خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة  8ماي  1945قاملــــة
كلية احلقوق والعلوم الشياسية
خمرب الدراسات القانونية البيئية )(LEJE

امللتقى الدولي حــــول :
الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
يومي  09و 10ديشنرب 2013
مداخلة بعهواى

املشؤولية الدولية عو تلوث البيئة
مو إعـــــداد:
د .فـضيلة عـاقلي
جامعة احلاج خلضر ـ باتهة ـ

~~1

خمرب الدراسات القانونية البيئية)(LEJE

جامعـــة  8ماي  1945قاملـــة

يومي  09و 10ديشنرب  2013بهليوبوليص
امللتقى الدولي حول الهظام القانوني حلناية البيئة يف ظل القانوى الدولي و التشريع اجلزائري
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ملخــــــص:
لقد أضحى من الضروري حاليا ،وأكثر من أي وقت مضى إبالء موضوع حماية البيئة أكبر اإلىتمام
سواء من خالل النظرة التشريعية العالمية أو الوطنية ،ألنو ال مناص من أن تصبح المحافظة عمى البيئة قيمة

إنسانية يحرص الجميع عمى االلتزام بيا وتكريسيا لمتصدي ليدر الموارد الطبيعية ألنو بكل بساطة واجب الجيل

الحالي تجاه األجيال القادمة ،وكذلك واجب بشري تجاه الحياة.

وعميو حاولنا في ىذه الورقة البحثية إبراز خطورة تموث البيئة الناجم عن إستخدام الطاقة النووية بطريقة إيجابية

أو سمبية ،ومحاولة تبيان نوع المسؤولية القانونية الدولية في حالة احداث األضرار بسبب اإلفراط في استخدام

الطاقة النووية،وكيفية إجراءات المطالبة بالتعوض وتقديره،وأخي ار بعض المقترحات التي رأيناىا مفيدة وصائبة.

الكلما تالمفتاحية:البيئة،تلو ث،الطاقة،الم سؤوليةالقانونية،التعوي ض.
Résumé:
La question de la protection de l’environnement a connu une très grande importance , soit par
le biais du perspectif législatif international ou national, car elle a inévitablement une valeur
humanitaire en vu de réserver les ressources naturelles, car il est du devoir de la génération actuelle
envers les générations futures, ainsi que d'un devoir envers la vie humaine.
L’intérêt de l’environnement n’est pas donc limité pour les écologistes et les spécialistes et les
décideurs économiques et politiques mais une question d’intérêt général.
Ce papier souligne la gravité de la pollution de l'environnement causée par l'utilisation de
l'énergie nucléaire dans un sens positif ou négatif, et essaye de démontrer la responsabilité juridique
internationale dans le cas des événements de dommage dus à l'utilisation excessive de l'énergie
nucléaire, et la façon de réparation internationale , et enfin ,les résultats obtenus et quelques
propositions que nous avons vu utiles .
Mots clés: l'environnement, l'énergie nucléaire, responsabilité internationale, réparation
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مقدمـــــــــة:

لقد أضحى من الضروري حاليا ،وأكثر من أي وقت مضى إبالء موضوع حماية البيئة أكبر اإلىتمام
سواء من خالل النظرة التشريعية العالمية أو الوطنية ،ألنو ال مناص من أن تصبح المحافظة عمى البيئة قيمة

وطنية وانسانية يحرص الجميع عمى االلتزام بيا وتكريسيا لمتصدي ليدر الموارد الطبيعية ألنو بكل بساطة واجب

الجيل الحالي تجاه األجيال القادمة ،وكذلك واجب بشري تجاه الحياة.

وعميو لم يكن موضوع البيئة أم ار مقتصر االىتمام بو عمى اإليكولوجيين وذوي االختصاص وصانعي

الق اررات االقتصادية والسياسية ،بل أنو تعدى كل تمك األطر ليصبح مسألة اىتمام الجميع بغض النظر عن
مواقعيم االجتماعية والوظيفية وال غرابة في أن يتسع اإلىتمام بالبيئة بيذا الشكل لما ليا من أثر مباشر أو غير

مباشر عمى مختمف نواحي الحياة.

إن أىمية البيئة ليس بالحد الطارئ في السنوات األخيرة بل أن أىميتيا كانت تتزايد عبر الزمن ،ولكن الجديد

في األمر ىو زيادة الوعي بحقيقتيا وبمدى ارتباطيا بما سمي بالتنمية المستدامة التي عقدت من أجميا القمم
والمنتديات العالمية والجيوية).(1
.

ىذه التنمية المستدامة التي لم تعد ترفا فكريا ،وانما أصبحت مطمبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلنصاف في

توزيع ثمار ومكاسب التنمية والتراث بين األجيال المختمفة لشعوب العالم.ومن ثم فإن تحقيق التنمية المستدامة

يتطمب االىتمام بمسائل النمو بصفة عامة وبالبيئة بشكل خاص ،نظ ار الرتباطيما  ،عمى أساس أن البيئة ىي

مجموعة الظروف والعوامل والمكونات التي تتفاعل معيا الكائنات الحية بما فييا اإلنسان في حيز معين.

وقد تباين تعامل اإلنسان مع بيئتو عبر التاريخ إلى أن أيقن يقينا أنو أصبح المؤثر والمتأثر بمختمف أنواع

القضايا البيئية وأدرك إدراكا واضحا مقدار األضرار التي أحدثيا فييا.

ونظ ار ألن اإلنسان يعتمد عمى الموارد والمصادر المتاحة لو في البيئة في إشباع حاجياتو في الحياة

باستخدام تقنيات وتكنولوجيا ،فقد أدى ذلك إلى بروز العديد من المشكالت والمعضالت البيئية ذات األثر
الواضح والممتد عبر سنوات طويمة إلى أن أصبحت تشكل خط ار أكيدا عمى حياتو وأصبح التصدي ليا واجبا

كونيا).(2

فرغم أن الحضارة البشرية تعتبر في مرحمة الطفولة مقارنة بعمر األرض ،فقد عمل اإلنسان عمى استغالل

موارد الطبيعة ،إال أن كثرة استغاللو بصورة مذىمة خالل القرون األخيرة ،حتى بمغت ذروتيا في القرن العشرين،
أثر عمى قدرتيا عمى التجديد التمقائي وىذا ساىم كثي ار في إلحاق الضرر الكبير بالبيئة إلى درجة أصبح يثير

قمق كل دول العالم.
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ومع درجة خطورة ىذه اإلشكالية أخذ الوعي البيئي يتسع وبدأت قضايا البيئة تأخذ اىتماما واسعا منذ
سبعينيات القرن الماضي .ال سيما بعد طرح فكرة وجود محددات طبيعية لمنمو االقتصادي آنذاك ،اتضح أن
تمبية حاجات المجتمعات الحالية يجب أن ال تضر بقدرات األجيال القادمة في الحصول عمى حاجياتيا.

ومن خالل ىذه الورقة البحثية نحاول إبراز المسؤولية القانونية في حالة الزيادة في نمو استيالك الطاقة

النووية المؤدي إلى التموث البيئي.

أوال :تحديد المفاىيم.

وعميو نحاول تقسيم البحث كالتالي:

ثانيا :الطاقة النووية والتموث البيئي.
ثالثا  :المسؤولية الدولية عن تموث البيئة.

رابعا :التعـ ــويض عن أضرار التموث.

