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 الممخص
أحكام الحماية القانونية لمبيئة في االتفاقات الدولية,وبيان  البحثيناقش   
طبقا لمقواعد القانونية الدولية الواردة في  منع األضرار بالبيئةلالدولية  القانونية مسؤوليةال

الضرر المعاىدات الدولية وقرارات وتوصيات المنظمات الدولية الصادرة لمعالجة 
 التعاريف الواردةإلى  وضوع بحثنا تطرقنا بشكل موجزوقبل الولوج في صمب م ,البيئي
حماية البيئة إلى  موقف الشريعة اإلسالمية منيا,كما اشرناإلى  البيئة مع اإلشارة بشأن

وصيف وانتيجنا في دراستنا نيجا يقوم عمى التالطبيعية في ضوء القضاء الدولي, 
ية الواردة في االتفاقات الدولية الوسائل القانونبغية معرفة  تأصيمي المقارنالوالتحميل 

لحماية مكونات البيئة من األضرار التي تحمق بيا سواء من جانب الدول أم األفراد أم 
ذكرت بعض االستنتاجات مستقاة من متن بحثنا توجتيا في ذكر عدد الشركات الدولية,و 

لقانونية لضمان فاعمية أكثر لمحماية امن التوصيات واالقتراحات التي أراىا ضرورية 
بة إزاء ارتكاب تالمقررة لمبيئة في القانون الدولي البيئي وبيان الجزاءات القانونية المتر 

السمم أم  أنشطة تضر بالبيئة سواء في المحيط الجوي أم البري أم البحري وسواء أبان
عيد الدولي صإزاء اىتمامو بالبيئة عمى ال يموقف المشرع العراقإلى  ةالحرب مع اإلشار 

 ينبغي أن يتخذه في سبيل معالجة األضرار التي عصفت بالبيئة الطبيعية لمعراق. وما
 البيئة, االتفاقات الدولية, العراق, الحماية الكممات المفتاحية:

mailto:d.qader.internationallaw@ntu.edu.iq
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ABSTRACT  

  The study discusses the legal protection of the environment 

in international agreements and the provisions of international 

legal responsibility to prevent damage to the environment in 

accordance with the international legal rules contained in 

international treaties and the resolutions and recommendations of 

international organizations issued to address environmental 

damage. Before entering into the subject of our research, We also 

referred to the protection of the natural environment in the light of 

international law. In our study, The International Organization for 

the Protection of the Environment from Damage Caused by States, 

Individuals or International Companies, and some conclusions 

drawn from our research indicate a tendency to mention a number 

of recommendations and suggestions which I deem necessary to 

ensure more effective legal protection of the environment in 

international environmental law and the statement of legal 

sanctions Whether in the air, land or sea environment, whether 

during peace or war, with reference to the position of the Iraqi 

legislator regarding his concern for the environment at the 

international level and what he should take to address the damage 

to the environment Naturalization of Iraq. 

Key words: environment, international agreements, Iraq, 

protectionالمقدمة 
بالتزامن  وبصورة ممحوظةكمًا وكيفًا تزايدت اإلضرار بعناصر البيئة )جوا وبحرا وتربة(  

 تآكععل طبقععة األوزون التععي تحمععي األرض مععن اإلشعععاعات الضععارةمععع التقععدم التقنععي و 

نتيجعععععة األنشعععععطة اإلشععععععاعية والحربيعععععة والتجعععععارب النوويعععععة واسعععععتخدام المكعععععائن وا الت 
المولععععدة لةدخنععععة السععععامة ممععععا حععععذا بععععالمجتمع الععععدولي بالبحععععث عععععن ا ليععععة  ةالتكنولوجيعععع

يتيعععا سعععيما وان تمعععك اإلضعععرار ال يقتصعععر أثرىعععا عمعععى صعععحة القانونيعععة التعععي تضعععمن حما
 .التي ُتشارك البشَر كوكب األرضاإلنسان فيمتد أيضا لسائر الكائنات الحية األخرى 

فععي االتفاقععات لمبيئععة  الدوليععة تكمععن مشععكمة البحععث فععي الحمايععة القانونيععة مشكككمة الثحكك :
 القانونيععة مسععؤوليةوض أحكععام المعالجتععو فععي القععانون الععدولي البيئععي و معع بتشععتتالدوليععة 
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وتشععععتت تنظيميععععا القععععانوني والجيععععة المختصععععة بفععععرض  منععععع األضععععرار بالبيئععععةلالدوليععععة 
أن أسعيم فعي  حعاول الباحعث عمى ىذا األساس, العقوبات الدولية لممسبب لمضرر البيئي

ية تحديد األسس القانونية المعتمدة لمعالجة مجمل موضوعات الحماية القانونية لمبيئة بغ
تطعععوير التقنعععين العععدولي لحمايعععة البيئعععة الدوليعععة والوقايعععة معععن أضعععرارىا قبعععل إلعععى  الوصعععول

وقوعيا وترتيب المسؤولية القانونية الدولية إزاء المسبب لةضرار بعناصر البيئة وتحديعد 
 االختصاص القضائي الدولي لمنظر في أنشطتو العابرة لمحدود الدولية.

 في هذا الموضوع من النواحي اآلتية: أهمية الثح :تأتي أهمية الثح 
تزايععدت أىميععة البحععث فععي الحمايععة القانونيععة لمبيئععة نتيجععة الزيععادة الممحوضععة لةنشععطة  .ٔ

الصعععناعية الضعععارة بالبيئعععة المسعععببو لمشعععكمة االحتبعععاس الحعععراري وتضعععرر الغعععالف الجعععوي 
لحععععادي سععععيما بعععععد أن أقععععدمت الواليععععات المتحععععدة األمريكيععععة والصععععين مععععع بدايععععة القععععرن ا

والعشععرين عمععى اعتمععاد سياسععة التنععافس التجععاري الععدولي فععي صععناعة الفحععم والبالسعععتيك 
% معععن الصعععناعة ٓٚحتعععى وصعععل صعععناعة الفحعععم معععن ىعععاتين العععدولتين يفعععوق أكثعععر معععن 

 العالمية لمفحم.

من الناحية العسكرية منذ الربع األول من القرن العشرين تم التنافس بين الدول الكبرى  .ٕ
شعععاعية وشععن حععروب دوليععة اسععتخدمت فييععا مختمععف أنععواع عمععى إجععراء تجعع ارب نوويععة واع

األسمحة التي تحمل في صناعتيا ومكونات تركيبيا مواد مشعو وكيمايئية سامو لمختمعف 
 حد كبير عمى بمدنا العراق. إلى  عناصر البيئة ماءا وبحرا وجوا وينطبق ذلك

معروفععة فععي العصععور مععا أصععيبت البشععرية بععأمراض جمديععة  يععر الصععحية  مععن الناحيععة .ٖ
قبععل الثععورة التقنيععة كمععا تزايععدت معيععا األمععراض السععرطانية سععيما بععين الشعععوب ذات البيئععة 

مفععاىيم إلععى  المتضععررة ومثاليععا بمععدنا العععراق وكععذلك بعععض مععن الععدول الناميععة التععي تفتقععد
ئنعات ثقافة المحافظة عمى البيئة كما تم إلحاق الضرر البيئي بصورة كبيرة لكثير من الكا

الحيععة سععيما الكائنععة فععي قيعععان البحععار الدوليععة نتيجععة التجععارب النوويععة ذات األثععر السععام 
 والضار بسالمتيا وصحتيا.
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مععن الناحيععة االقتصععادية اكتسعععبت موضععوعات الحمايععة القانونيعععة لمبيئععة أىميععة خاصعععة  .ٗ
ماديعا  وذلك الن األضرار بالبيئة يعني الضرر لمتنمية االقتصعادية نتيجعة ضعخامة تكمفتعو

 وما يتطمبو من خبرة وعمى مستوى عالي في مختمف االختصاصات.

البيئي في  لم اطمع عمى دراسة حديثو تعني بتأصيل الضرر البيئي في القانون الدولي .٘
آثعار الضعرر البيئعي بصعوره واضعحة الدراسات القانونية في بمدنا العراق بالر م من ثبعوت 

كثيعرة  أنعواعفييعا  تععرض ليعا والتعي اسعتخدمت التعيوالصعراعات في بمدنا نتيجة الحعروب 
التي تحتوي وتمك  واإلشعاعية ةوالبيولوجيالتقميدية والكيمائية  األسمحةومنيا  األسمحةمن 

عتبعر معن العناصعر الثقيمعة والسعامة جعدا حيعث تالتعي الثوريوم أو  عمى اليورانيوم المنضب
 أمعععراضالكعععائن الحعععي يسعععبب والكيميائيعععة فعععي جسعععم   اإلشععععاعيةاجتمعععاع الخاصعععيتين  أن

من السرطان وخاصة  أخرى وأنواعالخاليا  إتالفمدة طويمة وتسبب  آثارىامختمفة تبقى 
لما يحصل من تدمير شامل لمبنية التحتية وتدمير المزارع والغابعات ومعا  إضافةالموكيميا 

بعونعو  لعذا أرى بعان ىعذا البحعث تصاحبو من خسائر كبيرة في الثروة الحيوانيعة والسعمكية.
 تعالى من شانو أن يثري البحوث العممية في مجال حماية البيئة الطبيعية لمعراق.

بين النصوص  مقارنال المنيج التاريخي التحميمي أعتمد الباحث عمى منهجية الثح :
في المواثيق سنحمل المواد القانونية الواردة إذ , القانونية ذات العالقة بالموضوع

الدولية ومقارنتيا لبيان مدى مالءمتيا لمعالجة الحماية القانونية واإلعالنات والقرارات 
تطور إلى  لن نغفل اإلشارةلمبيئة والحد من آثار األضرار بالبيئة عمى المستوى الدولي و 

فاعمية مدى بيان إلى  باإلضافة, ا راء الفقيية التي قيمت فيوتقنينو تاريخيا وتحميل 
القوانين لحماية البيئة الطبيعية  تمكالتي تكفميا  دوليةالقضائية والمسؤولية ال الحماية

 موقف الشريعة اإلسالمية إزاءىا.ومقارنتيا ب
إلعى  اعتمد الباحث في خطتو لمبحث في ىذا الموضوع عمى تقسيم البحثخطة الثح : 

 ثالث مباحث وعمى الشكل ا تي:
 المبحث األول: مفيوم البيئة والضرر التي يمحق بعناصرىا. 

 بحث الثاني: البواعث التاريخية لحماية البيئة من الضرر.الم
 المبحث الثالث: موقف الشريعة اإلسالمية إزاء حماية البيئة الطبيعية.
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 المبحث الرابع: وسائل الحماية القانونية لمبيئة من الضرر في االتفاقات الدولية.
 المبحث الخامس: الحماية القضائية لمبيئة الطبيعية.

عمعععى مععععا تقعععدم فقععععد تضعععمنت الدراسععععة خاتمعععة ومجموعععععة معععن االسععععتنتاجات وفضعععال     
واهلل أسععأل السععداد , وبعععد ال أدعععّي الكمععال فععي بحثععي وحسععبي إننععي حاولععت, والمقترحععات

 .انو نعم الموفق.
 المثح  األول

 مفهوم الثيئة والضرر التي يمحق ثعناصرها 
الوسط إلى  معناىايكاد يتوحد مدلول لفظ البيئة في كل المغات وينصرف   

الذي يعيش فيو الكائن الحي بوجو عام وفقا لظروف طبيعية واجتماعية وبيولوجية 
. وقيل بان البيئة تعني (ٔ)والتي تؤثر عمى حياة ذلك الكائن في نموه وتكاثره

فيتخذ فيو , (ٕ)ويمارس فيو نشاطاتو المختمفة اإلنسانإليو  الذي يرجع الموضع
المخموق  تعمق قمبالذي يالدار أو  المنزلالبيئة تعني وقيل أن , منزلو وعيشو 

وقيل بأن البيئة تعني المكان الذي يمارس فيو الكائن الحي , (ٖ)إلييا بالسكن
أنشطتو من حيوان ونبات والتي يتعايش معيا اإلنسان, وقيل البيئة بأنيا الوسط 

كاليواء واألرض  المحيط باإلنسان والذي يشمل كافة الجوانب المادية و ير المادية
,ويعتمد الفقو القانوني في تحديد (ٗ)ويشمل كل شيء خارج عن كيان اإلنسان

المعنى القانوني لمبيئة بصفة أساسية لما يقدمو عمماء البيولوجيا والطبيعة من 
من  ٕمن المادة  ٗتحديد لمبيئة ومكوناتيا, وعرف المشرع العراقي بموجب الفقرة 

المحيط بالقول البيئة عبارة عن ) ٜٜٚٔلسنة  ٖرقم  ةقانون حماية وتحسين البيئ
                                                           

( د. ِؼّش سر١ت ِؾّذ ػجذ اٌؾبفع: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍج١ئخ ٚظب٘شح اٌزٍٛس )خطٛح ٌألِبَ ٌؾّب٠خ 1)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 14ص، 2002، اٌمب٘شح، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس(

دٚس ، خ١ّش ػجذ اٌٙبدٞاٌج١ئخ ٠شاعغ: د. ػجذ اٌؼض٠ض ِ ثشأْ ( ٌّؼشفخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼبس٠ف اٌٛاسدح2) 

 .21 -18ص، 1896، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ

اٌّشوض اٌمِٟٛ ، 2016، 1غ، ( د. ػجذاٌؼبي اٌذ٠شثٟ:اٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ٚا١ٌبد فط ِٕبصػبرٙب3)

 .15ص، اٌمب٘شح، ٌإلصذاساد اٌمب١ٔٛٔخ

، 1883، اٌمب٘شح، 1غ، اٌذاس اٌّصش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌج١ئخ د.ِؾّذ اٌس١ذ اسٔبؤٚغ: اإلٔسبْ ٚرٍٛس (4)

 .12ص
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 قانعععون وزارة البيئة(,وعرف أيضا بجميع عناصره الذي تعيش فيو الكائنات الحية
المحيط بجميع عناصره الذي تعيش البيئة بالقول ) ٕٛٓٓلسنة  ٖٚالعراقية رقم 

صادية االقت اإلنسانالناجمة عن نشاطات  والتأثيراتفيو الكائنات الحية 
من  ٔٔف ٕمعنى البيئة في المادةإلى  (. وتمت اإلشارةواالجتماعية والثقافية

أيمول  ٗوقرار قرار معيد القانون الدولي  ٖٜٜٔاتفاقية المجمس األوربي لعام 
وتضمنا بان البيئة تعني كل ماتحتويو األرض من مصادر طبيعية حيوية  ٜٜٚٔ

 و ير حيوية كاليواء والتربة والحيوان.

