراءات اختاذ يتضمن البيئة محاية بشان ختامي بيان إقرار يف بالفشل

 كما يواجهها، اليت املعقدة البيئة مشاكل حلل السياسية اإلرادة احلكومات لدى ليس انه املؤمتر رئيس وأكد

 اخلالفات إىل الفشل هذا ويعزي املؤمتر، بفشل دولة 170 وعددها املشاركة الدول مندويب اغلب اعرتف

 مالية، مبساعدات تطالب اليت النامية والدول بيئية، مببادرات تطالب اليت الصناعية الدول بني املستعصية

 أكد اخلتامي البيان من بدال األخرية اللحظة يف إليها التوصل مت وثيقة بنيويورك األرض قمة مؤمتر اقر وقد

 التحديات اكرب احد تشكل املناخية التغريات وان العميق للقلق يدعو البيئي للوضع املتزايد التدهور أن فيها

 ضرورة حول شامال ليس ولكنه واسع توافق يوجد انه والعشرين الواحد القرن خالل العامل سيواجهها اليت



 جداول وفق الغازات النبعاث كبري خفض إىل تؤدي الصناعية للدول وعادلة واقعية ملزمة، قيود اعتماد

  . 90ةحمدد زمنية

   :اآليت النحو وعلى املشرتكة البيئة حلماية أمهية 91األلفية مبناسبة املتحدة األمم مؤمتر أوىل وقد

 أفسدته كوكب على العيش خطر من واملستقبل احلاضر الوقت يف مجعاء البشرية لتخليص اجلهد ذلب/ 1

م إلشباع تكفي موارده تعد ومل فيه، رجعة ال حنو على البشرية األنشطة    .احتياجا

   .املستدامة والتنمية بالبيئة املتعلقة املستدامة التنمية مبادئ دعم كيدأت/ 2

  .ورعايتها الطبيعة حلفظ البيئة نشطةأ يف الطبيعية البيئة يف جديدة خالقياتأ تطبيق/ 3

   .مستدامة تنمية وتنميتها وحفظها أنواعها جبميع الغابات إلدارة اجلماعية اجلهود تكثيف/ 4

 اليت البلدان يف تاما تنفيذا التصحر مكافحة واتفاقية البيولوجي التنوع اتفاقية تنفيذ على بشدة احلث/ 5

   .إفريقيا يف سيماوال خطرية بصورة لكليهما أو لتصحر أو جلفاف تتعرض

 اإلقليمي الصعيد من كل على املياه إلدارة اسرتاتيجيات بوضع املياه، ملوارد احملتمل غري االستغالل وفق/ 6

   .كافية بكميات توافرها مع عادلة بصورة عليها احلصول إمكانية يعزز مبا واحمللي، والوطين

   .اإلنسان فيها يتسبب اليت الطبيعية الكوارث أثار عدد خفض اجل من التعاون تكثيف/ 7

 وجمموعة البشري سناجل بتسلسل املتعلقة املعلومات إىل الوصول حرية كفالة/ 8

 . 92ةالوراثي العوامل 

 

 

 

                                                             
   . سابق مرجع التلوث، من البيئة حماية :السماحي محمد الدكتور 90
  -2007- األردن عمان والتوزيع للنشر الثقافة دار ،حومدة عواد غالب والدكتور الفتالوي حسن سهيل الدكتور األستاذ الثاني، العام الدولي القانون 91
 . م2000أيلول  8 في المتحدة لألمم العامة الجمعية من الصادر األلفية بشان المتحدة األمم إعالن 92



  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
 المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية

 
 
 
 
 



من املبادئ العامة يف القانون الدويل مبدأ املسؤولية القانونية وهو يعين أن شخص القانون الدويل 
  : يتحمل املسؤولية القانونية إذا توافر شرطان

والذي يتمثل يف ارتكاب الدولة فعال غري مشروع دوليا، والذي يعين ) العنصر املوضوعي: (األول الشرط
  . خمالفتها ألحد االلتزامات القانونية الدولية

ا ) العنصر الشخصي: (الشرط الثاين والذي يتمثل يف نسبة هذا القول إىل تلك الدولة أو أحد أجهز
  . الرمسية

قامت املسؤولية يف حق الدولة، وميكن مطالبتها بالتعويض يف حالة حتثث الضرر  فإذا توافر هذان الشرطان
  . على أثر ارتكاب الفعل غري املشروع دوليا

  : وعلى هذا األساس فضلنا تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث مستقلة

  . االجتاهات املعاصرة للمسؤولية الدولية: املبحث األول

  . انوين الدويل للمسؤولية الدولية عن األضرار البيئيةالتنظيم الق: املبحث الثاين

  . محاية البيئة عن طريق العقوبات املتعلقة حبماية البيئة: املبحث الثالث

  

  

  

  

 

 

  



  . االتجاهات المعاصرة للمسؤولية الدولية: المبحث األول

ويل والوطين، ويتأثر تعد املسؤولية أحد املبادئ األساسية ألي نظام قانوين سواءا على الصعيدين الد  
مفهومها بتطور النظام القانوين للمجتمع، وكذلك بالتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للعالقات 

  . بني أشخاص القانون

  فما هو مفهوم املسؤولية الدولية؟ وما هي االجتاهات اليت ظهرت ملعاجلة هذا املوضوع؟ 

  : قسيم هذا املبحث إىل املطلبني اآلتينيلإلجابة على هذه التساؤالت فإننا حنبذ ت

  . مفهوم املسؤولية الدولية: املطلب األول

  . االجتاهات احلديثة للمسؤولية الدولية: املطلب الثاين

  . مفهوم المسؤولية الدولية: المطلب األول

تمع الدويل الكثري من املوا   قف اليت يثري نشاط الدولة، على مستوى العالقات الدولية يف إطار ا
تدعو الدولة إىل املطالبة بتطبيق أحكام وقواعد القانون الدويل العام، وضرورة احرتامها، ويكتسب األمر 
حساسية خاصة حيثما تعمد دولة أو أحد أشخاص القانون الدويل العام إىل اخلروج على أحكام القانون 

صورة من الصور، سواء فيما يتعلق  الدويل العام يف مواجهة الدولة، بأي شكل من األشكال، أو حتت أي
ا، أو فيما يتعلق بأحد مواطنيها الذين يوجدون باخلارج ألي سبب من األسباب، هنا  مبصاحل الدولة ذا
يثور اخلالف بني دولتني أو شخصني من أشخاص القانون الدويل العام حول تطبيق أو تفسري أحكام 

أ الدولة اليت تطالب بتطبيق القانون الدويل وااللتزام بأحكامه إىل القانون الدويل العام الواجبة االحرتام، وتلج
دف محل الدولة اليت ختالف القانون الدويل إىل االلتزام مبوجبات تطبيقه تطبيقا صحيحا،  أساليب متعددة 

ا، أ ا من أضرار نتيجة لذلك، إما بإعادة األمور إىل نصا و باحلصول أو للحصول على تعويض عما أصا
وتتوسل الدولة للوصول إىل هذه . لى ترضية كافية، أو بالتعويض املادي الذي جيرب ما وقع من أضرارع

النتيجة، بأساليب متنوعة، تندرج من معاجلة األمر من خالل القنوات الدبلوماسية إىل التدخل املباشر 
مثل (زة منظمة دولية لفرض احرتام القانون سواء بعمل فردي، أو من خالل عمل مجاعي بواسطة أحد أجه



، وقد تتم معاجلة األمر من خالل عمل القنوات الدبلوماسية إىل التدخل املباشر لفرض احرتام )جملس األمن
مثل جملس (القانون سواء بعمل فردي، أو من خالل عمل مجاعي بواسطة أحد أجهزة منظمة دولية 

ولة املخالفة، باستخدام القوة املسلحة، وقد ، وقد يصل األمر إىل حد اختاذ إجراءات ثأرية ضد الد)األمن
تتم معاجلة األمر من خالل اللجوء إىل القضاء أو التحكيم الدوليني، ويف مجيع هذه احلاالت يكون أساس 

  . حترك الدولة لفرض احرتام القانون الدويل، هو املسؤولية الدولية للدولة املخالفة

الدولية قد أصبح من مبادئ القانون الدويل املستقرة منذ القرن وميكن القول بصفة عامة أن مبدأ املسؤولية 
التاسع عشر، بعد جتاوز بعض اخلالفات الفقهية حوله من حيث املفهوم والطبيعة والشروط، وأصبح من 
املبادئ املسلمة أن املسؤولية الدولية تعين جمموعة من القواعد القانونية اليت حتكم أي عمل أو واقعة تنسب 

د أشخاص القانون الدويل، وينم عنها ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدويل، وما يرتتب إىل أح
 . 93على ذلك من التزام األول بالتعويض

ويرتتب عن متتع الشخص القانوين الدويل باحلقوق و متتعه االلتزامات أن تقع على كاهله املسؤولية الدولية 
  . مما يقتضي تعريف املسؤولية الدولية

  . هناك تعريف كالسيكي و تعريف حديث: يف المسؤولية الدوليةتعر 

املسؤولية الدولية وفقا للتعريف الكالسيكي هي ذلك النظام القانوين الذي تلتزم  :تعريف كالسيكي: أوال
وبذلك فإن املسؤولية  94مبوجبه دولة أتت عمال غري مشروع بتعويض دولة أخرى تضررت من هذا العمل

" فاتل"، وتلك هي النظرية اليت أرساها 95ال على عاتق دولة، وال تثريها إال دولة ملصلحتهاالدولية ال تقع إ
كل من يسيء معاملة مواطن فإنه يسيء بطريق غري مباشر إىل الدولة اليت تلتزم حبماية هذا "إذ قال 
ضحية ، بناء على ذلك فسواء تضررت الدولة من عمل غري مشروع لدولة أخرى، كأن تكون 96"املواطن

صاروخ قذفته حنو إقليمها، أو تضرر أحد مواطنيها من تصرف تلك الدولة، كأن تؤمم ملكيته دون تعويض، 
فإن املطالبة الدولية ال تكون إال من قبل الدولة املتضررة جتاه الدولة اليت صدر منها الفعل غري املشروع حىت 
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ملسؤولية الدولية ال تقوم إال بني دولتني رغم  ومبعىن أخر فإن ا. ولو كان الضرر قد مس أحد مواطنيها فقط
ولقد استقرت احملكمة الدائمة للعدل الدويل على هذا . كون الضرر مل يلحق إال فردا حيمل جنسية إحدامها

فيما يتعلق بعمل "يف قضية الفوسفات املغريب، بأنه  1938جوان  14االجتاه حينما حكمت بتاريخ 
ف حلقوق االتفاقية لدولة أخرى، فإن املسؤولية الدولية تقوم مباشرة يف منسوب للدولة وموصوف بأنه خمال
  . نطاق العالقات بني هاتني الدولتني

غري أن القانون الدويل يعرتف باألهلية القانونية الدولية للمنظمات الدولية و األفراد مما يستتبع أن يتحملوا 
  . 97املسؤولية الدولية إن أساؤوا استعمال حقوقهم

  . منيز بني املسؤولية املدنية الدولية واملسؤولية اجلنائية الدولية :تعريف حديث: ثانيا

نظام قانوين يسعى : "املسؤولية الدولية حسب حممد السعيد الدقاق هي: المسؤولية المدنية الدولية -1
ط أتاه إىل تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدويل عن األضرار اليت حلقت به نتيجة نشا

  . 98شخص آخر أو أكثر من أشخاص القانون الدويل

يتبني من هذا التعريف أنه ال يشرتط يف الفعل الصادر من أحد األشخاص الدولية أن يوصف بأنه غري 
مشروع أو خمالف لاللتزامات الدولية كما هو متداول لدى بعض الكتاب ألن الشخص القانوين الدويل قد 

انونية الدولية بضرر وهو يف حالة استعماله حقه املقرر دوليا فحسب، كأن يصيب غريه من األشخاص الق
ا أن تصيب دولة أخرى  تستغل دولة معينة يف منطقة حدودية منشأة نووية أو مصنعا كيميائيا من شأ

  . بأضرار من خالل حادت نووي أو انبعاث مواد ملوثة

ا متتد إىل أنشطة الدولة اليت تصيب دوال لذلك يذهب إىل أن هناك تطورا يف املسؤولية الدولية م فاده أ
  . أخرى بأضرار والسيما يف إطار التجارب الذرية

  : على هذا األساس ميكن إمجال شروط املسؤولية الدولية فيما يأيت
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أن يوجد نشاط سواء يشكل خمالفة لقاعدة من القواعد الدولية العرفية أو االتفاقية إما بإتيان عمل  -1
ان على الدولة أال تقوم به أو سليب كان على الدولة أن تؤديه و امتنعت عن ذلك أو يعترب مشروعا اجيايب ك

  . يف نظر القانون الدويل

  ). دولة، منظمة دولية، فرد( أن ينسب هذا النشاط إىل شخص قانوين دويل  -2

مبعىن أن يكون أن يصيب هذا النشاط شخصا دوليا أخر بضرر ويشرتط يف الضرر أن يكون جديا،  -3
إخالل فعلي حبقوق الشخص الذي يشكو الضرر، مت يستوي أن يكون ماديا كاالعتداء على حدود دولة 

  . 99أو سفينة من سفنها، أو أدبيا كامتهان كرامة ممثل الدولة أو اإلخالل بواجب االحرتام حنوها

والضرر الذي أصاب شخصا أن تكون عالقة السببية بني الفعل والنشاط الصادر من الشخص الدويل  -4
  . دوليا آخر، أي أن يكون هذا الضرر نتيجة لذلك الفعل أو النشاط

حيث ذهب  100عرف الفقه الدويل خالفا حول أساس املسؤولية الدولية: المسؤولية الجنائية الدولية -2
أساس  رجانب من الفقه إىل وجوب توافر خطأ ميكن أن ينسب إىل شخص قانوين دويل حىت ميكن تواف

املسؤولية الدولية، وعلى الرغم من استناد هذه الوجهة من النظر إىل عدد من السوابق القضائية فإن الرأي 
ذا الرأي، ويذهب تفضيل استخدام تعبريات أكرت موضوعية وانضباطا مثل العمل، أو  الغالب ال يأخذ 

  . غري املشروع" التصرف"الواقعية أو السلوك 

أخذت به جلنة القانون الدويل يف مشروعها بشأن مسؤولية الدول، حيث جاء باملادة  وهذا املنحى هو الذي
" غري مشروع دوليا تقوم به دولة ما يستتبع مسؤوليتها الدولية) واقعة(أي فعل "األوىل من هذا املشروع أن 

نية نشوء مسؤولية وبديهي أن هذا املبدأ العام ال يؤثر يف حقيقة ما أسفرت عنه التطورات الدولية من إمكا
ا، بل على الرغم من مشروعيتها  الدولة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل وال تعد غري مشروعة يف ذا

  . ميكن أن ترتتب عليها مسؤولية الدولة على أساس املخاطر
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خنطوها، ولئن كان التعرف على األساس النظري للمسؤولية الدولية هو اخلطوة األوىل اليت يتعني علينا أن 
فإنه يتعني بعد ذلك الوقوف على الشخص الذي ميكن أن تنسب إليه الواقعة أو العمل الذي يودي إىل 
نشوء املسؤولية الدولية، إذا كان من املسلم أن هي الشخص الدويل الرئيسي يف ميدان املسؤولية الدولية فإن 

ا ليست الشخص الوحيد يف هذا املي دان، وحيث ظهرت املنظمات الدولية من املتعني االنتباه إىل أ
فضال عن أن الدولة . وأصبحت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية لتجعلها أهال للتحمل باملسؤولية الدولية

ا واألعضاء الذين يتحدثون بامسها فحسب، ولكنها تسأل باملثل عن  ال تسأل فقط عن أعمال سلطا
وأخريا فقد . فراد املقيمني على إقليمها إذا ما توفرت شروط معينةأفعال األفراد العاديني من رعاياها، واأل

يكون هناك من الظروف ما يؤدي إىل انتفاء املسؤولية الدولية، رغم وقوع اخلطأ أو إتيان العمل غري املشروع 
  . وذلك بسبب خطأ املضرور ،أو توافر بعض الظروف اخلارجية اليت حتول دون انعقاد املسؤولية الدولية

لمسؤولية الدولية، ونتناول لمن هنا فإننا نقسم أساس املسؤولية إىل ثالث نعرض يف األول األساس النظري و 
يف الثاين نسبة الواقعة املنشئة املسؤولية الدولية إىل شخص دويل وأخريا نعرض يف الثالث ألحوال انتفاء 

  . املسؤولية الدولية

على الرغم من تعدد اآلراء الفقهية وتشعبها حول  :دوليةالنظريات المختلفة في أساس المسؤولية ال -1
أساس املسؤولية الدولية، فإن الفقه الدويل يتفق على أن أساس املسؤولية الدولية يرتدد بني نظريات ثالث 

  . نظرية اخلطأ ونظرية الواقعة غري املشروعة دوليا، ونظرية املسؤولية على أساس املخاطر:هي 

إىل نقل نظرية اخلطأ من ) الفقيه جروسيوس(مد بعض أباء القانون الدويل احلديث ع: أوال نظرية الخطأ
إطار النظام القانوين الداخلي إىل دائرة النظام القانوين الدويل حيث ذهب إىل القول بأن الدولة تسأل عن 

ا، فتنشأ مسؤوليتها عندئذ على أسا س اشرتاكها يف تصرفات رعاياها إذا نسب خطأ أو إمهال إىل الدولة ذا
ا أجازت التصرف بأي  وقوع الضرر نتيجة إمهاهلا يف احليلولة دون وقوع التصرف اخلاطئ من رعاياها، أو أل
شكل من األشكال بامتناعها عن معاقبة املخطئ، أو بتمكينه من اإلفالت من العقاب وقد لقيت هذه 

ومن املتفق عليه يف الفقه الدويل . املة األجانبالنظرية قبوال واسعا يف الفقه الدويل، خاصة فيما يتعلق مبع
أن اخلطأ هو السلوك الدويل الضار بدولة أخرى، والذي ينطوي على خروج عن املألوف من جانب الدولة، 

وال يشرتط يف اخلطأ أن يقع بسوء نية، إذ . سواء كان هذا السلوك عمل اجيايب أو جمرد امتناع عن عمل



عمد أو اإلمهال، أي أن مسؤولية الدولة على أساس اخلطأ تتحقق حىت يف تلك يستوي أن يكون مرده إىل ال
األحوال اليت ال يقصد فيها ممثل الدولة أو يتعمد إحلاق الضرر بالدولة األخرى، ولكنه ال يبدل العناية 

يف إدارة الواجبة، واملقصود بالعناية الواجبة يف القانون الدويل، ما يتسم به سلوك الدولة عادة من يقظة 
ا الداخلية للحيلولة دون وقوع أفعال ضارة تلحق بغريها من الدول أو برعايا هذه الدول   . شؤو

وقد ضلت نظرية اخلطأ هي األساس النظري الوحيد للمسؤولية الدولية حىت مطلع القرن احلايل عندما 
انتقادات حادة لنظرية اخلطأ،  ظهرت النظرية املوضوعية اليت صاغها الفقيه االيطايل أنزيلويت، والذي وجه

  . فبدأ الفقه الدويل يتخلى عن هذه النظرية تدرجييا، وبدأ ينقسم حوهلا

وجتدر اإلشارة إىل أن نظرية اخلطأ قد وجدت سبيلها إىل عدد كبري من أحكام التحكيم والقضاء الدوليني 
لكة املتحدة والواليات املتحدة من أشهرها احلكم الذي أصدرته هيئة التحكيم يف حتكيم ألباما بني املم

والذي عقد يف مدينة جنيف، حيت قضت اهليئة بأن الواليات املتحدة األمريكية  1872األمريكية يف عام 
لذا قضت احملكمة مبسؤولية . مل تبدل العناية الواجبة املتطلبة يف سلوك الدولة احملايدة بني األطراف املتحاربة

  . طأاململكة املتحدة على أساس اخل

كما رفضت هيئات أخرى تقرير املسؤولية الدولية النتفاء عنصر اخلطأ الذي ميكن نسبته للدولة، مثلما 
، واليت أقامتها الواليات 1933حدث يف قضية البعثة التبشريية األمريكية يف سرياليون، ويف قضية يف عام 

األمريكي نويس من أضرار حيث قضت املتحدة األمريكية ضد بنما للمطالبة بالتعويض عما أصاب املواطن 
احملكمة بعدم مسؤولية احلكومة البنمية لعدم ثبوت اخلطأ يف جانبها، إذ مل يثبت تقصريها يف واجبها يف 

  . 101حفظ األمن والنظام

أما حكم حمكمة العدل الدولية، يف قضية مضيق كورفو، فقد أثار نقاشا واسعا يف الفقه حول ما إذا كان 
إىل نظرية اخلطأ يف جمال تقريره ملسؤولية ألبانيا عن عملية وضع األلغام البحرية يف مضيق   احلكم قد استند
  . كورفو من عدمه
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وأي ما كان الرأي الفقهي بشأن نظرية اخلطأ كأساس للمسؤولية الدولية، فإننا نرى أن هذه النظرية مازالت 
تعد أساسا وحيدا للمسؤولية الدولية، مثلما   صاحلة لتأسيس املسؤولية الدولية، يف بعض احلاالت ولكنها مل

ا يف  اية القرن املاضي، ومطلع هذا القرن وليس أدل على ذلك من أن نظرية اخلطأ يؤخذ  كان احلال يف 
بعض حاالت مسؤولية الدولة عن األضرار البيئية العابرة للحدود، حينما يثبت تقصري الدولة يف بدل العناية 

دون عبور مصدر التلوث إقليم الدولة إىل دولة أو دول جماورة، كما أن بعض املعاهدات  الواجبة يف احليلولة
الدولية احلديثة مازالت تعتمد اخلطأ معيارا وأساسا لتقرير مسؤولية الدولة عن بعض أوجه النشاط اليت قد 

ا   . يظن أن املسؤولية على أساس املخاطر هي السبيل الوحيد لتقرير املسؤولية بشأ

  : نظرية الواقعة غير المشروعة دوليا: انياث

يقع فعل دولة غري مشروع "الواردة باملادة الثالثة من مشروع جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول أن 
  : دوليا حني

   .ميكن أن ينسب إىل الدولة مبقتضى القانون الدويل ،تصرف يتمثل يف عمل التقصري عن عمل -)أ(

 . 102تصرف انتهاكا اللتزام دويل على الدولةويشكل هذا ال -)ب(

وإذا كان التقنيني يعرب عن الشكل األخري واملعاصر هلذه النظرية، فإن الفضل يف صياغتها وكما سبقت 
اإلشارة، يرجع إىل رواد املدرسة املوضوعية من أمثال أنزيلويت وكافاليريي وغريهم ممن شددوا على أن أساس 

يكمن يف نسبة فعل غري مشرع إىل الدولة، أي إتيان سلوك ينسب إىل الدولة، وفقا  املسئولية الدولية للدولة
 . ألحكام القانون الدويل،قد يكون فعال أو امتناعا مبا يشكل خمافة ألحد االلتزامات الدولية

ومعيار عدم املشروعية معيار موضوعي هو خمالفة أو انتهاك أي التزام دويل، أيا كان مصدره، هذه املخالفة 
تعد الواقعة املنشأة للمسؤولية الدولية، وهكذا ميكن القول بأنه يشرتط وفقا لنظرية الواقعة غري املشروعة 

ا يف مشروع جلنة القان ) املادة الثالثة املشار إليها آنفا(ون الدويل دوليا، وعلى النحو الذي جرى تقنينها 
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ا  توافر عنصرين أوهلما نسبة الواقعة إىل احد أشخاص القانون الدويل ، وثانيهما أن تكون الواقعة يف ذا
  . 103خمالفة اللتزام دويل يقع على عاتق الشخص الدويل، أي أن تكون الواقعة غري مشروعة دوليا

نظرية الواقعة غري املشروعة دوليا اعتمادا كبريا يف العديد من األحكام اليت  وقد اعتمد القضاء الدويل على
صدرت عن احملكمة الدائمة للعدل الدويل وحمكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم الدولية، وحسبنا أن 

 يف النزاع بني 1928سبتمرب  13نشري هنا إىل احلكم الذي أصدرته احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف 
، وأحكام حمكمة 1938يونيو  14أملانيا وبولندا بشأن مصنع شورزوف، ويف قضية فوسفات املغرب يف 

، حيث حتدثت عن إخفاق 1949ديسمرب  15أفريل و 19العدل الدولية يف قضية مضيق كورفو يف 
و، بقيامها ألبانيا يف الوفاء بالتزام دويل كان يفرض عليها إخطار الدول اليت تستخدم سفنها مضيق كورف

بوضع ألغام حبرية يف املضيق، كما استندت إليها يف رأيها االستشاري اخلاص بتعويض موظفي األمم املتحدة 
يف أعقاب حادث مقتل الكونت برنادوت  1949أتناء تأديتهم ألعمال وظائفهم، الذي أصدرته عام 

 15يف   barcelona tractionوسيط األمم املتحدة يف فلسطني وحكمها يف قضية برشلونة تراكشن 
ا  1970فرباير  والذي ذهبت فيه إىل أنه كان من حق احلكومة البلجيكية أن تتقدم بشكوى، لو أ

بث أن أحد حقوقها قد جرى املساس به، وأن هناك مثة انتهاك اللتزام دويل ناشئ عن ثاستطاعت أن ت
الدولية على هذه النظرية يف العديد من  معاهدة أو قاعدة قانونية دولية ما، كما اعتمدت هيئات التحكيم

ا   . األحكام اليت أصدر

مل يلتفت الفقه الدويل إىل درجة عدم املشروعية  :درجة عدم مشروعية الواقعة المنشأة للمسؤولية الدولية
يف الواقعة املنشأة للمسؤولية الدولية، مكتفيا بالتأكيد على أن أي انتهاك اللتزام تفرضه أحكام القانون 
الدويل يؤذي إىل نشوء املسؤولية الدولية، وإذا كان هذا املوقف قد بدأ طبيعيا يف ضل النظرة التقليدية ملبدأ 

دولة، فإن التطورات الدولية اليت أدت إىل فرض املزيد من احلدود على مبدأ سيادة الدولة يف ظل سيادة ال
التنظيم الدويل املعاصر، قد أدت إىل طرح التساؤل البديهي حول ما إذا كانت مجيع االنتهاكات اليت تقع 

ة ؟ أم أن هناك حاجة من جانب الدولة ألحكام القانون الدويل تشكل طائفة واحدة من طوائف املسؤولي
إلقامة نوع من التدرج مياثل ذلك الذي تعرفه األنظمة القانونية الداخلية، بني مسؤولية مدنية ومسؤولية 
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جنائية، وإجراء تفرقة يف إطار هذا النوع األخري من املسؤولية وقد أخذت جلنة القانون الدويل موقفا واضحا 
إىل وجهة النظر القائلة بوجوب تدرج يف مدى عدم املشروعية يف اإلجابة عن هذه التساؤالت، باحنيازها 

الدولية للواقعة املنشأة للمسؤولية الدولية والوصول إىل حد اعتبار بعض الوقائع غري املشروعة دوليا مبثابة 
جرائم دولية تنسب إىل الدولة حيت جاء باملادة التاسعة عشر من مشروع جلنة القانون الدويل بشأن 

يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاكا اللتزام دويل فعال غري مشروع دوليا أيا كان  - 1"لدول مسؤولية ا
يشكل الفعل غري املشروع دوليا جرمية دولية حني ينجم عن انتهاك الدولة التزاما  -2حمل التزام املنتهك، 

تعرتف هذه اجلماعة كلها دوليا هو من علو األمهية بالنسبة لصيانة مصاحل أساسية للجماعة الدولية حبيث 
، وبناء على قواعد القانون الدويل املرعية 2مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة  -3بأن انتهاكه يشكل جرمية، 

  . اإلجراء، ميكن للجرمية الدولية أن تنجم خصوصا

بتحرمي  عن انتهاك خطري اللتزام دويل ألمهية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني كااللتزام -)أ(
  . العدوان

عن انتهاك خطري اللتزام دويل ألمهية جوهرية لضمان حق الشعوب يف تقرير مصريها، كااللتزام  -)ب(
  . بتحرمي فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة

عن انتهاك خطري وواسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية الشخص اإلنساين،   -)ج(
  . رمي االسرتقاق وبتحرمي اإلبادة اجلماعية وبتحرمي الفصل العنصريكااللتزامات بتح

عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية وصون البيئة البشرية كااللتزامات بتحرمي  -)د(
  . التلويث اجلسيم للجو أو للبخار

  ". جنحة دولية  ، يشكل2كل فعل غري مشروع دوليا، ال يكون جرمية دوليا طبقا للفقرة   -4

إال أن جلنة القانون سرعان ما عدلت ،مع األسف الشديد، عن هذا االجتاه يف مشروعها الذي أقرته يف عام 
من املشروع املشار إليه اكتفاء بالفصل الثالث من الباب الثاين  19، حيث مت حذف نص املادة 2001

  . 104"نامجة من القواعد القطعية للقانون الدويلاإلخالل اخلطري بالتزامات "من املشروع، والذي محل عنوان 
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عرفت األنظمة القانونية الداخلية، ومنذ وقت مبكر، اجتاها لتأسيس املسؤولية املدنية  :نظرية المخاطر: ثالثا
على جمرد الضرر الذي يلحق املضرور، دون حاجة إلثبات خطأ ينسب إىل الشخص الذي جيب أن يتحمل 

النظرية أمهية خاصة يف ضوء التقدم العلمي والفين الكبري أذى إىل ظهور أنواع  باملسؤولية، واكتسبت هذه
ا أجهزة أو كيانات هلا قوة اقتصادية جتعل املضرور يف  ا تقوم  من النشاط ذات الطبيعة اخلطرة يف ذا