الخاتمة (تحتوي عمى النتائج والتوصيات).
أوال :تحديدالمفاهيم:
-1البيئة ،يشير ىذا المفيوم في العصر الحديث إلى الطبيعة بمكوناتيا جميعاً :اإلنسان والكائنات الحية

األخرى ،الحيوانية والنباتية ،وموائميا في الطبيعة،أي كل ما يحيط بنا في الطبيعة وما نراه من حولنا وما يقع في

المجال الحيوي لألرض ،من ىواء وماء وتراب وكائنات حية في الطبيعة،

وىي البيئة التي خمقيا اهلل وأتقن

صنعيا كما ونوعا وقد وجدت ىذه البيئات بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة وبصفات وخصائص

معينة،بحيث تكفل ليا ىذه القدرة عمى سبل الحياة المالئمة لمبشر وباقي الكائنات الحية األخرى التي تشاركو
الحياة عمى األرض،ىذه البيئة الطبيعية في حالتيا العادية دون تدخل مدمر أو مخرب من جانب اإلنسان ،
باعتبار أن اإلنسان ىو أنجح الكائنات في استعمال األرض واستخداميا واستغالل مواردىا ،ولكنو في نفس

الوقت ذاتو أكثر ىذه الكائنات إفسادا لمبيئة وتمويثا ليا). (3
-2التلو ث ،ويمكن تعريف تموث البيئة بأنو" :أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير
مباشرة إلى اإلضرار بالبيئة أو يؤثر سمباً عمى عناصرىا أو يؤثر عمى ممارسة اإلنسان لحياتو الطبيعية أو ما
يخل بالتوازن الطبيعي  ،التموث ظاىرة بيئية من الظواىر التي أخذت قسطا كبي ار من اىتمام الدول .بحيث أن

مشكمة التموث أحد أىم المشاكل البيئية الممحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خصوصا بعد
التوسع الصناعي اليائل أي التكنولوجيا الحديثة ،فيذه الصناعات المعقدة والتي يصاحبيا في كثير من األحيان
تموث خطير يؤدي إلى تدىور المحيط الحيوي والقضاء عمى تنظيم البيئة العالمية.
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و التموث البيئي مرتبط بالدرجة األولى بالنظام اإليكولوجي عمى أساس أن كفاءة ىذا النظام تقل بدرجة كبيرة
وتصاب بشمل تام عند حدوث تغير في الحركة التوافقية بين العناصر المختمفة مما يؤدي إلى عدم استطاعة

النظام البيئي عمى قبول ىذا األمر الذي يؤدي إلى إحداث خمل فيو .ولألىمية وخطورة التموث فيمكن أن يقسم

إلى ثالثة درجات.

 -التلو ثالمقبول :ال تكاد تخموا منطقة ما من مناطق الكرة األرضية من ىذه الدرجة من

التموث .حيث ال توجد بيئة خالية تماما من التموث نظ ار لسيولة نقل التموث بأشكالو المختمفة من مكان إلى أخر
سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخية أو البشرية .والتموث المقبول ىو درجة من درجات التموث التي ال يتأثر
بيا توازن النظام اإليكولوجي وال يكون مصحوبا بأي أخطار بيئية.

-التلوث الخطر :وىو التموث الناتج بالدرجة األولى عن النشاط الصناعي وزيادة النشاط التعديني واالعتماد

بشكل رئيسي عمى الفحم والبترول كمصدر لمطاقة .وىذا يؤثر بالسمب عمى العناصر البيئية والبشرية.
-التلو ثالمدمر  :يتمثل ىذا التموث في المرحمة التي ينيار فييا النظام اإليكولوجي ويصبح غير قاد ار عمى

العطاء نظ ار الختالف مستوى االتزان بشكل جذري.

وقد يمس التموث كل من،اليواء ،الماء،واألرض من حيث أن:

 التلوث الهوائي  :عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في اليواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضويةبحيث ال تستطيع الدخول إلى النظام البيئي وتشكل ضر ار عمى العناصر البيئية.

والتموث اليوائي يعتبر أكثر أشكال التموث البيئي انتشا ار نظ ار لسيولة انتقالو وانتشاره من نقطة إلى أخرى

وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ،ويؤثر ىذا النوع من التموث عمى اإلنسان من ناحية الصحة وبالتالي انخفاض كفائتة

اإلنتاجية وكذلك عمى الحيوان وعمى النبات وبالتالي عمى المنتوج الزراعي.

-التلوث المائي :ال يخفي عمى أحد أن الغالف المائي يمثل أكثر من  %70من مساحة الكرة األرضية ومن

ىذا تبدو أىمية المياه ،حيث أنيا مصدر من مصادر الحياة عمى سطح األرض ،وعميو ينبغي الحفاظ عمييا من
أجل توازن النظام اإليكولوجي مع العمم أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل عمى سواحل

البحار أو المحيطات .ويعتبر النفط المموث األساسي عمى البيئة البحرية نتيجة لعمميات التنقيب واستخراج النفط
والغاز الطبيعي في المناطق البحرية والمحايدة ليا أو كذلك إستغاللو). (4
 التلو ثاألر ضي :وهوالتلو ثالذ يٌ صٌ بالؽال ؾال صخر ي والقشرةالعلوٌةللكرةاألر ضٌة والذ ي ٌعتبرالحلقةاألولى واألساسٌة من حلقا تالنظاماإلٌكولوجً.وقدٌحد ث هذاالتلو ثبسب ب سوءاستؽاللاإلنسان
للتكنولوجٌا والطاقةبش تأنواعها.
-3الطاقة  ،هًالمقدرة علىانجاز شؽل وقدتتخذالطاقةأشكاال متعددة مثلالطاقةالكامنة والطاقةالحركٌة
ف ضال عن صور عدٌدةأخر ى مثلالطاقةالكٌمٌاوٌة والطاقةالحرارٌة .
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-4التنميةالم ستدامة ،تميز العقد الماضي من العمل التنموي البيئي عمى مستوى العالم بسيادة مفيوم التنمية
المستدامة والتي تمت صياغتو لممرة األولى من خالل تقرير مستقبمنا المشترك الذي صدر عام

 1987عن

المجنة العالمية لمتنمية والبيئة.

وقد كان مفيوم التنمية المستدامة مفيوما جديدا وثوريا في الفكر التنموي إذ أنو ولممرة األولى دمج ما بين

االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئة في تعريف واحد .وحسب ىذا التعريف فإن مفيوم التنمية

المستدامة ىي التنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع الراىنة دون المساس بحقوق األجيال القادمة في

الوفاء باحتياجاتيم.

ولكن لمتنمية المستدامة جذور فكرية تمتد إلى السبعينات من القرن الماضي .فقد تقدم التقرير األول المنبثق

عن نادي روما والمعنون بـ "حدود النمو" في سنة  1970بفريضة الحدود البيئية لمنمو االقتصادي  .ولعل أول
محاولة لمفيوم التنمية المالئمة لمبيئة كان من خالل مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة البشرية سنة

1972في

ستوكيولم .بحيث كانت في مقدمة المؤتمر وضع نموذجا لمتنمية يحترم البيئة ويولي عناية خاصة باإلدارة الفعالة
لمموارد الطبيعية.
وفً مإتمر قمةاألر ضالمنعقد فً سنة

 1992فً رٌودٌجانٌرو كان تالتنمٌةالمستدامة هًالمفهوم

الربٌسًللمإتمر،الذ ي صدر ت عنه وثٌقةاألجندة واحد وعشرون والتًتحددالمعاٌٌراالقت صادٌة
واالجتماعٌة والبٌبٌةلكٌفٌةتحقٌقالتنمٌةالمستدامة كبدٌلتنمو يللبشرٌةلمواجهةاحتٌاجا ت وتحدٌا تالقرن
الحاد ي والعشرٌن). (5
ثانيا:الطاقةالنووية والتلو ثالبيئي:
لقد سبق وأن عرفنا الطاقة عمى أنيا المقدرة عمى انجاز شغل ،إذن ىي أمر أساسي لمتنمية البشرية

واإلقتصادية ،بحيث

نجدىا تدعم التقدم الصناعي والتكنولوجي وتغطي احتياجات العالم من الطاقة  ،سواء

أكانت طاقة ح اررية أم كيربائية .وتزداد أىميتيا يوماً تمو اآلخر بسبب نضوب المصادر الطبيعية التي كان
يعتمد عمييا العالم لمحصول عمى حاجتو من الطاقة.

