
  

  

  

  

بعنوان ملخص مذكرة ماجستري يف قانون البيئة 
  املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية

  

  

  

  

  

  

  

  



  :مقدمة

يف العقود األخرية نظرا ملا تواجهه من ديد من أخطار التلوث البيئي بالبيئة  االهتمامتزايد 
االقتصادية، وعلى املستوى  ب أنشطة اإلنسان الصناعية وطموحاتهبمبختلف أشكاله وصوره بس

الدول باستغالل مواردها الطبيعية، ولكن القوانني الداخلية واملواثيق الدولية حبق الدويل اعترفت 
  .مقيد بعدم املساس حبقوق دول أخرىذلك 

وخمالفة الواجبات وااللتزامات املتعلقة حبماية البيئة يستوجب مساءلة املخالف يف القانون 
خالفة وتلك هي املسؤولية الدولية عن بإصالح الضرر الذي يترتب على تلك املالدويل وإلزامه 

  .األضرار البيئية موضوع حبثنا

ة، فأحكام املسؤولية يف أنه مازال حديثا واإلسهامات فيه قليلوتتجلى أمهية هذا املوضوع 
نظامها ويتضح حىت اآلن، من املواضيع املعقدة والدقيقة واليت مل يستقر الدولية عن األضرار البيئية 

  .وعدم التحديدإذ مازال يشوا الكثري من الغموض 

وهي أنه إذا كان من املعلوم أن : إىل طرح اإلشكالية التالية ارتأيتومن هذا املنطلق 
ويكون اإلضرار غري املشروع بالتزام سابق بعدم اإلضرار، املسؤولية الدولية تنشأ عن إخالل 

ماهي القواعد اليت حتكم ملساءلة الشخص الدويل يف حدود النصوص القانونية اليت حتكمها، مصدر 
ة إثبات اخلطأ والعالقة السببية بني ب، وخاصة يف ظل صعوالبيئيةالدولية عن األضرار املسؤولية 

  .ؤولية؟الفعل الضار والضرر الواقع، وكيف يتم تسوية الرتاعات الدولية الناشئة عن إقرار هاته املس

  

  

  



صعوبة يف تطبيق القواعد التقليدية اخلاصة باملسؤولية الدولية على األضرار  هيرى بعض الفق
إىل وسائل إدارية أو فنية أو وسائل قانونية غري  اللّجوءاليت تصيب البيئة، ويفضل هؤالء الفقهاء 

اتمع الدويل، وذلك تقليدية من أجل حتقيق محاية فعالة للبيئة يف ظل التطورات اليت مير ا 
بتشجيع التعاون الدويل من أجل العمل على تطوير قواعد املسؤولية الدولية عن أضرار اليت تلحق 

  .البيئةب

 ومدى انطباق النظريات الدولية مسؤولية األساس القانونيلل وتتمثل هذه القواعد يف
 نظرية اخلطأاليت متثلها  بالنظريات التقليدية للقانون الدويل ضرر البيئي، بدايةاملتعددة اال على ال

بني النشاط اليت حيكمها ثالث عناصر جيب أن تتوافر فيها وهي اخلطأ والضرر والعالقة السببية بني 
نتفاء اخلطأ يف ظل االذي متارسه الدولة والضرر احلاصل وهو ما يصعب توافره يف الضرر البيئي 

  .اليت تؤدي إىل اإلضرار بالبيئةة عن معظم األنشط

لتأسيس نظرية الفعل الدويل الغري مشروعالفقه للعدول عن هذه النظرية إىل  اعد وهذا ما
ة لاللتزام الدويل انتهاك الدولرار اليت تلحق بالبيئة، وذلك عن طريق املسؤولية الدولية عن األض

قرت مسؤولية أاليت 1982اقية قانون البحار حبماية البيئة الذي تضمنته املعاهدات الدولية ومنها اتف
تطبيق ، ولكن ما يعوق 235محاية البيئة البحرية من الدمار من خالل املادة الدولة املنتهكة اللتزام 

ثر املعاهدات، وقد تصدى هلذا االشكال حكم هو نسبية أنظرية العمل الدويل الغري مشروع 
لإلضرار بعدم استخدام إقليمها  بأن التزام الدولةالذي جاء فيه التحكيم يف قضية مصهر تريل 

  .كمة التحكيم يف قضية حبرية النوبأراضي دولة أخرى، وهو نفسه ما ذهبت إليه حم

ورغم ما تلعبه نظريتا اخلطأ والعمل الغري مشروع يف جمال محاية البيئة إال أن قصورمها أدى 
أساس قانوين موحد ميكن حماولة منه إلجياد  بالفقه إىل إعمال املبادئ العامة للقانون الدويل يف

، وذلك من خالل مبدأي عدم التعسف يف سؤولية الدولية عن الضرر البيئيإعماله لتأسيس امل
  .استعمال احلق وحسن اجلوار



يف استعمال حق مقرر إذا ما تعسفت الدولة يف استعمال احلق  مبدأ عدم التعسفويقوم 
مصاحل دول أخرى، وقد عرب عن يقصد به إحلاق الضرر حبقوق و القانون الدويلهلا وفقا ألحكام 

يف جمال التجارب " ماري فرانسواز فريي"و " أرتشاجا" نيهذا املبدأ عدد من الفقهاء منهم الفقيه
إىل مبدأ  يف قضية مصهر تريل قد استندت حمكمة التحكيموى، النووية اليت قد تضر بدول أخر

التعسف يف إستعمال احلق كأحد احملاور القانونية اليت أسس عليها قرارها بإلزام كندا بتعويض 
من  21، كما أتت به املادة صهرأ عن األضرار اليت حلقت بالبيئة نتيجة األدخنة املنبعثة عن امل.م.و

بريو 1992من اتفاقية األمم املتحدة للبيئة والتنمية  2واملادة 1972نسانيةاتفاقية ستوكهومل للبيئة اإل
عن الضرر البيئي يف للمسؤولية الدولية كأساس ، وقد يصلح التعسف يف استعمال احلق دي جانريو

  .املشاكل املتعلقة حبماية البيئةاهلامة يف مواجهة بعض احلاالت، كما ميثل أحد احملاور 