د مت األخذ موقف بالغ السوء فيما لو حتمل بعبء إثبات اخلطأ يف جانب القائم بالنشاط اخلطر يف ذاته، وق
  . ذه النظرية يف األنظمة القانونية الداخلية، وطبقها القضاء يف خمتلف دول العامل

وسرعان ما وجدت املسؤولية على أساس املخاطر أو املسؤولية املطلقة طريقها إىل الفقه الدويل فقد بدأ 
طلقة أي تلك املسؤولية اليت ال ولية املداحلديث يف فقه القانون الدويل مند وقت غري قصري عن املسؤولية ال

يشرتط  لقيامها الواقعة غري املشروعة دوليا، اكتفاء حبدوث الضرر وقيام عالقة السببية، وقد مث األخذ مببدأ 
املسؤولية املطلقة يف عدد من األنظمة القانونية االتفاقية ومن أبرز هذه األنظمة اخلاصة، املعاهدة الدولية 

اخلاصة باملبادئ اليت حتكم نشاط الدول يف ارتياد واستغالل الفضاء اخلارجي مبا ، و 1967املوقعة يف عام 
يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، واليت أعلنت مسؤولية الدولة مسؤولية مطلقة دون اشرتاط وقوع 

ت أي خطأ أو عمل غري مشروع من جانبها عن كافة األضرار اليت تصيب الغري نتيجة إطالق املركبا
الفضائية، وغريها من األشياء اليت تطلق يف الفضاء اخلارجي وذلك إذا كانت تلك األضرار قد أصابت شيئا 

  . أو كائنا على األرض أو طائرة أثناء حتليقها يف طبقات اهلواء

وال جيب يف هذه احلاالت إثبات أي نوع من اخلطأ قبل الدولة اليت ترتتب مسؤوليتها الدولية مبجرد وقوع 
ا فإن مسؤولية الدولة تقوم ال ضرر، أما األضرار اليت تصيب املركبات الفضائية أو األشخاص املوجودين 

على األساس التقليدي وهو وجوب توافر اخلطأ الذي أدى إىل وقوع الضرر ويذهب جانب من الفقه إىل 
الدويل العريف املعاصر  تأكيد أنه حىت إذا ما ضربنا صفحا عن تلك األنظمة اخلاصة فإنه مثة يف القانون

قاعدة تتعلق مببدأ املسؤولية الدولية عن أوجه النشاط اخلطرة اليت متارسها الدولة، مع تسليمنا مع ذلك 
اجلانب من الفقه بأن حتديد ما يوصف بأوجه النشاط اخلطرة يعترب أمرا بالغ الدقة والصعوبة، فإننا نعتمد 

هاما لبعض أحوال املسؤولية الدولية، وخاصة فيما يتصل ببعض  اعتمادا جازما أن هذا املبدأ يقدم أساسا
األضرار اليت تصيب البيئة، نتيجة استخدام بعض القوى اخلطرة مثل إجراء التفجريات النووية أو استخدام 



الطاقة النووية يف تسيري السفن، وما ميكن أن ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بالبيئة يف أي شكل من 
على أساس مبدأ املسؤولية الدولية املسئولة عن مثل تلك األوجه من النشاط مسؤولية  أشكاهلا، وذلك

مطلقة، طاملا ترتب الضرر وتوافرت رابطة السببية بينه وبني العمل املسبب للضرر،وحىت ولو كان مشروعا يف 
  . 105حد ذاته

كما سبقت اإلشارة،   بات من املسلم: نسبة الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية إلى شخص دولي -2
أن املسؤولية الدولية رابطة قانونية بني شخصني من أشخاص القانون الدويل العام، ومن مث فإن من املتعني 
أن تنسب الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية إىل أحد أشخاص القانون الدويل العام، دولة أو منظمة دولية، 

ملسؤولية الدولية وتنسب إىل أفراد عاديني ،فإن الدولة تسأل عنها يف أما أعمال األفراد،أي الوقائع اليت تنشأ ا
  . حدود وبشروط معينة، وبعبارة أخرى فإن بعض هذه الوقائع تنسب بدورها إىل الدولة

من املسلم به أن التصرفات اليت تصدر  :نسبة الواقعة إلى أحد أعضاء الدولة أو سلطاتها العامة: أوال
ا، طاملا صدر التصرف عن عن أعضاء الدولة، بوص ا، تنسب إىل الدولة ذا ا يف التعبري عن أراد فهم أدوا

العضو حبكم قيامه بوظيفته، أو حبكم املركز الذي يشغله فيها، وقد يتصرف العضو يف احلدود اليت رمستها 
ان التصرف الختصاصه قواعد القانون الداخلي، وينسب تصرفه يف هذه احلالة إىل الدولة مباشرة، فإن ك

ميثل واقعة تنشئ املسؤولية الدولية، حتملت الدولة جتاوزا منه حلدود االختصاص اليت يقررها القانون 
الداخلي، أو باملخالفة للتعليمات اليت تلقاها من دولته، لقد جرى العرف الدويل على أن تصرف عرف 

الدولية، لو كان ما نسب إىل عضو الدولة ينسب يف احلالني إىل الدولة مباشرة، حيث تقوم مسؤوليتها 
وقد عرب مشروع جلنة القانون الدويل عن هذا املعىن  106الدولة من الوقائع املوجبة لنشوء املسؤولية الدولية

  . بوضوح يف املادة العاشرة منه

 وال تثري التصرفات اليت تصدر عن السلطات املختلفة يف الدولة مشكلة من أي نوع فيما يتعلق بنسبتها إىل
الدولة، وانعقاد مسؤولية الدولة فيما لو كان ما نسب إىل هذه السلطات يشكل واقعة من الوقائع املوجبة 

  . للمسؤولية الدولية
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ينظر القانون الدويل إىل ما يصدر عن السلطة التشريعية يف الدولة من قوانني : السلطة التشريعية -1
من مظاهر نشاطها، فإن انطوى هذا التعبري على ما  وتشريعات، على أنه تعبري عن إرادة الدولة، ومظهر

يوجب مسؤولية الدولة، أي كان مكونا لواقعة من الوقائع املنشئة للمسؤولية الدولية حتملت الدولة عبء 
املسؤولية الدولية عن مثل هذا القانون، فالقوانني الدخيلة كما سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدويل أن 

لقانون الدويل ويف رأي احملكمة مبثابة واقعة مادية، أو تعبري عن إرادة الدولة أو مظهر تعد يف نظر ا"عربت 
ا يف ذلك شأن األحكام القضائية الداخلية أو اإلجراءات اإلدارية الداخلية ، 107"من مظاهر نشاطها، شأ

املقيمني يف الدولة فالقانون الذي تصدره السلطة التشريعية للدولة، والذي تقضي أحكامه حبرمان األجانب "
ا الدولة يف مواجهة دولة أخرى أو دول أخرى مبنحة لألجانب  من التمتع حبق من احلقوق اليت التزمت 
املقيمني فيها، أو باحملافظة على متتعهم به، يضل قائما، نافد املفعول منتجا ألثاره يف الدائرة الداخلية، غري 

ية، مستوجبا للمسؤولية الدولية، ومن مت للتعويض وقد يكون هذا أنه يعد عمال غري مشروع يف الدائرة الدول
  ". التعويض هو إلغاء هذا القانون

وال تتوقف مسؤولية الدولة عندما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانني، بل متتد إىل أحكام الدستور ذاته، 
بناء  1932فرباير  04ته يف وقد ذهبت احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف رأيها االستشاري الذي أصدر 

ال حيق لدولة "على طلب عصبة األمم، بشأن النزاع بني بولندا ومدينة دانتزج احلرة، حيث قررت احملكمة أنه 
أن حتتج بأحكام دستورها قبل دولة أخرى بغية التخلص من االلتزامات اليت يفرضها عليها القانون الدويل 

ويرتتب على ذلك أن مسألة معاملة الرعايا البولنديني، أو األشخاص ... أو االتفاقيات اليت هي طرفا فيها
الذين من أصل بولندي أو الذين يتحدثون البولندية إمنا يفصل فيها على أساس قواعد القانون الدويل 

  . 108"وأحكام املعاهدات القائمة بني بولندا ودنتزج

وجتدر اإلشارة من ناحية أخرى إىل أن امتناع السلطة التشريعية يف الدولة عن إصدار تشريع أو تشريعات 
معينة، قد يعد يف ذاته واقعة موجبة لقيام مسؤولية الدولة، إذا كان يف االمتناع عن إصدار التشريع خمالفة 

تحلل من هذا االلتزام، أو التذرع اللتزام دويل يفرض على الدولة وجوب إلصداره، وال ميكن للدولة ال
باستقالل السلطة التشريعية، أو مببدأ الفصل بني السلطات ،وقد رفضت هيئة التحكيم يف نزاع ألباما بني 
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األخذ بدفع  1872سبتمرب  14الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة يف حكمها الصادر يف 
  . لنفي مسؤوليتها الدولية اململكة املتحدة لنقص التشريعات الداخلية

وحديثا ذهبت حمكمة العدل األوربية يف مناسبات متعددة إىل إثبات املسؤولية الدولية لبعض الدول األوربية 
  . بسبب تقاعسها عن إصدار تشريعات يتعني عليها أن تقوم بإصدارها

لدولة ما من أحكام وأوامر  يعترب القانون الدويل أن ما يصدر عن السلطة القضائية :السلطة القضائية -2
وقرارات مبثابة عمل مادي ينسب إىل الدولة، وميكن أن يؤذي إىل نشوء املسؤولية الدولية للدولة، بوصف 

ا اإلقليمي واحلكم الذي تصدره . "أن نشاط السلطة القضائية هو أحد مظاهر مباشرة الدولة لسلطا
انون الدويل من أخطاء القضاء يف تفسري أو تطبيق قاعدة السلطة القضائية الداخلية يعد خمالفا لقواعد الق

ا الدولة على  قانونية داخلية هي بطبيعته متفقة مع قواعد القانون الدويل أو االلتزامات الدولية اليت أخذ
عاتقها، ويعد كذلك أيضا إذا كان تفسريا سليما أو تطبيقا صحيحا لقاعدة قانونية داخلية هي بطبيعتها 

ا، ويكون احلكم متعارضة م ع قواعد القانون الدويل أو مع االلتزامات الدولية اليت سبق للدولة أن تعهدت 
  . عمال غري مشروع أيضا إذا كان القضاء قد طبق قاعدة دولية ،ولكنه أخطأ يف تفسريها أو تطبيقها

ة القضائية ووجوب أن تدفع الدولة عنها املسؤولية حمتجة باستقالل السلط - يف هذه األحوال- وال جيوز 
االمتناع عن التدخل يف أعماهلا، أو حمتجة بقوة الشيء احملكوم يف الذي تستوجب االمتناع عن النقاش يف 
صحة احلكم أو قيمته الذاتية، ذلك ألن استقالل السلطة القضائية وقوة الشيء احملكوم فيه أمران يعنيان 

ماالنظام القضائي الداخلي وحده وال شأن للقانون الد   . 109"ويل 

وتسأل الدولة عما اصطلح على تسميته بإنكار العدالة ويكون ذلك إما باحليلولة بني األجنيب وبني اللجوء 
: وقد عرف إنكار العدالة تعريفات متعددة. "إىل القضاء، وإما بظلمه ظلما ظاهرا بعد جلوءه إىل القضاء

دالة، أو التدليس أو سوء النية يف احلكم، أو احلكم فقيل أنه الظلم الظاهر أو اخلطأ الواضح يف ممارسة الع
، ومن املتعني التمييز بني إنكار العدالة وبني احلكم القضائي الذي ينطوي 110"القائم على التحكم أو اهلوى

  . على خطأ يف الوقائع أو يف التقدير، حيث ترتتب املسؤولية الدولية يف احلالة األوىل دون الثانية
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يثري نشاط السلطة التنفيذية يف الدولة مناسبات عديدة لوقائع ميكن أن تؤذي إىل : ذيةالسلطة التنفي -3
حتمل الدولة املسؤولية الدولية عنها ،وخاصة فيما يتعلق مبعاملة األجانب، واحملافظة على أرواحهم 

م، وتنسب التصرفات اليت تصدر عن السلطات اإلدارية التنفيذية إىل الدولة مباشرة ، وترتب وممتلكا
مسؤوليتها الدولية مىت كان اختاذ هذه اإلجراءات أو االمتناع عن اختاذها أمرا خمالفا اللتزام دويل سبق للدولة 
أن تعهدت به لدولة أو لدول أخرى، وال يعىن القانون الدول بأمر السلطة اليت اختذت اإلجراء اإلداري أو 

ال عديدة، حيث أنبتت امتنعت عن اختاذه، واألحكام الصادرة عن التحكيم  والقضاء الدوليني يف هذا ا
  : مسؤولية الدولة بصفة خاصة عن

األعمال اليت تنطوي على مساس بالعقود املربمة مع أجانب، واليت تتعلق مببدأ احرتام االلتزامات ) أ(
 . 111التعاقدية، وكذلك باحلقوق املكتسبة

  . أعمال القبض التعسفي وسوء املعاملة) ب(

  . اد األجانب إبعادا تعسفياإبع) ج(

ا السلطات العسكرية يف وقت احلرب أو يف وقت السلم وما قد يرتتب عليها من ) د( األعمال اليت تقوم 
م   . املساس بأرواح األجانب أو ممتلكا

 جاء: نسبة تصرفات الوحدات اإلقليمية واحمللية، والكيانات املتمتعة بامتيازات القانون العام إىل الدولة
  . باملادة السابعة من مشروع جلنة لقانون الدويل بشأن مسؤولية الدولة

يعترب كذلك فعال صادرا عن الدولة مبقتضى القانون الدويل تصرف العضو يف كيان حكومي إقليمي  -1"
ذه الصفة   . داخل الدولة،شريطة أن يكون العضو قد قام بالتصرف املذكور 

دولة مبقتضى القانون الدويل تصرف عضو يف كيان ال يشكل جزءا من ويعترب أيضا فعال صادرا عن ال -2
بنية الدولة ذاته أو بنية كيان حكومي إقليمي فيها ولكن القانون الداخلي يؤهله ملمارسة عناصر من السلطة 

ذه الصفة   ". احلكومية، شريطة أن يكون العضو قد قام بالتصرف املذكور 

                                                                                                                                                                                                          
  

111 Nguyen quocdinh etautnes, op, cit, p724.  



وهذا النص الذي ينطوي على تقنني للعرف الدويل املستقر يهدف إىل نسبة الوقائع والتصرفات اليت تصدر 
عن الوحدات احمللية، واألقاليم اليت يكون هلا نوع من اإلدارة املركزية، والواليات أو الدول األعضاء يف احتاد 

، واملؤسسات العامة ذات االستقالل املايل فدرايل والسلطات اإلدارية املستقلة لألقاليم التابعة للدولة
واإلداري عن الدولة، بل وبعض املشروعات اخلاصة اليت قد يسمح القانون يف بعض الدول بإسباغ بعض 

  . االمتيازات القانون العام عليها

ولئن كان القانون الداخلي يقرر استقالل هذه الوحدات كأشخاص قانونية متميزة عن الدولة وال تعترب 
ندجمة يف نسيجها اإلداري التنظيمي، فإن مثل هذا االستقالل ال شأن للقانون الدويل به، ألن اعتبارات م

تمع الدويل، تدعو إىل النظر إىل الدولة بوصفها مسئولة  الضمان القانوين املتبادل بني الدول األعضاء يف ا
  . الدوليةعن أفعال وتصرفات هذه الوحدات إذا ما آذت إىل قيام املسؤولية 

وقد مث التأكيد على هذا املبدأ يف العديد من السوابق القضائية الدولية، حيث قضت هيئة التحكيم بني 
الدولة ال "بأن  1875يوليو  16الواليات املتحدة وكولومبيا يف النزاع اخلاص مبونتيجو والصادرة يف 

ا الداخلي للتنصل من املسؤول ية الدولية، ألن من املتعني أن يتوافق تستطيع أن تدفع بعدم كفاية قانو
  ". القانون الداخلي مع القانون الدويل وليس العكس

ا يف يونيو  pellatكما ذهبت جلنة املطالبات الفرنسية املكسيكية املشرتكة يف قضية  اليت أصدرت بشأ
فاعلية السلطات وذلك على الرغم من ثبوت عدم ) املكسيك(إىل تقرير مسؤولية الدولة الفدرالية  1929

  .112الفدرالية على الدويلة عضو االحتاد

األصل أن ما يصدر عن األفراد العاديني من أفعال  :التصرفات التي تصدر عن األفراد العاديين: ثانيا
أو يقيمون فوق إقليمها، وقد عربت الفقرة األوىل من  اليت ينتسبون إليها، وتصرفات ال تسأل عنه الدولة،

ال يعترب فعال صادرا عن  -1"شروع جلنة القانون الدويل عن هذا املبدأ بوضوح عندما قررت من م 11املادة 
الدولة مبقتضى القانون الدويل تصرف شخص أو جمموعة أشخاص ال يعملون يف تصرفهم حلساب هذه 

  ".الدولة
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لق باألحوال اليت يثبت فيها وقد أوردت الفقرة الثانية من املادة السالفة أول استثناء على هذا املبدأ وهو املتع
أن تصرف األفراد العاديني ميكن أن يكون قد مت حلساب الدولة ،أو بتوجيه مباشر منها حيث نصت الفقرة 

ال ختل الفقرة األوىل بتحميل الدولة أي "من مشروع جلنة القانون الدويل على أن  11الثانية من املادة 
جمموعة األشخاص املشار إليهم فيها ويكون من تصرف أخر يكون متصال بتصرفات األشخاص أو 

  ". 10إىل  05الواجب أعتبا ره فعال صادرا عن الدولة مبوجب املواد من 

أما االستثناء اهلام على املبدأ املتقدم فهو حيث تنعقد مسؤولية الدولة عن أعمال األفراد إذا مل تبدل الدولة 
عليها ضرر لشخص دويل أخر ويتبلور هذا االستثناء بوجه العناية الواجبة ملنع هذه األعمال اليت يرتتب 

م ا األفراد العاديون وتنطوي على مساس بأرواح األجانب أو ممتلكا . خاص يف أعمال العنف اليت يقوم 
وعلى الرغم من كثرة السوابق القضائية اليت أكدت على املبدأ أو االستثناء عليه فإن حكم حمكمة العدل 

بشأن قضية الرهائن يف السفارة األمريكية يف طهران قد تضمن تطبيقا  1980ماي  24يف  الدولية الصادرة
عن أعمال األفراد الذين قاموا مبهامجة السفارة األمريكية يف طهران، ) إيران(منوذجيا واضحا ملسؤولية الدولة 

  . واحتجاز بعض أعضاء الطاقمني الدبلوماسي و القنصلي كرهائن

حيكم أفعال الثوار واملتمردين من حيث نسبتها إىل الدولة، ذات املبدأ الذي حيكم أعمال  :أفعال الثوار
األفراد العاديني، فمن املتفق عليه يف الفقه والقضاء أن الدولة ال تسأل عن أفعال الثوار ما مل يثبت قبلها 

ة ووقعت خالهلا أعمال تضر مبصاحل تقصري يف اختاذ احليطة الالزمة ملنع الثورة أو لقمعها، أما إذا قامت الثور 
الدول األخرى أو مصاحل رعاياها، فال مسؤولية على الدولة إن كنت قد اختذت كافة التدابري الالزمة ملنع 

القوة "وقوع الضرر، ويقيم الفقه إعفاء الدول من املسؤولية الدولية يف مثل هذه األحوال على أساس 
ا منها الثورة ذلك ألن الثورة أو التمرد ت" القاهرة ا املسؤولية الدولية اليت تعاين هي ذا عد قوة قاهرة تنتفي 

من مشروع جلنة القانون الدويل بشأن  14وقد أكدت على هذا املبدأ الفقرة األوىل من املادة . أو التمرد 
ا  رف عضو من ال يعترب فعال صادرا عن الدولة مبقتضى القانون الدويل تص - 1"مسؤولية الدول واليت جاء 

  ". أعضاء حركة متردية قائمة يف إقليم هذه الدولة أو يف إقليم أخر خاضع لواليتها



ذا املبدأ يف بعض احلاالت من خالل نصوص اتفاقية  وجتدر اإلشارة إىل أن الدول حتاول جتاوز االلتزام 
ة اخلاصة حبماية واضحة، تقرر مسئولية الدولة عن مثل هذه األعمال، وخاصة يف االتفاقيات الدولي

  . االستثمارات األجنبية

فإذا حققت الثورة أو التمرد غايتها ضد احلكومة القائمة، حبيث سقطت هذه احلكومة وقامت حكومة 
جديدة تويل أمرها الثوار حتل حمل احلكومة الشرعية، فإن الدولة اليت أصبحت حكومة الثوار متثلها تتحمل 

ايتها، فإذا البس أعمال الثوار ما يؤذي إىل نشوء املسؤولية الدولية فإن املسؤولية عن أعمال الثوار مند بد
  . الدولة تتحمل تبعتها

وكذلك الشأن فيما لو جنح الثوار يف تكوين وإقامة دولة جديدة باالنفصال جبزء من إقليم الدولة القائمة، 
لة دوليا عن أعمال الثوار مند بداية هذه فإن هذه الدولة اجلديدة اليت تعترب استمرارا حلركة الثوار، تعترب مسئو 

  . األعمال، إذا كان فيها ما تقوم به املسؤولية الدولية

يعترب فعال صادرا عن الدولة فعل احلركة التمردية  -1"من مشروع جلنة القانون الدويل  15وقد جاء باملادة 
لدولة املذكورة تصرفا كان من شأنه اليت تصبح احلكومة اجلديدة هلذه الدولة، على أن ذلك ال خيل بتحميل ا

يعترب فعال صادرا عن الدولة  - 2، 10إىل  05قبل ذلك أن يعترب فعال صادرا عن الدولة مبوجب املواد 
اجلديدة فعل احلركة التمردية اليت تسفر عن تكوين هذه الدولة اجلديدة يف جزء من إقليم دولة كانت 

  ". موجودة من قبل أو يف إقليم خاضع لواليتها

أما إذا فشلت الثورة أو التمرد فإن من املنطقي أن ال تتحمل احلكومة الشرعية املسؤولية عن أعمال الثوار ما 
مل تكن هذه املسؤولية مرتتبة عن أعمال أفراد ميثلون الدولة، وفقا ألحكام القانون الدويل العام، وهو األمر 

  . نة القانون الدويل السابق اإلشارة إليها فيما تقدممن مشروع جل 14الذي أكدته الفقرة األوىل من املادة 

وهذه قاعدة منطقية تتفق مع مبادئ العدالة حيث أن من غري الطبيعي اعتبار الثوار أو املتمردين وكالء 
  . 113فعليني للدولة، ألن حكومة الدولة ال متتلك إزاءهم أي نوع من الرقابة طيلة فرتة الثورة أو التمرد
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من التصور أن تكون املنظمة الدولية  :لواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية إلى منظمة دوليةنسبة ا: ثالثا
وذلك إدا ما حتققت بنسبة الواقعة املنشئة املسؤولية الدولية إىل املنظمة  طرفا يف عالقة املسؤولية الدولية،

املنظمة أو أحد األشخاص وهو فرض ميكن أن يتحقق إذا ما نسبت الواقعة إىل جهاز من أجهزة  الدولية،
ا وميكن العثور يف بعض الوثائق املنشئة للمنظمات الدولية  الذين يعملون باسم املنظمة ويعربون عن إراد

ا مقارها(واتفاقات املقار  إىل تسوية ما عساه ينشأ من خالفات بشأن ) بني املنظمات والدول اليت توجد 
  . م الدويلمسؤولية املنظمة الدولية عن طريق التحكي

من االتفاقية املنشئة للسوق األوربية املشرتكة اليت قررت بوضوح إمكانية  715وجتدر اإلشارة إىل نص املادة 
نشوء مسؤولية املنظمة عما يصدر عنها من أعمال قاعدية ميكن أن تؤذي إىل إحلاق أضرار باألشخاص، 

صعوبة وإقامة واثبات عالقة السببية بني ويغري مثل هذا النص الواضح فإن املشكلة احلقيقة تكمن يف 
  . األعمال القاعدية اليت تصدر عن املنظمة الدولية والضرر الذي ميكن أن يرتتب عليها

ومن ناحية أخرى فإن املنظمة الدولية تسأل عما يصدر عن املوظف الذي يعمل بامسها إذا جتاوز حدود 
  . ملني باسم الدولةاختصاصه يف إطار ذات احلدود املقررة بالنسبة للعا

وقد تتوافر الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية، وتتحقق نسبتها إىل أحد  :موانع المسؤولية الدولية -3
أشخاص القانون الدويل، ويتحقق الضرر وتقوم رابطة السببية، ومع ذلك ال ميكن حتريك دعوى املسؤولية 

املسؤولية الدولية، وقد يرجع هذا السبب إىل سلوك أو لسبب قيام مانع من موانع املسؤولية حيول دون قيام 
  . عمل املضرور ،وقد يكون ألسباب خارجة عنه

ويأيت يف مقدمة هذه األسباب املتصلة باملضرور الرضاء الذي يبديه هذا األخري، وحق الدفاع الشرعي 
ا مثل القوة القاهرة أو واإلجراءات أو التدابري املضادة، وقد تكون راجعة إىل أسباب ال شأن للمضرور 

احلدث الفجائي وحاالت الشدة فضال عن حالة الضرورة وسنعرض فيما يلي ألبرز موانع املسؤولية الدولية 
  . اليت ترجع إىل املضرور وهي الرضاء والدفاع الشرعي، والتدابري املضادة

ين عليه :الرضا: أوال فإن  -إال يف أحوال استثنائية نادرة-  إذا كان القانون اجلنائي ال يلقى باال إىل رضا ا
فاملخالفة القانونية الدولية تزول إذا -القانون الدويل يعول كثريا على رضا املضرور يف عالقة املسؤولية الدولية 



ما رضي من وقعت املخالفة يف مواجهته عنها، وهو ما يؤذي إىل حتول العمل غري املشروع إىل عمل مقبول 
وقد أخذت جلنة القانون الدويل بالرضاء كمانع من موانع املسؤولية  -سؤولية الدوليةال يؤذي إىل قيام امل
ويشرتط يف مثل هذه احلالة أن يكون الرضا سابقا عن العمل غري املشروع ). 29املادة (الدولية يف مشروعها 

شروع، وبالتايل أو أن يكون مصاحبا له، وذلك ألن الرضا الالحق ال حيول العمل غري املشروع إىل عمل م
فإن نشوء املخالفة الدولية وينحصر أثر الرضا يف هذه احلالة يف القضاء على املسؤولية الدولية بعد انعقادها 
بتوافر شروطها وذلك لتنازل الدولة اليت صدر عنها هاذ الرضا عن مطالبة الدولة اليت صدرت عنها املخالفة 

ا، ، ومن األمثلة على املخالفات الدو 114بالتعويض لية اليت حال الرضا دون نشوء املسؤولية الدولية بشأ
  . ، حيث صاحب هذا االحتالل رضا النمسا به1938احتالل القوات األملانية ألراضي النمسا يف عام 

وجتدر اإلشارة إىل أن الرضا املعول عليه هو الرضا الذي يصدر عن شخص القانون الدويل املعين، حيث ال 
م نتيجة يعتد بالرضا الذي ي صدر عن األفراد العاديني، حىت ولو كانت املسؤولية الدولية ترتبط بضرر أصا

لواقعة غري مشروعة دوليا منسوبة إىل أحد أشخاص القانون الدويل، وذلك ألن عالقة املسؤولية الدولية تقوم 
  . 115بني شخصني من أشخاص القانون الدويل، وال يكون الفرد العادي طرفا فيها

الدفاع الشرعي رد مسلح على عدوان مسلح تتعرض له دولة ما، فهو يف حقيقته  :الدفاع الشرعي: ثانيا
ليس إال عمال غري مشروع يتخذ ردا على عمل غري ) يف ظل حترمي استخدام القوة يف العالقات الدولية(

الصفة غري املشروعة  ولكن العمل غري املشروع الذي ارتكبه املضرور مببادأته بالعدوان يؤذي إىل نزع. مشروع
عن العمل الذي يتخذ ردا عليه، وحيول دون املسؤولية الدولية عن العمل الذي يعترب ممارسة حلق مشروع 
دوليا هو احلق يف الدفاع الشرعي، مع بقاء املسؤولية الدولية عن العدوان املسلح األول إذا كان هلا حمل وقد 

ذا املبدأ على بشأن  1986يونيو  27حنو حاسم يف حكمها الصادر يف  أخذت حمكمة العدل الدولية 
قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراجوا ما كانت تربر للواليات املتحدة ممارسة حق الدفاع الشرعي 

  . ضد نيكاراجوا
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اجلدل من مشروعها، ولكنها جتنبت الدخول يف  34وقد اكتفت جلنة القانون الدويل بتقرير املبدأ يف املادة 
 51الدائر حول مدلول الدفاع الشرعي مكتفية باإلحالة إىل ميثاق األمم املتحدة يف جممله وليس إىل املادة 

وجتدر اإلشارة إىل أمهية مبدأ التناسب بني الفعل األول ورد الفعل حيث أن من املتعني أال يكون . منه
كذا تعترب ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي وفقا وه. الدفاع الشرعي متجاورا ملا يكفي لرد الفعل غري املشروع
  . ألحكام القانون الدويل مانعا من موانع املسؤولية الدولية

يقصد بالتدابري املضادة قيام الدولة بعدم تنفيذ التزام دويل يقع على عاتقها  :116التدابير المضادة: ثالثا
حنو دولة أخرى بسبب انتهاك األخرية اللتزام دويل مقابل حنو الدولة األوىل، فكأن الدولة متتنع عن تنفيذ 

مبثل هذا االلتزام، التزام دويل عامدة متعمدة ،و باملخالفة ألحكام القانون الدويل اليت تفرض عليها الوفاء 
ولكنه تفعل ذلك كرد فعل مباشر على انتهاك الدولة األوىل اللتزامها الدويل قبلها، وقد أخذت جلنة القانون 

