مدى إثارة الوعي بالجرائم البيئية على المستوى الدولي
حليمةخراز،

جامعة مستغانم

مقدمة:
اهتم المجتمع الدولي بالدفاع عن الطبيعة والفاةاع ع ةل البيبة بتة مين فماية

أفضةةةن لعها ة ةةتها الم ت اة ة  ،ولعة ةةن ل ث ة ةواتي العالمية ة ت ة ة يت ثبيةةةت فة ةةي التهمي ة ة

ل طةوت المكةث اسةيما مجةةان الفةوادي البفتية وايتهةةا .مةع الع ةم أن ارضةتات
البيبي ا تقت ت ع ل مثةان فةدو ا بةن تمتةد إلةل أبعةد مةن كلةت وت عةق القواعةد

الدولية المهب قة عةةن المعاهةةدا

وااتااقيةةا

الدولية ب ةةدا فماية البيبة وفماية

طبقة ة ة اروزون ،وفماية ة ة مة ة ةواتد ارتا ،وتعال ة ة

ار ة ة ةوا

مطالبة ة ة بض ة ةةتوت

التد ن الجاد والستيع لفماي البيب في عها تها الم ت ا واهقاك مةا يمثةن إهقةاك
من ار طات التي ت ددها في الوق

التاهن.

وهتيج لكلت ساتع المكتع في العديد مةن الةدون إلةل الت ةد لعةاهت الت ةوي

البيبةةي المتااقم ة بر ةةدات ق ةواهين وكلةةت بةةالهأ ع ةةل تج ةتيم أفعةةان قةةدت المكةةتع
الوطهي والعمن الدولي طوتت ا ع ل البيبة والتةي اعتبتهةا جةتابم بيبية ا تعةتا
فواتق اقت ادي وا فدود سياسةي وا تميةز بةين دولة اهية أوفقيةت وا تاةتق بةين

اإلهسةةان وبقية الثابهةةا

الفية  ،لةةكلت ثةةان وايةزان يكة ن جاهبةةا ثبية ات مةةن أبفةةاي

الاقةةةج الجه ةةابي والةةةدولي ع ةةةل ثاف ة ة المس ةةتويا  ،وعقةةةد
والهدوا

مةةةن أج ةةةج الم ة ة تم ات

الع مي واإلق يمي والدولي وما هاع ج كلت اليوم رثبت دلين ع ل كلت.

فة ةةرلل أ مة ةةدل تمثة ةةن المجتمة ةةع الة ةةدولي مة ةةن إ ة ةةات الة ةةوعي بة ةةالجتابم البيبي ة ة

والت ايا مه ا؟

ولإلجاب ع ل هك اإلكثالي اتبع

ال ط التالي :
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مقدم

المبفي ارون :ااتااقيا

الدولي ال ا

بفماي البيب

المط ق ال اهي :ااتااقيا

الدولي ال ا

بفماي البيب المابي

المط ق ارون:ااتااقيا

الدولي ال ا

بفماي البيب ارتضي والجوي

المبفي ال اهي :اامتهاع عن اتتثاق الجتابم الدولي بفق البيب
المط ق ارون :أ ت جتابم الفتق ع ل البيب

المط ق ال اهي :واجق الدون االتزام بالقيود الواتد ع ل است دام ارس ف الهووي .

المبحث األول:االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة
ت عق القواعةد المهب قة مةن المعاهةدا

وااتااقيةا

الدولية دو ات هامةا ثم ةدت

ايت مباكت ل تكتيع الوطهي عهد تجتيمج رفعان الت ويي ومن هك ااتااقيا

اهتم بفماي البيب ارتضي ومه ا ما تهاون فماية البيبة ال وابية وأ ةتل اهتمة

بفماي البيب المابي .