املسؤولية الدولية لتأسيس مببدأ حسن اجلوار  آخر من الفقه إىل التمسكاجتاهكما ذهب 
وكوسيلة املتجاورة اليت تنظم سلوك وعالقات الدول بوصفها أحد املبادئ عن األضرار البيئية 

" أندراسي"انتشار األضرار ألقاليم دول أخرى، ومن املؤيدين هلذه النظرية من الفقهاء للحد من 
 "ديبوي"ستاذ وانني يف جمال املسؤولية، أما األلنقص الق، وهذا األخري يرجعها "بتريسكي"و

ح مفهومه، وعدم وضو ألي التزام يستند إىل هذا املبدأفريى أنه ال وجود فيعارض هذا االجتاه 
عن األضرار البيئية اليت جتري يف الدول ااورة إعمال مبدأ حسن اجلوار ويقول ديبوي بإمكانية 

  .دون سواها

يعتربان حماور ن مبدأي عدم التعسف يف استعمال احلق وحسن اجلوار أكما جيدر بالذكر 
ساسية يف حل املشاكل البيئية، غري أنه ال ميكن األخذ ما على اإلطالق، فهما صاحلان لتأسيس أ

  .املسؤولية عن األعمال املشروعة دوليا فقط

  



 نسبة تلوث البيئة، كبري يف زيادة احلديثة اليت سامهت بشكلونظرا للتطورات التكنولوجية 
 ،نسانيةاإل هذا التطور والتردي الكبري للبيئةمواجهة حبيث مل تعد األسس السابقة قادرة على 

اليت تقوم على وجوب توافر ركنني فقط مها الضرر )املسؤولية املوضوعية(نظرية املخاطرظهرت 
يتعذر غالبا يف ظل مشروعية الذي بني النشاط والضرر دون ضرورة إثبات اخلطأ والعالقة السببية 

ولة وفقا ملعايري القانون الدويل، وهذا ما يفتح جماال أوسع لتعويض األنشطة اليت تقوم ا الد
اليت تقوم ا الدولة، وقد لقيت نظرية املخاطر  من  أضرار جراءاألنشطةاملضرورين عما حلقهم 
نشطة الفائقة اخلطورة، األعلى  وهذا األخري يقصرها" هاندل"و" جولدي"استحسان الفقه منهم 

فيستند إىل نظرية املخاطر إلقامة توازن بني " باربوزا"أما املقرر اخلاص للجنة القانون الدويل الفقيه 
للدول، كما شكلت نظرية املسؤولية املوضوعية حمور مناقشات جلنة األساسية احلقوق واملصاحل 

، حيث 1978سنة لدورا الثالثني  بداية منأفعال ال حيضرها القانون الدولي عنالقانون الدويل 
  .أعدت فريقا كامال للعمل بشكل متهيدي على املوضوع

على نظرية املخاطر يف تأسيسها  اعتمادهاكمامل تغفل االتفاقيات الدولية املعنية مبجال البيئة 
معظمها منظمة من قواعد املسؤولية املدنية وأتت يف إطار ضرار البيئية للمسؤولية الدولية عن األ

  .البحري والطاقة النوويةللمجالني 

مسؤوليةمطلقةتقععلىعا1960فاملسؤوليةمبوجباتفاقيةاملسؤوليةاملدنيةفيمجااللطاقةالنوويةباريس
  .تقاملشغلني،ومبقتضاهافإناملسؤوليةتنشأعنأخيسارةلألشخاصأوممتلكام

املتعلقةمبسؤوليةمشغليالسفنالنوويةعلىاملسؤوليةاملطلقةبن1962كذلكنصتاتفاقيةبروكسللعام
" عندماقررتأنه21صصرحيفياملادة

،عندمابثبتأذهاألضراروقعتنتيجةحلاديعتربمشغاللسفينةمسؤوالمسؤوليةمطلقةعنجميعاألضرارالنووية
  ."ثةنوويةمسببهعنوقودنووي،أوبقاياأيفضالمتشعةتتعلقبهذهالسفن



مسؤوليةمشغالملنشأةالتيتعملبالطاقةالن1963للمسؤوليةعنأضرارالطاقةالنوويةوتناولتاتفاقيةفيينا
وويةعناألضرارالناجتةعناستخدامهذهالطاقةبشرطإثباتأنالضرروقعمنجراءحادثداخالملنشأةأوناجتعنموادن
وويةآتيةمنمنشآالنوويةأومستخدمةفيها،أوترتباحلادثعنموادنوويةمرسلةإلىاملنشأةالنووية،وقدأقرتاالتف

  . لقيةنظاماملسؤوليةاملطلقة،حيثاليشترطاخلطأمنجانباملشغا

واعتمدتاالتفاقيةالدوليةاخلاصةباملسؤوليةاملدنيةعنالضررالنامجعنالتلوثالنفطياملربمةفيربوكسلعام
علىنظريةاملسؤوليةاملطلقةلتأسيسمسؤوليةمالكالسفينةعنأضرارالتلوثالبحريالتيتقومعلىعاتقمال1969

  .توافرخطأمنجانبهكالسفينةدونالبحثعن

فيقالباملس1971ولقدصيغتاالتفاقيةاخلاصةباملسؤوليةاملدنيةفيمجااللنقاللبحريللموادالنوويةلعام
  .ؤوليةاملدنية،كماأاحتيالملسؤوليةمنالدولةإلىاملشغالخلاصفيمجااللنقاللبحريللموادالنووية

املدنيةعنالضررالذيتحدوفيمجاالملسؤوليةعنالتلوثالذيتحدثهأجسامالفضاءنذكراتفاقيةاملسؤولية
"  منهاعلى2،والتينصتفياملادة1972ثهاملركباتالفضائيةالتيفتحبابالتوقيععليهاعام

تكومنسؤوليةالدولةاملُطْلقَةمطْلَقَةفيمايتعلقبدفعتعويضعناألضرارالتييحدثهاجسمفضائيعلىسطحاألرض
  ".،أوفيالطائراتأثناءطرياا

