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 اإلهداء 

 

اهي اًدعتين هلل اىذيل ياهي أمحل أمسل بنل فخز ياهي افتقذتل هنذ الصغز ياهي يزتعش قليب لذمزك ي

 (أبي)  حبثي

 

ًاالهل...اىل  اؤلوانتفًحلوي اىل طزيقي املستقين... اىل ينبٌع الصرب اىل ادبي  ...ًعلوياىل حنويت 

 انغانيت(...)امي  ًرسٌلو  اهلل  بعذ الٌجٌد  مل هي يف 

 

هي حناًو  ألرتٌي اىل هي علوين النجاح ًالصرب ... اىل هي افتقذه يف هٌاجيت الصعاب ًمل متيلو الذًيا

                                  جدي ( )...اىذيل مثزة جيذي
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 انشكر واالمتنان

 

الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا ممئ السمكات كممئ االرض كممئ ما بينيما, كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد 
 الخمؽ كحبيب الحؽ مف بعثو اهلل رحمة لمعالميف كسمـ تسميما كثيرا. سيد

انياء بحثي كمف كاجب الكفاء اف اتقدـ بالشكر كالعرفاف بالجميؿ لمف كاف ليـ فضؿ عمي كبعد أحمد اهلل عمى 
 قائد ىادمالفاضؿ المشرؼ الدكتكر مسيرتي ,فأبدأ شاكرا ممتنا ألستاذم إلكماؿ بيدم في اتماـ عممي , كاألخذ 

مف اهلل اف يمف عميو بالصحة كالعافية كخدمتو , راجي  شرافو المتكاصؿ لومكضكع البحث , كأل القتراحودىش 
دكاـ لمعمـ كطالبو , كما اتقدـ بخالص شكرم كْامتناني لجميع اساتذة كمية القانكف كالعمكـ السياسية كاتمنى ليـ 

 التقدـ كالعطاء.

االخكم أتكجو بخالص الشكر كاالمتناف لزمالئي كزميالتي مف طمبة في كمية القانكف كمف جانب العرفاف كالكفاء 
 داعي اهلل تعالى أف يحفظيـ كيكفقيـ لما يحب كيرضى انو مجيب الدعاء.
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 اقرار المشرف

أشيد اف اعداد ىذا البحث المكسـك ) الحماية الجنائية لمبيئة ( قد جرل تحت اشرافي في كمية القانكف كالعمكـ 
 السياسية / جامعة ديالى كجزء مف متطمبات نيؿ شيادة البكالكريكس في القانكف.
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 موضوع البحث واىميتو:

مف نعـ اهلل عز كجؿ أف كىب انظمة الحياة عمى االرض قدرة عمى ما تحمؿ ما قد تتعرض لو مف           
 تغيرات ضارة .

في مكاجية التزايد المستمر في تعداد البشر , كرغـ ذلؾ فأف مركنة االنظمة البيئية ال تمكنيا مف الصمكد 
و فتصبح البيئة تحت تأثير ضغطيـ عمييا كتتخاذؿ قدراتيا كتفشؿ في اعادة التكازف الى ما اكقع البشر الخمؿ ب

 مف أضرار ممثمة في التمكث البيئي . ياكتستغيث بما اصابتنكء فصارت البيئة 

ـ الصناعة كالتطكر التكنكلكجي , لذا كانت الدكؿ الصناعية كقد برزت مشكمة التمكث كتعاظـ خطرىا مع تقد
 لتمكث كاالخالؿ بالتكازف البيئي.احداث ا كتشاؼ المشكمة كما كانت سباقة فيالكبرل سباقة الى ا

اليو مف  يصبك بعد أف ضؿ الطريؽ مف اجؿ ما كلقد اصاب التمكث كؿ عناصر البيئة المحيطة باإلنساف
ي نأكؿ مف نتاجيا كاليكاء الذم ال نحيا بدكنو كالماء الذم يعد مف اىـ مقكمات مكاسب , فدمر االرض الت

 الحياة.

الزراعية كاالسمدة الكيمياكية قايا المبيدات كاستعماؿ المخصبات فبالنسبة لألرض فقد اصابيا التمكث بفعؿ ب
 كالمخمفات كاالمالح الزائدة كالنفايات الخطرة.

اطؽ اختمفت فيو نسب الغازات المككنة لو لصالح الضار منيا بفعؿ استخداـ كبالنسبة لميكاء ففي اغمب المن
 اآلالت كالمركبات كحرؽ المخمفات مع تقمص المساحات الخضراء.

كبالنسبة لمماء فقد اضحى ممكثا في البحار كاألنيار في حدكد كبيرة اك قميمة بالكيمياكيات كالفضالت كبقايا النفط 
 .بؿ كبالماء المستعمؿ نفسو

حاجة الى التطكير المستمر لمسايرة  د اصبحت ادارة الشؤكف العالمية فيفقزايد العالقات بيف الدكؿ نظر لتك 
النمك في تمؾ العالقات مما أدل الى ضيكر المبادرات االقميمية كالمحمية لمعالجة احكاؿ البيئة كمشاكميا , كما 

 ظيرت استجابات عالمية تمثمت في معاىدات كبرامج لمتعاكف الدكلي.
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قرر اف المشاكؿ البيئية ىي  8977كلـ عاـ جدير بالذكر أف اعالف البيئة العالمي الصادر عف مؤتمر استكي
كالفنية لمدكؿ النامية حتى  نتيجة لمتخمؼ االقتصادم كأف مف كاجب الدكؿ المتقدمة تقديـ المساعدات المالية

 .مف تحسيف كحماية بيئتيا كثركاتيا الطبيعية تتمكف

 تقسيم:

 البحث الى ثالث مباحث. اج خطة عمادىا تقسيـيتستمـز ىذه الدراسة في ضكء ما تقدـ انت     

البيئة ككذلؾ بياف عناصرىا كأيضا بياف مصادر  مفيكـنتناكؿ في المبحث االكؿ ماىية البيئة مف خالؿ بياف 
مف خالؿ بياف المقصكد بالتمكث ككذلؾ تحديد انكاع ثـ نتناكؿ في المبحث الثاني التمكث البيئي  القانكف البيئي.

المعاىدات بعض ثـ نتناكؿ في المبحث الثالث الجيكد الدكلية لمكافحة التمكث مف خالؿ بياف  التمكث.
كاالتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية التي عقدت لمكافحة التمكث. كتنتيي ىذه الدراسة بخاتمة تتضمف أىـ النتائج 

 البحثية التي تـ التكصؿ الييا.

 

 المبحث االول                                  

 بيئةماىية ال                                  

     

البيئة لفظ يشيع استخدامو في الكقت الحالي بحيث اصبح يجرم عمى ألسنة العامة كالخاصة فأصبح           
لدينا عمـ يسمى )عمـ البيئة( كىك ذلؾ العمـ الذم يبحث في المحيط الذم تعيش فيو الكائنات الحية , كعمـ بيذا 

 . 8ككذلؾ القانكفالمعنى يتصؿ بعمكـ انسانية عديدة فيك ييـ عمـ الكيمياء , الفيزياء , 

لمحماية ككذلؾ بياف حا لمفيـك البيئة باعتبارىا محال كلتحديد نطاؽ الحماية الجنائية لمبيئة يقتضي تكضي
 عناصرىا المشمكلة بالحماية الجنائية ككذلؾ تحديد مصادر القانكف البيئي.

