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 بهليوبوليص2013  ديشنرب10 و09 يومي
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
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Resume:
Cet article abord la question de la responsabilité pour les dommages de pollution de
l'environnement, Et nous allons examiner le sujet à travers la scission en deux parties, dans la
première partie nous atteignons que les règles traditionnelles en tant que fondement de la
responsabilité pour les dommages de pollution de l'environnement dans le système juridique
international, où nous trouvons que la responsabilité juridique des individus ou des Etats pour les
dommages environnementaux nécessairement liée à l'erreur dans l'acte, c'est tout ce que la cause
des dommages faute au préjudice non nécessaire survenu erreur compensée, Cela a été confirmé à
la deuxième Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue au Brésil
en 1992.
Alors que nous abordons dans la deuxième partie les règles internationales élaborées en vue de la
responsabilité pour les dommages de pollution de l'environnement, Cette tendance renforce sa
position sur le fait que la plupart des dommages causés par la pollution de l'environnement, sont
des dommages causé par des activités licites des Etats, ou des activités légales en conformité avec les
normes du droit international, et même si elle ne peut pas prouver que aucune légitimité ou ne peut
pas être justifiée en général, il a établi la responsabilité sur la base de la disponibilité seulement
deux piliers dommage et le lien de causalité entre le dommage et l'activité exercée par l'État.

: املقدم ــــة
 و، و مف ثـ تشغؿ عقوؿ المفكريف،تكاد تجمع الشواىد أف كؿ عصر مف العصور لو قضية تعرض نفسيا
 و عميو اعتبرت مف أخطر.قضية ىذا الزمف ىي قضية التموث البيئي التي تمس اإلنساف في كيانو و أمالو و مستقبمو
 و النيضة الصناعية،القضايا و المشكالت التي تواجو اإلنساف و السيما بعد التطور العممي و التكنولوجي اليائؿ
 بمعنى، و ال يمكف تصور مشكمة تموث البيئة عمى أنيا مشكمة محمية.الضخمة التي صاحبت مطمع القرف الماضي
 بغض، بؿ إنيا تخطت الحدود و أضحت مشكمة عالمية يعاني منيا الجميع،أنيا خاصة ببمد معيف أو مكاف محدد
 فمف، و أصبح تداوؿ التموث عالميا شيئا مسمما بو في عالمنا المعاصر.النظر عف المكاف الذي يتواجدوف فيو
 و ما يصاحب ذلؾ مف نقؿ،و ذلؾ مف خالؿ حركة التجارة الدولية

الممكف انتقاؿ التموث مف مكاف إلى أخر

االستيالؾ
.
لألغذية المموثة مف مناطؽ اإلنتاج إلى مناطؽ
 لذلؾ أصبح موضوع حماية،كذلؾ أدى التقدـ الصناعي إلى ازدياد التموث و مخاطره عمى اإلنساف و البيئة عموما
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البيئة و ضرورة الحفاظ عمييا و كيفية مواجية اآلثار الناجمة عف التموث مف الموضوعات التي نالت اىتمامات فقو
القانوف بمختمؼ فروعو و منيـ فقياء القانوف الدولي.
و في ىذا السياؽ ،أصبح الحفاظ عمى البيئة النظيفة الخالية مف المموثات مف أىـ مياـ و مسؤوليات الدولة الحديثة
و أضحت مكمفة بيا ،السيما بعد أف أصبح حؽ اإلنساف في العيش في بيئة نظيفة مف الحقوؽ األساسية لإلنساف،
و قد نصت عميو أغمب المواثيؽ الدولية و دساتير و قوانيف الدوؿ المتقدمة.
