
 

 
 

 

 
 

 

 الشهادات و الوثائق

 

P00720140016             

5102 

 

1027

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 



4 
 

 



5 
 



6 
 



7 
 

1



8 
 



9 
 

 د/ محمد بواط  

 ستاذ محاضر "ب" أ 

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

 

 "هل أصبحت حماية البيئة ضرورة أمنية"؟

 – ة في عالقة البيئة باألمن الدوليقراء -
 

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الثالث المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم 
 :السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف تحث عنوان

 " تحديات األمن البيئي والتنمية المستدامة في ظل التشريعات الداخلية والمواثيق الّدولية".
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:مقدمة  

من أهم مالمح النظام البيئي المعاصر تزايد االهتمام العالمي باألخطار المشتركة التي       
 تمثل تحديًا للبشرية جمعاء كالفقر واإلرهاب الدولي وسباق التسليح والالجئين وتلوث البيئة،

الغربي إذ أنه ارتبط بالثورة الصناعية في العالم  ورغم أن تلوث البيئة ليس بالموضوع الجديد،
أن مكافحة  إالا  وما أفضت إليه من تلوث للهواء والماء والتربة واستنزاف للموارد الطبيعية،

وكان التركيز في مرحلة الحرب الباردة على التهديدات   هذا التلوث لم تكن تمثل قضية أمنية
 وبانتهاء الشرقي والغربي، نوهو ما ظهر في سباق تسلح محموم بين المعسكري ،العسكرية

وأضحت  فبرزت مهددات أخرى اقتصادية وبيئية، الحرب الباردة اختفت المهددات العسكرية،
في السياسات العامة للدول مكافحة تلوث البيئة تحتل موقعاً 

السالم  تنشطت األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ومنظما وعلى الصعيد العالمي،   
لى التنوع الحيوي ووضع حد الستنزاف األخضر في وضع أسس لحماية البيئة والحفاظ ع

وقد تجلى ذلك بوضوح في المؤتمرات الدولية التي عقدت لبحث قضايا  ،الموارد الطبيعية
في ريودي جانيرو البرازيل عام  تي عقدتقمة األرض الاستوكهولم، و  بيئية مثل مؤتمر

2991

اسات اإلستراتيجية إن هذا االهتمام العالمي بمشكالت البيئة أصبح يعبر عنه في الدر 
 .بمصطلح أمن البيئة

مفهوم األمن الدولي وظهور ما يسمى باألمن  طويركيف ساهمت البيئة في ت وعليه
 هناك فعاًل عنصرًا بيئيًا في األمن الدولي؟البيئي؟ وهل 
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 المحور األول: مساهمة البيئة في تطوير مفهوم األمن الدولي:

 نم  يةالبيئ المخاطرو  لتغيراتا نا أل ألمن،ا عريفاتت منض ئيةالبي االهتمامات صبحتأ    
، نساناال ورهحم مناأ يصبحل ألمنا عريفت ةدعاإ ، أدت إلىألمنل المهدادة جديدةلا لمخاطرا
أبعاده المتكاملة والمترابطة، والتحرر من آثار  نم ساسيأ بعدك لبيئيا ألمنا ليشملو 

ربعة لألمن االنساني، وأدت كذلك إلى المخاطر كركن أو كدعامة أساسية من الدعائم األ
اعتبار حماية البيئة ضرورة أمنية لها أولوية في السياسات الداخلية والخارجية لدى جميع 

ولتحقيق األمن  -كأولوية دائمة للدول-الدول لتحقيق األمن االنساني واألمن الوطني 
 .1العالمي
 :ميالد األمن البيئيأواًل: 
يد مخاوف األمن القومي من تناقص الموارد الطبيعية وتدهور البيئة يعد األمن البيئي ول    

العالمية، ومن ناحية أخرى فقد لعب دور النموذج النقيض للحرب الباردة والنزعة العسكرية 
األمن لمعهد الرصد  في مسرح عمليات األمن العالمي، وذلك كما ورد بتقرير إعادة تعريف

 .2 (7711العالمي بواشنطن ) ليستر براون، 

 األمن البيئي كبعد من أبعاد األمن االنساني:-1
يقصد باألمن االنساني التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة، عن طريق بناء    

ديمقراطية تشاركية تلغي شروط القهر والتسلط والتعسف، وفي نفس الوقت تلبية الحاجات 
مصدر لكل االحتياجات االنسانية  نية االقتصادية االجتماعية والثقافية، والبيئة هياالنسا

 المطلوبة للبقاء والرفاه من ماء وهواء وغذاء وملجأ ومواد خام وملبس وغيرها.
وماء نظيف، وتوافر أرض جيدة تقدم  هواءوبالتالي يجب توافر بيئة صحية وسليمة بها 

ى الحاصل ، فبسبب أهمية البيئة من جهة، واألذالغذاء، بمعنى البعد البيئي لألمن االنساني

                                                           
  مفيطططدة جعفطططري، البيئطططة واألمطططن، مطططذكرة ماجسطططتير فطططي القطططانون العطططام، كليطططة الحقطططوق والعلطططوم السياسطططية، جامعطططة سططططيف 1

.10، ص 3172/3172  
  كسططري مسططعود، طططاهري الصططديق، أثططر األمططن البيئططي فططي مكافحططة الفقططر وتحقيططق التنميططة المسططتدامة فططي الجزائططر، مجمططه 2

، 12لجزائططر مطداخالت الملتقطى الطدولي حطول تقيطيم سياسططات االقطالل مطن الفقطر فطي الطدول العربيططة فطي ظطل العولمطة ، جامعطة ا
. 03، ص 10-17-3172  
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، وهو ما يقودنا 1للبيئة نجد أنفسنا أمام معضلة األمن البيئي والحفاظ على مصادر الحياة
 للبحث في مفهوم األمن البيئي.

 التعاريف المختلفة لألمن البيئي:-2

ألمن البيئي مفهوم جديد استحدث في فترة التسعينات من قبل دول الشمال المتقدم مثل ا
ن العديد من دول الجنوب لم تضع بعد أاالسكندنافية، في حين  الواليات المتحدة، والدول

 ،من البيئيألل، استحداث مفهوم مفهومًا محددًا لألمن البيئي، حيث تحاول دولهم حالياً 
 تعتمد األمن البيئي تحت مظلة حماية البيئة. فالصين مثالً 

يث لم تتبنا بعد مفهومًا كذلك الحال مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة لألمم المتحدة ح
حيث أشار البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إشارة  7772من البيئي، حتى عام محدد لأل

ن مشاكل ألى إ( أشار 30مختصرة في التقرير السنوي حول التطور اإلنساني في الصفحة )
نه من أوأكد على  ،….البيئة التي تواجهها األقطار هي مزيج من التدهور المحلي والعالمي

 الصعب المحافظة على األمن الدولي دون تحقيق األمن البيئي.
ن جهود المنظمات الدولية والدول ركزت على وضع تعريف محدد لمفهوم األمن ألذلك نجد 

متعلق باألمان  "نهأالبيئي حيث وضعت عدة تعريفات أهمها هو الذي عرف األمن البيئي ب
و عمليات يقوم بها اإلنسان نتيجة ، أليات طبيعيةالعام للناس من األخطار الناتجة عن عم