                                                           

 .37ص  , 7188,  8ة التقصيرية عف االضرار البيئة , دار اليازكرم , ط المسؤكلية المدني عيسى مصطفى حمادين , (0)
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 وال/ مفيوم البيئةأ

التعريؼ القانكني لمصطمح البيئة لـ يأت متطابقا كمتماثال في التشريعات , اذ غالبا ما يذىب  أف           
القانكف سكاء  والمشرع الى اعطاء عدة تعريفات لذات المصطمح الختالؼ الحقؿ القانكني الذم يشرع مف اجم

كمف ىذا االتجاه حدد لمبيئة. ع يرل صعكبة في كضع تعريؼ مأـ اداريا , حيث اف المشر  جزائيان  أكاف مدنيا أـ
. حيث 8 التشريع الفرنسي الذم اكتفى بطرح امثمة لبعض مف عناصر البيئة معتبرا اياىا تراثا مشتركا لالمة

دد تعريؼ البيئة بأنيا )الفضاء , المكارد , الكسط الطبيعي بص 881/8بيئة الفرنسية في مادتيا كنة التنص المد
كالمشاىد الطبيعية , نقاء اليكاء , انكاع الحيكانات كالنباتات , التنكع كالتكازف البيكلكجي , تمؾ التي  كالمناظر , ,

  .7تشكؿ جزءا مف تراث االمة المشترؾ 
 وكتعرؼ البيئة بػأنيا الكسط الطبيعي الذم يعيش فيو االنساف كالكائنات الحية االخرل كيمارس فييا نشاطات

ضيا قامكس كيبستر بككنيا جميع االكضاع اك الظركؼ كالمؤثرات المحيطة التي تؤثر في حيف عر  .4المختمفة 

    . 3في تنمية االحياء العضكية 

كيذىب الفقو القانكني الى تعريؼ البيئة ىي الكسط الذم يتصؿ بحياة االنساف كصحتو في المجتمع سكاء كاف 

 .5مف صنع الطبيعة أـ مف صنع االنساف 

 البيئةثانيا/ عناصر 

جرت عادة الفقو لتيسير سبؿ الدراسة كالبحث عمى تقسيـ البيئة محؿ الحماية الجنائية الى عدة عناصر         

 .8فيي عند البعض تتككف مف عنصريف رئيسييف يتفاعالف معا تأثيرا كتأثرا أحدىما طبيعي كاالخر صناعي 
                                                           

 .47ص ,  7187,  8, طمنشكرات  الحمبي الحقكقية  البيئي ,, القانكف االدارم الديف زنكنة  عيؿ نجـاسما (2)
 . 44ص المصدر اعاله ,  (3)
  

.                                  87ص , 7ط , العربية النيضة دار , البيئة حمايةالعاـ في مجاؿ  الدكلي القانكف دكر , العطا ابك صالح رياض (8)
 . 58 ص , 7181 , 8ط,  الحقكقية الحمبي منشكرات , البيئة لحمايةا الدكلي القانكني النظاـ , الحديثي عبد الرحمف عبد صالح (7)
 .49 ص , 8993 8 ط , العربية النيضة دار , البيئي التمكث منازعات في المدنية المسؤكلية القكاعد استقراء , سعد محمكد أحمد (4)
                                .47ص , 7119 , العربية النيضة دار , لمبيئة االدارية الحماية , العازمي المنكخ مناحي محمد عيد( 3)
 .877 ص , 7119 , الجديدة الجامعة دار , لمبيئة الجنائية الحماية , األلفي ماىر عادؿ (5)



                                                                  (02( 
 

ؿ عة مف مكارد كثركات تجتمع لتشكى في الطبيما اكجده اهلل سبحانو كتعالالعنصر الطبيعي يتمثؿ في كؿ ف
المقكمات الالزمة لمحياة كالستمرارىا سكاء كانت ىذه الثركات اك المكارد عبارة عف مياه اك ىكاء اك بحار اك 

اذ اف كجكده سابؽ عمى  االنساف في صنعو إلرادةغابات اك غيرىا , كيتميز ىذا العنصر الطبيعي بأنو ال دخؿ 
 اف .كجكد ىذا االنس

مؿ مجمكعة االشياء التي استحدثيا االنساف عمى مر العصكر مف نظـ كادكات العنصر الصناعي فيشأما 
كانشاءات كمعدات كغيرىا كسخرىا بفرض السيطرة عمى مككنات العنصر الطبيعي كالتأثير فييا لالستفادة منيا 

 في سد حاجاتو كتمبية متطمباتيا.

 . 7البيئة الى ثالثة عناصر كىي التربة كالماء كاليكاءكيذىب جانب الفقو الى تقسيـ 

ىي العنصر البيئي االكثر حيكية في الكسط البيئي لككنو اساس الدكرة العضكية التي تجعؿ الحياة  : التربة -1
. كعادة ما تككف التربة الزراعية خميطا مف التربتيف 4 ثالث انكاع : طينية كرممية كطمييوممكنة. كتنقسـ الى 

 لطينية كالرممية.ا

كالتربة مثميا مثؿ أم عنصر بيئي اخر معرضة لمتأثيرات الطبيعية التي مف شأنيا االضرار بيا كعكامؿ التعرية 
كما انيا معرضة في الكقت ذاتو لتأثيرات االنشطة االنسانية التي قد تؤدم الى اجيادىا كاستنزافيا كمف ثـ 

 مقائي باألخالؿ بالتكازف الدقيؽ القائـ بيف عناصرىا .د التجدتىكرىا كاالضرار بقدرتيا عمى التد

ع عنصر التربة حماية خاصة بكضع العديد مف االنظمة القانكنية المتعمقة بترشيد استخداميا لذا فقد اكلى المشر 
 كالمحافظة عمى تكازف مككناتيا. 

 7التشريعات كالقانكف الصادر في ففي فرنسا تداكؿ المشرع الفرنسي حماية البيئة االرضية في العديد مف 
يكليك  85بشأف مراقبة المبيدات الكيمياكية كالمستخدمة في الزراعة كالقانكف الصادر في  8934نكفمبر سنة 

 .3بشأف التخمص مف النفايات كغيرىا مف القكانيف الفرنسية االخرل 8975سنة 

                                                                                                                                                                                                 

 
 

 .874ص  ,مصدر سابؽ  ,عادؿ ماىر األلفي  (0)

 .874ص  ,المصدر اعاله  (7)
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ية المباني كالمنشآت مف اخطار المفرقعات بحماكفي مصر تناكؿ المشرع الجنائي حماية ىذا العنصر البيئي 
مف قانكف العقكبات ككذا بحماية المزركعات كاالشجار مف القطع كاالتالؼ بنصكص المكاد  817بنص المادة 

مف قانكف العقكبات كايضا بتجريـ القاء الفضالت كالقاذكرات عمى اسطح المساكف بنص  478,  467,  458
 .8مف قانكف العقكبات  477المادة 

 اليواء : -2

يمثؿ العنصر اليكائي بيئة الغالؼ الجكم المحيط بالكرة االرضية كيسمى بالغالؼ الغازم الذم             
  يتككف مف عدد كبير مف العناصر كالمركبات الكيميائية المعركؼ منيا حتى االف مائة عنصر كمركب.