و أف مسؤولية الدولة عف أضرار التموث البيئي مف الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة ،فيناؾ العديد مف الجوانب التي
تميزىا و المشاكؿ التي تثيرىا خاصة عمى مستوى تحديد األسس التي تقوـ عمييا المسؤولية الدولية عف األضرار
البيئية ،لذلؾ فاإلشكالية الرئيسية التي تطرح في ىذا اإلطار ىي :ما مدى اعتماد النظام القانوني الدولي عمى القواعد
التقميدية في ترتيب المسؤولية الدولية عن أضرار التموث البيئي؟

و لإلجابة عف

ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيـ ىذه المداخمة إلى محورييف ،حيث نتناوؿ في المحور األول :القواعد التقميدية (نظرية الخطأ)
كأساس لممسؤولية الدولية عف أضرار التموث البيئي في النظاـ القانوني الدولي ،في حيف نتطرؽ في المحور الثاني:
لمقواعد الدولية المستحدثة (نظرية المخاطر أو النظرية المطمقة) في مجاؿ ترتيب المسؤولية الدولية عف أضرار التموث
البيئي.
المحور األول :القواعد التقميدية (نظرية الخطأ) كأساس لممسؤولية الدولية عن أضرار التموث البيئي في النظام
القانوني الدولي:
أوال :فحوى هذه النظرية:
و مفادىا أف الدولة ال تسأؿ إال إذا وقع خطأ مف جانبيا سواء كاف خطأ ايجابيا يتمثؿ في قياـ الدولة بأنشطة معينة
بقصد إلحاؽ الضرر بدولة أخرى أو برعاياىا ،أو خطأ سمبيا يتمثؿ في االمتناع عف القياـ بعمؿ كاف ينبغي القياـ بو
لمنع التموث البيئي ،و بناء عميو فإنو ال تعويض بغير ثبوت الخطأ أو اإلىماؿ.
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إذ أف المسؤولية نظاـ قانوني تمتزـ الدولة التي ينسب إلييا عمؿ غير مشروع طبقا لمقانوف الدولي بتعويض الدولة التي
وقع عمييا ذلؾ العمؿ ،و ىذا االلتزاـ العاـ الواقع عمى الدوؿ فيما يتعمؽ باألضرار البيئة عبر الحدود أيده مف جديد
المبدأ  21الوارد في إعالف استكيولـ لعاـ  1972و المبدأ  02مف إعالف ريو الب ارزيمية لعاـ  ،11992و في كمتا
الحالتيف كاف ىناؾ تأكيد بأف " عمى الدوؿ  ...مسؤولية كفالة أف األنشطة التي تبذؿ في نطاؽ واليتيا أو رقابتيا ال
تسبب أض ار اًر لبيئة الدوؿ األخرى أو لمجاالت خارجة عف حدود الوالية الوطنية".
ثانيا :موقف القانون الدولي من هذه النظرية:
يمكف القوؿ أف أغمب االتفاقيات و المعاىدات الدولية المتعمقة بحماية البيئة بأنواعيا المختمفة (البرية ،البحرية
و الجوية) أقامت المسؤولية عمى أساس توافر عنصر الخطأ ،حيث نجد مثال اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ
 1982قد أفردت فرعا مستقال يتعمؽ بتنظيـ أحكاـ المسؤولية ،2حيث جاء في الفرع التاسع مف جزء الثاني عشر
المتعمؽ بحماية البيئة البحرية مف التموث السيما في مادتو ( )235الفقرة  01أف العمؿ الدولي غير المشروع أساسا
لنشوء مسؤولية دولية تمقى عمى عاتؽ الدوؿ التزاما يقضي بإصالح األضرار الناجمة عنيا ،حيث نصت عمى " :أف
الدوؿ مسئولة عف الوفاء بالتزاماتيا الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عمييا و ىي مسئولة وفقا لمقانوف
الدولي ،".كما أضافت االتفاقية حكما أخر يتعمؽ بالمسؤولية في المادة ( )232منيا و التي تنص عمى " :أف تكوف
الدولة مسئولة عف الضرر أو الخسارة المنسوبة إلييا و الناشئة عف تدابير اتخذتيا عمال بالفرع ( )6مف االتفاقية ،و
ذلؾ في حالة ما إذا كانت مثؿ ىذه التدابير غير مشروعة أو تجاوز التدابير المطموبة بصورة معقولة في ضوء
المعمومات المتوفرة ،و تكفؿ الدوؿ األطراؼ الرجوع إلى محاكميا التخاذ إجراءات بشأف ىذا الضرر و ىذه الخسارة
" ...و ىو يتعمؽ بالمسؤولية عف األضرار التي تظير نتيجة لما تقوـ بو الدوؿ مف إجراءات ترتبط بأعماؿ التدخؿ في
مناطؽ خارجة عف الوالية الوطنية ليا.".