" القائمبالتشغيل" سؤوليةاملشددةعلىوجاءفياملادةالسادسةمناتفاقيةلوغانوعلىامل
للنشاطاملسببللضرر،مستثنيةاألضرارالناشئةعننقلمادةأوبفعلمادةنووية،ألاختضعلالتفاقياتاملتعلقةباملسؤ

  . وليةعناألضرارالنووية

أحكامها على نظرية املخاطر يف تأسيس  لالعتمادكما اجتهت أحكام القضاء الدويل 
بتلويث البيئة ونذكر قضية مصهر تريلن حيث اعترفت احملمة مبشروعية املتعلقة  الصادرة يف القضايا

أ عن األضرار .م.الوتعويض حكومة كندا بوما يصدره من أدخنة باملقابل ألزمت  تشغيل املصهر
  .تسرب هذه األدخنةالنامجة عن 



ي، ودفعت أستراليا اليت أجرا يف احمليط اهلادالنووية الفرنسية التجارب قضية باإلضافة إىل 
التجارب بعدم مشروعية استمرار فرنسا يف التجارب حيث أقر قضاة احملمة مبشروعية فرنسا بإجراء 

  .النووية، وإذ ذهبت احملكمة يف األخري إىل أمر فرنسا بالكف عن هذه التجارب

يس ومن هنا تظهر لنا أمهية املسؤولية املوضوعية كأساس سليم ومدخل مناسب لتأس
، وهي األنسب وقائية وتعويضية يف نفس الوقتاملسؤولية عن األضرار البيئية، فهي ذو فائدتني 

  .إلقامة نظام تعويضي حيمي مصاحل األطراف املتضررة

يف كل احلاالت، فهي صاحلة على ويف كل األحوال ال ميكن االعتماد على نظرية املخاطر 
  .عابرة للحدودنشطة املشروعة دوليا اليت تسبب أضرارا األ

نه لكل نظرية جمال تطبيق وال تصلح نظرية واحدة كأساس للمسؤولية وميكننا القول أ
ثبت خطأ الدولة أو تقصريها تقوم املسؤولية على أساس اخلطأ أو يئي، فإذا الدولية عن الضرر الب

  .العمل الدويل الغري مشروع ، وإال مت اللجوء لنظرية املسؤولية املوضوعية

  ديد أساساملسؤولية الدولية عن األضرار البيئية ال تتطلب فقط حتوقواعد 
وتتشكل هذه  بل تتطلب أيضا وجود عناصر متيزها عن املسؤولية يف القانون الدويل العاماملسؤولية

عن  الناشئ عنصر اخلطركركين للمسؤولية باإلضافة إىل  السببية ةالضرر والعالقالعناصر يف 
 .األنشطة اليت تزاوهلا الدولة

 االنتهاكولكي يكون هذا الضرر قابال للتعويض عنه البد من وجود صلة السببية بني فعل 
ن يتوفر لقيام مسؤولية أفمـن الضـروري ، والضرر البيئي الواقـع على الشخص الـدويل

حدها أو حادثة يكون أو واقعـة أالدولة عن هذا الضرر فعل أو حدث أو واقعة معينة يقابله فعل 
ىل النتيجة املنطقية هلذا إيؤدي  لألموروالسببية هنا تتحقق عندما يكون ارى العادي  ،سببا لآلخر

ن يتوقع حدوث مثل هذا الضرر أوكان من الواجب على مرتكب الفعل  ،و التصرفأالفعل 



السببية بني الضـرر والفعـل ثبات الرابطة إكنتيجة طبيعية لعمله، ولكي تسأل الدولة جيـب 
  .الـذي قامـت به الدولة

فإنه وانتهاك عناصر البيئة اإلنسانية تدمري جرمية دولية ينشأ عنها  باعتبارهوالضرر البيئي 
مل عدواين حبسب وع" كلسن"حبسب الفقيه يعرب عن أيضا عن إخالل بالسلم واألمن الدوليني 

على السواء، يشمل ذلك الضرر الذي يلحق باألشخاص  ، والضرر حمل املسؤولية"أنتوين البليري"
أو املمتلكات، وهذا ما بصورة مستقلة عن الضرر الذي يلحق بالبيئة مع مراعاة النظر هلذا األخري 

  .من مشروع املواد املتعلقة باملسؤولية 24يف الفقرة الثانية من املادة جلنة القانون الدويل ذهبت إليه 

املسؤولية أنه عند دراستنا لركن الضرر تثور أمامنا مسألة مدى ترتيب مع مالحظة  -
، ومع أنه ال عن الضرر الواقع يف املناطق الغري تابعة لسيادة الدول أو ما تسمى باملناطق املشاعة

 االجتاهإال أن عن الضرر الواقع يف هذه املناطق سوابق دولية شبيهة ترتب نتائج قانونية يوجد 
على األنشطة  "املسؤولية عن الفعل الدويل الغري مشروع"مييل إىل تطبيق السائد يف املمارسة الدولية 

تتأثر ذا الفعل غري على الرغم من عدم وجود دولة حمددةذات اآلثار الضارة اليت تسبب حوادث 
خصت املادة مبصلحة مجاعية للدول، وقد رلبشرية مجعاء تتضرر من هذا الفعل، وذلك إضرار أن ا

من قانون البحار للسلطة الدولية رفع دعوى املسؤولية ضد الدول املخالفة للقانون الدويل  145
 .ما يزال حمدود التطبيقة يف أعايل البحار، غري أن إقرار هاته املصلحة اجلماعية للدول للبيئ

ن يكون أ يف النشاط الذي تزاوله الدولةإىل الضرر والعالقة السببية يتطلب  باإلضافة -
أو اليت تكوم خطورا فال مسؤولية على األنشطة اليت ال حتمل اخلطورة عنصر اخلطرمتوفر على 

كبري احتماالوحيمل خطر غري ملموس، فالعربة يف اخلطأ أن يكون ملموس ومالحظ و تنشأأضئيلة 
حدوث خطأ ملموس دون انتظار املسؤولية الدولية عن جمرد وقوع  أميكن أن تنش(حبدوث ضرر 

يت تزاوهلا من املراقبة باألنشطة الصدرفيما يتعلق املالدولة وصفة امللموس هنا هي حلماية ،)ضرر
  .والتمحيص