الجكية كما قد يترتب عمى ذلؾ مف اثار , فبادرت كقد تنبيت العديد مف دكؿ العالـ لخطكرة المساس بالبيئة 
 تيا كمنع انبعاث الممكثات اليكائية بنسب تتجاكز الحدكد المقررة.يامبإصدار التشريعات المختمفة التي تستيدؼ ح

بتعديالتو كفي  8964ديسمبر عاـ  77ففي الكاليات المتحدة االمريكية صدر قانكف اليكاء النظيؼ في 
 .7بشأف حماية اليكاء  8974لسنة  783نكف رقـ االرجنتيف صدر قا

لسنة  477كفي مصر صدرت العديد مف التشريعات التي تتناكؿ حماية ىذا العنصر البيئي , مثؿ القانكف رقـ 
بشأف حظر انبعاث االدخنة  8988لسنة  877بشأف خطر التدخيف داخؿ االماكف المغمقة كالقانكف رقـ  8956

 الصناعية كالتجارية كغيرىا مف التشريعات التي اىتمت بحماية البيئة اليكائية.كاالتربة مف المحالت 

 الماء:  -3

تقريبا مف مساحة  %71تمعب مياه البحار كالمحيطات دكرا ىاما في حياة االنساف فيي تغطي نسبة          
الحجـ الكمي لمياه  مف %7.59الكرة االرضية كمنيا ما ىك صالح كما ىك عذب كتشمؿ المياه العذبة نسبة 

االرض. كتسيـ المياه بنصيب كافر في المحافظة عمى التكازف البيكلكجي لألرض كما تتميز البحار كاالنيار 
كالمحيطات بأىمية اقتصادية كبيرة لككنيا مصدرا رئيسيا مف مصادر الغذاء كالثركات المعدنية فضال عف 

 .4أىميتيا ككسيمة اتصاؿ بيف القارات 

                                                           

 .874ص  , المصدر اعاله (3)

 .8998 , 8ط  ,القاىرة  ,المؤسسة الفنية لمطباعة كالنشر  ,دراسة مقارنة  ,جرائـ تمكيث البيئة  , ريشفرج صالح الع (0)

 .876ص  ,مصدر سابؽ  ,ماىر األلفي  عادؿ (2)
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ما سبؽ فأف كؿ متر مكعب مف المياه يحتكم عمى المالييف مف الكائنات الحية المسؤكلة عف  كأضافو الى
تـ انتاج مكاد ة في عممية التمثيؿ الضكئي حيث  يامتصاص ثاني اككسيد الكاربكف كاستخداـ الطاقة الشمسي

ؤدم الى اختالؿ في حمقة غذائية نباتية كما يتـ اخراج االككسجيف الالـز لمحياة كأم أضرار بيذه الكائنات ي
 .8كما يترتب عمى ذلؾ مف نقص انتاج االككسجيف  انتاج الغذاء كنقص في استيالؾ ثاني اككسيد الكاربكف 

لتمكيث المياه مف خالؿ لمتصدم  مف مشرعي دكؿ العالـ كاكلى عناية قد حذا المشرع المصرم حذك اقرانولك 
 8978لسنة  77شأف صرؼ المخمفات السائمة كالقانكف رقـ ب 8967 لسنة 94 تشريعات متعاقبة كالقانكف رقـ

بشأف حماية  8987لسنة  38ظيـ المكارد العامة لممياه الالزمة لمشرب كاالستعماؿ االدمي كالقانكف رقـ بشأف تن
 نير النيؿ مف التمكث كغيرىا مف القكانيف االخرل .

الصادر  8993لسنة  3ليا بالتنظيـ في القانكف رقـ كايمانا مف المشرع المصرم بأىمية البيئة البحرية فقد تناك 
 .7(84-38في شأف البيئة حيث خص حماية البيئة المائية مف التمكث بالباب الثالث منو )المكاد مف 

 :ثالثا/ مصادر القانون البيئي

 ك االتي:يث عف التشريعات البيئية عمى النحنتناكؿ الحد           

 :البيئيلمتشريع المصادر الدولية  -أ

 :االتفاقيات الدكلية -8

الدكلية التي تتناكلو مف الناحية عف االتفاقيات البيئة ال يمكف معالجتو بعيدا  اف مكضكع تمكث             
, كالسيما مف حيث التعكيض كاالثار القانكنية كليذا يمكف القكؿ اف االتفاقيات الدكلية تعد االساس القانكنية 

في مجاؿ البيئة نظرا لككنيا مف اكثر الكسائؿ الشائعة لخمؽ قكاعد قانكنية دكلية القانكني لخطط العمؿ 
بخصكص البيئة فيي تشمؿ عمى حقكؽ كالتزامات مسؤكليات كىذه االتفاقيات قد تقتصر تطبيقيا عمى اطراؼ 

ة مصالح المجتمع االتفاقية اك قد يمتد أثرىا الى دكؿ العالـ كافة مثؿ المعاىدات الدكلية التي تيدؼ الى حماي
كالفضاء الخارجي كالبحار العالمية كمناطؽ القطب كىذا  لإلنسانيةالدكلي مثؿ المناطؽ التي تعتبر تراثا مشتركا 

                                                           

 .877-876ص  ,المصدر اعاله  (3)
 .57 – 58ص  ,مصدر سابؽ  ,أحمد محمكد سعد  (0)
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كاالتفاؽ  8967الفضاء الخارجي لعاـ  تـ االعالف عنو في كثير مف المعاىدات الدكلية مف بينيا اتفاقية ما
 .8 8977الدكلي بشأف التراث الطبيعي كالثقافي العالمي لعاـ 

العرؼ الدكلي : العرؼ بمعناه العاـ ىك االعتياد كمف قبؿ الجماعة الدكلية عمى سمكؾ معيف في مسألة مف  -7
. كىذا المصدر مف مصادر التشريع البيئي 7كاال تعرضكا لمجزاء  اميتوالز المسائؿ يكلد شعكرا عاما لدييا بضركرة 

قاعدة قانكنية اال بعد اف تدرج الدكؿ عمى اتباع مسمؾ معيف كيتسـ ىذا المسمؾ بالتكرار كالعمكمية كىذا  ال ينشئ
 التكرار يؤدم الى اعتقاد الدكؿ بأف ىذا المسمؾ يمثؿ قاعدة ممزمة .

تعرؼ المبادئ العامة لمقانكف في اطار القانكف الدكلي  متحدة :المبادئ القانكنية العامة التي اقرتيا االمـ ال -4
بأنيا مجمكعة االحكاـ كالقكاعد التي تستمد مف النظـ القانكنية الداخمية لمدكؿ االعضاء المجتمع الدكلي كتمقي 

 .4اعترافا مف ىذه الدكؿ كيمكف تطبيقيا في مجاؿ العالقات الدكلية 

لقانكف حماية البيئة مبدأ حسف كمف المبادئ العامة لمقانكف في اطار القانكف الدكلي التي يمكف اف تككف مصدرا 
اقميميا في انشطة يمكف اف تسبب اضرارا لدكؿ يسكغ لدكلة اف تستخدـ الجكار ككاجب االحتراـ بيف الدكؿ اذ ال 

 .8987رافا في القانكف الدكلي الجديد لمبحار لعاـ مجاكرة كتمكيث المياه البحرية كقد القي ىذا المبدأ اعت

الفقو كالقضاء : يعد الفقو كالقضاء مف المصادر االحتياطية اك االستداللية لمتشريع البيئي كتستخدـ طريقة  -3
 يرفض القكانيف المتعمقة بالبيئة كبما اف احكاـ المحاكـ المقررةك  المجكء الى القضاء في كؿ المنازعات البيئية ,

لذا يؤرخ البعض اف بداية ككاشفة عف المبادئ القانكنية يمكف اعتبارىا مصدرا مف مصادر التشريع البيئي 
االىتماـ القانكني بمسألة التمكث البيئي ال ترجع الى اكاخر القرف العشريف بؿ الى اكائؿ القرف كيؤرخ ليا البعض 

يا مف خالؿ قضية تريؿ سممتر. ثـ تمت كذلؾ 8947ـ بقضية التحكيـ بيف الكاليات المتحدة االمريكية ككندا عا
بيف المممكة المتحدة كالبانيا , كقد نضرت محكمة العدؿ الدكلية في ىذه  8939قضية مضيؼ ككرفك عاـ 

 ال يقاعالقضية المتعمقة بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي لمبيئة كقررت بأنو ال يحؽ ألية كالية اف تستخدـ اراضييا 
 .3تقميدم مف القانكف الدكلي بؿ عمييا كاجب عدـ االضرار بحقكؽ الدكؿ االخرل كىذا مبدأ  الضرر بالغير

                                                           

 .54ص  ,مصدر سابؽ  ,حماديف عيسى مصطفى  (2)
 .53ص  , المصدر اعاله (3)
 .813ص  ,مصدر سابؽ  , عيد محمد مناحي المنكخ العازمي (0)