من مشروعها ،مفضلة هذا  30الدويل بالتدابري املضادة كمانع حيول دون قيام املسؤولية الدولية يف املادة 
تقام أو العقوبات وهكذا فإن جلنة القانون الدويل تكون قد التعبري على تعبريات أخرى مثل أعمال االن

ومنها حكم هيئة التحكيم الصادر (سارت على ذات النهج الذي استقرت عليه أحكام التحكيم الدوليني 
واليت أثري فيها انتهاك القوات  naulilaaميالدي بني أملانيا والربتغال يف قضية  1928يوليو  31يف 

 1986يونيو  27إىل إقليم أجنوال التابع أنذاك للربتغال، وحكم حمكمة العدل الدولية يف األملانية ودخوهلا 
، من اعتبار التدابري املضادة مانعا من موانع )م يف قضية األنشطة احلربية وشبه احلربية يف نيكاراجوا وضدها

  . املسؤولية الدولية

  . االتجاهات الحديثة للمسؤولية الدولية: المطلب الثاني

إن إحدى املسائل املتناهية األمهية اليت برزت يف مناقشات مسؤولية الدولة علن التلوث، من وجهة   
النظر التقليدية هي ما إذا كان اخلطأ ضروريا قبل مسائلة الدولة عن الضرر الذي يقع خارج أراضيها أم ال؟ 

ته جلنة القانون الدويل بان نسأل ويف مقدورنا أن نعيد صياغة املشكلة حىت تتماشى مع الطريق الذي انتهج
ما إذا كانت التزامات الدولة األساسية اليت تفرض قواعد االلتزام بعامل يتوقف على قيام الدولة أو عدم 
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قيامها بعمل من األعمال، أو يتوقف على قواعد االلتزام بالنتيجة، ويف هذه احلالة تكون مشاهدة احلدث 
وإن أثر التلوث حيد من أمهية اخلطأ كعنصر مطلوب من أجل فرض احملظور هو أساس مسؤولية الدولة، 

ذه الطريقة تزيد من فعالية نظم املسؤولية القانونية، سواءا كوسيلة حتديد تكاليف التغيري  مسؤولية الدولة و
التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي، وأيضا كرادع للنشاط امللوث بغض النظر عن املعيار القانوين 

دم، فإذا ثبت املسؤولية القانونية على الدولة أو أي ظرف آخر وفقا لقواعد القانون الدويل، فإنه يعترب املستخ
مسؤوال من الناحية القانونية لتعديه حدود احلد األدىن للتلوث على خرق القواعد القانونية الدولية، فإننا 

دائمة يف قضية مصنع كروسو، تقول هذه نطبق القاعدة العامة اليت أشارت إليها حمكمة العدل الدولية ال
  ". أن احلد مبدأ القانون الدويل أن أي خرق لالتفاق سيتبعه التزام لدفع تعويض"القاعدة 

ا األساسية، وإذا كان  إن واجب دفع تعويض هو قاعدة ثانوية ترتتب عندما تفشل الدولة يف الوفاء بالتزاما
ذا العمل ال خيرق يف حد ذاته القانون الدويل، يظل الظرف املسؤول مطلوبا منه  القيام بعمل أو عدم القيام 

ح الضرر الذي وقع، وملنع األضرار اليت أن يفي بالتزامه األساسي عن طريق القيام بعمل إجيايب إلصال
تصيب البيئة يتطلع خرباء القانون الدويل إىل فرض جمموعة من القواعد السلوكية األولية اليت حتمل الدولة 

  . املسؤولية قبل وقوع الضرر وبالتايل البد أن نتعرف عن الضرر أوال مث آثار املسؤولية الدولية ثانيا

شرطا ضروريا لقيام املسؤولية الدولية، فيجب أن يرتتب على العمل املنشئ  يعترب الضرر :الضرر: أوال
فإذا كان الفعل غري ). دولة أو منظمة دولية(للمسؤولية ضررا يصيب شخصا من أشخاص القانون الدويل 

املشروع دوليا، مل يرتب ضررا ألي شخص من أشخاص القانون الدويل، فإنه ال حمل من الناحية الواقعية 
ومن مت فإن البعض ينظر إىل الضرر باعتباره شرطا من شروط تطبيق قواعد املسؤولية . تيب آثار املسؤوليةلرت 

الدولية وبديهي أن اشرتاط الضرر يف ميدان املسؤولية على أساس املخاطر أو عن أفعال ال حيضرها القانون 
غري ضررا ال يتصور قيام املسؤولية الدولية الدويل، يكون أساسيا وال غىن عنه لقيام املسؤولية الدولية، ألنه ي

  . حىت ولو على حنو نظري خالص

يشرتط للحديث عن الضرر يف مفهوم القانون الدويل أن يكون هناك مساس حبق : خصائص الضرر -1
أو مبصلحة مشروعة ألحد أشخاص القانون الدويل، ومن املتغري هنا التمييز بني احلق الذي قد حيدث 



صيبه الضرر وبني املصلحة، والتمييز بني الضرر املباشر والضرر غري املباشر، وبني األضرار املساس به، وي
  . املادية واألضرار املعنوية

ال يقوم الضرر الذي تستند إليه املسؤولية الدولية إال حيثما حيصل : 117التفرقة بين الحق والمصلحة) أ(
ون الدويل، فأشخاص القانون الدويل العام هلم املساس حبق حيميه القانون الدويل ألحد أشخاص القان

 -كمبدأ عام-مصلحة ألن حترتم قواعد القانون العام يف مواجهتهم، أما خارج هذا اإلطار فال ميكن هلم 
اإلدعاء بأن هلم حقا عاما يف ضمان احرتام قواعد القانون الدويل العام بصفة عام، حىت ولو مل تكن هلم 

بارة أخرى فإن األصل أن القانون الدويل العام ال يعرف دعوى احلسبة مصلحة شخصية مباشرة، وبع
octio popularis  يف قضية جنوب  1966حيث ذهبت حمكمة العدل الدولية يف حكمها يف عام

  . غرب إفريقيا إىل رفضها بوجود دعوى احلسبة يف إطار النظام القانوين الدويل

إىل التمييز  1970يف قضية برشلونة تراكشن يف عام  ومع ذلك فإن حمكمة العدل قد ذهبت يف حكمها
ا يف مواجهة الكافة وغريها من القواعد واألحكام، اليت  بني القواعد القانونية اليت ميكن االحتجاج 
تتضمنها املعاهدات الثنائية األطراف، وطبيعي أن انتهاك احلقوق وااللتزامات النامجة عن هذه املعاهدات ال 

افها رخصة اللجوء إىل القضاء دفاعا عن حقوقهم ومصاحلهم اليت ميسها هذا االنتهاك، أما يتيح لغري أطر 
تمع كافة مصلحة قانونية يف ضمان  القواعد القانونية اليت تعترب حجة على الكافة فيصبح ألعضاء ا

  . احرتامها

دولية املعاصرة، اليت حترم مث ذهبت احملكمة إىل القول بأن هذه االلتزامات ال تنبثق فقط عن القواعد ال
العدوان، وإبادة اجلنس البشري، وإمنا أيضا من املبادئ والقواعد املتعلقة باحلقوق األساسية لإلنسان، مبا يف 
ذلك محايته من العبودية، والتفرقة العنصرية، بل أن بعضا من هذه احلقوق أصبحت جزءا من القواعد 

دولية مل تتماشى مع هذا املنطق إىل منتهاه، حيث ذهبت بعد ذلك الدولية العامة، بيد أن حمكمة العدل ال
إىل تقرير أنه على الصعيد الدويل، ال ميكن االعرتاف بتوافر الصفة لدى الدول للنهوض حبماية ضحايا 

ا هؤالء   . انتهاك حقوق اإلنسان بغض النظر عن اجلنسية اليت يتمتع 

                                                             
117 Nguyen Quoc, Dinh et autnes, OP, CIT, P P 739- 741 .  



اذ موقف يفهم منه أن هناك مصلحة قانونية لدى الدول وهكذا إن احملكمة بعد أن استهلت حكمها باخت
يف ضمان احرتام الشرعية الدولية عادت يف موضع آخر من حكمها لتقرر أن جانبا من هذه القواعد اليت 

حجة على الكافة، ال ميكن املطالبة باحرتامها إال من جانب الدول اليت يتمتع ضحايا  -باتفاق- تعد 
  . االعتداء جبنسيتها

ذا احلكم، موقفها الذي تعرض للنقد الشديد يف حكمها وإذ ا كانت حمكمة العدل الدولية، قد جتاوزت 
ا مل تصل إىل حد القول بوجود دعوى احلسبة  يف قضية جنوب غرب إفريقيا، الذي سبقت اإلشارة إليه، فإ

octio popularis  قانونية، وإمنا قصرت يف القانون الدويل، تقيمها أية دولة لضمان احرتام أي قاعدة
ذه املصلحة القانونية للدولة يف إقامة الدعوى أمام القضاء الدويل على األحوال اليت تكون  اعرتافها 
القاعدة اليت جتري املطالبة بوجوب احرتامها جزءا من قواعد القانون الدويل العام أي قاعدة آمرة، وهو األمر 

رة التفرقة بني نوعني من القواعد القانونية تتيح كل منها طائفة الذي يتفق مع ما نادت به احملكمة من ضرو 
تمع الدويل يف جمموعة، وأخرى  متميزة من االلتزامات الدولية، التزامات دولية تتحملها الدولة يف مواجهة ا

  . تتولد يف إطار العالقات الثنائية بني الدول املختلفة

نون ال يرتب بالضرورة مصلحة مباشرة ألحد أشخاص القانون وهكذا فإن انتهاك أية قاعدة من قواعد القا
ذا الشخص يرتب له  الدويل تتيح له حتريك دعوى املسؤولية الدولية، وذلك ما مل يقرتن بذلك ضرر يلحق 
مصلحة شخصية مباشرة، أي أن الضرر جيب أن يكون فرديا وال يرد على ذلك من استثناء إال يف احلاالت 

رت إليها حمكمة العدل الدولية حينما يكون انتهاك القاعدة واردا على قاعدة من قواعد القليلة اليت أشا
  . القانون الدويل العام اآلمرة

يتعني أن يكون الضرر الذي يلحق أحد أشخاص القانون  :الضرر المباشر والضرر غير المباشر) ب(
ان القانون الدويل فقها وقضاء قد يستقر متاما الدويل ضررا مباشرا حىت تتوفر أركان املسؤولية الدولية، وإذا ك

على اشرتاط كون الضرر مباشرا، فإن مفهوم الضرر املباشر والتفرقة بينه وبني الضرر غري املباشر، يثري يف 
بعض األحيان بعض الدقة، ألنه يف بعض األحيان قد يرتاخى حدوث الضرر املباشر لبعض الوقت، ومن 

رر املباشر الناجم مباشرة عن الفعل أساس املسؤولية الدولية وبني ما قد يعترب هنا قد حيدث اخللط بني الض
ضررا غري مباشر ال تقوم به املسؤولية الدولية، وال تشمله نتائجها وقد سبق حلكم هيئة التحكيم الصادر يف 



بإغراقها، واليت كانت  حتكيم ألباما بني الواليات املتحدة األمريكية على مثن السفن الذي قام الثوار اجلنوبيون
اجنلرتا قد مسحت ببنائها وتسليمها يف موانئها، وذلك باعتبار أن تلك هي األضرار املباشرة اليت أصابت 
الواليات املتحدة األمريكية، ولكنها رفضت الطلب األمريكي بإلزام اجنلرتا بالتعويض عن األضرار غري 

  . 118احلرب األهلية األمريكيةاملباشرة اليت أصابت االقتصاد األمريكي نتيجة 

ومع ذلك فإن أحكام التحكيم تتجه إىل التعويل على الضرر املباشر حىت ولو تراخى حدوثه لبعض الوقت 
 ت بهذوهو ما أخ. طاملا أمكن النظر إليه باعتباره مرتتبا مباشرة على العمل املنشئ للمسؤولية الدولية

  .1930حمكمة التحكيم األملانية الربتغالية يف حكمها يف عام 
إذا كان من املسلم أن الضرر املادي أيا كان مقداره أو طبيعته : الضرر المادي والضرر المعنوي) ج(

يصلح قواما للمسؤولية الدولية، فإن الضرر املعنوي مل يكن حمال لتسليم به منذ البداية حىت أن أحكام هيئة 
إىل حد القول بأن املشاعر ال ميكن تقوميها بالدرهم  1905م الفرنسية الفنزويلية املختلطة يف عام التحكي

   .119اإلسرتليينأو باجلنيه 

بيد أن هذا االجتاه سرعان ما جرى العدول عنه واستقر الفقه والقضاء الدوليان على التسوية بني الضرر 
   .به املسؤولية الدولية، أو الذي بتم التعويض عنه يف جماهلا املادي والضرر املعنوي يف جمال الضر الذي تقوم

ال تقوم املسؤولية إال حينما يقع ضرر يلحق شخص من أشخاص  :ما يشترط في شخص المضرور: ثانيا
القانون الدويل، حيث أن من املتعني أن تقوم عالقة املسؤولية الدولية بني شخصني من أشخاص القانون 

لضرر قد بدولة أو منظمة دولية، فإن الضرر هنا يؤدي إىل انعقاد املسؤولية الدولية، أما الدويل، فإذا كان ا
شخصا من أشخاص القانون الداخلي، فإن القانون الدويل التقليدي كان يذهب  أصابإذا كان الضرر قد 

مات يف اطر التز ق يف اكتساب احلقوق والتحمل باالإىل حد القول بأن طاملا أن األفراد ال يكون هلم احل
م  إطارالنظام القانوين الدويل فإنه ال جيوز هلم احلصول على تعويض يف  املسؤولية الدولية وبعبارة أخرى فإ

يف دعاوى املسؤولية الدولية، بيد أن الفقه والقضاء الدوليان سرعان ما توصال إىل حيلة  أطرافاال يكونون 
ما إىل جتاوز هذا املوقف والوص مبا يف - ول إىل كفالة حق أشخاص األنظمة القانونية الداخليةقانونية أدت 
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نتيجة  أضرارما قد يصيبهم من  جيربيف احلصول على ما  -العتباريةذلك الشركات وغريها من األشخاص ا
ي إمكانية أن يستفيد هؤالء مباشرة ألفعل أو امتناع عن فعل، ينسب إىل أحد أشخاص القانون الدويل، 

وكان ذلك من خالل التأكيد على أن ألشخاص القانون الدويل وخاصة ، لية الدوليةمن دعاوي املسؤو 
، وقد جرى التعبري بامسهاالدول حقا ثابتا يف وجوب احرتام القانون الدويل يف مواجهة مواطنيها و العاملني 

مها يف قضية عن هذا املبدأ بوضوح بالغ يف عدد من أحكام احملكمة الدائمة للعدل الدويل يف طليعتها حك
   .1924ما قروماتس يف عام 

ميكن له قانونا أن يتبىن مطالبة  -ظمة الدوليةنالدولة أو امل- وهكذا ميكن القول بأن أشخاص القانون الدويل
ذه املطالبة شخصا آخر من  أحد أشخاص القانون الداخلي من التابعني له، أو املتمتعني حبمايته ليواجه 

الدويل ينسب إليه املسؤولية الدولية عما أصاب شخص القانون الداخلي من أشخاص القانون الداخلي 
فكأن شخص القانون الدويل ال يكتفي بتحريك دعوى املسؤولية الدولية يصيبه هو شخصيا ومباشرة . ضرر

من أضرار، إمنا يكون له أيضا أن يتبىن مطالبات أحد أشخاص القانون الداخلي التابعني له، يف مواجهة 
من أشخاص القانون الدويل، وهنا تتحول العالقة اليت نشأت أساسا بني شخص من أشخاص شخص 

   .القانون الدويل يتوىل أحدمها محاية الشخص القانوين الداخلي، وهو ما يعرف باحلماية الدبلوماسية

   :شروط مباشرة الحماية الدبلوماسية: ثالثا

احلماية الدبلوماسية إال لصاحل مواطنيها، أي األشخاص طيع الدولة أن تباشر تال تس :الجنسية )أ(
نسبة لو بعالقة التسجيل يف الدولة كما هو الشأن باأطة اجلنسية، بالطبيعيني أو املعنويني الذين يرتبطون برا

األقمار الصناعية، وهذه الرابطة القانونية هي اليت تسمح للدولة بتأكيد اختصاصها و للسفن والطائرات 
باشرة احلماية الدبلوماسية بالنسبة ملواطنيها ما مل يكن هناك نص صريح بعكس ذلك والقضاء الشخصي وم

الدويل مستقر متاما يف هذا الصدد على أن يكون الشخص الذي تطلب الدولة محايته دبلوماسيا متمتعا 
ن املعول عليه جبنسية هذه الدولة، أما يف حالة الشخص املعنوي وحاملي األسهم يف الشركات املسامهة فإ

ا الشركة، حيث يكون لدولة جنسية الشركة أن تتوىل  هو الشخصية القانونية للشركة واجلنسية اليت تتمتع 
قضية برشلونة تراكشن يف عام محايتها دبلوماسيا، وهو ما أكدته حمكمة العدل الدولية يف حكمها يف 

ابطة بني الشخص املضرور وبني الشخص أما بالنسبة للوقت الذي جيب أن تتوافر فيه هذه الر  ،1970



فإن من امللم ) الدولة أو املنظمة الدولية بالنسبة للعاملني فيها(القانوين الدويل الذي يتوىل احلماة الدبلوماسية 
به وجوب التأكد من توافر رابطة اجلنسية وقت وقوع الفعل املنشئ للمسؤولية الدولية، ويف الوقت الذي يتم 

ولكن هل يشرتط أن تستمر رابطة اجلنسية قائمة حىت يصدر احلكم بشأن . لبة الدوليةفيه إجراء املطا
املطالبة الدولية؟ لقد ظل القضاء الدويل لفرتة طويلة يلتزم بوجوب استمرار رابطة اجلنسية، وذلك على الرغم 

ا ئي، ولكنه بدأ من الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات بعض املطالبات، وذلك حىت يصدر فيها قرار 
اجلنسية يف الفرتة منذ  يتحول منذ احلرب العاملية األوىل حنو تبين مواقف مرنة، تسمح بإمكانية قبول تغيري

ا، سيما حينما يكون تغيري جنسية الشخص غري راجع  ائي بشأ حتريك إجراءات املطالبات وصدور قرار 
  . ألسباب إدارية، أو كان نامجا عن تطورات إقليمية

ن املتعني كذلك أن تكون رابطة اجلنسية رابطة فعلية وهو ما أكدته حمكمة العدل الدولية يف بعض وم
أن تباشر محايته  وال جيوز للدولة، يف حالة ازدواج جنسية أحد األشخاص، ،120أحكامها اليت صدرت عنها

   .دبلوماسيا ضد دولة حيمل أيضا جنسيتها

اشرة بمب) الشخص الدويل بوجه عام(يشرتط لكي تقوم الدولة  :ستئناف طرق التقاضي الداخليةا )ب(
احلماية الدبلوماسية أن يكون الشخص املضرور قد استنفد طرق اللجوء الداخلية، حبيث يكون قد جلأ إىل 
الوسائل الودية أو القضائية املتاحة أمامه طبقا للنظام القانوين العام للدولة اليت يتضرر من تصرفها حنوه، 

ت به حمكمة العدل الدولية يف العديد من ذاء الدويل مستقر على تطلب هذا الشرط، وقد أخوالقض
وحكمها ) 1952يوليو  22(أحكامها منها على سبيل املثال حكمها يف قضية شركة النفط األجنلوإرانية 

 ). 1953ماي  Ambatielas )19 يف قضية

طار نظام إص القانون الداخلي الذي تعامل يف ويستند هذا الشرط إىل مفرتضني أساسيني أوهلما أن شخ
قانوين داخلي يف دولة أخرى، يفرتض فيه أن يفرتض أن يثق يف النظام احمللي هلذه الدولة، ويف النظم اليت 

أما املفرتض الثاين فهو الثقة اليت يفرتض توافرها لدى الدول  ،طارهإها النظام للحصول على احلقوق يف يتيح
 سالمة نظمها القانونية والقضائية، واليت تتيح للمتضررين أو أصحاب احلقوق احلصول على حنو متبادل يف

  . و عرض دعواهم على جهات مسؤولة يفرتض فيها احلياد والنزاهةأعلى ما يرونه حقا هلم، 
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ا، وجتدر اإلشارة أخريا إىل أن شرط استنفاد طرق اللجوء الداخلية ال يشرتط يف مواجهة الدولة األجنبية ذا
ا، أي كانت تقوم حبماية مصاحلها املباشرة، وال تقوم مبباشرة احلماية  إذا كانت تسعى جبرب ضرر أصا

  . الدبلوماسية

عدم  تإذا ثب) أشخاص القانون الداخلي(كما أن هذا الشرط ميكن التجاوز عنه بالنسبة ملطالبات األفراد 
  . اللجوء إىل الطرق الداخلية ألسباب جدية

إذا ما توافرت شروط  :طة التقديرية للدولة في مباشرة الحماية الدبلوماسية ووسائل مباشرتهاالسل )ج(
احلماية الدبلوماسية فإن ذلك ال يعين بالقطع والضرورة أن تعمد الدولة إىل مباشرة كلما طلب إليها ذلك 

ن جانب الدولة املعنية على أحد أشخاص القانون الداخلي التابعني هلا، أي احلماية الدبلوماسية ال تباشر م
حنو تلقائي، وإمنا يكون للدولة سلطة تقديرية كاملة يف هذا الصدد، فلها أن تباشر احلماية الدبلوماسية، وهلا 
ا حتول دون  أن متتنع عن ذلك ألية أسباب تقدرها مبا يف ذلك األسباب السياسية اليت قد ترى الدولة أ

ا هلذه احلماية الدبلوماسي هذا املبدأ يف وضوح يف عدد  وقد سبق حملكمة العدل الدولية أن قررت. ةمباشر
من أحكامها ومع ذلك فإن امتناع الدولة عن مباشرة محاية رعاياها دبلوماسيا ميكن أن يكون مؤديا يف ذاته 

ي إىل إثارة مسؤولية الدولة يف مواجهة الشخص الداخلي املضرور وذلك يف إطار النظام القانوين الداخل
للدولة ويكون له يف هذه األحوال اللجوء إىل القضاء الداخلي ضد دولته اليت ختاذلت عن محايته 

  . 121دبلوماسيا

ومن املقرر أن للدولة أن تلجأ إىل وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية يف سعيها ملباشرة احلماية 
الدبلوماسية، وتبدأ عادة باالتصاالت الدبلوماسية، أو على املستوى القنصلي، وقد تقوم بإجراءات 

اء التحكيم الدويل أو اللجوء إىل املفاوضات مع الدولة املعنية، وقد تصل أحيانا إىل االتفاق على سلوك إجر 
القضاء الدويل، ولكن األغلب هو مباشرة احلماية الدبلوماسية بغري الوسائل القضائية ملا تتطلبه هذه الوسائل 
من ضرورة اتفاق الطرفني على عرض النزاع على التحكيم أو القضاء الدويل وهو أمر دونه الكثري من 

  . الصعوبات
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جيوز للدولة أن تتنازل عن مباشرة احلماية : لمضرور عن الحماية الدبلوماسيةتنازل الدولة أو ا) د(
  . الدبلوماسية لرعاياها مبوجب معاهدة دولية، أو إعالن من جانب واحد سابق على النزاع أو الحق عليه

اليت وإذا كان للدولة أن تفعل ذلك فهل جيوز ألشخاص القانون الداخلي التنازل عن احلماية الدبلوماسية 
توفرها هلم أحكام القانون الدويل وقواعده، وهم بصدد إبرام عقود دولية مع دول أجنبية؟ لقد جرت عادة 

 clouse"بعض الدول على أن تضمن العقود العامة اليت تقوم بإبرامها مع أجانب ما يعرف بشرط كالفو 

calvo122 "صول على محاية دولتهم فيما يتنازل األجانب املتعاقدون مع الدولة مبقتضاه عن حقهم يف احل
يتعلق بتنفيذ العقد والرأي الراجح يف الفقه والقضاء أن مثل هذا الشرط الذي يرد يف عقد من عقود القانون 

  : العام الداخلي ال ميكن أن حيتج به على الدولة التابع هلا األجنيب وذلك لسببني

أن هذا الشرط يرد يف عقد بني الدولة واألجنيب فال ميتد أثره إىل الدولة اليت ينتمي إليها  أوهلما  ) أ(
ا مل تكن طرفا يف هذا العقد  . األجنيب جبنسيته على اعتبار أ

أن على الدولة واجب محاية رعاياها، وال خيليها عن هذا الواجب تنازل رعاياها عن حقهم يف   ) ب(
 . 123احلماية

من املسلم به أن هناك التزاما عاما يفرضه القانون الدويل على أشخاص  :سؤولية الدوليةآثار الم: ثانيا
  . القانون الدويل يوجب عليها احرتام قواعد القانون الدويل وااللتزام مبوجبات أحكامه

فإذا ما ثبت عدم احرتام أحد هؤالء األشخاص لقواعد القانون الدويل، حبيث جنم عن ذلك ضرر أصاب 
أو ترتب ) من خالل ما قد يصيب أحد تابعيه من ضرر(دوليا آخر، على حنو مباشر أو غري مباشر شخصا 

ا، فإن القانون الدويل يوجب على الشخص  ضرر على فعل غري حمظور دوليا، ويف احلدود اليت سبق بيا
عي الشخص الدويل الدويل التزاما بتعويض املضرور،  وقد يذهب إىل أبعد من ذلك إذا كان ما أتاه أحد تاب

ميكن أن يوصف بأنه من قبيل اجلرائم الدولية، وهكذا ميكن القول بأن آثار املسؤولية الدولية تنحصر يف 
  . التعويض الذي يتخذ أشكاال متعددة، وقد تتجاوز التعويض إىل حد تقرير مسؤولية جنائية دولية
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قيام املسؤولية الدولية والنتيجة الطبيعية هلا وقد يعد االلتزام بالتعويض هو األثر القانوين ل :التعويض: أوال
 13(سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدويل أن قررت بوضوح بالغ يف حكمها يف قضية مصنع شورزوف 

أن االلتزام بالتعويض هو األثر القانوين الذي يرتتب حبكم القانون الدويل على خمالفة التزام ) 1928سبتمرب 
  : احدا من األشكال التاليةدويل، ويأخذ التعويض و 

وهو أفضل أنواع التعويض، ويعين إعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل وقوع العمل  :التعويض العيني) أ(
الذي أدى إىل نشوء املسؤولية الدولية، ومن أمثلة التعويض العيين إعادة األموال اليت تكون قد صودرت 

ار مت هدمه، حبيث يعاد بناءه بذات األوضاع اليت كان بدون وجه حق من األجانب، أو إعادة بناء عق
وال شك أن التعويض العيين . عليها، أو إطالق سراح شخص تعرض لالعتقال أو التوقيف دون وجه حق

ا كما لو كان الفعل املنشئ للمسؤولية مل يقع أبدا   . هو أفضل أنواع التعويض ألنه يعيد األمور إىل نصا

يعين دفع مبلغ مايل يعادل ما أصاب املضرور من أضرار مادية أو معنوية، وهذا و  :التعويض المالي) ب(
هو الشكل الغالب من أشكال التعويض يف املمارسة الدولية، حيث أن التعويض العيين ال يكون متاحا يف 
مجيع احلاالت، ويتم تقدير التعويض املايل على أساس معايري حمددة هي وجوب قصره على األضرار 

اشرة، كما سبقت اإلشارة، كما أن قدر الضرر الذي حيدد التعويض على أساسه جيب أن ينظر إليه يف املب
الوقت الذي يتم فيه حتديد التعويض املايل، بيد أن من املتعني االنتباه إىل أن القانون الدويل ال يعرف 

ايل على املسؤول عن الفعل التعويض العقايب، أي التعويض املايل الذي يستهدف إيقاع نوع من العقاب امل
  . 124املنشئ للمسؤولية الدولية

قد حيدث يف بعض األحوال أن يكون الضرر معنويا حبثا، ومن مث فليكون التعويض العيين  :الترضية) ج(
واملايل مناسبا أو مالئما جلربه، وإمنا يكون من األوفق أن يأخذ التعويض شكال معنويا أو رمزيا وهنا هو 

ضية ومثاهلا تقدمي اعتذار رمسي، أو التعبري عن األسف لوقوع الفعل املنشئ للمسؤولية وقد املقصود بالرت 
تأخذ الرتضية شكال رمزيا مثل حتية علم الدولة املضرورة، وقد تتخذ الرتضية شكل عمل تأدييب أو تنظيمي 

ولية الدولية، ومن تتخذه الدولة ضد املوظف أو املسؤول الذي صدر عنه العمل أو التصرف املنشئ للمسؤ 
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املقرر كذلك أن جمرد إعالن القضاء الدويل أو حكم التحكيم عدم مشروعية فعل الدول املسؤولة دوليا يعد 
  . يف حد ذاته نوعا من الرتضية

وعلى وجه العموم فإن الرتضية هي األسلوب األمثل يف شأن تسوية مسائل املسؤولية الدولية حينما يكون 
ا، ولكنه ال جيد جماال حينما يكون الضرر قد حلق بأشخاص ممكن يتبعون الدولة الضرر متعلقا بالدول ة ذا

  . سواء من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني

إذا كان القانون الدويل التقليدي قد عرف إطارا حمدد للمسؤولية الدولية من حيث : اآلثار األخرى: ثانيا
على التعويض يف أشكاله اليت عرضنا هلا فيما تقدم بعد أن حرم اآلثار اليت ميكن أن ترتتب عليها، وقصرها 

الدولة من حقها املطلق يف شن احلرب واستخدام القوة املسلحة يف العالقات الدولية، حبيث مل يعد للدولة 
 أن تلجأ إىل استخدام القوة السرتداد ما تراه حقا هلا أو الرد على األعمال املخالفة بالقوة إال يف حدود ما

