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أولً -المشكمة موضوع البحث

كاف لمكوارث البيئية المتعددة والمتعاقبػة التػش دػادعا مالمفػا لػش ال ػفوات الاميمػة المااػية دو ار

عامػا فلػش ل ػت اافظػار ألػ

ف تمػوث البيئػة

()1

ال ياػؼ مفػد وػدود دولػة معيفػةف وال يمكػف تاػدير

مم افه م ألة داخمية بوتة  .وذلؾ ف الفتائج المترتبة مم الفدػاط الممػوثف تفتدػر مكافيػاف مػف
خػلؿ العفارػر البيئيػػة المختم ػة لترػػؿ وترػيب مػػاكف خػر مختم ػػة مػف مكػػاف الفدػاط مرػػدر

التموث و ويافا بعيدة جدا مفه لذا لاد برز االعتمػاـ ببوػث ومعالجػة المدػاكؿ البيئيػة الفاجمػة مػف
التموث العابر لمودودف ومم وجه الخروص المداكؿ الاافوفية التش يثيرعا عذا الفػوع مػف التمػوث

ف وذلؾ مم الم توييف الداخمش والدولش (. )2

ومم ػ ػ ػ الػ ػ ػػروـ مػ ػ ػػف تعػ ػ ػػدد رػ ػ ػػور التػ ػ ػػدعور البيئػ ػ ػػش بتعػ ػ ػػدد واخػ ػ ػػتلؼ

(())pollution

()3

ػ ػ ػػبابه لػ ػ ػػاف التمػ ػ ػػوث

يظؿ المدكمة البيئية اابرز وااخطػرف وورػؿ االعتمػاـ بػه ألػ الدرجػة التػش

طغػ لياػػا ممػ كػػؿ قاػػايا البيئػػة ومدػػاكماا .ومػػا ذلػػؾ لػػاف م ػػألة التمػػوث قػػد ال تثيػػر أدػػكاليات

قافوفيػػة عامػػةف أذا وػػدث لعػػؿ التمػػوث وتوااػػت فتائجػػه الاػػارة داخػػؿ أقمػػيـ دولػػة واوػػدة أذ تتػػول

التدريعات الداخمية لش تمؾ الدولة معالجة الم الة لش اوء ال يا ة البيئية المطباة داخؿ اإلقميـ

الوطفش لاا

()4

.

وي ػػر ف الم ػػالة تتعا ػػد مف ػػدما تمت ػػد يث ػػار التم ػػوث البيئ ػػشف لتمو ػػؽ اااػ ػرار بمػ ػواطفش ال ػػدوؿ

ااخػػر و ممتمكػػاتاـ و مفػػدما يوػػدث ال ػػموؾ و الفدػػاط الممػػوث لػػش أقمػػيـ دولػػة وتاػػا الفتيجػػة
الاارة و تفتدر متجاوزة الودود الجغرالية وال يا ية لمدولة لتتواؽ لش أقمػيـ دولػة و دوؿ خػر

()5ف وعػو مػػا يطمػؽ مميػػه لػػش ال اػه ب ػ (( التمػوث العػػابر لموػػدود))

()6

 .ال تعتبػر اااػرار الفاجمػػة

مػػف التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود وفظػػاـ الم ػ ولية بدػػأفاا ف مػػف اكثػػر المواػػومات دقػػة وتايػػدا

ويرجا ذلؾ أل االمتبارات التالية

()2

-:
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-1وداثػػة المدػػكلت البيئيػػة العػػابرة لموػػدود ولػػش ذات الوقػػت تدػػعب ااا ػرار المترتبػػة مم ػ

مموثاتااف ويث لػـ يفتبػه ال اػه الاػافوفش لمدػكلت التمػوث البيئػش و ػبؿ مكالوتػه أال مفػذ مػا ياػرب
مف ثلثة ماود وقد ترتب مم ذلؾ مدـ ا تارار معالـ الم ولية مف ااارار ب لمة البيئة لش
فطاؽ الاافوف الدولش لود الفف وما يويط بم ػائماا مػف ومػوض ومػدـ توديػدف وذلػؾ ممػ الػروـ

مف كثرة المجاودات ال ااية والدوليػة بدػأفاا  .كمػا افػه لػيس مػف ال ػاؿ كػذلؾف توديػد الاػرر و
تادير خارة افه قد ي تغرؽ وقتا وت تظار ثار كاممة .بؿ اف الم وؿ مف الفداط المموث قد
يرػػعب توديػػد بػػالفظر أل ػ

ف مرػػدر الفدػػاط الممػػوث والبػػا مػػا يتواجػػد لػػش مػػدة دوؿ لػػش ذات

الوقت .

-2التادـ العممش والرفامش المت ارع الذي يداد العالـ وكذلؾ الظػروؼ الدوليػة الراعفػة التػش

تتميػػز بتدػػابؾ مرػػالل الػػدوؿ وواػػا أمكافيػػات عائمػػة لػػد الػػبعض مفاػػا فتيجػػة ا ػػتغلؿ الطاقػػة
الفوويػػة وارتيػػاد ال اػػاء كػػؿ ذلػػؾ ترتػػب مميػػه ازديػػاد مخػػاطر التمػػوث مبػػر الوػػدود أذ لػػـ يعػػد مػػف
الممكف لش ظؿ عذ ااوااع اف تمفا دولة ما تأثر أقميماا بالتموث الواقا لػش دولػة خػر وذلػؾ

ماما بعدت الم الة بيفاما .

 -3قمة الفروص الاافوفية وااوكاـ الااائية المتعماػة بالم ػ ولية الدوليػة مػف التمػوث البيئػش

العابر لمودود لش الاافوف الدولش العاـ  .لإذا كاف االلتزاـ بالموالظة مم البيئػة قػد رػار مػ ار ال
يثير خللا يذكر لش الفظـ الاافوفية الداخميػة واف عفػاؾ ات ػاؽ ممػ اػرورة معاقبػة المخػالؼ لػاف

اامر ليس كذلؾ لػش الاػافوف الػدولش  .أذ يػذعب الػبعض ألػ الاػوؿ بعػدـ واػوح الاوامػد الواجبػة
التطبيؽ ممػ بعػض مموثػات البيئػة وي ػتفد لػش ذلػؾ ألػ ويػاب و افعػداـ الاامػدة الرػريوة التػش

توكـ ذلؾف واف المبادئ التػش تمػت رػياوتاا لػش العديػد مػف االت اقيػات الدوليػةف قػد جػاءت مامػة
وتخرج بذلؾ مف كوفاا تاا قامدة قافوفية ذات طابا ممزـف ويكوف مف الرعوبة بمكاف لش ظؿ
عذ ااوااعف امتبار تمؾ المبادئ ماففة و مفدئة اللتزاـ قافوفش ياػا ممػ مػاتؽ الدولػة بومايػة

البيئة .

ثانياً -تقسيم البحث

ومم ػ عػػذا الفوػػو لاػػد لػػرض مم ػ المجتمػػا الػػدولش مػػر االعتمػػاـ بااػػايا البيئػػة ورػػار مػػف

الاروري ماد المزيد مف االت اقيات الدولية اللزمة لوماية البيئة اإلف افية مف التموث

()2

.
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ويػػأتش دور البوػػث الماثػػؿ لػػش ظػػؿ عػػذا االعتمػػاـ ليبػػيف مػػد اػػرورة واػػا يا ػػة وااػػوة

المعالـ لمم ولية الدولية مف الارر البيئػش العػابر لموػدود لػذا ارتأيفػا بوػث عػذا المواػوع وذلػؾ
لش أطار مبوثيف -:

المبحث األول  -:األحكام العامة لممسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي .

المبحثثث الثثثاني -:األحكثثام الصا ثثة لممسثثؤولية الدوليثثة عثثن مضثثار التمثثوث البيئثثي العثثابر

لمحدود.

المبحث األول

األحكام العامة لممسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي
تفبػػا عميػػة الم ػ ولية مػػف فاػػا الوػػارس الػػذي ي ػػع أل ػ اػػماف واوت ػراـ الاػػافوف ف وتعتبػػر

الاوامػػد التػػش تفظماػػا بر ػ ة مامػػة عػػش وجػػر الزاويػػة لػػش كػػؿ فظػػاـ قػػافوفشف ويػػث ف الم ػ ولية
والاافوف عما وجاػاف لعممػة واوػدةف بامتبػار اف كػؿ الواػوؽ يترتػب ممػ الم ػاس باػا اثػر قػافوفش

ع ػػاـ يكم ػػف ل ػػش لكػ ػرة الم ػ ػ ولية والت ػػش ب ػػدورعا تترت ػػب مميا ػػا فتيج ػػة مبادػ ػرة وع ػػش االلتػ ػزاـ ب ػػدلا

التعويض وارلح الارر

()9

.

ومف عفا فجد باف الم ولية تمعب فدوف دف دؾف دو ار عاما ووا ما لش مجاؿ وماية البيئػة

وذل ػػؾ ف ي ػػة وماي ػػة لمبيئ ػػة ال يمك ػػف ف تك ػػوف لعال ػػة أال بوا ػػا فظ ػػاـ لمم ػ ػ ولية يوا ػػؽ ال ػػردع
واإلرػػلح لػػش ذات الوقػػت لػػإذا مػػا اتجػػه قػػافوف الم ػ ولية لػػش الماػػاـ ااوؿ ألػ تعػػويض الاػػرر

الوادثف ولاػل مػف دور العلجػش كػاف لػه دو ار خػر وقائيػاف أذ ػيجد مػف يمػارس فدػاطا ياػر
بالبيئػ ػػة ف ػ ػػه ماػ ػػط ار أل ػ ػ اإلقػ ػػلؿ اقر ػ ػ وػ ػػد ممكػ ػػف مػ ػػف خطػ ػػورة فدػ ػػطته تجفبػ ػػا إلل ازمػ ػػه
بالتعوياات التش والبا ما تكػوف باعاػة ( .)10ولتواػيل عػذا المواػوع برػورة اكثػر دقػة لاػد تػـ
تا يـ عذا المبوث أل ثلثة مطالب -:

المطمب األول-مفهوم المسؤولية الدولية .

المطمب الثاني -التطور القانوني لممسؤولية الدولية في مجال األضرار التي تمحق بالبيئة.

المطمثثب الثالثثث-ص و ثثية المسثثؤولية الدوليثثة عثثن مضثثار التمثثوث البيئثثي العثثابر لمحثثدود

وال عوبات المحيطة بها.
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المطمب األول

مفهوم المسؤولية الدولية
تعراػت لكػرة الم ػ ولية الدوليػة مفػذ ظاورعػػا كإوػد فظػػـ الاػافوف الػدولش لمكثيػػر مػف التطػػور

متػأثرة لػش ذلػؾ بػػالتطورات ال يا ػية واالقترػادية التػػش تعراػت لاػا لكػرة الدولػػة ذاتاػاف وقػد دػػمؿ
عذا التطور اا س التش تاوـ ممياا م ولية الدولة ودروط قياـ عذ الم وليةف وبالتالش تعرض

م اوماا لش ود ذاته لمتطور والتعديؿ

()11

.

ف الم ولية الدولية التش فعفياا عفا تفظماا وكػاـ الاػافوف الػدولش وعػش تختمػؼ لػش م اوماػا

و وكاماا مف م ولية الدولة التش تتومماػا بماتاػ الاػوافيف الوطفيػة لاػد يكػوف العمػؿ مت اػا مػا
وكاـ الاافوف الداخمش وبالتالش ال ي تتبا م ولية الدولة ولكػف قػد يكػوف لػش الوقػت ف ػه مخال ػا

لاامدة مف قوامد الاافوف الدولش العرلشف وبالتالش ي تتبا م ػ ولية الدولػة التػش تاػا ممياػا م ػتفدة

أل قافوفاا الداخمش

()12

.

وقد اختمؼ لاااء الاافوف الدولش لش واا تعريؼ مووػد لمم ػ ولية الدوليػة لاػد مػرؼ قػاموس

مرطموات الاافوف الدولش الم ولية الدولية بأفاا ( :االلتزاـ الواقا بماتا الاافوف الدولش مم

الدولة المف وب ألياا ارتكاب لعؿ و امتفاع مخالؼ اللتزاماتاا الدولية بتاديـ تعػويض ألػ الدولػة
المجفش ممياا لش دخراا و لش دخص و مواؿ رماياعا)

()13

.

لش ويف مرؼ (دارؿ رو ػو) الم ػ ولية الدوليػة بأفاػا ( :واػا قػافوفش بماتاػا تمتػزـ الدولػة

المف ػػوب ألياػػا ارتكػػاب ممػػؿ وي ػر مدػػروع ولاػػا لماػػافوف الػػدولش بتعػػويض الدولػػة التػػش وقػػا لػػش
مواجاتاػػا عػػذا العمػػؿ)

()14

 .وقػػد مرلاػػا الػػدكتور مومػػد طمعػػت الغفيمػػش بأفاػػا ( :االلت ػزاـ الػػذي

ي راه الاافوف الدولش مم الدخص بإرلح الارر لرالل مف كاف اوية تررؼ و امتفاع
و تومؿ العااب جزاء عذ المخال ة) ( .)15وقد مرلاا الدكتور مومد وػالظ وػافـ بأفاػا ( :الواػا

الػػذي يفدػػأ ويثمػػا ترتكػػب دولػػة و دػػخص مػػف دػػخاص الاػػافوف الػػدولش لعػػل ي ػػتوجب الم اخػػذة

ولاا لممبادئ والاوامد الاافوفية ال ائدة لش المجتما الدولش) ( .)16ويبدو مػف خػلؿ عػذ التعري ػات
ال ػػاباة ف ف عفػػاؾ اختللػػا لاايػػا يعػود ػػببه أل ػ مػػدـ االت ػػاؽ وػػوؿ اا ػػاس والطبيعػػة الاافوفيػػة
لمم ولية الدولية .لػش وػيف يعػرؼ الػدكتور مرػاـ العطيػة الم ػ ولية الدوليػة بأفاػا ( :مبػارة مػف
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فظػػاـ ق ػػافوفش تمت ػػزـ بماتا ػػا الدول ػػة الت ػػش ت ػػأتش مم ػػل وي ػػر مد ػػروع طبا ػػا لما ػػافوف ال ػػدولش الع ػػاـ
بتعويض الدولة التش لوااا ارر مف جراء عذا العمؿ) (.)12

ومػػف عػػذا التعريػػؼ يتاػػل ف العفرػػر اا ػػاس ااوؿ لمم ػ ولية الدوليػػة عػػو مػػدـ مدػػرومية

العمؿ والعفرر الثافش لاذ الم ولية يرتكػز ممػ تاػدير مػدـ المدػرومية بالف ػبة لاوامػد الاػافوف

ال ػػدولش الع ػػاـ ( .)12ولك ػػف فتيج ػػة لمتط ػػور العمم ػػش والتكفول ػػوجش ال ػػذي د ػػاد الع ػػالـ ل ػػش الاػ ػرفيف
المااش والوالش لـ يعد عذا اا اس كاليا بود ذاته لاياـ الم ولية الدوليػة وعػو كػد مميػه المبػد

رق ػػـ ( )2الر ػػادر م ػػف مػ ػ تمر البيئ ػػة ل ػػش ػػتوكاولـ لع ػػاـ  1972و ػػوؿ ا ػػرورة تط ػػوير قوام ػػد
الم ولية الدولية لتدمؿ تعويض ااارار الفاتجة مف فداطات الدولة التش تتعد وػدود أقميماػا

والػػذي مبػػر مػػف اتجػػا ال كػػر الاػػافوفش المعارػػر أل ػ مػػدـ قرػػر م ػ ولية الدولػػة مم ػ ااا ػرار

الفاتجة مف فداطاتاا وير المدرومة لاط (.)19وقد د عذا اامر أل ظاور فظرية المخاطر و
فظريػػة الم ػ ولية المطماػػة والتػػش تعتمػػد مم ػ مبػػد يف عػػاميف عمػػا مبػػد االلت ػزاـ بػػالتعويض ومبػػد
توازف المرالل ويارد بالمبد ااوؿ فقياـ الدولة الم ت يدة مف الفداط الخطر والذي يفطوي مم

ارار مابرة لمودود بتعويض الدولة المتاررة التش ال تجفش ية لائدة مف ذلؾ الفدػاط ومػف عفػا

يبدو اف ودوث الارر ال يعتبػر لعػل ويػر مدػروع لػش وػيف يدػكؿ االمتفػاع مػف دلػا التعػويض

ممػػل ويػػر مدػػروع .مػػا المبػػد الثػػافش ف وعػػو مبػػد تػوازف المرػػالل ويارػػد بػػه جػراء موازفػػة بػػيف
المفالا االقترادية واالجتمامية التش تعود لمدولػة رػاوبة الفدػاط الخطػر واااػرار الفاجمػة مػف

ذلؾ الفداط

()20

.

وبفػػاء مم ػ مػػا تاػػدـ لػػاف الم ػ ولية الدوليػػة يمكػػف تعري اػػا مم ػ الفوػػو ا تػػش ( :عػػش واػػا

قػػافوفش تمتػػزـ بماتاػػا الدولػػة المف ػػوب ألياػػا الايػػاـ بعمػػؿ و فدػػاط مػػا بتعػػويض الاػػرر الػػذي
يريب دولة خر و ود رماياعا فتيجة عذا العمؿ و الفداط) ف ومف عذا التعريؼ يتبيف لفا ف
اس الم ولية عو مجرد الت بب لش وداث الارر بررؼ الفظر مف الخطأ ما أمكافية قياـ

الم ػ ولية الدوليػة أذا مػػا رػدر مػف الدولػػة لعػؿ يمثػػؿ خطػورة ا ػتثفائية

()21

ترتػػب مميػه اااػرار

بدولػػة خػػر و وػػد رماياعػػا ولػػو كػػاف ال عػػؿ لػػش ذاتػػه مدػػروما بػػالتراض وجػػود رابطػػة ػػببية بػػيف

ال عؿ والفتيجة الاارة

()22

.
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المطمب الثاني

التطور القانوني لممسؤولية الدولية في مجال األضرار التي تمحق بالبيئة
تعد الم ولية ود ااركاف اا ا ية اي فظاـ قػافوفش ػواء كػاف ذلػؾ ممػ الرػعيد الػوطفش

و الػ ػػدولش وي ػ ػ ثر مم ػ ػ م اوماػ ػػا التطػ ػػور الاػ ػػافوفش لممجتمػ ػػا مػ ػػف خػ ػػلؿ التطػ ػػورات ال يا ػ ػػية
واالقترػػادية واالجتماميػػة .لػػذا فجػػد ف اومػػب لااػػاء الاػػافوف الػػدولش ااوائػػؿ فومم ػ ر ػػاـ ال ايػػه

كرودػػيوس وخارػػة مفػػذ بدايػػة الاػػرف ال ػػادس مدػػرفقد تػػأثروا بااوكػػاـ واالكػػار التػػش جػػاء باػػا
الاػافوف الرومػػافش وبالتػػالش لػػاف م اػػوـ الم ػ ولية ممػ ولػػؽ الاػػافوف الػػدولش التاميػػدي كػػاف م اومػػا

دخريا ي تفد أل الخطأ والتش ا تمرت وت فااية الارف التا ا مدر ( .)23ما ال ايػه اإليطػالش
افزيموتش لجاء ب كػرة خػر ويػث دمػـ لكػرة الم ػ ولية ممػ

ػاس امتبػارات مواػومية ويػث لػـ

يدترط لاياـ الم ولية ارورة ارتكاب خطأ ولكف يك ش ف تكػوف الدولػة مػف الفاويػة المواػومية

ال بب لش وقوع مخال ة لماافوف الدولش لكش تكوف م ولة وقد اخذ عذا الم اوـ يتر خ لش ذعاف
الاافوفييف ب بب تطور الوياة وقياـ الثورة الرفامية وافتعاش وركة التجارة

()24

 .ويظار لفػا ممػا

تادـ ف عفاؾ تطو ار قد ودث مم م اوـ الم ولية الدولية لش فظر ال اه الدولش ويػث رػبوت
عػذ الم ػ ولية تعفػػش الفتيجػة التػش يرتباػػا الاػافوف الػدولش لػػش والػة ارتكػاب وػػد دػخاص الاػػافوف

الػػدولش مخال ػػة اوػػد االلت ازمػػات الاافوفيػػة الدوليػػة ليترتػػب مميػػه اػػر ار يمػػزـ الدػػخص بػػالتعويض .
وعفػػا ال تجػػد لم ػػرد مكافػػا لػػش معادلػػة الم ػ ولية الدوليػػة لػػش ظػػؿ الاػػافوف الػػدولش العػػاـف لكوفػػه ال
يتمتا بالدخرية الاافوفيػة الدوليػة أال لػش وػاالت معيفػة .أال ف عػذ الوالػة ال تت ػؽ مػا ااوكػاـ
والاوامد المتعماة بالبيئة الدولية الف ال رد عفا يتمتا بواا ي وؽ مػا يتمتػا بػه لػش الاػافوف الػدولش

العاـ أاالة أل افه مفد تطبيؽ الاوامد التاميديػة الخارػة بالم ػ ولية الدوليػة مػف اااػرار التػش
تريب البيئة فكػوف مػاـ رػعوبات ج ػيمةف وب اػؿ لااػاء الاػافوف الػدولش تػـ المجػوء ألػ و ػائؿ
أداريػة و لفيػػة و و ػػائؿ ويػػر تاميديػة مػػف اجػػؿ تواػػؽ الم ػ ولية الدوليػة لػػش ظػػؿ التطػػورات التػػش

يمػػر باػػا المجتمػػا الػػدولش

()25

 .ومػػا ذلػػؾ لػػاف موػػاوالت توديػػد بعػػاد الم ػ ولية المترتبػػة مم ػ

التموث البيئش العابر لمودود كافت وما زالت مثار فااش واعتماـ جافب كبير مف الدوؿ لش العديػد
مف الم تمرات الدولية وقد تجمت عذ الواياػة لػش المبػد رقػـ ( )22مػف أمػلف ا ػتكاولـ الخػاص

بالبيئػة لعػاـ  1972وكػذلؾ المبػػد رقػـ ( )13مػف أمػلف ريػػو لعػاـ  1992وذلػؾ بتدػجيا التعػػاوف

الدولش مف اجؿ العمؿ مم تطوير قوامد الم ولية الدولية مف ااارار التش تموؽ بالبيئة (.)26
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مػػا ال اػػه الػػدولش لمػػـ يكػػف بمفػػأ مػػف مواػػوع الم ػ ولية الدوليػػة لػػش مجػػاؿ اااػرار التػػش تموػػؽ

بالبيئػػة ولكفػػه وجػػد ف مػػف الرػػعوبة تطبيػػؽ الاوامػػد التاميديػػة لمم ػ ولية الدوليػػة لػػش مجػػاؿ البيئػػةف
ممػػا د ألػ ظاػػور توجػػه مت ازيػػد لػػش ال اػػه الػػدولش يػػدمو ألػ أيجػػاد الومػػوؿ المفا ػػبة ويػػأتش لػػش
مادمة عذ الوموؿ عػو تطػوير م اػوـ الم ػ ولية الدوليػة وكػذلؾ تطػوير الاوامػد اإلجرائيػة المتعماػة

بت ػػوية المفازمػػات البيئيػػة ( .)27لبالف ػػبة لتطػػوير م اػػوـ الم ػ ولية الدوليػػة ليكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػلؿ
ألػ ػ ازـ الدول ػػة باتخ ػػاذ كال ػػة اإلجػ ػراءات اللزم ػػة لمف ػػا ااد ػػخاص الخاا ػػعيف ل ػػيطرتاا م ػػف الاي ػػاـ
بأفدػػطة اػػارة بالبيئػػة()28ف وعػػو وػػد االلت ازمػػات التػػش ت ػػرض مم ػ الدولػػة بػػاف توظػػر ا ػػتخداـ
أقميماػػا لرا ػرار بالػػدوؿ ااخػػر وعػػو الت ػزاـ دولػػش مت ػػؽ مميػػه لػػش ال اػػه والعمػػؿ الػػدولييفف لكػػوف

اافدطة البدرية ذات ا ثار البيئيػة الاػارة بػالمجتما تػتـ ممػ

يػدي دػخاص وبالتػالش لػاف عػذ

اافدطة تخاا مف ويث المبد لرقابة الدولة مف ويث مفل التراخيص و لرض فوع مػف الرقابػة

واادراؼ ممياػا ومػف عػذ الزاويػة تكػوف الدولػة م ػ ولة م ػ ولية مبادػرة ولػيس ويػر مبادػرة وعػو

اامر الذي يواؽ فوما مف لعالية م ولية الدولة يت ػؽ ومتطمبػات ومايػة البيئػة ( .)29وطباػا لاػذا
الم اػػوـ تمتػػزـ الدولػػة باتخػػاذ كالػػة اإلج ػراءات اللزمػػة لمفػػا اادػػخاص الخااػػعيف ل ػػيطرتاا مػػف
الاياـ بأفدطة اارة بالبيئة لإذا لـ تاـ الدولة بالتزاماتاا تعراػت لمم ػ ولية الدوليػة  .مػا بالف ػبة

لتطوير الاوامد اإلجرائيػة المتعماػة بت ػوية المفازمػات البيئيػة لاػد ذعػب اومػب ال ااػاء ألػ اػرورة
تطوير م اوـ الوماية الدبموما ية بما يت ؽ ما وماية البيئة ويػث يػر ال ااػاء ف دػرط الجف ػية

ليس الزما ويافا لش توريؾ دمو الم ولية الدولية مف اااػرار بالبيئػة لالمتاػرر ربمػا يكػوف
لردا جفبيا لش ملقته بالدولة التش تتول توريػؾ دمػوا ويمكػف ف يكػوف قػد تمتػا بجف ػية الدولػة
المػػدم ممياػػا وي ػػتفد وػػؽ الدولػػة لػػش المطالبػػة بػػالتعويض مم ػ

ػػاس الاوامػػد العامػػة لماػػافوف

الدولش فلش فطاؽ اختراراا الدخرشف التش تك ؿ لاا وماية أقميماا مف ية ارار خارجية.