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إال أف ما يعاب عمى ىذه االتفاقية أنيا أوردت ألفاظ غير دقيقة ،فعند وصؼ األشخاص الطبيعييف و االعتبارييف
بخضوعيـ لوالية الدوؿ بصورة مطمقة ،تثار تساؤالت كثيرة بسبب غموض معنى الخضوع لموالية ،ىؿ يعني التبعية؟
فإف كاف كذلؾ ،فماذا عف األجانب المقيميف في الدولة؟ ىؿ يخضعوف لممسؤولية؟
و تنتقد –أيضا -مسألة تحديد االتفاقية لمسؤولية الدوؿ فقط ،عمى الرغـ مف إمكانية ثبوت نظاـ المسؤولية عف أعماؿ
غير مشروعة تقوـ بيا المنظمات الدولية.
أدرج ؾذلؾ ىذا المبدأ –أي ترتيب مسؤولية الدوؿ عف أضرار التموث البيئي عمى أساس الخطأ -بعبارات مماثمة في
الفقرات الديباجية التفاقية تمويث اليواء عبر الحدود عمى المدى الطويؿ لعاـ  ،1979و في اتفاقية فينا لعاـ 1985
بشأف حماية طبقة األوزوف ،و في اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ لعاـ  ،1992و في المادة 194
مف اتفاقية األمـ المتحدة بشأف قانوف البحار لعاـ  ،1982و في المادة  03مف اتفاقية التنوع البيولوجي لعاـ .1992
ثالثا-موقف القضاء الدولي من هذه النظرية:
أكدت المحكمة التحكيمية في قضية " مصير تراييؿ" 3بيف الواليات المتحدة و كندا القائمة حوؿ مسألة تمويث اليواء
بدخاف ثاني أكسيد الكربوف المنبعث مف المصنع المنشأ في األراضي الكندية في حدود سبعة ( )07أمياؿ مف الحدود
الدولية ،مما تسبب في إحداث أضرار بالمحاصيؿ الزراعية لوالية واشنطف ،و بعد اتفاؽ الدولتيف عمى عرض النزاع
عمى التحكيـ ،أصدرت محكمة التحكيـ حكميا األوؿ بتاريخ  1938/04/16و الذي أك ػ ػػدتو بحكـ نيائػي فػي
 1941/03/11مقر ار أنو " :بموجب مبادئ القانوف الدولي و كذلؾ بموجب قانوف الواليات المتحدة ،ال تممؾ أي دولة
حؽ استعماؿ أو السماح باستعماؿ إقميميا بطريقة تسبب أض ار اًر بأدخنة أو أبخرة في أو إلى إقميـ دولة أخرى أو
لممتمكات أو ألشخاص في ذلؾ اإلقميـ".
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و ىذا المبدأ  -أي مبدأ مسؤولية الدولة -أعادت تأكيده محكمة العدؿ الدولية في سنة  1949بشأف النزاع الذي كاف
قائما في قناة كورفو بيف ألبانيا و بريطانيا ،حيث الحظت المحكمة أف ىناؾ "مبادئ عامة و معترفاً بيا تماماً " في
القانوف الدولي بشأف " التزاـ كؿ دولة بأال تسمح عف عمـ منيا باستعماؿ إقميميا ألفعاؿ منافية لحقوؽ الدوؿ األخرى"،
و كذلؾ ما أكدتو المحكمة التحكيمية سنة  1956بشأف حكـ اؿتحكيـ في موضوع بحيرة النوكس.4
و في سنة  ،1996قالت محكمة العدؿ الدولية في رأييا االستشاري حوؿ قانونية التيديد باستعماؿ أو استعماؿ
األسمحة النووية إف " وجود التزاـ عاـ عمى الدوؿ بأف تكفؿ احتراـ األنشطة الواقعة تحت واليتيا و رقابتيا لبيئة الدوؿ
األخرى أو لمجاالت خارجة عف الرقابة الوطنية ىي اآلف جزء مف مجموعة القانوف الدولي المتعمقة بالبيئة " .مف خالؿ
رأي محكمة العدؿ الدولية في قضية قانونية التيديد باستعماؿ أو استعماؿ األسمحة النووية ،نجد أف المحكمة قد مدت
مف رقعة االلتزاـ عبر الحدود ،بحيث تشمؿ المجاالت الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية ،مما يتجاوز الحدود التي
وضعها التحكيم في قضية " مصنع تراييل".