تسمح به القواعد املتعلقة بالدفاع الشرعي، على الرغم من ذلك فإن التطورات املعاصرة للمجتمع الدويل 
  . تتجه إىل ترتيب آثار جنائية على بعض األفعال املنشئة للمسؤولية الدولية

لة األوىل من وتسلم غالبية الفقه الدويل بفكرة املسؤولية اجلنائية الدولية كصورة جديدة للمسؤولية يف املرح
النظام القانوين املعاصر، ألنه إذا كانت مسؤولية الدولة قد اقتصرت يف مراحل تطور القانون الدويل على 
االلتزام بإصالح الضرر الناشئ عما ترتكبه من أخطاء فإن القانون الدويل املعاصر ميضي إىل أبعد من ذلك 

  . 125تهاكا جسيما للقيم واملصاحل العليا للمجتمع الدويلبتقرير املسؤولية اجلنائية عن األفعال اليت متثل ان

فقد عمدت  -التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة- وقد سبقت لنا اإلشارة إىل أن جلنة القانون الدويل 
مؤخرا إىل حماولة إجراء تفرقة يف القواعد اليت حتكم املسؤولية الدولية، بني بعض االلتزامات األساسية املتعلقة 

يانة املصاحل الرئيسية للمجتمع الدويل، واليت يعترب انتهاكها موجبا لتوقيع عقوبة على الدولة بوصفها بص
مرتكبة جلرمية دولية، من ناحية، وبني باقي االلتزامات الدولية اليت تعترب خمالفتها جمرد جنحة دولية وهو ما 

ا  19مسح للجنة بصياغة نص املادة  يكون فعل الدولة الذي يشكل  - 1(من مشروعها واليت جاء 
  . انتهاكا اللتزام دويل فعال غري مشروع دوليا أيا ما كان حمل االلتزام املنتهك

                                                             
 . 29، 28، ص ص 1996الدكتور عبد الواحد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،  125



يشكل الفعل غري املشروع دوليا جرمية دولية حني ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو من علو  -2
تمع الدويل كله بأن انتهاكه األمهية بالنسبة لصيانة مصاحل أساسية للمجتمع الدويل حبيث يع رتف هذا ا

  يشكل جرمية دولية، 

وبناء على قواعد القانون الدويل املرعية اإلجراء ميكن للجرمية  02مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة  -3
   :126الدولية أن تنجم خصوصا

عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني، كااللتزام   - أ 
 . بتحرمي العدوان

عن انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية لضمان حق الشعوب يف تقرير مصريها    -ب 
 . كااللتزام بتحرمي فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة

اسع النطاق اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية الشخص اإلنساين،  عن انتهاك خطري وو   -ج 
 . كااللتزامات بتحرمي االسرتقاق وبتحرمي اإلبادة اجلماعية وبتحرمي الفصل العنصري

عن انتهاك خطري اللتزام ذي أمهية، جوهرية حلماية وصون البيئة البشرية كااللتزامات بتحرمي   - د 
 . "التلويث اجلسيم للجور والبحار

وإذا كانت املمارسة الدولية قد عرفت يف ظل القانون الدويل التقليدي حاالت مت فيها توقيع عقوبات على 
الدول يف أعقاب احلروب الكربى، متثلت إما يف غرامات مالية باهظة أو اقتطاع أجزاء من أقاليم الدول 

دام القوة يف العالقات الدولية، ومبدأ املهزومة، فإن القانون الدويل املعاصر القائم على أساس حترمي استخ
املساواة، يف السيادة بني الدول واحرتام السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدول األعضاء، ال يسمح 
ا وحىت التدابري اليت يتخذها جملس األمن ضد الدولة البادئة بالعدوان على  بتوقيع عقوبات على الدول ذا

يثاق األمم املتحدة، ال يطلق عليها وصف العقوبات إال من قبيل التجاوز، أساس الفصل السابع من م
ا تدابري للمنع والقمع   . ويصفها امليثاق بأ
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ولكن األمر الذي استقرت عليه املمارسة الدولية هو تعقب األشخاص الذين يعملون باسم الدولة 
عقب احلرب العاملية الثانية يف  وحماكمتهم عما يوصف بأنه من قبيل اجلرائم الدولية، وهو ما حدث

حماكمات جمرمي احلرب يف نورمربج وطوكيو وما حيدث اآلن يف حماكمات جمرمي احلرب يف يوغسالفيا 
تمع الدويل قد توصل  السابقة ورواندا أمام حمكمتني دوليتني مت إنشاؤها بقرار من جملس األمن، كما أن ا

 تتوىل مهمة حماكمة الفاعلني للجرائم الدولية وذلك مبوجب نظام روما إىل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية اليت
 2002والذي دخل حيز النفاذ يف أبريل عام  1998األساسي الذي مت التوقيع عليها يف روما يف يوليو 

بعد استيفاء العدد الالزم من التصديقات، فأصبحت احملكمة اجلنائية الدولية حقيقة من حقائق القانون 
  .  املعاصرالدويل

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  . التنظيم القانوني الدولي للمسؤولية عن األضرار البيئية: المبحث الثاني

يرى بعض الفقهاء صعوبة يف تطبيق القواعد التقليدية اخلاصة باملسؤولية الدولية على األضرار اليت   
تصيب البيئة، ويفضل هؤالء الفقهاء اللجوء إىل وسائل إدارية أو فنية أو وسائل قانونية غري تقليدية من 

تمع ال ا ا دويل، وقد عرب عن هذه احلقيقة املبدأ أجل حتقيق محاية فعالة للبيئة يف ظل التطورات اليت مير 
، وذلك بتشجيع التعاون الدويل يف جمال البيئة، وكذلك املبدأ رقم 1972من إعالن استوكهومل  22رقم 
من أجل العمل على تطوير قواعد املسؤولية الدولية عن  1992من إعالن ري ودي جانريو عام  13

  . األضرار اليت تلحق بالبيئة

  : م القانوين الدويل للمسؤولية عن األضرار البيئية سنقسم البحث إىل املطلبني التالينيويف إطار التنظي

الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في مجال حماية : المطلب األول
  . البيئة

اجب املالزم من األصول الثابتة قانونا، أن كل حق يقابله واجب، وعلى صاحب احلق أن يرعى الو 
حلقه ويفي مبتطلباته، وإال حتمل تبعة املسؤولية واجلزاء وإذا كانت الشريعة والقانون قد اعرتفا لألشخاص 
ما قد قيدا ممارستها بعدم اإلضرار بالغري، ويف جمال محاية البيئة، فإن ممارسة حق امللكية  حبقوق معينة، فإ

اإلضرار بالغري بتلويث جماري مياه الري باستخدام املبيدات  الزراعية مثال يالزمه واجب أال يؤدي ذلك إىل
واملركبات السامة يف مقاومة اآلفات الزراعية، وكذلك احلق يف استثمار األموال بإقامة املصانع مقيد بواجب 

كذلك احلق يف -عدم انبعاث األدخنة والغازات والروائح الضارة، وكذلك صدور اهتزازات أو ضوضاء 
يارة يف التنقل، يالزمه واجب أال ينبعث عنها غازات سامة من احرتاق الوقود بفعل عدم كفاءة استعمال الس

فإذا ترتب ضرر للغري من جراء تلك األنشطة، التزم فاعله جبرب ذلك الضرر، أي ضمان ما ينشأ  -...احملرك
  . ئية املقررةعن فعله، وتعويض املضرور عينا أو نقدا، فضال عن إمكانية توقيع العقوبات اجلنا

ا مقيدة يف استعماهلا  ا، فأ ويف القانون الدويل استقر أيضا أنه إذا كان لكل دولة حقوق وسلطات تتمتع 
بعدم اإلضرار بالبيئة واحلفاظ عليها من التلوث، وصيانة مواردها من النضوب، فإن عملت خالق ذلك، 

  . ألشخاص واملمتلكات من جراء التعدي على البيئةحتملت تبعة املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تلحق با



وهذا ما أكدته األعمال القانونية الدويل من ذلك أعمال مؤمتر األمم املتحدة األول حول البيئة اإلنسانية 
للدول، "من املبادئ اليت اعتمدها املؤمتر على أن  21، حيث نص املبدأ 1972عام  املنعقد يف استوكهومل

طبقا مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، احلق يف استعمال مواردها وفقا لسياستها البيئية، كما أن 
را لبيئة الدول عليها مسؤولية ضمان أن األنشطة اليت تتم داخل واليتها أو حتت إشرافها، ال تسبب ضر 

  ". األخرى أو املناطق فيما وراء حدود واليتها الوطنية

 1992املنعقد يف ري ودي جانريو بالربازيل عام " البيئة والتنمية"وجاء مؤمتر األمم املتحدة الثاين حول 
ا أن  األمم  للدول طبقا مليثاق"ليؤكد ذلك أيضا، حيث قضى املبدأ الثاين من جمموعة املبادئ اليت اعتمد

املتحدة ومبادئ القانون الدويل، احلق السيادي يف استغالل مواردها وفقا لسياستها البيئية والتنموية، كما أن 
عليها مسؤولية ضمان أن األنشطة اليت تتم داخل حدود واليتها أو حتت إشرافها، ال تسبب ضررا لبيئة 

  . 127"الدول األخرى أو املناطق فيما وراء حدود واليتها الوطنية

أما يف جمال املسؤولية عن تعويض األضرار البيئية، فإن األمر ليس كذلك دائما، فالنصوص القانونية، 
واألحكام القضائية قليلة نادرة، بسبب حداثة املشكالت املثارة، فتلك املشكالت احلديثة تثري التساؤل 

رار، وحول وجود مبدأ املسؤولية يف هذا حول الطبيعة الذاتية هلذا النوع من أنواع املسؤولية عن تعويض األض
ال احلديث   . ا

وليست املسؤولية عن األضرار البيئية كغريها من أنواع املسؤولية، فهناك العديد من اجلوانب اليت متيزها عن 
غريها، سواء من ناحية املشكالت اخلاصة بأعمال القواعد العامة للمسؤولية عن العمل غري املشروع، إذ 

تنعدم القواعد القانونية، الوطنية والدولية، املنظمة ألحكام املسؤولية، أم من ناحية أعمال بعض تنذر أو 
  . القواعد اإلجرائية اخلاصة باحلماية القضائية للحقوق واملراكز القانونية املعتدى عليها يف املخالفات البيئية

ا الكثري من ويؤكد تلك الطبيعة الذاتية أن مسائل املسؤولية البيئية تبدو م عقدة ودقيقة إىل حد بعيد، ويشو
الغموض وعدم التحديد، خذ مثال فكرة التلوث البيئي، إذ مل يستقر الرأي القانوين على اعتماد تعريف 

  . واضح له، فرجال القانون يلجأون إىل العلوم الطبيعية لتحديد مضمون ذلك التعريف
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يف حتديد ورسم اإلطار القانوين ألركان املسؤولية املدنية وإذا كانت هناك بعض الصعوبات املتعارف عليها 
بوجه عام، كتحديد املراد باخلطأ، وأنواعه، حاالت انتقاله، وحتديد املفهوم الدقيق للضرر أنواعه، وبيان 

  . عالقة السببية ومتييزها عن اخلطأ، وعوارضها، وتعدد األسباب، تسلسل األضرار

شأن املسؤولية عن األضرار البيئية، وتبدو كعقبة كئود، يف كثري من  إال أن تلك الصعوبات تتزايد يف
األحيان، بسبيل حصول املضرور من تلوث البيئة، أو من غريه من مظاهر التعدي على البيئة، على التعويض 

  . 128الالزم جلرب الضرر

ي أحدث الضرر، خذ ومن ناحية أوىل، هناك صعوبة التحديد الدقيق هلوية املسؤول، الذي قام النشاط الذ
ار اليت متر عرب حدود دول متعددة،  مثال، تلوث اهلواء اجلوي واألمطار احلمضية وتلوث مياه البحر واأل
والذي حيدث أضرارا باإلنسان أو املزروعات أم الثورة احليوانية الربية واملائية يف دول أخرى، فكيف حندد من 

ا ثبت تعدد من اشرتكوا يف إحداث التلوث الضار قام بالنشاط الضار، ومدى نصيب كل مسؤول إذ
  . أشخاصا خاصة أم دوال؟

ويف جمال األمطار احلمضية، يقول البعض أنه يدق، غالبا، حتديد املسؤول الذي مارس النشاط الذي 
انبعثت عنه غازات ثاين أكسيد الكربيت وثاين أكسيد النيرتوجني اليت تسبب املطر احلمضي الضار 

دة، هو جمموعة أشخاص أو شركات متارس نشاطا صناعيا يتفرقون بني عدة دول، وعدم فاملسؤول، عا
  . حتديد هوية املسؤول هكذا يقود إىل رفض الدعوى وضياع حقوق ضحايا التلوث البيئي

  : ومن ناحية ثانية هناك صعوبة حتديد الضرر املوجب للمسؤولية وتظهر تلك الصعوبة من وجهني
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ي ال يتحقق دفعة واحدة، بل يتوزع على شهور، ورمبا على سنوات عديدة، حىت تظهر أن الضرر البيئ :أوال
أعراضه، فالتلوث باإلشعاع الذري أو التلوث الكيميائي للمنتجات الزراعية واملواد الغذائية، بفعل املبيدات 

قد يطول، حىت  وغريها، ال تظهر آثاره الضارة، باألشخاص واملمتلكات، بطريقة فورية، بل حتتاج إىل وقت
تصل درجة تركيز اجلرعات اإلشعاعية أو السامة إىل حد معني، وبعدها تبدأ أعراض الضرر يف الظهور، وهذا 
ما يؤكده بعض أحكام االتفاقيات الدولية اليت تعاجل مشكالت املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث 

ض، طولية نسبيا تصل إىل عشر سنوات من واإلشعاعات، حيث جتعل مدة انقضاء احلق يف املطالبة بالتعوي
  . تاريخ وقوع احلدث أو النشاط الذي نشأ عنه الضرر

أن األضرار الناجتة عن تلوث البيئة، قد تكون أضرار غري مباشرة، إذ هي ال تصيب اإلنسان أو  :ثانيا
عن املصانع غازات  املمتلكات مباشرة، بل تتدخل وسائط من مكونات البيئة كاملاء أو اهلواء، فإذا انبعثت

اورة، مما أدى إىل موت ماشية أحد املزارعني، ومن مت عجز هذا األخري  سامة، أدت إىل تلوث املراعي ا
عن زراعة أرضه ونضوب موارده، مما أقعده عن سداد ديونه، وانتهى به األمر إىل اإلفالس، فما هو احلد 

  . ضرار مجيعا؟الذي تقف عنده مسؤولية ذلك املصنع، من بني تلك األ

هل يسأل فقط عن تعويض املواشي اليت نفقت نتيجة تلوث املراعي، دون األضرار الالحقة على ذلك؟ إن 
  . تسلسل األضرار يثري عقبات كبرية أمام إثبات عالقة السببية

ر وكل هذا جيعل القضاء يرتدد، كثريا، بل يرفض غالبا، احلكم بالتعويض، وقد يدعم موقفه أن تلك األضرا
البيئية هي أضرار غري مرئية، يتعذر حتديد مقدارها، مثال ذلك حتديد قيمة األضرار اليت تصيب املصطافني 
وانصرافهم عن التمتع بالشاطئ بسبب تلوثه بالنفط وغريه، وكذلك حالة تلوث البحريات وغريها باألمطار 

  . احلمضية

وفقا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية يرتتب ف. ومن ناحية أخرية، هناك عدم مالئمة طريقة إصالح الضرر
على توفري أركان املسؤولية ثبوت االلتزام بإصالح الضرر الذي وقع وغالبا ما يكون إصالح الضرر بإحدى 

  : وسيلتني



األوىل، إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الضرر، وهو ما يسمى بالتعويض العيين، الثانية، دفع تعويض 
مضرور وإذا كان إعمال تلك القواعد يتماشى مع األضرار اليت تصيب األشخاص واملمتلكات يف نقدي لل

فالضرر إن كان يصيب . األحوال العادية، إال أنه ال يتالءم مع طبيعة األضرار النامجة عن تلوث البيئة
ا، ويهدم أنظمتها اإليكولوجية   . اإلنسان واملمتلكات، إال انه يصيب البيئة ذا

ا كان جرب الضرر بالنسبة لإلنسان يتم بدفع مبلغ من املال، فإن الضرر الذي يلحق بالبيئة ال يصلحه إال وإذ
  . إعادة احلال إىل ما كان عليه

إن التعويض النقدي يف جمال املسؤولية عن األضرار البيئية، أضحى مكروها من جانب الفقه القانوين الذي 
 النهاية نظرية بربرية، إننا ال ميكن أن نعوض بالنقود اختفاء خملوق يقول أن نظرية التعويض النقدي هي يف

  . قتله التلوث أو لوحة أو أثر تارخيي فتتت أوصاله األمطار احلمضية

  : 129إىل مشاكل متعددة) اهلواء واملاء واألرض(ويؤدي تلوث املوارد الطبيعية 

هر آثارها عندما تصل إىل املياه فتسبب إن معظم حاالت التلوث هلذا النوع تظ: التلوث البيولوجي -1
أمراضا لإلنسان ناجتة عن اجلراثيم الطفيلية كالفريوسات املسببة اللتهاب السحايا والتهاب القلب والشلل 
وأمراض الكولريا وكذلك بسبب أمراض سارية كاألمراض اجللدية، وتلوث املياه السطحية واجلوفية عن طريق 

عرب فتحات األنابيب أو بسبب أخطاء ****** املطر لتلوث مياه  مصدر قريب للمجاري تتنقل مع
  . هندسية بالرتكيب أو التمديد أو من جراء عدم االهتمام بالصيانة

  ): عضوي وغير عضوي(التلوث الكيميائي  -2

تم باألمور الغذائية بقسم كبري منه: العضوي -أ ارير، وتساهم املعامل واملصانع اليت  ا، أسبابه مياه ا
واهلواء حيظى جبزء كبري من فئة التلوث العضوية كالغازات السامة اليت حتتوي على الفحم املائي وعلى 

  . الرصاص الناتج عن فعل احملركات املتنقلة والثابتة وحرق النفايات

                                                             
ولى، الدكتور عامر محمود طراف، إرهاب التلوث والنظام العالمي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة األ 129

 . وما بعدها 29، ص 2002



نفايات اإلنشاءات الصناعية والزراعية ووسائل النقل بأنواعه املختلفة، ينتقل عرب اهلواء  :غير العضوي -ب
ار، والبحار، ويهدد اإلنتاج الغذائي وسالمة الصحة  واملياه، ويتسرب إىل املياه اجلوفية ويلوث الينابيع واأل

  . العامة

  : هي عدة أنواعتعود إلى المتغيرات في تركيبة البيئة و : التلوث الفيزيائي -3

إن وجود ذرات دقيقة يف املياه، ناجتة عن االجنرافات الطبيعية، وجرف وإتالف املزروعات : ذرات دقيقة -أ
ار والبحار والبحريات حبيث حتجب الضوء عن األعشاب املائية وتفقد املياه من إنتاج  اليت تتسرب يف األ

دد الثروة السمكية واحليوانية يف سد منافذ هوائها كما يصيب هذا النوع من التلوث مياه  الطاقة الغذائية و
  . الشرب

إن املياه العذبة اليت حيتاجها اإلنسان يف دوراته احلياتية والغذائية والصناعية،  هي عنصر أساسي يف الغالف 
تمرة، وحبال املائي لألرض وجزء ال غىن عنه يف مجيع النظم اإليكولوجية األرضية نوفر له احلياة واملوارد املس
  . حدث تغري يف املناخ نتيجة ارتفاع درجات احلرارة، سوف يؤثر على موارد املياه العذبة يف العامل

إن وجود املياه العابرة للحدود واستخدامها تتسم بأمهية كبرية بالنسبة للدول املعنية ويف هذا الصدد قد يكون 
رتيبات أخرى وثيقة الصلة تأخذ باالعتبار مصاحل من الصواب أن تتعاون هذه الدول طبقا التفاقيات أو ت

  . الدول املعنية

اورة أو املشاطئة، حيث الصراعات السياسية املزمنة، يتحول الصراع من السياسي  أما املياه العابرة للدول ا
ة يف مجيع إىل صراع على املياه، واملياه العذبة مورد حمدود ال غىن عنه لدوام احلياة على وجه األرض وله أمهي

القطاعات وأصبحت سلعة اقتصادية حيسب فيها حساب، وإن اإلفراط يف تلوث مياه الشرب فيزيائيا، جيعل 
  . تكاثر املشاكل الصحية كبرية، فهي عنصر أساسي يف محاية البيئة

 وتعود إىل الدخان املتصاعد من املصانع واحملارق والسيارات بكل أنواعها واملقالع :ذرات بالهواء -ب
  . والكسارات ودواخني األبنية وذرات الفحم والرماد املتطاير وكل نشاط يصدر منه الغبار



وتؤدي إىل تغيري مميز يف البيئة حني ترتفع احلرارة يف األجواء دون الوصول إىل  :ملوثات الحرارة - ج
الب مناخي عندما الطبقات العليا بسبب طبقة من اهلواء البارد، وتصادف ارتفاع حرارة اهلواء فتسبب انق

حتبس بني طبقتني باردتني يتعرض السكان لكافة اإلصابات كالوخز يف العينني وصعوبة التنفس، سعال 
  . 130احتقان األنف ويوجد احتمال كبري أن يصاب اإلنسان بأمراض القلب والرئتني

اه يف النهر أو البحر وهناك نوع آخر من التلوث احلراري يف تربيد مولدات إنتاج الطاقة فزيادة حرارة املي
احمليط تلك املعامل، تزيد نسبة تدين األوكسجني كلما تزيد ارتفاع احلرارة، وبالتايل يؤدي إىل فقدان 

  . الكائنات األصلية واستبداهلا بأنواع قادرة على حتمل التلوث حمدثة مشاكل أكرب كالتلوث باملواد العضوية

 حد يسبب أدى خطري من الصعب معرفة احلد األدىن عندما يصل اإلشعاع إىل :التلوث اإلشعاعي -4
لسالمة اإلشعاعات، تسببه إما موجات كهرومغناطيسية أو نوع من جزيئات الذرة حتدث ضرر يف صحة 

  . وعند مرورها باألعضاء احلية، تستطيع إعطاب خلية حيوية متسببة حبدوث تكاثر سرطاين. اإلنسان

تعاين منها املدينة احلديثة يف كل أحناء العامل بسبب هذا النوع  هذه مشكلة بارزة: التلوث بالضجيج -5
لقد قسم . من التلوث وآثاره السيئة على اإلنسان وحميطه، تنعكس على نشاطه وإنتاجه ومستواه الفكري

السيارات، الطائرات، الصناعات، البناء، األنشطة : علماء البيئة مصادر التلوث بالضجيج إىل مخس فئات
  . ةالرتفيهي

ومن الصعب وضع معايري موضوعية حتدد القدرة على حتمل كل الضجيج، إال أن االختبارات العلمية اليت 
أجريت على احليوانات، وجدت أنه كلما طال وقت الضجيج كلما زاد تعطل وظائف الدماغ والقلب 

وجد الباحثون أن اإلنسان يتحمل احلد األقصى من  لقد. والكبد ويتصرفون بشراسة ويؤذون أنفسهم
الضجيج دون مضاعفات ونتائج سيئة ملدة مثاين ساعات، بالطبع هناك أصوات مألوفة ال ميكن العيش 

ا   . بدو

ولكن عندما تصبح األصوات ضجة تسبب بأعطال نفسية وجسدية لإلنسان غالبا ال تظهر على الفور مثل 
ر األعصاب، أو القلق، أو تدث لألذن فيحصل الطرش أو سرعة االنفعال، أو تو التغريات الوظيفية اليت حت
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اخلوف، أو قلة استيعاب أو إدراك، جنون أو تدين الكفاءة واألداء، أو ارتفاع ضغط الدم أو القرحة، أو 
ميول إىل االنتحار، ومن خالل معرفتنا واطالعنا على املسببات والنتائج للتلوث البد من وضع تصور 

  . للمعاجلة

ومن املعروف أن القانون وجد إلجياد احللول على قاعدة العدل واإلنصاف، مثل القانون املدين الذي يفصل 
وبعد، نتساءل عن قانون البيئة أسوة . يف قضايا معينة بني الناس وكذلك القانون اإلداري، والقانون الدويل

  . م البشرية وسيكون يف صلب اهتمام اقرتاحاتنابالقوانني النافذة ليساعد يف القضايا البيئوية اليت 

ومبا أن البيئة أصبحت علم، علينا االهتمام به مستقبال وحتديد عالقتها وبقية العلوم، مثل عالقة علم 
  . 131السياسة ببقية العلوم

األوزون هي طبقة يف اجلو من نوع األوكسجني املؤلف من ثالث ذرات : طبقة األوزون وتلوث البيئة -6
)O3 ( عوضا عن األوكسجني املؤلف من ذرتني)O2 .(  

فهي تفصل األرض عن . إن طبقة األوزون تقوم بوظيفة أساسية يف محاية الكائنات احلية من خطر الفناء
البنفسجية فتحفظ الغالف اجلوي وتبقي على انتظامه الطبيعي، أما فقدان األوزون  أشعة الشمس الفوق

تدرجييا حتت تأثري تلوث اجلو يؤدي إىل تزايد يف ارتفاع احلرارة، وإىل ذوبان الثلوج يف العامل مما يسبب 
الكرة األرضية، الفيضانات، وقد أمجع علماء البيئة إن متزق طبقة األوزون يهدد بزوال عدة مدن كربى على 

  وكذلك حسب دراسات علماء الفيزياء املقدمة إىل األمم املتحدة تقول أن األرض

ا الدول الصناعية عامة وخاصة الليربالية، مرده إىل حفظ التوازن االقتصادي  إن املعاجلات اليت تقوم 
ضر بالبيئة أو استبداهلا والعسكري للدول الكربى وما قد ينتج عنها من بطالة يف ختفيض الصناعات اليت ت

. باكتشافات أخرى أقل ضررا، وهذا ما يستغرق وقتا طويال إذا ما توصلوا إليه، األمر الذي يدعو إىل الشك
يبقى أن نتساءل عن هذه الدول واألنانية اجلاحمة يف زيادة وترية اإلنتاج الرابح ألغراض السيطرة واهليمنة على 
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دد حياة كل شعوب الكرة يبالنتائج والعواقب البالدول األضعف منها، دون أن تأبه  ئوية اخلطرية اليت 
  . 132األرضية

والذي " بروتوكول مونرتيال" دولة باسم 65الذي وضعته أكثر من  1987 ويذكر االتفاق الدويل يف عام
ون عن إنتاج املواد الكيماوية اليت تشكل أكرب ضرر على طبقة األوز  2000يدعو إىل التوقف حبلول عام 

وال يزال علماء البيئة وأنصارهم حيضون " خاصات صناعة الثالجات واملكيفات ومبيدات احلشرات"
  . احلكومات التقيد مبضمون الربوتوكول ولكن دون جدوى

والسبب يف ذلك أن قدرا كبريا من الطاقة يف العامل ينتج ويستخدم أساليب ال ميكن استمرارها إذا بقية 
تمع الدويل أن . زيادة كبرية انت كميات اإلنتاج الصناعي ستزدادالتكنولوجيا ثابتة أو ك وينبغي على ا

إلنتاج الطاقة بشكل مأمون بيئيا  اقتصاديايواصل سعيه جبدوى للبحث يف حتقيق البدائل عن أساليب فعالة 
  . وسليما واستخدام مصادرها البيئية لرتاعي الغالف اجلوي والبيئة ككل

ا مصدر رئيسي للعمالة والدخل، والتنمية  األغذيةا إلنتاج إن الصناعة ال غىن هل واخلدمات، فضال على أ
الصناعية هي أساسية للنمو االقتصادي، ويف الوقت نفسه هي مستهلك رئيسي للطاقة اليت يسبب إنتاجها 

ث، وإحالل وليس باملستحيل حتسني اجلو برتكيبات أو تكنولوجيات خفض التلو . انبعاثات يف اهلواء والبيئة
بدائل مناسبة مأمونة سليمة بيئيا حمل الكلوريد والفلوريد والكربون وغريه من املواد املستنفدة لألزون، وكذلك 

ل كبري مإن األ. واملنتجات والتقليل منهابتعزيز وتطبيق املمارسات اليت تقوم على إعادة تدوير النفايات 
مدى جدية أو عدم جدية احلكومات بالتقيد يف أمامنا، وبذات الوقت ضعيفا والرهان يتوقف على 

ا، أو  األجدى بالطبيعة معاقبة أبنائها اليت احتضنتهم فقسوا عليها  أناالتفاقات والربوتوكوالت املعمول 
وا باحلفاظ عليها، ليفقدوها التجدد وتفقدهم هي بدورها احلياة وامنعوا   . يف ختريبها ومل يأ

   :تشكل النفايات أكرب ملوث للبيئة وهي تنقسم إىل :النفايات وتلوث البيئة -7

  . تشمل النفايات الصلبة مجيع الفضالت املنزلية والنفايات غري اخلطرة: النفايات الصلبة-أ
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القمامة ونفايات  احرتاقيف بعض البلدان يوجد نظام ملعاجلة النفايات الصلبة مثل الرماد اآليت من مواقد 
اري ا نفايات خطرة  رتأظهوإذا . اختزانات ا هذه النفايات خصائص خطرة فينبغي معاملتها على أ

إن أضرارها كبرية على اإلنتاج واالستهالك لذلك يقتضي التقليل منها . والتخلص منها بشكل مأمون بيئيا
اوتسبب هذه النفايات تلوث موارد املياه العذبة  ،وخاصة يف املؤسسات الصناعية ية ، وهلا آثار سلبوإمدادا

