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 االسم واللقب: ميمون خيرة 
 : أستاذة باحثةالوظيفة

 المؤهل العلمي: ماجستير
 المؤسسة: جامعة حسيبة بن  بوعلي الشلف

  chlef.dz-k.mimoun@univhbالبريد االلكتروني: 
 : حق االنسان في بيئة سليمة بين حتمية التنمية عنوان المداخلة

 وضرورة تحقيق األمن البيئي
 مستقبلية ؤيةر المستدامة التنمية و البيئي األمنالمحور الخامس:  

 مقدمة:
 حيث المجاالت، شتى في اإلنسانية الحياة تطور إلى والتكنولوجي العلمي التقدم أدى

 جانبه في التقدم هذا استتبع ولكن ورقيهم، رفاهيتهم من وزاد األفراد معيشة مستوى رفع
 تركت الملوثات منث استحدثت عدة أنواع حي األفراد، وحياة صحة يهدد بات خطر السلبي

 أال قبل من يواجهها لم حقيقية معضلة أمام نفسه اإلنسان فوجد البشرية، البيئة على بصماتها
    الضارة التأثيرات وبين جهة، من الحتمي العلمي التقدم متطلبات بين التوفيق كيفية وهي
 على ي اإلنسانتعد عن الناجمة البيئية الكوارث عدد ازدياد ومع ،أخرى جهة من البيئة على
 تنامى ،الخ..."تشرنوبل" حادثة ،"بوبال" وحادثة" كانيون توري" كحادثة فيها يعيش التي يئةالب

 لرفاهية بالنسبة البيئة حماية بأهمية الرسمي االعتراف إلى الدعوة معه وتنامت البيئي الوعي
 أن ذلك اإلنسان، حقوق منطلقها بلغة الغالب في الدعوة تلك صيغت وقد وحياته، اإلنسان

 هذه وتحقيق الحرية، الكرامة، مثل جوهرية إنسانية صفات احترام إلى تستند األخيرة هذه
، غير ان هذا الحق تصادفه العديد من المشاكل سليمة بيئة بوجود مرتبط وغيرها الصفات

 الالعقالني االستغالل فإن وبالتالي البيئة، موارد على إال تقوم ال األخيرة هذهف اهمها التنمية،
، ومن ثم سليمة بيئة في بحقه اإلنسان تمتع على التأثير إلى بالضرورة يؤدي لبيئةا لموارد

إلى أي تهديد االمن البيئي على المستوى الوطني والدولي، ومن هنا نطرح االشكالية التالية: 
مدى يمكن التوفيق بين تحقيق األمن البيئي ومن ثم توفير بيئة سليمة للعيش وبين 

 التنمية؟
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 حق  االنسان في بيئة سليمةمن البيئي و األ  ول: مفوومالمحور اال 

 اوال: تعريف االمن البيئي

يجمع االمن البيئي بين مفهوم االمن ومفهوم البيئة، فهو يشير الى المشاكل االمنية الناجمة 
عن المجتمعات البشرية وتأثيرها سلبا على البيئة هذا من جهة، من جهة أخرى فهو يشير 

الكوارث التي تسببها البيئة وما لها من آثار سلبية على المجتمع االنساني، الى االزمات و 
وبالتالي نقف هنا عند نقطة مهمة والتي تتمثل في وجود عالقة تأثير متبادل بين البيئة 
والمجتمع بمعنى أخر وجود عالقة سببية بين البيئة والمجتمع االنساني، حتى عهد غير بعيد 

ر  وحدود الدول من العدوان الخارجي أو انه حماية المصال  كان االمن يعني أمن اال
القومية لالمة أو انه أمن عالمي من حدوث حرب نووية وضمان هذا االمن ال يعني أكثر 
من التسل ، ولكن مستجدات العقود االخيرة أوضحت أن هناك تهديدات جديدة غير المخاطر 

وعلى راسها التهديدات البيئية، وقد برز  العسكرية تهدد أمن الدولة واالمن البشري أيضا
مصطل  االمن البيئي كحقل دراسي مع منتصف ثمانينات القرن العشرين كمرادف لمساعي 
التحرر من التهديد المتصاعد الذي باتت تمثله على حياة البشر الضغوط واالنتهاكات التي 

عية، يرى باري بوزان ان تتعر  لها البيئة وتؤثر فيها وتعمل على استنزاف مواردها الطبي
االمن البيئي يعني "الحفاظ على الظروف البيئية التي تدعم تطوير النشاط البشري"، فهو 
يعتقد أن المقاربة االمنية في هذا القطاع ترتبط بالخوف من فقدان الشروط االساسية للحفاظ 

 .iعلى جودة الحياة

 ما يلي:وتتمثل أهم العناصر المتصلة بتعريف االمن البيئي في

  االمن البيئي صمام أمان االمن العام في تالفي المخاطر البيئية الناجمة عن الكوارث
الطبيعية أو البشرية بسبب العمليات والجهل والحوادث وسوء االدارة واالخطاء 
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الناتجة عن تصميم وتنفيذ المشروعات والتي تنشأ داخل الدولة أو عبر الحدود 
 الوطنية.