نادوا بضرورة وضع قائمة يعد مستحيال إال أن بعض الفقهاء وبالرغم من أن حتديد اخلطر  
عضو جلنة القانون " سنكلر"باألنشطة اخلطرة جلعلها أكثر وضوحا للدول وقبوال منهم ومن هؤالء 

اخلطرة ويرجعون ذلك ألن الضرر مسألة نسبية، الدويل، بينما رفض اجتاه آخر حصر األنشطة 
تقدم مع الذي يعترب خطرا يف مرحلة ما قد تنتفي عليه هذه الصفة يف املستقبل القريب فالنشاط 

هذا املوقف أكثر  تعريفها بدل حتديدها، ويبدوالتكنولوجيا وتقنيات التنبؤ، وذهبوا بإمكانية 
املادة األوىل املتعلقة بالنطاق، ومن الفقهاء  رجاحة وهو ما أخذت به جلنة القانون الدويل يف

  ."تومشات"و" كروما"العضوان يف جلنة القانون الدويل املعترضني 

م عن إىل أن الضرر الذي ينجكما تذهب جمموعة كبرية من الفقه واملمارسات الدولية 
إىل اعتباره حمضورا يف القانون )الضرر مباشرة أأي ينش(بطبيعتها ضارة األنشطة اليت تكون آثارها 

لتبلغ ختطت العتبة املسموح ا الدويل، وتتشكل هذه األضرار نتيجة تراكم أضرار عابرة للحدود 
مريكا، ولذلك يف أوروبا وأكتلوث اهلواء الناجتة عن األمطار احلمضية  الضرر امللموسمستوى 

بالتعاون الدويل لدرء احلظر الناتج عن  1979ملنع التلوث بعيد املدى روبية وسلمت االتفاقية األ
  .هذا النوع من األنشطة

لصعوبة إثبات العالقة السببية بني خمتلف مصادر الضرر يبقى التشاور بني الدول  ونظرا
ضرورة ملحة للوصول إىل نظام يسمح بتفادي التلوث، باإلضافة إىل ضرورة صياغة األنشطة 

  .وآثارمها املماثلةيف إطار قانوين واحد نظرا ملميزاما املشتركة اخلطرة واألنشطة الضارة 

 تنشأ إلتزاما قانونيا على عاتق الشخص اعد اليت أتينا على ذكرها وال شك أن القو
عن األضرار يف التعويض ويتمثل هذا اإللتزام أساسا الدويل املرتكب للعمل املوجب للمسؤولية 

وألن التعويض الذي تلتزم به الدولة صاحبة الفعل الضار ال يفعل الكثري للدولة املتضررة ، البيئية
األضرار البيئية والسمات اخلاصة اليت تتسم ا، غالبا ما ترتب قواعد املسؤولية الدولية طبيعة بالنظرل



 ،نشوب نزاعات بيئية بني الدولة صاحبة النشاط الضار وبني األطراف املتضررة من ذلك الفعل
 .تسويتهالويتبقى سوى البحث عن السبل الفعالة 

نون الدويل ملواجهة أي خرق اللتزام حيث يعترب التعويض من املبادئ الثابتة يف القا -
من خالل حبثنا هذا معاجلة أهم النقاط اليت تثور حول التعويض بداية من األضرار دويل كان البد 

  .من التعويضالقابلة للتعويض واشكال التعويض وإمكانية إعفاء امللوثني 

األضرار ويض يشمل أن التعوخلصنا من خالل هذه النقاط إىل أن املمارسة الدولية متيل إىل 
من اتفاقية فيينا املتعلقة  1املادية من وفيات وإصابات جسدية وأضرار تلحق باألموال حبسب املادة 

، دون األضرار املعنوية اليت 1993واتفاقية لوغانو 1963باملسؤولية املدنية عن األضرار النووية 
بكرامة الدولة، كما يشمل التعويض األضرار تعترب اضرار غري ملموسة، وهو عموما ما يلحق 

، كما ميكن أن تكون األضرار الغري مباشرة موضوعا للخطأنتيجة طبيعية املباشرة اليت تنشأ عن 
هو اخلسائر املتالحقة اليت تترتب إذا كانت نتيجة طبيعية للنشاط، فالضرر الغري مباشر للتعويض 

هذه األضرار حمال الضار وال تكون وقت وقوع الفعل احلالة اليت وقعت وليس اخلسائر على الفعل 
عن عمل آخر، كما تشمل األضرار أو ناجتة وغري متوقعة إذا نتجت عن ظروف استثنائية للتعويض 

ا الدولة املضرورة اليت تتخذهوالترميم وتكلفة إعادة التأهيل خسائر التدابري الوقائية القابلة للتعويض 
إىل باقي إقليم الدولة، باإلضافة إىل جواز التعويض عن فوات الكسب يف سبيل منع انتشاراألضرار 

على ممتلكات الدولة أو لرعاياها من أضرار وما يصاحبه الذي يتجسد كثريا يف التلوث البحري 
الذين تضررت مراكبهم أو معدات الصيد أو عن طريق إتالف البيئة البحرية ذاا ما كالصيادين 

  .لوال تلوث مياه البحرامللوثة ما يفوت عليهم أرباح كانوا سيجنوا ناطق يف املمينعهم من الصيد 

كيفية التعويض عن هذه بعد حتديدنا لألضرار حمل التعويض يبقى السبيل إىل معرفة  -
أو يظهر أمامنا سبيلني إما التعويض العيين بإعادة احلل إىل ما كانت عليه األضرار، ويف هذا اال 

 .النقدي يف حالة استحالة تنفيذ التعويض العيينعن طريق التعويض 



هي األصل يف التعويض والصورة املفضلة للدول إلصالح فإعادة احلال إىل ما كانت عليه 
وفقهاء القانون الدويل والعرف  وتقر غالبية الدولالدولية،  االنتهاكاتاألضرار النامجة عن 

كحالة وجود نظام داخلي أو دستور الستثناءاتاكقاعدة عامة مع بعض بمبدأ التعويض العينيالدولي
مع إمكانيتها، ويهدف التعويض أو حيمل الدولة عبئا إضافيا أو يكون غري متناسب يقول بغري ذلك 
الوسط املضرور إىل احلالة اليت كان عليها قبل وقوع الضرر، وميكن أن يأخذ  العيين إىل إعادة