لذلك يتطلب تعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية املبذولة . اإلنسانعلى التنمية البشرية وخاصة صحة 
  . التنمية والبيئة السليمة استمراريف سبيل حتقيق 

بفعل تزايد كمية النفايات  ،اإلنسانإن البيئة يف تدهور مستمر وكذلك صحة  :نفايات سامة خطيرة -ب
عن املؤسسات الصناعية الكبرية حيث تزداد التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت يتكبدها  اخلطرة الناجتة

تمع وخلطورة هذه النفايات مسيت بالسامة اخلطرة، فهي تلقى مراقبة فعالة من حيث التوليد وختزين  ا
ا وتصريفها أمهية بالغة لسال مة الصحة العامة، ومحاية املعاجلة إلعادة تدويرها واستعماهلا ونقلها واستعاد

البيئة وإدارة املوارد الطبيعية يف حتقيق استمرار التنمية، وهناك قلق دويل إزاء جزءا من حركة النفايات اخلطرة 
مما يضر بالبيئة والصحة  العامة يف  يتم مبا يتعارض مع التشريعات الوطنية وخالفا للصكوك الدولية القائمة،

  . 133النامية لدانمجيع البلدان والسيما الب

أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا تطلب إىل اللجان اإلقليمية منع  1989ديسمرب عام  22يف 
جتار غري املشروع وألثاره على االجتار غري املشروع باملنتجات والنفايات السامة اخلطرة عن طريق الرصد لال

  . 134البيئة والصحة
دف تقليل نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود إىل  اختذتقد  دول العامل عددا من اخلطوات يف هذا الصدد 

بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة إىل إفريقيا ومراقبة نقلها عرب  1989أدىن حد من اتفاقية بازل عام 
  . يات يف البحرملنع التلوث بواسطة إلقاء النفا 1972لندن عام  واتفاقيةاحلدود يف إفريقيا 

ومنطقة  إفريقيايف مدينة لومي عقد اتفاق بني االحتاد االقتصادي األورويب ودول  1989يذكر أنه يف عام 
  . 135النفايات ملا تسبب من أدى بالكائنات احلية والبيئة إلقاءالبحر الكارييب واحمليط اهلادي بشأن منع 
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مل تستخدم املواد الكيميائية من أجل حتقيق إن معظم دول العا: النفايات الكيميائية الصناعية- ج
  . األهداف االجتماعية واالقتصادية للمجتمع العاملي

ويتبني أنه من أفضل املمارسات املتبعة حاليا، أنه من املمكن استعمال هذه املواد على نطاق واسع وبشكل 
  . فعال من حيث الكلفة واألمان

اجنازه لضمان بيئة سليمة يف إدارة املواد الكيميائية السامة يف  مازالت دول العامل حباجة إىل جهد كبري جيب
وهناك مشاكل رئيسية قائمة . إطار أفضل الشروط لتحقيق استمرار التنمية وحتسني نوعية حياة البشر

ى إننا نفتقر لعدم توافر املعلومات العلمية الكامنة لتقييم املخاطر املرتتبة عل. وبصورة خاصة يف الدول النامية
  . عدد كبري من املواد الكيميائية واالفتقار أيضا إىل املوارد الكامنة لتقييم هذه املوارد استعمال

 اإلنسانولكن يف اآلونة األخرية ما فتئ التلوث الكيميائي الفادح مستمرا وملحقا أضرارا جسيمة يف صحة 
  . والرتاكيب الوراثية ونتاج التناسل والبيئة

استثمارات كبرية،  اإلصالحية ذات األمهية البالغة يف العامل ستتطلب أعمال يف بعض املناطق الصناع
 فآثار التلوث البعيدة املدى اليت متتد لتشمل حىت العمليات الكيميائية ،تقنيات جديدة واستحداث

  . والفيزيائية األساسية جلو األرض ومناخها، مل يبدأ فهمها وإدراك أمهيتها سوى مؤخرا

ال تتقيد باحلدود  ولية تعمل جبهد كبري يف إجياد الطرق األكثر أمانا ألن املخاطر الكيميائيةإن اهليئات الد
 226/ 44وقد صدر عن اجلمعية العامة قرارا حيمل الرقم . الوطنية وحفاظا على البيئة والسالمة العامة

غري  االجتارمنع  ، طلبت اجلمعية العامة من اللجان اإلقليمية العمل يف1989ديسمرب عام  25تاريخ 
غري املشروع والتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  لالجتاراملشروع باملنتجات السامة واخلطرة ووضع مراقبة 

ا ووضع تقييمات إقليمية ألثاره البيئية والصحية   . على مواصلة رصد االجتار 

إىل عقد ) وزارة الصحة(دعت اململكة املتحدة  1991ديسمرب عام  19و 16ويف الفرتة املمتدة ما بني 
منظمة حكومية  13بلدا ناميا، وممثلون عن  43بلدا بينهم  71خبريا يف  95جتماع يف لندن حضره ا

خاطر الكيميائية تقيم امل"منظمة غري حكومية، قدموا اقرتاحات إلنشاء آلية حكومية دولية  11دولية و
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ا ال سيما التنمية القابلة " "... ومعاجلتها وتأكيدا على مواد كيميائية ال تتعارض وبيئة األرض وصو
إىل " منظمة العمل الدولية"و" برنامج األمم املتحدة للبيئة"و" منظمة الصحة العاملية"ودعت  ،"لالستمرار
ية وإىل التعاون عن طريق اجتماع اخلرباء احلكوميني املعنيني الربنامج الدويل للسالمة الكيميائ إطارالقيام يف 

  . بشأن، املقرتحات وتقدمي التقارير عن األعمال اجلارية املطلع عليها

تولد النفايات املشعة عن دورة الوقود النووي وكذلك عن التطبيقات النووية  :النفايات المشعة -د
 ". لصناعيةاستخدام النويدات املشعة يف الطب والبحوث ا"

مرت مكعب من " 200.000"كل عام يتولد عن اإلنتاج النووي للكهرباء على نطاق العامل حوايل 
شعاع مرت مكعب من النفايات الشديدة اإل" 100.000"شعاع املنخفض واملتوسط وات اإلذالنفايات 

الوحدات الكهربائية  دعدوتتزايد األحجام مع تزايد  ،فضال عن الوقود النووي املستهلك املقرر التخلص منه
  . املشعة، وتتضمن الفضالت الشديدة اإلشعاع أعلى درجات اخلطورة اإلشعاعية

يوجد يف معظم بلدان العامل برنامج الطاقة النووية ضمن تدابري تقنية وإدارية للتخلص منها ضمن معاجلة 
وطين، وما برحت حباجة إىل هذا هذه النفايات، وما زالت بلدان كثرية يف مرحلة اإلعداد لربنامج نووي 

لذلك يقتضي تعاون وتنسيق دويل ولذلك . النوع من األنظمة اليت يقتصر عملها على التطبيقات النووية
شعاع واملتوسطة يقتضي تعاون وتنسيق دويل وإقليمي إىل عدم السماح بتخزين النفايات الشديدة اإل

تباع إويتطلب  ،ئة البحرية أو عدم تناقلها عرب احلدودواملنخفضة أو إىل التخلص منها على مقربة من البي
، واالتفاق على برنامج أكثر أمانا للتخلص أو )تغليق دقيق( الطرق األكثر أمانا، يراعي النهج التحويطي أو

التخزين حبيث ال يشكل خطرا على البشرية والبيئة و احرتام القرارات والقوانني الدولية، والعمل باتفاقييت 
  . اكو ولومي الرابعةمب

  : تلوث المحيطات والبحار والسواحل

على الرغم احمليطات املفتوحة نظيفة نسبيا فإن هوامش البحار تتأثر  :تلوث المحيطات والبحار -أ
بأنشطة اإلنسان يف كل مكان تقريبا، والتلوث البحري مرتبط أساسا باألنشطة األرضية وال سيما تنمية 

  . ستيطان البشري املكثف وخاصة يف السنوات األخريةاملناطق الساحلية واال



فاألنشطة البحرية تضيف إضافة طفيفة للتلوث البحري، وتطلق األنشطة األرضية ملوثات إىل البحر بطريقة 
ار وبطريقة غري مباشرة من خالل األمطار عن طريق اجلو ويظل . مباشرة من خالل خمارج التصريف واأل

املياه الساحلية والقريبة من الساحل، ويزداد حبيث يصل إىل مستويات ذات داللة يف  اجلزء األكرب منها يف
ا تصريف النفايات ضعيفا، أما من الناحية العلمية، إذا  بعض األماكن، وال سيما يف املناطق اليت يكون 

انعكاسات سلبية  استمر هذا التعدي على املناطق الساحلية يف العامل كله دون معاجلة أو رادع، سيؤدي إىل
  . البيئة البحرية وإنتاجيةتسبب تدهور عاملي يف نوعية 

أضف إىل ذلك أكرب جزء من النفايات اخلطرية ترمى يف احمليطات هناك النفط والغازات السامة من جراء 
املنشآت اليت تستخرج باإلضافة إىل حوادث ناقالت النفط والزيوت وغسل اخلزانات التابعة للناقالت 

  . ريةالبح

املنشآت يف  إسقاطقررت اعتبار  1990يف منتصف عام " إلقاء النفايات"وباإلشارة إىل اتفاقية لندن بشأن
  . لالتفاقيةالبحر مبثابة إلقاء للنفايات وفقا 

ا تغطي ثليت مساحة الكرة األرضية تقريبا، وتلعب  تعترب احمليطات الثروة الكبرية يف حياة البشرية ال سيما أ
حليوي يف العمليات اجلغرافية والكيميائية لألرض على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية، فرصد الدور ا

الطاقة العاملية واملناخ والطقس والدورة املائية ودورة الكربون والعمليات اجلوية والفيزيائية تتأثر تأثرا حامسا 
كوكب ككتلة حيوية توجد يف احمليطات حبجم شاسع واجلزء األكرب من املياه على ال. خبواص الظواهر احمليطة

وتتضمن االستخدامات . وإن استخدام حيز احمليطات والسواحل عديدة وختدم أغراضا كثرية ومتنوعة
، ومصادر الطاقة، واملعادن واملواد اخلام األخرى وفتحت التطورات التكنولوجيا األغذيةالتقليدية مثال إنتاج 

كما زادت جتارة النفط العاملية املنقولة حبرا زيادة هائلة   ،واإلنتاجقاع البحر للتنقيب اجلديدة جماالت أكرب من 
  . يف العقود املاضية

يا باعتبارها سلعا ميكن للجميع لمتثل احمليطات مصادر للثروة السمكية إضافة إىل مواد املوارد احلية تعامل حا
تاج ميكن احلصول عليه عامليا ومصائد األمساك تقارب كمية الصيد البحري اآلن أقصى إن.الوصول إليها

ا تساهم مسامهة كبرية يف العمالة يف جمال صيد األمساك وال سيما يف البلدان  احلرفية هامة اجتماعيا إذ أ
  . النامية



إن احلماية واحلفاظ على البيئة البحرية هام جدا وجتاهله هو أمر خطري جدا ينعكس سلبا على الثروة 
داري أنا فالسيادة عند الدول هلا معىن أن على الصعيد السياسي واجلغرايف واإل. يعية واستمرارهاالكربى الطب

من ناحية البيئة فليس من معىن هلا ألن املوارد احلية البحرية والنظم البيئية ال تعرف احلدود اليت صنعها 
  . نساناإل

املوائل املتنوعة ذات األمهية بالنسبة املنطقة الساحلية هي شريط من  :تلوث المنطقة الساحلية -ب
  . للمستوطنات البشرية والتنمية والعيش احمللي، وإن أكثر من نصف سكان العامل ميتد على طول الساحل

واملناطق الساحلية مكتظة بعدد كبري من الفقراء يف العامل نظرا ألن املوارد الساحلية ذات أمهية حيوية بالنسبة 
  . لينيللكثري من السكان األص

نظيم تنمية ومحاية املوارد البحرية ملنفعة تواملنطقة االقتصادية اخلالصة هي أيضا منطقة هامة تتوىل فيها الدول 
ا ورغم  ،منائيةأما بالنسبة للدول ذات اجلزر الصغرية تعترب املناطق األكثر توافرا بالنسبة لألنشطة اإل. شعو

إن النهج املتبع لتحقيق استمرارية املوارد البحرية والساحلية ال يشكل اجلهود املبذولة حمليا وإقليميا ودوليا ف
  . ضمحالل بسرعةوإن املوارد الساحلية أخذة يف االطارا فعاال كما إ

مثال على ذلك التنمية الصناعية وأنشطة التحضر . وينجم هذا التدهور البيئوي للساحل عن أسباب عديدة
امللوثة واستخدام تكنولوجيات غري مناسبة، واإلفراط يف الصيد ويف واملوانئ وتصريف النفايات واملواد 

ار فيعجل بالتآكل  استخدام األمسدة واملبيدات ورود الرواسب إىل السهول الفيضانية الساحلية ودلتا األ
البحرية، فتغزو الطحالب  اإلنتاجيةاملومسية، ويقلل من  الفيضاناتويعدل من منط  األمساكويعطل هجرة 

اري وتسبب اختناق الكائنات األخرىالس   . واحل نتيجة التلوث من ا

تنميتها  وإمكانياتاملناطق الساحلية  إنتاجيةواجلدير بالذكر أن تغري املناخ العاملي سيؤثر أيضا على 
  . والتنوع البيولوجي فيها اإلنتاجيةويهددها تدهور 

مواد اجللود والدباغة للفقراء عادة، وسيزداد و ب أما فقدان هذه الغابات فيؤثر على مواد البناء واألخشا
  . 136الفقر فقرا وتزداد البيئة تدهورا
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لدولة أخرى يثري عدة  اإلقليميةوإن األضرار العابرة للحدود واليت تصيب مناطق تقع داخل نطاق السيادة 
   :تساؤالت تتعلق بالقواعد التقليدية للمسؤولية الدولية واليت يف مقدمتها ما يلي

  . يثري التلوث العابر للحدود عدة مشاكل منها عالقة السببية بني التصرف املخالف والضرر الناشئ

فال ميكن أن حتدد بدقة املسافة اليت تفصل بني مصدر الضرر وبني املكان الذي حدث فيه الضرر، كتلوث 
ينة ولكنه ميتد إىل مسافات اهلواء اجلوي أو تلوث املياه بالنفايات املشعة أو باألدخنة ال يعرف حدودا مع

  . بعيدة من الصعب حتديدها والسيطرة عليها أيضا

حالة التلوث العابر للحدود، ففي حاالت معينة من التلوث كما يف حالة  ومن الصعب تقدير التعويض يف
ا لتلوث النووي والذي ال تظهر آثاره بصورة فورية، ولكنها تضل كامنة مث تظهر بعد عدة سنوات، وذلك كم

حادثة املفاعل النووي يف منطقة تشرينوبيل يف أوكرانيا يف اإلحتاد السوفيايت سابقا يف السادس والعشرين  يف
  . م، يصعب حصر حجم اخلسائر واألضرار فور احلادثة1986أفريل عام 

ففي بعض احلاالت اليت تصيب النبات أو احليوان أو حىت املباين يصعب حتديد مصدر ونوع التلوث الذي 
ار  يسبب الضرر الذي حيدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث، وذلك كما يف حالة تلويث مياه األ

  ). صعوبة حصر أنواع التلوث(بإلقاء النفايات أو تصريف مياه املصانع واملفاعالت النووية الدولية 

ف الطبيعية تلعب دورا ذلك أن الظرو . فمن الثابت علميا أن مصادر التلوث ال حتدث نتائج متماثلة دائما
ال، فإلقاء نفايات ملوثة يف النهر حيدث ذات األضرار خالل اإلضرار خالل فرتة بتطبيق حركة  هاما يف ا

عوامل أخرى مثل الرياح والشمس والضباب ميكن أن تؤثر على التلوث اجلوي وهنا  أيضااملياه، وهناك 
  . املطالبة بالتعويضيصعب إسناد األضرار إىل مصدر حمدد وبالتايل يصعب 

وطبقا للقواعد العامة للمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون املتسبب يف الضرر حمددا، ولكن توجد صعوبة يف 
حتديد فاعل التلوث العابر للحدود ملسافات بعيدة أو حىت ملسافات قصرية من الصعب حتديد املتسبب يف 

السيارات أو من املصانع وذلك لتعدد من عادم تطايرة الضرر، كما يف حالة التلوث اجلوي من األدخنة امل
ىل ما كان عليه قبل حدوث الضرر، ففي إاألشخاص املسؤولني عن هذه األضرار، نظرا لصعوبة إعادة احلال 

ضرار تصبح ضرورية من أجل تقدير حالة صعوبة حصر األضرار اليت تلحق بالبيئة، فإن مسألة حصر األ



ا ختتلف من حالة غلى األخرى باإلضافة إال أن قيمة التعويض وهي مسألة  من الصعب تقديرها، أل
  . ةيالتقدير هنا يتم بصفة تقريب

قاعدة عرفية دولية تسمح بتطبيق نظرية املسؤولية  -يف مرحلته الراهنة- ال يوجد يف القانون الدويل العام
بادئ العامة للقانون، ذلك بارها أحد املعتاذه النظرية مل تصل بعد إىل درجة املطلقة أو املشددة، كما أن ه

جتاه الغالب يف فقه القانون الدويل، وهلذا فإن اللجوء إىل هذه النظرية ال ميكن أن حيدث إال من لدى اال
قيات الدولية يف جمال استخدام الطاقة اتفتفاق دويل صريح، وهذا بالفعل هو ما جلأت إليه بعض االاخالل 

واستخدام مركبات الفضاء وبعض حاالت من التلوث، فإذا مل تتوفر مثل هذه  النووية لألغراض السلمية،
ظرية اخلطأ أو نظرية الفعل ني حتريك املسؤولية استنادا إىل ئاالتفاقيات سيصعب على ضحايا التلوث البي

   .غري املشروع للمطالبة بالتعويض عن األضرار النامجة عن أنشطة غري حمظورة دوليا

ويقيم على ) أ( الشخص الذي يتمتع جبنسية الدولة ننظام احلماية الدبلوماسية، فإنه إذا كاوبالرجوع إىل 
، وهي الدولة املتسببة يف الضرر الذي حلق هذا الشخص فإنه طبقا لنظام احلماية )ب(إقليم الدولة 

مل يتمكن من ذلك ذا إاملتسببة، ف) ب(الدبلوماسية ميكن هلذا الشخص اللجوء إىل احملاكم الداخلية للدولة 
  . املتسببة يف الضرر) ب(لتتوىل هي مباشرة الدعوى الدولية اجتاه الدولة ) أ(ميكن اللجوء إىل الدولة 

  : ويقتضي نظام احلماية الدبلوماسية ضرورة توافر الشرطان

فاذ يقوم هذا الشخص باستن أنفعالوة على ضرورة متتع الشخص جبنسية الدولة اليت تتوىل محايته، ينبغي 
 . أن تطبيق النظام يؤدي إىل بعض العقبات أمام املطالبات املتعلقة باألضرار البيئية إىلطرق الطعن الداخلية، 

 .الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية: المطلب الثاني
لصعوبات اليت تعرتض تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية يف جمال البيئة، ذهب اجتاه متزايد يف ظل ا

 باإلضافةجياد احللول املناسبة وذلك من خالل تطوير مفهوم املسؤولية الدولية، إ إىليف الفقه الدويل يدعو 
ىل االجتاه املتزايد يف الفقه والذي ينادي بتطبيق نظرية املسؤولية املطلقة يف جمال البيئة للتغلب على املشاكل إ

التطور الصناعي والتكنولوجي  أدىعالقة السببية بني التصرف والضرر الناجم عنه، ولقد  إقامةاليت تعرتض 
، وصاحب ذلك تزايد املخاطر يف التعامل مع واملعدات اخلطرة واآلالت األجهزةالتوسع يف استخدام  إىل



 أي إثباتيتمكن هؤالء من  إندون  باألشخاصتلحق الضرر  أنحيث ميكن . واملعدات األجهزةتلك 
   .137صاحب املنشأة أوخطأ يف جانب رب العمل 

 ىل القواعد التقليدية يف املسؤولية املدنية ينطوي على مغبة ضياع حقوقإواحلال كذلك، فان اللجوء 
و العمل غري املشروع يف أ اخلطأ إثباتذ يلزمهم إو خسارة، أصالح ما حلقهم من ضرر إاملضرورين يف 

جانب املشكو منه، ويف ذات الوقت ال غىن عن استعمال تقنيات وخمرتعات العصر احلديث ، وكان البد 
  . للنظم القانونية من البحث عن حل توفيقي

و مشروعا، ويصاحب هذا االستغالل خماطر استثنائية أتغل منشاة يسن من أواستقر الفكر القانوين على 
و صاحب أىل مستغل إسناده إي خطا ميكن أن يتحمل ما يصيب الغري من ضرر، حىت ولو مل يتوفر أفعلية 

و العمل غري املشروع سيرتتب عليه أ أن استلزم اخلطأنه غري مشروع أو وصف استغالله ونشاطه بأاملشروع 
ثبات إضرار، بسبب عجزهم املؤكد عن أمن قعود العديد من املضرورين عن احلصول على تعويض ما حلقهم 

  . خذ بنظرية املسؤولية املطلقةي جيب األ، أو عمل غري مشروعأ أوجود خط

ثبات، فان ن يستطيع اإلأدون  ن يتحمل املضرور ما وقع له من ضررأىب أن اعتبارات العدالة تأفضال عن 
الت، وباملقابل يكون عليه مسؤولية شياء واآلوجيين مثار استغالل األ من مارس النشاط حيصل على فوائد

  . م بالغنمعز فال. تعويض ما يلحق الغري من خسارة

نشاط الذي بينه وبني ال وتقوم نظرية املسؤولية املطلقة على االكتفاء بوقوع الضرر واثبات عالقة السببية
  . ركان املسؤوليةأو العمل غري الشروع ليس ركنا من أ أحدثه فاخلطأ

ذا توفر ركنان مها الضرر ورابطة إو عمل يسبب ضررا للغري يلزم فاعله بالتعويض، فتقوم املسؤولية أفكل فعل 
  . السببية بني الضرر وبني فعل املدعى عليه

ول حكم حملكمة النقض الفرنسية أية املطلقة، نذكر خصوصا ن اجري القضاء تطبيقات لنظرية املسؤولأوبعد 
  . ت النظم القانونية تقنن فكرة تلك املسؤوليةأ، بد1869عام  جوان 16بتاريخ 
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صابات العمل املعدل، وقانون الطريان املدين الفرنسي يف إفريل اخلاص حبوادث و أ 9ففي فرنسا صدر قانون 
و مستغل الطائرة يعترب مسؤوال عن مجيع أن صاحب العمل أ، ونص كالمها على 1955نوفمرب  30
  . ثبات خطئهشخاص واملمتلكات دون حاجة إلث لألضرار اليت حتداأل

و استخدام أذا قام شخص بتشغيل مصنع، إعمال مضمون تلك النظرية يف جمال محاية البيئة،  يعين انه أو 
ا اإلأجلوية، وتضارة بالبيئة ا ةدخنأو أيهما غازات، أسيارة وانبعث عن  و املمتلكات فان ذلك أنسان ثر 

  . مهال من جانبهإو أي خطا أعن تعويض املتضررين، حىت ولو ثبت انتفاء  الشخص يكون مسؤوال

و النهر، يكون أو استغالليا ملياه البحر أو ميارس نشاطا استكشافيا أو يشغل سفينة، أوكذلك من يستخدم 
و أىل تلويث البيئة البحرية إدى أو التشغيل الذي أعن ذلك االستخدام  ضرار اليت نتجتملزما بتعويض األ
  غراق املركبات واملواد السامة يكون مسؤوال كذلك صاحب إو أالنهرية بالنفايات 

ا مبعدل ن األأتقول  ىل متدد إدرجات كل عشرين سنة مما سيؤدي يف حالة حصوهلا،  5رض ستزداد حرار
احمليطات بعد ذوبان ثلوج القطبني الشمايل واجلنويب وهذا يعين اجتياح مياه البحار للسواحل املنخفضة 

ىل انه منذ عام إشار العلماء أتردام، وجزر بنغالدش، واحمليط اهلادي، و و ودخوهلا املدن مثل لوهافر، ور 
عام بينما سرتتفع يف العشرين  92ي بعد أدرجات فقط  5رض سوى مبعدل مل ترتفع حرارة األ 1900

كثر، ومن خالل قراءتنا لدراسات العلماء املتخصصني يف أدرجات رمبا  5ي أسنة القادمة بنفس املعدل 
عملية تسارع واضحة  أن تبدأنه يف حال ارتفاع احلرارة جمددا ومتدد احمليطات من املتوقع أعلم البحار والبيئة، 

عرب مضيق جبل طارق ) فريقياإوربا و أبني (سبانية ووهران اجلزائرية ش اإلللتيارات البحرية بني منطقيت قاد
  . 138مريكا اجلنوبيةأيضا يف سواحل تشيلي بأو 

نه وان مل يتم حاضرا فهو ضخم جيب توقعه ل يف ذوبان جليد القطب اجلنويب ألخطار املرتقبة تتمثألن اأ
  . النطاقجراءات محاية واسعة إعلى املدى البعيد، ومواجهته تتطلب 
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تتخوف الدول وخاصة املتطورة منها، من ظاهرة تغري املناخ وارتفاع درجة احلرارة مع مرور السنوات بسبب 
هذه الطبقة حتمي احلياة البشرية واحليوانية والنباتية حبيث يتعذر  أنومن املعروف  ،األوزونضعف طبقة 
ا   . احلياة من دو

وكسيدات أكميات كبرية من غاز الكربون و   باألرضاجلو احمليط  إىلانطلقت  اآلنفمنذ الثورة الصناعية حىت 
هذه الغازات حتفظ احلرارة وتسخن اجلو فتساعد يف . لف سنةأفرزته الطبيعة خالل مئة أوزوت تعادل ما األ

ن أ. مناطق جديدة مما يزيد قطاع التصحر إىلارتفاع درجة احلرارة وتتسبب يف ذوبان اجلليد وامتداد اجلفاف 
ىل حوامض  إىل اجلو، تتحول فيما بعد إف ذزوت اليت تقوكسيدات األأوكسيد الكربيت و أازات ثاين غ

. والبحريات فتقضي على احلياة املائية والغابات األراضيتزيد من محوضة ) مطار احلامضيةاأل(زوتية آ كربيتية
  . من غريها أكثرالشمالية وكندا  أورباهذا اخلطر تتعرض له بلدان 

 وأمراضالسرطانية اجللدية  األمراضىل املسببات اليت ذكرت، تسبب إ باإلضافةفاع درجة احلرارة، ارت نإ
بسرطان اجللد ستزداد  اإلصابات، فان "املتحدة للبيئة األممبرنامج " ىلإواستنادا . ىل درجة العمىإالعني 
تدين  األوزونشعة الشمس اليت خترتق ثقب أ نإ، % 10 إىل األوزونتدنت كمية  إذا % 26حوايل 

الزراعي يف العامل وتفقد املواد الغذائية يف  اإلنتاجلدى الكائنات احلية وتؤثر سلبا على  األمراضاملناعة ضد 
يف السلسلة الغذائية يف البحار  األولالذي يشمل العنصر ) عنصر غذائي(العامل حبيث تبيد البالتكتون 

من لفت  أولن أ. اه شبه ميتة معدومة من الثروة احليوانية والسمكية والنباتية مستقبالواحمليطات لتصبح املي
من جامعة  ) H. roold(رولد  األمريكيكان العامل   1974سنة  األوزونىل خطر تقلص طبقة إالنظر 

زيئات ن مركبات الكلور تفرق جأكدا أومها اللذان ) M.molena(كاليفورنيا وزميله العامل ماريو مولينا 
دم طبقة األأما أوزون، لف جزء من األأن كل ذرة تبيد مئة أوزون حبيث األ وزون فهي املواد هم املواد اليت 

  . الناجتة عن اخرتاعات الكيمياء يف وسائل التربيد) c. f. c" (كلوريد، فلوريد، كاربون"التالية 

ظام الفصلني يف العامل، ربعة ليصبح نالفصول األن سخونة اجلو وارتفاع درجة احلرارة وتغري املناخ يلغي نظام إ
بارد مع عواصف وفيضانات جترف الرتبة الصاحلة للزراعة والثاين حار ميدد اجلفاف ويزيد  ولالفصل األ

يار ويتعرض العامل ألالتصحر، ويف الفصلني سيتعرض األ خطر الكوارث الطبيعية كاهلزات من الغذائي لال
  . اناترضية والزالزل والفيضاأل



يف طبقة اجلو  ،وكسجنياألوساط العاملية بشان استنفاد وعلى الرغم من التشاؤم السائد يف خمتلف األ
عادة التوازن البيئوي ومحاية املوارد إولكن املطلوب  ،رضنقاذ األمل ال يزال موجودا إلن األإف) وزوناأل(

بعدما تسببت  ت املليارات من البشرالطبيعية من حياة وغابات مع حتقيق معدالت التلوث لتوفري حاجا
  . مهال واحلاجة ملتابعة التطورالثورة الصناعية يف تدمري الكثري من تلك املواد نتيجة اإل

كلم يقوم بوظيفة تصفية   25رض، ولكن على علو نه غاز نادر، وسام على مستوى األوزون؟ ألملاذا األ
هالك الكائنات، وهذه الطبقة بدا متزقها سنة حول القطبني  إىلشعاعات الشمس والكواكب اليت تؤدي 

ذا الشكل من  العالج، وخاصة الدول  إمهالالشمايل واجلنويب، وان استهتار واستخفاف دول العامل 
ديد حياة الشعوب، الن هذه الطبقة األكرباملسبب  الرأمسالية ما اختفت من الفضاء فان احلياة  إذا، وهو 