مةا

1

المطلب األول :االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة األرضية والجوية

يم ةةن الق ةةاهون ال ةةدولي ل بيبة ة ثا ت ةةاأ ق ةةابم بكات ةةج ض ةةمن الق ةةاهون ال ةةدولي

تفوا فقيقيا في تاعين فماي البيب ع ل مستول العالم.
الفرع األول :ااتااقيا

أهم ااتااقيا

والهباتا

الدولي ال ا

بفماي البيب ارتضي

الدولي اتااقي لهدن لعام  3311بك ن الفااع ع ةل الفيواهةا

ع ل فالت ةا الطبيعية  ،اتااقية تومةا عةام  3393بكة ن وقاية الهباتةا ،

ااتااقية ة اإلفتيقية ة لع ةةام  3391بكة ة ن ار اتض ةةي كا

ارهمية ة الدولية ة ومة ةواطن

الطيوت المابي  ،إضةاف إلىاتااقية تيةود جاهيتوعةام  3331بكة ن التهةوع الفيةو

البيولةةوجي وتعهةةل بتقتيةةت الفمايةة لثةةن عها ةةت البيب ة الطبيعيةة ب ةةدا الفا ةةاع

1

 عادن ماهت ارلاي ،الفماي الجهابي البيبي  ،دات الجامع الجديد  ،1133 ،أ.311237

دول ة

ع ةةل التهةةوع البيولةةوجي فةةي العةةالم ،1والتةةي فضةةتها أث ةةت مةةن ماب ة تبةةي

ع ةةل هفةةو ي ثةةد الةةدوت الااعةةن لةمةةم المتفةةد فةةي وقةةد أقةةت هةةكا الم ة تمت ة ي

و ةةةابق هامة ة تك ة ةمن مجموعة ة مةةةن المبة ةةاد فةةةون البيبة ة  ،وي ثة ةةد ع ةةل فقة ةةوق
وواجب ةةا

ل ابةةا

ال ةةدون باإلض ةةاف إل ةةل مجموعة ة المب ةةاد المتع قة ة ب ةةاإلدات المس ةةتدام

ع ةةل مسةةتول العةةالم ،لثه ةةا لةةم تفةةدد هةةدفا وا بتهامجةةا زمهيةةا لت اةةيا

اةةةا از اافتبةةةا

الفة ةتات لثه ةةةا هجفة ة

بتفديةةةد وثكةةةا الع قة ة ب ةةين البيبة ة

واستهزاا المواتد وما ي د إليج من تباين واهت ات لفقوق اإلهسان.
الفرع الثاني :ااتااقيا
من بين ااتااقيا

الدولي ال ا

الدولي ال ا

بفماي البيب ال وابي

بفماي البيب ال وابي لديها:

 اتااقية موسةةثو لعةام  3391بكة ن فضةةت إجةتاج التجةةاتق لةسة ف الهووية فةةيالجو وفي الاضاج ال اتجي وتف

الماج.

 اتااقي ة مهةةع اهتكةةات ارس ة ف الهووي ة لعةةام ،3391فاسةةتعمان ارس ة ف المةةدمتمفعوت بسةبق ت يتهةا ايةت التمييةز بةين المفةاتبين ،وقةد أثةد إعة ن هةوتمبت

ع ل أن تدميت المهةاطق المدهية يعةد جتيمة فةتق ،ثمةا أن ههةات فضة ات ع ةل

ارسة ف التةةي تسةبق ضةةت ات بيبيةةا طويةن المةةدل رن هةةكا الضةتت سةةوا يسةةتمت

بعد اهت اج القتان .ثما أن عةدم قاهوهية التاجيةت تبهةل ع ةل الةدمات الثبيةت الةك

تسة ة ةببج ت ة ةةت ارسة ة ة ف ل بكة ة ةتي والبيبة ة ة  ،فارسة ة ة ف ه ة ةةك اي ة ةةت قاهوهية ة ة هعة ة ة ات
إلمثاهيات ةةا التدميتية التةةي تتجةةاوز فةةدود القةةاهون الةةدولي اإلهسةةاهي ،ثمةةا أهةةج ا

يسمح ل دول أن تساعد أو تكجع دوا أ تل ع ل القيام بت ت ارهكط .

