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 كانو ،ةالموارد البيئي لمختمف هتطور استغالل بمستوى لإلنسان يالتطور الحضار ارتبط 
تعددت  دولق  ،األرض عمى وجودهذ من ىالعصور األول ييذكر ف كاديل محدودا البيئة عمى تأثيره

 معاني البيئة وتباينت مفاىيميا، وذلك حسب تخصص الباحث في العموم االجتماعية المختمفة،
فالبيئة في مفيوميا العام تعني الوسط أو اإلطار الذي يعيش ويسكن فيو اإلنسان، ويحصل منو 

عمى مقومات حياتو، حيث إّنو يؤثر فيو ويتأثر بو، كما ُتعرف البيئة بأّنيا مجموعة الظروف 
الطبيعية التي تحيط باإلنسان من ماء، وىواء، وأرض، ونباتات، وكائنات حية مختمفة، بما في 

  .ذلك المنشآت التي يقيميا اإلنسان في محيطو

 والتكنولوجي العممي التطور عصر اإلنسان ودخول الصناعية الثورة بداية منذ أنو غير 
 ماء من ةالعناصر البيئي مختمف بتصي يالتدىور الت ظاىرة أصبحت المجاالت، مختمف في

 .بارز بشكل واضحة بيولوجي وتنوع وتربية وىواء

 نوع والتكنولوجي،وأنو الصناعي لمتقدم حتمي أثر طويمة ولمدة يالتدىور البيئ رلقد اعتب 
 ىذا من البيئة حماية عن الحديث وكان تقدم، من تحقق ما مقابل هيجب دفع الذي الثمن من

 النصف في إال البيئي لمتدىور السمبية لآلثار البشرية تتفطن لم إذ الترف، من نوعا يعد التدىور
 الذي العالم،األمر ىزت التي البيئية الكوارث من مجموعة إثر عمى العشرين القرن من الثاني
 .األصعدة و لمستويات مختمفا عمى البيئية بالقضايا متصاعد بشكل االىتمام زيادة إلى أدى

 األمم مؤتمر من انطالقا واضح بشكل العالمي المستوى عمى بالبيئة االىتمام بدأ لقد 
 مشاكل لمناقشة وذلك ،1972عام  السويد ستوكيولم بمدينة المنعقد اإلنسانية لمبيئة المتحدة

 .منفردة بصورة مواجيتيا عمى قادرة غير الدول أصبحت التي اإلنسانية البيئة

ن موضوع حماية البيئة بات من الموضوعات الشائكة والميمة، نظرًا لمطبيعة أحيث  
البيئة كونيا تؤثر وتتأثر باإلنسان الذي يعيش فييا، فما إن كان سموك اإلنسان  التي تتمتع بيا

يمثل خروجًا عن مقتضيات المحافظة عمييا وحمايتيا، فيذا في حد ذاتو إحدى الضمانات 
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األساسية لمحد من االنتياكات البيئية، غير أن الواقع يقف شاىدًا عمى أعظم المآسي التي تضر 
فيا البحرية، الجوية ومحتويات البيئة عمى سطح األرض أو اليابسة، ، كان بالبيئة عمى اختال

من ثمارىا أن بدأت النظم القانونية العالمية والمحمية في وضع موضوعات البيئة وحمايتيا 
 .ضمن أولويات اىتماماتيا

ي يمكن القول بأن موضوع البيئة رغم ذلك يعد من الموضوعات التي تعد حديثة التنظيم ف   
النظم القانونية المقارنة، ومرد ذلك أن الحق في بيئة نظيفة يعد من حقوق الجيل الثالث في 
حقوق اإلنسان، وىي الحقوق القائمة عمى التعاون االجتماعي والتي تتطمب عماًل مشتركًا 

 .إقميميًا ودولياً 

ت من القرن وقد أدى التدىور المستمر في البيئة الطبيعية منذ بداية عقد السبعينيا    
العشرين إلى إدراك عام لخطورة االعتداء الذي يقترفو اإلنسان عمى الطبيعة، وما ينتج عن ذلك 
من تموث شامل ليذه البيئة بجميع مواردىا ييدر بقاء النوع اإلنساني إلى التفات المجتمع الدولي 

لدول، في إشارة إلى إلى ىذه المشكمة التي باتت في اآلونة األخيرة تتجاوز الحدود السياسية ل
 .عدم كفاية السياسات الوطنية لمبيئة

تنبع أىمية ىذا الموضوع من االىتمام الدولي بحماية البيئة، سواء كانت برية أو بحرية أو    
 جوية، وذلك باستعراض لقواعد حمايتيا بواسطة االتفاقيات الدولية ومجيود المنظمات الدولية،

 .من اجل خمق بيئة صحية خالية من التموث بقدر المستطاع

 الصعيد عمى سواء قانوني نظام ألي األساسية الركيزة بمثابة المسؤولية كانت لما 
 نظاما تمثل العام الدولي القانون في الدولة بمسؤولية المتعمقة القواعد فإن الدولي، أو الداخمي
 عمى الدولي القانون يفرضيا التي اللتزامات احتراما تكفل ضمانات من تقرره لما نظرا أساسيا،

 فإن وبذلك بيا، الوفاء وعدم االلتزامات ىذه مخالفة عمى جزاءات من وما يرتبو ،صوأشخا
. الدولية األوضاع استقرار في كبير حد إلى تساىم الدولية المسؤولية أحكام
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تتجسد األىمية العممية لمموضوع في أن حماية البيئة حق من حقوق اإلنسان و من  
و األضرار الوخيمة التي  التموثواجب الدول حمايتيا و كذلك محاولة التحسيس بأىمية مكافحة 

أما األىمية العممية فتتجسد من خالل التطرق ألىمية حماية البيئة . من الممكن أن يتسبب بيا
وص القانونية الدولية التي عمى إثرىا تترتب المسؤولية الدولية عمى مرتكبي من خالل النص
. الجرائم البيئية 

إن الدافع األساسي الختيار الموضوع ىو األىمية الشديدة لمبيئة و التي تعد أساس  
 .المنظومة الحية التي بدأت بالتدىور نتيجة زيادة التموث البيئي

: المطروحة تتمثل فيبناء عمى ذلك كانت اإلشكالية 

؟ الدولي القانون منظور منحماية البيئة   ما مدى فعالية آليات  

الفصل حيث جاء فصمين   إلى تم تقسيم الدراسة اإلشكالية ىذه ولإلجابة عمى   
المبحث  وتضمن مبحثين، البيئة لحماية الدولي والمؤسساتي القانوني اإلطارتحت عنوان األول 
تناولت فيو المبحث الثاني  أما  ،اإلطار القانوني الدولي لحماية البيئةتطرقت فيو إلى األول 

المسؤولية فجاء تحت عنوان  الفصل الثانيأما   ، لحماية البيئة اإلطار المؤسساتي الدولي
سس المسؤولية الدولية عن ألالمبحث األول  ، وىنا خصصالدولية عن األضرار البيئية

المترتبة عن المسؤولية الدولية عن  آلثارلالمبحث الثاني  ، في حين خصصاألضرار البيئية
 .األضرار البيئية
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  اإلطار القانوني الدولي لحماية البيئة: ول المبحث األ
انون الدولي لمبيئة اإلطار القانوني الرئيسي لحماية البيئة و المحافظة عمييا قيعتبر ال  

وىذا من خبلل جممة من القواعد التي يتضمنيا والمنبثقة من مختمف المصادر التي يقوم عمييا 
. المبادئ التي يرتكز عميياىذا القانون إلى جانب جممة من 

ماهية القانون الدولي لمبيئة   :األولالمطمب 
 مبسبب تفاقوىذا تطورا سريعا في مدة زمنية قصيرة ،  لمبيئةالقانون الدولي  عرف 

األمر الذي ،  ت تيدد البشرية جمعاءأكثر وضوحا و بات أضحتالبيئية التي  التيديدات
دولية لمحد من تمك األخطار والشروع في المعاىدات والات ياإلسراع في إبرام اتفاقاستدعى 

صياغة قانون دولي خاص بقضايا البيئة يشمل كافة الضوابط و األسس التي تحمي جميع 
. العناصر الطبيعية

تعريف القانون الدولي لمبيئة  :األولالفرع 
 وانعكاساتيا ينطوي القانون الدولي لمبيئة عمى مواضيع تتميز بتعقيد طبيعتيا وتأثيراتيا 

عمى البيئة اإلنسانية، لذلك وجب الوقوف عند تعريف القانون الدولي لمبيئة وكذا الخصائص 
  .التي تميزه عن غيره من القوانين

. القانون الدولي لمبيئةتعريف  : وال أ
القانون الذي ينظم كيفية المحافظة عمى البيئة البشرية  ىو ذلك القانون الدولي لمبيئة إن 

ومنع تموثيا والعمل عمى خفضو والسيطرة عميو أيا كان مصدره بواسطة القواعد االتفاقية 
  . 1والعرفية المتعارف عمييا بين أشخاص القانون الدولي

الدولي التي مجموعة قواعد ومبادئ لمقانون "  بأنو  كما يعرف القانون الدولي لمبيئة  
تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقميل األضرار المختمفة، التي تنتج من مصادر مختمفة 

                                                           
1
 الكويت، الكويت، جامعة الحقوق، مجمة البيئي، الدولي القانون تطوير في الدولية المنظمات دور العوضي، اهلل عبد بدرية - 

 .36 ص ،1985 الثاني، العدد
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مجموعة القواعد " في حين عرفو البعض بأنو  ،"لممحيط البيئي أو خارج حدود السيادة اإلقميمية
.  1من التموث القانونية الدولية العرفية واالتفاقية المتفق عمييا بين الدول لمحفاظ عمى البيئة 

أو ىو مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي ترمي إلى المحافظة عمى   
البيئة وحمايتيا، من خبلل تنظيم نشاط أشخاص القانون الدولي العام في مجال منع وتقميل 

إذن فالقانون الدولي لمبيئة ىو  "األضرار البيئية وتنفيذ االلتزامات الدولية المتعمقة بحماية البيئة 
 القانون الذي يعني أو يختص بالمحافظة عمى البيئة وحمايتيا دوليا من جميع المخاطر

 .2والتيديدات التي تحدق بيا من كل جانب
:  خصائص القانون الدولي البيئي: ثانيا   
أنو يرعى يعتبر القانون الدولي لمبيئة فرعا من فروع القانون الدولي العام، حيث   

المصمحة العامة لممجتمع الدولي و ىي حماية البيئة ، و ىي من أسمى أىداف القانون الدولي 
ويمكن العام، إن ىذا الفرع القانوني الحديث لو خصائص تميزه عن باقي فروع القانون الدولي 

:  حصرىا فيما يمي
: قانون حديث النشأةالقانون الدولي لمبيئة   -1

بدأ ذلك بعقد حيث إلى النصف الثاني من القرن العشرين ،  القانون الدولي لمبيئة إلىترجع نشأة 
 1954لعام اتفاقية لندن  عمى غراربعض االتفاقيات ذات الصمة بموضوع حماية البيئة 

، 1960الخاصة بمنع تموث البحار بالبترول، و اتفاقية الحماية من اإلشعاع الذري لسنة 
غير أن البداية ،  3 1963بالحظر الجزئي لمتجارب النووية سنة معاىدة موسكو الخاصة 

المعروف بمؤتمر القانون تزامنت مع عقد المؤتمر الدولي حول البيئة اإلنسانية  الحقيقة ليذا
. ليذا القانون، الذي شكل الركيزة األساسية 1972لعام ستوكيولم 

                                                           
1
 130 ص ،1992 ، أكتوبر ، 110 العدد القاىرة، ، الدولية السياسة مجمة ، لمبيئة الدولي القانون مقدمات ، حسني أمين - 

، كمية الحقوق، جامعة القاىرة ،  هرسالة دكتورا ىاشم صبلح، المسؤولية الدولية عن المساس بسبلمة البيئة البحرية ، - 2
 .03، ص 1991

ط .سنكر داود، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التموث، دراسة قانونية تحميمية، دار الكتب القانونية ، مصر، ب - 3
 75، ص 2012،
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 :قانون ذو طابع فنيالقانون الدولي لمبيئة   -2
الحقائق العممية المحضة الخاصة من وعة مبمج لمبيئة تتعمققواعد القانون الدولي  إن  

حالتيا و تحديد السموك الذي ينبغي التزامو في التعامل مع عناصر  وصفبالبيئة من أجل 
وقد أردف عمماء الطبيعة قوال بأنو لكي تكون ىناك قواعد قانونية . البيئة و األنظمة اإليكولوجية

قانونية تتماشى مع الحقائق العممية ،  قواعدوضع تأن  يجباية البيئة و مؤثرة فإنو فعالة لحم
غاية الدقة و التعقيد و من الصعوبة بما كان في حيث أن ىذا القانون يتعامل مع مشکبلت 

إثباتيا أو تقدير األضرار تقديرا صحيحا، لذا فمن الضروري أن تستوعب القواعد القانونية 
تحديد والحقائق العممية دونما إىمال لجزء منيا وذلك عن طريق الرصد  الدولية لمبيئة

. البلزمة لحماية البيئة المستويات و كذا وضع المعايير
: قانون تنظيمي آمر القانون الدولي لمبيئة -3
الدولي عمى قواعد ىذا القانون طابع اإللزام من أجل تحقيق ىدف المجتمع أصبغ  

انية، وذلك عمى اعتبار أن إلحاق الضرر بالبيئة اليكفي التعويض الحفاظ عمى البيئة اإلنس
عمى ات الدولية لجبره و إنما يقتضي األمر إعادة تأىيل لمبيئة، لذا فقد نصت أغمب االتفاقي

كما يجسد الطابع اإللزامي ليذا القانون ترتيب الجزاء من طرف  ، اإلزامية التقيد بأحكامو
. االتفاقيات الدولية تحت ما يسمى المسؤولية الدولية 

الطابع اإللزامي لمقانون الدولي لمبيئة تبرره طبيعة المصمحة التي  بذلك يمكن القول أن 
أن تتكاتف جيودىا  يحمييا عمى اعتبار البيئة مصمحة مشتركة التي ينبغي عمى جميع الدول

 .وصونيا من أجل حمايتيا
  لبيئةلمصادر القانون الدولي  :الثانيالفرع 

فإن مصادره ىي العام القانون الدولي لمبيئة باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي إن  
من النظام األساسي  38المادة عمييا بموجب نص ال تم والتي  نفس مصادر ىذا األخير
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القانون الدولي لمبيئة فإن ىناك  التي يتمتع بيالخصوصية لنظرا لكن لمحكمة العدل الدولية ، 
. ينفرد بيا ىذا القانون جديدةمصادر أخرى 

من النظام األساسي لمحكمة  38مصادر القانون الدولي لمبيئة حسب نص المادة   :أوال
  العدل الدولية

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية يمكن حصر  38بالرجوع إلى نص المادة  
:   1ىذه المصادر فيما يمي

: لمبيئةالمصادر الرئيسية لمقانون الدولي   -1

  :الدولية االتفاقيات -أ 

نظرا لكونيا ، لمقانون الدولي لمبيئة المصدر الرئيسي األول 2االتفاقيات الدولية تعتبر 
 من جية أبرمت تحت رعاية المنظمات الدولية  إلى جانب كونيا من جيةمصدر مكتوب 

 

 

 

                                                           
 ترفع التي المنازعات في تفصل أن المحكمة وظيفة : "من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية عمى أنو 38 تنص المادة - 1

 معترف قواعد تضع التي والخاصة العامة الدولية االتفاقات أن -الشأن ا ىذا في تطبق وىي الدولي، القانون ألحكام وفقا إلييا
  االستعمال تواتر عميو دل قانون بمثابة المعتبرة المرعية الدولية العادات  -ب المتنازعة الدول جانب من صراحة بيا
. المتحدة األمم أقرتيا التي العامة القانون مبادئ -ج
 لقواعد احتياطيا مصدر ذاك أو ىذا ويعتبر األم مختمف في العام القانون في المؤلفين كبار ومذاىب المحاكم أحكام -د 

 ". 39 المادة مراعاة أحكام مع وذلك القانون
يمكن استخبلص تعريف المعاىدة الدولية من نص الفقرة األولى من المادة الثانية من التفاقية فيتا لقانون المعاىدات لعام   - 2

يقصد بو المعاىدة االتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والتي ينظمو القانون : التي تنص عمى ما يمي  1969
" ة أو وثيقتان متصمتان أو أكثر وما كانت تسميتو الخاصة الدولي، سواء تضمنتو وثيقة واحد
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، "، ، وبصورة خاصة المعاىدات الشارعة التي تقوم بوضع قواعد عامة محددة وممزمةأخرى
. 1ويضاف إلى المعاىدات الشارعة البروتوكوالت التي تساىم في حماية البيئة

 الدولي العرف -ب 

 القانوننظرا لحداثة ىذا المصدر الرئيسي الثاني لمقانون الدولي ، و 2الدولييعد العرف   
فإن قواعد القانون الدولي العرفي في مجال حماية البيئة ىي في مراحل تطورىا األولى، ومع 

لو أنو وذلك فإنو ال يمكن تجاىميا، ويمكننا اعتبارىا بمثابة قانون دل عميو تواتر االستعمال 
ومن بين األعراف  ،عدودة بسبب أنو لم يمر عمييا إال وقت قصير من والدتياتكرر لمرات م

عدم استخدام الدول أراضييا إللحاق الضرر ببيئة دولة أخرى و ىو الدولية ذات الصمة بالبيئة، 
العرف القائل بتمتع إلى باإلضافة  ،3مبدأ المساواة بين الدول في السيادة اإلقميمية منمنبثق 

ية بالسمطة القضائية لمحفاظ عمى البيئة البحرية في المنطقة االقتصادية الخالصة، الدول الساحل
 . الدولية اإلعبلناتوقد تم إقرار ىذه األعراف في عديد المعاىدات الدولية 

 

 
                                                           

 لحفظ اإلفريقية االتفاقية األرضية البيئة شممت والتي ، البيئة بحماية الخاصة الدولية واالتفاقيات المعاىدات عديد عقدت- 1
 الدولية األىمية ذات الرطبة األراضي حماية المتعمقة االتفاقية ،1968 عام الجزائر مدينة في المنعقدة الطبيعية والموارد الطبيعة
 عام باريس في المنعقدة والطبيعي الثقافي التراث بحماية المتعمقة االتفاقية ،1971 عام اإليرانية رامسار مدينة في المنعقدة
 جنيف اتفاقية ،1954 لعام بالزيت البحار تموث لمنع الدولية كاالتفاقية البحرية، البيئة حماية الخاصة االتفاقيات و. 1972
 اإلشعاعات من العمال حماية بشأن الدولية كاالتفاقية الجوية، البيئة حماية اتفاقيات و ،1958 لعام البحر بأعالي الخاصة
 لحماية فيينا اتفاقية ،1979 عام جنيف في والمنعقدة ، الحدود عبر لميواء المدى بعيد التموث اتفاقية ،1960 لعام المؤيدة
.  وتعديبلتو 1987 لعام مونتلاير وبروتوكول 1985 العام األوزون طبقة

مجموعة القواعد العرفية الدولية المستقاة من العادات الدولية المرعبة و المعتبرة بمثابة " يعرف العرف الدولي  بأنو   - 2
لدولي العام، القاىرة، مطبعة جامعة صبلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون ا: انظر" . القانون دل عميو تواتر األستعمال

 .349، ص 2007القاىرة، 
3
 العموم و الحقوق كمية ، دكتوراه رسالة البيئي، الدولي القانون تطوير في الحكومية غير المنظمات دور القادر، عبد شعشوع- 

 .143ص ،2014 تممسان، جامعة السياسية،
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: م المتحدةممبادئ القانون العامة التي أقرتها األ   -ج

من النظام  38يتجمى المصدر الرئيسي الثالث لمقانون الدولي لمبيئة وفقا لنص المادة  
المبادئ  األساسي لممحكمة العدل الدولية، بعد كبل من االتفاقيات الدولية و األعراف الدولية،

ة تشمل كافة النظم المتمثمة في مبادئ الشريعة اإلسبلمية، والنظم القانونيالتي  1العامة لمقانون
رغم حيث أنو عمى ال، إلى غير ذلك من النظم االشتراكيالبلتينية، واألنجموسكسونية، والنظام 

أن محكمة العدل الدولية ال تعتمد عند الفصل في النزاعات عمى المبادئ العامة كقاعدة من 
وحيدة اإلصدار القرار لكنيا تكون موجودة في دعم القرار الذي تتوصل إليو، وباإلشارة إلى 

أشارت في قضية المناطق الحرة إلى مبدأ عدم جواز إساءة استعمال   لمصادر األخرى، كماا
الحق، مبدأ حسن النية ، و في مجال البيئة يمكن تثبيت عدد من المبادئ التي أصبحت راسخة 

مبدأ  في ىذا المجال منيا مبدأ منع إلحاق الضرر، مبدأ تقديم التعويضات عن الضرر البيئي،
ضمان بقاء األصناف المعرضة لئلنقراض، وكذلك مبادئ اإلجراء الوقائي والتنمية المستديمة و 

. 2المتساوية من الموارد المشتركة  االستفادةأخيرا 

 لمبيئةالمصادر الثانوية لمقانون الدولي   -2

  .وأراء الفقياءأحكام و قرارات القضاء الدولي تشمل ىذه المصادر  

  :و قرارات القضاء الدولي أحكام -أ

، حيث جاء عمى لسان بكري تمعب األحكام القضائية دورا ىاما في نطاق القانون الدولي 
يعتبر رجال القضاء شركاء " ممثل برنامج األمم المتحدة لمبيئة بأنو ( Bakary Kante) كانت 