  . األخرىفي هي ختت األرضعلى 

شعاعية، عن الضرر الذي يلحق إطبية  التآو أجهزة أو املستشفى الذي يستخدم أصاحب املصحة 
شعاعات املؤذية حمليط وبيئة املكان، و املرضى، من جراء التلوث باإلأجهزة القائمني على تشغيل تلك األ

  . جهزة واملعدات الطبيةشاط تلك األة السببية بينه وبني نثبات الضرر وعالقإال إن يكلف املضرور أدون 

  ضرار البيئية؟ بالنسبة للمسؤولية الدولية عن األمر نظمة الداخلية، فما بال األهذا يف األ

ن أغري . مكانية تطبيق نظرية املسؤولية املطلقةإمر احتدم اخلالف بني فقهاء القانون الدويل حول ول األأيف 
قبول هذه النظرية يعوق جماراة القانون الدويل للمتغريات املعاصرة يف ىل القول بان عدم إي قد انتهى أالر 

نشطة الدولة املختلفة القائمة على ونتيجة أل انه يف ظل املبادئ احلديثة،"الروابط الدولية، ويقرر البعض 
ن القانون ضرارا عاجلها النظام القانوين الوطين للدول، واأالوسائل العلمية املتقدمة، حتدث مشكالت كثرية و 

ن تصرفا أ"ويضيف ذلك البعض قوله ". ن يبقى متجاهال هذا التقدم وتلك املشكالت أالدويل ال يستطيع 
" ىل وضع قواعد جديدةإن نتجه أويف هذا التصور جيب ... ضرارا ال حصر هلاأمشروعا للدولة قد يرتتب 

قواعد القانون الدويل يف نفس الطريق  ن تتطورأصبح من احملتم يف الوقت احلايل أ"نه أويقرر بعض الفقهاء 
حوال اليت تقوم فيها خذ بنظرية املسؤولية املطلقة يف بعض األأن تأالذي سارت فيه قواعد القانون الداخلي و 

ذي طابع شديد اخلطورة، وذلك حىت ميكن مالئمة قواعد القانون الدويل مع ... الدولة مبمارسة نشاط 
فراد اليت تتعرض خرى وحقوق األن حنافظ على حقوق الدول األأ ميكن التطورات العلمية احلديثة، وحىت



ا بشكل خطري  ن ندخل يف دائرة أذا مسحنا للدول بان متارس نشاطا شديد اخلطورة دون إللمساس 
  . 139القانون الدويل املبادئ الكفيلة مبواجهة النتائج املرتتبة على ممارسة مثل هذا النشاط

تطوير املفاهيم التقليدية لنظرية املسؤولية  إىلتكنولوجية والعلمية اجلديدة تدعو فكان سيطرة الوسائل ال
  . ذات اخلطورة األنشطةيف جماالت  األخصالدولية، وعلى 

اليت تالزم استعمال وسائل العلم احلديث،  أوشديدة اخلطر  األنشطةاملسؤولية عن الضرر الناتج عن  إن
  . 140خطا معني إلثباتحاجة  أيةتقوم دون  أنجيب 

يا  أ ،أحدثهنظرية املسؤولية املطلقة واالكتفاء بوقوع الضرر وعالقة السببية بينه وبني النشاط الذي  الإمه إن
ال  كان وصف هذا النشاط، يفتح  األنشطةحصول املضرورين على التعويض عما حلقهم من جراء  أماما

ا الدولة، وال مي اكن وصفها، حبال ذات الطابع االستثنائي اليت تقوم  و عمال غري أتشكل خطا  بأ
وال توجد رابطة ... بضرر وتنتهي بتعويض تبدأفكرة املسؤولية  إن"مشروع، وكما يقول بعض الفقهاء 

بنظرية  األخذضرورة  إىلومييل غالب الفقه القانوين الدويل املعاصر " ضرورية بني نقطة البداية ونقطة الوصول
الصناعية والتكنولوجية احلديثة، واليت ال ميكن  األنشطةالناشطة عن  ضرارلألسبة املسؤولية املطلقة بالن

  . 141اخلطأ أووصفها بعدم املشروعية 

 . كان احلال كذلك، فقد يبدو من املفيد تطبيق تلك النظرية يف جمال محاية البيئة  وإذا

تبىن على املسؤولية املطلقة، يف احلاالت  أنالناجتة عن تلوث البيئة جيب  األضراراملسؤولية عن  أنوحنن نرى 
مل تستطع اجلهة اليت تفصل يف دعوى  أومن قام بالنشاط البيئي الضار ظاهرا، أ اليت ال يكون فيها خط

اتعذر  أوالعمل غري املشروع  أو اخلطأيعد عمال غري مشروع فغياب  بأنهاملسؤولية كييف ذلك النشاط   إثبا
 . البيئية راألضراال حيول دون تعويض 
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املعيار الذي جيب اعتماده لقبول دعوى املسؤولية هو وقوع الضرر وثبوت عالقة السببية بينه وبني  إن
نه من أالنشاط الذي احدث ذلك الضرر، حىت ولو كان ذلك النشاط مشروعا ومربرا، وكما يقول البعض ف

وجود عالقة سببية بني النشاط والضرر  إثباترد تبىن املسؤولية على جم أنالبالغة حلماية وصيانة البيئة  األمهية
 . 142آخرعلى سلوك خاطئ  أوتبىن فقط على نية الضرر  أنمن  أكثر

ففي . الداخلية، ويف املسؤولية الدولية األنظمةتسري تلك القواعد على املسؤولية املدنية يف  أنوجيب 
البعض انه من اليسري، ومن العدل  الناشئة عن تلوث البيئة البحرية، بوجه عام، يقول األضرارخصوص 

ن يثبت أالتلوث البحري على املسؤولية املوضوعية، حيث يكتفي ب أضرارنظام التعويض عن  إقامة، أحيانا
ن يوجد خطا، أ أويكون العمل غري مشروع دائما،  أن شرتاطا أنذلك  ،143املضرور ما حلقه من ضرر فقط

نتيجة " األضراركثريا ما حتدث تلك   ألنهضرار التلوث البحري أىل تقليص حاالت املسؤولية عن إيؤدي 
وبالتايل ال يصح االعتماد بعدم املشروعية  ... مشروعة أنشطةبسبب تقوم به من  أوممارسة الدولة حلقوقها، 

ميكن  إمنا... ة التلوثترتتب نتيج أنميكن  اليت األضراروحيد لتحمل الدولة تبعة املسؤولية عن  كأساس
بفكرة  األخذمبا يعين  اإلمهالو أ اخلطأالتلوث بصرف النظر عن  أحداثاد، مبجرد التسبب يف االعتم

  . 144"املسؤولية املطلقة

م املتعلقة باملسؤولية 1969نوفمرب  29اتفاقية بروكسل املربمة  أخذتففي جمال التلوث البحري بالبرتول 
 أنمنها على  3/1التلوث بالبرتول باملسؤولية املطلقة ملالك السفينة حيث نصت املادة  أضراراملدنية عن 

اشتملت احلادثة سلسلة من  إذاحدث  أولوقت وقوع  أومالك السفينة وقت وقوع احلادث "... 
املفرغ من السفينة كنتيجة  أوضرر تلوث سببه البرتول املتسرب  أي، يكون مسؤوال عن األحداث
يثبت املضرور وقوع الضرر به عالقة السببية بني ذلك الضرر  أنويكفي للحكم بالتعويض ". للحادث
  . يف جانب مالك السفينة اخلطأ إلثباتتسرب البرتول دون احلاجة  أوعن تفرغي  الناشئوالتلوث 
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، اخذ بنظرية املسؤولية املطلقة األخرىاعات البيئة يف جمال التلوث باملواد النووية لقطاع البيئة البحرية وقط
  : اتفاقيتان

على  2/1املتعلقة مبسؤولية مشغلي السفن النووية، حيث صرحت املادة  1962اتفاقية بروكسل لعام  :والأ
 األضرارهذه  أنالنووية، عندما يثبت  األضراريعترب مشغل السفينة مسؤوال مسؤولية مطلقة عن مجيع " أن

ذه السفينة أيبقايا  أوتيجة حلادثة نووية، مسببة عن وقود نووي، وقعت ن   ". فضالت مشعة تتعلق 

املتعلقة باملسؤولية املدنية يف جمال النقل البحري للمواد النووية، حيث  1971اتفاقية بروكسل لعام  :ثانيا
 أثناءليت تسببها حادثة ا األضرارمشغل املنشاة النووية يكون وحده مسؤوال عن  إن" أنجاء بديباجتها 

اخلاصة  1960وملا كانت هذه االتفاقية مكملة التفاقية باريس املربمة عام "النقل البحري للمواد النووية 
  ، األخريةباملسؤولية قبل الغري يف جمال الطاقة النووية، وكانت هذه 

ادث للغري، فال خالف يف اليت حت األضرارخذ صراحة باملسؤولية املطلقة ملشغل املنشاة النووية عن أت  إ
  . تتبىن نظرية املسؤولية املطلقة

  : 145ويف جمال التلوث، نذكر

 3املتعلقة باملسؤولية قبل الغري يف جمال الطاقة النووية حيث نصت املادة  1960اتفاقية باريس لعام  :أوال
  : مشغل املنشاة النووية مسؤول طبقا هلذه االتفاقية، عن" أنمنها على 

  . ىل فقدهاإو يؤدي أي شخص أالضرر الذي يلحق حبياة  - أ

  . ..."و اخلسارة، باملمتلكاتأالضرر الذي يلحق،  -ب

ا االتفاقيةإواملسؤولية هنا مسؤولية مطلقة، ال يعفى منها مشغل املنشاة النووية    . ال يف احلاالت اليت حدد

ا ة عن األاخلاصة باملسؤولية املدني 1963تفاقية فيينا لعام ا :ثانيا ضرار النووية اليت نصت صراحة يف ماد
ضرار النووية مبوجب هذه االتفاقية تعترب ن مسؤولية القائم بالتشغيل عن األأعلى ) وىلأفقرة (الرابعة 
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ن القائم بتشغيل املشروع النووي ال يستطيع التنصل من املسؤولية أومقتضى هذا النص . "مسؤولية مطلقة
  . الذي سبب احلادث أو ارتكاب الغري للخطأ، أطي خثبات عدم ارتكابه ألإب

جسام الفضاء، نذكر اتفاقية املسؤولية املدنية عن الضرر الذي أاملسؤولية عن التلوث الذي حتدثه ويف جمال 
ا منذ األ أم واليت بد1972مارس  27جسام الفضاء اليت فتح باب التوقيع عليها يف أتسببه  ول من سريا

طالق مسؤولية مطلقة عن دفع تسال دولة اإل"ن أمنها على  2لعام، اليت نصت يف املادة سبتمرب من نفس ا
  ". و الطائرة يف حالة الطريانأرض جسامها الفضائية على سطح األأالتعويض عن الضرر الذي تسببه 

ا أحد أواىل ىل الدولة ا إسناد الفعل غري املشروع إذا مت إ أن املسؤولية الدولية للدولة تنشأومن الثابت  جهز
فعال غري مشروعة أن كان هناك أما أ. الرمسية، وتسمى املسؤولية يف هذه احلالة باملسؤولية الدولية املباشرة

ن أذا تبني إال إاملسؤولية الدولية ال تتحقق هنا قليم الدولة، فان إشخاص على و األأفراد صادرة عن األ
ا الدولية، ف و تقصري من جنب الدولة يف القيامأ أهناك خط ثبات ذلك تقوم مسؤولية الدولة إذا مت إبالتزاما

ن مثل هذا أال إشخاص، وتسمى املسؤولية هنا باملسؤولية الدولية غري املباشرة، و األأفراد نشطة األأعن 
املفهوم ملسؤولية الدولة قد تعرض لتطور يف ظل مقتضيات القانون الدويل للبيئة وفرض التزامات جديدة 

ضرار قليمها لألإن تستخدم أيت يف مقدمتها ذلك االلتزام الذي مينع الدول من أاتق الدولة، واليت يعلى ع
  . خرى، وهو التزام دويل مستمر يف الفقه والعمل الدولينيقاليم الدولة األأب

تمع تتم على يد ثار البياآل تنشطة البشرية ذان كثريا من األونظرا أل ون شخاص ال تكأئية الضارة با
شراف الدولة من إلرقابة و  أنشطة ختضع من حيث املبدن هذه األأال إالدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عنهم 

ن تكون الدولة مسؤولة أشراف، ومن هذه الزاوية ميكن و اإلأو فرض نوع من الرقابة أحيث الرتاخيص 
مسؤولية الدولة يتفق ومتطلبات  مر الذي حيقق نوعا من فعاليةمسؤولية مباشرة وليست غري مباشرة، وهو األ

شخاص اخلاضعني جراءات الالزمة ملنع األمحاية البيئة، وطبقا هلذا املفهوم تلتزم الدولة باختاذ كافة اإل
  . ذا مل تقم الدولة بالتزامها تعرضت للمسؤولية الدوليةإنشطة ضارة بالبيئة فأية أالختصاصها من القيام ب

ىل ضرورة تطوير مفهوم إجرائية املتعلقة بتسوية املنازعات البيئية، ذهب بعض الفقهاء ولتطوير القواعد اإل
هذه احلماية، ويرى  ألعمالاحلماية الدبلوماسية مبا يتفق ومتطلبات محاية البيئة وذلك من الشرطني الالزمني 

البيئية، فالفرد  ألضراراشرط اجلنسية ليس الزما يف حتريك دعوى املسؤولية الدولية عن  أنهؤالء الفقهاء 



يكون متمتعا جبنسية القانون الدويل اليت تكفل هلا محاية يف املطالبة بالتعويض يف هذه  أناملضرور ميكن 
خارجية وال متارس احلماية  أضرار أيةمن  إقليمهاقواعد القانون الدويل اليت تكفل هلا محاية  إىلاحلالة 

بني املضرور ) ، تعاقد بني الطرفنياإلقامة(يف حالة عدم وجود عالقة  إالالدبلوماسية يف حالة الضرر البيئي 
مارست الدولة احلماية الدبلوماسية فان ذلك يكون يف نطاق اختصاصها  فإذاوالدولة املتسببة يف الضرر، 

البحار  أعايلللدول مثل منطقة  اإلقليميةالشخصي، ويتحقق مثل هذا الفرض يف املناطق خارج السيادة 
  . اء اخلارجي واملناطق القطبيةوالفض

رق الطعن الداخلية طقاعدة استنفاذ  أنما بالنسبة لشرط استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، فمن الثابت أ
من قبل الشخص الذي يوجد بينه وبني الدولة مصدر الضرر مثة عالقة، العالقة  اإلرادياخلضوع  إىلتستند 

يف اخلضوع ملثل هذا النظام القانوين يف تلك الدولة، فان قبل  إرادتهمل يعرب هذا الشخص عن  أوموجودة 
هذا الشخص يف دولته، هنا جيوز  إقامةهذه احلالة، يكون ضحية العمل خمالف جتاه دولته، كما يف حالة 

  . للدولة حتريك دعوى باملسؤولية دون االلتزام بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية

الفضائية عام  األشياءالنامجة عن  األضرارفاقية املسؤولية الدولية عن عكس ذلك االجتاه سارت ات ىوعل
من هذه االتفاقية ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية، وتبعا لذلك  7، حيث ال تشرتط املادة 1972

يتقدم مباشرة حلكومته ملطالبتها بالتدخل، ا وان يتقدم مباشرة بدعوى  أنتكون للمضرور حرية االختيار يف 
الفضائية اليت حدثت  األشياء بإطالقللدولة، اليت قامت  اإلدارية األجهزة أواحملاكم القضائية  إماعويض ت

ما سبق ورغبة يف تدليل الصعوبات اليت تعرتض تلقي املضرورين للتعويض املالئم دون  إىل باإلضافة، األضرار
املتعلقة بتشغيل السفن واملنشات  األنشطةهلذه االتفاقيات يف  أمثلة، جند األنشطةتوقف  إىليؤدي ذلك  أن

  . النووية، كذلك السفن اليت تقوم بنقل البرتول

 

 

 

 

 



  . حماية البيئة عن طريق العقوبات المتعلقة بحماية البيئة: المبحث الثالث

ي أرض، ومنع صوات مناصريها مناشدين باحلفاظ على كوكب األأنظار العامل للبيئة وتعلو أتتجه 
رض باالخرتاعات النووية والتلوث وختريب حمميات الطبيعة نسان الذي حصر األصبح اإلأ، و ضرر يلحق به

صبح الدمار الذي صنعه يهدد بقاءه أن أواحلروب والزحف العمراين، هو نفسه الذي يسعى حلمايتها بعد 
  . يف بيئة صحية ونظيفة، عن طريق مكافحة التلوث وتطبيق العقوبات الرادعة من اجل محاية البيئة

  : ىل مطلبنيإبحثنا مساس نقسم وعلى هذا األ

  . مكافحة التلوث: ولاملطلب األ

  . بيئةتطبيقية على بعض العقوبات املتعلقة حبماية ال أمثلة: املطلب الثاين

  . مكافحة التلوث: األولالمطلب 

املتحدة واملنظمات البيئية الدولية على مكافحة التلوث جبميع  األممتعمل احلكومات ومنظمة 
احللول واملقرتحات املمكنة للحفاظ على  وإجياد اإلجراءاتالوسائل املتاحة، وذلك من خالل البحث عن 

  . البيئة

تعمل احلكومات القومية واحمللية يف  :اتجاه حماية البيئة وصيانتهامسؤولية المؤسسات الحكومية  :أوال
 باإلضافةمن يابسة وهواء وماء،  ألرضناالعامل على التخلص من التلوث الذي يسبب التلف  أرجاءخمتلف 

وقد سنت العديد من احلكومات احمللية القوانني  األرضيةذلك بذلت جهود دولية عديدة حلماية املوارد  إىل
اليت تساعد يف تنقية البيئة واحلفاظ عليها، وكذلك من خالل حتفيز العلماء والباحثني واملهندسني على 

 باألخذالشركات واملصانع  وإلزاماالهتمام الواسع بالبيئة والبحث عن احللول التقنية للتخلص من التلوث، 
مطلوب من  أمراحلد من التلوث  أنحبماية البيئة، ولقد اكتشفت العديد من الشركات بالتدابري اخلاصة  

ا لدى اجلماهري كما انه يوفر املال  أناملنظور التجاري، فقد وجد بعضها  احلد من التلوث حيسن صور
 املستهلكني، كما اوسائل ال تشكل خطورة على البيئة، وذلك سعيا لكسب رض أومنتجات  آخرونوطور 

 أم آجالملكافحة التلوث، العتقادها بان القوانني سرتغمهم على فعل ذلك  أنظمة اآلخرطور البعض 
يفعلوا ذلك، ويطور  أنثروا آعاجال، وحتد بعض الشركات من التلوث، الن القائمني على هذه الشركات 



ستخدم الكثري من املزارعني مسدة واملبيدات، ويالعلماء واملزارعني طرقا لتنمية الغذاء تتطلب القليل من األ
مسدة الكيميائية وللوزارات ىل األإخرى لتقليل احلاجة ي املناوبة بني احملاصيل من سنة ألأالدورات الزراعية، 

   :146دور كبري جدا يف احملافظة على البيئة من القيام بالواجبات التالية

  : زارة التربية والتعليم العاليو  -1

  . تدريس الرتبية البيئية للطالب على خمتلف املراحل - أ

  . نسان والبيئةمهية ونوعية العالقة بني اإلأبيان  -ب

  . ذا بقيت احلال كما هي عليهإتوضيح الصورة السيئة اليت ستنجم عن استمرار التدهور البيئي  -ج

  . عمل املنشورات وامللصقات اليت تنشر الوعي البيئي لدى كافة الفئات - د

  . عداد القصص املصورة واملثرية من اجل ضرورة احملافظة على البيئةإ - ه

  . مهية محاية البيئةأشراك البيت يف  إ -و

  . لزامية يف مجيع مراحل التعليمإختصص مادة البيئة كمادة  -ز

الإتشجيع الدارسني لتخصص البيئة على  -ح   . كمال الدراسات العليا يف هذا ا

  : وزارة البيئة -2

  . ام باألحباث و الدراسات املتخصصة بالبيئةيالق - أ

  . ثلو تالتعرف على كافة مصادر ال -ب

  . تاثة من أجل مكافحة و احلد من امللو التعاون على كافة اجلهات املختص -ج

  : وزارة السياحة -3

أو حمميات من املناطق األثرية إىل حدائق عامة حملية  أن تقوم بالتنسيق مع البلديات بتحويل عدد - أ
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وطنية، وتتطلب هذه اإلجراءات إجراء احلفريات األثرية الالزمة للكشف عند املواقع وإجراءات الرتميمات 
   .الالزمة

   .ستعانة باللوحات اإلرشادية يف املواقع األثرية إلعطاء نبذة تارخيية عن املعلم توضح أمهيته وتارخيهاال -ب

لتالشي لضمان صالحيتها كمواقع سياحية و عمل الصيانة الالزمة للمواقع األثرية بشكل دوري  -ج
  . األخطار الناشئة عن احلفريات

العامة واملؤسسات  اآلثارخمترب وطين مركزي متخصص بأعمال التحليل والصيانة خلدمة  ثستحداا - د
   .احلكومية والغري حكومية

   .اخلربات الفنية الالزمة ألعمال الرتميم والصيانةزيادة الكفاءة التقنية و  - ه

  . إعداد قوانني و تشريعات حلماية املخلفات و املواقع األثرية -و

ثار العامة يف الكشف عن املواقع األثرية و التأكيد على األجهزة الرمسية بضرورة التنسيق مع دائرة اآل -ز
  . التنظيمية

 . 147ثار واحملافظة على البيئةن أجل صيانة اآلختصص جزء من رسوم دخول املواقع م -ح

  

  :وزارة الثقافة -4

  . لوثالتو كيز على املواد اليت تتعرض للفناء والدمار إعداد دليل شامل للمواد الثقافية مع الرت  - أ

اليت تسببها مشاكل  اآلفاتالتنسيق مع املؤسسات الثقافية لوضع الربامج حلماية املواد الثقافية من  -ب
  . العصر البيئية

تزويد املكتبات باملستلزمات الغنية الالزمة حلماية املقتنيات من املخاطر البيئية من جهة وإعداد الكوادر  -ج
البشرية للتعامل بشكل علمي وعملي للتعامل مع هذه التقنيات مبا يضمن إدامتها و صيانتها على املدى 
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   .البعيد

الفنية اليت تتطلبه املكتبات إلجياد ظروف بيئية  االحتياجاتالالزمة لتأمني بعض رصد املخصصات  - د
  . مالئمة للحفاظ على املوارد الثقافية

م ألن ارتفاع درجات احلرارة يزيد من سرعة تقدم املواد °21 -  18احلفاظ على درجة حرارة ما بني  - ه
   .املكتبية و املوارد الثقافية بشكل عام

الرطوبة يفقد  اخنفاضألن  % 60 – 50ف بيئية مناسبة للحفاظ على رطوبة ترتاوح بني إجياد ظرو  -و
   .الورق ليونته ويصبح سهل الكسر لذلك جيب تعريضه جلو رطب أو رشة باملاء لتعود له ليونته

  . محاية املوارد الثقافية من ضوء الشمس املباشر و حماولة تفادي تأثريه على هذه املواد -ز

م يف نقاء اهلواء احمليط فاهلواء الداخلي جيب أن يكون خاليا من الغازات الضارة ليقلل من تراكم التحك -ح
   .املواد الضارة على حمتويات الكتب

وية جيد ألن عدم التهوية يزيد من سرعة تلف - ط نتيجة املواد نتيجة الرتفاع احلموضة و  توفري نظام 
   .لعمليات تفاعل داخل املواد نفسها

عتبار عن طريق فهم صحيح للبيئة خذ موضوع محاية البيئة يف االألق وعي بيئي وأمناط تربوية تخ -ي
   .الثقافية وعناصرها وأشكاهلا

  . إجياد قوانني خاصة تكفل محاية املوارد الثقافية من املخاطر البيئية وفرض عقوبات رادعة حبق املعتدين -ك

   :وزارة الداخلية -5

  . رض الرقابة على تصنيع وسائل النقلف - أ

   .ال ضمن شروط زراعة املساحات املتبقية باألشجارإعدم منح تراخيص األبنية  -ب

   .منع صيد الطيور بصورة عشوائية -ج

  . مراقبة أعمال الصيد يف البحار - د



  . منع إلقاء النفايات يف املياه - ه

   .منع القطع اجلائر للغابات -و

   :يةوزارة الخارج -6

   .فتتاح ملحقيات للبيئة يف كافة سفاراتنا يف العامل لتبادل كافة املعلومات البيئيةا - أ

   .بدل اجلهود من أجل تفعيل التعاون الدويل يف جمال احلفاظ على البيئة -ب

   .إنشاء دائرة متخصصة بشؤون البيئة يف وزارة اخلارجية -ج

  : وزارة األشغال العامة و اإلسكان -7

   .عتداء العشوائي على األراضي الزراعية والغاباتجتنيب اال - أ

   .تنظيم اخلطط السكنية ضمن برنامج زمين -ب

وية وإنارة ومساحات خضراء  -ج إلزام رجال األعمال بضرورة التقيد بالشروط الصحية الضرورية من 
   .ملحقة باألبنية

  . العمل على هدم املنازل اليت تشكل خطورة على السكان - د

  : وزارة النقل -8

  . قصى من وسائل النقل للتقليل من نسبة التلوثاعتماد احلد األ - أ

  .148مكانحتديد شوارع معينة ملرور السيارات الكبرية والصغرية وجتنب املرور يف املدن قدر اإل -ب

  : وزارة الصناعة والتجارة -9

  . تالف املواد الفاسدة منهاإض الرقابة على املواد الغذائية و فر  - أ

  . شجارحاطتها باألإال بعيدا عن املناطق السكنية مع إنشاء املصانع إعدم السماح ب -ب
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  . منع استرياد املواد الغذائية والسلع اليت حتتوي على مواد ملوثة -ج

  . دعم مصانع تدوير القمامة للتخفيف من عمليات استنزاف املوارد الطبيعية - د

  . خمالفة التجار بفرض العقوبات الصارمة عليهم يف حال تلبسهم ببيع واسترياد مواد ملوثة - ه

   .لزام كافة املنشات الصناعية باستخدام وسائل احلد من التلوث كرتكيب الفلرتات وتقنيات تربيد املياهإ -و

  : وزارة المياه -10

  . فرض الضرائب والغرامات على كل من يعمل على تلويث مصادر املياه - أ

  . التعاون مع اجلهات املختصة للحفاظ على نظافة املياه العذبة ومياه البحار -ب

  . تنظيم عمليات توزيع مياه الشرب والري بشكل عادل -ج

  . ياهجراءات الالزمة ملنع هدر املاختاذ كافة اإل - د

  . البحرية األحياءاملخلفات امللحية يف البحر مما يؤثر على  إلقاءمنع حمطات حتلية املياه من  - ه

  . كلما دعت احلاجة  إليهااملطهرات  إضافةعمل الفحص الدوري للمياه مع  -و

  : وزارة الصحة -11

  . مراض اجلارية واملعدنيةطفال ضد األلزام تلقيح األإ - أ

  . تطبيق سياسة احلجر الصحي على الوافدين -ب

  . التحذير من خماطر بعض السلع املتداولة -ج

  . التعاون مع الوزارات املختصة ملراقبة استرياد وصناعة املواد الغذائية - د

  . الضارة منها األدويةومنع تداول  األدويةعلى صناعة واسترياد  اإلشراف - ه

  . خمتلف املؤسسات الصناعية والغذائيةتشديد الرقابة الصحية على  -و



  . الوقاية منها وأساليبللتعريف بامللوثات  اإلرشاديةالنشرات  إصدار -ز

  . التعاون مع وزارة الزراعة يف زراعة النباتات الطبية والعالجية -ح

  . فرض العقوبات الصارمة واملخالفات على اخلارجني على القانون - ط

  : وزارة الزراعة -12

  . شجار عن طريق توزيعها جمانا على املزارعنيم زراعة األدع - أ

  . منع استخدام البيوت البالستيكية يف الزراعة -ب

  . حزمة اخلضراء واحلدائق العامة حول املدن وداخلهاقامة األإالعمل على  -ج

  . نسانمراضا لإلأمسدة الكيميائية اليت تسبب دوية الزراعية واملبيدات احلشرية واألمنع استرياد األ - د

  . راضيهم مع دعمهم باملال واملعدات الالزمةأىل إدعوة املزارعني للعودة  - ه

  . ي مبان ما مل ختصص رقعة للتشجريأقامة إعطاء الرتاخيص بإعنية يف عدم التعاون مع اجلهات امل -و

  . منية الالزمة للتنمية الزراعيةز وضع اخلطط ال -ز

  . التوعيةرشادية و صدار النشرات اإلإ -ح

  . ا البديل الطبيعي للمبيداتمنع االعتداء على الطيور اليت تتغذى على احلشرات أل - ط

  . غذية طبيعية طازجةأليفة والطيور للحصول على دعم تربية احليوانات األ -ي

  : عالموزارة اإل -13

  . عالم املقروءة واملسموعة واملرئيةبرامج التوعية يف خمتلف وسائل اإلتكثيف  - أ

  . عداد وتدريب مرشدين بيئيني لبث التوعية البيئيةإ -ب

  . عمل الكتيبات وامللصقات البيئية التوضيحية -ج



  . طفالعداد الكتب املبسطة البعيدة عن التعقيد مع عمل كتب خمصصة لألإ - د

  . مرةتنظيم ندوات ومؤمترات ودورات بيئية متخصصة دائمة ومست - ه

  . سباب تلوثهاأفالم الوثائقية حول البيئة و عداد ونشر األإ -و

وعقد  1968ليه السويد عام إالذي دعت  ستوكهوملكان ملؤمتر   :المنظمات الدولية وحماية البيئة: ثانيا
ىل الدور املهم للرتبية البيئية يف محاية البيئة وصيانتها، وقد دعت التوصية إشارة ثره البالغ باإلأ 1972عام 