 ة هامة وحاكمة في مسألة حقوق البيئة المستديمة، والتي تشمل األمن البيئي وسيل
استعادة البيئة المتضررة من جراء العمليات العسكرية والتخفيف من ندرة الموارد 
والتدهور البيئي والتهديدات البيولوجية التي يمكن أن تؤدي الى االضطراب 

 االجتماعي والصراعات االقليمية.
 ب ادارة الموارد الطبيعية وتدوير المنتجات والنفايات بطرق االمن البيئي دليل ألسالي

 تعزز االستقرار االجتماعي.
  االمن البيئي وثيقة ملزمة للحفاظ على عناصر المحيط الحيوي من التلوث وتأمين

احتياجات المجتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية البشرية، مع مراعاة كفاية 
 iiلدوام واستمرار عملية التنمية.المخزون الطبيعي بمختلف أشكاله 

 حق االنسان في بيئة سليمة مفوومثانيا: 

 تعريف حق االنسان في بيئة سليمة-1

إن تعريف الحق في بيئة سليمة يجب أن يأخذ بعين االعتبار المعيار الشخصي   
 والمعيار الموضوعي الذين يستند إليهما في تعريف الحق.

د بيئة متوازنة كقيمة في ذاتها وما يقتضيه ذلك فيعرفه البع  بأنه: "الحق في وجو   
من وجوب صيانة وتحسين النظم والموارد الطبيعية، ومن دفع التلوث عنها أو التدهور 

تهيمن عليه اهتمامات العلوم الطبيعية والمعنى  تعريفهذا ال، أما iii"الجائر لمواردها
يئة في حد ذاتها باعتبارها محل ، فهو يقيم تعريف الحق في البيئة على البivالموضوعي للبيئة

هذا الحق، فمن الضروري أن تكون مالئمة لحياة األفراد وأن يتم العمل على صيانتها 
 وحمايتها كقيمة في ذاتها.
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"حق اإلنسان في أن يعيش في بيئة متوازنة  وهناك من يعرف الحق في البيئة بأنه
 .vتسم  له بحياة كريمة خالية من التلوث"

وغائي للبيئة من ناحية وتسيطر عليه الفكرة  يتعريف على مفهوم شخصال يرتكز هذا
، فاالتجاه الشخصي يعرف الحق      viالرأسمالية أو الليبرالية لمفهوم البيئة من ناحية أخرى

في البيئة من خالل التأكيد على صاحبه والمستفيد منه سواء كان فردا أو جماعة، فلكل 
 سليمة تسم  له بالحياة الكريمة والعيش الالئق. إنسان الحق في أن يعيش في بيئة

غير أن هناك اتجاه وسطا يجمع بين االتجاهين في تعريف الحق في البيئة، االتجاه 
الشخصي والموضوعي معا استنادا على الطبيعة الخاصة أو الذاتية للحق في البيئة خالفا 

ن، األول عضوي ويخص البيئة لحقوق اإلنسان األخرى، وبذلك فإن الحق في البيئة له جانبا
ذاتها ألنها محل هذا الحق، والجانب الثاني وظيفي ويتعلق بالغاية اإلنسانية لكل االهتمامات 

 .viiبحماية البيئة

كل إنسان وجميع  حق: "وبالتالي يمكن تعريف حق االنسان في بيئة سليمة على أنه
ي ومن أي فعل يضّر بالبيئة عيش في بيئة خالية من التلوث والتدهور البيئالالشعوب في 

من واجب حماية البيئة  محياة الئقة دون اإلخالل بما عليو مومكوناتوا، على نحو يكفل لو
 ".من أجل األجيال الحاضرة والمستقبلية وصيانة مواردها

 خصائص الحق في البيئة:-2
 :حق جديد .أ

العامة لألمم التحضير لميالد حق اإلنسان في البيئة قد بدأ منذ أن دعت الجمعية إن 
إلى عقد أول مؤتمر دولي لتدارس حالة البيئة اإلنسانية، وبالتالي فإن  8691 عامالمتحدة 

، 8691 عامشهادة ميالد حق اإلنسان في البيئة قد حررت يوم انعقاد مؤتمر ستوكهولم 
الشرارة األولى التي انبثقت منها فكرة حق اإلنسان في بيئة  وقد تضمن المبدأ األول
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 كان المجتمع المعاصر يعاني من العديد من المشاكل تتعدى مشكالت مالو ،viiiسليمة
السالم التي أوجدتها الحروب ومشكلة التدهور البيئي كمشكلة الفقر، التخلف و  التلوث

هيمنة الدول الكبرى على إضافة إلى العالم،  انوالنزاعات المسلحة في كثير من بلد
حدود السيادات الوطنية للدول، فقد تعالت  الثروات التي تتواجد في المناطق خارج

السالم، وفي االنتفاع بموارد الشعوب في التنمية و األصوات والمطالب بحقوق األفراد و 
 .تراث اإلنسانية، باإلضافة إلى الحق في البيئة السليمة

 حق زمني: .ب

ن أحد عناصر هذا الحق، وال شك أ أن الزمن يعتبريقصد بأن الحق في البيئة حق زمني 
البعد الزمني موجود في مجاالت عديدة في القانون الدولي، فعلى سبيل المثال نجد العديد 

قد تنشأ في  التي عاتانز المن االتفاقيات التي تتضمن النص على وسائل لتسوية 
المستقبل، كما أن فكرة التعوي  عن األضرار المحتمل وقوعها في المستقبل أو األضرار 

قات لها في القانون الدولي، ولما كانت األجيال القادمة وهي غير غير المباشرة تجد تطبي
موجودة اآلن، من بين المستفيدين بالحق في البيئة فقد توفر البعد الزمني للحق في 

 ixالبيئة.