البيئي الذي أصابه التلوث أو إعادة  يم الوسطشكلني يف سبيل ذلك، وذلك إما بإصالح وترم
وهو املعتاد ميكن إنشاء شروط معيشية مناسبة لألماكن اليت حلقها الضرر، ويف حالة استحالة ذلك 

يف موضع آخر قريب من تتوفر فيه نفس الشروط املعيشية للوسط املضرور إنشاء مكان آخر 
رويب املتعلق باملسؤولية البيئية، الكتاب األبيض األوالذي أصابه التلف، وهذا ما أوصى به الوسط 

وسائل يف سبيل إعادة احلال إىل ما كانت عليه يشمل ما يتخذ من مع اإلشارة إىل أن التعويض 
  .بصرف النظر عن النتيجة

الوحيد هو كان عليه، ألن السبيل ويف حالة استحالة إرجاع الوضع إىل ما  -
 .قدمي الدولة امللوثة ملبالغ مالية عن األضرار اليت أحلقتها ببيئة الغرييف تالنقدي الذي يتمثل  التعويض

التعويض النقدي هو تعويض احتياطي، خبالف التعويض العيين الذي هو األصل، وتستغل و
إىل حالته قبل وقوع التلوث أو أن تستغل يف الدول هذا التعويض يف حماولة إلعادة الوسط املضرور 

الطبيعة ويف احلاالت اليت ال روات الطبيعية أو حتويلها إىل حساب ميزانية محاية جمال احلفاظ على الث
لقيمة يف محاية البيئة، ويشترط أن يكون التعويض مساويا وموازيا يوجد فيها مجعيات متخصصة 

  .اقل من الضرر وال يزيد عنهمبلغ التعويض يكون ال الوسط الذي تعذر رده، أي 

يوم وقوع الضرر وهو اليوم احملدد لنشوء احلق وينشأ الدين يف ذمة الدولة القائمة بالتلوث 
  .ولكن قيمة ال تتحد إال يوم صدور احلكميف التعويض 



ويعترب التحديد احلقيقي ألغراض دفع التعويض النقدي بالغ الصعوبة نظرا لوجود عناصر 
ومناطق الرباري، أي من الصعب ختصيص مستثمر  طبيعية غري قابلة للتقييم نقديا كالسمك الغري

درجة الضرر احلاصل، وقد اقترح بعض الفقه وسائل لتقييم األضرار البيئية احملضة رقم مايل يقابل 
للثروة الطبيعية القائم على أساس تكليف اإلحالل تقييما نقديا منها التقدير املوحد للضرر البيئي 

للعناصر الطبيعية، أي جيب معرفة أسعار بعض تلفت، لكن نادرا ما ميكن إعطاء قيمة جتارية اليت 
التلوث أمام القضاء، وقد اليت أصاا اليت هلا خصائص قريبة من احلالة املعروضة العناصر واحلاالت 

يب التقدير املوحد للضرر البيئي األوىل تقوم على أساس التقدير النسظهرت عدة نظريات يف 
استعمال الثروات والعناصر الطبيعية، والتقدير املوحد للعناصر الطبيعية والثانية على أساس قيمة 

يقدم عدة مزايا فهو يسمح بإعطاء تقدير نقدي لثروات طبيعية ليس هلا من حيث  للضرر البيئي
  .جيب أن تقدر ضمن وظائفها البيئيةاألصل قيمة جتارية، غري أن هذه العناصر البيئية 

صعوبات التقدير املوحد للضرر البيئي ظهرت نظرية التحديد اجلزايف للضرر البيئي وأمام 
وذلك عن طريق إعداد جداول قانونية حتدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية يتم احتساا وفقا 

متخصصني يف اال البيئي، وقد طبق القضاء الفرنسي هذه النظرية يف ملعطيات علمية يقوم ا 
حىت ولو قضية تلوث أحد األار، ويقدم التقدير اجلزايف مزايا فهو ال يترك ضرر بيئي دون تعويض 

يسمح يف كل األحوال ذلك  ية للعناصر املصابة بالتلوث، وعلىحلقيقيف حساباته القيمة امل يأخذ 
بالتلوث، وهذه النظرية مل تسلم هي األخرى من النقد، حيث أنه يصعب دائما  املتسبببإدانة 

  .العناصر الطبيعية قبل إصابتها بالتلوث عند تقدير الضررإثبات احلالة اليت كانت عليها 

ولتسهيل تعويض الدولة املتضررة األفضل تبين نظام التعويض التلقائي القائم على أساس 
  .أن يتحمل التكاليفالبيئة عليه منه أنه على من يتسبب بتلويث  امللوث الدافع، واملقصود

على األنشطة القانون الدويل مثل القانون الداخلي حدود للتعويض  يكفلوغالبا ما  -
الطاقة النووية، وقد أمجعت كل النصوص يف أضرار كبرية كاستخدام اليت حيتمل إىل حد كبري 



بالنظر األدىن واألقصى املسؤولية مع اختالفها يف مبالغ التحديدعلى األخذ بنظرية حتديد االتفاقية 
 .الختالف حجم وقوع األضرار واملخاطر اليت تترتب على كل نوع من أنواع التلوث

غري أن التعويض ال يكون ممكنا يف بعض األحيان، فإذا توافرت ظروف خاصة  -
هذه الدويل، وتتمثل مل يف الواقع واستثنائية قد تعفى امللوثني من تقدمي التعويض جرى ا الع

الرجوع على الغري يف الظروف غالبا يف احلرب والكوارث الطبيعية واحلروب األهلية والتمرد أو ب
كاتفاقية باريس اخلاصة باملسؤولية املدنية عن حاالت معينة، وقد أقرت ذا اإلعفاء عدة اتفاقيات 

واتفاقية فيينا 1962مبشغلي السفن النووية واتفاقية بروكسل املتعلقة 1960الطاقة النووية 
واالتفاقية الدولية اخلاصة بإنشاء صندوق دويل 1969للمسؤولية املدنية النامجة عن التلوث النفطي 