 . 55ص  ,مصدر سابؽ  عيسى مصطفى حماديف , (2)
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قرارات المنضمات كالمؤتمرات الدكلية : يرجع الفضؿ في ابراـ العديد مف االتفاقيات الدكلية الى المنضمات  -5
مة االغذية كالزراعة كمجمس اكربا الدكلية العامة كالمتخصصة كالمنظمة البحرية الدكلية كمنظمة اليكنسكك كمنظ

كمنظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية عالكة عمى ذلؾ فقد صدر عف تمؾ المنظمات كغيرىا العديد مف القرارات 
كالتكجييات كاالعالنات المتعمقة بحماية البيئة كقرارات تحديد الممكثات اليكائية كالنسب اك المستكيات المسمكح 

 .8بيا مف تمؾ الممكثات 

اما بالنسبة لقرارات المؤتمرات الدكلية فقد عقد الكثير مف المؤتمرات حكؿ حماية البيئة ككانت ىذه المؤتمرات 
تنتيي الى اصدار اعالنات تتضمف تكصيات كمبادئ عامة حكؿ حماية البيئة , مف ىذه المؤتمرات مؤتمر 

استكيكلـ الذم عقد في السكيد حكؿ البيئة كاالنساف الذم تـ بناء عمى قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة كقد 
 76المشاركة كقد احتكل ىذا االعالف عمى اسفر عف اعالف البيئة الذم تمت المكافقة عميو باألجماع مف الدكؿ 

 . 7تكصية عمى درجة بالغة مف االىمية  819مبدأ ك

: يمكف القكؿ اف المصادر الداخمية لقكاعد قانكف حماية البيئة ىي ذات مصادر أم  المصادر الداخمية -ب
. كيندرج تحت لكاء قاعدة قانكنية كطنية فيي اما مصادر رسمية اك اصمية اك مصادر تفسيرية اك احتياطية

لمصادر الرسمية اك االصمية التشريع كالعرؼ كسكؼ نتناكؿ كؿ مصدر مف ىذه المصادر بصكرة مكجزة , كلف ا
 إلعادةنرل داعيا  كمصدر تفسيرم حيث تـ تناكلو في ) المصادر الدكلية ( كالنتعرض لدراسة القضاء كالفقو 

 تناكلو مرة اخرل السيما اف الحديث لف يختمؼ عنو كثيرا.

التي تصدرىا السمطة المختصة لتنظيـ سمكؾ  ة المكتكبةكيقصد بو مجمكعة القكاعد القانكنيالتشريع :  -8
االفراد في الدكلة , كذلؾ طبقا لمشركط كاالكضاع كاالجراءات التي يحددىا الدستكر. كالتشريع ينقسـ مف حيث 

قانكنية مف االعمى الى االدنى الى تشريع دستكرم , كتشريع برلماني , كتشريع فرعي. كاالكؿ يقصد بو قكتو ال
الكاردة في كثيقة الدستكر. كالثاني يقصد بو القاعدة القانكنية الصادرة عف البرلماف . كالثالث القاعدة القانكنية 

كالكاقع انو كاف كاف يندر كجكد قاعدة قانكنية في صمب  التنفيذية.التي تضعيا السمطة يقصد بو القاعدة القانكنية 

                                                           

 .814ص  , عيد محمد مناحي المنكخ العازمي , مصدر سابؽ (3)

 . 813-814ص  ,مصدر سابؽ  , عيد محمد مناحي المنكخ العازمي (0)
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الدستكر تتعمؽ بحماية البيئة اال اف ىذا ليس ضربا مف ضركب المستحيؿ , حيث تتضمف بعض الدساتير نصا 
 .8صريحا عمى حماية البيئة مف بيف نصكصيا 

التي نشأت في مجاؿ مكافحة ية كيقصد بو في اطار قانكف حماية البيئة مجمكعة القكاعد القانكنالعرؼ:  -7
دم عمى البيئة كالحفاظ عمييا , كجرت العادة بأتباعيا بطريقة منظمة كمستمرة بحيث ساد االعتقاد باعتبارىا التع

. كفي نطاؽ االنظمة القانكنية الكطنية يمكف القكؿ أف دكر القكاعد القانكنية التي يرجع 7ممزمة كاجبة االحتراـ 
مصدرىا الى العرؼ يبدك ضئيال في ميداف حماية البيئة كذلؾ بالمقارنة بدكر العرؼ كمصدر لمتشريع في اطار 

فاألمر مف الناحية القانكنية ,  افرع القانكف االخرل , كلعؿ ذلؾ يرتد الى حداثة االىتماـ بمشكالت حماية البيئة
 يتعمؽ بمجرد عادات لـ ترؽ بعد الى مرتبة العرؼ .

 

 

اف عمـ البيئة عمـ حديث رغـ اف االنساف استخدـ الكثير مف المعارؼ البيئة منذ االؼ السنيف.  نستنتج مف ذلؾ
العمـك الطبيعية كاالنسانية  كمكضكع عمـ البيئة ىك دراسة النظـ البيئية الجزئية في اطار نضاـ شامؿ يربط بيف

 كيبحث في جكانب البيئة العممية كاالجتماعية كالتشريعية.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 818ص  المصدر اعاله , (2)
 . 881ص  ,المصدر اعاله  (3)
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 المبحث الثاني                                

 التموث البيئي                                

                                                                                                                                                              
اف مصطمح التمكث مف المصطمحات كااللفاظ الحديثة التي دخمت عالـ القانكف , لذا يصعب عمى المشرعيف 

و القانكني ايراد تعريؼ جامع مانع لو كذلؾ بسبب تعدد اسبابو كتشابؾ اثاره كتداخمو بحيث تغطي الى حد كالفق
 كبير جميع مجاالت الحياة البشرية.

 كلتحديد نطاؽ مفيـك التمكث يقتضي تكضيحا لمفيـك التمكث ككذلؾ بياف انكاعو.

 اوال / مفيوم التموث

لـ يستقر الفقو حتى االف عمى اقرار مفيـك محدد لمتمكث كقد جرت محاكالت عديدة مف جانب الفقو , كبعض 
 .تعريؼ التمكث إلقرارالمنظمات المتخصصة 
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مكاد  بإضافةغير مباشر  نو قياـ االنساف مباشرة اك بطريؽكعرفت منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية التمكث بأ
بالمكارد البيكلكجية  ف تعرض صحة االنساف لمخطر اك تمستترتب عمييا اثار ضارة يمكف ااك طاقة الى البيئة 

. كيرل الفقياء في ىذا 8اك االنظمة البيئية عمى نحك يؤدم الى التأثير عمى اكجو االستخداـ المشركع البيئة 
 التعريؼ انو تعريؼ عاـ كمقبكؿ يغمب عميو طابع المركنة.