مػػا لجفػػة الاػػافوف الػػدولش لاػػد مك ػػت مفػػذ مػػاـ  1955ممػ د ار ػػة مواػػوع الم ػ ولية الدوليػػة

مػػف اافدػػطة ويػػر الموظػػورة دوليػػا لاػػد واولػػت مػػف خػػلؿ بوثاػػا عػػذا المواػػوع توايػػؽ فػػوع مػػف
الت ػوازف بػػيف ف ػواع مػػف اافدػػطة الخط ػرة ولكفاػػا اػػرورية وتعػػود بػػالف ا ل ف ػػافية ومم ػ الجافػػب

ااخر يفبغش مراماة الاوايا الذيف يتارروف مف عذ اافدطة مف خلؿ الم ولية مم
ف التعرض لممخاطر يك ؿ الوؽ لػش التعػويض العػادؿ دوف الواجػة ألػ

ويػػر المدػػروع

()30

اس

أثبػات الخطػأ و ال عػؿ

.وممػػا تجػػدر اإلدػػارة أليػػه ف الوػػاالت التػػش يفطػػوي ممياػػا مواػػوع الم ػ ولية

الدوليػػة متداخمػػة وال تاػػدـ فظريػػة الخطػػأ و فظريػػة ال عػػؿ ويػػر المدػػروع الومػػوؿ الجذريػػة لممدػػاكؿ
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التػػش توػػدثاا لكػػوف فطػػاؽ المواػػوع يتػػداخؿ ليػػه الخطػػأ والم ػ ولية المواػػومية ألػ درجػػة معيفػػة

لمػػذلؾ التجػػأت المجفػػة أل ػ تجزئػػة المواػػوع أل ػ
المدػػاكؿ

()31

ج ػزاء مختم ػػة وت ػ تػػتمكف مػػف وماػػا ومعالجػػة

 .وترتكػػز الم ػ ولية عفػػا مم ػ مفرػػري الخطػػر والاػػرر لبالف ػػبة لرفدػػطة التػػش

تفطوي مم خطورة معيفة لاف الم ولية تاوـ ممػ

ػاس مخال ػة االلتػزاـ بػالمفا ي مػدـ اتخػاذ

اإلجراءات والتدابير لمفا الارر العابر لمودود ما اافدطة التش تودث الارر وعش التش يكوف
لياػػا الاػػرر وتميػػا و واقعيػػا مفػػذ البدايػػة لػػاف الم ػ ولية مفاػػا تتواػػؽ أذا تواػػؽ الاػػرر العػػابر
لمودود بغض الفظر مما أذا كافت الدولة مرػدر الفدػاط قػد اتخػذت تػدابير المفػا

()32

.ومػف عفػا

فجد اف المجفة فومػف خػلؿ أمػدادعا لمدػروع ات اقيػة دوليػة لمم ػ ولية الدوليػة مػف الفتػائج الاػارة

مف لعاؿ ال يوظرعا الاافوف الدولشف قد خذت بفظاميف ودعما لممفا وااخػر لمم ػ ولية الدوليػة

()33

لػػفلوظ عفػػا فاػػا ولػػت مفايػػة وااػػوة لم ػػألة ااا ػرار بالبيئػػة و الوػػد مػػف وقوماػػا مم ػ

اس فظاـ يادؼ أل وماية البيئػة اإلف ػافية وتعزيػز م اػوـ الوقايػة خيػر مػف العػلج الف مامػة

المفػػا عػػش م ػػألة اػػرورة ب ػػبب مػػا تفطػػوي مميػػه مػػف مخػػاطر ورػػعوبات تعتػػرض قيػػاـ العلقػػة
ال ببية لش ااارار البيئية لاذ االمتبارات واعت م ألة مفػا الاػرر العػابر لموػدود الػذي كػد

مميه أملف ريو لعاـ  1992وكذلؾ ما كدته موكمة العدؿ الدولية لش لتواعا مػاـ  1996بدػأف

مدرومية التاديد باا موة الفووية و ا تخداماا

()34

لش مادمة ولوياتاا.

ومم عذا الفوو يتال ف توديد بعاد الم ولية بالف بة لمخال ة وكاـ التموث البيئش العػابر

لمو ػػدودف ك ػػاف مث ػػار اعتم ػػاـ لاا ػػاء الا ػػافوف ال ػػدولش واف ك ػػاف ع ػػذا االعتم ػػاـ ل ػػـ ي ػ ػ ر م ػػف وا ػػا
فرػػوص موػػددة تاػػفف وم ػوال ممميػػة مابولػػة الرػػلح الاػػرر بدػػكؿ تػػاـ ولعػػاؿ  .ومػػا ذلػػؾ لػػاف
عفاؾ الكثير مف فروص االت اقيات الدولية التش واعت بعض الوموؿ الاامة لش عػذا الرػدد .

ومف تمؾ الفروص مم

بيؿ المثاؿ فص المادة ( )235مف ات اقيػة قػافوف البوػار لعػاـ 1982

والتش تامفت  ( :ف الدولة م ولة مػف الولػاء بالتزاماتاػا الدوليػة المتعماػة بومايػة البيئػة البوريػة

والو ػػاظ ممياػػا فتخا ػػا الم ػ ولية لػػش ع ػػذ الوالػػة لما ػػافوف الػػدولش  .كمػػا فا ػػا تك ػػؿ ف يك ػػوف
الرجوع أل الااػاء متاوػا ولاػا لفظماػا الاافوفيػة مػف اجػؿ الورػوؿ ممػ تعػويض كػاؼ و ممػ

يػػة تراػػية خػػر ليمػػا يتعمػػؽ بالاػػرر الفػػاتج مػػف تمػػوث البيئػػة البوريػػة الػػذي ي ػػببه اادػػخاص

الطبيعييف و االمتبارييف الخااعيف لواليتااف وتخاا الم ػ ولية لػش عػذ الوالػة الوكػاـ الاػافوف
الوطفش) .كما عابت االت اقية المذكورةف بالدوؿ ف تتعػاوف ليمػا بيفاػا لتايػيـ اااػرار التػش يمكػف
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ف تترتػػب ممػ التمػػوث واف تت ػػؽ ممػ التػػدابير واإلجػراءات ال عالػػة لتوديػػد التعوياػػات المفا ػػبة

لتمؾ ااارار وت ايؿ كي ية الوروؿ ممياا وت وية المفازمات المترمة بذلؾ

()35

.

ومػػف عفػػا فجػػد بػػاف المجتمػػا الػػدولش ي ػػع مػػف وراء الم ػ ولية الدوليػػة أل ػ توايػػؽ فػػوع مػػف

التوازف مف خلؿ التوليؽ بيف اوتراـ ال يادة الوطفية مم الموارد الطبيعية لمدوؿ مف فاوية ومػف

فاويػػة خػػر م ارمػػاة المرػػموة العامػػة لممجتمػػا الػػدولش ( .)36وعػػذا مػػا كػػد مميػػه الميثػػاؽ الػػدولش
لموا ػػوؽ والواجب ػػات االقتر ػػادية لم ػػدوؿ لع ػػاـ 1974ف م ػػف خ ػػلؿ التأكي ػػد ممػ ػ اف وماي ػػة البيئ ػػة
والو اظ مم مواردعا مف وء اال تغلؿ واالفاراض فلال مف زيادة االفت اع باػا لػش الوااػر
والم ػػتابؿف أفمػػا عػػش م ػ ولية مامػػة تاػػا ممػ مػػاتؽ الػػدوؿ كالػػة  .لػػذلؾ يفبغػػش دمػػوة الػػدوؿ ألػ

أمػػادة الفظػػر لػػش تد ػريعاتاا الوطفيػػة المتعماػػة بالبيئػػةف بمػػا يت ػػؽ و وكػػاـ عػػذ الم ػ ولية الدوليػػة

العامة

()37

 .ومميه لاد اعتمت العديد مف االت اقيات الدولية بتافيف الم ولية الدولية لػش مختمػؼ

المجاالت البيئية مفاا مم

ػبيؿ المثػاؿ ف ات اقيػة بروك ػؿ لعػاـ  1963بدػاف الم ػ ولية المدفيػة

لػػش ميػػداف الطاقػػة الفوويػػة وات اقيػػة بروك ػػؿ لعػػاـ  1969المتعماػػة بتعػػويض الاػػرر الفاد ػ مػػف
ا ػػتخداـ الطاقػػة الفوويػػة ف واالت اقيػػة الدوليػػة لعػػاـ  1969بدػػأف الم ػ ولية مػػف ااا ػرار الفادػػئة

مػػف التمويػػث بػػالزيوت واالت اقيػػة الدوليػػة لعػػاـ  1971بدػػأف أفدػػاء رػػفدوؽ دولػػش لمتعػػويض مػػف
التم ػػوث ب ػػالزيوت (ات اقي ػػة ر ػػفدوؽ الزي ػػوت) ف واالت اقي ػػة الدولي ػػة لع ػػاـ  1989بد ػػأف الم ػ ػ ولية

لتعويض ااارار لش ما يتعمؽ بفاؿ مواد خطرة واارة بطريػؽ البوػر وات اقيػة بػازؿ لعػاـ 1999
بدػػأف الم ػ ولية و التعػػويض مػػف اااػرار الفادػػئة مػػف فاػػؿ الف ايػػات الخطػرة و الػػتخمص مفاػػا

مبر الودود … الخ ( .)38كما ردرت مف تمػؾ االت اقيػات العديػد مػف المبػادئ والتورػيات بدػأف
توديد م اوـ الم ولية الدولية مف ااارار بالبيئة (.)39

وبفػػاء ممػ مػػا تاػػدـ فجػػد ف مػػدـ الولػػاء بااللت ازمػػات الماػػررة مػػف اجػػؿ الومايػػة الدوليػػة لمبيئػػةف

ورؿ لد ال اه المتددد أل ود التجريـف وامتبر البعض (ال يما لش أطار لجفة الاػافوف الػدولش

مفػػد مفاقدػػتاا مدػػروع الم ػ ولية الدوليػػة لمػػدوؿ)ف مػػف قبػػؿ الج ػرائـ الدوليػػة وذلػػؾ مفػػدما واػػعت
المجفة اإلطار العػاـ لم عػؿ ويػر المدػروع دوليػا فويػث دػار المدػروع لػش ال اػرتيف الثافيػة والثالثػة

مف المادة ااول مفه بالاوؿ-2( :يدكؿ ال عؿ وير المدػروع دوليػا جريمػة دوليػة وػيف يػفجـ مػف
افتااؾ الدولة التزاما دوليا عو مف ممو ااعمية بالف ػبة لرػيافة مرػالل

بويث تعترؼ عذ الجمامة كماا باف افتااكه يدكؿ جريمة دولية.

ا ػية لمجمامػة الدوليػة
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-3مػػا مػػدـ اإلخػػلؿ بأوكػػاـ ال اػرة الثافيػػةف وبفػػاء ممػ قوامػػد الاػػافوف الػػدولش المرميػػةف يمكػػف

لمجريمػػة الدوليػػة اف تػػفجـ خرورػػا مػػف افتاػػاؾ خطيػػر ووا ػػا الفطػػاؽ اللت ػزاـ دولػػش ذي عميػػة

جوعرية وماية وروف البيئة البدريةف كااللتزاـ بتوريـ التموث الج يـ لمجو و البوار)(.)40

ومم عذا الفووف لاد واعت لجفة الاػافوف الػدولشف اإلطػار العػاـ لم عػؿ ويػر المدػروع دوليػاف

ويث لرقت بيف االعاؿ وير المدرومة التش تعد مف الجرائـ وعػش التػش وردت لػش المػادة ال ػاباة
بأمثمة رريوة لاا .وقد دار المدروع أل

ف التمػوث البيئػش قػد يفطػوي ممػ ممػؿ ويػر مدػروع

دوليػا لج ػامة وطرياػة االمتػداءف وقػد يمثػؿ جفوػػة دوليػة لػش الوػاالت قميمػة ااعميػةف وذلػؾ أذا لػػـ
يبمغ االفتااؾ مف الخطورة مرتبة تاعه لش مرتبة الجريمة الدولية

()41
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المطمب الثالث
ص و ية المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر
لمحدود وال عوبات المحيطة بها
يف ػػرد فظػػاـ الم ػ ولية مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدودف بػػالفظر لوداثػػة المدػػكلت
البيئيػػة برػ ة مامػػة ووداثػػة االعتمػػاـ باػػافمف ويػػر مػػف فػواع الم ػ ولية ااخػػر بخرػػائص مػػف

مدة وجو فوال يما مف ويػث كػـ المرػامب التػش تاػؼ مابػة مػاـ ػبيؿ ورػوؿ المتاػرر ممػ

التعويض اللزـ لجبر الارر الذي لوؽ به جراء عذا الفوع مف التموث كما اف عذ الم ولية قػد

تويط باا بعض الرعوبات والتش مف عماا -:

أولً -األساس القانوني لممسؤولية عن الضثرر البيئثي  -:ال يوجػد لػش الاػافوف الػدولش العػاـ

– لش مرومته الراعفة -قامػدة مرليػة دوليػة ت ػمل بتطبيػؽ فظريػة الم ػ ولية المطماػة و المدػددةف
كما اف عذ الفظرية لـ ترؿ أل درجة امتبارعا ود المبادئ العامة لماافوفف ذلؾ لػد االتجػا

الغالػػب لػػش لاػػه الاػػافوف الػػدولشف ولاػػذا لػػاف المجػػوء أل ػ عػػذ الفظريػػة ال يمكػػف ف يوػػدث أال مػػف
خػػلؿ ات ػػاؽ دولػػش ر ػريلف وعػػذا بال عػػؿ عػػو مػػا لجػػأت أليػػه بعػػض االت اقيػػات الدوليػػة لػػش مجػػاؿ
ا ػػتخداـ الطاقػػة الفوويػػة لرو ػراض ال ػػمميةف وا ػػتخداـ مركبػػات ال اػػاء فوكػػذلؾ ااا ػرار التػػش
تودثاا ااج اـ ال اائية لإذا لـ تتولر مثؿ عذ االت اقيات يرعب مم اوايا التمػوث البيئػش

توريػػؾ الم ػ ولية ا ػػتفادا أل ػ فظريػػة الخطػػأ و فظريػػة ال عػػؿ ويػػر المدػػروع لممطالبػػة بػػالتعويض

مف ااارار الفاجمة مف فدطة وير موظورة دوليا
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ثانياً-

عوبة تحديد األركان الرئيسية لممسؤولية عن األضثرار البيئيثة  -:ف الم ػ ولية أذا

مػػا خػػذت مػػف المفظػػور التاميػػدي لافػػاؾ رػػعوبة لػػش توديػػد الخطػػأ (رػػور ومعيػػار وكي يػػة أثباتػػه
ولمف يف ػب) ورػعوبة ليمػا يتعمػؽ بالاػررف ذلػؾ ف الاػرر قػد ال يتواػؽ بطرياػة لوريػة و ياػا

دلعػػة واوػػدةف وافمػػا يوتػػاج أل ػ وقػػت (دػػاور و ػػفوات) وت ػ تظاػػر يثػػارف كمػػا عػػو الوػػاؿ لػػش

التمػػوث اإلدػػعامش و الكيمػػاوي .بػػؿ ف التمػػوث يثيػػر ويافػػاف الت ػػا ؿ مػػف الوػػد الػػذي تاػػؼ مفػػد
الم ولية ف ي بمعف

خػر ممػ

ػبيؿ المثػاؿ قػد يػ دي التمػوث ألػ ف ػوؽ موادػش وػد المػزارميف

ومجز مف زرامة راه ومدـ ا تطامته داد ديوفه مما ي دي أل الل ػهف ويثيػر عػذا الت م ػؿ

لػػش اااػرار العديػػد مػػف المرػػامب لػػش أثبػػات العلقػػة ال ػػببيةف وذلػػؾ لبعػػد الم ػػالة بػػيف مرػػدر
الاػػرر وبػػيف المكػػاف الػػذي وػػدث ليػػه الاػػررف كتمػػوث الا ػواء الجػػوي و تمػػوث الميػػا بالف ايػػات

المدػػعة ال يعػػرؼ وػػدودا معيفػػة ولكفػػه يمتػػد أل ػ م ػػالات بعيػػدة مػػف الرػػعب توديػػدعا وال ػػيطرة
مميااف مما يجعؿ الاااء يتردد لش العديد مف الااػايا بدػاف وػدود الم ػ ولية وقػد يػرلض الوكػـ
بػػالتعويض .وذلػػؾ الف عفػػاؾ رػػعوبة لػػش تاػػدير التعػػويض لػػش والػػة التمػػوث العػػابر لموػػدود ل ػػش
واالت معيفة مف التموث كما لش والة التموث الفووي والذي ال تظار يثػار برػورة لوريػةف ولكفاػا

تظؿ كامفة ثـ تظار بعد مدة فواتف مما يرعب ورر وجـ الخ ائر وااارار لور الوادثػة.

و خي ػ ار ف لػػاف الرػػعوبة ااعػػـ تاػػا بدػػأف فظػػاـ أرػػلح الاػػرر ذاتػػه وطرياػػة التعػػويض المفا ػػبة
ويػػث لػػـ يعػػد التعػػويض الفاػػدي عػػو الفمػػوذجش (لافػػاؾ أمػػادة الوػػاؿ ف ووقػػؼ الفدػػاط ف واإل ازلػػة).
كما ف توالر ركاف الم ولية يرتب لش الواا العادي لرمور أرلح الارر وذلؾ مف طريػؽ
التعويض العيفش ي أمادة الواؿ أل ما كاف مميه و بػدلا تعػويض فاػدي لممتاػرر مػف التمػوث

ويدػػكؾ ال اػػه لػػش مػػد ملئمػػة طرياػػة أرػػلح الاػػرر ال ػػيما ذلػػؾ الػػذي يموػػؽ بالبيئػػة ذاتاػػا أذ

كيؼ يمكف أمادة الجو مثل فايا مف الغبار الذري الذي لوؽ به
ثالثاً-
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عوبة تحديد فاعل التموث  -:مف عـ الرعوبات التش توػيط بجوافػب عػذا الفػوع مػف

الم ولية ف التوديد الدقيؽ لاوية الم ػ وؿ مػف الفدػاط الممػوث وكػذلؾ وجػـ مدػاركته و فرػيبه
لش الم ولية أذا ما تـ التورؿ أليه وتبيف تعدد مف قػاموا بالفدػاط  .أذ كيػؼ يمكػف توديػد الاػائـ

بالفدػػاط الم ػػبب لماػػرر لػػش تمػػوث ميػػا البوػػار واافاػػار التػػش تمػػر مبػػر وػػدود مػػدة دوؿ والتػػش
تفتج مفاا العديد مف ااارار بوياة اادخاص والممتمكات المتواجدة لش دولة و دوؿ خػر  .أذ
والبػػا مػػا يكػػوف الم ػ وؿ مجمومػػة دػػخاص طبيعيػػة و امتباريػػة تمػػارس فدػػاطا رػػفاميا معيفػػا ف
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وتمتد يثار أل مدة دوؿ ومف ثـ تكوف عذ الرعوبة مامل لش رلض الػدمو واػياع الواػوؽ

()44
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رابعاً-

عوبة ح ر األضرار التي تمحثق بالبيئثة -:فظػ ار لرػعوبة أمػادة الوػاؿ ألػ مػا كػاف

مميػه قبػؿ وػدوث الاػرر لػػش والػة الاػرر البيئػشف لػاف م ػػالة ورػر اااػرار ترػبل اػػرورية

مف اجؿ تادير قيمة التعويض وعش م ألة مف الرعب تاديرعا افاا تختمؼ مف والػة ألػ
باإلاالة أل

خػر

ف التادير عفا يتـ برورة تاريبية .

صامس ثاً -أن معظثثم القواعثثد والتنظيمثثات القانونيثثة فثثي مجثثال البيئثثة يطب ث عميهثثا الجانثثب

اإلداري فمما قد يكوف له افعكا ات مبية لش دماو المتارريف فلما قد يدميه الم وؿ مف افه
يمارس الفداط بماتا

ذف و ترخيص أداري رادر مف الجاات المخترة لش الدولة
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اد ػػا -نظثثام الحمايثثة الدبموماسثثية  -:ف اافدػػطة الاػػارة والمموثػػة لمبيئػػة مػػادة تتواػػؽ لػػش

مو ػػيط دول ػػة واو ػػدة أال ف يثارع ػػا الم ػػدمرة ممػ ػ اإلف ػػاف واامػ ػواؿ ق ػػد تمو ػػؽ بالعدي ػػد مػ ػف ال ػػدوؿ
المجاورة والبعيدة وبالتالش لاف المفازمات المترتبة مم مدكلت التموث البيئش تكػوف دػاممة ممػ

العفرػػر االجفبػػشف بػػالفظر ػواء أل ػ مكػػاف وقػػوع الفدػػاط الاػػار و الممػػوث لمبيئػػة و الخػػتلؼ
جف ية و موطف و موؿ أقامة طراؼ المفازمة بداف الارر البيئش و بالفظر ألػ موقػا المػاؿ
و الممتمك ػػات الت ػػش ر ػػاباا التم ػػؼ و الا ػػلؾ م ػػف جػ ػراء التم ػػوث .وممي ػػه ل ػػاف اد ػػتماؿ المفازم ػػة

الفادئة مػف التمػوث البيئػش ممػ مفرػر جفبػش مػف دػأفه ف يجعػؿ المفازمػة ممػ اترػاؿ بػأكثر
مػػف فظػػاـ قػػافوفش .لاػػد يكػػوف المػػدمش المتاػػرر مػػف التمػػوث البيئػػش دخرػػا وطفيػػا بيفمػػا يكػػوف

المػػدم مميػػه رػػاوب الفدػػاط الممػػوث لمبيئػػة جفبيػػا و ف يكػػوف موقػػا الفدػػاط الممػػوث لػػش دولػػة
معيفة ويموؽ الارر البيئش بأدخاص وممتمكات بإقميـ دولة و دوؿ خر ف وقد يكػوف المتاػرر

ويفئذف مف رمايا عذ الدولة و تمؾ و مف ااجافب المايميف و المتوطفيف لياا .لمو ف اادخفػة

والغػػازات المترػػامدة مػػف مػػدة دوؿ فتيجػػة فدػػاط مرػػافعااف تكث ػػت لػػش دػػكؿ مطػػار وماػػية
و ببت أتلؼ لممزرومػات لػش أقمػيـ دولػة و دوؿ اخػر ف لمػا عػش الجاػة المخترػة بفظػر دمػو

المزارميف وما عو الاافوف الواجب تطبياه

()46

.

