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  :القوانين والتشريعات المنظمة لإلدارة البيئية

 مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي

 إعداد

 عمار خليل الترآاوي

 مدرس مساعد في آلية الحقوق بجامعة دمشق
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 مقـدمـة

تكاد تجمع الشواهد أن آل عصر من العصور له قضية تعرض نفسها، ومن ثم تشغل عقول 

.  هي قضية التلوث البيئي التي تمس اإلنسان في آيانه وآماله ومستقبلهوقضية هذا الزمن. المفكرین

وعليه اعتبرت من أخطر القضایا والمشكالت التي تواجه اإلنسان وال سيما بعد التطور العلمى 

 .والتكنولوجي الهائل، والنهضة الصناعية الضخمة التي صاحبت مولد القرن الماضي

 على أنها مشكلة محلية، بمعنى أنها خاصة ببلد معين وال یمكن تصور مشكلة تلوث البيئة

أو مكان بذاته، بل إنها تخطت الحدود، وتجاوزت المسافات، وأضحت مشكلة عالمية، یعانى منها 

 .الجميع بعض النظر عن المكان

وأصبح تداول التلوث عالميًا شيئًا مسلمًا به في عالمنا المعاصر، فمن الممكن انتقال التلوث 

 إلى آخر وذلك من خالل حرآة التجارة الدولية، وما یصاحب ذلك من نقل األغذیة الملوثة من مكان

من مناطق االنتاج إلى مناطق االستهالك، آذلك فان الریاح والتيارات المائية تسهم في نقل التلوث 

ونذآر هنا حادث االنفجار في مفاعل تشر نوبل . من األماآن الموبوءة إلى األماآن الصحية

، وما تبع ذلك من تسرب 1986، في أبریل )احدى جهوریات االتحاد السوفياتى السابق(وآرانيا بأ

لإلشعاعات النوویة التي أثرت بطریقة مباشرة على الذین یعملون في تلك المحطة النوویة، وعلى 

آما أنها أثرت بطریقة غير مباشرة في . آخرین ممن یسكنون أو یعملون بالقرب من هذه المحطة

لمناطق البعيدة من العالم وذلك من خالل األمطار المحملة بالغبار الذري، والتى تساقطت فيما بعد ا

 .على أماآن متفرقة من العالم محدثة أضرارًا هائلة باإلنسان والحيوان والنبات

آذلك أدى التقدم الصناعى إلى ازدیاد التلوث ومخاطره على اإلنسان والبيئة عمومًا، لذلك 

وع حمایة البيئة وضرورة الحفاظ عليها  وآيفية مواجهة اآلثار الناجمة عن التلوث، من أصبح موض

الموضوعات التي تنال اهتمام االتفاقيات الدولية والتشریعات الوطنية، وآذلك نالت اهتمام فقه 

القانون في آافة فروعه، حيث حظيت بالعدید من الدراسات المختلفة من آافة المهتمين بالدراسات 

القانونية ویمكنني أن أؤآد في هذا السياق أن الحفاظ على البيئة االنسانية نظيفة خالية من الملوثات 

هو أحد مهام ومسئوليات الدولة الحدیثة، وقد أصبحت مكلفة به وال سيما بعد أن أصبح حق االنسان 

 .دول المتقدمةفي بيئة نظيفة هو أحد الحقوق األساسية لإلنسان وقد نصت عليه دساتير منظم ال

وإن مسئولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، من الموضوعات ذات الطبيعة الخاصة، 

 .فهناك العدید من الجوانب التي تميزها والمشاآل التي تثيرها
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لذلك فقد عقدت العزم على المضي قدمًا في هذا البحث، لعلى أقدم إضاءة على موضوع 

جو من اهللا سبحانه أن أآون قد وفقت من خالل هذا الجهد في رد فأر. هام وحيوي یشغل بالنا جميعًا

 .بعض حق الوطن والعلم علينا

 :وقد قمت بتقسيم هذا البحث آما یلي 

 ماهية التلوث البيئي وطبيعة أضراره : المبحث األول 

 مفهوم التلوث البيئي وعناصره وأنواعه : المطلب األول 

  البيئي طبيعة أضرار التلوث: المطلب الثاني 

 المسئولية عن أضرار التلوث البيئي :  المبحث الثاني 

 األساس القانوني للمسئولية عن أضرار التلوث البيئي : المطلب األول 

 .األنظمة القانونية النافذة في تعويض األضرار الناجمة عن تلوث البيئة: المطلب الثاني 

 الخاتمـة            
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 المبحث األول

 البيئي وطبيعة أضرارهماهية التلوث 

ولقد . مما ال شك فيه أن تلوث البيئة من أخطر المشاآل التي یتسم بها عصرنا الحاضر

حظيت مشكلة التلوث البيئي بالدراسة واالهتمام، سواء من قبل رجال العلم أو القانون، وذلك ألن 

 . البيئيةآثار التلوث الضارة شملت اإلنسان وممتلكاته، آما أخلت بالكثير من النظم

ویوصف التلوث على انه الوریث الذي حل محل المجاعات واألوبئة، وهذا یعكس 

 .خطورته وعمق أذاه

ولقد أصاب التلوث آل عناصر البيئة المحيطة باإلنسان من ماء وهواء وتربة وغذاء 

،  حجم الفساد الذي صنعه بنفسه وبتقنياته– مؤخرًا –واستشرى خطر التلوث، وقد أدرك اإلنسان 

 .وبدأ محاوالته وجهوده للحد من التلوث وآثاره

 :وسأقوم بدراسة هذا المبحث في مطلبين رئيسين آما يلي 

 مفهوم التلوث البيئي وعناصره وأنواعه: المطلب األول 

 طبيعة أضرار التلوث البيئي : المطلب الثاني 

 :مفهوم التلوث البيئي وعناصره وأنواعه : المطلب األول 

ن أن التلوث ليس هو الخطر الوحيد الذي یهدد البيئة اإلنسانية بالضرر، إال على الرغم م

 أهم األخطار وأشدها تأثيرًا، لذلك فإن تحدید مفهوم التلوث البيئي في صورة دقيقة – وبحق –أنه 

ومحددة، هو بال شك نقطة البدایة ألیة معالجة قانونية في مجال التلوث، وهو أیضًا جوهر أیة حمایة 

 .ن تقریرها للبيئة في مواجهة أهم مشاآلهایمك

وإن استجالء هذا المفهوم ومعرفة األسس والعناصر التي یقوم عليها ، یسهم بال شك في 

 . تعيين األدوات القانونية المناسبة لمكافحته وترتيب المسئولية على من تسبب به

 :وبناء عليه، فإنني سأقسم هذا المطلب إلى فرعين 

 .مفهوم التلوث البيئي وتحديد عناصره: الفرع األول 

 .أنواع التلوث البيئي: الفرع الثاني 

 :مفهوم التلوث البيئي وتحديد عناصره : الفرع األول 
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 : مفهوم التلوث البيئي : أوًال

بل إن هذا التحدید أو . یبدو أنه ليس من السهل تحدید مدلول التلوث، أو بعبارة أدق تعریفه

 وهذا یرجع في واقع األمر، إلى طبيعة التلوث ذاته، فهذا )1(البعض مستحيًالالتعریف یبدو في نظر 

 متاهة آثيرة القنوات ومتنوعة المسالك ومتعددة األسباب -وبحق–األخير آما عبر عنه أحد الكتاب 

 .  )2(ومتشابكة اآلثار تغطي تقریبًا آل مجاالت الحياة البشریة

 :غویًا واصطالحيًا وقانونيًا، آما یلي ومع ذلك، فإنني سأحاول تعریف التلوث ل

 : المعنى اللغوي للتلوث -أ

الماء آدره ) لوث(أى لطخها و " تلویثًا " ثيابه بالطين " لوث " جاء في مختار الصحاح 

 .)3(بمعنى غيره

یدور حول تغيير الحالة الطبيعية ) یلوث(اسم من فعل ) تلوث(وهكذا نلحظ أن معنى آلمة 

بما ليس من ماهيتها، أى بعناصر غریبة عنها، فيكدرها أي یغير من طبيعتها، بما لألشياء، بخلطها 

 .یعوقها عن أداء وظيفتها ومهمتها المعدة لها

وال تبتعد اللغة االنجليزیة عن ذلك فقد جاء في الموسوعة البيئية الصادرة في لندن عام 

رة عمدیة أو غير عمدیة، تضر انسياب أو افراغ مادة بصو" ، تعریف للتلوث ینص على أنه 1994

 .   )4(أو تهدد البيئة بالضرر، بطریقة أو بأخرى

 : المعنى االصطالحي للتلوث -ب

ال یوجد على العموم، تعریف ثابت ومتفق علىه للتلوث، وإنما هناك عدة اقتراحات 

 .لتعریفات تدور حول نفس المعنى

ولوجى مميز یؤدى إلى تأثير أي تغير فيزیائي أو بي" فالتلوث حسب تعریف البعض هو 

ضار على الهواء أو الماء أو األرض، أو مضر بصحة االنسان والكائنات الحية األخرى وآذلك 

  )1 (یؤدى إلى االضرار بالعملية االنتاجية، آنتيجة للتأثير على حالة الموارد والمتجددة

                                                 
(1 انظر )  J. Barros and D. Johnston , the international law of pollution, the freepress, Newyork, 

1974, p.4.  
ة ومشكال :  انظر)2( عيد صبارینى، البيئ د س د ومحم يد الحم ون  رش ة والفن وطنى للثقاف ة، المجلس ال الم المعرف لة ع تها، سلس

 .149، ص 1979واآلداب، الكویت، 
 .534، ص 1997-1996مختار الصحاح، للشيخ اإلمام محمد ابن أبي بكر الرازي، دار اإلیمان، دمشق، :  انظر )3(

 ,The environment Encyclopedia and dir ectorg , Europa publications limited, England انظر  )4)
London, 1994, p101. 
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، ال تقدر األنظمة آل تغير آمي أو آيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية" أو هو 

  ")2(البيئية على استيعابه دون أن یختل توازنها

ویرى البعض أن التلوث هو معنى عام ومطلق ليس له حدود أو إطار یغلف المعنى 

بصورة علمية صحيحة، وأنه یجب أن نعرف أن آلمة تلوث هي معنى مطلق لما ألم بالبشریة 

 )3(االنساني والمخلوقات األرضية من أضرار من فعل التقدم 

وفي إطار المجهودات الدولية لحمایة البيئة ظهرت بعض المحاوالت التي تهدف إلى تحدید 

 .  مفهوم التلوث من الناحيتين الفنية واالصطالحية

فقد أقرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادیة تعریفًا ذائعًا لقي قبوًال آبيرًا من جانب الفقه، 

اإلنسان بطریق مباشر أو غير مباشر، بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة، هو قيام "یقرر أن التلوث 

تترتب علىه آثار ضارة، یمكن أن تعرض صحة اإلنسان للخطر، أو تمس بالموارد الحيویة، أو 

  )4(" النظم البيئية على نحو یؤدى إلى التأثير على أوجه االستخدام المشروع للبيئة 

 آل تغيير في أنظمة البيئة أو أحد عناصرها سواء آان ومن وجهة نظرى، فإن التلوث هو

ذلك بفعل اإلنسان أم بفعل الظواهر الطبيعية، یؤدي بصورة مباشرة، أو غير مباشرة إلى آثار 

 .ضارة، مما ینعكس بصورة سلبية على اإلنسان والحيوان والنبات

 : المعنى القانوني للتلوث -جـ

 من تعریف للتلوث، یحدد المشرع بموجبه – عادة –لبيئة ال تخلو القوانين المتعلقة بحمایة ا