ومفيوم الضرر البيئي في القانون الدولي يتسم بالحداثو وأرتبط رسوخ مدلولو القانوني   
وقيل أن المقصود بالضرر البيئي ىو ذلك , (1)مع محاوالت تقنين القانون الدولي البيئي
 مكوناتيا وقد يكون واقعا في المحيط الجعويأو  الضرر الذي يمحق بأحد عناصر البيئة

, وحاول البعض تحديعد المعنعى القعانوني لمضعرر (ٕ)المحيط البري أو المحيط البحريأو 
إلعى  بحيث تتحول ىعذه المكونعات معن عناصعر مفيعدة, مكونات البيئة بأنو )إفسادالبيئي 

بأنعو  اإلشععاعي التمعوثآخعر  وععرف .(3) (عناصر ضارة يفقدىا دورىا في صعنع الحيعاة
والتعي تعتبعر ضعارة , يعة فعي البيئعة" تسرب العناصر المشعة الناتجة عن الحعوادث النوو  

بعالمحيط الحيععوي ويمكععن أن تععؤثر عمععى مسععاحات واسعععة مععع بقععاء أثرىععا مععدة طويمععة فععي 
( الضععرر OECD),وعرفععت المنظمععة األوروبيععة لمتعععاون االقتصععادي والتنميععة  (4)"البيئععة 

                                                           

( ٠ؼشف اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌج١ئٟ ثأٔٗ " ِغّٛػخ لٛاػذ ِٚجبدئ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ اٌؼشف١خ ٚاالرفبل١خ 1)

اٌزٟ رٕظُ ٔشبغ اٌذٚي فٟ ِغبي ِٕغ ٚرم١ًٍ األظشاس ثبٌج١ئخ ٚؽّب٠خ ِىٛٔبرٙب  ِّب ٠ٕزظ ِٓ 

خبسط ؽذٚد اٌس١بدح اإلل١ّ١ٍخ ٠ٕظش:)أ١ِٓ ؽسٕٟ، ِمذِبد أٚ  ّؾ١ػ اٌج١ئِٟصبدس ِخزٍفخ ٌٍ

(؛ )٘بشُ 130ص ،1882، أوزٛثش، 110ٌٍج١ئخ، ِغٍخ اٌس١بسخ اٌذ١ٌٚخ، اٌؼذد  اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

صالػ، اٌّسإ١ٌٚخ اٌذ١ٌٚخ ػٓ اٌّسبط ثسالِخ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ، سسبٌخ دوزٛساٖ، عبِؼخ اٌمب٘شح، 

سداٚد، اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس، دساسخ لب١ٔٛٔخ  (؛ )سٗ ٔى3ٗ، ص1881

 ). 25، ص2012رؾ١ٍ١ٍخ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، ِصش، داس شزبد ٌٍٕشش ٚاٌجشِغ١بد، األِبساد، 

( د.٘شبَ ثش١ش ِؾّذ: ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ ظٛء أؽىبَ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔسبٟٔ )دساسخ ٔظش٠خ ِغ 2)

، اٌمب٘شح، 1غ، اٌّشوض اٌمبٟٔٛٔ ٌإلصذاساد اٌمب١ٔٛٔخ، ؽبٌزٟ اٌؼشاق ٌٚجٕبْ(اٌزطج١ك ػٍٝ 

 .122ص، 2011

، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ)ِصش، ( د.ِبعذ ساغت اٌؾٍٛ:لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ ظٛء اٌشش٠ؼخ3) 

 . 6ص، 1888، اإلسىٕذس٠خ(

، 1غسسخ اٌف١ٕخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ( د. فشط صبٌؼ اٌٙش٠ظ: عشائُ ر٠ٍٛش اٌج١ئخ، دساسخ ِمبسٔخ، اٌّإ4)

 .54، ص1889
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ى إلعع طاقععةأو   يععر مباشععرة  بةضععافة مععوادأو  قيععام اإلنسععان بطععرق مباشععرة)البيئععي بأنععو 
تمعععس أو  تترتعععب عمييعععا آثعععار ضعععارة يمكعععن أن  تععععرض صعععحة اإلنسعععان لمخطعععر, البيئعععة

تعععأثير ضعععار عمعععى أوجعععو إلعععى  األنظمعععة البيئيعععة عمعععى نحعععو يعععؤديأو  المعععوارد البيولوجيعععة
كمععا ورد تعريععف لمضععرر البيئععي فععي التقريععر الععذي أعععدة  .(1)االسععتخدام المشععروع لمبيئععة(

الضععععرر  بشععععأن ٜ٘ٙٔع لةمععععم المتحععععدة عععععام المجمععععس االقتصععععادي واالجتمععععاعي التععععاب
التغيعععر ))بالحيعععاة البيئيعععة والتعععدابير المتخعععذة لمكافحتعععو حيعععث ّععععرف الضعععرر البيئعععي بأنعععو

 يععر مباشععرة لةنشععطة اإلنسععانية فععي تكععوين الوسععط أو  الحاصععل بفعععل مععؤثرات مباشععرة
ا فعي عمى نحو يخل ببعض االستعماالت واألنشطة التي كانت من المسعتطاع القيعام بيع

تغير في البيئة التعي تحعيط  إحداثوعرف آخرون بأنو ) ,(2) ((حالة طبيعية لذلك الوسط
ظيععور بعععض المععوارد إلععى  بالكائنععات الحيععة بفعععل اإلنسععان وأنشععطتو اليوميععة ممععا يععؤدي

 .(3) (اختاللعععوإلعععى  يعععؤديو  معععع المكعععان العععذي يععععيش فيعععو الكعععائن الحعععي تعععتالءمالتعععي ال 
طرق التي بيا يتسبب النشاط البشري في إلحاق الضرر بالبيئة بأنو )كافة الآخر  وعرفو

دخعععان اسعععود أو  الطبيعيعععة وممكعععن نشعععاىد مظعععاىره معععن خعععالل مكعععان مكشعععوف لمنفايعععات
 .(4)ينبعث من احد المعامل(

كل ما يؤثر في جميع العناصعر البيئيعة بمعا فييعا معن نبعات التموث بأنو )آخر  ويعرف   
نسععان يععؤثر فععي تركيععب  العناصععر الطبيعيععة  يععر الحيععة مثععل وكععذلك كععل مععا , وحيععوان واع

التمعععععوث البيئعععععي بعععععالقول آخعععععر  ويععععععرف.(5) (اليعععععواء والتربعععععة والبحيعععععرات والبحعععععار و يرىعععععا
 يعر المباشعر لةنشعطة اإلنسعانية فعي أو  التغيير العذي يحعدث بفععل التعأثير المباشعر)بأنو

األنشعطة التعي كععان  أو فعي حالعة الوسعط عمعى نحععو يخعل بعبعض االسعتعالماتأو  تكعوين
                                                           

( أؽّذ ئسّبػ١ً اإلث١بسٞ: األخطبس اٌزٟ رٛاعٗ اٌج١ئخ، ِؼٙذ ػٍَٛ اٌجؾبس، أوبد١ّ٠خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 1)

 .  11، ص1892ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ، اٌمب٘شح، 

، ثغذادعبِؼخ ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ، ، سسبٌخ ِبعسز١ش( ٔٛسٞ سش١ذ ٔٛسٞ اٌشبفؼٟ: رٍٛس األٔٙبس اٌذ١ٌٚخ2)

 .26ص، 2006

 .4ص، 2008َ، إٌبشش األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ)اٌذّٔبسن(، ( ٌؼ١جٟ ٘برٛ خٍف: ِؾبسجخ اٌزٍٛس اٌج١ئ3ٟ)

اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ ٌٍزٍٛس اٌعٛظبئٟ ٚآصبس٘ب االعزّبػ١خ ػٍٝ  "، ( ػجذاٌٛ٘بة ػجذهللا لبســــ4ُ)

فٟ األوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ اٌّفزٛؽخ  و١ٍخ اإلداسح ٚااللزصبد، ، سسبٌخ ِبعسز١ش"اٌٛؽذاد االلزصبد٠خ

  .16ص، 2009، فٟ اٌذّٔبسن

 .8ص، 2005، ال.ٔب، غالي ثٓ س١ف ثٓ ػجذ هللا اٌؾٛسٕٟ: ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ِٓ اٌزٍٛس (5)
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ن المشعرع ومعن المفيعد بعا .(1)من المسعتطاع القيعام بيعا فعي الحالعة الطبيعيعة لعذلك الوسعط(
لمضعععرر البيئعععي بموجعععب المعععادة األولعععى معععن قعععانون وزارة البيئعععة  العراقعععي قعععد أورد تععععريفين

أو  بقولو عبارة عن )وجود أي من المموثات لمبيئة بكمية ٕٛٓٓ( والصادر عام ٖٚرقم)
أو  اإلضعرار باإلنسعانإلعى   يعر مباشعرأو  صفة طبيعيعة تعؤدي بطريعق مباشعرأو  كيزتر 

(,والمموثات البيئيعععة ىعععي عبعععارة الالحياتيعععة التعععي توجعععد فيعععوالمكونعععات أو  ةالكائنعععات الحيععع
 حعرارةأو  إشععاعاتأو  اىتعزازاتأو  ضوضعاءأو   ازيعةأو  سعائمةأو  أي مواد صمبة)عن
تمعوث إلعى   ير مباشعرأو  إحيائية تؤدي بطريق مباشرعوامل أو  ما شابيياأو  وىجأو 

 الضععرر البيئععيبععأن وبنععاء عمععى التعععاريف التععي ذكرتيععا أعععاله يمكععن أن اسععتنتج   .(البيئععة
الحيعة بفععل اإلنسعان وأنشعطتو  إحداث تغير في البيئة التي تحعيط بالكائنعاتعبارة عن " 

مععاء وىععواء وتربععة ممععا يععنعكس  األساسععية مععن ةوالتععي تولععد أضععرارا بعناصععر البيئععاليوميععة 
 "ذلك سمبا عمى حياة الكائنات الحية جمعاء

 المثح  الثاني
 الثواع  التاريخية لحماية الثيئة من الضرر 

مع ثبوت تزايد الضرر البيئي وآثاره الضارة تم تقنين الحماية القانونية لمبيئة بالتزامن     
 تالتقنيععة وتزايععد االسععتثماراالثععورة  يععامبمععوارد اإلنسععان الطبيعيععة مععن مععاء وىععواء وتربععو بق

لمموارد الطبيعية البرية والبحرية وأعظم ما تجسد في حمايعة البيئعة والحفعاظ عمعى جماليعا 
 تمك األنشطةعن  نتج إذ, (ٕ)ىو في العراق القديم التي تعكسيا آثار حدائق بابل المعمقة

الطبيعيععة الضععرورية سععائمة وصععمبة و ازيععة سععامة أثععرت عمععى سععالمة العناصععر مموثععات 
أمراضعععًا متععععددة لإلنسعععان وتختمعععف خطورتيعععا  ظيعععورنبعععات وانعكسعععت عمعععى لمو  لإلنسعععان

والضععرر , (3) سععيما فععي الععدول الناميععة الععذي يسععببو بحسععب نوعيععة التمععوث وحجععم الضععرر

                                                           

اٌغّؼ١خ اٌّصش٠خ ٌٍمبْٔٛ ، ( د. اؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ سالِخ: اٌزٍٛس إٌفطٟ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ1)

 .85ص، د.د، اٌذٌٟٚ

 .2ص، د. ػجذاٌؼبي اٌذ٠شثٟ:اٌّصذس اٌسبثك( 2)

، ث١ئخ ٔظ١فخ(ئٌٝ  ِمبي:سظب األؽّذ:اٌزٍٛس اٌج١ئٟ)ػٕبصشٖ، ِخبغشٖ، غشق ػالعٗ ٌٍٛصٛي (3)

، ِٕشٛسفٟ عش٠ذح اٌغّب١٘ش اٌزٟ رصذس٘ب ِإسسخ اٌٛؽذح ٌٍصؾبفخ ٚاٌطجبػخ ٚإٌشش )ؽٍت

 .5/1/2008، سٛس٠ب(
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, طارئة بالنسعبة لعةرضأو  البيئي أضحى تاريخيا يشكل مشكمة عالمية وليست بالجديدة
نما الجديد فيو ألخطعار البيئيعة وا كمًا وكيفًا في عصرنا الحاضر الضررىو زيادة شدة  واع

ال تقل خطرًا عن النزاعات والحروب واألمراض الفتاكعة إن لعم تعزد عمييعا نتيجعة لمنيضعة 
لذلك بدأ المجتمع الدولي يكثف من عقد مؤتمراتو واتفاقاتو الصناعية والتقدم التكنولوجي 

لبيئععة الطبيعيععة ذات وحععدة واحعععدة واألضععرار بيععا يمثعععل الدوليععة لمعالجععة آثارىععا بوصعععف ا
إذ رافعععق ىعععذا الوضعععع زيعععادة العوامعععل , [1]اعتعععداء عمعععى البيئعععة الطبيعيعععة لإلنسعععانية جمععععاء

الطبيعيعععععة التعععععي ال يسعععععتطيع اإلنسعععععان التغمعععععب عمييعععععا كعععععالزالزل والبعععععراكين والفيضعععععانات 
تمععوث اليععواء وأثععره عمععى  ولقععد أدرك عممععاء العععرب منععذ القععدم أىميععة, والعواصععف و يرىععا

العالمععة الكبيععر إليععو  المجتمععع وضععرورة حمايععة البيئععة والمحافظععة عمييععا ,ولعععل مععا أشععار
مجعاورا لمميعاه أو  حيث قعال " إن اليعواء إذا كعان راكعدا, أبن خمدون( في مقدمتو الشييرة)

رع فأسعععع, لمععععروج خبيثعععة أسععععرع ألييعععا العفععععن معععن مجاورتيععععاأو  لمنععععاقع متعفنعععةأو  الفاسعععدة
المرض لمحيوان الكائن فيو ال محالة, وىذه مشاىدة في المدن التي لم يراعى فييا طيعب 