را أساسيا في تشجيع أساسيون في تطوير وتفسير وتطبيق وتنفيذ قانون البيئة ، فيم يمعبون دو
                                                           

 أخرى قواعد عنيا تتفرع والتي القانونية األنظمة عمى تييمن التي القواعد مجموعة"  بأنيا لمقانون العامة بالمباديء يقصد  - 1
 ". التشريع و العرف صورة في التنفيذ حيز إلى خرجت تطبيقية

2
، مجمة كمية الحقوق، (االمتثال لبلتفاقيات البيئية المتعددة األطراف)سبلفة طارق الشعبلن،  ،صبلح عبد الرحمن الحديثي  - 

 145، ص 2006، 09، العدد 15النيرين، العراق، المجمد جامعة 
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التنمية المستديمة ، بالموازنة بين اإلعتبارات البيئية واإلجتماعية والتنموية في األحكام 
القضائية، وقد أظيرت العديد من المحاكم في الكثير من الدول حساسية في دعم تطبيق القانون 

إن من المسمم بو أنو مع ف بالتأكيدفي مجال التنمية المستديمة، من خبلل أحكاميا وقراراتيا، و 
وجود مسؤولية رجال القضاء في صياغة المبادئ المستحدثة لمقانون إلعطائيا نوعا من التناسق 
والتوجيو، فإنيم سيعممون دائما في إطار دساتير ببلدىم دون تعد عمى اختصاصات السمطتين 

مجموعة المبادئ القانونية  وبتالي يعبر ىذا المصدر عن،  1التشريعية والتنفيذية في الدولة
، ويعتبر القضاء من المصادر التفسيرية أو  2الدولية التي يمكن استخبلصيا من أحكام المحاكم

االستثنائية، ويمعب دورا ميما في تفسير النصوص القانونية الجامدة واستنباط الحمول لممسائل 
. العممية التي لم يتعرض ليا المشرع

: اء الفقهاءالفقهية و أر المذاهب -ب

لمقانون الدولي  من بين المصادر الثانويةتعتبر نظريات وآراء فقياء القانون الدولي   
تتضمن العديد من المواقف  وىي، العام بصفة عامة والقانون الدولي لمبيئة بصفة خاصة

شمل آراء كبار فقياء القانون في الحضارات ، كما تاألساسية حيال طبيعة القانون وتطبيقو
المختمفة ، كالقضاة والمحكمين، والمستشارين القانونيين، وأساتذة القانون وكتاباتيم في شتى 

ىو مجرد وسيمة لمكشف عن القاعدة القانونية واستنباطيا الفقو الدولي بتالي فإن و ،فروع القانون
ثبات وجوده ال يخمق القاعدة القانونية كما ىو ا ، وعميو فيو من المصادر األصمية، وشرحيا وا 

. 3الحال في المصادر األصمية السالفة الذكر

                                                           
1
 العموم و الحقوق كمية ، دكتوراه رسالة البيئي، الدولي القانون تطوير في الحكومية غير المنظمات دور القادر، عبد شعشوع - 

. 146ص ،2014 تممسان، جامعة السياسية،
 

2
 يحق ال أنو عمى مثبل تؤكد عديدة أحكام فثمة مشكبلتيا و البيئة قضايا حول الدولي التحكيم و القضاء بأحكام يتعمق فيما - 

 قضية ذلك أمثمة من تورد األخرى الدول بمصالح تمس أضرارا نشاطاتيا ترتب أن الدولي القانون ألحكام طبقا دولة ألي
 1976 األحمر الطين قضية في باستيا محكمة حكم ،1949 سنة كورفو مضيق قضية ،1903 الكندي تريل مصير

 155 ص ،السابق  المرجع القادر، عبد شعشوع - 3
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: لمقانون الدولي لمبيئة الخاصةالمصادر : ثانيا 

في القرارات الدولية و  وتتمثل بوبوجود مصادر خاصة يتميز القانون الدولي لمبيئة   
وىذه  ،إعبلنات المبادئ الخاصة بحماية البيئة و التي ساىمت في تبمور قواعد ىذا القانون

. 1تنقسم إلى قرارات ممزمة وقرارات غير ممزمة المصادر الخاصة

 القرارات الدولية الممزمة   -1
عمى غرار  القرارات الممزمةليس بمقدور إال بعض المنظمات الدولية اتخاذ ىذا النوع من  

، االتحاد (OECD)، منظمة التعاون االقتصادي و التنمية (مجمس األمن)منظمة األمم المتحدة 
تعد ىذه القرارات فريدة من نوعيا في القانون الدولي نظرا لعدم اتساع  األوروبي ، بحيث

. 2نطاقيا، والتي تترتب عمى مخالفتيا تحمل عواقب عدم االمتثال
: القرارات الصادرة عن مجمس األمن    –أ
القرارات الممزمة، و مثال  إصدارالمسائل البيئية بدور ىام في في نطاق يضطمع مجمس األمن  

من اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية  05ذلك ما نصت عميو المادة 
أن تقدم شكوى من جراء  ، بأن لكل دولة طرف(1976جنيف )أو ألي أغراض عدائية أخرى 

خرق أي طرف ليذه االتفاقية إلى مجمس األمن الذي بدوره يتحرى األمر ولو أن يتخذ قرار 
. 3بشأن ذلك و ليذا األخير صفة اإللزام األطراف االتفاقية

  :(OECD)و التنمية  االقتصاديمنظمة التعاون القرارات الصادرة عن   –ب
 ،باختصاص واسع في مجال حماية البيئة و التنميةمنظمة التعاون االقتصادي تتمتع  

 .ليا أن تصدر قرارات ممزمة لجميع أعضائيا الذين في غالبيتيم من الدول المتقدمة حيث
                                                           

1 - Alexandre KISS, Cours en droit international de l'environnement, Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR), 2eme Ed, Genève, Suisse, 2006, P 54 

 160ص  المرجع السابق  ،الحديثي صبلح عبد الرحمن  - 2
من االتفاقية؛ ألية دولة طرف في ىذه االتفاقية لدييا ما يدعوىا إلى االعتقاد بأن دولة طرفا أخرى تتصرف  05المادة  - 3

تضمين  وينبغي. عمى نحو تنتيك فيو التزامات الناشئة عن أحكام االتفاقية أن تتقدم بشكوى إلى مجمس األمن لؤلمم المتحدة
ىذه الشكوى كل المعمومات المتصمة يا الموضوع فضبل عن كل األدلة الممكنة التي تدعم صحتيا 
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 :االتحاد األوروبيالقرارات الصادرة عن  –ج

يتمتع االتحاد األوروبي بصبلحية اتخاذ القرارات و بطريقتين، األولى عن طريق   
و الثانية عن طريق إصدار . ممزمة و قابمة لمتطبيق في جميع الدول األعضاء حإصدار لوائ

تترك الوسائل والسبل إلى اختيار الدولة، ومن أمثمة النصوص وتوجييات تمتزم الدول بتحقيقيا 
 .الممزمة التي أقرىا اإلتحاد التوجييات المتعمقة بتموث اليواء والمياه

 . القرارات الدولية غير الممزمة   -2

ترد بصيغة تعيدات، تحمل معنى االلتزام األدبي لمبيئة قواعد القانون الدولي  إن أغمبية  
تجد ىذه القواعد مصدرىا في المبادئ واإلعبلنات  منو التزاما قانونية أكثر، أو السياسي، 

ن والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية وىي أعمال ال تتمتع بقيمة قانونية، وا  
كان تواترىا وانسجاميما يساىم في تحوليا إلى قواعد قانونية ، و يمكن تصنيف القرارات غير 

توصيات ، مذكرات التفاىم، برامج العمل و الالممزمة الخاصة بحماية البيئة إلى أربع فئات ىي 
 .1إعبلنات المبادئ

  :التوصيات -أ

منظمة دولية بغرض القيام بعمل، أو االمتناع عنو ،  تصدره اقتراح  مجردالتوصية ىي  
ممزمة من الناحية  تكونا ال هالدول المخاطبة بأحكام بمعنى أنفيي ال تمتع بأية قوة إلزامية ، 

  .في حالة عدم األخذ بيذه التوصياتالقانونية بالخضوع ليا، وال تترتب عمييا مسؤولية دولية 

                                                           
1
 عبر الحمقات نقل ،(1972) البيئية السياسة في الدولية االقتصاد بمجاالت المتعمقة اإلرشادية المبادئ:  التوصيات من - 

 المخمفات نقل موضوع يتناول الخاص العمل إطار تمثل المجمس أعمال ثمانية عمى التصديق تم 1982 عام منذ:  الحدود
 وغيرىا OECDال منظمة دول بين والتجديد التدوير إلعادة القابمة المخمفات نقل يشمل وىذا فييا والتحكم الحدود عبر
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التوصيات التوجييية فيي عبارة عن خطوط عامة توجو الدول إلى كيفية إنجاز  أما 
دارة : التزاماتيا، وصدرت عدة توصيات متعمقة بمواضيع بيئية كالعبلقة بين البيئة والتنمية وا 

 ".الموارد الطبيعية وموضوع المخمفات، والتموث عبر الحدود، و إدارة المناطق الساحمية

  :التفاهم مذكرات -ب

وثائق غير ممزمة وغالبا ما يتم التفاوض بشأنيا عبارة عن مذكرات التفاىم ىي  
توضيح المسائل ذات االىتمام أو متعدد األطراف وذلك بغرض واعتمادىا عمى الصعيد الثنائي 

لمعالجة  فعالة أداةتعتبر المذكرة بذلك السياسي المشترك ووضع اتفاق عام بشأن التعاون، و 
من خبلل التنسيق األفقي، ومثال ذلك مذكرة التفاىم بشأن حفظ  األنشطةتداخل  التنازع وتجنب

بين أطراف اتفاقية حفظ األنواع المياجرة من  2010أسماك القرش المياجرة التي اعتمدت في 
. الحيوانات البرية

  :برامج العمل  -ج

و غالبا ما تسمي أيضا  ىي ترجمة لممبادئ المعمنة في البيانات إلى مقترحات ممموسة ،
الوثائق التي تضع المحاور الكبرى لؤلنشطة المستقبمية  فيي تعبر عنبخطط العمل ، 

 .لممؤسسات الدولية والدول

 : إعالنات المبادئ  –د

لممجتمع والتي  المشتركةإن اليدف األساسي ألي نظام قانوني ىو حماية القيم األساسية  
ير مباشر، وقد ارتكز القانون الدولي لمبيئة فعبل عمى ىذه يعترف بأىميتيا بشكل مباشر أو غ

القيم، غير أنو عندما تطرأ عمى المجتمع تغييرات نتيجة العوامل االقتصادية والثقافية والسياسية 
أو االجتماعية، فإن ىذه القيم األساسية قد تضعف أو تتغير، لذا يجب صياغة قواعد و مبادئ 

و يتم ذلك من خبلل اإلعبلنات التي تعتمد من قبل المؤتمرات  جديدة من أجل حفظ تمك القيم
الدولية و قرارات المؤسسات الدولية الكبرى، مثل الجمعية العامة لؤلمم المتحدة، ومثال ذلك 
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، 1982لسنة ، الميثاق العالمي لمطبيعة 1972لعام بشأن البيئة اإلنسانية ستوكيولم إعبلن 
. إلى غير ذلك من اإلعبلنات 1992لعام ئة والتنمية بشأن البيدي جانيرو  إعبلن ريو 

مبادئ القانون الدولي لمبيئة : المطمب الثاني

مبدًأ ىذا  عشرون حوالي اليوم يوجديرتكز القانون الدولي لمبيئة عمى جممة من المبادئ، إذ 
 الفروع و المختمفة القانونية النظم عرفتو تقميدي يعتبر ما منيا ،الفرع من فروع القانون الدولي

. لمبيئة الدولي القانون ميزي حديث ىو ما ومنيا، األخرى القانونية
 الفرع األول  المبادئ التقميدية لمقانون الدولي لمبيئة

خطر لمدول األخرى من جراء في حدوث  تسببياعمى كل دولة أن تضمن عدم  يجب 
كما أنو في الوقت ، " الجوار  حسن "األنشطة التي تمارسيا عمى أراضييا وذلك تطبيقا لمبدأ

 .عدم التعسف في استخدام الدولة لحقوقيا "نفسو إعماال لمبدأ 
 مبدأ حسن الجوار: أوال
نشأت فكرة حسن الجوار منذ القدم بحكم الضرورة ، وبدأت كعرف قبل أن تصبح كمبدأ  

 .1المألوفةمضار الجوار غير  ممزما في القانون الداخمي، الذي عرف فيو باسم قانوني
قواعد دولية لموجود  وظيرت  نشأت مع تطور القواعد الدولية وكذا المجتمع الدولي، 

 ،قواعد عرفية تيدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الدول المتجاورة أصبحتخيث لمجوار، 
دوليم عمى النحو الذي ال يؤدي إلى إلحاق الضرر بإقميم  فيما يتعمق بحقوقيم فوق أقاليم السيما

 .2مباشرتيا فوق إقميم دولة مجاورة  دولة مجاورة، نتيجة بعض أوجو النشاط التي تجري
 

                                                           
حقو إلى حد يضر  يجب عمى المالك أن ال يتعسف في إستعمال" من القانون المدني الجزائري عمى  691تنص المادة   - 1

وليس لمجار أن يرجع عمى جاره في مضار الجوار المألوفة، غير أنو يجوز لو أن يطمب إزالة ىذه المضار إذ  .بممك الجار
......" تجاوزت الحد المألوف

النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي، دار  محسن عبد الحميد أفكيرين، - 2
 .86، ص  1999العربية ، القاىرة، . النيضة
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مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق  : ثانيا 
لقد ظير ىذا المبدأ الذي يرجع أصمو إلى القانون الروماني في صورة استعمال الحق  

استعمال مالك دون اإلضرار " عمى نحو ال يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير أو بتعبير أخر 
،  وكانت البداية األولى لظيور مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، في الفكر 1" بالغير

الذي بادر بالمطالبة بنقل ىذا المبدأ إلى ( Politis) د الفقيو األلمانيالقانوني الدولي عمى ي
بغيرىا تعتبر متعسفة في  القانون الدولي من منطمق أن الدولة التي تستخدم حقيا بغية اإلضرار

 2استعمال ىذا الحق
المبادئ الحديثة لمقانون الدولي لمبيئة  : الفرع الثاني

انعقاد مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة والتنمية بريو دي  عرف القانون الدولي لمبيئة منذ 
مبادئ جديدة رئيسية لمقانون الدولي لمبيئة  كبيرة حيث تم وضع ،تطورات 1992جانيرو عام 

وردت في إعبلن ريودي جانيرو، بحيث تيدف ىذه المبادئ إلى توجيو وتنظيم ىذه األنشطة في 
التطرق لبعض المبادئ الحديثة وىي مبدأ الحيطة بصورة فعالة، حيث سيتم  سبيل حماية البيئة

. و مبدأ المموث الدافع
مبدأ الحيطة  : أوال 

لغويا يقصد بالحيطة أو االحتياط، تمك التدابير المتخذة الستدراك أو تجنب الضرر و  
 3الحد من  آثاره المحتممة، ىو قبل كل شيء تصرف أخبلقي ييدف إلى احترام و حماية البيئة 

التييؤ لمتيديدات المحتممة وغير المؤكدة، وحتى تمك التيديدات "أما اصطبلحا يقصد بو  ،
وبيذا المفيوم يعد  4" المفترضة منيا، وذلك عندما ال توجد إثباتات قوية تؤيد حدوث الضرر

                                                           
 .181،ص  2001محسن أفكيرين، القانون الدولي لمبيئة، الطبعة األولى،دار النيضة العربية، القاىرة،   - 1
 قان جامعة المتوسط، منشورات األبيض البحر في التموث من البحرية البيئة لحماية القانوني مالنظا ،صداقة عمي صميحة  - 2

 .54ص 1995 بنغازي، يونس،
 كمية ، "الدولية والعبلقات الدولي القانون في ماجستير لمبيئة،ةمذكرة الدولي القانون في الحيطة مبدأ تكارلي، فريدة  - 3

 23 ص ، 2001 عكنون، بن جامعة الحقوق،
 .226ص سابق، مرجع الييتي، حاجم إبراىيم سيير  - 4
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تضمن العمل  مبدأ قريبا جدا من مبدأ الوقاية ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن كبل منيما
ب الضرر البيئي قبل حدوثو، وبذلك فيو يعد تطبيقا لمبدأ الوقاية وذلك عندما المضاد لتجن

 .المعمومات العممية غير مؤكدة وغير مكتممة تكون
لقد تم اإلشارة إلى مبدأ الحيطة ضمن المبدأ الخامس عشر من إعبلن ريو حول البيئة و  

أو بعد انعقاد مؤتمر ري ودي  وبعد ذلك تناولتو أغمبية االتفاقيات الموقعة بمناسبة التنمية
.  1992جانيرو لعام 

مبدأ المموث الدافع  : ثانيا 
يعد مبدأ المموث الدافع ىو تطبيق لقاعدة اقتصادية لتوزيع التكاليف التي يعود مصدرىا  

، التي وضعيا العالم االقتصادي "في بداية العشرينيات من سيادة العوامل الخارجية إلى نظرية
. القرن الماضي " Pigou بيقواالنجميزي 

يقصد بمبدأ المموث الدافع بأنو عندما يسبب إنتاج أو استيبلك سمعة أو خدمة ضررا لمبيئة، 
لمعوامل الخارجية، وتكون ىذه السيادة لمعوامل الخارجية سمبية عندما ال تؤخذ  تكون ىناك سيادة

و الحرائق التي تسببيا شرارة تكمفة اإلنتاج أو الخدمة، ويأخذ بيق تكمفة األضرار في حساب
  .الخارجية السمبية القاطرات في الحقول كمثال لمعوامل

يعتبر التموث حالة نموذجية لمعوامل الخارجية السمبية، التي لم تؤخذ تكاليفيا في حساب  
تكمفة المواد المنتجة أو المستيمكة من قبل المموث، وغياب إسناد ىذه التكاليف يعتبره  سعر

العوامل الخارجية، أي إدماج التكاليف " استيعاب أو دمج"لذا يجب " سبب إثراء ببل" البعض 
ويقترح العالم االقتصادي بيقو في . الخدمة، لتفادي اإلثراء ببل سبب البيئية في ثمن اإلنتاج أو

. لخطر وقوع الضرر لمزراعة مثالو ، فرض رسم عمى شركات السكك الحديدية مساو
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لحماية البيئة  الدولي المؤسساتي اإلطار: لمبحث ثاني ا
تضافر كافة الجيود، سواء من األفراد  هال شك أن حماية البيئة ىدف يتطمب تحقيق مما

خالية  أو الدول بغية الحصول عمى بيئة نظيفةالدزلية عمى اختبلفيا أو الييئات أو المنظمات 
 .من التموث

حماية البيئة في إطار هيئة األمم المتحدة   :المطمب األول
البيئة حيث حماية في مجال وبارزا دورا ىاما بأنواعيا المختمفة تمعب المنظمات الدولية 

تقوم بأنشطة متعددة من أجل تحقيق ىذا الغرض، وتممك ىذه المنظمات العديد من وسائل 
عداد اإلتفاقيات الدولية، جراء الدراسات واألبحاث البلزمة، وتبادل البرامج  الدعوة واإلشراف وا  وا 

صدار التوصيات والقرارات والموائح وتشكيل المجان و الييئات البلزمة لحماية البيئة  .وا 
برامج األمم المتحدة في حماية البيئة  أجهزة ودور : الفرع األول

وىذا من خبلل  الحفاظ عمى البيئة،سبيل دور محوري في بمنظمة األمم المتحدة  قامت 
عقد المؤتمرات الدولية والمجان الدائمة والبرامج الخاصة بالبيئة، حيث تنص ديباجة الميثاق 

أن ندفع بالرقي االجتماعي ..... نحن شعوب األمم المتحدة وقد ألينا عمى أنفسنا " عمى أنو 
حماية البيئة من قدما وأن نرفع مستوي الحياة ، وبذلك سمحت ىيئة األمم المتحدة لنفسيا بجعل 

ذلك من خبلل إبراز دور أجيزة األمم المتحدة، وبرامجيا  ويتضحالتموث من أىم أولوياتيا، 
 .في ضمان الحماية الفعالة لمبيئة ومؤتمراتيا الدولية

 في حماية البيئة أجهزة األمم المتحدةدور  –أوال 
:  المتحدة لهيئة األممالجمعية العامة دور  -1
، والتي ليا عبلقة بمسألة حماية البيئة التي أصدرتيا الجمعية العامة من أىم األعمال 

، والذي نص في مقدمتو عمى أن الجمعية العامة 1982مشروع الميثاق العالمي لمطبيعة لسنة 
تعرب عن اقتناعيا بأن الفوائد التي يمكن أن يتم الحصول عمييا من الطبيعة تعتمد عمى 

تي تتعرض بدورىا لخطر االستغبلل المفرط، كما نوىت الجمعية الحفاظ عمى أشكال الحياة، وال
العامة في ذات الصدد إلى الدور اليام لممجتمع الدولي في ترقية وتطوير التعاون الذي ييدف 
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لحماية البيئة والمحافظة عمييا، داعية األمين العام لؤلمم المتحدة لنقل النص المنتج ليذا 
 . 1اإلعبلن لمدول األعضاء

 :االقتصاديو  االجتماعيالمجمس ور د -2
يقوم المجمس االقتصادي واالجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة بتنسيق األعمال  

من ميثاق األمم المتحدة، ويتشكل ىذا  61االقتصادية واالجتماعية لؤلمم المتحدة حسب المادة 
ويعقد دورتو لمناقشة المسائل  سنوات، 3عضوا تنتخبيم الجمعية العامة لمدة  54الجياز من 

اإلقتصادية واإلنسانية اليامة، ولممجمس االجتماعي واالقتصادي أن يقوم بإنشاء األجيزة الفرعية 
، ومن ىذه األجيزة الفرعية ما ييتم بحماية البيئة  كمجنة 2التي يقتضييا قيامو بأداء وظائفو

/  191 العامة األمم المتحدة في القرار رقمقبل الجمعية  التنمية المستدامة التي تم إقرارىا من 
دولة أعضاؤىا منتخبون من قبل المجمس  53، وتتكون ىذه المجنة من 1992في سنة  47

االقتصادي واالجتماعي، وتيتم بترقية التطور المستدام باعتبارىا أمانة فعمية لممجمس وذلك عن 
واإلقميمي والوطني، وفي إطار اىتمام  طريق التعاون التقني وبناء القدرات عمى المستوى الدولي

المجمس االجتماعي واالقتصادي بموضوع الغابات، تم إنشاء منتدي األمم المتحدة المعني 
بموجب القرار رقم  2000أكتوبر  18في  UNITED NATIONS FORUMبالغابات 

و إدارة ، والذي ىو عبارة عن ىيئة فرعية ىدفيا الرئيسي يتمثل في ترقية وحفظ  35/  2000
) جميع أنواع الغابات وتنميتيا المستدامة استنادا إلى إعبلن ريو، والمبادئ المتعمقة بالغابات 

، وغيرىا من المعالم الرئيسية السياسات الدولية (21من جدول أعمال القرن  11الفصل 
 .3لمغابات 

 في حماية البيئة برنامج األمم المتحدة لمبيئة دور :ثانيا
تأسس برنامج األمم المتحدة لمبيئة كييئة فرعية لمنظمة األمم المتحدة في ديسمبر  

، لدعم الجيود الدولية الرامية إلى حماية البيئة، وتعمل إدارة 2997بموجب القرار رقم  1972
                                                           

1
 - world Charter For Nature- General Assembly United Nation-1982. 