وع ػػكذا يتػػبف لفػػا لػػش ختػػاـ عػػذا المبوػػث مػػد الت ػرابط الوارػػؿ ب ػيف اػػلع المثمػػث الثلثػػة :

البيئة والتمػوث وفظػاـ الم ػ وليةف ويتاػل البعػد الواياػش العتمػاـ المجتمػا الػدولش بااػايا التمػوث

مامػػة والعػػابر لموػػدود ممػ وجػػه الخرػػوص  .وعػػذا مػػا ػػفتفاوؿ ت رػػيمه لػػش المبوػػث الثػػافش مػػف

عذا البوث .
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المبحث الثاني

األحكام الصا ة لممسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود
ف االلت ػزاـ بومايػػة البيئػػة م ػػف خطػػار التمػػوث ي ػػرض ممػػ الػػدوؿ واجبػػيف

ا ػػييف ف ااوؿ

االمتفاع مف كؿ ما مف دأفه ااارار بالبيئة وتمويثاا وواا التدريعات الوطفيػة الك يمػة بمفعػهف

والثػػافش التعػػاوف مػػا ويرعػػا مػػف الػػدوؿ ممػ الم ػػتو اإلقميمػػش والػػدولش مػػف اجػػؿ مكالوػػة خطػػار
التموث .ويعتبر تاامس الدولة مف الولاء باذيف الواجبيف و فكوراا مف الاياـ بمػا ياتاػيا مػف

ممػػؿ و امتفػػاعف خرقػػا لللت ػزاـ الػػدولش بومايػػة البيئػػة يوجػػب تومماػػا لتبعػػة الم ػ ولية مفػػه
ولكف ما عو

()42

.

اس الم ولية التش يمكف ف تتومماا الدولة مفد اإلخلؿ بااللتزاـ بوماية البيئة ؟

وعؿ يتطمب اامر التايد بالبفاء التاميدي اركػاف عػذ الم ػ ولية فخطػأ واػرر وملقػة ػببيةف ـ

يتعػػيف التوػػرر مػػف عػػذ الاوالػػب أل ػ فظػػاـ جديػػد لمم ػ ولية يتفا ػػب وعػػذ المخػػاطر الجديػػدة مػػف
فوماا ولش مػد ج ػامتاا ولػش افتدػارعا ؟ ثػـ مػا عػش الدػروط الواجػب توالرعػا لايػاـ الم ػ ولية ف

ومػػا عػػش ا ثػػار التػػش تترتػػب ممياػػا وػػاؿ قيػػاـ الم ػ ولية ي بمعفػ

خػػر مػػا عػػو طريػػؽ التعػػويض

المفا ب لمعالجة ااارار البيئية الفاجمة مف التموث العابر لمودود عؿ عػو التعػويض الفاػدي ـ

التعويض العيفش و خي ار ما عش الجاة المخترة لمفظر لش الػدمو ومػا عػو الاػافوف الػذي م ػاعا
ف تطباػػه لػػش وػػاؿ قيػػاـ الم ػ ولية .ومػػف اجػػؿ اإلجابػػة ممػ كػػؿ عػػذ اا ػػئمة ارتأيفػػا تا ػػيـ عػػذا

المبوث أل

ربعة مطالب متتالية ومم الفوو ا تش -:

المطمب األول -:أساس المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود .

المطمب الثاني -:شروط قيام المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود .

المطمب الثالث -:آثار قيام المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود .
المطمب الرابع -:تسوية المنازعات الناشئة عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود .
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المطمب األول

أساس المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود
ي س ال اه التاميدي الم ولية الدولية مم

اس الخطػأ و ممػ

ػاس العمػؿ الػدولش ويػر

المدػػروع وتػػتمخص فظريػػة الخطػػأ فلػػش ف الواقعػػة التػػش تولػػد الم ػ ولية الدوليػػة لمدولػػة يجػػب ف
تكوف ممػ

ػاس الخطػأ الػذي ترتكبػه الدولػةف وعػذا يعفػش ف الدولػة ال تكػوف م ػ ولة مػا لػـ يكػف

عفاؾ لعؿ خطأ ارتكبته لش مجػاؿ العلقػات الدوليػةف ممػ

ف ياتػرف عػذا ال عػؿ الخػاط بالاػرر

الذي يموؽ بدولة خر  .وتاوـ الم ولية الدولية واء كاف ال عؿ الخاط فتيجة تررؼ متعمػد
و فاتج مف او و أعماؿ

()42

.

ولك ػػف ع ػػذ الفظري ػػة تعرا ػػت الفتا ػػادات مدي ػػدة م ػػف لاا ػػاء الا ػػافوف ال ػػدولشف ممػ ػ ال ػػروـ م ػػف

ا ػػتارارعا لػػش ااوكػػاـ الواػػعية لماػػافوف الػػدولش ل ت ػرة مػػف الػػزمف مم ػ

ػػاس مواػػومشف وعػػو

مخال ة االلتزامات التش ت رااا قوامد الاافوف الدولش .وب ػبب ظاػور العديػد مػف المدػكلت التػش

لػػـ تػػتمكف عػػذ الفظريػػة مػػف أيجػػاد وػػؿ لاػػاف لاػػل مػػف رػػعوبة أثبػػات الخطػػأ بػػؿ ا ػػتوالته لػػش
بعػػض ااويػػاف  .لػػذا اتجاػػت اافظػػار أل ػ فظريػػة خػػر ف يعػػد جػػوعر الم ػ ولية لياػػا (العمػػؿ

الػدولش ويػػر المدػروع) .ويارػػد بفظريػػة العمػؿ الػػدولش ويػر المدػػروع فخػػرؽ االلتػزاـ الػػدولش الػػذي
ت راه قامدة مف قوامد الاافوف الدولشف ويتـ خرؽ االلتزاـ الدولش مف طريؽ قياـ الدولة بعمؿ و

امتفاماا مف الاياـ بعمؿ( .)49وا تفادا ألػ ذلػؾ لػاف عػذ الفظريػة تتطمػب دػروطا ثلثػة.1 :خػرؽ
قامدة مف قوامد الاافوف الدولش.2 .أ فاد العمػؿ و االمتفػاع مفػه ألػ الدولػة.3 .وجػود ملقػة
ببية بيف خرؽ الاامدة والارر الفاتج مف العمؿ و االمتفاع مفه.

وبفػػاء مم ػ ذلػػؾف يتبػػيف لفػػا ف م ػ ولية الدولػػة تتواػػؽ ػواء خطػػأت الدولػػة ـ لػػـ تخط ػ مػػا

دامت بعمماا و امتفاماا مف العمؿ وير المدػروع قػد وااػت اػر ار لدولػة خػر  .والبػد مػف اجػؿ
أثبػػات الم ػ ولية الدوليػػة مػػف تواػػؽ دػػرطيفف ااوؿ :دػػرط اإل ػػفاد لػػش ف العمػػؿ المرتكػػب ػواء
ك ػػاف الاي ػػاـ بعم ػػؿ و االمتف ػػاع م ػػف الاي ػػاـ بعم ػػؿف يا ػػا ا ػػمف واجب ػػات الدول ػػة المتمثم ػػة بايئاتا ػػا

المختم ةف التدريعية والتف يذيػة والااػائية .والثػافش :دػرط مػدـ مدػرومية ال عػؿ الم ػفد ألػ الدولػة
طباا لاوامد الاافوف الػدولش العػاـ فال ألػ الاػافوف الػداخمش لمدولػةف الػذي يفػتج مفػه اػرر يرػيب

دولة خر (.)50
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وير ف عذ الفظريات لـ تتمكف مف م ػايرة التطػورات العمميػة والتافيػة التػش دػادعا العػالـ لػش

مجػػاالت مديػػدة ومفاػػا ا ػػتخداـ ال اػػاء والطاقػػة الذريػػة فالتػػش دت أل ػ ظاػػور خطػػار ا ػػتثفائية
تموػػؽ ا ػ ار ار مػػدمرة بالػػدوؿ ااخػػر ف و ثبتػػت مجزعػػا لػػش توديػػد اا ػػاس الاػػافوفش مػػف مثػػؿ عػػذ

ااا ػرار( .)51التػػش تعػػد مػػف وجاػػة فظػػر الاػػافوف الػػدولش ممػػاال مدػػرومة ف وا ػػتمزـ ذلػػؾ اػػرورة
البوػػث لػػش االتجاعػػات ال اايػػة الوديثػػةف مػػف

ػػاس اخػػرف يمكػػف مػػف طرياػػه التوليػػؽ بػػيف عػػذ

االمتبارات المتفاقاة:ك الة ا تمرار الدوؿ لش الاياـ باافدطة اللزمة لتوايؽ التادـ والتفميػة لػش

كالػػة المجػػاالت العر ػرية وكوفاػػا ممػػاال مدػػرومة والزمػػةف والاػػرورة لػػش يجػػاد

ػػاس واياػػش

ومفا ب لوماية مرالل الاوايا ممػف رػابتاـ اااػرار الفاتجػة مػف ممار ػة عػذ اافدػطة مػا

يراوب ذلؾ مف تزايد مخاطرعا

()52

 .وقد وجد ال اه االته المفدودة لش فظرية تومؿ التبعة و

فظريػػة المخػػاطر و فظريػػة الم ػ ولية البيئيػػة المطماػػة فوقػػد طماػػت ممياػػا اامػػـ المتوػػدة فظريػػة
الم ولية الدولية مف الفتائج الاارة الفاجمة مف مماؿ ال يوظرعا الاافوف الدولش

()53

.

ويارػػد بفظريػػة المخػػاطر فأتيػػاف الدولػػة ممػػل دوليػػا مدػػروماف ال يعػػد خرقػػا اللت ازمػػات دوليػػةف

وترتب مم ذلؾ العمؿ م ولية دوليةف أذا فتج مفػه اػرر رػاب دولػة خػر ف ي بمعفػ يخػر

افه ليس مف الاروري ف يكوف عفاؾ افتااكا اي التزاـ ي راه الاافوف لكش تفدأ الم ػ ولية لػش
وؽ الدولة ف كما افه ال يمزـ أثبات الخطأ لتوديد الم ػ وؿف وافمػا يك ػش وجػود رابطػة ال ػببية بػيف
الوادث والارر الواقا لكش تفدأ الم ولية
ػػاس الخطػػر فولػػيس الخطػػأف ي ممػ

()54

 .ويث تايـ عذ الفظرية الم ولية الدوليػة ممػ

ػػاس الفتػػائج الاػػارة الفاجمػػة مػػف الفدػػاط الػػدولش وتػ

واف كاف عذا الفداط ليس موظو ار بموجب قوامد الاافوف الدولش طالما ات ػـ بطبيعتػه الخطػرة لػش
ألواؽ الارر بالدوؿ ااخر  .مم

ف عذ الم ولية يجب ف تفظـ قوامدعا لش كؿ فداط مف

تمػػؾ الفدػػاطات بموجػػب الػػفص ممياػػا لػػش ات اقيػػة و ات اقيػػات دوليػػة متعػػددةف بويػػث ت ػػرض عػػذ

االت اقيػات الت ازمػػات موػػددة ممػ ااطػراؼ لياػػاف وترتػب ممػ افتاػػاؾ عػذ الت ازمػػات فتػػائج قافوفيػػة

موددة (.)55

والملوظ مم عذا االتجا افػه يػذعب ألػ تعػديؿ قوامػد الم ػ ولية الدوليػة وجعماػا تػتلءـ مػا

متطمبػػات العرػػر الوػػديث والثػػورة العمميػػة لمػػـ يدػػترط وجػػود الخطػػأ و اإلعمػػاؿ لتواػػؽ الم ػ ولية

أفمػػا تتواػػؽ الم ػ ولية بمج ػرد ورػػوؿ الاػػررف وترتػػب مم ػ ذلػػؾ ف تػػدلا الدولػػة تعوياػػا مػػف

اااػ ػرار الت ػػش ػػببتاا لدول ػػة خ ػػر ( .)56وق ػػد امتم ػػدت ع ػػذا االتج ػػا معظ ػػـ االت اقي ػػات الدولي ػػة
الخارة بالطاقة الفووية

()52

وكذلؾ ا تخداـ ال ااء الخارجش

()52

والتموث الف طش(.)59
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ولكػػف قػػد يثػػار الت ػػا ؿ عفػػا وػػوؿ

ػػاس الم ػ ولية مػػف التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود بػػاف

المفازم ػػات الم ػػموة ؟ وخار ػػة وق ػػد طبا ػػت وك ػػاـ ع ػػذ الم ػ ػ ولية ممػ ػ العػ ػراؽ

()60

وق ػػد دل ػػا

تعوياات كبيرة لمدوؿ ولمدركات واالراد ؟

لػػش الواقػػا اف ػػه يفبغػػش الت رق ػػة لػػش ع ػػذا الرػػدد بػػيف و ػػالتيف :ااول ػ ف أذا م ػػا كافػػت اااػػرار

الفاجمة مف تموث البيئػة ثفػاء المفازمػات الم ػموة قػد وػدثت مراػا فتيجػة االدػتباؾ بػيف الاػوات
المتواربػػة ودوف اف يارػػد عػػذا الطػػرؼ و ذاؾ ااا ػرار بالبيئػػةف أذ يعػػد الف ػزاع الم ػػمل لػػش عػػذ

الوالةف مف

باب اإلم اء مف الم ولية وذلؾ ا تفادا أل مبػد الم ولية المواػومية المايػدة .

والوالػة الثافيػةف مفػدما يكػوف الاػػرر الفػاجـ مػف التمػوث البيئػش قػػد وقػا ثفػاء الف ازمػات الم ػػموةف
فتيجة االمتداء المتعمد مم البيئة بارد تمويثااف و ودث فتيجة لعدـ االلتزاـ بالاوامد والمعػايير

الدوليػػة بدػػأف تفظػػيـ الوػػرب وااللت ػزاـ بومايػػة البيئػػة اإلف ػػافية ومػػدـ االمتػػداء ممياػػا ولا ػا الوكػػاـ
الاػػافوف الػػدولش اإلف ػػافش والػػدولش العػػاـف ولػػش عػػذ الوالػػة يتعػػيف ممػػاؿ قوامػػد و وكػػاـ الم ػ ولية
بفومياػػا مػػف العمػػؿ ويػػر المدػػروع والم ػ ولية المواػػومية (الم ػ ولية المطماػػة) .أذ ترػػمل عػػذ

الاوامد وااوكاـ لمتطبيؽ مم التموث البيئش ليما يتعمؽ بتارير الم ولية مػف التمػوث والتعػويض

مف ااارار الفاجمة مفه وارورة تومؿ المعتدي لم ولية أرلح الارر
و خيػ ار البػػد مػػف اإلدػػارة ألػ

()61

.

ف فظريػػة الخطػػأ ال تػزاؿ لاػػا عميػػةف خارػػة ليمػػا يتعمػػؽ بإثبػػات

اإلخػػلؿ بااللت ازمػػات الدوليػػةف أذا مػػا كافػػت الت ازمػػات ببػػذؿ مفايػػةف (لػػإذا كػػاف أثبػػات أخػػلؿ الدولػػة
بالتزاماتاػػا يك ػػش ومػػف دػػأفه أثبػػات مػػدـ تواػػؽ الفتيجػػة لػػش والػػة االلتػزاـ بتواػػؽ وايػػةف للبػػد مػػف

أثبػػات التارػػير أذا مػػا كػػاف االلتػزاـ المػػدم اإلخػػلؿ بػػه الت ازمػػا ببػػذؿ مفايػػة) ( .)62كمػػا ف عفػػاؾ

أمكافيػػة قيػػاـ الم ػ ولية ولػػو لػػـ ياػػا مػػف الدولػػة لعػػؿ ويػػر مدػػروع لكفػػه ػػبب اػػر ار لمغيػػر فتيجػػة
لعالاا المدرومة ذات الخطورة اال تثفائية (.)63
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المطمب الثاني

شروط قيام المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود
يمػػزـ لايػػاـ الم ػ ولية الدوليػػة مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود مػػدة دػػروط ف يكمػػف

الدػرط ااوؿ لػش ا ػتمزاـ ف يكػػوف ال ػموؾ الاػار مخال ػا اللتػزاـ دولػش و لاوامػد الاػافوف الػػدولش
الخارة بالبيئة ي ف ياا لعؿ مف قبؿ الدولة يرمل لش فظر الاافوف الدولش

ا ا لمم ولية ف

ما الدرط الثافش عو ف ت بب الدولة فتيجة فداطاا لش أوداث ارر يرػيب بيئػة دولػة و دوؿ

خػػر ف مػػا الدػػرط الثالػػث عػػو افت ػػاب عػػذا ال ػػموؾ و ال عػػؿ ألػ دػػخص مػػف دػػخاص الاػػافوف
الدولش العاـ ف ي ملقة ببية بيف ال عؿ والارر.

وليمػػا يػػأتش دػػرح لدػػروط الم ػ ولية الدوليػػة مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود ال ػواردة

مل -:

الشرط األول  -سموك مصالف لمقانون الدولي البيئي -:
تتولد الم ولية الدولية برػ ة مامػةف وػاؿ وقػوع ػموؾ يخػالؼ قوامػد الاػافوف الػدولشف ي ػتوي

ف يكوف عذا ال موؾ مبارة مف ممؿ أيجابشف و امتفاع مػف ممػؿ معػيف كػاف يتعػيف الايػاـ بػه .
ومػػف ع ػػذا المفطمػػؽف ي ػػر ال اػػه ف ع ػػذا الدػػرط يفط ػػوي مم ػ مفرػػريف وػػدعما دخر ػػشف وع ػػو

ال ػػموؾ اإليجػػابش و ال ػػمبشف والثػػافش مواػػومش يكمػػف لػػش مخال ػػة الت ػزاـ ت راػػه قوامػػد الاػػافوف

الدولش (.)64

وال يختم ػػؼ الو ػػاؿ ليم ػػا يتعم ػػؽ اام ػػر بالم ػ ػ ولية الدولي ػػة م ػػف ما ػػار التم ػػوث البيئ ػػش الما ػػة

باادػػخاص والممتمكػػاتف ويػػث يمػػزـ ت ػوالر ػػموؾ يخػػالؼ قوامػػد الاػػافوف الػػدولش المتعماػػة بومايػػة
البيئة واء كاف عػذا ال ػموؾ أيجػابش ـ ػمبش  .والجػدير بالػذكر ف م ػ ولية الدولػة تتواػؽ وتػ

لػػو كػػاف مرتكػػب المخال ػػة عػػو جاػػاز مػػف جازتاػػا و وػػد رماياعػػا ف وذلػػؾ بػػاف قػػاـ بأممػػاؿ و
فدػػطة مػػف دػػأفاا اإلا ػرار بالرػػوة اإلف ػػافية و بػػالموارد الويػػة لمبيئػػة و أل ػػاد مكوفاتاػػا .كمػػا

تاػػوـ الم ػ ولية كػػذلؾ أذا لػػـ تاػػـ الدولػػة ببػػذؿ العفايػػة اللزمػػة لمفػػا و مكالوػػة التمػػوث الفػػاتج مػػف
فدطة اادخاص الطبيعييف و االمتبارييف التش تمارس داخؿ اإلقميـ الوطفش لااف وكػذلؾ أذا مػا

خمت لش اتخاذ تدابير معيفة يمكف مف طريااا تعاب الاائميف بتمؾ اافدطة المموثة (.)65
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وتجػػدر اإلدػػارة ألػ

ف العب ػرة لػػش تاػػدير مػػد مدػػرومية ػػموؾ الدولػػة لػػش مجػػاؿ البيئػػة فعػػش

بأوكاـ الاافوف الدولشف ويث تكػوف الدولػة م ػ ولة مػف ػموكاا ولػو كػاف مدػروما ولاػا لاوافيفاػا
الداخميةف ماداـ عذا ال موؾ يمثػؿ ولاػا الوكػاـ الاػافوف الػدولش مخال ػة اللتزاماتاػا الدوليػة الخارػة

بالبيئػػةف أذ ال ي ػػوغ ف ت ػػتفد الدولػػة أل ػ فظاماػػا الػػداخمش بغيػػة التفرػػؿ مػػف التزاماتاػػا الدولي ػػة

(.)66ولكف قد يثار عفا ت ا ؿ عو :عػؿ عفػاؾ اػرورة بػأف يورػؼ ػموؾ الدولػة بعػدـ المدػرومية
لػػش جميػػا الوػػاالت وتػ تتومػػؿ الم ػ ولية مفػػه وخارػػة بدػػاف الم ػ ولية مػػف الم ػػاس ب ػػلمة

البيئة لش الاافوف الدولش؟

لا ػػد اختم ػػؼ ال ا ػػه و ػػوؿ طبيع ػػة ال ع ػػؿ المثي ػػر لمم ػ ػ ولية م ػػف ما ػػار التم ػػوث البيئ ػػش الع ػػابر

لمودودفويث ير البعض اػرورة ادػتراط ف يكػوف ال عػؿ ويػر مدػروع مػف الفاويػة الدوليػة وتػ

تكػػوف الدولػػة م ػ ولة مفػػهف وعػػو مػػا تاػػمفه الاػػافوف الػػدولش لػػش العديػػد مػػف الاوامػػد التػػش تػػفظـ

الم ػ ولية الدوليػػة مػػف االعػػاؿ ويػػر المدػػرومة التػػش تاػػا مػػف جافػػب الػػدوؿ

()62

 .لكػػؿ ترػػرؼ

تتخذ الدولة واء تمثؿ لش ممؿ و كاف فتيجة أعماؿ مف جافباا يعد –أذا ما كاف يدكؿ افتااكا

اللتزاـ دولش -بمثابة لعل وير مدروع دوليا فوذلؾ بررؼ الفظر مف مردر عػذا االلتػزاـ ػواء

كاف قامدة مرلية و تعاقدية و مبادئ قافوفية مامة معترؼ باا و قرار موكمة و مفظمة دولية
و وت ػ ملقػػة قافوفيػػة خارػػة ( .)62والواقػػا ف ادػػتراط مػػدـ مدػػرومية الترػػرؼ الرػػادر مػػف

الدولػػة لايػػاـ م ػ وليتاا الدوليػػة لػػـ يعػػد يتمادػ مػػا المتغيػرات التػػش طػػرت ممػ طبيعػػة العلقػػات

الدوليةف والتش تأثرت لود بعيد بالتطورات العممية الوديثةف والتش كاف لاا ااثػر ااكبػر لػش تطػور
الم ػ ولية الدوليػػة وقوامػػدعا ( .)69لػػذا يػػذعب الػػبعض ااخػػر مػػف ال اػػه أل ػ اف الم ػ ولية الدوليػػة

تاػػوـ لػػش بعػػض الوػػاالتف لػػش وػػؽ الدولػػة وت ػ لػػو كػػاف ػػموكاا مدػػروما مػػف الفاويػػة الدوليػػة

.وبالتالش ال يرل االمتداد "بعدـ المدرومية" كأ اس وويد لتومؿ تبعػة الم ػ ولية مػف اااػرار
التش يمكف اف تترتب فتيجة التموث العابر لمودودفال يما بعد التأكد مف ف الارر ال يفجـ لاػطف

مػػف ممار ػػة الدػػخص الم ػ وؿ الفدػػطة مدػػرومةف أفمػػا عػػو مترػػور الوػػدوث كػػذلؾفمف ج ػراء
لعاؿ مدرومة

()20

.