وعميو استُ ِ
خدمت الطاقة النووية ألغر ٍ
اض سممية عدة  ،نذكر منيا:
*استخدام الطاقة النووية في إزالة مموحة الماء إلنتاج ماء عذب  ،ويتم ذلك من خالل محطات نووية تعمل عمى تحمية
مياه البحر بإزالة مموحتيا بتقطيرىا عبر عدة مبخرات .وتعتبر مثل ىذه المحطات حالً عممياً في ظل الظروف
اإلقتصادية العالمية لكونيا ال تحتاج في تشغيميا إلى النفط.
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*استخدام الطاقة النووية إلنتاج طاقة ح اررية  ،حيث يتم استغالل الح اررة التي تطردىا المحطات النووية لغايات
التدفئة وتوليد طاقة ح اررية .وقد كانت السويد أول من بادر في ىذا المجال مستغمةً المفاعالت النووية لتزويد ما
وشتاء.
يقارب ( )50مدينة من مدنيا بالتدفئة والمياه الساخنة صيفاً
ً

*استخدام الطاقة النووية إلنتاج طاقة كيربائية  ،حيث تم تطوير محطات نووية مزدوجة  ،أي تنتج طاقة كيربائية
وح اررية في آن واحد .وبذلك تسد احتياجات الدول الصناعية المتزايدة لمكيرباء.

*استخدام الطاقة النووية في محركات السفن والغواصات  ،وبدأ ذلك بقيام الواليات المتحدة األمريكية ولممرة
األولى باستخدام محركات دفع تعمل بالطاقة النووية في أول غواصة ذرية عسكرية عام

 .1954توالت

صَّنع
بعدىا السفن والغواصات وكاسحات الجميد التي تعمل بواسطة ىذا النوع من المحركات .وأصبحت تُ َ

لدى العديد من الدول كالواليات المتحدة  ،روسيا  ،بريطانيا  ،فرنسا  ،ألمانيا واليابان.

*استخدام الطاقة النووية في الطائرات والصواريخ النووية  ،حيث يمكن تزويد الطائرات النفاثة والصواريخ النووية بمفاعل
يتناسب مع حجميا ويزودىا بالوقود النووي وبذلك يساعدىا عمى الطيران بسرعة تزيد عمى سرعة الصوت ولمسافات
طويمة جداً مما َّ
سالح ذو حدين
يمكن القول بأن الطاقة النووية
الخارجي.
.
مكن العالم من السفر إلى الفضاء
ٌ
ظم فائدتيا تؤثر سمباً عمى ىذا الكوكب نجدىا قوة مدمرة تجتاح مظاىر
وتبقى الطاقة النووية عمى الرغم من ِع َ

الحياة عمى ىذا الكوكب(. )6

باإلضافة إلى التطور العممي والصناعي والتقني الذي صاحبو استغالل سمبي لمطاقة والمعدات الصناعية
واألسمحة الحربية  ،إال أن ىناك سبب حقيقي أكبر وأخطر ييدد البيئة ويكاد يكون لو دور بارز في جميع أنواع

التموث األخرى ..إنو "التموث اإلشعاعي" والذي ينتج عن استخدام الطاقة واألسمحة النووية .فالتموث اإلشعاعي

يؤدي إلى تموث اليواء  ،التربة  ،البحار والمحيطات  ،وحتى طبقة األوزون التي تغمف األرض .وتكمن خطورة

ىذا التموث بأنو ال حدود لو  ،فما إن ُو ِجد في منطقة أو حيز ما فسرعان ما سنجده في المناطق المجاورة ومنيا
إلى المناطق األبعد .فبعيداً عن خطر انفجار المفاعالت النووية  ،تبقى لدينا مشكمة الفضالت النووية وكيفية

التخمص منيا.

ال تنتيي مخاطر الطاقة النووية عند حد استخداميا الفعمي  ،سواء أكان سممياً أم حربياً .بل تتعداه لتبقى
متصمة بكل ما ينتج عنيا من مخمفات أو فضالت .حيث تحتفظ ىذه الفضالت بالخصائص اإلشعاعية

السامة التي كانت ليا منذ بداية التفاعل النووي  ،وتستمر في تأثيراتيا التدميرية لعشرات السنين.
ٍ
يموث
وقد ش ّكمت الفضالت النووية أزمة عمى الصعيد العالمي نظ اًر لكون التخمص منيا بأي طريقة كانت ال يزال ّ
البيئة ويضر بالكائنات الحية الموجودة ولو عمى بعد عدة كيمومترات من أماكن ىذه الفضالت .حتى ولو لجأ

إلى طمر النفايات النووية في باطن األرض،بحيث ىذا ال
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يمنع مياه األمطار من التسرب وصوالً إلى تمك النفايات السامة وبالتالي تمويث المياه الجوفية باإلشعاعات

الذرية .إضافةً إلى أن ىذا يؤثر أيضاً في طبقات األرض والتربة وبالتالي يؤثر في الثروة النباتية واألراضي
الزراعية وفي الثروة الحيوانية كذلك .وأخي ار في اإلنسان بالنسبة لألمراض العضوية  ،العقمية والنفسية.

ولمواجية األخطار المحدقة بالبيئة وخصوصاً تمك المرتبطة بالطاقة النووية ،برز لموجود تعاون دولي جد ىام ،بحيث
تُ ِّ
مكن الدول من استغالل الطاقة النووية دون أن تفتك بما
تضافرت الجيود في المجتمع الدولي إليجاد الحمول التي ُ ُ
ِ
وسَّنت التشريعات وفقاً لقواعد األعراف الدولية
حوليا .فأُنشأت المجان والييئات المتخصصة بشؤون الطاقة النووية ُ ،
ومقتضيات العدالة). (6

 1957إحزار ٍ
تقدم كبير نحو تحقيق "السالمة النووية" بفرض السيطرة
فكان في إنشاء "الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عام

والرقابة عمى التعامل مع الطاقة النووية ومخمفاتيا  ،والحد من التسمح النووي لمدول.حيث تعتبر إتفاقية جنيف لعام

 1949وبروتوكوالتيا األربعة  ،واتفاقية الىاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  1907من أبرز
بصمات المجتمع الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني بما فيو حماية لمبيئة والبشرية .حيث ُح ِظ َر
استخدام األسمحة التي تُحدث آالماً ال مبرر ليا  .،كذلك كانت معاىدة "حظر وضع األسمحة النووية وغيرىا من
أسمحة الدمار الشامل في قاع المحيطات وفي باطن األرض لعام  1971والتي تعيدت أطرافيا بعدم تخزين أو
رمي األسمحة النووية أو غيرىا في باطن األرض أو قاع المحيطات .ومنحت اإلتفاقية ألي ٍ
جية كانت حق
الرقابة عمى ذلك واإلحالة إلى مجمس األمن إذا لزم األمر .كذلك إتفاقية بازل بشأن التحكم في حركة النفايات

الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا لعام  1989لتُ َجِّرم المتاجرة بالنفايات الخطرة وتعطي الحق لمدول في حظر
دخوليا إلى إقاليميا.
ىذا وتبقى اإلتفاقيات المبرمة بشأن حماية البيئة سواء من الطاقة النووية أو من أي عوامل أخرى  ،عديدة
ٍ
كمثال عمييا فقط ).(7
يصعب حصرىا جميعاً في ىذا البحث الكتواضع أوردنا بعضاً منيا