. 36المرجع السابق، ص  -تكارلي  فريدة - 2
3
 - www.un.org (united nation's forum on forests). Vu Le 23/5/2019 
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البرنامج مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك ىيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
 1 (.ت الوطنية، والقطاع الخاص والمجتمع المدنيوالحكوما

 :برنامج األمم المتحدة لمبيئة أجهزة البرنامج  -1
: يتكون برنامج األمم المتحدة لمبيئة من األجيزة التالية 
 .مجمس اإلدارة  -أ 
 دولة من الدول األعضاء في األمم  المتحدة، 58ىو عبارة عن جياز يتكون من ممثمي  

سنوات مع مراعاة مبدأ التمثيل اإلقميمي العادل، ويجتمع ىذا  4تنتخبيم الجمعية العامة لمدة 
ة، ويتولى مجمس اإلدارة رسم سياسة برنامج األمم المتحدة لمبيئة  نالمجمس مرة في كل س

وتعزيز التعاون الدولي بين الحكومات في مجال البيئة، إضافة إلى توفير التوجييات العامة  
 .تي تتبع في إدارة وتنسيق البرامج البيئية داخل منظومة األمم المتحدةال
تمقي واستعراض التقارير الدورية لممدير التنفيذي لبرنامج بالمجمس اإلداري  يقومكما  

، البيئة، وتقييم أثر السياسات الوطنية والدولية والحرص عمى استعراض الوضع البيئي العالمي
لس بإعداد تقرير سنوي عن نشاطو، و يرفعو إلى المجمس يقوم المجإلى جانب ذلك 

. 2واالجتماعي، الذي يرسمو بدوره إلى الجمعية العامة 
 :ةئأمانة البي -ب
وتتكون من مجموعة من الفنيين  وىي الجياز اإلداري لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، 

ويرأسيا مدير تنفيذي تنتخبو الجمعية العامة بناءا عمى ترشيح األمين العام لؤلمم المتحدة لمدة 
سنوات قابمة لمتجديد، يتولى المدير التنفيذي مسؤولية اإلشراف عمى البرامج المتعمقة بالبيئة،  03

                                                           
1
 - www.unep.org (united nations environment programme). Vu Le 23/5/2019 

 القاىرة العربية، النيضة دار الطبعة الثانية، البيئة، حماية مجال في العام الدولي القانون دور العطا، أبو صالح رياض - 2
.  102، ص  2008  مصر
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إدارة البرنامج  ا المتخصصة والمنظمات الدوليةوتنسيق العمل بين أجيزة األمم المتحدة ووكاالتو
  .1األخرى التي يسند إلييا مجمس المشروعات  القيام بالدراسات أو األبحاث أو تنفيذ

 :التنسيق لجنة -ج
ميمتو في تحقيق التعاون والتنسيق  تقتصريرأس ىذه المجنة المدير التنفيذي لمبرنامج، و 

بين جميع األجيزة التي تشترك في تنفيذ البرامج البيئية، وتقدم ىذه المجنة تقريرا سنويا إلى 
 .2مجمس اإلدارة 

 :صندوق البيئة -د
المالية الرئيسية من أجل حماية البيئة العالمية، أنشأ سنة  األداةيعتبر ىذا الصندوق  

من شأنيا العمل عمى تحسين البيئة ونوعية الحياة في جميع أنحاء  ليةموارد ماإليجاد  1990
العالم، ومواجية التحديات البيئية والطاقة، وتتكون موارد ىذا الصندوق من المساىمات 

االختيارية لمدول األعضاء في األمم المتحدة، وموارد أخرى لتقديم التمويل البلزم لتشجيع تطبيق 
 .ة البيئةاإلجراءات الخاصة بحماي

 :وظائف برنامج األمم المتحدة لمبيئة -2
تتمثل الوظائف الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، كما حددىا قرار إنشائو رقم  

 :الصادر عن الجمعية العامة فيما يمي  2997
. التعاون الدولي في مجال البيئة، وتقديم التوصيات المناسبة ليذا الغرض تعزيز -
وضع النظم اإلرشادية العامة لتوجيو البرامج البيئية، وتنسيقيا في إطار منظمة األمم  -

. المتحدة
.  متابعة تنفيذ البرامج البيئية، وجعل الوضع البيئي الدولي تحت البحث والمراجعة المستمرة -

                                                           
. 103ص   -السابقالمرجع  ،العطا أبورياض صالح  - 1

2
 - www.global environnent fund.com. Vu Le Le 23/5/ 2019.  
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يميا تنمية مساىمات الييئات العممية والمينية، المتصمة الكتساب المعارف البيئية وتقو -
 .وتبادليا

 6. جعل النظم والتدابير البيئية الوطنية والدولية في الدول النامية تحت المراجعة المستمرة -
ة وتقديم المساعدة وتشجيع أي جية، سواء داخل األمم المتحدة أو يبرامج البيئالتمويل  -

ىذا الخصوص ة لما يتم في خارجيا، لممشاركة في تنفيذ ميام البرنامج و المراجعة السنوي
قراره  .وا 

دور المؤتمرات الدولية في حماية البيئة : الفرع الثاني
التي من خبلليا تقوم األمم المتحدة  من بين اآلليات، البيئيةتعتبر المؤتمرات الدولية  

وتمرير رسائميا حول الوضعية الخطيرة لحالة  بمناقشة المشاكل البيئية ومحاولة إيجاد الحمول،
 :البيئة نتيجة التنمية غير المستديمة، ومن أىم المؤتمرات

  1972 لعام مؤتمر استوكهولم. أوال 
إلى عقد مؤتمر  1968دعت الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام  

 16-5ي استوكيولم السويد في الفترة من دولي حول البيئة اإلنسانية، وقد عقد ىذا المؤتمر ف
تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة إلرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة  بيدف، 1972جوان سنة 

 .1البشرية وتنميتيا، وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية لتحسينيا
يتعمق بعرض مفيوم البيئة  ويعتبر مؤتمر ستوكيولم أول مؤتمر دولي من نوعو، 

 .اإلنسانية بأسموب عممي وبخطة عممية ومنيجية في نفس الوقت
إعبلن حول البيئة اإلنسانية، متضمنا أول "وقد صدر عن ىذا المؤتمر في ختام أعمالو  

وثيقة دولية لمبادئ العبلقات بين الدول في شأن البيئة، وكيفية التعامل معيا، والمسؤولية عما 

                                                           
 الكتب دار ،)التلوث من الدولية البيئة لحماية لألمام خطوة( التلوث وظاهرة للبيئة الدولي القانون الحافظ، عبد محمد رتيب معمر - 1

 .82ص . 2014الكرى المحلة مصر، القانونية،
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من أضرار، ويتكون اإلعبلن من ديباجة وست وعشرين مبدأ، وقد باركت الجمعية يصيبيا 
 .1العامة لؤلمم المتحدة نتائج المؤتمر، وناشدت الدول التقيد بااللتزامات المنبثقة عنو

أكد المبدأ األول عمى حق اإلنسان في الحرية  مبدأ، حيث  20 اإلعبلنكما تضمن 
ت نوعية تسمح لو بالعيش في كرامة ورفاىية، أما المبادئ من والمساواة، وأن يعيش في بيئة ذا

عمى وجوب المحافظة عمى الموارد الطبيعية لمكرة األرضية عن طريق  نصت 07إلى  02
التخطيط واإلدارة اليقظة، وأن عمى اإلنسان مسؤولية خاصة لممحافظة عمى التنوع البيولوجي، 

لحاق الدمار بالبيئة في الدول األخرى، ونصت ومسؤولية الدول عن أال تؤدي أنشطتيا إلى إ
عمى أن التنمية االقتصادية واالجتماعية ضرورة لتأمين بيئة مبلئمة  12إلى  08المبادئ من 

لحياة و عمل اإلنسان، إضافة إلى اإلعبلن عن ضرورة وأىمية التنسيق والتوفيق بين متطمبات 
ط يعد الوسيمة الجوىرية لفعل ذلك، وكذا التنمية ومتطمبات الحفاظ عمى البيئة، وأن التخطي

عمى بيئة نظيفة و غير مموثة، وتم النص عمى إدراج حماية البيئة و إدارة مواردىا في  الحفاظ
خطط التنمية والتعمير  

إلى ضرورة عبلج مشكمة تأثير الزيادة  16، وأشار المبدأ 15و 14و  13في المبادئ 
وبالنسبة لموسائل التي يمكن استخداميا في رسم السياسات البيئية،  السكانية عمى تمويث البيئة،

والمتمثمة في ميمة التخطيط واإلدارة وتنظيم موارد البيئة المسندة إلى مؤسسات وطنية، والمجوء 
 21، وأخيرا ركزت المبادئ من 20إلى  18إلى الوسائل العممية والتكنولوجية في المبادئ من 

.  2لدولي لحماية البيئة عمى التعاون ا 26إلى 
توصية، تدعو الدول  109خطة لمعمل الدولي اشتممت عمى " كما صدر عن المؤتمر 

والحكومات والمنظمات الدولية والوكاالت المرتبطة باألمم المتحدة التخاذ التدابير البلزمة من 
.  أجل حماية الحياة والسيطرة عمى التموت الضار بيا

                                                           
، مصر مطبعة -جامعة القاىرة  -حماية البيئة في المنازعات الدولية المسمحة ، مجمة القانون واالقتصاد  رشاد السيد، - 1

 .08، ص  62،العدد  1992جامعة القاىرة ، سنة 
 ۔99رياض صالح أبو العطا ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 1992جانيرو ريودي مؤتمر  :ثانيا
استمرارا لجيود منظمة األمم المتحدة في االىتمام بقضايا البيئة وشؤونيا، وبعد مرور  

المتحدة الدعوة  عشرين عاما عمى انعقاد مؤتمر ستوكيولم حول البيئة اإلنسانية، وجيت األمم 
بالبرازيل في  "إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة والتنمية، والذي انعقد في مدينة ريودي جانيرو

من رؤساء  112دولة، من بينيم  178حضره ممثمي و، و 1992يوليو  14إلى  03الفترة من 
 .1"قمة األرض " الدول والحكومات، وأطمق عميو 

ومن أىم األسباب التي دفعت األمم المتحدة إلى االستجابة لطمب المجمس االقتصادي  
، محاولة إيجاد "ألمم المتحدة لمبيئة والتنمية مؤتمر ا" واالجتماعي لعقد المؤتمر تحت عنوان 

صيغة مناسبة لمموازنة بين البيئة والتنمية، كما كانت ىذه القمة القاسم المشترك بين الشعوب 
والدول لمتباحث في إيجاد الحمول والعبلج األخطار التموث التي تيدد البشرية عمى الكرة 

كوكب األرض والجنس البشري في " المؤتمر أن األرضية، حيث جاء في البيان االفتتاحي ليذا 
، ومن أىداف ىذا المؤتمر حماية الغبلف الجوي وطبقة األوزون، مكافحة إزالة الغابات، "خطر

سموك اإلدارة السميمة بيئيا لمنفايات  اعتمادمكافحة التصحر والجفاف، حفظ التنوع البيولوجي، 
مداداتيا من التموث، النيوض بالزراعة والتنمية الخطرة والنفايات المشعة، حماية المياه العذب ة وا 

دارة موارد األراضي   .2الخ .... الريفية وا 
مجموعة من الوثائق اليامة، متمثمة في إعبلنات وخطط " ريو"ولقد صدر عن مؤتمر  

 :عمل واتفاقيات و أىميا 
(. 21جدول أعمال القرن )  21أجندة ريودي جانيرو، أو األجندة  -
. ريو حول التنمية والبيئة إعبلن  -
. اتفاقية رير بشأن تغيير المناخ  -
. اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي   -

                                                           
 .106، ص  نفسورباض صالح أبو العطا، المرجع  - 1
 .89المرجع السابق، ص  ، د الحافظمعمر ترتيب محمد عب - 2
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 .إعبلن مبادئ حماية الغابات -
نجد أنو تضمن مجموعة من المبادئ  وباستعراض إعبلن ريو بشأن البيئة والتنمية، 

العامة بشأن الحقوق وااللتزامات وقواعد المسؤولية الدولية في مجال البيئة، وقد تضمن اإلعبلن 
باعتبارىما من  سبعة وعشرون مبدأ، من أىم خصائصيا ومبلمحيا الربط بين البيئة والتنمية

دعائم النظام القانوني الدولي،  المقومات األساسية لمحياة اإلنسانية عمى كوكب األرض ومن
 مؤتمر جوهانسبورج  :ثالثا .1والتأكيد عمى ضرورة إشراك األفراد والدول لمعالجة قضايا البيئة 

 2002لعام 
شراف األمم المتحدة خبلل الفترة من   أغطس إلى  26عقد ىذا المؤتمر تحت رعاية وا 

في تنفيذ سياسة التنمية المستدامة  بجنوب إفريقيا، بعد أن كان التقدم 2002سبتمبر عام  04
، إذ تفاقم الفقر، وازداد تدىور البيئة وذكرت 1992بعد مؤتمر ريودي جانيرو  لآلمالمخيبا 

الجمعية العامة أن العالم ال يرغب في إجراء مناقشات فمسفية أو سياسية جديدة، بل في عقد 
نفيذ، حيث لم تبرم أي اتفاقية وقد ركز المؤتمر عمى الت. قمة يتمخض عنيا عمل يحدث نتائج

ومن األىداف المتفق عمييا السيما ذات الطابع االجتماعي، كتقميص نسبة األشخاص الذين ال 
، ومنع إنتاج واستخدام األسمحة 2015يتمتعون بالمرافق الصحية األساسية بحمول سنة 

لبيئة، أما بواسطة سبل ال تعود بالضرر عمى صحة البشر وا 2020بحمول عام  الكيماوية
بالنسبة لموثائق الختامية لممؤتمر لم تكن ىي الوحيدة الصادرة عن المؤتمر، فقد أسفر مؤتمر 

شراكة طوعية، ستجمب كل منيا موارد إضافية لدعم  300القمة أيضا عمى بدء أكثر من 
 . 2الجيود الخاصة بتنفيذ التنمية المستدامة 

حول متابعة تنفيذ ىذه التعيدات، بأنيا ىي  آنذاكوقد ذكر األمين العام لؤلمم المتحدة  
فقد دعونا زعماء العالم لممجيء إلى ىنا وااللتزام بالتنمية : " معيار النجاح أو الفشل قائبل 

المستدامة، وبحماية كوكبنا وبالمحافظة عمى التوازن األساسي، وبالرجوع إلى أوطانيم واتخاذ 
                                                           

 45ص2009 الجديدة الجامعة دار البيئة لحماية القانوني النظام البيئي األمن عطية الدسوقي إبراىيم طارق - 1
2 - www.un.org (Earth Summit 2002 Johannesburg Summit). Vu Le 28/04/201 9.  
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ساس ذلك سنختبر مدى نجاحنا الفعمي ومع ذلك فقد كافة اإلجراءات في ىذا الشأن، وعمى أ
 ".......بدأنا بداية جيدة 

 2012مؤتمر ريودي جانيرو  :رابعا 
دعت األمم المتحدة بعد عشرين سنة من انعقاد مؤتمر ريودي جانيرو حول البيئة  

مدير  والتنمية المستدامة إلى عقد مؤتمر أخر بنفس المكان حول التنمية المستدامة، حيث صرح
 Jeffrey)لؤللفية، السيد  األىداف اإلنمائية معيد األرض والمستشار الخاص لؤلمين العام عن

Sachs ) بأن حجم التحدي العالمي لمتنمية المستدامة لم يسبق لو مثيل، حيث حققت مسألة
 مكافحة الفقر تقدما كبيرا في إطار األىداف اإلنمائية لؤللفية، إال أنو ما زال حوالي بميون

إضافة إلى المستويات الخطيرة التي وصمت إلييا حالة البيئة، ، شخص يعيشون تحت خط الفقر
مبليير في حدود سنة ( 09)وارتفاع نمو السكان في العالم والذي يتوقع أن يصل إلى تسعة 

اإلطار  ماه ينميم ين، و غيرىا من التحديات، ولقد صدر ىذه القمة موضوع2050
. االقتصاد األخضرو  ،المستدامةي لمتنمية اتالمؤسس

حماية البيئة في إطار المنظمات الدولية :  المطمب الثاني 
تضافرت الجيود الدولية واإلقميمية والوطنية من أجل إيجاد اإلطار القانوني الفعال  لقد 

كان من الضروري وضع اآلليات ،والقواعد القانونية الدولية لمحد حيث الكفيل بحماية البيئة ، 
  .ن كل االنتياكات الخطيرة التي من شأنيا تيديد الوجود اإلنسانيم

  دور الوكاالت الدولية المتخصصة في حماية البيئة: الفرع األول
المتخصصة ىي ىيئات أنشأت بإرادة الدول تيدف إلى دعم التعاون الدولية الوكاالت  

ية التي تيم مصالح الدول ، الدولي في مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية ، والخدمات
األمم المتحدة بواسطة المجمس االقتصادي واالجتماعي باتفاقيات بييئة وترتبط ىذه المنظمات 

 :التي كان ليا دور فعال في حماية البيئة نجد مايمي خاصة من أىم ىذه الوكاالت
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منظمة األمم المتحدة لمتغذية والزراعة   :أوال
عممية الحماية تمعب منظمة األمم المتحدة لمتغذية والزراعة دورا ميما في تشجيع  

تيدف إلى تمبية االحتياجات األساسية لشعوب األمم مع مراعاة حقوق  حيث،  المستدامة لمبيئة
دعم الزراعة التي تعتمد عمى أساليب تحترم البيئة ، و تحافظ وىذا عن طريق األجيال القادمة ، 

ارد النباتية الجينية ، و العمل عمى المحافظة عمى النظم اإليكولوجية في إطار الشراكة عمى المو
البيئية ،ولتحقيق أىدافيا البيئية جمعت منظمة التغذية و الزراعة كافة أعضائيا في مؤتمر 

حيث أقر إدماج االعتبارات المتعمقة باالستدامة و البيئة في كل األنشطة اإلنمائية ،و  1991
 .1ة أثر مشاريع المنظمة عمى البيئة دراس

بالبيئة باعتبارىا اىتمت منظمة التغذية والزراعة  بالرجوع إلى دستور المنظمة نجد أن
،وفي ىذا اإلطار نصت المادة األولى من دستور المنظمة  واختصاصاتيامن أىم أولوياتيا 

باتخاذه حيثما يكون  تعمل المنظمة عمى دعم العمل الوطني ، و الدولي ، وتوصي"عمى أنو 
 :مناسبا فيما يمي 

صيانة الموارد الطبيعية   -
تعميم و تشجيع التشريعات الوطنية خاصة في الدول النامية  -
 تقديم البعثات بالتعاون مع الحكومات المعنية لمساعدتيا في الوفاء بالتزامنيا المترتبة بقبوليا  -

 .2  "والزراعةتوصيات مؤتمر األمم المتحدة لؤلغذية 
دورا ميما في مجال تغير المناخ والتخفيف من  منظمة األمم المتحدة لمتغذية والزراعة لعبت  لقد

أثاره ، مما جعميا تممك وسائل التحميل وتوقعات مردود المحاصيل ورصد كل األخطار المتصمة 

                                                           
1
 الحقوق كمية االنسان لحقوق الدولي القانون في ماجستير مذكرة البيئة حماية مجال في الدولي التعاون بوخاري فاطمة - 

 .106ص  2010/2011الجزائر المدية فارس يحي الدكتور جامعة
 القانون في دكتوراء رسالة الدولي، القانون أحكام ضوء عمى المستدامة التنمية إطار في البيئة حماية صافية، المال زيد - 2

 .172ص ،2013 الجزائر، وزو، تيزي معمري مولود جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية الدولي
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حكومات بالمناخ واإلعبلم عنيا في الوقت المناسب ،وتعمل المنظمة بشكل دائم مع ال
 .1والجمعيات ومؤسسات البحوث والوكاالت والييئات الدولية