مفهوم التلوث ومصادره وخصائصه، وآل ما یرتبط به وفقًا للسياسة التشریعية التي یتبناها في هذا 

 .الشأن

 في مجال التشریع على ترك التعریفات للفقهاء – عادة –وعلى الرغم من أن العمل یجرى 

في أضيق نطاق، وخاصة إذا ما تعلق األمر بمسائل فنية ذات طبيعة وعدم إدراجها في القوانين إال 

علمية، یغلب فيها الجانب التقني المتطور والمتغير باستمرار آما هو الحال في موضوع التلوث 

 إال أن المشرع القانونى یحرص رغم ذلك على وضع تعریفات للتلوث، عند إصداره –البيئي 

 .لقوانين حمایة البيئة
                                                                                                                                               
  E. odum, Ecology, the link between the natural and social sciences, U.S.A p. 244 انظر )1)

 . وما بعدها36، ص1997 التلوث البيئي والتنمية االقتصادیة، الدار المصریة اللبنانية، القاهرة، –منى قاسم . د:  انظر )2(
 .33، ص 1999على عبد اهللا، التلوث البيئي والهندسة الوراثية، الهيئة المصریة العامة للكتاب، . د :  انظر)3(
دى )4( ىه ل ار إل ة     . د:  مش ي المجل ور ف ال منش ار، مق ي البح لحة ف ات المس ان المنازع ة إب ة البيئ امر، حمای دین ع صالح ال

 .7، ص 1993، 49المصریة للقانون الدولى، المجلد 
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 فيما یلي بعض األمثلة لتعریفات المشرع في دول مختلفة، للتلوث البيئي، وسأستعرض

 :وذلك آما یلي 

 تلوث 1980 لسنة 62 عرف التشریع الكویتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم : القانون الكويتي -

كميات أن یتواجد في البيئة أى من المواد أو العوامل الملوثة ب" البيئة في المادة األولى منه بأنه 

أو صفات لمدة زمنية معينة قد تؤدي بطریق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، 

إلى اإلضرار بالصحة العامة، أو تتداخل بأیة صفة في االستمتاع بالحياة واالستفادة من 

 .الممتلكات

 بشأن 1982سنة  ل7 عرف المشرع الليبي في المادة األولى من القانون رقم : القانون الليبي -

حدوث أیة حالة أو ظرف ینشأ عنه تعرض صحة اإلنسان أو سالمة البيئة " حمایة البيئة، بأنه 

للخطر، نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة، أو اختالل توازن 

وأیة ملوثات بما في ذلك الضوضاء والضجيج واالهتزازات والروائح الكریهة . الكائنات الحية

 .أخرى تكون ناتجة عن األنشطة واألعمال التي یمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوى

وواضح من هذا النص حرص المشرع الليبي على تحقيق حمایة البيئة في آافة مكوناتها 

 .وعناصرها من آل ما من شأنه المساس بها، وإخالل قدرة عناصرها على أداء المهمة المنوطة بها

 على أن 1994 لسنة 4من قانون البيئة المصري رقم ) 1/7( نصت المادة :نون المصري  القا-

أى تغيير في خواص البيئة مما یؤدي بطریق مباشر أو غير مباشر إلى " تلوث البيئة یعنى 

 ".اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت، أو یؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية 
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  :)1(تلوث البيئيعناصر ال: ثانيًا

 آافة التعریفات المتعلقة بتلوث البيئة، على أن التلوث یقوم على ثالثة – عمومًا –تتفق 

 :هي التإلىة عناصر أساسية 

 حدوث تغيير بالبيئة أو الوسط الطبيعي المائى أو الجوى أو األرضي، وهذا التغيير یتحقق :أوًال

أو طاقة، أیًا آان شكلها آالحرارة أو ) ازیةصلبه أو سائلة أو غ(بسبب إدخال مواد ملوثة 

وتسمى هذه المواد بالملوثات، فتحدث اضطرابات في . االشعاع في الوسط الطبيعي

 .األنظمة البيئية المختلفة، وتسبب أضرارًا تصيب الكائنات الحية

ي إحداث  وجود ید خارجية وراء هذا التغيير، وهي ید تمارس أثرها، وهى ید تمارس أثرها ف:ثانيًا

 Acts(ویقال عادة أن تلك إلىد هي عمل االنسان . التغيير بطریقة مباشرة أو غير مباشرة

of man ( ومن ذلك مثًال إجراء التفجيرات النوویة وانتشار الغبار الذري یسبب هذه

التفجيرات إلى مناطق بعيدة، أو افراغ النفایات السامة في مياه البحار والمحيطات أو دفنها 

 .الخ......طن األرضفي با

) Acts of God(على أن إلىد الخارجية قد ال تكون ید االنسان،بل القضاء والقدر 

آالكوارث الطبيعية مثل البراآين والفيضانات وحرائق الغابات بسبب الصواعق أو ارتفاع درجات 

ة للبيئة وتهدد بعض المكونات الطبيعي. وهذه الظواهر تؤثر على التوازن االیكولوجى. الحرارة

 .بالفناء والدمار

إن القواعد القانونية ال تخاطب وال تضبط إال . ویقال هنا في مجال الحمایة القانونية للبيئة

فالقانون ال . أعمال التلوث الناشئة عن تدخل اإلنسان فقط، دون تلك الناشئة عن فعل القضاء والقدر

 اجتماعية فإنه ال یخاطب إال السلوك باعتبار أن القانون ظاهرة. سيطرة له على تلك  األخيرة

 .االنساني الخارجي، ویتناوله بالتنظيم ویضع له المعایير والضوابط

 إلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد عناصرها فتغير البيئة، آیًا آان مصدره، قد               :ثالثًا

نظم االیكولوجية أو البيئية، تمثل في إذا لم تكن له نتائج عكسية على ال. ال یسترعي االهتمام

والالزمة لحياة اإلنسان وسائر . القضاء على بعض المكونات والعناصر الطبيعية للبيئة

 .الكائنات االخرى

                                                 
ك . د: ر  انظ)1( ة المل ة، جامع ة واالتفاقي ة الوطني ي االنظم ة، دراسة تأصيلية ف ة البيئ انون حمای ریم سالمه، ق د الك د عب أحم

 . وما بعدها73، ص 1997سعود، 
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 :أنواع التلوث البيئي : الفرع الثاني 

 :یقسم العلماء تلوث البيئية بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، وذلك آما یلي 

 :ث بالنظر إلى طبيعة التلوث أنواع التلو: أوًال

 : التلوث البيولوجي -1

وینشأ هذا التلوث .یعتبر التلوث البيولوجي من أقدم صور التلوث البيئي التي عرفها اإلنسان

نتيجة وجود آائنات حية، مرئية أو غير مرئية، نباتية أو حيوانية، في الوسط البيئي آالماء أو الهواء 

 .  )1(ریات وغيرهاأو التربة، آالبكتریا والفط

وهذه الكائنات تظهر إما على شكل مواد منحلة أو مؤلفة من ذرات، وإما على شكل أجسام 

 .حية تتطور من شكل إلى آخر في دورة متجددة باستمرار

ویؤدى اختالط الكائنات المسببة لألمراض، بالطعام الذي یأآله اإلنسان أو الماء الذي 

آذلك .  إلى حدوث التلوث البيولوجي وما یستتبع ذلك من آثار ضارةیشربه أو الهواء الذي یستنشقه،

من أسباب التلوث البيولوجي، انتشار القمامة المنزلية في الشوارع دون مراعاه للقواعد الصحية في 

 .جمع ونقل القمامة، مما یؤدى إلى تكاثر الذباب والحشرات وانتشار العدید من األمراض واألوبئة

 :اعى  التلوث االشع-2

وهو من األنواع الخطيرة جدًا، ویعني تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة من ماء 

 .وهواء وتربة وخالفه

ویعتبر هذا النوع من أخطر أنواع التلوث في عصرنا الحاضر، حيث أنه ینتقل في سهولة 

 .ویسر ویتسلل إلى الكائنات الحية في آل مكان دون أیة مقاومة

لتلوث االشعاعى حوادث المفاعالت الذریة آحادث مفاعل تشر نوبل في ومن أهم أسباب ا

 وما سببه من أضرار خطيرة على اإلنسان ومكونات البيئة عمومًا في العدید من 1986أبریل 

آذلك یمكن أن یتسرب االشعاع إذا تم دفن النفایات الذریة في التربة وهذا ما تفعله بعض . الدول

شراء أصحاب الضمائر الميته من مسئولي دول العالم الثالث، فتقوم بدفن الدول المتقدمة عن طریق 

 .نفایاتها السامة في أراضي تلك الدول دون االآتراث بما یسببه ذلك من آوارث وأضرار

                                                 
ون واآلداب                 :  انظر   )1( ة والفن وطنى للثقاف ة، المجلس ال الم المعرف دد   . فيليب عطية، أمراض الفقر، سلسة ع ، 161الكویت الع

 .  وما بعدها127، ص 1992مایو، 
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 : التلوث الكيماوي -3

یطلق اسم التلوث الكيماوي على التلوث ببعض المواد الكيماویة التي یتم تضيعها ألغراض 

وهذا النوع ذو آثار خطيرة جدًا . التي قد تلقى في المجارى المائية مع مخلفات الصناعةخاصة، أو 

 .على مختلف عناصر ومكونات البيئة

ومن أهم المرآبات الكيماویة الملوثة للبيئة، والضارة بصحة االنسان وبسالمة البيئة، 

 .مرآبات الزئبق والسيانيد والكادميوم والزرنيخ

يماوي إلى الغذاء عن طریق استخدام المواد الكيماویة الحافظة في وقد یصل التلوث الك

 .  التعلىب والصناعات الغذائية

 :أنواع التلوث بالنظر إلى مصدره : ثانيًا

 : التلوث الطبيعي -1

آالبراآين . وهو الذي یجد مصدره في الظواهر الطبيعية التي تحدث من وقت آلخر

عها آميات هائلة من الرمال واألتربة، وتتلف المزروعات والصواعق، والعواصف التي قد تحمل م

 .والمحاصيل

فالتلوث الطبيعي إذن، مصادرة ذات منشأ طبيعي، وال دخل لإلنسان فيها ومن ثم فيصعب 

 .مراقبة هذا التلوث أو التنبؤ به أو السيطرة علىه تمامًا

ك ال یمكن أن یكون التلوث وحيث أن القانون ال یهتم إال باألفعال الصادرة عن اإلنسان، لذل

 .الطبيعي محًال للمعالجة القانونية، وال یصلح ألن یكون جزءًا من التنظيم القانوني لحمایة البيئة

 : التلوث الصناعي -2

وفي . ینتج هذا التلوث عن أنشطة االنسان الصناعية والخدمية والترفيهية وغيرها

وغنى عن البيان أن األنشطة . ومبتكراتها المختلفةاستخداماته المتزایدة لمظاهر التقنية الحدیثة 

الصناعية هي المسئولة تمامًا عن بروز مشكلة التلوث، في عصرنا الحاضر وبلوغها هذه الدرجة 

 .الخطيرة التي تهدد حياة وبقاء االنسان على سطح األرض

خن المخلفات الصناعية والتجاریة وما تنفثه مدا: ومن أهم مصادر التلوث الصناعى 

 .الخ.....المصانع ومحطات تكریر النفط
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 :أنواع التلوث بالنظر إلى نطاقه الجغرافي : ثالثًا 

 : التلوث المحلي -1

ویقصد به التلوث الذي ال تتعدى آثاره الحيز االقليمي لمكان مصدره، وینحصر تأثيره على 