2

 -ااتااقي الدولي المتع ق بمس ولي مك ي السان الهووي 3391

 عادن ماهت ارلاي ،ها-
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باح العكاو  ،المس ولي الدولي عن فماي البيب  ،دات ال دوهي ،1113 ،أ.391
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 -فة

ضةةتت هةةوو هةةاتق عةةن الوقةةود الهةةوو ومهتجةةا

عه ا في السان التجاتي والفتبي فدد

مالي.

أوفض ة

مكةةع هاتج ة

ااتااقي التعويا عن الضةتت بمب ة

 -اتااقية الت ةةوي بعيةةد المةةدل ل ةواج عبةةت الفةةدود :أبتمة هةةك ااتااقية ب ةةدا مثاففة

ت ةةوي ال ةواج عبةةت الفةةدود ا ة لمسةةافا طوي ة تمتةةد اا الثي ةةومت ات  ،وتضةةع

ااتااقي التزاما ع ل الةدون فيةي ت تةزم بالعمةن ع ةل ف ةت وت اةيا ومهةع م و ةا

ال ةواج ،1.وماي ثةةد اهتمةةام المجتمةةع الةةدولي بالبيب ة والةةوعي بةةالجتابم البيبي ة هةةو توقيةةع
المس ولي الدولي هتيج ت وي الجو.

 -اتااقية ة اإلط ةةات ف ةةون الت ية ة ات المها ية ة :تك ةةثن ه ةةك ااتااقية ة متجع ةةا أساس ةةيا

ل ج ةةود العالمية ة لمثاففة ة اتتا ةةاع دتجة ة فة ةتات الث ةةت ارتض ةةي مه ةةك تبهي ةةا ف ةةي

م تمت تيوديجاهيتو  3331د

فيز التهايك في  3331ومن أهم مبادب ا :

 -3مبدأ المس ولي المكتتث والمتبايهة ل ةدون ياةتا ع ةل الةدون الم ةهع
أن تثون في مقدم الثااح ضد اافتبا

 -1تاتا ج دا فيما ي أ جمع المع وما
م ةةادت ال ةةا از كا

وطهي تم

اافتب ةةا

الفتات .

وهكتها م ن المعطيا

فةون

الفة ةتات وكل ةةت ة ة ن إتس ةةان تق ةةاتيت

ياات ا من طتا الدون المتعاهد .

 اتااقي فضةت اسةتفداي واهتةا وت ةزين واست دامارسة ف الثيميابية والةت أمه ا:

 -تتع د ثن دول طتا في هك ااتااقي ب ا تقوم تف

أ عتا ق:

 استفداي أو إهتا ارس ف الثيميابية أو فيازت ةا بطتيقة أ ةتل أو ت زيه ةا أواافتااع ب ا أو هقن ارس ف الثيميابي ب وت مباكت أو ايةت مباكةت إلةل أ
مثان.

-

باح العيكاو  ،ها

1
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 استعمان ارس ف الثيميابي -القيام ب

استعدادا

عسثتي استعمان ارس ف الثيميابي .

 -مساعد أو تكجيع أوفي أ ثان ب

دون ارطتاا بموجق هك ااتااقي .

طتيق ع ل القيام ب هكط مفعةوت ع ل

1

المطلب الثاني :االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة المائية
من أهم ا:
 اتااقي ة لهةةدن لعةةام  3391و ةةت تعةةدين ل ةةا عةةام  3313بك ة ن مهةةع ت ةةويالبفات بزي

البتتون.

 اتااقي ة بتوثسةةن لعةةام  3311بك ة ن التقاب ة ع ةةل الت ةةوي البفةةت بةةاإلاتاقمن السان والطاب ات .

 -اتااقي بتك وه عام  3311بك ن فماي البفت اربيا المتوسط من الت وي.

 البتوتوثون ارون بك ن التعاون في مثافف ت ةوي البفةت اربةيا المتوسةطبالهاط والمواد الضات في الفاا

الطاتب .