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية   :ثانيا
يقضي بإنشاء الوكالة  قرار  1954الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في شير ديسمبر تبنت 

سنة ، وأصبح نافذا في  1956الدولية لمطاقة الذرية، وتمت دراسة نظاميا األساسي في سنة 
دولة من ضمنيا الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفيتي ، إنجمترا  18بمصادقة  1957

.  2، فرنسا ، وكندا 
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية منظمة حكومية مستقمة تعمل تحت إشراف منظمة األمم  

مكاتب متعددة  عضوا مقرىا الرئيسي بغينا بالنمسا يوجد لدييا 134المتحدة يبمغ أعضائيا 
مكاتب إقميمية توجد في سويسرا بمدينة جنيف ، وفي الواليات  إلىلتنسيق أعماليا، باإلضافة 

أما  المتحدة األمريكية في نيويورك ، و بكندا في مدينة تورنتو، وأخيرا باليابان بمدينة طوكيو ،
بالنسبة لييكميا التنظيمي يتكون من المؤتمر العام ،ويشمل كل الدول األعضاء في الوكالة 

عضوا  13عضوا يتم اختيار  35عضوا و مجمس المحافظين يتألف من  134ويبمغ عددىم 
عضوا يتم انتخابيم من طرف المؤتمر العام حسب التوزيع  22منيم من خبلل المجمس و
من أمريكا البلتينية ، أربعة أعضاء من أوروبا الغربية ،ثبلثة أعضاء  الجغرافي خمسة أعضاء

من شرق أوروبا، و أربعة أعضاء من أفريقيا عضوان من الشرق األوسط وجنوب آسيا عضو 
واحد من جنوب شرق آسيا والمحيط اليادي ، وعضو من الشرق األقصى ،ثم عضو واحد 

 .3بالتناوب 

                                                           
 .40، 39 ص2011،، مصر القاىرة، القانونية، لئلصدارات القومي المركز طل البيئة حماية بشير ىشام - 1
2
 العموم في الماجستير مذكرة اإليراني، النووي الممف ادارة في الذرية لمطاقة الدولية الوكالة دور لوصيف، الوىاب عبد - 

 .15 ص2013 باتنة، جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية دولية، إدارة السياسية
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معايير األمان األساسية لموقاية من  1962لية وضعت الوكالة في شير جويلقد  
وت تفاألخطار اإلشعاعية التي اتخذتيا الدول أساسا لوضع معايير، ولوائح األمان ، ولم 

حول البيئة البشرية 1972لعام مؤتمر ستوكيولم  انعقادالوكالة الدولية لمطاقة الذرية فرصة 
أنشأت  1976وفي سنة  ،ة النوويةلتجري مناقشات في محاور متعددة بخصوص تأثير الطاق

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شبكة دولية لقياس الجرعة 
اإلشعاعية لتطوير المعايير العممية و االستخدامات اآلمنة لممعايير المشعة في الطب 

 والصناعة 
المنظمة البحرية الدولية   :ثالثا
لدولية في مجال حماية البيئة، و التي تساىم بشكل فعال في مواجية من أىم المنظمات ا 

تأسست المنظمة  ،أشكال التموث البحري الناجم عن الحركة البحرية لمسفن ، وناقبلت النفط
، وتعتبر األمانة التنفيذية لمعديد من االتفاقيات البحرية الدولية  1958البحرية الدولية في سنة 
. 1ك إلى تبني تطبيق المعايير الخاصة بالسبلمة واألمن البحريو اإلقميمية تيدف كذل

باإلضافة إلى المساىمة في حل المشاكل المتعمقة بالتموث البحري ،حيث أنشأت  
تعمل عمى تسييل  المنظمة ليذا الغرض لجنة لمبيئة البحرية كآلية لتطبيق النصوص الدولية ،

ميام المنظمة في تحفيز الدول عمى التعاون في تنفيذ المعايير الدولية ، و تقديم المساعدات ، 
 :و من أبرز مبادرات المنظمة الجيود التالية

 1954االتفاقية الدولية لمنع التموث البحار لسنة  -
  1973االتفاقية الدولية لمنع التموث من السفن لسنة   -
قية الدولية المسؤولية المدنية لؤلضرار الناجمة عن التموث بالزيت االتفا -
االتفاقية الدولية المتعمقة بالمعايير المحددة لتدريب المبلحين ومنحيم الشيادات لسنة   -

1978  
                                                           

       ،2010 لبنان، الحقوقية، الحمبي منشورات البيئة، القانوني الدولي لحماية النظام الحديثي، عبد الرحمان عبد صبلح - 1
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االتفاقية الدولية إلنشاء الصندوق الدولي لمتعويض عن األضرار الناجمة عن التموث  -
. 1بالزيت

حماية البيئة في اإلقميمية الدولية  دور المنظمات: الفرع الثاني
تنشأ المنظمة اإلقميمية كييئة دولية مستقمة بموجب اتفاق مجموعة من الدول عمى   

أساس رابطة معينة لتحقيق مصالحيم المشتركة التي قد تكون جغرافية ،أو سياسية، أو 
. وحتى بيئية اقتصادية

المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية    :أوال 
برنامج األمم المتحدة لمبيئة بصيانة البيئة بشتی مجاالتيا ، وكان من بين  لقد اىتم 

وضع برنامج لمبحار اإلقميمية التي قسمت إلى مناطق تحت إشراف الدول المطمة  اىتماماتو
إقميمية متخصصة ألىمية ىذه عمييا ، وعمى ىذا األساس أنشأت في منطقة الخميج منظمة 

المنطقة، التي تصدر ثمثي إحتياجات العالم من النفط وتشيد تطورا كبيرا في مجاالت 
الصناعات البتروكمياوية بعد العديد من االجتماعات و المقاءات تم االتفاق بين دول المممكة 

يران والعراق ، والكويت وسمطنة  عمان ،حيث وقعت العربية السعودية ،ومممكة البحرين ، وا 
،  1979أبريل  24اتفاقية الكويت اإلقميمية لمتعاون في حماية البيئة البحرية من التموث في 

كما تم إنشاء خطة الكويت لحماية المنطقة البحرية المتكونة من خميج العرب ، وبحر عمان ، 
بالزيت والمواد وبحر العرب و تم التوقيع عمى البروتوكول التعاون اإلقميمي لمكافحة التموث 

الضارة في الحاالت الطارئة ، كما تم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة لمطوارئ البحرية ،و من 
بين أىداف المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية تنسيق الجيود بين الدول األعضاء 

األحياء المائية، لممحافظة عمى سبلمة نوعية المياه البحرية، و المحافظة عمى النظم البيئية، و 
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و توحيد جيود الدول المعنية لمحد من التموث، ثم تطورت الحماية القانونية اإلقميمية لمبيئة 
. 1البحرية ليذه المنطقة العربية بتوقيع 

الهيئة اإلقميمية لحماية البحر األحمر وخميج عدن : ثانيا
ن بموجب االتفاقية أنشأت الييئة اإلقميمية لحماية بيئة البحر األحمر، وخميج عد  

قميم عدن ، و إعبلن القاىرة سنة  كييئة حكومية و  1995اإلقميمية لحماية البحر األحمر وا 
،والبروتوكوالت  1982منظمة تنفيذية تعنى بتنفيذ األنشطة واألولويات الواردة في اتفاقية جدة، 

. الممحقة بيا ، وخطة العمل الخاصة باالتفاقية
ية لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدن من مجمس يضم تتكون الييئة اإلقميم  

وزراء الدول األعضاء المكمفين بالبيئة، وىي المممكة األردنية الياشمية، جميورية جيبوتي، 
المممكة العربية السعودية، جميورية الصومال الديمقراطية، جميورية السودان جميورية مصر 

لى إدارة الييئة مجمس وزاري او يجتمع سنويا لممصادقة عمى العربية، والجميورية اليمنية، يتو
السياسات الفنية، و المالية تساعده األمانة العامة لمييئة اإلقميمية لحماية بيئة البحر األحمر ، 
و خميج عدن التي تتكون من موظفين من جميع دول اإلقميم مكمفون بتنفيذ األعمال اليومية ، 

قميم من خبلل نقاط االتصال الوطنية مقرىا الرئيسي في مدينة جدة وتنسيق البرامج مع دول اإل
بالمممكة العربية السعودية تتكفل باتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ اتفاقية جدة ، و خطة العمل 

 .تمبية الحاجات البيئية لئلقميم ،و تعزيز إمكاناتو البيئية إلىالممحقة بيا ، التي تيدف 
إلى السعي الجاد لتحقيق أىدافيا  1995بادرت الييئة اإلقميمية منذ تأسيسيا سنة 

المتعمقة بحماية البيئة الخاصة بإقميم البحر األحمر، وخميج عدن حيث حققت العديد من 
االنجازات في مجاالت حماية البيئة البحرية، والساحمية من خبلل التعاون مع المنظمات الدولية 

صة برنامج األمم المتحدة لمبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي، واإلقميمية خا
وكان ليا الفضل في إنجاز العديد من الدراسات، التي تيم الباحثين، والدارسين في مجال البيئة 

                                                           
1
 2012 ابريل الكويت، ،AFED، والتنمية لمبيئة العربي المنتدى البحرية، البيئة لحماية اإلقميمية المنظمة ابوبكر محمد أدم - 
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البحرية كما تمكنت من إصدار النشرات التوعوية ، و تيتم الييئة كذلك بمجال التعميم البيئي 
مستوى العاممين بإقميم البحر األحمر، وخميج عدن عن طريق الدورات التكوينية ،  برفع 

كما تقوم بتقييم األنشطة البرية المؤثرة عمى البيئة البحرية في إقميم البحر األحمر، وخميج  
عدن، والتي تعتبر من أىم الوثائق المرجعية التي تقع ضمن سمسمة دراسات ، و تقارير البحار 

ة تحتوي عمى دراسات، و تقييم شامل لكل دولة عمى المستوى اإلقميمي تتضمن اإلقميمي
إستراتجيات لممحافظة عمى البيئة البحرية ، و الساحمية من األنشطة البرية كما أصدرت الييئة 

 :إصدارات قيمة أخرى منيا 
الخطة اإلقميمية لمنظومة المناطق المحمية البحرية  -
 1998 -1985عن أبحاث وعموم المحيطات والبيئة البحرية  بيبميوغرافيا  -
  .خطة العمل اإلقميمية لصون الشعاب المرجانية في البحر األحمر، وخميج عدن  -
. الخطة الوطنية لمواجية حاالت تسرب الزيت الطارئة في السودان -
دارتيا في إقميم البحر األحمر  - ، وخميج عدن  الوضع الراىن لمموارد البحرية الحية، وا 
إرشادات لتقييم التأثيرات البيئية ، ونظام اإلدارة البيئية لمشاريع مصائد األسماك واالستزراع  -

 المائي
. 1في البحر األحمر، وخميج عدن

البيئة  دور مجمس الوزراء العرب في مجال: ثالثا 
ز تيدف إلى تعزي 1987مجمس وزراء العرب لمبيئة ىيئة حكومية تأسست في سنة   

الجيود العربية في مجال حماية البيئة ، والمحافظة عمى الموارد الطبيعية من خبلل خطط عمل 
يمثل مجمس ، مشتركة، كما ينسق المجمس مواقف المجموعة العربية في المحافل العربية 

الوزراء العرب اآللية العربية اإلقميمية التي اعتمدتيا دول الجامعة العربية من أجل التنسيق 
 المؤتمر إلىوالتعاون بين الدول العربية في جميع مجاالت البيئة ،ويعود إنشاء المجمس الوزاري 
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في التنمية تحت حول االعتبارات البيئية 1986الوزاري العربي األول الذي عقد في تونس سنة 
إشراف األمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، وبرنامج 
األمم المتحدة لمبيئة، وقد خمص المؤتمر إلى إقرار اإلعبلن العربي عن البيئة و التنمية الذي 

عربي و الدولي في مجال نص عمى المبادئ والتوجيات األساسية لمعمل القطري، والتعاون ال
حماية البيئة ، وتحسين المحيط حيث تضمنت ىذه المبادئ والتوجيات خمس مجموعات في 

البيئة، الوعي البيئي، ودور الفرد أو دور مؤسسات العمم و التعميم ، والبيئة واإلنسان، التنمية 
 ، ولعربية كل عامحتفل بو الدول اتأكتوبر يوما عربيا لمبيئة،  14المؤتمر يوم  اعتمدكما 

لين ؤوتم إنشاء المس 1987/  22/09المؤرخ في 4738بموجب قرار جامعة الدول العربية رقم 
عن شؤون البيئة وتنمية التعاون العربي في كل مجاالت البيئة وتحديد المشكبلت البيئية 

. 1الرئيسية في الوطن العربي وأولويات العمل البلزمة لمواجيتيا  
  حماية البيئة الحكومية فيغير الدولية دور المنظمات :  الفرع الثالث

مم المتحدة ووكاالتيا بعد الوقوف عمى الجيود الدولية المبذولة من طرف ىيئة األ 
فاعل أخر ال يقل إبراز دور  سنتطرق إلىومختمف المنظمات الدولية األخرى، المتخصصة 

ىمزة وصل ميمة في سمسمة الييئات أىمية من حيث السعي إليجاد حمول لقضايا البيئة، ويعد 
 .السابقة من حيث اإلنذار المبكر ، وتنسيق الجيود، والتعاون

  غير الحكوميةالدولية نشأة المنظمات : أوال
بدأ استخدام مصطمح المنظمات غير  1945بعد إنشاء منظمة األمم المتحدة سنة  

شاري الذي تقوم بو ىذه حكومية حيث نص ميثاق منظمة األمم المتحدة عمى الدور االست
مساعدة منظمة األمم المتحدة في مياميا اإلنسانية واالجتماعية ،  من خبللالمنظمات 

                                                           
1
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والسياسية ، تأسست المنظمات الغير حكومية ألغراض متعددة يتفق عمييا مؤسستيا تكون 
.  1موجو لتحقيق أىداف سياسية واجتماعية من أىميا تحسين أحوال البيئة الطبيعية  

في بداية األمر لم تحدد منظمة األمم المتحدة تعريفا صريحا لممنظمات غير حكومية  
جعل منظمة األمم المتحدة تولي اىتماما كبير  ،لكن الدور الكبير الذي تقوم بو ىذه المنظمات

غير ربحية تتكون من أشخاص متطوعين ينظمون التي ىي عبارة عن منظمات ليذه المنظمات 
تحقيق أىداف مشتركة ، وتعتبر المنظمة  إلىوى المحمي والدولي  يسعون أنفسيم عمى المست

. غير حكومية آلية من آليات اإلنذار المبكر ، كما تساعد عمى رصد ،وتنفيذ االتفاقيات
 288رف المجمس االقتصادي واالجتماعي المنظمة غير حكومية بموجب القرار رقم ع 

المية ال تنشأ بموجب معاىدة دولية، وتأكد دور بأنيا منظمة ع 1950فبراير  27الصادر في 
التي تم من خبلليا تعديل  21من أجندة  23ىذه المنظمات في التنمية المستدامة في الباب 

العبلقة بين المنظمات غير الحكومية ، ومنظمة األمم المتحدة ، حيث أعطيت ليذه المنظمات 
ئمة والتي من الصعب جدا حميا، أما األولوية القصوى في إيجاد حمول لبعض القضايا القا

كل منظمة دولية لم تنشأ عن طريق " منظمة اليونسكو فقد عرفت المنظمات الغير حكومية بأنيا
ووظائفيا بطابع غير حكومي ،و تضم نسبة كبيرة من  اتفاق بين الحكومات ،وتتسم أىدافيا

بيا ىيئة إدارية دائمة ليا المجموعات ،أو األفراد كأعضاء منضمين من ببلد متعددة، وتتوفر 
منظمات خاصة تتابع  "عرف البنك العالمي المنظمات غير حكومية بأنيا كما ، "تكوين دولي 

نشاطات، وأىداف ألجل إغاثة المنكوبين ،وترقية مصالح الفقراء ، و حماية البيئة و تقديم 
 .2"الخدمات االجتماعية األساسية واالىتمام بتنمية المجتمع 

                                                           
1
 الممك جامعة اإلعبلمي، اإلنتاج مركز التطوعية، المبادرات المدني والمجتمع األىمية المنظمات الفيبللي، يحي بن عصام. - 

 .23 ص العزيز، عبد
 أصدقاء منظمة الخاص لمقطاع االجتماعية المسؤولية ترقية في الحكومية غبر الدولية المنظمات دور قواسمي لطفي-- 2

 .12-11 ص ص ،2013 باتنة لخضر الحاج جامعة السياسية العموم في ماجستير مذكرة أنموذجا األرض
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ىذه التعارف يتبين لنا غياب عضوية الحكومات في المنظمات الغير حكومية من خبلل 
السمطة ،وعمميا يصب حول  إلىتحقيق الربح ،وال الوصول  إلى، وان ىذه المنظمات ال تسعى 

. القضايا االجتماعية اإلنسانية ذات المصمحة العامة 
األسس القانونية لممنظمات الدولية غير حكومية  :ثانيا 
تستمد المنظمات الدولية الغير حكومية أساسيا القانوني من مجموعة من األحكام   

الموزعة عبر العديد من الوثائق الدولية واإلقميمية أىم ىذه الوثائق ميثاق منظمة األمم المتحدة 
الذي وضع المبنة األولى لمتأسيس القانوني لممنظمات الدولية غير حكومية من خبلل نص 

تي تأكد أن ىذه المنظمات ىي أحد آليات القانون الدولي التي تممك القدرة عمى ال 71المادة 
من جية أخرى نصت  ،القرارات الحاسمة معتبرة إياىا طرفا من أطراف المجتمع الدولي اتخاذ
أنو لكل شخص الحق في حرية  1948لعام  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعبلنمن  20المادة 

في العيد  1966والجمعيات السممية ثم تعزز ىذا الحق في سنة  االشتراك في االجتماعات،
المتان نصنا عمى التوالي عمى  22و  21الدولي لمحقوق المدنية والسياسية من خبلل المادتان 

.  1حق االجتماع السممي، وحق تكوين الجمعيات 
مثل في الميثاق أما الوثائق اإلقميمية التي تستند إلييا المنظمات الدولية غير حكومية تت  

 11و  10حيث نصت المادتان  1950الذي تم التوقيع عميو سنة  اإلنساناألوروبي لحقوق 
. 2منو عمى شرعية المنظمات الدولية الغير حكومية عمى الصعيد اإلقميمي

دعما كبيرا لتأسيس  1981والشعوب العام  اإلنسانورد في الميثاق اإلفريقي لحقوق  
حكومية في إفريقيا بإقراره حرية إنشاء الجمعيات الطوعية في نص المنظمات الدولية غير 

                                                           
1
 2009 ،الجزائر، والتوزيع والنشر لمطبع ىومة دار ،الدولي القانون في حكومية غير الدواية المنظمات ،اهلل سعد عمر - 

 .62ص
 .14، 11 رقم بالبروتوكولين والمتمم المعدل 1950 سنة عميو المصادق اإلنسان لحقوق األوروبي الميثاق - 2
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 اإلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق  16؛ وفي نفس السياق تضمن نص المادة 210المادة 
 .161حرية التجمع ،وتكوين الجمعيات الطوعية في المادة  1969لسنة 
  المنظمات غير حكومية المهتمة بالبيئةأمثمة عن : ثالثا
في مجال حماية البيئة، وال  الناشطةيوجد العديد من المنظمات الدولية غير حكومية  
. مكننا في ىذا السياق حصرىا جميعاي
 : WWFالصندوق العالمي لمطبيعة  -1
تأسس في  ،الصندوق العالمي لمطبيعة من أىم المنظمات غير حكومية الميتمة بالبيئة 

الت البحث و تطوير المحافظة عمى البيئة ، بعمل الصندوق في مجا 1961ابريل  26
دولية غير  أكبر منظمةواستعادة عناصرىا من جديد ، ويعتبر الصندوق العالمي لمطبيعة 

حكومية تتبنى سياسة المحافظة عمى المستقبل يقدر عدد مؤيدييا حوالي خمسة مبليين في كل 
عمى البيئة من أبرز مقاصد  دولة في مشاريع الحفاظ 100أنحاء العالم وتعمل في أكثر من 

- :الصندوق العالمي لمبيئة 
االىتمام باألنواع  وقف التدىور البيئي بناء مستقبل يعيش فيو البشر في وئام مع الطبيعة -

  .الميددة باالنقراض
والنظم اإليكولوجية  االىتمام بالتنوع البيولوجي في العالم كالمحيطات والسواحل ،والغابات، -

ينتيج الصندوق العالمي لمطبيعة إستراتجية تحقيق األىداف المسطرة التي   --لممياه العذبة 
نوعا من األنواع الميددة باالنقراض بما في ذلك الفيمة ،والتونة والحيتان  36 استعادةتركز عمى 

مناطق انبعاث الكربون  06 ، و الدالفين ، وخنازير البر وبرامج البصمة البيئية الذي ييتم ب
. 2،األراضي الزراعية ، وأراضي الرعي ،والصيد ، والغايات والمياه 

 

                                                           
 نيروبی عشر الثامنة الدورة في األفارقة الوزراء مجمس طرف من عميو المصادق والشعوب اإلنسان لحقوق اإلفريقي الميثاق - 1

 .1948 /30/04في بوقوتا في مبرمال اإلنسان لحقوق األمريكية المنظمة ميثاق  -4 10 المادة 1981
2
 Almrsal/com - االلكترونية المرسال مجمة الدين سعد اسماء - 
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:  منظمة أصدقاء األرض  -2
مجموعة من المنظمات البيئية المحمية الصغيرة تنطوي ىي منظمة أصدقاء األرض 