ي
و قد عبرت محكمة العدؿ الدولية الدائمة بوضوح في حكميا الصادر بتاريخ  26جويمية  1927بخصوص قضة
" مصنع شروزو" بيف ألمانيا و بولونيا عمى " :أف الدولة الخارقة عمييا واجب تعويض الدولة المتضررة ،و أف ىذا
الواجب يجب -بقدر اإلمكاف -أف يمحي أثار الفعؿ اؿغير مشروع و أف يعيد إقامة الوضع الذي كاف سيكوف قائما إذا
لـ يكف ىذا الفعؿ قد ارتكب".5
رابعا :االنتقادات الموجهة لهذه النظرية:
تعرضت ىذه النظرية –التي تقيـ المسؤولية عف أضرار التموث البيئي عمى أساس الخطأ -لمجموعة مف االنتقادات
عمى المستوى الدولي خاصة مف طرؼ أنصار المدرسة اإلرادية (الموضوعية) ،السيما بعد التطور الحاصؿ في
مجاالت القانوف الدولي و ظيور النيضة العممية و التكنولوجية ،أيف أصبحت نشاطات الدوؿ تسببا أض ار ار بيئية لدوؿ
أخرى دوف أف تكوف قد ارتكبت أخطاء ،و نذكر مف ىذه االنتقادات:
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 إف تطبيؽ قواعد المسؤولية الدولية عف أضرار التموث البيئي عمى أساس الخطأ قد يؤدي إلى إفالت الدوؿالمتسببة في التموث البيئي مف المسؤولية ،و خاصة إذا كاف عمميا مشروعا و ال يعد خرقا ألية قاعدة مف قواعد
القانوف الدولي أو اللتزامات دولية ،إضافة إلى ذلؾ فإف ىذه النظرية ال تتماشى مع التطور العممي و التكنولوجي
المعاصر و ما صاحبو مف نشوء أضرار دوف وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروؼ ،و مع ذلؾ يمحؽ الضرر بدولة
–

ى
أخر.

كما يؤدي بناء المسؤولية عف أضرار التموث البيئي عمى أساس الخطأ إلى حرماف الدوؿ أو أي شخص دولي أخر مف
الحصوؿ عمى التعويض في أغمب األحياف ،نظ ار لمصعوبات التي تعترض إثبات الخطأ في مجاؿ التعويض عف
األضرار البيئية.
و بسبب ىذه االنتقادات ظيرت فكرة المسؤولية البيئية المطمقة (المخاطر) كأساس منطقي و عادؿ تبنى عميو
المسؤولية الدولية و يتفؽ مع طبيعة التعويض ،و ىذا ما سنبينو في المحور الثاني.
المحور الثاني :القواعد الدولية المستحدثة (نظرية المخاطر أو النظرية المطمقة) في مجال ترتيب المسؤولية عن
أضرار التموث البيئي:
النظرية
:
أوال :مدلول هذه
قامت ىذه النظرية عمى أساس أف أغمب األضرار الناجمة عف التموث البيئي ىي أضرار ناجمة عف أنشطة مشروعة
لمدوؿ المتسببة فييا ،أو عف أنشطة مشروعة وفقا لمعايير القانوف الدولي ،و رغـ ذلؾ يتعذر إثبات عدـ مشروعيتيا أو
يتعذر إثباتيا بصفة عامة ،لذلؾ أقامت المسؤولية عمى أساس توافر ركنيف فقط ىما الضرر و العالقة السببية بيف
الضرر و بيف النشاط الذي تقوـ بو الدولة.
