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 الوحدة التعميمية األولى
 مفيوم البيئة

  

  الكممات المفتاحية:
 تموث بيئي. –نظام بيئي  –بيئة 

 

  الممخص:
  ىناك تعريف عممي لمبيئة يركز عمى الوسط الذي يعيش فيو اإلنسان وتفاعمو مع غيره من

الكائنات الحية، وتعريف قانوني ضيق لمبيئة يركز عمى الوسط الطبيعي الذي يعيش فيو اإلنسان 
بما يشممو من ىواء وماء وتربة وتعريف آخر موسع يضيف لموسط الطبيعي ما يقيمو اإلنسان 

 الوسط االصطناعي(. من منشآت )
  .أىم عناصر البيئة المحمية قانونًا: اليواء الجوي، المياه العذبة، البيئة البحرية، التربة 
  تعاني البيئة من مصادر تيديد مختمفة أىميا: استنزاف الموارد البيئية، والتموث البيئي بأنواعو

 المختمفة.
 

 األىداف التعميمية:

 يكون الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة يجب أن 

 .التعرف عمى المفيوم العممي والقانوني لمبيئة 
 .التعرف عمى أىم ما يمثل تيديدًا لمبيئة بعناصرىا وقطاعاتيا المختمفة 
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 تعريف البيئة: -أولً 
يتصف مصطمح البيئة بالغموض الشديد، ولذا فإن اآلراء الفقيية مختمفة حول تعريفو، بل يعتبر الكثيرون 

.وترجع صعوبة تعريف البيئة إلى تعدد (1)فيوم البيئة من أكثر المفاىيم العممية تعقيدًا وصعوبةأن م
 مجاالتيا، واختالف مفيوميا باختالف تمك المجاالت، سواء العممية البحتة أو القانونية.

وضوحًا ليذا سنحاول عرض تعريف البيئة: لغويًا، وعمميًا، وقانونيًا، عمى أمل التوصل إلى مفيوم أكثر 
 المصطمح الغامض وذلك عمى النحو التالي:

 التعريف المغوي لمبيئة: -1
البيئة في المغة مشتقة من الفعل )بوأ( و )تبوأ( أي نزل وأقام. والتبوء: التمكن واالستقرار والبيئة: 

فيو منزلو  . والبيئة بمعناىا المغوي الواسع تعني الموضع الذي يرجع إليو اإلنسان، فيتخذ(2)المنزل
ومعيشتو، ولعل ارتباط البيئة بمعنى المنزل أو الدار لو داللتو الواضحة حيث تعني في أحد جوانبيا تعمق 
قمب المخموق بالدار وسكنو إلييا، ومن ثم يجب أن تنال البيئة بمفيوميا الشامل اىتمام الفرد كما ينال 

 بيتو ومنزلو اىتمامو وحرصو.

( كما جاء في قاموس "ويبستر" مجموع Environmentيعني اصطالح البيئة )أما في المغة اإلنكميزية ف
الظروف االجتماعية والثقافية التي تؤثر عمى حياة الفرد أو جماعة، كالعرف والقوانين، والمغة والدين، 

 .(3)والمنظمات االقتصادية والسياسية

بأنيا مجموع العناصر الطبيعية ( Environmentوفي المغة الفرنسية عرف قاموس "الروس" البيئة )
 .(4)والصناعية التي تمارس فييا الحياة اإلنسانية

نالحظ من العرض السابق أن المعنى المغوي لكممة )بيئة( يكاد يكون واحدًا بين مختمف المغات، فيو 
ينصرف إلى المكان أو الوسط الذي يعيش فيو الكائن الحي بوجو عام، كما ينصرف إلى الظروف 

 ة بذلك الكائن، أيًا كان طبيعتيا، ظروف طبيعية أو اجتماعية أو بيولوجية.. إلخ.المحيط

 

                                                        

 .33، ص7997( د. فشط طبٌؼ اٌٙش٠ش، عشائُ ر٠ٍٛش اٌج١ئخ، دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ دوزٛساٖ، عبِؼخ اٌمب٘شح، 1)

 .57( اٌّؼغُ اٌٛع١ؾ، داس اٌؾذ٠ش ٌٍطجغ ٚإٌشش، ث١شٚد، ص2)

(3 )Webstar's third new internationally dictionary, vol1, 1986, p.760. 

، 7994( روش ٘زا اٌزؼش٠ف ٌذىذ.ػجذ اٌٛ٘بة ِؾّذ ػجذ اٌٛ٘بة، اٌّغؤ١ٌٚخ ػٓ األػشاس إٌبرغخ ػٓ رٍٛس اٌج١ئخ، سعبٌخ دوزٛساٖ، ط اٌمب٘شح، 4)

 .23ص
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 التعريف العممي لمبيئة: -2
يرجع الفضل األول في تحديد مفيومة البيئة العممي، إلى العمماء العاممين في مجال العموم الحيوية 

وىو كل ما « البيئة الحيوية»ليما والطبيعية، فيرى البعض أن لمبيئة مفيومان يكمل بعضيما البعض، أو 
يختص ال بحياة اإلنسان نفسو من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل عالقة اإلنسان بالكائنات الحية، 

وىذه « البيئة الطبيعية أو الفيزيقية»الحيوانية والنباتية، التي تعيش في صعيد واحد. أما ثانييما وىي 
 .(5)اوتو أو تموثو وغير ذلك من الخصائص الطبيعية لموسطتشمل موارد المياه وتربة األرض والجو ونق

ويرى البعض اآلخر أن البيئة تعني الوسط الذي يعيش فيو الكائن الحي أو غيره من مخموقات اهلل وىي 
 .(6)تشكل في لفظيا مجموع الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي عمى بقائو ودوام حياتو

مى اإلنسان باعتباره أحد مكونات البيئة الفاعمة، فيعرف البيئة بأنيا كل ويحاول اتجاه آخر التركيز ع
مكونات الوسط الذي يتفاعل معو اإلنسان مؤثرًا ومتأثرًا، أو ىي اإلطار الذي يعيش فيو اإلنسان ويحصل 
منو عمى مقومات حياتو، من غذاء وكساء ودواء ومأوى، ويمارس فيو عالقاتو مع أقرانو من بني 

 (7)البشر.

ويبدو أقرب لمحقيقة العممية القول إن البيئة ىي مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية التي تتجاور في توازن، وتؤثر عمى اإلنسان والكائنات األخرى بطريق مباشر أو 

 غير مباشر.

كب: فيناك البيئة الطبيعية بمكوناتيا التي وىذا التعريف يبصر بأن البيئة اصطالح ذو مضمون مر 
أودعيا اهلل فييا، وتشمل الماء واليواء والتربة وأشعة الشمس، وما يعيش عمى تمك العناصر والمكونات 
من إنسان ونبات وحيوان. وىناك البيئة االصطناعية وىي تشمل كل ما أوجده تدخل اإلنسان وتعاممو مع 

 (8)مدن والمصانع  والعالقات اإلنسانية واالجتماعية التي تدير ىذه المنشآت.المكونات الطبيعية لمبيئة، كال

  

                                                        

 .6، ص١ِ7975خ، ِىزجخ ػ١ٓ شّظ، اٌمب٘شح، ( اٌذوبرشح وّبي اٌذ٠ٓ ؽى١ُ، أ١ِٓ ِؾغٓ، اٌغ١ذ ؽّذاْ، اٌج١ئخ فٟ اٌذٚي إٌب5)

 .28-27َ، ص7984ٖ، 7435ػالعٗ(، داس اٌؼٍَٛ، اٌش٠بع،  –أؽىبِٗ  –( د. فّٟٙ ؽغٓ أ١ِٓ، رٍٛس اٌٙٛاء )ِظبدسٖ 6)

 .6-5، ص7987( د. أؽّذ سش١ذ، ػٍُ اٌج١ئخ، ِؼٙذ اإلّٔبء اٌؼشثٟ، ث١شٚد، 7)

 .65، ص7997ج١ئخ، دساعخ رؤط١ٍ١خ فٟ األٔظّخ اٌٛؽ١ٕخ ٚاالرفبل١خ، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، اٌش٠بع، ( د. أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، لبْٔٛ ؽّب٠خ ا8ٌ)
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 التعريف القانوني لمبيئة:-3
تختمف األنظمة التشريعية فيما بينيا في نظرتيا لمبيئة ومكوناتيا، فبعض األنظمة يقول بمفيوم واسع ليا، 

والبعض اآلخر تبنى مفيومًا ضيقًا لمبيئة، حيث أن البيئة بالنسبة ليا تشمل الوسطين الطبيعي والصناعي 
 بحيث تشمل البيئة بالنسبة ليا الوسط الطبيعي فقط.

وميما يكن من أمر وعمى الرغم من الغموض الذي يكتنف مفيوم البيئة والصعوبات التي تحيط بتعريفيا، 
ىا موضوعًا لمحماية إال أن األمر ال يخمو من محاوالت تشريعية لتعريف البيئة وتحديد مفيوميا باعتبار 

 القانونية.

 وسأقوم بتوضيح تعريف البيئة في التشريع المصري والتشريع السوري وذلك كما يمي:

 القانون المصري: -أ
بشأن البيئة، المفيوم الموسع لمبيئة، عند تعريفو ليا  1994لسنة  4تبنى المشرع المصري في القانون رقم 
المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويو من »بأنيا في المادة األولىمن القانون المذكور 

وىكذاجعل المشرع المصري « مواد وما يحيط بيا من ىواء وماء وتربة وما يقيمو اإلنسان من منشآت
 البيئة شاممة لكل منالوسطين الطبيعي والصناعي.

 القانون السوري: -ب
المحيط الذي تعيش »البيئة في مادتو األولى بأنيا  2002لعام  50عرف المشرع السوري في القانون رقم 

ونالحظ « فيو األحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء واليواء واألرض وما يؤثر عمى ذلك المحيط
 من التعريف أن المشرع السوري يتبنى المفيوم الضيق لمبيئة فيقصرىا عمى الوسط الطبيعي فقط.

ة في تحديد معنى البيئة أنيا عكست من ناحية وجية نظر التشريعات نستخمص من عرض األمثمة السابق
الوضعية لعدد من الدول، في مفيوميا لمبيئة، من خالل عناصرىا المشمولة بالحماية، كما كشفت من 
ناحية أخرى اختالف األنظمة القانونية عند تناوليا لعناصر البيئة المقصودة في القانون، ىل يقصد بيا 

 بيعية، أم يضاف إلييا العناصر المستحدثة المنشأة بواسطة اإلنسان.العناصر الط
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 النظام البيئي والتوازن اإليكولوجي: -ثانياً 
إن البيئة بمفيوميا السابق، يحكميا ما يسمى بالنظام البيئي، والتوازن اإليكولوجي وىما فكرتان متالزمتان 

 من الناحية العممية.

يتفاعل معو ويؤثر فيو عن طريق المجتمع ومن خاللو. والظواىر البيئية  واإلنسان جزء من نظام معقد
الناتجة عن التغيرات التي يحدثيا اإلنسان في بيئة األرض من خالل األنشطة المختمفة التي يقوم 

 .(9)بيا،اليمكن فيميا إال في إطار عالقة ثالثية تبادلية تقوم بين اإلنسان والمجتمع والبيئة

وحدة أو قطاع معين من الطبيعة بما تحويو »ظام البيئي كما عرفو البعض ىو عبارة عن وعميو فإن الن
من عناصر وموارد حية نباتية وحيوانية، وعناصر وموارد غير حية، تشكل وسطًا حيويًا تعيش فيو 
ا، عناصره وموارده في نظام متكامل، وتسير عمى نيج طبيعي، ثابت ومتوازن، تحكمو القدرة اإلليية وحدى

 .(10)«دون أي تدخل بشري أو إنساني

إن النظام البيئي »ويعرفو البعض اآلخر بقولو 
عبارة عن وحدة بيئية متكاممة تتكون من كائنات 
حية ومكونات غير حية متواجدة في مكان 
معين، يتفاعل بعضيا ببعض، وفق نظام دقيق 
ومتوازن، في ديناميكية ذاتية، لتستمر في أداء 

 .(11)«استمرارية الحياةدورىا في 

نالحظ أن القاسم المشترك بين ىذين التعريفين 
يدور حول عالقة الكائنات الحية في منطقة ما، 
ووسطيا المحيط، قائمة عمى التأثير المتبادل. 

، أن نعرف النظام البيئي بشكل مبسطلذلك يمكن 
 .(12)«والوسط المحيط بيا

 

                                                        

 .52، ص7998( د. سػٛاْ اٌؾبف، ؽك اإلٔغبْ فٟ ث١ئخ ع١ٍّخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ، سعبٌخ دوزٛساٖ، ط اٌمب٘شح، 9)

ٓ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌّٛاص١ك اٌذ١ٌٚخ، ِغٍخ اٌجؾٛس اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ، ط إٌّظٛسح، ( د. أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، اٌج١ئخ ٚؽمٛق اإلٔغبْ فٟ اٌمٛا10١ٔ)

 .3، ص7994، أثش٠ً، 75اٌؼذد 

 .77، ص7999( د. ؽغٓ شؾبرٗ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ف١شٚط اٌؼظش، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 11)

 .27، ص2337، سعبٌخ دوزٛساٖ، ط ػ١ٓ شّظ، «ِمبسٔخ دساعخ » ( د. ػّبس اٌزشوبٚٞ، ِغؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ػٓ أػشاع اٌزٍٛس اٌج١ئٟ 12)
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والنظام  قطاعًا معينًا من الطبيعةجممة من التفاعالت الدقيقة بين الكائنات الحية التي تستوطن »بأنو 
 البيئي بيذا المعنى يقوم عمى نوعين من العناصر:

وىي عديدة تشمل اإلنسان، والنبات والحيوان، وتعيش ىذه العناصر عمى النوع األول: العناصر الحية:
بالعناصر األخرى، ويؤثر فييا، ويؤدي دورًا اختالف أشكاليا، في نظام حركي متكامل، كل عنصر يتأثر 

خاصًا بو، ويتكامل مع أدوار العناصر األخرى، ويأتي اإلنسان عمى قمة ىذه العناصر فينسق بينيا 
 ويسخرىا لخدمتو.

وأىميا الماء واليواء والتربة، وكل عنصر منيا يشكل محيطًا خاصًا النوع الثاني: العناصر غير الحية:
 -محيطات –أنيار –المائي ويشمل كل ما عمى األرض من مصطمحات مائية )بحار بو، فيناك المحيط

بحيرات( وىناك المحيط الجوي أو اليوائي ويشتمل عمى غازات وجسيمات وأبخرة وذرات معادن. وأخيرًا 
 ىناك المحيط اليابس أو األرضي ويشمل الجبال واليضاب والتربة.

بط ببعضيا البعض، وبمكونات العالم الحي، أو العناصر ويالحظ أن ىذه األوساط أو المحيطات ترت
الحية السابق ذكرىا، بعالقات متكاممة متوازنة واالختالل الذي يمحق بالتوازن البيئي يتأتى من 
ازديادأونقصان، غير طبيعي، لعنصر من عناصر النظام البيئي، الذي يحكم كل بيئة من تمك البيئات، 

اء، أو اليواء، أو التربة، أو انقراض بعض النباتات أو الحيوانات أو بفعل تأثير خارجي، كتموث الم
ويمثل اإلنسان أحد العوامل اليامة في ىذا النظام البيئي، بل ىو يعتبر  من أىم عناصر  (13)غيرىا

االستيالك التي تعيش عمى األرض، ولذلك فإن اإلنسان إذا تدخل في ىذا التوازن الطبيعي دون وعي أو 
 (14)نو يفسد ىذا التوازن تمامًا.تفكير، فإ

 

  

                                                        

 .68( د. أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ِشعغ عجك روشٖ، ص13)

 .24( د. ػّبس اٌزشوبٚٞ، ِشعغ عجك روشٖ، ص14)
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 عناصر البيئة المحمية قانوناً 

بالتنظيم القانوني –في معظم األنظمة القانونية  –سنقوم بعرض أىم عناصر البيئة التي تناوليا المشرع 
 والحماية التشريعية وذلك في الفروع التالية:

 اليواء الجوي -أولً 

فيو سر الحياة، أو روح الحياة كما كان يسمى في الحضارات يعتبر اليواء من أثمن عناصر البيئة، 
اإلنسانية القديمة، وىو ضروري لجميع الكائنات الحية، وخاصة اإلنسان الذي ال يستطيع أن يستغني عنو 

ويمثل اليواء بيئة الغالف الجوي المحيط باألرض، ويسمى عمميًا بالغالف  (15)ولو لمحظات معدودة
 غازات تعتبر من مقومات الحياة لمكائنات الحية كاألوكسجين والنتروجين. الغازي ألنو يتكون من

وليذا فإن أية تغيرات تطرأ عمى المكونات الطبيعية لميواء الجوي، تؤدي إلى تأثيرات سمبية عمى ىذه 
 الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات.

خالل بتوازن المكونات الطبيعية لميواء عمى وقد كان لنشاط اإلنسان في العصر الحديث، أثرًا كبيرًا في اإل
نحو يحمل أخطارًا جسيمة عمى الحياة عمى ظير األرض بما أدخمو بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، من 

 (16)موارد أو طاقة في الغالف الجوي.

 وقد تنبيت الدول لخطورة المساس بالبيئة الجوية، وانعكاس أثر ذلك عمى سائر الكائنات الحية عمى
األرض، فبادرت بإصدار القوانين والتشريعات المختمفة التي تيدف في مجموعيا، إلى منع انبعاث 
المموثات اليوائية كاألبخرة واإلشعاعات وما شابو ذلك أو الحد منيا ما أمكن، خاصة بعد أن ثبت عميمًا 

 أن نسب تموث اليواء تزداد بمعدالت خطيرة.

قانون اليواء النظيف، الذي تم تعديمو  1963ديسمبر  27در في ففي الواليات المتحدة األمريكية ص
( وفي فنمدا صدر قانون حماية 1991، 1971، 1970، 1969، 1967، 1966وتطويره عدة مرات )

. وفي مصر صدرت العديد من القوانين والقرارات الخاصة بحماية البيئة اليوائية، 1982اليواء عام 

                                                        

 .7، ص7993( د. ػٍٟ ِٛعٝ، اٌزٍٛس اٌغٛٞ، داس اٌفىش اٌّؼبطش، ٌجٕبْ، 15)

ٛائٟ: د.ػٍٟ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ٚ د.ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌّشػٟ ػشفبد، رٍٛس اٌج١ئخ صّٓ ٌٍّذ١ٔخ، اٌّىزجخ األوبد١ّ٠خ، ( ساعغ ثشؤْ ِخبؽش اٌزٍٛس ا16ٌٙ)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 63، ص7997اٌمب٘شح، 
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يئة اليواء الجوي نظيفة خالية من أية مموثات قد تؤدي إلى اإلضرار وكميا تيدف إلى المحافظة عمى ب
 (17)بمكوناتيا وعناصرىا.

كذلك نجد معظم الدساتير في العالم قد بدأت تقرير الحق في بيئة نظيفة ضمن نصوصيا، حتى غدا 
 (18)الحق في بيئة سميمة من أىم الحقوق التي اعترف بيا المشرع لإلنسان. 

توى الدولي اىتمام واضح بضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير الفنية لحماية البيئة وقد برز عمى المس
اليوائية، وىذه القواعد الفنية تيدف إلى الوقاية من األضرار البيئية في المستقبل، وذلك برصد مصادر 

حض لذلك  (19)حركة المموثات ومسالكيا والتعرف عمى المخاطر واألضرار التي يمكن أن تؤدي إلييا.
، الدول المشاركة عمى 1972مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية الذي انعقد في استكيولم عام 

 إقامة األدوات والبرامج والنظم العممية، القادرة عمى رقابة المصادر التي تموث البيئة الجوية.

 

 المياه العذبة -ثانياً 

%( من الحجم الكمي لمياه 3الحية، وتمثل المياه العذبة )المياه العذبة ىي عصب الحياة ألغمب الكائنات 
األرض، وىذه النسبة بالرغم من ضآلتيا، فإنيا تواجو إشكاالت عديدة تتمثل في التدىور المضطرد في 
نوعيتيا وفي صالحيتيا لموفاء باالستخدامات المقصودة منيا، بسبب التموث الناشئ عن األنشطة الرئيسية 

نقالب الصناعي اليائل، واالنفجار السكاني وغير ذلك من األسباب التي أدت إلى المختمفة، وعن اال
 تموث المياه وجعميا غير صالحة لالستخدامات الالزمة لمحياة.

لذلك لم يغب عن مشرعي الدول عامة، النتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب عمى تموث المياه العذبة، 
 لوجي لألرض وعمى استمرار الحياة البشرية فييا.وآثارىا المدمرة عمى التوازن اإليكو 

لذلك صدرت في العديد من الدول قوانين خاصة بترشيد استخدام المياه العذبة والمحافظة عمى نقائيا 
بشأن المياه وقد حرص  1992يناير  3في  3/92ومنع تمويثيا. ففي فرنسا مثاًل صدر القانون رقم 

المبادئ الرئيسية، حيث نص عمى أن الماء يعد جزءًا من الثروة المشرع الفرنسي فيو عمى تأكيد بعض 
 العامة المشتركة لألمة، وأن حمايتو والمحافظة عمى قيمتو وتطوير مصادره تمثل مصالح عامة.

                                                        

 .7997( أظش ِغّٛػخ رشش٠ؼبد ؽّب٠خ اٌٙٛاء ِٓ اٌزٍٛس فٟ عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌشؤْٚ اٌّطبثغ األ١ِش٠خ، اٌمب٘شح، 17)

 .7987، ٚدعزٛس إٌٙذ ٌؼبَ 7984، ٚدعزٛس ٌٕ٘ٛذا ٌؼبَ 7979( ِٓ رٌه دعزٛس إعجب١ٔب ٌؼبَ 18)

، 2332، ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ؽٛي ٘زا اٌّٛػٛع أظش: د.ِؾّذ ؽغ١ٓ ػجذ اٌمٛٞ، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ اٌٙٛائ١خ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح

 ِٚب ثؼذ٘ب. 776ص

 .258عالِخ، لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ِشعغ عجك روشٖ، ص( د. أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ 19)
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 وفي مصر، أصدر المشرع العديد من القوانين واألنظمة الخاصة بحماية بيئة المياه العذبة واألنيار منيا:

في شأن  1982لسنة  48في شأن صرف المخمفات السائمة، والقانون رقم  1962لسنة  93القانون رقم 
 حماية نير النيل والمجاري المائية من التموث الذي نص عمى عدة أحكام ميمة منيا:

يحظر صرف أو إلقاء المخمفات الصمبة أو السائمة أو الغازية، من العقارات والمحال والمنشآت  -أولً 
عية والسياحية، ومن عمميات الصرف الصحي وغيرىا، في مجاري المياه، إال بعد التجارية والصنا

 (20)الحصول عمى ترخيص من وزارة الري.

يجب عمى المنشآت التي يرخص بإقامتيا، وقبل بداية نشاطيا، توفير خدمات لمعالجة ما ينتج  -ثانياً 
ة والسياحية وغيرىا الموجودة في عنيا من مخمفات. وىذا االلتزام يسري عمى مالك العائمات السكني

 (21)مجرى النيل وفروعو، ويجري تفتيش دوري عمى ىذه العائمات.

ويحظر عمى الوحدات النيرية المتحركة المستخدمة لمنقل أو السياحة أو غيرىا، السماح بتسريب الوقود 
 والمستخدم لتشغيميا، في مجاري المياه.

أو استخداميا ألنواع المواد الكيماوية لمقاومة اآلفات الزراعية،  عمى وزارة الزراعة عند اختيارىا -ثالثاً 
 (22)مراعاة أال يكون من شأن استعماليا تمويث مجاري المياه.

عمى وزارة الزراعة عند اختيارىا ألنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية، مراعاة أال يكون  -رابعاً 
 (23)ي المياه.من شأن استعماليا إحداث تموث لمجار 

ىذا وقد فرض القانون عدة جزاءات جنائية عمى مخالفة أحكامو، تدور بين الحبس والغرامة، فضاًل عن 
 (24)جزاءات سحب التراخيص واإلزالة أو التصحيح بالطريق اإلداري عمى نفقة المخالف.

دورًا ميمًا في مجال رصد وعمى المستوى الدولي نستطيع أن نؤكد أن برنامج األمم المتحدة لمبيئة، يمعب 
دارتيا،  مموثات المياه العذبة ومياه الشرب. فإذا كان من أىدافو العامة تشجيع تخطيط الموارد الطبيعية وا 
ومساعدة الدول في مجيوداتيا نحو الحفاظ عمى البيئة، فإن من أىدافو الخاصة العمل عمى تحسين جودة 

 المياه المخصصة لالستيالك اآلدمي.
                                                        

(
20

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ.2( اٌّبدح )

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ.4( اٌّبدح )21)

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ.73( اٌّبدح )22)

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ.77( اٌّبدح )23)

ؽٍٛاْ ٌٍذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ، ( ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً أظش: د.أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌج١ئخ ٔٙش ا١ًٌٕ، ِغٍخ ؽمٛق 24)

 .57-32، ص7999د٠غّجش  -اٌؼذد اٌضبٟٔ، ١ٌٛ٠ٛ
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مة الصحة العالمية أكثر المنظمات الدولية اىتمامًا بشؤون الحفاظ عمى بيئة المياه العذبة، ولعل منظ
حيث تبذل جيودًا كبيرة في رصد نوعية المياه عمى مستوى الدول كافة، من حيث نشر المعمومات 

ثارًا ضارة المقارنة عن مؤشرات نوعية المياه الالزمة لالستيالك اآلدمي، وتحديد المموثات التي ترتب آ
 بالصحة العامة وخصوصًا تأثيراتيا السمبية عمى األجيزة الحيوية.

 وفي نطاق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، فقد أنشئت لجان خبراء إلدارة بيئة المياه، ومجموعة عمل
 لمعالجة مموثات المياه باستخدام التقنيات الحديثة.

مت لجنة تحديات المجتمع الحديث التي تعمل في إطار حل ومن حيث تقنيات مكافحة تموث المياه، اىت
شمال األطمسي، بتقييم التقنيات المستخدمة في معالجة المياه المستعممة، مع إجراء مقارنة لموسائل التقنية 

 (25)المختمفة وبيان مدى جدواىا.

 البيئة البحرية -ثالثاً  

% من سطح األرض، 71فيي تغطي أكثر من تمعب البحار والمحيطات دورًا ميمًا في حياة اإلنسان، 
وبالتالي فيي تسيم بنصيب وافر من الحفاظ عمى التوازن البيولوجي لمكرة األرضية، يضاف إلى ذلك أن 
البحار والمحيطات تتمتع بأىمية اقتصادية كبرى لإلنسان، فيي مصدر لغذائو، ومصدر لمطاقة، ومصدر 

مختمفة، وسبيل لمنقل والمواصالت ومجال لمترفيو واالستجمام لمعديد من الثروات المعدنية والنباتية ال
 (26)والسياحة ..إلخ.

فقط ظل اإلنسان لمدة طويمة ينظر إلى البحار والمحيطات بوصفيا قادرة بسبب مساحتيا الواسعة عمى 
 استيعاب كل ما يمقى فييا من مخمفات ومواد، وأنيا قادرة عمى تنظيف نفسيا بنفسيا.

ت الحديثة أثبتت خطأ ىذا التصور وكشفت ما تعاني منو البيئة البحرية من تموث حاد غير أن الدراسا
بسبب ما يمقى فييا من فضالت ومواد ضارة، بحيث أضحت مشكمة تموث البيئة البحرية من المشكالت 

 (27).الخطيرة التي تيدد وجود اإلنسان ذاتو، فضاًل عن سائر الكائنات الحية األخرى النباتية والحيوانية

                                                        

، 7986ح، ( د. ػجذ اٌؼض٠ض ِخ١ّش ػجذ اٌٙبدٞ، دٚس إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، عٍغٍخ دساعبد لبْٔٛ اٌج١ئخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘ش25)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 297ص

زظبد٠خ ٚاٌج١ئ١خ ٌٍجؾبس ٚاٌّؾ١طبد: د.طالػ ٘بشُ، اٌّغؤ١ٌٚخ اٌذ١ٌٚخ ػٓ اٌّغبط ثغالِخ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ، اٌمب٘شح، ( أظش فٟ األ١ّ٘خ االل26)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 79، ص7997

 ِٚب ثؼذ٘ب. 25، ص7982( ع١ٍذاصخ١ب، ِشىٍخ اٌزٍٛس فٟ اٌجؾش اٌّزٛعؾ، ِؼٙذ اإلّٔبء اٌؼشثٟ، ث١شٚد، 27)
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وىكذا وبسبب األىمية البالغة لمبيئة البحرية فقد تصدى مشرعو البمدان الساحمية لحماية ىذه البيئة، عن 
 طريق إصدار العديد من القوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية من التموث.

ومن أىميا ففي الواليات المتحدة األمريكية صدرت سمسمة من القوانين الخاصة بمكافحة التموث البحري، 
، وعمى مستوى الوطن العربي، صدرت العديد من القوانين في الدول 1990قانون التموث البترولي لعام 

بشأن منع تمويث المياه الصالحة لممالحة  1964لسنة  12العربية، ففي الكويت صدر القانون رقم 
مياه البحر بالبترول، بشأن منع تمويث  1968لسنة  72بالزيت، وفي مصر أصدر المشرع القانون رقم 

، والتي انضمت إلييا 1954وذلك تنفيذًا ألحكام االتفاقية الدولية لمنع تموث مياه البحر بالبترول لسنة 
 .1962مصر عام 

يمانًا من المشرع المصري بأىمية البيئة البحرية فقد تناوليا بالتنظيم في قانون البيئة الجديد رقم  لسنة  4وا 
 (. 83-48اب الثالث منو )المواد حيث أفرد ليا الب 1994

ىذا بالنسبة لممستوى الوطني، أما عمى الصعيد الدولي فقد تزايد االىتمام بالبيئة البحرية فقد أكدت اتفاقية 
عمى ضرورة وضع مقاييس ومعايير لمستويات التموث التي ال يجوز  1982قانون البحار الجديدة لسنة 

 تخطييا.

تتعاون الدول، عمى أساس عالمي، وحسب االقتضاء عمى أساس »أن  / منيا عمى197فنصت المادة /
إقميمي، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، عمى صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية، 
جراءات دولية موصى بيا، تتماشى مع ىذه االتفاقية، لحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا،  وممارسات وا 

 «.ائص اإلقميمية المتميزةمع مراعاة الخص

ونصت االتفاقية كذلك عمى ضرورة مساعدة الدول النامية في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا 
ومنع التموث البحري عن طريق تزويدىا بالمعدات والتسييالت الالزمة، وتدريب عاممي تمك الدول في ىذا 

ة بيذا الموضوع، وتعالج االتفاقية بشيء من التفصيل المجال، وتيسير اشتراكيم في البرامج ذات الصم
موضوع التموث من مصادر في البحر، ومن األنشطة التي تخص قاع البحار، والتموث عن طريق 

 (28)اإلغراق، والتموث من السفن، والتموث من الجو أو من خاللو.

 

                                                        

رفبل١خ أظش: د.ػجذ اٌؼض٠ض ِخ١ّش ػجذ اٌٙبدٞ، دٚس إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ِشعغ عجك روشٖ، ( ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ؽٛي ٘زٖ اال28)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 742ص
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 التربة -رابعاً 

البرية، فعمييا تقوم الزراعة والحياة اإلنسانية التربة أو األرض من العناصر الجوىرية لمكونات البيئة 
والحيوانية. والتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة، وىي أحد المتطمبات األساسية الالزمة لمحياة 
عمى األرض تعادل في أىميتيا أىمية الماء واليواء، ولكنيا في الوقت نفسو معرضة لمتأثيرات التي ىي 

دت الزيادة السكانية السريعة في العالم، وما واكب ذلك من الحاجة إلى المزيد من صنع اإلنسان، حيث أ
لى اإلفراط اليائل في استعمال كل ما  من الغذاء والطاقة، إلى اإلسراف الشديد في استخدام األرض، وا 
من شأنو زيادة اإلنتاج الغذائي من أسمدة كيماوية ومبيدات حشريةوقد نتج عن ذلك إجياد التربة 

ستنزافيا بصورة أدت إلى تدىورىا وأضرت بقدرتيا عمى التجدد التمقائي، وأخمت بالتوازن الدقيق القائم وا
 (29)بين عناصرىا.

الفساد الذي يصيب التربة فيغير من خصائصيا وخواصيا الطبيعية أو »ويعرف البعض تموث التربة بأنو 
 -بصورة مباشرة أو غير مباشرة–تؤثر سمبًا الكيميائية أو الحيوية، أو يغير من تركيبيا بشكل يجعميا 

 (30)«.عمى من يعيش فوق سطحيا من إنسان وحيوان ونبات

وقد اىتم العمماء بموضوع تموث التربة وتناولوه بالبحث والدراسة لمعرفة كل العوامل والمصادر التي تؤدي 
 إلى تمويث التربة ومحاولة معالجتيا.

الصعب عمى الباحث في موضوع التربة أن ييمل بقية العناصر  ويمكن أن أؤكد في ىذا المجال أنو من
 (31)األخرى كالماء واليواء حيث أن ىذه العناصر ترتبط ببعضيا ارتباطًا وثيقًا.

ذا اتخذنا التربة  سنجد أن اليواء يتخمل حبيباتيا، كما أن مياه الري واألمطار أو المياه الجوفية  -كمثال–وا 
لتالي فإن أي اضطراب في أحد النظم سيؤدي إلى اضطراب بقية النظم قد تغمرىا أو تتخمميا، وبا

 األخرى، وليذا كان الحديث عن تموث التربة امتدادًا لما سبق ذكره من تموث اليواء والماء.

وىناك أسباب ومصادر عديدة تؤدي إلى تموث التربة، فقد تتموث التربة نتيجة لسقوط األمطار الحمضية 
قوط الغبار الذري الناتج عن التفجيرات النووية التي أحدثيا اإلنسان في كوكب عمييا، أو نتيجة لس

 األرض.
                                                        

ِٚب ثؼذ٘ب.  92، ص2337( أظش ثشؤٔٗ رذ٘ٛس اٌزشثخ: د.أؽّذ اٌغالد، اٌز١ّٕخ ٚاٌج١ئخ فٟ ِظش، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، 29)

، 2337، داس اٌششٚق اٌمب٘شح، 7، ؽ2323، لؼب٠ب اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ فٟ ِظش األٚػبع اٌشإ٘خ ٚع١ٕبس٠ٛ٘بد ِغزمج١ٍخ ؽزٝ ػبَ ٚد.ػظبَ اٌؾٕبٚٞ

 ِٚب ثؼذ٘ب. 58ص

 .23، ص2333، اٌمب٘شح، 7، ؽ«دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ » ( د. ؽغٓ شؾبرٗ، اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس ٚاٌّٛاعٙخ 30)

 .44اس اٌزٍٛس اٌج١ئٟ، ِشعغ عجك روشٖ، ص( د. ػّبس اٌزشوبٚٞ، ِغؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ ػٓ أػش31)
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كما قد تتموث التربة بالمبيدات الزراعية مما يؤدي إلى إلحاق أفدح األضرار بالتربة وبخصائصيا، وىو ما 
 سينعكس بشكل سمبي عمى الغذاء الذي يتناولو اإلنسان.

مشرع ىذا العنصر البيئي، أىمية خاصة، حيث أصدر العديد من القوانين وبناء عمى ما تقدم فقد أولى ال
المتعمقة بتدشين استخدام التربة، والمحافظة عمى توازن مكوناتيا، ومنع تموثييا، وحمايتيا من التجريف 

 والتبديد واألضرار األخرى.

جموعةمن القوانين، ففي فرنسا عمى سبيل المثال، عالج المشرع إشكاليات حماية التربة من خالل م
يوليو  15بشأن مراقبة المبيدات الكيماوية والمستخدمة في الزراعة، وقانون  1943نوفمبر  2كقانون 
 بشأن التخمص من النفايات وغيرىا. 1975

لسنة  4وعمى مستوى الوطن العربي اىتم المشرع المصري بيذه المشكمة في قانون البيئة الجديد رقم 
، من ناحية التزام 1982ى الدولي فقد جاء في الميثاق العالمي لمطبيعة لعام ، أما عمى المستو 1994

اإلنسان والدول والمنظمات الدولية بعدم إىدار الموارد الطبيعية وتبديدىا، وعدم استغالليا عمى نحو 
 يتجاوز قدرتيا عمى التجدد، والمحافظة عمى إنتاجية التربة وتنميتيا من خالل تدابير تكفل استمرار

 خصوبتيا وصالحيتيا لمزراعة.

عادة استغالليا.  ومن ناحية أخرى ضرورة إصالح المناطق التي ىدرت بفعل األنشطة اإلنسانية وا 
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 مصادر تيديد البيئة
تعاني البيئة من التزايد الكبير في عدد السكان، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية، السيما مع التقدم 

د عمى اكتشاف واستغالل الموارد الطبيعية، حتى أوشك بعضيا عمى النفاذ التقني الرىيب الذي ساع
 وتعرضت العديد من الكائنات الحية والنباتات لخطر االنقراض والفناء.

 كما تعاني البيئة من مشكمة خطيرة جدًا ىي مشكمة التموث الذي ييدد البيئة اإلنسانية في كافة قطاعاتيا.