ثالثا :الم سؤوليةالدولية عن تلو ثالبيئة.
لقد شهدالقانونالدولًللبٌبةتطورا ت كبٌرةلتفعٌل قواعده ،وشهد تالمسإولٌةالدولٌة تطورا ت تتعلق
بانتهاكإحكامها وال سٌماتلكالمعنٌةبحماٌةالبٌبة منالتلو ث،إذأن فرعالقانونالدولً  ،الٌكونلهاأهمٌة
تذكر من ؼٌرإٌجاد وسابل فعالةل ضماناالمتثال الحكامها ،وعدمانتهاكها وتسوٌةالنزاعا تالناشبة عن هذه
االنتهاكا ت ،وذلك من خاللاعتمادأنظمةللمسإولٌةالدولٌةتفًبالؽر ضالمرجو منها.
- 1أسا سالمسإولٌةالدولٌة:
وٌتفقالفقه والق ضاءالدولٌان علىإنأسا سالمسإولٌةالدولٌة هوإسنادالفعلللدولة وعدم مشروعٌة ذلكالعمل فً ظل
قواعدالقانونالدولً.
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ومن هذاالتعرٌ ؾللمسإولٌةالدولٌةٌمكنبٌانالشروطالواج بتوافرهالقٌامالمسإولٌةالتقلٌدٌة وهً علىالنحو
اآلتً:

 ت صر ؾ ؼٌر مشروع دولٌاً ( خطؤ) الت صر ؾالدولً ؼٌرالمشروع صادر عن شخ ص دولً . تحققال ضررنتٌجةلهذاالت صر ؾ ( ضرر وعالقةالسبٌةبٌنال ضرر والخطؤ).ٌشترط هذاالنظام منأنظمةالمسإولٌة وقوعت صر ؾ دولً ؼٌر مشروع من جان ب دولة،أواحدأجهزتهاأو
احد مواطنٌها وٌإد ي هذاالت صر ؾإلىاحدا ث ضرر.
وٌمكنالقولإنهلؽر ضاقامةالمسإولٌةالدولٌة هنا فان علىالمت ضررأنٌثب ت عدم مشروعٌةالت صر ؾ
الذ يالحقال ضرر ،ومع ذلك فان هذهالنظرٌة وجد تتعدٌاللهابانٌكونالخطؤ مفتر ضا فً جان ب محد ث
ال ضرر.إالأن هذااالفترا ض قابل إلثبا تالعك سثمتطور ت هذهالنظرٌةإلىالحدالذ ي جعل منافترا ض
الخطؤ فًت صر ؾالدولةالمحد ثلل ضررافترا ضا قاطعا ؼٌر قابل إلثبا تالعك س ،فالتستطٌعأن تنفًالخطؤ
أنماٌكونلهاإنأراد تأنتتخل ص منالمسإولٌةأنتثب تالسب باألجنبً مثلالقوةالقاهرة). (8
وعلٌهأ صبح تالدولةتسؤلب صفة مو ضوعٌة عناأل ضرارالناجمة عنالتلو ث.
وتعالجالمسإولٌةالمو ضوعٌةالنشاطا تالتًتحتو ي على جوان ب خطٌرة مثلاستخدامالطاقةالنووٌة
واستكشا ؾالف ضاءالخارجً،وهًبحد ذاتهانشاطا ت ضرورٌةلكلاقت صاد حدٌ ث والٌمكنتحرٌم مثل هذه
النشاطا ت،بلٌمكن و ضع قواعد قانونٌةتهد ؾإلى حماٌةال ضحاٌا ،ونظراللتطورا تالعلمٌة والتقنٌةالحدٌثة
لمٌعدباإلمكانإقامةالمسإولٌةالدولٌة علىأسا سالخطؤ ألنهلمٌعدٌستجٌ بلكلأنواعالمسإولٌةإذ من
ال صع بإثبا تالخطؤبل قد البد من وجود عالقة سببٌةبٌنالنشاطالخطر وال ضرر ،ومع ذلكتنتفًالمسإولٌة
فً ظرو ؾ معٌنة). (9
إنالتطورا تالعلمٌة واالقت صادٌةالحدٌثة جعل تباإلمكانإقامةالمسإولٌةالمو ضوعٌة علىأسا سالعمل
المشروع ف ضال عنالعمل ؼٌرالمشروع ،فالعمل ؼٌرالمشروعٌعداحدأس سالمسإولٌةالدولٌة،لكنلٌ س
شرطا وحٌداًلقٌامهاإذتنشؤالمسإولٌةالدولٌة علىالرؼم من مشروعٌةالفعلالمنسو بللدولةإذا ماترت ب
على ذلكالفعل ضررالدولةأخر ى ،وهذا ماٌعر ؾبالمسإولٌةالمطلقة ،وهناكاتجاه متزاٌدلألخذ بنظرٌة
المسإولٌةالمطلقة فً فقهالقانونالمعا صر علىالرؼم منأنالمسإولٌةالمو ضوعٌةالقابمة علىأسا سالعمل
ؼٌرالمشروع ما زال ت معتبرة،ثمإن مجالتطبٌقالمسإولٌةالمطلقة هو فًالحاال تالتًتقام علىأس س
تحملالمخاطر.وٌق صدبالمسإولٌةالمطلقة،إقامةالتبعا تالقانونٌة على عاتقالمسإول عننشاط خطر عما
ٌحدثهبالؽٌر منأ ضرار ،دوناللجوءإلىإثبا تالخطؤ فً جانبه.
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إناألسا سالقانونًالذ يأقٌم ت علٌه هذهالنظرٌةالتًتبنتها جملة مناالتفاقٌا تالدولٌة ومن بٌنهااالتفاقٌة
الدولٌةللمسإولٌةالناتجة عنالتلو ثبالنفطلعام  1969هو:

 ضمانالمت ضررإنالتشرٌعا تالمحلٌةالتًتعداألسا سلهذهالنظرٌةاتجه تنحوالتركٌز علىاأل ضرارأكثر من
تركٌزها علىالت صر ؾالمخطا وجزابه ،فالمسإولٌة هنا ما هًإال وسٌلةتسمحبمنحالتعوٌ ضالالزم
وان هذاالنظام ما هوإال ضمانلمت ضرر يالتلو ث ،ذلك الن مٌدانالمسإولٌةالمو ضوعٌة محدد بؤنشطة
معٌنة دون ؼٌرها.

 جزاء وقائي:إنالؽر ض من و ضعالتشرٌعالمتعلقبالتلو ثإنماٌكمن فًالتقلٌلإلىابعد حد من هذاالتلو ث ،وهذا ما
تهد ؾإلٌهالمنظمةالبحرٌةالدولٌة فًأعمالها وتشرٌعاتها فإقامةالمسإولٌة هنا علىأس س مو ضوعٌة ما هو
إال جزاءٌهد ؾأساساإلىالحد منالتلو ث ). (10

*المعاهدا تالتي تكر سالم سؤوليةالمو ضوعية:
المعاهدا تالمتعلقة با ستخدامالطاقةالنووية:
ومن ابرز ىذه المعاىدات معاىدة باريس التي أبرمت في
الطاقة النووية ومعاىدة فيينا التي أبرمت في
ومعاىدة بروكسل التي أبرمت في

/29تموز 1960 /حول الخسائر الناتجة عن

/21أيار 1963 /حول المسؤولية المدنية عن األضرار النووية

/25أيار 1962 /حول مسؤولية مالك السفن النووية إذ كرست ىذه

المعاىدات مبدأ المسؤولية الموضوعية بعبارات صريحة ،كما وضعت سقفا يحدد حجم المسؤولية الموضوعية

يغطى من قبل شركات التأمين  ،ومع أن المسؤولية الموضوعية تنحصر بالمدير أو المستغل لممرافق النووية إال

أن ىناك مسؤولية لمدولة التي توجد فييا المرافق النووية أو تمك التي تحمل السفينة التي تسير بالطاقة النووية

عمميا  ،فيذه الدولة مسؤولة مسؤولية تقميدية إذا تجاىمت التزاماتيا االتفاقية بيذا الشأن وىي مسؤولة مسؤولية

مباشرة إذا كانت تقوم باستغالل مرافق نووية تقبل بالخضوع لنظام المسؤولية الوارد في المعاىدات وتتخمى عن

حصانتيا ،كما أنيا تكون مسؤولة مسؤولية مؤجمة عندما توافق عمى حمل السفن التي تسير بالطاقة النووية

لعمميا أو توافق عمى وجود المرفق النووي عمى أراضييا ،فيي باألصل توافق عمى مخاطر قد تصيب ليس فقط

رعاياىا وانما مواطني الدول األخرى.