و بناء عمى ذلؾ ،ذىب أنصار ىذه النظرية إلى القوؿ بأف عدـ اعتبار الخطأ مف أركاف المسؤولية الدولية
يتناسب مع طبيعة األضرار الناجمة عف التموث البيئي ،حيث أف القوؿ بيا يحقؽ أىـ أىداؼ تقرير المسؤولية الدولية،
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إذ يؤدي إلى الحصوؿ عمى تعويض مف جراء األنشطة الضارة بالبيئة التي تقوـ بيا الدولة ،دوف أف يكوف ذلؾ
مصحوبا بعناء إثبات الخطأ ،و ىو األمر الذي يشؽ عمى الدولة المتضررة في أغمب أضرار التموث البيئي.6
إف إعماؿ مضموف ىذه النظرية في مجاؿ حماية البيئة ،يعني أنو إذا قامت الدولة (أ) بتشغيؿ مصنع ما فوؽ إقميميا
و انبعثت منو غازات و أدخنة سببت أضرار بالغة عمى اإلنساف أو الممتمكات التابعة لمدولة (ب) ،فإف الدولة (أ) تكوف
مسئولة عف تعويض المتضرريف في الدولة (ب) ،حتى و لو ثبت انتفاء أي خطأ أو إىماؿ مف جانبيا.
كما أف تطبيؽ ىذه النظرية و االكتفاء بوقوع الضرر و العالقة السببية بينو و بيف النشاط الذي أحدثو و أيا كاف
وصؼ ىذا النشاط ،يفتح المجاؿ أماـ حصوؿ المتضرريف عمى التعويض عما لحقيـ مف جراء األنشطة التي تقوـ بيا
الدولة ،و ال يمكف وصفيا بأي حاؿ مف األحواؿ عمى أنيا خطأ أو عمؿ غير مشروع ،لذلؾ يعبر بعض الفقياء عف
ىذا الوضع بالعبارة التالية " :إف فكرة المسؤولية تبدأ بضرر و تنتيي بتعويض ...و ال توجد رابطة ضرورية بيف نقطة
البداية و نقطة الوصوؿ.".
ثانيا :موقف القانون الدولي من هذه النظرية:
لقد تبنت معظـ األنظمة القانونية مبدأ المسؤولية الصارمة (المطمقة) لمعالجة العواقب الضارة التي ال يمكف تفادييا
عف أنشطة خطرة و لكنيا ذات نفع لممجتمع ،فقد كاف ىناؾ شعور بأف الشخص الدولي الذي يقوـ بنشاط خطر
بطبيعتو ينبغي أف يتحمؿ تكمفة الضرر الناشئ عف ىذا النشاط بدالً مف أف تتحمميا الضحية أو المجتمع اؿدولػػي .كما
وجد ىذا المبدأ مكانة متميزة ما بيف أحكاـ القانوف الدولي ،أيف نجد أف أغمب االتفاقيات الدولية قد أخذت بمبدأ
المسؤولية المطمقة لتعويض األضرار الناجمة عف التموث البيئي.
ففي مجاؿ التموث البحري ،أخذت اتفاقية بروكسؿ لعاـ  1962المتعمقة بالمسؤولية المدنية عف أضرار التموث بالبتروؿ
بالمسؤولية المطمقة لمالؾ السفينة ،7فقد نصت المادة الثالثة في فقرتيا األولى عمى أف..." :مالؾ السفينة وقت وقوع
الحادث ،و وقت وقوع أوؿ حادث ،إذا اشتممت الحادثة عمى سمسمة مف األحداث يكوف مسئوال عف أي ضرر تموث
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سببو البتروؿ المتسرب أو المفرغ مف السفينة كنتيجة لمحادث ،و يكفي لمحكـ بالتعويض أف يثبت المضرور وقوع
الضرر و التموث الناشئ عف تفريغ البتروؿ أو تسربو ،دوف حاجة إلثبات الخطأ في جانب مالؾ السفينة.".