 خالل تقسيمو إلى فرعين: وسنقوم بدراسة ىذا المطمب من

 
 استنزاف الموارد البيئية

يعمل اإلنسان عمى استغالل موارد الطبيعة لبناء تقدمو وحضارتو، إال أن استغاللو المفرط ليذه الموارد 
يتم بطرق خاطئة األمر الذي أدى إلى اختالل التوازن البيئي، وأضر البيئة بشكل عام، فأصبحت ضعيفة 

 (32)ء بمتطمباتو.ىشة ال تستطيع الوفا

وقد دأبت دول كثيرة تعتمد عمى الزراعة كمصدر لمدخل إلى التركيز عمى زراعة األرض أكثر من مرة في 
السنة الواحدة، مما أدى إلى إجياد تربتيا، إضافة إلى إزالة أجزاء كبيرة من الغابات التي تعتبر مأوى 

 (33)رة.الحياة البرية فأضر ذلك بيا وقمل من أعدادىا بدرجة كبي

وقد أدت الزيادة السكانية المستمرة إلى زيادة استيالك المياه العذبة في الشرب والزراعة، مما ينذر بقمة 
موارد المياه في المستقبل، والتوقعات تشير إلى أن معظم حروب المستقبل ستكون بسبب النزاع عمى 

 مصادر المياه العذبة.

قارتي إفريقيا وآسيا، وىي مناطق تعاني حاليًا من مشكالت  وتتركز الزيادة المتوقعة في عدد السكان في
بيئية متعددة، من أخطرىا نقص المتاح من المياه العذبة الالزمة لمزراعة والرعي، فبارت األراضي 

 (34)الزراعية ونفقت الماشية واألغنام، وبالتالي تناقصت األغذية، وانتشرت المجاعات في معظم المناطق.

                                                        

 .49، ص2337( د. ع١ّش اٌغّبي، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 32)

 .97، ص2333، اٌذاس اٌغّب١٘ش٠خ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ٚاإلػالْ، ١ٌج١ب، 7( اٌغ١الٟٔ ػجذ اٌغالَ أسؽِٛخ، ؽّب٠خ اٌج١ئخ ثبٌمبْٔٛ، ؽ33)

 .7، ص2335-2334ّؼخ، اٌج١ئخ ٚدٚس اٌششؽخ فٟ ؽّب٠زٙب، ِطجؼخ و١ٍخ اٌششؽخ، اٌمب٘شح، ( د. طالػ ع34)
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لصناعي إلى التوسع في استخراج كثير من الموارد الطبيعية، خصوصًا تمك الموارد غير كما أدى التقدم ا
المتجددة مثل: الفحم و البترول، وبعض الخامات المعدنية، والمياه الجوفية، وىي الموارد الطبيعية التي 

 يحتاج تكوينيا إلى انقضاء عصور جيولوجية طويمة وال يمكن تعويضيا في حياة اإلنسان.

وقد أدى كل ذلك إلى عدم قدرة البيئة عمى تجديد مواردىا الطبيعية، واختالل التوازن الديناميكي بين 
كما لم تعد ىذه (35)عناصرىا المختمفة، مما أدى إلى تحوالت بعيدة األثر تيدد مستقبل األجيال القادمة.

 من نشاطاتو المختمفة.العناصر قادرة عمى تحميل مخمفات اإلنسان أو استيالك النفايات الناتجة 
 

  

                                                        

 .32، ص2333( د. ِؾّٛد ص٘شاْ، اإلعالَ ٚاٌج١ئخ، اٌّىزجخ األوبد١ّ٠خ، اٌمب٘شح، 35)
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 التموث البيئي
 سنقوم بدراسة ىذا الفرع من خالل تقسيمو إلى ثالثة نقاط رئيسية:

 

 مفيوم التموث البيئي. -أوالً 

 المعنى المغوي لمتموث: -1
إن التموث يعني التمطيخ، يقال « تموث»في المغة العربية جاء في معجم لسان العرب المحيط، تحت كممة 

 (36)بالطين أي لطخيا.لوث ثيابو 

يدور حول تغير الحالة الطبيعية لألشياء، «يموث»اسم من فعل«تموث»وىكذا نالحظ أن معنى كممة 
بخمطيا بما ليس من ماىيتيا، أي بعناصر غريبة أو أجنبية عنيا، فيكدرىا، أي يغير من طبيعتيا، 

 ويضرىا، بما يعوقيا عن أداء وظيفتيا وميمتيا المعدلة ليا.

 المعنى الصطالحي لمتموث: -2
نما ىناك عدة اقتراحات لتعريفيا تدور حول  ال يوجد عمى العموم، تعريف ثابت ومتفق عميو لمتموث، وا 

 نفس المعنى.

أي تغير فيزيائي أو بيولوجي مميز يؤدي إلى تأثير ضار عمى اليواء »بالتموث حسب تعريف البعض لو 
ن والكائنات الحية األخرى، وكذلك تؤدي إلى اإلضرار أو الماء أو األرض، أو يضر بصحة اإلنسا

 (37)«.بالعممية اإلنتاجية، كنتيجة لمتأثير عمى حالة الموارد المتجددة

كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية أو غير الحية، ال تقدر »ويعرفو البعض اآلخر بأنو 
 (38)«.األنظمة البيئية عمى استيعابو دون أن يختل اتزانيا

التموث ىو إدخال اإلنسان »ومن المالحظ أن عددًا كبيرًا من الفقياء يتبنى تعريفًا موحدًا لمتموث بقوليم 
إلى البيئة مواد أو طاقة، قابمة ألن تحدث مخاطر عمى الصحة اإلنسانية، أو أضرارًا بالموارد الحيوية 

ل اإلنساني بعرقمة االستخدامات المختمفة وبالنظم البيئية ومحدثة ضررًا بالمنشآت والمرافق. أو ىو التدخ
 (39)«.لعناصر البيئية

                                                        

 .439-438ربس٠خ ٔشش، ص( ٌغبْ اٌؼشة اٌّؾ١ؾ الثٓ ِٕظٛس، اٌّغٍذ األٚي، إػذاد ٚرظ١ٕف ٠ٛعف خ١بؽ، داس ٌغبْ اٌؼشة، ث١شٚد، ثذْٚ 36)

(37)Odum (E) Ecology, the link between the natural and the social sciences, U.S.A .P.244. 

 ِٚب ثؼذ٘ب. 36، ص7997( د.ِٕىمبعُ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚاٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ، اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌمب٘شح، 38)

-Lesson J.D: Environmental law, pitman publishing, London, 1995, p,14.                   )39( 
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وفي إطار المجيودات الدولية لحماية البيئة أظيرت بعض المحاوالت اليادفة إلى تحديد مفيوم التموث 
من الناحية الفنية واالصطالحية، فقد أقرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ألوروبا تعريفًا ذائعًا لقي 

قيام اإلنسان بطريق مباشر أو غير مباشر، بإضافة » كبيرًا من جانب الفقو، يقرر أن التموث ىو قبوالً 
مواد أو طاقة إلى البيئة تترتب عميو آثار ضارة، يمكن أن تعرض صحة اإلنسان لمخطر، أو تمس 

 (40)«.مشروع لمبيئةبالموارد الحيوية أو النظم البيئية، عمى نحو يؤدي إلى التأثير عمى أوجو االستخدام ال

ولو نظرنا إلى مختمف التعريفات السابقة لوجدنا أنيا اشترطت حدوث التموث بفعل اإلنسان بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة متناسية أن التموث ممكن الحدوث دونما تدخل من أي نشاط إنساني، فالتموث يمكن أن 

 (41)واصف، واحتراق الغابات نتيجة لمصواعق.يحدث بفعل الظواىر الطبيعية كثورات البراكين، وىبوب الع

وقد اعتمدت ىذا التعريف، مع بعض التعديالت البسيطة، معظم االتفاقيات والمعاىدات الخاصة 
 (42)بالتموث.

 التعريف القانوني لمتموث: -3
التموث من تعريف لمتموث، يحدد المشرع بموجبو مفيوم  -عادةً –ال تخمو القوانين المتعمقة بحماية البيئة 

 ومصادره، وخصائصو، وكل ما يرتبط بو وفقًا لمسياسة التشريعية التي يتبناىا في ىذا الشأن.

في مجال التشريع عمى ترك التعريفات لمفقياء وعدم إدراجيا  –عادًة  –وعمى الرغم من أن العمل يجري 
عممية، يغمب فييا في القوانين إال في أضيق نطاق، وخاصة إذا ما تعمق األمر بمسائل ذات طبيعة 

الجانب الفني المتطور والمتغير باستمرار كما ىو الحال في موضوع التموث البيئي، إال أن المشرع 
 القانوني يحرص رغم ذلك، عمى وضع تعريفات لمتموث عند إصداره لقوانين حماية البيئة.

ي، في التشريع المصري وبناًء عمى ما سبق، سنقوم بعرض بعض األمثمة لتعريفات المشرع لمتموث البيئ
 والتشريع السوري وذلك كما يمي:

                                                                                                                                                                            

- Alloway B.J F Ayres (D.C): chemical principles of environmental pollution,  

Blakie academic and professional, London, 1993, P,5. 
-Harison Roy (m). (pollution, causes, effects and control) 3ed edition, U.K. 1996, p.66. 

، 7993، 49( ِزوٛس ٌذٜ: د.طالػ اٌذ٠ٓ ػبِش، ؽّب٠خ اٌج١ئخ إثبْ إٌّبصػبد اٌّغٍؾخ فٟ اٌجؾبس، اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌّغٍذ 40)

 .7ص

 .53( د. ػّبس اٌزشوبٚٞ، ِغؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ، ِشعغ عجك روشٖ، ص41)

، اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٚؼب٘ذح ع١ٕف ثشؤْ اٌزٍٛس ػجش اٌؾذٚد 7976اٌجؾش اٌّزٛعؾ ِٓ اٌزٍٛس ٌؼبَ ( أظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: ِؼب٘ذح ثششٍٛٔخ ٌؾّب٠خ 42)

 اٌّبدح اٌشاثؼخ، اٌفمشح األٌٚٝ. 7982، اٌّبدح األٌٚٝ، ِٚؼب٘ذح لبْٔٛ اٌجؾبس ٌؼبَ 7979ٌؼبَ 

17 



أي تغيير في »عمى أن التموث يعني  1994لسنة  4( من قانون البيئة المصري رقم 1/7نصت الماد )
خواص البيئة بما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بالكائنات الحية أو المنشآت، أو قد 

 «.عمى حماية اإلنسان لحياتو الطبيعية يؤثر

التأثير عمى البيئة بما يقمل »( تدىور البيئة وعرفو بأنو: 1/8وقد ذكر المشرع المصري في المادة نفسيا )
 «.من قيمتيا، أو يشوه من طبيعتيا البيئية أو يستنزف مواردىا، أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار

لخاصة بتحديد مفيوم التدىور البيئي قد واكبت التطور الحديث في ( ا1/8ونحن نعتقد أن المادة )
وىذا يعني أن نظرة المشرع تتسع لتشمل « اآلثار»تعريفات البيئة والتموث. فقد ورد بنص المادة لفظة 

حماية التراث الطبيعي والثقافي، ومناطق اآلثار والمنشآت والمباني ذات المدلول الطبيعي أو الثقافي وفقًا 
 الخاصة بحماية التراث الطبيعي والثقافي. 1972ورد في اتفاقية اليونسكو لعام  لما

 القانون السوري: -ب
بقولو: تموث البيئة  2002لعام  50عرف المشرع السوري تموث البيئة في المادة األولى من القانون رقم 

يائية أو الحيوية لعنصر أو كل تغيير كمي أو كيفي بفعل المموثات في الصفحات الفيزيائية أو الكيم»ىو 
أكثر من عناصر البيئة وينتج عنيا أضرار تيدد صحة اإلنسان أو حياتو أو صحة وسالمة الموارد 

 «.الطبيعية

كذلك تعرض في نفس المادة لمفيوم حماية البيئة  عندما نص بأن حماية البيئة ىي مجموعة النظم 
مميا اإلنمائي وتحافظ عمى بيئة سميمة صالحة لالستمتاع واإلجراءات التي تكفل استمرار توازن البيئة وتكا

 بالحياة واالستفادة من الموارد والممتمكات عمى خير وجو.

 

  

 القانون المصري: -أ
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 عناصر التموث البيئي -ثانياً 

عمى أن تموث البيئة يقوم عمى ثالثة عناصر  -عموماً  –تتفق كافة التعريفات المتعمقة بحماية البيئة 
 رئيسية ىي التالية:

لحاق أو احتمال إلحاق الضرر حدوث  تغيير في  البيئة، وأن يتم ىذا التغير بواسطة اإلنسان، وا 
 (43)بالبيئة.

 وبناء عميو سنقوم بعرض ىذه العناصر كما يمي:

 حدوث تغيير في البيئة أو الوسط الطبيعي: -1
التوازن الفطري أو سواء كان ىذا الوسط مائيًا أو جويًا، وىذا التغيير تبدأ معالمو بحدوث اختالل في 

الطبيعي بين عناصر البيئة ومكوناتيا، باختفاء بعضيا، أو قمة حجميا ونسبيا، بالمقارنة مع البعض 
 اآلخر، وبحالتيا األولى، أو بالتأثير عمى نوعية تمك العناصر أو خواصيا.

كان شكميا كالحرارة وىذا التموث يتحقق بسبب إدخال مواد مموثة )صمبة أو سائمة أو غازية( أو طاقة أيًا 
أو اإلشعاع، في الوسط الطبيعي، وتسمى ىذه المواد بالمموثات وىي عبارة عن مواد أو طاقة تدخل في 

 (44)البيئة فتحدث اضطرابات في األنظمة البيئية المختمفة وتسبب أضرارًا تصيب الكائنات الحية.

 وجود يد خارجية وراء ىذا التغيير: -2
إحداث التغيير بطريق مباشر أو غير مباشر، ويقال عادة أن تمك اليد ىي عمل وىي يد تمارس أثرىا في 

( ومن ذلك مثاًل إجراء التفجيرات النووية وانتشار الغبار الذي يسبب ىذه Acts of manاإلنسان )
التفجيرات إلى مناطق بعيدة، أدخنة المصانع، إفراغ النفايات السامة في مياه البحار والمحيطات أو دفن 

 ذه المخمفات في باطن األرض.. إلخ.ى

(، كالكوارث Acts of Godعمى أن اليد الخارجية قد ال تكون يد اإلنسان، بل يد القضاء والقدر )
الطبيعية: براكين، زالزل، حرائق الغابات بسبب الصواعق.. وىذه الظواىر تؤثر عمى التوازن اإليكولوجي، 

 (45)بالفناء والدمار.وتيدد بعض المكونات الطبيعية لمبيئة 

                                                        

، ٚ د.ٔج١ٍخ ػجذ اٌؾ١ٍُ وبًِ، ٔؾٛ لبْٔٛ ِٛؽذ 73ٖ، ص( أظش فٟ ٘زٖ اٌؼٕبطش: د.أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ِشعغ عجك روش43)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 275، ص7993ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

ِٚب ثؼذ٘ب. ٌّٚؼشفخ اٌّض٠ذ ػٓ اٌٍّٛصبد ٚأٔٛاػٙب أظش:  79( د. ػٍٟ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ٚ د.ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌّشػٟ ػشفبد، ِشعغ عجك روشٖ، ص44)

 .63-53اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ف١شٚط اٌؼظش، ِشعغ عجك روشٖ، صد. ؽغٓ شؾبرٗ، 

 .67( د. ػّبس اٌزشوبٚٞ، ِغؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ، ِشعغ عجك روشٖ، ص45)
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ويقال ىنا في مجال الحماية القانونية لمبيئة، إن القواعد القانونية ال تخاطب وال تضبط إال أعمال التموث 
الناشئة عن تدخل اإلنسان فقط، دون تمك التي تنشأ عن فعل القضاء والقدر، فالقانون ال سيطرة لو عمى 

 تمك األخيرة.

لطبيعية )أو ما يطمق عمييا أفعال القضاء والقدر( ال تدخل في نطاق ولكن مع التسميم بأن الظواىر ا
التنظيم القانوني الستخدام البيئة ومكافحة تموثيا، فإن ىذا ال يمنع أن ىناك التزامًا عامًا عمى الدول 

حيث نص  1972( من إعالن استكيولم لعام 21بمكافحة التموث أيًا كان مصدره، وىذا ما قرره المبدأ )
لمدول وفقًا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في استغالل مواردىا »أنو: عمى 

طبقًا لسياستيا البيئية الخاصة، وىي تتحمل مسؤولية ضمان أن األنشطة المضطمع بيا داخل حدود 
 «.ة الوطنيةسمطتيا أو تحت رقابتيا ال تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الوالي

 إلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة: -3
فتغير البيئة أيًا كان مصدره، قد ال يسترعي االىتمام، إذا لم تكن لو نتائج سمبية عمى النظم اإليكولوجية 
أو البيئية، تتمثل في القضاء عمى بعض المكونات والعناصر الطبيعية لمبيئة، والالزم لحياة اإلنسان 

 الكائنات األخرى.وسائر 

فالعبرة إذن بنتيجة التغيير الناشئ عن عمل اإلنسان، فيمزم أن يكون تغييرًا ضارًا بالبيئة أو بأحد 
 عناصرىا، وينعكس ىذا الضرر عمى اإلنسان والكائنات الحية وغير الحية.

كزيادة نسبة ثاني وىذا التغيير قد يكون كميًا بإضافة أو زيادة بعض المكونات الطبيعية لموسط البيئي، 
أوكسيد الكربون عن نسبتو المعتادة في اليواء، وقد يكون ىذا التغيير كيفيًا نتيجة إضافة مركبات غريبة 
عن النظم الطبيعية البيئية حيث لم يسبق ليا أن كانت في دوراتيا، ومثال ذلك المبيدات الكيماوية التي 

 (46)تتراكم في التربة أو الماء مسببة تموثيما.

التغييرات »د عرفت بعض االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة واآلثار الضارة لتموث البيئة بأنيا وق
في البيئة المادية أو الكائنات الحية، بما في ذلك التغييرات في المناخ والتي ليا آثار شديدة الضرر عمى 

نتاجية النظم اإليكولوج ية الطبيعية، وتمك التي ينظميا الصحة البشرية، أو عمى تركيب ومرونة وا 
 (47)«.اإلنسان، أو عمى الموارد المفيدة لمبشرية

                                                        

، 7979( سش١ذ اٌؾّذ ِٚؾّذ عؼ١ذ طجبس٠ٕٟ، اٌج١ئخ ِٚشىالرٙب، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ، 46)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 749ص

 .7985ِبسط  22ظش اٌّبدح األٌٚٝ، اٌفمشح اٌضب١ٔخ، ِٓ ارفبل١خ ف١ٕب ٌؾّب٠خ ؽجمخ األٚصْٚ، ٚاٌّجشِخ فٟ ( ا47ٔ)
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 أنواع التموث البيئي -ثالثاً 

تتعدد أنواع وأنماط التموث البيئي بحسب الزاوية التي ينظر إليو منيا، حيث يقسم بالنظر إلى نوع المادة 
المموثة أو طبيعة التموث الحادث، كما يقسم استنادًا إلى مصدره، وىناك تقسيم ثالث بالنظر إلى النطاق 

 إلى نوع البيئة التي حدث فييا  التموث.الجغرافي أو المنطقة التي يظير فييا التموث، وتقسيم رابع بالنظر 

ووفقًا ليذه التقسيمات المختمفة تتحدد األنواع المختمفة لمتموث البيئي، ولكن يجب أن نشير في ىذا المجال 
 إلى أن ظاىرة التموث البيئي ىي ظاىرة عامة ومترابطة تشكل كاًل ال يتجزأ.

ن القول بوجود أنواع لمتموث البيئي، ال يعني إطال قًا وجود انفصال بين ىذه األنواع أو اختالف فيما وا 
بينيا، بل عمى العكس تمامًا نجد التداخل بين األنواع المتعددة لمتموث البيئي والترابط فيما بينيا، وكأنيا 

 تشكل وحدة متكاممة.

ذا جاز قبول المعالجة الجزئية لبعض المشاكل المتعمقة بالتموث، مثل تموث البيئة البحرية،  أو مياه وا 
ن ىذه  األنيار، أو اليواء وما إلى ذلك، فإن ذلك ليس إال من قبيل النزول عند ضرورات البحثالعممي، وا 
الجوانب جميعًا تشكل أجزاًء من مشكمة رئيسية خطيرة ىي تموث بيئة اإلنسان. وبناء عميو سنقوم بعرض 

 بق ذكرىا:األنواع المختمفة لمتموث البيئي باالستناد إلى االعتبارات السا

 أنواع التموث البيئي بالنظر إلى طبيعة التموث: -1
يقسم التموث بالنظر إلى طبيعتو أو بالنظر إلى نوع المادة المموثة، إلى ثالثة أنوع رئيسية ىي: التموث 

 البيولوجي، التموث اإلشعاعي، التموث الكيماوي:

 التموث البيولوجي: -أ
التموث التي عرفيا اإلنسان، وينشأ ىذا التموث نتيجة وجود يعتبر التموث البيولوجي من أقدم صور 

كائنات حية، مرئية أو غير مرئية، نباتية أو حيوانية، في الوسط البيئي كالماء أو اليواء أو التربة، 
ما (48)كالبكتريا والفطريات وغيرىا. وىذه الكائنات تظير إما عمى شكل مواد منحمة أو مؤلفة من ذرات، وا 

 (49)ام حية تتطور من شكل إلى آخر في دورة متجددة باستمرار.عمى شكل أجس

                                                        

ِٚب  727، ص7992، ِب٠ٛ 67( ف١ٍ١ت ػط١خ، أِشاع اٌفمش، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ، اٌؼذد 48)

 ثؼذ٘ب.

، ٚ د.ِؾّذ ؽغ١ٓ ػجذ اٌمٛٞ، ِشعغ عجك روشٖ، 239د.ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌّشػٟ ػشفبد، ِشعغ عجك روشٖ، ص( د. ػٍٟ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ٚ 49)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 97، ص7999ٚ د.ِؾّذ ٔجٙبْ ع٠ٍُٛ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٚعجً ِٛاعٙزٗ، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح،  48ص
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ويؤدي اختالط الكائنات المسببة لألمراض، بالطعام الذي يأكمو اإلنسان أو الماء الذي يشربو أو اليواء 
الذي يستنشقو، إلى حدوث التموث البيولوجي وما يستتبع ذلك من آثار ضارة، فكما أن الماء الزم 

الحياة، فقد يكون سببًا في القضاء عمييا، إذا ما استعمل مموثًا بجراثيم األمراض التي وضروري الستمرار 
 تنتقل عن طريقو، ونذكر منيا عمى سبيل المثال التيفود والكوليرا والمالريا.

بإلقائيا في موارد  -قبل معالجتيا كيميائياً  –كذلك فإن التخمص من مياه المجاري والصرف الصحي 
، تؤدي إلى تدمير الحياة المائية، الحيوانية والنباتية، في ىذه الموارد، وكذلك تعريض مياه المياه العذبة

 الشرب لمتموث، وانتشار األمراض المعوية وغيرىا.

كذلك من أسباب انتشار التموث البيولوجي، انتشار القمامة المنزلية في الشوارع، دون مراعاة لمقواعد 
التخمص منيا بطريقة عممية، كل ىذا يؤدي إلى تكاثر الذباب الصحية، في جمع ونقل القمامة و 

 والحشرات وانتشار العديد من األمراض واألوبئة.

كذلك من أسباب التموث البيولوجي ترك الحيوانات النافقة في العراء أو إلقائيا في موارد المياه، وكذلك 
ية واأللبان والمطاعم يعرض عدم إتباع الطرق الصحية في حفظ األطعمة لدى شركات صناعة األغذ

 (50)األطعمة لمتموث، وانتقال األمراض عن طريق تناول ىذه األطعمة.

 التموث اإلشعاعي:-ب
وىو من األنواع الخطرة جدًا ويعني تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة، من ماء وتربة وىواء 

 وخالفو.

عبارة عن إشعاعات ذات طبيعة موجبة  وتنقسم المواد المشعة إلى قسمين رئيسيين: النوع األول
)كيرومغناطيسية( كأشعة جاما وأشعة إكس الشائعة في االستخدامات العممية، وليذا النوع من المواد 
المشعة قدرة عالية عمى اختراق أنسجة الجسم لمسافة بعيدة. والنوع الثاني ىو إشعاعات ذات طبيعة 

من المواد المشعة قدرة أقل عمى اختراق جسم اإلنسان من جسمية كأشعة ألفا وأشعة بيتا، وليذا النوع 
النوع األول، إال أن استنشاق غبار يحتوي عمى مادة تشع أشعة ألفا أو أشعة بيتا من شأنو أن يحدث 

 (51)ضررًا بميغًا في الخاليا التي تمتصو.

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 73، ص7994، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، «ؾٍٛياٌّخبؽش ٚاٌ»( ِجشٚن عؼذ إٌغبس، رٍٛس اٌج١ئخ فٟ ِظش 50)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 24، ص7988( ػٍٟ وبًِ فبئض، اٌزٍٛس إٌٛٚٞ رٙذ٠ذ خط١ش ٌٍج١ئخ، ِغٍخ اٌجزشٚي، اٌؼذد اٌضبٌش، ِبسط 51)
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و ال ُيرى وال ُيشم ويعتبر التموث اإلشعاعي من أخطر أنواع التموث البيئي في عصرنا الحاضر، حيث أن
وال ُيحس وفي سيولة ويسر ينتقل اإلشعاع ويتسمل إلى الكائنات الحية في كل مكان دون أية مقاومة، 

 ودون ما يدل عمى تواجده، وبدون أن يترك أثرًا في بادئ األمر.

ن وعندما تصل المواد المشعة إلى خاليا الجسم، تحدث أضرارًا ظاىرة وباطنة تودي في أغمب األحيا
والتموث اإلشعاعي قد يحدث من مصادر طبيعية كاألشعة الصادرة من الفضاء  (52)بحياة اإلنسان

الخارجي، والغازات المشعة المتصاعدة من القشرة األرضية. أو من مصادر صناعية تحدث بفعل 
الزراعة  اإلنسان كمحطات الطاقة النووية والمفاعالت الذرية والنظائر المشعة المستخدمة في الصناعة أو

 (53)أو الطب أو غيرىا.

وقد بدأت مخاطر التموث اإلشعاعي في التفاقم، بعد وقوع حوادث انفجار المفاعالت النووية وما ينجم 
 (54)عنيا من آثار خطيرة.

 (55)التموث الكيماوي: -ج
أو يطمق اسم التموث الكيماوي، عمى التموث ببعض المواد الكيماوية التي تم تصنيعيا ألغراض خاصة، 

التي قد تمقى في المجاري المائية مع مخمفات الصناعة، وىذا النوع من التموث ذو آثار خطيرة جدًا عمى 
 مختمف عناصر البيئة.

وقد ظيرت آثار ىذا النوع من التموث بوضوح، في النصف الثاني من القرن العشرين، نتيجة التقدم 
ت الكيميائية، ونتيجة أخذ كثير من الدول الصناعي اليائي الذي تشيده، وخصوصًا في مجال الصناعا

 بأساليب التكنولوجيا الحديثة في كل مجال.

ومن أىم المركبات الكيماوية المموثة لمبيئة، والضارة بصحة اإلنسان وسالمة البيئة، مركبات الزئبق 
 يرىا.والكادميوم والزرنيخ، ومركبات السيانيد والمبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية والنفط وغ

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 289( د.ػٍٟ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ِٚؾّذ ػجذ اٌّشػٟ ػشفبد، ِشعغ عبثك، ص52)

اٌمبػٟ، ِؼب١٠ش ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ إٌّشآد اٌّغزخذِخ ٌٍزم١ٕبد ا٠ٌٕٚٛخ ٚاإلشؼبػ١خ، إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ ٌٍغالِخ اٌظٕبػ١خ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ، ( ؽبِذ 53)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 27، ِغّٛػخ أػّبي إٌذٚح، ص7992ِب٠ٛ  72-77اٌمب٘شح، 

، 7985ؽذ اٌّفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ فٟ ٠ٚغزفب١ٌب ثؤٌّب١ٔب اٌرشث١خ ػبَ ( ِٓ أشٙش اٌؾٛادس اٌزٟ ٚلؼذ فٟ اٌّفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ، اٌؾبدس اٌزٞ ٚلغ أل54)

فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ٚلذ ؽذس ٘زا « صشٞ ِب٠ٍضأ٠الٔذ»ٚأدٜ إٌٝ رغشة ثؼغ اإلشؼبػبد إٌٝ إٌّبؽك اٌّؾ١طخ ثٗ. ٚؽبدس اٌّفبػً 

زٞ ٚلغ ٌٍّفبػً إٌٛٚٞ )رش١شٔٛثً( فٟ االرؾبد اٌغٛف١برٟ اٌغبثك اٌؾبدس ثغجت خًٍ أطبة إؽذٜ ِؼخبد اٌزجش٠ذ فٟ اٌّفبػً. ٠ٚؼزجش اٌؾبدس اٌ

ْ ِٓ أوجش اٌؾٛادس ٚأخطش٘ب فٟ ربس٠خ اٌّفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ ؽزٝ ا٢ْ. ٚلذ ٚلغ أفغبس ٘زا اٌّفبػً ثى١ّبد ػخّخ ِٓ إٌٛارظ 7986فٟ أثش٠ً 
غ، أزششد فٛق ِىبْ اٌؾبدس، ٚؽٍّزٙب اٌش٠بػ ػٍٝ وض١ش ِٓ اٌذٚي اٌّشؼخ إٌٝ اٌغٛ ٚوٛٔذ ٘زٖ إٌٛارظ عؾبثخ ٘بئٍخ ِٓ اٌربصاد ٚاٌرجبس اٌّش

٠ذ ٚفشٔغب األٚسٚث١خ ٚلذ أدٜ ٘زا اٌؾبدس إٌٝ خغبئش ثشش٠خ وج١شح. ٚلذ ٚطٍذ آصبس اإلشؼبع إٌبرغخ ػٓ ٘زا االٔفغبس إٌٝ أعٛاء وً ِٓ فٍٕذا ٚاٌغٛ

اإلشؼبػ١خ ٚا٠ٌٕٚٛخ أظش: د.أ٠ّٓ ِؾّذ ع١ٍّبْ ِشػٟ، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ  ٚأٌّب١ٔب ٚشّبي إ٠طب١ٌب ٚرشو١ب. ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ؽٛي اٌؾٛادس

اٌزٍٛس اٌج١ئٟ »، ٚ د.ِؾّذ وّبي ػجذ اٌؼض٠ض، اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ 74-7، ص2333ٌٍزشاخ١ض ا٠ٌٕٚٛخ ٚاإلشؼبػ١خ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح، 

 ِٚب ثؼذ٘ب. 73، ص7999ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، « ٚخطشٖ اٌذاُ٘ ػٍٝ طؾزٕب

 .76( أظش ثشؤْ اٌزٍٛس اٌى١ّبٚٞ ِٚظبدسٖ: ِجشٚن عؼذ إٌغبس، ِشعغ عبثك، ص55)
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وتشكل ىذه المواد إما نفايات ألنشطة صناعية أو نواتج لالحتراق أو جزيئات كيماوية يستخدميا اإلنسان 
 في أنشطتو المختمفة الزراعية أو الخدمية.

وقد يصل التموث الكيماوي إلى الغذاء، عن طريق استخدام المواد الكيماوية الحافظة في التعميب 
استخدام األلوان والصبغات ومكسبات الطعم والرائحة في صناعة األغذية، والصناعات الغذائية، وكذلك 

 (56)وقد ثبت بما ال يدع مجااًل لمشك، دور ىذه المواد في إحداث األورام السرطانية الخبيثة.

ومن المموثات الخطيرة، الرصاص، ويجد مصدره في وقود سيارات البنزين المضاف إليو الرصاص، وفي 
ذلك كبريتيد الييدروجين وىو غاز سام ينتج من صناعة تكرير البترول، وصناعة احتراق الفحم، وك

 (57)المطاط والصناعات الجمدية، وكميا تؤثر عمى الجياز العصبي والتنفسي.

وقد يحدث التموث الكيماوي نتيجة الحوادث الصناعية في المصانع، وعدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع 
 (58)الحوادث.حدوث مثل ىذا النوع من 

وقد لفتت الحوادث الصناعية أنظار العالم إلى التموث الحادث بسببيا، ودفعت الكثير من الييئات 
والحكومات إلى االىتمام بضرورة وضع برنامج دولي يتضمن وضع أنظمة آمنة ومحكمة، تتعمق بتصنيع 

ظًا عمى حياة العاممين في ىذه المواد الكيماوية، وطرائق نقميا وتخزينيا، وفرض رقابة دائمة عمييا حفا
 المصانع، وحفاظًا عمى البيئة المحيطة بيذه الصناعات.

 أنواع التموث البيئي بالنظر إلى مصدره: -2
 ينقسم التموث استنادًا إلى مصدره إلى نوعين: تموث طبيعي وتموث صناعي.

 التموث الطبيعي: -أ
ي تحدث من وقت آلخر كالبراكين، والصواعق، وىو التموث الذي يجد مصدره في الظواىر الطبيعية الت

 والعواصف التي قد تحمل معيا كميات ىائمة من الرمال واألتربة، وتتمف المزروعات والمحاصيل.

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 87( د. ِؾّذ وّبي ػجذ اٌؼض٠ض، اٌظؾخ ٚاٌج١ئخ، ِشعغ عبثك، ص56)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 252( د. أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ، ِشعغ عبثك، ص57)

( ٚثٛثبي ػبطّخ ٚال٠خ فٟ ٚعؾ إٌٙذ، ٚلذ أل١ُ ثٙب ِظٕغ ربثغ ٌششوخ ١ٔٛ٠ْٛ وبسثب٠ذ Bhopalاٌش١ٙشح ٔزوش ؽبدس ثٛثبي )( ِٓ اٌؾٛادس 58)
(Union Carbide ٟاألِش٠ى١خ، ٌزظٕغ اٌّج١ذاد اٌؾشش٠خ، ٚلذ لبَ ٘زا اٌّظٕغ ثزظ١ٕغ ِج١ذ ؽششٞ ٠ذخً فٟ رظ١ٕؼٗ غبص عبَ ٠زُ رخض٠ٕٗ ف )

ؽذس خطؤ ِٓ ِغّٛػبد اٌظ١بٔخ فبٔذفغ ٘زا اٌربص اٌغبَ إٌٝ اٌٙٛاء ٚغطٝ ِغبؽخ وج١شح ثٍرذ ٔؾٛ  7984ّجش د٠غ 2طٙبس٠ظ خبطخ، ٚفٟ 

 أسثؼ١ٓ و١ٍٛ ِزشاً ِشثؼبً. ٚرشرت ػٍٝ ٘زا اٌؾبدس ٚفبح أوضش ِٓ أٌفٟ شخض، ٚإطبثخ ا٢الف ثبٌزٙبثبد شذ٠ذح فٟ اٌؼ١ٓ ٚاٌؾٕغشح.

 ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً أظش:

Murchlinski: The Bhopal case, controlling ultra hazardous industrial activities undertaken by foreign investors, 

MLR , 1987 ,p.545. 
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فالتموث الطبيعي إذن مصادره ذات منشأ طبيعي، وال دخل لإلنسان فييا، ومن ثم فيصعب مراقبة ىذا 
وىذا التموث موجود منذ القدم دون أن يشكل ظاىرة مقمقة  التموث أو التنبؤ بو والسيطرة عميو تمامًا.

 لإلنسان.

وحيث أن القانون ال ييتم إال باألفعال الصادرة عن اإلنسان، لذلك ال يمكن أن يكون التموث الطبيعي، 
 (59)محاًل لمعالجة القانونية، وال يصمح ألن يكون جزءًا من التنظيم القانوني لحماية البيئة.

الطبيعي في القانون مقصورة عمى ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجية آثاره الضارة عمى  وأىمية التموث
صحة اإلنسان والكائنات الحية، التي تسببيا العناصر والعوامل الطبيعية والتي يمكن أن نعتبرىا تجسيدًا 

 لغضب الطبيعة.

 التموث الصناعي: -ب
جد مصدره في أنشطة اإلنسان الصناعية والخدمية ينتج التموث الصناعي من فعل اإلنسان ونشاطو، وي

وغني عن (60)والترفييية وغيرىا، وفي استخداماتو المتزايدة لمظاىر التقنية الحديثة ومبتكراتيا المختمفة.
البيان أن األنشطة الصناعية ىي المسؤولة تمامًا عن بروز مشكمة التموث في عصرنا الحاضر، وبموغيا 

 التي تيدد حياة وبقاء اإلنسان عمى سطح األرض.ىذه الدرجة الخطيرة 

ومن أىم مصادر التموث الصناعي: المخمفات الصناعية والتجارية وما تنفثو عوادم السيارات، ومداخن 
 المصانع.

 وتصبح المواد والمركبات التي تدخل في ىذا النوع مموثة لمبيئة وضارة، إذا توافرت عوامل متعددة منيا:

أو التي تصرف فييا الكمية اإلجمالية ليا، والفترة الزمنية التي توضع فييا في البيئة،  المنطقة المنبعثة
ودرجة تركيز تمك المواد أو المركبات، الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحيوية لممواد المذكورة، 

الت الكيميائية الخصائص البكتيرية ليا، القابمية لمتحمل واالستيعاب في الوسط الذي توضع فيو، التفاع
 ليا، درجة سمية وخطورة المواد والمركبات بالنسبة لمكائنات الحية واإلنسان.