إضافة إلى المعاىدات الدولية التي كرست المسؤولية الموضوعية أساسا لممسؤولية الدولية ،ىناك كذلك القضاء

الدولي قد كرسيا وىذا في ق اررات عديدة سابقة ،ومن الضروري اإلشارة إلى إن اليوم إقامة المسؤولية الدولية
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عن النتائج الضارة الناجمة عن االفعال التي ال يحظرىا القانون الدولي تكون عن مثل ىذه األعمال بسبب
خطورتيا رغم أنيا ال يعد فيو سموك الدولة خرقا لاللتزامات الدولية )(11

.

كما تجدر اإلشارة ىنا إن المسؤولية الدولية عن األضرار الناشئة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي تبنى

عمى أساس المسؤولية المطمقة التي تتمثل في اعتماد عنصر الضرر معيا اًر رئيساً في إثارة المسؤولية الدولية مع

استبعاد عنصر الخطأ.

وأخي ار يمكن أن ندرج شروط المسؤولية الدولية عن األضرار الناشئة عن أفعال ال يحظرىا القانون الدولي

بوصفيا الصورة الواضحة من صور المسؤولية الموضوعية.

 -العنصر الموضوعي لممسؤولية :ويتمثل بالخطر والضرر والعالقة السببية .

 -العنصر الشخصي لممسؤولية :ويتمثل في نسبة النشاط الضار إلى احد أشخاص القانون الدولي.

-2التعوي ض عنأ ضرارالتلو ث:

يعد الضرر بمثابة القاسم المشترك لنظام المسؤولية،فال مسؤولية بدون ضر ،وال حديث عن تعويض أضرار

التموث البيئي،إال إذا أدى ىذا التموث إلى اإلضرار بالبيئة أوال وانعكس ذلك سمبا عمى الكائنات الحية التي تعيش

عمييا  .والضرر البيئي أو الضرر الناتج عن التموث البيئي ىو كل ضرر من شأنو أن يمس بسالمة البيئة نفسيا
 ،أو يعرض حياة البشر المتواجدين عمييا لمخطر وبالتالي فالضرر الناتج عن التموث البيئي  ،ضرر ييدد
سالمة البيئة والبشر عمى حد سواء  ،مع األخذ بعين االعتبار أن األضرار التي تصيب البيئة من الناحية

الزمنية تعد سابقة عن األضرار التي تمحق باإلنسان الذي يعيش عمى ىذه البيئة المتضررة بل وتعد ىي السبب

المباشر لما قد يصيبو منيا.

ويمكن في ىذا الصدد تقسيم األضرار الناجمة عن التموث البيئي إلى نوعين:

النوع األول  :يشمل األضرار التي يتعرض ليا اإلنسان  ،سواء المادية منيا والتي تقع عمى جسم اإلنسان أو
ممتمكاتو ،وكذا المعنوية والتي تمس كيانو األدبي.

أما النوع الثاني :فيشمل األضرار التي تقع عمى البيئة بصورة مستقمة ،والتي يطمق عميياباألضرار البيئية

المحضة). (12

وقضاء ،ان النتيجة المنطقية لوقوع الضرر نتيجة الفعل المنسوب الى الدولة إنما تنحصر
من المسمم بو فقياً
ً
في التزاماتيا بتعويض الدولة التي لحق بيا الضرر ،فالتعويض ىو نتيجة المسؤولية الدولية ،وىو ييدف إلى

إعادة التوازن االقتصادي بين الطرفين ،الطرف المسؤول والطرف الضحية بحيث يعيد التعويض األمور الى
نصابيا ،بمعنى انو يعيد الطرف الضحية الى الوضع الذي كان عميو قبل وقوع الضرر.

وفيما يتعمق بالتعويض عن األضرار الناجمة عن أنشطة الفضاء ،فقد نظمتو اتفاقية المسؤولية والمالحظ

عمى نصوص االتفاقية ،انيا جاءت خالية من تحديد مقدار التعويض ،بسبب عدم إمكان التنبؤ بمقدار الخطر
~ ~ 11
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الذي يمكن ان يسببو النشاط الفضائي ،وما يؤدي إليو من ضرر ،فضالً عن ان النشاط يحقق فائدة لممجتمع،
وتقدير التعويض بشكل واسع وكبير يعيق مثل ىذه النشاطات المفيدة ،خصوصاً في ظل تزايد النشاطات

الفضائية الخاصة .إذ ليس بمقدورىا تغطية نتائج نشاطاتيا بوساطة التأمين او الضمانات األخرى التي ال تتعدى
حداً معيناً لذلك تكون معرضة لخطر إشيار إفالسيا مالم تمنح بعض الحماية). (13

 -3تقديرالتعوي ض ودفعه:

ت ضمن تالمادةالثانٌة عشرة مناتفاقٌةالمسإولٌةالن ص على كل منالقانونالواج بالتطبٌقلتقدٌر مقدار
التعوٌ ضالمستحق دفعُه من جان ب دولةاالطالق ،والهد ؾالذ يٌج بتحقٌقه منالحكمبالتعوٌ ض ) .فقد ن ص ت
هذهالمادة على "انٌتحدد مقدارالتعوٌ ضالذ يتكون دولةاالطالق مسإولة عن دفعه مقابلال ضرر بمقت ضى
هذهاالتفاقٌة وفقاًللقانونالدولً ومباد ئالعدل واالن صا ؾ،بحٌ ثٌإد ي هذاالتعوٌ ضالىاعادةالشخ ص
الطبٌعًاوالقانونً ،والدولةاوالمنظمةالدولٌة ،والتًتقدمالمطالبةنٌا ً
بة عنهاالىالحالةالتً كان ت قابمة قبل
وقوعال ضرر ".
نستنتج من هذاالن ص،انه فً حالة عدماالتفاق علىتطبٌق قانون دولةبمفردها ولمواجهة مثل هذا
الخال ؾ إذا حد ثٌ،مكناللجوءالى قواعدالقانونالدولً ومباد ئالعدل واإلن صا ؾ ،وهو مبدأ عاماستنبطه
الن صلحسمالخال ؾالذ يٌمكنانٌثار حولالقانونالواج بالتطبٌقلتحدٌد مقدارالتعوٌ ض).(14
وٌبدوأنالهد ؾ مناعتماد قواعدالقانونالدولًالعام ،ومباد ئالعدل واإلن صا ؾ ،هوتحقٌق قواعد قانونٌة
موحدةتطبقلتقدٌر قٌمةالتعوٌ ض ،وعلى ذلك فإنتعر ض تأموالاوأشخا ص أل ضرارناتجة عنأنشطة
ف ضابٌة سواء كان تبفعلالت صادماواإلشعاعا تالناتجة عناستخدام م صادرالطاقةالنووٌةأو كان تأ ضراراً
تلحقالبشربفعلالتشوٌ شاوالتداخل فًاالت صاال تاوأ يتعر ضآخرلإل صابة من حواد ثأنشطة ف ضابٌة،
فإنهٌخ ضعللقواعدالقانونٌةنفسهاالتًتحكمالتعوٌ ضبؽ ضالنظر عن جنسٌة دولةالمت ضررأو شخ صٌتها،
أو محل وقوعالحاد ث وسواء وقعالحاد ث علىاألر ضأم فًالف ضاءالخارجً.من جهةأخر ى ،فً حالة
ق صور قواعدالقانونالدولً ،وعدم و ضوحهاٌمكناللجوءالى مباد ئالعدل و واإلن صا ؾ،التًتتكون عادًة
منالقواعد ذا تالتطبٌقالعام فًالنظمالقانونٌةالداخلٌة فًالمجتمعالدولً،لتؽطٌةاوجهالق صور وحاال ت
الؽمو ض.
اق النووٌة فًالف ضاءالخارجًلسنة
والبد مناإلشارةإلىانإعالنالمباد ئالمتعلقةباستخدام م صادرالط ة
،1992قداعتمد هذاالن ص فًتقدٌرالتعوٌ ض عناأل ضرارالناشبةعناألجسامالف ضابٌةالتًتحمل على
متنها م صادرالطاقةالنووٌة وذلكباالستنادالى قواعدالقانونالدولً ،ومباد ئالعدل واإلن صا ؾ  ،فً ن ص
المبدأ (التاسع ،ؾ.)2
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كماأنهاأقر تبؤنالتعوٌ ض عناأل ضراراإلشعاعٌةالناجمة عن م صادرالطاقةالنووٌةالمحمولة على متن
الجسمالف ضابًٌ،شمل "رد جمٌعالم صارٌ ؾالخا صةبعملٌا تالبح ث واالسترداد والتطهٌر "). (15