ولعععل أول القععوانين التععي اتخععذت فععي ىععذا .[2] اليععواء وىععي كثيععرة األمععراض فععي الغالععب "
عنععععدما أصععععدر الممععععك إدوارد األول قانونععععا يمنععععع  ٖٕٚٔالمجععععال كانععععت فععععي لنععععدن عععععام 

 الضعرر البيئعيليواء ,وبدأ المجتمعع العدولي يتصعدى لمشعكمة استخدام الفحم منعا لتموث ا
ارتععبط تععاريا معالجععة ظععواىر أضععرار البيئععة بتععاريا ثبععوت منععذ أوائععل القععرن الماضععي, إذ 
وأول معؤتمر دولعي عقعد تحعت ,والكائنات الحية األخرى نتائجو وأثاره السمبية عمى البشر

شراف األمم المتحدة لمكافحة الضرر البيئي أسعتكيولم عاصعمة السعويد  كعان فعي رعاية واع
لمواجيععة الضععرر البيئععي  ,ثععم تبععع ذلععك عقععد عععدد مععن االتفاقيععات الدوليععة(3) ٕٜٚٔسععنة 

الخاصععة بحمايععة  ٜٔ٘ٔأتفاقيععة رومععا لعععام وفععرض الرقابععة الدوليععة عمععى مصععادره أبرزىععا 
ععععام أتفاقيعععة لنععدن ل, الخاصععة بحفعععظ األحيععاء البريععة ٜٜٚٔوأتفاقيععة بعععون لعععام , النباتععات
وأتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار , الخاصة بمنع تموث البحار بزيت البترول ٜٗ٘ٔ

                                                           

 .11ص، : اٌّصذس اٌسبثك(  غالي ثٓ س١ف ثٓ ػجذ هللا اٌؾٛس1ٟٕ) 

 . 19ص، ( ٔمال ػٓ ػجذاٌٛ٘بة ػجذهللا لبســــُ: اٌّصذس اٌسبثك2)

 . 30ص، 2003، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، ( د. اؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ سالِخ: لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ3)
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الخاصععة بحظععر أجععراء التجععارب النوويععة فععي  ٖٜٙٔلعععام  موسععكووأتفاقيععة , ٜ٘ٛٔلعععام 
وأزداد توجعو المجتمععع العدولي لتطعوير معالجععة  الجعو وفعي الفضعاء الخععارجي وتحعت المعاء

المحعيط بععاألرض  األوزوناكتشعاف ثقععب فعي  ععالف و  ععد ثبععوتمشعكمة األضعرار البيئيععة ب
بمعدًا بنعاء عمعى  ٕٚاجتمعع ممثمعو وعمعى أثعره  ٜٙٛٔمنطقعة القطعب الجنعوبي ععام  فعوق

واعتمعدوا اتفاقيعة دوليعة  ٜٚٛٔبكنعدا ععام معونت  اقتراح برنامج األمم المتحدة لمبيئة فعي 
فعة والتعي تتعرك تعأثيرًا معدمرًا نشعاطات مختم بيعدف تخفعيض انبععاث الغعازات الناتجعة ععن

, (1)  ٜٜٛٔالتنفيذ ابتداء معن كعانون الثعاني  وقد دخمت االتفاقية حيز األوزونفي طبقة 
أن مشععكمة تغيععر المنععاخ واالحتبععاس الحععراري الحاصععل اليععوم يمثععل المشععكمة إلععى  إضععافة

  . (2)الثانية التي تواجو الغالف الجوي 
 المثح  الثال 

 الطثيعية حماية الثيئة المية إزاءموقف الشريعة اإلس 
اىتمام البيئة  واكتسبت, وضعت الشرائع السماوية منذ نزوليا معاييرا وظوابطا لمحياة    

 ورعايتيعا البيئعة حمايعة ووضعع ليعا نظعام حمايعة متكامعل واعتبعر العدين اإلسعالمي

التععي تضععمن  النصععوص الشععرعيةوكععان لععو السععبق فععي وضععع , (ٖ)الجميععع  مسععؤولية
والحقيقعة أن مفيعوم حمايعة البيئعة فعي الشعريعة اإلسعالمية , (ٗ)متيا واستقرارىا وجماليعاسال

واسعععع جعععدا لعععذلك سعععنعرض بععععض جوانعععب اىتمعععام اإلسعععالم بالبيئعععة ومعععن خعععالل ا يعععات 
األضرار ويتجمى لنا حكمة تحريم القرآنية الكريمة وبعض من األحاديث النبوية الشريفة, 

                                                           

ِٕشٛس ػٍٝ "فؼب١ٌخ لٛا١ٔٓ ؽّب٠خ اٌج١ئخ.. رؼزّذ ػٍٝ اإللٕبع ٚاٌؾٛاس":( ِمبي:١٘ضُ ٠ؾ١ٝ ِؾّذ1)

، سٛس٠خ(ػٍٝ شجىخاٌّؼٍِٛبد االٔزش١ٔذ، ٌٍصؾبفخ ٚاٌطجبػخ ٚإٌشش)دِشك ٛلغ ِإسسخ اٌٛؽذحِ

اٌصفؾخ ، 13/2/2005َ(األسثؼبءsy.com-mailto:admin@thawraِٚٛلغ عش٠ذحاٌضٛسح)

 اٌشئ١سخ.

سسبٌخ ، " خ اٌغالف اٌغٛٞ ِٓ اٌزٍٛسدٚس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ فٟ ؽّب٠ " :ػجبط سؼ١ذ االسذٞ( 2)

ٌؾٛاس اٌّزّذْ( ا)ِبعسز١ش ِٕشٛسح ػٍٝ شجىخ اٌّؼٍِٛبد االٔزش١ٔذ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ 

 اٌصفؾخ اٌشئ١سخ.، 2009/ 2/10: 2422اٌؼذد: 

ِٕشٛس ػٍٝ شجىخ اٌّؼٍِٛبد ، ِمبي:د. ٠ٛسف ثٓ ئثشا١ُ٘ اٌسٍَٛ: ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ اإلسالَ (3)

 . http://hidaya.frbb.net ،10/11 /2012ٝ ِٛلغ ِٕزذٜ اٌٙذا٠خ االٔزش١ٔذ ػٍ

 –ٔظُ  –شىشٞ سعت اٌؼشّبٚٞ: الزصبد٠بد اٌعشائت )س١بسبد  ;سؼ١ذ ػجذ اٌؼض٠ض ػضّبْ (4)

 .418، ص 2006لعب٠ب ِؼبصشح(، اٌذاس اٌغبِؼ١خ)اإلسىٕذس٠خ(، 

mailto:admin@thawra-sy.com
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مععن المحافظععة عمععى كععل إنسععان  لععدى مععا ىععو ضععروريغ عمععى أثععر بميعع مععن لمععا ليععا بالبيئععة
وبعععذلك نيعععى اإلسعععالم ععععن األنشعععطة , (ٔ)حياتعععو وصعععحتو و يرىعععا معععن ضعععروريات الحيعععاة

 النبعوي الضعارة بالبيئعة حتعى وان كانعت ضعرورية إلشعباع بععض معن حاجاتعو فالحعديث

, مماثمعة كعل حالعة عمعى تعميميعا يمكعن شعرعية قاععدة وىعو الشعأن ىعذا فعي واضع 
ونيعى , "ضعرار وال ضعرر "ال :قضعى اهلل رسعول أن الصعامت بعن عبعادة ععنف

سععبحانو وتعععالى عععن اإلفسععاد فععي األرض بكافععة صععوره ومنيععا الضععرر بالبيئععة فععي قولععو 
َواَل تُْفِسعععُدوْا ِفعععي اأَلْرِض َبْععععَد ِإْصعععاَلِحَيا َواْدُععععوُه َخْوفعععًا َوَطَمععععًا ِإن  َرْحَمعععَت المّعععِو  ﴿ تععععالى:
عع وألععزم اإلسععالم المحافظععة عمععى المععاء , [ٙ٘األعراف:ا يععة سععورة]َن اْلُمْحِسععِنيَن  َقِريععٌب م 

شرع اهلل سبحانو وتعالى في الكتعاب والسعنة ضعوابط شعرعية لمنعع اإلضعرار  والنبات كما 
نمائيا ورعايتيا وىي بيئة احكم اهلل خمقيعا وأتقعن صعنعيا كمعا , بالبيئة والمحافظة عمييا واع

 سععععععورة]   ﴿ُصععععععْنَع الم ععععععِو ال ععععععِذي َأْتقَععععععَن ُكععععععل  َشععععععْيءٍ قععععععال تعععععععالى ونوعععععععًا ووظيفععععععة حيععععععث 
فقععد ورد اإلشععارة ألييععا فععي بععوأ" " الفعععل[,وكممععة بيئععة بوصععفيا مشععتقة مععن ٛٛالنمل:ا يععة

َواْذُكععُروْا ِإْذ َجَعَمُكععْم ُخَمفَععاء ِمععن َبْعععِد َعععاٍد َوَبععو َأُكْم ِفععي اأَلْرِض  ﴿ بقولععو تعععالىا يععة الكريمععة 
ِخُذوَن ِمن ُسُيوِلَيا ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوتًا َفاْذُكُروْا آالء الّمِو َواَل َتْعَثْوا ِفعي اأَلْرِض َتت  

 [,كما ٗٚ:ا يةسورة األعراف ] ُمْفِسِديَن  
ُيِذيَقُيم َبْعَض ال عِذي َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبر  َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي الن اِس لِ  ﴿وقال تعالى: 

ِذ اْسَتْسعععَقى ُموَسعععى ويقعععول تععععالى , [ٔٗالروم:ا يعععة سعععورة] َعِممُعععوا َلَعم يُعععْم َيْرِجُععععوَن   ﴿ َواِع
ِلَقْوِمععِو َفُقْمَنععا اْضععِرب ب َعَصععاَك اْلَحَجععَر فَععانَفَجَرْت ِمْنععُو اْثَنتَععا َعْشععَرَة َعْينععًا قَععْد َعِمععَم ُكععل  ُأَنععاٍس 

ْشعععععععععَرَبُيمْ  ْزِق الم عععععععععِو َواَل َتْعثَعععععععععْوْا ِفعععععععععي اأَلْرِض ُمْفِسعععععععععِديَن  م  سعععععععععورة ]ُكمُعععععععععوْا َواْشعععععععععَرُبوْا ِمعععععععععن ر 
التمعوث الضوضعائي بوصعفو معن مموثعات البيئعة إلعى  [,ويشير القرآن الكعريمٓٙ:ا يةالبقرة

َواْقِصععْد ِفععي َمْشععِيَك َواْ ُضععْض ِمععن  ﴿ :وقععال تعععالى, باالبتعععاد عععن الضععجيج بععدون مبععرر
 ﴿ اَل  :[,ويقول تعالىٜٔلقمان:ا ية سورة]   َك ِإن  َأنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ َصْوتِ 

[, ٕٙ:ا يعععةمريم سعععورة] َيْسعععَمُعوَن ِفييَعععا َلْغعععوًا ِإال  َسعععاَلمًا َوَليُعععْم ِرْزُقيُعععْم ِفييَعععا ُبْكعععَرًة َوَعِشعععّيًا  

                                                           

 .9ص، ( د. ػجذاٌؼبي اٌذ٠شثٟ:اٌّصذس اٌسبثك1)
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ة واإليمعان فيقععول الرسعول صععمى واعتبعر اإلسععالم الصعحة والعافيععة نعمعة تمععي نعمعة اليدايعع
. (ٔ)فةنععو مععا أوتععى أحععد بعععد يقععين خيععرا مععن معافععاة", اهلل عميععو وسععمم: "أسععألوا اهلل العافيععة

وىعي فيعو , وعمى المسمم شرعا الحفاظ عمى صحتو والمجتمع بوقايعة نفسعو معن األمعراض
 تقضييا خالفة اإلنسان في األرض وعمارتيا., وحاجة أساسية, ضرورة إنسانية

 عامة وساحات طرق من فييا ما ونظافة البيئة تجميل عمى اإلسالم كما حث  

 :يقعول المسعيب بعن سععيد سعمعت :قعال حسعان أبعي بعن فععن صعال , ذلعك و ير

 يحعب جعواد, الكعرم يحعب كريم, يحب النظافة نظيف, الطيب يحب طيب اهلل إن"

 :قال .دورىا" باء فيتجمع األكْ  بالييود تشبيوا وال, وساحاتكم أفناءكم فنظفوا الجود

وقعاص  أبعي بعن سععد بعن ععامر حعدثني :فقعال مسعمار بعن لميعاجر ذلعك فعذكرت 
 كما  "أفنيتكم نظفوا":قال أنو إال مثمو وسمم عميو اهلل صمى النبي عن أبيو عن

 أنس فعن .القموب وتحيي النفوس تسر خضراء األرض حتى تظل بالزراعة أمر

 وبيعد السعاعة قامعت إن" وسعمم  عميعواهلل صعمى اهلل رسعول قعال :قعال مالعك بعن

 اهلل رضي وعن أنس" فميفعل يغرسيا حتى يقوم ال أن استطاع فةن فسيمة أحدكم
أو  , رسعا يغعرس مسعمم معن معا"وسعمم عميعو اهلل صعمى اهلل رسعول قعال :قعال عنعو
 .(ٕ)صدقة" بو لو كان إال بييمةأو  إنسانأو  طير منو فيأكل, زرًعا يزرع

 المثح  الراثع
 الحماية القانونية لمثيئة من الضرر في االتفاقات الدوليةائل وس 

 نتيجة ا ثار السمبية لةضرار بالبيئة اقتضى أن تتصدى القوانين الدولية لمكافحتو    
مساءلة من ال يبذلون من العناية في ىذا المجال كل ما بةمكانيم لممحافظة عمى بيئة و 

تشكل المعاىدات واألتفاقيات والبروتوكوالت ,و (ٖ)سميمة وفق السياقات الصحية الثابتة
أذ تتنوع ىذه األتفاقيات وتختمف , من أىم المصادر الرئيسية لمقانون الدولي البيئي

                                                           

 .1265، ص2وزبة اٌذػبء، ط ( سٕٓ أثٓ ِبعٗ: 1)

/ 2صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ، ثبة فعً اٌضسع ٚاٌغشط ارا اوً ِٕٗ، ( سٚاٖ اٌجخبسٞ:وزبة اٌّضاسػخ2)

912. 