 (61)والمموثات الصناعية تقسم إلى ثالثة أنواع:

                                                        

 .276( د. ٔج١ٍخ ػجذ اٌؾ١ٍُ وبًِ، ٔؾٛ لبْٔٛ ِٛؽذ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ، ِشعغ عبثك، ص59)

 .73، ص2337ث١خ، اٌمب٘شح، ( د. عٍٜٛ رٛف١ك ثى١ش، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ، داس إٌٙؼخ اٌؼش60)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 59( د. ؽغٓ شؾبرٗ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ف١شٚط اٌؼظش، ِشعغ عبثك، ص61)
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مموثات صمبة وىي تمك المموثات الناجمة عن العديد من الصناعات كاألتربة الناجمة عن صناعة 
واد الكيماوية التي تقذف بيا المصانع في المجاري المائية، اإلسمنت مثاًل، ومموثات سائمة كمحاليل الم

 ومموثات غازية كالغازات واألدخنة الضارة المتصاعدة من مداخن المصانع ومصافي تكرير النفط.

 أنواع التموث البيئي بالنظر إلى نطاقو الجغرافي: -3

 التموث المحمي:-أ
اإلقميمي لمكان مصدره، وينحصر تأثيره في منطقة معينة ويقصد بو التموث الذي ال تتعدى آثاره، الحيز 

 (62)أو إقميم معين أو مكان محدد، دون أن تمتد آثاره خارج ىذا اإلطار.

وقد يكون ىذا التموث مصدره فعل اإلنسان، كالتموث الصادر عن المصانع والمناجم التي يقيميا اإلنسان، 
ن، وتيب العواصف، وتصيب عنصرًا من عناصر البيئة وقد يكون بسبب فعل الطبيعة عندما تثور البراكي

 (63)المحمية بالضرر، دون أن يمتد ىذا األثر لبيئة مجاورة تتبع دولة أو قارة أخرى.

 التموث بعيد المدى: -ب
أي تموث عمدي، يكون مصدره أو أصمو »عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ىذا التموث بأنو 

ودًا كميًا أو جزئيًا، في منطقة تخضع لالختصاص الوطني لدولة، وتكون لو العضوي، خاضعًا أو موج
 «.آثاره، في منطقة خاضعة لالختصاص الوطني لدولة أخرى

بشأن التموث بعيد  1979ويقترب من ىذا التعريف، التعريف الذي قالت بو اتفاقية جنيف لعام 
يعي موجود كميًا أو جزئيًا، في منطقة ىو الذي يكون مصدر الطب»حيث عرفت التموث بأنو (64)المدى،

تخضع لالختصاص الوطني لدولة، والذييحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع لالختصاص الوطني لدولة 
أخرى، وعمى مسافة يكون معيا من غير الممكن عمومًا، التمييز بين ما تسيم بو المصادر الفردية أو 

 «.مجموعة مصادر االنبعاث

، أن أىم ما يميز التموث بعيد المدى، أنو ينتقل من الدولة التي يحدث في إقميميا وىكذا يمكن أن نؤكد
 (65)إلى دولة أخرى، دون إمكانية حجبو أو منعو من العبور إلى ىذه الدولة المتأثرة.

                                                        

 .723َ، ص7985ٖ، 7435(ِؾّذ أؽّذ عّؼخ، رٍٛس اٌج١ئخ.. اإلشؼبع ٚاألِبْ، ِىزجخ اٌخش٠غٟ، اٌش٠بع، 62)
(

63
أَ رؼط١ً ٚرظبدَ.. ِغٍخ ؽمٛق ؽٍْٛ ٌٍذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ، اٌؼذد ( د.أؽّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، اٌغ١بؽخ ٚلبْٔٛ اٌج١ئ١خ.. رفؼ١ً ٚرٕبغُ 

 .75، ص2337اٌخبِظ، 

(64 )Burnett-hall (R): Environmental law, sweet & Maxwell, London, 1995, P.37. 

ٞ، ارفبل١خ اٌزٍٛس ثؼ١ذ اٌّذػٝ ػجش اٌؾذٚد ِٚشىٍخ ٚثشؤْ اٌزؼ١ٍك ػٍٝ ارفبل١خ ع١ٕف ثشؤْ اٌزٍٛس ثؼ١ذ اٌّذٜ أظش: د.ػجذ اٌؼض٠ض ِخ١ّش ػجذ اٌٙبد

 .728-779، ص43،7984األِطبس اٌؾّؼ١خ، اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌّغٍذ 

 .27( د.ٔج١ً ؽٍّٟ، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس، ثذْٚ ربس٠خ ٔشش، ص65)

26 



التموث عبر الحدود ذو االتجاه الواحد، وىو التموث الذي يجد مصدره في دولة، وينتج  الصورة األولى:
 آثاره في دولة أخرى أو أكثر.

التموث عبر الحدود ذو االتجاىين، أو التبادلي، وىو التموث الذي يجد مصدره في دولة،  الصورة الثانية:
 (66)متموث تنتج أثارىا في الدولة األولى.وينتج أثاره في دولة أخرى، وتوجد في ىذه الدولة مصادر ل

والتموث عبر الحدود يمكن أن يحدث بخصوص البيئة المائية والبيئة اليوائية وىو يثير إشكاالت عديدة 
 سواء عمى مستوى القانون المحمي، أو عمى مستوى القانون الدولي.

قد حرصت االتفاقيات الدولية عمى وضع ولما كانت البيئة اإلنسانية واحدة، وااللتزام بحمايتيا ال يتجزأ، ف
نظام قانوني لمكافحة ىذا النوع من التموث، بما يوجب االلتزام بالتعاون بين الدول، عمى اعتبار أن البيئة 
الجوية مثاًل ىي من الموارد الطبيعية المشتركة، ومن ثم ال يصمح ألن تكون محاًل لمممكيةالخاصة من 

ردًا. وانو عمى كل دولة واجب مراعاة واحترام المقاييس أو المستويات جانب أحد سواء كان دولًة أم ف
 (67)المقبولة المطبقة دوليًا، والمتعمقة بحماية اليواء، وال يخل ىذا بالتدابير األخرى لتحسين النوعية البيئية.

 أنواع التموث البيئي بالنظر إلى نوع البيئة التي يحدث فييا: -4
قابمة لمتموث إلى أربعة أقسام: ىواء، ماء، تربة، بحار، وبناء عميو يقسم التموث تنقسم األوساط البيئية ال

 بالنظر إلى الوسط البيئي الذي يحدث فيو إلى أربعة أنواع وىي:

 تموث ىوائي، تموث المياه العذبة، تموث التربة، تموث البيئة البحرية.

 (68)مؤلفات والدراسات المتعمقة بالتموث البيئي.وبسبب المزايا التي ينطوي عمييا التقسيم، تأخذ بو أغمب ال
 وسنقوم باستعراض كل نوع كما يمي:

 التموث اليوائي: -أ
إن مشكمة تموث اليواء مشكمة قديمة، بدأت منذ العصر الحجري حين أشعل اإلنسان القديم النيران ألول 

ل لمحياة عمومًا. ولذلك يمثل مرة. ومما ال شك فيو أن اليواء ضروري جدًا لإلنسان، بل ىو العامل األو 
 تموثو وما يترب عمى ذلك من أضرار بالغة بصحة اإلنسان وبيئتو أمرًا يرتب نتائج في غاية الخطورة.

                                                        

(66 )Van Lier (IH): Acid rain and international law, The Netherlans, sjithhoff&Noordhof, 1981,P.5.  

 .97، اٌى٠ٛذ، ص7992، أغغطظ، 435( ػجذ هللا سِؼبْ اٌىٕذسٞ، اٌزٍٛس اٌٙٛائٟ ٚاألثؼبد اٌج١ئ١خ ٚ االلزظبد٠خ، ِغٍخ اٌؼشثٟ، اٌؼذد 67)

 .25( د. ػٍٟ  ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ ِٚؾّذ ثٓ ػجذ اٌّشػٟ ػشفبد، ِشعغ عبثك، ص68)
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وجود مواد »، تموث اليواء بأنو 1968مارس  8وقد عرف المجمس األوروبي في إعالنو الصادر في 
كونة لو، ويترتب عمييا حدوث نتائج غريبة في اليواء، أو حدوث تغير ىام في نسب المواد الم

 (69)«.ضارة...

ويعرف عمماء البيئة تموث اليواء بأنو ))وجود أي مواد عالقة أو سائمة أو غازية في اليواء بكميات تؤدي 
إلى وقوع أضرار فيزيولوجية أو اقتصادية أو االثنين معًا، باإلنسان والحيوان والنبات، واآلالت والمعدات، 

 (70)لتأثير في طبيعة األشياء وفي مظيرىا وخصائصيا الفيزيائية والكيميائية((.أو تؤدي إلى ا

وينتج التموث اليوائي من مصادر متعددة ومختمفة، ولعل من أىميا االنبعاثات الناتجة عن احتراق 
الوقود، وخاصة الفحم والبترول، والتي تنشأ بسبب اآلالت التي تعمل بمحركات االحتراق الداخمي 

 (71)كالسيارات، ومحطات توليد الكيرباء، واألنشطة الصناعية المختمفة.

لذلك يمكن التأكيد في ىذا المجال، أن أغمب العوامل المسببة لتموث اليواء ىي عوامل مستحدثة من 
صنع اإلنسان، وقد ظيرت منذ القدم وبدأت تتزايد يومًا بعد يوم، مع زيادة التقدم العممي لإلنسان ونتيجة 

ه باألساليب الصناعية والتكنولوجية الحديثة, وظل أثر ىذه العوامل يتراكم عمى مر السنين دون أن أخذ
يمحظو أحد، حتى ظير واضحًا في النصف الثاني من القرن العشرين، حين شعر اإلنسان بخطرىا عمى 

 حياتو، وفطن إلى نتائجيا المدمرة في البيئة المحيطة بو.

أخطر أنواع التموث عمى صحة اإلنسان وعمى المكونات البيئية عمومًا، إذ أنو  ويعتبر التموث اليوائي من
المسؤول سنويًا عن مئات اآلالف من الوفيات وعن ماليين من الحاالت المرضية، وتآكل الكثير من 

 المباني والمنشآت األثرية.. وغير ذلك من األضرار المختمفة.

 :تموث المياه العذبة-ب
كان نوعو، مموثًا بمادة أو أكثر، إذا كان غير صالح لالستعمال المقصود منو، ومياه  يعتبر الماء، أياً 

األنيار ىي الوسيط الطبيعي لألحياء النيرية والنباتية والثروات الطبيعية األخرى، والتي بحسب طبيعتيا 
 ال توجد إال في مياه األنيار.

                                                        

، 7993، 49ِمبي د.أؽّذ أثٛ اٌٛفب، رؤِالد ؽٛي اٌؾّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس، اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌؼذد ( ِشبس إ١ٌٗ فٟ 69)

 .73ص

 .37، ص7999( ِؾّذ ػجذ اٌمبدس اٌفمٟ، اٌج١ئخ ِشبوٍٙب ٚلؼب٠ب٘ب ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌزٍٛس، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، 70)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 87ِشعغ عبثك، ص ( د.ػٍٟ ِٛعٝ،71)
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طاقة بواسطة اإلنسان، في تمك البيئة بطريق  إدخال أية مواد أو»ويعرف المتخصصون تموث المياه بأنو 
مباشر أو غير مباشر، بما يؤدي إلى إحداث نتائج ضارة، وفي بعض األحيان بالغة الخطورة بصحة 

أن المجرى المائي يعتبر مموثًا عندما يتغير تركيب عناصره، أو تتغير  Kezويرى األستاذ  (72)«.اإلنسان
سبب نشاط اإلنسان، وبكيفية تصبح معيا المياه أقل مالءمة أو حالتو بطريق مباشر أو غير مباشر، ب

 (73)صالحية لالستعماالت المخصصة ليا أو لبعضيا..((.

وىذا التعريف كما ىو واضح يتضمن ما يطرأ عمى الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، التي قد 
 راعة أو في الصناعة...إلخ.تجعل المياه غير صالحة لمشرب أو االستيالك اآلدمي أو في الز 

وينشأ تموث المياه نتيجة لطرح كميات ىائمة من فضالت المجتمعات الحضرية ونفايات المنشآت 
ومحطات توليد الطاقة ووسائل النقل في المياه الجارية، كما أن مياه الصرف الصحي  (74)الصناعية،

والزراعي، ومعظميا يمر دون معالجة، يتسرب بما يحممو من مواد كيميائية وسموم مختمفة، في المياه 
 الجارية أو في المياه الجوفية.

جتمعات الصناعية، وما يستمزمو من وىكذا يتضح لنا أن تموث المياه، يعتبر نتيجة حتمية لتطور الم
ازدياد وتوسع في حركة النقل والتجارة الخارجية. لذلك نرى قوانين الدول الصناعية الكبرى في أوروبا تمزم 
المنشآت الصناعية بتنظيف المياه المموثة قبل إخراجيا، أو تنظيم العممية الصناعية بحيث تمنع تجمع 

كاإللزام بإضافة مواد كيماوية لمماء المموث بحيث يصبح صالحًا نسب عالية من المواد السامة بيا. 
لزام المنشآت الصناعية بتمرير الماء المموث عند تصريفو من خالل مصارف معينة لمتنقية.  لالستعمال، وا 

 تموث البيئة البحرية: -ج
العالمية ما لم تنمو أية نالت مشكمة تموث البيئة البحرية من اىتمام الدول والمنظمات الدولية والييئات 

مشكمة أخرى من مشكالت التموث. ويرجع السبب في ذلك إلى أن البحر لم يعد ينظر إليو عمى أنو 
طريق لمنقل والمواصالت فقط، بل ينظر إليو أيضًا باعتباره مخزنًا ىائاًل لمثروات والموارد الطبيعية 

 والنفطية والمعدنية.

لحرية، يعني، في الحقيقة تموث الكرة األرضية بأسرىا، فالبحار ومن جية أخرى، فإن تموث البيئة ا
 % من إجمالي مساحة الكرة األرضية.71والمحيطات تمثل حوالي 

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 736( د.عٍٜٛ رٛف١ك ثى١ش، اٌؾّب٠خ اٌغٕبئ١خ ٌٍج١ئخ، ِشعغ عبثك، ص72)

(73 )Kez(A): pollution of surface water in Europe, Balletin of the world health organization, 1996,14,P,845. 

 و١ّبد وج١شح ِٓ ا١ٌّبٖ اٌٍّٛصخ ٟٚ٘: طٕبػخ اٌٛسق، اٌى١ّب٠ٚبد، اٌجزشٚي، اٌظٍت.( رٛعذ أسثغ طٕبػبد ػب١ٌّخ رزغجت فٟ ر٠ٍٛش 74)
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، عمى أن تموث البيئة البحرية يعني 1982( من اتفاقية قانون البحار لعام 1/4وقد نصت المادة )
نيار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مواد أو ))إدخال اإلنسان في البيئة البحرية، بما في ذلك مصاب األ

طاقة، تنجم عنيا أو يحتمل أن ينجم عنيا آثار مؤذية، مثل اإلضرار بالموارد الحية والحياة البحرية 
عاقة األنشطة البحرية بما في ذلك صيد األسماك وغيره من أوجو  وتعريض الصحة البشرية لألخطار، وا 

 (75)ط من نوعية وقابمية مياه البحر لالستعمال، واإلقالل من الترويح((.االستخدام المشروع لمبحار، والح

وىذا التعريف يتوافق كثيرًا مع التعريفات التي وردت في بعض االتفاقيات اإلقميمية المتعمقة بحماية البيئة 
 (76)البحرية من التموث.

 ب في النقاط التالية:وتتنوع أسباب تموث البيئة البحرية، ولكن إجمااًل يمكن حصر ىذه األسبا

التموث الناتج عن استخدام وسائل النقل، وىذه من الصور الشائعة، وىي قد تترتب عمى إلقاء  .1
المخمفات في البحر أثناء السير )القاذورات أو البضائع الفاسدة(، أو بسبب تفريغ المواد البترولية في 

 مستودعات البترول في السفن(.مياه البحر )كالزيت المستعمل، أو الماء المستخدم في غسيل 

 التموث الناتج عن مصادر في البر، كالتصريف من المنشآت الساحمية. .2

 (77)التموث اإلشعاعي الذري الناجم عن تفجيرات وتجارب نووية في قيعان البحار والمحيطات. .3

غير إرادية، وتموث البيئة البحرية يتخذ شكمين رئيسيين: فقد يكون تموثًا غير عمدي أي ينتج عن عوامل 
وىذا النوع أو ىذا الشكل قميل الحدوث، وقد يكون تموثًا عمديًا وىو التموث الناجم عن أنشطة من المعموم، 
أو من المفترض العمم بأنيا تسبب آثارًا ضارة مادية  وممموسة، ويتحقق في حالة عمم سمطات الدولة، أو 

وطنية، ولكنيا تتخذ حيالو موقفًا سمبيًا أي أنيا من المفترض أن تعمم بوجود تموث مستمر عابر لمحدود ال
 ال تتخذ أي إجراء إليقافو.

وقد اكتسبت العناية بالبيئة البحرية أىمية خاصة منذ بدء إدراك المدى الذي يمكن أن تتطور إليو مشكمة 
وعمى تموث مياه البحار والمحيطات، ومدى ما يمكن أن يؤدي إليو من آثار مدمرة عمى الثروات الحية، 

صحية اإلنسان ورفاىيتو. كما أسيمت الحوادث البحرية المتعددة في إبراز خطورة ىذه الظاىرة وآثارىا 

                                                        
 .7982، 38( ساعغ ٔض االرفبل١خ فٟ اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌّغٍذ 75)

» رٍٛس اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ ثؤٔٗ ( ؽ١ش ػشفذ 2)َ 7976( ِٚٓ ٘زٖ االرفبل١بد ٠ّىٓ أْ ٔزوش ارفبل١خ ثششٍٛٔخ ٌؾّب٠خ اٌجؾش اٌّزٛعؾ ِٓ اٌزٍٛس ٌؼبَ 76)

ٌؾبق اٌؼشس ل١بَ اإلٔغبْ ثطش٠مخ ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح، ثئدخبي أ٠خ ِٛاد أٚ أ٠خ طٕٛف ِٓ اٌطبلخ إٌٝ اٌج١ئخ اٌجؾش٠خ، ِّب ٠غجت آصبساً ِؤر٠خ، وئ

ذ األعّبن، ٚإفغبداً ٌٕٛػ١خ ١ِبٖ اٌجؾش ثبٌّٛاسد اٌؾ١خ، أٚ أٔٗ رىْٛ ِظذس خطش ػٍٝ اٌظؾخ اٌجشش٠خ ٚػبئمبً ٌٍٕشبؽبد اٌجؾش٠خ ثّب فٟ رٌه ط١

 «.اٌّغزخذِخ ٚإٔمبطبً ٌّذٜ اٌزّزغ ثٙب

 ِٚب ثؼذ٘ب. 77( د. أؽّذ أثٛ اٌٛفب، رؤِالد ؽٛي اٌؾّب٠خ ... ِشعغ عبثك، ص77)
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السمبية الحادة، وعند وقوع أحد ىذه الكوارث البحرية، فإن زيت البترول الذي يتسرب من السفن أو ناقالت 
غطى مساحة كبيرة جدًا من سطح  النفط يبدأ في االنتشار تدريجيًا وخالل ساعات يكون ىذا الزيت قد

 البحر حول الناقمة الغارقة.

ونظرًا ألن زيت البترول أخف من الماء، فإنو يكون طبقة رقيقة تنتشر تدريجيًا فوق سطح الماء، وتتسع 
رقعة ىذه الطبقة بمرور الوقت بفعل األمواج والرياح، وبمجرد انتشار الزيت فوق سطح البحر تبدأ األجزاء 

ن ىذا الزيت في التبخر، وتحمل الرياح ىذه األبخرة إلى مسافات بعيدة داخل الشواطئ فتموث الطيارة م
 (78)ىواء المدن والمناطق الزراعية.

 تموث التربة:-د
يشكل تموث التربة جانبًا ىامًا من مشكمة التموث البيئي التي ُمنيت بيا البشرية في العصر الحديث، 

نب اإلنسان ومحاوالتو المستمرة إفساد النظم البيئية، بغرض الزيادة كنتيجة لمتدخل غير المدروس من جا
 المؤقتة في إنتاجية األراضي الزراعية والسيطرة  عمى اآلفات والحشرات.

ويقصد بتموث التربة إدخال مواد غريبة في التربة تسبب تغيرًا في الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو 
اء عمى الكائنات الحية التي تستوطن التربة وتسيم في عممية التحمل البيولوجية التي من شأنيا القض

 (79)لممواد العضوية التي تمنح التربة قيمتيا وصحتيا وقدرتيا عمى اإلنتاج.

ومصادر تموث التربة عديدة ومتنوعة، منيا التموث الكيميائي الناتج عن اإلسراف في استخدام المخصبات 
خالفو، ومنيا التموث بالنفايات سواء كانت نفايات صناعية أو نفايات الكيماوية والمبيدات الحشرية و 

 منزلية أو ما شابو ذلك، كما تتموث التربة أيضًا باألمطار الحمضية والمواد المشعة.

وال يغرب عن البال أن كل ما يموث الماء واليواء يموث التربة أيضًا والعكس صحيح، كل ما يموث التربة 
 .يموث الماء واليواء

ويؤدي التموث الكيميائي لمتربة، نتيجة االستخدام المكثف لممبيدات في الزراعة، إلى تأثيرات ال حصر ليا 
عمى اإلنسان والحيوان والنبات، فيي تؤثر عمى صحة اإلنسان من خالل السمسمة الغذائية، فبعض بقايا 

وانات، لينتقل إلى اإلنسان تمك المبيدات يتراكم داخل النبات أو خارجو، أو داخل أنسجة جسم الحي

                                                        

ِٚب  764، ص7993، ( د. أؽّذ ِذؽذ إعالَ، اٌزٍٛس ِشىٍخ اٌؼظش، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ78)

 ثؼذ٘ب.

 .747( د. ؽغٓ شؾبرٗ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ، ِشعغ عبثك، ص79)
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مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة، ويختزن اإلنسان كمية غير قميمة من المبيدات في أنسجتو الدىنية، وىي 
 تؤثر بالتالي عمى جيازه العصبي وتسبب أمراض الكبد والسرطان والتسممات األخرى.

سيوم لدييا مما يضعف متانة كذلك فيي تؤثر عمى حياة الطيور، حيث تساعد عمى نقص تمثيل الكال
عظاميا وقشرة بيضيا. كما تضطرىا إلى مغادرة المناطق المموثة، كما تموت العديد من الحيوانات التي 

 تتغذى عمى األوراق والنباتات التي تعالج بيا.

عاقة وأخيرًا تؤثر المبيدات عمى النبات ذاتو الذي يعالج بيا، فزيادة نسبتيا تؤدي إلى تساقط أوراقو،  و  ا 
عممية التمثيل الغذائي، كما تعمل عمى ميالد سالالت جديدة من الحشرات واآلفات ذات مناعة ومقاومة 

 (80)عالية، مع نقص وجود الحشرات األخرى النافعة المفترسة، وىذا ما ييدد الحياة النباتية بوجو عام.

واآلثار الخطيرة التي تتركيا عمى بيئتنا وبيذا الشكل نكون قد بينا ماىية البيئة وأىم المصادر التي ييددىا 
 اإلنسانية.

وحتى تتضح رؤيتنا لمموضوع بشكل جيد البد من التعرف عمى القانون الذي يتصدى ليذه المشكالت 
 البيئية التي تيدد حياتنا ومستقبمنا وىو قانون حماية البيئة وىذا ما سندرسو في المبحث الثاني.

 

  

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 739( د. أؽّذ ِذؽذ إعالَ، اٌزٍٛس ِشىٍخ اٌؼظش، ِشعغ عبثك، ص80)
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 التعميمية الثانيةالوحدة 
 قانون حماية البيئة ومصادره

 
  الكممات المفتاحية:

 خصائص. –مصادر  –قانون حماية البيئة  
 

 الممخص:
قانون حماية البيئة ىو مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة الفنية التي تنظم نشاط اإلنسان في عالقاتو 
بالبيئة، وتحدد أنماط النشاط المحظور الذي يؤدي إلى اختالل التوازن الفطري بين مكوناتيا واآلثار 

 القانونية عمى مثل ىذا النشاط. 
تشريع، العرف، الفقو، القضاء، المبادئ القانونية العامة، االتفاقيات أىم مصادر قانون حماية البيئة: ال

 الدولية، قرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية. 
يتميز قانون حماية البيئة بمجموعة من الخصائص: فيو قانون حديث النشأة، وىو قانون ذو طابع فني، 

ن ناحية،ومن ناحية أخرى يرتبط قانون حماية ويتميز بطابع تنظيمي آمر إضافًة إلى طابعو الدولي ىذا م
البيئة بغيره من فروع القانون األخرى بروابط وثيقة كالقانون االقتصادي والقانون الجنائي والقانون اإلداري 

 وغيره.
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 
 التعرف عمى مفيوم قانون حماية البيئة.  .1
 معرفة مصادر قانون حماية البيئة التي يستقي منيا أحكامو. .2
 معرفة أىم الخصائص التي تميز قانون حماية البيئة. .3
 التعرف عمى أىم الصالت التي تربط قانون حماية البيئة بغيره من الفروع القانونية األخرى. .4
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 بيئةمفهوم قانون حماية ال

إذا كانت مشكالت حماية البيئة قد جذبت عناية رجال العموم الطبيعية أو البيولوجية منذ زمن بعيد إال أن 
 الفقو القانوني قد تأخر نسبيًا في التنبو إلى المشكالت القانونية التي تثيرىا المخاطر التي تيدد البيئة.

منصبة عمى موضوع أو جانب واحد منيا  وقد انعكس ذلك عمى البحوث التي تناولت المشكالت، فجاءت
فيناك ما تناول تموث البيئة البحرية، أو تموث البيئة الجوية وغيرىا. بل إن بعض الدراسات كانت نوعية 
مجتزأة، تتناول المشكالت القانونية لنوع واحد محدد من مموثات البيئة مثل تموث البيئة البحرية بالبترول، 

 و السامة، أو تموث البيئة الجوية أو اليوائية بالدخان أو الغازات النووية... إلخ.أو بإغراق المواد المشعة أ

وبشكل عام يمكن القول أن قانون حماية البيئة ىو مجموعة القاعد القانونية، ذات الطبيعة الفنية، التي 
لبيئة وأنماط تنظم نشاط اإلنسان في عالقاتو بالبيئة، والوسط الطبيعي الذي يعيش فيو، وتحدد ماىية ا

النشاط المحظور الذي يؤدي إلى اختالل التوازن الفطري بين مكوناتيا واآلثار القانونية المترتبة عمى مثل 
 (1)ىذا النشاط.

 
ومن ىذا التعريف يتضح جوىر موضوع قانون حماية البيئة، وىو البيئة والنشاط اإلنساني الذي يتصل 

 مظاىر الحياة فييا.بيا، ويشكل اعتداًء عمييا ييدد بالخطر 

  

                                                        

 .63( د.أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص1)
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 مصادر قانون حماية البيئة

عمى خالف العديد من فروع القانون، فإن قانون حماية البيئة يستقي أحكامو وقواعده من نوعين من 
 المصادر:

 النوع األول: مصادر داخمية، والنوع الثاني: مصادر دولية.

 المصادر الداخمية:-أوالً 
قانون حماية البيئة بين مصادر رسمية أو أصمية، ومصادر تفسيرية أو تتنوع المصادر الداخمية لقواعد 

احتياطية، ويندرج في الطائفة األولى، التشريع والعرف، وينضوي تحت الطائفة الثانية كل من القضاء 
 والفقو.

 

 التشريع: -1
ذا كان  التشريع ىو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تضعيا السمطة العامة المختصة في الدولة، وا 

التشريع يعتبر، بوجو عام، أىم المصادر الرسمية لمقواعد القانونية، إال أنو في مجال حماية البيئة لم يرَق 
 بعد، إلى أن يشكل تقنيًا متكاماًل يكفل تنظيم أنشطة اإلنسان وأثرىا عمى البيئة، وتحقيق حماية فعالة ليا.

في شأن صرف المتخمفات السائمة،  1962لسنة  93القانون رقم ففي جميورية مصر العربية نذكر مثاًل، 
في  1982لسنة  48في شأن منع تموث مياه البحر بالزيت، والقانون رقم  1968لسنة  72والقانون رقم 

 شأن حماية نير النيل والمجاري المائية من التموث.

افة والمحافظة عمى المظير المتعمق بشؤون النظ 2004لعام  49وفي سورية نجد مثاًل القانون رقم 
بشأن حماية البيئة  1994لعام  4ورغم صدور القانون رقم  2007لعام  25الجمالي، وقانون الحراج رقم 

إال أن ىذين التشريعين ال يعتبران تشريعان  2002لعام  50في مصر، وقانون البيئة السوري رقم 
 ول القانونية.متكامالن يعالجان كل المشكالت البيئية ويضعان ليا الحم

عمى أن بعض الدول قد ذىب اىتماميا بالبيئة إلى حد جعل الحفاظ عمى البيئة مبدأ دستوريًا، ومن ذلك 
عمى الدولة أن تعمل عمى حماية »عمى أن  48/1بمقتضى المادة  1976دستور اليند في تعديمو لعام 

 «.دالبيئة وتحسينيا وتحافظ عمى سالمة الغابات والحياة البرية لمبال
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وعمى أي حال، فإن زيادة األخطار التي تيدد البيئة اإلنسانية قد استرعت انتباه الدول إلى ضرورة وضع 
األنظمة التي تدرأ عن البيئة تمك األخطار، فصدرت العديد من القوانين البيئية في الواليات المتحدة 

نكمترا وفرنسا وغيرىا.  األميركية وكندا وا 

ذا كان ىذا ىو حال الت شريع العادي، فإنو بالنسبة لمتشريع الفرعي أو الالئحي، باعتباره مصدرًا رسميًا وا 
ميمًا من مصادر القاعدة القانونية، يالحظ كثرتو وتنوعو، ذلك أن المشرع يكتفي في قانون حماية البيئة 

ية اإلدارية بوضع األسس العامة تاركًا الكثير من التفصيالت لقرارات تصدر عن السمطة التنفيذية أو الج
المختصة، حتى يمكن ليا أن تواجو ظروف حماية البيئة من مكان إلى مكان ومن وقت إلى آخر، فال 
يجوز بالقانون العادي اإلغراق في تفصيالت قد تحتاج إلى الوقوف عمى بعض المعمومات الفنية 

لموائح أو األنظمة والصناعية، مما يحسن معو أن يترك األمر لمعالجة السمطة التنفيذية عن طريق ا
 (2)الفرعية، وىذا ما يميز قانون حماية البيئة بالطابع الفني كما سنرى الحقًا.

 

 العرف:-2
يقصد بالعرف، في قانون حماية البيئة، مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في مجال مكافحة التعدي 

ومستمرة، بحيث ساد االعتقاد باعتبارىا  عمى البيئة والحفاظ عمييا، وجرت العادة باتباعيا بطريقة منتظمة
ممزمة واجبة االحترام. وفي نطاق األنظمة الداخمية، يمكن القول بأن دور القواعد القانونية العرفية مازال 
ضئياًل في مجال حماية البيئة، بالمقارنة بدورىا في فروع القانون األخرى، ولعل ذلك يرجع إلى حداثة 

لبيئة فاألمر يتعمق بمجرد عادات لم ترَق بعد إلى مرتبة العرف. ففي مجال االىتمام بمشكالت حماية ا
التموث البحري مثاًل، وىو أىم أنواع التموث البيئي ال يرجع االىتمام بمكافحتو أو السيطرة عميو إال إلى 

البيئة، النصف الثاني من القرن العشرين. كما يمكن القول بأنو ال توجد قواعد أو مقاييس عرفية لحماية 
إنما توجد فقط بعض المبادئ المبيمة العامة، مثل االستعمال المعقول، والضرر الجوىري، والخطر 

 (3)المحدق، واآلثار الخطيرة لمتموث.

 

                                                        

 .37سجدك، ص ( د.أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ2)

 .38( د.أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، َفس ثنًشؽغ، ص3)
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الفقو ىو مجموعة أراء عمماء القانون وتوجياتيم بشأن تفسير القواعد القانونية، وما يجب أن تكون عميو 
وىو مصدر تفسيري أو احتياطي من مصادر القانون، وفي مجال حماية البيئة يمكن السياسة التشريعية، 

التأكيد عمى أن الفقو لعب دورًا خطيرًا في مجال التنبيو إلى المشكالت القانونية التي تثيرىا األخطار التي 
بيئة الذي انعقد بمدية تيدد البيئة اإلنسانية، وقد ظير ذلك جميًا أثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة األول لم

، حيث طرح كثير من اآلراء الفقيية لممناقشة حول القواعد 1972استكيولم بالسويد في حزيران عام 
القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عميو التدابير والسياسات التي تكفل صيانة بيئة اإلنسان والحفاظ 

 عمى مواردىا الطبيعية وتوازنيا اإليكولوجي.

الف في أن كتابات الفقياء في ىذا الفرع الوليد من فروع الدراسات القانونية، سوف تكون عونًا عند وال خ
وضع األنظمة الوطنية أو االتفاقية المتعمقة بحماية البيئة ومكافحة مصادر تموثيا أو األخطار التي تخل 

 بالتوازن البيئي.

 المصادر الدولية:-ثانياً 
الذاتية لمشكالت حماية البيئة، فإن المصادر الدولية لمقواعد القانونية التي تعمل عمى بالنظر إلى الطبيعة 

تحقيق تمك الحماية، ليست بأقل أىمية من المصادر الداخمية، وينضوي تحت لواء ىذه المصادر، 
 العامة.المعاىدات أو االتفاقيات الدولية، وقرارات المؤتمرات والمنظمات الدولية، والمبادئ القانونية 

 االتفاقيات الدولية: -1
تأتي االتفاقيات أو المعاىدات الدولية عمى قمة المصادر الدولية التي تستقى منيا قواعد قانون حماية 
البيئة ويمكن التأكيد في ىذا اإلطار عمى أن االتفاقيات الدولية في المرحمة الحالية لتطور قانون البيئة، 

 دعائم ىذا القانون. ىي من أفضل الوسائل نحو إرساء

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منيا: الطبيعة الدولية لكثير من مشكالت البيئة، وىذا يقتضي التعاون 
والجيود الجماعية لحل تمك المشكالت، ومنيا أيضًا وجود المنظمات الدولية ذات اإلمكانيات الفنية 

حماية البيئة، وقد أبرمت العديد من  والمالية التي تستطيع تقديم عون حقيقي في مجال إكمال قواعد
 (4)االتفاقيات الدولية المتعمقة بالبيئة تحت رعاية تمك المنظمات.

                                                        

ر ػٍ ( نًضٚذ يٍ ثنضفجطٛم ثَظش: د.ػًجسثنضشكجٔ٘، دٔس ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنذٛتٙ فٙ يٕثؽٓز ثنًشكالس ثنذٛتٛز ثنًؼجطشر، يؾهز ثنًحجيٌٕ ثنظجدس4)

. ٔكزنكذ.طالؿ ػذذ ثنشحًٍ ػذذ ثنحذٚغٙ، 743-723، ص2010شثٌ( حضٚ-)أٚجس 6-5َمجدز ثنًحجيٍٛ فٙ ثنؾًٕٓسٚز ثنؼشدٛز ثنسٕسٚز، ثنؼذدثٌ 

 ٔيج دؼذْج. 75، ص2010، يُشٕسثس ثنحهذٙ ثنحمٕلٛز، دٛشٔس، 1ثنُظجو ثنمجََٕٙ ثنذٔنٙ نحًجٚز ثنذٛتز، ؽ

 الفقه:-3
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ومن االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة البحرية نذكر االتفاقية الدولية المبرمة في لندن عام 
ر بزيت البترول، واالتفاقية والخاصة بمنع تموث البح 1971و 1969و 1962والمعدلة في أعوام 1954

والمتعمقة بالتدخل في أعالي البحار في حاالت كوارث التموث  1969الدولية المبرمة في بروكسل عام 
والخاصة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التموث  1969بالبترول، واالتفاقية المبرمة في بروكسل عام 

رقابة عمى التموث البحري باإلغراق من السفن والطائرات. المتعمقة بال 1972بالبترول، واتفاقية أوسمو لعام 
الخاصة بمنع التموث البحري بإغراق النفايات والمواد األخرى، واتفاقية باريس  1972واتفاقية لندن لعام 

 والمتعمقة بمنع التموث البحري من مصادر أرضية. 1974لعام 

المتعمقة بتموث اليواء بعيد  1979فاقية جنيف لعام ومن االتفاقيات الخاصة بحماية البيئة الجوية، نذكر ات
الخاصة بحماية طبقة األوزون، إلى جانب العديد من  1985المدى عبر الحدود، واتفاقية فيينا لعام 

 االتفاقيات الدولية المتعمقة باستخدام الطاقة الذرية.

الخاصة باألراضي  1971امسار لعام ومن االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البرية، نذكر اتفاقية ر 
المتعمقة بحماية التراث  1972الرطبة ذات األىمية الدولية ومواطن الطيور المائية، واتفاقية باريس لعام 

 الثقافي والطبيعي وغيرىا.

 (5)عمى أننا نالحظ عمى االتفاقيات الدولية، كمصدر لقواعد قانون البيئة، عدة أمور:

اتفاقية دولية تضع قواعد عامة لحماية الوسط الطبيعي أو البيئة بوجو عام. فالواقع أن أنو ال توجد -أوالً 
األمر يتعمق من ناحية باتفاقيات نوعية، تعالج نوعًا من أنواع التموث البيئي أو األخطار التي تيدد 

 التوازن اإليكولوجي لمبيئة الطبيعية.