لاػػد الػػرز التطػػور العممػػشف طائ ػػة مػػف ااا ػرار تترتػػب كفتػػائج طبيعيػػة مم ػ ممار ػػة فدػػطة

مدرومة  -وذلؾ مم الروـ مف اتخػاذ كالػة االوتياطػات اللزمػة بدػأفاا – ترتػب اػ ار ار تتعػد

يثارعا لش كثير مف الواالت ودود الدولػة الواوػدة بػؿ و ويافػاف تت ػا لتدػمؿ وػدودا جغراليػة لػدوؿ

متعددة .مف ذلؾف ما ت ببه فاقلت البتروؿ مف تموث لمبيئة البوريةف وكػذلؾ مػا يػفجـ مػف اػرار
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بيئي ػػة م ػػابرة لمو ػػدود الدولي ػػة م ػػف اال ػػتخداـ ال ػػممش لمطاق ػػة الفووي ػػة (.)21وعك ػػذاف ا ػػتارت لكػ ػرة
الم ولية الدولية مف االعاؿ واافدطة التش تاوـ باا الدولة ويترتػب ممياػا تمػوث بيئػش و تعتبػر

افتااكػػا الوكػػاـ التػزاـ دولػػش بومايػػة البيئػػةف و فاػػا قػػد تكػػوف فتيجػػة لوقػػوع لعػػاؿ ويػػر مدػػرومةف و
فجمت مف مبادرة لعاؿ مدرومة

()22

.

الشرط الثاني – هو أن تسبب الدولة نتيجة نشاطها في إحداث ضثرر ي ثيب بيئثة دولثة أو

دول أصرى :يراد بالاػرر

()23

ممومػا "الم ػاس بوػؽ و مرػموة مدػرومة اوػد دػخاص الاػافوف

الػػدولش" والاػػرر دػػرط لايػػاـ الم ػ ولية الدوليػػة لػػذلؾ يفبغػػش أثبػػات وقومػػه أذا كػػاف يابػػؿ اإلثبػػات
طباػػا لاوامػػد الم ػ ولية الدوليػػة التاميديػػة

()24

.ويختمػػؼ معف ػ الاػػرر لػػش أطػػار الم ػ ولية مػػف

االعاؿ وير المدرومة مف الارر لش أطار الم ػ ولية مػف االعػاؿ المدػرومة ي تمػؾ التػش ال

يورما ػػا الا ػػافوف ال ػػدولش ف وذل ػػؾ الخ ػػتلؼ طبيع ػػة الواقع ػػة المورك ػػة لمم ػ ػ ولية ل ػػش الو ػػالتيف .أذ

ت ػػتادؼ الم ػ ولية مػػف ااا ػرار الفاجمػػة مػػف االعػػاؿ المدػػرومةف أقامػػة الت ػوازف بػػيف الواػػوؽ
وت تبعد أل ود كبيػر م اػوـ الجػزاء ( .)25ويػ دي ذلػؾ ألػ

ف الاػرر المارػود لػش عػذا اإلطػار

يجػب ف يتوػدد بػالفظر ألػ ج ػػامته ي باالرتكػاز ممػ مفرػر مواػػومش ليمػا يت ارجػا ألػ وػػد

كبيػر ػموؾ موػدث الاػرر وطبيعػػة الفدػاط .لالاػرر عفػا عػو الػػذي يػ دي ألػ أوػداث خمػؿ لػػش
التػ ػ ػوازف الموج ػ ػػود ر ػ ػػل ب ػ ػػيف ااطػ ػ ػراؼ ويت ػ ػػـ م ػ ػػادة بالج ػ ػػامة ويعب ػ ػػر م ػ ػػف خ ػ ػػارة ير ػ ػػعب

تعويا ػػاا .ما الا ػػرر ل ػػش الم ػ ػ ولية م ػػف االع ػػاؿ وي ػػر المد ػػرومة ليػ ػرتبط بمعطي ػػات خارجي ػػة
كطبيعة ال عؿ المف وب ألػ موػدث الاػرر ودػخص الماػرور وويرعػا مػف المعطيػات االخػر ف
ويتودد معفا بالفظر أل كوفه فتيجة ممؿ وير مدروعف وافه يفطوي بدور مم م ػاس بوػؽ و

مرموة قافوفية اود دخاص الاافوف الدولش(.)26

ولذلؾف لاف فظػاـ الم ػ ولية مػف االعػاؿ ويػر المدػرومةف ياػدؼ ألػ جبػر ااذ الفػاجـ مػف

افتاػاؾ الدػرمية الدوليػة لػش الماػاـ ااوؿ .لالاػػرر عفػاف ال يػتـ التعػويض مفػه أال أذا كػاف فتيجػػة

لعمية لتررؼ وير مدػروع ويػرتبط بالتػالش بواقعػة مخال ػة و افتاػاؾ اللتػزاـ دولػش وبغػض الفظػر
مف مردر(معاعدة و مرؼ و مبد قافوفش ماـ) .كما يتعيف ف يكػوف الاػرر المػراد التعػويض

مفػػه مػػف ويػػث اارػػؿف اػػر ار وػػاالف واف كػػاف عػػذا ال يمفػػا مػػف أمكافيػػة التعػػويض مػػف الاػػرر
الم تابمش فويارد باذا ااخيرف الذي ودث ببه ولكف تأخر ظاور فواف كاف مف الم كد وقومه

وتوااػػه ( .)22ولػػش الواقػػا ف الاػػرر المارػػود بػػه عفػػا عػػو الاػػرر العػػابر لموػػدود وعػػو الاػػرر
الف ػػاجـ ل ػػش أقم ػػيـ و ل ػػش اا ارا ػػش الخاا ػػعة لوالي ػػة و ػػيطرة دول ػػة كفتيج ػػة مادي ػػة لفد ػػاط م ػػف
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اافدطة ف ذ توت والية و يطرة دولة خر .ويفا ـ عذا الفوع مف الارر أل ثلثة لػروع

()22

-:

-1الارر الذي ال يكوف خطي ار و مممو ا و ج يما مف ويث مدا لاو لـ يبمغ الود اادف

الػػذي يرػػمل ليػػه ااثػػر افطلقػػا مفػػه اػػر ار وعػػو يدػػكؿ لاػػط ماػػاياات يتعػػيف تومماػػا أذ ف لوائػػد
التافيػػات الوديثػػة تفطػػوي مم ػ بعػػض ماػػاياات مثػػؿ مػػا تخم ػػه مػػف ف ايػػات … الػػخ يتعػػيف مميفػػا

جميعا تومماا لفوف لش الوقت الواار اواياعا وم ببوعا.

-2الاػػرر الج ػػيـ الفػػاجـ مػػف فدػػاط يفطػػوي مم ػ خطػػر فػػومش خػػاص بمواػػوع الم ػ ولية

الدولية مف الفتائج الاارة.

-3الارر الفاجـ مف فداط وير موظور والذي يودث ب ببه خطأ و أعماؿ مف جافب دولة

المرػػدر و دػػخاص يعممػػوف بر ػ تاـ الدخرػػية لػػش عػػذ الدولػػة وقػػد يترػػؿ بػػبعض اافدػػطة
المموثة التش ال تكوف يثارعا عفا بالتررؼ وافما تفجـ برورة طبيعية مف ذلؾ الفداط .

مػا ليمػا يتعمػؽ بطبيعػة عػذا الاػرر لاػو ذلػؾ الاػرر الج ػيـ الػذي يت ػـ بػالخطورة وعػو ذلػػؾ

الارر الذي يعبر الودود وبالتالش لاف ااثر المدترؾ بيف كؿ مػف المخػاطر والاػرر ياػوـ ممػ

ػاس ف االلت ازمػات الوقائيػة الم رواػة ممػ الػػدوؿ يجػب ف ال تكػوف معاولػة لو ػب بػؿ يجػػب

ف تكوف مودودة ممػ فوػو كػاؼ ياػاف ي البػد مػف توديػدعا لػش كػؿ والػة ممػ وػدة ويفطػوي
عذا التوديد مم امتبارات واقعية اكثر مفاا قافوفيةف و ياا يجب ف ي دي الارر ألػ اثػر مػ ذ
واياش لش مجاالت مثؿ الروة البدرية و الرفامية و الممتمكات و البيئة و الزرامة لش دوؿ
خر بويث يكوف مف الممكف قياس عذ ا ثار بالمااييس الواقعية والمواومية والادؼ مف ذلؾ

عو توايؽ التوازف بيف مرالل الدوؿ راوبة الدأف وج امة الارر(.)29
الشرط الثالث  -انتساب السموك البيئي المصالف إل دولة :

يت ػػؽ ال اػػه الػػدولش مم ػ اػػرورة أ ػػفاد ال ػػموؾ المخػػالؼ لماػػافوف الػػدولش البيئػػشف أل ػ الدولػػةف

كدػػرط جػػوعري يجػػب ت ػوالر لكػػش تتواػػؽ الم ػ ولية الدوليػػة .ويعػػد ال عػػؿ و ال ػػموؾ و الفدػػاط
المموث مف وبا أل الدولة أذا ما ردر مم الفوو المدار أليه اف اف بدكؿ أيجابش و مبشف مػف
دخص و عيئة و مطة معيفة يعطياا الاافوف الداخمش لمدولػة المعفيػة اخترػاص مػا بدػأفه

()20

فومم ذلؾف لاف الدولة ت أؿ مف مماؿ مطاتاا المختم ة ودوف ت رقة بيف كوفاا مطة تدريعية
و تف يذية و قاائية ما دامت عذ اامماؿ ذات رمة بالبيئة فوالجدير بالذكرف ف تومؿ الدولػة
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لتبعة الم ولية مف مماؿ وتررلات موظ ياا ي توي بدأفه ف تكوف اامماؿ قػد رػدرت ثفػاء
وبمفا بة الوظي ة و كاف ع الء قد خال وا الاافوف الداخمش و تجاوزوا ودود اختراراتاـ ف ل ػش

الوالة ااول لاف الدولة تتومؿ تبعة الم ولية بامتبارعا م ولة مف كالة ااارار التش توػدث

فتيجػػة لرلعػػاؿ التػػش ياومػػوف باػػاف ولػػش الوالػػة الثافيػػةفتومؿ الدولػػة الم ػ ولية ياػػا الف تجػػاوز
االختراص و الخروج مف الفظـ والتدابير المواومة بمعرلة الدولة ال ي ثر ممػ طبيعػة ال عػؿ

ذاته بامتبار قد تـ لو اب الدولة وتوت أدرالاا ورقابتاا (.)21

ما أذا كاف ال عؿ و الفدػاط الممػوث قػد رػدر مػف ػموؾ اادػخاص الطبيعيػيف واالمتبػارييف

ليااف مم

اس ف اافدطة التش تمارس لش البيئة اإلف افية ال تاترر مم تمؾ التش ياوـ باا

دخاص الاافوف الدولش و فما تتـ لش الغالب مف جافػب كيافػات خارػة ػواء تمثمػت لػش لػراد و

عيئات و ويرعاف لاف اامر م تار لش ال اه الدولش التاميدي مم

ف الدولة ال تتومؿ الم ػ ولية

كاامػػدة مامػػةف مػػف اافدػػطة الاػػارة العػػابرة لموػػدود التػػش تبادػػرعا الكيافػػات الخارػػة()22ف أال أذا
مكف ف يف ب ألياا التارير لش بذؿ العفاية اللزمة لػش مثػؿ عػذ الظػروؼ لمويمولػة دوف وقػوع

الاػػرر البيئػػش العػػابر لموػػدود الػػذي يودثػػه مواطفوعػػا ذلػػؾ ف الم ػ ولية عفػػا لػػش فظػػر ال اػػهف عػػش

م ولية مف اإلعماؿ و التارير وليس مف الفداط المموث الذي ياػوـ بػه عػ الء اادػخاص()23ف

كما ف قوامد الاافوف الدولش ال تومؿ الدولة الم ولية مف االعاؿ الاارة الفادئة مف تررلات
رماياعا أال أذا توالرت دروط معيفةف مف عماا ف تكوف الدولة قد مممت و بو عاا ف تعمػـ ف

الفداط المعفش يف ذ لش أقميماا و لش مفاطؽ واقعػة توػت ػيطرتااف واف عفػاؾ اوتمػاؿ كبيػر لػش

وروؿ الارر ب بب التموث العابر لمودود الفاجـ مفه(. )24

ما بالف بة لواالت اإلم اء مف الم ولية مف ماػار التمػوث البيئػش العػابر لموػدود لاػد جػر

العمػػؿ مم ػ أم ػػاء الػػدوؿ مػػف الم ػ ولية وػػاؿ ت ػوالر ظػػروؼ وا ػػباب معيفػػةف وعػػش لػػش الواياػػة
ظػػروؼ وملب ػػات توػػيط بالعمػػؿ ويػػر المدػػروع لتغيػػر طبيعتػػه بويػػث يرػػبل مابػوال مػػف الفاويػػة
الاافوفيةف وترتب مم توالرعا أم اء الدولة مف الم ولية ماداـ ثبت ف تيافاا لم موؾ الاػار قػد

جاء لش ظؿ عذ الظروؼ وعذا ما كد مدروع لجفة الاافوف الدولش الذي فص مم مدة
تعػػد بمثابػػة

ػباب

ػػباب اإلباوػػة والتػػش يمكػػف اال ػػتفاد ألياػػا لػػدلا دمػػو الم ػ ولية الدوليػػة وعػػش مم ػ

الفوو ا تش (-: )25

-1الرد مم خرؽ التزاـ دولشف وبالطبا يدترط ف يكوف الرد مدروما.
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-2الراػػا الرػريل بالمخال ػػة مػػف قبػػؿ الدولػػة الماػػرورةف بدػػرط ف يرػػدر مػػف أرادة رػريوة

و اباا مم ال موؾ وير المدروع.

-3والة الاوة الااعرة ويدترط ف يترتب ممياا ا ػتوالة ماديػةف واف يكػوف الوػادث ويػر متوقػا

وال دخؿ الرادة الدولة ليه.

-4وال ػػة الا ػػرورة الممجئ ػػة الت ػػش ال تت ػػرؾ لرر ػػة لمدول ػػة ل ػػش التر ػػرؼ أال بمخال ػػة االلتػ ػزاـ

الدولش.

-5والة الدلاع الدرمشف بدرط ف يكوف مت اا ما ميثاؽ اامـ المتودة .

المطمب الثالث -:آثار قيام المسؤولية الدولية عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود .

ف الم ولية مف ااارار البيئية تاـ مبد م ولية الدولة مػف خػرؽ الاػافوف الػدولش وتاػـ

ياا الم ولية مف ااارار الفادئة مف فدطة م موح باا ولؽ الاػافوف الػدولش  .والمبػد العػاـ

لػػش الاػػافوف الػػدولش الاائػػؿ بػػاف الػػدوؿ ممزمػػة بػػأف تومػػش داخػػؿ أقميماػػا واػػوؽ الػػدوؿ ااخػػر لػػش
ال لمة اإلقميمية وورمة اراػيااف قػد تو ػعت مػف م اومػه ممػ مػر ال ػفيف مػف خػلؿ اامػراؼ

التش مار تاا الدوؿ ومف خلؿ الا اررات الااائية التػش تغطػش اااػرار البيئيػة مبػر الوػدود (.)26

وااللتػزاـ العػػاـ الواقػػا ممػ الػػدوؿ لػػش مػػا يتعمػػؽ باااػرار البيئيػػة مبػػر الوػػدود قػػد يػػد مػػف جديػػد

المبد ( )21الوارد لش أملف ا تكاولـ والمبد ( )2لش أملف ريو .ولش كمتا الوالتيف لػاف عفػاؾ

تأكيػػدا مم ػ م ػ ولية الػػدوؿ بتاػػديـ ك الػػة لػػش ف اافدػػطة التػػش تبػػذؿ لػػش فطػػاؽ واليتاػػا و توػػت

رقابتاا ال ت بب ا ار ار بيئية لدوؿ خر وقد ادرج مثؿ عذا الم اوـ بعبارات مماثمة لش مػدد مػف
ال ارات الػواردة لػش االت اقيػات الدوليػة مفاػا ممػ

ػبيؿ المثػاؿ فديباجػة ات اقيػة تمويػث الاػواء مبػر

الوػػدود ممػ المػػد الطويػػؿ لعػػاـ  1979وكػػذلؾ ات اقيػػة اامػػـ المتوػػدة بدػػاف قػػافوف البوػػار لعػػاـ
 1982وات اقية اامـ المتودة االطارية بدػأف تغيػر المفػاخ لعػاـ  1992وات اقيػة التفػوع البيولػوجش

لعاـ .1992

لػػذا يتبػػيف لفػػا ف يثػػار الم ػ ولية الدوليػػة مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش لاػػا جافبػػافف ااوؿف عػػو

م ػ ػ ولية اتخ ػػاذ أجػ ػراءات وت ػػدابير اوت ارزي ػػة لموقاي ػػة م ػػف و ػػدوث اػ ػرار بيئي ػػة م ػػابرة لمو ػػدود

()22

والجافب الثافشف عو م ػ ولية التعػويض العيفػش مػف اااػرار العػابرة لموػدود ويػث مػف المعػروؼ

دوليػػا ف المبػػد العػػاـ لػػش الاػػافوف الػػدولش عػػو ف الدولػػة التػػش تفتاػػؾ الت ازمػػا دوليػػا ممياػػا واجػػب
ترويل الارر الذي ت بب وعذا ما تػـ تأكيػد مػف قبػؿ موكمػة العػدؿ الدوليػة الدائمػة لػش قاػية

(مرفا دورزوا) وعو ف الدولة الخارقة ممياا واجب التعويض لمدولة المتاررة (.)22
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وممػ ػ ع ػػذا الفو ػػوف يك ػػوف لمدول ػػة الما ػػرورة مجموم ػػة م ػػف الوا ػػوؽ تختم ػػؼ بو ػػب ج ػػامة

االمتػػداء الواقػػا ممياػػا  .ومػػف الطبيعػػش ف يتمثػػؿ رد ال عػػؿ ااوؿ اي اػػرر لػػش أرػػلوه ي
أمادة الواؿ أل ما كافت مميه قبؿ ارتكاب ال عؿف ما مدـ اإلخلؿ بوؽ الدولة لػش التعػويض .
مػػا أذا كػػاف الاػػرر يتعػػذر تداركػػه بإمػػادة الوػػاؿ أل ػ مػػا كافػػت مميػػهف لمػػيس لمدولػػة التػػش لوااػػا

الارر و المطالبة بمبمغ مف الماؿ ياابؿ قيمة ما تتكم ه أمادة الوػاؿ ألػ مػا كافػت مميػه قبػؿ
وقػػوع ال ػػموؾ الا ػػارف وذلػػؾ ب ػػالتعويض الػػذي يج ػػب ف يغطػػش ك ػػؿ ااا ػرار الت ػػش فتجػػت م ػػف

ال موؾ الاارف وبمراماة "درط التفا ب" دائما (.)29

وولاػػا لمػػا ػػار مميػػه اامػػر لػػش الاػػافوف الػػدولش ف لػػاف أرػػلح الاػػرر المترتػػب مم ػ ثبػػوت

الم ػ ولية الدوليػػة بر ػ ة مامػػة و مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش مم ػ وجػػه الخرػػوصف يمكػػف ف

يتخذ أود الرور ا تية -:

أولً-التعثثثثويع العينثثثثي  -:ويارػػػد بػ ػػه رد و أمػ ػػادة الوػ ػػاؿ أل ػ ػ م ػػا كاف ػػت مميػ ػػه و مػ ػػودة

ااوااع لما بؽ وكأفػه لػـ ياػا اػرر مػاف ويختمػؼ اثػر التعػويض العيفػش مػف اثػر وقػؼ العمػؿ

ويػػر المدػػروع دوليػػا مػػف ويػػث الكػػؼ مػػف ممار ػػة الفدػػاط ويػػر المدػػروع ياػػدؼ لاػػط أل ػ ألغػػاء
مرػػدر الا ػررف بيفمػػا ياػػدؼ الػػرد العيفػػش أل ػ ألغػػاء الفتػػائج الاػػارة التػػش ػػبؽ واف وػػدثاا ذلػػؾ

المردر

()90

 .ومميه لاف التعويض العيفش يتخذ ود اادكاؿ التالية -:

-1أزالة الدولة المدم ممياا كالة يثار التموث ف ووقؼ ما تاوـ به مف فدطة مودثة له.
-2قياـ الدولة بعمؿ ما تكػوف قػد تاام ػت مػف الايػاـ بػه لػش مجػاؿ مكالوػة التمػوث و الرقابػة

مميػػهف وذلػػؾ بواػػا التد ػريعات والػػفظـ التػػش تك ػػؿ ومايػػة ملئمتػػه لمبيئػػةف وااخػػذ لػػش االمتبػػار
االمتداد بالمعايير والفظـ المتعارؼ ممياا دوليا لش عذا المجاؿ.

-3وقػؼ تف يػػذ ي جػراء تدػريعش و أداري و قاػػائش كافػػت الدولػػة المػػدم ممياػػا تدػػرع لػػش

اتخاذ طالما كاف يتعارض لش تف يذ ما وكاـ ات اقية دولية عش طرؼ لياا.

ومف المرجل ف لمدولػة الماػرورة الوػؽ لػش االختيػار بػيف قبػوؿ عػذا ااثػر أمػادة الوػاؿ وبػيف

تركه كما افػه لػيس لمدولػة الماػرورة ف تػرلض الػرد العيفػش الػذي تعراػه الدولػة الم ػ ولة طالمػا
ف ذلؾ الرد يتفا ب مف ويث ال ائدة التش تعود مم الدولػة الماػرورة مػا ال ائػدة المتوخػاة مػف

اا اليب ااخر الرلح الاػرر ()91ف كمػا ف تم ػؾ الدولػة الماػرورة لػش اختيػار الػرد العيفػش
موبا ارلح ما راباا مف ارر يجب ف ياترف بالدروط ا تية-:
 -1ف ال يكوف الرد العيفش م تويل مف الفاوية المادية.
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 -2ف ال ي دي الاياـ به أل اإلخلؿ باامدة يمرة مف قوامد الاافوف الدولش.

-3اف ال يعرض اال تالؿ ال يا ش و اال تارار االقترادي لمدولة الممزمة بالرد العيفػش ألػ
التادي ػػد الخطي ػػر ودوف اف تتع ػػرض الدول ػػة الما ػػرورة اخط ػػار مماثم ػػة ف ل ػػـ تور ػػؿ ممػػ ال ػػرد

العيفش .