 . اإلطارمنطقة معينة أو اقليم معين أو مكان محدد، دون أن تمتد آثاره خارج هذا

وقد یكون هذا التلوث مصدره فعل االنسان آالتلوث الصادر من المصانع التي یقيمها 

االنسان، وقد یكون بسبب الطبيعة عندما تثور البراآين وتهب العواصف، وتصيب عنصرًا من 

 .عناصر البيئة المحلية بالضرر، دون أن یمتد هذا االثر لبيئة مجاورة تتبع دول أو قارة أخرى

 :التلوث بعيد المدى  -2

أي تلوث عمدي " هذا التلوث بأنه ) OECD(عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادیة 

أو غير عمدي، یكون مصدره أو أصله العضوى، خاضعًا أو موجودًا آليًا أو جزئيًا، في منطقة 

دولة تخضع لالختصاص الوطنى لدولة، وتكون له أثاره في منطقة خاضعة لالختصاص الوطني ل

 ".أخرى 

وهكذا یمكن أن نؤآد، أن أهم ما یميز التلوث بعيد المدى، أنه ینتقل من الدولة التي یحدث 

في اقليمها إلى دولة أخرى، دون إمكانية حجبه أو منعه من العبور إلى هذه الدولة المتأثرة والتلوث 

ية، ولما آانت البيئة بعيد المدى أو عبر الحدود یمكن أن یحدث بخصوص البيئة المائية والهوائ

االنسانية واحدة وااللتزام بحمایتها آل ال یتجزأ فقد حرصت االتفاقيات الدولية على وضع نظام 

قانونى لمكافحة هذا النوع من التلوث بما یوجب االلتزام بالتعاون بين الدول لمنع حدوث هذا التلوث 

 .أو الحد منه ما أمكن

 :ثاره على البيئة أنواع التلوث بالنظر إلى آ: رابعًا

 : التلوث المعقول -1

وال . وهو درجة محددة من درجات التلوث البيئي، ال تكاد تخلو منه منطقة من مناطق العالم

یصاحب هذا النوع من التلوث أیة مشاآل بيئية رئيسية، أو أخطار واضحة على البيئة أو على 

 .اإلنسان أو على بقية الكائنات الحية األخرى

 : الخطير  التلوث-2
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وهذا النوع من التلوث یمثل مرحلة متقدمة، تتعدى فيها آمية ونوعية الملوثات، خط االمان 

ومن . البيئي الحرج، وتبدأ في التأثير السلبي على العناصر البيئية الطبيعية أو البشریة بشتى أشكالها

يفة من الضباب الدخاني ، فقد تغطت المدینة بسحابة آث1955أمثلة ذلك ما حدث في مدینة لندن عام 

شخص من سكان هذه المدینة، آما أصيب عدد ) 4000(عدة أیام، وقد نتج عن ذلك وفاة ویقرب من 

 .آبير من السكان بأضرار في الجهاز التنفسي

 : التلوث المدمر -3

وفيه ینهار النظام . وفيه تتعدى الملوثات الحد الخطير، لتصل إلى الحد القاتل أو المدمر

 .وجى ویصبح غير قادر على العطاء نظرًا الختالل التوازن البيئي بشكل جذرياالیكول

ومن األمثلة علىه، التلوث الذي حصل عند حرق آبار النفط الكویتية في حرب الخليج عام 

 من قبل نظام صدام حسين وما سببه من آثار مدرة على البيئة البحریة والهوائية في منطقة 1991

 .الخليج عمومًا

 :أنواع التلوث بالنظر إلى نوع البيئة التي يحدث فيها : ًا خامس

 : التلوث الهوائي -1

مما ال شك فيه أن الهواء ضروري جدًا لكل الكائنات الحية، ولذلك یمثل تلوثه، وما یترتب 

 .على ذلك من أضرار بالغه، أمرًا خطيرًا ال یمكن السكوت عنه

جود أى مواد صلبه أو سائلة أو غازیة في و" ویعرف علماء البيئة تلوث الهواء بأنه 

الهواء، بكميات تؤدى إلى وقوع أضرار فيزیولوجية أو اقتصادیة أو االثنين معًا باالنسان والحيوان 

والنبات واآلالت والمعدات، أو تؤدى إلى التأثير في طبيعة االشياء وفي مظهرها وخصائصها 

  )1(" الفيزیائية والكيميائية 

الهوائى عن مصادر متعددة ومختلفة، ولعل أهمها االبنعاثات الناتجة عن وینتج التلوث 

احتراق الوقود، وخاصة الفحم والبترول،والتى تنشأ بسبب اآلالت التي تعمل بمحرآات االحتراق 

 .الداخلي آالسيارات، ومحطات توليد الكهرباء، واألنشطة الصناعية المختلفة

  تلوث المياه العذبة           -2

                                                 
اب،                ...محمد عبد القادر الفقي، البيئة    :  انظر   )1( ة المصریة للكت ة العام وث، الهيئ ا من التل ، 1999قضایاها ومشاآلها وحمایته

 .37ص 
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. عتبر الماء أیًا آان نوعه، ملوثًا بمادة أو أآثر إذا آان غير صالح لالستعمال المقصود منهی

ومياه األنهار تتلوث بإدخال االنسان مواد أو طاقة فيها بطریق مباشر أو غير مباشر یؤدى إلى 

خصصة إحداث آثار ضارة، وبكيفية تصبح معها هذه المياه أقل مالءمة أو صالحية لالستعماالت الم

  )1(لها 

وینشأ تلوث المياه عمومًا، نتيجة لطرح آميات هائلة من فضالت المجتمعات الحضریة 

آما أن مياه الصرف الصحي والزراعي . ونفایات المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة

ومعظمها یمر بدون معالجة، یتسرب بما یحمله من نترات ومواد آيماویة وسموم مختلفة في المياه 

 .الجاریة أو في المياه الجوفية

  تلوث البيئة البحرية -3

نالت مشكلة تلوث البيئة البحریة من اهتمام الدول والمنظمات الدولية والهيئات العلمية ما لم 

ویرجع السبب في ذلك إلى أن البحر لم یعد ینظر إليه . تنله أیة مشكلة أخرى من مشكالت التلوث

ت فقط، بل ینظر إليه باعتباره مخزنًا هائًال للثروات والموارد على أنه طریق للنقل والمواصال

 تلوث معظم الكرة األرضية، –والطبيعية، إضافة إلى أن تلوث البيئة البحریة یعنى في الحقيقة 

 .من مساحة الكرة األرضية%) 71(فالبحار والمحيطات تمثل حوإلى 

 على أن تلوث البيئة البحریة 1982 من اتفاقية قانون البحار لعام) 1/4(وقد نصت المادة 

إدخال اإلنسان في البيئة البحریة، بما في ذلك مصاب األنهار، بصورة مباشرة أو غير " یعنى 

مباشرة مواد أو طاقة، تنجم عنها أو یحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذیة، مثل اإلضرار بالموارد الحية 

إعاقة األنشطة البحریة بما في ذلك صيد والحياة البحریة وتعریض الصحة البشریة لألخطار و

األسماك وغيره من أوجه االستخدام المشروع للبحار، والحط من نوعية وقابلية مباه البحر 

  )2(" لالستعمال واالقالل من الترویح 

وتلوث بيئة البحار قد یحدث بسبب تسرب الزیت من السفن أو من التجارب الذریة في  

أومن الكوارث واالصطدامات البحریة وغرق ناقالت النفط وما یتبع قيعان البحار والمحيطات، 

 .ذلك من أضرار بالغة على مكونات البيئة البحریة عمومًا

  تلوث التربة -4
                                                 

 , A- kez : pollution of surface water in Europe, Balletin of the world health organization انظر  )1)
1956,14,p. 846. 

 .1982، 38 راجع نص االتفاقية في المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد )2(
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یشكل تلوث التربة جانبًا هامًا من مشكلة التلوث البيئي التي منيت بها البشریة في العصر 

النسان ومحاوالته المستمرة في إفساد النظم الحدیث، آنتيجة للتدخل غير المدروس من جانب ا

 .     البيئية، بغرض الزیادة المؤقتة في إنتاجية األراضي الزراعية والسيطرة على اآلفات والحشرات

ادخال مواد غریبة في التربة تسبب تغيرًا في الخواص الفيزیائية أو " ویقصد بتلوث التربة 

 القضاء على الكائنات الحية التي تستوطن التربة وتسهم في الكيميائية أو البيولوجية التي من شأنها

ومصادر ) 1(" عملية التحلل للمواد العضویة التي تمنح التربة قيمتها وصحتها وقدرتها على االنتاج 

تلوث التربة عدیدة ومتنوعة، منها التلوث الكيميائي الناشئ عن اإلسراف في استخدام المخصبات 

وال . آما تتلوث التربة باألمطار الحمضية والمواد المشعة. حشریة وخالفهالكيماویة والمبيدات ال

یغرب عن البال أن آل ما یلوث الماء والهواء یلوث التربة أیضًا والعكس صحيح، فكل ما یلوث 

 .التربة یلوث الماء والهواء

ة، ومما ال شك فيه أن المخصبات الكيماویة ورغم آونها أداة من أدوات الثورة الزراعي

فهى مرآبات تخليقية صناعية . غير أنها باتت مصدر خطر على التربة الزراعية ومحاصيلها

إلى التربة تعمل على تلویث التربة ‘تحتوى على عنصر أو أآثر من العناصر الكيميائية، وبإضافتها 

 .وتسممها، وآذلك تسمم المجارى المائية لها، وهو ما یؤدى إلى إفسادها وتدهورها

تكون قد انتهينا من بيان األنواع الرئيسية للتلوث البيئي، وتنقل لتبيان طبيعة أضرار التلوث  وبهذا -

 .البيئي في المطلب الثاني

                                                 
 .141 ص 1998 التلوث البيئي فيروس العصر، دار النهضة العربية، –حسن شحاته . د:  انظر )1(
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 طبيعة أضرار التلوث البيئي : المطلب الثاني 

تتميز أضرار التلوث البيئي بمجموعة من السمات والخصائص تميزها عما سواها من 

ألضرار تتميز بخطورتها الشدیدة وتأثيراتها السلبية على اإلنسان أضرار أخرى، آذلك فإن هذه ا

 .والحيوان والنبات والبيئة عمومًا

. ولذلك یجب التعامل مع أضرار التلوث البيئي بطریقة تتماشى وخصائص هذه األضرار

 :وتتمثل هذه الخصائص في النقاط اآلتية 

ن هذه األضرار ال تعرف حدودًا، وإنما تمثل  إن أضرار التلوث البيئي غير محدودة، بمعنى أ:أوًال

       )1(. مشكلة عالمية أآثر من آونها مشكلة محلية ولذلك یقال إن التلوث یجهل الحــدود

آذلك فإن آثار التلوث ال یمكن أن تقف عند حد ولذلك یرى البعض أن المجتمع اإلنسانى هو 

 .الجانى والمجني علىه بأن واحد

فعند مواجهة آثار التلوث البيئي، ینبغي التعامل معها على أن جانبًا وبناء على ما سبق، 

 .آبيرًا منها، ذو طبيعة عالمية، وأنها ليست مجرد مشكلة وطنية بحته

 إن أضرار التلوث البيئي تتميز باالحتمإلىة الدائمة، وطول الفترة الزمنية بين حدوث الفعل :ثانيًا