اتفاقيات دولية ذات نطاق إقميمي محدد، فاالىتمام ليس ىذا وحسب، بل إن العديد من االتفاقيات، ىي 
بأحكاميا يعني فقط جانبًا من الدول التي تربطيا عوامل جغرافية أو ديموغرافية واحدة، من ذلك اتفاقية 

الخاصة  1976بشأن حماية البيئة البحرية لبحر البمطيق، واتفاقية برشمونة لعام  1974ىمسنكي لعام 
لحماية البيئة البحرية لمخميج،  1978متوسط من التموث، واتفاقية الكويت لعام بحماية البحر األبيض ال

 لحماية بيئة البحر األحمر وخميج عدن من التموث. 1982واتفاقية جدة لعام 

أنو رغم الطابع الدولي لتمك االتفاقيات، فإن المبادئ القانونية العامة التي تشتمل عمييا تعد مصدرًا -ثانياً 
ن حماية البيئة، وتضحي جزءًا من القانون الداخمي لمدولة، إذا ما صادقت عمى االتفاقية، لقواعد قانو 

                                                        

 .41( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛٛتز، يشؽغ سجدك، ص5)
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وتكون واجبة التطبيق شأنيا في ذلك شأن سائر قواعد القانون الداخمي، بل وتكمل القوانين الداخمية 
انون الداخمي، المتعمقة بالموضوع الذي تعالجو االتفاقية، وعند تعارض أحكام ىذه األخيرةمع أحكام الق

تكون األفضمية ليا، مع سريان القواعد العامة المعمول بيا في شأن تعارض المعاىدة مع القانون الوطني 
 بوجو عام.

أنو رغم اعتبار االتفاقيات الدولية من المصادر الميمة لقواعد قانون حماية البيئة، فإن عدد الدول -ثالثاً 
 في غالب األحيان، مما يؤثر عمى فعاليتيا، فعمى سبيل التي تنضم ليا وتصادق عمييا، يكون ضئيالً 

الخاصة بمنع تموث البحار بالبترول، والمعدلة عدة مرات، لم ينضم إلييا  1954المثال اتفاقية لندن لعام 
 من الدول المطمة عمى البحر األحمر غير جميورية مصر العربية والمممكة العربية السعودية.

 لمنظمات الدولية:قرارات المؤتمرات وا-2
يرجع الفضل في إبرام العديد من االتفاقيات الدولية المتعمقة بحماية البيئة، إلى المنظمات الدولية العامة 
والمتخصصة كالمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة التعاون 

 والتنمية االقتصادية وغيرىا.

منظمات العديد من القرارات والتوجييات واإلعالنات المتعمقة بحماية البيئة، سواء وقد صدر عن تمك ال
فيما يتعمق بتموث اليواء أو الماء أو التربة، أو بحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية، كقرارات تحديد 

ص في البنزين، المموثات اليوائية، والنسب أو المستويات المسموح بيا من تمك المموثات، كنسب الرصا
ونسب الكبريت في أنواع الوقود السائل، ونسب العوالق أوالجسيمات في اليواء، ومستويات انبعاث صوت 
الطائرات النفاثة واألسرع من الصوت، والقرارات الخاصة بإنشاء محطات رصد مموثات اليواء وقياسيا، 

باالنقراض، والقرارات الخاصة بإنشاء والقرارات الخاصة بمنع االتجار في الحيوانات البرية الميددة 
 المحميات الطبيعية.

ويمكن التأكيد في ىذا المجال أن المنظمات الدولية قد لعبت دورًا بارزًا من خالل االىتمام بحماية البيئة 
وصيانة مواردىا الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، الحية وغير الحية، ولم ينحصر اىتماميا عمى جانب 

من جوانب ىذا الموضوع، بل شمل كافة عناصره سواء كانت فنية، أو تنظيمية أو قانونية. دون آخر 
ويبدو ذلك جميًا من خالل ما قامت بو المنظمات الدولية من دراسات وبرامج وكذلك ما أبرم في نطاقيا 

وير من معاىدات وما صدر عنيا من توصيات لحماية البيئة بقطاعاتيا المختمفة، والمساىمة في تط
 قواعد القانون الدولي لمبيئة.
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ولم يقتصر دور المنظمات الدولية عمى تشخيص المشكالت البيئية، بل تعداه إلى اقتراح الحمول العممية 
 (6)والفنية واإلدارية واالقتصادية والقانونية التي يجب األخذ بيا.

ضاء، فيي عبارة عن توجييات ورغم أن التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية غير ممزمة لمدول األع
توضح الطريقة التي يمكنيا من خالليا تنفيذ االلتزامات المنصوص عمييا في ميثاق المنظمة، وبالتالي 

 (7)فإن مخالفة ىذه التوجييات ال توجب مسؤولية الدولة المخالفة من الناحية القانونية، فإن البعض يعتقد
صدار لوائح وقرارات ممزمة ليس فقط لمدول األعضاء بل ونحن نؤيده، أن ىناك بعض المنظمات تممك إ

أيضًا لمواطني ىذه الدول سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ومن أمثمة ىذه المنظمات: منظمة 
 الصحة العالمية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، منظمة الطيران المدني الدولية... وغيرىا.

كر مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية الذي دعت إليو بناء عمى قرار أما عن المؤتمرات، فنذ
بمدينة استكيولم بالسويد. ويعتبر ىذا  1972يونيو عام  16-15الجمعية العامة. وقد انعقد في الفترة من 

ادئ المؤتمر العمل التقني األول في مجال القانون الدولي لمبيئة، لكونو يحتوي عمى مجموعة من المب
 (8)المتعارف عمييا والكافية لتنظيم حماية البيئة في الوقت الذي صدر فيو.

( UNEPومن اإلنجازات الرئيسية لمؤتمر استكيولم لمبيئة اإلنسانية، إنشاء برنامج األمم المتحدة لمبيئة )
United Nations Environment Program.(9)، كييئة دولية مختصة بشؤون البيئة 

األمم المتحدة لمبيئة بوضع مبادئ مؤتمر استكيولم موضع التنفيذ، وخاصة تمك التي تتعمق وييتم برنامج 
بمبدأ مسؤولية الدولة عن األضرار التي تصيب البيئة، وحث الدول عمى الدخول في معاىدات دولية 

 تستيدف حماية البيئة.

                                                        

 ٔيج دؼذْج. 314ثنًُظًجس ثنذٔنٛز فٙ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص (د.ػذذ ثنؼضٚض يخًٛش ػذذ ثنٓجد٘، دٔس6)

 .176( د. ػذذ ثنؼضٚض يخًٛش ػذذ ثنٓجد٘، ثنًشؽغ ثنسجدك، ص7)

( صٕطٛجس ػهٗ 109( يذذأ ٔ )262ػٍ إػالٌ ثنذٛتز ثنز٘ صًش ثنًٕثفمز ػهّٛ دجإلؽًجع، ٔثنز٘ ثحضٕٖ ) 1972( أسفش يؤصًش ثسضكٕٓنى نؼجو 8)

 ٍ ثألًْٛز.دسؽز دجنغز ي

دذأ َشجؽ  1973، دئَشجء دشَجيؼ ثأليى ثنًضحذر نهذٛتز، ٔيُز ػجو 1972فٙ ػجو  2997( أطذسس ثنؾًؼٛز ثنؼجيز نأليى ثنًضحذر ثنضٕطٛز سلى 9)

 ثنذشَجيؼ ٔصى ٔػغ ْٛكم صُظًٛٙ نّ كًج ٚهٙ:

نهذٛتز ٔٔكجالس ثأليى ثنًضحذر ٔثنذشثيؼ ثألخشٖ  نؾُز ثنضُسٛك ثإلدثسٚز، ٔصكفم سٔثدؾ ػًم ٔعٛمز ٔفؼجنز دٍٛ دشَجيؼ ثأليى ثنًضحذر -1

 ثنًضظهز دٓج.

دٔنز ػؼٕ صُضخذٓج ثنؾًؼٛز ثنؼجيز نفضشر عالط سُٕثس ٔٚؾضًغ كم ػجو السضؼشثع  58يؾهس إدثس٘ نذشَجيؼ ثأليى ثنًضحذر نهذٛتز ٚؼى  -2

ثنؼجيز يٍ خالل ثنًؾهس ثاللضظجد٘ ٔثالؽضًجػٙ  حجنز ثنذٛتز ثنؼجنًٛز، ٔنضؼضٚض ثنضؼجٌٔ ثنذٔنٙ فٙ أَشطز ثنذشَجيؼ. ٔصؼضذش ثنؾًؼٛز
 ثنضجدغ نٓج، ثنسهطز ثنؼهٛج نهذشَجيؼ.

شٔدٙ أيجَز دثةًز طغٛشر ٚشأسٓج يذٚش صُفٛز٘ نهذشَجيؼ صُضخذّ ثنؾًؼٛز ثنؼجيز نأليى ثنًضحذر نفضشر أسدغ سُٕثس صضخز يمشثً نٓج فٙ يذُٚز َٛ -3

 نى.ٔنأليجَز فشٔع أٔ يكجصخ إلهًٛٛز فٙ دؼغ دٔل ثنؼج

 طُذٔق نهذٛتز ٚذثس دجنًمش ثنشةٛسٙ فٙ َٛشٔدٙ. -4

ضجسؼز، ثَظش: د. دذسٚز ثنؼٕػٙ، دٔس ثنًُظًجس ثنذٔنٛز فٙ صطٕٚش لٕثػذ ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنذٛتٙ، يؾهز ثنحمٕق، ثنكٕٚش، ثنؼذد ثنغجَٙ، ثنسُز ثن

 .59، ص1985ٕٚنٕٛ، 
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األىداف  1975الثالثة عام ولتنفيذ ذلك تبنى مجمس إدارة برنامج األمم المتحدة لمبيئة في دورتو 
 (10)التالية:

المساىمة في تطوير القانون الدولي لمبيئة بحيث يتمشى مع االحتياجات التي نتجت عن االىتمام  -1
، وتشجيع إبرام االتفاقيات 1972بالبيئة عمى المستوى العالمي، استنادًا إلى إعالن استكيولم سنة 

مية مثل التغييرات في األرصاد الجوية، واستغالل قيعان الدولية التي تتناول القضايا البيئية العال
 البحار.

تشجيع إبرام االتفاقيات الدولية والثنائية بشأن قضايا بيئية محددة في مناطق جغرافية معينة مثل  -2
 األنيار الدولية، والبحار المغمقة وشبو المغمقة، والحد من المموثات عبر الحدود الوطنية وغيرىا.

مقارنة عمى المستوى الوطني بشأن القوانين البيئية، بيدف تطبيق تمك المبادئ والقواعد إجراء دراسات  -3
 عمى مستوى واسع في تمك الدول، وتكييفيا مع متطمبات القانون الدولي البيئي.

 تقديم المساعدات الفنية لمدول النامية لتطوير تشريعاتيا البيئية. -4

مواضيع بيئية محددة بيدف تسييل تقييم تأثير القانون  تطوير تدابير وأساليب التعاون الدولي لبحث -5
 البيئي في تمك المجاالت.

ومن المؤتمرات الميمة بخصوص البيئة اإلنسانية نذكر مؤتمر ريودي جانيرو في البرازيل الذي 
تحت مظمة  1992يونيو من عام  4-3في الفترة من « المؤتمر العالمي لمبيئة والتنمية»عقد تحت اسم 

األكبر واألوسع نظرًا لمعدد اليائل من المشاركين فقد كان  -بحق–المتحدة. وقد كان ىذا المؤتمر األمم 
/ دولة ومائة وثالثون من رؤساء 178أكبر اجتماع عالمي في التاريخ حضره ثالثون ألفًا من ممثمي /

لنمو العالمي الدول والحكومات اجتمعوا من أجل حماية كوكب األرض وموارده ومناخو، ووضع سياسة ا
وأبرز األسباب التي دعت إلى عقد ىذا المؤتمر  (11)والقضاء عمى الفقر مع المحافظة عمى البيئة

 (12)ىي:

 حماية الغالف الجوي وطبقة األوزون. -1

 مكافحة إزالة الغابات. -2
                                                        

 ٔيج دؼذْج. 60( د. دذسٚز ثنؼٕػٙ، يشؽغ سذك ركشِ، ص10)

 ٔيج دؼذْج. 88، ص2007ؼًش سصٛخ ػذذ ثنحجفع، ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ نهذٛتز ٔظجْشر ثنضهٕط، دثس ثنُٓؼز ثنؼشدٛز، ثنمجْشر، ( د.ي11)

ثألدؼجد ثنمجََٕٛز ثنذٔنٛز، دحظ يمذو إنٗ يؤصًش ثنحًجٚز ثنمجََٕٛز نهذٛتز فٙ يظش، ثنؾًؼٛز ثنًظشٚز ناللضظجد  -( د.إدشثْٛى ثنؼُجَٙ، ثنذٛتز ٔثنضًُٛز12)

 .23، يؾًٕػز أػًجل ثنًؤصًش، ص1992فذشثٚش  26-25جسٙ ٔثإلحظجء ٔثنضششٚغ، ثنًؤصًش ثنؼهًٙ ثألٔل نهمجٍََٕٛٛ ثنًُؼمذ فٙ ثنفضشر يٍ ثنسٛ
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 مكافحة التصحر والجفاف. -3

 حفظ التنوع البيولوجي. -4

 رة والنفايات المشعة.اعتماد سموك اإلدارة السميمة بيئيًا لمنفايات الخط -5

مداداتيا من التموث. -6  حماية المياه العذبة وا 

دارة موارد األراضي. -7  النيوض بالزراعة والتنمية الريفية وا 

 النظر في ارتفاع عدد سكان العالم والتزايد المخيف لشعوب العالم الثالث. -8

 تحسين ظروف العيش والعمل عن طريق استئصال الفقر ووقف التدىور البيئي. -9

إضافة إلى صدور  (13)دولة/ 150د اختتم المؤتمر أعمالو بتوقيع ثالث اتفاقيات وقع عمييا أكثر من /وق
/ مبدأ يجب االستناد إلييا 27الذي تبنتو كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة وتضمن /« إعالن ريو»

ئة في عممية التنمية. وأرفقت من أجل الحفاظ عمى البي« دار اإلنسانية»في إدارة الكرة األرضية باعتبارىا 
وىي وثيقة تتكون من « جدول أعمال القرن الحادي والعشرين»باإلعالن خطة عمل مفصمة عرفت باسم 

/ صفحة، تتضمن مبادئ التنمية المتوافقة مع متطمبات التنمية، أي التنمية القابمة لالستمرار في 800/
 كافية ميادين النشاط االقتصادي.

ن كانت معظم أعمال المؤتمرات الدولية تأخذ شكل توصيات غير ممزمة لمدول التي قد  وأخيرًا فإنو وا 
ترفض تنفيذىا، وال توجد قوة حقيقية ممزمة ليذه التوصيات إال أنيا بتواترىا وانسجاميا مع بعضيا البعض 

القانون  فضاًل عن صدورىا بإجماع الدول المشاركة، فإنيا تساىم في نشأة قواعد عرفية جديدة في نطاق
 الدولي البيئي.

فيما تجسده من مرحمة انتقالية ىامة في  (14)-كما تتضح قيمة ىذه التوصيات، كما الحظ البعض بحق
تاريخ النظام الدولي، تمثمت في بدء خطى جماعية نحو حماية البيئة العالمية وتجنيبيا كوارث التموث، 
كما أرست مبدًأ أساسيًا احتل مكانو في نطاق التنظيم القانوني وىو مسؤولية الدولة عن أية أضرار بيئية 

                                                        

 ( ْزِ ثالصفجلٛجس ْٙ:13)

 دجالَمشثع.ثالصفجلٛز ثألٔنٗ: ٔصضؼهك دجنضُٕع ثنحٕٛ٘ ْٔٙ صٓذف إنٗ حًجٚز ثنكجةُجس ثنحٛز ثنحٕٛثَٛز ٔثنُذجصٛز ثنًٓذدر  -أ 

ثالصفجلٛز ثنغجَٛز: ثصفجلٛز يُجخ ثألسع ٔصضؼهك دجنضغٛشثس ثنًُجخٛز ٔيكجفحز ثسصفجع دسؽجس ثنحشثسر ػٍ ؽشٚك ثنحذ يٍ ثَذؼجط ثنغجصثس  -ح 
 ثنًسذذز نسخَٕز ثنؾٕ.

 ثالصفجلٛز ثنغجنغز: يؼجْذر ثنغجدجس ٔثنًسجحجس ثنخؼشثء. -ػ 

 .730، يشؽغ سجدك، صثَظش: د.ػًجسثنضشكجٔ٘، دٔس ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنذٛتٙ

 .8( د. إدشثْٛى ثنؼُجَٙ، يشؽغ سجدك، ص14)
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ي مناطق خارج الوالية اإلقميمية ألي دولة من جراء ما تمارسو من تحدث لمدول األخرى أو تحدث ف
 أنشطة عمى إقميميا.

 المبادئ القانونية العامة: -3
المبادئ القانونية العامة، ىي مجموعة األحكام والقواعد التي يقوم عمييا، وتعترف بيا، النظم القانونية 

المبادئ التي تعبر عن العدالة القانونية المقبولة من الدول الداخمية لمدول أعضاء المجتمع الدولي، وتمك 
 في مجموعيا، يمكن أن تكون أحد المصادر التي تستقى منيا القواعد القانونية.

ومع أن البعض يعتبر مبادئ القانون العامة مصدرًا ىامشيًا في مجال القانون الدولي لمبيئة، إال أنو يمكن 
حت راسخة في ىذا المجال، ومنيا مبدأ حسن الجوار حيث ال يسوغ ذكر بعض ىذه المبادئ التي أصب

لدولة أن تستخدم إقميميا في أنشطة يمكن أن تسبب أضرارًا لدولة أخرى، كاألنشطة الصناعية والغازات 
الضارة المنبعثة عنيا، وتمويث المياه البحرية. وقد اعترف بيذا المبدأ القانون الدولي الجديد لمبحار لعام 

تتصرف الدولة، عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تموث »عمى أن  195، حيث نصت المادة 1982
البيئة البحرية وخفضو والسيطرة عميو، بحيث ال تنقل، بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، الضرر أو 

 «.األخطار من منطقة إلى أخرى أو تحول نوعًا من التموث إلى نوع آخر منو

عدم التعسف في استعمال الحق، واتخاذه أساسًا لممسؤولية عن تعويض األضرار التي وىناك أيضًا مبدأ 
عمى (15)تصيب البيئة البحرية أو البيئة الجوية، وكذلك مبدأ بذل العناية المعقولة في منع التموث البيئي.

 (16)أنو يالحظ عمى المبادئ القانونية العامة، في مجال قانون حماية البيئة، أمران:

: أن تمك المبادئ مازالت محدودة إلى أقصى درجة، األمر الذي يشكك في كفايتيا، بمفردىا األول
 الستنباط القواعد القانونية التي تنظم عالقة اإلنسان بالبيئة، وتكافح أعمالو التي تخل بتوازنيا الطبيعي.

 وواضح فاصل عيارم إيجاد يصعب األحيان غالب وفي ،: أنو مازال يعترييا الكثير من الغموضالثاني

 ذلك من المصدرين: كال في قائمة الواحدة القاعدة تعتبر ما فكثيراً  البيئة، لحماية العرفية القواعد وبين بينيا

 الضارة أنشطتيا عن الدولة مسؤولية وقاعدة الجوار، حسن وقاعدة البيئة حماية في الواجبة العناية بذل قاعدة

 من البعض، نظر في اعتبارىا يمكن كما البيئة، لقانون العرفية اعدالقو  من اعتبارىا يمكن فيذه بالبيئة

 القانون. ليذا العامة المبادئ

                                                        

 .91( ثَظش فٙ ْزِ ثنًذجدا: د.طالؿ ػذذ ثنشحًٍ ثنحذٚغٙ، يشؽغ سجدك، ص15)

 .44( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص16)
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 العرف الدولي: -4
 الممارسة خالل من انبثقت قد لمبيئة الدولي لمقانون العرفية القواعد من العديد أن الثابت من أصبح لقد

 الدول بين القاعدة تمك تبني يتواتر ثم الدول، من بسيط عدد من العرفية القانونية القاعدة تنشأ وقد الوطنية

 وأي الدولية، الجماعة أعضاء لكل ممزمة ةقاعد وتضحي والقدم، الثبات ليا فيتحقق اعتراض، دون المذكورة

 ذلك. بعد إلييا تنضم جديدة دولة

 لمبيئة المتحدة األمم مؤتمر أقرىا التي المبادئ مجموعة من /21/ بالمبدأ جاء ما القول، ىذا يدعم وقد

 ولي،الد القانون ومبادئ المتحدة األمم ميثاق مع وتمشياً  لمدول،» أن عمى نص فقد 1972 عام اإلنسانية

 تسبب أال ضمان مسؤولية عمييا ولكن البيئية، لسياساتيا طبقاً  الذاتية مواردىا استغالل في السيادي الحق

 حدود فيماوراء أو األخرى، الدول لبيئة ضرراً  إشرافيا، تحت أو اختصاصيا داخل تتم التي األنشطة

 «.الوطني اختصاصيا

 عن الدفاع بحق الخاصة المستقرة القواعد إلى تستند ية،بيئ دولية عرفية قاعدة بوجود االعتراف يمكن كما

 باتخاذ تقوم أن معينة، حاالت في الشاطئية لمدول أن مقتضاىا المتحدة( األمم ميثاق من 51 )م النفس

 التيديد خطر من أو البحري، التموث أضرار من نفسيا لحماية إقميميا خارج الالزمة واإلجراءات التدابير

 البحرية. لبيئتيا اراألضر  تمك بحدوث

 التموث كوارث حاالت في البحار أعالي في بالتدخل المتعمقة 1969 لعام بروكسل اتفاقية بأن التأكيد ويمكن

 التدابير االتفاقية ىذه في األطراف يتخذ» أن عمى نصت حين العرفية القاعدة ىذه قننت قد بالبترول

 بمصالحيا، أو بشاطئيا المحدق الجسيم الخطر صاءإق أو تخفيض أو لمنع البحار، أعالي في الضرورية،

 «.البحرية الكارثة تستتبعو الذي بالبترول بو التيديد من أو البحر تموث من

ذا  البيئة، مشكالت تعاظم مع ويتطور ينمو أن يمكن أنو إال تكوينو، بدايات في مازال البيئي العرف كان وا 

 توصيات تساعد وسوف أخرى. مجاالت في وتطور نما امثمم لحميا، القانونية القواعد وضع ومحاوالت

عالنات، قرارات من عنيا يصدر وما الدولية، والمؤتمرات المتخصصة المنظمات  مع وتوافقو الدول وسموك وا 

 (17)وتبمورىا. البيئة لقانون العرفية القواعد تطور عمى واإلعالنات، التوصيات تمك

 

                                                        

 .47( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص17)
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 القضائية الحماية مجال في أحكام، من يصدره وما القضاء لمقانون، حتياطيةاال أو التفسيرية المصادر من

 القانونية. والمراكز لمحقوق

ذا  اإلداري، كالقانون القانون، فروع بعض في القانونية القواعد إرساء في بناء بدور ينيض القضاء كان وا 

 البيئة؟ حماية قانون قواعد كوينت في شأن ذا دوراً  لو بأن الجزم يمكن فيل الخاص، الدولي والقانون

 المسؤولية فقط عالجت أحكام، بضع تتجاوز ال بيئية منازعات في تفصل التي القضائية األحكام أن الواقع

 النيرية. المائية البيئة تموث مجال في صادرة قميمة أحكام وىناك البيئي. التموث عن

ذا  المصادر من يعد القضاء، أن قررنا قد كنا وا 

 سيكون دوره فإن عام، بوجو لمقانون يةالتفسير 

 يساعد وسوف البيئي، القانون مجال في خالقاً 

 القانون ذلك لمشكالت الذاتية الطبيعة ذلك عمى

 النبات بعموم تتصل فنية مشكالت ناحية من فيي

 مشكالت أخرى ناحية من وىي والمناخ، والبحار

 بعض أن إلى بالنظر الدولي، الطابع عمييا يغمب

 تتعدى اليواء، أو المياه كتموث البيئية، طرالمخا

 الذاتية الطبيعة وتمك معينة. لدولة الوطنية الحدود

 مشكمة تحكيم محاكم عمى األمر عرض تقتضي

  تتقيد لن المحاكم وتمك فنيين، وخبراء قضاة من
 

 العدالة موجبات إلى تستند أن ليا بل القانونية، النصوص عمى خروج عدم من القضائية الييئات بو تتقيد بما

 الحقيقة، نتجاوز ولن البيئي القانون نطاق في واضحاً  إنشائياً  دوراً  ليا يجعل مما العامة، القانونية والمبادئ

 مجرد عمى دوره يقتصر ولن البيئة، حماية لقانون الرسمية المصادر من سيصبح القضاء أن قررنا آنذاك،إذا

 وتفسيرىا. البيئة، لحماية المنظمة القانونية القواعد تطبيق

  

 القضاء: -5
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 خصائص قانون حماية البيئة

 عالقاتو وىي اإلنسان عالقات من معيناً  نوعاً  ينظم القانونية، العموم من فرعاً  البيئة حماية قانون كان إذا

 موضوعو خطورة إلى تستند خصائص وىي غيره، عن تميزه خصائص لو أن إال فييا، يعيش التي بالبيئة

 البيئة عناصر بين الطبيعي التوازن اختالل إلى تنظيمو في التياون يؤدي الذي البيئة، حماية وىو وطبيعتو،

 كوكب عمى المخموقات وسائر اإلنسان وجود النياية في ييدد بما كافة، اإليكولوجية النظم وتدمير ومكوناتيا.

 :يمي ام خالل من الخصائص ىذه بدراسة وسنقوم األرض.

 ن حماية البيئةحداثة نشأة قانو

 منذ وجد اليواء تموث أن ذلك عمى أدل وال الزمن، عمر في قديم الطبيعية ونظميا البيئة عمى التعدي إن

 والدخان المحترقة، غير الكربون جزئيات منيا وتصاعدت األخشاب في وأشعموىا النار القدماء عرف

 (18)األخرى. والغازات

 ويمكن بعيد. وقت منذ ولدت قد البيئي القانون مبادئ أن وقرر التاريخية الحقائق تمك إلى البعض استند وقد

 الدولية والبحيرات واألنيار المياه مجاري بتنظيم بدأاالىتمام فقد لذلكن بداية عشر التاسع القرن أوائل اعتبار

 الراين نير مياه استخدام تنظيم تحكم التي المبادئ تضع التي 1814 عام باريس معاىدة إبرام مع خصوصاً 

 والرقابة الصيد لحقوق المنظمة االتفاقيات من العديد أبرمت 1815 ومنذعام بيا. يمر التي الدول بين

 (19)الحدودية. العذبة المياه ومناطق الدولية، األنيار في المالحية

 ذلك وتمثل العشرين، القرن من الثاني النصف مشارف إلى يرجع الواقعية الناحية من القانون ىذا ميالد ولكن

 البحار مياه تموث بمنع الخاصة 1954 لعام لندن اتفاقية ومنيا الدولية، االتفاقيات من عدد إبرام في

 1963 لعام موسكو اتفاقية وكذلك ،1960 لعام الذري اإلشعاع من لمحماية جنيف واتفاقية بالبترول،

 (20)البحار. أعالي في أو اءالم تحت أو الخارجي الفضاء في النووية األسمحة تجارب بخطر الخاصة

 المنضمة الدول عدد قمة حيث من األثر نسبية لكونيا نظراً  الفعالية، محدودة كانت المحاوالت تمك أن غير

 القانونية. الناحية من كفايتيا وعدم تقررىا التي االلتزامات وضوح عدم إلى باإلضافة إلييا،

                                                        

 .49( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص18)

 .49( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص19)

 .75( د. يؼًش سصٛخ ػذذ ثنحجفع، يشؽغ سجدك، ص20)

47 



 لألمم العامة الجمعية دعت ما بعد إال البيئة، حماية التمشك إلى ينتبو لم القانوني الفقو إن القول ويمكن

 عن تمخض وقد اإلنسان. ببيئة المحدقة األخطار لمناقشة 1972 عام بالسويد استكيولم مؤتمر إلى المتحدة

 ،1972 لعام استكيولم إعالن تضمنيا والتوصيات، المبادئ من ميمة مجموعة -أشرنا كما– المؤتمر ىذا
 البيئة حماية قانون منيا اتخذ التي الذخيرة شكمت وقد ومرشداً  نبراساً  تزال وال كانت وصياتوالت المبادئ ىذه

 األولى. لبناتو
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 قانون حماية البيئة ذو طابع فني

 المزاوجة تحاول فيي صياغتيا، في فني طابع ذات قواعده أن البيئة حماية لقانون المميزة الخصائص من

 في التزامو ينبغي الذي السموك رسم في وذلك بالبيئة، المتعمقة البحتة العممية والحقائق القانونية األفكار بين

 وحكم فييا، يمارس التي والحدود مواصفاتو، حيث من اإليكولوجية، واألنظمة البيئة عناصر مع التعامل

 البيئة، عمى الحفاظ إلى فقط ترمي ال قواعده أن في نممسو القانون ىذا في الفني والجانب (21)عمييا الخروج

 (22)أخرى. قانونية فروع تقرىا التي القانونية القواعد عمى الفنية القيود بعض وضع إلى بل

 أو كانت ساحمية الدول، لكل مفتوحة البحار أعالي أن تقرر التي القانونية القاعدة فإن المثال سبيل فعمى

 وخطوط الكابالت وضع وحرية التحميق وحرية المالحة حرية فييا تمارس أن دولة ولكل ساحمية، غير

قامة األنابيب،  من 2 لممادة وفقاً  )وذلك العممي والبحث األسماك، صيد وحرية الصناعية، والمنشآت الجزر وا 

 (.1982 لعام الجديد البحار قانون من 87 والمادة ،1958 لعام البحار ألعالي جنيف اتفاقية

 عمى«التزاماً » ىناك أن ويقرر الحرية، تمك ممارسة عمى والقيود الحدود ليضع البيئة حماية قانون يأتي وىنا

ال التموث، من البحار ألعالي البحرية البيئة عمى بالحفاظ الدول  (23)ذلك. عن المسؤولية تبعة تحممت وا 

عمال تنفيذ كيفية في نممسو البيئة، حماية قانون في الفني والجانب  غالب أن أدركنا فإذا قواعده، أحكام وا 

 البيئة، عمى الحفاظ بشأن الدول بين مبرمة اتفاقيات أو معاىدات مصدرىا اتفاقية قواعد القانون ىذا اعدقو 

 بو والمخاطبة القانون صانعة ىي فالدولة حده، عمى دولة لكل ناحية من متروك القواعد تمك تنفيذ فإن

 نفيذ.الت ىذا في غيرىا عمى رقيبة دولة كل فإن أخرى، ناحية لو،ومن والمنفذة

ذا  من وغيرىا العضوية ومركباتيا المموثات كنوعية بالبيئة، خاصة فنية عممية جوانب ىناك كانت وا 

 واألجيزة الجيات فإن استيعابيا، لقانونية القواعد عمى يجب ما وىو والفيزيائية، الكيميائية المعمومات

 تمك من العديد جالء في تسيم سوف المعنية، الدولية ولدىالمنظمات دولة، كل في البيئة بشؤون المختصة

 (24)الجوانب.
                                                        

فؼجنز ٔيؤعشر فئَّ ٚضحضى أٌ صشًم صُظًٛجس ٔيٕثد لجََٕٛز يضًشٛز يغ نكٙ صكٌٕ لٕثٍَٛ ثنذٛتز ثنذحشٚز » ( ْٔزث يج ٚؼضشف دّ ثنؼهًجء دمٕنٓى إَّ 21)

نسٛجسٛز نهحٛجر ثنحمجةك ٔثنًؼهٕيجس ثنؼهًٛز ٔثإليكجَٛجس ثنضكُٕنٕؽٛز ٔيغ ثالحضٛجؽجس ٔثنخذشثس ثنضؾجسٚز ٔثاللضظجدٚز ٔأخٛشثً يغ ثنحمجةك ثنُفسٛز ٔث

ًذ سٛذ يشسٙ، ثألدؼجد ثنؼهًٛز فٙ ثنضششٚؼجس ثنٕؽُٛز نحًجٚز ثنذٛتز ثنذحشٚز، دسثسز صحهٛهٛز ثَظش: د.يحًذ إدشثْٛى سشذ٘ ٔ د.أح«. ثنٕؽُٛز ٔثنؼجنًٛز

 .71، ص1980نهؾٕثَخ ثنؼهًٛز فٙ ثنضششٚؼجس ثإللهًٛٛز، ثنًُظًز ثنؼشدٛز نهضشدٛز ٔثنغمجفز ٔثنؼهٕو، 
(

22
ٚؾخ أٌ ٚطذك ثنؼهى ٔثنضكُٕنٕؽٛج نضؼٍٛٛ ٔصؾُخ » أَّ  حٛظ َض ػهٗ 1972/ يٍ إػالٌ ثسضٕكٕٓنى نؼجو 18( ْٔزث يج أكذ ػهّٛ ثنًذذأ سلى /

ٔثاللضظجدٚز ثألخطجس ثنذٛتٛز ٔثنضحكى فٛٓج ٔكم ثنًشجكم ثنذٛتٛز ٔنخذيز ثنًظهحز ثنًشضشكز نهذششٚز، ٔرنك كؾضء يٍ إسٓجيٓج فٙ ثنضًُٛز ثالؽضًجػٛز 

.» 

 .52( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص23)

، 1972ثنز٘ أَشب فٙ أػمجح يؤصًش ثسضكٕٓنى ػجو  UNEP( يٍ ثألؽٓضر ثنذٔنٛز ثنًًٓز فٙ ْزث ثنًؾجل َزكش: دشَجيؼ ثأليى ثنًضحذر نهذٛتز 24)

 ٔيُظًز ثنظحز ثنؼجنًٛز، ٔيُظًز ثألغزٚز ٔثنضسثػز، ٔثنٕكجنز ثنذٔنٛز نهطجلز ثنزسٚز ٔغٛشْج.