ل في إطار دولة تعم 77مميون ناشط ، و تتواجد في  2تحت لواء شبكة عالمية تضم أكثر من 
لمنظمة المنظمات الغير حكومية تتمتع برئية مراقب لدى عدد كبير من المنظمات الدولية منيا ا

المنظمة العالمية لمصحة، وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة وغيرىا من الدولية لمتغذية والزراعة ، 
 DAVID  مقرىا الرئيسي بأمستردام تأسست عمى يد الناشط دفيد بوار ،الييئات الدولية
BROWER 1حد النشطاء المدافعين عن البيئة، وكان المدير التنفيذي لنادي سيرا أوىو 

CLUB SIERRA  الذي يجمع أثرياء كاليفورنيا الميتمين بالمشي عمى األقدام والتصوير
 1969وفي سنة  منظمة تيتم بالقضايا البيئية، إلىىذا النادي  وتم تحويل ،الفوتوغرافي والتنزه

في نفس السنة منظمة أصدقاء  ليؤسس ،تنحى من إدارة النادي بطمب من األعضاء المؤسسين
. األرض كمنظمة غير حكومية تيتم بالقضايا البيئية و االجتماعية 

إلى وضع برامج مستدامة وتحقيق العدالة االجتماعية منظمة أصدقاء األرض تيدف 
أورو من مصادر متعددة منيا الجماعات  1.16700إلى حوالي العالمية تصل عائداتيا المالية 

الوطنية والييئات اإلنسانية بأوروبا والواليات المتحدة األمريكية تسعى منظمة أصدقاء األرض 
العالمية إلى تحقيق العديد من المشاريع البيئية المتعمقة بالطاقة، التغير المناخي، التعدين 

لتجارة المستدامة بيئيا ،وكل القضايا الحساسة ذات الصمة ،واألراضي الرطبة ،والتصحر وا
. 2بالبيئة  

وفي سبيل ذلك تعمل منظمة أصدقاء األرض العالمية عمى استقطاب الحكومات   
واألحزاب السياسية والشركات من خبلل المقاءات ، واالجتماعات والتظاىرات مستعممة التقنيات 

 :تحقيق ما يمي  الحديثة الستدراج كل الييئات من أجل 
                                                           

 .249 ص ، 2014 تشرين 23 الحقيقة مجمة البيئي األمن ىايجنو الناصر عبد ،ىياجنة زياد الناصر عبد - 1
 أصدقاء منظمة الخاص لمقطاع االجتماعية المسؤولية ترقية في الحكومية غبر الدولية المنظمات دور قواسمي لطفي - 2

 .99، 96ص  ص. 2013 باتنة لخضر الحاج جامعة السياسية العموم في ماجستير مذكرة أنموذجا األرض
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نقاذ البيئة من التموث - . الحفاظ عمى الطابع البيئي لؤلرض حماية األرض من الفساد ، وا 
 .المشاركة العامة في صناعة القرار اليادف إلى حماية البيئة ،وتسير الموارد الطبيعية  -
. تحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية -
 .عالمي، والمحميةالتنمية المستدامة عمى المستوى ال -
:  منظمة السالم األخضر -3
 40منظمة غير حكومية تطوعية ناشطة في مجال حماية البيئة ممثمة في حوالي ىي  

 ،ورباربثبلثة أالف عضو متواجدين في أمريكا الشمالية، والجنوبية وأعدد أعضائيا دولة يقدر 
وتولي أىمية خاصة لممحافظة عمى البحار ، والغابات، وحماية  تيتم كثيرا بقضايا البيئة،

الثروات ، والموارد الطبيعية ، تعمل بجد لمحد من أسمحة الدمار الشامل النووية والكيماوية ، و 
. 1من االستخدام المفرط لممبيدات الكيماوية السامة

 1971في سنة السبلم األخضر منظمة عالمية مستقمة تعني بشؤون البيئة ، نشأت   
بكندا ،يوجد مقرىا بأمستردام في ىولندا، إضافة إلى عدة فروع حول العالم ، ويدير كل مكتب 

من مكاتب المنظمة مجمس إدارة يعين ممثبل عن المكتب يعرف بأمين المجمس، وىي منظمة ال 
يم الدراسات، تتوخى الربح تمتاز بالتمثيل الدولي الواسع ، تيتم بدراسة المشكبلت البيئية، و تقد

والحمول الممكنة ، كما تتميز برفضيا الدائم لكل المساىمات المالية من الحكومات، والشركات 
، تعتمد أكثر عمى  قراراتياوالمؤسسات الممحقة بيا حرصا منيا عمى الحفاظ عمى استقبللية 

  .2المساىمات الفردية ،واليبات من الجمعيات الخيرية 
 

                                                           
1
 117 ص سابق مرجع اهلل سعد عمر - 

 الحقوق كمية العام القانون في دكتوراء رسالة البيئي الدولي القانون تطوير في حكومية غير المنظمات دور قويدر شعشوع - 2
 311ص  2013/2014 تممسان بمقايد بكر أبي جامعة السياسية والعموم



 

 

 

الفصل الثاني 
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أسس المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية   :المبحث االول 

لممسؤولية الدولية عدة عناصر ينبغي توافرىا من أجل سريان ىذا النظام ان اسس   
قد تطورت بشكل كبير  القانوني، وتتمثل ىذه العناصر في ضرورة وجود فعل يرتب المسؤولية

لذي شيدتو الحياة البشرية المعاصرة، حيث متسارع مسايرة لمتطور العممي و التكنولوجي او
اتخذت مفيوما حديثا يميزىا عن سائر قواعد المسؤولية  

 اإلطار المفاهيمي لممسؤولية الدولية و الضرر البيئي: المطمب األول 

تعتبر المسؤولية الدولية وسيمة قانونية ىامة و ضرورية لحماية البيئة و منع وقوع  
عد ىذه المسؤولية قد تطورت بشكل كبير و متسارع مسايرة لمتطور اإلضرار بيا، غير أن قوا

العممي و التكنولوجي الذي شيدتو الحياة البشرية المعاصرة، حيث اتخذت مفيوما حديثا يميزىا 
األخرى، مما يستوجب التطرق  1عن سائر قواعد المسؤولية المطبقة  في فروع القانون الدولي

  .رة عامةلمفيوم المسؤولية الدولية بصو

ن الضرر بصورة عامة ىو الشرارة األولى التي يبدأ معيا التفكير في مساءلة من كما أ
يتسبب فيو، فيو ركن من أركان المسؤولية المدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية، وىو الذي 
يعطي الحق في طمب التعويض من مسببو و يبرر الحكم بو، غير أن الضرر البيئي بصورة 

تمف عن غيره من األضرار التقميدية المعروفة من حيث القواعد التي تحكمو فيما خاصة يخ
تقدير التعويض الالزم لجبره، و يرجع ذلك أساسا إلى ويتعمق بتقرير المسؤولية المترتبة عنو 

 .اختالف مفيوم الضرر البيئي و خروجو عن المفيوم التقميدي لمضرر

المسؤولية الدولية المترتبة في مجال الضرر  بناء عمى ما سبق، فإن البحث في حقيقة 
 .البيئي يقتضي منا قبل كل شيء تحديد مفيوم كل من المسؤولية الدولية و الضرر البيئي

                                                           
1
 دراسة " الدولية واالتفاقيات الوطنية التشريعات ضوء في التموث من البيئة لحماية القانونية الجوانب ، فيمي مصطفى خالد - 

 .11، ص  .2011 ، األولى الطبعة ، االسكندرية ، الجامعي الفكر دار ، " مقارنة
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 المسؤولية الدوليةمفهوم : الفرع األول

ه دولة انت عمال غير مشروع  بتعويض نظام القانوني الذي تمزم  بموجبالمسؤولية ىي   
عمى عاتق   إالتقع   ن ىذا العمل  وبذلك  فان  المسؤولية  الدولية  الدولة  اخرى تضررت م

.  تثيرىا   إال الدولة  لمصمحتيادولة  ،وال

 ويشكل العام، الدولي القانون في بيا المسمم المبادئ من الدولية المسؤولية مبدأ أصبح 
 قواعده لتنفيذ جيدة ليةآ باعتباره الدولي القانوني لمنظام األساسية األركان أحد المبدأ ىذا

 الدولية المسؤولية حول قانون مشروع الدولي القانون لجنة تبنت وقد أحكامو، إلزامية وتكريس
 المسؤولية يستوجب ما دولة من يصدر دوليا مخالف فعل كل " : أن عمى نصت 1980 سنة

 .1الدولة ليذه الدولية

 الدولة انتياك نتيجة تنشأ نونيةقا الفقيو طرف من عامة نظر وجية من تعريفيا تم وقد 
 لحقيا مما األخيرة بتعويض ىاألول تمتزم ، أخرى بدولة ضرر إلحاق عميو يترتب دولي اللتزام
 لذلك حد وضع وضرورة بالبيئة، يمس أصبح الذي التموث ضخامة كتشافنتيجة ال ضرر من
 حيث البيئة، حمايةب كفيل دولي قانوني نظام إيجاد الدولي المجتمع أعضاء عمى لزاما كان
 حقيقي تفعيل إطار في مسؤولياتيا لتحمل الدول بين التعاون ضرورة إلى ستوكيولم مؤتمر أشار

 .البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية ومضمون لمحتوى

 ماهية الضرر البيئيالفرع  الثاني  

يئة باعتبارىا إن تحديد المقصود بالضرر البيئي يقتضي منا التطرق أوال إلى تعريف الب 
جوىر اىتمامنا في ىذا البحث و محل الضرر المستيدف بالدراسة، ثم االنتقال إلى تعريف 

: الضرر الذي يقع عمييا، وذلك وفقا لما يمي

                                                           

 246 ص ، السابق المرجع، فيمي مصطفى خالد 1-
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 تعريف الضرر البيئي -أوال

  :لمضرر البيئي التعريف الفقهي -1

شخاص، أو الضرر المسبب لأل: "الضرر البيئي بأنو Robert Drago"يعرف الفقيو   
من خالل ىذا التعريف تصبح البيئة مصدر . 1األشياء من طرف المحيط الذي يعيشون فيو

 .الضرر و ليست ضحية ىذا األخير

كل ضرر يصيب المحيط مباشرة : "فيعرفو بأنو" Francis Caballero"أما الفقيو  
الفا لسابقو، ىذا التعريف خ. 2بغض النظر عن النتائج التي تمحق األشخاص أو الممتمكات

. يعتبر أن البيئة ضحية الضرر بصرف النظر عن آثاره عمى األشخاص و األموال

لوجوب التمييز بين " Michel Pneur"أمام ىذا التناقض بين التعريفين، ذىب الفقيو  
أضرار التموث التي تحدث لألفراد و األموال و األضرار التي تصيب البيئة الطبيعية، غير أن 

قو عارض ذلك معتبرا أن الضرر البيئي مماثل بضرر التموث، و أن كالىما جانب من الف
يساىمان في إتالف و إفساد العناصر الطبيعية مثل الماء و اليواء و التربة، و منيم الفقيو 

"Jean Carbonnier "ذلك االعتداء عمى حق كل فرد في : "الذي عرف الضرر البيئي بأنو
. 3"وسط صحي نقي

                                                           
1
ج رقم . ج. ر. ، يتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستداعية، ، ج2003يوليو  19، المؤرخ في 10-03القانون رقم  - 

 .7، ص 2003يوليو  20، الصادرة بتاريخ 43
2
 :ورد النص األصمي كاآلتي - 

"Le donamage causé aux personnes ou aux choses par le milieu dans le quel elles vivent Voir: 
Michel Prieur, droit de l'environnement, 4 **** éd, Dalloz delta, France, 2001, p 868. 

3
 :ورد النص األصمي كاآلتي - 
"Chaque individu ait un droit subjectif a la pureté naturelle de son cadre de vie, toute pollution 

serait alors une violation de ce droit". Ibid, p 869 
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ىاء العرب، فنجد أن التعريف الذي أورده الدكتور أشرف عرفات أبو حجازة أما عند الفق 
ذلك الضرر الذي : "في االتجاه األخير، حيث ذىب إلى القول بأن الضرر البيئي ىو يصب

يغطي في وقت واحد أضرار التموث التي تحدث لألشخاص أو األموال أو األنشطة و 
ىا، و التي تتمثل في االنحيار و التدىور التدريجي المصالح، و األضرار التي تحدث لمبيئة نفس

.  1لمتوازن الطبيعي بين العناصر المشكمة ليا مع مرور الزمن

  :لمضرر البيئي التعريف القانوني -2

 ورد تعريف الضرر البيئي في عدة اتفاقيات و نصوص قانونية دولية، منيا عمى سبيل ا
بالمسؤولية المدنية عن  "المتعمقة 1993يونيو  21لمثال اتفاقية مجمس أوربا المعتمدة في 

ذلك الضرر : األضرار الناتجة عن األنشطة الخطرة بالبيئة، و التي عرفت الضرر البيئي بأنو
المتعمق بحاالت الوفاة أو األضرار الجسدية، كما يشمل كل خسارة و كل ضرر يحدث 

ضرر أو األصل الموجودة في موقع لألموال، فيما عدا األضرار التي تحدث لممنشأة المسببة لل
النشاط الخطير، أو تحت سيطرة أو رقابة المستثمر، بما فيو كل خسارة أو ضرر ناتج عن 

". إتالف أو تمويث أو إفساد البيئة إذا كان غير معتبر ضمن األضرار السابقة

ومن جية أخرى، فإن برتوكول بازل بشأن المسؤولية و التعويض عن الضرر الناجم عن  
نقل النفايات الخطرة و التخمص منيا عبر الحدود، عالج بدوره الضرر البيئي معتبرا بأنو 

  :"يعني

فقدان الحياة أو اإلصابة الشخصية،   -

فقدان الممتمكات أو اإلضرار بالممتمكات بخالف الممتمكات التي يممكيا الشخص المسؤول  -
عن الضرر وفقا ألحكام ىذا البروتوكول،  

                                                           
1
 .38، ص 2006أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ المموث يدفع، بدون عدد الطبيعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 
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دخل المستمد مباشرة من منافع اقتصادية ناجمة عن أي استخدام لمبيئة، يحدث نتيجة فقدان ال -
 اإللحاق األضرار بالبيئة مع مراعاة الوفورات و التكاليف،

تكاليف التدابير الالزمة السترجاع حالة البيئة المتضررة، و تنحصر في تكاليف التدابير  -
التدابير الوقائية، بما في ذلك أي خسائر أو أضرار تكاليف  المتخذة فعميا أو المقرر اتخاذىا، 

ناجمة عن ىذه التدابير  

أما الضرر البيئي في إطار برنامج األمم المتحدة لمبيئة، فقد عرفو الفريق العامل المعني  
بالمسؤولية و التعويض عن األضرار البيئية الناشئة عن أنشطة عسكرية في تقريره المؤرخ في 

كل تشويو لمبيئة، أي إحداث تغيير ليا، يمكن قياسو عمى جودة مكون، : " 1، بأنو1996مايو 
، و مقدرتيا (بما في ذلك القيم المتعمقة باالستعمال و غير االستعمال)أو أي مكونات لمبيئة 

مقبولة من الحياة و توازن إيكولوجي قابل لمبقاء، فاألضرار البيئية  عمى مساندة و استدامة نوعية
 ".ر و تشويو إلحدى مكونات البيئة التي ال تكون قيمتيا األولى تجاريةتشمل كل تغيي

نالحظ من خالل ىذه التعاريف القانونية أنيما تشترك في اعتبار أن الضرر البيئي ىو  
كل ضرر يمس البيئة نتيجة لتشويييا و اإلخالل بالتوازن الطبيعي لمختمف عناصرىا، و ما 

. حق باألشخاص و الممتمكات و المصالح االقتصاديةيترتب عن ذلك من أضرار مادية تل

 خصائص الضرر البيئي :ثانيا  

لمضرر البيئي خصائص معينة تميزه عن غيره من األضرار التقميدية المعروفة، و تتمثل  
:  ىذه الخصائص فيما يمي

                                                           
1
مذكرة من األمين التنفيذي، المسؤولية و الخير التعويضي عن الضرر الناشئ عن حركات الكائنات الحية الحورة عبر  - 

 5-1لى المجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية، االجتماع الثاني، نيروي، الحدود، مقدمة إ
 :راجع شبكة المعمومات الدولية عمى الموقع التالي. 21، ص ( UNEP /CBD / ICCP/ 3/  2)، وثيقة رقم 2001أكتوبر 

 22:20الساعة 12/06/2019تاريخ اطالع عمى الموقع  
https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/icep-02/official/cep-02-03-ar.doc 
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 الضرر البيئي ضرر غير شخصي  -1

ا المختمفة، و بالتالي فال إن الضرر البيئي ىو ضرر عيني يصيب البيئة في عناصره 
، فشرط المصمحة في دعوى 1يعقل أن يؤول التعويض لمبيئة االنتفاء الشخصية القانونية ليا

 .2التعويض يستمزم أن يكون المدعي قد تضرر شخصيا، إذ ال دعوى بدون مصمحة

ا ىذه الفكرة لم تدم طويال نظرا التساع ظاىرة اإلضرار بالبيئة و تمويث مختمف عناصره 
، و انعکاس آثارىا عمى األشخاص و حقوقيم وممتمكاتيم، حيث صدرت جممة من النصوص 
القانونية ذات الصمة بالبيئة، أعطت الحق لجمعيات حماية البيئة في تحريك الدعاوى القضائية 

، كما استقر القضاء عمى ذلك خروجا عن األحكام 3لممطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي
، ففي فرنسا مثال قضت الكثير من المحاكم بالتعويض عن الضرر البيئي العامة  لمتعويض
المساس بالطابع الجمالي إلقميم معين، حتى و إن لم يكن ىناك ضرر  الذي تسبب في

شخصي، فيكفي أن يكون ىناك ضرر أصاب الحق في البيئة في مختمف عناصرىا باعتبارىا 
 .4من األموال المشتركة 

 

 

                                                           
1
حميدة جميمة، النظام القانوني لمضرر البيئی و آليات تعويضو، دون عدد القميعة، دار الخمدونية لمنشر و التوزيع، الجزائر،   - 

 .78، ص 2011
2
المسؤولية المدنية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي عبد اهلل تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي و تعويضو في  - 

 44، ص 2013الحقوقية،  بيروت، 

3
المتعمق بحماية البيئة  10-03من القانون رقم  37و  36من أمثمة ىذه النصوص القانونية في التشريع الجزائري، المادتين  - 

 في إطار التنمية المستدامة، السابق الذكر

4
بشأن الدعوى التي ترمي إلى إصالح الضرر  1989نوفمبر  02: ل في حكميا الصادر بتاريخلقد قضت محكمة بروكس - 

البيئي بأنو حتى و إن لم يكن ىناك ضرر شخصي، فإنو يكفي أن يكون ىناك ضرر أصاب الحق في البيئة في مختمف 
 82حميدة جميمة، المرجع السابق ، ص : عناصرىا باعتبارىا من األموال المشتركة نقال عن
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 ذو طابع انتشاريالضرر البيئي   -2

المكاني و الزماني، ذلك أن  هطاقنإن الضرر البيئي ىو ضرر غير محدد من حيث  
ىذا النوع من الضرر الناجم عن تموث اليواء أو البحار يتعدى إقميم الدولة مصدر التموث بفعل 

ر ، مما دفع الدول إلى التحرك باسم المصمحة و المصير المشترك في إطا1التيارات المختمفة
االتفاقيات و المؤتمرات و المنظمات الدولية، و ذلك من أجل اتخاذ اإلجراءات الضرورية لمحد 
من آثاره و طابعة االنتشاري فيو ال يعترف بالحدود الجغرافية و ال بالفترة الزمنية، مما يطرح 
 العديد من الصعوبات فيما يتعمق بالمطالبة القضائية بالتعويض عنو، خصوصا في الحاالت

. التي ال تظير آثاره فييا إال في المستقبل

 : يالضرر البيئي ضرر متراخ  -3

إن الضرر البيئي و فضال عن كونو ضرر غير شخصي و انتشاري في أغمب األحيان،  
، إذ أن آثاره ال تظير إال بعد مرور فترة زمنية طويمة (تدريجي) يفيو يعد أيضا ضرر متراخ

أو سنوات، و يتأكد ىذا المعنى من خالل أحكام بعض نوعا ما، قد تستغرق عدة شيور 
االتفاقيات الدولية المنظمة لممسؤولية المدنية عن أضرار التموث، إذ تجعل مدة انقضاء الحق 

في المطالبة بالتعويض طويمة نسبيا تصل إلى عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث، أو النشاط 
الضرر التراكمي، كالضرر اإلشعاعي الذي يعد  المولد لمضرر، لذلك يطمق عميو البعض تسمية

 .أخطر األضرار التكنولوجية

 

                                                           
1
، و الذي لم 1986أبريل  29يتجمى الطابع االنتشاري لمضرر البيئي في عمة أحالت، أبرزىا انفجار محطة تشرنوبل بتاريخ  - 

، بل اعتقادات التشمل دول أوربا تقريبا و بدرجات متفاوتة الخطورة نقال عن (تقتصر آثاره عمى روسيا االتحاد السوفييتي سابقا
لقانوني لممسؤولية الدولية عن األسرار البيئية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العالقات محمد حمداوي، األساس ا: 

 2، ص 2009-2008: الدولية، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة الدكتور الطاىر موالي، سعيدة، الموسم الجامعي
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 :البيئي ضرر غير مباشر الضرر -4

الضرر غير المباشر ىو الضرر الذي ال يتصل بصفة مباشرة مع الفعل الضار، حيث  
تتداخل عوامل أخرى بين الفعل و النتيجة، و ذلك بخالف الضرر المباشر الذي ينشأ بصورة 