املتحدة ومنظمة اليونسكو للسعي الختاذ اخلطوات الضرورية لوضع برنامج  األممهلذا املؤمتر منظمات ) 96(
  . دويل متكامل يف الرتبية البيئية داخل املدارس وخارجها

  : اية البيئة على املستويني الوطين والدويل وهيركان حلمأولقد حدد املؤمتر ثالثة 

 . البحث العلمي والتكنولوجي  -1

 . التشريعات البيئية  -2

  .الرتبية البيئية  -3

نا بو أ نا حواء ومأاء البشر يشأنسانية كل ال يتجاوز ن اإلأكيد على أالت ستوكهوملبرز التوصيات ملؤمتر أومن 
  . 149سياسة عاملية هلا إجيادعلى ضرورة حتسني البيئة وضرورة  والتأكيد، أدم

لس  لألمماملهمات الرئيسية اليت عهدت هلا اجلمعية العامة  إحدىكما كانت  املتحدة  األمم إدارةاملتحدة 
تظل حالة البيئة يف العامل قيد االستعراض،  أن، 1972ديسمرب  15املؤرخ يف  1997للبيئة يف القرار 

باالهتمام املناسب والكايف من  تطرأالدولية اليت قد  األمهيةحتظى املشاكل البيئية ذات  أنلضمان 
والبيئة  . املتحدة للبيئة يصدر سنويا تقريرا يقيم فيه حالة البيئة األمموبناءا على ذلك فان برنامج . احلكومات

الذي يعيش فيه اجلنس البشري كما تعرفها املنظمات هي جمموع النظام الفيزيائي اخلارجي والبيولوجي 
  . األخرىوالكائنات احلية 

تمع العاملي بقضية 1972املتحدة للبيئة عام  األممبرنامج  إنشاءولقد كان  م التزام مهما من جانب ا
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الكثري من  إىلاملتحدة ككل وقدم الدعم  األمم أنشطةعمل الربنامج على تنسيق  إنشائهالبيئة، ومنذ 
 اإلقليميةاملتحدة للبيئة خطط عمل واتفاقيات دولية للبحار  األمموالدولية، وحقق برنامج املنظمات الوطنية 

  . وغريها من العديد من االتفاقيات األوزونواتفاقية محاية طبقة 

 "IEEP"املتحدة برنامج تربية البيئة الدويل  األممم وضعت اليونسكو بالتعاون مع برنامج 1975ويف عام 
  : جلأمن 

 . ن الدويل يف جمال املعلومات البيئيةالتعاو   -1

 . تدريب العاملني للعمل يف برنامج البيئة  -2

 . تزويد الدول باالستشارات البيئية  -3

هم املؤمترات اليت عقدت بشان البيئة، أوالذي يعترب من  ستوكهوملبعد عشرين عام مضت على انعقاد  مؤمتر 
م حيث اجتمع فيه زعماء العامل لبحث قضية ضم ما يقارب 1992يف شهر  عقد مؤمتر ريودي جانريو

  : هم ما حبثهأدولة وكان من  77

 . وذلك من اجل وقف االرتفاع املتوقع يف درجات احلرارة وارتفاع منسوب البحار: تغري املناخ  -1

 . احليوية األصنافوهذه للحفاظ على مجيع : التنوع احليوي  -2

 : املبادئ اليت قامت عليها أهم: العشرينالقرن احلادي و  أجندة  -3

االقتصادية واالجتماعية ويضم مثانية فصول ترتكز على التعاون الدويل وحماربة الفقر  باإلبعاداالعتبار  - أ
 . وتغري النمط االستهالكي والتغري الدميقراطي واحملافظة على الصحة وغريها

مكافحة التصحر، محاية التنوع  أمههاعشر فصال  بعةأر املصادر من اجل التنمية ويضم  وإدارةمحاية  -ب
  . للنفايات املأمونة اإلدارةاحليوي، احلفاظ على الغابات، محاية كمية ومصادر املياه العذبة، 

موعات التنفيذية الرئيسية ويضع فصول ترتكز على دور  -ج والشعوب  واألطفال املرأةتدعيم دور ا
  .واملنظمات غري احلكومية ودور العمال والقطاع اخلاص والزارعني

لية التنفيذ ويضع مثانية فصول تركز على مصادر التمويل واليته ونقل التكنولوجيا، العلوم والتنمية آ - د
قد عقد عام  املستدمية، حتفيز التعليم، خلق الوعي التدرييب والتعاون العلمي وغريها، وكان املؤمتر التحضريي



  : عن اإلعالنم حيث مت فيه 1991

  . التعبري عن االهتمام برتدي البيئة -

تمع الدويلإن محاية البيئة هي اهتمام مشرتك للجنس البشري وتتطلب أ -   . جراءات من قبل ا

م حول املناخ إىل حتمل سكان العامل 1988املتحدة منذ  األمموخلص حوايل ألفي عامل يعملون برعاية 
مسؤولية يف التغري املناخي، بسبب الغازات امللوثة النامجة عن النشاطات البشرية والصناعية واليت ترفع حرارة 

م ، وزيادة خماطر حدوث 2100درجات حبلول  5,8إىل  1,4اخلرباء أن تزيد احلرارة بـ  عاجلو، ويتوق
  . 150اخية العنيفةالظواهر املن

من زعماء العامل  100شخص من بينهم  9300من  أكثرم حبث 2002وهانزبورغ جب األرضويف قمة 
 وإمكانيةومن بني هذه القضايا الفقر  األرضالقضايا العاملية، من خالل مشاركتهم يف قمة  أهمعادة من 

ا إىل إمكانية البحث عن  باإلضافةئي، تضييق اهلوة بني الدول الغنية والفقرية للقضاء على الفقر بشكل 
  . حتقيق التنمية املستدامة جلميع الشعوب وخاصة الفقرية

دولة مشاركة يف قمة األرض رمسيا خطة العمل حول التنمية املستدامة ، اليت تشكل  191ولقد أقر ممثلو 
  . دامةجانب إعالن جوهانزبورغ حول التنمية املست إىلالوثيقتني السياسيتني للقمة  إحدى

توصية  2500يف نسختها االجنليزية بعنوان خطة العمل، إشارة إىل  65نقطة يف  152وتتضمن اخلطة 
  . اليت مت تبنيها يف قمة األرض قبل عشر سنوات يف ريودي جانريو 21حول التنمية يف األجندة 

  . ومن هنا تتواصل املؤمترات للبحث عن السبل الناجحة ملكافحة التلوث

ا الدولية كصندوق  األممة وتعمل منظم ومنظمة ) اليونيسيف( األطفال إلغاثةاملتحدة  األمماملتحدة وهيئا
ومنظمة الصحة العاملية ) الفاو(ومنظمة األغذية والزراعة ) اليونيسكو(املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة  األمم
  . على مكافحة التلوث بدون هوادة... 

                                                             
، ص 2009هروط، البيئة حمايتها وصيانتها، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن الوالدكتور محمد عطوة  فاعوريالدكتور وائل إبراهيم  150
48 ،49 . 



على املشرعني وانتخاب القادة السياسيني  التأثرياملنظمة البيئية يف مكافحة التلوث عن طريق حماولة  وتساعد
. ومحايتهم من االستغالل األراضيلشراء  األموالالذين يولون اهتماما بالبيئة، وتقوم بعض اجلماعات جبمع 

ومنع التلوث وتستخدم ما توصلت  إلدارةالتلوث على البيئة، وتطور نظما  تأثريات أخرىوتدرس مجاعات 
وتقوم املنظمات البيئية  ،احلد منه أواحلكومات والصناعات بالعمل على صنع التلوث  إلقناعمن نتائج  إليه

الت واملواد  أيضا كبرية   جهودعلى بذل  األفرادالناس بضرورة منع التلوث، وحتضري  إلقناع األخرىبنشر ا
حفظ الطاقة واحلد من تلوث اهلواء الناجم عن حمطات القدرة، وقد يف مكافحة التلوث وذلك من خالل 

التقليل من انسكاب الزيت، ومن التلف احلاصل من  إىلتؤدي قلة الطلب على الزيت والفحم احلجري 
املناطق املشتملة على الفحم احلجري و التقليل من قيادة السيارات يعد أيضا أحد أفضل طرق توفري الطاقة 

  .ث احلاصل للهواءوجتنب التلو 

 أنعلى سبيل املثال  األسر فبإمكانشراء املنتجات اليت ال تشكل خطرا على البيئة،  أيضاويف مقدور الناس 
ما  فإذاحتد من التلوث عن طريق تقليل استخدام املنظفات السامة، والتخلص الصحيح من هذه  املنتجات 

  . إنتاجهاوقف املصنعون عن امتنع املستهلكون عن شراء املنتجات الضارة فسوف يت

  : قترحات والحلول الممكنة للحفاظ على البيئة وحل مشاكلهاموال اإلجراءات: ثالثا

  : وتتمثل يف ما يلي

    :151صندوق حلماية البيئة من مهامه إنشاء

  . ختصص الدولة جزءا من ميزانيتها لدعم الصندوق أن -1

  . من اجل محاية البيئة وتنميتها واألجنبيةاملقدمة من اهليئات واجلمعيات الوطنية  واإلعاناتتلقي اهلبات  -2

ا عن  -3   . اليت حلقت بالبيئة األضرارتودع فيه الغرامات والتعويضات اليت حيكم 

تمعات احمللية واحتياجات البيئة تأخذتبين سياسات تربوية وتعليمية وتدريبية  -4   . باحلسبان خصائص ا

  .جلهاأمن  ئنشأاليت  األهدافالصندوق لتحقيق  أموالتصرف  -5

                                                             
 . وما بعدها 231الدكتور وائل إبراهيم الفاهوري والدكتور محمد عطوة الهروط، البيئة حمايتها وصيانتها، المرجع السابق، ص  151



 . مرحلية عامة أهدافوضع سياسات عامة لنشاطات صحة البيئة حتدد  -6

  : املمكنة حلل مشاكل التلوث اجلوي ونوعية اهلواء اإلجراءات

  . قنية للحد من امللوثاتتجهزة أتزويد املصانع ب -1

قامة التجمعات إقامة صناعات جديدة وعند إخذ بعني االعتبار متطلبات وشروط محاية البيئة عند األ -2
  . السكنية اجلديدة

اليت حلقت  األضرار إصالحمن اجل  أرباحهافرض قوانني ملزمة للمصانع من اجل ختصيص جزء من  -3
  . بالبيئة

  . يف اختاذ القرارات للحد من التلوث اكهموإشر نشر الوعي البيئي اخلاص بتلوث اهلواء بني السكان  -4

زيادة مساحة املسطحات اخلضراء داخل وحول املدن لتقليل كمية الغازات والغبار اليت تطلقها  -5
  . الصناعات املختلفة

  . صدار قوانني وتشريعات خاصة بنوعية اهلواء وضبط تلك النوعيةإ -6

  . قليلة التلوث والضرر بالبيئة أخرىالوقود املستعمل واعتماد مصادر  أنواعتغيري  -7

  . العمل على فصل امللوثات الضارة عن طريق ترسيبها وعدم السماح بانطالقها يف الوسط اخلارجي -8

   .الفضاء إىلمركبات غري سامة قبل انطالقها  إىلالعمل على حتويل امللوثات املنطلقة  -9

النمو  أمناطمناطق رصد ومراقبة لقياس جودة اهلواء يف مناطق خمتلفة من كل مدينة مع مراعاة  إنشاء -10
  . يف هذه املدن وكمية املواد امللوثة

العمل على مراقبة امللوثات اليت تبثها وسائل النقل املختلفة ووقف هذه املركبات اليت تبث نسبة عالية  -11
ا   . من الغازات امللوثة وخملفا

بعني  األخذمشروع صناعي مع  أي إقامةمراعاة الشروط الصحية والتخطيط العلمي السلمي عند  -12
  . االعتبار املناخ والتضاريس



  . العمل على استخدام مصادر الطاقة املتجردة كالطاقة الكهربائية والشمسية -13

  . على البيئةالسلبية  آثارهاستخدام الغازات الطبيعية كمصدر للوقود نظرا النعدام  -14

  . عدم السماح ببناء املصانع اليت تبث الغازات واملواد امللوثة داخل املناطق السكنية -15

  . املصانع برتكيب معدات خاصة مصممة للحد من التلوث إلزام -16

  . الصحية السلبية النامجة نتيجة تعرض السكان هلذه امللوثات اآلثارتقييم  -17

  . اجلهات الدولية ذات العالقة القرتاح مواصفات وطنية مللوثات اهلواء الرئيسيةالتعاون مع املنظمات و  -18

ذا الصدد -19   . رفع نتائج دراسة عملية مراقبة ملوثات اهلواء للجهات املعنية الختاذ القرارات املناسبة 

  . ةشبكة مراقبة للغبار الطبيعي من خالل حمطات ثابت إنشاء -20

  . بارتفاع الغالف اجلوي O3 ألوزوناحمطة لقياس  إنشاء -21

  . Co2كسيد الكربون أ ثاينحمطة لقياس  إنشاء -22

يف املناطق املخصصة لذلك بعيدا  إالحرق القمامة واملخلفات الصلبة  أومعاجلة  أو إلقاءحيظر  نأ -23
اري املائية   . عن املناطق السكنية والصناعية والزراعية وا

بعد مراعاة الشروط والضمانات  إالاملركبات الكيماوية  أو اآلفاتاستخدام مبيدات  أوحيظر رش  أن -24
  . الضارة هلذه املبيدات لآلثارواحليوان والنبات  اإلنساناليت حيددها القانون مبا يكفل  تعرض 

 األمنوالنقل احلفر واهلدم باختاذ االحتياطات الالزمة  بأعمالعند القيام  واألفرادالتزام مجيع اجلهات  -25
  . هلا ملنع تطايرها يف اهلواء

انبعاث ملوثات اهلواء داخل  أوعلى صاحب العمل اختاذ االحتياطات والتدابري الالزمة بعدم تسرب  -26
ا إالمكان العمل    . يف احلدود املسموح 

من اجل احملافظة على درجيت احلرارة والرطوبة داخل  اإلجراءاتيلتزم باختاذ  أنعلى صاحب العمل  -27
  . مكان العمل مبا ال يتجاوز احلد املسموح به



يف احلدود  إالالعامة  األماكنالكفيلة مبنع التدخني يف  اإلجراءاتيلزم املدير املسؤول باختاذ  أن -28
ا   . املسموح 

تهوية الكافية مبا يتناسب وحجم املكان تكون مستوفية لوسائل ال أنالعامة  األماكنيشرتط يف  -29
وقدرته االستيعابية ونوع النشاط الذي ميارس فيه مبا يضمن جتدد اهلواء ونقائه واالحتفاظ بدرجة حرارة 

  . مناسبة

ا واليت أ اإلشعاعيال يزيد مستوى النشاط  أن -30 و تركيزات املواد املشعة يف اهلواء عن احلدود املسموح 
 . املختصةحتددها اجلهات 

  : املمكنة حلل مشاكل املوارد املائية اإلجراءات

ا على املسطحات املائية -1   . العمل على معاجلة خملفات املصانع قبل تسر

  . فوق البنفسجية األشعة أوالكلور  أو األوزونتطهري مياه الشرب باستعمال  -2

اري قبل تصريفها  -3   . املسطحات املائية إىلمعاجلة مياه ا

ارالتخلص من الطحالب والنباتات املائية امللوثة ملياه  -4   . بالوسائل امليكانيكية األ

  . العمل على استخدام الوسائل امليكانيكية لتجميع النفط الطايف فوق املسطحات املائية -5

تطوير التشريعات واللوائح املنظمة الستغالل املياه ووضع املواصفات اخلاصة باحملافظة على املياه  -6
  . تلك اللوائح بدقة تطبيقهالرقابة على  وأحكام

  . للحاالت الضرورية فقط إالالكيماوية  واألمسدةعدم االستخدام الواسع للمبيدات احلشرية  -7

ة ملعاجلة املياه الصناعية امللوثة ومياه الصرف الصحية قبل صرفها الالزم املنشآتالعمل على بناء  -8
مواد  أية أولون  أومواد طافية ذات رائحة  أورواسب ضارة  أيةللمسطحات املائية حبيث تصبح خالية من 

  . باإلنسانسامة تضر 

حتاليل دورية للمياه  جراءوإوبيولوجيا ملراقبة تلوث املياه  كيمائيامعامل لتحليل املياه   إنشاءالعمل على  -9



  . الكفيلة للحد من تلوثها اإلجراءاتللوقوف على نوعيتها واختاذ 

  . إليهااملناسبة ومنع الزحف العمراين  باألشجارالعمل على زراعة مناطق استخراج املياه اجلوفية  -10

  . نشر الوعي الصحي املائي بني املواطنني -11

ىل تكوين املطر إالنيرتوجني والكربيت الذي يؤدي  بأكسيدامللوث تلوث اهلواء  إيقافالعمل على  -12
  . احلامضي الذي يسبب يف تلوث املسطحات املائية

  . أفضلري وشبكات توزيع مياه  أنظمةالتوجه الستثمار املياه السطحية بكفاءة وذلك عن طريق تبين  -13

املروية وذلك للحفاظ على مستوى متدين جدا من امللوحة  األراضيبعني االعتبار احتياجات  األخذ -14
  . اعليزراعي  إنتاجيف الرتبة للحصول على 

يف الرتبة واليت  األمالححتديد االحتياجات املائية ملختلف احملاصيل يف املناطق املختلفة لتجنب تراكم  -15
  . تعمل على تدهورها السريع

  . ملنع متلحها اآلباريف كمية املياه املستخدمة من  وضع تشريعات وقوانني مناسبة للتحكم -16

حمطات التنقية ومكاب النفايات قبل املوافقة  إلنشاءالسلبية املتوقعة  اآلثارمن  التأكدالعمل على  -17
  . إنشائهاعلى 

 حتصل من دائرة املوانئ على الشهادة الدولية ملنع أنجيب على السفن اليت متر يف املوانئ الدولية  -18
  . الشهادة الدولية ملنع التلوث الناتج عن محل مواد سائلة ضارة سائبة أوالتلوث بالزيت 

عمل يكون من شانه املساس خبط املسار الطبيعي للشاطئ دخوال يف مياه البحر  أي إجراءحيظر  أن -19
  . بعد موافقة اجلهات املختصة بذلك إال

  . ت تصريفها يف البيئة املائيةأن حيظر على املنشألل و حتدد املواد امللوثة والغري قابلة للتح أن -20

يقع فيه العاملني لديه يف املواد اليت أي خطأل هو املسؤول الوحيد قانونيا عن يكون صاحب العم أن -21
  . تصرف يف البيئة املائية



  . احليوانات النافقة يف البحر إلقاءن حيظر أ -22

النامجة عن  األضراراالتفاقية الدولية يف شان املسؤولية املدنية عن  بأحكام اإلخاللجيب عدم  -23
  . م1969حوادث التلوث بالزيت املوقعة يف بروكسل عام 

خملفات  أونفايات  أومواد ضارة  أيةتصريف  أو إلقاءحيظر على ناقالت املواد السائلة الضارة  أن -24
  . لبيئة املائيةينتج عنها الضرر با إراديةو غري أ إراديةبطريقة 

من تطبيقها للشروط البيئية  للتأكدالتفتيش الدوري على املؤسسات الصناعية واحلرفية والزراعية  إجراء -25
  . ونظم الوقاية والسالمة العامة فيها بصورة فعالة

  . تلوث أياملصدرين باستخدام بواخر ذات عنابر خاصة خمصصة لتخزين املواد السائبة دون  إلزام -26

  . تنظيف مناطق التحميل واملناولة ملنع وصوهلا للمياه والسواحل -27

ا مواقع التفريغ -28   . تنظيف وسائل نقل املواد السائبة قبل مغادر

  . معاجلة للغبار على احلماالت ووسائل التحميل حتول دون انبعاث الغبار أجهزةتركيب  -29

ختتار مواقع هلذه الصناعات  أناعات جديدة صن إقامة أوعلى املؤسسات الصناعية عند تصميم  -30
 . عن املناطق الساحلية والتقيد التام بالشروط البيئية الالزمة اإلمكانبعيدة بقدر 

  : املمكنة حلل مشاكل الرتبة اإلجراءات

النيرتوجني و الكربيت  بأكسيدتطبيق خطة شاملة حلماية البيئة بوجه عام من التلوث يف اهلواء امللوث  -1
  . تلوث الرتبة واملاء إىلتكوين املطر احلامضي الذي بدوره يؤدي  إىليؤدي 

  . إليهااملواد العضوية  بإضافةحتسني بنية الرتبة  -2

  . شجارقطع األ وقف -3

ا إلاحلفاظ على املر  -4 ا على التاعي الطبيعية وتنظيم الرعي    . كاثرعطاء فرصة للنباتات الستعادة قدر

  . ىل املناطق اخلضراءإمحاية الرتبة من التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ومنع زحفها  -5



  . األشجارية وخاصة يف املناطق املنحدرة وزرع ستناداالقامة اجلدران إة من االجنراف بمحاية الرتب -6

  . حراثة الرتبة قبل املطر حىت متتص املاء وختفف من االجنراف -7

  . سدود للتقليل من قوة السيول وختفيف اجنراف الرتبةال إقامة -8

  . الكيماوية واألمسدةالعمل على محاية الرتبة من التلوث باملبيدات  -9

  . بعد معاجلتها إالمياه صرف املصانع يف ري النباتات  أوعدم استخدام مياه الصرف الصحي  -10

  . املراعي منعا قطعيا أراضيمنع حراثة  -11

البيئة لدراسة البعد البيئي ملثل هذا املشروع لضمان احلماية والصون  أنظمةاملختصني يف  إشراك -12
  . للعمليات الداعمة هلذا النظام البيئي املتميز

مثل البلوط  وراقالعريضة األ األشجاراليت تقلل خطر احلرائق  وذلك بزراعة  اإلجراءاتاختاذ  -13
  . واخلروب

  . ماية للغابات خاصة من الرعي اجلائر والتحطيب واحلرائقعطاء املزيد من احلإجيب  -14

  . عطاء الفرصة للتكاثر الطبيعي للنباتاتإ -15

ا أساسعلى  ةاملراعي من قبل وزارة الزراع إدارةالعمل على  -16  أحكامحمميات رعوية تنطبق عليها  أ
  . احملميات الرعوية

  . الربية اءباألحيالعمل على تشجيع املؤلفات املتعلقة  -17

حمميات طبيعية  إنشاءالربية يف برامج التعليم مبختلف املراحل وتشجيع  اإلحياءمفهوم محاية  إدخال -18
  . يف املدارس واجلامعات

حتديد مناطق خاصة للتنزه تنشا فيها اخلدمات الالزمة للمتنزهني وجتهز بكل ما يلزم هلذا النشاط  -19
  . املناطق غري املخصصة لذلكومينع بعدها التنزه العشوائي يف 

ا  إقامةتشجيع  -20 الطيور وحيوانات الصيد لتخفيف الضغط على  إكثارمناطق صيد خاصة يتم 



  . األخرىاملناطق 

  . وضع التشريعات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات -21

  : اإلشعاعياملمكنة حلل مشاكل التلوث  اإلجراءات

  . يف التوعية بقضايا البيئة اإلعالمتفعيل دور وسائل  -1

  . بيئتهمتنمية الوعي لدى املواطنني حبقوقهم اجتاه  -2

  . املعاجلة التكنولوجية للنفايات اخلطرة قبل عملية دفنها -3

  . وضع النفايات املشعة يف عبوات خاصة مث ختزينها يف مناجم معزولة وبعيدة عن املياه اجلوفية -4

  . وبعيدا عن التجمعات السكانية األرضيةعة يف صخور ملحية داخل القشرة وضع النفايات املش -5

العاملني الذين يتعرضون للمواد املشعة عالجا وقائيا لرتسيب املواد املشعة الذائية اليت حيتمل  إعطاء -6
  . ملنع امتصاصها أجسامهم إىلدخوهلا 

بالستيكية غري مسامية  وأثوابكمامة على الوجه   لألشعةيرتدي العاملون الذين يتعرضون  أنجيب  -7
وية خاصة   . جمهزة بوسائل 

  . الصادرة حلماية العاملني اإلشعاعاتلقياس  أجهزةاستخدام  -8

 أياممن مخسة  أكثر اإلشعاعاتاليت حتتوي على  األماكن أوال تزيد مدة العمل يف املختربات  أنجيب  -9
العطل بعيدا عن مكان  أياملسنوية للعامل عن شهر كما وجيب قضاء ا اإلجازةوان ال تقل  األسبوعيف 

  . العمل

رصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وعرض البيانات على اجلهات املختصة واالستعانة مبراكز  -10
  . البحوث واهليئات واجلهات املختصة وتزويدها مبا تطلبه من دراسات وبيانات

غرفة عمليات لتلقي البالغات عن الكوارث البيئية ومتابعة واستقبال املعلومات الدقيقة عنها  إنشاء -11
  . الالزمة ملواجهتها اإلمكاناتوحشد 



  . توقعها أوتكوين جمموعة عمل ملتابعة مواجهة الكوارث البيئية عند حدوثها  -12

  . شعاعياإلالنامجة عن التلوث  اآلثاربذل اجلهود الدولية ملكافحة  -13

  . اليت ترتكب يف حق كوكبنا اإلشعاعيةاستصدار تشريعات وقوانني حتد وتوقف املخالفات  -14
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  . يف الشوارع وحول املدن املزدمحة ويف احلدائق العامة المتصاص الضجيج األشجارزراعة سياج من  -2

  . العمل على نقل كل الصناعات اليت حتدث ضجيجا خارج املدن -3

  . املطارات بعيدا عن املناطق السكنية إنشاءالعمل على  -4

  . العمل على بناء املستشفيات واجلامعات واملدارس بعيدا عن ضوضاء املدينة -5

  . التسجيل داخل املدن واملناطق املغلقة وأجهزةمنع استخدام مكربات الصوت  -6

  . يركب على مساعة ذنلألاستخدام كامت  أوالشمع  أومن القطن  لألذننياستخدام واقيات  -7
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م للخطر واملوت لألسلحةتراخيص  إعطاءوقف  -14 م وتعرض حيا   . النارية اليت تقلق الناس وحيا



  . خاصة للبائعني املتجولني حلماية املواطنني من الضوضاء الناجتة عنهم أماكنتوفري  -15

علومات البناء وتبادل امل احلوار العلمي التعاون الدويل من اجل السيطرة على الضوضاء من خالل -16
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  : املمكنة حلل مشاكل التلوث الغذائي اإلجراءات

  . البكترييا والفريوسات والطفيليات تأثريالقواعد العامة يف نظافة الغذاء ووقايته من  إتباع -1

  . وطهي وتصنيع وبيع وحفظ وخزن الطعام إعدادوخمافة اهللا عند  األمانةمراعاة  -2

الغذاء من اجل حفظه لفرتات طويلة بل جيب استخدام  إىلاملضافة  أواملواد الكيميائية  إضافةعدم  -3
  . املواد الطبيعية

  . حفظ املواد الغذائية بالطرق السليمة بعيدا عن القوارض واحلشرات لتجنب تلوثها -4
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  . مراقبة املزارعني عند رش املبيدات واهلرمونات على احملاصيل الزراعية -6

تسمينها بطريقة  دفاملضادات احليوية لغذاء احليوانات  بإضافةعدم السماح ملريب املاشية والدواجن  -7
  . أسرع

ات حىت ال تتفاعل معها واستخدام العبو  األغذيةعدم استخدام العبوات البالستيكية عند حفظ  -8
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  . الوقائية السليمة عند تعبئة املواد الغذائية لتجنب تلوثها اإلجراءاتاختاذ  -9

االزراعية للمحاصيل  األمسدة إضافةمن  اإلكثارعدم  -10   . تقلل من قيمتها الغذائية وتلوث الرتبة أل

مدة واحملفوظة األطعمة مداخاست اإلمكانجتنب قدر  -11   . ا

  : حللول املمكنة حلل مشكلة التلوث الدوائيجراءات وااإل



  . للضرورة القصوى فقط إالعم استخدام الدواء  -1

دد حياة البشرية أثاراحليوية ملا هلا من  املضاداتفرض التنظيم ورقابة مشددة على استعمال  -2   . سلبية 

على الكبد  تأثرييف تناوهلا ملا تسببه من  اإلفراطضمن وصفة طبية وعدم  إال األدويةعدم تناول  -3
  . والكليتني والقلب

  . الكيميائية قبل تناوهلا لألدويةجيب االطالع على النشرات الداخلية  -4

ا األطفالعن  األدوية إبعاد -5   . وعن املشتقات الغذائية خوفا من االختالط 

  . بحماية البيئة تطبيقية على بعض العقوبات المتعلقة أمثلة: المطلب الثاني

ال يكاد  تأثريهكان   أنعلى البيئة تتزايد تزايدا واضحا وملموسا، فبعد  اإلنساناعتداءات  أخذت
 إىلوالعودة  اإلنسايناثر نظرا لقدرة البيئة على استيعاب التغيريات البيئية الناجتة عن النشاط  أييكون له 

حالتها املتوازنة مبا منحها اهللا سبحانه وتعاىل من قدرة على ذلك، ولكن الوضع مل يبق على حاله فمع 
، فلم تعد أنواعهالتلويث بشىت  ألوانمن تكنولوجيا، وما رافقها من  إليهنتيجة ملا وصل  اإلنسان تأثريازدياد 

ا، وبظهور الصحوة البيئية والت إدراكالبيئة قادرة على  ضرورة الرفق بالبيئة، والتعامل معها مبا  إىلنبه تواز
وضمان استمراره على هذه  اإلنسانمن أ، فاألجيالمع تواصل  يتالءمواستدانة عطائها لكي  أمنهاحيفظ 
التصدي ملا  إىل باإلنسان حذاالبيئة، والتعامل مع عناصرها مبا يضم استمرارها، مما  بأمنمرتبط  األرض
 أوالالزمة، سواء من خالل برامج التوعية  األساليب باختاذيئة من جرائم وانتهاكات يرتكب حبق الب أنميكن 