نه يهمل حماية البيئة أن المالحظ على هذا التعريف أو سوء إدارة(. غير أو حوادث أإهمال 
ن قصور هذا التعريف دفع الى ظهور إفيما يتعلق باألجيال القادمة ومستقبل البشرية، 

ة التي تدمر في الحرب ومعالجة بإعادة تأهيل البيئ"تعاريف أخرى عرفت األمن البيئي 
وهو تعريف جيد يغطي جانبًا  "لى تدهور اجتماعيإن تقود أالمخاطر البايولوجيه التي يمكن 

المحافظة على المحيط "في حين يرى البعض في األمن البيئي  .مهمًا من األمن البيئي
 .2"عيالفيزيائي للمجتمع وتلبية احتياجاته من دون التأثير على المخزون الطبي

                                                           
   مفيدة جعفري، المرجع السابق، ص 1.01
   فطططططططططططططايق حسطططططططططططططن جاسطططططططططططططم الشطططططططططططططجيري، البيئطططططططططططططة واألمطططططططططططططن الطططططططططططططدولي،  مجلطططططططططططططة النبطططططططططططططأ، العطططططططططططططدد 13، 3112، ص 2:7
http://annabaa.org/nbahome/nba72/beea.htm 
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 ال التي االيجابية السلوكيات من جملة أو مجموعةهذا ويمكن تعريف األمن البيئي بأنه "  
 تخريب أو تدهورها أو تلوثها، في تسبب أن يمكن البيئة، في سلبية حدوث تأثيرات إلى تؤدي
 أو اإلقليمي أو المحلي البيئي النظام في اختالل إلى بالنتيجة مما يؤدي مكوناتها، بعض

 ".عالميال

 تحقيق أجل من واألفراد الدول من المبذولة الجهود من مجموعة يشمل البيئي األمن إنا    
 الذي اإلطار حماية يعني ما وهو المخاطر؛ من المواطن وحماية االجتماعي الرفاهية والتقدم

 إضافة وتدهورها إفسادها من والحد توليدها وقف خالل من ومواردها وهو البيئة فيه يعيش
 .1البيئية الطبيعية األمثل للموارد االستثمار لىإ

وقد رصد مشروع األلفية الجديدة مجموعة العناصر واألسباب المتصلة بتعريف األمن هذا 
 :يالبيئي وه

مان األمن العام، في تالفى المخاطر البيئية الناجمة عن الكوارث أاألمن البيئي صمام • 
لجهل والحوادث وسوء اإلدارة واألخطاء الناتجة عن الطبيعية أو البشرية بسبب العمليات وا

 تصميم وتنفيذ المشروعات والتي تنشأ داخل الدولة أو عبر الحدود الوطنية.

األمن البيئي وسيلة هامة وحاكمة في مسألة حقوق البيئة المستديمة، التي تشمل استعادة • 
ة الموارد والتدهور البيئي البيئة المتضررة من جراء العمليات العسكرية والتخفيف من ندر 

 والتهديدات البيولوجية التي يمكن أن تؤدى إلى االضطراب االجتماعي والصراعات اإلقليمية.

األمن البيئي دليل ألساليب إدارة الموارد الطبيعية وتدوير المنتجات والنفايات بطرق تعزز •   
 االستقرار االجتماعي.

على عناصر المحيط الحيوي من التلوث وتأمين األمن البيئي وثيقة ملزمة للحفاظ •   
احتياجات المجتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية البشرية، مع مراعاة كفاية المخزون 

  .2الطبيعي بمختلف أشكاله لدوام واستمرار عملية التنمية
                                                           
   ناهد ناصر داود فلمبان، تحقيق االمن البيئي، شبكة االلوكة، المملكة العربية السعودية، 3171، ص 1.72
   حمدي هاشم، األمن البيئي العالمي والدمار الشامل للحروب ، ص 2:2-3
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وفي األخير يمكن القول بأن األمن البيئي يفترض وجود بيئة صحية ونوعية توفر      
ومنتجات لإلنسان الستمرار حياته ورفاهه، ونكون أمام حالة من األمن البيئي عندما  خدمات

 تتحقق خمسة أمور وهي:
السالمة العامة من المخاطر البيئية الناجمة عن العمليات الطبيعية، أو البشرية بسبب  -

 الجهل أو الحوادث، أو سوء اإلدارة والتصميم.
 تحسين ندرة الموارد البيئية. -
 على صحة البيئة. الحفاظ -
 معالجة وتحسين التدهور البيئي. -
 1الوقاية من االضطرابات االجتماعية والنزاعات) تعزيز االستقرار االجتماعي( -
 : البيئي األمن فروع -3
 للخطر قابلية التعرض إلى اإلشارة مع البيئي األمن فروع أهم بعض  )١ ( الجدول يوضح   
 والتي أشارت البيئية التهديدات ركيزة تمثل الفروع هذه جميعف ،تحقيقه آليات انعدام حالة في
 لألمن دكمهدا  القائمة في خطورتها تصنيف درجات في تتفاوت أنها الدراسات بعض إليها

 .المحسوبة التهديد لقيمة ذلك ويرجع القومي
 2انعدامه حالة في الخطر وقابلية البيئي األمن فروع :)١ (الجدول

 
 تحقيقه آليات للخطر التعرض ليةقاب البيئي األمن فروع 

 
 البيئة اقتصاديات ضبط الغذائية والفجوات المجاعات الغذائي البيئي األمن 1
 الصناعة جودة ضبط واألوبئة الهوائي التلوث الهوائي البيئي األمن 2
 المياه ترشيد استغالل ضبط المائية والندرة المائي العجز المائي البيئي األمن 3
 الصحة معايير ضبط الفتاكة واألوبئة األمراض الصحي بيئيال األمن 4

 المجتمعية
                                                                                                                                                                                     

http://www.feedo.net/Environment/EnvironmentalProblems/EnvironmentalSecurity.htm 

    مفيدة جعفري، المرجع السابق، ص 1.01
    ناهد ناصر داود فلمبان، المرجع السابق، ص 2.72
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 البيئي ناألم 5

 االقتصادي
 االقتصادي النشاط ضبط المعيشة مستوى تدني

 

 والحراك االستقرار عدم المجتمعي البيئي األمن 6
 السكاني

 

 مستوي رفع آليات توفير
 المعيشة

 
 البيئية والتربية التوعية والمرض والجهل التخلف التثقيفي البيئي األمن 7

 
 

 أثر التنمية المستدامة على األمن البيئي:  -4
 األجيال بقدرات اإلخالل دون الحاضر احتياجات تلبية بأنها المستدامة التنمية تعراف     
 ثالث بين التفاعل عملية وهي ،ستمرارلإل قابلةال تنميةال هي أو ااحتياجاته على تلبية القادمة
 اجتماعي. ونظام ونظام اقتصادي بيئي نظام أنظمة
 تحقيق يؤدي فقد ومتشابكة، متداخلة المستدامة والتنمية البيئة مشكالت إن الواقع في    

 المستدامة التنمية مفهوم إطار في يستلزم لذلك البيئي، بالنظام اإلخالل المستدامة إلى التنمية
 .بحرص دامهاواستخ الطبيعية موارد الثروة إلى اإلساءة عدم
 االقتصادي، النمو هي رئيسية عناصر أربع من المستدامة التنمية تتألفهذا و     