49 



 قانون حماية البيئة ذو طابع تنظيمي آمر

 عميو، اهلل فطرىا الذي الطبيعي تركيبيا تغيير إلى يؤدي ما وكل اإلنسان، فيو يعيش الذي الوسط ىي البيئة

 اإلنسان عالقة يمتنظ تدخمو من القانون، واضع وييدف لمخطر. الكائنات من وغيره اإلنسان حياة يعرض

 قواعد عمى أسبغ فقد اليدف، ىذا تحقيق يستطيع وحتى األرض، سطح عمى الحياة عمى الحفاظ إلى بالبيئة،

 آمرًا. طابعاً  البيئة حماية قانون

 تبرره اختالفاً  األخرى، اآلمرة القواعد من غيره عن يختمف البيئة، حماية قانون لقواعد اآلمر الطابع وذلك

 أن في االختالف ىذا ويتمثل اآلمر، ذلكالطابع القواعد ىذه اكتسبت أجمو من الذي اليدف راكإد في الرغبة

 البيئة. حماية قواعد مخالفة عمى يترتب جنائياً  وآخر مدنياً  جزاءً  ىناك

 ذلك في مراعية البيئية األضرار عن والتعويض المسؤولية بتنظيم دولة كل في الداخمي القانون قواعد وتتكفل

 الدولية. االتفاقيات مأحكا

 من مجموعة عمى ينص أنو نجد 1994 لعام 4 رقم المصري البيئة قانون إلى نظرنا لو المثال سبيل فعمى

 ال وبغرامة سنة عن تقل ال مدة بالحبس تعاقب منو /85/ فالمادة ألحكامو المخالفين بحق تفرض العقوبات
 أحكام خالف من كل العقوبتين ىاتين بإحدى أو يوجن ألف عشرين عمى تزيد وال جنيو آالف عشرة عن تقل

نتاج الخطرة النفايات بإدارة تتعمق المواد )وىذه القانون من 33 ،31 ،30 المواد  الخطرة(. المواد تداول أو وا 

 عمى تزيد وال جنيو ألف وخمسين مائة عن تقل ال بغرامة تعاقب القانون ذات من /90/ المادة أن كما

 يتم ما بمعالجة يمتزم ال أو اإلقميمي البحر في الضارة المواد أو الزيت يصرف من بحق جنيو ألف خمسمائة

 المائية، بالبيئة اإلضرار عمييا يترتب ال التي اآلمنة الوسائل استخدام عدم أو مموثة ومواد نفايات من صرفو

 لمبيئة. مموثة أخرى مواد أية بإلقاء يقوم الذي أو

 المادة أن نرى 2004 لعام 17 رقم بالقانون المعدل 2002 لعام 50 رقم السوري البيئة قانون إلى نظرنا ولو

 لمبيئة مموثة انبعاثات تطمق التي والنشاطات والورش والمنشآت المصانع أصحاب عمى تفرض منو/ 27/

 أو نعالمص من انبعاثيا قبل الصمبة الجزيئات في والتحكم المموثاتمنيا تمك انتشار لمنع عمييا أجيزة تركيب

 ليذه البيئة حماية مجمس يصدرىا التي التعميمات بموجب بو المسموح الحد إلى الجو في الورشة أو المنشأة

 القرار إصدار ولممحكمة القضاء إلى المخالفة يحيل أن البيئة فموزير االلتزامات ىذه يخالف من وكل الغاية،

 ليرة آالف عشرة من وبغرامة شير عن تزيد ال ةلمد بالحبس المخالف عمى والحكم المذكورة األماكن بإغالق
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لزامو سورية ليرة ألف خمسين إلى سورية  من مبمغاً  وتغريمو لو تحددىا التي المدة خالل المخالفة بإزالة وا 

 المدة بعد المخالفة إزالة عن فيو يتخمف يوم كل عن سورية ليرة آالف عشرة إلى سورية ليرة آالف خمسة

 إلزالتيا. المحددة

 عبور في ساعد أو ساىم من كل تعاقب 2002 لعام 50 رقم السوري البيئة قانون من /30/ المادة فإن لككذ

 األقل عمى سنوات خمس المؤقت باالعتقال السورية العربية الجميورية إلى المشعة أو النووية النفايات

 ىذه أدخل إذا اإلعدام بعقوبة وتقضي سورية ليرة ماليين عشرة إلى سورية ليرة ماليين ثالثة من وبالغرامة

 السورية. العربية الجميورية في تخزينيا أو إحراقيا أو إغراقيا أو دفنيا أو إلقائيا بقصد النفايات

 النظافة بشؤون المتعمق 2004 لعام 49 رقم القانون الموضوع ىذا عمى ركزت التي السورية القوانين ومن

 بحق تفرض التي العقوبات عمى /50-38/ المواد نصت حيث الجمالي المظير عمى والمحافظة العامة

 والغرامة. الحبس تتضمن العقوبات وىذه القانون ىذا ألحكام المخالفين

 سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس تعاقب منو /46/ المادة نجد 2007 عام الصادر الحراج لقانون وبالنسبة

 أو إىمال نتيجة قصد دون من الوقاية مناطق أو الحراجية األراضي أو الحراج في حريق بنشوب تسبب من

 النافذة. واألنظمة القوانين مراعاة عدم أو احتراز قمة

 من سورية ليرة آالف خمسة إلى خمسمائة من والغرامة أشير ستة حتى بالحبس يعاقب القانون ىذا فإن كذلك

 ستة من الحبس العقوبة وتكون لذلك. المحددة لمتعميمات خالفاً  الحراجية المحميات إحدى دخول عمى يقدم

 أدى إذا سورية ليرة آالف عشرة عن تقل أال عمى الضرر قيمة مثمي تعادل وغرامة سنوات ثالث إلى أشير

 )م فييا الموجودة الحيوانات أو بالنباتات أو بيا ضرر أي إلحاق إلى بقربيا التواجد أو المحمية إلى الدخول
 ج(. ف و أ ف 53

 عنو. تعويض دفع الدولة حراج في مادياً  ضرراً  أحدث من كل متمز  أ ف /57/ والمادة

 األمم اتفاقية من /235/ فالمادة الدولي، القانون أيضاً  بل الداخمي، البيئي القانون عمى األمر يقتصر وال

 المتعمقة الدولية بالتزاماتيا الوفاء عن مسؤولة الدولة-1» أن: عمى تنص 1982 لعام البحار لقانون المتحدة

 إلى الرجوع يكون أن الدول تكفل-2 الدولي. لمقانون وفقاً  مسؤولة وىي عمييا، والحفاظ البحرية البيئة بحماية

 أخرى ترضية أي عمى أو كاف   تعويض عمى السريع الحصول أجل من القانونية، لنظميا وفقاً  متاحاً  القضاء
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 االعتباريون أو الطبيعيون األشخاص يسببو الذي البحرية البيئة تموث عن الناتج بالضرر يتعمق فيما

 «.لواليتيا الخاضعون

 أن عمى 1976 لعام التموث من المتوسط األبيض البحر لحماية برشمونة اتفاقية من /12/ المادة نصت كما

قرار صياغة في ممكن، وقت أقرب في بالتعاون، المتعاقدة األطراف تتعيد»  المتعمقة المناسبة اإلجراءات وا 

 ىذه أحكام خرق بسبب البحرية البيئة تموث عن الناجمة األضرار عن والتعويض القانونية وليةالمسؤ  بتحديد

 «.بيا المعمول والبروتوكوالت االتفاقية

 القانون ىذا يحمييا التي المصمحة طبيعة تبرره البيئة حماية لقانون اآلمر اإللزامي الطابع أن إلى ىنا ونشير

 المعتدل االستعمال طريق عن حمايتيا، عمى حثيث بشكل العمل الجميع عمى وبالتالي مشتركة مصمحة فيي

 لكل الداخمي النطاق عمى يقتصر ال األمر وىذا والمستقبمة. الحاضرة األجيال لصالح البيئة لموارد والمفيد

نما دولة  افيم خصوصاً  لمبيئة الدولي القانون تطوير عمى والعمل الدول جميع تعاون ضرورة إلى يتجاوزه وا 
 عمى ذلك يتم أن ويمكن المختمفة البيئية واألضرار التموث ضحايا وتعويض الدولية المسؤولية بقواعد يتعمق

قميمية، عالمية دولية اتفاقيات في الدول دخول أساس  عمى النص ورد كما ثنائية أو األطراف متعددة سواء وا 

 (25).1972 لعام استكيولم مؤتمر مبادئ في ذلك

 
  

                                                        

 / يٍ إػالٌ ثسضكٕٓنى ػهٗ ثنُحٕ ثنضجنٙ:22فٙ ثنًذذأ /( فمذ ٔسد ثنُض ػهٗ ٔؽٕح ثنضؼجٌٔ ثنذٔنٙ 25)

ذخ فٛٓج ػهٗ ثنذٔل أٌ صضؼجٌٔ فٙ صٚجدر صطٕٚش ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ فًٛج ٚضؼهك دجنًسؤٔنٛز ٔدضؼٕٚغ ػحجٚج ثنضهٕط ٔثألػشثس ثنذٛتٛز ثألخشٖ ثنضٙ صضس»

 «.جسػ حذٔد سهطضٓجأَشطز ٚؼطهغ دٓج دثخم حذٔد سهطز ْزِ ثنذٔل أٔ صحش سلجدضٓج، نًُجؽك ٔثلؼز خ

 ٔيج دؼذْج. 80يشجس إنٗ يذجدا يؤصًش ثسضكٕٓنى نذٖ د. دذسٚز ثنؼٕػٙ، يشؽغ سجدك، ص
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 (26)البيئة ذو طابع دوليقانون حماية 

 تيم البيئة حماية مشكالت كانت إذا

 المشرع ويسعى دولة، لكل الوطني المجتمع

 لحل القانونية القواعد وضع إلى الداخمي

 ال الدولي المجتمع أن إال المشكالت، ىذه
 إلى ونبو بيا اىتم فقد األخيرة. تمك يتجاىل

 ووضع منيا، الوقاية عمى وعمل خطورتيا

 البيئة حماية قواعد طبع حد إلى ليا، الحمول

 يجد الدولي، الطابع وىذا ظاىر دولي بطابع

  أمور: عدة في أساسو

   عمى سمبياً  يؤثر الذي النشاط طبيعة -أوالً 
 الدول، حدود عبر الضارة آثارىا تمتد البيئة، عمى تعدياً  تشكل التي األنشطة غالبية أن فالمالحظ البيئة،

 أثارىا وتمتد مرور، تأشيرة أو سفر جواز إلى تحتاج وال السياسية، الحدود تحترم ال فالمموثات وتتجاوزىا.

 آثار والتيميا مثاًل، الحمضية فاألمطار نامية. وأخرى متقدمة دولة بين فرق ال الدول، من العديد إلى المدمرة

 أوكسيد من مكوناتيا تجد المائية، البيئة وكائنات واآلثار، واألبنية والمزروعات اإلنسان صحة عمى خطيرة

 بخار مع وتتفاعل الغربية، وأوربا األمريكية المتحدة بالواليات الصناعية األنشطة في والكبريت النتروجين

 (27)االسكندنافية. الدول عمى لتيطل البمطيق وبحر األطمسي المحيط من المنبعث الماء

 لإلشعاع انتشار من 1986 عام تشرنوبل انفجار بعد دثح ما المدى بعيد التموث عمى الشييرة األمثمة ومن

 المد لموجات تعرضو أثناء اليابان في يوكوشيما مفاعل إصابة بعد حدث ما وكذلك بعيدة، مناطق إلى الذري

 والمزروعات البحر مياه ولوث بعيدة مناطق إلى اإلشعاع انتقل حيث ،2011 آذار في )تسونامي( البحري

 القريب. المدى عمى آثارىا تظير ال صحية أضراراً  يمحق وربما البحرية بالكائنات كبيراً  ضرراً  وألحق والتربة

 يمارسون العاديون األفراد كان إذا أنو ذلك البيئة عمى سمبياً  يؤثر الذي النشاط يمارس من طبيعة-ثانياً 

 وأخطر أكثر أن إال ئة،البي حماية قانون بقواعد األحيان من كثير في المخاطبون وىم بالبيئة، تضر أنشطة

                                                        

 ٔيج دؼذْج. 723يشؽغ سجدك، ص« دٔس ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنذٛتٙ» ( نًضٚذ يٍ ثنضفجطٛم حٕل ْزث ثنًٕػٕع ثَظش: د.ػًجسثنضشكجٔ٘، 26)

 .57تز، يشؽغ سجدك، ص( د.أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذ27ٛ)
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 أنشطتيم وتنسب باسميا يعممون أشخاص أو الدولي، القانون كأشخاص الدول، تأتييا البيئة تموث أنواع

 والمحيطات. البحار قيعان في أو الجو في الدول، بعض بيا تقوم التي النووية التفجيرات أو فالتجارب إلييا.

 النامية الدول بعض بو تقوم وما بالبيئة، ضارة وغازات أدخنة منيا تنبعث والتي الطاقة توليد محطات وكذلك

 في الدولي القانون أشخاص وتدخل األرضية لمبيئة وتخريب تصحر من عميو يترتب وما لمغابات إزالة من

 وقضايا مسائل من تثيره بما البيئية األضرار عن الدولية المسؤولية عن نتكمم جعمنا الضارة، البيئية األنشطة

 ليا. المناسبة الحمول وضع إلى دائماً  تحتاج

 بالدرجة ىي المصمحة تمك أن المالحظ فمن البيئة، قانون قواعد تحمييا التي المصمحة طبيعة -ثالثاً 

 لإلنسانية مشترك بتراث يتعمق فاألمر حمايتيا عمى العمل الدول جميع عمى ينبغي مشتركة مصمحة األولى،

 مؤتمر تبناىا التي المبادئ مجموعة من /18/ المبدأ قرر وكما عميو. اظلمحف الدولية الجيود تضافر فينبغي

 التنمية في مساىمتيا من كجزء والتكنولوجيا، العمم» فإن 1972 عام باستكيولم لمبيئة المتحدة األمم

 المشكالت وحل البيئية، المخاطر ورقابة وتفادي تشخيص أجل من تطبيقيا ينبغي واالجتماعية، االقتصادية

 «.لإلنسانية المشترك التراث ولخير بيئيةال

 عمى الحفاظ تكفل التي القانونية القواعد طبيعة عمى آثارىا عكست قد الحماية، محل لممصمحة الطبيعة وتمك

 الثنائية، أو الجماعية االتفاقيات خالل من الدول، عممت اتفاقية، قواعد ىي القواعد تمك من فالغالب البيئة،

 أيضاً  بل والمضار، األثر عالمية البيئة تيدد التي األخطار ألن فقط ليس األنسب ىاباعتبار  وضعيا عمى

 واألنظمة القواعد وضع مجال في موحدة دولية سياسة تنسيق تقتضي البيئة، عمى الحفاظ وسائل فعالية ألن

 لمبيئة. الحمائية

 المائية، قطاعاتيا، مختمف في بيئةال لحماية الدولية االتفاقيات من العديد أبرمت فقد ذلك، من وانطالقاً 

 الحقًا. سنرى كما والبرية، والجوية،
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 عالقة قانون حماية البيئة بالقوانين األخرى

 القانونية بالفروع القانون ىذا عالقة دراسة من فالبد كامل، بشكل البيئة حماية قانون ماىية لنا يتضح حتى

 التالية: الفروع خالل من بتوضيحو سنقوم ما وىذا األخرى

 

 عالقة قانون حماية البيئة بالقانون االقتصادي

 وتولييا االقتصادية، الحياة في الدولة تدخل ازدياد بفعل نشأ الذي القانون فروع أحد ىو االقتصادي القانون

 الخاص. أو الفردي النشاط صميم من قديماً  كانت أنشطة إدارة بذاتيا

ذا  التنمية إلى معظميا في ترجع البيئة مشكالت وأن االقتصادية، التنمية منطمق ىي البيئة أن أدركنا وا 

 والبيئة. االقتصادي القانون عمم بين الصمة فيم أمكننا النامية، الدول أو المتقدمة الدول في سواء االقتصادية

 الطابع ذات والعوامل البيئة، لحماية انونيةالق الحمول بيان في االقتصادية التحميالت استخدام يمكن حيث

 الحمول. ىذه تممي التي االقتصادي

 وىواء ماء من البيئة مكونات بأن يرى الذي البيئي االقتصادي القانون عميو يطمق قانوني فرع ظير لذلك

 يمكن بل ،الدول بين االقتصادي التقدم في التفاوت قياس معايير أىم من أنماطيا، وتباين طبيعية، وموارد

 لعام استوكيولم مؤتمر بمقررات جاء وكما البيئة. تموث وراء يكون قد لمدولة، االقتصادي المستوى إن القول

 بالنسبة أما«االقتصادية والتنمية التصنيع إلى عموماً  ترجع الصناعية الدول في البيئة مشكالت» فإن 1972

 ذاتو. خمفالت في يكمن سببيا البيئة مشكالت فإن النامية لمدول

 الداخمي المجالين في البيئة عمى االقتصادية التنمية تأثير بحيث في ممحوظاً  السابق التحميل ويبدو

 حيث من البيئة لحماية الدولة تضعيا التي واألنظمة القوانين عمى بالضرورة، ينعكس، تأثير وىو والخارجي،

 بالبيئة. الضارة لممموثات بالنسبة واألنظمة، نينالقوا تمك تضعيا التي والمقاييس المستويات وجدية التجريم،

 البيئة، عمى سمبياً  تؤثر قد االقتصادية التنمية تحقيق في الجامحة الرغبة أن يالحظ الداخمي، المستوى فعمى

 لمموارد الرشيد غير واالستغالل الطاقة، ومحطات مصانع إقامة من الصناعي، التوسع مجال في فمثالً 

 والنفايات الكيماوية المخمفات من العديد يستتبع ذلك كل الحديثة، النقل وسائل واستخدام ،الطبيعية والثروات

 في الرغبة فإن الزراعي، التوسع مجال وفي وتمويثيا، البيئة تسمم في تسيم وىذه والسائمة، الصمبة الصناعية
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 الكيماوية، والمخصبات دةاألسم استعمال في زيادة تقتضي الزراعي، اإلنتاج معدالت ورفع التنمية تحقيق

 التربة. تمويث عمى تساعد الزراعية والمبيدات

 الثانية عمى ضغطاً  يمارس فاألول البيئة، ونوعية االقتصادي النمو بين التوافق عدم من نوعاً  ىناك فكأن

 (28)البيئي. التموث من مزيداً  يستتبع االقتصادي النمو من فالمزيد

 كبيرة مبالغ فإنفاق االقتصادية، التنمية سبيل في عقبة يقف قد البيئة عمى الحفاظ في التفكير أن في شك وال

 األسعار، رفع وبالتالي المنتجات، تكمفة رفع إلى يقود مموثاتيا، في والتحكم البيئة عمى الحفاظ برامج عمى

 سمبية: نتائج عدة يرتب ما وىو

 رخيصة المستوردة السمع نحو والتوجو لسمع،ا عمى اإلقبال يضعف والدولية، المحمية السوق مجال في-أوالً 

 فييا وتنخفض البيئة، حماية ببرامج تكترث ال التي النامية، الدول إحدى مصدرىا يكون ما غالباً  والتي الثمن،

 إلى يؤدي ما وىذا كذلك، الخارجية األسواق في إقباالً  المذكورة السمع تمقى ال كما اإلنتاج. تكاليف بالتالي

 الدول. بين التجاري التبادل ومعدالت المدفوعات ميزان عمى سمباً  ينعكس بما تصديرال حركة تقمص

 ونقل البيئة، لحماية مشددة وقوانين إجراءات فرض إلى الدولة لجوء أن نجد االستثمارات، مجال في -ثانياً 

 المالي العبء تتحمل التي االستثمارات تقميص إلى يقود الصناعية، االستثمارات إلى تكمفتيا عبء

 تمك ىروب إلى يقود كما اإلنتاج، وخفض البطالة مشكالت من ذلك يستتبعو وما لمبيئة، الحمائية لإلجراءات

 البيئة. حماية مجال في صارمة سياسات تتبنى ال دول في وتوطنيا الوطني، اإلقميم حدود خارج االستثمارات

 عمى تؤثر البيئة حماية إجراءات تصاحب يالت القانونية االعتبارات أن نالحظ الدولي، المستوى وعمى

 اإلجراءات. تمك تكاليف تحمل مجال في الدول بين االقتصادية العالقات

 لعام الجديد البحار قانون حول المتحدة األمم مؤتمر في دارت التي المناقشات خالل من واضحاً  ذلك وبدا

 التموث. من البحرية البيئة حماية بخصوص و ،1982

 تتحمل أن ويجب تقدميا، سبيل يعوق البيئة عمى الحفاظ برامج عمى اإلنفاق بأن النامية لدولا تمسكت فقد

 في االقتصادية إمكاناتيا تؤخذ أن يجب األقل عمى أو الخصوص، ىذا في األكبر العبء الصناعية الدول

 الوطنية والمقاييس المستويات تقبل بحيث البيئي، لمتموث الدولية والمقاييس المستويات وضع عند االعتبار

 البحر قاع استكشاف في أنشطتيا ومن األرضية، المصادر ومن السفن من التموث بشأن تضعيا، التي

 واستغاللو.
                                                        

 .24( د. أحًذ ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص28)
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 والتنموية االقتصادية العوامل وآخذة المذكور، االتجاه لتوجييات مقننة البحار قانون اتفاقية نصوص وجاءت

 االعتبار: في

 طريق عن أو مباشرة الدول تعمل» أن عمى /202/ المادة نصت التقنية،و  العممية المساعدة مجال ففي

 يمي: ما عمى المختصة الدولية المنظمات

 أجل من النامية الدول إلى المساعدة أشكال من وغيرىا والتقنية والتعميمية العممية المساعدة برامج تشجيع -أ 

 المساعدة ىذه وتشمل عميو. والسيطرة ضووخف البحري التموث ومنع عمييا والحفاظ البحرية البيئة حماية

  يمي: ما

-3 الصمة. ذات الدولية البرامج في اشتراكيم تيسير-2 والتقنيين. العمميين الدول تمك عاممي تدريب-1
 بشأن المشورة تقديم-5 المعدات. تمك صنع عمى قدرتيا دعم-4 الالزمة. والتسييالت بالمعدات تزويدىا

 ليا. تسييالت ووضع وغيرىا التعميمية مجوالبرا والرصد البحث برامج

 الحوادث آثار من حد أدنى إلى التقميل أجل من النامية، الدول إلى وخاصة المناسبة، المساعدة تقديم -ح 

 البحرية. لمبيئة خطيراً  تموثاً  تسبب قد التي الكبيرة

 البيئية. التقييمات بإعداد يتعمق فيما النامية، الدول إلى وخاصة المناسبة، المساعدة تقديم -ػ 

 عدم ضمان أجل ومن أنو قرارىا في جاء لمبيئة، صندوق إنشاء المتحدة لألمم العامة الجمعية قررت وعندما

 عمى إضافية مالية بموارد لتزويدىا المالئمة التدابير تتخذ أن ينبغي النامية، الدول في التنمية أولويات تأثر

 «.المعنية لناميةا بالدولة االقتصادي الوضع مع يتفق نحو

 صياغة عمى ذلك وينعكس االقتصادية، باالعتبارات يتأثر أن يمكن القانون عمم بأن القول إلى نصل وىكذا

 االعتبارات. ليذه مالئمة تأتي حتى قواعده،
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 عالقة قانون حماية البيئة بالقانون الجنائي

 بالقانون يعرف ما ظيور في العالقة ىذه وتبرز الجنائي والقانون البيئة حماية قانون بين وثيقة عالقة ىناك

 البيئي. الجنائي

 البيئة، عمى مشروع غير اعتداءً  تشكل التي اإلجرامية الظاىرة بدراسة البيئي الجنائي القانون ويعنى

 غير لألعمال المقررة العقوبات ببيان ييتم كما االعتداء، ذلك تحظر التي النظامية لمقواعد بالمخالفة

 (29)البيئية. الناحية من المشروعة

 القانونية القواعد من العديد نجد الوطني، شقو وفي

 الجنائي القانون في تدخل عقابية قواعد تحوي التي

 في وردت البيئية الجرائم عمى والعقوبات البيئي..

 رقم المصري كالقانون البيئية القوانين من العديد

 المتخمفات صرف شأن في 1962 لسنة 93

 (15 )المادة والصرف المياه مجاري يف السائمة
 النظافة بشأن 1967 لسنة 38 رقم القانون وكذلك

 المصري البيئة حماية وقانون (،9 )المادة العامة

 بعدىا(. وما 84 )المادة 1994 لعام

 تفرض التي العقوبات بعض ىناك سوريا وفي

  البيئة قانون في وردت البيئية الجرائم مرتكبي عمى
 

 )المادة 2004 لعام 49 رقم العامة النظافة قانون في وكذلك بعدىا(، وما 24 )المادة 2002 لعام 50 رقم

 بعدىا(. وما 38

 جريمة شكل البيئة عمى العدوان يتخذ حينما ذلك ويكون دولياً  جانباً  البيئي الجنائي لمقانون أن إلى ىنا ونشير

 اإليكولوجية. ونظميا لمواردىا الشامل التدمير عمييا يترتب دولية،

 

                                                        

، 493( نًضٚذ يٍ ثنضفجطٛم ثَظش: د.ػًجسثنضشكجٔ٘، ثنؾشًٚز ثنذٛتٛز، يؾهز ثنششؽز، ٔصثسر ثنذثخهٛز فٙ ثنؾًٕٓسٚز ثنؼشدٛز ثنسٕسٚز، ثنؼذد 29)

 .16-12، ص2010كجٌَٕ ثنغجَٙ، 
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 عالقة قانون حماية البيئة بالقانون اإلداري

 الدولة في اإلدارية السمطات قواعده فتحدد اإلدارة، يخاطب الذي القانون ذلك ىو اإلداري القانون أن الثابت

 نشاطيا تحكم التي والقواعد الممارسة، تمك ووسائل تمارسيا التي واالختصاصات منيا، كل تشكيل وكيفية

 إداري نظام أي بأن القول يمكن المفيوم وبيذا باألفراد. عالقاتيا وفي أماليا في ليا تخضع التي كامواألح

 مكافحة خصوصاً  المشكالت، تمك أن فالواقع حميا. في يسيم كي ويستوعبيا البيئة، بمشكالت يتأثر أن البد

 اإلدارة. تدخل بغير مواجيتيا يمكن ال الطبيعية، البيئة لموارد الجائر واالستنزاف التعدي من والحد التموث

 (30)البيئة: عمى الحفاظ مجال في ميام بعدة تنيض أن لإلدارة ويمكن

 الفنية البحوث إجراء ذلك: من بو، يستيان ال دوراً  تمعب أن لإلدارة يمكن البيئة، تدىور من الوقاية مجال ففي

 األجل وقصيرة طويمة الخطط وضع نتائجيا، ومتابعة البيئة، حماية مجال في والنظرية العممية المتخصصة

عداد البيئة، لحماية  إلعداد التدريبية الدورات تنظيم (31)التنفيذ، حيز إلى الخطط بنقل الكفيمة الزمنية البرامج وا 

 البيئة عمى بالحفاظ الخاصة والقوانين األنظمة إصدار اقتراح البيئة، حماية مجال في والفنية اإلدارية الكوادر

 البيئة. حماية مجال في المحمية اإلدارة دور تحديد تموثيا، ةومكافح

 الرقابة متابعة فعمييا الشأن، ىذا في األول العبء اإلدارة كاىل عمى يقع البيئية، القوانين تنفيذ مجال وفي

 تجاوزىا المحظور والمستويات المعايير ووضع البيئة، عمى تعدياً  تشكل التي المخالفات وضبط والتفتيش

صدار البيئة، لمموثات لنسبةبا عداد البيئة، عناصر مع لمتعامل الالزمة التراخيص وا   التنفيذية الموائح وا 

 البيئة. حماية لقوانين

 التدابير اتخاذ األخرى، العامة السمطة ومظاىر المباشر التنفيذ امتياز من ليا بما اإلدارة، جية تستطيع كما

 بتييئة والقيام المسؤول، نفقة عمى الضارة النفايات عالج أو النشاط، محل كغمق البيئة: عمى لمحفاظ الالزمة

 عميو. السيطرة أو منو والحد التموث لمنع المسؤول، نفقة عمى التجييزات

 

  

                                                        

 .30ػذذ ثنكشٚى ساليز، لجٌَٕ حًجٚز ثنذٛتز، يشؽغ سجدك، ص( د. أحًذ 30)

ٔصثسر ( نضفجطٛم أكغش حٕل أًْٛز ثنضخطٛؾ ثنذٛتٙ ثَظش: د.ػًجسثنضشكجٔ٘، ثنضخطٛؾ ثنذٛتٙ ْذف الدذ يُّ نؼًجٌ ثنًٕثسد ثنذٛتٛز، يؾهز ثنششؽز 31)

 .23-22ص، 2009، كجٌَٕ ثألٔل، 492ثنذثخهٛز فٙ ثنؾًٕٓسٚز ثنؼشدٛز ثنسٕسٚز، ثنؼذد 
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 عالقة قانون حماية البيئة بالقانون الدولي

 فمم متطور قانون دائماً  فيو المعاصر الدولي المجتمع تيم التي المشكالت عن بمنأى الدولي القانون يكن لم

 والقنصمي الدبموماسي والتمثيل والمعاىدات واإلقميم كالسيادة التقميدية: المسائل معالجة عمى قاصراً  يعد

 إنسانية، اقتصادية، كانت سواء الدول تيم التي الجديدة المشكالت مع تفاعل إنو بل والحياد.. والحرب

 (32)لمتنمية. الدولي والقانون اإلنساني، الدولي والقانون ،االقتصادي الدولي القانون عن نسمع فغدونا تنموية

 لو كان العكس عمى بل تيددىا، التي واألخطار البيئة عن الطرف يغض أن يمكنو ال حالو، ىذا وقانون

 عقد إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية دعت عندما ذلك وتمثل البيئة. المشكالت إلى التنبيو في السبق فضل

 لمحفاظ القانونية القواعد ووضع البيئة، تمك مستوى ىبوط إيقاف أجل من اإلنسانية البيئة حول دولي مؤتمر

 استكيولم مؤتمر بالفعل عقد وقد الطبيعية، ومواردىا مكوناتيا عمى والتعدي تموثيا مصادر ومكافحة عمييا

 األىمية من كبيرة رجةد عمى والتوصيات المبادئ من ميمة مجموعة تبني إلى وانتيى 1972 عام بالسويد

 البرازيل في الثاني المؤتمر وكذلك البيئة، حماية بشؤون كافة لمميتمين األساسي المرجع اآلن حتى تزال وال

 بوجو األرض كوكب وحماية الحراري االحتباس ظاىرة حول عالمية مؤتمرات من تبعيما وما 1992 عام

 عام.

برام المؤتمرات  عقد في تشارك وىي البيئة بشؤون الدولية المنظمات الدولي، القانون إطار في تيتم، كما  وا 

 البيئة. بحماية المتعمقة الدولية االتفاقيات

 والغموض النقص من كثير ويعترييا ناشئة مازالت البيئي الدولي القانون قواعد أن إلى اإلشارة تجدر أنو عمى

 الحماية. تمك لكفالة دولة كل في الوطنية القواعد إلى الرجوع من البد بل لمبيئة، فعالة حماية وحدىا تكفل وال

 

  

                                                        

 ٔيج دؼذْج. 723( د. ػًجس ثنضشكجٔ٘، دٔس ثنمجٌَٕ ثنذٔنٙ ثنذٛتٙ، يشؽغ سجدك، ص32)
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 عالقة قانون حماية البيئة بالقانون المدني

 والمعامالت والممكية، كالعقود، األفراد: بين الخاصة والروابط العالقات وتنظيم بحكم المدني القانون ييتم

 وغيرىا. المالية

 الذي العام األصل باعتباره المدني القانون قواعد من قواعده من كثيراً  استميم البيئة حماية قانون أن والواقع

 تجد )التقصيرية( المدنية المسؤولية قواعد أن نذكر أن ويكفي العامة. القانونية القواعد الستميام إليو يرجع

 حماية قانون مجال ففي عنو. الناتجة األضرار وتعويض البيئة تموث خصوص في لمتطبيق رحباً  مجاالً 

 ىو ىل جوية.. أو بحرية كانت سواء بالبيئة الضرر إلحاق عن المسؤولية أساس حول التساؤل يثار البيئة،

 )المطمقة(؟ الموضوعية والمسؤولية المخاطر نظرية أم الخطأ، نظرية

 المدني، القانون مبادئ من العديد ىناك وكذلك

 كمبدأ البيئة، حماية مجال في إعماليا يمكن التي

 عدم ومبدأ البيئي، لضررا ومنع الجوار حسن

 ناقش مبادئ وىي الحق.. استعمال في التعسف

 مجال في تطبيقيا صالحية مدى القانوني الفقو

 البيئة. تموث

 التي الدولية، االتفاقيات من العديد أبرمت وقد

 بخصوص ميمة قانونية قواعد عمى تحتوي

 الناتجة األضرار تعويض عن المدنية المسؤولية

   بروكسل اتفاقية منيا نذكر البيئة. تموث عن

 بإنشاء الخاصة بروكسل واتفاقية ،1969 لعام بالبترول التموث أضرار عن المدنية بالمسؤولية المتعمقة

 بالمسؤولية الخاصة فيينا واتفاقية ،1969 عام في المبرمة بالبترول التموث أضرار عن لمتعويض صندوق

 وغيرىا. ..1963 عام المبرمة النووية الطاقة أضرار عن المدنية
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 تمارين:
 من خصائص قانون حماية البيئة: اختر اإلجابة الصحيحة:

 
 أنو قانون موغل في التقدم. .1
 أن قواعده ذات طابع فني. .2
 أن قواعده ذات طابع تكميمي. .3
 أنو يركز عمى حماية البيئة الداخمية لكل دولة. .4

 
 .2الجواب الصحيح رقم 
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 التعميمية الثالثةلوحدة ا
 مكونات النظام البيئي البري ومصادر تهديده

 
  الكممات المفتاحية:

 النفايات. –التصحر  –مصادر تيديد  –التربة  –الغطاء النباتي 
 

  الممخص:
  :يتكون النظام البيئي البري من 

o  .)مكونات حية أىميا )الغطاء النباتي البري، األحياء البرية 
o  ،اآلثار والتراث الحضاري(.ومكونات غير حية أىميا )التربة 

  :ويتعرض ىذا النظام لمتيديد من خالل نوعين من المصادر 
o  .)مصادر كيميائية أىميا )األمطار الحمضية، المبيدات الزراعية، المخصبات الكيميائية 
o .)ومصادر طبيعية أىميا )انجراف التربة وتجريفيا، التصحر، النفايات 

  

 األهداف التعميمية:
 الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه 

 معرفة مكونات النظام البيئي البري )الحية وغير الحية(.  .1
 معرفة أىم مصادر تيديد البيئة البرية سواء كانت مصادر كيميائية أم مصادر طبيعية. .2
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 مكونات النظام البيئي البري

 النظام مكونات معرفة أوالً  يقتضي البرية، البيئة بحماية المتعمقة القانونية القواعد فيم أن فيو جدال ال مما

 حية. غير ومكونات حية مكونات نوعين: إلى تنقسم التي المكونات ىذه البري. البيئي

 المكونات الحية

 الغطاء النباتي البري:-أولا 
 لغذاء مصدر ناحية من فيو الحياة، لوازم من ومراٍع، وغابات محصولي، نبات من النباتي، الغطاء يعد

 الالزم األوكسجين ويطمق الكربون أوكسيد ثاني يمتص ثانية، ناحية ومن الحية، الكائنات من وغيره اإلنسان

 العالقة والجسيمات الغبار كمية تقميل عمى خصوصاً  الغابات وتساعد الضوئي، التمثيل عممية أثناء لمحياة،

 والصناعية، الطبية المواد من لمعديد مصدر ىو ثالثة ناحية ومن السامة، تالغازا من وتنقيتو اليواء، في

 من ويقمل جريانو، وينظم التموث، من الماء عمى الحفاظ عمى يعمل أخيرة، ناحية ومن والورق، كاألخشاب

 (1)الرياح. تأثير من المحاصيل ويحمي التربة، وانجراف السيول

 األحياء البرية:-ثانياا 
 التوازن تحقيق عمى تعمل فيي البيئي النظام مكونات من وغيرىا، والطيور كالحيوانات البرية، ءاألحيا تعتبر

 أو العضوية، بمخمفاتيا إما التربة، خصوبة زيادة عمى تساعد فالحيوانات النظام، ىذا عناصر مختمف بين

 نقل عمى فتعمل الطيور ماأ وتيويتيا، الماء، امتصاص عمى قدرتيا وزيادة لمتربة، السطحية الطبقة بخمخمة

 ليا. غذاءً  باتخاذىا الضارة والحشرات القوارض عمى والقضاء النبات، بين المقاح حبوب

 منيا العموي الجزء واختالط لجحورىا، حفرىا خالل من التربة تخمخل عمى تساعد فيي الزواحف، وكذلك

 الحشرات من كثير عمى تتغذى أنيا ماك تيويتيا، ويحسن خصوبتيا، ويرفع والحيوانية النباتية بالنفايات

 البيئي. التوازن وتحفظ الضارة

 أنواعيا، بعض وانقرضت منيا، المتجددة المصادر وتراجعت البرية، الحية لمموارد الجائر االستغالل بدأ وقد

 اءاألحي فييا التيتعيش البيئة تخريب وبفعل الزراعية، المبيدات استعمال وبفعل المنظم، غير الصيد بفعل

 الحية. وبمكوناتيا البرية البيئة بيذه االىتمام ضرورة استدعى مما البرية

 

                                                        

 ٍٗب بؼدٕب. 334( د. أدَد ػبد اىنزٌٌ سالٍت، قبُّ٘ دَبٌت اىبٍئت، ٍزجغ سببق، ص1)
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 المكونات غير الحية

 التربة:-أولا 
 لمتثبت جذورىا فييا تضرب التي النباتات، لنمو الصالحة األرض من الرقيقة السطحية الطبقة ىي التربة

 والغذاء. الماء عمى والحصول

 الزراعة تكون والمتيدمة، الفقيرة التربة فحيث الحيوانية، والحياة الزراعة عميو تقوم الذي األساس ىي والتربة

 والمراعي اإلنتاج عالية الزراعة فتعني الغنية التربة أما القميمة. والحيوانات المتراجع النباتي والغطاء الفقيرة

 الحيوانات. من الوفيرة واألعداد الخصبة

ذا ومتوازنًا. متكامالً  بيئياً  ونظاماً  طبيعياً  وسطاً  تشكل عمييا، يشيع وما الحية غير بمكوناتيا والتربة  كان وا 

 من كثيراً  بيا وأضر التربة لوث أنو إال والتسميد الري بعمميات التوازن، ىذا عمى الحفاظ إلى سعى قد اإلنسان

 أنشطة. من بو يقوم ما خالل

 عمى القضاء أو خصوبتيا، من اإلقالل إلى يؤدي بما الطبيعية مكوناتيا عمى التأثير التربة تموث ويعني

 يجعميا أو أغراض، من لو خصصت ما أو بيا، تقوم التي وظائفيا أداء وبين بينيا يحول نحو عمى عناصرىا

 التي المشكمة وىي لمتربة، النباتي الغطاء تناقص مشكمة التربة، تموث بمشكمة ويتصل أخرى. تموثات مبعث

 الدولية والييئات الدول من لكثير الشاغل الشغل الحالي، وقتنا في تعتبر يالت «التصحر» عمييا يطمق

 (2)البيئة. بشؤون الميتمة

 

 اآلثار والتراث الحضاري:-ثانياا 
 دون فييا، اهلل أودعيا التي المكونات ويشمل الطبيعي، العنصر عنصرين: من عموماً  اإلنسانية البيئة تتكون

 إنسان من المكونات تمك عمى يعيش وما الشمس، وأشعة والتربة واليواء الماء منيا نذكر اإلنسان، من تدخل

 ونبات. وحيوان

 مع وتعاممو اإلنسان تدخل أوجده ما كل فيو ويدخل االصطناعي، العنصر فيو الثاني، العنصر أما

 وغيرىا. والمصانع كالمدن لمبيئة، الطبيعية المكونات

                                                        

، اىَجيس اى٘طًْ 242اّظز: د.ٍذَد ػبد اىفخبح اىقصبص، اىخصذز، سيسيت ػبىٌ اىَؼزفت، اىؼدد ( ىَشٌد ٍِ اىخفبصٍو د٘ه ٍشنيت اىخصذز 2)

 ٍٗب بؼدٕب. 60، ص1999ىيزقبفت ٗاىفُْ٘ ٗاَداة، اىنٌ٘ج، فبزاٌز، 
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 أو القديمة، الحضارات أنتجتو مباٍن، أو أراضي أو عقار أو نقولم أي الحضاري، والتراث باآلثار ويقصد

 الجمالي الجانب وتكمل البيئي، النظام مكونات من وىي السابقة، واألديان واآلداب والعموم الفنون أحدثتو

 من حيوية أىمية من ليا ما باإلضافة المستقبل، إلى دفع ذخيرة وتشكل الماضي، بأمجاد تذكر فيي فيو،

 والعممية. والثقافية االقتصادية حيالنوا

 والجيولوجي. الطبيعي والتراث اآلثار إلى الحماية قواعد تمتد لم ما البيئة، لحماية القانوني النظام يكتمل وال

 المكونات عمى االعتداء أشكال كأحد التموث عن خطراً  يقل ال البيئي، الجانب ىذا عمى التعدي أن فالواقع

 البرية. البيئة من الميم الجزء ىذا لحماية القانونية القواعد من الكثير تبني تم لذلك لمبيئة، األخرى
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 مصادر تهديد النظام البيئي البري

 ليذه اإليكولوجي التوازن تيدد طبيعية، ومصادر كيميائية مصادر إلى البرية البيئة تيديد مصادر تنقسم

 فرعين: في المطمب ىذا بدراسة وسنقوم البيئة.