 .المسبب للتلوث وحدوث الضرر

–وتعویض أضرار التلوث یثير . ؤآد أن ثبوت الضرر یوجب االلتزام بالتعویضومن الم

:  العدید من الصعوبات والمشاآل، ألنه وآما هو معلوم فإن التعویض ینقسم إلى نوعين -عادة

 .تعویض عيني، وتعویض نقدي

وآما یبدو . أما التعویض العيني فيعني رد الحال إلى ما آانت علىه قبل حدوث الضرر

ونحن نؤیدهم في ذلك، فإن هذا النوع من التعویض یتعذر حدوثه في منازعات ) 2 (عض الفقه،لب

التلوث إن لم یكن مستحيًال مثل هالك بعض الكائنات الحية من جراء التلوث أو إتالف المزروعات 

. ت علىهفهذه األضرار غالبُا ما تنتج عن عمليات التلوث ویتعذر فيها بالطبع إعادة الحال إلى ما آان

                                                 
ؤ         ... إبراهيم العناني، البيئة والتنمية   . د:  انظر   )1( ى الم دم إل انونين المصریين   األبعاد القانونية والدولية، بحث مق تمر األول للق

ة المصریة لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشریع،        ة في مصر، الجمعي ة للبيئ ة القانوني ، مجموعة 1992عن الحمای
 . وما بعدها2أعمال المؤتمر، ص 

ة، دار النهضة العر            . د:  انظر   )2( ة البيئ ة،  عبد العزیز مخيمر عبد الهادى، دور المنظمات الدولية في حمای  63، ص 1986بي
 .وما بعدها
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ولذلك فأنه یلجأ عادة إلى النوع الثاني من التعویض وهو التعویض النقدي وهذا النوع یكون الهدف 

 . منه جبر الضرر الحادث

إال انه یصعب تحدید مقدار هذا األخير، فكيف یمكن مثُال تحدید األضرار التي تصيب 

 ! الزیت أو بالمواد المشعة مثُال ؟المصطافين والناتج عن عدم تمتعهم بشاطئ البحر نتيجة لتلوثه ب

 بأنه إذا آانت الغایة من التعویض هي إصالح الضرر، وبأنه إذا )1(ویذآر بعض الفقهاء

آان على القاضي أال یتأثر وقت تقدیره إال بالضرر المطلوب إصالحه ليكون ما یقضي به من 

 تحول دون ذلك حيث أن تعویض متناسبُا مع ما یثبت لدیه من ضرر، فإن طبيعة الضرر البيئي

الضرر البيئي هو ضرر طویل األمد، وعالماته في اغلب األحوال التظهر على اثر فعل التلوث 

ولكن تحتاج إلى وقت یتعذر معه القول بوجود عالقة السببية بين فعل التلوث وبين الضرر، نظرُا 

ایة إلى إننا لسنا الشتراك عوامل أخرى ومساهمتها في إحداث هذا الضرر، حتى نصل في النه

 . بصدد ضرر یمكن التعویض عنه

وإذا أمكن اثبات هذا الضرر في المستقبل، فإننا سنواجه عقبة أخرى بصدد التعویض عن 

 الحدیث عن التعویض عن ضرر غير مباشر، وهو أمر تأباه إلىهذا الضرر، حيث سنكون أقرب 

 إلى أن المحاآم سترفض طلب المدعين في القواعد العامة في التعویض األمر الذي یؤدي في النهایة

 .التعویض لهذا السبب الذي ذآرناه

 بالمفهوم التقليدي في –تتميز أضرار التلوث البيئي بخصائص تختلف عن األضرار األخرى : ثالثُا

وهذه . فهي أضرار آبيرة وقد تشمل أآثر من قطاع في آن واحد. ظل النظم القانونية

فإنشاء . ختلف األنشطة الصناعية أو العلمية أو التجاریةاألضرار تنتج عن ممارسة م

. مراآز للطاقة النوویة، ومصانع للمواد الكيماویة، ومصافي لتكریر النفط وغير ذلك

ولهذا یمكن القول بأن هناك تعارضُا . یترتب عليها  بالشك نوع من التلوث البيئي المضر

 . یمكن أن یسببه آل ذلك من أَضرار بالبيئةبين االقتصاد والصناعة والتقدم التقني وبين ما 

لذلك فاألمر دقيق وحساس جدُا، ألن منع نشاط اقتصادي معين بسبب ما یحدثه من عمليات 

 .تلوث، قد یؤدي إلى عواقب وخيمة وفقدان نوعية من اإلنتاج تسهم في التطور والتنمية االقتصادیة

                                                 
ي             . د:  انظر   )1( وث البيئ ة،    . احمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التل ، 1994دار النهضة العربي

 348ص
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ضرار البيئية الناتجة عن عمليات التقدم وإنني أرى في هذا المجال أنه یمكن اإلقالل من األ

الصناعي والتكنولوجي، وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا النظيفة للتقليل من هذه األضرار في 

 . نفس الذي تسير فيه حرآة اإلنتاج للمساهمة في التطور والتقدم االقتصادي

ئل العلم الحدیث السيطرة تلوث الهواء الناتج عن  أحد المصانع، نستطيع بفضل وسا: فمثُال 

وآذلك فإن تلوث المياه . علىه أو الحد من آثاره على األقل، عن طریق تعدیل نظام المداخن مثُال

الناتج عن استعمال بعض أنواع المبيدات الحشریة التي تستعمل في الزراعة، یمكن بعد دراسة 

ه في مياه األنهار وما تسببه من أضرارها، تغييرها بصورة توقف تمامُا التلوث الذي یمكن أن تحدث

 . أضرار للثروة السمكية والثروة الطبيعية والنباتية

 تأخذ معظم األضرار الناتجة عن التلوث البيئي صورة األضرار غير المباشرة أو المؤجلة :رابعُا 

 . وهي أضرار منتشرة وغير مقيدة

ء أو الماء باعتبارهما من فانبعاث الملوثات في الهواء أو الماء، قد یصيب أوُال الهوا

 . العناصر الطبيعية للبيئة، ثم ینعكس هذا الضرر على اإلنسان أو الحيوان أو النبات

آذلك فإن تلوث الهواء من أحد المصانع أو األنشطة المختلفة، وخاصة تلك التي الیراعى 

عينة ونفس األمر فيها االشتراطات الصحية، التظهر أثاره مباشرة، وإنما بعد مرور فترة زمنية م

یطبق على تلوث مياه مجاري األنهار، فاألضرار المترتبة على تلوثها تظهر في تاریخ الحق وليس 

 . بمجرد إتيان النشاط

أیضُا قد یمارس النشاط في مكان معين، وتتحقق األضرار في مكان أخر سواء آان هذا 

 عرض البحر مثُال أو في مياه دولية فقد یتم التلوث في.. المكان في نفس الدولة أم في دولة أخرى

ومع ذلك تصل أثار هذا التلوث ونتائجه الضارة إلى شواطئ دولة أخرى وإذا أمكن التعویض عن 

الضرر الحادث في حالة تراخي حدوثه من حيث الزمان أو المكان، أي بعد عدة سنوات من تاریخ 

 القضائية مستقرة على عدم إمكانية حدوثه، أو في مكان معين، فإن القواعد القانونية والمبادئ

 . تعویض األضرار غير المباشرة

 یالحظ أن أضرار التلوث البيئي التحرك دعوى المسئولية ألن الضرر الذي یصيب البيئة :خامسُا

 .قد الینعكس على اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى

ذا الشخص أو هذه فإذا ما أصاب التلوث شخصُا أو جماعة معينة بأضرار معينة،فإن ه

الجماعة تعتبر مضرورة من عمليات التلوث، آالسكان الذین یستنشقون هواُء ملوثُا ویصابون 
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بأمراض معينة،أو یشربون مياهُا ملوثة سببت لهم متاعب صحية، فلهؤالء الحق في رفع دعوى 

 . المسئولية والتعویض عن تلك األضرار

ب حاالت التلوث قد ال یوجد فيها مضرور فأغل. ولكن األمر ال یتسم بالوضوح دائمُا

مباشر، آما في حالة تلوث البحار وخاصة المياه اإلقليمية من جراء إلقاء مخلفات السفن وخاصة 

 . البترولية منها

 : وهنا يثور تساؤل مهم 

 األفراد الذین یعيشون بالقرب من الشواطيء الملوثة والذین أصابهم مهل المضرور ه

 ضرور هي الدولة باعتبارها صاحبة الشواطيء ؟؟ ضرر مباشر أم الم

في الواقع هناك حاالت یمكن أن نحدد فيها مضرور مباشر أصابه الضرر فعًال ومثال ذلك 

 . عمال بعض مصانع األسمنت الذین یمكن أن یصابوا بأمراض متعددة آالتحجر الرئوي وغيره

لتلوث وأفعال االعتداء على ولكن في الغالب األعم ال یوجد متضرر مباشر من عمليات ا

 . البيئة بصفة عامة آما في حالة تلوث الشواطيء أو زیادة تلوث الهواء

ونستطيع أن نؤآد هنا بأنه وإن لم یوجد مضرور مباشر من عمليات تلوث الشواطيء 

ونحوها فإن الدولة هي التي تعتبر مضرورًا من جراء هذا التلوث حيث تصاب بأضرار اجتماعية 

یة فإلى جانب الحد من فرص االستحمام من جانب األفراد تقل حرآة السياحة وما یتبعها واقتصاد

 . من رآود اقتصادي وآذلك اإلضرار بالثروة السمكية للدولة

 عدم ضرورة الربط بين حمایة البيئة وعنصر الضرر – وبحق –ولذلك یرى بعض الفقه 

ایة البيئة تعد هدفًا بحد ذاته بغض النظر عن وبالتالى المسئولية التي یترتب عليها  التعویض فحم

 . وجود الضرر من عدمه وسواء وجد مضرور أم لم یوجد

آما یالحظ أن معظم االتفاقيات الدولية التي أبرمت بخصوص البيئة ترآز على حمایة 

البيئة وال تعالج مسائل التعویض عن األضرار إال بصورة فرعية فالهدف هو منع الضرر وليس 

ض عنه بعد حدوثه وعلماء البيئة متفقون على أن الحمایة المنعية لها السبق واألولویة على التعوی

  )1(. قواعد المسئولية والتعویض

                                                 
 . 68عبد العزیز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في حمایة البيئة، مرجع سابق، ص . د: أنظر ) 1(
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 تنشئ –ویدل على ذلك أن بعض قوانين الدول المتقدمة خاصة دول العالم الصناعي 

 والحفاظ عليها  آوسط جمعيات ونقابات متعددة لحمایة البيئة بهدف الدفاع عن البيئة في مجموعها

مالئم لإلنسان والكائنات الحية األخرى ومقاضاة المتسببين في اإلضرار بها ليس في مواجهة 

وبسبب ازدیاد . األفراد فيما بينهم بل یمكن أن یكون لصالح األفراد في مواجهة السلطة العامة

الدول على تفعيل الدور مخاطر وأضرار التلوث البيئي الناتج عن التقدم الصناعي الهائل تحرص 

الذي تقوم به هيئات حمایة البيئة حتى نستطيع السيطرة على مخاطر التلوث أو اإلقالل من حدة 

 . آثاره قدر اإلمكان

 حتى لو أمكن تجاوز الصعوبات سالفة الذآر وتحقيق حمایة آافية لبيئات الدول والمناطق :سادسًا

ارمة للمسئولية، فإن هذه القواعد تظل الخاضعة الختصاصها الوطني من خالل قواعد ص

قاصرة عن حمایة البيئة في المناطق التي ال تقع تحت سيادة أو إشراف الدول آمناطق 

أعالى البحار والمحيطات والمناطق القطبية والفضاء الخارجي فلو فرضنا مثًال أن األنشطة 