 ثانيا / انواع التموث 

كالعناصر البيئية االنسانية االنشطة بيف  مستمريتنكع التمكث البيئي تبعا لمعايير تمثؿ نتاج التفاعؿ ال         
كالتطكر التكنكلكجي المتنامي , كالحاؿ كذلؾ...فأنو يمكف تقسيـ التمكث بالنظر الى في ظؿ التقدـ العممي 

يمكف تقسيمو بالنظر الى نطاقو الجغرافي , كأيضا العنصر البيئي تارة كبالنظر الى مصدره تارة اخرل كما 
 كذلؾ عمى النحك االتي : الى طبيعتو  بالنظر الى تبايف اثاره عمى النظاـ البيئي كاخيرا بالنظر

  انواع التموث بالنظر الى العنصر البيئي: -أ

 اليكاء كتمكث الماء.ينقسـ التمكث البيئي بالنظر الى العنصر البيئي الى تمكث التربة كتمكث         

تمكث التربة: يمثؿ تمكث التربة جانبا ىاما مف جكانب مشكمة التمكث البيئي التي منيت بيا البشرية في  -8
العصر الحديث كنتيجة لمتدخؿ االنساني غير المنظـ في النكاميس الككنية كمحاكالتو المستمرة في افساد النظـ 

 .7عمى الحشرات كاآلفات ة كالسيطرة ية الزيادة في انتاجية التربية بغالبيئ

كمما يزيد مف درجة تأثير تمكث التربة كالتي ترجع الى الطبيعة الخاصة لمتربة ككنيا ال تمتاز بالتنقية الذاتية 
بعكس الغالؼ الجكم كالمائي اك تنقيتيا بطيئة الى درجة كبيرة. كتجمع النفايات كالمخمفات يككف في الطبقة 

لمتربة كالتي تؤدم الى تشكيش  ةالكيمائي ةف االرض لذلؾ يحدث تغيير تدريجي في التركيبالحيكية كالسطحية م
كاختالؿ كحدة ىذا الكسط الكيميائي كالغالؼ الجكم. كتنتقؿ ىذه النفايات كالمكاد االخرل مف التربة الى الكائنات 

                                                           

 .65ص  ,مصدر سابؽ  ,عيسى مصطفى حماديف (0)
 
 

 .833-834ص  ,مصدر سابؽ  ,عادؿ ماىر األلفي  (0)
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عكاقب سمبية اخرل , كما اف في اختالؿ جكىرم في عمميات تبادؿ المكاد ك الحية كمنيا االنساف , كتسبب  
 .8ىناؾ مف السمككيات كالممارسات البشرية التي تؤدم الى تمكث البيئة 

       تمكث اليكاء: تعددت المجيكدات الدكلية كالمحمية في محاكلة الكقكؼ عمى المقصكد بتمكث اليكاء.-7
مف انو : يكجد تمكث لميكاء حينما يكجد بو  8968في عاـ  المجيكدات ما ذىب اليو مجمس اكرباكمف قبيؿ تمؾ 

الى اثار ضارة اك إيذاء اك  ك الذم يمكف اف يؤدمحخمؿ كبير في نسب مككناتو عمى النمادة غريبة , اك يكجد 
 .7تضرر

 اكسيكلكجية فكيعرفو العمماء بأنو مكاد صمبة اك سائمة اك غازية في اليكاء بكميات تؤدم الى كقكع اضرار 
اقتصادية اك االثنيف معا باإلنساف كالحيكاف كاآلالت كالمعدات اك تؤدم الى التأثير في طبيعة االشياء كفي 

 .4مظيرىا كخصائصيا الفيزيائية كالكيميائية 

تمكث الماء: تمكث الماء مف اكائؿ المكضكعات التي اىتـ بيا كالمتخصصكف في مجاؿ حماية البيئة كتمكث  -4
بكؿ ما يفسد خصائصيا اك يغير مف طبيعتيا بحيث تصبح غير صالحة لمكائنات الحية التي البيئة المائية 

 تعتمد عمييا في استمرار بقائيا.

مركبات الكيميائية , ال ير في الصفات الطبيعية لمماء بحيث يصير النفط يكيعرفو البعض الى انو : كؿ تغ
. 3مؤثرا عمى حياة الكائنات المستفيدة مف ىذا الماء المخمفات الصناعية , النفايات المشعة , الصرؼ الصحي 

كىذا النكع مف التمكث مف اقدـ المعضالت البيئية كباألخص تمكث البيئة البحرية , كذلؾ يعكد ضيكره الى 
ضيكر ككجكد االنساف عمى كككب االرض مف خالؿ ما يمقيو االنساف مف مخمفات في المياه البحرية اك 

يسبب ضررا بالكائنات البحرية بصكرة خاصة كبمنظر المسطحات المائية عمى كجو المجارم المائية مما 
 .5العمـك

 انواع التموث من حيث مصدره: -ب

 ينقسـ التمكث البيئي استنادا لمصدره الى تمكث طبيعي كاخر صناعي:          
                                                           

 .78-71ص  ,مصدر سابؽ  ,اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة  (2)
 .71ص  ,مصدر سابؽ  ,احمد محمكد سعد  (3)
 .64ص  , اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة , مصدر سابؽ (4)
 .853ص  ,مصدر سابؽ  ,عادؿ ماىر األلفي  (0)
 .67ص ,مصدر سابؽ  ,اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة  (2)
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جانب االنساف , مثؿ  التمكث الطبيعي: ىك التمكث الناتج عف اشتراؾ عدة عكامؿ طبيعية دكف تدخؿ مف -8
جة عف ثكرتيا ـ كالرماد الضخمة الناتمف البراكيف فضال عف كميات الحم مف الغازات التي تتدفؽ االنكاع الضارة

,  باألمراضاليائمة التي قد تحمميا الرياح كالعكاصؼ فتتمؼ النبات كتصيب االنساف  , كمثؿ كميات الرماؿ
ي في السحب الرعدية , كايضا تمكث الماء اك اليكاء عف التفريغ الكيربة كمثؿ اكاسيد النتركجيف الضارة الناتج

 .8بالبكتريا كالجراثيـ نتيجة تعفف اجساد الطيكر كالحيكانات 

 ظاىرةالطبيعية قديـ قدـ البشرية , كمع ذلؾ لـ يشكؿ  الظكاىركىناؾ مف يرل بأف التمكث البيئي الذم ينتج عف 
القانكني لحماية البيئة في كثير مف الدكؿ مف تناكلو كافراد احكاـ قانكنية  التنظيـمقة , كليذا السبب خال مق

 .7خاصة بصدده مثؿ العراؽ كمصر

التمكث الصناعي: ىذه الصكرة مف التمكث تنتج بسبب االنشطة االنسانية كممارسات االنساف في تنظيـ  -7
 .4حياتو في المجاالت المختمفة سكاء أكانت زراعية أـ صناعية أـ ترفييية....الخ 

 انواع التموث بالنظر الى نطاقيا الجغرافي: -ج

 نطاقو الجغرافي الى نكعيف تمكث محمي كاخر عابر الحدكد. ينقسـ التمكث البيئي بالنظر الى            

لدكلة معينة , دكف اف تمتد كىك ذلؾ التمكث الذم يكتمؿ عناصره داخؿ االطار االقميمي التمكث المحمي:  -8
اثاره خارج ىذا االطار يستكم في ذلؾ اف يككف مصدره فعؿ االنساف , حيث يجب اف يككف الفعؿ المنشئ لو 

انساف يقيـ عمى التراب الكطني ليذه الدكلة اك كاف بفعؿ الطبيعة عندما تقع البراكيف اك الزالزؿ اك كاقعا مف 
 .3الفيضانات كتصيب عنصر مف عناصر البيئة المحمية 

التمكث عبر الحدكد: ىك الذم يعبر عف الضرر الذم يصيب الميراث المشترؾ لإلنسانية حيث يتطرؽ ألحد  -7
 .5لسيادة الدكلة عناصره اك بعض اثاره ما يطمؽ عميو بالعنصر االجنبي كالذم ال يخضع 

                                                           

 .868ص  عادؿ ماىر األلفي , مصدر سابؽ , (3)
 .74صفحة  مصدر سابؽ , ,اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة  (4)

 .73ص  ,مصدر سابؽ  ,اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة  (0)
 .66ص  ,مصدر سابؽ  ,أحمد محمكد سعد  (2)
. 66ص  المصدر اعاله , (3)  
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ئيا في منطقة بأنو ىك الذم يككف مصدره العضكم مكجكدا كميا اك جز  8979كقد عرفتو اتفاقية جنيؼ لعاـ 
رة في منطقة تخضع لالختصاص الكطني لدكلة حدث أثاره الضاع لالختصاص الكطني لدكلة معينة كيتخض