اشرة عن الفعل الضار، حيث يكون وقوع الفعل شرطا الزما لوقوع الضرر، و ىو الوحيد مب
القابل لمتعويض مثمما أقرتو التشريعات و أجمع عميو الفقو و القضاء، أما الضرر البيئي فيو 
ضرر غير مباشر يصيب المواد و العناصر المشكمة لمبيئة، و من ثم ينتقل إلى األشخاص و 

لضرر غير المباشر كما يراه بعض الفقو الدولي ىو ضرر تابع لضرر آخر الممتمكات، فا
. 1 رئيسي و نتاجا لو، فيو يمي الضرر المباشر غالبا في ظيوره

ولما كانت البيئة غير قابمة لمتممك الخاص، فإن الضرر البيئي يكون غير قابل   
باعتبارات عديدة عمى  لمتعويض، إال أنو و نظرا لطبيعة و خصوصية ىذا الضرر، و ارتباطو

رأسيا مقتضيات التطور التكنولوجي، فضال عن جسامة و تسمسل اآلثار المترتبة عنو، فقد بات 
من الضروري تعويض الضرر البيئي و إن كان غير مباشر شريطة أن يكون متصال اتصاال 

ات واضحا بالفعل الضار، وىو األمر الذي أقرتو العديد من النصوص الدولية و التشريع
 .2 الوطنية بما فييا التشريع الجزائري

أسس المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية :  المطمب الثاني

الفعل المرتب لممسؤولية  عن  األضرار البيئيةأسس المسؤولية الدولية  عن تعتبر   
 ينقسم   الى قسمين  نظريةالدولية ما ىو إال محاولة لمبحث عن أساس ىذا الجزاء الدولي، 

نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية و الخطأ كأساس لممسؤولية الدولية عن األضرار البيئية 
. الدولية عن األضرار البيئية

                                                           
1
 .69حميدة جميمة، المرجع السابق، ص  - 

2
 .المتعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، السابق الذكر  10-03ن رقم من القانو 37المادة  - 
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 نظرية الخطأ كأساس لممسؤولية الدولية عن األضرار البيئية: الفرع األول

 تعني  نظرية الخطأ أنو ال يمكن مساءلة الدولة ما لم يصدر عنيا خطأ أدى إلى إلحاق 
وأصل .ضرر بدولة أخرى، سواء كان ىذا التصرف غير المشروع عمديا، أو إىماال غير متعمد

في " Grotus"ىذه المسؤولية القانون الداخمي والتي نقمت إلى القانون الدولي بفضل الفقيو 
م، وقد اعتمدت عمييا أحكام القضاء بشكل أساسي إلى غاية منتصف القرن 18القرن 

 .1العشرين

الدولة تسأل عن تصرفات رعاياىا إذا نسب خطأ أو إىمال إلى رية الخطأ أن يقصد بنظ
الدولة ذاتيا، فتنشأ مسؤوليتيا عندئذ، عمى أساس اشتراكيا في وقوع التصرف الخاطئ من 

رعاياىا في وقوع الضرر نتيجة إىماليا في الحيمولة دون وقوع التصرف الخاطئ من رعاياىا، 
ي شكل من األشكال، بامتناعيا عن معاقبة المخطئ أو تمكينو ألنيا أجازت ىذا التصرف بأ

. 2من اإلفالت من العقاب

فمسؤولية الدولة حسب ىذه النظرية ال يترتب إال إذا قامت الدولة بخطأ أضر بغيرىا من   
الدول، وىذا يعني أن الواقعة ىي التي تولد المسؤولية الدولية، إلى جانب عدم مشروعيتيا، وأن 

 .3، كاإلىمال أو الغش أو التقصيرتكون خطأ

أنصار نظرية الخطأ يرفضون أن تقوم المسؤولية إال إذا ارتكب المسؤول بناء عمى ذلك فإن 
خطأ أو أسيم فيو عمى األقل ويكون ذلك في حدود اختصاصو كما ىو مبين في القوانين 

ون الداخمي وأضر بو الداخمية، غير أنو في حالة ما إذا ارتكب ذلك المسؤول عمل مخالف لمقان
. الغير فإن أنصار النظرية ال يرتبون المسؤولية الدولية عمى الدولة

                                                           
1
 .28ص  2009سنة  -ط .ب -الجزائر  -دار ىومة  -المسؤولية الدولية في قانون الفضاء  –بن حمودة ليمى  - 

 .300، ص 1984لقاىرة، النظرية العامة، دار النيضة العربية، ا. صالح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي   - 2
بوعزيز مولود، المسؤولية الدولية لمدولة عن إعمال أفرادىا العاديين، بحث لنيل شيادة الماجستير في القانون الدولي  - 3

 .88، ص 1988والعالقات الدولية، المعيد الوطني التعميم العالي لمعموم القانونية واإلدارية، تيزي وزو ،
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  :من بينيا عدة انتقاداتنو وجيت ليذه  النظرية أغير 

 . إن النظرية مشحونة بالعناصر النفسانية التي يصعب تحميل وتقدير مداىا  -

 .ننقميا كما ىي إلى اإلطار الدولي شأن في القانون الخاص، وال يمكن أن نظرية الخطأ ليا -

نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية الدولية عن األضرار البيئية :  الفرع الثاني

                         Anziloti »اإليطالية ( قد نادي بيذه النظرية زعيما المدرسة اإلرادية 
تقوم بين  قة السببية التيوعندىما أن المسؤولية الدولية تبنى عمى مجرد عال«Cavaglieriو 

 نشاط الدولة و بين الفعل المخالف لمقانون الدولي، فيي مسؤولية ذات سمة موضوعية و تستند
 .1إلى فكرة الضمان

 

قد راجت ىذه النظرية ووجدت ليا صدى واسع السيما فيما يتعمق باستخدام الذرة ل
الفضائية واألقمار الصناعية األمر والطاقة النووية، إضافة إلى االستخدامات الحديثة لألجسام 

الذي يجعل االعتماد عمى نظرية الخطأ عسيرا جدا وىذا لتعذر إثباتو، كما أن ىذه األنشطة ال 
يحظرىا القانون الدولي مما يجعل االعتماد عمى نظرية الفعل غير المشروع دوليا غير ممكن 

ى فكرة أن من يقوم بنشاطات في ىذه الحالة، وعمى ىذا األساس فإن ىذه النظرية تقوم عل
خطرة يجب أن يتحمل المسؤولية عن المخاطر التي تنجم عن ىذه النشاطات من دون حاجة 

. اإلثبات وقوع خطأ أو إخالل بالتزام دولي

االتفاقيات الدولية التي كرست  بالرجوع إلى النصوص الدولية نجد أن ىناك العديد من
 عمى غرارفي مجال الطاقة النووية واستخداميا، المسؤولية الدولية عمى أساس المخاطر 

                                                           
1
 .42، 2010لمسؤولية الدولية، دار ىومة، الجزائر، الطبعة الثانية ،أعمر يحياوي، قانون ا - 
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حول الخسائر الناتجة عن الطاقة النووية، فقد  1960جويمية  29معاىدة باريس المبرمة في 
منيا عمى أن مدير المرافق النووية مسؤول عن كل حادث نووي يحدث في  03نصت المادة 

فا يحدد حجم المسؤولية المعاىدة سق" من ممحق  03ىذه المرافق، كما وضعت المادة 
حول  1963ماي  21ماليين وحدة نقدية، وكذا معاىدة فيينا المبرمة في  5والتعويض مقدرا ب 

المسؤولية المدنية في األمور النووية، مشيرة في المادة الثانية منيا بأن الشخص المشرف عمى 
ف المعتمد في اتفاقية المفاعل النووي مسؤول عن األضرار الناشئة عنو، كما اعتمدت نفس السق

. باريس في مجال تقدير حجم التعويض

بذلك تعتبر نظرية المخاطر أكثر مالئمة لألساس الحقيقي لممسؤولية الدولية  نتيجة 
لمعديد من المزايا التي تتمتع بيا اذ انيا تقوم عمى تأمين لمعالقات بين الدول بشكل ودي ذلك 

كانت تستطيع أن تتحمل من المسؤولية عن أفعال يرتكبيا التأمين الذي يبدو خياال لو أن الدولة 
موظفوىا لمجرد االدعاء أنيا تمثل خطأ طبقا لقانونيا الداخمي وىو القانون الذي يمكن أن تعدل 

فيو حسب مصالحيا، كذلك فإن ىذه النظرية ىي القادرة عمى أن تفسر مسؤولية الدولة عن 
. 1أعمال موظفييا غير المختصين

 

 

 

 

 

                                                           
، 1995العمل غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولية، منشورات دحمب، الجزائر، . بن عامر تونسي، مسؤولية الدولية  - 1

 .70-60ص 



 البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية                                           الثاني الفصل

 

52 
 

المترتبة عن المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية  اآلثار:  حث الثانيالمب

 التعويض عن األضرار البيئية وفق القواعد العامة  المبحث إلىمن خالل ىذا تطرق أس
. أتناول الطرق الحديثة لمتعويض األضرار البيئية في مطمب ثاني ، ثم ولأفي مطمب 

وفق القواعد العامة   تعويض األضرار البيئية :األولالمطمب 

يشمل التعويض عن األضرار البيئية وفق القواعد العامة، التعويض العيني والتعويض  
 .النقدي

 .التعويض العيني  : األولالفرع 

 وقف النشاط غير المشروع: أوال 

ويجب ان يراعى في ىذا النطاق آال يكون ىناك مساس وتداخل في عمل السمطات الننا  
، لترخيص قديمنح من قبل السمطة التنفيذية فإذا ما أدت ممارسة النشاط لالضرارمثال أن ا نجد

 اال في الحالة التي يكون فييا ،فينا ال يمكن لمسمطة القضائية لمتدخل ووقف ىذا النشاط 
وبتتبع النصوص القانونية الواردة  المصنع لم يحصل عمى ترخيص أو انو تجاوز حد ما منح لو

المستدامة نجد بأنو قانون وقائي  المتعمق بحماية البيئة في اطار التنمية 03/10في القانون 
وما , المبادئ التي يرتكز عمييا وذلك يظير جميا كذلك من خالل مجموعة, 1جة االولى ربالد

النشاط الضار ال يعبر في الحقيقة  المجوء لوقف النشاط الضار بالبيئة االجراء وقائي الن وقف
 .عمى تعويض العيني 

نخمط المصطمحات الواردة ضمن القانون البيئي وماىو وارد ضمن أحكام  أن الوعمينا  
 عندما تنجم عن"تنص عمى  03/10منن القانون  25ألنو بالرجوع لما جاء في المادة المدني

                                                           
1
 .74حميدة جميمة، المرجع السابق، ص  - 
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المذكورة  استغالل منشأة غير واردة ضمن المنشأت المصنفة أخطار او اضرار تمس بالمصالح
ويحدد لو اجال  وبناءا عمى تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل,اله اع 18في المادة 

امتثال المموث يتم  وفي حالة عدم,التخاذ التدابير الضرورية الزالة االخطار أو االضرار المثبتة 
 .مفيوم التعويض العيني المجوء لوقف االنشطة عن طريق ازالة مصدر الضرر الذي يعبر عن

 يوقف, إذا لم يمتثل المستغل في االصل المحدد"25من المادة  02الفقرة  وىو ماجاء في 
 سير المنشأة الى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فييا

 ".التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين ميما كان نوعيا

اتخاذ كافة االحتياطات  والى جانب وقف االنشطة المضرة بالبيئة منح لمقاضي سمطة 
ومن بين االمثمة التي نوردىا في ىذا  التي تستيدف منع وقوع الضرر في المستقبل االزمة

يمكن لمقاضي االمر بتنفيذ االشغال  زيادة عمى ذلك"02فقرة  85السياق ماجاء في المادة 
ستعمال المنشآت يمكنو االمر بمنع ا وعند االقتضاء, واعمال التييئة عمى نفقة المحكوم عميو 

اتمام انجاز االشغال والترميمات  حتى,اواي عقار او اخر يكون مصدر لمتموث الجوي 
. 1الالزمة

ويمكنيا ايضا االمر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في " 86وكذلك نص المادة  
 .2"الى حين انجاز االشغال واعمال التييئة او تنفيذ االلتزامات المنصوص عمييا التموث

عندما يشكل "حيث نصت عمى 3 01/19القانون من  48وبعد ماجاء في المادة  
منشأة لمعالجة النفايات اخطارا او عواقب سمبية ذات خطورة عمى الصحة العمومية  استغالل

 تأمر السمطة االدارية المختصة المستغل باتخاذ االجراءات الضرورية فورا الصالح,البيئة او/و
                                                           

, دار النيضة العربية القاىرة ,اسية لممسؤولية المدنية لمشركات عن االضرار البيئية الجوانب االس, نبيمة اسماعيل ارسالن - 1
 .53 ص, 2003

  18ص, 2004,االسكندرية , دار الجامعة الجديدة لمنشر , آليات تعويض االضرار البيئية ,سعيد السيد قنديل  - 2
 .ات ومراقبتها وإزالتهايتعلق بتسيير النفاي 2001ديسمبر  12ممضي في  19-01قانىن رقم  -3
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ة عدم امتثال المعني باالمر تتخذ السمطة المذكورة تمقائيا االجراءات وفي حال, ىذه االوضاع 
 "او توقف كل النشاط المجرم او جزءا منو /التحفظية عمى حساب المسؤول و

وميما تكن ىذه االجراءات المتخذة من سبيل حماية البيئة فإنيا تأخذ صورة الوقف  
مع العمم انو يجب أن , حقيقيا لمبيئة  لمنشاط المموث خاصة اذا كانت تشكل تيديدا النيائي
االنشطة لما يعرف بالترخيص المسبق المسمم من قبل االدارة المختصة وأذا ماتم ذلك  تخضع
وكما أشرنا الى ذلك انفا فإن تدخل القضاء لوقف النشاط , من الناحية القانونية صحيحا  يعتبر

 ان تدخل القاضي المدني ليس لوكذلك , يصطدم مع المساس بمبدأ الفصل بين السمطات  قد
 االالحكم فيما يدخل في اختصاصو ومادام االمر مرتبطا بمنشأة مصنفة فإنيا تدخل ضمن

 فيما عدا الدول التي تأخذ بالنظام القضائي الموحد فإنو اليثور, اختصاص القضاء االداري 
 م بالغمق المؤقتبصددىا أي اشكال بإستثناء الغمق النيائي اذ يجوز لمقاضي المدني الحك

 .1فحسب

ووقفو مؤقتا الى غاية اتخاذ  في بعض االحيان لغمق النشاط األمرقد يستدعي  
الضرورية لمحد من االضرار البيئية ومختمف صور التموث وىنا كما سبق االشارة اليو  التدابير
في نص وىو االمر المبين اعاله , تدبيرا وقائيا لمنع تفاقم االضرار في المستقبل  يعتبر
 .من نفس القانون 86/02وكذا  03/10من القانون  85/02المادة

 

 

 

                                                           
دراسة تحميمية مقارنة في ظل احكام القانون المدني والتشريعات البيئية ذكتوراه قانون , جبر ضرر التموث البيئي , يوسفي نور الدين  - 1

 .314-313ص ص  ,2012الحقوق  كمية, خاص
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 .إعادة الحال الى ماكان عميه في المجال البيئي: ثانيا

يمعب نظام اعادة الحال الى ماكان عميو دورا رئيسيا في مجال التعويض العيني  
 وعمى, تي تمس بالبيئة كونو يؤدي الزالة اآلثار ال, بمثابة الصورة الحقيقية لمتعويض  ويعتبر

 .1القاضي االستجابة لطمب المضرور اذا كان ذلك ممكنا

نجد ان القانون الجزائري نص عمى اعادة الحال الى ماكان عميو في عديد من  
التي أجازت لمقاضي  105في المادة  03/10القانونية من ذلك ماورد في القانون  النصوص

صمية في حالة استغالل منشأة دون الحصول عمى بإرجاع االماكن الى حالتيا اال االمر
المتعمق بالنفايات كل منتج لمنفايات أو حائزىا في حالة  01/19وقد الزم القانون رقم   ترخيص

 مقدرتو عمى انتاج او تثمين نفايات بالعمل عمى ضمان ازالة ىذه النفايات بطريقة عقالنية عدم
 داعيا او معالجتيا خالفا لمنصوص التنظيمية ليذاوكذا في حالة اىمال النفايات او اي, بيئيا

. القانون او عند ادخال نفايات لالقميم الوطني بطريقة غير مشروعة

جويمية  15ونفس الحكم نجده في القانون الفرنسي المتعمق بالمخمفات الصادر في  
لألماكن حيث أعطى لمقاضي عمى وجو اإللزام بإعادة الحال إلى ما كان عميو بالنسبة  1975
 . لحقتيا أضرار بسبب المخمفات التي لم تعالج وفقا لمشروط المحددة في ىذا القانون التي

, باإلشارة لنوعين من اإلعادة  2002تدخل المشرع األوربي بموجب مقترحو في  كما 
أما , تتمثل في اإلعادة األصمية و بموجبيا ضرورة إرجاع األماكن لحالتيا األصمية  األولى
وتشتمل , فيي إعادة تعويضية عن طريق اتخاذ اإلجراءات في موقع مناسب آخر  ةالثاني
. 2كذلك

                                                           
كمية الحقوق ,تخصص قانون البيئة والتعمير مذكرة ماجستير ,المسؤولية المدنية عن التموث الصناعي ,نسيبة القطيطي  - 1

 .207ص, مرجع سابق , ياسر محمد فاروق الميناوي 2جامعة ,والعموم السياسية 
.   271ص , مرجع سابق , نسيبة القطيطي  - 2
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لتعويض عن الخسائر المؤقتة من تاريخ وقوع الضرر إلى حين عودة المصدر  
و  2004وقد تدخل كذلك المشرع األوربي في التوجو األوربي الحديث لسنة األولية  لحالتو

عادة األصمية السابق اإلشارة إلييا واإلعادة المتممة ويتم من صور اإلعادة  اإل أضاف نوعين
أو الخدمات لحالتيا األصمية األولية / في حالة تعذر المادة المصدر الطبيعي و  المجوء إلييا
والنوع الثالث من اإلعادة ىو , التزود بمصدر مشابو مع ارتباطو الجغرافي بو  عن طريق

لخسائر المؤقتة التي تحدث من تاريخ وقوع الضرر إلى التعويضية عن طريق تعويض ا اإلعادة
تحقق اإلعادة األصمية مع إمكانية إدخال تحسينات إضافية سواء لمموقع المتضرر أو  حين

.  البديل الموقع

فإن , إذا كان التعويض العيني يوفر حماية جيدة و فعالة اتجاه األضرار البيئية  
لتطبيق خاصة إذا عممنا أن إعادة الحال إلى ما كان تخمو من عقبات قد تواجو ا المسألة ال
وفي , باألمر اليين ماديا خاصة في ظل غياب المعطيات التقنية و العممية الدقيقة  عميو ليس

 كما أن إعادة الحال لما.الكوارث ال يمكن التحكم باألضرار لمتكمفة الباىظة جدا لمتعويض  حالة
يصعب  ومن الناحية العممية, عمال بمساعدة الخبراء كان عميو يفرض عمى القاضي متابعة األ

 .التطبيق عمى القاضي 

قد تتجاوز تكمفة اإلعادة قيمة العناصر المتضررة مما يمحق خسائر فادحة كما  
 وقد يتعذر أصال إعادة الحال إلى ما كان عميو وال التنمية، المنشئات وييدد مسار  بأصحاب
 .1لتعويض النقدي القاضي سوى الحكم با  يمكن أمام

 

 

                                                           
 328ص , المرجع السابق وسفي نور الدين، - 1
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 التعويض النقدي عن الضرر البيئي  : الفرع الثاني
يتعذر في العديد من األحيان التوصل لمتعويض العيني نتيجة لمعقبات المشار إلييا  

, وىو الدافع الذي يأخذنا كضرورة اختيار التعويض النقدي في نطاق األضرار البيئية  ,آنفا 
 ية خاصة األوربية ليا السبق في إيجاد آليات قانونية لتقدير ىذالكون التشريعات األجنب ونتيجة

 خاصة في ظل غياب النص المبين ليذه, التعويض وبيان طرقو فإننا نستشير ليذه األخيرة 
 .الطرق في نطاق القانون المدني أو حتى باقي القوانين الخاصة بالبيئة 

 مجال التعويض النقدي عن الضرر البيئي : وال أ

تطبيق أحكام القانون المدني في مجال األضرار التي تصيب األشخاص إن  
والناتج عن تمك اآلثار المترتبة عن التموث شيء واجب طالما أنو يخضع لمقواعد  والممتمكات
يقدر القاضي التعويض عن " 131التعويض والتي نجد ليا أساسا في نص المادة  العامة في
 مكرر مع مراعاتو الظروف182و 182م المادتين الذي لحق المصاب طبقا ألحكا الضرر

 فإن لم يتيسر لو وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نيائية فمو أن يحتفظ, المالبسة 
 .1"لممضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بالنظر من جديد في تقدير

ىي التي إال أن إعمال ىذه النص القانوني في نطاق األضرار البيئية المحضة و 
وىذا الن تطبيق , قد يخمق عقبات في تقدير الدعوى المدنية,العناصر الطبيعية  تصيب

النقدي يتعارض مع تمك األضرار التي يصمح بشأنيا بصورة أدق التعويض العيني  التعويض
 خاصة و أن التوجو الحديث في التعويض يرى بأن, طريق المادة الحال إلى ما كان عميو  عن

 التعويض النقدي بمثابة النظرية البربرية ألنو ال يمكن تعويض فساد النظم التوجو نحو
وبالنظر ألحكام القانون الجزائري نجد أن المشرع لم   اإليكولوجية أو قتل المخموقات باألموال