، داس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ)ِصش، د. ِبعذ ساغت اٌؾٍٛ: لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ ظٛء اٌشش٠ؼخ( 3)

 .6ص، 1888، اإلسىٕذس٠خ(
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ومن ىذه  جوية أو  أوبحرية ء كانت بيئة برية االمجاالت البيئية وتعددىا سو  اختالفب
وأتفاقية بون لعام , تالخاصة بحماية النباتا ٜٔ٘ٔأتفاقية روما لعام , األتفاقيات
الخاصة بمنع تموث  ٜٗ٘ٔأتفاقية لندن لعام , الخاصة بحفظ األحياء البرية ٜٜٚٔ

وأتفاقية , ٜ٘ٛٔوأتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار لعام , البحار بزيت البترول
الخاصة بحظر أجراء التجارب النووية في الجو وفي الفضاء  ٖٜٙٔموسكو لعام 

,انبثقت عن تمك االتفاقات وجيود الفقو والقضاء الدوليين استقرار  ماءالخارجي وتحت ال
,وتركزت تمك (ٔ)الحماية الدولية لمبيئة الطبيعية بشأن عدد من الوسائل القانونية الدولية

وأعداد فنيين لمعالجة آثاره , الوسائل عمى زيادة الوعي اإلنساني بمخاطر الضرر البيئي
من  الحوافز و , الجدوى بالنسبة لممشروعات المراد أقامتيادراسة والوقاية من حدوثو و 

في البمدان  تقنيات البيئية النظيفةإلى  تحولمالميسرة ل الدولية القروضالمتمثمة ب البيئية
النامية, وتشريع القوانين لتفعيل مسائمة الدولة المسببو لمضرر وتفعيل األعالم الدولي 

سيما الذي  ينالدولي والتعاون االىتمامضرر البيئي واكتسب ال, لبيان آثار الضرر البيئي
والتي تعتبر ممكيتيا , (ٕ)المناطق الواقعة فيما وراء حدود الوالية اإلقميمية لمدولة يقع في

والقطب والفضاء الخارجي , ومثال ىذه المناطق أعالي البحار, شائعة بين كافة الدول
بالتراث الثقافي بصورة مباشرة  فالضرر البيئي ىنا يؤثر الجنوبي لمكرة األرضية

وال شك أن كثير من الدول قد تعاونت إيجابيًا في السماح , (ٖ)والطبيعي العالمي
من أو  لممجتمع الدولي بالتدخل والعمل داخل أراضييا سواءًا من خالل اتفاقيات الدول
بيئة لم خالل المنظمات الدولية كاليونسكو إلنقاذ التراث الثقافي والطبيعي العالمي

 .ونيا الداخميةؤ التدخل في شأو  من الضرر وبما ال يمس سيادتيا الطبيعية
ت بصعورة ونجد أن الجيود الدولية عمى المستوى الدولي لممحافظة عمى البيئعة قعد بعدأ   

صعيغت العديعد معن االتفاقيعات والمعاىعدات و  خالل وقبعل الحعرب العالميعة الثانيعة واضحة
                                                           

، ِىزجخ سؼ١ذ سأفذ، خ ػٓ اٌّسبط ثسالِخ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ( د. صالػ ٘بشُ: اٌّسئ١ٌٛخ اٌذ1١ٌٚ)

 ِٚب ثؼذ٘ب.  401ص، 1881، اٌمب٘شح

، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، ( د. ػجذ اٌؼض٠ض ِخ١ّش ػجذ اٌٙبدٞ: دٚس إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ2)

 .33ص، 1896

 اٌصفؾخ اٌشئ١سخ.، اٌّصذس اٌسبثك :ػجبط سؼ١ذ االسذٞ( 3)
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كمعععا اصعععدر التحكعععيم والقضعععاء العععدوليين ععععدد معععن ة البيئعععة لحمايععع الدوليعععة والبروتوكعععوالت
قامععت عصعععبة األمعععم بالتعععاون معععع بععععض ف, (ٔ)األحكععام والقعععرارات لتسععوية نزاععععات البيئعععة

الحكومات بةبرام اتفاقية دولية لمحعد معن تمعوث البيئعة البحريعة بواسعطة السعفن, ومعع بدايعة 
ة لممحافظععة عمععى األحيععاء المائيععة األربعينيععات والخمسععينيات, أبرمععت عععدة اتفاقيععات دوليعع

مثععال ذلععك , والحيععاة البريععة, لكنيععا لععم تحععظ بأيععة فاعميععة نتيجععة عععدم تصععديق الععدول عمييععا
ىعذا وقعد اعتبعرت بدايعة السعتينيات, .مٜٙٗٔاالتفاقية الدوليعة لتنظعيم صعيد الحيتعان لععام 

 بشعأن طنيعةنقطة االنطالق في ظيعور مجموععات معن االتفاقيعات الدوليعة والتشعريعات الو 
مواضععععيع البيئععععة, بيععععدف أيجععععاد حمععععول لممشععععاكل البيئيععععة, مععععن خععععالل القععععوانين المحميععععة 

إلععى جانععب اسعععتخدام .واالتفاقيععات الدوليععة التععي تبععين كيفيععة حمايعععة البيئععة والنيععوض بيععا
ىععذا .أسععاليب اإلدارة البيئيععة والتوزيععع العععادل و يععر الضععار بالمصععادر والثععروات الطبيعيععة

االتفاقيعععات الدوليعععة, عرفعععت فييعععا بععععد بعععالقوانين البيئيعععة أو  وانين الوطنيعععةاالتجعععاه فعععي القععع
الوطنيعععة, بعععالنظر لعالقتيعععا بمواضعععيع البيئعععة, واليعععدف األساسعععي معععن إبراميعععا أو  الدوليعععة

ال يععرف حعدودًا إقميميعة  الضرر البيئعيبوصف  ة الطبيعية لممجتمع الدوليتحسين البيئي
إلعى  اخعل إقمعيم دولعة, ولكنعو ينتقعل عبعر اليعواء والمعاءقد يجد مصدره في أنشطة تتم د لو

اتفاقيعة  ٕ٘ٔ, وبمغ عدد تمك االتفاقيعات الدوليعة لمحمايعة البيئيعة نحعو (ٕ)أقاليم دول أخرى
 االتفاقيعععععات الثنائيعععععة   والعععععى جانعععععب ذلعععععك ععععععدد معععععن ٜٜٔٔ-ٕٜٔٔخعععععالل الفتعععععرة معععععن 

 ٜٜٗٔت جنيف األربعة لعام األول ألتفاقيا اإلضافيتضمن البروتوكول , و (ٖ)واإلقميمية
الدوليعة المسعمحة معادتين تتعمقعان  المنازععاتالخاص بحمايعة ضعحايا  ٜٚٚٔالموقع عام 
عمعى معا يمعي "يحظعر  نصعت( ٖ فٖ٘)ففعي مادتعو , عمى الصععيد العدولي بحماية البيئة

قععد يتوقععع منيععا أن تمحععق بالبيئععة أو  يقصععد بيععاالتععي , أسععاليب لمقتععالأو  اسععتخدام وسععائل
منععو تضععمن ( ٘٘المععادة )وفععي , يعيععة أضععرار بالغععة واسعععة األنتشععار وطويمععة األمععد "الطب

                                                           

 ِٚب ثؼذ٘ب. 148ِٚب ثؼذٖ؛ ص 24ص، 2009، ّذ ؽش١ش:اٌّصذس اٌسبثك( د. اؽّذ ِؾ1)

(2)fhilippe sands ،principles of international environmental law ،Volume 1 ،

Manchester  University Press ،1995.p.247  

اسبد إٌبشش ِشوض دس، : أٚساق غ١ش دٚس٠خ )اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ( (ِؾّذ ػجذ اٌؼض٠ض اٌغٕذ3ٞ)

 .23ص، 2000، ٚاسزشبساد اإلداسح اٌؼبِخ)اٌمب٘شح(
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تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغعة واسععة األنتشعار . ٔعمى "
وسعائل القتعال التعي يقصعد أو  وتضمن ىذه الحماية حظر استخدام أسعاليب, وطويمة المد

أو  ب مثل ىذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحةيتوقع منيا أن تسبأو  بيا
 تحظر ىجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية " ..ٕ اإلنسانبقاء 
مبعععدأ  ٕٜٚٔالمنعقعععد لمعالجعععة األضعععرار البيئيعععة ععععام  بالسعععويدواقعععر إععععالن اسعععتكيولم    

انون الععدولي, لمععدول طبقععا لميثععاق األمععم المتحععدة ولمبععادئ القعع)وجععاء فيععو التعععاون الععدولي
الحق في استغالل مواردىا الذاتية وفقا لسياسعة البيئعة الخاصعة بيعا كمعا أن عمييعا واجعب 

ضعرر  أيتحعت رقابتيعا أو  إال تسبب األنشطة التي يتم ممارستيا في إطار اختصاصيا
معن  ٕٗفعي منعاطق ال تخضعع ألي اختصعاص وطني(,والمبعدأ أو  لمبيئة في دول أخعرى

ينبغي تحسين معالجة المشاكل )التعاون الدولي بالقول إلى  م أيضا أشارإعالن استكيول
الدولية المتعمقة بحمايعة البيئعة بعروح التععاون معن جانعب كعل العدول, وعمعى قعدم المسعاواة, 

,ولقععد ورد التأكيععد عمععى ىععذا المبععدأ فععي (ٔ)وذلععك مععع احتععرام سععيادة ومصععال  كععل الععدول( 
حعععت إشعععراف ورعايعععة المنظمعععات الدوليعععة والمتعمقعععة ا معععب المعاىعععدات الدوليعععة المبرمعععة ت

بالتموث البحري التي تعد عمميات استكشاف واستغالل النفط من أىم مصادر تموث بيئة 
, فاتفاقيععة أعععالي البحععار (ٕ)ميععاه البحععار الدوليععة واإلضععرار بععالموارد الحيععة فععي ميععاه البحععر

نعص المعادة الرابععة  م عالجت مشعكمة التمعوث بموجعبٜٛ٘ٔالتي عقدت في جنيف عام 
لععزوم الععدول إن تضععع األنظمععة الخاصععة لمنععع تمععوث إلععى  والعشععرين منيععا والتععي أشععارت

البحععار مععن جععراء تععدفق الزيععت مععن السععفن نتيجععة اسععتغالل واستكشععاف قععاع البحععار ومععا 
ونصعععت المعععادة الخعععامس والعشعععرين عمعععى العععدول أن تتخعععذ اإلجعععراءات لمنعععع , تحعععت القعععاع
وان تتعععاون مععع المنظمععات الدوليععة المختصععة , ء الفضععالت المشعععةألقععاأو  تمععوث البحععار

أيععة أو  القضععاء الحيععوي فوقيععا النععاتج عععن تجععارب المععواد المشعععةأو  لمنععع تمععوث البحععار
معالجتيعا لمتمعوث البيئعي بأنيعا ال  بشعأن ومما يأخذ عمى ىعذه االتفاقيعة, مواد أخرى ضارة

                                                           

، ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبص١ً ؽٛي ٔشبغ ٘زا اٌّإرّش: أظش د. س٠بض صبٌؼ أثٛ اٌؼطب: اٌّصذس اٌسبثك (1)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 86ص

و١ٍخ ، سسبٌخ دوزٛساٖ، "ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ ِٓ اٌزٍٛس ثبٌٕفػ"د. ِؾّذ رشوٟ ػجبط أٌؼج١ذٞ: ( 2)

 .9، ص2005، ِؼخ ثغذاداٌمبْٔٛ/عب
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نفيعذ معا ورد فعي المعادتين المعذكورتين توقع جزاء عمى مخالفعة نصوصعيا فعي حالعو ععدم ت
ومن ناحية أخرى خصصت  سيما ضرورة وضع التشريعات الداخمية لمنع تموث البحار,

معععواد عديعععدة لمحعععد معععن تمعععوث البيئعععة  ٕٜٛٔإتفاقيعععة األمعععم المتحعععدة لقعععانون البحعععار لععععام 
مثعال , مارحمايعة البيئعة معن العدعمى التعاون فيما بينيعا لالبحرية وألزمت الدول األطراف 

الععدول ممزمععة بحمايععة البيئععة )( مععن اإلتفاقيععة عنععدما نصععت عمععى أن )ٕٜٔذلععك المععادة )
إخعععالل أيعععة دولعععة بالتزاميعععا بالتععععاون معععع العععدول  فعععي حالعععةو ,( (البحريعععة والحفعععاظ عمييعععا

المتضععررة لمععدول أو  مدولععةل تعععويض بععدفع وترتععب عمععى ذلععك ضععرر بيئععي تمتععزم  األخععرى
مسععؤولية الععدول األخععرى فعععي  بععةقرار( ٖٕ٘الثانيععة مععن المععادة )الفقععرة عمععى ذلععك أكععدت و 

 :ضمان قيام الدول المخالفة بدفع تعويض لمدول المتضررة من الدمار البيئي فقررت أنو
لفععرض ضععمان تعععويض سععريع وكععاف فيمععا يتعمععق بجميععع األضععرار الناجمععة عععن تمععوث ))

القععععائم المتصععععل بالمسععععؤولية تتعععععاون الععععدول فععععي تنفيععععذ القععععانون الععععدولي , البيئععععة البحريععععة
 (.(واإللتزامات الناجمعة عنيعا معن أجعل تقيعيم الضعرر والتععويض عنعو وتسعوية المنازععات

ور بعععة فعععي تعععذليل الصعععععوبات التعععي تعتعععرض الحصعععول عمععععى التععععويض المناسعععب عععععن 
تععم إبععرام عععدة اتفاقيععات تسععتيدف ضععمان تمقععي المضععرورين لمتعععويض , األضععرار البيئيععة
نجد أمثمة ليعذه االتفاقيعات فعي األنشعطة , توقف األنشطةإلى  يؤدي ذلكالمالئم دون أن 

 .وكذلك السفن التي تقوم بنقل البترول, المتعمقة بتشغيل السفن والمنشئات النووية 
بعين كعل معن العدنمارك وفنمنعدا والنعرويج  ٜٗٚٔوأخذت االتفاقيعة الدوليعة المبرمعة ععام    