 المصادر الكيميائية

 األمطار الحمضية:-أولا 
 البيئة مموثات من ذاتو الوقت في ولكنيا اليواء، تموث مظاىر من مظير األصل، في ىي الحمضية األمطار

 توليد في والبترول الحجري الفحم استخدام ازداد عندما الظاىرة ىذه وبدأت المائية. البيئة عن فضالً  البرية،

نتاج البترول، وتكرير الكيميائية كالصناعات الصناعات، بعض في والتوسع الطاقة،  فتمك المعادن وا 

 الماء بخار مع تتفاعل التي النتروجين وأكاسيد الكبريت أوكسيد ثاني غاز انبعاث عنيا يتخمف الصناعات

 عمى يحتوي مطر، ىيئة عمى وتسقط والحرارة، الشمس أشعة تأثير تحت الجو، طبقات في واألوكسجين

 الكربون أوكسيد كثاني األخرى، بالمركبات أيضاً  المطر حموضة وتزداد النتريك. وحمض الكبريتيك ضحم

 األسود اليباب وىو السخام أو كالسناج أخرى بمواد أيضاً  الحموضة تزداد كما الكربونيك حمض يشكل الذي

 (3)الثقيمة. والزيوت الفحم احتراق عن الناتج

 فيي البري، البيئي النظام مكونات من العديد عمى سمبية تأثيرات لو خطير، كمموث الحمضية األمطار وتبدو

 عمى يعمل حيث النبات أوراق مع الحمضي المطر بتفاعل إما عميو، فتقضي النباتي، الغطاء عمى أوالً  تؤثر

ما وسقوطيا، وتمفيا تآكميا  الكائنات عمى والقضاء النبات، جذور ومياجمة التربة تحميض طريق عن وا 

 النياية. في ويجف النبات نمو فيتعثر النبات، غذاء بنسب واإلخالل الدقيقة الحية

 المشبعة األشجار وأوراق الحشائش عمى تتغذى التي والبرمائية، البرية الحيوانات عمى ثانياً  تؤثر، وىي

 الطيور لويجع وقرونيا، عظاميا عمى يؤثر ما وىو غذائيا، في الكالسيوم نقص إلى يؤدي مما بالحموضة،

 فيقل األخرى والقوارض الحشرات جانب من لمتمف عرضة يجعمو مما القشرة، من خالياً  رخواً  ىشاً  بيضاً  تضع

 والتوالد. التفقيس معدل

                                                        

 ٍٗب بؼدٕب. 342( د. أدَد ػبد اىنزٌٌ سالٍت، قبُّ٘ دَبٌت اىبٍئت، ٍزجغ سببق، ص3)
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ضافة فييا، السامة المعادن من العديد ببث التربة، عمى ثالثًا، وتؤثر  الحمض ويعمل إلييا الحمضية المواد وا 

 صالحة غذائية مواد إلى العضوية األجسام لتحمل والالزمة التربة في تعيش لتيا الدقيقة الكائنات تمف عمى

 لمنبات.

 أو الرخام مع والنتريك( )الكبريتيك الحمض يتفاعل حيث األثرية، والمنشآت اآلثار عمى رابعًا، تؤثر كما

 فتتآكل ويذيبيا، نالمعاد مع يتفاعل أنو كما جبس، إلى ويحوليا اآلثار، تمك منو المصنوعة الجيري الحجر

 (4)إلخ. التذكارية... والنصب لممباني، المعدنية والواجيات المباني أوجو

 اإلنسان يتناول حينما اإلنسانية الصحة عمى الحمضية لألمطار الخطيرة التأثيرات عن فضالً  ىذا

 الحمضية األمطار أثر يخفى ال كما الحمضية. المركبات فييا واختزنت تركزت التي واألسماك الخضراوات

 تزايد عمى وعممت المحممة، ياوالبكتر  األسماك، فناء إلى أدت فقد واألنيار، البحيرات في البحرية األحياء عمى

 إلى وتتحول تنطمر البحيرة يجعل مما لمحموضة، المقاومة النباتات وبعض والفطريات الطحالب نمو

 (5)موات.

 

 المبيدات الزراعية:-ثانياا 
 القضاء وفي لمجميع، الغذائي األمن لتحقيق الزراعية، الحاصالت من مزيد عمى الحصول في الرغبة أدت

 المبيدات استخدام في اإلسراف إلى والحيوان، اإلنسان بين واألوبئة لألمراض الناقمة الحشرات عمى

 ،ENDRIN واألندرين ،D.D.T الـ مثل الكمورينية، الييدروكربون مبيدات خصوصاً  الكيميائية،
 الثانية. العالمية الحرب خالل الكمور، مركبات من وغيرىا صناعتيا، انتشرت التي ، ALDRINواأللدرين

 أم غازية أم كانت سائمة كافة وبأشكاليا والفطرية، والعشبية الحشرية كافة: بأنواعيا الزراعية والمبيدات

 البرية. البيئية قطاعات مختمف عمى خطير تأثير ذات استخداميا، طرق وكل صمبة،

 أو خارجو، أو النبات داخل بعضيا يتراكم حيث الغذائية، السمسمة خالل من اإلنسان، عمى تؤثر أواًل، فيي،

 من قميمة غير كميات اإلنسان ويختزن مباشرة، غير بطريقة أو مباشرة، اإلنسان إلى لينتقل الحيوانات داخل

                                                        

 ٍٗب بؼدٕب. 125، ص1989ٕـ/1409ذَضٍت، ٍطببغ جبٍؼت اىَيل سؼ٘د، اىزٌبض، ( د. ىطف هللا قبري، األٍطبر اى4)

مْدا، ( ّشٍز ْٕب إىى أُ أمزز اىدٗه ٍؼبّبة ٍِ ظبٕزة األٍطبر اىذَضٍت، ًٕ اىدٗه االسنْدّبفٍت، دٍذ حأحٍٖب اىزٌبح ٍِ جْ٘ة أٗرٗبب، ٗمذىل 5)

بىَي٘ربث اىَْبؼزت ٍِ اىَصبّغ ٍٗذطبث ح٘ىٍد اىطبقت ٗاىسٍبراث، ٗاىخً ٌخنُ٘ ٍْٖب ٗحأحٍٖب اىزٌبح ٍِ شَبه اى٘الٌبث اىَخذدة ٗشزقٖب، ٍذَيت ب

 اىَطز اىذبٍضً.
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 وأمراض السرطان، أمراض وتسبب العصبي جيازه عمى بالتالي، تؤثر، وىي الذىنية، أنسجتو في المبيدات

 (6)األخرى. والتسممات الكبد،

 ومتانة عظاميا عمى يؤثر مما لدييا، الكالسيوم تمثيل نقص عمى تساعد حيث ،بالطيور تضر فيي وثانيًا،

 األوراق عمى تتغذى التي الحيوانات من العديد تقتل كما المموثة، المناطق مغادرة إلى تضطرىا كما بيضيا،

 بيا. تعالج التي والنباتات

عاقة أوراقو سقوط إلى تؤدي انسبتي فزيادة بيا، يعالج الذي ذاتو النبات عمى تؤثر فيي وثالثُا،  عممية وا 

 ومقاومة مناعة ذات واآلفات الحشرات من جديدة سالالت ميالد عمى تساعد أنيا كما الضوئي، التمثيل

 عام. بوجو النباتية الحياة ييدد ما وىو عالية،

 داتالمبي من يسقط ما أن ذلك لإلنبات، صالحة غير وتجعميا التربة عمى المبيدات تؤثر وأخيرًا،

 اآلثار وتنعكس التربة. في الوقت، بمرور تركيزىا، يزداد استعماليا، أثناء األرض، عمى الييدروكمورينية

 والطحالب والفطريات البكتريا مثل التربة، في تعيش التي الحية الكائنات جميع عمى التركيز لذلك السمبية

 تثبيت عمى تعمل حيث التربة، خصوبة راراستم أجل من األىمية غاية في كائنات وىي والحشرات، والديدان

 وتفكك التربة، تيوية عمى وتحافظ التربة، منيا تتكون التي الصخور وتفكك اآلزوت أو اليوائي النيتروجين

 (7)رطوبتيا. ورفع إلييا الماء نفاذ عمى يساعد مما التربة طبقات وتخمخل العضوية المواد

 

 المخصبات الكيميائية:-ثالثاا 
 من الكثير استصالح عمى بفعالية، ساعدت، قد الكيميائية، والمخصبات األسمدة بأن التأكيد من الرغم عمى

 صارت أنيا إال الزراعية، الثورة أدوات من أداة األمر أول في وكانت إنتاجيتيا، ورفع األراضي، مساحات

 والنبات. والحيوان باإلنسان تضر وبالتالي بالتربة تضر عدة، أخطاراً  تحمل

 من أكثر أو عنصر عمى تحتوي صناعية مركبات اسميا، من ظاىر ىو وكما الكيميائية، األسمدة أن اقعفالو 

 تمك طريق فعن والبوتاسيوم. والفوسفات كالنيتروجين ونموه، النبات لتغذية الالزمة الكيميائية العناصر تمك

 وتوابعيا. التربة تمويث في األسمدة تسيم المركبات،

 الحية. مكوناتيا جميع وييدد البرية بالبيئة ضارة آثاراً  يمحق لألسمدة، الرشيد غير تخداماالس فإن وبالتالي
                                                        

 .345د. أدَد ػبد اىنزٌٌ سالٍت، قبُّ٘ دَبٌت اىبٍئت، ٍزجغ سببق، ص(6)

 ٍٗب بؼدٕب. 21( د. ىطف هللا قبري، ٍزجغ سببق، ص7)
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 المصادر الطبيعية

 انجراف التربة وتجريفها: -أولا 
 وتجريفيا. األخيرة ىذه انجراف التربة، وىي البرية، البيئة عناصر أحد عمى التعدي عوامل أىم من

 بفعل النبات، لنمو الالزمة السطحية الطبقة أي التربة، تتآكل بيا إرادية ال طبيعية عممية ىو واالنجراف

 المواد من التربة يحرم حيث والحيوانية، النباتية الحياة ييدد االنجراف وىذا والرياح، كالمياه المناخية العوامل

 تعوضيا ال التي الغذائية، العناصر من وغيرىا والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والنتروجين العضوية

 الكيميائية. الصناعية والمركبات األسمدة

ذا  غير السبب يعد اإلنساني النشاط أن إال التربة، النجراف المباشرة األسباب من ىي والرياح، المياه كانت وا 

 تو،لحيوانا الجائر والرعي النباتي، الغطاء بإزالة اإلنسان فقيام والريحي، المائي لالنجراف والمساعد المباشر

 جرداء. األرض وترك االنجراف تمام عمى تساعد مناسبة غير أوقات في لمتربة وحرثو

 وتحويميا لمتربة، العميا أو السطحية الطبقة إزالة فييا ويتم إلنسان، بيا يقوم إرادية عممية فيو التجريف أما

 (8)غيرىا. و والفخار الطوب كصناعة أخرى أغراض إلى

ذا اإلنبات، عمى األرض قدرة عدم إلى ،(9)الجائر التجريف ويؤدي  فيو التحتية، الطبقة إلى التجريف وصل وا 

 خصوبتيا مستوى وينخفض مستواىا، فيدىور وبرك، مستنقعات إلى تجريفيا تم التي المساحة يحول

 لمزراعة. وصالحيتيا

 

 التصحر: -ثانياا 
 مساحتيا باتساع الصحارى وىذه األرضية، لمكرة الكمية المساحة خمس من يقرب ما الصحارى تغطى

 البرية. لمبيئة تيديداً  تشكل الزراعية، األراضي من واسعة مساحات والتياميا وزحفيا

 الصالحة األراضي من ىكتار ماليين ستة عمى يزيد ما سنوياً  يفقد العالم أن عمى اإلحصائيات وتدل

 عدد ويصل مربع، متر كيمو مميون خمسين من يقرب ما إلى العالم في المتصحرة المساحات وتصل لمزراعة،

 (10)مميون. 151 من يقارب ما إلى والتصحر الجفاف من يتضررون الذين األفراد
                                                        

 ٍٗب بؼدٕب. 223ً ص2001ٓ 1421بٌت اىبٍئت، جبٍؼت اىَيل سؼ٘د، اىزٌبض، ( د. ٍذَد اىؼ٘داث ٗ د.ػبد هللا ببصًٖ، اىخي٘د ٗد8َ)

د فْٖبك اىخجزٌف اىجبئز، ٗاىذي ٌنُ٘ اىغزض ٍْٔ إصالح اىخزبت، ّٗشع طبقت رقٍقت إلساىت اىخَيخ ٍْٖب، أٗ السخؼَبىٖب ألغزاض إػداد اىسَب(9)

 اىؼض٘ي.

 .349جغ سببق، صد. أدَد ػبد اىنزٌٌ سالٍت، قبُّ٘ دَبٌت اىبٍئت، ٍز( 10)
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 من محددة أماكن في الحيوانات عدد كثافة وارتفاع المدروس، وغير الجائر الرعي إلى التصحر ويرجع

 تسربيا أو تبخرىا ويمنع بالمياه ظيحتف الذي النباتي الغطاء عمى القضاء إلى يؤدي فذلك الرعوية، األراضي

 األرض. أعماق إلى

حالل وقطعيا، والمزارع الغابات استبدال إلى التصحر يعود كما  يعود كما كميا، والمصانع والطرق المباني وا 

 (11)الجافة. المناطق في التبخر شدة إلى الراجع خصوبتيا وتناقص التربة مموحة ازدياد إلى

 مناطق عمى وتوزيعيا الحيوانات، أنواع بتحديد وترشيدىا، المراعي تنظيم إال: منو يحد ال التصحر ىذا إن

قامة الماء، استيالك وترشيد الرعي،  من الحد وكذلك الزراعية، األراضي إلى الرمال وصول لمنع الحواجز وا 

 عام. بوجو البرية والبيئة بالتربة تضر التي النفايات إنتاج

 

 النفايات:-ثالثاا 
 أم صمبة كانت سواء والمنزلية، والزراعية الصناعية األنشطة عن الناتجة والمخمفات الفضالت ىي النفايات
 سائمة.

 ونفايات كالقمامة منزلية تكون وقد الحيوانات، ومخمفات المزارع كنفايات زراعية تكون قد الصمبة والنفايات

 كالجص المباني وبقايا والخشب يائيةالكيم الخام المواد كبقايا صناعية، تكون وقد والمستشفيات، الشوارع

 والزجاج. واألسالك والصخور والطوب

 الصرف مياه وتشمل والقمويات، كاألحماض السائمة الكيميائية المركبات فتشمل السائمة النفايات أما

  البترول. تكرير ومصافي الطاقة، توليد ومحطات واألفران المصانع في التبريد مياه وكذلك الصحي،

 بمستوى واالرتقاء والزراعي الصناعي التقدم مع يوم، بعد يوماً  كمياتيا، تتزايد بنوعييا، نفاياتال وتمك

 (12)أمور: عدة في النفايات ليذه السمبية اآلثار وتبدو المعيشة،

 كالبكتريا، الميكروبات، بواسطة البيولوجي تحمميا إلى النفايات في العضوية المواد وجود يؤدي ناحية، من

 الكبريت أوكسيد وثاني اآلزوت، أكاسيد مثل السامة، والغازية السائمة المواد التحمل ىذا عن ويتخمف

 عمى والتأثير السطحية، التربة تمويث إلى يؤدي ما وىو الضارة، الحشرات تكاثر عن فضالً  والنيتروجين،

 نبات.لإل صالحة غير التربة يجعل مما فييا، األحماض نسبة ورفع الجوفية، المياه نوعية
                                                        

 .23د. ىطف هللا قبري، ٍزجغ سببق، ص(11)

 .351د. أدَد ػبد اىنزٌٌ سالٍت، قبُّ٘ دَبٌت اىبٍئت، ٍزجغ سببق، ص(12)
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 وىذا األرض. من واسعة مساحات شغل إلى الصمبة، خصوصاً  النفايات، تراكم يؤدي أخرى، ناحية ومن

 التي لممناطق والحضري الجمالي المنظر يشوه ذلك أن كما البناء، أو الزراعة، في استغالليا دون يحول

 العامة. الصحة عمى ونفسياً  صحياً  ويؤثر بيا توجد
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 تمارين:
  اإلجابة الصحيحة: اشر إلى

 
 انجراف التربة:

 
 عممية إرادية يقوم بيا اإلنسان.  .1
 عممية طبيعية ال إرادية.  .2
 المياه والرياح من األسباب غير المباشرة النجراف التربة.  .3
 عممية تؤدي إلى زيادة قدرة األرض عمى اإلنبات. .4

 
 .2الجواب الصحيح رقم 
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 التعميمية الرابعةالوحدة 
 قواعد حماية البيئة البرية وطنيًا ودولياً 

 
  الكممات المفتاحية:
 –نظم الرصد  –اآلثار  –المخصبات  –المبيدات  –النفايات الصمبة  –القمامة  –حماية البيئة البرية 

 االتفاقيات.  –نظم المقاييس 
 

  الممخص:
الصعيد الوطني وضعت التشريعات لحماية نشطت الجيود الوطنية والدولية لحماية البيئة البرية، فعمى 

البيئة البرية من القمامة والنفايات الصمبة، إضافة لتشريعات أخرى اىتمت بحماية التربة من المبيدات 
والمخصبات الكيماوية، وصدرت بعض القوانين لحماية اآلثار باعتبارىا من عناصر التراث الحضاري 

ست األمم المتحدة دورًا ميمًا في وضع نظم رصد ونظم مقاييس لمبشرية جمعاء، وعمى الصعيد الدولي مار 
 لحماية البيئة البرية، إضافة إلى عقد العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البرية.

 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

  حماية البيئة البرية عمى الصعيد الوطني.التعرف عمى أىم قواعد 
  التعرف عمى التدابير الفنية لحماية البيئة البرية عمى الصعيد الدولي وأىم االتفاقيات الخاصة

 بحماية البيئة البرية. 
 
 
 
 
 

 التي لقانونيةا القواعد وضع في والدولية الوطنية الجيود نشطت فقد يتجزأ، ال كبلً  اإلنسانية البيئة كانت لما

 حماية في الميمة الجوانب بعض القواعد تمك غطت وقد الطبيعية، والموارد البيئة وصيانة حماية تؤمن

 البرية. البيئة مكونات
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 قواعد حماية البيئة البرية من النفايات والقمامة

 يمقييا ما كثيراً  التي الفضبلت خطورة بسبب العامة، األماكن مموثات أىم المنزلية والنفايات القمامة تعتبر

 والذباب والصراصير الفئران من فييا ويتكاثر عمييا يترتب لما المساكن، بجوار المكشوفة األماكن في الناس

 (1)لؤلمراض. الناقمة أو الضارة الكائنات من وغيرىا

 مصر في 1982 لسنة 129 رقم بالقانون المعدل التنفيذية والئحتيو 1968 لسنة 38 رقم القانون عالج وقد

 رقم القانون الموضوع ليذا تعرض كما العامة. النظافة موضوع ،1994 لعام 4 رقم البيئة قانون إلى إضافة

 سورية. في الجمالي، المظير عمى والمحافظة العامة النظافة بشؤون المتعمق 2004 لعام 49

 نقاط: عدة خبلل من الموضوع ىذا بدراسة وسنقوم

 يفية معالجتها:مكان رفع القمامة وك -أولً 

 مكان رفع القمامة:-1
 من قميمة غير كميات فييا تتجمع إذ العامة، النظافة حفظ في الميمة األمور من القمامة رفع عممية تعتبر

 وأن القمامة، مصادر عن بعيدة القمامة رفع أماكن تكون أال يجب لذلك متعددة، مصادر من اآلتية المخمفات

 كثيراً  يشاىد ما وىو حوليا ما يموث ما منيا يتساقط ال حتى محكمة مناسبة فييا توضع التي األوعية تكون

 الثالث. العالم دول أغمب في

 العقارات شاغمي عمى الثانية مادتو في ،1968 لسنة 38 رقم المصري العامة النظافة قانون أوجب وقد ىذا

 والقاذورات القمامة حفظ العامة، تالمحبل ومديري أصحاب من أم العاديين السكان من كانوا سواء المبنية،

 لمجية التابع أو لممتعيد التابع ،(2)القمامة جامع إلى وتسميميا خاصة أوعية في أنواعيا بجميع والمتخمفات

                                                        
وضؼهب نمذ نىؽظ أٌ أكٍبط انجالعزٍك انشلٍمخ انزً رىضغ فٍهب انمًبيخ، غبنجبً يب رُجش أو رًضق ثىاعطخ انمطظ وانكالة انضبنخ فً انفزشح ثٍٍ (1)

 خبسط انًُضل وسفؼهب إنى ػشثبد انُظبفخ، خبصخ إرا ولؼذ هزِ انفزشح نٍالً.

إنٍهب، ٌمىو انًغهظ انًؾهً ثئػذاد هزِ األوػٍخ ورؾصٍم صًُهب يٍ انًخبنف ثبنطشٌك اإلداسي. وفً ؽبنخ ( وفً ؽبنخ ػذو ؽٍبصح األوػٍخ انًشبس 2)

وعىد فزؾبد خبصخ ثبنًجُى العزمجبل انًخهفبد يزصم ثًىاعٍش نزغًٍؼهب فً ؽغشح أو ؽغشاد يؼذح نزنك، ٌغت أٌ رزىافش فً هزِ انفزؾبد 

 ً ٌؾذدهب انًغهظ انًؾهً.وانًىاعٍش وؽغشاد انزغًٍغ، االشزشاطبد انز

وػهى ؽبئضي األساضً انفضبء، عىاء كبَذ يغىسح أو غٍش يغىسح، إصانخ يب ٌىعذ ػهٍهب يٍ أكىاو األرشثخ أو انمبروساد، وانًؾبفظخ ػهى 
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 الجية، ىذه تحددىا والتي لذلك المخصصة األماكن في وضعيا أو العامة، النظافة أعمال عمى القائمة

 بتسرب تسمح ال صماء مادة من مصنوعة تكون أن القمامة ذهى لحفظ المخصصة األوعية في ويشترط

 (3)والفضبلت.  السوائل

 أو القاذورات أو القمامة وضع» 1968 لسنة 38 رقم المصري النظافة قانون من األولى المادة حظرت وقد

 (4)«.المحمي المجمس حددىا التي األماكن غير في القذرة المياه أو المتخمفات

 المحمي، المجمس القانون من الثامنة المادة أجازت فقد مال، من العامة النظافة أعمال تتكمفو لما ونظراً 

 حصيمة وتخصص اإليجارية، القيمة من %2 يجاوز ال المبنية العقارات شاغمو يؤدي إجباري رسم فرصة

 إلقاء التنفيذية حتووالئ 1994 لعام 4 رقم المصري البيئة قانون حظر كما العامة. النظافة لشؤون الرسم ىذا

 المائية، والمجاري والزراعية والصناعية السكنية المناطق عن بعيداً  لذلك المخصصة األماكن في إال القمامة

 ليذه المخصصة األماكن لبعد األدنى والحد والضوابط المواصفات القانون ليذا التنفيذية البلئحة وتحدد

 (5)المناطق. ىذه عن األغراض

 ليذا تفصيمية أحكاماً  وضع قد 2004 لعام 49 رقم العامة النظافة قانون في المشرع أن نجد سوريا، وفي

 وأمكنتيا، النفايات رمي مواعيد فيو: يحدد تنظيمياً  قراراً  يصدر بأن اإلدارية الوحدة مجمس فألزم الموضوع

 أنواع من نوع كل رمي أسموب النفايات، لتجميع المؤقتة الوسيطة المراكز وترحيميا، النفايات جمع مواعيد

 (6)وزمانو. ومكانو النفايات

 العقوبة وفرض المسؤولية طائمة تحت التصرفات بعض القانون ىذا من السادسة المادة حظرت كما

 مثبًل: منيا ونذكر القانون من السابع الفصل في عمييا المنصوص

 ليا. دةالمحد واألوقات المخصصة األماكن غير في أنواعيا بجميع النفايات رمي -1

 اإلغبلق. المحكمة األكياس استخدام دون القمامة رمي -2

                                                                                                                                                                            

 .1967نغُخ  38َظبفزهب. اَظش: انًبدح انضبٍَخ يٍ لبَىٌ انُظبفخ انؼبيخ انًصشي سلى 

 .1967ئؾخ انزُفٍزٌخ نمبَىٌ انُظبفخ انؼبيخ انًصشي نؼبو ( يٍ انال6-5( اَظش انًبدرٍٍ )3)

انمبَىٌ ( نمذ أوضؾذ انًبدح األونى يٍ انالئؾخ انزُفٍزٌخ نهزا انمبَىٌ، انًمصىد ثبنمبروساد أو انمًبيخ أو انًزخهفبد انًُصىص ػهٍهب فً هزا 4)

انغكٍُخ وغٍش انغكٍُخ، كبنذوس انؾكىيٍخ ودوس انًؤعغبد وانهٍئبد  كبفخ انفضالد انصهجخ أو انغبئهخ انًزخهفخ ػٍ األفشاد وانًجبًَ» ثأَهب 

وانششكبد وانًصبَغ وانًؾبل ػهى اخزالف أَىاػهب وانًخًٍبد وانًؼغكشاد وانؾظبئش وانغهخبَبد واألعىاق واأليبكٍ انؼبيخ وغٍشهب، وكزا 
ضشاس صؾٍخ أو َشىة ؽشائك أو اإلخالل ثًظهش انًذٌُخ أو وعبئم انُمم ويب كم يب ٌزشرت ػهى وضؼهب فً غٍش األيبكٍ انًخصصخ نهب، يٍ أ

 «.انمشٌخ أو َظبفزهب

انًٍبِ انزً ٌزشرت ػهى إنمبئهب فً غٍش األيبكٍ انًخصصخ نهب أضشاس صؾٍخ أو » -طجمبً نهًبدح انضبٍَخ يٍ هزِ انالئؾخ–وٌمصذ ثبنًٍبِ انمزسح 

 «.نمشٌخ أو َظبفزهبيضبٌمبد أو سوائؼ كشٌهخ، أو اإلخالل ثًظهش انًذٌُخ أو ا

 .1994نؼبو  4/ يٍ لبَىٌ انجٍئخ سلى 37( انًبدح /5)

 .2004نؼبو  49/ يٍ لبَىٌ انُظبفخ انغىسي سلى 4( اَظش انًبدح /6)
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 المحدد. موقعيا  من الحاويات نقل -3

 كانت سواء والخاصة العامة واألراضي والساحات الطرقات في والحدائق األشجار مخمفات إلقاء -4

 اإلدارية. الوحدة مجمس يحددىا التي األماكن إلى نقميا ويجب سائبة، أو مسورة

 والحدائق والساحات واألرصفة والشوارع الطرق في السجائر وأعقاب والفضبلت راقاألو  إلقاء -5

 والخاصة. العامة واألماكن

 العامة واألماكن الطرقات عمى شابييا وما والمأكوالت والمرطبات المشروبات مخمفات رمي -6

 ائن.الزب قبل من الستخداميا البلزمة السبلل تأمين األماكن وشاغمي المحبلت أصحاب وعمى

 العامة. واألماكن الطرق أو النفايات تجميع ومراكز حاويات في المشتعمة المواد مخمفات إلقاء -7

 تجمعيا. وأماكن الميمبلت وسبلل الحاويات في النفايات نبش -8

 

 كيفية معالجة القمامة: -2
 من ذلك عمى يترتب ما رغم بحرقيا، منيا التخمص في عادة المتخمفة الدول في القمامة معالجة وسيمة تتمثل

 منيا. العضوية غير أو الغريبة المواد إزالة بعد كسماد باستخداميا وأحياناً  لمبيئة تمويث

عادة والنفايات الفضبلت أنواع لفرز خاصة مصانع المتقدمة، الببلد ببعض ويوجد  إلعادة يصمح ما وا 

 ومن لمطاقة. كمصدر أو لمتدفئة، كوقود واالستخدام األسمدة صناعة منيا متعددة أغراض  في االستعمال،

 نفس في ىدفين تحقيق يمكن وبيذىالطريقة وألمانيا. المتحدة والمممكة األمريكية المتحدة الواليات الدول ىذه

 (7)اإلنسان. خدمة في المموثات من واالستفادة البيئة، عمى حفاظاً  التموث مكافحة وىما الوقت،

 منيا يصمح ما واستخراج القمامة مواد بتصنيف اإلدارة، مع نالمتعاقدي المتعيدين بعض يقوم مصر، وفي

 كسماد. تستخدم التي العضوية والمواد والمعادن كالزجاج االستعمال إلعادة

 أو معالجة أو إلقاء يحظر» أنو عمى 1994 لسنة 4 رقم المصري البيئة قانون من /37/ المادة نصت وقد

 والصناعية السكنية المناطق عن بعيداً  لذلك، المخصصة ماكناأل في إال الصمبة والمخمفات القمامة حرق

 بواسطة القمامة مواد استخدام إعادة إلى -بعيد من ولو– النص ىذا يشر ولم«المائية... والمجاري والزراعية

                                                        

بء يصبَغ ( ورغذس اإلشبسح هُب إنى أٌ ثؼض دول انخهٍظ انؼشثً كبنًًهكخ انؼشثٍخ انغؼىدٌخ واإليبساد انؼشثٍخ انًزؾذح وانكىٌذ، لذ ثذأد فً إَش7)

 نًؼبنغخ انمًبيخ وإػبدح اعزخذاو ػُبصشهب، وال شك فً أٌ هزا هى أفضم انطشق نهزؼبيم يغ انمًبيخ.

 .245اَظش: د.ػًبسانزشكبوي، يغؤونٍخ انذونخ، يشعغ عبثك، ص
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 عن فقط تحدث انو ذلك منيا، لمتخمص واقتصادية نظيفة كطريقة المتخصصة، المشروعات أو المصانع

 القمامة. حرق أو معالجة أو إلقاء أماكن

 مثالبيا ليا بدائية طريقة تمثل إنما -معامل أو مصانع بغير– مكشوفة أماكن في المعالجة أن ىنا ويبلحظ

 سماد إلى العضوية المواد كتحويل فحسب القمامة مكونات بعض استخدام إعادة من تمكن قد ومساوئيا،

 تزال ال النامية الدول معظم فإن أخرى ناحية ومن ناحية، من ىذا واألمان، السبلمة إلى تفتقر وبكيفية بمدي،

 العامة. والصحة البيئة عمى سيئة آثار من ليا ما رغم منيا لمتخمص عمييا يعتمد وسيمة القمامة حرق تعتبر

 

 معالجة النفايات الصمبة: -ثانياً 
 التقني التقدم تمخض فقد كممة،ال تعنيو ما بكل وكيماوية صناعية ثورة األخيرة، السنوات في العالم شيد لقد

دخال إنتاج عن  بأن القول ويمكن األسواق. إلى طريقيا المواد ىذه ووجدت الكيماوية، المواد من كبير عدد وا 

 المواد ىذه من فالتخمص المواد، ليذه سميم الغير أو السيئ التخمص من نشأت قد واألضرار الحوادث معظم

 البيئية. ثارىاآل تقييم بدون يتم قريب وقت حتى كان

 لدييم تتوافر ال أشخاص طريق عن تتم ما غالباً  النفايات ىذه من التخمص عمميات أن ىذا، إلى يضاف

 بدائية. بطرق منيا التخمص يتم وليذا بأخطارىا، الكافية المعرفة

 

 تعريف النفايات الصمبة وبيان أنواعها واآلثار الضارة التي يمكن أن تنتج عنها:-1
 والتجارية، والحرفية والتعدينية الصناعية العمميات عن المتخمفة الفضبلت» بأنيا عامة بصفة النفايات تعرف

 «.والمستشفيات المنازل فضبلت وكذلك

 ىذه من والتخمص ومعالجة ونقل وتصنيف تجميع الصمبة، لمنفايات السميمة واإلدارة بالتداول ويقصد

 لمقضاء تجري التي التحويل عمميات كافة وكذلك التربة، سطح تحت دفنيا أو تخزينيا ذلك في بما النفايات،

 اإلنتاجية. العمميات في استخداميا إعادة عمميات أو أحجاميا إنقاص أو سميتيا أو خطورتيا عمى

 من تختمف كما ليا، المولدة الصناعة نوع حسب تختمف متباينة، أنواعاً  تشمل الصمبة الصناعية والنفايات

 نظراً  المنزلية، النفايات من خطورة أكثر عامة، بصفة النفايات ىذه وتعد سميتيا. أو تياخطور  مدى حيث

 عناصر ومختمف والنبات والحيوان لئلنسان تركيبيا، في الداخمة المواد تسببيا أن يمكن التي الكثيرة لؤلضرار
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 من الصناعية الشركات ممثمي بعض يدفع مما منيا، التخمص أو معالجتيا صعوبة عن فضبلً  وذلك البيئة.

 مبالغ مقابل دفنيا أو لتخزينيا المتخمفة الدول إلى الصناعية نفاياتيم تصدير إلى الحية الضمائر ذوي غير

 المواد من كبيرة نسبة عمى الحتوائيا نسبياً  أيسر فأمرىا الصمبة المنزلية النفايات أما الفقيرة. الدول تغري مالية

عادة التحمل سيمة العضوية  وتزداد صعبًا. أمراً  معيا التعامل جعمت المتزايدة كمياتيا أن غير الستخدام،ا وا 

 لمواجية البلزمة المالية اإلمكانيات أو التكنولوجية الوسائل إلى تفتقر فيي المتخمفة، الدول في الصعوبة

 متعددة: نبجوا ذات خطيرة مشكمة تمثل الصمبة النفايات إن -عموماً – القول ويمكن النفايات. ىذه مشاكل

 من أو تعدينية، أو صناعية مصادر من كانت سواءً  الصمبة النفايات عمى يترتب ناحية، فمن -أ 

 أخرى أغراض في استخداميا وتعطيل األراضي من كبيرة مساحات شغل أخرى، مصادر

 البناء. أو كالزراعة

 واليواء التربة تموث إلى األرض سطح عمى الصمبة النفايات وجود يؤدي ثانية، ناحية ومن -ة 

 ما مع فييا، الضارة والكائنات الحشرات وتتكاثر الكريية، واالنبعاثات الروائح وتصاعد المحيط،
 الطبيعي. لموسط أو لمبيئة الجمالية القيم تشويو عن فضبلً  أمراض، من تسببو أن يمكن

 طريق عن الجوفية المياه تموث إلى األرض باطن في النفايات ىذه دفن يؤدي ثالثة، ناحية ومن -ط 

 خواصيا من تغير أو فتفسدىا بيا تختمط أو المياه في تذوب ضارة مواد من منيا يتسرب ما

 لبلستعمال. صبلحياتيا من وتقمل الطبيعية،

 أحجاميا، إنقاص ومحاولة الصمبة النفايات ترقيد عمى يترتب ما غالباً  فإنو رابعة، ناحية ومن -د 

 وبعض الكربون أوكسيد وأول الكبريت أوكسيد ثاني مثل لميواء المموثة الغازات بعض تصاعد

 لمثل الضارة اآلثار أحد عمى يخفى وال الحرارة، من كبيرة كمية انسياب جانب إلى السامة المواد

 والبيئة. اإلنسان صحة عمى وغيرىا الغازات ىذه

 

 عبء إزالة النفايات الصمبة:-2
 التربة، عمى تؤثر ال حتى الصمبة النفايات إزالة وجوب ىي العالم دول معظم تشريعات في المتبعة القاعدة

 الجمالي. المنظر تشوه أو عام، بشكل البيئة عناصر وعمى
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 وجو عمى والبمديات المحمية لمسمطات معالجتيا أمر تترك التي المنزلية النفايات بين عادة، التشريعات وتفرق

 أم موحدة الدولة كانت سواء غالبًا، مركزيةال السمطة أمرىا تتولى التي الصناعية النفايات وبين الخصوص،
 اتحادية.