واالتفاقية اخلاصة باملسؤولية املدنية يف جمال 1971للتعويض عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي 
وهذه األخرية أجازت إعفاء القائم 1993واتفاقية لوغانو 1971النقل البحري للمواد النووية 

نتجت عن حرب أو مترد أو حرب أهلية أو بالتشغيل من املسؤولية الدولية إذا أثبت أن األضرار 
من االتفاقية،  8حبسب املادة تها مال ميكن التنبؤ ا أو مقاوظاهرة طبيعية ذات طبيعة استثنائية 

جيب على املدعي أن سنوات من التاريخ الذي كان  3ض مبرور ويسقط حق املضرور يف التعوي
سنة وذلك بسبب طبيعة العمل أو الواقعة 30يعرف فيه حدوث الضرر وهوية املشغل، أو بعد 

 .من اتفاقية لوغانو17ضرر، وهو مانصت عليه املادة املسببة لل

ال يفعل الكثري للدولة الذي تلتزم به الدولة صاحبة الفعل الضار وألن التعويض  -
املضرورة غالبا ما تنشأ قواعد املسؤولية الدولية نشوب نزاعات بيئية بني الدولة صاحبة الفعل 

 .وبني األطراف املتضررة من ذلك الفعل ويبقى سوى البحث عن السبل الفعالة لتسويتهاالضار 

الدولية أو اللجوء إىل وتتنوع هذه السبل يف الوسائل السلمية والسياسية ممثلة باملنظمات 
  .القضاء الدويل



باا غري ملزمة ألطرافها ويتوقف تنفيذه على ها لوسائل السلمية واليت تتسم أحكامأما ا
من ميثاق  38املادة وتتنوع هذه الوسائل يف املفاوضات اليت أتت على ذكرها طراف األإرادة 

خبصوص تفسري أو تنفيذ االتفاقية منها كحل ألي نزاع بعض االتفاقيات البيئية األمم املتحدة و
، وتكون املفاوضات بتبادل الرأي بني طرفني متنازعني بغية 1982البحار  الدولية لقانون االتفاقية

أطرافا ثالثة دورا رئيسيا يف التفاوض أو الوصول إىل تسوية الرتاع القائم بينهما، أو ميكن أن تلعب 
اللجنة ثالثية األطراف حول املياه امللوثة اليت أنشأا فرنسا إنشاء جلان تفاوضية كما هو احلال مع 

للتفاوض عيوب غري أن لتقوم بوظيفة مستمرة حول قضايا بيئية متعددة،وبلجيكا ولكسمبورغ 
غري عادلة، تفاقية تكون االأمهها عدم التوازن بني األطراف من حيث القوة والنفوذ، وبالتايل 

وقد تكون بتقدمي الترضية اليت غالبا ما تكون مصاحبة للتعويض باإلضافة إىل املفاوضات هناك 
للدولة املضرورة أو معاقبة مرتكيب الفعل الضار ، وإقرار باخلطأ الدولة صاحبة الفعل الضار لالعتذار

النقدي، وهي وهي إحدى صور إصالح الضرر، وتكون الترضية عندما يكون غري قابل للتقومي 
أكثر تأثريا على الدول من االضرار املادية، وإىل جانب واليت قد تكون ضرار املعنوية واألدبية األ

اليت أقرا االتفاقيات الدولية كالتوفيق عناك عديد الوسائل السلمية املفاوضات والترضية 
  .لوساطةوا

التسوية املالئمة اح ويتم التوفيق يتم بإحالة الرتاع إىل جلنة حمايدة تتوىل حتديد الوقائع واقتر
واتفاقية بروكسل  1992ألطراف الرتاع، ولقد أخذت بالتوفيق اتفاقية التنوع البيولوجي 

نع اخلاصة مب1973من اتفاقية باريس 21عن التلوث النفطي واملادة املتعلقة باملسؤولية 1969
  .1982من اتفاقية قانون البحار 283التلوث البحري من مصادر برية، واملادة 

من وقد حيل الرتاع عن بطريق الوساطة، وذلك بتدخل طرف ثالث بني األطراف املتنازعة 
تراح احلل املناسب لتسوية الرتاع، وقد اجته للوساطة عدد خالل تقريب وجهات النظر بينهم واق



 توسط والبحر األسود واملنطقةالبحر األبيض واملقليل من االتفاقيات البيئية منها اتفاق حفظ حيتان 
  .1996طلسية املتامخة األ

ات متثل املنظمات الدولية دورا كبريا يف تسويات الرتاعإىل جانب الوسائل السلمية  -
الناشئة عن التلوث البيئي، وقد برز دور هذه املنظمات عقب مؤمتر ستوكهومل للبيئة اإلنسانية 

الالزمة دورا سياسيا وذلك من خالل القرارات والتوصيات ، ويعترب دور هذه املنظمات 1972
عن التلوث، وتسهم هذه املنظمات بنصب وافر من حل الناشئة املنازعات الدولية لتسوية 

أنه ال ميكن لألضرار العابرة للحدود أن تسوى إال عن طريق املنازعات البيئية، وهذا من منطلق 
نات وشرها وتوفر الوسائل تعترب مراكز رئيسية جلمع البيا التعاون الدويل، وألن املنظمات الدولية

هلذه املعايري، وقد تكون املساعدة اليت تقدمها املناسبة لوضع املعايري الدولية ومراقبة االمتثال 
 .املنظمات الدولية يف الغالب السبيل الوحيد لتجنب الرتاعات أو حلها

دورا بارزا ا اال، وقد لعبت هذه األخرية يف هذمنظمة األمم املتحدة أهم املنظمات  ثلومت
حول البيئة، ومن خالل إنشاء من خالل تنظيم مؤمترات دولية يف صياغة القانون الدويل للبيئة 

كأداة 1972مؤمتر ستوكهومل والربامج املعنية حبماية البيئة الذي أقيم يف عقب األجهزة واللجان 
  .البيئةمن أجل النهوض بالوعي الدويل حول محاية 

إضافة إىل منظمة األمم املتحدة، تلعب املنظمات املتخصصة فقي محاية هي األخر دورا 
أو  منظمةاألمماملتحدة، وهي منظمات متفرعة عن مهما ال يقل أمهية عن دور منظمة األمم املتحدة