بين ضحايا التموث العابر لمحعدود والمسعاواة  م التمييزبمبدأ عدوالسويد في مادتيا الثالثة 
أحقيعععتيم فعععي رفعععع دععععاوى التععععويض ععععن التمعععوث أمعععام  بشعععأن بعععين األجانعععب والمعععواطنين

المحعاكم الوطنيععة وتقععديم الععتظمم اإلداري أمععام األجيعزة اإلداريععة المعنيععة فععي البمععد الصععادر 
 (.OCDEة االقتصادية )عنو التموث,كما أخذت بو أيضا منظمة التعاون والتنمي

كما أخذت محكمة التحكيم في قضية مصنع الصير بترايل بكندا بين الواليعات المتحعدة  
عنعععد بمبعععدأ التعععزام الدولعععة بععععدم إحعععداث ضعععرر فعععي بيئعععة دولعععة أخعععرى  ٖٜٚٔوكنعععدا ععععام 

أن تسعم  أو  ال يمكن أليعة دولعة أن تسعتخدم)وجاء في قرارىا  استغالل ثرواتيا الطبيعية
وفععي قضععية التجععارب  (ام إقميميععا بالطريقععة التععي تسععبب اإلضععرار بالععدول األخععرىباسععتخد
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محكمععة النوويععة مععا بععين اسععتراليا ونيوزلنععدا مععن جيععة وفرنسععا مععن جيععة أخععرى  أصععدرت 
أعمنعت فيعو أن)تكعف الحكومعة الفرنسعية ععن  ٖٜٚٔامعرا مؤقتعا فعي  يونيعو  العدل الدوليعة

كما أشارت , ط الغبار النووي عمى إقميم استراليا(إجراء التجارب النووية التي تسبب تساق
معععدى شعععرعية  بشعععأن ٜٜٙٔيوليعععو ععععام ٛالمحكمعععة فعععي رأييعععا االستشعععاري الصعععادر فعععي 

أن )استخدام األسمحة الذرية يحمعل فعي طياتعو اعتعداء عمعى إلى  استخدام األسمحة الذرية
رورة عسععكرية وينفععذ القواعععد الخاصععة بحمايععة البيئععة ... وتععدمير البيئععة الععذي ال تبععرره ضعع

عمدا يتعارض بشكل واض  مع القانون الدولي ,وعمى الدول كافة اتخاذ ما يمزم لحمايعة 
,ونسععتنتج مععن ىععذه األحكعععام البيئععة أبععان النزاعععات المسععمحة وفقععا لقواععععد القععانون الدولي(

واسععتغالل قيعععان  ممكععن مسععائمة الدولععة عنععد ممارسععة حقيععا السععيادي المتمثععل بعععةستكشاف
, أذا ثبعت تعسعفيا فعي اسعتعمال حقوقيعا (ٔ)ار وما تحتيا ضمن حدود الواليعة الوطنيعةالبح
لععم تتخععذ الحيطععة الالزمععة لعععدم اإلضععرار بالبيئععة البحريععة كععأن رافععق أعماليععا تمععك أو  ىععذه

اإلقميميعععة لمعععدول األخرى,لعععذا يؤكعععد أو  الميعععاه الدوليعععةإلعععى  تسعععرب نفطعععي وبكميعععات كبيعععرة
ممارسعععة العععدول السعععاحمية حقوقيعععا السعععيادية عمعععى الجعععرف العععبعض فعععي ىعععذا الصعععدد بعععان 

نما مقيدة بالحفاظ عمى المياه التي تعموه وعدم اإلضرار بيا  .(ٕ)القاري ليست مطمقة واع
 اتفاقيععة بععازل فععي وكععان ذلععك بشععكل واضعع  مبععدأ المنععع والحظععرتععم مععؤخرا التركيععز عمععى و 

وتععم الموافقععة عمييععا الحععدود الععتحكم فععي نقععل النفايععات الخطععرة والععتخمص منيععا عبععر  بشععأن
اليعععدف النيعععائي  ,وٜٜٛٔآذار  ٕٕفعععي  األوروبيعععةحكومعععة والجماععععة  ٙٔٔمعععن جانعععب 

تشععديد الرقابععة عمععى و  ,الحععد األدنععىإلععى  إلتفاقيععة بععازل ىععو خفععض توليععد النفايععات الخطععرة
 نقل النفايات الخطرة المسموح بنقميا عبر الحدود وحددت اتفاقيعة بعازل االلتزامعات العامعة

.كما أشير لممبدأ في المؤتمر الذي انعقد في لمدول إزاء نقل النفايات الخطرة عبر الحدود
بوصعفو تطبيقعا لمقاععدة العامعة التعي تقضعي  ٕٜٜٔمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيعل ععام 

بععان )الوقايععة خيععر مععن العععالج( واعتبععر الوقايععة مععن آثععار التمععوث شععرط لتحقيععق التنميععة 

                                                           

ٚوبٌخ ، ( د.ػّش ؽسٓ ػذط: اسزغالي ؽمٛي إٌفػ اٌّّزذح ػجش اٌؾذٚد اٌذ١ٌٚخ )دساسخ لب١ٔٛٔخ(1)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 18ص، ثال سٕٗ غجغ ، اٌّطجٛػبد)اٌى٠ٛذ(

 . 382ص،  1822ػبَ ، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ)اٌمب٘شح(، د. ٔج١ً اؽّذ ؽٍّٟ: االِزذاد اٌمبسٞ (2)
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, كمععا تأكععد المبععدأ فععي اتفاقيععة (1)الععة عمععى مسععتوى االقتصععاد الععدوليالدوليععة وضععمان العد
 .ٜٜٗٔمكافحة التصحر لعام 

ومن المبادئ العامة المستقرة فعي العنظم القانونيعة الداخميعة والدوليعة,والتي ممكعن الركعون  
وبمقتضعععاه ال يحعععق لمدولعععة  )مبعععدأ حسعععن الجعععوار(ألييعععا لتسعععوية نزاععععات اإلضعععرار بالبيئعععة 

السععععععماح باسععععععتخدامو بطريقععععععة ينععععععتج عنيععععععا إضععععععرار ببيئععععععة الععععععدول أو  قميميععععععااسععععععتخدام إ
الجوار,كتمويث المياه البحرية لمدول المحاذية لسواحل الدولة التي صدرت منيا األنشعطة 
الضارة,وفي حالة خرق الدولة التزاميا بحسن الجوار تتحمعل المسعؤولية الدوليعة ععن ذلعك 

 .(ٕ)صمة ببيئة الدول الجواربالتزاميا بالتعويض عن األضرار الحا
 مبععدأ التعععويض ٕٜٜٔمععن إعععالن ريععو دي جععانيرو بالبرازيععل عععام  ٖٔكمععا اقععر مبععدأ    

كجزاء دولي يفرض عمى الدولة المسببة إلضرار بالبيئة الطبيعية تمت عمى إقميميا لكن 
لية المسععؤو  بشعأن تضعع العدول قانونععا وطنيعا)سعببت تموثعا ععابرا لمحععدود الدوليعة وجعاء فيععو 

والتعععععويض فيمععععا يتعمععععق بضععععحايا التمععععوث و يععععره مععععن اإلضععععرار البيئيععععة,وتتعاون الععععدول 
 بشعععأن أيضععا,عمى وجععو السعععرعة وبمزيععد معععن التصععميم فععي زيعععادة تطععوير القعععانون الععدولي

 سيطرتيا(.أو  المسئولية والتعويض من جراء أنشطة تدخل في نطاق واليتيا
 وفعىيئة عن طريق عقد المعاىدات الدوليعة كما ثبت معالجة اإلضرار التي تمحق بالب  

 ٜٜٔٔؤٜ٘ٔ ععاميالمعاىعدات واالتفاقيعات الدوليعة المبرمعة بعين  ىذا اإلطار بمغ عدد 
معععن  ٘٘( والمعععادة ٖف) ٖ٘المعععادة  إذ قضعععت دوليعععة اتفاقيعععة ٕ٘ٔمجعععال البيئعععة  فعععي

الخعععععاص بالنزاععععععات  ٜٜٗٔاألول الممحعععععق باتفاقيعععععات جنيعععععف لععععععام  ٜٚٚٔبروتوكعععععول 
أساليب لمقتال معن شعأنيا أن تضعر بالبيئعة أو  محة الدولية حظر استخدام أية تقنياتالمس

لعععععام  إضععععرار التمععععوث بععععالنفط,واالتفاقيععععة الدوليععععة حععععول المسععععؤولية المدنيععععة عععععن الطبيعية
إذ ألقعععت ىعععذه االتفاقيعععة ععععبء المسعععؤولية وتبععععة التععععويض ععععن اإلضعععرار التعععي  ٜٜٙٔ

بحرىعا أو  تصريف النفط من السعفن فعي إقمعيم دولعةأو  يسببيا التموث الناجم عن انسياب
                                                           

، اإلسىٕذس٠خ، ت اٌؾٍٛ: لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌذاس اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ( ِبعذ ساغ1)

 .20ص، 1888َ

داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ، ( د. س٠بض صبٌؼ أثٛ اٌؼطب: ؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ ِٕظٛس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼب2َ)

 .4ص، 2008، )اإلسىٕذس٠خ(
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اإلقميمععي عمععى مالععك السععفينة وفقععا لمادتيععا الثالثععة واسععتبعدت االتفاقيععة عمميععا المسععؤولية 
 المباشرة لمدولة.

البحععري أبرمععت العديععد مععن االتفاقيععات ومععن أىععم تمععك االتفاقيععات  الضععرروفععي مجععال     
شباط  ٙٔض المتوسط من التموث التي عقدت في حماية البحر األبي بشأن تمك المبرمة

فعععي الفقعععرة )أ( معععن المعععادة الثانيعععة معععن  الضعععرر بمعععوارد البحعععرإلعععى  والتعععي أشعععارت ٜٙٚٔ
 يعععر أو  االتفاقيعععة المعععذكورة بعععالقول )يقصعععد بعععالتموث قيعععام اإلنسعععان سعععواء بصعععورة مباشعععرة

مما يسعبب أثعارا , ية البيئة البحر إلى  إيو صنوف من الطاقةأو  بةدخال أيو مواد, مباشرة
, أن تكون مصدر خطعر عمعى الصعحة البشعريةأو  ,كةلحاق الضرر بالمواد الحية, ضارة

فسعععادا لنوعيعععة ميعععاه البحعععر , وعائقعععاً لمنشعععاطات البحريعععة بمعععا فعععي ذلعععك صعععيد األسعععماك واع
نقاصععا لمععدى التمتععع بيععا ضععرورة حمايععة البيئععة مععن إلععى  .كمععا ورد اإلشععارة(ٔ)المسععتخدمة واع

البند الخعامس معن المبعادئ العامعة المدونعة فعي الميثعاق الععالمي لمطبيععة لععام  فيالتموث 
حتععععى أثنععععاء , إحتععععرام الطبيعععععة وعععععدم جععععواز تعطيععععل عممياتيععععا األساسععععية بشععععأن ٕٜٛٔ
يجععب أن تصععان الطبيعععة مععن التععدىور النععاجم عععن )عنععدما نصععت عمععى أنععو ), الحععروب
قعرر , معن الميثعاق (ٕٓ)د أن المبعدأ ج(. في حين ن(األنشطة العدائية األخرىأو  الحرب

 ( .(بأنو ))يجب تحاشي األنشطة العسكرية الضارة بالطبيعة
اىتمععام المنظمععات الدوليععة, إذ أوصععت الجمعيععة العامععة  مشععكمة حمايععة البيئععةوحععازت     

حمايععة  بشععأن ( بععايالء مزيععد مععن األىميععةٜٜٓٔ) ٕٚ/٘ٗلةمععم المتحععدة فععي قرارىععا رقععم 
 ٕٜٜٔفعععي  ٖٙ/ٙٗذي العععرقم آخعععر  ء الخارجي,كمعععا ألحقتعععو قعععراروصعععيانة بيئعععة الفضعععا

حظر دفن النفايات المشعة واتخاذ التدابير الالزمة لحماية البيئة فعي أوقعات النعزاع  بشأن
المسم .كما ثبت لمجمس األمن الدولي احد أجيزة منظمة األمم المتحدة الستة تدخال في 

 بشأن ٜٜٓٔ عام في (ٗٚٙ) ه ذي الرقمقرار وكان ذلك واضحا في  معالجة تموث البيئة
عن األضرار الحاصمة ببيئة الكويت من ىعواء وفقا لمقانون الدولي إقرار مسؤولية العراق 

األضعععرار  تمعععك التععععويض ععععن وتربعععة ومعععاء والتعععي سعععتقع فعععي المسعععتقبل,وألزم الععععراق دفعععع
                                                           

ِطجؼخ ، 1892ٍجؾبس ٚفمب الرفبل١خ لبْٔٛ اٌجؾبس ٌؼبَ د. عبثش ئثشا١ُ٘ اٌشاٚٞ: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌ (1)

 .  16ص، 1898، عبِؼخ ثغذاد 
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بمسععؤوليتو  يععذكر العععراق)) مععن القععرار أعععاله والععذي جععاء فيععو الفقععرة الثامنععةبموجععب نععص 
إصععابات تنشععأ فيمععا يتعمععق بالكويععت والععدول أو  عععن أيععة خسععائر, بموجععب القععانون الععدولي

حتاللععو  يععر المشععروع لمكويععت(( ,ثم األخععرى ورعاياىععا وشععركاتيا نتيجععة الغععزو العراقععي واع
أكععد فيععو مععن و  لمقععرار السعابق ٜٜٔٔفععي أبريععل  (ٚٛٙ)مجمععس األمععن الععدولي قعراره  الحعق

 ةخسعار بمقتضى القانون الدولي ععن أيعة  مسئول)( عمى أن العراق )ٙٔ)جديد في الفقرة 
ستنفاد الموارد الطبيعية , ضرر مباشرأو  مباشرة  ,بما في ذلك الضرر الالحق بالبيئة واع
نتيجععة الغععزو العراقععي , شععركاتياأو  رعاياىععاأو  ضععرر وقععع عمععى الحكومععات األجنبيععةأو 

حتاللععو  يععر المشععروع لمكويععت ر وتععدخل مجمععس األمععن بنععاء عمععى مطالبععة وجععاء قععرا(.(واع
المععادة الكويععت بععةقرار مسععؤولية العععراق وتحميمععو التبعععات القانونيععة الدوليععة بموجععب حكععم 