                                                           
, 1996رة ھالقا, ضة العربية ھدار الن,  1طبعة , لقوانين الوضعية قانون حماية البيئة اإلسالمي مقارن با,  سالمةأحمد عبد الكريم  - 1

  35ص 
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قواعد قانونية تبين ىذه الطريقة  انما ترك المجال يعط لممسألة اىتماما خاصا وذلك بإفر
مفتوحا بما يوحي بالمجوء لمقواعد العامة الموجودة في  وا, نصوص خاصة التعويضية بموجب 

بموجب  والتي كان من المفروض أن يتدخل, القاضي  القانون المدني وذلك يصعب من عمل
القوانين  او حتى يخصص في قوانين أخرى ويحذو حذو10/ 03نصوص يضمنيا في قانون 

 .التشريعات األجنبية 

لي عن األضرار البيئة كافة األضرار الحاصمة لمموارد الطبيعية يشتمل التعويض الما 
المبالغ الالزمة إلصالح البيئة من أضرار و تدمير و إتالف و خسارة بسب االستعمال  مجمل
  العقالني باإلضافة لممصروفات الالزمة لتقدير ىذه األضرار و مصاريف تنفيذ اإلجراءات غير

، الالزمة أيضا الستعادة ىا واكتساب مصادر أخرى مماثمةحياء المصادر الطبيعية واستبدال
 تمكيتضمن التعويض المالي لمضرر البيئي مجموعة من العناصر التي يمكن حصرىا في 

حاللالموجية نحو استعادة  المبالغ .  1مصادر أخرى لممصادر المتضررة وا 

معرفة  ومصادرىا قيما تجارية نقدية ال بد من,العناصر الطبيعية  إعطاءجل أمن  
الحال  اسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر و الحاالت التي ليا خصائص قريبة من
 . المفروضة امام القضاء وفي ىذا الصدد تطبق مجموعة من النظريات الخاصة

تعتمد عمى  فإنيا ر البيئيبالتقدير الموحد لمضر التي تعرف األولىبالنسبة لمنظرية  
و يؤخذ باالعتبار تمك المتعة المقدمة من قبل ,الطبيعية  قيمة استعمال ىذه الثروات و العناصر

المؤسس عمى القيم العقارية الذي يؤدي في  رالعناصر الطبيعية لالنسان ويراعى فييا سعر المت
موال غير عقارية أيمكن تصور وجود  ووفقا ليذه النظرية فانو,مادية لمبيئة  النياية لتقدير قيمة

ن يؤخذ أومع ذلك فانو يجب ,عمى اذا توافرت فييا خصائص وسمات بيئية أ تكون ليا قيمة

                                                           
, اإلسكنديرية , الدار الجامعية الجديدة لمنشر و التوزيع , الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت , بالل وفاء محمدين  -1

                                                            2ص ,  2001
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 و ما يتم إنفاقو بقصد تحسين االنتفاعأ,التموث  إلزالةكذلك النفقات التي تصرف  بعين االعتبار
 .بالمال

اال انو  قدير الموحد لمضرر البيئيوبالرغم من محاولة ايجاد حمول تندرج في نطاق الت 
الثروات  قد تعرضت ىذه النظرية النتقادات كونيا لم تاخذ في االعتبار حالة العناصر و

جدا  الطبيعية يجب ان تقيم و تقدر في نطاق وظائفيا وىي معطيات ذات طبيعة خاصة
. يعيةكما ان ىذه النظرية تتجاىل ردود افعال العناصر الطب,يصعب تقديرىا نقديا 

ن االنتقادات السابقة وصعوبة التقدير الموحد  المكونة لمبيئة وىذا امر ال يجب إ  
 التقدير الجزافي لمضرر البيئيلمعناصر الطبيعية دفعت لظيور نيج أخر يعتمد عمى  تجاىمو
يقوم عمى أساس إعطاء األضرار البيئية قيما نقدية من خالل نظام الجداول المحددة  والذي
  يتم وضعيا من قبل متخصصين بيئيا,ن طريق تحديد قيما مشتركة لمعناصر الطبيعية ع قانونا

. 1ومثال ىذه الجداول ما ذىب اليو المشروع الفرنسي من ذلك مثال التقنين الخاص

يالحظ من خالل النظريتين السابقتين فانيما تقومان عمى والثروات الموجودة فييا  
ن نظام الجداول قد يشوبو الخمل أكما ، حد ذاتيا  لبيئية فيدون االخذ بعين االعتبار لمقيم ا

البيئية مما يستمزم المقومات الفنية الدقيقة جدا من اجل  وذلك لخصوصية الحاالت واالضرار
يجب ان يتم اعداد ىذه الجداول عن طريق خبراء متخصصين او  وعميو فانو. تقدير التعويض 
ة اعطاء القضاء السمطة التقديرية المالئمة لتقدير متخصصة بيئيا مع ضرور ىيئات استشارية

نو أكما ، بحسب الحالة المعروضة عميو مع مراعاة المعطيات الخاصة بكل حالة  التعويض

                                                           
 . 415ص . 2008، اإلسكندريةسر محمد فاروق الميناوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تموث، دار الجامعة الجديدة، يا - 1
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ر جل تجنب انتشاأتوجيو المبالغ النقدية نحو المحافظة واصالح الثروات الطبيعية من  يجب
. 1األضرار وتفاقميا 

الصعوبات تحول  و الجزافي قد يعتريو بعضأض الموحد واذا كان تطبيق نظام التعوي 
لالضرار البيئية فان  دون التنفيذ التام و التطبيق الصحيح لمفيوم التعويض العادل و الكامل

االضرار البيئية بغرض ايجاد  التشريعات المختمفة اتجيت نحو التوسع في مفيوم التعويض عن
 .2حمول فعالة في ىذا المجال

 التعويض التمقائي عن االضرار البيئية تطبيق نحو : ثانيا 

المسؤولية  أركان إثباتنتيجة لمصعوبات التي قد تواجو المضرور عند محاولة  
التقاضي في حالة  إجراءاتالخطأ في جانب المسؤول عن الضرر وكذلك بطء  إثباتو المدنية
 وما قد يتحممو,بيئي القواعد العامة من اجل المطالبة بالتعويض عن ضرر التموث ال إتباع

عمى  المضرور من تكاليف دفع ذلك اغمب التشريعات لتبني نظام المسؤولية المحدودة سواء
 لما يعرف بنظام التعويض التمقائي باإلضافةالدولي  أوالمستوى الداخمي 

 لتعويض األضرار البيئية  المكممةالطرق  : الثانيالمطمب 

 وثيقا إرتباطا المرتبط الضمان من عنو ىو المسؤولية من التأمين نظام إن 
حقق  وقد ، الوطنية و الدولية التشريعات عرفتيا التي المالية الضمانات بالمسؤولية،وىو أقدم

 .3خاصة بصفة التموث أضرار و عامة بصفة األضرار من العديد تغطية في مجال نجاحا

 
                                                           

الدار الجامعية ،دراسة مقارنة ،التموث البيئي في نطاق الجوار رارضأالمسؤولية المدنية عن ،عطاء سعد محمد حواس  - 1
 .315ص,2011 ،اإلسكندرية، الجديدة  

 .116ص، سابق المرجع ، الياسر محمد فاروق الميناوي  - 2
 112 ص ، السابق المرجع ، جميمة حميدة - 3
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نظام التأمين عن األضرار البيئية : الفرع األول 

 مبالغ عنيا التعويض يمزم التي و البيئي التموث عن الناجمة ألضرارا ضخامة إزاء 
 نجده بالتالي ، األضرار ىذه في المتسبب عاتق عمى أولى بدرجة يقع الذي و لدفعيا باىظة
 المموثة الضخمة بالمنشآت األمر يتعمق لما خاصة ، مسؤوليتو عن التأمين إلى بالمجوء ممزما

 إلى راجع ىذا و مناسبة و كاممة تغطية عمى يحصمون ال الحاالت من كثير في أنو لمبيئة إال
 إلى األولى بالدرجة ترجع التي و ليا يتعرض التي لمصعوبات نظرا كاف غير الضمان ىذا أن

  :التالية النقاط في إليو سنتطرق ما ىذا و البيئي، الضرر خصوصيات

 التقميدية لمقواعد وفقا التموث خطر تأمين صعوبات :أوال

 شخصا يعوض بأن المؤمن يسمى شخص بمقتضاه يتعيد عقد بأنو التأمين عقد يعرف 
 ليو النقود من مبمغ مقابل األخير ىذا ليا يتعرض إحتمالية خسارة عن لو المؤمن يسمى آخر

 1المؤمن إلى بدفعو لو المؤمن يقوم الذي القسط

 لقواعد وفقا الخطر ليبالتا ، اإلحتمال ىو الخطر جانب إلى التأمين نظام أساس وألن 
 عنصر انتفى الطرفين أحد إرادة عمى تحققو توقف ما إذا و الوقوع محتمل يكون التأمين

 .التأمين يقبل ال بالتالي و مؤكدا وأصبح اإلحتمال

 تحققو يتوقف قد التموث فخطر الوصف، ىذا تحت يندرج ال البيئي الخطر أن شك ال و 
 عنو التأمين يجوز ال إراديا خطأ يعتبر ثم من و لو، ؤمنالم خاصة و الطرفين أحد إرادة عمى
 غالب في يكون الجو في الدخان بث أو نير في مثال مموثة مياه فإلقاء العامة، لمقواعد وفقا

 إرادة عن مستقال أو متوقع غير أمرا ذلك إعتبار يمكن ال فبالتالي وارد، قصد عن األحيان
 .لو المؤمن

                                                           
 72ص ، السابق المرجع ، فيمي مصطفى خالد - 1
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 تنكشف ال و تدريجية بصفة تظير فيي ، التراخي طابع ليا البيئية األضرار أن كما 
 الجوىرية الشروط من شرط مع تتعارض يجعميا مما طويمة تكون قد زمنية فترة بعد إال أثارىا
 الضرر نجد ذلك عمى مثال أحسن المتوقع و الغير و لمحادث الفجائية الصفة ليو لمتأمين

 القابمة األضرار من تماما إستبعاده يتطمب مما البطء و التراخي بصفة يتسم الذي اإلشعاعي
 .1المسؤولية من التأمين نظام طريق عن لمتغطية

 تراكمات عن تنجم خالصة بيئية أضرار تسبب التي التموث حاالت أغمب كذلك تعتبر 
 فإنو وبالتالي ، مسبقا معروفا المصدر ىذا يكون و التموث في السبب ىو يكون واحد لمصدر

 بعد تأكيد بكل و تنشأ ألنيا متوقعة، غير أضرار بأنيا األضرار ىذه كل وصفت أن يمكن ال
 ضررا يكون فإنو ثم ومن بالبيئة محقق ضرر إلحاق إلى بالتالي تؤدي و الزمن من مدة مرور

  متوقعا،

 باىضة تكاليف من ذلك عمى يترتب ما و البيئة تمس التي األضرار ضخامة أن كما
 واإلمتناع العزوف إلى التأمين شركات من بكثير دفع المالية، لو المؤمن قدرة حدود تتجاوز
 .2البيئية األضرار تغطية قبول عمى

 اإلحتماالت لحساب يخضع ال و المخاطر تجميع صفة يقبل ال البيئي الضرر أن كما 
 ظيرت أين الحالي وقتنا في السيما الضرر وقوع إلحتماالت مقدم بحساب يقوم أن ال يمكن إذ
 شركات فيو تشترط التي التكنولوجية البيئية األضرار خصوصا ، البيئية األضرار من لعديدا فيو

 العممي الواقع أن إال ، عارضا تموثا يكون أي مفاجئ حادث عن ناتج يكون أن لتغطيتو التأمين
 تحدث إنما و فجائية بصفة تحدث ال التي األضرار من التكنولوجية التموث أضرار بأن يحدثنا

                                                           
1 - Philippe ch-A-Guillot , droit de l’environnement , 2°édition , ellipses, Paris , 2010  

 211 ص،  2005 ، القاىرة ، العربية النيضة دار ،التكنولوجية البيئة أضرار تعويض مشكمة ،المالس عبد سعد سعيد - 2
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 ىذه خضوع عدم ما يؤكد ىذا و الوقت من مدة بعد إال تنكشف ال أنيا بحيث ، تدريجي بشكل
 .1الفجائية الصفة ليا ليس أن بإعتبار التأميني لمغطاء األضرار

العامة لمتأمين،  القواعد إلى البيئية األخطار إخضاع في صعوبة من تقدم ما إلى يضاف 
 يتحقق أن يمكن ال الشرط وىذا المادي لمتقويم قابال يكون أن يجب عميو المؤمن الخطر أن

 في مزدوجة صعوبة ذلك يثير إذ ، النقدي لمتقويم قابمة غير فيي الطبيعية لمعناصر بالنسبة
 ىناك ليسجية  فمن ، الخالصة البيئية األضرار في عميو المؤمن الخطر قياس أو تحديد
 أو اليواء كتموث الطبيعية لمعناصر يةاإلقتصاد القيمة بتقييم تتعمق واضحة ممارسات أو قواعد

 الطبيعية العناصر تحديد إشكالية تثار أخرى جية ومن حيوانية، أو نباتية فصيمة إنقراض
 دفعيا الواجب األقساط تحديد جعل أن المزدوجة الصعوبة ىذه عمى يترتب و ذاتيا، المتضررة

 .2التأمين عقد إبرام يتعذر ومنو مستحيل شبو

 الحديثة لتأمينا أنظمة :ثانيا

 التأمين لنظام الموجية االنتقادات و إلييا اإلشارة سبق التي الصعوبات ىذه لكل نظرا 
 وذلكخاصة لمتأمين  أنظمة استحداث إلى األوربية الدول بعض بادرت ، التقميدية لقواعده وفقا

 في "  "ASSURPOL من نظام كل في تتمثل األنظمة ىذه و األضرار، ىذه تغطية بيدف
 تأمين تجمع إسم عميو أطمق ، التأمين إلعادة جديد تجمع عن عبارة وىو الفرنسي القانون
 أكثر يضم التجمع ىذا و ، 2191 عام يناير 12 من اعتبارا نشاطو ممارسة في بدأ وقد التموث

 ، التأمين إعادة في متخصصة عشر شركة خمس و أجنبية و فرنسية تأمين شركة خمسين من
الشركات  تنازلت التي و لمبيئة الميددة المخاطر عن التأمين إعادة ىو تجمعال ىذا دور أما

 حاولت األنظمة ىذه إن اإلنجميزي القانون في " كالركسون نظام و ، تأمينيا عن األخرى

                                                           
 147 ص ، السابق المرجع ، جميمة حميدة - 1
 44 ص ،السابق المرجع ، سالمةأحمد عبد الكريم  - 2
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 الكبير لإلنتشار نظرا ىذا و مالئمة اكثر و لمتطويع صالحة بطريقة التموث أضرار تغطية
 بحيث أنواعيا، مختمف عمى صناعية مخاطر من عنيا ينجم نأ يمكن وما الصناعي لمتطور
 1 البيئة حتى و الغير أو ممتمكاتو أو نفسو الشخص منيا يتضرر قد مادية خسائر تحدث

 األشكال إحدى البعض نظر في يعد الذي حداثة األكثر التكنولوجي التطور إلى باإلضافة
 رالمعاص العالم في خطرا األكثر و لألخطار المتطرفة

 في منيا تعاني التي لمنقائص نظرا إنتقادات عدة ليا وجيت كذلك األنظمة ىذه أن إال 
 بعض الواقع في تمقت قد أنيا نجد ،بحيث فعال بشكل تأمينيا و البيئية األضرار مواجية

 تقدير صعوبة أىميا ، البيئية األضرار تغطية عند قاصرة كذلك تجعميا التي الصعوبات
 .البيئية لألضرار التدريجي الطابع بسبب اإلحتماالت وحساب

 أسوربول نظام أن نجد كما ASSURPOL التي األضرار نطاق من إستبعد قد مثال 
 و المحض اإليكولوجي الضرر إستبعاد أي ، ذاتيا حد في بالبيئة تمس التي تمك بتأمينيا تمتزم
 من الطبيعية عناصرال ىذه إستبعاد سبب عن أما ،2 لمبيئة الطبيعية العناصر يصيب الذي

 التكمفة و البيئية األضرار جسامة و طبيعة إلى يرجع فإنو ، النظام ليذا وفقا عنيا التأمين
 اإلقتصادية الناحية من تقديرىا يمكن ال أنيا كما األضرار، ىذه مثل لتعويض الالزمة الباىضة

 الناحية من يصعب تاليبال و لعموميتيا نظرا إحصائيا معاممتيا يمكن وال فيو، موثوقا تقديرا
 عمى التعدي حالة في إال ينطبق ال الوثيقة ليذه وفقا المسؤولية أن تأمين كما ، تأمينيا الفنية

 الذي الضرر الضمان نطاق من مستبعدا يكون األخيرة الحالة ىذه أن كما الممموكة، األموال
 .3لمجميع متاحا كان إستعماليا متى األموال ىذه يصيب

                                                           
 

2 -Jérome FROMAGEAU et Philippe  GUTTINGER, DROIT DE L’ENVIRONNEMENT , Edition EYROLLES, 

France , 1993, p 248. 
 09 ص ، السابق المرجع ، حواس محمد سعد عطا - 3
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 البيئية األضرار الواقع في كذلك يستبعد كان أسوربول نظام أن نجد ذلك إلى باإلضافة و 
 أنو عميو،كما المؤمن بيا يقوم التي و خدمات تقديم أو منتجات صورة في األموال عن الناتجة
 فترات في يظير الذي التدريجي التموث بذلك مستبعدا الفجائي التموث حاالت عمى فقط يقتصر
 .1 متواصمة زمنية

 إليو تعرض أنو نجد البيئية، األضرار عن التأمين نظام من الجزائري المشرع موقف أما 
 في ذلك و المدني القانون في عميو نص حيث العامة القواعد في تعاقدي كنظام عامة بصفة
 أعاد قد و 2التأمين لعقد التفصيمية القانونية األحكام تضمن الذي الضرر بعقود الخاص الباب

 أما 1995 لسنة التأمين قانون من الثالثة المادة بمقتضى المادة ىذه صياغة ائريالجز المشرع
 المسؤولية من خاص تأمين ىناك نجد فال بالبيئة بالمساس عالقة ليا التي باألضرار يتعمق ما
 عميو نص ما ذلك ومثال القوانين بعض في المتفرقة النصوص بعض في إال بيا اإلضرار عن

 اإلجباري التأمين ىو التأمين من نوع عمى األخير ىذا نص ، حيث98/05 مرق البحري القانون
 نص آخر تأمين وىناك ، التموث ضرر عن مسؤوليتو لتغطية بإنشائو السفينة مالك يمتزم الذي
 ، الطبيعية الكوارث ضد التأمين ىو البيئة بحماية كذلك وثيقة عالقة لو الجزائري المشرع عميو
 الخاص التشريع األخيرة السنوات خالل المشرع أصدر، فقد التأمين من نوعال ىذا ألىمية فنظرا

  .الطبيعية الكوارث ضد التأمين بإلزامية

 الكوارث ضد التأمين من جعل الجزائري المشرع أن الحالة ىذه في نالحظ وعميو 
 ألضرارا خطورة كذلك و الطبيعية الكارثة لخطورة نظرا وىذا إلزاميا إجراء بمثابة الطبيعية

                                                           
 17 ص ، السابق المرجع جميمة، حميدة - 1

 ر ج يتعمق بالتأمينات ، ، 1995 سنة يناير 25 ل الموافق 2427 شعبان 11 في مؤرخ 07-95 رقم األمر من 1 المادة - 2
. 1995 لسنة 13 عدد ج ج
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 الخاصة التنظيمية النصوص ذلك عن فضال المشرع أصدر قد و عنيا، الناتجة الجسيمة
 .1بتشخيص

 صناديق التعويض عن األضرار البيئية: الفرع الثاني

إن الميزة األساسية لصناديق التعويض عن الضرار البيئة  أنيا مستقمة عن قواعد  
ذه األخيرة و إنما ىدفيا تغطية األضرار التي تيدف إلى ضمان ه المسؤولية المدنية ، فيي ال

تمس المصالح الجماعية، و تعد ىذه الصناديق أسرع وسيمة لمتعويض من حيث اإلجراءات و 
أكثر أىمية في إصالح مختمف األضرار بصفة عامة و نظرا ألىمية المخاطر و األضرار 

كانت بيدف تعويض  حوادث التموث  و تعد فكرة إنشاء صناديق التعويضات الناتجة عن
المضرور في الحالة التي ال يعوض فييا بوسيمة أخري، كما وأن ىذه الصناديق تيدف إلى 
توزيع المخاطر الصناعية عمى مجموع الممارسين لألنشطة الصناعية التي يمكن أن تكون 

سبب ليذه المخاطر ىذه الصناديق ال تتدخل إال بصفة احتياطية أو تكميمية لكل من نظامي 
لمسؤولية المدنية و التأمين و تجدر اإلشارة ىنا أنو في الحاالت التي يمكن إنشاء صناديق ا

تعويضات دون وجود نظام تأمين إجباري فإن ىذه الصناديق ، نظرا لضخامة التعويضات 
يمكن أن تشير إفالسيا في أسرع وقت ىذه النتيجة تجعل فكرة التأمين اإلجباري مرغوبا فييا 

 .2بيئةفي مجاالت ال

 

 

                                                           
 ر الضحايا  ج تعويض و الطبيعية الكوارث ضد التأمين بإلزامية المتعمق 2003أوت 26في الصادر 12-03 رقم األمر  - 1
 2003 أوت 27 في صادرة 52 عدد ج ج
القانون : فرعادة دكتواره في القانون العام ، حالة الضرر البيئي، رسالة لنيل شو: معمم يوسف، المسؤولية الدولية بدون ضرر - 2