والملوػػظ ف التعػػويض العيفػػش ياتاػػش مم ػ فوػػو مػػا د ػرفاف ف يكػػوف مػػف الممكػػف ترػػويل

ااواػػاع التػػش تغيػػرتف وعػػذا مػػا كػػدت مميػػه الموكمػػة الدائمػػة لمعػػدؿ الػػدولش لػػش قاػػية مرػػفا

"دػػورزوا" ويػػث ورد لػػش وكماػػا ف أرػػلح الاػػرر يجػػب ف يموػػو باػػدر اإلمكػػاف كالػػة ا ث ػار

المترتبة مم العمؿ وير المدروع ويعيد الواؿ أل ما كافت مميه كما لو لـ ياػا عػذا ال عػؿ (.)92
ويػػر ف تطبيػػؽ ذلػػؾ مم ػ ااا ػرار التػػش تػػفجـ مػػف التمػػوث العػػابر لموػػدود فيػػدلؿ مم ػ رػػعوبة

تواياػه ف لػػـ يكػػف م ػتويلف وقػػد دػػارت بعػػض وكػاـ التوكػػيـ الدوليػػة ألػ عػػذا الواػػا رػراوة
بالاوؿ افه ال يمكف ألزاـ المدم مميه بما يطالب به المدمش مف أمادة الواؿ أل ما كافت مميه

قبؿ وقوع الارر الف الواا كاف وقت ال رؿ لش الفزاع يختمؼ مفه مفد وقوع الارر وبالتالش

لافه ليس لمطرؼ المارور و وؽ المطالبة بالوكـ بفوع خر مػف فػواع أرػلح الاػرر وعػو
ما التعويض المالش و بطريؽ التراية (.)93

ثانياً -التعويع المالي  -:ويارد بهف ألزاـ الدولة الم ولة بدلا مبمغ مف الماؿف أل الدولة

و الدوؿ المتاررةف يك ش لتغطية كالة ااارار المبادرة ووير المبادرة التش ت ببت لػش أوػداثاا
اافدػػطة المموثػػة لمبيئػػة  .ويعتبػػر التعػػويض المػػالش مػػف اكثػػر دػػكاؿ أرػػلح الاػػرر دػػيوما لػػش

دماو الم ولية مموما  .ووالبا ما يتـ المجوء أل عذا الدػكؿ مػف يثػار الم ػ ولية وال ػيما "أذا
لـ يرمل الرد العيفش الارر تماما وبالادر اللزـ لتماـ اإلرلح " ي المادة التوازف بيف واوؽ
والتزامات كؿ مف طراؼ دمو الم ولية (.)94

ما مف ودود التعويض المالشف ليفبغش ولاا لما ي ار ال اهف ف يكوف متكالئا و ممػاثل مماثمػة

واياػػة لماػػررف ي م ػػاويا لماػػرر بجميػػا مفارػػر ف مػػف تواػػؽ خ ػػارة و ل ػوات ك ػػب و لوائػػد
تأخيرف ويتـ ذلؾ لش الغالبف مم

اس الاوامد والمعايير المعرولة لش الػفظـ الاافوفيػة الداخميػة

بر ػػدد تا ػػدير التع ػػويضف بامتب ػػار تم ػػؾ الاوام ػػد م ػػف "مب ػػادئ الا ػػافوف العام ػػة الت ػػش قرتا ػػا اام ػػـ

المتمدفػػة" ()95ف مم ػ

ف بعػػض االمتبػػارات قػػد ت ػ دي أل ػ الخػػرج مػػف الاامػػدة التاميديػػة بدػػأف (

الم اواة) بيف التعويض وبيف الارر موؿ التعويضف والتم ؾ باػرورة ف يػ دي التعػويض ألػ

(أمادة التوازف) الذي كاف قائما بيف مرموة الدولة الم ولة وبيف مرموة الدولة المارورةف ي
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ف يكوف التعويض (كاليا)ف وقد ياتاش ذلؾ ا تمرار الدولة الم ولة بفداطاا الػذي يعػود بػالف ا

مم المجتما الدولش ( كالم املت الفووية المخررة لروراض ال مميةف و البوث العممش لش
البيئػػة البوريػػة) وربمػػا لػػش الوقػػت ف ػػه الاػػار بدولػػة مػػا و بالبيئػػة ممػػا ي ػػتوجب دلػػا تعوياػػات

(كالية) لمدولة المارورة و واا وػد قرػ لتعػويض الاػرر الفػاجـ وذلػؾ مػف خػلؿ (التػأميف
اإلجباري) و ( رفاديؽ االدخار)

()96

و( رفاديؽ التعوياات)

()92

.

ثالثاً – التعويع المعنوي (الترضية)  -:وعش جراء تتخذ الدولة المدم ممياا و توكػـ بػه

الموكمػػة ف بويػػث تػػر ليػػه الدولػػة المدميػػة ممػػل كاليػػا الراػػائاا .وترمػػش التراػػية مػػادةف أل ػ

معالجة الاػرر المعفػوي الػذي لوػؽ بامتبػار الدولػةف ولػذلؾ لػاف موماػا دائمػاف دػشء ويػر مػاديف
(كإب ػػداء ا

ػػؼ و االمت ػػذار) و فػ ػزاؿ العاوب ػػات الداخمي ػػة (كاتخ ػػاذ ت ػػدابير أداري ػػة و تأديبي ػػة قب ػػؿ

الموظػػؼ الػػذي ت ػػبب بعممػػه لػػش وقػػوع الاػػرر البيئػػش) ()92ف ويػػتـ تاريػػر عػػذ الرػػورة مػػف رػػور
التعػػويض لػػش والػػة واوػػدةف وعػػش أذا لػػـ يكػػف ال عػػؿ المفدػ لمم ػ ولية الدوليػػة قػػد ترتػػب مميػػه يػػة
اػرار تمػس المرػالل الماليػػة و االقترػادية لمدولػة التػػش لوػؽ باػا الاػػرر البيئػش فومػف اامثمػػة

مم تمؾ الوالةف ف تتااوف الدولة لش تطبيؽ الاوامد والمعايير الدولية الخارة برلوية ال ػ ف
للبوارف مما يخالؼ التزاماتاا الدولية ف ويث تتخذ التراية لش مثؿ عػذ الوالػةف دػكؿ اإلمػلف
ف ي تعمػػف الدولػػة مػػف م ػ وليتااف وتاػػوـ بترػػويل موق اػػا بمػػا يت ػػؽ ومػػا التزمػػت بػػه مػػف الفاويػػة

الدوليػػة ( .)99كمػػا ف وػػؽ الدولػػة الماػػرورة لػػش الورػػوؿ مم ػ التعػػويض المعفػػوي (التراػػية) ال
يبرر التادـ بأية طمبات تفاؿ مف كرامة الدولة المدم ممياا بمعفػ

ف التعػويض (المعفػوي) مػف

الاػرر –ماديػا كػاف ـ معفويػا -يجػب ال يػ دي ألػ اااػرار معفويػا بوػؽ الدولػة الم ػ ولة مػػف
التعػػويض  .بػػؿ ويػػر ال اػػه افػػه لػػيس عفػػاؾ مػػا يمفػػا ف تكػػوف التراػػية لػػش رػػورة دلػػا مبمػػغ مػػف
الماؿ كرمز للمتذار مف ال موؾ الم بب لارر (.)100
وممػ

يػػة وػػاؿف لمػػيس عفػػاؾ قوامػػد موػػددة لػػش عػػذا الخرػػوصف وافمػػا يتوقػػؼ اختيػػار دػػكؿ

ورػػورة التراػػية ممػ أرادة ااط ػراؼ المعفيػػة والتػػش تاػػا لػػش االمتبػػار طبيعػػة وج ػػامة ال عػػؿ

الاارف والظروؼ ال يا ية المويطة ()101ف وموقؼ الروالة والري العاـ مموما مف ال عؿ الذي
فجـ مفه التموث.

ولش الختاـ فلوظ ف تعويض ااارار البيئية يمثؿ دوف دفػ دػؾف الغايػة والاػدؼ الرئي ػش

مف تارير الم ولية مف عذ اااػرار يػا كػاف دػكمااف و يػا كػاف اا ػاس الػذي تاػوـ مميػه  :عػؿ

عػػش ولاػػا لماوامػػد التاميديػػة ـ بماتا ػ ا ليػػات الوديثػػة التػػش تع ػػش الماػػرور مػػف مػػبء أثبػػات
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الخطأ ورابطػة ال ػببية ف واالكت ػاء بتواػؽ الاػرر البيئػش لػش وػؽ اادػخاص و ممتمكػاتاـ (.)102
وكمػػا تطػػورت مفارػػر الم ػ ولية كػػش تتفا ػػب وخرورػػية اااػرار البيئيػػة المتطػػورة والمتفومػػةف

لاػػد تطػػورت ياػػا طػػرؽ التعػػويض مػػف عػػذ ااا ػرار  .ويػػر ال اػػه ف عػػذا التطػػور رػػار لػػش

اتج ػػاعيف  :ااوؿ ف تو ػػوؿ اار ػػؿ ل ػػش التع ػػويض لتر ػػبل ااولوي ػػة لمتع ػػويض العيف ػػش ب ػػدال م ػػف
التعويض الفادي والثافشف اتجا والبية التدريعات الخارػة لػش مجػاؿ البيئػة فوػو أفدػاء رػفاديؽ

خارة ذات تمويؿ مدترؾ تتول الاياـ بمامة التعويض

103

.

المطمب الرابع

تسوية المنازعات الناشئة عن مضار التموث البيئي العابر لمحدود
تفا ـ و ائؿ المطالبة بإرلح ماار التموث البيئش بر ة مامة أل و ائؿ قاائية وو ائؿ
ويػػر قاػػائية و يا ػػية .وتعفػػش ااول ػ ف رلػػا مواػػوع الف ػزاع أل ػ موكمػػة ترػػدر وكمػػا ممزمػػا
اطراؼ المفازمة البيئية وعش تدمؿ التوكيـ والاااء (الوطفش ف و الدولش) ف ليما يارد بالثافية

وػػؿ المفازمػػة البيئيػػة بػػالطرؽ الوديػػة و ال ػػممية قبػػؿ المجػػوء أل ػ الو ػػائؿ الااػػائية وعػػش تدػػمؿ

لال مف االوتجاج الدبموما ش كؿ مف الم اواة والو ػاطة والتوليػؽ والتوايػؽ( )104فوال تختمػؼ
و ائؿ المطالبة مف ماار التموث البيئش العابر لمودود مف ذلػؾف ي االلتػزاـ بت ػوية مفازمػات

الم ولية مف ااارار البيئية بالطرؽ ال ممية و مماال لذلؾف لاػد تاػمفت العديػد مػف االت اقيػات
الدوليػػة المبرمػػة لػػش مجػػاؿ البيئيػػةف مػػف الفرػػوص التػػش ت كػػد مم ػ عػػذا المبػػد فلاػػد جػػاء بالمػػادة

( )279مػػف قػػافوف البوػػار مم ػ

ػػبيؿ المثػػاؿف الػػفص مم ػ

ف "ت ػػوي الػػدوؿ ااط ػراؼ ي ف ػزاع

بيفاا يتعمؽ بت ير عذ المعاعدة و تطبيااا بالو ػائؿ ال ػميمة" ولاػا لم اػرة ( )3مػف المػادة الثافيػة

مػػف ميثػػاؽ اامػػـ المتوػػدة التػػش تػػفص ممػ " ف ي ػػض جميػػا ماػػاء المفظمػػة مفازمػػاتاـ الدوليػػة
بالطرؽ ال ممية"

()105

.

وتتمي ػػز الو ػػائؿ ال ػػممية ف الت ػػش يمج ػػأ أليا ػػا م ػػادةف لو ػػؿ المفازم ػػات البيئي ػػة م ػػف ويرع ػػا م ػػف

الو ائؿ الااائيةف بعدة مات مف عماا(:)106

 -1ف الوػػؿ الػػذي يت ػػؽ مميػػه لػػش أطارعػػاف يعػػد وػػل توالايػػا ي يولػػؽ بػػيف مرػػالل ااط ػراؼ

المتفازم ػػةف وذل ػػؾ خلل ػػا لم ػػا ممي ػػه الو ػػاؿ ليم ػػا يتعم ػػؽ بالو ػػائؿ الاا ػػائية وي ػػث ير ػػدر الوك ػػـ

الااائش مادةف لتغميب مرموة طرؼ مم

خر.
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 -2ف الوموؿ ال ممية التػش يػتـ التورػؿ ألياػا ترػدر والبػاف متاػمفة خطػوات و ػاليب تف يػذ

ماموفااف لش ويف تردر ااوكػاـ الااػائية برػورة مجػردة بويػث ال تتعػرض لمدػكلت التف يػذ
والتػػش يتوقػػؼ فطاقاػػا ومػػداعا مم ػ و ػػف و ػػوء ترػػرؼ الطػػرؼ الموكػػوـ اػػد وولاػػا لفوايػػا

الخارة.

-3تتميز الو ائؿ ال ممية بال رمة لش و ـ الفػزاع بالتورػيات والاػ اررات الممزمػة التػش ترػدر

مفاػػا والتػػش تااػػش مػػادة مم ػ مدػػكمة الف ػزاع مم ػ مكػػس مػػا تت ػػـ بػػه و ػػائؿ الت ػػوية الااػػائية

مادة مف طوؿ أجراءات التاااش وت مم الم تو الدولش.

ولكػػف يثػػار الت ػػا ؿ عفػػا مػػف جاػػة الااػػاء التػػش يفبغػػش ممػ المتاػػرر المجػػوء ألياػػا لممطالبػػة

بتعػػويض مػػا لواػػه مػػف ا ػرار بدخرػػه و مالػػهف أذا لػػـ يػػتـ التورػػؿ ألػ ت ػػوية الم ػ ولية مػػف

ماار التموث البيئش العابر لمودود مف طريػؽ أوػد الطػرؽ ال ػممية المدػار ألياػا يف ػاف عػؿ عػو
الاااء الوطفش ـ الاااء الدولش ؟

ما مف دؾ لش ف الدخص الطبيعش ال يمكفه لش ظؿ الفظاـ الاافوفش الاػائـ لػش العػالـ ا فف

ف يرلا دموا اد الدولة التش امتدت مم واوقه و ارت بهف مػاـ موكمػة دوليػةف بامتبػار افػه

ال يتمت ػػا بالدخر ػػية الاافوفي ػػة الدولي ػػة  .واف ااعمي ػػة اللزم ػػة لتوري ػػؾ دم ػػو الم ػ ػ ولية الدولي ػػة

قارػرة ولاػػا لمػػا لتػػت بػػه موكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ممػ الػػدوؿ

()102

فوممػ ذلػػؾ لمػػيس مػػاـ ال ػػرد ف

بالفظر لورمافه مف رلا دمو الم ولية ماـ جاة الاااء الدولشف أال ف ياااياا ماـ الاااء

الداخمشف و ف يمجأ لدولته طالبا ومايتاا الدبموما ية وتولياا مامة مااااة الدولة الم ولة ماـ

الاااء الدولش ولاا لاوامد الاافوف الدولش العاـ (.)102

وتج ػػدر اإلد ػػارة ل ػػش ع ػػذا الر ػػدد ف ألػ ػ مب ػػد يف ممػ ػ درج ػػة كبيػػرة م ػػف ااعمي ػػةف ورد ال ػػفص

مميامػػا مػػادةف لػػش االت اقيػػات الدوليػػة بدػػأف التعػػويض مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدودف
ماػػموف ااوؿ عػػو تفػػازؿ الدولػػة الطػػرؼ لػػش االت اقيػػة مػػف كالػػة وجػػج الػػدلاع افاػػا دولػػة ذات
ػيادة لاػد جػاء لػش االت اقيػػة المتعماػة بالم ػ ولية المدفيػة مػف الاػػرر الفػاجـ مػف التمػوث الف طػػش

لع ػػاـ  1969ممػ ػ

ػػبيؿ المث ػػاؿ ف ال ػػفص ل ػػش الم ػػادة  2/9ممػ ػ

ف "تخا ػػا ك ػػؿ دول ػػة متعاق ػػدة

لمماااػػاة … وتتفػػازؿ مػػف جميػػا اوجػػه الػػدلاع الاائمػػة مم ػ مركزعػػا كدولػػة ذات ػػيادة ( .)109مػػا
المبد الثافش فلمف ماتاا ف ياؼ رمايا مختمؼ الدوؿ قدـ الم اواة ليما يتعمؽ بوؽ المجوء أل

الااػػاء لمورػػوؿ ممػ التعػػويض المفا ػػب مػػف اإلاػرار التػػش وػػدثتاا اافدػػطة مرػػدر التمػػوث
()110

 .ويغم ػػب ل ػػش المفازم ػػات الفاجم ػػة م ػػف ما ػػار التم ػػوث البيئ ػػش الع ػػابر لمو ػػدودف ف ي ا ػػؿ
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المتاػػررف المجػػوء أل ػ الااػػاء الػػوطفش ويختػػار فظػػـ التاااػػش الداخميػػة بػػدال مػػف المجػػوء ويػػر
المبادػػر لمموػػاكـ الدوليػػة .وعػػو مػػا يماػ لػػش الواقػػاف ا تو ػػافا كبيػ ار مػػف جافػػب ال اػػه الػػدولش .بػػؿ
ويجد الدمـ والتأييد لش فرػوص الكثيػر مػف االت اقيػات الدوليػة المتعماػة بومايػة البيئػة  .مػف ذلػؾ

ما ورد لش فص المادة  2/235مف ات اقية قافوف البوار لعػاـ  1982مػف الػفص ممػ افػه "تك ػؿ

الدولة ف يكوف الرجوع أل الاااء متاوا ولاا لفظماا الاافوفيةف مف اجؿ الوروؿ مم تعويض
كاؼ و مم

ية تراية خر ليمػا يتعمػؽ بالاػرر الفػاتج مػف تمػوث البيئػة البوريػة الػذي ي ػببه

اادخاص الطبيعيوف و االمتباريوف الخااعوف لواليتاا".

ولكف قد يثار الت ا ؿ عفا ووؿ كي ية توديد الموكمة المخترػة داخميػاف لػش البػت لػش دمػاو

الم ػ ولية والتعػػويض مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود والتػػش تموػػؽ بػػاالراد والممتمكػػات

الخارة ؟

لػػش الواقػػا ف المدػػرع الػػدولش يتػػرؾ مػػادة مػػر توديػػد االخترػػاص الػػداخمش لمموػػاكـ الوطفيػػة

بفظر المفازمات البيئية ذات العفرر ااجفبش أل الاافوف الداخمش لمدولة المراد رلا الدمو ماـ
مواكماػػا  .ومم ػ عػػذا الفوػػو يتعػػيف الرجػػوع أل ػ الاػػافوف الػػداخمش لتمػػؾ الدولػػة لبوػػث كي يػػة رلػػا
دم ػػو التع ػػويض م ػػف ما ػػار التم ػػوث البيئ ػػش الع ػػابر لمو ػػدود ليا ػػاف ول ػػف يخم ػػو اام ػػر م ػػف و ػػد

ال رايف :ااوؿف عو وجود قوامد داخمية تودد عذا االختراص لموكمة و مواكـ وطفية معيفػة
وبالتالش يتعيف اتباماا .وال رض الثافشف عو والة خمو الفظاـ الاافوفش الوطفش مػف قوامػد خارػة
توػػدد االخترػػاص الااػػائش بفظػػر مثػػؿ عػػذ المفازمػػاتف وعػػذا عػػو الغالػػبف ولػػش عػػذ الوالػػة يػػتـ

المجػػوء أل ػ الاوامػػد العامػػة لػػش االخترػػاص الااػػائش الػػدولش فوو ػػبما يجػػري مميػػه العمػػؿ لػػش
العديػػد مػػف الػػفظـ الوطفيػػةف لػػاف االخترػػاص بفظػػر المفازمػػات ذات العفرػػر ااجفبػػشف بمػػا لياػػا
مفازمػػات التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدودف يخاػػا لماامػػدة العامػػة فوعػػش اخترػػاص موكمػػة مػػوطف

المػػدم مميػػه  .وكػػذلؾ يمكػػف اف تخػػتص الموػػاكـ الداخميػػة لػػش الدولػػة ولاػػا لماػوابط االوتياطيػػة
لػػش االخترػػاص الااػػائش الػػدولش بفظػػر المفازمػػات ذات العفرػػر ااجفبػػش والتػػش ال تخػػرج مػػف

أود المواكـ التالية ( -:)111وعش ما موكمة الدولة التش يفتمش ألياػا المػدم مميػه بجف ػيته و

موكمػػة الدولػػة موػػؿ فدػػأة االلت ػزاـ الفاد ػ مػػف ال عػػؿ الاػػار فوعفػػا افا ػػـ ال اػػه بػػيف اتجػػاعيف:

ااوؿف يأخػػذ باخترػػاص موكمػػة موقػػا الفدػػاط الممػػوث لمبيئػػة .والثػػافش يأخػػذ باخترػػاص موكمػػة
مكاف تواؽ الارر الموجب لمم ولية .
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ولكف لش والػة تعػذر ت ػوية المفازمػات الخارػة بالم ػ ولية مػف ماػار التمػوث البيئػش العػابر

لمودود ل بب و الخر واء بالو ائؿ ال ممية و با تف اد الطرؽ الاافوفية الداخمية لت ػوية الفػزاع
ل ش عذ الوالة يتـ المجوء أل جاة الاااء الػدولش لت ػويتاا  .وعفػا يثػار الت ػا ؿ التػالش مػا عػش
جاات الاااء الدولش المفػوط باػا وػؿ المفازمػات البيئيػة ف وكيػؼ يمكػف توريػؾ الػدمو لػش عػذا

ال رض ؟

تودد بعض االت اقيات الدولية المبرمة لش مجاؿ البيئة جاات الاااء الدولش المخترة بفظػر

مثؿ عذ المفازمات  .ومفاػا ممػ

ػبيؿ المثػاؿ ات اقيػة اامػـ المتوػدة لاػافوف البوػار لعػاـ 1982

التش وددت ربعة مواكـ يمكف اختيار أوداعا و اكثر -بموجب أملف مكتوب -مف قبػؿ الدولػة

المارورة ()112ف وعش :

-1موكمة العدؿ الدولية-2 .الموكمة الدولية لاافوف البوار وعش مفدأة ولاػا لممرلػؽ ال ػادس

للت اقيػػة-3 .موكمػػة توكػػيـ مدػػكمة ولاػػا لممرلػػؽ ال ػػابا مػػف االت اقيػػة-4 .موكمػػة توكػػيـ خارػػة
مدكمة ولاا لممرلؽ الثامف مف االت اقية.

و ػػفتول ليمػػا يمػػش بوػػث كي يػػة فظػػر دمػػو الم ػ ولية والتعػػويض مػػف ماػػار التمػوث البيئػػش

العابر لمودود ماـ المواكـ الواردة مل -:

 -1اصت ثثام محكمثثة العثثدل الدوليثثة -:دػػار ميثػػاؽ اامػػـ المتوػػدة لػػش ال ا ػرة ااول ػ مػػف

المادة ال ابعة مفه أل موكمة العدؿ الدولية بور اا ود ااجازة الرئي ية لممفظمةف ويث تعتمد
الت ػػوية الااػػائية مبػػد

ا ػػيا وعػػو ف التاااػػش لػػش الدػ وف الدوليػػة ماماػػا ورػ ار مفػػوط بػػإرادة

الدوؿ ي يدترط الموالاػة الم ػباة مػف قبػؿ الػدوؿ لت ػوية المفازمػات مػف الطريػؽ الااػاء الػدولش
فولمموكمة اختراراف رئي ياف ولاما أردار ااوكاـ لش المفازمات التػش تاػا بػيف الػدوؿ وعػذا

مػا ي ػػم بالااػػاء الػػدولش والثػػافش عػػو أبػػداء الػري لػػش الم ػػائؿ الاافوفيػػة التػػش تعػػرض ممياػػا مػػف

قبؿ جازة اامـ المتودة.

ما والية الموكمة لاش والية اختيارية ي قائمػة ممػ راػا جميػا المتفػازميف بعػرض الخػلؼ

ممياػػا وال رػػؿ ليػػه ل ػػش والػػة مػػدـ ورػػوؿ الت اراػػش بػػيف اطػػرؼ الف ػزاع ال يمكػػف مراػػه مم ػ

الموكمةف وذلؾ بموجب ال ارة ااول مػف المػادة ( )36مػف الفظػاـ اا ا ػش لمموكمػة فولمموكمػة
والية جبرية تجبر الدوؿ مم قبولاا بالف بة أل الدوؿ التش والات م باا مم مرض الفزاع مم

الموكمػػة والواليػػة الجبريػػة مرعػػا مارػػور مم ػ المفازمػػات الاافوفيػػة التػػش تاػػوـ لػػش دػػأف ت ػػير

المعاعدات و ية م ألة مف م ائؿ الاافوف الدولش و توايؽ وقػائا أذا ثبػت ف ذلػؾ ممكفػا خرقػا
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اللتػ ػزاـ دول ػػش ف و ف ػػوع التع ػػويض المترت ػػب ممػ ػ خ ػػرؽ التػ ػزاـ دول ػػش وما ػػدار التع ػػويض ف وذل ػػؾ

بموجب ال ارة الثافية مف المادة ( )36مف الفظاـ اا ا ش لمموكمة .