 حق مركب: .ج

يعتبر حق اإلنسان في بيئة سليمة حق فردي وحق جماعي في نفس الوقت، فهو حق 
ياجات األساسية للفرد، والمتمثلة في الحصول على فردي ألن مضمونه هو تلبية االحت

الموارد الطبيعية الخالية من التلوث، وفي نزع السالح ومنع استخدام األسلحة النووية 
،كما يعتبر حق xوالجرثومية باعتبارها تهدد حياة اإلنسان وصحته وأسباب عيشه ورفاهيته

هذه  استغاللين بني البشر، و ألنه يرد على عناصر تعد من األشياء المشتركة بجماعي 
من ذلك فإن استئثار  ا  ، واعتبار استغاللهامن  ال يمنع بقية األفراد األموال من قبل األفراد
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بشكل يحرم بقية  هاأو فعل أو استخدام قيامه بأي تصرف أوأحد األفراد بهذه العناصر 
 xiالمستفيدين يعد اعتداء على حقوق اآلخرين.

 نسان في بيئة سليمةاألساس القانوني لحق اال -3
 االساس الدولي لحق االنسان في بيئة سليمة: -أ

توجد العديد من المواثيق سواء كانت عالمية أو اقليمية نصت صراحة على حق االنسان في 
بيئة سليمة حيث يعتبر مؤتمر استكهولم أهم تصري  في مجال المحافظة على البيئة في 

فقد ربط بوضوح حقوق اإلنسان مع حماية إطار حقوق اإلنسان على المستوى العالمي، 
 نص المبدأ األول من اإلعالن على أّن "لإلنسان حق أساسي في الحرية والمساواة البيئة، فقد 

وفي ظروف معيشة مرضية في ظل بيئة تتي  له نوعيتها العيش في كرامة ورفاهية، وله 
أن  ، كماالمستقبلية"ل  األجيال الحاضرة و واجب صري  في حماية البيئة وتحسينها لصا
بشكل واض  وثابت مقارنة ببقية  هو االخر الميثاق اإلفريقي قد كّرس حق اإلنسان في البيئة

لكل الشعوب  منه على أنه: " 12المواثيق، دولية كانت أم إقليمية، حيث نص في المادة 
ي بيئة ، كما تم النص على حق االنسان غالحق في بيئة مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها"

سليمة في العديد من المواثيق بشكل ضمني نذكر على سبيل المثال ال الحصر إعالن التقدم 
( 12)د. 1421واإلنماء في الميدان االجتماعي الذي أصدرته الجمعية العامة بقرارها رقم 

من أهم األعمال الدولية التي كان لها السبق في اإلشارة  حيث يعتبر 8696ديسمبر  88في
لى حق اإلنسان في البيئة فأكد على حقه في التمتع بسالمة البيئة كتراث مشترك ضمنيا إ

لألمم جميعا واإلنسانية  96، حيث اعترف في المادة 81و 6لإلنسانية من خالل المادتين 
قاطبة من مصلحة مشتركة في القيام ألغرا  سلمية محضة باستكشاف وحفظ واستعمال 

اطق خارج حدود الوالية القومية مثل الفضاء الخارجي وقاع واستغالل ما تشمله البيئة من من
البحار والمحيطات وباطن األر  وفقا لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه، كما أكد في 

/ج على أّن حماية البيئة البشرية وتحسينها تعتبر من األهداف الرئيسية التي يجب 81المادة 
حيث  ، اضافة الى اتفاقية حقوق الطفلxiiان االجتماعيأن يستهدفها التقدم واإلنماء في الميد

منها حيث تنص  99بحق الطفل في بيئة سليمة بصورة غير مباشرة ضمن المادة  تعترف
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تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة وتكفل الدول  على ما يلي: "
 .أقصى حّد ممكن بقاء الطفل ونموه"األطراف إلى 

 نسان في بيئة سليمة في الجزائر:دسترة حق اال  -ب

لم يرد ذكر "الحق في البيئة السليمة" في الدساتير الجزائرية السابقة إذ اكتفت الدولة 
بتنظيمه من خالل تشريعاتها الداخلية إال أنه مع تزايد اإلهتمام الدولي بالحق في البيئة من 

إلى  1989ائر من خالل دستور منظور عالقته الوثيقة بالتنمية المستدامة اتجهت دولة الجز 
حيث ، تقنين حق المواطن في العيش في بيئة سليمة ليضفي عليها بذلك الشرعية الدستورية

 على الدولة تعمل سليمة، بيئة في الحق للمواطن " يلي ما على منه 91نصت المادة 
 لحماية والمعنويين الطبيعين األشخاص واجبات القانون يحدد البيئة، على الحفاظ
 المادة هذه في المدستر الحق أن الدستوري المجلس يرى المادة هذه وبخصوص البيئة"،
 وحماية الطبيعية الموارد على الحفاظ يخص وهو الثالث الجيل من اإلنسان بحقوق يتعلق
 المستدامة. للتنمية األساسية الشروط من يعتبران اللذان البيئة

 التنمية على التأكيد وبين السليمة ةالبيئ في الحق بين ربط الدستوري المؤسس إن
 جعل أخرى جهة ومن جهة، من هذا الحق لهذا االقتصادي الطابع بذلك ليضفي المستدامة

 البيئة على النص يكتف لم اذ واحد، آن في وواجب حق محور السليمة البيئة في الحق من
 هذا بحماية مةملز  الدولة أن على التأكيد الى ذلك تعدى بل فقط المواطن حقوق من كحق
 "يحدد عبارة على يالحظ ما وأول الحق، هذا ينتهك عندما التدخل ضرورة وبالتالي الحق