بمكوناتها الحية التي نقوم بها دولة ما في بيئة هذه المناطق قد أسفرت عن أضرار 

أوعناصرها الطبيعية فهل یمكن تحریك مسئولية هذه الدولة وعلى أي أساس من القانون 

 ! ومن الذي سيتولى تحریكها نيابة عن المجتمع الدولي ؟

وأآثر من هذا لو افترضنا أن جميع هذه العقبات أمكن تجاوزها والتغلب عليها  وحكم 

 ! هذه التعویضات ؟بالتعویض عن هذه األضرار فلمن تذهب 

وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة ماهية التلوث البيئي وطبيعة أضراره وننتقل لدراسة 

 . المسئولية عن أضرار التلوث البيئي في المبحث الثاني
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 المبحث الثاني

 المسئولية عن أضرار التلوث البيئي

ه ویحترمه وإال آل حق یقابله واجب وعلى صاحب الحق أن یرعى الواجب المالزم لحق

 . تحمل تبعة المسئولية القانونية وتوقيع الجزاء الذي یقرره القانون

وإن مخالفة الواجبات أو االلتزامات المتعلقة بحمایة البيئة یستوجب مساءلة المخالف في 

القانون الداخلي والقانون الدولي وإلزامه بإصالح الضرر الذي ترتب على تلك المخالفة وتلك هي 

 . لية عن األضرار البيئيةالمسئو

وأحكام المسئولية الخاصة والدولية عن األضرار البيئية، هي من الموضوعات المعقدة 

والدقيقة والتي لم تستقر معالمها وتتضح حتى اآلن إذ ما زال یشوبها الكثير من الغموض وعدم 

 . التحدید

 : ن رئيسين آما يلي سنقسم هذا المبحث إلى مطلبيوحتى تتضح لنا هذه األحكام فإننا 

 . األساسي القانوني للمسئولية عن أضرار التلوث البيئي: المطلب األول 

 . األنظمة القانونية النافذة في تعويض األضرار الناجمة عن تلوث البيئة: المطلب الثاني 

 : األساس القانوني للمسئولية عن أضرار التلوث البيئي : المطلب األول 

نية أو في القانون الدولي فإن آل خطأ سبب ضررًا للغير یلزم من سواء في النظم الوط

ارتكبه بالتعویض،أو أن الدولة التي ینسب إليها عمل غير مشروع تلتزم وفقًا للقانون الدولي 

 . بتعویض الدولة التي ارتكبت ذلك العمل في مواجهتها

 هو عماد المسئولية فإذا تلك هي تعاليم النظریة التقليدیة، فالخطأ أو العمل غير المشروع

انتفى ال تترتب مسئولية المدعي علىه ولو آان من المقطوع به أن نشاطه قد تسبب في األضرار 

 . المدعى بها

غير أن تلك التعاليم وإن آانت تتمشى مع األنشطة العادیة التي ترتب أضرارًا للغير فإنها لم 

حدیث من ممارسة أنشطة ال یمكن تكييفها بأنها خاطئة تعد تتالءم ما قاد إليه التقدم العلمي والتقني ال

 . أو تنطوي على مخالفة لقواعد القانون
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وبالنظر إلى أن األنشطة الضارة بالبيئة تدخل في هذا النوع األخير فإن التساؤل یثور حول 

أن ونحن نرى . صالحية القواعد التقليدیة لتأسيس المسئولية عن األضرار الناشئة عن تلوث البيئة

التمسك بتلك القواعد سيكون له آثار عملية غير عادلة لما فيه من تبسيط قانوني ال یتفق مع ما 

 . یكتنف المسئولية البيئية من صعوبات استثنائية الزمت التطور العلمي الصناعي المعاصر

وسنقوم بتفصيل األساس القانوني الذي یمكن أن تبنى وتؤسس علىه المسئولية البيئية في 

 : ين آما یلي فرع

 : نظرية المسئولية البيئية الخطيئة : الفرع األول

یمكن القول أن أغلب االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحمایة البيئة بأنواعها المختلفة 

البریة والمائية والجویة أقامت المسئولية على أساس توافر عنصر الخطأ وذلك على أساس أن 

ا وقع خطأ من جانبها سواء آان خطأ إیجابيًا یتمثل في قيام الدولة بأنشطة معينة الدولة ال تسأل إال إذ

بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعایاها أو خطأ سلبيًا یتمثل في االمتناع عن القيام بعمل آان 

ذ أن ینبغي القيام به لمنع التلوث البيئي وبناء علىه فإنه ال تعویض بغير ثبوت الخطأ أو اإلهمال، إ

المسئولية نظام قانوني تلتزم الدولة التي ینسب إليها عمل غير مشروع طبقًا للقانون الدولي 

 .)1(بتعویض الدولة التي وقع عليها  ذلك العمل 

  :)2(ولكن هذه النظریة تعرضت لعدة انتقادات أهمها 

لبيئي قد یؤدي إلى ضرار التلوث اأ إن تطبيق قواعد المسئولية الخطيئة في مجال المسئولية عن -1

استطاعة الدولة المتسببة في التلوث البيئي من اإلفالت من المسئولية وخاصة إذا آان عملها 

إضافة إلى . مشروعُا وال یعد خرقُا ألي قاعدة من قواعد القانون الدولي، أو االلتزامات الدولية

ر، وما صحبه من ذلك فإن هذه النظریة التتمشى مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاص

فقد تتخذ الدولة الحيطة الالزمة، مما . نشوء أضرار دون وقوع خطأ بالمعنى الفني المعروف

 . یمنع وجود الخطأ أو اإلهمال، ومع ذلك یلحق الضرر دولة أخرى

                                                 
دولي،           . د: أنظر  ) 1( انون ال اديء الق انم، مب دة، ص         1967محمد حافظ غ ة النهضة الجدی ذلك     683، مطبع دها وآ ا بع . د:  وم

 . 453أحمد عبد الكریم سالمة، قانون حمایة البيئة، مرجع سابق ص 
ة                : صالح هاشم   . د: أنظر  ) 2( ة، دار النهضة العربي ة البحری ا  89 ص 1991المسئولية الدولية عن المساس بسالمة البيئ  وم

 .  وما بعدها108بعدها و ص 
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 إن نظریة المسئولية الخطئية ستؤدي إلى حرمان المضرور من الحصول على التعویض في -2

ثبات الخطأ في مجال التعویض عن إلصعوبات العدیدة التي تفترض أغلب األحوال نظرُا ل

 .أضرار التلوث البيئي

ولذلك، وبسبب هذه االنتقادات، ظهرت فكرة المسئولية البيئية المطلقة، آأساس منطقي 

 . وعادل تبنى علىه المسئولية، ویتفق مع طبيعة التعویض عن أضرار التلوث البيئي

 :ئولية البيئية المطلقة نظرية المس: الفرع الثاني

قامت هذه النظریة على أساس أن أغلب األضرار الناجمة عن التلوث البيئي هي أضرار 

أو عن أنشطة مشروعة وفقُا لمعایير القانون . ناجمة عن أنشطة مشروعة للدول المتسببة فيها

ذلك أقامت ثبات عدم مشروعيتها أو یتعذر إثباتها بصفة عامة، لإالدولي، ورغم ذلك یتعذر 

 الضرر وعالقة السببية بين الضرر وبين النشاط الذي ماالمسئولية على أساس توافر رآنين فقط ه

 .تقوم به الدولة

وبناء على ذلك، ذهب أنصار هذه النظریة إلى القول بأن عدم اعتبار الخطأ رآنُا من أرآان 

ث أن القول بها یحقق أهم أهداف حي. المسئولية یتناسب وطبيعة األضرار الناجمة عن التلوث البيئي

تقریر المسئولية، إذ یؤدي إلى الحصول على تعویض من جراء األنشطة الضارة بالبيئة، التي تقوم 

  فيمر الذي یشق على المضرورثبات الخطأ وهو األإبها الدولة دون أن یكون ذلك مصحوبُا بعناء 

    .)1(أغلب أضرار التلوث البيئي

نظریة في مجال حمایة البيئة، یعني أنه إذا قامت الدولة بتشغيل وإعمال مضمون هذه ال

مصنع ما وانبعثت منه غازات أو أدخنه ضارة وتأثر بها اإلنسان أو الممتلكات، فإن الدولة تكون 

 . مسئولة عن تعویض المتضررین حتى ولو ثبت انتفاء أي خطأ أو إهمال من جانبها

الآتفاء بوقوع الضرر وعالقة السببية بينه وبين إن إعمال نظریة المسئولية المطلقة وا

یفتح المجال أمام حصول المتضررین على . النشاط الذي أحدثه، أیُا آان وصف هذا النشاط

التعویض عما لحقهم من جراء األنشطة التي تقوم بها الدولة، وال یمكن وصفها، بحال، بأنها تشكل 

إن فكرة المسئولية تبدأ بضرر وتنتهي : " خطأ أوعمل غير مشروع وآما یقول بعض الفقهاء 

وفكرة المسئولية المطلقة " وال توجد رابطة ضروریة بين نقطة البدایة ونقطة الوصول .. بتعویض
                                                 

ابق، ص                  . د:  انظر   (1( ي، مرجع س وث البيئ ة في منازعات التل ئولية المدني ا     123أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المس  وم
اهرة،                . د: وآذلك  . بعدها ين، الق ه، دار األم فينة عن ئولية صاحب الس وث البحري ومدى مس ق سعودي ، التل د توفي محم

 . وما بعدها92، ص2001



 63

تها معظم االتفاقيات الدولية المتعلقة بحمایة نلقيت ترحيبُا واستحسانُا من قبل الفقه المعاصر وقد تب

 : البيئة 

 المتعلقة 1969البترول أخذت اتفاقية بروآسل المبرمة عام ففي مجال التلوث البحري ب

فقد نصت المادة . بالمسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالبترول بالمسئولية المطلقة لمالك السفينة

مالك السفينة وقت وقوع الحادث، أو وقت وقوع أول حدث، إذا اشتملت "... منها على أن ) 3/1(

حداث، یكون مسئوُال عن أي ضرر تلوث سببه البترول المتسرب أو الحادثة على سلسلة من األ

ویكفي للحكم بالتعویض أن یثبت المضرور وقوع الضرر " المفرغ من السفينة آنتيجة للحادث 

وعالقة السببية بين ذلك الضرر والتلوث الناشئ عن تفریغ البترول أو تسربه، دون حاجة إلثبات 

  ".الخطأ في جانب مالك السفينة 

 المتعلقة بمسئولية مشغلي السفن النوویة على 1962آذلك فقد نصت أتفاقية بروآسل لعام 

یعتبر مشغل السفينة مسئوُال " عندما قررت أنه ) 2/1(المسئولية المطلقة بنص صریح في المادة 

مسئولية مطلقة عن جميع األضرار النوویة، عندما بثبت أن هذه األضرار وقعت نتيجة لحادثة 

 ". ة مسببه عن وقود نووي، أو بقایا أي فضالت مشعة تتعلق بهذه السفينة نووی

وفي مجال المسئولية عن التلوث الذي تحدثه أجسام الفضاء نذآر اتفاقية المسئولية المدنية 

، والتي نصت في 1972عن الضرر الذي تسببه أجسام الفضاء التي فتح باب التوقيع عليها  عام 

تسأل دولة اإلطالق مسئولية مطلقة عن دفع التعویض عن الضرر الذي "  أن منها على ) 2(المادة 