 .8اخرل 

 :انواع التموث والنظر الى تباين اثاره عمى النظام البيئي -د

 ينقسـ التمكث بالنظر الى اثاره عمى البيئة الى: التمكث المعقكؿ , كالتمكث الخطر , كالتمكث المدمر 

ددة مف درجات التمكث ال تؤثر عمى التكازف البيئي , كال يصاحبيا ث المعقكؿ )المقبكؿ(: كىك درجة محالتمك  -8
 .7ـ مخاطر رئيسية , كىذا النكع مف التمكث متكاجد في كؿ انحاء العال

التمكث الخطر: ىك الذم يمثؿ خطكرة داىمو عمى الكسط البيئي اذ تتعدل فيو كمية كنكعية الممكثات الحد  -7
بصكرة كاضحة عمى ره السمبي يالذم يمكف القبكؿ بو , كتصاحبو اخطار بيئية عديدة كما كنكعا , كيمارس تأث

 .4االنساف كالحيكاف كالنبات 

كرة لمتمكث , حيث تتعدل فيو الممكثات الحد الخطر لتصؿ الى الحد القاتؿ التمكث المدمر: يعد اخطر ص -4
 .3كالمدمر كالذم ينيار بو النظاـ البيئي كتعطمو عف ام عطاء بسبب اختالؿ التكازف البيئي بصكرة جذرية 

 انواع التموث بالنظر الى طبيعتو: -ه

  يتنكع التمكث البيئي كيختمؼ باختالؼ طبيعتو اك نكع المادة الممكثة الى عدة انكاع منيا التمكث  
 الكيركمغناطيسي , كالتمكث الحرارم , كالتمكث الكيميائي , كالتمكث النفطي , كالتمكث االشعاعي.

التي تنتشر في كؿ ية ىك التمكث الناتج عف التعرض لممكجات الكيركمغناطيس التموث الكيرومغناطيسي: -1
 .5مكاف عمى سطح الكرة االرضية 

                                                           

 .69ص  ,مصدر سابؽ  , عيد محمد مناحي المنكخ العازمي (4)

 .864ص , مصدر سابؽ  ,عادؿ ماىر األلفي  (5)
 .71-69ص  ,مصدر سابؽ  ,عيد محمد مناحي المنكخ العازمي  (0)

 .78ص  ,مصدر سابؽ  ,اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة  (2)
 .865ص  ,مصدر سابؽ  ,عادؿ ماىر األلفي  (3)
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كحيث يعد جسـ االنساف مصدر دائـ لمكجات كيركمغناطيسية , فأف كجكده في مجاؿ اخر لتمؾ المكجات 
كبدرجة اكبر مع تكافؽ تردد المكجات التي يستقبميا مع المكجات الصادرة مف جسمو , يؤدم الى حدكث تداخؿ 

في الجياز العصبي بالكامؿ فضال عف تأثير تمؾ المكجات عمى بعض التفاعالت كمؤثرة بشكؿ اك بأخر 
 الكيميائية التي تجرم في الخاليا الحية بسائر اجزاء الجسـ.

كما ال يمكف تجاىؿ ما تسببو تمؾ المكجات مف حدكث طفرات في الخاليا النباتية التي تغير مف طبيعة كخكاص 
 النبات.

ظاىرة التمكث الحرارم عند كجكد فارؽ ممحكظ في درجات حرارة المياه بيف منطقة تنشأ التموث الحراري:  -2
كاخرل اك بيف عمؽ كأخر في احد المجارم المائية. كتنتشر ىذه الظاىرة بجكار محطات القكل كبصفة خاصة 

 .8بجكار المحطات النككية المستخدمة في تكليد الطاقة الكيربائية 

ينتج عف احتراؽ الكقكد كمخمفات المصانع كالنفايات بشتى انكاعيا , ككذلؾ عف كىذا التموث الكيميائي:  -3
المبيدات الحشرية التي تستخدـ لمقضاء عمى الذباب كالبعكض كالحشرات الضارة لممحاصيؿ الزراعية. كمف تمؾ 

ات الحشرية كاالسمدة زئبؽ كالكادميكـ كالزرنيخ كالسيانيد كالمبيدالمكاد الكيميائية التي تسبب التمكث مركبات ال
 .7الكيميائية كغيرىا 

يدرؾ  يعتبر ىذا النكع مف التمكث اشد كاخطر انكاع التمكث التكنكلكجي حيث انو ال التموث االشعاعي: -4
اف ة في النياية ىي خاليا جسـ االنسبالحس اك الشـ فيك يدخؿ جسـ االنساف دكف ما سابؽ انذار, فالضحي

 .4مادة المشعة كانسجتو التي تصؿ الييا ال

يعد التمكث النفطي مف اخطر انكاع التمكث عمى العنصر البيئي , فبمجرد اختالط النفط التموث النفطي:  -5
منيا ينتشر انتشارا سريعا فكؽ سطحو , نظرا الف كثافتو اقؿ مف كثافة مياه سكاء كاف مادة خاـ اك مشتقا بال

الماء , مما يؤدم الى تككيف سد مانع بيف اككسجيف اليكاء الجكم كسطح الماء , بما يمنع مف التبادؿ الغازم 
 .3بيف اليكاء كالماء 

                                                           

 .867ص  المصدر اعاله , (4)
 .79ص  ,مصدر سابؽ  ,اسماعيؿ نجـ الديف زنكنة  (0)
 .33ص  ,دار النيضة العربية  ,مشكمة تعكيض اضرار البيئة التكنكلكجية  ,سعيد سعد عبد السالـ  (2)

 .871ص  ,مصدر سابؽ  ,عادؿ ماىر األلفي  (3)
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كر كيشمؿ كافة عناصر البيئة المدلكؿ القانكني لمتمكث البد اف يككف مرنا كقابال لمتط نستنتج مف ذلؾ اف
      بالحماية كيكاكب التغيرات التي تطرأ بسبب التطكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة كذات النسؽ السريع.

                                      ة.كتجدد مجاالت االنشطة االنساني كرأينا أيضا اف لمتمكث البيئي اشكاؿ كصكر مختمفة فيك يتعدد بتعدد

                                          

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث                                  

 الجيود الدولية لمكافحة التموث                          

 تفاقـ المشاكؿ كالككارثمع لقد ضير االىتماـ العالمي يحتؿ مكاف الصدارة في المحافؿ الدكلية خاصة         
لمتصدم لكؿ ما يؤثر عمى عناصر البيئة ككاف كمازاؿ  كمف ىنا البد مف كجكد كسائؿ كطرؽ البيئية ,

كالمعاىدات ات يلممنظمات الدكلية عمى المستكييف الدكلي كاالقميمي نشاط لمحد مف التمكث فبدأت تعقد االتفاق
شكمة التمكث , كنذكر مف خالؿ ىذه الدراسة فيما بيف الدكؿ فجاءت االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية تباعا تعالج م

 اىـ المؤتمرات كاالتفاقيات كالمعاىدات التي عقدت عمى الصعيديف الدكلي كاالقميمي لمعالجة مشكمة التمكث:

 اوال/ المؤتمرات الدولية:

 مؤتمر استكيولم: -1
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 باألمـاماـ تزايد االخطار البيئة كتفاقـ مشاكميا , كبناء عمى اقتراح المجمس االقتصادم كاالجتماعي          
 .8االمـ المتحدة حكؿ البيئة االنسانية  المتحدة قررت الجمعية العامة الدعكة الى عقد مؤتمر

. ككاف اليدؼ مف المؤتمر ىك 7لسكيد في مدينة استكيكلـ في ا 8977عقد مؤتمر استكيكلـ لمبيئة البشرية عاـ 
مف ماء كىكاء كارض لمصمحة االجياؿ الحاضرة كالمستقبمية كاشار في ىذا المحافظة عمى مكارد الثركة الطبيعة 