 الدستوري المؤسس أن هو البيئة" لحماية والمعنويين الطبيعين األشخاص واجبات القانون
 السلطات من  حيث العامة والمرافق العامة الوظيفة عناصر من البيئة حماية واجب اعتبر
 xiiiالبيئة. على الحفاظ أجل من التدخل صالحية امةالع
 

 مفووم التنمية المحور الثاني:

إن التنمية ظاهرة نشأت مع نشأة البشرية، إال أنها لم تأخذ أهمية كبيرة من حيث البحث، اال 
بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تمحورت اشكاليتها في سؤال انساني بسيط هو: لماذا 
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ت غنية وأخرى فقيرة؟، ومن هنا اصب  موضوع التنمية من المواضيع هناك شعوب أصبح
الهامة التي لقيت اهتماما من الباحثين من مختلف الميادين االقتصادية، االجتماعية، 
السياسية، الثقافية والبيئية، واعتبرته المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة 

خاصة الشعوب والدول النامية حتى تستطيع اللحاق بالدول للتنمية حقا مكرسا لكل الشعوب، 
 المتقدمة.

ويمكن تعريف التنمية على أنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الهيكلية 
والوظيفية في المجتمع وتحدث نتيجة للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة 

بية من أفراد المجتمع عن طريق زيادة فاعلية أفراده للمجتمع، وذلك لرفع مستوي رفاهية الغال
 في استثمار طاقات المجتمع إلى الحد األقصى.

أما التنمية االقتصادية فتعرف على أنها تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب انتاجية 
جديدة  أفضل ورفع مستويات االنتاج، من خالل انماء المهارات والطاقات البشرية وخلق 

مات أفضل ، بمعنى أخر هي عملية التي من خاللها نحاول زيادة متوسط نصيب الفرد تنظي
 .xivمن اجمالي الموارد المتاحة لزيادة االنتاج خالل تلك الفترة

 تعريف التنمية المستدامة -أوال

يبدو أن التنمية المستدامة هي التي تصيغ اليوم الجزء األكبر من السياسة البيئية 
للعمومية التي اتصف بها المفهوم دورا في جعله شعارا شائعا وبراقا مما  المعاصرة وقد كان

جعل كل الحكومات تقريبا تتبنى التنمية المستدامة كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك 
األجندات التزامات سياسية مختلفة جدا تجاه االستدامة، حيث تم استخدام المبدأ لدعم 

ا بيئية مثل التغير المناخي والتدهور البيئي اعتمادا وجهات نظر متناقضة كليا حيال قضاي
على زاوية التفسير، فاالستدامة يمكن أن تعني أشياء مختلفة، بل متناقضة أحيانا، 
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لالقتصاديين، وأنصار البيئة، والمحامين، والفالسفة. ولذا يبدو أن التوافق بين وجهات النظر 
 تلك بعيد المنال. 

ز التنمية المستدامة يتطلب أمرا من اثنين، إما تقليص كذلك وبالنظر إلى أن إنجا
حجم طلب المجتمع على موارد األر  و/ أو زيادة حجم الموارد حتى يمكن على األقل 
تجسير الفجوة بين العر  والطلب إلى حد ما، فإن هذه العملية الهادفة إلى التوحيد 

لمتجددة وغير المتجددة من الجوانب ا –التدريجي للمطلوب من الموارد والمعرو  منها 
هي التي تحدد ما المقصود بعملية التنمية المستدامة. ولكن كيف يمكن  -الحياة اإلنسانية

الدمج بين المطالب والموارد؟ إن هذا السؤال أو على وجه التحديد اإلجابات على هذا السؤال 
ذلك الن مسألة كيفية هي التي تنتج معاني وتعريفات متنوعة ومتنافسة للتنمية المستدامة، و 

دمج المطالب والموارد يمكن أن يجاب عليها بعدة وسائل مختلفة، وذلك تبعا الختالف رؤى 
أطياف الفكر البيئي حيث هناك من جهة كّتاب يحاولون تعديل جانب الموارد من العالقة 

 . xvبينما يقف في الجهة األخرى كتاب يركزون على تغيير جانب الطلب

 xviالتنمية المستدامةمؤشرات ثانيا: 

االقتصادية  إلدارة الشؤون وافقت لجنة التنمية المستدامة1995 في دورتها الثالثة عام 
الفعلية لمؤتمر  لضمان المتابعة 8661واالجتماعية لألمم المتحدة، التي أنشئت في ديسمبر 

يغطي  مةالتنمية المستدا األمم المتحدة للبيئة والتنمية، على برنامج عمل بشأن مؤشرات
وقد أسهمت . االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، والمؤسسية للتنمية المستدامة الجوانب
حكومية وجماعات أساسية متدخلة كوكاالت مسؤولة عن مؤشرات معينة، في بلورة  منظمات

  .البرنامج هذا

ضافة إلى تعزيز األنشطة          لتنمية الحالية الخاصة بجمع البيانات المتعلقة با وا 
البلدان على الخصوص إيالء اهتمام خاص لميادين مثل العوامل  المستدامة، فقد طلب من
المدن، والفقر، والصحة، وحق الحصول على الموارد وكذلك  الديموغرافية، وتخطيط
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والشباب، واألطفال المعاقين، والعالقة القائمة بين هذه  المجموعات الخاصة مثل النساء،
  .البيئة الميادين ومشكلة