ودف 1945اليت تأسست سنة عل أبرز هذه املنظمات منظمة األغذية والزراعة مستقلة عنها، ول
إىل حتقيق التعاون الدويل لرفع مستوى األغذية واملعيشة وحتسني اإلنتاج الزراعي وحتسني ظروف 

خاصا لتكون جهازا 1945ومنظمة الصحة العاملية اليت تأسست هي األخرى عام ، حياة الريفيني
تابعا لألمم املتحدة وتقوم هذه املنظمة بتقييم اآلثار الصحية لعوامل التلوث واملخاطر البيئية 
األخرى يف اهلواء واملاء والتربة والغذاء، وتضع بدورها املعايري اليت توضح احلدود القصوى لتعرض 



نشأت من أهم املنظمات كما تعترب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت أهلذه امللوثات، اإلنسان 
ام الطاقة الذرية، والعمل على اليت تعىن باحلفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن استخدالدولية 

االستخدام السلمي هلذه املوارد بالتعاون مع املنظمات الدولية املتخصصة والدول للحد من اآلثار 
امات العلمية للطاقة النووية واحلد كما تشجع االستخدالضارة على اإلنسان والثروات الطبيعية، 

  .من التسلح النووي

هذا باإلضافة إىل إنشاء منظمات حكومية ودولية أخرى من أهدافها حماولة إجياد حلول 
  .للمشاكل البيئية املشتركة لتفادي الوقوع يف الرتاعات اليت قد تنشأ عنها

األهم القضاء الدويل ويف جمالنا هذا املتعلق بتسوية الرتاعات البيئية يبقى دور  -
من الدول األطراف من الرتاع، وافقة املواللجوء إىل القضاء يشترط واألكثر جلوء من قبل الدول، 

للمحاكم بفض الرتاعات اليت تثور خبصوص وقد منحت الكثري من االتفاقيات االختصاص 
املتعلقة باملسؤولية املدنية 1963واتفاقية فيينا 1982لبحار تفسريها أو تطبيقها منها اتفاقية قانون ا

واتفاقية هلسنكي اخلاصة حبماية بيئة البلطيق البحرية عن األضرار النووية يف امللحق اخلاص ا، 
1974. 

والتطبيقات القضائية فيما يتعلق باملنازعات البيئية نادرة جدا وتؤدي حمكمة العدل الدولية 
  .بيئيةيف التسوية القضائية للرتاعات الالدور الرئيسي 

تم بتسوية الرتاعات املتعلقة البحار  لقانون وقد أنشأت اتفاقية قانون البحار حمكمة دولية
املشكلة أو حماكم التحكيم بتنفيذ أو تفسري االتفاقية، فضال عن اللجوء إىل حمكمة العدل الدولية 

فحته تلوثها، وقد نظرت ومكاحبماية البيئة البحرية مبوجب االتفاقية، وهي تنظر املنازعات املتعلقة 
ضد اليابان حول صيد التونة، وقد احملكمة الدولية لقانون البحار الرتاع بني نيوزيالندا وأستراليا 

مجلة من التدابري املؤقتة حول القضية، وجدير بالذكر أن 27/08/1999أصدرت احملكمة يف 
مجيع الرتاعات اليت تكون أطرافها أشخاص أخرى غري الدول  تنظرالدولية لقانون البحار احملكمة 



القضايا اليت تكون أطرافها دول أو واملنظمات الدولية على عكس حمكمة العدل الدولية اليت تنظر 
  .أشخاص القانون الدويل فقط

من اختيار كذلك يعترب التحكيم طريقة للفصل يف املنازعات عن طريق هيئة ثالثة  -
تتباا أغلب االتفاقيات البيئية لتسوية املنازعات ويعد التحكيم أبرز الوسائل اليت ة، املتنازعالدول 
من أبرز القضايا بتفسري أو تطبيق تلك االتفاقيات، وتعترب قضييت مصهر تريل وحبرية النو املتعلقة 

 .البيئية اليت فصل فيها عن طريق التحكيم

وهي متثل مبدأ املتعلقة باألضرار البيئية الرتاعات الدولية من أهم  تريل مصهرقضية تعد و
  .باستخدام أقاليما على حنو يستهدف املساس حبقوق الدول األخرىالدول بعدم السماح  التزام

على زنك والرصاص بكندا تاريخ انشاء مسبك ال1896إىل قضية مصهر تريل يعود تارخيها 
األمريكيني منة جراء تصاعد األدخنة تضرر املزارعني مبقربة من احلدود األمريكية، ما سبب يف 

وائها على نسبة عالية من الكربيت، ونظرا لتضرر األهايل تبنت من املصنع نظرا الحتاملنبعثة 
لدى حكومة كندا، وعرض الرتاع على جلنة دولية واحتجت مطالب األهايل احلكومة األمريكية 
أ وألزمت كند بدفع .م.تلوث البيئة يف إقليم ووقد أثبتت اللجنة 11/01/1909خمتلطة شكلت يف 

  .01/01/1932دوالر كتعويض عن األضرار الناجتة عن املصنع حىت تاريخ  350.000مبلغ 

وأصدرت احملكمة أول قرار ، 15/04/1935 وقد مت التحكيم يف القضية يف أوتاوا بتاريخ
دوالر عن الفترة 7480.000التعويضوقدرت مبوجبه ، 16/04/1938 هلا بتاريخ

للقرار  الالحقةوتركت قيمة التعويضات عن الفترة ، 01/10/1937حىت  01/01/1932من
دائما يف إطار املسؤولية املوضوعية ويعاجل هذا احلكم ، 11/03/1941 النهائي الذي صدر يف

لضرورة إثبات مشروعية النشاط، وقضت احملكمة يف النهاية إىل التزام م إشارته دوذلك نظرا لع
ضرار البسيطة، أ لقدر من األ.م.مع وجوب حتمل الوأ .م.األضرار بإقليم الواملسبك بعدم إحلاق 



يف قضية أخرى هي قضية  تدويل وسابقة قضائية تأكدتعاون الأمهية كربى للهذا احلكم قد أرسى 
  .حبرية النو