 مثل والبيولوجية المادية الموارد على بالحفاظ يتعلاق البيئي والبعد ،والبيئي واالجتماعي،
 يالت األسس خالل من وذلك العالم، في المائية والموارد لألراضي الزراعية األمثل االستخدام

 :وهي البيئية االعتبارات حيث من المستدامة التنمية عليها تقوم
 لهذه األرض استيعاب قدرة تتعدى ال مخلفات تكوين مراعاة وهي  :المخرجات قاعدة -

 .مستقبال االستيعاب على بقدرتها تضر المخلفات أو
 المتجددة رالمصاد وهذه الهواء، المياه، التربة، مثل متجددة مصادر  :المدخالت قاعدة -

 .1عليها يجب الحفاظ
 

                                                           
   أنظر تفصياًل في ذلك: ناهد ناصر داود فلمبان، المرجع السابق، ص 72 وما بعدها.1
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 تحقيق األمن البيئي:أساليب تحقيق   -5

األمن البيئي كمصطلح يستخدمه العلماء واألفراد الممارسين يدعو في المقام األول للحفاظ    
على الروابط الصحيحة بين الظروف البيئية واألمنية. ويتطلب ذلك قيام الحكومات ومنظمات 

ذير من أسباب تدهور البيئة الطبيعية جنبًا إلى جنب مع التهديدات من المجتمع المدني بالتح
 ،جماعات العنف المنظم والتوعية بأضرار كل منهما على ترابط واستقرار المجتمع البشرى

أما على الصعيد المحلى واإلقليمي فيما يخص التدهور البيئي أو ندرة الموارد، نتيجة تفاقم 
لعدالة في توزيع الثروة باإلضافة إلى التغيرات البيئية العالمية، مشكلة النمو السكاني وعدم ا

فيعد من العوامل الهامة لالستقرار السياسي ومكافحة اندالع الصراعات العنيفة، وذلك على 
أما المؤسسات العسكرية واألمنية وأجهزة المخابرات  ،مستوى الدولة وكذلك الدول في الجوار

أكبر في حماية البيئة من كل ما يضر بها. وبالتالي يجب فمطلوب منها أن تضطلع بدور 
أن ترتفع شعبية األمن البيئي بشتى األساليب ليحل محل الحرب الباردة والمفاهيم المرتبطة 

 .1بها والمتأصلة بين الشعوب

 المحور الثاني: أهم المشكالت البيئية التي تهدد األمن الدولي:

 على األمن الدولي: ةيخطر استنزاف الموارد الطبيع -أوالً 

الحقيقة أن العالقة بين ندرة الموارد الطبيعية والنزاعات الدولية ليست موضوعا جديدًا      
ولكن بخالف مفهوم األمن القومي التقليدي بشأن تلك النزاعات والذي يركز باألساس على 

على الموارد  الموارد غير المتجددة مثل المعادن والبترول نجد أن المفهوم البيئي يركز
وتعد موارد  ،المتجددة التي ال تتأثر باالستنزاف والتبديد إذا تمت المحافظة عليها بشكل سليم

 المياه ومصائد األسماك أوضح األمثلة للموارد المتجددة التي تمثل مصدرًا للصراع الدولي،
عشرة   مريكية في منتصف عقد الثمانينيات أن هناكفلقد قدرت مؤسسات االستخبارات األ

                                                           
     حمدي هاشم، المرجع السابق ، ص 1.12
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قد تندلع فيها حروب بسبب نقص إمدادات  -نصفها في الشرق األوسط -أماكن في العالم 
المياه العذبة ومن أخطر تلك األماكن نهر األردن الذي تتقاسم مياهه كل من األردن 

سرائيل ولبنان ثيوبيا،  وا  ونهر  ونهر النيل الذي تتقاسم مياهه كل من مصر والسوادن وا 
 .1 اسم مياهه كل من العراق وتركيا وسورياتتق الذي الفرات

كما يمكن أن يؤدي التنافس على استغالل الموارد العالمية المشتركة كمصائد األسماك      
في المحيطات إلى نزاع يمكن أن يتصاعد ليصل إلى مستوى الصراع الدولي وبذلك يهدد 

 .2األمن والسلم الدوليين

عطي بدياًل واضًحا للمفهوم التقليدي بشأن النزاعات الدولية وهكذا فان اتجاه األمن البيئي ي   
حول الموارد الطبيعية المتجددة وهذا يعني أن المشكلة الرئيسية هي كيفية المحافظة على 
هذه الموارد وعدم استنزافها وذلك لتظل قادرة على سد احتياجات البشر مستقباًل بداًل من 

 قها للنضوب.محاولة السيطرة على موارد هي في طري

 الحرب على الموارد: -ثانياً 

الذي يواجه البيئة ويؤثر في جوانب معينة من قضايا السالم واألمن  إن الخطر األشد فتكاً 
فاإلجهاد البيئي هو   و نزاع عسكريأهو احتمال نشوب حرب نووية  مباشراً  الدوليين تأثيراً 

ما تصارعت األمم  كري. وغالباً سبب ونتيجة على حد سواء للتوتر السياسي والنزاع العس
مدادات الطاقة، واألرض، وأحواض األنهار، ألفرض  و مقاومة السيطرة على المواد األولية، وا 

ن تتفاقم هذه الحروب مع ازدياد شحة أومن المرجح  ،يرها من المواد البيئية األساسيةوغ

                                                           
  ناول عبد الهادي، االستهالك المفرط للموارد الطبيعية المتجددة يحمل أخطارا تهدد صحة اإلنسان ورفاهيته:1
https://www.politics-dz.com/threads/alastxlak-almfrt-llmuard-altbiyi-almtgdd-ixhml-xtara-

txdd-sxh-alnsan-urfaxitx.4810/ 

   صالح عبد الرحمان الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية،  3171، ص 2.20
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أساسية واحدة: تدمير نظم لها استراتيجية  فالحروب تقريباً  ،الموارد واشتداد التنافس عليها
 وذلك من خالل: ،1دعم الحياة لهزيمة الجيوش والشعوب

جعل   -7
 الموارد الطبيعية كأهداف استراتيجية:

حيث اعتبرت بعض الموارد االستراتيجية، كمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومشآت    
وان األمريكي ودول توزيع الطاقة أهدافًا للهجوم في حالة الحرب، وقد ثبت ذلك أثناء العد

التحالف ضد العراق، عندما استهدفت منشأة توليد الطاقة، وكذلك قيام النظام العراقي 
بئرا من آبار النفط، حيث  173بغزو الكويت قبل طرده منها بإشعال النيران وتفجير 

 تسببت الحرائق المشتعلة في أضرار بيئية كبرى.