 الفضبلت أو القمامة من مباشر غير أو مباشر بطريق بالتخمص -والمحمية المركزية – الدولة سمطات وتمتزم

 القانون، حددىا التي بالطريقة منيا التخمص عن منتجوىا يعجز التي الصناعية والنفايات الصمبة، المنزلية

 البيئة. عمى وسبلماً  أمناً  األكثر تكون أن ضيفتر  التي أو

 استخدام إلعادة منشآت أو مصانع بإقامة الدول، في المحمية السمطات أو المركزية السمطة القانون يمزم وقد

 الصناعية لمنفايات بالنسبة األمر ىذا المركزية السمطة تتولى ما وغالباً  منيا، التخمص أو الصمبة النفايات

 بينيا. فيما بالتنسيق االكتفاء مع المحمية، لمسمطات الخطرة وغير المنزلية النفايات أمر وتترك الخطورة، ذات

 مادتو في منيا والتخمص الصناعية النفايات معالجة عمى 2004 لعام السوري النظافة قانون نص وقد

 يمي: ما وفق الصناعية النفايات معالجة تتم حيث السابعة

 العامة. والصحة بالبيئة رةالضا المموثات من تخميصيا -أ 

 المنشأة. ضمن االستخدام إعادة -ة 

 التدوير. -ط 

 أخرى. صناعات في استثمارىا -د 

 وفق المعالجة تتوجب ال التي أو المعالجة بعد النفايات من التخمص عمى نفسيا المادة نصت وكذلك

 يمي: ما

 اإلدارية. الوحدة من بترخيص بالمنشأة خاص موقع في الجمع - أ

 اإلدارية. الوحدة تحدده الذي عالموق إلى النقل - ة

 نفاياتو عن ناجم لمبيئة ضرر أي عن مسؤوالً  الصناعية، النفايات منتج القانون، ذات من /8/ المادة واعتبرت

 الصناعية لمنفايات المنتجة والمعامل المنشآت لجميع السجبلت تنظيم اإلدارية الوحدة عمى المشرع وفرض

 لممنشآت الترخيص قرار تضمين إلى إضافة منيا، التخمص وطريقة وعيتياون النفايات ىذه كمية فييا وتحدد

 التخمص قبل الصناعية العمميات عن الناتجة الصناعية النفايات معالجة لو المرخص يمزم بنداً  الصناعية

80 



 الصناعية الصمبة النفايات من النيائي لمتخمص المناسب واألسموب الموقع تأمين ضرورة مع منيا، النيائي

 (8)اإلدارية. الوحدة مجمس من بقرار تحدد كمفة لقاء البمدية النفايات مطمر أو الخطرة النفايات مطمر يف

 المموثة الصناعية النفايات معالجة ضرورة الصناعية والمعامل المنشآت مالكي عمى المشرع فرض كما

 المحدد الموقع إلى المعالجة بعد الصناعية النفايات نقل ويجب منيا، النيائي التخمص قبل بالبيئة والضارة

 صرفيا قبل الصناعية العممية عن الناتجة السائمة لممخمفات معالجة وحدة إنشاء ضرورة مع منيا، لمتخمص

 العامة الجيات لدى المعتمدة باإلجراءات والتقيد بيئيًا، بيا المسموح النسب بحدود العامة الشبكة إلى

 معاصر الفوسفات، اإلسفمت، اإلسمنت، الدباغة، صناعات عن ناتجةال الخاصة النفايات لمعالجة المختصة

 (9)وغيرىا. الزيتون...

 

  

                                                        

 .2004/ يٍ لبَىٌ انُظبفخ انغىسي نؼبو 9( اَظش انًبدح /8)

 .2004بو / يٍ لبَىٌ انُظبفخ انغىسٌهؼ10( اَظش انًبدح /9)

81 



 قواعد حماية التربة من المبيدات والمخصبات الكيماوية

 والتدىور التربة، تموث إلى يؤدي الكيماوية، والمخصبات  الزراعية اآلفات مبيدات استخدام في اإلفراط إن

 اتجو عمومًا، البرية والبيئة التربة تموث مصادر من المصدر ىذا ولمكافحة لمزراعة. لصبلحيتيا التدريجي

 وتداوليا. واستعماليا الكيماوية والمخصبات المبيدات لصناعة المنظمة والموائح القوانين إصدار إلى المشرع

 

 من ناحية المبيدات الزراعية: -أولً 
 أو عمييا والقضاء آفة أي تبلفي في تستخدم مواد لمجموعة خميط أو مادة أية» مبيد مصطمح يعني

 والطفيميات النباتات في المرغوبة غير واألنواع والحيوانية البشرية األمراض ناقبلت فييا بما مكافحتيا،

 الزراعة قانون في الزراعية اآلفات لمبيدات تعريف ورد وقد (10)اإلنسان((. صحة تيدد التي األخرى

 وكذلك بالنباتات، الضارة المواد» الزراعية اآلفات بمبيدات يقصد أنو منو /78/ المادة في وجاء المصري،

 استيبلك تزايد الثانية العالمية الحرب ومنذ (11)«بالحيوان الضارة الخارجية والطفيميات الحشرات مكافحة في

 ما وىذا صناعيًا، المحضرة المبيدات إنتاج في مضطردة زيادة ذلك صاحب وقد ممحوظ، بشكل المبيدات
 الوقاية سبيل عمى أو اآلفات ظيور بمجرد لممبيدات المجوء في األخيرة، العقود في الدولي االتجاه يعكس

 (12)أحيانًا.

 تموث إلى وتؤدي المستخدمة، اآلفات إلى تصل ال المبيدات من %(90) من أكثر أن يراتالتقد أفادت وقد

 وفي المستيدفة، اآلفات مقاومة تزايد إلى اآلفات مبيدات استخدام تكرار أدى كما واليواء، والمياه التربة

 المينية المخاطر من عمييا يترتب ما مع سمية أكثر أخرى مبيدات استخدام ذلك عزز كثيرة، حاالت

 (13)والبيئية.

 بعدما وذلك منيا، المتقدمة خاصة الدول أغمب في ممحوظاً  تراجعاً  شيد ما سرعان االستيبلك معدل أن إال

 وراء تميث الدول ىذه وباتت المبيدات، من اليائمة الكميات تمك سببتيا التي اليائمة الصحية األخطار تكشفت

 فييا. الفرد صحة عمى اً حفاظ العواقب مأمونة أخرى مقاومة أساليب

                                                        

، 2000، داس انُهضخ انؼشثٍخ، انمبهشح، «دساعخ يمبسَخ» ( د. سضب ػجذ انؾهٍى ػجذ انًغٍذ، انضىاثظ انمبَىٍَخ العزخذاو انًجٍذاد وانًخصجبد 10)
 .6ص

 ( رُمغى انًجٍذاد انضساػٍخ إنى يجٍذاد ؽششٌخ وػشجٍخ وفطشٌخ وركىٌ ػهى شكم يجٍذاد عبئهخ أو غبصٌخ أو صهجخ.11)

 .345.اؽًذػجذ انكشٌى عاليخ، لبَىٌ ؽًبٌخ انجٍئخ، يشعغ عبثك، صاَظش: د

 ويب ثؼذهب. 7، ص1998(، يشكض األهشاو نهزشعًخ وانُشش، 6( د. ػجذ هللا إثشاهٍى، انًجٍذاد عالػ رو ؽذٌٍ، عهغهخ انؼهى وانؾٍبح )12)

، إصذاس يشكض دساعبد انىؽذح انؼشثٍخ وثشَبيظ 1992-1972بو انزؾذٌبد واَيبل، ؽبنخ انجٍئخ فً انؼ -( د. يصطفى كًبل طهجخ، إَمبر كىكجُب13)

 .158األيى انًزؾذح نهجٍئخ، ص
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 وسنقوم الزراعية المبيدات مع التعامل كيفية تنظم القانونية، النظم معظم تتبناىا عامة أحكام وىناك

 المثال: سبيل عمى مصر في األحكام ىذه باستعراض

 بخصوص التصنيع:-1
 من مبيد أي تسجيل يجوز وال الزراعة، وزارة من ترخيص بغير تجييزىا أو اآلفات مبيدات تصنيع يجوز ال

 مدى لتقدير المختصة، البحوث مراكز خبلل من عميو التجارب إجراء بعد إال الزراعية اآلفات مبيدات

 (14)والطبيعية. الكيميائية لممواصفات المبيد مطابقة

 بخصوص الستيراد والتجار والتداول:-2
 الجية موافقة أخذ بعد إال الزراعية، اآلفات مبيدات أصناف من صنف أي تداول أو استيراد يحظر

 باستخداميا. والموصى المسجمة المبيدات عمى االستيراد ويقتصر المختصة،

 يوضع أن يجوز وال إلييا، المشار الجية من ترخيص بغير الزراعية اآلفات مبيدات في االتجار يجوز ال كما

 ومعتمد مرقم سجل مسكب لو المرخص ويمزم بيا. المرخص المبيدات سوى بو المرخص االتجار محل في

 بالمبيدات. االتجار حركة بو تقيد الجية، تمك من

 حسب واألقصى األدنى حدىما يختمف مالية، وبغرامة بالحبس عمييا يعاقب السابقة لؤلحكام مخالفة وكل

 موضوع والمبيدات األدوات بمصادرة الحكم عن فضبلً  ىذا العقوبتين. ىاتين بإحدى أو القانوني، النظام

 باإلغبلق الحكم يكون العود حال وفي االتجار، محل أو المصنع بإغبلق الحكم يجوز كما الفة،المخ

 (15)وجوبيًا.

 نظم وقد ،1994 لعام 4 رقم المصري البيئة قانون منطق من الخطرة المواد من تعد المبيدات أن ويبلحظ

 المختصة، اإلدارة الجية من رخيصبت إال الخطرة لممواد تداول أي حظرت التي منو /29/ المادة في تداوليا

 جنيو ألف عشرين عن تقل ال وغرامة سنوات( 5) عن تقل ال مدة بالسجن الشروط ليذه مخالف كل ويعاقب

 المادة عرفتو كما القانون، ىذا حسب الخطرة المواد تداول ومدلول (88 )م جنيو ألف أربعين عمى تزيد وال

 (.20 الفقرة«)استخداميا أو معالجتيا أو تخزينيا أو جمعيا دفبي تحريكيا إلى يؤدي ما كل» منو األولى

 مركبات أي أو اآلفات مبيدات استخدام أو رش يحظر» أنو عمى البيئة قانون من /38/ المادة نصت وقد

 الشروط مراعاة  بعد إال األغراض، من ذلك غير أو العامة الصحة أو  الزراعة ألغراض أخرى كيماوية
                                                        

ثشأٌ  1985نغُخ  265يٍ لشاس وصٌش انضساػخ سلى  6، 2، وانًبدرٍٍ 1966نغُخ  53/ يٍ لبَىٌ انضساػخ انًصشي سلى 8( اَظش انًبدح /14)

 .5/8/1985، فً 179صشٌخ(، انؼذد يجٍذاد اَفبد انضساػٍخ، انغشٌذح انشعًٍخ )انىلبئغ انً

 انًؼذل. 1966نؼبو  53( يٍ لبَىٌ انضساػخ انًصشي سلى 96( اَظش انًبدح )15)
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 الحيوان أو اإلنسان تعرض عدم يكف بما القانون، ليذا التنفيذية البلئحة تحددىا التي اتوالضمان والضوابط

 المستقبل أو الحال في مباشرة غير أو مباشرة بصورة البيئة مكونات سائر أو المياه مجاري أو النبات أو

 «.الكيماوية المركبات أو المبيدات ليذه الضارة لآلثار

 المبيدات الزراعية: بخصوص الوقاية من أخطار -3
 فييا، الكيميائية المواد نسبة من والتأكد لتحميميا المبيدات من عينات تؤخذ أن يجب أنو القانونية، النظم تقرر

 بيا. المسموح لمحدود تجاوزىا وعدم

 سمية بتقدير الزراعة، وزارة مع بالتعاون الصحة وزارة تقوم موسعة، تجارب في المبيد بتجربة القيام وعند

 والتربة. والحيوان اإلنسان عمى المبيد

 ال المبيدات من بيا المتخمف أن من لمتأكد األسواق من والفاكية الخضراوات من عينات بأخذ تقوم كما
 المستيمك. بصحة يضر والذي بو، المسموح الحد يتعدى

 قنوات في الزراعية اتالمبيد محاليل بقايا إلقاء يحظر فإنو لئلنبات، وصبلحيتيا التربة بيئة عمى وحفاظاً 

 سطح عمى مباشرة ووضعيا المبيدات تخزين يحظر كما التربة، سطح عمى مباشرة سكبيا أو والصرف، الري

 (16)نظامًا. المقررة لمشروط مستوفية مخازن في وضعيا يجب بل التربة،

 يتم ما وغالباً  لمبيدات،ا أخطار من لموقاية السميمة الطرق تتبع ال الثالث العالم دول فمازالت ذلك، رغم ولكن

 والجوفية. السطحية المياه ومصادر التربة فتتموث سميمة، غير بطرق المبيدات بقايا من التخمص

 الخطر إزالة يكفل بما الخطير األمر ىذا لتنظيم العربية الدول في الضبط ولوائح التشريعات تدخمت لو وحبذا

 األمر استمزم ولو لممزارعين، وممزمة سميمة بطريقة المبيدات نفايات من التخمص كيفية ببيان وذلك تقميمو، أو

 معينة أماكن تحديد أو ليا، بتسميميا إلزاميم مع المزارعين من النفايات ىذه باسترداد معينة جية تكميف

 التصرف أو العابثين، وعبث المياه مصادر عن بعيدة ميجورة مناطق في بدفنيا منيا والتخمص لتجميعيا

 العامة. لمصحة صيانة وأكثر البيئة عمى ضرراً  أقل أنيا عممياً  يثبت ريقةط بأي فييا

 عممية طرق في تمثمت سواء وذلك المبيدات، عن بديمة وسائل استخدام تشجيع السياق، ىذا في وأقترح

 طريقة كونيا ورغم اليدوية، المقاومة طريقة استخدام أو لآلفات مقاومة زراعية سبلالت كاستنباط حديثة،

 المبيدات. أخطار تجنب آمنة طريقة فإنيا وقديمة، تقميدية
                                                        

، فً شأٌ رىفٍش لىاػذ األيٍ ثشبٌ رذاول انًجٍذاد انضساػٍخ واعزؼًبنهب، انغشٌذح 1977نغُخ  48( اَظش: لشاس وصٌش انضساػخ انًصشي سلى 16)

 .18/9/1977، فً 215انؼذد انشعًٍخ )انىلبئغ انًصشٌخ(، 
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 من ناحية المخصبات الزراعية: -ثانياً 
 التربة ىذه ولكن الغذاء، إنتاج مصادر من ميماً  مصدراً  تمثل الصالحة الزراعية التربة أن فيو شك ال مما

 أجمع. العالم مستوى عمى الدول من كثير في محدودة تعتبر

 الكيماوية الزراعية المخصبات من متعددة أنواع استخدام إلى المزارعين، ثم ومن الدول، لجأت عميو، وبناءً 

 آثار عدة ذلك عن نتج وقد التربة، خصوبة درجة رفع أجل من اآلزوتية( واألسمدة الفوسفاتية )األسمدة مثل

 يبقى المخصبات ىذه من جزءاً  إن ثم المخصبات، لتمك المقنن وغير المدروس غير االستخدام نتيجة سمبية

 (17)بيا. المحيطة لمبيئة األضرار من كثيراً  ويسبب بل تموثيا، عوامل من عامبلً  ويمثل التربة في

 المادة في الزراعية المخصبات المشرع ويعرف

 لسنة 53 رقم المصري الزراعة قانون من /66/

 بكافة والعضوية الكيماوية األسمدة»بأنيا: 1966

 إلى أو التربة إلى تضاف تيال والمواد أنواعيا

 البذرة إلى خواصيا،أو تحسين أو إلصبلحيا البذرة

 «.إنتاجيا زيادة  بقصد النبات أو

 كيماوية. أو عضوية إما نوعان المخصبات إذن

 المخمفات عمى العضوية المخصبات وتعتمد

 التربة. خصوبة زيادة في فعال دور وليا الحيوانية

 استخدام شيوع قبل الوحيد المصدر كانت وقد

  واستعماليا تجييزىا ألن ولكن الكيماوية. األسمدة
 

 عمى يسري ال المصري الزراعة قانون من بعدىا وما /66/ المادة في الوارد التشريعي التنظيم أن وواضح

 من 69 /المادة الخاص لبلستعمال والمعدة والمزرعة الحيوان متخمفات عن الناتجة العضوية األسمدة

 القانون/.

                                                        

 .140، ص1997(، داس انًؼبسف، انمبهشح، 15( د. يؾًذ ٌغشي دػجظ، رهىس انجٍئخ ورؾذٌبد انجمبء، عهغهخ ػهى اإلَغبٌ ولضبٌب انًغزًغ )17)
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 المزارع يتمكن لم إذا خاصة مكمفة تعتبر فإنيا المزرعة، في حيوانات وجود بجانب عاممة وأيدي جيداً  يتطمب

 (18)ىذا. لكل تحتاج ال ألنيا الكيماوية لؤلسمدة المزارعون يمجأ لذا مزرعتو، في حيوانات اقتناء من

 وبيئية، صحية مشاكل تثير التي ىي فإنيا واليرمونات، لمنبات النمو ومنظمات الكيماوية المخصبات أما

 واستعماليا. تداوليا شأن في القانوني التنظيم عمى ىذا وينعكس

 البلزمة الكيميائية العناصر من أكثر أو عنصر عمى تحتوي صناعية مركبات» ىي الكيماوية فاألسمدة

 تمويث في األسمدة تسيم المركبات تمك طريق وعن«والبوتاسيوم والفوسفات كالنتروجين ونموه، النبات لتغذية

 (19)وتوابعيا. التربة

 أو بيعيا أو تجييزىا أو الزراعية، المخصبات صنع يجوز ال أنو -عامة كقاعدة – القانونية النظم وتقرر

 األسمدة عدا فيما وذلك الزراعة، وزارة من ترخيص بغير الجمارك من عنيا اإلفراج أو استيرادىا أو عرضيا

 (20)الزراعة. متخمفات عن الناتجة العضوية

 محميًا، المنتجة أو المستوردة، الزراعية المخصبات من مقابل، بدون عينات أخذ القضائي، الضبط ولمأموري

 األماكن جميع دخول ذلك سبيل في وليم صبلحيتيا، من لمتحقق لتحميميا، المتداولة أو لمبيع المعروضة أو

 عمى التحفظ ليم ويجوز لمسكن، المخصصة األماكن عدا ا،فيي وجودىا يشتبو أو المخصبات فييا توجد التي

 (21)غشيا. في االشتباه حالة في المخصبات

 

  

                                                        

 .117( د. سضب ػجذ انؾهٍى ػجذ انًغٍذ، يشعغ عبثك، ص18)

 .347بثك، ص( د. أؽًذ ػجذ انكشٌى عاليخ، لبَىٌ ؽًبٌخ انجٍئخ، يشعغ ع19)

 .1966نغُخ  53/ يٍ لبَىٌ انضساػخ انًصشي سلى 69( انًبدح /20)

 .1966نؼبو  53/ يٍ لبَىٌ انضساػخ انًصشي سلى 71( انًبدح /21)
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 قواعد حماية اآلثار والتراث الحضاري

 الحفاظ ينبغي ولذلك لئلنسان، الصناعية البرية البيئة مكونات ومن الحضاري التراث عناصر من اآلثار تعد

 والدينية، والفنية واألدبية التاريخية العممية بقيمتيا واآلثار االعتداء، أشكال كل من وحمايتيا وصيانتيا عمييا

ن  اإلنسان، بيئة عناصر من تعد الوقت ذات في أنيا إال إقميميا، عمى توجد التي لمدولة ممكاً   تعد كانت وا 

 جمعاء. لمبشرية المشترك التراث من جزءاً  الدولي المجتمع نظر في تعد وىي

 االستثمارية المشروعات وجذب الساحة تنشيط وفي الشعوب بحضارة التعريف في ميماً  دوراً  راآلثا وتمعب

 الضخمة.

 تحميو قوانين إلى بحاجة فالتراث ميمة، دالالت لو القانون عن بالحديث التراث عن الحديث ربط أن شك وال

 بالمرسوم الصادر السوري اراآلث قانون أحكام خبلل من الموضوع ىذا بعرض وسأقوم عميو، وتحافظ وتنظمو

 (22).28/2/1999 تاريخ /1/ رقم بالقانون والمعدل 26/10/1963 تاريخ /222/ رقم التشريعي

 

 تعريف اآلثار وأنواعها:-أولً 
 والمنقولة الثابتة الممتمكات» بأنيا اآلثار األولى مادتو في المعدل 1963 لعام السوري اآلثار قانون عرف

 سنوات وست مائتين أو ميبلدية سنة مائتي قبل اإلنسان رسميا أو كتبيا أو أنتجيا أو صنعيا أو بناىا التي

 «.ىجرية

 رئيسيين: نوعين إلى تنقسم اآلثار فإن وبالتالي

 كانت التي المحفورة أو الطبيعية الكيوف مثل باألرض المتصمة اآلثار وىي الثابتة: اآلثار -1

 المتراكمة التبلل بطون في المطمورة المدن أطبلل وكذلك القديم، اإلنسان لحاجات مخصصة

 والبيوت والقصور والمعابد والكنائس كالمساجد مختمفة لغايات المنشأة التاريخية واألبنية

 وغيرىا. صون...والح والمدارس والمشافي

 التاريخية المباني عن أو األرض عن منفصمة بطبعتيا لتكون صنعت التي ىيالمنقولة: اآلثار -2

 والمخططات والنقوش والصور والمسكوكات كالمنحوتات مكانيا تغيير يمكن والتي

 وغيرىا. والمنسوجات...
                                                        

 نهذكزىس ػًبس انزشكبوي، يمذو إنى انًىعىػخ انمبَىٍَخ« لبَىٌ ؽًبٌخ اَصبس » ( رى االػزًبد فً هزا انفشع ػهى ثؾش ػهًً لبَىًَ ثؼُىاٌ 22)

 انًزخصصخ انصبدسح ػٍ هٍئخ انًىعىػخ انؼشثٍخ، نى ٌُشش ثؼذ.
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 الحفاظ عمى اآلثار: -ثانياً 
 الثابتة أو المنقولة اآلثار إتبلف فحظر اآلثار عمى لمحفاظ حكاماأل من مجموعة السوري اآلثار قانون وضع

 منيا. جزء فصل أو معالميا، تغيير أو عمييا الحفر أو بالكتابة تشويييا أو بيا الضرر إلحاق أو تحويميا أو

 7 )م المسجمة التاريخية األبنية وعمى األثرية المناطق في البلفتات وضع أو اإلعبلنات إلصاق يحظر كما
 ىذه رونق عمى المحافظة إلى ييدف النص ىذا خبلل من المشرع فإن واضح ىو وكما اآلثار( قانون من

 المخربين. وتخريب العابثين عبث من وحمايتيا اآلثار

 االتفاقيات ترسمو ما حدود في تعمل أن األثرية السمطات عمى القانون من /12/ المادة أوجبت كما

 العربية الجميورية خارج إلى الميربة اآلثار استعادة عمى الدولية، المؤسسات وتوصيات والمعاىدات

 بالمثل. المعاممة بشرط الميربة األرضية اآلثار إعادة عمى كذلك تساعد وان السورية،

 دولية اتفاقيات إبرام عمى العمل المتحدة األمم رأسيا وعمى الدولية المنظمات عمى يجب بأنو القول يمكن وىنا

 ومكافحة الميربة اآلثار باستعادة تيتم اتفاقيات ولكن -موجود ىو كما– اآلثار لحماية طفق ليس ممزمة

 التيريب. شبكات

 عمييا لممحافظة المسجمة الثابتة اآلثار وترميم بصيانة القيام األثرية السمطات عمى القانون أوجب وقد

 وزخارفيا. معالميا عمى واإلبقاء

 لؤلنقاض مستودعاً  المسجمة األثرية األرض تكون أن يجوز ال أنو المشرع قرر اآلثار حماية مجال وفي

 منيا يقطع أو فييا يغرس أو يحفر أن أو لمري وسائل أو مقبرة أو بناء فييا يقام أن يجوز ال كما واألقذار،

 السمطات من ترخيص بدون األرض تمك معالم في تغيير عمييا يترتب التي األعمال من ذلك غير أو شجرة

شرافيا، يةاألثر   أحجار أو أتربة أخذ أو األثرية والخرائب المتيدمة التاريخية األبنية أنقاض استعمال ويحظر وا 

 اآلثار(. منقانون 25 )م السمطات ىذه من رسمي ترخيص دون األثرية المناطق من

 من متر كيمو نصف حدود في الحربية والمنشآت والخطرة الثقيمة الصناعات إقامة القانون منع كذلك

 حماية أّمن من يكون بذلك والمشرع اآلثار(. قانون من 26 )م المسجمة والثابتة والتاريخية األثرية الممتمكات

 بيا. الضرر ويمحق عمييا يؤثر أن يمكن ما كل من األثرية لممناطق كاممة شبو
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 بعض الجرائم المتعمقة باآلثار والعقوبات المحددة لها: -ثالثاً 
 من باالعتقال يعاقب» يمي: ما عمى السوري اآلثار قانون من /56/ لمادةا نصتاآلثار: تهريب -1

 كل ليرة مميون إلى ليرة ألف خمسمائة من وبالغرامة سنة وعشرين خمس إلى سنة عشرة خمس

 ىي اآلثار تيريب لجريمة المقررة العقوبة أن ىنا ويبلحظ «.تيريبيا في شرع أو اآلثار ىرَّب من

 العقوبة تشديد في السبب أن ويبدو الجريمة، ىذه خطورة عمى يدل امم الوصف جنائية عقوبة

 وتاريخو، وتراثو الوطن ثروة عمى كبيراً  اعتداءً  يشكل الوطنية اآلثار تيريب أن إلى يعود

 ىذه مثل عمى اإلقدام في يفكرون الذين النفوس لضعاف رادعة العقوبة تكون أن ذلك فاقتضى

 الجريمة.

 من باالعتقال يعاقب» يمي: ما عمى السوري اآلثار قانون من /57/ دةالما نصتاآلثار: سرقة -2

-أ من: كل ليرة ألف خمسمائة إلى ألف مائة من وبالغرامة سنة عشر خمس إلى سنوات عشر
 «.منقواًل... أو ثابتاً  أثراً  سرق

 بويعاق يمي: ما عمى السوري اآلثار قانون من ج/ الفقرة 57/ المادة نصت باآلثار: التجار -3
 ليرة ألف خمسمائة إلى ألف مائة من وبالغرامة سنة عشرة خمس إلى سنوات عشر من باالعتقال

 الركن أما باآلثار، االتجار لجريمة القانوني الركن ىو باآلثار.وىذا أتجر-ج من: كل سورية

 تحقيق إلى الرامية لآلثار بيا المرخص غير والشراء البيع أعمال كافة من فيتكون المادي

 اعتاد أنو أي محددة مواسم في المينة ىذه يتعاطى اآلثار تاجر يكون ما وغالباً  تجارية. فأىدا

 إن األثر ليذا تسجيل ودون ذاك أو األثر ىذا ببيع مسبق إذن أخذ دون المينة ىذه مزاولة عمى

 مسجبًل. يكن لم

 كان سوريا، في لآلثار الناظم القانون أي 1963 لعام /222/ المرسوم أن ىنا ذكره والجدير

 ليمغي 1999 لعام /1/ رقم القانون فجاء محددة، شروط ضمن ولكن اآلثار بتجارة يسمح

 اآلثار. بتجارة المتعمق الخامس الفصل

 يعاقب» يمي: ما عمى األولى فقرتيا في اآلثار قانون من /58المادة/ نصت اآلثار: تخريب -4

 خمسمائة إلى ألف وعشرين خمس من وبالغرامة سنوات عشر إلى سنوات خمس من باالعتقال

 األقصى بالحد ويعاقب منقوالً  أو ثابتاً  أثراً  طمس أو ىدم أو أتمف أو خرب من: كل ليرة ألف

 «.الدولة ممك في الفعل وقع إذا لمعقوبة
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 التالية: األفعال يشمل الجريمة ىذه في المادي فالركن

 نيائيًا. تمفو دون باألثر اإلضرار إلى يرمي ييدف عمل كل بو ويقصد التخريب:-

 كل بعيداً  المعالم منعدم يصبح بحيث نيائي بشكل األثر تحطيم إلى ييدف عمل كل بو ويقصد اإلتالف:-

 األصمية. حالتو عن البعد

 معو يمكن ال حد إلى وتحطيمو حيزه من األثر استقرار زعزعة إلى ييدف عمل كل بو ويقصد الهدم: -

 خاصة. بجيود إال األصمية لحالتو إعادتو

 يعود الذي الزمن تحديد معيا يصعب درجة إلى واليوية المعالم معروف غير األثر جعل وىو الطمس: -

 األثر. ىذا إليو

 ال التي األخرى الجرائم من العديد فيناك أمثمة مجرد ىي ذكرىا سبق تيال الجرائم ىذه أن إلى ىنا ونشير
 الدولة عمى يجب أنو القول يمكن وختاماً  عقوباتيا. وحدد اآلثار قانون وضحيا والتي لذكرىا، المقام يتسع

 خبلل من وذلك والحضاري الثقافي التراث عناصر من عنصراً  باعتبارىا – اآلثار حماية ثقافة تدعيم

 والمرئية، والمسموعة المقروءة اإلعبلم وسائل خبلل من وأيضاً  األىمية، والجمعيات والجامعات مدارسال

عداد  الدول مع االتفاقيات عقد ضرورة إلى إضافة وترميميا، اآلثار بحماية والخبيرة المؤىمة البشرية الكوادر وا 

 تاريخية قيمة من تمثمو لما نظراً  اآلثار، ىذه الستعادة الميربة، السورية اآلثار من كبير كم لدييا يوجد التي

 وعراقتيا. ببلدنا حضارة عن تعبر
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 قواعد حماية البيئة البرية دولياً 

 البيئة من ميماً  جزءاً  باعتبارىا البرية البيئة لحماية والقواعد التدابير من مجموعة الدولي المجتمع وضع

 ومكوناتيا. البرية البيئة بحماية الخاصة الدولية االتفاقيات من العديد عقد إلى إضافة اإلنسانية،

 

 (23)التدابير الفنية لحماية البيئة البرية

 نظم رصيد حالة البيئة البرية:-أولً 

 :1792توصيات مؤتمر استكهولم لعام -1
 ضرورة عمى ،1972 عام استكيولم في انعقد الذي اإلنسانية البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر أعمال حضت

 وغيرىا. برية وأحياء تربة، من البيئة، عناصر حالة رصد نظم وضع

 لؤلمم التابعة والزراعة األغذية منظمة يوصي المؤتمر أن /20/ رقم بالتوصية جاء التربة، شأن ففي

 ولي،الد المستوى عمى الضرورية التدابير تعزز أن المعنية، األخرى الدولية المنظمات مع بالتعاون المتحدة،

 والحفاظ وتدىورىا، وخصائصيا، التربة إمكانات عن التجارب خبلصة وتبادل المعرفة، اكتساب لتنظيم

عادة عمييا، صبلحيا. تحسينيا وا   بيا. يمحق تدىور وأي التربة، حالة لرصد نظم إقامة يستمزم وىذا وا 

 أثر أن ضمان لممؤتمر لعاما األمين عمى أن /29/ التوصية أوردت حالتيا، ورصد البرية الحياة شأن وفي

 البيئي. الرصد نظم ضمن االعتبار في سيؤخذ مبلئمًا، أو ممكناً  ذلك كان كمما البرية، األحياء عمى المموثات

 لؤلحياء البيئي االضطراب أو لبلختبلل كمؤشرات تتخذ التي البرية األحياء ألنوع خاصة عناية توجيو ويجب

 لبشرية.ا عمى النيائي وتأثيرىا المستقبمة،

 التي التغييرات رقابة أجل من البيئي الرصد نظم استخدام ضرورة إلى ناحية من تنبو وغيرىا، التوصية وىذه

 ناحية ومن البلزمة. الوقائية التدابير واتخاذ تيددىا، التي المخاطر عمى والتعرف البرية، األحياء عمى تطرأ

 أجل من وتقويميا، الرصد نتائج تحميل وىي الرصد، منظ عمييا تقوم التي الغايات عمى التوصية تؤكد أخرى

 أي دعائم من تعد الغاية البرية.وتمك األحياء بيئة حالة عمى المستقبل، في ستطرأ التي باالختبلالت التنبؤ

 الوقاية. أجل من التنبؤ بيئي: رصد نظام
                                                        

 ويب ثؼذهب. 355( اَظش فً رنك، د. أؽًذ ػجذ انكشٌى عاليخ، لبَىٌ ؽًبٌخ انجٍئخ، يشعغ عبثك، ص23)

91 



 السمسمة عبر تنتقل تيوال والمنتجات، األغذية عمى الكيميائية، والمخصبات المبيدات تأثير وبخصوص

 بإقامة يوصي المؤتمر أن /78/ التوصية قررت وغيره، وحيوان إنسان من كافة، البرية األحياء إلى الغذائية،

 باالشتراك البرامج، تمك وتطوير والبيولوجية، الكيميائية بالمواد الغذاء تموث ورصد لبحث منسقة دولية برامج

 تجمع وأن الوطنية، البرامج باالعتبار األخذ مع العالمية، الصحة ومنظمة والزراعة، األغذية منظمة مع

 اتجاىات بخصوص مبكراً  المعمومات تقديم أجل من متاحة وتكون وتحميميا، تقويميا ويتم الرصد نتائج

 مأمونة. غير نتائج إلى تقود التي أو فييا، مرغوب غير تعتبر والتي ومستوياتو التموث

 اإلنسان لغذاء المتزايد التموث إلى بالنظر ليا، االستجابة ويتعين األىمية، ةغاي في تبدو التوصية وىذه

 والتي والحيوانات، النباتات تختزنيا كانت التي السامة، والمركبات المعادن من عالية نسب عمى واحتوائو

 التي ميائية،الكي واألسمدة المبيدات في مصدرىا تجد السامة المواد وتمك غذائو، في اإلنسان عمييا يعتمد

 ونباتية. حيوانية أحياء من عمييا يعتمد وما التربة تموث

 

 أنشطة برنامج األمم المتحدة وغيره من المنظمات:-2
 مجال وفي البيئي، النظام عمييا يقوم التي العناصر حالة ورقابة مبلحظة إلى عموماً  البيئة رصد نظام ييدف

 األنشطة تأثير وتقويم وحيوانات، وغابات تربة من الطبيعية الموارد حالة رقابة إلى الرصد يرمي البرية، البيئة

 عمييا. اإلنسانية

 لرصد العالمي النظم إدارة مجمس حددىا التي السبعة األىداف من أن نجد المتحدة، األمم برنامج إطار وفي

 لزراعية،ا الممارسات عن تنجم التي الحرجة المشكبلت تقويم وىو صراحة، عميو نص ىدفاً  البيئة،

 رصد مجال في ميم بدور البيئة لرصد العالمي النظام يقوم عام وبوجو لؤلراضي، المدروس غير االستعمال

 البرية. األحياء تيدد التي الطبيعية الكوارث ورصد التربة، كتدىور البرية، البيئة متغيرات

 المتحدة، األمم برنامج خبراء مجموعة يفت لم البرية، البيئة تموث مصادر كأحد النفايات، وبخصوص

دارتيا، الخطيرة النفايات تداول وتوجييات مبادئ بإعداد المكمفة  لتنظيم أعماليا من ميماً  حيزاً  تخصص أن وا 

 الجيات التزام عمى النص وضعتيا، التي والتوجييات المبادئ من الخامس بالجزء جاء فقد النفايات. رصد

 بإدارة الخاصة لؤلنشطة البيئية واآلثار التغييرات، برصد دولة، كل في النفايات، معالجة مرافق عن المسؤولة

خطار وتداوليا، النفايات  ويجب بذلك، المتعمقة بالمعمومات دوري، نحو عمى المختصة، الوطنية السمطة وا 

 النفايات. معالجة مرافق غمق بعد حتى الرصد، عمميات تستمر أن
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 والزراعة األغذية منظمة نذكر البرية، البيئة حالة رصد مجال في رئيس بدور قامت التي المنظمات ومن

FAO، ،الطبيعية، والموارد الطبيعة لصيانة الدولي واالتحاد لمبيئة، المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون فيي 

 الميددة لمكائنات الطبيعي لوسطا حالة رصد وخصوصاً  البرية، الحياة لرصد دولي برنامج بتنفيذ تقوم

 البيئة. في الكيميائية بقاياالمبيدات ورصد باالنقراض،

 كيفية حول مبادئ عدة بو وجاء العالم. ألراضي دليل بوضع 1981 عام في أيضاً  المنظمة قامت كما

 بالتعاون المنظمة قامت كما واالنحراف. التصحر أخطار من وحمايتيا إنتاجيتيا، وتحسين األرض، استعمال

 التي المناطق إحصاء يتم دورية وبصفة ،1974 عام لمتصحر عالمية خريطة بإعداد اليونسكو منظمة مع

 إلى وتدعو البرية، البيئة مكونات بعض أوضاع خطورة إلى تنبو مجيودات وىي والتصحر، لمجفاف تتعرض

 أضرار. من ترتبو ما لتبلفي البلزمة التدابير اتخاذ

 

 س ومستويات المموثات:نظم مقايي-ثانياً 

 :1792توصيات مؤتمر استكهولم لعام -1
 المقاييس وضع بأىمية متعمقة توصيات عدة 1972 عام اإلنسانية البيئة حول المتحدة األمم مؤتمر أورد

 تموثيا. ومصادر البرية البيئة بمكونات الخاصة والمستويات

 الدولية المنظمات مع بالتعاون االستمرار، يةالعالم الصحة منظمة المؤتمر أوصى /81/ رقم التوصية ففي

 المموثات من خصوصاً  اإلنساني، الكائن لحماية أولية مقاييس أو مستويات ووضع دارسة في المعنية،

 والغذاء. والماء اليواء بين المشتركة

 التي تالمموثا لجميع المستويات وضع تعني «الغذاء» مموثات إلى نيايتيا في التوصية إشارة أن ونبلحظ

 األسمدة أن إلى سابقاً  أشرنا غذائو.وقد في اإلنسان عمييا يعتمد التي والحيوانات، الزراعية بالمحاصيل تضر

 المنتجات اختزان وبسبب اإلنسان، إلى الغذائية، السمسمة طريق عن سميتيا، تنتقل الكيميائية، والمبيدات

 بيدات.والم األسمدة تمك مركبات لبقايا والحيوانية، الزراعية

 (:FAOدور منظمة األغذية والزراعة )-2
 مموثات ومستويات مقاييس وضع عمى المساعدة مجال في ممحوظ بنشاط والزراعة األغذية منظمة تقوم