  )1("تسببه أجسامها الفضائية على سطح األرض أو الطائرة في حالة طيران 

وطبقُا لهذا النص، فإن المطالبة بالتعویض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة، الیتطلب 

في جانب المدعى علىه، وإنما یكتفي بثبوت بالضرورة إثبات وجود خطأ أو عمل غير مشروع 

 . الضرر وأنه نتيجة طبيعية لنشاط هذا األخير

وبصفة عامة، فإن األنشطة الضارة بالبيئة، هي في غالبها، أنشطة استثنائية في خطورتها، 

 .وال مانع من أن توضع نظم قانونية استثنائية لمواجهة آثارها

 األصل من النظم االستثنائية، فانه تتالءم معطيات ولما آانت المسئولية المطلقة هي، في

 .إعمالها مع األضرار التي تنشأ عن االنشطة الخطيرة الضارة بالبيئة بوجه عام

                                                 
دثها                 . د:  لمزید من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر         (1( ي تح ة عن االضرار الت ئولية الدولي ود، المس محمود حجازي محم

  وما بعدها 98، ص2003االجسام الفضائية، 
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وتجدر االشارة في هذا المجال أنه لكل نظریة مجال تطبيق، وال تصلح نظریة واحدة 

ة حسب ظروف آل حالة على آأساس آاف للمسئولية في جميع الحاالت، وإنما یتم إعمال آل نظری

حدة وبناًء على ذلك، فإن تطبيق نظریة المسئولية المطلقة، ال یعنى عدم إمكان مساءلة الدولة 

المدعى عليها  عن االنشطة التي تقوم بها على اساس الخطأ أو العمل غير المشروع، فإذا توافر 

 اللجوء إلى نظریة المسئولية و إال تم. الخطأ أو العمل غير المشروع تمت المساءلة على أساسه

 .البيئة المطلقة

 :األنظمة القانونية النافذة في تعويض األضرار الناجمة عن تلوث البيئة : المطلب الثاني 

نظرًا ألن تلوث البيئة لم یقتصر نطاقه على حدود دولة معينة، وإنما امتد ليشمل اهتمام 

ة أو جغرافية، فقد تضامن العالم اإلنسانى بأآمله المجتمع اإلنسانى بأآمله دون اعتبار لحدود سياسي

على الصعيد الدولي رغبة في حمایة البيئة، والذي ظهر أول ما ظهره في انفاق المبادئ الذي وقع 

 في مؤتمر استكهولم بإجماع الدول األعضاء، وتبلور هذا التضامن الدولى في وجود 1972عام 

 .ه بعضها البعض عن تلوث البيئةنظام قانونى لمسئولية الدول األعضاء تجا

ونظرًا لتزاید ملوثات البيئة في داخل الدول، وظهور ضحایا لها من بين أفراد الدول فقد 

تضامن من أبناء الدولة الواحدة على الصعيد الوطنى من خالل المؤسسات الوطنية لتقریر مبدأ 

قه والقضاء في آل دولة تطویع المسئولية عن تلوث البيئة، هذا باإلضافة إلى محاولة آل من الف

 .قواعد المسئولية القائمة من أجل تعویض األضرار الناجمة عن تلوث البيئة

 :وإلیضاح هذا الموضوع، فالبد من استعراض مجموعة من النقاط آما یلي 

 :المسئولية عن أضرار التلوث البيئي في إطار النظام القانونى الدولي : أوًال

اث مشترك لإلنسانية جمعاء، ومن ثم فإن تلوث البيئة واألضرار رأینا أن البيئة هي تر

الناجمة عنه لم یعد یقتصر على حدود دولة بعينها، ولذلك أصبح تصدي المجتمع اإلنساني آكل لهذه 

 .الظاهرة، من أهم وسائل عالجها وتخفيف حدة أثارها

يها قانون حمایة البيئة ، الذخيرة التي اعتمد عل1972وتعتبر مقررات مؤتمر استكهولم لعام 

فقد شكل هذا المؤتمر منعطفًا تاریخيًا خطيرًا، وآان المنطلق واألساس لبدء . في وضع لبناته األولى

 .االهتمام بالبيئة االنسانية عمومًا
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وقد توالت بعده المؤتمرات واالتفاقيات الدولية التي تعالج موضوعات تلوث البيئة في 

 .أصعدتها المختلفة

االتفاقيات والمعاهدات الدولية تعد مصدرًا لقواعد القانون الداخلي في جميع النظم وبما أن 

القانونية في الوقت الراهن، وذلك حسب االجراءات الدستوریة والقانونية النافذة في آل دولة، فإنها 

أصبحت تمثل المصدر األساسي لحمایة البيئة، وأصبحت القوانين الوضعية تستقي منها القواعد 

 .   )1(ألساسية في تنظيم البيئة وحمایتها والتعویض عن األضرار التي تلحق بهاا

نظرًا لكثرة االتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال، فإننى سأشير إلى أهمها وخصوصًا تلك 

 .التي انضمت جمهوریة مصر العربية إليها

  االتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بحماية البيئة البحرية -1

 :ددت االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية ومن أهمها تع

 في شأن 1971، 1969، 1962 والمعدلة في أعوام 1954االتفاقية الدولية المبرمة في لندن عام  -

وقد تمت الموافقة على انضمام جمهوریة مصر العربية إليها (منع تلوث البحار بزیت البترول 

 ).1963لعام / 421/قرار الجمهوري رقم بال

 في شأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط، واتفاقية أوسلو 1969اتفاقية بروآسل لعام  -

 . في شأن الرقابة على التلوث البحرى باإلغراق من السفن والطائرات1972لعام 

ري والتى بدأ سریانها من أآتوبر  في شأن مكافحة آافة أنواع التلوث البح1973اتفاقية لندن لعام  -

 وعمل بها في مصر اعتبارًا 1978وقد وقعت مصر على بروتوآول هذه المعاهدة عام  (1983

 ).1986لسنة / 152/ بموجب القرار الجمهورى رقم 1986 أغسطس 17من 

وقد انضمت ( في شأن حمایة البحر األبيض المتوسط من التلوث 1976اتفاقية برشلونة لسنة  -

 وعمل بها في مصر اعتبارًا 1978لعام ) 319(لالتفاقية بموجب القرار الجمهورى رقم مصر 

 ).1979 سبتمبر سنة 23من 

للتعاون في حمایة البيئة ) 1979والتى بدأ نفاذها في أول یوليو  (1978اتفاقية الكویت لعام  -

 .البحریة من التلوث

                                                 
 . وما بعدها68، دار النهضة العربية، ص1984سعاد الشرقاوى الفضاء اإلداري، . د:  انظر )1(

د                  –الصادق شعبان   . د: ذلك      وآ وق االنسان، المجل ة حق  المعاهدات في القانون الداخلي للدول العربية، بحث منشور في مجل
 . وما بعدها157، دار العالم للمالیين، ص 1989الثالث، 
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  :ومن أهمها: البریة  االتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بحمایة البيئة -2

وقد صدقت مصر عليها بموجب مرسوم صدر            ( بشأن وقایة النباتات 1951 اتفاقية روما لعام -

 ).  1953عام 

 في شأن المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية 1968 االتفاقية االفریقية الموقعة بالجزائر عام -

 ).1971لسنة / 2975/مهورى رقم وقد صدقت مصر عليها بموجب القرار الج(

 في شأن حمایة تراث العالم الثقافي والطبيعي والتى دخلت حيز التنفيذ 1972 اتفاقية باریس لعام -

وقد صدقت مصر عليها  بموجب القرار الجمهورى رقم  (1975 دیسمبر 18اعتبارًا من 

 ).1973لسنة / 1965/

 في شأن حمایة البحر األبيض المتوسط من 1980 مایو سنة 17 بروتوآول أیثنا الموقع في -

وقد صدقت مصر  (1982 یونية 18التلوث من مصادر بریة، وقد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 

 ).1983 لسنة 45عليها بموجب القرار الجمهورى رقم 

 . بشأن التنوع الحيوى البيولوجي1992 اتفاقية ریوي جایزو لعام -

  :ومن أهمها: ي تتعلق بحمایة البيئة الجویة  االتفاقيات والمعاهدات الت-3

 في شأن حمایة بيئة العمل من التلوث الهوائي والضوضاء واالهتزازات 1977 اتفاقية جنيف لعام -

 وعمل بها اعتبارًا 1988لعام / 35/وقد صدقت مصر عليها  بموجب القرار الجمهورى رقم (

 ).1989 مایو 4من 

 .شأن تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود في 1979 اتفاقية جنيف لعام -

 بشأن حظر إجراء التجارب لألسلحة النوویة في الجو وفي الفضاء 1963 اتفاقية موسكو لعام -

 ).1963لسنة / 2580/ وقد انضمت مصر إليها بالقرار الجمهورى رقم (الخارجي وتحت الماء 

 .1967 اتفاقية منع انتشار األسلحة النوویة لعام -

وقد صدقت عليها  مصر ( الخاصة بحمایة طبقة األوزون والهواء الجوي 1985فاقية فبينا لعام  ات-

 ).1988لسنة / 32/بموجب القرار الجمهورى رقم 
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 في شأن تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووى أو اشعاعي طارئ 1986 اتفاقية فبينا لعام -

، وعمل بها اعتبارًا 1987لسنة / 402/رقم وقد انضمت مصر إليها بموجب القرار الجمهورى (

 ).1988 نوفمبر سنة 17من 

 .  حول تغير المناخ1992 اتفاقية ریودي جانيرو لعام -

 اختلفت في تقریر مبدأ مسئولية الدولة عن أضرار تلوث البيئة، في حلة فاقياتوهذه االت

ت المسئولية على أساس توافر فنجد أن بعض هذه االتفاقيات أقام. اإلخالل بما ورد في االتفاقية

والبعض اآلخر من االتفاقيات یتبنى فكرة . خذ على هذه الفكرةآعنصر الخطأ أو اإلهمال ورأینا الم

المسئولية المطلقة للتعویض عن أضرار التلوث البيئي وهي نظریة تحاول سد الثغرات وتالفي 

 . االنتقادات الموجهة لنظریة الخطأ

 : ضرار التلوث البيئي في إطار القوانين المصرية الخاصة بالبيئة المسئولية عن أ: ثانيُا

تناول المشرع المصري في العدید من التشریعات تنظيم بعض األنشطة البيئية، وقد جاء 

 . في شأن البيئة خاتمة لهذه التشریعات1994 لسنة 4القانون رقم 

"  بأنه 1994 شأن البيئة سنة بإصدار قانون في/ 4/ وقد جاء بالمادة األولى من قانون رقم 

یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن , مع مراعاة القواعد واألحكام الواردة في القوانين الخاصة 

 ....". البيئة

ویستدل من ذلك أن هذا القانون لم یلغ القوانين الخاصة بحمایة عناصر البيئة المختلفة، 

 أحكام هذه القوانين وقانون البيئة الجدید، حيث حيث تطبق أحكامها ما لم یكن هناك تعارض بين

وذلك فيما عدا ما نص (یطبق األخير تطبيقُا للقواعد العامة بشأن سریان القوانين من حيث الزمان 

 في شأن منع تلوث 1968 لسنة 72 صراحة من إلغاء القانون رقم 1994 لسنة 4عليه القانون رقم 

 ).ون اإلصدار من قان3المادة / مياه البحر بالزیت 

وبناء على ذلك نجد إننا إزاء تشریعات متعددة بصدد حمایة البيئة، یعالج آل منها عنصر 

 والذي جاء ليعالج موضوع 1994لسنة ) 4(من عناصرها، باإلضافة إلى القانون األخير رقم 

 .حمایة البيئة بصفة عامة
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 لوجدنا أن المشرع ولو قمنا باستعراض التشریعات المتفرقة في شأن حمایة البيئة،