من برتوكول جنيف األول لعام  05 هذا وقد حظرت الفقرة االولى من المادة   
جعل األعمال والمرافق غير العسكرية التي تحتوي على مصادر القوى الخطرة ) 7711

كالسدود والخزانات والمحطات المولدة للطاقة الكهربائية والنووية( هدفا للهجمات 
 .2العسكرية

2-  
 كرية(استخدام الموارد الطبيعية كأدوات عسكرية: )كوسائل لتحقيق غايات عس

تستخدم األدوات غير العسكرية كوسائل حظر اقتصادي وتجاري على نحو متزايد       
لتحقيق غايات عسكرية، ومن أبرز األمثلة على ذلك استخدام المياه بهذه الطريقة 
نظراً لمحدوديتها من الناحية العلمية وكونها غير متوزعة بصورة متساوية كأداة للتهديدات 

                                                           
   فايق حسن جاسم  الشجيري، المرجع السابق.1
  سه نكة رداود محمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دار الكتب القانونية، مصر- اإلمارات، 3173، 2

.772-773ص   
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ق غاية عسكرية، ومن المتصور في المستقبل أن تلجأ الدول إلى السياسية أو لتحقي
الحرب بهدف السيطرة على منابع المياه، ومن األمثلة على ذلك تهديد تركيا بحبس المياه 

من خالل التهديد بقطع  7777و  7177عن العراق أثناء احتالل األخير للكويت عام 
 .1مياه نهري دجلة والفرات

 :ات وانقطاع الخدمات البيئيةإزالة الغاب -ثالثاً 

فهو يحمي ويثبت التربة والمناخ  ،أهمية كبيرة من الناحية البيئية نباتييكتسب الغطاء ال
ا الغابات عن هيدرولوجية التربة وكفاءة دورة المغذيات بين التربة والنبات، أما  فضالً  ،المحلي

وال تقتصر أهمية الغابات فتعد موئاًل للبشر وللعديد من أنواع النباتات والحيوانات، 
نها توفر النباتات الطبية وغيرها من النباتات ذات أاالقتصادية على توفير األخشاب، بل 

كسيد أثار ثاني آكمرشحات للكاربون للحد من  مهماً  كما تلعب الغابات دوراً  ،الفائدة للبشر
غير  ،ات حرارة العالمحتواء ارتفاع درجوبالتالي المساعدة على ا ،الكاربون في الغالف الجوي

ن هذا المورد الطبيعي الهام الذي يشكل جزءًا أساسيًا في دورة الحياة الطبيعية في إنتاج أ
ومنه فإن توقف هذه الخدمات يهداد ، 2فخذ يتعرض الى خطر اإلزالة والتجريأاألوكسجين 
 .3ويؤدي إلى تدهور اقتصادي واسع النطاق سالمة البشر

حيث   المجاري المائيةو إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمناطق الجبلية  ديفتدهور الغابات يؤ     
وقد ترتب على  ارتبط حدوث الفيضانات والجفاف في العديد من المناطق بإزالة الغابات،

تنامي  تقلص الغابات مع عوامل أخرى كالزراعة األحادية لألرض وسوء نظم الري والتسميد،
وتقدر مساحة األراضي المعرضة للتصحر  اعية،ظاهرة التصحر وانجراف التربة الزر 

 ،من سطح اليابسة %29أي ما يعادل   1وء استغاللها  بثالثين مليون كلموالمهددة نتيجة س
ويشكل التصحر خطرًا مباشًرا على التوازن البيئي ويؤدي إلى انجراف التربة وانخفاض 

كما يؤدي  ،ية لإلنسان والحيوانإنتاجيتها مما يجعلها عاجزة عن الوفاء باالحتياجات الغذائ
                                                           
   صالح عبد الرحمان الحديثي الحديثي، المرجع السابق، ص 1.20
  فايق  حسن جاسم الجشيري، المرجع السابق.2
   سه نكة رداود محمد، المرجع السابق، ص 3.772
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مما يدفع السكان إلى الهجرة  التصحر إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية وتزايد الفيضانات،
  ) وهو ما سنتكلم عنه الحقًا(.1حياة أفضل عن ظروف  بحثاً 

 الهجرة البيئة أو اللجوء البيئي: -رابعاً 

ك أراضيهم ألسباب بيئية كالتصحر ينطبق وصف الجئي البيئة على الذين اضطروا لتر     
ا يدفع السكان إلى الهجرة بحثًا عن ظروف  الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه مما

 .2أفضل

إن الهجرة السكانية ألسباب بيئية هي كإحدى الصالت األكثر وضوًحا بين التغيار     
عنف في األقاليم و  اجتماعيةتوترات و وستؤدي الهجرة إلى نزاعات ، المناخي والنزاعات

المهاجرين  اختالف الثقافات وأنماط الحياة بين ، وذلك بسبب3المستقبلة إذا لم ُتدر جيًدا
والمقيمين، والتنافس على الموارد المحدودة، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى زعزعة استقرار 

ذا كان عدد الالجئين كبيرًا فإنهم يمارسون تأ ثيرًا سياسيًا المجتمع وتفشي الجريمة فيه، وا 
ويمكن أن يثيروا مشاكل أمنية، وهكذا فإن تدهور البيئة في الدول المتخلفة يمثل خطرا مباشرا 
على األمن في الدول المتقدمة، فكلما زادت الفجوة االقتصادية بين الدول المتقدمة والدول 

 .4المتخلفة، تجلى التهديد لألمن والسالم في العالم

 

 
                                                           
   ناول عبد الهادي، المرجع السابق.1
  أنظر تفصياًل حول الالجئين البيئيين، صالح جبير البصيصي، الحماية الدولية لالجئين البيئيين، مجلطة رسطالة الحقطوق  2

أنظر كططذلك، نعططم حمططزة عبططد الرضططا حبيططب، الوضططع ومططا بعططدها. 30، ص 3172،  العططراق السططنة السادسططة،، الثططاني العططدد 
   . 00، ص  3173القانوني لالجئ البيئي في القانون الدولي، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق األوسط، 

 الياس أبوجوده، تداعيات التحدايات البيئية على األمن العالمي، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، العدد 02 جانفي  3172 . 3
  
   سه نكة رداود محمد، المرجع السابق، ص 770.  4



2 1 
 

 الخاتمة:

 تكامليةو  معقادة عالقة هيو  قائمة، األمنالبيئة و  ينب لعالقةا األخير إلى أننخلص في    
 القخ وسطو  حقوق،ل نتجم سطو  البيئةف ومخاطر وأمن؛ قوقح :يه الثيةث لىع قائمة

ني عقادم نظامك هيو  ،ألمنل حقاقمُ  وسطو  مخاطر،ل  متوازنة،و  تنوعةم ديدةع عناصر من تكوا
  .هل هديدت وه هال هديدت أيف إلنسانا يهف عيشي لذيا لوسطا باعتبارهاو 

ن العالقة بين البيئة واألمن البيئي هي عالقة وجود وعدم، فإن احترام حق االنسان أ كما    
واألمن البيئي، ولكن إذا لم يحترم ذلك فال  نفي بيئة صحية نظيفة ومتوازنة هو تحقيق لألما

فالتدهور البيئي يعرض الجوانب  دم.مجال للحديث عن وجود األمن البيئي ألنه يصبح منع
األساسية ألمن الدول للخطر من خالل تقويض أنظمة الدعم الطبيعية التي تتوقف عليها 
جميع األنشطة البشرية، وبالتالي فإن عدم االستقرار البيئي يعرض أمن الدول للخطر التي 