حظععر إسععتخدام وسععائل القتععال التععي الصععادر ل ٜٚٚٔمععن البروتوكععول األول لعععام  (٘٘)
يمعععة األمعععد يتوقعععع منيععا أن تسعععبب األضعععرار البالغعععة الواسعععة اإلنتشعععار الطو أو  يقصععد بيعععا

دولة الكويت في مطالبة وكان ىذا من بين الحجج التي استندت ألييا , بالبيئة الطبيعية 
وثرواتيا الطبيعيعة  بالتعويضات عن األضرار التي لحقت بالممتمكات واألشخاصالعراق 

معععن ىعععواء وتربعععة وميعععاه البحعععر  الطبيعيعععة تيعععابيئفعععي وتقعععدير قيمعععة الخسعععائر التعععي لحقعععت 
كمععا تععدعي دائمععا  يامععوت مئععات الطيععور واألحيععاء البحريععة وتمويععث سععواحمإلععى  باإلضععافة

صدار قعراره المشعار (1)في المحافل الدولية  والذي من خالليا استطاعت إقناع المجمس واع
تتععاون األمعم المتحعدة معع وفي شان حماية البيئة معن اإلضعرار الغيعر المألوفعة  آنفا.إليو 

م أنشعئت منظمعة 1993ل حمايعة البيئعة ففعي ععام الكثير من المنظمات األخعرى فعي مجعا
الصععميب األخضعععر العععدولي فعععي جنيعععف لتعمعععل بالتععععاون معععع األمعععم المتحعععدة عمعععى حمايعععة 

 .البيئة من الكوارث والمموثات
وسععاىمت المععؤتمرات الدوليععة بشععكل فاعععل فععي الحععد مععن وقععوع األضععرار بالبيئععة الطبيعيععة 

ين التقريععر الخععامس لمععؤتمر العمععل الععدولي وبععقبععل حععدوثيا ومعالجععة آثارىععا بعععد وقوعيععا 

                                                           

ِغٍخ دساسبد ، ( د. ثذس٠خ ػجذهللا اٌؼٛظٟ: "" اٌّسإ١ٌٚـخ اٌذ١ٌٚــخ ٌٍؼــشاق ػٓ اٌذِـبس اٌج١ئــٟ "1)

سعت  –اٌسٕخ اٌسبثؼخ ػششح  –اٌؼذد اٌشاثغ ٚاٌسزْٛ ، اٌخ١ٍظ ٚاٌغض٠شح اٌؼشث١خ )عبِؼخ اٌى٠ٛذ(

 .222ص، 1882٘ـ اٌّٛافك ٠ٕب٠ش  1411
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( بععععععأن " التنميععععععة اإلقتصععععععادية وزيععععععادة اإلنتاجيععععععة واإلسععععععتقرار ٜٗٛٔعععععععام  ٓٚ)الععععععدورة 
ولكععن أيضععا عمععى , اإلجتمععاعي أمععور ال تتوقععف فقععط عمععى وفععرة وسععائل اإلنتععاج المتاحععة
لععى حععد بعيععد عمععى , ظععروف وبيئععة العمععل وكععذلك عمععى مسععتوى صععحة العمععال ورفععاىيم واع

ظععروف حيععاة أسععرىم وخصععائص بيئععة حيععاتيم بشععكل عععام".وفي الغالععب تعععالج المععؤتمرات 
التعي أو  التي تقع في المناطق التعي ال تخضعع لسعيادة دولعة أخعرىمشاكل التموث البيئي 

القمعة  فعي  العدول الصعناعية الكبعرى,إذ تناولت  (ٔ)عمى طبقة األوزونتؤثر بشكل كبير 
لتصعععدي سعععبل ا مٜٜٛٔيوليععو  كبععرى فعععي بعععاريسالخععامس عشعععر لمععدول الصعععناعية ال

والتوصععيات التععي  , وتععرجم ىععذا التحععرك فععي القععراراتاألوزونلمخععاطر نضععوب طبقععة 
 فوريعععة لفيعععم تعععوازن البيئعععة وحمايتعععو إجعععراءاتاتخعععاذ يعععا )أىم القمعععة, صعععدرت ععععن معععؤتمر

ن منظمعة تععاو  ... إنشعاءفيعم مشعترك لممحافظعة عمعى البيئعة سعميمة ومتوازنعةإلعى  وصوالً 
السياسعععات  وتنميعععة اقتصعععادية لمبيئعععة تأخعععذ فعععي االعتبعععار مشعععكالت البيئعععة عنعععد رسعععم

الفقيرة عمى المشاركة في حمايعة البيئعة عبعر  حث الدول ...االقتصادية لمدول الصناعية
 .(مساعدات التنمية التي تقدم ليا

, نععا( مععن إعععالن فيئٔجععاء البنععد ), والرتبععاط الحععق فععي الصععحة بععالحق فععي بيئععة نقيععة  
أن , مٖٜٜٔيونيعو  ٕ٘الذي أقره المؤتمر الععالمي لحقعوق اإلنسعان فعي , وبرنامج العمل

والمخمفععات , يعتععرف بععأن اإللقععاء  يعر المشععروع لممععواد, المعؤتمر العععالمي لحقععوق اإلنسعان
 يحمل في طياتو تيديدا خطيرا لحق اإلنسان في الحياة والصحة., السمية والخطرة

منظمععة المععدن مععن خععالل  الحمايععة القانونيععة لمبيئععةتععم معالجععة وعمععى المسععتوى العربععي    
بدراسعة  (المعنيالمعيعد العربعي إلنمعاء المعدن)العربية وجيازىا العممي الفني المتخصعص 

 (ٕ)البيئعي  الضعرر البيئعة الحضعرية والتععرف عمعى مشعكالت المعدن العربيعة الناتجعة ععن
 خالل برامج التدريب والخدمات ومن الدراسات العممية والتطبيقية إعدادوذلك من خالل 

                                                           

ِمبي ِٕشٛس ػٍٝ  ِٛلغ ، ١٘ضُ ِغّذ صبثذ: اٌّشىالد اٌج١ئ١خ فٟ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ ٚسجً ِؼبٌغزٙب  (1)

  .3ص، 15/2/2016رأس٠خ اٌض٠بسح ، http://www.arabgeographers.net االٌىزشٟٚٔ

 اٌصفؾخ ٔفسٙب.ٚاٌّصذس ( 2)
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اىتمامات منظمة المدن العربية ومعيدىا تنظيم المعؤتمرات والنعدوات  وشممت,االستشارية
  :وكما يأتيبعض منيا إلى  نشير, البيئة تناولت قضايا العممية التي

 بغعداد ععام الذي عقد في (البيئة الصحية في المدن العربية)المؤتمر العام الرابع عن .ٔ
 والدراسعات التعي عالجعت الموضعوع معن جميعع جوانبعو فعي األبحعاثم وصعدرت ٜٗٚٔ

 . (البيئة الصحية في المدن العربية)كتاب بعنوان 
التي عقدت فعي  (العربية دور البمديات في حماية البيئة بالمدن)الندوة العممية حول  .ٕ

 .مٜٔٛٔالكويت عام 
نعععايف العربيعععة لمعمعععوم أكاديميعععة ون معععع التعععي عقعععدت بالتععععا (المدينعععة والكعععوارث)نعععدوة .ٖ

وذلععععك فععععي مدينععععة تععععونس عععععام  (والتععععدريب األمنيععععة)المركععععز العربععععي لمدراسععععات  األمنيععععة
 .مٜٙٛٔ

فععي الواقععع أن أول محاولععة جععادة فععي منطقععة الخمععيج العربععي لمحاربععة التمععوث كانععت عععام 
يعععة . والتعععي حعععين أنشعععئت فعععي الكويعععت المنظمعععة اإلقميميعععة لحمايعععة البيئعععة البحر , م ٜٜٚٔ

اإلمععارات , المممكععة العربيععة السعععودية, قطععر, عمععان, الكويععت, ضععمت كععال مععن البحععرين 
يععران . وقععد قامععت سععكرتارية ىععذه المنظمععة منععذ عععام , العربيععة المتحععدة  م ٕٜٛٔالعععراق واع

كمعععا نظمعععت دورات تدريبيعععة , (ٔالضعععرر)بةنجعععاز ععععدة بعععرامج لحمايعععة البيئعععة البحريعععة معععن 
ونععدوات لمععدول األعضععاء بيععدف زيععادة القععدرات العمميععة والتقنيععة  وورش عمععل, جماعيععة 

لدى شعوب المنطقة . وقد تدرب مئعات األشعخاص فعي مجعاالت ععدة مثعل اخعذ العينعات 
ععالوة , ومثل تعداول المعمومعات وصعيانة المععدات, المموثة بالنفط و ير المموثة وتحميميا

تشعغيل مععدات مكافحعة التمعوث  وعمعي, عمى مكافحة التموث البحري وضبطو ومعالجتعو 
 .بالنفط وصيانتو وتخزينيا

وتؤكععد منظمععة السععالم األخضععر العالميععة التععي تعنععى بشععؤون البيئععة أن أسععرائيل تخععزن    
أكثععر مععن خمسععين ألععف طععن مععن النفايععات السععامة فععي براميععل  يععر محكمععة األ ععالق فععي 

                                                           

ثؾش ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ ، اٌؾٛسٕٟ : ؽّب٠خ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ ِٓ اٌزٍٛس( غالي ثٓ س١ف ثٓ ػجذهللا 1)

، 2/8/2016رأس٠خ اٌض٠بسح ، http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netاالٌىزشٟٚٔ 
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http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/
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أن التصعدعات قعد إلعى  ءوتشعير تقعديرات العممعا, منطقة " رامات جوفيو " بصحراء النقب
فععي تمععك المسععتودعات فععي مطمععع التسعععينات وأصععبحت مصععدرا محععتمال  بععدأت بععالظيور

وبحسععب تقععديرات , النوويععة األمعر الععذي ييععدد المنطقععة بكارثعة حقيقيععة اإلشعععاعاتلتسعرب 
 . (1)القاتمة السرطانيةتسبب ستة أنواع من األمراض  اإلشعاعاتالعمماء فأن تمك 

 المثح  الخامس
 الحماية القضائية لمثيئة 

من المنازعات البيئية التي تنشأ بين ثبت لمتحكيم الدولي دور واض  في تسوية عدد     
 ٕٜٜٔدولتين وذلك بموجب العديد من اإلتفاقيات الدولية متعددة األطراف مثل معاىعدة 

, (OSPARConvention ٕٜٜٔحماية البيئة البحرية لشمال شعرق األطمسعي ) بشأن
تفاقيعععة ميعععاه السعععند , ٕٜٛٔدة األمعععم المتحعععدة لقعععانون البحعععارومعاىععع ومعاىعععدة , ٜٓٙٔواع

ومععن القضععايا , .(Rhine Chlorides Conventionٜٙٚٔكمورايععد الععراين 
البيئية التي حسميا التحكيم الدولي قضية مصنع لصير المعادن في مدينة بترايعل بكنعدا 

تحععدة األمريكيعة حصععول أضععرار فععي ونتيجعة األدخنععة المتصععاعدة منعو ادعععت الواليععات الم
الثروة الحيوانيعة ومعزارع ععدة فعي واليعة واشعنطن والمنعاطق المجعاورة وذلعك لقعرب المصعنع 

اتفععق الطععرفين عمععى أحالععة  ٖٜ٘ٔابريععل  ٘ٔمععن حععدودىا التععي تفصععميا عععن كنععدا وفععي 
والقاضععي  ٜٖٜٔأكتععوبر  ٛٔالمحكمععة تحكععيم وأصععدرت األخيععرة حكميععا فععي إلععى  النععزاع
لية كععدنا عععن اإلضععرار التععي أحععدثتيا أنشععطة المصععنع الكععائن بأراضععييا وبتعععويض بمسععئو 

الواليععععععات المتحععععععدة األمريكيععععععة عععععععن األضععععععرار التععععععي لحقتيععععععا نتيجععععععة أنشععععععطة المصععععععنع 
الضارة,وأرسعععى الحكعععم مبعععادئ قانونيعععة دوليعععة مفادىعععا حسعععن الجعععوار وععععدم التعسعععف فعععي 

أو  حو يسبب ضرر إلقميم دولة أخرىاستعمال الحق في استعمال الدولة إلقميميا عمى ن
 يضر بممتمكات أشخاص دولة أخرى.