الدور الذي لعبته االتفاقات الدولية يف  إىل إضافةمن خالل التصدي عرب التشريعات املناسبة حلماية البيئة، 
  . 152التصدي هلذا النوع من اجلرائم اليت ترتكب حبق البيئة

 واألضرارتنبه املشرع للمخاطر  أنباهتمام املشرع كغريه من املواضيع، فمنذ موضوع التلويث  حظيولقد 
اختذ من التشريعات وسيلة للتصدي ملا يقع على البيئة من  وأشكالهاليت تنتج عن التلويث بكافة صوره 
  . جرائم ويف مقدمتها جرمية تلويث البيئة
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 إىل اإلنسانطويلة، فقد تنبه  أزمنةهو حصيلة  وإمناوالتصدي هلذا النوع من اجلرائم مل يكون وليد يوم وليلة، 
 أمدموضوع البيئة جل االهتمام منذ  أويلاملشرع، وقد  وباألخصضرورة اخذ موضوع البيئة بعني االعتبار 

وضوع التلوث البيئي من خالل التشريعات املشرع تصدى مل أن إال، األمربعيد وان مل حتدد تسميات بداية 
من املشرع بعدالة  وإمياناوالتعليمات،  واألنظمةاملختلفة على خمتلف الصعد واالجتاهات من خالل القوانني 

قضية البيئة وضرورة اختاذ كافة السبل والوسائل الالزمة حلمايتها واحملافظة عليها واحلد من جرائم التلويث اليت 
وتؤثر يف مقومات حياته ووجوده، ولكي يقف  اإلنسانيت هي بالتايل جرائم ترتكب حبق ترتكب ضدها وال

  . املشرع وقفة حازمة كان البد من تزويد القوانني جبزاءات مادية تكفل احرتام النصوص الواردة فيها وتطبيقها

، وقد جتتمع كافة اإلداري وللجزاء يف القانون الداخلي صور ثالثة هي اجلزاء اجلنائي واجلزاء املدين واجلزاء
قوانني محاية البيئة، فصاحب  أحكامصور اجلزاءات القانونية معا ملواجهة نفس املخالفة املرتكبة ضد 

التلوث  أثار وبإزالةالغرامة كجزاء جنائي  أواملشروع الذي يتسبب يف تلويث البيئة قد حيكم عليه بالسجن 
  . إداريترخيصه كجزاء  إلغاء أوفضال عن غلق املشروع  املرتتبة عليه كجزاء مدين، األضراروتعويض 

و املشرع عندما تصدى جلرمية التلويث تعرض هلا جنائيا و مدنيا، فهو يف اجلانب اجلنائي نص على عقوبة 
  .خطا  أمسلبيا، قصدا  أم اجيابياتوقع حبق فاعل اجلرمية سواء كان فعله 

وصور منها البطالن  أشكالعدة  تتخذع العقوبة املدنية من اجلانب العقايب املدين وقد جعل املشر  أما
حسب  إداريةامللوثة  بطرق  األفعاللتتعامل مع مصادر  اإلداريةوالتعويض، يف حني جاءت العقوبة  واإلزالة

ومن  أوالوالتنبيه   ارذاإلن إىلاليت تنتج عنها، فكان تعرض املشرع هلا من خالل اللجوء  واألضرار األخطار
   :على النحو التايل حداصور العقوبات القانونية كل على  إىلالرتاخيص، وسنتعرض  إلغاءمت الغلق املؤقت 

عن طريق  اإليالموإيذاءا ملن تنزل به، ويتحقق  إيالماالشك أن العقوبة اجلزائية تعد : الجزاء الجنائي: أوال
املساس حبق من حقوق احملكوم عليه، و بقدر أمهية احلق و درجة املساس به تتحدد جسامة العقوبة، فقد 

الشاقة  األشغال، وقد متس احلرية باحلرمان منها فتتخذ صورة اإلعدامصورة  فتتخذمتس العقوبة احلياة  
  . املصادرة أوذ الغرامة احلبس، وقد متس املال فتتخ أويف السجن  أواملؤقتة  أواملؤبدة 

مبواجهة اجلرائم البيئية تكون يف حاالت  اإلعدامعقوبة  أنوالواضح من خالل العديد من التشريعات الدولية 



هذه العقوبة كعقوبة ذات موقف ال رجعة فيه ال يتناسب تطبيقها وهذا نوع  أنناذرة، وانه يتم جتنبها حيث 
عادة يقتصر على اشد اجلرائم جسامة واليت  واإلعدامليست عمدية، جرائم  األغلبمن اجلرائم واليت هي يف 

  . يف العقاب إسرافاتقع بصورة عمدية وتطبيقها يف غري هذا املوضع يعترب 

دية واملؤثرة يف محاية البيئة  على ذلك كثرية،  واألمثلةيف حني تعد العقوبة السالبة للحرية من العقوبات ا
مخس  إىل) 1(حتديدا  93املادة  10- 03املثال وليس احلصر يف قانون رقم  فاملشرع اجلزائري على سبيل

 10,000,000(عشرة ماليني دينار  إىل) دج 1,000,000(سنوات وبغرامة من مليون دينار ) 5(
املعاهدة الدولية للوقاية من تلوث مياه  ألحكامتني العقوبتني فقط، كل ربان خاضع اه بإحدى أو) دج

املتعلقة حبظر احملروقات  لألحكاموتعديلها، الذي ارتكب خمالفة  1954سنة  12البحر واملربمة بلندن يف 
  . ويف حالة العود تضاعف العقوبة. من جبها يف البحر أو

حتديدا عاقب ) 370( و تعديالته ويف املادة) 1960(لعام ) 16(ويف قانون العقوبات األردين رقم 
 األمكنةغري مسكونة، وال مستعملة للسكن خارج  أبنيةمن يضرم النار عمدا يف "الشاقة املؤقتة  باألشغال

 أويف حطب مكدس  أويف حصيد مرتوك يف مكانه  أوكداس من القش   أويف مزروعات  أو اآلهلة
ىل ملك الغري إلكها فسرت النار و ميأ األشياءال ميلك هذه  أكانمرتوك يف مكانه، سواء  أومصفوف 

  ". به فأضرت

ما املشرع أنسان إذا جنم عن احلريق وفاة إ) 372(عدام يف املادة ىل اإلإردين هذه العقوبة وشدد املشرع األ
فعال املخالفة حد األأاملصري فقد عاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات  كل من ارتكب عمدا 

يف حالة  إمابعاهة مستدمية يستحيل برؤها  األشخاصاحد  إصابةا عن الفعل نش إذاحكام قانون البيئة أل
 أشخاصيف حالة وفاة ثالثة  أماالشاقة املؤقتة،  األشغال، فتكون العقوبة أكثر أو أشخاصثالثة  إصابة
  . الشاقة املؤبدة األشغالفتكون العقوبة  فأكثر

تتمثل العقوبة املدنية يف التعويض الذي يرتتب على املتسبب يف الضرر حسب  :الجزاء المدني: ثانيا
القاعدة القانونية اليت تقول بان املتسبب بالضرر يدفع حىت وان كان الضرر نتيجة خطا،  وقد نصت معظم 

يونيو  20مؤرخ يف 10- 5قانون رقم (من القانون املدين اجلزائري ) 124(القوانني على ذلك فاملادة 
كان يرتكبه الشخص خبطئه يسبب ضررا للغري، يلزم من كان سببا يف   أياكل فعل : "نصت على) 2005



" ال ضرر وال ضرار والضرر يزال"نصت على  األردينمن القانون املدين ) 62(املادة  إما" حدوثه بالتعويض
القانون املصري  من) 163(املادة  إما" االضطرار ال يبطل حق الغري: "نصت على) 63(وكذلك املادة 

من مشروع ) 413(وكذلك املادة " كل خطا سبب ضرر للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض: "تنص على
ذه الفكرة وتبعها يف ذلك القانون اللييب يف املادة  أخذت) 1984(القانون املدين العراقي لعام  القوانني 

 1382(تيه ى التقنني الفرنسي يف مادوقد استندت هذه القوانني عل) 164(والسوري يف املادة ) 166(
نسان يسبب ضررا للغري يلزم من وقع منه إليا كان يقع على اأن كل فعل إ: "حيث تنص على) 1383،

  . 153"هذا الفعل الصادر خبطئه، بتعويض هذا الضرر

املخالفة  ثارآحمو  أو اإلزالةوالتعويض عن الضرر يتقرر من خالل الطبيعة املخالفة فيتخذ اجلزاء املدين صورة 
املقامة على  األبنيةما كانت عليه قبل وقوعها مادام ذلك ممكنا، مثال ذلك هدم  إىل األمور وإعادةالقانونية 
القوانني اليت حتمي املساحات اخلضراء من التوسعات العمرانية، وكذلك  إلحكامالزراعية باملخالفة  األراضي

  . على نفقته أو ألقاهااملخصصة هلا سواء عن طريق من  األماكناملخلفات الصلبة امللقاة يف غري  إزالة

اثر املخالفة واستحالة حمو الضرر الناتج عنها  إزالةوقد يتخذ اجلزاء املدين صورة التعويض يف حالة تعذر 
التعويض املادي من مال املخالف مبقدار الضرر، فالذي يلقي ببعض املبيدات السامة يف جداول  إىل فيلجأ

ا يلتزم بالتعويض، وبشكل عام فان كل من يتسبب يف ضرر املا ء اليت تشرب منها ماشية جاره فيتسبب مبو
التعويض  أواملرتتبة ويلتزم جبربها  األضرارللغري بسبب عمليات تلويث البيئة يعد مسؤوال مدنيا عن هذه 

  . عنها

اجلزاء املدين صورة البطالن للعقد يتخذ  أناجلزاء املدين ال يقتصر على التعويض فحسب بل من املمكن 
اثر قانوين هلذا البطالن، مثال ذلك كون حمل العقد خمالفا للنظام  أيالقانون دون ترتب  إلحكاماملخالف 

ت خمالفا بذلك .د.احد التجار ابرم عقدا السترياد بعض املبيدات كالـ د أنالعامة كما لو  اآلداب أوالعام 
  . قوانني استريادها

 إزالةالوضع كما كان عليه، كما يف حالة  إلعادة إليهاكصورة من صور اجلزاء املدين اليت يلجا   زالةاإلكذلك 
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  . 154و على نفقتهأ ألقاهاالقمامة من الساحات واملخلفات بواسطة من 

يعاجل بدفع مبلغ من املال، ولكن الضرر الواقع على البيئة نتيجة  باإلنسانالضرر املتعلق  أننالحظ مما سبق 
هذا احلل  إىلما كان عليه، والوصول  إىلالوضع  إعادةمن خالل  إالااليكولوجية ال يصلح  أنظمتهاهلدم 

 إىلفان التعويض املايل ال يرقى  أخرىتقول يتعذر هذا من ناحية ومن ناحية  أنتستطيع  أوغري ممكن 
صعب  أمرالناجتة عن التلويث  األضرارقياس  أنمستوى القيمة البيئية املراد التعويض عنها، حيث 

  . 155التحديد

الذي وقع  (feyzin)اليت تتسبب فيها املصانع، كحادث فيزين  األضرارالتلويث  إضرارعلى  األمثلةومن 
م يف معمل تكرير البرتول يقع جبوار مدينة ليون بفرنسا وقد مت ختزين غاز البوتان يف 1966جانفي  4يف 

مرت ) 1200(سعته  آخرمرت مكعب، وكذلك يف خزان كروي ) 2000(هذا املعمل يف خزان كروي سعته 
من هذه اخلزانات عن طريق بوابتني متجاورتني، نتيجة  األسفلاملتجمع يف اجلزء  إخراجمكعب، وان يتم 

، إقفاهلماهذه العملية جتمع بعض اجلليد على هذين البوابتني، مما جعل بعض الصعوبة يف  أثناءتبخر الغاز 
 أثقلن الغاز زان، ونظرا ألحتماالت تسرب الغازات ويف يوم احلادث تسرب غاز الربوبان من اخلوزاد من ا

وبوصول غاللة  ،األرضمن اهلواء مل تكن هناك رياح ملحوظة فقد انتشر الغاز مكونا غاللة فوق سطح 
اورة للمصنع اشتعل الغاز، وانفجرت اخلزانات الكروية، ونظرا  إىلالغاز  كان باملوقع   ألنهطريق السيارات ا
فردا جبراح  84حنو  وإصابةفردا  17هالك  إىلهذا االنفجار  أدىفردا، يف ذلك الوقت، فقد  170

  . اخلوانات الكروية

من خزانات الغاز، ومل يؤد هذا  أخرىحىت انفجرت كرة  األول نفجاراالومل ميض بعض الوقت على 
التدابري الناشئة عن االنفجار  إىل باإلضافةحدوث وفيات، ولكنه احدث تدمريا شديدا،  إىلاالنفجار الثاين 

مرتا وعرضها  35كثر من مرتين وطوهلا حنو أظهور حفرة باملوقع عمقها  ونتج من هذه االنفجارات األول
مدينة صغرية تقع على  إىلوالذي هو نسبة  "flixborough"وكذلك حادث فلكسبورو . مرتا 16حنو 
يقوم بتحضري بعض املواد البسيطة املستعملة يف  صغريكلم مشال مدينة لندن، وهلا مصنع ) 260(بعد 
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  . صناعة النايلون

مركب اهلكسان احلقلي بواسطة اهلواء، وتتكون هذه الوحدة من  ألكسدةويضم هذا املصنع وحدة خاصة 
مرتا مكعبا وتعمل حتت الضغط وعند درجة حرارة  45تفاعل متتالية، تبلغ سعتها متجمعة  أجهزةستة 
، وهو األجهزةالحظ احد املراقبني حدوث تسرب من احد هذه  1974مارس  27ويف . مئوية 155

  . مباشرة 6واجلهاز رقم  4، وتقرر سحب هذا اجلهاز من خط تصنيع وتوصيل اجلهاز رقم 5اجلهاز رقم 

كل   إيقاف، وقد تطلب ذلك آخرمن العام نفسه حدث تسرب  29اجلهاز اخلامس، ويف  إصالحم حىت يت
  . العطب إلصالحعن العمل  األجهزة

، ملنع التسرب عدة مرات، ولكن الوصالت مل حتتمل واإليقاف، تكررت عملية التشغيل األيامومبرور 
  . احللقي الساخن طنا من سائل اهلكسان 50الضغط فانفجرت، واندفع منها 

 إىلهذا االنفجار  وأدىكلم من املصنع   50انفجار مسع صداه على بعد  إىل وأدتالناجتة  األخبرةوقد اشتعلت 
مرت، كانت قوة االنفجار متاثل قوة االنفجار الناتج  600واملباين يف دائرة نصف قطرها حنو  األجهزةتدمري مجيع 

فردا  36 وأصيبفردا  28فردا مات منهم  72باملوقع وكان  (T.N.T)ت .ن.طن من مادة ت 20من 
  . فردا من خارج املصنع 53حنو  أصيبجبروح، كما 

بوبال عاصمة والية وسط  إىلوهو نسبة  (Bhopal)156" بوبال"حادث  أيضاعلى ذلك  األمثلةومن 
ا مصنع تابع لشركة يونيون كاربايد  580اهلند وتقع على بعد   (union cerbide)من دهلي واقيم 

  . (carboryl) يقوم بتصنيع مبيد حشري حتت اسم كارباريل األمريكية

وهي غاز سام يف ) mathyl isbcyante" (اسيوسيانات املثيل"ويدخل يف تصنيع هذا املبيد مادة 
درجات احلرارة العادية، ولذلك يتم ختزينه يف صهاريج خاصة عند درجة الصفر املئوي، وحتت ضغط 

  . از النرتوجنيجو من غ) 2,4(

التصنيع  أجهزةوصلة بني  إلصالحجمموعات الصيانة تعمل  إحدىم كانت 1984ديسمرب  02ويف 
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موعة  أناكتشفت  أنالتخزين، بعد  وأجهزة الضغط يف  أنهناك تسربا من الغاز، وقد الحظت هذه ا
 إىلفتح الوصلة املوصلة  إال أمامهمجو ومل يكن ) 3,8( إىلداخل خزان التخزين قد بدا باالرتفاع، ووصل 

  . الغسل لتخفيف هذا الضغط أبراج

صيانتها، فلم يتحمل برج الغسيل الوحيد الصاحل للعمل هذا  وأمهلتوحدة الغسيل كانت معطلة  أنوحيث 
  أربعنيبلغت حنو  األرضاهلواء وغطى مساحة كبرية من  إىلالضغط، ولذلك فقد اندفع هذا الغاز السام 

  . كيلومرتا مربعا

فرد بالتهابات شديدة يف العني واحلنجرة، تويف ) 800,000(وعددهم " بوبال"ويف احلال شعر سكان 
حمطة السكة احلديدية، وترتب على  إىلوهو يهرب يف طريقه  اآلخربضع منهم وهو نائم، كما تويف البعض 

من ) %25( أن اإلعالميةاملصادر  إحدى، وذكرت وقتها األشخاصمن  ألفنيمن  أكثرهذا احلادث وفاة 
كان   اآلخرينمن املواليد ) %30(وان حنو  أمواتا أطفاهلنالسيدات احلوامل الاليت تعرضن هلذا الغاز، ولد 

م اقل من الوزن الطبيعي املعتاد   . وز

ابيئية،  أضرارونتيجة ما ترتب عن هاته املصانع من   وأصحابالضحايا واجلرحى  أقاربملزمة بتعويض  فإ
اورة هلاته املصانع عن العق   . املادية اليت ترتبت نتيجة للملوثات الصادرة عنها األضرارارات واملصاحل ا

و وسيلة الدولة يف ممارستها لوظائفها الرقابية ه اإلداريالضبط  أنعلى اعتبار  :157اإلداريالجزاء : ثالثا
دف محاية النظام األفرادوالتنظيمية للنشاطات الفردية من خالل فرض القيود والضوابط على حريات   ،

  . العامة واآلداب األخالقالعام، الصحة العامة، السكينة العامة،  األمن: األربعةالعام بعناصره 

الصادرة مبوجب القرارات اليت يقتضيها حتقيق  اإلجرائيةمبجموعة القواعد  رياإلداحيث تتمثل قواعد الضبط 
تمع، باستخدام  أهداف ا ووسائلها القانونية  اإلدارةاجلماعة باحملافظة على النظام العام يف ا لكافة سلطا

ة من حيث تنظيم هذه واحلقوق واحلريات الفردي اإلداريواملادية الالزمة لذلك االرتباط الوثيق ما بني الضبط 
، ونظرا ملا واألوبئة األمراضاملؤثرة على البيئة، كتنظيم طرق الوقاية من  األفرادسلوك  أمناطاحلريات وتقييد 

  . وضع قيود على بعض احلريات واملمارسات إىل اإلدارةللتلويث من اثر خطري على البيئة فقد اجتهت 
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  : الخاتمة

وختاما فان خالصة القول نؤكد أن دراسة موضوع هام جدا كموضوع دور منظمة األمم املتحدة يف محاية 
السهل، وذلك البيئة من التلوث، هو موضوع متجدد ودقيق للغاية، وأعرتف أن البحث فيه ليس باألمر 

بسبب التطور املتالحق يف دراسات محاية البيئة، واختالف االجتاهات الفقهية املهتمة باملشاكل الدولية 
للبيئة، وهذا يدعوين إىل توجيه ندائي للمتخصصني يف القانون الدويل ومنظمات محاية البيئة إلشباع جانب 

ال، إضافة إىل املسؤولية القانونية الدولية، دراسة ومتحيصا وكذلك عن صري الضرر والتعويض يف هذا ا
مسؤولية الدولة عن األفعال اليت تأتيها مسببة التلوث الذي يهدد البشرية مجعاء وأن حيددوا املعيار الذي 
مبوجبه يتم قياس درجة جسامة تلك األفعال، وتوضيح مجيع هذه املفاهيم وتأصيلها للباحثني حبيث ال 

فمنذ تأسيس هيئة األمم املتحدة مل تبذل اجلمعية العامة اجلهد الكايف لتنفيذ . وضجيدون فيها لبسا وال غم
املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف جماالت البيئة، وإن فشل تنفيذ االتفاقيات هو من مسؤولية الدول 

    .املتعاقدة، وعدم وجود ضوابط قانونية ملزمة هو ما يفتقر إليه القانون الدويل العام

تمع الدويل البد أن يتحرك فالت طورات املتالحقة بيئية كانت أم اقتصادية، أو سكانية تزداد تعقيدا، وأن ا
لوضع ضوابط قانونية للحد من تفاقم هذه املشكالت اليت تستلزم تشريعات جديدة حازمة على مستوى 

القرارات الدولية بكل قوة وحزم،  القانون الوطين وفروعه، وأن يأخذ القانون الدويل الصفة اإللزامية يف تطبيق
  . وذلك بتفعيل الفصلني السادس والسابع من ميثاق األمم املتحدة يف محاية البيئة من التلوث

وبالرغم من أن موضوع البحث خيتص باجلانب الدويل ويتجه للدول واملنظمات الدولية، حبكم حجم 
الل موقعه، وذلك يف التأثري سلبا أو إجيابا على الكارثة، إال أنين ال أغفل عن دور مجيع البشر، كل من خ

البيئة، فاجلميع مدعوون لتحمل مسؤولية احلفاظ على البيئة، ويف حالة تقاعسنا وقصرنا يف أداء هذا الواجب 
فإننا نصبح حينها متآمرين يف جرمية ختريب هذا الكوكب، وعقوبة هذه اجلرمية عامة، وهو الضرر الذي 

و ال يعرف احلدود بل جيتازها دون رقيب وال حسيب وال جواز سفر، وسينتشر التلوث سيقع علينا مجيعا وه
  . وأثاره حينها يف كل مكان حبيث يصعب القول بوجود مناطق آمنة منه

رغم هذا كله فإن األوان مل يفت بعد، لكن البد من وجود التضامن والتعاون الدويل ويكون لزاما على 
مات الدولية تنسيق اجلهود فيما بينها، وعلى الدول سن القوانني والتشريعات منظمة األمم املتحدة واملنظ



البيئية الصارمة وملء الفراغ القانوين يف جمال محاية البيئة، وإدخال الرتبية البيئية يف مجيع مراحل التعليم من 
بل التوعية البيئية، االبتدائي إىل الثانوي إىل اجلامعي، وعلى وسائل اإلعالم جتيش جهودها اجلبارة يف س

فاهلدف هو أن حيي اإلنسان حياة مستقرة وآمنة خالية من املخاطر واألمراض وبعيدة عن كل مظاهر 
  . اخلوف والقلق، لنحقق بعدها أمالنا املنشودة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  : النتائج

  : لقد خلصت إىل النتائج التالية

ا -1 هودات اجلبارة اليت تقوم  ا مل  بالرغم من ا ا يف محاية البيئة من التلوث، إال أ األمم املتحدة وهيئا
تبذل اجلهد الكايف لتنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الدولية، حيث أقرت اجلمعية العامة أكثر من مئة معاهدة 
تمع الدويل حوله وجتاهل الدول الكربى  واتفاق يف إطار البيئة معظمهم دون تطبيق بفعل انقسام ا

  . عاهدات واملواثيقللم

بالرغم مما حظيت به البيئة من غطاء قانوين سواء يف القوانني الوطنية أو ذلك احلكم اهلائل من  -2
  . االتفاقيات الدولية، إال أن خماطر التلوث مازالت قائمة ومستمرة مما يدل أن البيئة مل حتض بالعناية الكافية

مني حياة أولية مها غاية الشعوب إلرساء األمن واالستقرار، وتإن تفعيل القانون الدويل واملواثيق الد -3
أفضل يف مواجهة التحديات الدميوغرافية والبيئية واالقتصادية وذلك بأن يأخذ القانون الدويل الصفة اإللزامية 

حل يف تطبيق القرارات الدولية بكل قوة وحزم بتطبيق الفصلني السادس والسابع من ميثاق األمم املتحدة يف 
املشكالت البيئية، عن طريق تدخل جملس األمن الدويل يف تطبيق القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة يف 

  . محاية البيئة

  

  

  

  

 

 

 

 



  : التوصيات

وزارةء  إنشاء منظمة دولية للبيئة والتنمية على غرار هيئة األمم املتحدة تتمثل جبميع الدول على مستوى - 1
دد  . البيئة  وأن وظائف هذه املنظمة تتضمن فقط االهتمام بشؤون البيئة والتنمية يف معاجلة األخطار اليت 

ا املتخذة واالستعانة عند الضرورة مبجلس األمن الدويل واعتبار  كوكب األرض، وتشرف على تطبيق قرارا
لتزام أي دولة من دون أعضاء قرارات املنظمة ملزمة لديه جبهة تطبيق الفصل السابع للتدخل حبال عدم اال

كاليت تشكل منها خطرا على الدول األخرى، كاخلطر . املنظمة أو خالفها يف تطبيق القرارات دون استثناء
الذي يتعدى احلدود الدولية والذي يهدد سالمة الشعوب اآلمنة وإلصاق صفة اإلرهاب الدويل بالدولة املسببة 

ول بتأسيس وزارة للبيئة والتنمية، واعتماد أسلوب السياسة البيئوية يف برامج يف ختريب النظم الطبيعية وإلزام الد
احلكومات مع إنشاء فروع إقليمية ملنظمة البيئة والتنمية يف العامل ترتبط باملنظمة األم وتشجيع اهليئات 

الس احمللية وكل نشاط يتعلق باحلفاظ ومحاية البيئة ملية للبيئة والتنمية تطبيق وتتوىل املنظمة العا. واجلمعيات وا
جممل القرارات واالتفاقيات والربوتوكوالت اليت هلا عالقة بالبيئة قبل وبعد انعقاد مؤمتر استوكهومل األول عام 

والذي ) قمة األرض(م بالسويد وتطبيق املبادئ واالتفاقيات اليت صدرت عن قمة ريودي جانريو الثاين 1972
  ... 21جندة القرن م وأ1992عقد يف الربازيل عام 

اعتماد الرتبية البيئية إلزامية يف مجيع مراحل التعليم من االبتدائي إىل الثانوي إىل اجلامعي، وتأسيس  -2
مركز عاملي لألحباث يف جماالت البيئة عامليا، واستعمال وسائل اإلعالم السمعية والبصرية واالنرتنت 

  . التوعية البيئية وشبكات التواصل االجتماعي وشبكة االتصاالت يف

العمل على إجياد حمكمة بيئية خمتصة بالنظر يف جرائم البيئة، ووضع جرائم البيئة يف مصاف اجلرائم  -4
اخلطرة وتدعيم العقوبات املقررة هلا، وحتديد املسؤولية القانونية الدولية وعنصري الضرر والتعويض 

صة بالبيئة والتلوث البيئي، وتطبيق العقوبات حتديدا دقيقا مع احلزم يف تطبيق النصوص القانونية اخلا
 . البيئية الدولية بالنظر إىل جرمية التلويث وليس الدولة امللوثة
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  ملخص 

رغم ھذا كلھ فإن األوان لم یفت بعد لكن ال بد من وجود التضامن و التعاون الدولي، ویكون 

لزاما على منظمة األمم المتحدة و المنظمات الدولیة تنسیق الجھود فیما بینھا، و على الدول 

وإدخال سن القوانین و التشریعات البیئیة الصارمة و ملء الفراغ في مجال حمایة البیئة، 

التربیة البیئة في جمیع مراحل التعلیم من االبتدائي إلى الثانوي إلى الجامعي و على وسائل 

  .اإلعالم تجیش جھودھا الجبارة في سبل التوعیة البیئیة

فالھدف ھو أن یحي اإلنسان حیاة مستقرة و آمنة خالیة من المخاطر و األمراض و بعیدة 

  .بعدھا أمالنا المنشودةعن كل مظاھر الخوف و القلق لتحیق 

  الكلمات المفتاحیة     

، مفھوم المسؤولیة الدولیة، المسؤولیة الدولیة عن األضرار  األمم المتحدة، البیئة و التلوث

البیئة، المسؤولیة المدنیة الدولیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، موانع المسؤولیة الدولیة، 

ؤولیة عن األضرار البیئة، مكافحة التلوث، الجزاء الضرر، التنظیم القانوني الدولي للمس

  .الجنائي، الجزاء المدني،الجزاء اإلداري

  

  

  

  

  

  

  

  



RESUME : 

Malgré tout cela, il est pas trop tard mais il doit être titulaire sur les 

nation Unies et les organisation internationaux de coordonner les 

efforts ente eux, et les Etats de promulguer des lois législation 

environnemental stricte et combler le vide juridique dans le domaine 

de la protection de l’environnement, et l’introduction de l’éducation 

environnementale dans tous les niveaux d’enseignement, du 

primaire au secondaire et à l’université, et les média la mobilisation 

de ses puissante moyens de sensibilisation à l’environnement, 

l’objectif set que l’humanité accueille une vie stable et sécurise des 

dangers et des maladies et loin de toutes les manifestations de la 

peur et de l’anxiété à atteindre les résulta souhaités au-delà de nos 

espérances    
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ABSTRACT : 

Despite all this , it is not too late, but there must be solidarity and 

international cooperation, and be incumbent on the United Nation 

and international organizations . organization to coordinate efforts 

among them, and the states to enact laws strict environmental 

legislation and fill the legal vacuum in the field of environmental 

protection, and the introduction of environmental education in all 

levels of education from primary to secondary to university, and to 

the media in mobilizing its powerful ways of environmental 

awareness, the aim is that man greets a stable and secure life free of 

hazards and diseases and far from all manifestations of fear and 

anxiety to achieve the desired beyond our hopes. 

Keywords    

The United Nations, environment and pollution, the concept of 

international responsibility, international liability for environmental 

damage, civil liability international, international criminal 

responsibility, contraindications international responsibility, damage, 

the responsibility of the international legal regulation on 
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