 هي جزء من منظومة األمن الدولي. 
 بمايلي:ومنه  لتحقيق األمن البيئي نوصي 

 .االنفتاح على الدول المتقدمة لالستفادة من تجاربها -
  .غرس ثقافة االهتمام بالبيئة في المجتمع -
 .نشر الوعي بأهمية األمن البيئي لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته -
واتخاذ التدابير الوقائية والعالجية الالزمة لتحقيق ، الحفاظ على ثروات وموارد الطبيعة -

 ن البيئي والتنمية المستدامة.األم
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 ستاذ محاضر بأبواط محمد 

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

 

 "التعويض النقدي كصورة من صور جبر الضرر البيئي"

 -حالة الضرر البيئي العابر للحدود -
 

"المسؤولية المترتبة عن اإلضرار  من طرف فرقة بحثمداخلة مقدمة لليوم الدراسي المنظم 
كلية الحقوق ب .2017ماي  18نظام التعويض عن األضرار البيئية"  يوم:  : "حولبالبيئة" 

   .والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
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 مقدمة:

ا واجب إصالح الضرر الذي يقضي المبدأ العام أنا الدولة التي تنتهك التزامًا دوليًا عليه    
سبابته، فإصالح الضرر كأثر للمسؤولية من أهم المسائل التي تستحق اهتمامًا دوليًا وتنظيمًا 
قانونيًا أكثر فعالية، ألناه عند ترتب المسؤولية في حق دولة ما، نتيجة تسببها في إحداث 

قي وطبيعي سوى أضرار بيئية بدولة أخرى أو تصيب رعاياها، فال يبقى كردا فعل منط
 .1إصالح هذه األضرار التي لحقت بالدولة أو بالدول األخرى ورعاياها

كما استقرات قواعد القانون الدولي على أنا ثبوت المسؤولية الدولية يترتاب عليه جملة من     
اآلثار، تبدأ بوقف العمل غير المشروع مرورًا بإصالح الضرر، وذلك بإعادة الحال إلى ما 

قبل ارتكاب الفعل الضار، مع عدم اإلخالل بحق المضرور في التعويض، أماا إذا  كان عليه
كان الضرر مماا يتعذار إدراكه بإعادة الحال إلى ما كان عليه، تعيان تعويض المضرور 

 بمبلغ مالي يغطي كل األضرار التي تسببت عن السلوك الضار.

جوء إلى هذه اللا  يتما ، و 2ر إقناعاً هذا ويعدا التعويض النقدي أكثر صور إصالح الضر      
، عليه قبل وقوع الضرر لى ما كانالصورة من صور جبر الضرر إذا استحال إعادة الحال إ

أو عندما يكون ذلك غير كاف، ويكمال بالتعويض النقدي، أو عندما تفضل الدولة المتضررة 
ر الكلي للضرر التعويض النقدي، فدور التعويض هنا هو تغطية أية فوارق لضمان الجب

المتكباد، وتعويض المتضرر عن جميع نتائج الفعل الضار الذي تسبب في وقوع الضرر، 

                                                           

، محمد أحمد الهريش، تلوث الغالف الجوي والمسؤولية الدولية، مذكرة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان االسالمية1 

 .271، ص 1002السودان، 

 .715المرجع نفسه، ص  2 



2 6 
 

بما في ذلك ما ضاع عليه من كسب متوقع، وبقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدًا في الحالة 
 .1المعنية

؟ لجبر الضرر البيئي العابر للحدود تهمدى مالءمالمقصود بالتعويض النقدي؟ و  وعليه ما
 وما هي الصعوبات التي تعترض تطبيقه في مجال األضرار البيئية؟

 : نقديماهية التعويض ال -أوالً 

يقصد بالتعويض النقدي بالمعنى الفني الدقيق دفع مبلغ من النقود إلى الدولة المتضررة     
إلصالح ما لحق بها من ضرر استحال إصالحه عينًا بإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو 

 .2م كفاية ذلكعد

ويمكن تعريفه في مجال المسؤولية المدنية عن اإلضرار بالبيئة بأنه دفع المدعى عليه )    
المسؤول عن الضرر البيئي( مبلغًا معينًا من النقود للمضرور) المدعي بالضرر البيئي( 

 .3كتعويض له عماا أصابه من ضرر

رر شيوعًا في دعاوى المسؤولية ويعتبر التعويض النقدي من أكثر أشكال إصالح الض   
المدنية عمومًا، وغالبًا ما يتما اللاجوء إليه إذا لم يصلح الردا العيني الضرر تمامًا، وبالقدر 

                                                           

جاسر مسلم الضالعين، المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي،  مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية  1 
 .73، ص3115الدراسسات القانونية العليا، جامعة عمان، األردن، 

 .722، ص3117ار هومة، الجزائر، ليلى بن حمودة، المسؤولية الدولية في قانون الفضاء، د 2 

، العراق، 72، العدد 17حسن حنتوش رشيد الحسناوي، دعوى التعويض عن الضرر البيئي،  مجلة جامعة أهل البيت، المجلد  3 
 .11، ص 3173
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الالازم لتمام اإلصالح، أي إلعادة التوازن بين حقوق والتزامات كل من أطراف دعوى 
 .1المسؤولية

النقدي في العبارات التالية " .. الردا  هذا وقد أشارت محمكمة العدل الدولية للتعويض    
ذا تعذار ذلك دفع مبلغ من النقود يعادل قيمة ما كان ينبغي أن يردا عينًا، والحكم  العيني، وا 
عند االقتضاء بتعويض مالي عن الخسائر المتكبدة التي ال يمكن تغطيتها بالردا العيني أو 

 .2بدفع مبلغ مقابل هذا الردا"

لعالقة بين نوعي التعويض العيني والتعويض النقدي ليست بالضرورة والمالحظ أن ا    
عالقة عكسية دائمًا، إذ يمكن الجمع بين التعويض العيني والتعويض النقدي، في الحاالت 

، على أساس أن التعويض 3التي يكون فيها التعويض العيني غير كاف إلصالح الضرر
ت قواعد القانون الدولي، ومن ثم فإنا تعويضًا العيني ال ينفي أن الدولة المسؤولة قد خالف

نقديًا يكون بمثابة جزاء دولي عن ارتكاب األفعال غير المشروعة دوليًا، بحث يكون كافيًا 
 .4إلصالح الضرر الذي أصاب الدولة المتضررة والمجتمع الدولي معا

يئة، ففي مشروع هذا ويعدا التعويض النقدي كنتيجة مرتبطة بكل نشاط يلحق ضررًا بالب    
ر الخاص للجنة القانون الدولي   " ومشروع  "Riphagenالمادة السادسة الذي قدامه المقرا

والمقادم إلى اللاجنة  7707" لعام Arangio Ruizالمادة الثامنة الذي قدمه المقرر الخاص "
                                                           

، 12والسياسية، العددناظر أحمد منديل، المسؤولية الدولية عن أضرار التلوث العابر للحدود،  مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  1 
 .231، ص3117، العراق، 17السنة 

 .73جاسر مسلم الضالعين، المرجع السابق، ص 2 

محمد جبار أتويه، المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي في العراق، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  جامعة بيروت  3 
 07، ص3177العربية،  

، 3110د الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دار النهضة العربية، مصر، معمر رتيب محمد عب 4 
 .203ص
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ن الدولي السادسة، لم يثر هذا اإلهتمام أي شكوك أمام اللجنة السادسة أو أمام لجنة القانو 
 .1بشأن كون هذا اإللتزام مرتبط بعمل محظور