 -4تنظيمإجراءا تالمطالبة بالتعوي ض :
تتمالمطالبةبالتعوٌ ض عنال ضرر على وفقاإلجراءا تالتً حددتهااتفاقٌةالمسإولٌةالدولٌة عناال ضرار
التًتسببهااالنشطةالف ضابٌةلعام  ، 1972وكماٌؤتً :
*الطر قالدبلوما سية :

تبدأالمرحلةاألولى منإجراءا تالمطالبةبالتعوٌ ض من دولةاإلطالقبالطرقالدبلوماسٌة ،وفً حالة عدم
وجود عالقا ت دبلوماسٌةبٌنالدولةالمدعٌة ودولةاإلطالق ،فٌكون علىالدولةاألولىانتطل ب من دولة
أخر ىأنتتقدمبطلبهااوتتولى م صالحها طبقاًلالتفاقٌة،أماإذا كان كل منالدولةالمدعٌة ودولةاإلطالق
أع ضاء فًاألممالمتحدة فإنالمطالبة تقدم عن طرٌقاألممالمتحدة.
*لجنةالمطالبا ت :

إذالمتسفرالمفاو ضا تالدبلوماسٌة عنتسوٌةالمطالبة خالل سنة واحدة منتارٌخإخطارالدولةالمدعٌة
لدولةاإلطالقبتقدٌمهاالوثابقالخا صةبمطالبتها،تنشااألطرا ؾالمعنٌة "لجنةتسوٌةالمطالبا ت "،استناداً
إلى طل بأ ي مناالطرا ؾ،لتسوٌةالخالفا تالمتعلقةبالمو ضوع

 ،وٌتمتشكٌللجنةالمطالبا ت من ثالثة

أع ضاء فقطب صر ؾالنظر عن عددالدولالمدعٌةالمشتركة فًالمطالبةأو دولاإلطالق .وتقوم كل من دولة
اإلطالق والدولةالمدعٌةبتعٌٌن ع ضو ممثل عنها خالل سنة ،وتعٌٌن ربٌ ساللجنةٌتمبموافقةالطرفٌن خالل
أربعة شهور منتارٌختعٌٌنالع ضوٌن .وإذالمٌتمالتو صلإلىاختٌارالربٌ س فٌمكنتعٌٌنهبمعرفةاألمٌن
العاملألممالمتحدة.والمهامالربٌسةللجنةالمطالبا ت هًالف صل فً مو ضوعالمطالبةالخا صة بالتعوٌ ض وأ ن
تحدد مقدارالتعوٌ ض واج بالدفعالمن صو ص علٌه فًالمادةالثامنة عشرة مناتفاقٌةالمسإولٌة ،طبقاًلقواعد
القانونالدولًالعام ومباد ئالعدل واإلن صا ؾ).(16
وهذاٌو ضحانالدورالذ يتلعبهلجنةالمطالبا ت الٌقت صر علىبٌانالقواعدالقانونٌة واجبةالتطبٌق على
المنازعةالدولٌة،بلٌشملالقٌامبفح صالوقابعالمادٌةالخا صةبالحادثةالتًتنطبق علٌهاأحكاماالتفاقٌة
وتحدٌدالتعوٌ ضالالزمأٌ ضاً.وٌ صدر عناللجنة قراراو حكمبشؤنالتعوٌ ض ،وٌ صبح ملزماًإذاتماالتفاق
علٌه،أماإذالمٌتماالتفاق علٌه ،فإناللجنةٌمكنانت صدر حكماًنهابٌاً مشمو الًبتو صٌةتتقبلهاألطرا ؾبحسن
نٌة .علىانٌتم صدورالقراراوالحكمباألؼلبٌة.
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وتجدراإلشارةالىان عر ضالنزاع علىلجنةالمطالبةاستناداًإلى طل بأ ي مناألطرا ؾٌكون ملزماً
للطر ؾاالخر ،ولكناألحكامال صادرة عناللجنة علىالرؼم منأنهانهابٌةاالانها التلزماألطرا ؾاال فً
حالةاتفاقهم على ذلك ). (17
وعلٌه ،الٌمكنالقولبؤناالتفاقٌةتإد يالىالح صول علىاجراء فعالٌمكنبمقت ضاهتسوٌةالمنازعا ت
ب صورةنهابٌة ،والتساإلالذ يٌثارلماذاٌتمتشكٌللجنةللمطالبةبالف صل فً مو ضوعالتعوٌ ض ،و ضمن
ضوابط وإجراءا ت معٌنة ،طالماان قراراتها ؼٌر ملزمةاال فً حالةاتفاقاألطرا ؾ ،وهل سٌتمالو صولالى
اتفاقبٌنأطرا ؾالدعو ىالتًٌحكمهاالبح ث عن حلبٌن مت ضرر ومعتد ي،لذاٌبدواناتفاقٌةالمسإولٌة ،فً
هذاالخ صو ص قد شابها عٌ ب خطٌر ،وهذااألمرٌثٌرتساإ الًآخر حول قٌمتهاالحقٌقٌة ،ألناتفاقٌةالمسإولٌة
التً التت ضمنن صاًٌهد ؾالىتسوٌةالمنازعا تبشكلإلزامً وعادل ونهابً،تكون عدٌمةالجدو ى النها ؼٌر
ملزمة منالناحٌةالقانونٌة .ولكن،لكً النكون مجحفٌنبشؤناالتفاقٌة ،فربماٌكونللقرارا ت واألحكام
ال صادرة عناللجنة ،قٌمةادبٌة ،وذلك عندإعالنالنتابج
علىالرأ يالعامالعالمًالذ ي
قدٌإد ي دوراً هاماًفً جعل دولةاإلطالقالمسإولة عنال ضررتقومبالوفاءبالتزاماتهابحسننٌة.
أماإعالنالمباد ئالمتعلقةباستخدام م صادرالطاقةالنووٌة فًالف ضاءالخارجًلسنة  1992فقدنحا منحاً
آخر فًتسوٌةالنزاعا تالناشبة عناأل ضرارالناجمة عن م صادرالطاقةالنووٌةالمحمولة على متناألجسام
الف ضابٌة فًالف ضاءالخارجً ،وذلكبالن ص فًالمبدأالعاشر ،علىانه "ٌتم حلأ ينزاعٌنشؤ عن تطبٌق هذه
المباد ئ من خاللالمفاو ضا تاواإلجراءا تالمعمولبهاللتسوٌةالسلمٌةللنزاعا ت وفقاًلمٌثاقاألمم
المتحدة ").(18
إن ف ضالنزاعا تالناشبة عنتطبٌق مباد ئ م صادرالطاقةالنووٌةٌكون وفقاًلمٌثاقاألممالمتحدة ،و صٌاؼة
الن ص على هذ

اال ش

كل ؼٌر كافٌة ،وكانٌج بالن صب صراحة

فإالمادة ( )33منالمٌثاق ،وخا صة فقرتهااألولى،بتعداد وسابلالتسوٌةللمنازعا ت عداالمفاو ضا ت.وإذا كان
المراد من هذهال صٌاؼة هوالتؤكٌد وتوسٌعالن ص ،فإن ذلك عك سال صحٌح ذلك ألن عبارة "وفقاًلمٌثاقاألمم
المتحدة " تحدد من محتو ىالن ص وتقل صه ،فً حٌنانالن ص قد شمل كل ماٌمكنأنٌكون من وسابلأو
إمكانٌا تلتسوٌةالنزاعا ت فًن صو صالمٌثاق جمٌعها.