 البتوتوثةون ال ةةاهي بكة ن فماية البفةةت اربةةيا المتوسةط مةةن التةةوي الهةةاجمعن اإلاتاق من السان والطاب ات .

الفرع األول :اتااق بك ن الع ق بين ارمم المتفد والس ط الدولي لقاع
البفات

تعتةتا ارمةةم المتفةد بالسة ط بو ةةا ا المهعمة التةةي تقةوم الةةدون ارطةتاا

فةةي ااتااقي ة عةةن طتيق ةةا بتهعةةيم ومتاقبة ارهكةةط فةةي قةةاع البفةةات والمفيطةةا
وب ةةاطن أت ة ة ا الواقعة ة

ةةةات فةةةدود الواية ة وع ةةةل ار ة ةةأ ب ية ة إدات مة ةواتد

 -1ع ي عدهان الاين ،التكتيع الدولي لفماي البيب  ،دات فامد ل هكت والتوزيع ،أ.391
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المهطق ة وتتع ةةد ارمةةم المتفةةد بةةرجتاج أهكةةطت ا بطتيق ة تعةةزز الهعةةام القةةاهوهي
ل بفات والمفيطا

المهك بموجق ااتااقي وااتااق.

تتع ةةد الس ة ط ب ة ن تقةةوم ب هكةةطت ا وفقةةا لمقا ةةد المي ةةاق ومبادبةةج مةةن أجةةن

تعزيز الس م والتعاون الدولي بما يتماكل مع سياسةا

تعزيز هك المباد والمقا د.1

ارمةم المتفةد التامية الةل

المبحث الثاني :االمتناع عن ارتكاب الجرائم الدولية
ت ت م ت ا الجتابم الدولي ع ل البيب ت ي ات ثبي ات ثجتابم الفتق .
المطلب األول :أثر جرائم الحرب على البيئة
وض ةةع

قواع ةةد الق ةةاهون ال ةةدولي الف ةةتق بعي ةةدا ع ةةن الك ةةتعي الدولية ة ل ةةكا أبتمة ة

العديةةد مةةن ااتااقيةةا مه ةةا اتااقيةةا جهيةةا ارتبةةع عةةام  7491لفماي ة المةةدهيين أ هةةاج
الف ةةتق وارعي ةةان الض ةةتوتي اس ةةتمتات في ةةات م م ةةن جة ةتاج اله ةةق والت تي ةةق التعس ةةاي
ل مدن والقتل والتدميت الك ا تبتت المقتضيا

العسثتي .

وق ةةد ق ةةتت الم ةةاد  91م ةةن اتااقية ة جهي ةةا ط ةةت ت ةةدميت أو ت تي ةةق الس ةةدود

ومفطةا

المدهية  ،وقةد وتد فةةي المةةاد  1مةةن

توتيةةد الث تبةةاج والمةزاتع والمهكةةم

جتبم الفتق تقع في الفاا
الهعام ارساسي ل مفثم أن ا
 إلفاق تدميت واسع الهطاق بالممت ثاضتوت عسثتي تبتت كلت.

التالي :

وااستي ج ع ي ةا دون أن تثةون ههةات

 إع ن أهج لن يبقل أفدا ع ل قيد الفيا . اس ةةت دام ال ةةا از ال اهقة ة أوالس ةةام أو ايته ةةا م ةةن ال ةةا از وجمي ةةع م ةةا ف ةةيفثم ا من السوابن أو المواد أو ارج ز .

 -ع ي عدهان الاين ،ها

1
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 است دام أس ف أو قةكابا أو مةواد أو أسةاليق فتبية تسةبق بطبيعت ةا أضةتاتا ازبةةد أو امةةا تثةةون عكةوابي بطبيعت ةةا وم الا ة ل قةةاهون الةةدولي واله ازعةةا
المس ف بكتط أن تثون هك ارس ف موضع فعت كامن.