. 129ص  2012الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة،  الدولي، كمية
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حاالت تدخل صناديق التعويضات :أوال  

إن صناديق التعويضات تمعب دورا تكميميا في الحاالت التي اليقدم فييا التأمين إجابات  
ىذا الدور يكون ضروريا عندما تتجاوز قيمة األضرار الناجمة عن النشاط الحد األقصى . كافية

صناديق التعويضات تيدف إلى تعويض  بمعنى آخر فإن. المبمغ التأمين المحدد في العقد
من ناحية أخرى و باعتبار أن . المضرور تعويضا كامال عندما يكون قد تم تعويضو جزئيا

المسؤولية في مجاالت البيئة ىي مسؤولية موضوعية ، وفي ىذا النوع من المسؤولية يكون 
ار ال تصبح ىناك حد أقصى لمتعويض ال يجوز تخطيو و بناء عمى ذلك فإن جميع األضر

كما تتدخل صناديق التعويضات أيضا في .مغطاة إذا تجاوزت الحد األقصى المسموح بتغطيتو 
الحاالت التي يعجز فييا كل من التأمين و المسؤولية عن تعويض المضرورا، عمى سبيل 

المثال الحالة التي ال يمكن فييا تحديد الشخص المسؤول و لكنو غير مؤمن عن المسؤولية، 
في فرنسا العديد من الحاالت لم يتم تعويضيا بسبب عدم امكانية تحديد الشخص فنجد 

المسؤول عن الضرر، و في ىذه الحالة تجدر اإلشارة إلى ضرورة التمييز بين بين حالة عدم 
امكانية تحديد الشخص المسؤول عن حاالت تعدد المسؤولين دون معرفة نصيب كل واحد منيم 

في المسؤولية التضامنية، باإلضافة إلى ذلك فإن صناديق  حيث تطبق القواعد العامة
ففي ىاتين . التعويضات تمعب دورىا في الحاالت التي يثار فييا أسباب استبعاد عقد التأمين 

 .الحتمتين تتدخل صناديق التعويضات بصفة احتياطية الضمان حق المضرور في التعويض 

لمتسبب في الضرر و بطبيعة الحال فإن يتعين عمى المضرور أن يمجأ أوال لمطالبة ا 
المضرور يعفي من ىذا اإلجراء في الحاالت التي يكون فييا المسؤول مجيوال، و بناءا عمى 

 . ذلك فإن مطالبة الصندوق ال تصبح مقبولة إال في حالة إخفاق مطالبة المسؤول 

ا تتوافر خفاق يتحقق في حاالت إعسار المسؤول أو كونو غير مؤمن أو عندمىذا إل 
إحدى حاالت إعفائو من المسؤولية، إذا توافرت إحدى ىذه الحاالت كان لممضرور أن يمجأ 
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مباشرة لمصندوق، مع اعطاء الصندوق الحق في دعوى الرجوع عمى المسؤول أحد المساىمين 
ىذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الكيفيات التي يتم فييا تمويل صناديق . في تمويل الصندوق

يضات باعتبار أن ايجاد ممولين من أكبر العقبات التي تثيرىا فكرة صناديق التعويضات التعو
.  1عند وضعيا موضع التنفيذ

: المشكالت التي تثيرها فكرة صناديق التعويضات : ثانيا  

قصد التمكن من تحقيق التوازن بين مصمحة المضرور في حصولو عمى حقو في  
عاتق الشخص المموث، استوجب انشاء صناديق التعويضات التعويض وبين العبئ الممقى عمى 

باعتبارىا ضمانة فعالة لممضرورين، و لكنيا تشكل في الوقت ذاتو عبئ إضافي عمى عاتق 
 المموثين المتحممين، وأيا ما كان الوضع فإن فكرة صناديق التعويضات تطرح

فعالة في مجال حماية بعض التساؤالت اليامة التي تحتاج إلى مناقشة و البحث عن حمول 
 .البيئة 

أىم مشكمة تفرضيا صناديق التعويضات متمثمة في تحديد من يدير صناديق  
التعويضات و ىل تعيد إدارتو ألحد أشخاص القانون الخاص أم يكون من األفضل ترك اإلدارة 

 لمدولة ؟ 

:  ىنا يستوجب التفرقة بين عدة حاالت 

نشاط ميني معين و ىذا النوع يمكن أن يتدخل في حالة فنجد الصناديق الخاصة التي تتعمق ب
الكوارث البيئية غير الضخمة ، ىذا النوع تعيد إدارتو إلى أحد أشخاص القانون الخاص كما 
يفترض و جود تضامن بين الممارسين األنشطة مينية متماثمة لضمان تعويض المضرورين و 

                                                           
1 - DUTARET.J.L et autres, Assurance du risque de pollution .APOGES.1995, p. 194. 
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ا المنطمق نستنتج أن الصناديق التي تديرىا ، و من ىذ1بالتالي حماية لموسط البيئي و لممتضرر
الدولة ىي تمك الخاصة بحاالت الكوارث البيئية الضخمة ، ففي مثل ىذه الكوارث يكون من 
الصعب عمى الصناديق الخاصة تغطية تكاليف التعويض خاصة و أنيا قد تتعدى في بعض 

ىذه الحاالت يمكن إثارة بعض و لتحقيق الحماية المنشودة لمبيئة في مثل . األحيان المميارات
مميون  500عمى سبيل المثال ) الحمول، كأن تحدد الصناديق الخاصة حدا أقصى تتحممو 

و ما يزيد عن ىذه القيمة تتحممو الدولة، باإلضافة إلى إمكانية قيام مسؤولية تضامنية ( دوالر 
. بين الصناديق الخاصة و الدولة في حالة األضرار الضخمة 

فكرة صناديق التعويضات مشكمة أخرى متمثمة في حالة تجاوز قيمة األضرار  كما تطرح 
لمحد األقصى الذي يغطيو الصندوق، في مثل ىذه الحالة توضع أولويات لمتعويض، كاألضرار 

الجسيمة التي مست الوسط البيئي و تقديم تعويضات قصد تفعيل إجراءات إصالحية لموسط 
رى متمثمة في ما إذا كان التموث يجد مصدره قبل إنشاء المتضرر، و كذلك تثار مشكمة أخ

الصندوق أم بعده، في ىذه الحالة يمكن أن يتدخل الصندوق و لو بتعويض بسيط في حاالت 
كما أن . ما يكون مصدرىا سابقا الكوارث التي ال يمكن تحديد المسؤول عنيا و التي غالبا

لزمة بدفع رسم في السويد أن الشركات م كيفية تمويل صناديق التعويضات تعد مشكمة، فنجد
فقا لطبيعة و حجم المنشأة، ىذه المبالغ يتم إيداعيا في صندوق يتولى معين يتم تحديده و

تعويض األضرار التي تصيب األشخاص الطبيعيين فقط من جراء ىذه األنشطة، و لكن ىذا 
 .ألضرار البيئية المحضةالوضع منتقد بشدة باعتبار أنو لم يعطي الصندوق الحق في تعويض ا

 

 

                                                           
1
 - LEYGONIE.J et MATHARAN.X : L'ssurance du risque environnement, Droit et pratique de commerce 
international (D.P.C.I.), 1994, n 02, P. 280 
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لم تعد قضايا البيئة مجرد قضايا داخمية أو إقميمية تيم شعب محدد بل أصبحت تؤثر   
و  عمى العالم بأسره مما أدى بالمجتمع الدولي محاولة السيطرة عمييا بكافة الوسائل القانونية

تؤكد الدراسة بأنو كان لممنظمات الدولية سواء العالمية منيا أو اإلقميمية دور كبير في مجال 
حماية البيئة ، فالتطورات التي طرأت عمى المجتمع الدولي في العصور الحديثة نتيجة لمتطور 

التكنولوجي وظيور الثورة الصناعية أثر سميا عمى البيئة مما زاد من خطر التموث، وكذلك 
 صبح ييدد مستقبل األجيال القادمةأ

وقد كان لممسؤولية الدولية دور كبير في تنظيم المجتمع الدولي و محاولة إرساء العدالة  
الدولية و ذلك باالعتماد عمى أسس قانونية ترتكز عمييا ، تمك األسد القت تطورات ىامة 

وصوال إلى نظرية  ومستمرة باستحداث عدة نظريا من خطأ إلى الفعل الدولي غير مشروع
المخاطر والتي استحدثيا فقياء القانون الدولي لممساعدة في ترتيب المسؤولية الدولية عن 

األعمال التي ال يحضرىا القانون الدولی کا نشطة المشروعة و الخطرة والتي تتسبب بأضرار 
جال البيئة ، المجال الذري ، م: باالقاليم و الدول المجاورة ، و ىي تطبق عمى تالت مجاالت 

ومجال الفضاء الخارجي، كما أن الضرر البيئي قبل الثورة الصناعية كان يقتصر فقط عمى 
النفايات المنزلية ، حي كان اإلنسان يعتمد في أنشطتو عمى مواد طبيعية بسيطة، لكن بعد 

ت التطور الحديد و اكتشاف مصادر لمطاقة جديدة كان ليا أثر سمبي عمى المدى الحيوي تفاقم
أخطار التموت نتيجة مختمف المواد اإلشعاعية و الكيماوية المضرة مما أدى بالدول والمنظمات 

و  1972الدولية لممسارعة إلبرام مؤتمرات دولية تيتم بيذا المجال كمؤتمر استوكيولم لسنة 
. الذي كان باقتراح من المجمس االقتصادي و االجتماعي لألمم المتحدة 
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: النتائج -أوال 

خطر  بالرغم من االىتمام الدولي الواسع بالبيئة عن طريق مختمف الوسائل القانونية إال أن -1 
 .بيذا الخطر ما يزال قائم و مستمر مما يدل عمى وجوب تكثيف الجيود أكثر لمتحكم التموث

إال  كان لممنظمات الدولية العالمية منيا و اإلقميمية جيود كبيرة في مجال حماية البيئة ، -2 
 .بأسره خاطر التموث المتفاقمة في العالمأن تمك المحاوالت ال تزال عتيمة نوعا ما نتيجة لم

طريق  كان لممعاىدات و االتفاقيات الدولية دور كبير في مجال حماية البيئة و ذلك عن -3 
لم تكن  عضو فييا أم مختمف قواعدىا الممزمة و التي تجيز الدول عمى احتراميا سواء أكانت

 كذا

خالل  و كان لتفعيل نظام المسؤولية الدولية عن األضرار التي تصيب البيئة أثر فعال من -4 
الفعل الضار  إجبار الدول المخمة بقواعد البيئة الدولية بجبر الضرر سواء عن طريق ازالة

بالبيئة أو تقديم تعويض المترتب عن تمك المسؤولية الدولية 

: التوصيات -ثانيا 

جريمة  إنشاء محكمة دولية تحمم بالنظر في قضايا البيئة و تحديد العقوبات المقررة لكل -1
بيئية ، و تعمل عمى محاكمة كافة أشخاص القانون الدولي سواء المتفق عمييم كالدول 

.  األفراد والمنظمات الدولية أو غير المتفق عمييم كالشركات متعددة الجنسيات و

 -3البيئي  قيات ومؤتمرات دولية تيتم بوضع قواعد مسؤولية دولية لمضررالمبادرة بإبرام ممت -2
 ضرورة البحت عمى مصادر طاقة جديدة تكون أقل ضررا عمى البيئة
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الدار , الحماية القانونية لمبيئة البحرية من التموث بالزيت , بالل وفاء محمدين  (21

  2001, اإلسكنديرية , الجامعية الجديدة لمنشر و التوزيع 
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دار الجامعة الجديدة , آليات تعويض االضرار البيئية ,سعيد السيد قنديل  (22
 2004,االسكندرية , لمنشر 

الضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، سعيد السيد قنديل، آليات تعويض ا (23
  ,2004االسكندرية، 

اسر محمد فاروق الميناوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تموث، دار الجامعة ي (24
 . 2008الجديدة، االسكندرية، 

المسؤولية المدنية عن اشرار التموث البيئي في ,عطاء سعد محمد حواس  (25
االسكندرية , 1الدار الجامعية الجديدة ,بدون طبعة ,دراسة مقارنة ,نطاق الجوار

2011 
منشأة المعارف ,دراسة في القانون الدولي ‘حماية البيئة البحرية ,محمد البزار  (26
 2006,مصر ,االسكندرية ,
 خطوة( التموث وظاىرة لمبيئة الدولي القانون الحافظ، بدع محمد رتيب معمر (27

 المحمة مصر، القانونية، الكتب دار ،)التموث من الدولية البيئة لحماية لألمام
 2014الكرى

 البيئة، حماية مجال في العام الدولي القانون دور العطا، أبو صالح رياض (28
 . 2008  مصر القاىرة العربية، النيضة دار الثانية، الطبعة

المكتبة ,المسؤولية المدنية عن اضرار التموث بالزيت ,محمد احمد الفقي  (29
 2000,االسكندرية .دار المطبوعات الجامعية ,القانونية 

حماية البيئة البحرية من التموث ومشكمة التموث في ,عباس ىاشم الساعدي  (30
  2002,اإلسكندرية ,ديوان المطبوعات الجامعية ,الخميج العربي 

دار النيضة ,المسؤولية المدنية بين التقيد واالطالق ,راىيم الدسوقي ابو الميل اب (31
 1980,القاىرة ,العربية 
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 ضوء في التموث من البيئة لحماية القانونية الجوانب ، فيمي مصطفى خالد (32
 الدولية، اإلتفاقيات و الوطنية التشريعات

 ، ط ب ، التكنولوجية البيئة أضرار تعويض مشكمة ، السالم عبد سعد سعيد (33
 2005 ، القاىرة ، العربية النيضة دار

 دار البيئة لحماية القانوني النظام البيئي األمن عطية الدسوقي إبراىيم طارق (34
 2009 الجديدة الجامعة

 المذكرات 
عبد القادر، دور المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي،  شعشوع (1

 2014رسالة دكتوراه ، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة تممسان، 
االمتثال لالتفاقيات البيئية )صالح عبد الرحمن الحديثي ، سالفة طارق الشعالن،  (2

، العدد 15النيرين، العراق، المجمد ، مجمة كمية الحقوق، جامعة (المتعددة األطراف
09 ،2006 

فاطمة بوخاري التعاون الدولي في مجال حماية البيئة مذكرة ماجستير في القانون  (3
الدولي لحقوق االنسان كمية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارس المدية 

  2010/2011الجزائر
ى ضوء أحكام القانون زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عل (4

الدولي، رسالة دكتوراء في القانون الدولي كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
 2013مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

ىشام بشير حماية البيئة طل المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر  (5
،2011 

الذرية في ادارة الممف النووي  عبد الوىاب لوصيف، دور الوكالة الدولية لمطاقة (6
اإليراني، مذكرة الماجستير في العموم السياسية إدارة دولية، كمية الحقوق والعموم 

 2013السياسية، جامعة باتنة، 
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دراسة تحميمية مقارنة في ظل احكام , جبر ضرر التموث البيئي , يوسفي نور الدين  (7
 ,2012الحقوق  كمية, ون خاصالقانون المدني والتشريعات البيئية دكتوراه قان

مذكرة ماجستير تخصص ,المسؤولية المدنية عن التموث الصناعي ,نسيبة القطيطي  (8
 2013جامعة باتنة،  جامعة ,كمية الحقوق والعموم السياسية ,قانون البيئة والتعمير 

 أبي جامعة البحري، التموث عن الناجمة األضرار عن التأمين نظام ، جمال وعمي (9
 2014 سنة ،2 العدد ، العميا المحكمة - 97.مجمة ،-تممسان - بمقايد بكر

 جامعة البحري، التموث عن الناجمة األضرار عن التأمين نظام ، جمال وعمي (10
 سنة ،2 العدد ، العميا المحكمة - 97.مجمة ،-تممسان - بمقايد بكر أبي

البيئية، مذكرة محمد حمداوي، األساس القانوني لممسؤولية الدولية عن األسرار  (11
ماجستير في القانون الدولي و العالقات الدولية، كمية الحقوق و العموم السياسية، 

 2009-2008: جامعة الدكتور الطاىر موالي، سعيدة، الموسم الجامعي
حالة الضرر البيئي، رسالة لنيل : معمم يوسف، المسؤولية الدولية بدون ضرر (12

القانون الدولي، كمية الحقوق والعموم السياسية، : عشيادة دكتواره في القانون العام ،فر
  2012جامعة منتوري، قسنطينة، 

 في التموث من البحرية البيئة لحماية القانوني النظام صداقة، عمي صميحة (13
  1995 بنغازي، يونس، قان جامعة المتوسط، منشورات األبيض البحر

المقاالت   
 Almrsal/com - االلكترونية المرسال مجمة الدين سعد اسماء (1
 . 2014تشرين  23 الحقيقة مجمة البيئي األمن ىايجنو الناصر عبد (2
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: الرسائل الجامعية 
 المسؤولية ترقية في الحكومية غبر الدولية المنظمات دور قواسمي لطفي (1

 في ماجستير مذكرة أنموذجا األرض أصدقاء منظمة الخاص لمقطاع االجتماعية
. 2013 باتنة لخضر الحاج جامعة السياسية العموم

النصوص و القوانين   
يتعمق بتسيير النفايات ومراقبتيا  2001ديسمبر  12ممضي في  19-01قانون رقم  (1

زالتيا  .وا 
، يتعمق بحماية البيئة في إطار 2003يوليو  19، المؤرخ في 10-03القانون رقم  (2

 2003يوليو  20الصادرة بتاريخ ، 43ج رقم . ج. ر. التنمية المستداعية، ، ج
المتضمن المصادقة  1998افريل  18المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي ؤقم  (3

لتعديل االتفاقية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التموث  1992عمى بروتوكول 
 1998افريل  26المؤرخة في  25ج ر عدد , 1969الزيتي 

 ، 1995 سنة يناير 25 ل الموافق 2427 شعبان 11 في مؤرخ 07-95 رقم األمر (4
. 1995 لسنة 13 عدد ج ج ر ج ، .يتعمق بالتأمينات 

 الكوارث ضد التأمين بإلزامية المتعمق 2003أوت 26في الصادر 12-03 رقم األمر (5
 2003 أوت 27 في صادرة 52 عدد ج ج ر الضحايا  ج تعويض و الطبيعية

 المغطاة الطبيعية الحوادث تشخيص المتضمن 268-04رقم   التنفيذي المرسوم (6
الكوارث  أثار عمى التأمين بإلزامية

عالن كيفيات تحديد و الطبيعية (7 اوت  29في الصادر ، الطبيعية الكارثة حالة وا 
 2004 سبتمبر 01صادرة  في   55عدد  ج ج ر ج 2004

 واقع االلكترونية مال
 توفيق منصور أبو مي، موقع الييئة اإلقميمية لحماية البحر األحمر وخميج عدن  (1

Www . persga . org. 
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2) www.un.org (Earth Summit 2002 Johannesburg Summit). Vu 
Le 28/04/201 9.  

3) www.global environnent fund.com. Vu Le Le 23/5/ 2019.  
4) www.un.org (united nation's forum on forests). Vu Le 

23/5/2019 
5) www.unep.org (united nations environment programme). Vu Le 

23/5/2019 
6) www.unep.org (united nations environment programme). Vu Le 

23/5/2019 
7) world Charter For Nature- General Assembly United Nation-

1982. 
8) http://www.basel.int/pub/orotocol.html  :  

9) https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/icep-02/official/cep-02-
03-ar.doc 

 المراجع بالمغة الفرنسية 
1) Alexandre KISS, Cours en droit international de 

l'environnement, Institut des Nations Unies pour la Formation et 
la Recherche (UNITAR), 2eme Ed, Genève, Suisse, 2006,  

 
2) DUTARET.J.L et autres, Assurance du risque de pollution 

.APOGES.1995,  
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3) LEYGONIE.J et MATHARAN.X : L'ssurance du risque 
environnement, Droit et pratique de commerce international 
(D.P.C.I.), 1994, n 02, 
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قد جعل اإلسالم من حماية البيئة وعدم تمويثها أحد األهداف الرئيسية التي ال بد من ل  
، وقد استمرت الدول والمنظمات الدولية عدة اتفاقيات  تحقيقها، وكذلك بالنسبة لمقانون الدولي

إللزامية نتيجة لمبدأ ومعاهدات دولية لضمان حماية البيئة، تمك االتفاقيات كانت فاقدة لمقوة ا
الرضائية السائد في العالقات الدولية، لكن لرفض الدول الكبرى عن االلتزام بها کرفض 

( 1992ريو دي جانيرو )الواليات المتحدة األمريكية التوقيع عمى اتفاقية قمة األرض 
 أصبحت تمك االتفاقيات توضع محل تنفيذ بمجرد إبرامها وحصولها عمى صفة اإللزامية ،
كما ولعبت المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو اإلقميمية دورا كبيرا في مجال حماية 

كما نجد بأنه كان . البيئة وهذا عن طريق مختمف عمميات المراقبة الدائمة التي تقوم بها
لالهتمام الدولي بقضايا البيئة دور كبير في بمورة نظام المسؤولية الدولية عمى أساس أخر 

والذي يترجم المسؤولية الدولية عن األضرار التي تصيب البيئة، وأيضا في تحديد  "طر المخا
وسائل تسوية النزاعات البيئية الدولية والتي من أهمها الوسائل القضائية، مما يترتب عنها 

ضرورة التعويض إما عينيا أو نقدا وتتم تمك المطالبة إما عن طريق الوسائل الدبموماسية أو 
 .لوسائل الداخميةا بالرجوع
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