-5ميعاد رفع دعو ىالتعوي ض:
تعالجالمادةالعاشرة مناتفاقٌةالمسإولٌةالتحدٌدالزمنًالذ يٌتعٌن خاللهاقامة دعو ىالمسإولٌة ،فقد
ن ص ت علىانالدعو ىترفع على دولةاالطالق خاللالسنةالتالٌةلتارٌخ وقوعال ضرر،الذ ي ال ٌتعٌن
بال ضرورةانٌكونتارٌخالحاد ثنفسه،اوالتعر ؾ على دولةاالطالقالمسإولة ،ومع ذلك فإذا كان تالدولة
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المدعٌة التعلمبوقوعال ضرراو كان ت عاجزة عنتحدٌدالدولةالمطلقةالمسإولة ،ففً هذهالحالة فإن مدة
السنة التبدأإال منتارٌخ علمالدولةالمدعٌةبالوقابعالمذكورة .كماانه الٌجوزانتتجاوزالمهلة فترة سنة
واحدة منالتارٌخالذ يٌتوقع فٌهانتعلمالدولةبالوقابع من خاللالقٌامبالعناٌةالالزمةبطرٌقة معقولة.
ؼٌرأننانر ى،أنالتحدٌدالزمنًالوارد فًالن ص ،فترة ؼٌر كافٌة ألنواع معٌنة مناأل ضرارالتً ال
ت صبح ظاهرة فً فترة طوٌلة،بعد وقوعالحاد ثالف ضابً ،مثلاأل ضرارالناشبة عنالتلو ثالبٌولوجً
والتلو ثالكٌمٌاو ي والتلو ثاإلشعاعً ،وحتى عندماٌكونال ضرر جلٌاًفانه الٌتسنىتقدٌرالمد ىالكامل
لل ضرر فًالحال ).(19
أمااأل ضرارالناشبة عنالحطامالف ضابًالتًٌمتدتؤثٌرهاإلى فترا ت طوٌلة جداً قدت صلإلى مبا ت
السنٌن ،فكٌ ؾ سٌتمتحدٌدالفترةالزمنٌةلأل ضرارالناشبة عنها ،وإذا كانباإلمكانتحدٌدتارٌخ وقوعال ضرر
الناجم عنالحطامالف ضابًبسب بالت صادم معأجسام ف ضابٌةأخر ىأوالتشوٌ شأوالتداخل معات صاال ت قمر
ٌعودإلى دولةأخر ى ،فانهلٌ سباإلمكانتحدٌد هوٌةالحطامإذا كان عبارة عن قطعة حطامٌة خالٌة منأٌة
عالمة ،ف ض الً عن ماٌترت ب على م ضً فترةالتحدٌدالزمنً دونإقامةالدعو ى من عدماعترا ؾ دولة
اإلطالقبالدعو ىأو قبولها).(20

الخاتمة:
قدتكون المحافظة علىالبٌبة فًأ ي مجتمع منالمجتمعا ت شؤنا من شإونالدولة وإنالمحافظة على
البٌبةالكونٌة شؤن من شإونالمنظما تالدولٌة ولكن جانبا كبٌرا منالمسإولٌةٌقعبدون شك على كاهل
المجتمعالدولًبؤفراده و هٌآته و مإسساته وتنظٌماته خا صة وإناألفرادأنفسهمٌعتبرون م صدرا منأكبر
م صادراألذ يللبٌبة و سب ب مباشر فًتدهوراألو ضاعالبٌبٌة داخلنطاقالمجتمعالذ يٌعٌشون فٌه و من هنا
كان البد منبذلالجهودالمكثفةلتؽٌٌرأسبا بالسلوك والتفكٌر وتؽٌٌر النظرةإلىالبٌبة.
كلالموا ضٌعالمرتبطةبحماٌةالبٌبةتعتبر موا ضٌع حدٌثة وذا تأهمٌةبالؽة ،لذلكالخو ض دوما فً هذه
الموا ضٌع من شؤنهأنٌؤتًبالجدٌد  ،ومن شؤنهأٌ ضاأنٌساهم فًتفسٌرالتشرٌعا تالبٌبٌة والمساعدة على
تطبٌقها علىأحسن وجه  ،وبلوغاألهدا ؾالمرجوة منها .ومن خالل هذاالبح ثنقولأنالتعوٌ ض والمسإولٌة
المدنٌة  ،هوإرهاق كاهلالدول بمبالػالتعوٌ ضالكبٌرة من شؤنهأنٌشكل وسٌلة ضؽط على هذهاألخٌرة،
وٌدفعهالالهتمامبالمحافظة علىالبٌبة  ،من خالل و ضع حدلالستخدامالمفرطللطاقة.
وفً ختام هذاالبح ثالمتوا ضع،نوردبع ضالمقترحا ت علّهاتسهم ولوبالقلٌل فً دعمالمساعً والجهودالرامٌة
لجعل هذاالكوك ب صحٌاً  ،سلٌماً  ،خالٌاً من عواملالدمار والخرا بالتًتإد يإلىتآكله شٌباًفشٌباً والتً منأبرزها
الطاقةالنووٌة سواء فً صورتهااإلٌجابٌةأمالسلبٌة:
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*تفعٌل دوراإلعالمبمختل ؾ وسابله فًنشرالوعًالبٌبً وتثقٌ ؾاألمم حولالشإونالبٌبٌة والتهدٌدا ت
المحدقةبها جراءالسلوكٌا تالتًٌتبناهااإلنسان فًتعامله مع محٌطه .وتوعٌة سكانالمناطقالتً
اجتاحتهاالكوار ثالنووٌةباألمرا ض والتشوها تالتً قدترافق سالالتهم عبرالزمان .كذلكالعمل على
ُسلَّ ط فٌهال ضوء علىالتؽٌٌرا تالبٌبٌة ومسبباتها
جعلٌومالبٌبة –الموافق  5حزٌران من كل عامٌ -وماًٌ
التً طرأ ت فًالعامالمن صرم وكٌفٌة مجابهتها فًالعامالذ يٌلٌه.
*تبنًالمزٌد منالتشرٌعا ت علىالمستوٌٌنالوطنً والدولًب صورةأكثر جدٌة و صرامة فٌما ٌخ ص تنظٌم
استؽاللالتفاعال تالنووٌة سلمٌاً وحربٌاً ،بحٌ ثُتجَبر –بد الً منأنُتناَشد -جمٌعالدول علىاالن صٌاعلها.
ِّمتلكاألسلحةأوتحظرتجربتهاأوالتهدٌدبها الٌكفًإنلمتكن جمٌع دول
فوجودالمعاهدا تالدولٌةالتًُتَحر
العالم خا ضعةلهابجدٌة.
ُخَتلَ ؾالهٌبا ت والوكاال تالدولٌةالمخت صةبالشكلالذ يٌشمل جمٌع
*تفعٌل دورالرقابة والتفتٌ ش من ِقبل م
الدول دوناستثناء  ،سواءأكان تتلكالتًتمتلك منشآ ت وأسلحةنووٌةتمار س من خاللهاأخطراألنشطة
وأكثرها دماراً ،أم كان ت منالدولالنامٌة والفقٌرةالتًتسمح مقابلبع ضالمالبالعب ثبؤقالٌمهالدفنالسموم
النووٌة فٌها.
*ٌمكنالقولبالنسبةلألسلحة" .إنالقنابلالنووٌةلٌس تأسلحة فحس ببل هًأدوا تلإلبادةالجماعٌة.
ُعَتَد ى علٌه
امتالكها الٌعنًالقوة وتكدٌسها الٌ ضمنالتفوق.استعمالها سٌكون جرٌمةإبادٍة جماعٌةبحقالم
وانتحاراًللمعتد ي.
نطال ببتنوٌع م صادرالطاقةالمتجددة والنظٌفة.