كذلؾ فقد نصت اتفاقية بروكسؿ لعاـ  1962المتعمقة بمشغمي السفف النووية عمى المسؤولية المطمقة بنص صريح في
الفقرة األولى مف المادة الثانية منيا عمى " :أنو يعتبر مشغؿ السفينة مسئوال مسؤولية مطمقة عف جميع األضرار
النووية ،عندما يثبت أف ىذه األضرار وقعت نتيجة لحادثة نووية مسببة عف وقود نووي ،أو بقايا أي فضالت مشعة
تتعمؽ بيذه السفينة ،".و بصفة عامة فإف األنشطة الضارة بالبيئة ىي في غالبيا أنشطة استثنائية في خطورتيا ،و ال
مانع مف أف توضع نظـ قانونية استثنائية لمواجية أثارىا.
ثالثا :موقف القضاء الدولي من هذه النظرية:
طبقت ىذه النظرية عمى العديد مف القضايا التي عرضت أماـ المحاكـ الدولية و محاكـ التحكيـ ،و لعؿ مف أبرز ىذه
القضايا التي سوؼ ندرسيا نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،قضية التجارب الذرية التي أثيرت بيف فرنسا مف جية
و استراليا مف جية أخرى ،حيث تقدمت استراليا بدعوى إلى محكمة العدؿ الدولية ،طالبة الحكـ بعدـ مشروعية استمرار
التجارب الفرنسية لألسمحة الذرية في المحيط الباسيفيكي الجنوبي لمخالفتيا لقواعد القانوف الدولي المعموؿ بيا ،و
إصدار األمر لمحكومة الفرنسية بالتوقؼ عف ىذه التجارب مع مطالبة المحكمة باتخاذ اإلجراءات التحفظية المناسبة
في انتظار صدور الحكـ النيائي.8
دفعت فرنسا بعدـ اختصاص المحكمة عمى أساس أف إعالف الحكومة الفرنسية الصادر في ماي  1966بقبوليا
الخضوع لقضاء المحكمة وفقا لممادة  36الفقرة الثانية مف نظاميا األساسي استبعد في الفقرة الثالثة قبوؿ اختصاص
المحكمة فيما يخص النشاطات المتعمقة بالدفاع الوطني ،و ىذا ما ينطبؽ عمى قضية التجارب الذرية الفرنسية في
الباسيفيكي
.
و قد أصدرت المحكمة قػ ار ار مؤقتا لمحكومة الفرنسية بأغمبيػة ثمانية ( )08أصوات ضد ستة ( )06ف ػػي  22جويمية
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اليا
 1973تأمر فيو بأف تكؼ فرنسا عف إجراء تجاربيا الذرية التي تسببت في تساقط الغبار الذري عمى إقميـ استر .
و حتى أصوات المعارضيف مف القضاة عمى ىذا القرار نجدىـ يقروف بتطبيؽ المسؤولية المطمقة عمى النشاطات الذرية
و منيـ القاضي " بينتو" الذي ذكر في حيثيات ق ارره ما يمي ..." :و لكنني أؤكد أف تصويتي ضد قرار المحكمة ال
يعني إطالقا أنني مف أنصار التجارب الذرية ،و لكنني عمى عكس ذلؾ معارض عنيد لكؿ ىذه التجارب و أنني مؤيد
لكؿ مف يتمنوف حظر كؿ ىذه التجارب التي تشكؿ خطورة عمى كوكبنا و التي أقؿ ما يمكف أف يقاؿ عنيا أننا ال زلنا
نجيؿ كؿ أثارىا الضارة ،و كذا فترة بقاء أثارىا الذرية في الجو.9".
و عميو فيذا الرأي المعارض جاء تطبيقا لنظرية المسؤولية المطمقة ،ألف معارضتو أسست استنادا إلى مشروعية
التجارب الذرية الفرنسية لدفاعيا الوطني مع القبوؿ بالتعويض عف األضرار الناجمة ألستراليا عف ذلؾ.