المصري أصدر العدید من التشریعات في مجال حمایة عناصر البيئة المختلفة، وذلك على فترات 

 : ومن أهم هذه التشريعات زمنية متقاربة، 

 في شأن صرف المياه من المحالت والمصانع في المجاري 1946لسنة / 35/القانون رقم  -

 . 1948ة لسن) 47(العمومية والمعدل بالقانون رقم 

 في شأن صرف مياه المباني والمواد المتخلفة في المجاري 1950لسنة ) 96(القانون رقم  -

 في شأن صرف مياه المحال العمومية والتجاریة 1953لسنة ) 196(والمعدل بالقانون رقم 

 .والصناعية في مجاري المياه

وقایة والمنع في حمایة البيئة وقد تم إلغاء القوانين السابقة، نظرُا لعدم فاعليتها آإجراءات لل

 في شأن صرف المخلفات السائلة واآلدمية والصناعية وقد 1962لسنة ) 93(المائية، بالقانون رقم 

قرر هذا القانون عقوبة الغرامة والسجن أو أحداهما لمخالفة أحكامه، فضُال عن التزام المسئول عن 

ة، أو تقوم الحكومة بأداء هذا على نفقته مع المخالفة بالتنظيف وتطهير المياه في خالل مدة معين

 .سحب رخصته

ولكن یالحظ أن هذا القانون لم یوضع موضع التنفيذ الفعلى، فضُال عن انه یقتصر على 

معالجة تلوث المياه من مصادر أرضية، ولم یتعرض لحوادث التلوث من السفن والتي تعد من أهم 

 . مصادر التلوث

والئحته ( في شأن حمایة نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 1982لسنة ) 48(القانون رقم  -

 ). 1983 لسنة 8التنفيذیة الصادرة بقرار وزیر الري رقم 

 في شأن النظافة العامة ووضع القمامة آو المتخلفات أو المياه 1967لسنة ) 38(القانون رقم  -

 . القذرة في غير االماآن المحددة لها

 .  بشأن الوقایة من أضرار التدخين1981 لسنة) 52(القانون رقم  -

 . في شأن تنظيم العمل باالشعاعات المؤینة والوقایة من أخطارها1960لسنة ) 59(القانون رقم  -

 . في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر1978لسنة ) 57(القانون رقم  -

 . في شأن المحميات الطبيعية1983لسنة ) 102(القانون رقم  -
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 تتویجُا لجهود المشرع المصري محاوُال وضع 1994لسنة ) 4(ثم جاء القانون الجدید رقم 

فتناول في باب تمهيدي األحكام العامة واألحكام الخاصة . حمایة عامة للبيئة في عناصرها المختلفة

 من بجهاز شئون البيئة وصندوق حمایة البيئة، ثم تناول في الباب األول حمایة البيئة األرضية

التلوث والباب الثاني حمایة البيئة الهوائية من التلوث والباب الثالث لحمایة البيئة المائية، وأخيرُا 

 . تناول في الباب الرابع العقوبات والجزاءات على مخالفة أحكام هذا القانون

 : ويمكن أن نبدي عدة مالحظات على هذا القانون أهمها 

 لم یلغ القوانين السابقة في شأن حمایة البيئة 1994لسنة ) 4(قم إن القانون الجدید بشأن البيئة ر -1

آما ذآرنا، ولم یلغ منها سوى ما یتعارض مع أحكامه، وذلك على الرغم من أن القانون الجدید 

جاء عامُا من حيث التعامل مع عناصر البيئة المختلفة، ولذلك آنا نأمل أن یقوم القانون الجدید 

خاصة بالبيئة في تشریع بيئي موحد ومتكامل، حيث أن النتيجة التي بجمع شتات القوانين ال

وقد آن األوان للقول بأن . تترتب على تشتيت القوانين هو فقد هذه القوانين الكثير من فاعليتها

المجتمع بأفراده ومؤسساته بالنسبة لجرائم االعتداء على البيئة هو الجاني والمجني عليه في 

 .ذات الوقت

ن الجدید اهتم بالجانب الوقائي في حمایة البيئة، والجانب الجزائي في بيان العقوبات إن القانو -2

 .إال أنه لم یهتم بمعالجة اآلثار الناجمة عن أضرار التلوث البيئي. التي توقع على المخالف

ولذلك آان أجدر بالمشرع أن یولي مسألة التعویض عن أضرار التلوث البيئي جانب من 

ني، وبصفة خاصة إذا ما علمنا أن موضوع المسئولية عن أضرار التلوث البيئي سواء التنظيم القانو

آانت مسئولية الدولة في تقصيرها بأداء االلتزامات المفروضة عليها ، أو مسئولية األفراد 

والمؤسسات والشرآات والمصانع تجاه األفراد، قد واجهت صعوبات عدیدة في شأن تطبيق القواعد 

وأن المسئولية عن ) سواء في نطاق القانون العام أو في نطاق القانون الخاص(ولية العامة للمسئ

أضرار التلوث البيئي آما سبق وبينا، استدعت ضرورة إیجاد النظم والتقنيات القانونية الجدیدة التي 

 . تتوافق مع المعطيات الجدیدة التي فرضها موضوع التلوث البيئي والمسئولية عنه

یقوم " من القانون بأنه ) 5(اص بجهاز شئون البيئة قد حدد أهدافه في المادة إن الفصل الخ -3

جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط الالزمة للحفاظ على البيئة وتنميتها 

ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات اإلداریة المختصة، وله أن یضطلع بتنفيذ بعض 

یكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العالقات البيئية بين و. المشروعات التجریبية
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ویوصي الجهاز باتخاذ . جمهوریة مصر العربية والدول والمنظمات الدولية واالقليمية

االجراءات القانونية الالزمة لالنضمام إلى االتفاقيات الدولية واالقليمية المتعلقة بالبيئة ویعد 

 ...."  الالزمة لتنفيذ هذه القوانينمشروعات القوانين والقرارات

 :...... تؤول إليه ) صندوق حمایة البيئة(وقد خصص للجهاز صندوق خاص یسمى 

 الغرامات التي یحكم بها والتعویضات التي یحكم بها أو یتفق عليها  عن األضرار التي تصيب –ج

 ). 14المادة ..." (البيئة

 : وهنا نتساءل 

ضمن مهام جهاز شئون البيئة أن یختص بمساعدة المضرورین لماذا لم یكفل المشرع من 

من تلوث البيئة، نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون، بالوسائل القانونية الالزمة، بما یضمه الجهاز من 

خبرات وقدرات وآفاءات في هذا المجال للحصول على التعویضات الالزمة، وبصفة خاصة بعد 

رار التلوث البيئي من أحد الموضوعات الهامة في مجال أن أصبح موضوع المسئولية عن أض

وخاصة أن هناك صعوبات عدیدة تواجه المضرورین . تنظيم البيئة وحمایتها، وتفادي آثار تلوثها

تتمثل في اثبات الخطأ، والضرر قد یتحقق في فترات زمنية متباعدة هذا باإلضافة إلى التساؤل 

ع غرامات أو عقوبات على المخالف إذا لم یتمكن هو من الخاص بمدى استفادة المضرور من توقي

 .إصالح أو جبر األضرار التي أصابته

ولذلك آان ینبغي على المشرع أن بتناول موضوع التعویض عن أضرار التلوث بوسائل 

 .وتقنيات مختلفة تكفل حمایة أفراد المجتمع من آثارها في حالة حدوثها

ة الخاصة بحمایة البيئة لم تبلغ الهدف الذي تسعى إليه لذلك فإننا نرى الترسانة التشریعي

إذ هي حاولت إیجاد وخلق بيئة نظيفة ولكن هذا األمل لم یتحقق، وهذه التشریعات لم تعالج . بالكامل

اآلثار الناجمة عن احتماالت التلوث وآثاره الضارة على المواطنين بطریقة تتفق وطبيعة التلوث 

ولذلك یجب على المشرع إیجاد الوسائل القانونية الحدیثة . العشرینالبيئي في القرن الحادي و

 . للتعویض عن أضرار التلوث البيئي بما یتفق وطبيعة هذه األضرار

 : دور القضاء في منازعات التلوث البيئي : ثالثُا

يدیة یعد القضاء الدولي بمثابة الوسيلة القضائية التقل: القضاء الدولي ومنازعات التلوث البيئي  -1

التي أعملت حكمها في المنازعات البيئية، السيما تلك التي تتميز بالجسامة والخطورة، فهناك 
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العدید من األحكام القضائية والدولية وأحكام التحكيم المشهورة الصادرة في مجال التلوث عبر 

 الحدود ومنها األحكام الصادرة في قضية مصهر ترایل، وقضية مضيق آورفو، وقضية بحيرة

  )1(النو 

فقضية مصهر ترایل تتلخص وقائعها في انه آان هناك مصنع لصهر المعادن یقع في مدینة 

ترایل الكندیة، التي تبعد عن واشنطن حوالى عشرة اميال، وأثير نزاع بين آندا والوالیات المتحدة 

نة الضارة رفع بشأنه تحكيم أمام محكمة تحكيم شكلت لهذا الغرض، ادعت فيه األخيرة، أن األدخ

المتصاعدة من المصنع، قد عبرت الحدود إلى والیة واشنطن، وألحقت أضررُا آبيرة بالمزارع 

والثروة الحيوانية وممتلكات المزارعين في هذه الوالیة وفي غيرها من المناطق المجاورة، وطالبت 

 .بتعویض تلك األضرار

طبقُا لقواعد القانون "  انه  صدر الحكم األول لهذه المحكمة مؤآدُا1938 أبریل 16وفي 

الدولي وقوانين الوالیات المتحدة، الیحق ألي دولة أن تستخدم اقليمها أو تسمح باستخدامه بطریقة 

تؤدي إلى إحداث األدخنة المتطایرة، إضرارُا بأقليم دوله أخرى، أو بممتلكات األفراد القاطنين 

 صدر حكم محكمة 1941 مارس 11ي وف" فوقه، إذا تم إثبات الضرر بأدلة واضحة ومقنعة 

طبقُا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وطبقُا لقوانين الوالیات المتحدة . التحكيم النهائي مقررُا انه

ليس ألي دولة أن تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه بطریقة تجلب الضرر بإقليم دولة أخرى أو "

 ".بممتلكات األفراد القاطنين فوقه 

 الذي أآد 1949اه متكررُا في حكم محكمة العدل الدولية الصادر في إبریل وهذا ما نر

 وعن 1946 أآتوبر 22في ) آورفو(مسئولية ألبانيا عن انفجار حقل األلغام الموجود في اقليم 

ليس ألي دولة أن تستخدم اقليمها أوتسمح " األضرار التي حدثت للسفن البریطانية، حيث قرر انه 

 ". ض تتنافى وحقوق الدول األخرى باستخدامه ألغرا

أما قضية بحية النو الفرنسية فتتعلق بنزاع نشب بين اسبانيا وفرنسا، بسبب محاولة فرنسا 

إقامة بعض مشروعات توليد الطاقة على البحيرة المذآورة، التي تصب مياهها في مجرى نهر 

النهر بطریقة یتم من خاللها آارول الذي یجري في االقليم االسباني، والتي تقتضي تحویل مجرى 

وانتهى . إعادة المياه المحولة مرة أخرى إلى النهر بعد االستفادة منها في المشروعات المذآورة

أن " التي أصدرت حكمها النهائي مقررة . النزاع باتفاق أطرافه على عرضه على محكمة تحكيم