قائمةالمراجع :

(-)1د /باتر محمد علً ورم:مخاطرالعوامة علىالتنمٌةالمستدامة،األهلٌةللنشر والتوزٌع ،2003،ص.185
(-)2د /كمالالشرقاو ي ؼزالً:منأجلبٌبةاف ضل،مإسسةالشبا بالجامعٌة،اإلسكندرٌة ،1996،ص.101
( -)3د /رم ضان محمدالقذافً:ال صحٌةالنفسٌة والتوافق،المكت بالجمعًللكت ب،اإلسكندرٌة ،1998،ص.96
،1مكتبةالدار
(-)4د /حسٌنأحمد شحاتة:تلو ثالبٌبة ،السلوكٌا تالخاطبة وٌفٌة مواجهتها،ط
العربٌة،م صر ،2000،ص.53
،1الدارالعربٌةللكتا ب،م صر
(-)5د /حسٌنأحمد شحاتة:التلو ثال ضو ضابً وإعاقةالتنمٌة،ط
العربٌة ،2001،ص.220
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( -)6د /ع صم ت موجدالشعالنً:التلو ثالبٌبً،ط ،1منشورا ت جامعةالمختار،الدارالبٌ ضاء ،2002 ،ص 10
ومابعدها.
( -)7دٌ /سر ى دعٌ س :تلو ثالهواء وكٌ ؾنواجهه ،ط،2اإلسكندرٌة ،2000،ص68ومابعدها.
( -)8مإتمرالقمةالعالمًللتنمٌةالمستدامة -جوهانسبورج-
http ;///www.greeline.com.
( -)9د/ر ضا فرج:المسإولٌةالدولٌةفًأ صرارالتلو ث،دارالنه ضةالعربٌة،م صر ،2003،ص73ومابعدها.
( -)10د /علً درٌوسً:السٌاسةالبٌبٌة ومهامهااألساسٌةندارالكتا بالحدٌ ث ،اإلسكندالٌة ،2004،ص.99
(ٌ -)11سً دعٌ س،تلو ثالهواء وكٌ ؾنواحهه،المرجعالسابق ،ص.100
(-)12د /ع صامأحمدالشافعً:القوانٌنالبٌبٌة عقبا ت و صعوبا ت ،دارالنه ضةالم صرٌة ،2004،ص.402
( -)13د /عاٌد را ضً خنفر :حقاإلنسان فًبٌبةنظٌفة،دارالنه ضةالعربٌة،م صر ،2004،ص 178ومابعدها.
( -)14د /باتر محمد علً وردم :العالملٌ سللبٌع،الهلٌةللنشر والتوزٌعن ،2005ص.325
( -)15د/ودادالعلً:النوعٌةالبٌبٌة فً دول مجل سالتعاونالخلٌجًندارالكتا بالحدٌ ث،األردن ،2005 ،ص
.145
(-)16د/درٌ س ولد قابلٌة :حماٌةالبٌبة ضرورة ،دارالكتا ب،مراك ش ،2004،ص.213
)17(-Environnement enjeux et défis,revue de collectivités locales,publication
périodique,n°2,juin 1997.
(18)-M.AT.E :plan national d’actions pour l’environnement et le développement
durable,2002
(-)19المرسوم رقم 344-63امإرخ فً 11دٌسمبر 1963والمت صمنإن ضمامالجزابرالىاإلتفاقٌة
الدولٌةحول مكافحةتلو ث مٌاهالبحربالوقود.
(-)20المرسوم رقم14-80امإرخ فً ٌ26ناٌر 1980والمت صمنإن ضمامالجزابرالىإتفاقٌة حماٌةالبحر
األبٌ ضالمتوسط منالتلو ث(.المبرمة فًبرشلونة)
(-)21المرسوم رقم02-81امإرخ فً ٌ17ناٌر 1981والمت صمنالم ضادقة علىالبروتوكولالخا ص بحماٌة
البحرالبٌ ضالمتوسط منالتلو ثالناشًء عن رمًالنفاٌا ت منالسفن والطابرا ت(المبرمة فً برشلونة سنة
)1976
(-)22المرسوم رقم437-82امإرخ فً 11دٌسمبر 1982والمت صمنالم صادقة علىبروتوكولالتعاون بٌن
دول شمالإفرٌقٌا فً مجال مقاومةالزح ؾال صحراو يالموقع فً 5فٌفر ي سنة 1977بالقاهرة.
(-)23المرسوم رقم439-82امإرخ فً 11دٌسمبر 1982والمت صمنإن ضمامالجزابرإلىاإلتفاقٌةالمتعلقة
بالمناطقالرطبة ذا تاألهمٌةالدولٌةالموقعة فً  2فٌفر ي سنة.1971
(-)24المرسوم رقم440-82امإرخ فً 11دٌسمبر 1982والمت صمنالم صادقة علىاإلتفاقٌةاإلفرٌقٌة حول
المحافظة علىالطبٌعة والمواردالطبٌعٌةالموقعة فً  15سبتمٌر  1968بالجزابر.
(-)25المرسوم رقم 441-82امإرخ فً 11دٌسمبر 1982والمت صمنإن ضمامالجزابر إلىالبروتوكول
المتعلقبحماٌةالبحراألبٌ ضالمتوسط منالتلو ث من م صادربرٌة ،المبرم فً  17ما ي  1980بؤثٌنا.
()26المرسومالرباسً رقم354-92امإرخ فً  23سبتمبر  1992والمت صمناإلن ضمامالجزابر إلىإتفاقٌة
فٌٌنالحماٌة طبقةاألوزون ،المبرم فً  22مار س  1985بفٌٌنا.
(-)27المرسومالرباسً رقم 99-93امإرخ فً 10أفرٌل  1993والمت صمنالم صادقة علىإتفاقٌةاألمم
المتحدةاإلطارٌةبشؤ نتؽٌٌرالمناخالموافق علٌها من طر ؾالجمعٌةالعامةلمنظمةاألممالمتحدة
بتارٌخ  9ما ي .1992
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اللق ب  :عاقلً.
اإل سم :ف ضٌلة.

ــــــــــــــــــــــ
بطاقة م شاركة:

الرتبة:أستاذة محا ضرة
الوظيفة:استاذة مكلفةبالدرو س
التخ ص ص:قانونأعمال.
مكانالعمل:كلٌةالعلوماإلقت صادٌة والتجارٌة وعلومالتسٌٌر -جامعةالحاجلخ ضرباتنةالجزابر.
البريداإللكترونيfadila_agli@yahoo.com:
الهات فالنقال00213.5.59.29.07.52:
الهات فاألر ضي00213.33.82.23.12:
الفاك س00213.33.86.06.20:
ـــــــــــــــــــ
ال سيرةالذاتية موجزة.
اللق ب  :عاقلً .
اإل سم :ف ضٌلة.
الحالةالمدنية :متزوجة وأملثالثةأطفال.
الرتبة:أستاذة محا ضرة
الوظيفة:استاذة مكلفةبالدرو س
التخ ص ص:قانونأعمال.
-

-

محامُة لذي المجلس القضائٍ  +مىثقة أٌ مختصة بكتابة العقىدالزسمُة.
مسؤولة المجلس التأدَبٍ علً مستىي الجامعة مكان عملٍ.
مكلفة بتسُُز مصلحة مذكزات التخزج علً مستىي الكلُة التابعة لها.
لذٌ الكثُز مه المشاركات فٍ مؤتمزات دولُة ووطىُة داخل الجزائز وخارجها فٍ األردن ،مصز ،
البحزَه ،لبىان،المغزب  ،تىوس ،فزوسا .
كما لذٌ مجمىعة مه الىشىرات فٍ مجالت محكمة ودولُة.
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