المؤتمر عمى اف يجب التخمص مف المكاد السامة بحيث ال تؤدم الى الحاؽ االضرار الشديدة بالمكارد الطبيعية, 
لجميع الشعكب ضد التمكث , كما اشار ىذا المؤتمر عمى ضركرة التزاـ الدكؿ باتخاذ  كتشجيع الكفاح المشركع

جميع التدابير الفعالة لمنع تمكث البحار بالمكاد التي تعرض لمخطر صحة االنساف كتمحؽ الضرر بالبيئة 
                                                                                                      .4البحرية

كد المشتركة عدا الصيف , اعالف حكؿ البيئة اقرتو جميع الكفكقد اسفر المؤتمر تتكيجا إلعمالو كمناقشاتو عف 
النككية ككسائؿ التدمير الشامؿ لـ تكف كافية , كما  باألسمحةكالمتعمقة  لإلعالفالتي كجدت النصكص النيائية 

مف الميـ طبقا لكجية نظر الصيف اف يشار في االعالف الى اعتبار النزاعات المسمحة مصدر رئيسي انو كاف 
 .3مف مصادر التمكث البيئي 

 :1982مؤتمر نيروبي عام  -2

لمتابعة  8987ايار عاـ  88الى  81لمفترة مف  تـ عقد مؤتمر نيركبي برعاية االمـ المتحدة في كينيا          
 حظيتباالىتماـ الرسمي كاالعالمي الذم  استكيكلـ , لكف ىذا المؤتمر لـ يحضفي مؤتمر  االتفاؽ عميو ما تـ

ىذا المؤتمر استعراض انجازات االمـ في بو المؤتمرات الدكلية االخرل التي تعقدىا االمـ المتحدة . كقد تـ 
المتحدة في تنفيذ خطة العمؿ التي خرج بيا مؤتمر استكيكلـ , كالكقكؼ عمى ابرز التحديات التي كاجييا 

المؤتمر الى بذؿ المزيد مف الجيكد كالتعاكف الدكلي كاالقميمي  كدعىالمجتمع الدكلي في مجاؿ حماية البيئة . 
كما شدد المؤتمركف عمى تعاكف بيف الدكؿ مف اجؿ تكفير افضؿ سبؿ الحماية لمبيئة. لمحد مف انتشار التمكث كال

                                                           

جامعة  –رسالة ماجستير مقدمة الى مجمس كمية القانكف  –الحماية الدكلية لمبيئة اثناء النزاعات المسمحة  –احمد حميد عجـ البدرم  (0)
 .74ص  – 7184 –العراؽ  –بغداد

 .78ص  –مصدر سابؽ  – سى مصطفى حماديفعي (2)

 .78ص  المصدر اعاله , (3)

 .73ص  ,رسالة ماجستير  ,مصدر سابؽ  ,احمد حميد عجـ البدرم ( 0)
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التخفيؼ مف حدة النزاعات المسمحة , كذلؾ النعكاساتيا الخطيرة عمى البيئة كما تـ التأكيد عمى االخطار 
 .8الناتجة عف االسمحة كما تسببو مف اضرار بيئية فادحة قد يصعب معالجتيا 

 ريودي جانيرو: –عالمي لمبيئة والتنمية المؤتمر ال -3

شكؿ بداية ىامة كجديدة مف التعاكف الدكلي  8997عقد ىذا المؤتمر في ريكدم جانيرك بالبرازيؿ عاـ           
 .7في مجاؿ التنمية كالعناية بالبيئة 

الحداث اكقد حظي ىذا المؤتمر بمشاركة دكلية كاسعة تمثمت في اعمى المستكيات اذ برزت عمى سطح 
كالعالقات الدكلية مجمكعة مف قضايا البيئة كمف ىذه القضايا قضية الحماية الدكلية لمبيئة اثناء النزاعات 

المسمحة , التي اصبحت تشغؿ حيزا كبيرا مف اىتماـ رجاؿ القانكف , كمف ىنا فأف المؤتمر قد حمؿ في طياتو 
مؤتمر في ختاـ اعمالو )اعالف ريك ( لبيئة اذ اصدر النتائج قانكنية ىامة في جميع المشاكؿ التي تتعرض ليا ا

( مبدأ يجب االستناد الييا في ادارة الكرة االرضية 77و كافة الدكؿ االعضاء في االمـ المتحدة كتضمف)الذم تبنت
دكؿ اعماؿ القرف الكاحد )ج باسـخطة عمؿ مفصمة عرفت  باإلعالفباعتبارىا دار االنسانية كارفقت 

 .4(كالعشريف

 ثانيا/ االتفاقيات الدولية:

 :1949اتفاقية جنيف الرابعة  -1

تشير الى البيئة بصكرة صريحة , اال انيا تقدـ حماية  ( مف االتفاقية ال54بالرغـ مف اف المادة )          
 مممكسة محددة مف خالؿ خطر تدمير الممتمكات حيث تنص عمى ما يمي:

اك جماعات اك بالدكلة  بأفراد)يحضر عمى الدكلة االحتالؿ اف تدمر ام ممتمكات خاصة ثابتة اك منقكلة تتعمؽ 
اك السمطات العامة اك المنظمات االجتماعية اك التعاكنية , اال اذا كانت العمميات الحربية تقتضي حتما ىذا 

 .3مير(التد

                                                           

 .76ص  ,المصدر اعاله  (2)
 .78ص  , مصدر سابؽ ,عيسى مصطفى حماديف  (3)
 .77رسالة ماجستير ص  ,مصدر سابؽ  ,احمد حميد عجـ البدرم ( 0)
 .8939( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 54المادة )( 2)
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 : 1958اتفاقية جنيف لقانون البحار عام  -2

, كقد اسفر  8958عقدت منظمة االمـ المتحدة المؤتمر االكؿ لمناقشة قانكف البحار في جنيؼ عاـ           
 ىذا المؤتمر عف ابراـ اربع اتفاقيات دكلية ىي:

 .8963يك يكل 81تي اصبحت سارية المفعكؿ في اتفاقية جنيؼ لالمتداد القارم كال -
 .8967سبتمبر  41البحار كالتي دخمت دكر النفاذ في  بأعالياتفاقية جنيؼ الخاصة  -
 . 8963سبتمبر  81اتفاقية جنيؼ لمبحر االقميمي كالمنطقة المالصقة كالتي دخمت دكر النفاذ في  -
الحية في اعالي البحار كالتي اصبحت نافذة اتفاقية جنيؼ الخاصة بالصيد كالمحافظة عمى المكارد  -

 . 8966مارس  71في 

قصد تقنيف ية لقانكف البحار , ألػنيا كانت بمف اف ىذه االتفاقيات االربع قد ارست القكاعد التقميدكعمى الرغـ 
قصد حماية البيئة البحرية , عمى الرغـ مف ذلؾ , فقد ادرؾ المؤتمركف اف لقانكف الدكلي البحرم اكثر منيا با

اعتبارىا المناطؽ الحرة التي ال تخضع منطقة اعالي البحار ىي اكثر المناطؽ تعرضا لمتمكث الذرم , كذلؾ ب
 .8لسيادة اية دكلة , كتمجأ الدكؿ المتقدمة تكنكلكجيا الى اجراء تجاربيا النككية اك تصريؼ مخمفاتيا المشعة فييا

 :1954اتفاقية لندن الدولية لمنع التموث بزيت البترول في البحار عام  -3

حكؿ تزايد حاالت  8951عاـ  المتحدة لألمـعمى اثر مناقشات المجمس االقتصادم كاالجتماعي التابع          
دكلي لعالج مشكمة تمكث التمكث البحرم الناشئ عف تفريغ البتركؿ مف السفف كغيرىا انعقد في لندف مؤتمر 