                                                 
ة في نطاق    عبد السالم منصور الشيوي، التعویض عن االضرار البيئ     . د:  لالطالع على هذه القضایا بشكل موسع انظر     (1( ي

  وما بعدها 175، دار الكتب القانونية، ص 2002القانون الدولي العام، 
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أن تقوم بتطویر استخدامها أو حتى آل دولة حرة في استخدام المياه التي تجري في أراضيها، فلها 

آما أوضح الحكم أن ما قامت به فرنسا من ..." ولكن بالقدر الذي الیؤثر في منسوب المياه. تحویلها

أعمال یمكن أن یسبب تلوثُا محققُا لمياه نهر آارول، حيث أن المياه بعد استخدامها في البحيرة، 

رآيبها الكيماوي قد تغير بصورة یمكن أن تؤثر وعند إعادتها إلى النهر مرة أخرى، سوف یكون ت

 . سلبُا على مصالح أسبانيا

یالحظ أن األحكام السابقة اهتمت في المقام األول بإرساء المبادئ والتأآيد على االلتزام الدولي  -

بحمایة البيئة بصفة عامة، وذلك بالتأآيد على مبادئ حسن الجوار، وعدم التعسف في استعمال 

 حمایة األفراد وممتلكاتهم تحققت في تلك األحكام من خالل الحمایة الدبلوماسية، الحق، آما أن

والیخفى ما یشوب هذا القضاء من بطء، فضُال . حيث أن أطراف هذه المنازعات دول ذات سيادة

واالجراءات الواجبة االتباع أمامها، . عن الدخول في مشكالت االتفاق حول تشكيل هيئة التحكيم

 . قانون الواجب التطبيق على النزاع ودفع أتعاب المحكمين وغيرهاواختيار ال

وفي الواقع، لم تعد الحاجة ماسة إلى أحكام قضائية دولية تقرر المزید من المبادئ العامة 

المتعلقة بحمایة البيئة، السيما بعد العدد الهائل من اإلعالنات والمعاهدات الدولية الرامية إلى حملية 

لوث، التي آانت ثمرة لمعاهدات دولية عقدت في هذا الخصوص تحت رعایة األمم البيئة من الت

 حول تدارس حالة البيئة اإلنسانية، والذي تمخض 1972المتحدة، مثل مؤتمر استكهولم عام 

ومؤتمر قمة األرض . توصية على درجة بالغة من األهمية في هذا الشأن) 109(مبدأ و) 26(عن

، والذي اقر 1992الذي عقد في مدینة ریودي جانيرو بالبرازیل عام " التنمية والبيئة" حول 

 . صراحة حق اإلنسان في بيئة نظيفة

بل إننا في أشد الحاجة إلى القضاء الذي یملك سلطة تفسير وتطبيق القوانين الوطنية 

ى تتحقق المتعلقة بحمایة البيئة، المكملة لألحكام المقررة في االتفاقيات الجماعية والثنائية، حت

 .الحمایة الفعلية للبيئة االنسانية

 :  القضاء الوطني ومنازعات تلوث البيئة -2

نستطيع أن نؤآد انه هناك هدفين منوط تحقيقهما بالنسبة للقضاء في المنازعات البيئية 

 .حمایة البيئة من التلوث، وتعویض من أضر به التلوث في شخصه أو في ماله: وهما 
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بحق أهل لهذه المهمة، یؤآد ذلك األحكام القضائية الوطنية التي والقضاء الوطني هو 

صدرت حدیثُا والتي تكشف عن تطور الفكر القضائي الوطني في هذا الشأن من أجل تدعيم مبدأ 

 ) 1(. المصلحة الفردیة في الدفاع عن البيئة وحمایتها ضد أخطار التلوث

نسان والممتلكات إال أنه یصيب البيئة  إذا آان یصيب اإل–فالضرر الناتج عن تلوث البيئة 

ذاتها ویهدم أنظمتها اإلیكولوجية وإذا آان جبر الضرر بالنسبة لإلنسان یمكن تصور تمامه بدفع 

مبلغ من المال فإن الضرر الذي یلحق بالبيئة ال یصلحه إال إعادة الحال إلى ما آانت عليه إذ آيف 

غبار الذري أو بعوادم المصانع أو السيارات آيف یعود آل تعود المياه الملوثة أو الهواء الملوث بال

ومن األحكام الحدیثة في هذا الصدد ما ذهب إليه القضاء الهولندي من ) 2(ذلك إلى حالته السابقة ؟ 

أن طيور البحر وإن آانت ال ترتبط ببلد معين فإن حمایتها والمحافظة عليها  تعتبران وفقًا للتفكير 

مصلحة عامة تستحق الحمایة في هولندا ویجب النظر إلى هذه المصلحة االجتماعي الحالى، 

 . آمصلحة فردیة أیضًا للمدعي

وفي مصر أقامت جمعية أصدقاء البيئة في اإلسكندریة العدید من الدعاوى سواء أمام 

القضاء العادي أو القضاء اإلداري والتي صدرت فيها أحكام لصالح هذه الجمعية والتي تشير إلى 

ث تطور هام في موقف القضاء المصري إزاء قضایا األفراد والجمعيات بشأن حمایة البيئة حدو

 والتي رفعت أمام القضاء 1991لسنة ) 3282(والدفاع عنها ومن هذه الدعاوى الدعوى رقم 

العادي للمطالبة بإلزام اإلدارة بإجراء اإلصالحات الالزمة بترام الرمل لمنع الضوضاء الشدیدة 

در عنه عند مرور عرباته ولما رفضت المحكمة الدعوى استنادًا إلى أنه یمتنع على التي تص

القضاء أن یلزم اإلدارة بالقيام بعمل معين استأنف أصحاب المصلحة مطالبين بإجراء اإلصالحات 

 . الالزمة وقد قامت هيئة نقل الرآاب بإجراء اإلصالحات الالزمة بالفعل

 ق التي رفعت أمام القضاء اإلداري باإلسكندریة 47 لسنة) 792(وآذلك الدعوى رقم 

 وقضى بوقف تنفيذ قرار محافظ اإلسكندریة باختيار 6/1994/ 2والتي صدر الحكم فيها بتاریخ 

منطقة سموحة السكنية موقفًا لنقل سيارات وأتوبيسات األقاليم إليه وذلك حفاظًا على صحة القاطنين 

  )3( التلوث بها وحمایة البيئة المحيطة بهم من

                                                 
دد                   . د: أنظر  ) 1( ، 470،  469صفوت عبد الحفيظ، التحكيم في المنازعات البيئية،  مقال منشور في مجلة مصر المعاصرة الع

 . 271، ص 2003 ابریل، –ینایر 
 . 203 ص – 2000انون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربية، أحمد عبد الكریم سالمة، الق. د:  أنظر (2(
دى مؤلف د                (3( ة ل ة        .  یمكن اإلصالح على أحكام أخرى صادرة في مجال حمایة البيئ يد، التشریعات البيئي دراسة  " شوقي الس

 .  وما بعدها 360، ص 2002" بين القانون والواقع 
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وهذا ما تدعمه بعض األنظمة الوطنية آما هو الحال في الوالیات المتحدة األمریكية، حيث 

  الذي یخول للمواطنين الحق في رفع  Citezen suits استحدث المشرع نظام دعاوى المواطنين  

يدرالية  أمام المحاآم الفEPA دعاوى مدنية ضد الملوث أو الحكومة أو وآالة حمایة البيئة 

للمقاطعات والمطالبة بالتعویض في حالة االعتداء على المعایير القانونية للملوثات واألوامر 

 . اإلداریة التي تصدر بشأنها
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 خــــاتمـــــة

رأینا من خالل صفحات هذا البحث مدى خطورة أضرار التلوث البيئي وآثاره السلبية 

 . السيئة على اإلنسان والحيوان والنبات

نا مدى الحاجة إلى تضافر وتكاتف جميع الجهود سواء آانت وطنية أم دولية لمنع هذه ورأی

 . المشكلة الخطيرة أو التخفيف من حدة آثارها على األقل

ورأینا أن مسئولية الدولة المطلقة والتي تقوم على أساس رآني الضرر والعالقة السببية 

ل مجاًال رحبًا یمكن االستناد إليه للتعویض بين الفعل والضرر دون حاجة لوجود خطأ أصبحت تشك

عن أضرار التلوث البيئي في الحاالت التي تمثل خطرًا آبيرًا على األفراد ومن ثم أصبح االعتراف 

 . بالمسئولية دون توافر رآن الخطأ على قدر آبير من األهمية في هذا المجال

 –راحات التي تساعد ویمكنني في ختام هذا البحث أن أقدم بعض التوصيات واالقت

 :  على حمایة البيئة من التلوث -باعتقادي

 محاولة تغيير سلوك الفرد وسلوك المجتمع تجاه البيئة وزیادة الوعي البيئي لدى المواطنين بكافة -1

 . الوسائل ومنها وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية

اعية خارج المدن وحظر  نقل الورش والمصانع الصغيرة خارج المدن وإنشاء مناطق صن-2

 . إقامتها داخل المدن

 .  االعتماد على وسائل الطاقة النظيفة قدر اإلمكان واالهتمام بتشجيع وزیادة المساحات الخضراء-3

 .  توفير الصنادیق الخاصة بجمع القمامة في آل الشوارع وسرعة تفریغها لضمان فاعليتها-4

 . لمنع إلقاء نفایات المصانع والعائمات السياحية إنشاء محطات رقابة على طول نهر النيل -5

 ضرورة الرصد الدوري لمستویات التلوث البيولوجي والكيميائي عند مداخل محطات مياه -6

 . الشرب

 یجب على الدولة االنضمام إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها آفالة حمایة البيئة -7

عن األضرار الناجمة عن التلوث البيئي ذو اآلثار الدولية أو من التلوث وتنظيم المسئولية 

 . عابرة الحدود
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آما یجب على الدولة وضع التشریعات القانونية المناسبة لحمایة البيئة وضمان فاعلية تنفيذها على 

 . الصعيد الداخلي

اصة  تخصيص قضاء متخصص بالنظر في منازعات التلوث البيئي ألن هذا النوع له طبيعة خ-8

سواء بالنسبة للخبرات المطلوبة في هذا المجال أو للطبيعة الخاصة َألضرار التلوث وإثباتها 

والذي یمكن أن تترتب على إعمال القواعد التقليدیة في هذا المجال خروج هذه الموضوعات 

 . عن نطاق المسئولية

ات البيئية المختلفة وضبط  إنشاء جهاز قوي لشرطة البيئة له القدرة على متابعة تنفيذ التشریع-9

 . المخالفين ألحكامها

 یمكن االستفادة من فكرة نظم التأمين التي طبقت في بعض المجاالت ونظم صنادیق -10

التعویضات عن أضرار التلوث البيئي وذلك بتعميم نظم التأمين اإلجباریة على آافة األنشطة 

المخاطر المحتملة من جراء هذه التي یمكن أن یترتب عليها  تلوث بيئي، وذلك لتغطية 

األنشطة في مجال تلوث البيئة، حيث یمكن أن تكون هذه النظم إحدى الوسائل الفعالة في تفادي 

 . آثار التلوث البيئي

هذه بعض االقتراحات التي أرجو أن نجد صدى لدى أصحاب القرار آمًال أن تتواصل 

لملوثات قدر اإلمكان ، حتى نستطيع أداء دورنا الجهود وتتكاتف الهمم لخلق بيئة نظيفة خالية من ا

 . الحضاري في عمارة األرض التي نعيش عليها 
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