كما أن أحكام االتفاقيات الدولية التي تبين النتائج القانونية النتهاك اإللتزامات الدولية في     
 .2حماية البيئة تشير كلها إلى إلزامية تقديم تعويضات مالية

لثبوت المسؤولية الدولية، حيث وقد أكدا الفقه الدولي على مبدأ التعويض المالي كأثر     
ر الفقيه" براونلي" أنا " التعويض هو النتيجة الطبيعية لثبوت المسؤولية الدولية ".  قرا

ر الدكتور "محمد حافظ غانم" أناه " يترتاب على قيام المسؤولية      وفي الفقه العربي قرا
ام الجديد، تعويض كافة الدولية نشوء التزام على عاتق الشخص الدولي، وموضوع هذا اإللتز 

 .3النتائج التي تترتاب على العمل غير المشروع"

كما أكدا القضاء الدولي في أكثر من مناسبة االلتزام بالتعويض النقدي إذا لم يكن      
التعويض العيني ممكنًا، وهو ما أطكاده "ماكس هوبر" في حكم محكمة التحكيم الصادر عام 

طانية عن األضرار التي حدثت في المنطقة االسبانية من في قضية الدعاوى البري 7730
مراكش بقوله: " إنا النتيجة التي تستتبعها المسؤولية الدولية في هذه المسألة هي االلتزام بدفع 

 .4مبلغ نقدي"

                                                           

، وكذلك 352، الجزء األول، ص 7702، أعمال لجنة القانون الدولي Riphagenمن تقرير  5أنظر المناقشات الخاصة بالمادة  1 
، أنظر الوثيقة 07، ص 7، الجزء 7700، تقرير لجنة أعمال القانون الدولي Arangio Ruiz من تقرير 0المناقشات الخاصة بالمادة 

 :A/15/10 

 .327، ص3171لبنان،  -صالح عبد الرحمان الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2 

 .202لسابق ، ص معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية...، المرجع ا 3 

 .722ليلى بن حمودة، المرجع السابق، ص  4 
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رت ذات المبدأ محمكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" عام       7727كما قرا
فإنا النتيجة  -وفقًا للقانون الدولي -ا ما ثبتت مسؤولية ألبانياعندما ذكرت في حكمها :" إذ

 المترتبة على ذلك هي إلزامها بدفع تعويض للمملكة المتحدة".

رته اللاجنة      ومن التطبيقات القضائية األخرى للتعويض المالي عن األضرار البيئية ما قرا
 201111ا بدفع مبلغ قدره في قضية "مصهر ترايل" من إلزام كند 7721المشتركة عام 

دوالر أمريكي للواليات المتحدة األمريكية عن األضرار التي لحقت بمصالح رعاياها، وفي 
دوالر  10111حكمت محكمة التحكيم التي شكالتها الدولتان بتعويض آخر قدره  7720عام 

بخرة عن األضرار التي لحقت فيما بعد بممتلكات الرعايا األمريكان، بسبب إستمرار األ
 .77211-7723الضارة الصاعدة من المصهر في الفترة من 

هذا وتجدر االشارة إلى أناه بالنسبة للتعويض بمقابل قد ال يتاخذ شكل التعويض المالي    
ناما يمكن أن يأخذ شكاًل آخر شريطة أن يحظى بموافقة األطراف المعنية، كأن  النقدي، وا 

تكنولوجيا تكون الدولة المتضررة في حاجة إليها، أو يكون التعويض بمقابل عبارة عن تقديم 
أن تطلب هذه األخيرة من الدولة القائمة بالنشاط الضار مساعدة في مجال آخر، أو أي 

 .2 مساعدة أخرى شريطة أن تكون الدولة القائمة بالنشاط قادرة على ذلك

ض النقدي  كانت الدول أماا ما يتعلق بشكل التعويض فحيثما كانت األضرار قابلة للتعوي    
تسعى الختيار العملة التي يمكن تحويلها بسهولة، والعمل على جعل التعويض مفيدًا للطرف 

ر من حيث العمل ومن حيث إمكانية تحويل المبلغ من دولة ألخرى.  المتضرا

 
                                                           

 .03محمد جبار أتويه، المرجع السابق، ص  1 

صفية زيد المال، المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناتجة عن أفعال ال يحظرها القانون الدولي، مذكرة ماجستير في القانون،  2 
 .720، ص  7772كلية الحقوق، الجزائر، 
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 :وظائف التعويض النقدي -ثانياً     

ن جميعها يشترك في أنا له قد تختلف التعريفات الخاصة بالتعويض النقدي إالا أ    
وظيفتان: أولهما إصالح وجبر الضرر، وثانيهما ردع صاحب السلوك الضار الذي أحدث 

 هذا الضرر.

رة تعويضًا ماديًا لجبر الضرر الذي      فتتجساد الوظيفة األولى في منح الدولة المتضرا
وظيفة األخرى للتعويض أصابها إلعادة التوازن المفقود وفقًا العتبارات العدالة، وتختص ال

في تحقيق الرادع، ألنا الطرف المسؤول بدفع مبالغ مالية يجعله يتاخذ من التدابير الوقائية 
الفعالة مماا يمنع استمرار وقوع الضرر في المستقبل، ووقف حدوثه في الحاضر إذا كان ذلك 

 .1ممكناً 

 :مبدأ الجبر الكامل( القواعد العامة في تقدير التعويض عن الضرر البيئي)  -ثالثاً 

يخضع تقدير التعويض للقواعد الدولية المعمول بها، وال يخضع لقواعد القانون الوطني     
للدول المتنازعة، إالا إذا اتفق األطراف على ذلك، ويقتضي المبدأ التقليدي أنا من سباب 

تعويض ضررًا لآلخر، يجب أن يعوض هذا الضرر تعويضًا كاماًل، وينبغي أن يماثل ال
الضرر الحقيقي، بحيث ال يقل عنه أو  يزيد عليه، كما ينبغي أن يشمل كافة ما لحق الدولة 

، فهو يحاول أن يضاهي الردا العيني ولكن في 2المتضررة من خسائر وما فاتها من كسب

                                                           

 717-711، ص 3172محمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  1 

2 the responsible state may not rely on the provisions of this internal law as justification or  -Article32

failure to company with its obligations under this part.(A/56/10) CH.IV.EI. P 204.                           
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ويمثل الجبر واجبًا والتزامًا له صفة التلقائية، وال يحتاج التفاق خاص  ،1صورة نقدية
 .2إلعماله

هذا ويستعين القاضي الدولي في تقدير التعويض بالعديد من المبادئ لخاصها الحكم     
، حيث 7730الصادر عن المحمكة الدائمة للعدل الدولي في قضية "مصنع شورزوف" عام 

ر أن " المبدأ األساسي النابع من نظرية العمل غير المشروع ذاتها، والذي يستخلص من  قرا
حكام محاكم التحكيم، أنا التعويض يجب وبقدر اإلمكان أن يمحو كافة العرف الدولي، ومن أ

آثار العمل غير المشروع، ويعيد الحالة إلى ما كانت عليه لو لم يرتكب هذا العمل، وذلك 
بتعويض عيني أو دفع مبلغ مالي يعادل قيمة التعويض العيني، إذا لم تكن اإلعادة العينية 