. كاسفر ىذا المؤتمر عف ابراـ اتفاقية دكلية 8953مايك  87أبريؿ الى  76البيئة البحرية بالبتركؿ في الفترة مف 
 .8953مايك  76كاصبحت سارية المفعكؿ في  8953مايك عاـ  87في 

نة كتيدؼ ىذه االتفاقية كتعديالتيا المتالحقة الى مكافحة التمكث البحرم بزيت البتركؿ كذلؾ بتحديد مناطؽ معي
 .7خمفاتو فييا حضر التصريؼ العمدم لمزيت كمب

 : 1967ية الفضاء الخارجي لعام اتفاق -4

                                                           

 .884-887ص  ,مصدر سابؽ  ,رياض صالح ابك العطا  (0)
 .888-881ص  المصدر اعاله ,( 2)
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ابرمت ىذه االتفاقية بناء عمى اقتراح مف الكاليات المتحدة االمريكية كاالتحاد السكفيتي السابؽ , حيث           
الستعماالت الفضاء الخارجي في االغراض السممية اعدت المجنة القانكنية المتفرعة عف لجنة االمـ المتحدة 

 . 8967اكتكبر  81, كاصبحت سارية المفعكؿ في  8967يناير  77مشركعيا الذم تـ التكقيع عميو في 

كلقد تضمنت ىذه االتفاقية مجمكعة مف المبادئ التي تحكـ نشاط الدكؿ في استكشاؼ الفضاء الخارجي 
 راـ السماكية. كمف  االحكاـ التي قررتيا:كاستعمالو بما في ذلؾ القمر كاالج

, كمف ثـ يككف لكؿ  لإلنسانيةالتأكيد عمى الطبيعة القانكنية لمفضاء الخارجي باعتباره تراثا مشتركا  .8
 الدكؿ حرية استكشافو كاستعمالو دكف ام تمييز كعمى قدـ المساكاة )المادة 
مف االتفاقية (. كعدـ  ⁄ 

 .8البحار , حر كلمجميع االنتفاع بو  بأعاليدكلة فيك اسكة  خضكعو لمسيادة االقميمية ألية

 

التزاـ الدكؿ االطراؼ بأف تقصر استعماليا لمفضاء الخارجي عمى االغراض السممية فقط . كيحضر  .7
 .7 رب بأم نكع مف انكاع االسمحة عميواك قكاعد عسكرية اك اجراء أية تجا منشآتعمييا انشاء أية 

التزاـ الدكؿ االطراؼ , اثناء استخداميا لمفضاء الخارجي , بعدـ احداث أم تمكث ضار ببيئة المناطؽ  .4
 .4كبيئتيا التي يتككف منيا , ككذلؾ أية تغيرات ضارة بمحيط الكرة االرضية 

مسؤكلية الدكؿ االطراؼ عف االنشطة القكمية التي تباشرىا في الفضاء الخارجي , سكاء قامت بيا  .3
 ت حككمية اك غير حككمية.                                                                                             ىيئا

 :4ثالثا/ المعاىدات الدولية

 المعاىدات الدكلية لمكافحة التمكث كلعؿ اىـ ىذه المعاىدات: كضعت الدكؿ العديد مف

: فقد عرفت ىذه المعاىدة لحظر التجارب النككية في الجك كالفضاء 8964معاىدة مكسكك لعاـ           
الخارجي كتحت الماء كما تضمنت ىذه المعاىدة تعيد كؿ عضك في ىذا االتفاؽ بتحريـ كمنع كعدـ اجراء ام 

                                                           

 .8967( مف اتفاقية الفضاء الخارجي لعاـ 7المادة )( 3)
 .8967مف اتفاقية الفضاء الخارجي لعاـ  7-8( فقرة 3المادة ) (0)

 .8967مف اتفاقيات الفضاء الخارجي لعاـ ( 7)فقرة  (9)المادة  (2)

 .81ص  ,مصدر سابؽ  ,عيسى مصطفى حماديف ( 3)
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تو الشرعية في تجربة لتفجير سالح نككم , اك ام تفجير نككم اخر في ام مكاف تحت اشرافو اك تحت سمط
 الجك اك في ام مكاف اخر.

: فقد تضمنت ديباجة ىذه المعاىدة اف الدكؿ التي 8966معاىدة منع انتشار االسمحة النككية لسنة           
االجراءات  كضعت ىذه المعاىدة مدركة ذلؾ مف ضركرة بذؿ كؿ جيد لمنع خط قياـ ىذه الحرب كضركرة اتخاذ

                                                                                       التي تكفؿ أمف الشعكب
التي تضمنتيا العديد مف بيئة نظيفة اصبح مف الحقكؽ االساسية  اف حؽ االنساف في الحياة في نستنتج مف ذلؾ

 بح مختصة بحماية البيئة.االتفاقيات خاصة ما صدر منيا في اطار المنضمات الدكلية كىذا ما يجعميا تص

        

                                   

 الخاتمة                                        

 عرضنا عمى صفحات ىذا البحث حماية البيئة كذلؾ مف خالؿ ثالثة مباحث        

لمحماية ثـ تطرقنا بعد ذلؾ الى المبحث االكؿ خصص لماىية البيئة فعرضنا مفيـك البيئة باعتبارىا محال 
كالمبحث الثاني تطرقنا الى التمكث البيئي مف خالؿ بياف  عناصر البيئة ككذلؾ بياف مصادر القانكف البيئي.

كقد اتضح مف ىذا  اما المبحث الثالث فتطرقنا الى الجيكد الدكلية لمكافحة التمكث . مفيكمو ككذلؾ عناصره.
 اىميا فيما يمي: مف النتائج نكجز العرض مجمكعة

اف اهلل سبحانو كتعالى خمؽ السمكات كاالرض كما بينيما مف كائنات حية كككاكب كاجراـ كنجكـ عمى كضع  -8
تككف فيو ىذه المخمكقات صالحة لمحياة عمى كجو االرض كلكف تدخؿ االنساف بتصرفاتو في ىذا الككف افسده 

االخرل مما دفع البشرية الكائنات الحية االمر الذم ادل الى االضرار بالبيئة التي يعيش فييا ىذا االنساف ك 
اجراءات مضادة لمتصرفات التي اضرت بالبيئة كذلؾ بيدؼ  باتخاذجمعاء الى ضركرة التدخؿ العكسي ,ام 

 اعادة التكازف المفقكد الييا. 

اف االدب القانكني حرص عمى تعريؼ البيئة مف خالؿ مصطمح )حماية البيئة( كلمبيئة عناصر غير حية  -7
 التراب( كعناصر حية )االنساف , الحيكاف , النبات(., اليكاء  ,ثؿ )الماء تتم
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اف المدلكؿ القانكني لمتمكث البد اف يككف مرنا كقابال لمتطكر كيشمؿ كافة عناصر البيئة بالحماية كيكاكب  -4
 بسبب التطكرات العممية كالتكنكلكجية اليائمة كذات النسؽ السريع .التغييرات التي تطرأ 

تكجد جيكد دكلية حكؿ حماية البيئة مف التمكث كىذه الجيكد تتمثؿ في االتفاقيات كالمؤتمرات الدكلية  -3
تناكؿ التمكث البيئي بشكؿ عاـ االقميمية اك العالمية لمكاجية اضرار التمكث اال اف ىذه االتفاقيات الدكلية لـ ت

 تصرت عمى التمكث بالبتركؿ اك التمكث بالمكاد النككية.كاق

 التوصيات:

 ندعك الى ايجاد نظاـ التأميف االلزامي لكافة النشاطات التي يمكف اف ينجـ عنيا ضرر بيئي. -8

نشاط خطر اك ضار بالبيئة كاف يتـ كضعيا في كؿ فرض ضريبة التمكث عمى المشرع العراقي بأف يندعك  -7
 صندكؽ خاص لتعكيض االشخاص المضركريف مف نشاط بيئي.
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