مػػا االخترػػاص الفػػومش لمموكمػػة لاػػد جػػاء دػػامل ووا ػػعا بموجػػب ال ا ػرة ااول ػ مػػف المػػادة

( )36مف فظاماا اا ا ش فويث جعؿ والية الموكمة تدمؿ ي فزاع تت ػؽ ااطػراؼ ممػ رلعػه
أل الموكمة لمفظر ليه تختص الموكمة بال رؿ ليه ماما كاف فومه و طابعه  .وعذا مػا كػدت

مميػػه العديػػد مػػف االت اقيػػات البيئيػػة التػػش تدػػمؿ فرورػػاا التدػػجيا ممػ مػػرض ف ازمػػات طرالاػػا

مم ػ موكمػػة العػػدؿ الدوليػػة كػػأجراء خيػػر مػػادة فمفاػػا مم ػ
تموث البور بالف ط لعاـ 1945

()113

ػػبيؿ المثػػاؿ االت اقيػػة الدوليػػة لمفػػا

.

ب ػػؿ تط ػػور اام ػػر ألػ ػ ابع ػػد م ػػف ذل ػػؾ وي ػػث ا ػػتودثت موكم ػػة الع ػػدؿ الدولي ػػة-بع ػػد ا ػػتمرار

الفزامات وتطورعا -ورلة ممميات مكوفة مف ( بعة مااء) مف اجؿ الفظر لش الااػايا البيئيػة
114

ا ػتفادا ألػ الرػلوية المدػػار ألياػػا لػش ال اػرة ااولػ مػػف المػػادة ( )36مػف الفظػػاـ اا ا ػػش

لمموكمػػة فومػػف الااػػايا التػػش تػػـ مراػػاا مم ػ موكمػػة العػػدؿ عػػش قاػػية ال و ػ ات بػػيف فػػورو
وا ػػتراليا لػػش يػػار مػػاـ  1989ولػػش توديػػد م ػ ولية ا ػػتراليا مػػف التػػدعور الدػػديد لمتربػػة ب ػػبب
تعديف ال و ات ويفما كافت ا تراليا توكـ فورو والتش ا تامت ماـ 1968ف والااية الثافية التش

مرا ػػت م ػػاـ الموكم ػػة ع ػػش قا ػػية الفػ ػزاع ب ػػيف عفغاري ػػا و ػػمولاكيا و ػػوؿ مد ػػروع (و ػػابيكولو-
بفغمارس) لش ماـ  1993الذي يدتمؿ مم أفداء د مم فار الدافوب الذي بد العمؿ به ماـ

 1997وظاػػر ليمػػا بعػػد ف عػػذا المدػػروع يترتػػب مميػػه مواقػػب بيئيػػة وخيمػػة أال ف الطػرليف ات اػػا
مم ت وية الااية خارج الموكمة ووالات عفغاريا مم ا تمرار العمؿ بالمدروع
-2الصت ام المنوط إل بعع المحاكم الدولية الصا ة-:

()115

.

تفدػ بعػػض االت اقيػػات الدوليػػة الخارػػة بالبيئػػةفمواكـ دوليػػة تخػػتص بفظػػر جميػػا المفازمػػات

والطمبات الموالة ألياا ولاا لفرػوص االت اقيػةف وكػذلؾ جميػا الم ػائؿ المفرػوص ممياػا توديػدا
لػػش ي ات ػػاؽ خػػر يمفواػػا االخترػػاص بػػالفظر لػػش الم ػػألة موػػؿ االت ػػاؽ وال ػػيما المفازمػػات

المتعما ػػة ب ػػالتموث البيئ ػػش الع ػػابر لمو ػػدود.مف ذل ػػؾ الموكم ػػة الدولي ػػة لا ػػافوف البو ػػار الت ػػش فد ػػئت
بموجػػب المرلػػؽ ال ػػادس مػػف ات اقيػػة قػػافوف البوػػار لعػػاـ  . 1982ويختمػػؼ اخترػػاص مثػػؿ عػػذ

الموػػاكـ الدوليػػة مػػف االخترػػاص المفػػوط بموكمػػة العػػدؿ الدوليػػةف لػػش ف ااخي ػرة ياترػػر وػػؽ

التاااش لياا مم اادخاص الدولية وال يما الدوؿف لػش وػيف يت ػا اخترػاص الموػاكـ الدوليػة
ااخر مادةف ليدمؿ أتاوة وؽ التاااش ماماا لكيافات خر وير الدوؿ (.)116
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 -3الصت ام الممنوح لمحاكم التحكيم-:
يمكف إلطراؼ المفازمات البيئية المجػوء كػذلؾف ألػ التوكػيـ وعػذا الطريػؽ يعػد لػش الواقػاف مػف

ع ػػـ ط ػػرؽ ال ر ػػؿ ل ػػش المفازم ػػات ل ػػش الوق ػػت الػ ػراعف و كثرع ػػا د ػػيوماف وبماتا ػػا يعا ػػد طػ ػراؼ
المفازمػػة البيئيػػة أل ػ

دػػخاص ذوي خب ػرة قافوفيػػة و لفيػػة متمي ػزةف بموجػػب ات ػػاؽ مكتػػوبف بمامػػة

ت ػػوية المفازمػػات التػػش قػػد تفدػػأ ليمػػا بيػػفاـ .والغػػرض مػػف التوكػػيـ و ػػبما ورد بػػبعض االت اقيػػات

الدوليػةف كمػا عػػو الوػاؿ بالف ػػبة لػفص المػػادة ( )37مػف ات اقيػػة ت ػوية المفازمػػات الدوليػة بػػالطرؽ
ال ممية لعاـ 1907ف عو ت وية المفازمات بيف الدوؿ بوا طة قااة تختػارعـ ممػ

ػاس اوتػراـ

الاػػافوف الػػدولشف ويكػػوف الوكػػـ الػػذي يرػػدر لػػش مواجاػػة ااط ػراؼ ممزمػػا وفاائيػػا ويتعػػيف تف يػػذ

بو ف فية (.)112

ويتخػػذ التوكػػيـ مػػادة وػػد اادػػكاؿ التاليػػةف وعػػش مػػا موكمػػة توكػػيـ دائمػػةف و موكمػػة توكػػيـ

خارة تكوفاا الدوؿ لش مفازمات معيفةف و لجاف المطالبػات ( و لجػاف الػدمو المختمطػة) التػش
ت ػػفص مميا ػػا م ػػادة ات اق ػػات الر ػػمل وتت ػػول م ػ ػ ولية ت ػػوية المطالب ػػات الخار ػػة بااد ػػخاص

الطبيعيػػيف واالمتبػػارييف مباد ػرة وتعػػد بمثابػػة موػػاكـ توكػػيـ مختمطػػة تتمتػػا بالر ػ ة الدوليػػة

()112

فومف ادار اامثمة مم الت ػوية الااػائية لػش مجػاؿ المفازمػات الدوليػة المتعماػة بػالتموث العػابر

لمو ػػدودف وك ػػـ التوك ػػيـ الر ػػادر ل ػػش قا ػػية ما ػػر تري ػػؿ لر ػػار المع ػػادف ب ػػيف الوالي ػػات المتو ػػدة

اامريكية وكفدا (.)119

ومم الروـ مف كؿ المواوالت واإلجراءات والتطبياػات التػش تػـ ا تع اراػاا ػاباا أال افػه فجػد

اومب لااػاء الاػافوف الػدولش يوجاػوف افتاػادات وػوؿ التوكػيـ والت ػوية الااػائية كػإجراءات متبعػة
لت وية المفازمات البيئية ومف عذ االفتاادات:

 -1ف يػػة دولػػة مفػػدما تا ػوـ بتاػػديـ دمػػو قاػػائية اػػد دولػػة خػػر لمػػف الواجػػب ف تبػػيف

مرػػموة موميػػة قافوفػػا قػػد تاػػررت لػػش الوقػػت الػػذي تتطمػػب الاوامػػد المتبعػػة توديػػد الم ػ ولية
بم تويات مالية مف الارر الذي يرعب توديد لش والة اافدطة العديدة المارة لمبيئة .120

 -2ف الفرػػوص الاافوفيػػة المطباػػة مػػف قبػػؿ عيئػػات التوكػػيـ والااػػاء يمكػػف ف تػػولر وطػػاءا

لما ػػغط ممػ ػ وا ػػوؽ ال ػػدوؿ ال ػػياديةف ومث ػػاؿ ذل ػػؾ رل ػػض كف ػػدا ال ػػماح لموكم ػػة الع ػػدؿ الدولي ػػة
اال تماع اية مفازمات تتعمؽ بتدريعاتاا لمفا تموث ميا الاطب الدمالش

121

.
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-3تميؿ أجراءات الموكمة والبا أل التعايد وطوؿ المدة لش الوقت الذي تتطمػب بػه المدػاكؿ

البيئيػػة وػػل

ػػرع باإلاػػالة ألػ رػػعوبة لاػػـ الااػػاة لممدػػاكؿ البيئيػػة التػػش والبػػا مػػا تكػػوف ذات

طبيعة لفية بوتة (.)122

وفظػ ار لاػػذ الرػػعوبات واالفتاػػادات فجػػد بػػأف المجتمػػا الػػدولش بأ ػػر قػػد افتبػػه ألػ خطػػورة عػػذا

المواػػوعف ممػػا وػػدا بػػه العمػػؿ مػػف طريػػؽ المفظمػػات الدوليػػة كػػاامـ المتوػػدة التػػش و ػػعت مػػف
طبيعة فدطتاا ومم مختمؼ الم توياتف وذلؾ مف خلؿ ا توداث مدد ال بأس به مف ااجازة

والايئات بؿ وت أفداء جامعات خارة بالبيئةف وذلؾ لموروؿ ألػ رػيغ رواجػراءات تاػدؼ ألػ
واا المداكؿ البيئية بمجمماػا اػمف أطػار يمكػف ال ػيطرة مميػه ووػؿ مثػؿ عػذ المدػاكؿ بأ ػرع
وقػت ممكػػف مػف خػػلؿ التركيػػز ممػ الموالظػػة ممػ البيئػة وممػ مواردعػػا الطبيعيػة وذلػػؾ بإيجػػاد

الو ػػائؿ التػػش تاػػدؼ ل رػػلح بارػػد أفدػػاء والػػة توجػػد لياػػا المرػػادر الطبيعيػػة كالوالػػة التػػش

كافت ممياا قبؿ وقوع الارر (.)123
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اخلامتة واالستنتاجات:
رػػار مػػف المعم ػوـف بعػػدما ورػػمت أليػػه المدفيػػة مػػف تطػػور لػػش الوقػػت الوااػػرف لػػش جميػػا

المجاالتف أذ اربل تموث الاواء والمػاء وال اػاء مػف الممكػف ف يتعػد وػدود الدولػة وقػد يػ دي

أل ػ أوػػداث ا ػرار مباد ػرة وويػػر مباد ػرة بالرػػوة البد ػرية لاػػل ممػػا يمواػػه مػػف يذ بػػالموارد
والممتمكػػات الماديػػة ويعػػوؽ اال ػػتخداـ اامثػػؿ لاػػا .ومػػف الفاويػػة الاافوفيػػة لػػاف التمػػوث يثيػػر مم ػ

وجه العموـف العديد مف المداكؿ الاافوفية المتدابكةف افه أل جافب تطبيؽ قوامد الاافوف الدولش

العاـف لػاف اامػر يتطمػب ويافػا تطبيػؽ قوامػد الاػافوف الػدولش الخػاصف بػؿ وااكثػر مػف ذلػؾف ف

التدابؾ الاافوفش قد يكوف بيف قوامد الاافوف الدولش والاوامد والتدريعات الوطفية لمختمؼ الدوؿ.

كما ف التاار الاافوف الدولش المعارر أل قوامد خارة بتوديػد الموكمػة المخترػة والاػافوف

الواجب تطبياه بداف الم ولية مػف ماػار التمػوث البيئػش العػابر لموػدودفولـ تتاػمف االت اقيػات

الدولية الخارة بالبيئة و قوامد مت رقة بدأفااف قد ترتب مم ذلؾ ارورة اإلوالة أل الاوامد
العامػػة لػػش االخترارػػيف الااػػائش والتد ػريعشف ممػػا يزيػػد اوتمػػاالت ف تطغ ػ قوامػػد الم ػ ولية
الوطفية مم قوامد الم ولية الدوليةفومم خلؼ ذلؾفلاف لم اه طمػوح لػش ف تكػوف الم ػ ولية

الدولية عش وجر الزاوية لش ي فظاـ قافوفش لوماية البيئة والو اظ ممياا.
عذا باإلاالة أل

ف قوامد الاافوف الدولش وال يما لش مجاؿ الم ولية الجفائية ما تزاؿ ت تاد

ألػ الج ػزاء الػرادع وال ػػمطة الدوليػػة المايمفػػة.وذلؾ اف معظػػـ الم ػ تمرات الدوليػػة الخارػػة بومايػػة
البيئػة ترػػدر تورػيات ويػػر ممزمػػة لمػدوؿ بػػؿ ويػرلض بعاػاا تف يػػذعافمم الػػروـ مػف ت ػػمية مػػا
يردر مف عذ الم تمرات بػ (الا اررات) أال فاا لش الواياةفليس لاا قوة اإللزاـف أذ ما تزاؿ الػدوؿ
تموث البيئة وتاػرب مػرض الوػائط باالت اقيػات الدوليػة الخارػة بومايتاػاف ومػا تػزاؿ االفتااكػات

م ػ ػػتمرة بػ ػػؿ ومت ازيػ ػػدةف يػ ػػدلؿ مم ػ ػ ذلػ ػػؾ التاػ ػػارير التػ ػػش تعػ ػػدعا بػ ػػيف الوػ ػػيف وا خػ ػػر المفظمػ ػػات
المتخررة لش مجاؿ البيئة مف والة عذ ااخيرة .

ومػػف خػػلؿ عػػذا البوػػث يمكػػف ف ف ػػتفج بعػػض الفاػػاط التػػش تعػػد فاػػاط جوعريػػة لػػش أطػػار عػػذا

المواوع ومفاا-:
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 -1ف االعتماـ بم اوـ البيئػة وتطورعػا وملقتاػا الوثياػة بالتفميػة لتػأميف االوتياجػات اإلفمائيػة

والبيئية لرجياؿ الوالية والمابمػة مػا الم ارمػاة الكاممػة للوتياجػات المدػرومة يعػد ذا ولويػة لمػدوؿ
الفامية لتوايؽ فمو اقترادي جيد.

 -2ف التطور الذي طر مم مواوع وماية البيئة والفتيجة التش تورؿ ألياا المجتما الدولش

تااش باف االعتماـ بالبيئة لـ يعد ترلا و فما ارورة لموياة ومميه البد مف االت اؽ مم وػد دفػ
مف المبادئ والاوامد الاافوفية.

 -3ف لمدوؿ وولاػا لميثػاؽ اامػـ المتوػدة ومبػادئ الاػافوف الػدولش الوػؽ ال ػيادي لػش ا ػتغلؿ

مواردعا بماتا

يا تاا البيئية وممياا م ولية ف ال ت بب اافدطة التش تاا داخؿ واليتاا و

توت يطرتاا ار ار لدولة خػر ف ولمػدوؿ ف تػدلا بعػدـ قبولاػا بػأي تمػوث لبيئتاػا ب ػبب لعػاؿ

تجري مم

راا دولة خر .

 -4ف قوامػػد الم ػ ولية المترتبػػة مم ػ ماػػار التمػػوث البيئػػش تعػػد لػػش الوقػػت الوااػػر قار ػرة

ويدوباا الغموض وتوتاج لش الفااية أل تطوير جذري يتفا ب ما التطورات العالميػة المعارػرة
وبمػػا يتفا ػػب ومرػػر البيئػػةفوعو مرػػر زادت ليػػه المخػػاطر وباتػػت اوتمػػاالت قيػػاـ المفازمػػات

واالدماءات م كدةف ورار اروريا لذلؾ معرلة طرؽ الاااء مم تمؾ االدماءات وبوػث كي يػة

ال رؿ لش عذ المفازمات.

-5مػف المفا ػػب لػش عػػذا الماػػاـ تجديػد الػػدموة الػ توويػػد قوامػػد االخترػاص الااػػائشف ومػػف

الم تو ػػف مػػفل االخترػػاص لػػش فظػػر المطالبػػات بػػالتعويض مػػف الاػػرر البيئػػش المترتػػب مم ػ

ػػموؾ دػػخص دولػػش أل ػ جاػػة قاػػاء دولػػشف وملقػػات الاػػرر ذات العفرػػر ااجفبػػش لموػػاكـ

و مطات الدولة التش وقا الارر لش فطػاؽ أقميماػاف وذلػؾ تي ػي ار ممػ الماػرورف وافاػا ااكثػر

ألماما بالارر البيئش وظروله ومادار  .ويفبغش كذلؾف ال ماح برلا دماو الم ػ ولية والتعػويض
مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود مػػاـ موػػاكـ الدولػػة التػػش يخاػػا لواليتاػػا المت ػػبب لػػش

الارر  .رواذا تعددت المواكـف كػاف لمماػرور الخيػار لػش رلػا دمػوا مػاـ الموكمػة التػش تلئمػهف
أذ م ػ ػػف د ػ ػػاف ذل ػ ػػؾف كم ػ ػػا د ػ ػػار ال ػ ػػبعضف ب ػ ػػاف تت ػ ػػرؾ بع ػ ػػض الو ػ ػػاالت دوف تع ػ ػػويض الفع ػ ػػداـ
االختراصف و لرعوبة لجوء المارور أل الموكمة المخترة.

 -6ف الاامدة التش يجب ف تطبااا الدوؿ لػش فطػاؽ الاػرر البيئػش عػش قامػدة (الوقايػة خيػر

مػػف الع ػلج) ي تتخ ػػذ دولػػة المر ػػدر جميػػا االوتياطػػات والت ػػدابير اللزمػػة لمف ػػا وقػػوع الا ػػرر
والوقاية مفهف كما تمتزـ بدلا التعويض المفا ب مف ااارار التش تكوف قد ببتاا.
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-7تعػػد مدػػكمة توديػػد الاػػافوف الواجػػب التطبيػػؽ بدػػاف الم ػ ولية مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش

العابر لمودود فمف عـ المدكلت التش واجااا الاافوف الدولش المعارػرفوذلؾ ب ػبب الرػعوبات
المويطة بجوافب المدكمة والتش تامؿ مف لرص الوروؿ أل وموؿ مادلة بدأفاا .

-8مػػف ااعميػػة بمكػػاف التأكيػػد مم ػ اػػرورة التفظػػيـ االت ػػاقش الوكػػاـ الم ػ ولية مم ػ كالػػة

م توياتاا .ذلؾ ما يادمػه الاػافوف الػدولش لػش واػعه الػراعف مػف ومػوؿ قافوفيػةف يظػؿ مػاج از مػف
مواجاة مدكلت التموث البيئش العابر لمودودف ولذلؾ تبا الواجة قائمة ألػ تافػيف دولػش لاوامػد

الم ػ وليةف يتمادػ مػػا ذاتيػػة وا ػػتاللية و ممػ ااقػػؿ خرورػػية الم ػ ولية المترتبػػة ممػ عػػذا
الفوع مف التموث .ومػف عفػا فوجػه دمػوة ألػ مفظمػة اامػـ المتوػدة باػرورة ف تجعػؿ مػف ات اقيػة
الم ولية الدولية مف الفتائج الاارة الفاجمة مف لعػاؿ ال يوظرعػا الاػافوف الػدولش ات اقيػة ممزمػة

لجميػػا الػػدوؿ ااماػػاء لمػػا توممػػه مػػف طػػابا مػػاـ يػػفظـ اافدػػطة كالػػة التػػش تفػػتج مفاػػا ا ػرار
بيئية.

 -9الملوػػظ ف مجػػاؿ الم ػ ولية مػػف ااا ػرار بالبيئػػةف قػػد ات ػػا بدػػكؿ كبيػػر لػػش ال ػػفوات

الاميمة المااية ب عؿ ما ودث مف تطور لش قوامػد الاػافوف الػدولش ومػيلد لرمػه الخػاص بالبيئػةف

ممػ ػػا وػ ػػدا باالت اقيػ ػػات الدوليػ ػػة الخارػ ػػة بومايػ ػػة البيئػ ػػة أل ػ ػزاـ الدولػ ػػة المرػ ػػدر بػ ػػاإلبلغ وتاػ ػػديـ

المعمومات والبيافات المتعماة بالفداطات التش و مف الموتمؿ تف ت بب ا ار ار بيئية كػش يت ػف
لمدوؿ المتأثرة اتخاذ التدابير الوقائية ولاا لطبيعة الفداط الماطما به.

وعكػػذاف يبػػدو جميػػاف ف فظػػاـ الم ػ ولية مػػف التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدود جػػدير بػػأف يوظ ػ

بوظ ولر مف الد ار ة المتعماة والواقعيةف مف اجؿ رياوة قوامد جديدة تػتلءـ وطبيعػة وج ػامة

اااػ ػرار الفاجم ػػة مف ػػهف بامتب ػػار ف الاوام ػػد التاميدي ػػة ل ػػـ يع ػػد بو ػػعاا ا ػػتيعاب ع ػػذا الف ػػوع م ػػف

المخػػاطر وااا ػرارف و مم ػ ااقػػؿ رػػارت بواجػػة ما ػػة لفػػوع مػػف التطويػػا كػػش تػػتلءـ مروميػػا
والمخاطر البيئية .لعم الروـ مػف التطػورات التػش طػرت ممػ الاوامػد التاميديػة بدػاف الم ػ وليةف

أال افػػه مػػا تػزاؿ عفػػاؾ رػػعوبات مديػػدة لػػش مواجاػػة الم ػ ولية مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر
لمو ػػدود با لي ػػة التاميدي ػػة .وال ري ػػب ف وماي ػػة البيئ ػػة ال يمك ػػف ف تك ػػوف لعال ػػة أال بوا ػػا فظ ػػاـ

لمم ولية يواؽ الردع واإلرلح لش ذات الوقت.
واهلل المولؽ والم تعاف تـ بومد اهلل وتولياه
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املصادر

القران الكريم

أول -الم ادر العربية-:
 -1د.احمد عبد الكريم سالمة ،قانون حمايثة البيئثة ،دراسثة تل ثيمية فثي األنظمثة الوطنيثة والتفاقيثة ،جامعثة الممثك
سعود ،ط1997. ، 1
-2د.جابر إبراهيم الراوي ،األساس القانوني عن األضرار الناتجة عن تموث البيئة ،مجمة القثانون المقثارن  ،ع ،11
س.1981 ،12
-3د.جابر ابراهيم الراوي ،المسؤولية الدوليثة عثن األضثرار الناتجثة عثن تمثوث البيئثة ،مطبعثة الدارة المحميثة ،ببثداد،
.1983
-4د.جعفر عبد السالم  ،مبادئ القانون الدولي العام  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة1991. ،
-5د.جمثثال محمثثود الكثثردي ،المحكمثثة المصت ثثة والقثثانون الواجثثب تطبيقثثس بشثثلن دعثثاوى المسثثؤولية والتعثثويع عثثن
مضار التموث البيئي العابر لمحدود ،دار النهضة العربية ،القاهرة . 2115 ،
-6صميثثثل عبثثثد المحسثثثن صميثثثل ،التعويضثثثات فثثثي القثثثانون الثثثدولي وتطبيقاتهثثثا عمثثث العثثثراق ،بيثثثت الحكمثثثة ،ط،1
ببداد2111.،
-7رياع السندي  ،المسؤولية الدولية عن أنشطة الفضاء الصارجي دراسة في القانون الثدولي ،ط ، 1مطبعثة هثاوار
 ،دهوك .1998 ،
-8د.سعيد السيد قنديل ،آليات تعويع األضرار البيئية ،دراسة فثي ضثوء األنظمثة القانونيثة والتفاقيثات الدوليثة ،دار
الجامعة الجديدة  ،القاهرة . 2114،
-9د.سمير محمد فاضل  ،المسؤولية الدولية عن األضرار الناتجة عن استصدام الطاقة النووية وقثت السثمم  ،القثاهرة
.1976 ،
 -11ثثالم محمثثثد محمثثثود بثثثدر الثثثدين ،اللتثثثزام الثثثدولي بحمايثثة البيئثثثة مثثثن التمثثثوث ،دار النهضثثثة العربيثثثة ،القثثثاهرة
2116.،
-11د .الح الدين عامر ،القانون الدولي لمبيئة ،دار النهضة العربية  ،القاهرة1995. ،
-12د .الح عبد الرحمن الحديثي ،مدصل لدراسة البيئة وعالقتها بحقثوق اإلنسثان واألمثن الثدولي (دراسثة قانونيثة)،
بحث منشور في مجمة دراسات قانونية

ادرة عن بيت الحكمة  ،ببداد ،ع،3س،2آب 2111.