ثمةةا أن القةةاهون الةةدولي اإلهسةةاهي فعةةت اسةةت دام أسةةاليق أو وسةةابن القتةةان

التة ةةي يتوقة ةةع أن تسة ةةبق أض ة ة ات ات بال ة ة واسة ةةع ااهتكة ةةات وطوي ة ة المة ةةدل بالبيب ة ة

الطبيعي ب دا فماي البيب  ،وثكا فماي المهكم

التي تفتو ع ل قول طةت

وتهعي ةةا المه ةةاطق المزتوعة ة بارل ةةام أو أ هج ةةوم يس ةةات ع ةةل س ةةابت تبعية ة
ثالك أقةدم

ضة ةتب

ع يةج الوايةا

المتفةد ارمتيثية فةي الفةتق العالمية ال اهية فةين

م ةةديهتي هيتوك ةةيما وهاا ةةازاثي بالقهب ة ة الكتية ة وم ةةا ألفقت ةةج م ةةن أضة ةتات

بالبيب  ،واست دماليوتاهيوم المستهاك وهو س ح يفةون ارتا إلةل أتا مفتوقة
ات

ح لفيا اإلهسان.

ثمة ةةا أقة ةةت المفثم ة ة الجهابي ة ة الدولي ة ة في الم ة ة تمت الة ةةدولي ل ق ة ةاهون الة ةةدولي

الجهابي المهعقد في توما أن تدميت البيبة مسة ل أساسةي وتد

فةي ثافة الجةتابم

الدولي ة ة بكة ةةثن مباكة ةةت أو اية ةةت مباكة ةةت ،ومه ة ةةا مة ةةا اتتثبتة ةةج الواية ةةا

ارمتيثية ة ف ةةي الايته ةةام في ةةي اس ةةت دم
المهتكةةةت واس ةةتعم

الفي في الايتهام.

ال ةةا از والثيمياوي ةةا

المتفة ةةد

الس ةةام والقهاب ةةن

سياس ة ة ارتا المفتوقة ة ضةةةد اإلهسة ةةان وبقية ة الثابهة ةةا

المطلب الثاني :واجبات الدول تجاه البيئة
يج ةةق ع ةةةل ثةةةن الةةةدون االتة ةزام بالمفافعة ة ع ةةةل البيبة ة مةةةن ة ة ن القية ةةام
بواجبات ا.

الفرع االول :إلتزام الدون بالقيود الواتد ع ل است دامارس ف الهووي

تفعت ارس ف التي تسبق ضت ات بيبيا طوين المدل ان هكا الضةتت يسةتمت

بعةد اهت ةاج القتةةان ،ومةن ارسة ف التةي تةةم فعةت استعمال اارسة ف الهووية ره ةةا
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تسبق دما ات ثبي ات ،فمي اق ارمم المتفد ا يمثن أن يسمح بتدميت دولة بثام ةا
رهج ا يمثن السيطت ع ل ات هك التاجي ات فارس ف هةك ايةت قاهوهية هعة ات
إلمثاهيات ا التدميتي .

وقد أكات معاهد فعت است دام وسابن عسثتي لت ييت التتب التي د ة

فيةةز التهايةةك 3311إلةةل الت يية ة ات فةةي البيبةة التةةي يتس ةةبق في ةةا ت عةةق بك ةةت
متعمد العم يا

الطبيعية  ،وت طةي ت ةت المعاهةد ت ةت الت يية ات التةي تة ت ع ةل

تك ةةثين هيبة ة ارتا بم ةةا ف ةةي كل ةةت الهب ةةا
وال ا الجو أو الاضاج ال اتجي.

والفية ةوان اليابسة ة والمف ةةيط الم ةةابي

الاتع ال اهي :ال أت ااستكات لمفثم العدن الدولي

است دامارسة ة ف الاتاثة ة أ ةةات اهتم ةةام الق ةةاهون ال ةةدولي اإلهس ةةاهي مه ةةك3133

إضة ةةاف إلة ةةل ل ة ةوابح اهة ةةا 3311التة ةةي تفعة ةةت ارس ة ة ف التة ةةي تسة ةةبق معاهة ةةا

ثارسة ة ف الم ةةدمت  ،ثم ةةا أ ةةدت الجمعية ة العامة ة لةم ةةم المتف ةةد ع ةةام 3393
فون فعت است دام ارس ف الهووي والتي تعتبتها اهت اثا ل مي اق.