هي بالخصوص  المستدامة إن الغاية من برنامج عمل لجنة األمم المتحدة للتنمية         
، إلى قائمة بمؤشرات للتنمية المستدامة مكيفة على المستوى 1002التوصل، إلى حدود عام 

الوطني، وتتسم بالمرونة الكافية بحيث يمكن قياسها واستخدامها في بلدان ذات مستويات 
ة مختلفة ومتناسقة على نحو يمكن من إجراء المقارنات ووضع هذه المؤشرات تحت تنموي

 .تصرف صانعي القرار على المستوى الوطني

 

 واقع حق االنسان في بيئة سليمة في ظل التنمية المحور الثالث:

بين مشاكل ساهمت الصعوبات والمشاكل االقتصادية في إبراز بع  التناق  الظاهري 
 ومن ثم تأثيرها على ممارسة الحق في البيئة وتحقيق االمن البيئي،  ل التنميةالبيئة ومشاك

، البيئةحيث فرضت قضايا التنمية والتصنيع في الدول النامية مشاكل خاصة تؤثر على 
سبب نضوب الموارد الطبيعية واستنزافها في الدول المتقدمة صور أخرى من يوبالمقابل 
تنمية تتركز في ضرورة استغالل الموارد الطبيعية والبشرية كانت عملية ال، ولما xviiالمشاكل

أفضل استخدام، كان من الضروري أاّل يكون ذلك على حساب اإلضرار بالبيئة، بل يلزم 
ضرورة الربط بين تحقيق التنمية وحماية البيئة ألّنه ما فائدة تحقيق معدالت نمو مرتفعة كي 

لذلك كان من  ،الوقت بالبيئة التي يعيش فيهافس يستفيد منها اإلنسان مع اإلضرار في ن
، ، بالتوازي مع الحفاظ على حماية البيئةxviiiأن تسير التنمية بأبعادها المختلفة  الضروري

لكن العديد من الدول يرون أحقيتهم في السيطرة على اقتصادياتهم واختيار طريقهم الخاص 
األخير عند  افحماية هذ ،xixلدولةللتنمية حتى لو كانت هذه األخيرة تدمر االمن البيئي ل

 عقبة أمام التنمية. هعلى أنّ  أنصار هذا االتجاه ُينظر إليه
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قد شهدت الدول الصناعية المتقدمة نهضة صناعية واسعة االنتشار بعد الحرب ف
    العالمية الثانية، واتسعت دائرة التنمية حتى شملت جميع مجاالت الحياة، وقد استهدفت 

دة اإلنتاج إلى أقصى حّد وبشكل سريع، واعتمدت سياسة تحقيق أكبر قدر هذه التنمية زيا
ممكن من األرباح دون النظر إلى مردودات هذه التنمية المستعجلة على البيئة واإلنسان 
والكائنات الحية األخرى، وقد حصدت هذه السياسة عند البع  ثمارها، وسهلت الحياة 

ته األساسية والضرورية، وجعلت بذلك حياته أكثر لإلنسان، ووفرت له الكثير من احتياجا
تهتم  لمغير أن التنمية التي شهدتها الدول الصناعية لم تتقيد بأية ضوابط و ، xxراحة ورفاهية
 إلى استنزاف الموارد الطبيعية وخيرات األر  بصورة عشوائية وغير ما أدىبأية قيم، 

لحاق منضبطة، وقد ظهرت نتائجها السلبية بكل وضوح على ا لبيئة، وأدت إلى تدهورها وا 
وهو ما انعكس سلبا على تمتع اإلنسان بالحق في بيئة سليمة، وذلك أضرار بالغة بها، 

كأمرا   لالعتداءات البيئية الناجمة عن عملية التنميةمن األمرا  نتيجة د العديبظهور 
 .xxiالجهاز التنفسي والقلب وغيرها

البيئي، أو أن تدمر الموارد الطبيعية،  المناالجائز للتنمية أن تهدد لكن من غير 
االمن البيئي، وفي الوقت ذاته ال يجوز الوقوف في وجه مشاريع التنمية باسم المحافظة على 

وقد شدد تقرير بروند  ،ذلك أّن التنمية السليمة تتطلب الحفاظ على البيئة وحمايتها
بين البيئة والتنمية، حيث أكدت على أهمية العالقة  8619تالند)مستقبلنا المشترك( لعام 

خاتمة التقرير على الحاجة إلى نهج متكامل في السياسات التنموية ومشاريعها والتي لو 
فهذه األخيرة ترمي إلى  ،xxiiكانت تراعي الضوابط البيئية ألدت إلى تنمية اقتصادية مستديمة

ي بين وجهتي النظر التوفيق بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية االقتصادية، أ
المتباعدتين إلى حّد كبير لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حول مدى أهمية مراعاة 

، وهذا ما أكّد عليه المبدأ الرابع من إعالن xxiiiالبعد البيئي عند إعداد السياسات االقتصادية
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ة جزءا ال يتجزأ على أّنه: "من أجل تحقيق تنمية مستديمة، تكون حماية البيئ 8661ريو لعام 
 من عملية التنمية، وال يمكن النظر إليها بمعزل عنها".