العرأي فعي  كما تأكدت معالجة الضرر البيئي بصعوره رئيسعو عمعى المسعتوى القضعائي    
, ٜٜٙٔاألستشاري لمحكمة العدل الدولية أثناء نظرىا لقضية األسعمحة النوويعة فعي ععام 

                                                           

                                                                                                                                                                   .14، ص1888، اٌٛغ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخِٕظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍسط١ٕ١خ، دائشح اٌؼاللبد  ( ِٕشٛساد1)
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العناصر التي تدخل في تقييم ما اذا كان حيث ذكرت المحكمة أن أحترام البيئة ىو أحد 
" عمععى الععدول أن تأخععذ  :العمععل العسععكري قععد جععرى وفقععا " لمبععدأ الضععرورة " وذكععرت أنععو

فعي الحمايعة عنعد تقيعيم معا ىعو ضعروري ومتناسعب فعي سععييا لتحديعد  األعتبارات البيئية 
 .(1) األىداف العسكرية المشروعة "

بحعععار الدوليعععة المشعععكمة بموجعععب اتفاقيعععة األمعععم وعقعععد االختصعععاص معععؤخرا لمحكمعععة ال    
,المرفوععة معن (ٕ)لمنظعر فعي المنازععات البيئيعة البحريعة ٕٜٛٔالمتحدة لقانون البحار ععام

الدوليعععععة والداخميعععععة( المعنويعععععة والطبيعيعععععة وىعععععذا معععععا يميعععععز )كافعععععة األشعععععخاص القانونيعععععة 
ات الدوليععة اختصاصعيا ععن اختصعاص محكمعة الععدل الدوليعة العذي يقتصعر عمعى النزاعع

واالختصععاص القضععائي فععي أعمععال  ,التععي أطرافيععا مععن أشععخاص القععانون الععدولي فقععط
الضععرر البيئععي المرتكبععة مععن قبععل أفععراد عععاديين ضععد عناصععر بيئععة دولععة مععا يحكمععو مبععدأ 
عالمية العنص الجنعائي العدولي ومفيومعو وجعوب تطبيعق العنص الجنعائي عمعى كعل جريمعة 

ولة أيا كان اإلقميم العذي ارتكبعت فيعو وأيعا كانعت جنسعية يقبض عمى مرتكبيا في إقميم الد
,فتثبعععت لكعععل معععن المحعععاكم الوطنيعععة لمدولعععة الضعععحية والعععدول التعععي تعععؤثر عمعععى (ٖ)مرتكبيعععا

مناخيا الطبيعي وعناصر تربتيا ىذه أألعمال ولكعل دولعة عنعد الضعرورة أذا ارتكبعت فعي 
مالحقة ومعاقبعة مسعببي أحوال وظروف معينة يكون من الصعب عمى الدولة المتضررة 

الضرر البيئي كأن ترتكب أنشطة التموث في المياه الدوليعة التعي ال تخضعع لسعيادة دولعة 
معينعععة,أما أذا ثبععععت بأنيععععا ارتكبععععت بقصععععد ىعععالك فئععععة معينععععة أم مجتمععععع معععععين كةعمععععال 
الضعععرر اإلشععععاعي والمجعععرم دوليعععا تضعععحى معععن الجعععائز النظعععر فييعععا معععن قبعععل المحكمعععة 

اإلعمعععال الجرميعععة الخاضععععة توصعععيف نظاميعععا األساسعععي ب اكتفعععىالعععذي يعععة الجنائيعععة الدول

                                                           

Ryan Gilman ،(1)Expanding Environmental justice after war: The Need for 

Universal Jurisdiction over Environmental War Crimes ،Colo. J . Int'l 

Envtil. L.& Pol 'y Vol.22:3 2011 .P.453                                                        

، الرفبل١خدساسخ رأص١ٍ١خ فٟ األٔظّخ اٌٛغ١ٕخ ٚا، ( د.اؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ سالِخ: لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ2)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 523ص، َ(1882، ٘ـ  1419)، 1غ، إٌشش اٌؼٍّٟ ٚاٌّطبثغ، عبِؼخ اٌٍّه سؼٛد

، اٌمب٘شح، (6داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ )غ، ( د.ِؾّٛد ٔغ١ت ؽسٕٟ: ششػ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد )اٌمسُ اٌؼبَ( 3)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 120ص، 1898
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ويمكعن أن يعدرج تحعت إطعاره ,(ٔ) غير المشروعةالاألعمال لمنظر من قبل المحكمة بأنيا 
عمى ىذا األساس جرائم األضرار بالبيئة بعناصرىا العثالث المعاء واليعواء والتربعة أذا نعتج 

مرتكبيا دولة أم أفراد عاديين سيما وان القانون عنيا إبادة جنس بشري معين سواء أكان 
الدولي المعاصر رتب عددا من القواعد تعاقعب الفعرد مباشعرة الرتكابعو جعرائم ذات طبيععة 

 .(ٕ)دولية كجرائم ضد السمم العالمي
قعععانون جنسععية الضعععالعين بمثععل ىعععذه األفعععال ال يسعععري إزاء ىععذه الجريمعععة  بشععأن أمععا    

لبيئععة فععي البحععار الدوليععة تجععردىم مععن جنسععيتيم,وليس المقصععود لكععون جععرائم األضععرار با
نما المقصود إلى  بالتجريد من الجنسية فقدىا فقدا كامال بالنسبة جميع آثارىا القانونية ,واع

ىنا ىو التجريد فقط من حيث االختصاص القانوني بنظر أفعال الضرر البحري والحكم 
حتعى , وطنيعة معةدولعي وليسعت مجعرد جريع إذ تبقى جرائم الضرر البيئي ذات طعاب, فييا

ومععن شععأنيا , فيععي ُتيععدد الجماعععة الدوليععة, اإلقميمععي لدولععة مععا لععو ارتكبععت فععي البحععر
 . المساس بمصالحيا

 الخاتمة

 أىميعةيتجمى مدى  الحماية القانونية لمبيئة في االتفاقات الدوليةمن خالل البحث في    
لععو اثععر الععذي أصععب   ب بةلحععاق الضععرر بالبيئععةأقععرار المسععؤولية القانونيععة إزاء مععن يتسععب

حيعاة المجتمعع العدولي,وتبين بعأن األضعرار بالبيئعة الطبيعيعة ومسعائمة مرتكبيعا فعي  مباشر
وتعويض المتضرر واقع الزم المجتمعات منذ القعدم إال أن فكعرة تنظعيم الحمايعة القانونيعة 

العدول ول معرة معن جانعب أثيعرت بصعورة صعريحة أل لمبيئة وتقنينيعا عمعى المسعتوى العدولي
التعاريا  لعذلك يشعكل معؤتمر اسعتوكيولم ٕٜٚٔاستوكيولم فعي السعويد  مؤتمرانعقاد  أبان

ونقطة تحول في الحماية القانونية لمبيئة عمى المستوى الدولي الحقيقي لالىتمام موضوع 
 أبعععععاد ت المناقشععععات التععععي أثيععععرت فععععي المععععؤتمراتخععععذ إذ القععععانون الععععدولي البيئععععيتععععاريا 

فيمعععا بععععد المصعععدر  وأصعععبحت, طعععورات بمغعععت معععن األىميعععة معععا لعععم يكعععن يتوقعيعععا أحعععدوت
                                                           

 (1) Bronlie lawyer  ،Principles of public international law ،Q.C.D.C.L. 

F.B.A.Oxford 1979 ،p244.     

، 6غ، ( ٠ٕظش:أسزبرٔب د. ػصبَ اٌؼط١خ: اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ، ِذ٠ش٠خ داس اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش2)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 520َ(، ص2001)ثغذاد، 
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الوصععف القععانوني ألنشععطة األسععاس لمجموعععة مععن التطععورات الالحقععة التععي  يععرت تمامععا 
أن اليدف من خاتمة بحثنا إلى  وأود أن أشير في نياية البحث, الدول ذات األثر البيئي

توصعمنا الجوىريعة التعي  االسعتنتاجاتنمعا بيعان ليس تمخيص ما كتبت فيعو بيعذا الصعدد واع 
وذكععععر األقتراحععععات الضععععرورية لتطععععوير وتفعيععععل دور الحمايععععة القانونيععععة لمبيئععععة فععععي  ألييععععا

 االتفاقات الدولية وسأشير ألييا طيا:
  االستنتاجات:

نستنتج من قراءة تحركات المجتمع الدولي إزاء الحماية القانونية لمبيئة في االتفاقات 
 ة ما يأتي:الدولي

أوال: أولت الشريعة اإلسالمية اىتماما خاصا بالبيئة الطبيعية لإلنسان وحرمت األنشطة 
 عالتي تضرىا وقررت عدد من الوسائل الوقائية التي تحمي مكونات البيئة قبل وقو 

النشاط الضار بيا وبذلك سبق الدين اإلسالمي كل التشريعات الوضعية ذات الشأن 
تسم بالحداثة ؛ حد من ا ثار الضارة ليا فالتشريعات الوضعية البيئية تبحماية البيئة وال

البيئية التي عاشيا و  التكنولوجيةو  الصناعية كان كرد فعل لمتطوراتيا ذلك أن سن
 المجتمع الدولي المعاصر 

ثانيا: الدول بمفردىا  ير قادرة أن تتصدى وتكاف  أنشطة األضرار بالبيئة سيما أذا ما 
الحروب وفي المناطق التي ال تخضع لسيادة دولة محددة مما يقتضي عمى  تمت أثناء

كافة الدول أن تتعاون وفق آليات التعاون الجماعي المشترك لموقوف عمى أسبابيا 
واتخاذ ما ينبغي لمكافحتيا بوسائل شتى عمى أن تكون تمك الوسائل تكفل سيادة الدول 

 وتحت إطار القانون الدول العام.

بحماية البيئة الطبيعية بالر م مما  معنيفتقر المجتمع الدولي لوجود جياز دولي ي :ثالثا
في  الخاص بمعالجة مشكمة األضرار بالبيئة ٕٜٚٔمؤتمر استوكيولم تمخض عن 

األمم جياز دولي تابع لمنظمة  إذ تم وضع لمسات إلنشاءديسمبر من العام نفسو 
لمحد من األضرار بالبيئة وتم لضرورية بتقديم البيانات والمعمومات ا المتحدة يختص

لمتمييد إلنشاء جياز دولي لحماية و   ( PNUE)المتحدة لمبيئة األممبرنامج أنشاء 
من اجل , في العمل جالبرناما ىذقد أسيمت وظائف البيئة الذي لم يزل لم يرى النور و 



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةكلية القانون للعلوم القانونية  مجلة

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

27 

مية ونشر ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة ومتابعة الوضع البيئي الدولي وتن
مجال البيئي وتمويل برامج الالمعارف البيئية لمتنسيق بين الجيود الوطنية والدولية في 

لمدول المتضررة بيئيا بسبب األنشطة وتقديم المساعدات الالزمة في الدول النامية البيئة 
الدولية وفي مقدمتيا العراق بالر م من أنيا مساعدات تتسم بالطفيفة ال تفي بالغرض 

اتو ذلجان فرعية أخرى عديدة تعنى بالموضوع  أنشئتكور ممذاالبرنامج ا ىذجانب  والى
 الدولي . المجمس االقتصادي واالجتماعي إطارفي 

ثالثا: تعد أنشطة الدول واألفراد الضارة بالبيئة أعمال  ير مشروعة طبقا لقواعد القانون 
يض المتضرر منيا سواء أكانت الدولي البيئي يترتب عمييا قيام المسؤولية الدولية وتعو 

حماية البيئة الطبيعية من مقضاء دورا في ل األضرار معنوية أم أضرار مادية,وثبت
ال تتجعاوز بضعع بالر م انيا في المنازعات البيئيعة  صدرتاألحكام القضائية التي خالل 
ة القانونيالقواعد وتوصيف البيئي  الضررالمسؤولية عن تركزت عمى أقرار أحكعام 

الصال  ألنيا تيدف عمى تحقيق قواعد آمرة  بوصفياحماية البيئة الدولية ذات العالقة ب
بيئة األفراد من األضرار الناتجة عن تصرفات البشر,وال  حماية بشأن المتعمقالعام 

االتفاق عمى خالف فحواىا ألنيا من النظام أو  يجوز ألحد مخالفتيا ميما كانت صفتو
 محكمة التحكيم بعين كنعدا تحكمإذ موث اليواء عبر الحدود مجال تالعام,سيما في 

كند التي تبععد في في قضية مصنع صير المعادن الواقع , الواليعات المتحعدة األمريكيعةو 
 أمريكافي مدينعة واشنطن حيعث ادععت "  " TRAIL سعبعة أميعال ععن واليعة " ترايعل

فحكمت , الثروة الحيوانيةو  بالمزارع أن األدخنعة المتصعاعدة ألحقت أضرارا بالغة
بيئتيا الطبيعة النباتية  تالتي لحقت بمكوناععن األضعرار يا المحكمة بتععويض

  والحيوانية.
بيان الحماية القانونية لمبيئة في االتفاقات ندرة الدراسات والبحوث التي تيتم برابعا: 

يم البيانات والمعمومات ضعف تعاون المؤسسات المعنية بتقدإلى  الدولية باإلضافة
في مجال مدى المسؤولية المترتبة عمى  البحث العممي أ راضالضرورية التي تخدم 

 .من يخالف أحكام القانون الدولي البيئي
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 :مقترحاتال
:دور الحماية القانونية لمبيئة مراعاة المقترحات ا تيةلتفعيل  يرى الباحث  

جانبعو عمعى سعائر االتفاقعات الدوليعة المعنيعة ضرورة انضمام الععراق والتصعديق معن  :أوال
اىتمععام المجتمععع الععدولي وتعريفععو بمععدى  بوأجععراء التنسععيق الععالزم السععتقطابحمايععة البيئععة 

األضععرار التعععي لحقععت بمكونعععات البيئععة العراقيعععة نتيجععة الحعععروب واسععتخراج العععنفط والغعععاز 
ومعععدى مطابقتيعععا واالسعععتخراج واإلنتعععاج  بعععدون وضعععوح مععععايير جعععودة عمميعععة االستكشعععاف

معععا يتععععرض لعععو البمعععد معععن تمعععوث مياىعععو نتيجعععة إلعععى  لمشعععروط والسعععالمة البيئيعععة باإلضعععافة
وضععمن ىععذا  تصععرفات دول الجععوار وطمععب مسععاعدتو فنيععا وماليععا لمعالجععة تمععك األضععرار,

 بشعأن تحعت رعايعة المنظمعات الدوليعة واإلقميميعةعقعد معؤتمر دولعي ضعرورة ىناك السياق 
الطبيعيعة لمععراق واألمعراض التعي نتجعت عنيعا  ةر التعي لحعق بالبيئعالتعريف معدى األضعرا

 وأثرىا في جوانب الحياة األخرى.
تفعيعععل دور الحمايعععة القانونيعععة أن يقعععف الجميععععع حكومعععات وشععععوبًا فعععي ثانيعععا: معععن المفيعععد 
الدولية في عقد االتفاقات الدولية لمعالجة مشكمة تضعرر تنسيق الجيود لمبيئة الطبيعية و 

سائر مصعادر التمعوث وحظرىعا دوليعا سعيما  ىكما ينبغي تشديد الرقابة عمالطبيعية  البيئة
فعي مجععال الصعناعة التععي أضعحت السععبب العرئيس فععي اسعتنزاف المععوارد الطبيعيعة وشععيوع 

أنشعععطة الشعععركات  ىمشعععكمة العصعععر المتمثمعععة بالتصعععحر كمعععا ينبغعععي تشعععديد الرقابعععة عمععع
آالت يعتقععد تععؤثر عمععى عناصععر أو  ر بمععوادتعامععل المسععتثم االسععتثمارية سععيما فععي حالععة

أنيععا ليععا آثععار أو  البيئععة الطبيعيععة الععثالث التربععة والمععاء واليععواء فععي القطععاع المععرخص لععو
 عمى بيئة القطاعات األخرى في البحار الدولية واإلقميمية .