إع ها

وقةةد اعتتفة ة

المفثمة ة بسةة ط الجمعية ة العامة ة فةةي ط ةةق أت استك ةةات

ف ةةون أية ة مس ةةال قاهوهية ة ان المفثمة ة ت ث ةةد وج ةةود المب ةةاد والقواع ةةد القاهوهية ة

القاب ل تطبيق أو است دامارس ف الهووي .

خاتمة:
البيبة قضةي ثاهة

واتةزان مفةن اهتمةام الةدون واإلفةتاد سةواج مةن جاهةق

المجتمةةع الةةدولي أو التك ةتيع الةةدا ي ،فقةةد اهتكةةت الج ةتابم الدوليةة عبةةت العةةالم
عق ةةق م ةةا ثك ةةا

عهة ةج الد اتس ةةا

الع مية ة والتق ةةاتيت التس ةةمي م ةةن تع ةةتا البيبة ة

لتةةدهوت فةةاد ي ةةدد الفيةةا ع ةةل سةةطح ارتا بم ةةاطت جسةةيم وأضةةتات هاب ة ،

ارمت الك اتتاع

معج ار وا

مطالب بضتوت التد ن الجةاد والسةتيع لفماية

البيب وا ات الوعي ب طات الجتابم البيب بثن أكثال ا جوا وب ات وبف ات.
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وهتيجة لةةكلت اهةةتم المجتمةةع الةةدولي بقضةةايا البيب ة فةةي العديةةد مةةن المهاسةةبا
بم ت ةةا جواهب ةةا ،وتع ةةد العوام ةةن الج تافية ة والطبيعية ة م ةةن أه ةةم ارس ةةباق الت ةةي
تجعن من التعاون الدولي وال جوج إلل الوسابن الدولي ضةتوت ق ةول فةي هطةاق

فمايةة البيبة ة  ،فالعها ةةت الت ةةي تتث ةةون مه ةةا ث ةةال واج والم ةةاج والمفيط ةةا

بعض ا بالبعا اآل ت ويتااعن فيما بيه ا.
وع ل هكا ارسا

أبتم

العديد من ااتااقيا

ية ةتتبط

الدولي واإلق يمية والمة تم ات

الدولي ة وق ة ات ات الجمعي ة العام ة لفماي ة البيب ة مةةن ج ة وا ةةات الةةوعي بةةالجتابم

البيب  ،ثما ثان تجتيم ارفعان التي تكثن جتابم دولي دو ات ثبي ات في الفةي ع ةل
فماي البيب

بةةةالتام مةةةن وجةةةود ااتااقي ةةا

والمة ة تم ات الدولية ة الت ةةي تو ةةي بااهتمة ةةام

بالبيب إا أن كلت وفد ايت ثاا دون:

-أن يثون تد ن ل مكتع الوطهي في إ ات الةوعي بةالجتابم البيبة وقمع ةا رهةج

من ايت الممثن أن هقةوم بالقضةاج جتيمة دون تضةافت الج ةود الدولية والدا ية
ا

فيما يتع ق بجتيم ا تعتا فدودا أو فا
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قائمة المراجع :
 باح العكاو  ،المس ولي الدولي عةن فماية البيبة  ،دات ال دوهية ل هكةت والتوزيةع ،طبعةأولل. 1131 ،

-عادن ماهت االاي ،الفماي الجهابي ل بيب  ،دات الجامع الجديد ل هكت ،ااسثهدتي 1133 ،

-ع ي عدهان الاين ،التكتيع الدولي لفماي البيب  ،دات فامد ل هكت والتوزيع ،ااتدن،
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