ر التي ال يغطيها التعويض العيني أو ما يقابله، وهذه  ممكنة، وتعويض مالي عن الخسائ
المبادئ التي يجب االسترشاد بها عند تحديد قيمة التعويض الواجب بسبب العمل المخالف 

 .3للقانون الدولي"

 ومنه يمكن تلخيص هذه المبادئ في:    

المشروع   أن يمحو التعويض المالي كافة اآلثار المترتبة على العمل الدولي غير -7   
بحيث يكون متكافئًا أو مماثاًل مماثلة حقيقية للضرر، أي مساويًا للضرر بجميع عناصره  

، وذلك حتى ال يحدث إفتقار للطرف 4وال يكون أقلا من الضرر، كما ال يجب أن يزيد عليه

                                                           

محمد صنيتان الزعبي، المسؤولية الدولية عن األضرار التي تسببها النفايات النووية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق  1 
 .77، ص 3173األوسط، 

 .752محمد عادل عسكر، المرجع السابق، ص  2 

 .200معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية..، المرجع السابق، ص  3 

لية بسام إبراهيم حمود، المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العالقات الدولية والدبلوماسية، ك 4 
 .70، ص  3110ياسية واإلدارية والدبلوماسية، الجامعة اإلسالمية، لبنان، العلوم الس
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المضرور في حالة نقصان التعويض عن الضرر، أو إثراء له في حالة زيادة التعويض عن 
 الضرر.

أن يأخذ باالعتبار قوة رابطة السببية، إذ تختلف قيمة التعويض باختالف قوة رابطة  -3   
السببية، ففي حالة وجود اعتبارات وظروف خارجية لعبت دورًا في إحداث الضرر، يمكن 

 .1للقاضي أن يحكم بجزء فقط من التعويض

تلك الممتلكات وقت أن يأخذ في تحديد قيمة الممتلكات التي أصابها ضرر بقيمة  -2  
حدوث العمل غير المشروع، إالا أن القاضي الدولي له حرية تحديد الوقت الذي يعتدا به 
لتقويم الضرر حسب الظروف واألحوال التي حدث فيها الضرر، غير أن القاعدة التي جرى 

ية عليها العمل الدولي هي أن العبرة بوقت حدوث الضرر، وهو ما أكادته محكمة العدل الدول
رت أن " قيمة السفينة المفقودة وقت فقدها هو المعيار  في قضية "مضيق كورفو"، حيث قرا

 .2العادل للتعويض في هذه القضية"

أن يأخذ في الحسبان عند تقدير التعويض فوات الكسب وفوائد التأخير، على أساس  -2   
 .3لدولي غير المشروعأنا التعويض يجب أن يغطي كافة اآلثار الضارة المترتبة عن العمل ا

فبشأن الكسب الفائت أوضحت لجنة القانون الدولي عن المسؤولية الدولية للفعل غير     
أن التعويض يشمل أيا ضرر يكون قاباًل للتقييم من  25في المادة  3117المشروع لسنة 

 .الناحية المالية، إضافة إلى الكسب الفائت، بشرط أن يكون هذا الكسب مؤكاداً 

                                                           

عادل طالبي، المسؤولية الدولية عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية  1 
 .05، ص 3173، 17الحقوق، جامعة الجزائر 

 .205افظ، المسؤولية الدولية ...، المرجع السابق، ص معمر رتيب محمد عبد الح 2 

 .231ناظر أحمد منديل، المرجع السابق، ص  3 
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المستقبلي في الحاالت التي تتوافر فيها درجة من اليقين  1ذا ويحكم بالكسب الفائته   
 .2بخصوص جريان المدخول المتوقاع، وتكون كافية للتعويض عنه قانوناً 

أماا بالنسبة لفوائد التأخير، فعلى الدولة أن تلتزم بدفع الفوائد عن قيمة التعويض بالكامل     
داء التعويض، فالمحاكم الدولية قد تحكم بالفوائد إلى جانب حتى اليوم الذي يتم فيه أ

التعويض في بعض الحاالت، محدادة في هذا الفرض سعر الفائدة وتاريخ سريانها، كأن يكون 
  3تاريخ وقوع الفعل غير المشروع، أو تاريخ المطالبة القضائية، أو تاريخ صدور الحكم بذاته

"مصهر ترايل"، حيث ألزم الحكم كندا بتقديم مبلغ  وقد أكدا ذلك الحكم الصادر في قضية
 .4عن كل سنة تأخير في دفع التعويض منذ تاريخ إعالن الحكم %5التعويض وبفائدة قدرها 

ذا حكم بالتعويض عن الكسب الفائت فليس من المناسب أن يحكم بالفوائد لسبب بسيط      وا 
في آن واحد، والهدف الرئيسي من ذلك يكمن في عدم جواز توالد رأس المال أرباحًا وفوائد 

 منع اإلزدواج لدى االسترداد وكفالة الجبر الكامل في الوقت نفسه.

 

 

 

                                                           

أنظر حول صور الكسب الفائت، ابتهال زيد علي، التعويض عن الضرر البيئي، مركز دراسات الكوفة، الدراسات القانونية  1 
 .770-772 ، ص 3172، العراق، 22، اإلصرار 17واإلدارية، المجلد رقم 

 .70جاسر مسلم الضالعين، المرجع السابق، ص  2 

 .70بسام ابراهيم حمود، المرجع السابق، ص  3 

 .721معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة، المرجع السابق، ص  4 
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 الصعوبات المتعلقة بالتقدير النقدي للضرر البيئي: -رابعاً  

يطرح تطبيق القواعد العامة في مجال التعويض النقدي عن األضرار التي تلحق بالبيئة     
ة األولى تتعلق بمعرفة ما إذا كانت إلزامية دفع تعويضات مالية تشمل عداة مشاكل، المشكل

أيضًا األضرار البيئية البحتة) أي التي ال تسباب خسائر مالية، مثل تدمير األجناس 
الحيوانية، أو األصناف النباتية التي ليس لها قيمة تجارية(، أماا المشكلة الثانية، فتتمثل في 

حدود تصبح بموجبها الدولة القائمة بفعل التلوث غير ملزمة بالدفع معرفة ما إذا كانت هناك 
 سواء تعلق األمر بالحدا األدنى أو الحدا األقصى للتلوث وهو ما سنبينه فيما يلي:

 ) الضرر البيئي المحض( ونقداً  تعويض األضرار غير القابلة للقياس كماً -7  

ارية، وحتى الفصائل الحيوانية والنباتية  هناك مقولة تقضي بأن البيئة ليس لها قيمة تج    
بالنظر إلى أهميتها االقتصادية ال يمكن تقييمها بثمن، فالقيمة واألهمية االقتصادية للبيئة 
تجعلها من السلع التجارية التي ال يمكن تقديرها بثمن، ولكن هذا ال يعني استبعاد تقييمها 

ئية، ووقع ضرر كنتيجة لهذا االعتداء، فال نقدًا خصوصًا إذا وقع اعتداء على العناصر البي
بدا أن يتحمال الملواث تكلفة نشاطه الذي أدى إلى اإلضرار بالبيئة، وعليه فإنا هذا االتجاه ال 
رًا إلستبعاد التعويض النقدي، ألنا التاسليم بهذا القول يؤدي إلى تحفيز الملوثين على  يعدا مبرا