 الضمانات أىم حدكأ الدولي الترخيص ثالثا: تقتضي الحماية القانونية لمبيئة تفعيل دور
فشرط الترخيص ينبغي أن يقنن  الطبيعية عمى المستوى الدولي البيئة لحماية الوقائية
األنشطة ذات احتمالية تأثيرىا عمى البيئية مثل أنشطة التصنيع الكيماوي  ممارسةدوليا ل

واإلشعاعي والصيد البحري ونقل النفايات والنفط عبر البحار وتصريف مياه 
ة والوطنية لمشركات والدول التي تنتج عن أنشطتيا ضررا البزل,وتشديد العقوبات الدولي

قرار مبدأ التعويض العادل  بيئيا ومراعاة سرعة اتخاذ اإلجراء القانوني تجاه المخالف,واع
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عن األنشطة الضارة بدفع قيمتو لةشخاص المتضررين منيا.ورفع قدرات األجيزة 
 الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الضرر البيئي.

تفعيل إالجراءات القانونية لمنظمة أوبك لحماية البيئة الطبيعية نتيجة أنشطة  :ارابع
تنفيذ التقنيات و  شجيع البحث والتطوير لتكنولوجيا كفاءة الطاقةأعضائيا من خالل ت

,كما ينبغي  بين الدول المصدرة لمنفط التأكيد عمى تعزيز التعاون الدوليو  األكثر تقدما
ومنظمة الصحة العالمية  ةمتخصصة كمنظمة الزراعة والتنميتفعيل دور المنظمات ال

والتأكيد عمى دور الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بوصفيا معنية بحظر استخدام األسمحة 
الغالف الجوي )األوزون(( من األعمال )الكيميائية بغية المحافظة عمى طبقة اليواء 
 ة الدولية.الحربية الخارجة عن السياقات القانونية العسكري

ضرورة توجو المجتمع الدولي نحو وضع آلية قانونيعة لضعمان الحمايعة القانونيعة  خامسا:
لدورىا األشجار وتوسيع الغابات لمبيئة من خالل إلزام الدول بتبني سياسة تشجيع زراعة 
الخضععععراء والمصععععدات  األحزمععععةفععععي تثبيععععت التربععععة وتمطيععععف الجععععو والتوسععععع فععععي زراعععععة 

 التصععحر والتغيععر المنععاخي مكافحععة آفععةو  االىععوار والمسععطحات المائيععةالطبيعيععة وتأىيععل 
سععيما فععي المععدن التععي تشععيد كثافععة سععكانية كبيععرة كالعواصععم السياسععية والمععدن الصععناعية 

ععععن كن ومرافعععق المعععاء والصعععرف الصعععحي فضعععاًل اتعععوفير مسععع لمعععا تتطمبعععو معععنوالتجاريعععة 
 ا.فييالمواصالت و وسائل واالتصاالت وازدياد  الضوضاء

سادسععععا: إجععععراء تحميععععل دوري كيميععععائي وحيععععوي لممععععاء المعععععد لمشععععرب بواسععععطة مختبععععرات 
متخصصععععة لضععععمان جودتو,والمحافظععععة عمععععى سععععالمة الميععععاه الجوفيععععة مععععن خععععالل دفععععن 

نشععاء النفايععات المشعععة فععي بعععض الصععحارى المحععددة بغيععة منععع تسععربيا لتمععك الميععاه, و  اع
مثععل الفضععالت  اإلنسععانوىععي مخمفععات معالجععة القمامععة لمواقععع نظاميععة لمطمععر الصععحي 
 وفوائض المواد عديمة الفائدة.

لشععرح ضععرورة التركيععز عمععى دور األسععرة والمؤسسععة التعميميععة والمؤسسععة الدينيععة سععابعا: 
مضمون الحماية القانونية والشرعية لمبيئة ومدى المسائمة القانونية والشرعية لمن يتسبب 

العمميععة ووضععع  يففع د ففن النففنوات والتفف تتراتتكثباألضععرار بالبيئععة الطبيعية,ويقتضععي 
لبيعان معدى أىميعة الحمايعة القانونيعة لمبيئعة وتحديعد  برامج التعميم في المدارس والجامعات
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وتطوير وسائل الحماية القانونيعة لمبيئعة, وتفعيعل دور األععالم فعي توعيعة الشععوب بمعدى 
قانونيعععععة المترتبعععععة إزاء الخطعععععورة المتحققعععععة معععععن األضعععععرار بعناصعععععر البيئعععععة والمسعععععؤولية ال

المخععالف. كمععا ينبغععي عمععى المجتمععع الععدولي مععن خععالل مؤسسععاتو الدوليععة المتخصصععة 
بمجعععال حمايعععة البيئعععة الطبيعيعععة تعععدريب كعععوادر عمميعععة معععن مختمعععف العععدول لفيعععم النظعععام 
القانوني الدولي البيئعي سعيما معن العدول الناميعة لإللمعام وفيعم مضعامين االتفاقعات الدوليعة 

وتدريب كفاءاتيم فنيا عمى استخدام األجيزة وا ليات الصديقة لمبيئة والمخصصة  البيئية
 لحماية عناصرىا الطبيعية.

ثامنا: عمى الدول النامية وفي مقدمتيا العراق أن تتضامن إلقرار مسؤولية العدول التقنيعة 
الكبععععرى عمععععا تسععععببو أنشععععطتيا الصععععناعية وتجاربيععععا العسععععكرية مععععن آثععععار تضععععر بالبيئععععة 

لطبيعية لإلنسان وان تطمب تزويعدىا بالتكنولوجيعة ورفعدىا بعالخبرات الفنيعة والمسعتمزمات ا
التي تتطمبيا أنشطة استكشاف الضرر البيئي وتحديد مصدره وآثعاره لضعمان أشعراك ىعذه 

سععيما وان صععفة االشععتراك , الععدول  مععع الععدول الصععناعية فععي االنتفععاع بععالموارد الطبيعيععة
تضععامن وتعععاون دولععي  ن مععوارد الطبيعععة تفععرض أن يكععون ىنععاكالعععالمي فععي االنتفععاع معع

قميمي عمى سائر الدول لإلسيام بحمايتو من النشاطات والتصعرفات المعؤثرة سعمبا عمعى  واع
 فاعمية تسخيرىا في خدمة اإلنسانية وسد حاجاتيا.
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 مصادر ال
 ن الكريمآالقر • 
 المصادر من الكتب::أوال
قانون حماية البيئة, دراسة تأصيمية فعي األنظمعة الوطنيعة واالتفاقيعة, د. احمد عبد الكريم سالمة, ( ٔ) 

 م(.ٜٜٚٔىع , ٛٔٗٔ),ٔطجامعة الممك سعود, النشر العممي والمطابع, 
د. احمععد عبعععد الكععريم سعععالمة,التموث النفطعععي وحمايععة البيئعععة البحريعععة, الجمعيععة المصعععرية لمقعععانون ( ٕ) 

 . د.تالدولي,
مصعععر,دار )فيوم القععانوني لمبيئعععة فععي ضعععوء أسععممة القعععانون المعاصععر,د.احمععد محمععد حشعععيش,الم( ٖ) 

 .ٕٛٓٓالكتب القانونية_ المحمة الكبرى(,
, مطبعععة ٕٜٛٔد. جععابر إبععراىيم الععراوي ,القععانون الععدولي لمبحععار وفقععا التفاقيععة قععانون البحععار لعععام (ٗ) 

 .ٜٜٛٔجامعة بغداد ,
نظعور القعانون العدولي الععام,دار الجامععة الجديعدة د. رياض صال  أبو العطا: حماية البيئعة معن م( ٘) 

 . ٜٕٓٓ)اإلسكندرية(,
 –نظععم  –سياسععات )اقتصععاديات الضععرائب  :شععكري رجععب العشععماوي ;سعععيد عبععد العزيععز عثمععان (ٙ) 

 .ٕٙٓٓ, الدار الجامعية)اإلسكندرية(, قضايا معاصرة(
لبحريعععة, مكتبعععة سععععيد رأفعععت, د. صعععالح ىاشعععم: المسعععئولية الدوليعععة ععععن المسعععاس بسعععالمة البيئعععة ا(ٚ)

 . ٜٜٔٔالقاىرة, 
 .ٕ٘ٓٓطالل بن سيف بن عبد اهلل الحوسني: حماية البيئة الدولية من التموث,بال دار نشر,(ٛ)
دور المنظمععععات الدوليععععة فععععي حمايععععة البيئععععة, دار النيضععععة  :(  د.عبععععد العزيععععز مخيمععععر عبععععد اليععععاديٜ)

 .ٜٙٛٔالعربية, 
, بغععداد, )(ٙط ), مديريععة دار الكتععب لمطباعععة والنشععر, دولي العععامالقععانون العع :د.عصععام العطيععة(ٓٔ) 

 م(.ٕٔٓٓ
اسععتغالل حقعول العنفط الممتعدة عبععر الحعدود الدوليعة )دراسعة قانونية(,وكالععة  :د.عمعر حسعن ععدس (ٔٔ)

 المطبوعات)الكويت(, بال سنو طبع.
  م.ٜٕٓٓالدنمارك(, محاسبة التموث البيئي, الناشر األكاديمية العربية):لعيبي ىاتو خمف (ٕٔ)
د.ماجععد را ععب الحمععو: قععانون حمايععة البيئععة فععي ضععوء الشععريعة,دار المطبوعععات الجامعية)مصععر,  (ٖٔ)

 .ٜٜٜٔاإلسكندرية(, 
: أوراق  يععععر دوريععععة )التشععععريعات البيئيععععة(, الناشععععر مركععععز دراسععععات  ( محمععععد عبععععد العزيععععز الجنععععديٗٔ)

 . ٕٓٓٓواستشارات اإلدارة العامة)القاىرة(, 
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القسععم العععام( ,دار النيضععة العربيععة )الطبعععة )( د. محمععود نجيععب حسععني: شععرح قععانون العقوبععات ٘ٔ) 
 .ٜٜٛٔالسادسة(,القاىرة,

 .ٜٚٚٔدار النيضة العربية)القاىرة(,عام , االمتداد القاري :د. نبيل احمد حممي (ٙٔ)
 ثانيا:المصادر من الرسائل الجامعية:

, رسعععالة " العععدولي فعععي حمايعععة الغعععالف الجعععوي معععن التمعععوثدور القعععانون  " ( عبعععاس سععععيد االسعععدي:ٔ)
ماجسععتير منشععورة عمععى شععبكة المعمومععات االنترنيععت عمععى الموقععع االلكترونععي )الحععوار المتمععدن( العععدد: 

ٕٕٗٚ :ٚ/ٔٓ /ٕٓٓٛ. 
التكععععاليف الماليععععة لمتمععععوث الضوضععععائي وآثارىععععا االجتماعيععععة عمععععى  " :( عبععععدالوىاب عبععععداهلل قاسععععععععمٕ) 

كميعععة اإلدارة واالقتصعععاد فعععي األكاديميعععة العربيعععة المفتوحعععة فعععي , ,رسعععالة ماجسعععتير"القتصعععاديةالوحعععدات ا
  .ٕٛٓٓالدنمارك,

كميعة , رسعالة دكتعوراه, "حمايعة البيئعة البحريعة معن التمعوث بعالنفط" :تركعي عبعاس ألعبيعديد. محمد  (ٖ) 
 .ٕ٘ٓٓ, القانون/جامعة بغداد

كميعععة القعععانون )جامععععة , ,رسعععالة ماجسعععتير"ألنيعععار الدوليعععة تمعععوث ا " نعععوري رشعععيد نعععوري الشعععافعي:( ٖ) 
 .ٕٙٓٓبغداد( 

 ثالثا:المصادر من المجالت والندوات العممية والجرائد:
دراسعععات الخمعععيج  مجمعععة,المسؤوليععععة الدوليعععععة لمععععععراق ععععن الدمععععار البيئعععععي:بدريعععة عبعععداهلل العوضعععيد.(ٔ) 

 ٕٜٜٔىع الموافق يناير ٔٔٗٔرجب–سنة السابعةعشرةال –ٗٙ,العدد )جامعة الكويت(والجزيرة العربية
 "  بيئعععة نظيفعععة(إلعععى  طعععرق عالجعععو لموصعععول, مخعععاطره, التمعععوث البيئي)عناصعععره " ( رضعععا األحمعععد:ٕ)
, التعي تصعدرىا مؤسسعة الوحعدة لمصعحافة والطباععة والنشعر )حمب,سعوريا(منشور في جريدة الجمعاىير ,
٘/ٔ/ٕٜٓٓ   

 ات االنترنيت:راثعا:المصادر من شثكة المعموم
بحث منشور عمى الموقع , حماية البيئة الدولية من التموث :( طالل بن سيف بن عبداهلل الحوسني ٔ)

 .ٜ,صٕٙٔٓ/ٜ/ٚتأريا الزيارة , http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netااللكتروني 
منشعور عمعى مقعال , "فعالية قوانين حماية البيئعة.. تعتمعد عمعى اإلقنعاع والحعوار": محمد ( ىيثم يحيىٕ)

, سععورية(عمى شععبكة المعمومععات االنترنيععت, لمصععحافة والطباعععة والنشععر )دمشععق موقععع مؤسسععة الوحععدة
 مٕ٘ٓٓ/ٚ/ٖٔاألربعاء  ,(sy.com-mailto:admin@thawraوموقع جريدة الثورة )

د. يوسععف بععن إبععراىيم السععموم: حمايععة البيئععة فععي اإلسععالم, مقععال منشععور عمععى شععبكة المعمومععات   (ٖ)
 . ٕٚٔٓ/ ٔٔ/ٓٔ,http://hidaya.frbb.netاالنترنيت عمى موقع منتدى اليداية 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/
mailto:admin@thawra-sy.com
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عمى موقع  سبل معالجتيا ,مقال منشورو  ىيثم مجمد ثابت: المشكالت البيئية في الوطن العربي( ٗ)
 .ٕٙٔٓ/ٕ/٘ٔتأريا الزيارة , http://www.arabgeographers.net االلكتروني
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 (1) Bronlie lawyer ,Principles of public international law,Q.C.D.C.L. 
F.B.A.Oxford 1979. 
 (2) Fhilippe sands, principles of international environmental law,Volume 
1,Manchester            University Press, 1995  
(3)Ryan Gilman,Expanding Environmental justice after war: The Need for 
Universal Jurisdiction over Environmental War Crimes,Colo. J . Int'l Envtil. 
L.& Pol 'y Vol.22:3 2011.                                       