 الخاتمة:

ن تدهور البيئة وتلوثها يشكل تهديدا لألمن البيئي سواء على المستوى الوطني أو على إ
المستوى الدولي، خاصة في ظل العمليات التنموية التي ال تراعى فيها االعتبارات البيئية 

ات المسلحة، فالنتائج الوخيمة لهذه النزاعات على البيئة أثبتت أن المصادر اضافة الى النزاع
الحقيقية النعدام االمن هو االعتداء على البيئة وتهديد االمن البيئي، ومن ثمة حرمان 
االنسان من العيش في بيئة سليمة من التلوث والتدهور، فاألمن البيئي يعتبر أهم أسس بقاء 

ة االنسان وبقائه بل وحياة االجيال المقبلة مرتبطة ارتباطا وثيقا به، فحيا المجتمع ونمائه،
 ولتحقيقه نقترح التوصيات التالية:

  الحفاظ على الموارد الطبيعية عن طريق حث الدول على وجوب التوفيق بين
 سياساتهم التنموية واالعتبارات البيئية.

 ي مخاطر الجهل بأهمية ضرورة نشر الوعي البيئي بين أفراد كل المجتمعات لتفاد
 صيانة البيئة وتحسينها.

  ضرورة تطوير وتعديل قواعد المسؤولية المترتبة عن الضرر البيئي حتى تتالءم
 مع التطور الحاصل في المجال العلمي وما صاحبه من تطور للمخاطر البيئية.
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 مفهوم الضرر البيئي: المحور االول

 تعريف الضرر البيئي: أوال

إن مفهوم الضرر بصفة عامة مفهوم جديد يحتاج الى معالجة قانونية دقيقة، فهو ال يكتفي بأن 

يصيب فرد من األفراد و إنما يتجه نحو عنصر هام من عناصر حياة الكائنات الحية بمختلف 

ئة، فالضرر البيئي ينطلق من خصوصيات هذا الضرر الذي ترتب عن أنواعها وهو البي

االعتداء على البيئة أو على عنصر من عناصرها باعتبارها مركب ايكولوجي معقد من 

 جهة، وتداخل الظواهر البيئية من جهة أخرى فيؤدي ذلك الى صعوبة تحديد الضرر البيئي، 
المسؤولية الدولية بصفة عامة يعرف الضرر من حيث المبدأ في نطاق عالقات و 

على أنّه عبارة عن األذى أو الخسارة التي يمكن أن تصيب الشخص الدولي إّما مباشرة أو 

بصورة غير مباشرة من خالل ما يصيب األشخاص التابعين له نتيجة المساس بحق من 

 .xxivحقوقه أو مصلحة قانونية مشروعة بموجب قواعد القانون الدولي وأحكامه
 .xxvف الضرر البيئي بأنه الضرر الذي يقع على اإلنسان أو على عناصر البيئةكما يعر

 .xxviكما يعتبر ضررا بيئيا كل عمل يشكل اعتداء على الصحة اإلنسانية أو التوازن البيئي
وفي نفس السياق جاء نص المادة الثانية من اتفاقية مجلس أوربا حول المسؤولية المدنية عن 

 :xxviiشطة الخطيرة بالبيئة تعريف للضرر البيئي بأنهاألضرار الناتجة عن األن
 .حاالت الوفاة أو األضرار الجسدية -
 .كل خسارة وكل ضرر يحدث لألموال -
 .كل خسارة أو ضرر ناتج عن إفساد أو تلويث أو اتالف البيئة -
د كذلك قررت فرقة العمل المعنية بالمسؤولية المدنية فيما يتعلق بتلوث المياه عبر الحدو   

 :xxviiiوالتابعة لألمم المتحدة الضرر بأنه يشمل
 .وفاة أفراد أو إلحاق إصابات جسدية بهم أو اإلضرار بصحتهم-
 .األضرار التي تلحق بالتراث أو الفوائد المفقودة-

حيث  8616ومن االتفاقيات الدولية التي عّرفت الضرر، نجد اتفاقية بازل لعام  

ح والممتلكات أو ضياع الممتلكات واإلضرار بها أو الخسائر باألروا: "اعتبرت الضرر بأنه

في المادة الثانية منها  8661لعام كما عّرفت اتفاقية لوغانو". هي تكلفة التدابير الوقائية

اإلضرار باألشخاص أو الممتلكات أو : الضرر بتحديد الفئات المشمولة باإلضرار وهي

 .xxixاالضياع أو اإلضرار عن طريق تشويه البيئة وموارده
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التغيير المعاكس الذي يمكن قياسه في : "بأنه 1992وقد عّرفه التوجيه األوربي الحديث لعام 

الموارد الطبيعية أو إضعاف خدمات الموارد الطبيعية الذي قد يحدث بصورة مباشرة أو غير 

 ".مباشرة
ستنتج أن من التعاريف السابقة سواء الواردة في الفقه أو في االتفاقيات الدولية يمكن أن ن

نتيجة سيئة تتعرض لها البيئة بمختلف مكوناتها الحية وغير الحية بسبب : الضرر هو كل

 .أفعال غير مشروعة أو مشروعة لكن تتسم بالخطورة

 خصائص الضرر البيئي: ثانيا

إذا كان للضرر البيئي صياغات متباينة، حيث وصل بالفقهاء الى حد التمييز بين الضرر 

ة تحديده من حيث الطبيعة والنطاق، فان الضرر يتميز بجملة من البيئي نظرا لصعوب

الخصائص تجعله ضررا ذو طبيعة خاصة، يختلف عن الضرر المتعارف عليه في القواعد 

العامة للمسؤولية المدنية، وبالرجوع الى هذه القواعد فان الضرر الذي يقبل التعويض البد 