خصوصًا أنا التعويض العيني في أغلب األحيان ممارسة النشاطات الخطيرة على البيئة 
 .1يفضي إلى الفشل

                                                           

 .272، ص 3177حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دار الخلدونية، الجزائر،  1 



3 5 
 

فإذا كان التقدير النقدي لألضرار التي تلحق بالشخص أو بأمواله ال تثير صعوبات، فإنا     
تقدير التعويض عن األضرار التي تلحق بالبيئة في حدا ذاتها ) وهي ما يطلق عليها 

 .1من الصعوبات باألضرار البيئية المحضة( يطرح العديد

هذا وتعراف األضرار البيئية المحضة أو ما يسمى باألضرار اإليكولوجية الخالصة بأناها       
" تلك األضرار التي تصيب الوسط الطبيعي فتؤدي إلى حدوث خلل في توازنه بإحداث تغيير 

 .2ضار في خواصه الفيزيائية أو الكيميائية"

يئة في ذاتها ضررًا غير قابل لإلصالح، ذلك ألن ولماا كان الضرر الذي يصيب الب    
المصادر األولية للطبيعة عندما تدمار ال يمكن صناعتها من جديد في مصنع  لذلك فإن 
إصالحها ال يكون إالا بالصورة التي تؤدي إلى منع وقوع ما ال يمكن إصالحه، ال سيما أن 

زام محدث الضرر البيئي بدفع الوقاية من وقوع الضرر أفضل من إصالحه، ويكون ذلك بإل
مبالغ مالية على سبيل التعويض ُتخصاص للوقاية من الضرر البيئي، ومنع تفاقمه أو إزالة 

من تصالح بين شركة  7701نتائجه الضارة، ومن األمثلة الواضحة لذلك ما حصل في عام 
Lafirme Sandoz  النهر المسؤولة عن تلوث خطير لنهر الراين وجمعية الدفاع عن هذا

التي تم تأسيسها بهذه المناسبة، حيث ألزم المصنع بهذا االتفاق بإقامة شبكة لإلنذار واالتفاق 
على برنامج متكامل إلصالح النظام البيئي المتمثل في الكائنات الحية التي كانت تعيش في 

 .3النهر، والتي دمارت بسبب التلوث

                                                           

 20، ص 3112سعيد السيد قنديل، آليات تعويض األضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر  1 

جمال واعلي، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث، دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق،  أنظر تفصياًل في هذا، 2 
 وما بعدها.  227، ص 3171جامعة تلمسان، 

 . 01حسن حنتوش رشيد الحسناوي، المرجع السابق، ص  3 
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ر البيئية الخالصة، إذ ليس من ومنه  نخلص إلى أنه يصعب التعويض عن األضرا    
الساهل تحديد مبلغ من النقود يعواض فقدان طير أو شجرة أو ثروة سمكية      أو مناطق 
البراري التي غالبًا ما تتأثر بالتلوث، فمن الصعب تخصيص رقم مالي يقابل درجة الضرر 

 الحاصل.

 :  مبدأ تحديد المسؤولية -2

ا يتعلق بوجود حد أدنى أمر غير مقبول، إذ على الدولة إن مسألة تحديد المسؤولية فيم    
 .1بسيطةالملوثة أن تلتزم بتقديم تعويض حتى بالنسبة لألضرار ال

لكن ذلك ال يمنع من إعمال مبدأ الملوث المقبول، حيث يرى جانب من الفقه ضرورة     
عنية، فما تقدير التعويض عن الضرر حسب معدالت التلوث المتفق عليها بين الدول الم

اتفقت عليه الدول فيما يتعلق بحدود التلوث، فهنا ال يستوجب التعويض، وما زاد على ذلك 
 .2فإناه يقدار تعويضه بمقدار الزيادة

ا فيما يتعلق بوجود حدا أقصى لتعويض الضرر، فإان ذلك أملته بعض االعتبارات      أما
التي يمكن أن تترتب على كارثة  الخاصة بممارسة بعض األنشطة الخطرة، ذلك أن األضرار

بحرية نووية واحدة تفوق آثارها ما ال يمكن أن يخطر ببال أحد، وبالتالي فإنا االستمرار في 
تطبيق القواعد التقليدية قد يصطدم بعجز الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها الدولية تجاه األضرار 

 .3الناتجة عنها 

                                                           

 .323صالح عبد الرحمان الحديثي، المرجع السابق، ص  1 

 .207حميدة جميلة، المرجع السابق، ص 2 

 .721صفية زيد المال، المرجع السابق  ص  3 
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حدود قصوى للتعويض عن األضرار البيئية الناتجة ومنه ال بدا من األخذ بمسألة وضع     
عن األنشطة الخطرة التي تمارسها الدول عند تطبيق المسؤولية المطلقة عن تلك األضرار 
مع األخذ في االعتبار عدم االعتداد بالحدا األقصى للتعويض إذا حدثت األضرار البيئية 

 .نتيجة لفعل متعماد أو إهمال جسيم

حدا أقصى للتعويض هو خلق التوازن بين ممارسة األنشطة الخطرة  والغرض من وضع    
ألهميتها االقتصادية ومنافعها الهائلة التي تساهم في ازدهار البشرية، وسدا حاجاتها المتزايدة  
وتشجيع الدول التي تقوم بتلك األنشطة في االستمرار في مباشرتها وتطويرها، وتمكانها في 

رتها سلفًا، وبالتالي التأمين ضداها كي ال تترك الضحية دون الوقت نفسه من تقدير خسا
 .1تعويض

جراءات لدفع تعويضات كافية للدول المتضررة               وكذلك التعاون لوضع معايير وا 
أو وضع حدا أقصى لتعويض الضرر الناجم، وذلك من خالل التأمين االجباري، أو صناديق 

 .2التعويضات

ي األخذ بعين االعتبار الدعوة إلى تطوير القانون المتصل بالمسؤولية لذلك فمن الضرور     
وااللتزامات الناجمة عنها من أجل تقييم الضرر والتعويض عنه، وتسوية المنازعات المتصلة 

 . بذلك
 

 

 

 

                                                           

 .71جاسر مسلم الضالعين، المرجع السابق، ص  1 

 .237اظر منديل، المرجع السابق، ص أحمد ن 2 
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 الخاتمة:

يعتبر التعويض النتيجة الطبيعية لثبوت المسؤولية الدولية، حيث ترتاب التزامًا دوليًا      
ديدًا على الشخص الدولي المسؤول، يتمثال في تعويض كافة النتائج التي تترتب عن العمل ج

غير المشروع، لكن في حالة الضرر البيئي العابر للحدود  الذي يتسم بالجسامة، والذي قد 
التالف الكلي للوسط البيئي،  يصعب إعادة التوازن للوسط الطبيعي المختل  يؤدي إلى

نشطة الخطرة، وذلك ألن غالبية العناصر الطبيعية للبيئة غير قابلة والمتضرر بسبب األ
لإلحالل والتجديد، كما أن تقييم الضرر بالنقود يصعب التسليم به، ألنانا سنكون أمام عملية 

 مصادرة للبيئة.
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