-13د.عامر طراف ،التموث البيئي والعالقات الدولية،المؤسسثة الجامعيثة لمدراسثات والنشثر والتوزيثع ،لبنثان ،بيثروت،
ط1،2118.

مجلة جبمعة تكريت للعلوم القبنونية والسيبسية
العدد 3 /السنة1 /

333

المسؤولية الدولية عن مضبر التلوث البيئي العببر للحدود
نبظر احمد منديل

-14د.عبد العزيز مصيمر عبثد الهثادي ،تعميثق عمث مجموعثة المبثادئ والقواعثد القانونيثة لحمايثة البيئثة مثن التمثوث
العابر لمحدود ،المجمة الم رية لمقانون الدولي  ،المجمد ، 43القاهرة  ،م ر . 1987 ،
-15د.ع ام عبد الرزاق العطية  ،القانون الدولي العام  ،ببداد  ،ط ( 6المنقحة).1995 ،
-16د.عمي

ادق أبو هيف،القانون الدولي العام ،ج،1ط،12منشلة المعارف ،اإلسكندرية1975. ،

-17د.ماجد راغب الحمو ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية 2114. ،
-18د.محسن أفكيرين  ،القانون الدولي لمبيئة  ،ط ، 1دار النهضة العربية  ،القاهرة . 2116،
-19د.محمد حافظ غثانم  ،المسثؤولية الدوليثة دراسثة لحكثام القثانون الثدولي ولتطبيقاتهثا التثي تهثم الثدول العربيثة ،
جامعة الدول العربية  ،معهد الدراسات العربية العالية،القاهرة .1962 ،
-21د.محمد حسن الكندري  ،المسؤولية الجنائية عن التموث البيئي  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 2116. ،
-21د.محمد طمعت البنيمي  ،الوسيط في قانون السالم  ،اإلسكندرية . 1982 ،
-22د.نبيل بشر ،المسؤولية الدولية في عالم متبير ،ط ،1دار النهضة العربية  ،القاهرة 1994. ،
-23د .نبيل احمد حممي ،الحماية القانونية الدولية لمبيئة من التموث،دار النهضة العربية ،القاهرة.1991 ،

ثانيا

ثانياً -الرسائل الجامعية-:

-1سثثه حميثثد سثثميم ،تمثثوث بيئثثة الفضثثاء الصثثارجي فثثي القثثانون الثثدولي العثثام  ،رسثثالة ماجسثثتير مقدمثثة إل ث كميثثة
القانون  /جامعة المو ل عام . 2112
-2سهير ابراهيم حاجم الهيتي  ،المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي  ،رسالة ماجستير مقدمة إلث كميثة القثانون –
جامعة ببداد  ،عام 2115.
 -3ثثالح عبثثد الثثرحمن الحثثديثي  ،النظثثام القثثانوني الثثدولي لحمايثثة البيئثثة  ،رسثثالة دكتثثوراد مقدمثثة إلث مجمثثس كميثثة
القانون -جامعة ببداد عام 1997.
-4عثثدنان عبثثد العزيثثز الثثدوري  ،الحمايثثة القانونيثثة لمبيئثثة فثثي الثثدول العربيثثة -مثثع إشثثارة صا ثثة لمع ثراق ،أطروحثثة
دكتوراد مقدمة إل المعهد العالي لمدراسات السياسية والدولية /الجامعة المستن رية . 2113 ،
-5نوري رشيد الشافعي  ،تمثوث األنهثار الدوليثة  ،رسثالة ماجسثتير مقدمثة إلث كميثة القثانون – جامعثة ببثداد  ،عثام
.2116

ثالثاً -الم ادر األجنبية-:

1- franciscoorego vicuna-Responsibility and Libility under international
law for environmental D amage- institut de droit international
session of strasboury- 19972- D.Adem Smeth -responsibility sales of environments degradation.
1993.
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3- Prof . W.Michale Resiman-International regimes of state
responsibility fault and risk theory4- Lan. Brownlie. Principles of public International Law clarendon
press, Oxford,1966,
5- Brian .F. Fitzgrald. Port state jurisdiction and marine pollution
under UN .close111. Brisbane.1993.

اهلوامش
( )1البيئ ػػة " "Environmentتعف ػػش مك ػػاف اإلقام ػػة و المف ػػزؿ و المو ػػيط( وع ػػذا م ػػا يعب ػػر مف ػػه
بػػالمعف المغػػوي لمبيئػػةف مدػػار أليػػه لػػش م لػػؼ ف د .ماجػػد اروػػب الومػػوف قػػافوف ومايػػة البيئػػة لػػش

اوء الدريعةف دار المطبومػات الجامعيػةف اإل ػكفدرية ف 2004ف ص) 32ف ومفػش كػذلؾ الو ػط
و المويط الويوي الذي يعيش ليه اإلف اف بما يدممه ذلؾ مف ماء وعواء ولااء وتربة وكائفػات

وية ومفدات ماامة إلدباع الواجات اإلف افية( وعذا ما يااؿ له بالمعف االرطلوش ف د.ماجد
راوب الومو ف المردر ال ابؽف ص .) 32

( )2د .جماؿ مومود الكردي فالموكمة المخترة والاافوف الواجب تطبياه بدأف دمػاو الم ػ ولية
والتعػػويض مػػف ماػػار التمػػوث البيئػػش العػػابر لموػػدودف دار الفااػػة العربيػػة فالاػػاعرة ف  2005ف

ص .7

( )3يارد بالتموث لغة (التمطيخ والخمط) ما المعف االرطلوش لم اوـ التموث البيئش لاو وا ا
ومتعدد المعافش وم اعيمه مختم ة باختلؼ الباوثيف والدار يف ويث افه ورد لش تعري ات متعػددة

لػػه يف ػػجـ وطبيعػػة الد ار ػػة ػواء كافػػت قافوفيػػة ف اجتماميػػةف ممميػػة ـ ويرعػػا أال افػػه يمكػػف أيػراد
بعض التعري ات التش ت امد مم توديد م اوـ التموث ومفاا عو (وجود مادة و طاقػة لػش البيئػة
الطبيعية بغير كي يتاا و كميتاا و وير مكافاا وزمافااف مما يكوف مف دأفه اااػرار بالكائفػات

الويػػة و باإلف ػػاف لػػش مفػػه و رػػوته و راوتػػه) كمػػا يمكػػف تعري ػػه (بأفػػه أل ػػاد مكوفػػات البيئػػة
ويث تتووؿ عذ المكوفات مف مفارر م يدة ألػ مفارػر اػارة(مموثات) ممػا ي اػد الكثيػر مػف
دورعا لش رفا الوياة) وبمعف

خر ( عو تغيير لش خواص البيئػة ممػا يػ دي بطرياػة مبادػرة و

ويػػر مباد ػرة أل ػ ااا ػرار بالكائفػػات الويػػة و المفدػػات و ي ػ ثر مم ػ ممار ػػة اإلف ػػاف لوياتػػه

الطبيعيػػة ) رواذا كػػاف التمػػوث يفدػػأ ب عػػؿ العوامػػؿ الطبيعيػػة كػػالزالزؿ والب ػراكيف …الػػخ لػػاف اومػػب
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التمػػوث الػػذي يرػػيب البيئػػة يتواػػؽ ب عػػؿ اإلف ػػاف وفتيجػػة تعمػػد و أعمالػػه و مجػػز مػػف أقامػػة

الت ػوازف بػػيف ااممػػاؿ اللزمػػة إلدػػباع واجاتػػه و طمامػػه المت ازيػػدةف وبػػيف الموالظػػة مم ػ

ػػلمة

البيئة وخموعا مف التمػوث  .ولممزيػد مػف عػذا المواػوع يفظػر  :د .ماجػد اروػب الومػو ف المرػدر

ال ابؽف ص41-40ف وكػذلؾ د .مػدفاف مبػد العزيػز الػدوري ف الومايػة الاافوفيػة لمبيئػة لػش الػدوؿ

العربية -ما أدارة خارة لمعراؽف طرووة دكتػو ار مادمػة ألػ المعاػد العػالش لمد ار ػات ال يا ػية
والدولية /الجامعة الم تفررية ف  2003ف ص  28وما بعدعا .

()4

د.جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽف ص .8

()6

مرلت ال ارة الثافية مف المادة ااول مػف مجمومػة المبػادئ والاوامػد المتعماػة بػالتموث  .التمػوث

( )5المردر ف ه ف ص .9

العابر لمودود بأفه(التموث الذي تودثه االفدطة التش تمارس لش اقميـ الدولة او توت ادرالاا وفجػد
اثارعا الاارة لش بيئة دولة اخر او لش بيئة المفاطؽ التش تخاػا للخترػاص الػوطفش) د .مبػد
العزيػػز مخيمػػر مبػػد الاػػاديف تعميػػؽ مم ػ مجمومػػة المبػػادئ والاوامػػد الاافوفيػػة لومايػػة البيئػػة مػػف

التمػػوث العػػابر لموػػدودف المجمػػة المر ػرية لماػػافوف الػػدولش ف المجمػػد 43ف الاػػاعرة ف مرػػر ف 1987

ص  240وما بعدعا  .لش ويف اف ات اقية تموث الاواء بعيدة المد لعاـ ( )1979قػد و ػعت مػف
تعريػػؼ التمػػوث العػػابر لموػػدود بور ػ ه (تمػػوث الا ػواء الػػذي يجػػد مرػػدر الطبيعػػش بر ػ ة كميػػة او

جزئيػػة لػػش مفطاػػة تخاػػا للخترػػاص الػػوطفش لدولػػة مافويوػػدث يثػػار الاػػارة لػػش مفطاػػة تخاػػا
الختراص دولة اخر تاا مم م الة بعيدةف بويث يتعذر بر ة مامة تمييز مادار ما ت ػاـ بػه
المرػػادر ال رديػػة لمجمػػوع مرػػادر االفبعػػاث) ولمزيػػد مػػف الت ارػػيؿ يفظػػر :د.رػػلح مبػػد الػػرومف

الوديثش ف الفظاـ الاػافوفش الػدولش لومايػة البيئػة ف ر ػالة دكتػو ار مادمػة ألػ مجمػس كميػة الاػافوف-

جامعة بغداد ماـ  1997ف ص .92-91

()2

د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .11

()9

المردر ف ه ف ص .24

()2

د.جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .14

( )10د.جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .25
()11

اير ابراعيـ واجـ الايتش ف الم ولية الدولية مف الاػرر البيئػش ف ر ػالة ماج ػتير مادمػة

أل كمية الاافوف – جامعة بغداد ف ماـ  2005ف ص.166
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()12

د .مير مومد لااؿ ف الم ولية الدولية مف ااارار الفاتجة مف ا تخداـ الطاقة الفوويػة

وقت ال مـ ف الااعرة ف 1976ف ص .44

( )13د.مومػد وػالظ وػافـ ف الم ػ ولية الدوليػة د ار ػة الوكػاـ الاػػافوف الػدولش ولتطبيااتاػا التػش تاػػـ
الدوؿ العربية ف جامعة الدوؿ العربية ف معاد الد ار ات العربية العاليةفالااعرة ف  1962ص .45

()14

د .مير مومد لااؿ ف المردر ال ابؽ ف ص .45

()15

د .مومد طمعت الغفيمش ف الو يط لش قافوف ال لـ ف اإل كفدرية ف 1982ف ص .439

()12

د .مرػػاـ مبػػد الػػرزاؽ العطيػػة ف الاػػافوف الػػدولش العػػاـ ف بغػػداد ف ط ( 6المفاوػػة)ف 1995ف

()12

المردر ف ه ف ص .518

()16

مومد والظ وافـ ف المردر ال ابؽف ص .13

ص .517

(franciscoorego vicuna-Responsibility and Libility under international )19
law for environmental D amage- institut de droit international session of
strasboury- 1997- P1-2.
( )20رياض ال فدي ف الم ولية الدولية مػف فدػطة ال اػاء الخػارجش د ار ػة لػش الاػافوف الػدولشف
ط 1ف مطبعة عاوار ف دعوؾ ف  1998ف ص .126
()21

أذا كاف واا تعريؼ لم اوـ (اافدطة الخطرة) يكتف ه مدـ الدقة والواػوح المطمػوبيفف لػاف

لجفة الاافوف الدولش قد و مت المواوع لش عذا المجاؿ مػف خػلؿ مدػروماا المتعمػؽ بااممػاؿ

الاارة الفادئة مف لعاؿ ال يوظرعا الاػافوف الػدولش ويػث فرػت مادتػه ااولػ ممػ مػا يمػش -:
((تفطبؽ المواد ليما يتعمؽ باافدطة و الوػاالت التػش توػدث لػش فطػاؽ أقمػيـ الػدوؿ و ػيطرتاا
والتػػش ت ػػبب و يمكػػف ف ت ػػبب لفتيجػػة ماديػػة ت ػ ثر بدػػكؿ ػػمبش لػػش دػػخاص و دػػياء ولػػش

ا ػتخداـ مفػاطؽ واقعػة لػش أقمػػيـ دولػة خػر و االفت ػاع باػػذ المفػاطؽ …)) ويمكػف –ممػ وجػػه
العموـ -ف فورد بعض اامثمة مم اافدطة ذات الخطورة اال تثفائية وعش -1-:مرافا المواد
الكيمياوية -2ا تخداـ الطاقة الفووية-3اافدطة ال اػائية-4مدػاكؿ تمػوث البيئػة .ولممزيػد يفظػر

 -:رياض ال فدي ف المردر ال ابؽ ف ص .128-127
()22
()23

المردر ف ه ف ص .126

فػػوري ردػػيد الدػػالعش ف تمػػوث اافاػػار الدوليػػة ف ر ػػالة ماج ػػتير مادمػػة أل ػ كميػػة الاػػافوف –

جامعة بغداد ف ماـ  2006ف ص.137
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()24

د .جػػابر اب ػراعيـ ال ػراويف الم ػ ولية الدوليػػة مػػف ااا ػرار الفاتجػػة مػػف تمػػوث البيئػػةف مطبعػػة

االدارة الموميةف بغدادف 1983ف ص  8وما بعدعا .

()25
()26

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .33

د .رػػلح الػػديف مػػامرف الاػػافوف الػػدولش لمبيئػػةف دار الفااػػة العربيػػة ف الاػػاعرةف 1995ف ص

.205

()22
()22

فوري رديد الدالعش ف المردر ال ابؽف ص .139
عذا يعفش مجمومػة مػف اإلجػراءات التػش يفبغػش ممػ الػدوؿ االلتػزاـ باػا مػف خػلؿ تدػريعاتاا

الوطفية ذات العلقة باافدطة التش ال تادد بودوث يثار بيئية مامكةف ل ش الوقت الذي يمكف ف
يااش االلتزاـ بإيااؼ و مفا الفداط الذي ي بب يثار اارة لمبيئة كما يودث لػش مفػا اإلفتػاجش

اإلاػػالش لمكيماويػػات الخطيػرةف و لػػرض وظػػر ممػ دلػػف الف ايػػات المدػػعة لػػش مكػػاف معػػيف مػػف

الميػػا ف لػػاف عػػذا االلت ػزاـ قػػد يتاػػمف توديػػد م ػػتو و درجػػة الاػػرر الػػذي يمكػػف ف يفدػػأ مػػف
الفدػػاط مػػف خػػلؿ واػػا تافيػػات قافوفيػػة تعمػػؿ ممػ تخ يػػؼ يثػػار التمػػوثف ويتػػرؾ واجػػب تخ يػػؼ

التمػػوث و التاميػػؿ مػػف م تووػػا ويافػػا وذلػػؾ مػػف خػػلؿ الطمػػب مػػف الممػػوث ب ػ (تاميػػؿ الاػػرر أل ػ

قر ود ممكف) ولممزيد مف الت اريؿ يفظػر  -:ػاير ابػراعيـ وػاجـ الايتػش فالمرػدر ال ػابؽ

ف ص  202وما بعدعا.

(D.Adem Smeth -responsibility sales of environments degradation. )29
1993.p.335.
( )30اير ابراعيـ واجـف المردر ال ابؽ ف ص  169وما بعدعا .
()31

د .رلح الوديثش ف المردر ال ابؽ ف ص .173

()32

المردر ف ه ف ص . 174

()34

المبػػد الث ػػافش م ػػف أم ػػلف ري ػػو م ػػاـ  1992والػػري اال تد ػػاري الر ػػادر م ػػف موكم ػػة الع ػػدؿ

()33

لممزيد مف الت اريؿ يفظر  :اير ابراعيـ واجـ ف المردر ال ابؽ ف ص  209وما بعدعا

الدولي ػػة ل ػػش  8تم ػػوز  1996وي ػػث ك ػػدت الموكم ػػة ب ػػالاوؿ ( ف وج ػػود التػ ػزاـ م ػػاـ ممػ ػ ال ػػدوؿ
باػػماف اوتػ ػراـ اافدػػطة الجاري ػػة لػػش أط ػػار واليتاػػا ورقابتاػ ػا لبيئػػة ال ػػدوؿ ااخػػر و المج ػػاالت
الخارجة مف الرقابة الوطفية يدكؿ الف جزء مف الاافوف الدولش المترؿ بالبيئة) لممزيد ووؿ عذا

المواوع يفظر المجمة الدولية لمرميب ااومر العػدد ( 53مػدد خػاص مػف لتػو موكمػة العػدؿ
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الدوليػػة بدػػأف مدػػرومية اا ػػموة الفوويػػة والاػػافوف الػػدولش اإلف ػػافش) كػػافوف الثػػافش – دػػباط مػػاـ

. 1997

()35
()36

د .مومود جماؿ الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص. 31

ولاد ظارت الواجة لمتأكيد مم االلتزاـ بتاميؿ التموث مػف خػلؿ الػفص مميػه لػش االت اقيػات

بػػالروـ مػػف ف الػػدوؿ لي ػػت م ػػتعدة دائمػػا للمت ػراؼ بػػالايود التػػش ت راػػاا تمػػؾ االت اقي ػات ذات
العلقػػةف لالمػػادة ( )11مػػف قوامػػد عم ػػفكش لماػػافوف الػػدولش ف تدػػترط مم ػ الػػدوؿ ف تتوقػػؼ مػػف
اافدػػطة الم ػػببة لمتمػػوث أذا مػػا خ اػػت لػػش التاميػػؿ مفػػه فعػػذا أذا مػػا اخػػذ باالمتبػػار مم ػ الدولػػة
واجػػب خلقػػش اكثػػر مفػػه قػػافوفش لتخ يػػؼ التمػػوث ويجػػب ممياػػا اتخػػاذ التػػدابير المفا ػػبة لتخ ي ػػهف

وقػػد كػػد الموكػػـ لػػش قاػػية المرػػار ( )Trail Smelterعػػذا االلت ػزاـ مفػػدما لراػػت الموكمػػة

فظام ػػا ياا ػػش بتامي ػػؿ ال ػػدخاف ال ػػذي يف ث ػػه المر ػػارف واد ػػترطت تعويا ػػا أا ػػاليا أذا م ػػا ور ػػؿ
الاػػرر لػػش الم ػػتابؿ ولممزيػػد مػػف الت ارػػيؿ يفظػػر:د .رػػلح مبػػد الػػرومف الوػػديثش ف المرػػدر

ال ابؽ ف ص .106
()32
()32
()39

د .مومود جماؿ الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .32

لممزيد ووؿ عذ االت اقيات يفظر :فوري رديد فوري الدالعش ف المردر ال ابؽ ص .154
ومفاا مم

بيؿ المثاؿ المبادئ التش كدت ممياا الدوؿ لػش أمػلف ا ػتوكاولـ لعػاـ 1972

ومػػف عماػػا المبػػد ( )21مػػف اإلمػػلف المػػذكور الػػذي ياػػرر ولاػػا لميثػػاؽ اامػػـ المتوػػدة ومبػػادئ
الاػػافوف الػػدولش ف الػػدوؿ لاػػا وػػؽ ال ػػيادة لػػش ا ػػتغلؿ مواردعػػا الطبيعيػػة ولاػػا ل يا ػػتاا البيئيػػة
وممياا لش ذات الوقت واجب التأكد مف ف الفداطات التش تمارس داخػؿ وػدود ػمطتاا و توػت

رقابتاا بما ال تودث ا ار ار بيئية لمدوؿ ااخػر و بيئػة مفػاطؽ تاػا خػارج وػدود الواليػة الوطفيػة
ولممزيد مف الت اريؿ يفظر :فوري رديد الدالعش ف المردر ف هف ص .144

()40

()41

اير ابراعيـ واجـ الايتش ف المردر ال ابؽ ف ص .187
د .مومود جماؿ الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .32

()42د .فبيؿ اومد وممشف الوماية الاافوفية الدولية لمبيئة مف التموثفدار الفااة العربيػةف الاػاعرةف
1991ف ص .116
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()43

د .فبيؿ اومد وممشف المردر ال ابؽ ف ص .128

( )44د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .26
()45د .جماؿ مومود الكرديف المردر ال ابؽ ف ص .27
()46

المردر ف ه ف ص .28

()42د .جماؿ مومود الكرديف المردر ال ابؽ ف ص .141
()42

ػػا وميػػد ػػميـ فتمػػوث بيئػػة ال اػػاء الخػػارجش لػػش الاػػافوف الػػدولش العػػاـ ف ر ػػالة ماج ػػتير

مادمة ال كمية الاافوف  /جامعة المورؿ ماـ  2002ف ص .153

()49
()50

ا

ميماف فالمردر ال ابؽ ف ص .154

وقد يدت موكمة العدؿ الدولية الدائمة عذا المبػد لػش رياػا اال تدػاري الػذي رػدرته لػش 4

دػػباط  1932بدػػأف معاممػػة الرمايػػا البولػػوفييف المايمػػيف لػػش (دافتريػػغ) والػػذي جػػاء ليػػه مػػا يػػأتش
((لػػيس لمدولػػة ف توػػتج مػػاـ دولػػة خػػر بأوكػػاـ قافوفاػػا الػػداخمش لمتومػػؿ مػػف االلت ازمػػات التػػش
ي راػػاا الاػػافوف الػػدولش والمعاعػػدات الفالػػذة)) ولممزيػػد مػػف الت ارػػيؿ يفظػػر :د .مرػػاـ العطيػػة ف

الاافوف الدولش العاـ ف مردر ابؽ ف ص .257-256

(For forther information see: Prof . W.Michale Resiman-International )51
regimes of state responsibility fault and risk theory- p 153-155.
( )52رياض ال فدي ف مردر ابؽ ف ص .125
()53

ف وؿ أدارة أل عذا المواوع يمكف أيجادعا لش د ار ة قامت باػا لجفػة لرميػة تابعػة لمجفػة

الاافوف الدولش ( )ILCلش ماـ  1963ويث تـ لياا د ار ة ووؿ الم ػ ولية الدوليػة ف ويػث ذكػر
لػػش التاريػػر ( ف مدػػكمة الم ػ ولية المتوممػػة ت ػػتفد مم ػ خطػػر لػػش وػػاالت يكػػوف لياػػا ترػػرؼ
الدولػة ال يدػػكؿ خلقػا اللتػزاـ دولػش) ولممزيػػد وػوؿ عػػذا المواػوع يفظػػر  :ػاير ابػراعيـ وػػاجـ ف

مردر ابؽف ص  213وما بعدعا .