 :أن تتوافر فيه خصائص محددة وهي ان يكون

كون الضرر شخصيا حيث ينال من المتضرر ذاتيا أي يمس حقوقه في شخصه أو ي -

أن يتعلق بمركزه المالي، أو مصالحه التي اكتسبها بطريقة قانونية ومشروعة أو أن 

يؤثر في نفسه، وفي هذه الحالة فان الحق في التعويض يؤول الى ذمته المالية التي 

ف الضرر البيئي بأنه ضرر جماعي، يوص، كما xxxلحقتها الخسارة من جراء الضرر

إذ يصيب كافة األشخاص الذين يتعرضون لإلشعاعات المنبعثة من جراء االنفجارات 

النووية التي تحدث على خلفية التجارب النووية أو استخدام السالح النووي في 

 .النزاعات المسلحة
الملوثات ضرر غير مرئي، فهو يصيب اإلنسان والكائنات األخرى دون تمييز كون  -

 .متناهية الصغر
 .ضرر عابر لألزمنة، قد تظهر آثاره بعد عدة سنوات -
 .الضرر البيئي ال يعرف الحدود السياسية والطبيعية فهو ينتقل عبر الهواء -
 أنواع الضرر البيئي: ثالثا -
 :ينقسم الضرر البيئي إلى أنواع مختلفة نوجزها فيما يلي  -
 :حيث درجته إلى نوعين ينقسم الضرر من: الضرر من حيث درجته-أ -
وهو الضرر الذي يكون من األمور المألوفة، وتأثيره على البيئة : الضرر البسيط-1 -

محدودا سواء داخل الدولة أو خارجها، فالضرر البسيط ال يتعدى حدود الدولة غالبا، 
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وبالتالي ال يرتب المسؤولية الدولية، ومن أمثلة عمليات شحن النفط الخام في 

والتي غالبا ما يترتب عليها تسرب بسيط للنفط يؤدي إلى حدوث تلوث الناقالت، 

بسيط ومحدود في موانئ الشحن والتفريغ، لذلك ولمقتضيات المصلحة العامة 

تتغاضى دولة الميناء عن هذا القدر البسيط من التلوث العرضي في سبيل استمرار 

 .xxxiعمليات شحن النفط من موانئها
الضرر الذي يتعدى حدود الدولة، وهو ضرر عظيم فهو ذلك  :الضرر الجسيم-2 -

ما جرى عليه التعامل الدولي في : التأثير، لذلك فإنه يرتب المسؤولية الدولية، مثاله

، حيث نص 8628أ في سنة . م. قضاء التحكيم في قضية مصهر ترايل بين كندا والو

لناجم عن أضرار مسؤولية الدولة عن عدم منع التلوث العابر للحدود وا: "الحكم على

 .xxxii"األنشطة البيئية التي تجري على إقليمها وتلحق أضرارا بأقاليم الدول األخرى
وقد أكد على هذا النوع من الضرر في العديد من األعمال القانونية، حيث نجد المبدأ  -

أن تفريغ المواد "قرر  8691السادس من مبادئ مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة لسنة 

مواد األخرى، وتسريب الحرارة، بتلك الكميات والتركيز الذي يتجاوز قدرة السامة وال

البيئة على استيعابها وجعلها غير ضارة، يجب حظره كي تضمن عدم وقوع ضرر 

 ".جسيم ال يمكن إصالحه بالنظم البيئية
هذا ويالحظ أنه بالرغم من تأكيد كل من الفقه واالتفاقيات الدولية والقضاء الدولي  -

رورة أن يكون الضرر جسيما حتى يمكن تحريك دعوى المسؤولية على ض

بالتعويض، إال أن جانب من الفقه يرى أن في ذلك خروجا على القواعد العامة في 

المسؤولية سواء في القانون الداخلي والدولي على حد سواء، وذلك من عدة 

 :xxxiiiنواحي
بالتعويض عّما أصابهم  عدم تمكن عدد من المضرورين عن المطالبة :الناحية األولى -

 .من ضرر حقيقي، وذلك راجع لعجزهم عن إثبات درجة جسامة الضرر أو فداحته
أنه يتنافى مع الوظيفة الوقائية للمسؤولية المدنية عموما، ذلك أنّه إذا  :الناحية الثانية -

علمت كل دولة تمارس نشاطا يمكن أن يلحق الضرر البيئي باألشخاص والممتلكات 

درجته، أنها ستتحمل تبعة المسؤولية والتعويض، فإنها ستفكر ألف مرة  مهما كانت

 .قبل عزمها على ممارسة ذلك النشاط
إذا كانت القضايا السالفة الذكر تتطلب الضرر الجسيم فيبدو أنها قيلت : الناحية الثالثة -

ن في غالبها بمناسبة المسؤولية الدولية عن األضرار البيئية المؤسسة على نظرية حس

الجوار، فهذه األخيرة ال تقوم أساسا إال إذا كان األمر يتعلق بضرر غير مألوف أو 

 .غير عادي ال يمكن احتماله
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 :ينقسم الضرر من حيث تأثيره على المضرور إلى: الضرر من حيث تأثيره-ب -
 :األضرار المادية والمعنوية-1 -
بحقوق رعاياه،  هو أي مساس بحقوق الشخص الدولي المادية أو :الضرر المادي - -

ومنه الضرر الذي يصيب األشخاص والممتلكات، وال خالف بين الفقهاء حول 

 .التعويض عن الضرر المادي الذي يقع للدولة أو أحد رعاياها
فهو يتضمن كل مساس بقدر ومكانة الشخص الدولي  (:األدبي)الضرر المعنوي - -