إقامة بني فرنسا واسبانيا، حيث حاولت فرنسا 1950عام  إىلحبرية النوريخ قضية ويعود تا
لذي جيري يف اإلقليم االسباين، مشروع الطاقة على حبرية النو اليت تصب مياهها يف ر الكاروال

رية، وانتهى من الظروف الطبيعية حلوض البحعلى هذا املشروع ألنه يغري وقد احتجت اسبانيا 
كل "أن مقررة 16/11/1957النهائي يت أصدرت حكمها الة التحكيم مكبعرضه على حمالرتاع 

دولة حرة يف استخدام املياه اليت جتري على أراضيها ولكن بالقدر الذي ال يؤثر يف 
  ....."منسوباملياه

أحكام القضيتني السابقتني تأكدان إرساء املبادئ والتأكيد على االلتزام الدويل بصفة عامة 
  .على مبدأ االستخدام الغري الضار لإلقليممع التأكيد 

  

  

  

  

  

  

  

  :خامتة



والبحث فيه ليس  أن موضوع املسؤولية الدولية دقيق ومتجددنؤكد على وختاما لبحثنا 
االجتاهات الفقهية املهتمة واختالف الحق يف دراسات محاية البيئة باألمر اهلني بسبب التطور املت

البحث تدور حول معرفة آفاق التطور الذي متر به قواعد باملشاكل الدولية للبيئة وكانت إشكالية 
  .للوقوف على السياسة الفعالة ملواجهة اإلضرار بالبيئةاملسؤولية الدولية يف جمال محاية البيئة 

مفهوم املسؤولية الدولية قد مر بعدة تطورات، فلم تعد املسؤولية الدولية وخلصنا إىل أن 
 )نظرية اخلطأ والفعل الدويل الغري مشروعكما يف حالة (املعايري واألسس الشخصية تدور يف فلك 
تتجه حنو آفاق نظرية املسؤولية املطلقة أو املسؤولية على أساس املخاطر ملواجهة ولكنها بدأت 

  .طور العلمي والتكنولوجي الذي مير به العاملمتطلبات الت

وقد تبني لنا أيضا أن هناك صعوبات تعيق تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية 
عن نظم وسياسات وأسس حديثة اخلاصة باألنشطة اخلطرة والضارة بالبيئة وأنه ينبغي البحث 

لسيادة ايتها خاصة يف املناطق الغري خاضعة ومتطورة تالئم الطبيعة اخلاصة مبشاكل البيئة وكيفية مح
  .الدول

االقتراحات  وإذا كان لنا كلمة مبناسبة هذا البحث، قد يكون مفيد أن نقدم بعض
التوصيات واليت قد تساهم يف سد الثغرات املوجودة يف القانون الدويل البيئي وبصفة خاصة و

سياسات بيئية وقائية تستهدف منع إحلاق ضرر قواعد املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، وتبين 
  .مكان للمحافظة على البيئة اإلنسانية وإنقاذ البشرية من الفناءبالبيئة واحلد منه قدر اإل

-
بالرغممناجلهوداجلبارةاملبذولةمنطرفاتمعالدوليلتفعيلنظاماملسؤوليةالدوليةاةاخلطراحملدقبالبيئةالب1

ارقواعداملسؤوليةاملدنية،لذلكيجبتفعياللعقابالعادلواملنصفللملوثينمنخالالملشريةمايزاهلذاالنظاميتمفيإط
  .سؤوليةاجلنائيةالتيتكادتنعدمفياملمارساتالدوليةاملتعلقةمبعاجلةاألضرارالتيتقععلىالبيئة



- 
ضرورةصياغةاتفاقيةدوليةبشأناملسؤوليةالدوليةللدولفيالقانونالدوليوالدقةفيصياغةأحكامهاخاصةفيما2

كلصوراإلضراربالبيئةومبصادره،ومراعاةالتبايناالجتماعيواالقتصاديللدول،ممايساعدعلىانضمامويتعلقب
  .تصديقالدولعليهاأوحتىالتزامالدواللغريمصادقةعليهابأحكامهذهاالتفاقية

3- 
علىالدوألنتتعاونفيمابينهالتطويرالقانونالدوليبشأمنسؤوليةتعويضضحاياالتلوثواألضرارالبيئيةاألخرىالتي

ننشاطاتتمارسهاالدولةضمناختصاصهاوحتتاشرافهاأوبيئةاملناطقالواقعةخارجواليتهاالوطنية،معضرتنتجع
ورةوضعإجراءاتلتقييماألثرالبيئيومراقبةمجيعاألنشطةالتيقدتلحقضررابيئياعابرللحدودوعلىبيئةدوألخر

  .ى

عايري واملبادئ إن قيام املنظمات الدولية املتخصصة ضمن إطار برنامج األمم املتحدة بتطوير امل -4
األساسية للقانون البيئي ليس إال حصيلة التعاون بني الدول األطراف يف هذه املنظمات والرغبة 
الصادقة يف إعداد وتطوير القانون الدويل البيئي، مثل اجلهود اليت تبذهلا منظمة األغذية والزراعة 

ال يف مناطق أخرى من العامل، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونسكو، وكل ما مت يف هذا ا
غري أن جهود املنظمات الدولية ال تعين أا بديال عن إقامة منظمة عاملية للبيئة للتكفل بشؤون البيئة 

  .وتسهر على تفعيل االتفاقيات واإلعالنات الدولية اليت تقررها املؤمترات العاملية

البيئة يةشأاكفالةمحالىاالتفاقياتواملعاهداتالدوليةالتيمنانضمام الدوإل -5
  .وليةعناألضرارالنامجةعنالتلوثالبيئيذواآلثارالدوليةأو عابرةاحلدودؤوتنظيماملسضرارمناأل

استحداث آليات لتجنب وتسوية املنازعات املتصلة بالبيئة، مبا يف ذلك تطبيق أحكام وقرارات  -6
  .االتفاقيات الدولية

7 -وال سيما  اليت تواجهها الدول الناميةالرئيسية الة للتصدي للمعوقات حتديد الوسائل الفع
 .ها منوا والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال يف تنفيذ القانون البيئيأقلّ