()54
()55

ا وميد ميـ ف المردر ال ابؽ ف ص 154

د .اومػػد مػػادؿ الطػػائش فالم ػ ولية الدوليػػة مػػف االعػػاؿ الموظػػورة دوليافبوػػث مفدػػور لػػش

مجمة د ار ات قافوفية تردر مف بيت الوكمةف ع 3ف س 2ف يب  2000ف ص . 31
()56

لػػش ال ػػابؽ كافػػت الػػدوؿ تػػدالا مػػف فدػػطتاا التػػش تاػػوـ باػػا داخػػؿ اراػػياا مػػف خػػلؿ الػػدلا

بفظريػة ال ػػيادة المطماػة لمدولػػة لمتفرػؿ مػػف م ػ ولياتاا تجػػا الػدوؿ ااخػػر ب ػبب مػػا يػفجـ مػػف

فدػػطتاا مػػف يثػػار اػػد الػػدوؿ ااخػػر أال ف عػػذ الفظريػػة لػػـ تعػػد مابولػػة تمامػػا بعػػالـ بػػد ت بػػه
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الدوؿ تمتزـ ومم فوو متزايد ب كرة التعاوف ليما بيفاا لمود مف يثار التموث العابر لمودود ولممزيد

م ػػف الت ار ػػيؿ و ػػوؿ م ػػا يتعم ػػؽ بالم ػ ػ ولية وم ا ػػوـ ال ػػيادة يفظ ػػر :
public International Law clarendon press,
Oxford,1966,p.100.
( )52ات اقية باريس مف الم ولية المدفية مف ااارار الفووية لعاـ  1960ف ات اقية ليفا الخارة

Lan. Brownlie.
Principles of

بالم ولية المدفية مف ااارار الفووية لعمـ  1963ف ات اقيػة بروك ػؿ لعػاـ  1963وعػش مكممػة

الت اقيػػة بػػاريس ف ات اقيػػة بروك ػػؿ الخارػػة بم ػ ولية مدػػغمش ال ػ ف الفوويػػة لعػػاـ . 1963جميػػا
عػػذ االت اقيػػات تاػػرر م ػ ولية مطماػػة لماػػائـ بتدػػغيؿ المفدػػأة الفوويػػة مػػف جميػػا اااػرار الفوويػػة
والتش تفتج وادث فووي ياا لش المفدأة و مف مواد فووية ثفاء فاماا مف والػ المفدػأة  .ولممزيػد

مػػف الت ارػػيؿ يفظػػر :د .مو ػػف لكيػريف ف الاػػافوف الػػدولش لمبيئػػة ف ط 1ف دار الفااػػة العربيػػة ف

الااعرة ف  2006ف ص.185
()52

وا ػػعت الم ػػادة الثافي ػػة م ػػف ات اقي ػػة الم ػ ػ ولية الدولي ػػة م ػػف اااػ ػرار الت ػػش تو ػػدثاا ااج ػػاـ

ال اػػائية الاامػػدة العامػػة ا ػػاس الم ػ ولية مػػف اادػػياء ال اػػائية مم ػ الوجػػه التػػالش ( :تتومػػؿ
دولػة اإلطػلؽ الم ػ ولية المطماػة مػػف دلػا التعػػويض مػف الاػػرر الػذي يودثػػه ج ػماا ال اػػائش
ب طل اارض و لش الطائرات ثفاء طيرافاا )  .ولممزيد مف الت اريؿ يفظر  :ريػاض ال ػفدي ف

مردر ابؽ ف ص  165وما بعدعا

()59

مرلت االت اقية الخارػة بالم ػ ولية المدفيػة مػف اػرر التمػوث الف طػش الفػاتج مػف العمميػات

الاريبة مف الداط الارر بأفه( الخ ارة و الارر خػارج المفدػأة و الػذي ي ػببه التمػوث الفػاتج
م ػػف أل ػػلت و أط ػػلؽ ال ػػف ط م ػػف المفد ػػأة ويد ػػمؿ تك ػػاليؼ الت ػػدابير الوقائي ػػة فزي ػػادة الخ ػػارة و

الا ػػرر خ ػػارج المفد ػػأة الت ػػش ت ػػبباا الت ػػدابير الوقائي ػػة) .د .مو ػػف الكػ ػريفف المر ػػدر ال ػػابؽف

ص.189
()60

لممزيد مف الت اريؿ وػوؿ عػذا المواػوع يفظػر  :د .خميػؿ مبػد المو ػف خميػؿف التعوياػات

لػػش الاػػافوف الػػدولش وتطبيااتاػػا مم ػ الع ػراؽف بيػػت الوكمػػةف ط2001ف1ف بغػػدادف ص  157ومػػا
بعدعا.

()61

وير البعض بردد عذ الوالة ااخيرةف أمكاف ا تخداـ الاوة الع كرية توػت مظمػة الدػرمية

الدوليػةف لوقػؼ االمتػػداء ممػ البيئػة والتعػػويض مػف اااػرار التػش لواػت بالػػدوؿ ب ػبب الكػوارث
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البيئيػػة التػػش ت ػػبب لػػش وػػداثاا المعتػػدي  .ولممزيػػد مػػف الت ارػػيؿ وػػوؿ عػػذا المواػػوع يفظػػر . :

جماؿ مومود الكردي فالمردر ال ابؽ ف ص .162

()62

د .جػػابر أب ػراعيـ ال ػراوي فاا ػػاس الاػػافوفش مػػف ااا ػرار الفاتجػػة مػػف تمػػوث البيئػػةف مجمػػة

()63

أذا كاف واا تعريؼ لم اوـ اافدطة الخطػرة يكتف ػه مػدـ الدقػة والواػوح المطمػوبيف ف لػاف

الاافوف الماارف ف ع 11ف س12ف  1980ف ص .93-91

لجفة الاافوف الدولش قد و مت المواوع لش عذا المجاؿ مػف خػلؿ مدػروماا المتعمػؽ بااممػاؿ
الاارة الفادئة مف لعاؿ ال يوظرعا الاافوف الدولش ويػث فرػت لػش مادتػه ااولػ ممػ مػا يمػش

( -:تفطبؽ المواد ليما يتعمؽ باافدطة و الوػاالت التػش توػدث لػش فطػاؽ أقمػيـ أوػد الػدوؿ و
يطرتاا والتش ت بب و يمكف ف ت بب لفتيجة ماديػة تػ ثر بدػكؿ ػمبش لػش دػخاص و دػياء

ولش ا تخداـ مفاطؽ واقعة لش أقميـ دولة خػر و ػيطرتاا و االفت ػاع باػذ المفػاطؽ) .ويمكػف
–مم ػ وجػػه العمػػوـ -فػػورد بعػػض اامثمػػة مم ػ اافدػػطة ذات الخطػػورة اال ػػتثفائية وعػػش -1 -:

مرافا المواد الكيمياوية  -2ا تخداـ الطاقػة الفوويػة  -3اافدػطة ال اػائية  -4مدػاكؿ التمػوث

البيئة ولممزيد ووؿ عذا المواوع يفظر  :مومد امش مبد الوميػدف المرػدر ال ػابؽف ص 163

 .وكذلؾ رياض ال فدي ف المردر ال ابؽ فص .128-127

()64
()65
()66

د .مادؿ اومد الطائش ف مردر ابؽف ص .37

د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .172-171

د .ر ػػلح مب ػػد ال ػػرومف الو ػػديثشف م ػػدخؿ لد ار ػػة البيئ ػػة وملقتا ػػا بوا ػػوؽ اإلف ػػاف واام ػػف

الدولش (د ار ة قافوفية)ف بوث مفدور لش مجمة د ار ات قافوفية رادرة مف بيت الوكمة ف بغدادف

ع3فس2فيب 2000ف ص.49

()62

د .ممػػش ر ػػادؽ ب ػػو عيؼفالا ػػافوف ال ػػدولش الع ػػاـ فج1فط12فمفد ػػأة المع ػػارؼف اإل ػػكفدريةف

1975ف ص .247

()62

لاػػد يػػد الااػػاء الػػدولش ت ػػير الم ػ ولية الدوليػػة مم ػ عػػذا الفوػػو مفػػذ لت ػرة طويمػػة لاػػد جػػاء

بوكػـ الموكمػة الدائمػة لمعػدؿ الػدولش والرػادر لػش قاػية ال و ػ ات المغربػش ممػ

ػبيؿ المثػػاؿ

افه "لما كاف المواػوع يتعمػؽ بعمػؿ مف ػوب ألػ أوػد الػدوؿف ويتعػارض مػا ااوكػاـ التعاعديػة
الاائمة بيفاا وبيف دولة خر ف لاف الم ولية الدولية ترتكز مبادرة لش أطػار العلقػة الاائمػة بػيف

عاتيف الدولتيف" د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص 175
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()69
()20

المردر ف ه ف ص .179

يرجػا ال اػؿ لػش أبػراز عػذا االتجػا لػش ال اػه الػدولش ألػ ال ايػه(جورج ػؿ) الػذي كتػب مػػاـ

 1948ف ف لكػ ػرة الم ػ ػ ولية الدولي ػػة "تب ػػد با ػػرر وتفتا ػػش بتع ػػويضف واف ػػه ال توج ػػد رابط ػػة م ػػا
بالاػػرورة بػػيف فاطػػة البدايػػة وفاطػػة الفاايػػة" ولممزيػػد وػػوؿ عػػذا االتجػػا يفظػػر  :د .ػػمير مومػػد

لااؿ ف المردر ال ابؽ ف ص .324

()21
()22

د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص 177

لاد خذت العديد مف االت اقيات الدولية بم اػوـ الم ػ ولية المواػومية ويػث يثبػت الوػؽ لػش

التعػػويض بمجػػرد وػػدوث الاػػرر ودوف الواجػػة لمبوػػث لػػش م ػػألة مػػدـ مدػػرومية الترػػرؼ ومػػف
عػػذ االت اقيػػات ممػ

ػػبيؿ المثػػاؿ ات اقيػػة الم ػ ولية مػػف اااػرار الفاجمػػة مػػف ا ػػتخداـ ج ػػاـ

ال اائية لعاـ  1971ف وكذلؾ ات اقية اامـ المتودة لاافوف البوار لعاـ .1982

()23

عفاؾ مدد كبير مف االت اقيات الدولية قد تطرقت أل تعريؼ الارر وذلؾ بالفص مميػه لػش

أوػػد موادعػػا ومػػف عػػذ االت اقيػػات مم ػ

ػػبيؿ المثػػاؿ ات اقيػػة التمػػوث بعيػػد المػػد لما ػواء مبػػر

الودود أذ فرت لش المادة ااول مفاا مم تعريؼ الارر بالاوؿ" قيػاـ اإلف ػاف برػورة مبادػرة
و وير مبادرة با توداث مواد و طاقة لش الاواء ليما يفتج مفه اثػر م ذيػة ذات طبيعػة تعػرض

الرػػوة البدػرية وتاػػر بػػالموارد الويػػة والمجمومػػات اإلويائيػػة والممتمكػػات الماديػػة" ولممزيػػد وػػوؿ
عذا المواوع يفظر  :د .مو ف الكريف ف مردر ابؽ ف ص

()24

د .مومد والظ وافـ ف مردر ابؽف ص . 133

()25

د .مادؿ اومد الطائشف مردر ابؽ ف ص .39

()22

المردر ف ه ف ص .165

()26

د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .164

()22

د .مو ف الكيريفف مردر ابؽ ف ص.195

()20

د .جع ر مبد ال لـ ف مبادئ الاافوف الدولش العاـ ف دار الفااة العربية ف الااعرةف 1990ف

()21

د .جماؿ مومود الكردي ف المردر ال ابؽ ف ص .184

()29

د .مادؿ اومد الطائشف المردر ال ابؽ ف ص.33

ص .247
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()22

د.مومػػد و ػػف الكف ػػدري ف الم ػ ولية الجفائي ػػة مػػف التمػػوث البيئ ػػش ف دار الفااػػة العربي ػػة ف

()23

والجدير بالذكر ف الاااء الدولش قد كد مم عذ الواياة لش مفا ػبات مديػدةف ل ػش قاػية

الااعرة ف  2006ص  146وما بعدعا .

مرػػار المعػػادف بمديفػػة ت اريػػؿ الكفديػػة والتػػش كافػػت بػػيف الواليػػات المتوػػدة اامريكيػػة وكفػػداف قػػررت

موكمػة التوكػػيـ التػش طػػرح ممياػا الفػزاعف ثبػػوت م ػ ولية دولػػة كفػدا مػػف فدػطة المرػػفا المدػػار
اليػهف ممػ الػروـ كوفػه مػف دػركات الاطػاع الخػاص ف وذلػؾ مػف مفطمػؽ تارػير كفػدا لػش الرقابػػة
مميػػه ومػػدـ ألزاماػػا لػػه باتخػػاذ التػػدابير الملئمػػة لمفػػا ترػػامد اادخفػػة واابخ ػرة ال ػػامة لاػػد جػػاء
بوكـ الموكمة"لاف الموكمة تر ف كفدا م ولة ولاا لماافوف الدولشف مػف ػموؾ مرػار ت اريػؿف

وبعيدا مف التعاػدات الماػررة باالت اقيػةف لػاف مػف واجػب وكومػة كفػدا ف تبرػر المرػار ف عػذا

ال موؾ يفبغش ف يكوف مت اا ما التزامات كفدا الموددة ولاا لماػافوف الػدولش"  .ولممزيػد وػوؿ عػذا
المواوع يفظر  :د .رلح مبد الرومف الوديثش فمردر ابؽف ص .53-50

()24

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .189

()25

يفظر فص المادة  30مف المدروع .

()22

وع ػػذا م ػػا خ ػػذت ب ػػه لجف ػػة الا ػػافوف ال ػػدولش ل ػػش مم ػػاؿ دورتا ػػا الخم ػػيف لع ػػاـ  1998وي ػػث

( )26لممزيد ووؿ عذ الا اررات يفظر  :فوري رديد الدالعشف مردر ابؽ ف ص 143
امتمػػدت المجفػػة مدػػروع مػػف مجمومػػة فرػػوص تتػػألؼ مػػف ( )17مػػادة بدػػأف مفػػا الاػػرر العػػابر
لموػػدود الفاد ػ مػػف اافدػػطة الخط ػرة ويػػث تاػػمف المدػػروع لػػرض مجمومػػة الت ازمػػات ت ػػتادؼ

مفػػا الاػػرر البيئػػش وعػػش -1 ( :االلت ػزاـ بالورػػوؿ مم ػ ااذف الم ػػبؽ -2االلت ػزاـ بتايػػيـ ااثػػر

البيئػػش -3االلتػزاـ باإلخطػػار واإلمػػلـ -4االلتػزاـ بالتدػػاور  -5االلتػزاـ بتبػػادؿ المعمومػػات) وتبعػػا
لاػذا المدػروع لػاف كػػؿ خػرؽ مػف جافػػب دولػة اللتػزاـ فادػ مػف الاػافوف الػػدولش يدػكؿ لعػل دوليػػا
معيبا وترتب مميه م ولية دولية مم ماتؽ تمؾ الدولػة ويترتػب ممػ ذلػؾ ياػا مواقػب قافوفيػة
ويػػر موػػددة ولاػػا وجػػوب الدولػػة الم ػ ولة ف توقػػؼ ال عػػؿ المعيػػب أذا كػػاف ذا طبيعػػة متوارػػمة

ويجػػب لاػػل مػػف ذلػػؾ تاػػديـ الاػػمافات والتأكيػػدات بعػػدـ تكػرار وكػػذلؾ التعػػويض ويػػث ياػػا لػػش
الماػػاـ الثػػافش مم ػ الدولػػة الم ػ ولة الت ػزاـ بػػالتعويض الكامػػؿ مػػف ااا ػرار الفادػػئة مػػف ال عػػؿ

الػدولش المعيػػب والتعػػويض يأخػذ ثلثػػة دػػكاؿ مػػا أرجػاع الوالػػة ألػ مػا كافػػت مميػػه رواذا ا ػػتواؿ
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ذلػػؾ ليكػػوف بػػالتعويض الفاػػدي و التراػػية  .ولممزيػػد وػػوؿ عػػذا المواػػوع يفظػػر  :تاريػػر لجفػػة

الاافوف الدولش مف مماؿ دورتاا الخم يف ماـ  1998ص  26وما بعدعا .

()88

رلح مبد الرومف الوديثش ف مردر ابؽف ص .72

()90

د .مادؿ اومد الطائش ف مردر ابؽف ص .32

()89

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .197

()91

د .مادؿ اومد الطائش ف المردر ال ابؽف ص .33

()93

د .مادؿ اومد الطائش ف المردر ال ابؽف ص . 33

()95

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .204

()92

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ال ابؽ ف ص .203

()94

د .رلح الوديثشف مردر ابؽف ص.50

()96

لا ػػد فر ػػت الم ػػادة ( )235م ػػف ات اقي ػػة ق ػػافوف البو ػػار لع ػػاـ  1982ممػ ػ اف ػػه -3( :لغ ػػرض

ا ػػماف تع ػػويض ػ ػريا وك ػػاؼ ليم ػػا يتعم ػػؽ بجمي ػػا اااػ ػرار الفاجم ػػة م ػػف تم ػػوث البيئ ػػة البوري ػػة
فتتعػػاوف الػػدوؿ لػػش تف يػػذ الاػػافوف الػػدولش الاػػائـ ولػػش تطػػوير الاػػافوف الػػدولش المترػػؿ بالم ػ ولية
وااللت ازمػػات الفاجمػػة مفاػػا مػػف اجػػؿ تايػػيـ الاػػرر والتعػػويض مفػػه وت ػػوية المفازمػػات المترػػمة

بػػذلؾف وتتعػػاوف ويثمػػا يكػػوف ذلػػؾ مفا ػػبا لػػش واػػا معػػايير رواج ػراءات لػػدلا تعػػويض كػػاؼ مثػػؿ

التأميف اإلجباري و رفاديؽ االدخار).

()92

بػػالفظر أل ػ مػػدـ ك ايػػة يليػػة الم ػ ولية المدفيػػة لتعػػويض ااا ػرار البيئيػػة تعوياػػا مفا ػػبا

ولع ػػاال ف أذ ق ػػد ال يع ػػرؼ م ػػف الم ػ ػ وؿ ف و يع ػػرؼ ولك ػػف تتج ػػاوز التعويا ػػات قد ارت ػػهف وب ػػدالا
ال ػػرمة لػػش مااومػػة ومػػلج ااا ػرار البيئيػػة التػػش والبػػاف مػػا تفتدػػر لػػش فطػػاؽ وا ػػا لاػػد ممػػدت

الكثير مػف التدػريعات الوطفيػة ألػ

تدػاء رػفاديؽ خارػة ذات تمويػؿ مخػتمطف تاػدؼ لػش فاايػة

المطاؼ ف أل تغطية عذ ااارار  .ولممزيد ووؿ عذا المواوع يفظر :د .رالل مومد مومود
بدر الديفف االلتزاـ الدولش بومايػة البيئػة مػف التمػوثف دار الفااػة العربيػةف الاػاعرة ف2006ف ص

 196وما بعدعا .

()92

لممزيد مف الت ريؿ ووؿ عذ الرور لمعالجة الارر البيئػش المعفػوي ف يفظػر  :فبيػؿ بدػرف

الم ولية الدولية لش مالـ متغيرف ط1ف دار الفااة العربية ف الااعرة ف  1994ف ص  205وما

بعدعا.
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()99

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .210

()100
()101

د .مادؿ اومد الطائشف مردر ابؽ ف ص . 35

لممزي ػ ػ ػػد و ػ ػ ػػوؿ ع ػ ػ ػػذا الموا ػ ػ ػػوع يفظ ػ ػ ػػر :د .م ػ ػ ػػامر طػ ػ ػ ػراؼف التم ػ ػ ػػوث البيئ ػ ػ ػػش والعلق ػ ػ ػػات

الدوليةفالم
بعدعا

()102

ة الجامعية لمد ار ات والفدػر والتوزيػاف لبفػافف بيػروتف ط2008ف1ف ص 218ومػا

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .211

()103د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ فص.212
()104

لاػػد دػػار ميثػػاؽ اامػػـ المتوػػدة أل ػ العديػػد مػػف عػػذ الو ػػائؿ التػػش يمكػػف مػػف طريااػػا وػػؿ

المفازمػػات أذ فرػػت ال ا ػرة ااول ػ مػػف المػػادة ( )33مػػف الميثػػاؽ بػػالاوؿ (يجػػب مم ػ

ط ػراؼ ي

فزاع مف دأف ا تمرار ف يعرض و ظ اامف وال مـ الدولييف أل الخطر ف يمتم ػوا رػمة بػادئ

ذي بػػػدء طرياػ ػػة الم اواػػػة والتوايػ ػػؽ والتوليػ ػػؽ والتوكػػػيـ والت ػػوية الااػ ػػائية و ف يمجئ ػ ػوا أل ػ ػ
الوكاالت و التفظيمات اإلقميمية و ويرعا مف الو ائؿ ال ممية التش ياا ممياا اختيارعا ) .

(Brian .F. Fitzgrald. Port state jurisdiction and marine pollution under )105
UN .close111. Brisbane.1993.p32.
( )106د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .52
()102

د .مراـ العطية ف مردر ابؽ ف ص .542

()109

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .54

()102

د .مومد والظ وافـ مردر ابؽ ف ص .117 - 114

()110د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .55
()111
()112
()113

لممزيد ووؿ عذا المواوع يفظر :المردر ف ه ف مف ص  65وما بعدعا.
يفظر فص المادة  1/287مف ات اقية قافوف البوار لعاـ .1982
فوري الدالعش ف مردر ابؽ ف .186
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()114

د .رلح مبد الرومف الوديثش ف مردر ابؽ ف ص .215

()116

ولممزيد ووؿ عذا المواوع يفظر  :د .اومد مبد الكريـ لمةف قافوف وماية البيئةف د ار ػة

()112

د .جماؿ مومود الكردي ف مردر ابؽ ف ص .58

()115

المردر ف ه ف ص . 216

تأريمية لش اافظمة الوطفية واالت اقيةف جامعة الممؾ عودف ط 1ف 1997ف ص .523

()112

لاػػد تاػػمفت العديػػد مػػف االت اقيػػات الدوليػػة أمكػػاف ال رػػؿ لػػش المفازمػػات البيئيػػة مػػف طريػػؽ

لجػػاف لممطالبػػات تفدػػأ لاػػذا الغػػرض بات ػػاؽ ااط ػراؼ ومػػف ذلػػؾ مػػا تاػػمفته فػػص المػػادة (الربعػػة

مدػر ) مػف ات اقيػة الم ػ ولية الدوليػة مػف اااػرار التػش توػدثاا ااج ػاـ ال اػائية لعػاـ 1972

التػش فرػػت بػػالاوؿ "أذا لػػـ يػػتـ التورػػؿ ألػ ت ػػوية المطالبػػة مػػف طريػػؽ الم اواػػات الدبموما ػػية

ولاػػا لممػػادة التا ػػعةف يدػػكؿ الطرلػػاف المعفيػػاف لجفػػة ت ػػوية المطالبػػات وذلػػؾ بفػػاء ممػ طمػػب ي
مفاـ" .

()119

ولممزيد مف الت اريؿ ووؿ عذ المفازمة البيئية يفظر :د .مو ف الكريف ف المردر ال ابؽ

ف ص .190
()120

فوري رديد الدالعش ف مردر ابؽف ص .188

()122

فوري الدالعش ف مردر ابؽ ف ص .189

()121

()123

د .رلح الوديثش ف مردر ابؽ ف ص .218

د .ػػعيد ال ػػيد قفػػديؿف يليػػات تعػػويض اااػرار البيئيػػةف د ار ػػة لػػش اػػوء اافظمػػة الاافوفيػػة

واالت اقيات الدوليةف دار الجامعة الجديدة ف الااعرة ف 2004ف ص .30