أما في مجاؿ العمؿ الدولي ،فيمكف اإلشارة إلى اإلدعاء الكندي ضد اإلتحاد السوفيتي التي تتمخص وقائعو في أف
اإلتحاد السوفيتي أطمؽ قم ار صناعيا باسـ "كوزموس"  954بتاريخ  1977/09/18و أخطر األميف العاـ لألمـ المتحدة
بذلؾ ،و حصؿ أف دخؿ ذلؾ القمر يوـ  1978/01/24في المجاؿ الجوي لكندا و تناثرت منو أجزاء
و نفايات عمى اإلقميـ الكندي ،و تبيف أف القمر يحمؿ مفاعال ذريا و أف اإلتحاد السوفيتي لـ يخطر كندا باحتماؿ
دخوؿ القمر الذي يحمؿ المفاعؿ في أجوائيا.
لقد اعتبرت كندا أف ىذا التصرؼ يعد ماسا بسيادتيا فضال عمى أنو يشكؿ خط ار جسيما عمى األشخاص و األمواؿ في
كندا ،و طالبت اإلتحاد السوفيتي في  1979/01/23ثـ في  1979/03/15بالتعويض استنادا إلى االتفاقيات الدولية،
و عمى وجو الخصوص اتفاقية  1972بشأف المسؤولية عف األضرار التي تسببيا األجساـ الفضائية ،10و قد أبدى
اإلتحاد السوفيتي استعداده إلرساؿ خبراء لممساعدة في تقميؿ األضرار الناجمة عف ذلؾ ،و لكنو لـ يقدـ إجابات شافية
بشأف مطالبات كندا و تساؤالتيا.
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رابعا :االنتقادات الموجهة لهذه النظرية:
 لقد تبيف مف المداوالت التي جرت في لجنة القانوف الدولي بأف ىناؾ وجية نظر أكثر عمومية ترى أف المسؤوليةالمطمقة (عمى أساس المخاطر) أو المسؤولية بالرغـ مف انتفاء الخطأ ليست في الوقت الراىف إال ثمرة نظـ اتفاقية
معينة و أف أية محاولة لتعميـ ىذا المبدأ ستمقى مقاومة بوصفيا تعرضا ال مبرر لو لحرية عمؿ الدوؿ ذات السيادة.
 الواقع أنو إذا كانت بعض األنظمة القانونية الداخمية قد نصت عمى بعض القواعد المتشابية ،فيذا ال يعنيبالضرورة نقميا إلى القانوف الدولي أو بمعنى أخر أنيا أصبحت قواعد دولية ،ذلؾ أف تحويميا إلى المجاؿ الدولي
يتوقؼ عمى الممارسات الدولية و مدى قبوؿ األطراؼ ليا ،فبالرغـ مف أف بعض الدوؿ كانت تقدـ تعويضا عف أضرار
التموث البيئي التي تسببيا األنظمة الضارة إال أنيا كانت ترفض االعتراؼ بالمسؤولية الدولية و أف قضية التعويضات
التي تمنحيا ما ىي إال لمجرد اعتبارات إنسانية ال غير.
 حتى بالنسبة لمدوؿ التي أقرت بمسؤوليتيا فإنيا ترفض أف تؤسس عمى أساس نظرية المخاطر (المطمقة) ،أيالمسؤولية السببية المحضة غير المستندة إلى خطأ أو عمؿ غير مشروع ،و تستند في ذلؾ إلى أف الحاالت التي رتب
فييا القضاء و التحكيـ الدولياف المسؤولية مع انتفاء الخطأ و العمؿ غير المشروع تتضمف عمال غير مشروع ضمنيا
(أضرار نجمت عف التموث أو عف تفجيرات ذرية أو تسيير سفف فضائية) أو أف المسؤولية قد تترتب عمى أساس مبادئ
العدالة و اإلنصاؼ ،أو أف التعويض الممنوح ىو نوع مف عمؿ اإلعانة لمدوؿ المتضررة.
الخاتمة:
رأينا مف خالؿ ما تقدـ ،مدى خطورة التموث البيئي و أثاره السمبية عمى اإلنساف و الحيواف و النبات ،لذلؾ كاف الزما
تضافر و تكاثؼ جميع الجيود لمنع وقوع ىذه الكارثة الدولية أو التخفيؼ مف حدة أثارىا عمى األقؿ.