يصلح قواما للمسؤولية -يعتهأيا كان مقداره أو طب-وإذا كان من المسلم به أن الضرر

 .xxxivالدولية، فإّن الضرر المعنوي لم يكن محال للتسليم به منذ البداية
الضرر المباشر هو ما لحق اإلنسان من : الضرر المباشر والضرر غير المباشر-2 -

خسارة وما فاته من كسب، فالضرر المباشر يقع للمصالح أو األجساد أو األموال، أّما 

ر فهو كل خسارة واقعة على العناصر الطبيعية المكونة للبيئة الضرر غير المباش

 .xxxvنفسها
وتجدر إشارة إلى أنللبيئة أهمية كبيرة في عالمنا سواء كانت اقتصادية،  -

الخ، فهي تتعرض للتلوث والتدهور يوما بعد يوم مما ينعكس سلبا على ...صحية،

بحاجة إلى هواء نقي وإلى الفرد، فلهذا األخير حق العيش في بيئة سليمة، وهو بذلك 

طاقة يستمدها من غذائه السليم، كما يحتاج إلى ماء صالح للشرب، فاإلنسان هو 

المستفيد الوحيد من سالمة بيئته واستمرار حياته، واألضرار التي تلحق بالبيئة تلحقه 

من مشروع مواد لجنة القانون  12من المادة  1منها ما أكدته الفقرة .  هو اآلخر

المتعلقة بالمسؤولية الدولية على إمكانية وقوع ضرر يلحق باألشخاص بما في  الدولي

ذلك الوفاة أو األذى الذي يلحق بالصحة أو السالمة الجسدية لألشخاص أو الممتلكات 

التي هي في حيازة األفراد أو الشركات أو الدولة نفسها، والذي يحدث مباشرة وينشأ 

كنتيجة إلعاقة استخدام المناطق الواقعة تحت والية كنتيجة للضرر الالحق بالبيئة أو 

 .xxxviالدولة المتضررة واالنتفاع بها
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 شروط الضرر البيئي: المحور الثاني
حتى يمكن اعتبار الضرر ركن لقيام المسؤولية الدولية البيئية ويستوجب التعويض 

 :البد من توافر الشروط التالية

 الصفة الدولية للضرر البيئي:أوال

يجري احتساب ما يعد من األضرار سببا لقيام المسؤولية الدولية إال ما كان منها من يحمل ال 

الصفة الدولية لألشخاص مرتكبيه إذ تستلزم  المسؤولية الدولية فيهم  أن يكونوا من جنس ما 

يحملون به أي تمتعهم بالشخصية القانونية الدولية ليكون ذلك مقترنا بجنس الذنب، 

لدولية ال تطلق إال على من يطلق عليه وصفا دوليا، فالنظر لدعوى طرف ضد فالمسؤولية ا

أخر في صورة األذناب الدولية وإقرار قيام المسؤولية في إطار دولي تتطلب اتفاق وصفها 

محدث ) والمثارة ضده ( مدعى الضرر) مثيرها ) مع طرفيها إذ ال بد من أن يكون كالهما 

اإلشارة هنا واجبة للتنبيه إلى أن قصر ذلك األمر أي دولية  ذا صفة دولية على أن(( الضرر

الطرف ال تعني بأي حال من األحوال حصرها في شخص الدولة إذ يوجد إلى جانبها 

وفي هذا يشير  بعض . المنظمات الدولية كطرف تسمع منه وفيه دعوى المسؤولية الدولية

مدعى أو ) ة في المسؤولية الدولية الفقهاء إلى أن الدولة عندما تكون أحد أطراف العالق

يكون في أغلب  أحواله  نتيجة ضرر تعرضت له كدولة  وبالصورة المباشرة ( مدعى عليها

 .xxxviiتحققت عنه المسؤولية الدولية

 أن يكون الضرر البيئي محققا: ثانيا
يشترط في الضرر البيئي المكان الحكم بالتعويض عنه أن يكون محققا، فالضرر 

ألذى الذي وقع في الحال والذي سيقع في المستقبل، فالضرر الواقع في المحقق هو ا

الحال هو الضرر الذي اكتملت كل عناصره نهائيا، ومثال ذلك موت الشخص نتيجة 

الستنشاقه غازات سامة، أو تعرضه لالشعاعات المنبعثة من معمل يتعامل مع مواد 

 .مشعة
تحقق سببه ولكن لم تظهر آثاره أو أما بخصوص الضرر المستقبلي فهو األذى الذي ي

بعضها، كاصابة عامل بضرر يكون من المحقق أنها تقضي الى عجزه كليا أو جزئيا 

 .xxxviiiعن العمل في المستقبل
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 مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور  أن يكون الضرر البيئي قد أصاب حقا:ثالثا
فائدة التي يحميها يشترط في الضرر أن يكون قد أصاب حقا مكتسبا، والحق هنا هو ال

القانون، فال يشترط إذن أن يشتمل اإلخالل بالضرورة على حق المضرور بل يكفي أن يمس 

 .xxxixبمجرد مصلحة، وتفسير ذلك أنه ال صعوبة إذا كان الفعل الضار قد أخل بالمضرور
ويعتبر إخالال بحق متى كان مساسا بحق اإلنسان في سالمة حياته أو سالمة عضو من 

ه، كما يمكن أن يكون الضرر إخالال بحق اإلنسان في العيش في بيئة سليمة أعضاء جسم

 .xlونظيفة وحقه في سالمته من أخطار التلوث البيئي
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