لقد

تجسدت صور التعاوف الدولي في إقرار عدد ىائؿ مف اإلعالنات و المعاىدات الدولية الرامية إلى حماية البيئة مف
أضرار التموث البيئي ،التي كانت ثمرة المقاءات و الجيود التي بذلت تحت رعاية منظمة األمـ المتحدة مثؿ مؤتمر
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استكيولـ لعاـ  1972الذي تمخض عنو ( )26مبدأ و ( )109توصية عمى درجة بالغة مف األىمية في ىذا الشأف ،و
التي أصبحت في وقت الحؽ إطا ار قانونيا ينظـ أحكاـ المسؤولية الدولية عف أضرار التموث البيئي.
كما رأينا أف مسؤولية الدولة المطمقة ( عمى أساس المخاطر) التي تقوـ عمى ركني الضرر و العالقة السببية بيف
الفعؿ و الضرر دوف الحاجة لوجود خطأ أصبحت تشكؿ مجاال رحبا يمكف االستناد إليو لممطالبة بالتعويض عف
أضرار التموث البيئي في الحاالت التي تمثؿ خط ار كبي ار عمى األفراد و الدوؿ عمى السواء ،و مف ثـ أصبح االعتراؼ
بالمسؤولية دوف خطأ عمى قدر كبير مف األىمية في ىذا المجاؿ.
كما يمكف إضافة أساس أخر لترتيب المسؤولية الدولية عف أضرار التموث البيئي أال وىو التعسؼ في استعماؿ الحؽ،
إذ تتحمؿ الدولة المسؤولية إذا ما باشرت حقا مف حقوقيا بطريقة تعسفية قصد إلحاؽ ضرر بالغير ،و ىذا ما عبرت
عنو المادة  194مف اتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار لعاـ  ،1982إذ جاء فييا " :تمنع الدوؿ عف اتخاذ التدابير
الرامية إلى منع تموث البيئة البحرية أو خفضو أو السيطرة عميو عف التعرض الذي ال يمكف تبريره لألنشطة التي تجرى
عمال بالحقوؽ التي تمارسيا الدوؿ األخرى و الواجبات التي تؤدييا طبقا ليذه االتفاقية.".
و في ختاـ ىذه المداخمة نقدـ بعض التوصيات و االقتراحات التي تساعد عمى حماية البيئة مف أضرار التموث مف
خالؿ القضاء عمى جميع األفعاؿ المسببة ليا أو عمى األقؿ التخفيؼ مف حدتيا ،و التي تتمخص فيما يمي:
 يجب عمى الدوؿ االنضماـ إلى االتفاقيات و المعاىدات الدولية التي مف شأنيا كفالة حماية البيئة مف التموث،و تنظيـ المسؤولية الناجمة عف أضرار التموث البيئي ذو اآلثار الدولية أو العابرة لمحدود ،كما يجب عمى الدوؿ وضع
التشريعات القانونية المناسبة لحماية البيئة و ضماف فاعمية تنفيذىا عمى الصعيد الداخمي.
– تخصيص قضاء متخصص في مجاؿ منازعات التموث البيئي ،ألف ىذا النوع لو طبيعة خاصة سواء في مجاؿ
الخبرات المطموبة في ىذا المجاؿ أو لمطبيعة الخاصة ألضرار التموث البيئي و إثباتيا ،و الذي يمكف أف تترتب عمى
إعماؿ القواعد التقميدية في ىذا المجاؿ خروج ىذه الموضوعات عف نطاؽ المسؤولية.
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– يمكف االستفادة مف فكرة نظـ التأميف التي طبقت في بعض المجاالت و نظـ صناديؽ التعويضات عف أضرار
التموث البيئي ،و ذلؾ بتعميـ نظـ التأميف اإلجبارية عمى كافة األنشطة التي يمكف أف يترتب عمييا تموث بيئي ،و ذلؾ
لتغطية المخاطر المحتممة مف جراء ىذه األنشطة في مجاؿ تموث البيئة ،حيث يمكف أف تكوف ىذه النظـ إحدى
الوسائؿ الفعالة في تفادي أثار التموث البيئي.
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