 عام. بوجو البرية البيئة صيانة بخصوص الفنية والمعمومات العون تقديم وعمى البرية البيئة
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 ومستويات مقاييس وضع عمى تعمل ميمة لجان عدة العالمية، الصحة منظمة مع بالتعاون أنشأت، فقد

 عمى تسير التي المبيدات، لبقايا المشتركة المجنة منيا: نذكر األغذية، إلى تنتقل التي والمياه التربة مموثات

 الوطنية والقوانين األنظمة بين التقارب وتحقيق األغذية، أنواع مختمف في المبيدات لبقايا المقاييس وضع

 والمستويات. المقاييس تمك خصوصب

 القصوى والمستويات المقاييس بوضع وتختص لؤلغذية، المضافة لممواد المشتركة الخبراء لجنة أيضاً  وىناك

 تعنى التي الغذائية، لممجموعات المشتركة المجنة وىناك األغذية. إلى تضاف التي المواد استخدام لنسب

 بين والتنسيق التقارب وتحقيق لمغذاء، الصحية لمواصفاتا لنصوص، وتقنيات دولية، مقاييس بوضع

 المستويات. تمك بشأن الوطنية والقوانين األنظمة

 من /72/ رقم بالتوصية جاء ما احترام ينبغي البيئية، والمستويات المقاييس وضع عند فإنو حال، أي وعمى

 يجب الدولي، المدى ذات مموثاتلم ومستويات مقاييس وضع عند أنو ومقتضاىا استكيولم، مؤتمر توصيات

 المختصة، الدولية المنظمات قبل من المقترحة والمستويات المقاييس الحسبان في تأخذ أن الدولة عمى

 تنتشر التي المموثات عمى الرقابة برامج وتنفيذ تخطيط في المنظمات، تمك ومع األخرى، الدول مع وتتعاون

 الوطني. االختصاص وراء فيما
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 الدولية الخاصة بحماية البيئة البرية التفاقيات

 (24)أىميا: البرية، البيئة لحماية تيدف التي الدولية االتفاقيات من العديد توجد

 

 :1791التفاقية اإلفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة الجزائر عام  -أولً 
 تشجيع بيدف ،1968 عام الجزائر مدينة في اإلفريقية الوحدة منظمة إشراف تحت االتفاقية ىذه عقدت

 الحاضر في البشر لرفاىية والحيوانية النباتية والموارد والماء التربة وتنمية لحفظ والجماعية الفردية الجيود

 والثقافية. والعممية االقتصادية المجاالت جميع في والمستقبل

 ووضع والحيوانية، النباتية والموارد التربة وتنمية حفظل البلزمة التدابير باتخاذ األطراف الدول وتمتزم

دارة استخدام النباتاتوحسن بحماية تمتزم كما تمويثيا. ومنع الموارد ىذه لحفظ الضوابط  حرق ومراقبة الغابات وا 

 ويجب والقنص. الصيد ومراقبة الحيوانية، التجمعات إدارة وحسن الحيوانات وحماية المفرط، والرعي األشجار

 جمعيا أو قنصيا أو صيدىا يحظر حيث باالنقراض، الميددة والحيوانات لمنباتات خاصة حماية منح يضاً أ

نشاء الطبيعية الحواجز عمى الحفاظ كمايجب المختصة، الجية من خاص بتصريح إال  جديدة حواجز وا 

 البيئية. األنظمة حماية بيدف

 

الرطبة ذات األهمية الدولية المنعقدة في مدينة رامسار التفاقية المتعمقة بحماية األراضي  -ثانياً 
 :1791اإليرانية عام 

 حماية إلى االتفاقية ىذه وتيدف اإليرانية، رامسار مدينة في 1971 فبراير 2 بتاريخ االتفاقية ىذه أبرمت

 الدول وتمتزم المائية. الطيور والسيما والبحرية البرية لمكائنات ميماً  موطناً  باعتبارىا الرطبة األراضي

 األىمية ذات الرطبة األراضي قائمة في تدون كي إقميميا، عمى الرطبة األراضي بتحديد المتعاقدة األطراف

 كما  منيا، االستفادة معيشتياوحسن وسائل وتدبير المياجرة، المائية الطيور أسراب عمى والمحافظة الدولة،

 العاممين وتدريب المعمومات تبادل في بينيا فيما تتعاون وأن الرطبة، لؤلراضي طبيعية حواجز بإنشاء تمتزم

 ىذىالمناطق. إدارة بيدف

 
                                                        

ويب ثؼذهب.  159عبثك، ص( اَظش فً رفبصٍم هزِ االرفبلٍبد: د.ػجذ انؼضٌض يخًٍش ػجذ انهبدي، دوس انًُظًبد انذونٍخ فً ؽًبٌخ انجٍئخ، يشعغ 24)

 ويب ثؼذهب. 179وكزنكذ.عًٍش انغًبل، يشعغ عبثك، ص
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 :1792التفاقية المتعمقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المنعقدة في باريس عام -ثالثاً 
 ،1975 ديسمبر 17 في النفاذ حيز ودخمت ،1972 عام نوفمبر 16 في باريس في االتفاقية ىذه عقدت
 بفعل نشأت التي الطبيعية اآلثار مثل: البارزة العالمية القيمة ذي الطبيعي التراث حماية لىإ وتيدف

 التكوينات وكذا والعممية، الجمالية الناحية من استثنائية عالمية قيمة ليا والتي والحيوية الطبيعية التكوينات

 يكون والتي باالنقراض الميددة والنبات الحيوان لفصائل موطناً  تعتبر التي والمناطق والجغرافية الجيولوجية

 أو عممية سواء استثنائية عالمية قيمة ليا كون التي الطبيعية واألماكن المناطق وكذا عالمية، أىمية ليا

 جمالية.

 باتخاذ تقوم وأن إقميميا، في والواقعة الذكر سالفة المناطق تحدد أن االتفاقية في طرف دولة كل عمى ويجب

 أو الدولي التعاون طريق عن أو الذاتية جيودىا خبلل من التراث ىذا وصيانة لحماية زمةالبل اإلجراءات

 الفني. أو العممي
 تتولى «العالمي التراث لجنة» اسم عمييا أطمق التراث لحماية اليونسكو بمنظمة حكومية لجنة إنشاء تم وقد

 وىو «العالمي التراث صندوق» اءإنش تم كما عميو. والحفاظ حمايتو عمى وتعمل العالمي التراث حصر

 وبرامج ودراسات ومعدات وقروض مالية مساعدات تقديم وميمتو المعنية، والجيات األطراف تمولو صندوق

 العالمي. التراث ىذا حماية بيدف لمعاممين تدريب

 (25):1717اتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة والتخمص منها عبر الحدود الدولية لعام -رابعاً  
 التي الدولية المعاىدات من وتعد ،1989 عام مارس 22 في السويسرية بازل مدينة في االتفاقية ىذه أبرمت

 النفايات نقل عمى الرقابة مجال في دولية اتفاقية أول وىي الخطرة، بالنفايات التموث من البيئة حماية تكفل

 عقدت ألنيا وذلك الشارعة، المعاىدات أو راف،األط متعددة الدولة المعاىدات من أيضاً  وتعتبر الخطرة،

 /161/ من يقرب ما لممؤتمر الختامية األعمال عمى ووقع حضرىا وقد المتحدة، األمم منظمة إطار في بداية
 الدولي. المجتمع أعضاء من دولة

 ومنظمة األمريكية، المتحدة الواليات مثل الكبرى الصناعية الدول بين جمعت بأنيا المعاىدة ىذه وتتميز

فريقيا. وآسيا البلتينية أمريكا في النمو في اآلخذة والدول فييا، األعضاء والدول األوروبية الجماعة  وا 

                                                        

اَظش: د. صبنؼ ثذس انذٌٍ، انًغؤونٍخ انذونٍخ ػٍ َمم انُفبٌبد انخطشح فً انمبَىٌ انذونً،  1989( نًضٌذ يٍ انزفبصٍم ؽىل ارفبلٍخ ثبصل نؼبو 25)

 ويب ثؼذهب. 79، ص2000داس انُهضخ انؼشثٍخ، انمبهشح، 

 

 :1774التفاقية الدولية لمكافحة التصحر لعام  -خامساً 
 التصحر. من البيئة لحماية وتيدف 1994 أكتوبر 14 بتاريخ باريس في االتفاقية ىذه أبرمت

 

96 



 ين:تمار 
 

 أفضل وسيمة لمعالجة القمامة:  اشر إلى اإلجابة الصحيحة:
 التدوير. .1
 الحرق. .2
 الطمر. .3
 الوضع في أوعية خاصة. .4

 
 .1الجواب الصحيح رقم 

97 



 التعميمية الخامسةالوحدة 
 البيئة اليوائية مشكمة تموث

 
  الكممات المفتاحية:

 الضوضاء. –أثر تموث  –مصادر تموث  –اليواء 
 

  الممخص:
  يعتبر اليواء من أىم مستمزمات الحياة لمكائنات الحية جميعيا وتتعدد المصادر التي تموث اليواء

 فيناك: 
o  .)مصادر طبيعية أىميا )العواصف الترابية، البراكين، حرائق الغابات 
o  ومصادر غير طبيعية أىميا )الصناعة، محطات القوة الكيربائية، النفايات والقمامة

 وغيرىا(.
  ىذه المصادر المختمفة تترك آثارًا ضارة عمى صحة اإلنسان والحيوان والنبات إضافة إلى تأثيرىا

والمنشآت األثرية. ومما يتصل بمشكمة تموث اليواء مشكمة أخرى تعرف باسم عمى المباني 
التموث الضوضائي بما يتركو من آثار ضارة عمى صحة اإلنسان )اضطرابات سمعية ونفسية 

 وفيزيولوجية( وعمى قدرة اإلنسان اإلنتاجية.
 

 األهداف التعميمية:
 قادرًا عمى: في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب

 .التعرف عمى مصادر تموث اليواء واآلثار الضارة ليذا التموث عمى كافة األصعدة 
  التعرف عمى أبعاد مشكمة التموث السمعي أو الضوضائي من خالل دراسة مصادر الضوضاء

 واآلثار الضارة الناجمة عنيا.
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 يكون قد اليواء تموث أن ذلك عام. بوجو اإلنسانية البيئة تموث مشكالت أىم من اليوائية البيئة تموث يعتبر

 القواعد في البحث أىمية تأتي ىنا ومن (1)سواء. حد عمى البرية والبيئة المائية البيئة لتموث ومنطمقاً  نواةً 

 اليوائية. البيئة بحماية المتعمقة القانونية

 مبحثين: إلى تقسيمو خالل من الفصل ىذا بدراسة وسنقوم

 

 البيئة اليوائية مشكمة تموث
 في الميمة الحية غير العناصر من وىو (2)والنبات، والحيوان لإلنسان الحياة مستمزمات أىم من اليواء يعتبر

 الطبيعية. البيئة مكونات

 التقدم لتحقيق الحديثة التكنولوجية الوسائل واستخدام النقل، وسائل وتطور الصناعي، النشاط تزايد ومع

 ومولدات السيارات، وعوادم المصانع، من المنبعثة لممموثات اليواء تعرض إلى أدى ذلك كل الحضاري،

 البيئة. عمى سمبي بشكل وأثر الطبيعي بتوازنو أخل مما إلخ، الطاقة...

 البيئة تموث أشكال من شكالً  تعتبر التي السمعي أو الضوضائي التموث مشكمة ظيور إلى باإلضافة ىذا

 اإلنسان. وراحة صحة عمى ضارة آثار من تحممو بما اليوائية

 مطمبين: إلى تقسيمو خالل من المبحث ىذا بدراسة وسنقوم

  

                                                        
(

1
 )Wark(C)& Warner (F): Air pollution, its origin and control, Harper and Row publishers, New 

York,1976,P.35. 

( ِطح فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاحس فٟ حبٌخ اٌؽىْٛ، 22222( ٠مٛي ػٍّبء اٌطت أْ اإلٔؽبْ اٌؼبزٞ ٠حزبط إٌٝ لسض ِٓ اٌٙٛاء وً ٠َٛ، فٙٛ ٠زٕفػ حٛاٌٟ )2)

( ١ٌزط وً ٠َٛ 15222ع٠س ِطاد اٌزٕفػ ػٍٝ شٌه وض١طاً ػٕس اٌحطوخ ٚثصي اٌّجٙٛز. ٠ٚحزبط اإلٔؽبْ ػبزحً إٌٝ لسض ِٓ اٌٙٛاء ٠ظً إٌٝ ٔحٛ )ٚر

 وغ( ِٓ اٌطؼبَ.1,5وغ( ِٓ اٌّبء ٚألً ِٓ )٠ٚ2,5جٍغ ٚظْ ٘صا اٌٙٛاء ٔحٛ ؼزخ ػشط و١ٍٛ غطاِبً. ث١ّٕب ال ٠ّزض اٌجؽُ ؼٜٛ )

 ِٚب ثؼس٘ب. 29، ص١1977ً أظط: ضٚثطد الفْٛ، اٌزٍٛس، رطجّخ ٔبز٠ب اٌمجبٟٔ، اٌمب٘طح، ٌّع٠س ِٓ اٌزفبط

99 



 مصادر تموث اليواء وآثاره

 من خميط من والمكون األرضية بالكرة المحيط الجوي الغالف» بأنو اليواء والكيمياء الطبيعة عمماء يعرف

 الغالف في مادة ألي مباشر غير أو مباشر خالإد» بأنو اليواء تموث ويعرف «الطبيعية بخصائصو الغازات

 عمى ضارة آثار ذلك عن ينجم بحيث وتركيبو، الخارجي الجوي الغالف نوعية عمى تؤثر التي بالكمية الجوي

 (3)«.البيئة من االنتفاع إمكان وعمى الطبيعية، والموارد التشييد، ومواد البيئية، واألنظمة والبيئة، اإلنسان،

ىنا إلى أن معيار التموث اليوائي يخضع لدرجة التحضر لكل دولة عمى حدة، وبالتالي والبد أن نشير 
ولمعرفة مصادر تموث اليواء، واآلثار  فإن كل دولة تطبيق المعايير الخاصة بو حسب ظروفيا المناخية.

 الخطيرة المترتبة عمى ىذا التموث، سنقسم دراسة ىذا المطمب إلى فرعين:

 مصادر تموث اليواء

 خالياً  اليواء يكون أن فيجب نقيًا، يكون ما حد إلى اليواء بأن القول يمكن حتى رئيسية شروط توافر من البد

 درجة من أقل الجوي اليواء حرارة درجة تكون وأن واألبخرة، والميكروبات والغازات كاألتربة العالقة المواد من

 أن يجب وأخيراً  النقل، أو باإلشعاع وذلك الزائدة حرارتو من التخمص من األخيرة لتمكين اإلنسان جسم حرارة

 (4)باستمرار. طبقاتو تتجدد حتى متحركاً  اليواء يكون

 أي ذلك، سبب كان أياً  لو، األساسية التركيبة في اضطراب حدث إذا تموث قد اليواء بأن القول يمكن وبالتالي

 أساسيين: قسمين إلى اليواء تموث مصادر متقسي يمكن وبالتالي اإلنسان، نشاط بفعل أم الطبيعة بفعل سواء

 طبيعية. غير ومصادر طبيعية، مصادر

 المصادر الطبيعية: -أولً 
 التموث، ىذا إحداث في العوامل من العديد وتشترك اإلنسان، تدخل دون الطبيعة بفعل اليواء تموث يحدث

 التالية: النقاط في أىميا إلى نشير أن ويمكن

                                                        

 .122( ز. حؽٓ شحبرٗ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ، ِطجغ ؼبثك، ص3)

Stephen(C) and others; Environmental pollution and individual rights, An    (4) international symposium, 

international bar association, Deventer- The Netherlands, 1987,P.203 
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 بموازاة تنطمق إنيا إذ اليواء، تموث في ميم بدور والرممية الترابية لمعواصف والمصاحبة الشديدة الرياح تقوم

 عائقاً  أماميا تجد ال ألنيا وذلك الصحراوية، التربة سطح من الرمال من ىائمة كميات وتحمل األرض سطح

 تماسكيا. عمى وتعمل التربة ىذه تحمي نباتات ىناك توجد وال ذلك، من يمنعيا

 فقط ساعة وعشرين أربع من أكثر تبقى وال طوياًل، تستمر ال العواصف ىذه من كمعاصفة أن من الرغم وعمى

 (5)عمييا. تيب التي والمناطق المدن جو تموث أنيا إال الواحدة، المرة في

 البراكين:-2
 ىذه ضرر يقتصر وال لرماد،با المحممة والغازات الماء بخار من ىائمة كميات الجو في البراكين تقذف

 في لتنتشر الرياح وتحمميا اليواء بمكونات تختمط ما سريعاً  ولكنيا بالبركان، المحيطة المناطق عمى الغازات

 مكان. كل

 بعضيا أن كما المنصير، الكبريت من عالية نسبة عمى تحتوي قد البركانية الحمم بعض أن المعروف ومن

 الكبريت، أوكسيد ثاني غاز أو الييدروجين، كبريتيد غاز مثل: فييا ئبةالذا الغازات بعض عمى يحتوي قد

 ولكنيا فقط اليواء عمى تأثيرىا يقتصر وال باليواء. الضرر شديدة فيي ولذلك التأثير حمضية غازات وىي

 درجة من ترفع كما حموضتيا، درجة من وترفع المائية المجاري تموث األمطار مياه في تذوب عندما

 محاصيل. من بيا ما وتدمر ليا، المجاورة لتربةا حموضة

 حرائق الغابات:-3
 عمى ضارة تأثيرات من الحرائق ليذه ما يخفى وال الحرارة، درجات ارتفاع نتيجة الغابات في الحرائق تشب قد

 ال يدةبع أماكن إلى بنشرىا الرياح تقوم والتي الحرائق ىذه بسبب المتصاعدة الغازات جراء من اليوائية البيئة
 الحرائق. ىذه مكان عمى فقط تقتصر

 الرذاذ:-4
 وتبقى الماء يتبخر وقد والمحيطات، البحار من تتطاير التي باألمالح الغني الماء كميات عن عبارة وىو

 الطبيعية. ومكوناتو خواصو عمى والتأثير فساده مسببة اليواء في عالقة األمالح

 

 

                                                        

 ِٚب ثؼس٘ب. 92( ز.أحّس ِسحذ إؼالَ، اٌزٍٛس ِشىٍخ اٌؼظط، ِطجغ ؼبثك، ص5)

 العواصف الترابية:-1
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 المصادر غير الطبيعية: -ثانياً 
 المختمفة، لألنشطة وممارستو حياتو عن وتنتج اإلنسان، فعل من طبيعية غير مصادر نتيجة اليواء يتموث قد

 المصادر: ىذه أىم ومن

 الصناعة:-1
 السميم العمراني بالتخطيط االلتزام عدم عن نشأ وقد اليوائية، المموثات مصادر أكبر من الصناعة تعتبر

 أو سكنية مناطق في صناعي تكدس المصانع، إلقامة تراخيص ءإعطا عند لألراضي األمثل واالستغالل

 المصانع. بجوار السكنية المناطق وزحف

 واإلسمنت والمطاط السماد صناعة وفساده: تموثو مسببة اليواء في سموميا تنبعث التي الصناعات أىم ومن

 وغيرىا. الكيماوية وصناعات السكر وصناعة الصمب، الحديد وصناعة

 الواحد لمفرد قميمة لسنتمترات وصمت إذ المدن، داخل الخضراء المساحات تقمص المشكمة، حدة من زاد كما

 عمومًا. البيئة وعمى اإلنسان عمى خطيرة آثار من لذلك ما يخفى وال

 وىو أحيانًا، يسمى كما «الضبخان» أو الدخاني الضباب الصناعية، المدن في اليواء مموثات أخطر ومن

 خطيرة جوية ظاىرة وىي الحراري، االنعكاس ظاىرة إلى يؤدي أن يمكن الذي بالدخان المموث الضباب ذلك

 واألطفال. والشيوخ التنفسي الجياز لمرض بالنسبة الوفاة إلى تؤدي أن ويمكن بالصحة ضارة

 اليواء ألن ونظراً  البارد، اليواء من أخرى الدافئ اليواء من طبقة تعمو عندما الحراري االنعكاس ويحدث

 لسطح مالصقاً  البارد اليواء ويبقى طويمة، مدة يستمر الوضع ىذا فإن الدافئ، اليواء من أثقل البارد

 كبيرة. بسرعة فيو تركيزىا ويزداد والشوائب الغازات فيو فتتجمع يتحرك، ال ساكناً  األرض،

 لندن مدينة في حدث ما ومنيا الصناعية، المدن بعض في الحراري االنعكاس من حاالت بالفعل حدثت وقد

 الصدرية. باألمراض الكثيرين وأصاب شخص آالف أربعة بحياة فأودى ،1955 عام

 من كثيفة بسحابة األمريكية، المتحدة الواليات في بنسمفانيا بوالية الصناعية المدن إحدى تغطت كذلك

صابة شخصاً  عشرين وفاة إلى ذلك أدى وقد ،1948 عام متوالية أيام أربعة لمدة الدخاني الضباب  ستة وا 

 (6)التنفسية. أجيزتيم في بمتاعب آخرين آالف

                                                        

. ٚ ز.أحّس 221، ص1997( ز. ظ٠ٓ اٌس٠ٓ ػجس اٌّمظٛز، اٌج١ئخ ٚاإلٔؽبْ، زضاؼخ فٟ ِشىالد اإلٔؽبْ ِغ اٌج١ئخ، ِٕشأح اٌّؼبضف، اإلؼىٕسض٠خ، 6)

 ِٚب ثؼس٘ب. 45َ، اٌزٍٛس ِشىٍخ اٌؼظط، ِطجغ ؼبثك، صِسحذ إؼال
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 كثيف دخان وطأة تحت القاىرة سكان عاش أكثر أو أسبوعين مدى وعمى 1999 عام أكتوبر أواخر وفي

 أو الدخانية السحابة ىذه إزالة في بذلت، التي الجيود تفمح ولم اليواء. عمى وسيطر الجو عمى خيم خانق

 المصانع إلى باإلضافة والقمامة الزراعية المخمفات حرق من المنبعثة المموثات حالفتت وقد تشتيتيا.

 سكان أصاب مما حركتيا، وبطء السحابة ىذه تكوين في الساكنة والرياح الجوي المنخفض مع والسيارات،

 (7).الصدرية باألزمات السكان من العديد إلصابة وأدى باالختناق، وىددىم الشديد بالضيق القاىرة

 وسائل المواصالت:-2
 والطائرات. السيارات أىميا ومن الجوي، اليواء في التموث نسبة زيادة في المواصالت وسائل ساىمت

 الخطرة الغازات من العديد عمى يحتوي السيارات عادم أن في اليوائي لمتموث كمصدر السيارة خطورة وتأتي

 /350/ بنحو العالم مستوى عمى السيارات من لمنبعثةا كميتو تقدر التي الكروبون أوكسيد أول مثل جداً 
 والكربوىيدرات بالسرطان، المدن سكان إصابة في يتسبب الذي 3/4 البنزين عمى يحتوي كما طن، مميون

 وغيرىا. الخطرة الكادميوم ومادة والرصاص

 األحياء معيا تتعامل لتيا السفمية اليوائية الطبقة في تقذف أنيا السيارات عادم ممونات خطورة من يزيد ومما

لى أجسامنا إلى مباشر وبشكل بسرعة المموثات تنتقل ثم ومن مباشر. بشكل والنبات( والحيوان  )اإلنسان  وا 

 الحيوانية. وثرواتنا الزراعية محاصيمنا

 مال الجوي الغالف تمويث في ميماً  دوراً  وغيرىما( والجامبو )الكونكورد العمالقة وخاصة الطائرات تمعب كما
ذا النيتريك. أوكسيد وخاصة عادم من تقذفو  السفمى، اليوائية الطبقات تمويث عممية تتولى السيارة كانت وا 

 عادميا من األطنان بآالف الطائرات ىذه تقذف حيث العميا الطبقات تمويث بميمة تقوم بدأت الطائرات فإن

 تخريب معيا يخشى بات حتى وزون،األ طبقة تمثل التي الستراتوسفير طبقة في وخاصة الطبقات ىذه في

 (8)لألرض. الواقي األوزون درع

 محطات القوى الكهربائية:-3
 الصمبة والمواد النتروجين وأكاسيد الكبريت أوكسيد ثاني مثل المموثات من العديد المحطات ىذه من ونبعث

 أن يجب والتي بالفحم، يعمل ما وأسوأىا، المستخدم الوقود ونوع المحطة بحجم ترتبط كبيرة، بكميات العالقة

                                                        

 ِٚب ثؼس٘ب. 177( ز. ِبجس ضاغت اٌحٍٛ، ِطجغ ؼبثك، ص7)

 وُ(.52-12وُ( فٟ لٍت ؽجمخ اٌؽزطارٛؼف١ط اٌٛالؼخ ػٍٝ اضرفبع )22-18( رط١ط اٌطبئطاد اٌىٛٔىٛضز اٌجبِجٛ ػٍٝ اضرفبع )8)
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 حول توجد أن وبشرط لمسكان، المموثات ىذه تصل بأال يكفي بما السكنية المناطق من أبعاد عمى تكون

 فييا. سكنية مباني بإقامة يسمح وال عازلة مناطق الكيربائية القوى محطات

 (9)النفايات والقمامة:-4
 أو القمامة من بالتخمص الخصوص، وجو عمى المتخمفة الدول في والخاصة العامة الييئات من كثير تقوم

 العواقب، خطيرة ولكنيا التنفيذ سيمة المخمفات مع لمتعامل الطريقة ىذه الحرق. طريق عن الصمبة النفايات

 أو تستنشقو التي بالكائنات وتضر فتموثو، اليواء في الضارة الغازات من كبيرة كميات طرح إلى تؤدي إذ

 بحرق األمر يتعمق عندما عادة الخطورة ىذه وتزداد لممحارق. المجاورة المناطق يف خاصة لو، تتعرض

 في المحارق توجد عندما المخاطر تزداد كما غريبة. مواد أو كيماويات من تشتممعميو قد بما المصانع نفايات

 ىذه من الدول كل وتعاني بالمارة. المأىولة المناطق أو العمل مناطق أو السكنية المناطق من قريبة أماكن

 التقدم إلى إضافة جية، من والمواد السمع من اإلنسان استيالك وزيادة السكان، عدد زيادة بسبب المشكمة

 في المتعددة البشرية األنشطة عن الناجمة النفايات من كبير قدر من يصاحبو وما والعمراني  الصناعي

 (10)أخرى. جية من السياحية والخدمات والتعدين والزراعة التصنيع مجاالت

 الصحة عمى حرصاً  يوم كل منيا التخمص يجب حيث المسؤولين كاىل عمى كبيراً  عبئاً  النفايات وتمثل

 والحشرات، البكتريا من جيوش عمييا لنمت لميواء، معرضة والمخمفات القمامة ىذه تركنا أننا ولو العامة،

 البيئة في األمراض وانتشار الكريية، الروائح تشاران إلى يؤدي مما فييا، الموجودة العضوية المواد ولتعفنت

 بيا. المحيطة

 كموريد غاز ينتج حيث الفينيل، مادة عمى تحتوي التي البالستيكية النفايات وجود مع المشكمة وتزداد

 (11)النفايات. ىذه حرق عند السام الييدروجين

 اإلشعاعات المؤينة:-5
 في وميمة متنوعة تطبيقات اإلشعاعات ليذه ظير وقد ،1896 عام المؤينة اإلشعاعات اإلنسان اكتشف

 خطراً  تشكل أنيا نفسو الوقت في أظيرت التطبيقات ىذه ولكن والصناعة، والزراعة والعموم  الطب مجاالت

                                                        
(

9
، 45جْٛ الٔجْٛ، إٌفب٠بد.. فٛػٝ ِٓ اٌؼفٓ، ِجٍخ اٌضمبفخ اٌؼب١ٌّخ، اٌؽٕخ اٌضبِٕخ، اٌؼسز  ( ٌّع٠س ِٓ اٌزفبط١ً حٛي ٘صا اٌّٛػٛع أظط:

 .22، ص1989ِبضغ 

 ( ضغُ أْ وً اٌسٚي رٍمٟ ثّرٍفبرٙب، إال أْ اٌسٚي اٌظٕبػ١خ ٟ٘ ِظسض اٌجعء األوجط ِٓ اٌفؼالد ٚإٌفب٠بد، ٚرىفٟ اإلشبضح إٌٝ أْ ِس٠ٕخ10)

زٌٚخ ِٓ اٌسٚي إٌب١ِخ. ٌّع٠س ِٓ اٌزفبط١ً أظط: ذبٌس  25ؼبٌُ إٔزبجبً ٌألٚؼبخ ٚاٌمّبِخ ٚاٌزٟ رٛاظٞ ٔفب٠بد حٛاٌٟ ٠ٛ١ٔٛضن ٟ٘ ِٓ أوضط ِسْ اٌ

 .49شٛوبد، اٌجط٠ّخ اٌج١ئ١خ، ِٕشٛضاد جّؼ١خ آفبق ٌٍزطث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ِطوع اٌحؼبضح اٌؼطث١خ، اٌمب٘طح، ثسْٚ ربض٠د ٔشط، ص

 ِٚب ثؼس٘ب. 148، ص2222طْٚ، اٌسضاؼبد االجزّبػ١خ ِٚٛاجٙخ لؼب٠ب اٌج١ئخ، زاض اٌمب٘طح، اٌمب٘طح، ( ز. أحّس ػجس اٌطحّٓ إٌجسٞ ٚآذ11)
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 عموماً  البيئة بتموث تيدد أنيا كما ،(12)مناسبة وقائية احتياطات تتخذ لم إذا بيا العاممين صحة عمى كبيراً 

 وبعد النووية، لمطاقة اإلنسان اكتشاف بعد خاصة الستخداميا، نتيجة الخصوص وجو عمى يوائيةال والبيئة

 ميما االحتياطات أن ،2011 عام الياباني فوكوشيما مفاعل وحادث 1986 عام تشرنوبل حادث أثبت أن

 قاصرة كونت ال األضرار ألن مكمف المجال ىذا في الحادث وأن الحوادث، وقوع من تمنع ال شدتيا بمغت

 تولي أن الطبيعي من كان لذلك بعيدة. أخرى مناطق إلى تنطمق بل اإلشعاع منيا انبعث التي المنطقة عمى

 فإن والقمامة، النفايات خطورة آنفاً  رأينا قد كنا فإذا خاصًا. اىتماماً  المؤينة األشعة مشكمة الدول، معظم

 في تنطمق فإنيا األشعة أما لرقابة، وتخضع نقل إلى تحتاج النفايات ألن أىمية، أكثر تبدو األشعة مقاومة

 النووية. المفاعالت حوادث بوضوح ذلك أثبت كما (13)عمييا، السيطرة الصعب من ويصبح اليواء

 من ينتج الذي الذري الغبار طريق عن اإلنسان جسم خاليا إلى يصل وىو الخطورة، بالغ اإلشعاعي والتموث

 طريق عن أو باإلشعاع، المموث اليواء استنشاق طريق عن أو الذرية، توالمفاعال النووية القوى محطات

 باإلشعاع. مموثة غذائية منتجات أو نباتات أكل

 مفاعل لو تعرض الذي الحادث إثر حدث كما المتحضرة الدول في واليمع الفزع يثير باإلشعاع اليواء وتموث

 تأثيرات وترك اإلشعاع من عالية بنسبة والغذاء ماءوال اليواء تموث حيث ،2011 آذار في الياباني يوكوشيما

 ونباتية. حية كائنات من فييا بما البيئة مكونات مختمف عمى كبيرة سمبية

 استخدام المبيدات الحشرية:-6

                                                        

( ففٟ ِجبي اٌطت رؽزرسَ األشؼخ ألغطاع اٌزشر١ض ٚاٌؼالط، ٚفٟ اٌظٕبػخ رؽزرسَ ٌٍطلبثخ ػٍٝ جٛزح اإلٔزبط فٟ فحض اٌؽجبئه 12)

ظ اٌجصٚض اٌج١سح ػٓ اٌطز٠ئخ ٚالؼزؼّبالد أذطٜ. ٚرؽزرسَ ثٛجٗ ػبَ فٟ أغطاع اٌجحش ٚاٌزٍفع٠ٛٔبد ٚغ١ط٘ب. ٚرؽزرسَ فٟ ِجبي اٌعضاػخ فٟ فط

 اٌؼٍّٟ ٚاٌزٕم١ت ػٓ اٌجزطٚي ٚاٌّؼبزْ.

 ( رٕمؽُ ِظبزض اإلشؼبع إٌٝ لؽ١ّٓ ضئ١ؽ١١ٓ:13)

اٌّشؼخ ِضً اٌفٛؼفٛض ِظبزض ؽج١ؼ١خ: وبألشؼخ اٌظبزضح ِٓ اٌفؼبء اٌربضجٟ )األشؼخ اٌى١ٔٛخ(، أٚ ِٓ األضع، أٚ ِٓ ثؼغ اٌّٛاز  -1

 ٚاٌجٛربؼ١َٛ، ٚ٘صٖ اإلشؼبػبد ال ػطض ِٕٙب فزأص١ط٘ب ػئ١ً جساً.

ِظبزض طٕبػ١خ: وأشؼخ األجٙعح اٌطج١خ، ٚاألشؼخ اٌّؽزؼٍّخ فٟ اٌعضاػخ، ٚاألشؼخ إٌبرجخ ػٓ اٌزفج١طاد اٌصض٠خ ٚاؼزرساَ اٌصضح فٟ  -2

 خ ٚأجٙعح اٌزٍفع٠ْٛ.األغطاع اٌؽ١ٍّخ، ٚاألشؼخ اٌظبزضح ِٓ ٌٛحبد األجؽبَ اٌّؼ١ئ
 ٚاألشؼخ اٌّؤش٠خ )اٌّؤ٠ٕخ( ػٍٝ أضثؼخ أٔٛاع:

١ٍِّىطْٚ فٟ ح١ٓ ٠ؽًٙ ِٕغ ٘صا االذزطاق إشا  122-52أشؼخ أٌفب: ٠جٍغ ِمساض لسضرٙب ػٍٝ اذزطاق اٌرال٠ب اٌح١خ ِؽبفخ رزطاٚح ث١ٓ  -أ 

ج١خ، ٌٚٙصا فئْ ٘صا إٌٛع ال ٠حسس أٞ ػطض ػٍٝ اػزطع اإلشؼبع أٞ حبجع ضل١ك ِٓ ِبزح طٍجخ وٛضلخ اٌىزبثخ أٚ ؽجمخ اٌجٍس اٌربض

أٚ اإلٔؽبْ. أِب إشا اثزٍغ اإلٔؽبْ أٚ اؼزٕشك غجبضاً ٠حزٛٞ ػٍٝ ِبزح رشغ أشؼخ أٌفب فئٔٙب رحسس ػطضاً ث١ٍغبً ػٍٝ اٌرال٠ب اٌزٟ رّزظٙب 

 ررزطلٙب.

١ٍِّزط رمط٠جبً 3اإلشؼبع ؽجمخ ِٓ اٌططبص ؼّىٙب أشؼخ ث١زب: رؽزط١غ اذزطاق أٔؽجخ اٌجؽُ، ٌٚىٓ ٠ّىٓ ِٕغ ٘صا االذزطاق إشا اػزطع  -ة 

 أٚ أٞ ِبزح أذطٜ ِؼبزٌخ ٌصٌه. ٌٚٙصا فئٔٙب أذطط ػٍٝ جؽُ اإلٔؽبْ ِٓ أشؼخ أٌفب.

أشؼخ غبِب: ٘صا إٌٛع ِٓ األشؼخ ٌٗ اٌمسضح ػٍٝ اذزطاق أٔؽجخ اٌجؽُ أٚ أٞ ِٛاز أذطٜ ٌّؽبفخ ثؼ١سح، أؽٛي ثىض١ط ِٓ أشؼخ ث١زب،  -ط 
١ٍِّزط، ٌصٌه فٟٙ أذطط ِٓ أشؼخ  8ذزطاق ثحٛاجع ٚال١خ ؼ١ّىخ ِٓ ِبزح شاد وضبفخ ػب١ٌخ وبٌططبص ٚثحسٚز ؼّه ٠ّٚىٓ ِٕغ ٘صا اال

 ث١زب.

أشؼخ إوػ: ٚ٘صٖ أذطط األٔٛاع ٌمسضرٙب ػٍٝ اذزطاق جؽُ اإلٔؽبْ ٚاٌّٛاز ٌّؽبفخ ؽ٠ٍٛخ، وّب أٔٙب أوضط األٔٛاع اؼزؼّبالً فٟ ِجبي  -ز 

 الذزطاق ثبؼزؼّبي حٛاجع ٚال١خ شاد ؼّبوخ وض١فخ ِٓ ِبزح اٌططبص.اٌطت، ِٚغ شٌه ٠ّىٓ ِٕغ ٘صا ا

 ِٚب ثؼس٘ب. 129أظط: اٌؼٛزارٛثبطٟٙ، ِطجغ ؼبثك، ص
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 في الزراعية المحاصيل غمة زيادة في األساسية العوامل أىم أحد الحديثة اآلفات مبيدات استخدام أصبح

 المواد نقص ضد المعركة في الفعالة األسمحة أحد باعتبارىا اآلفات، مبيدات نجاح ولكن العالم. أنحاء جميع

 لصحة بالنسبة سواء الجانبية اآلثار عن نتغاضى يجعمنا أن يمكن ال– النامية الدول في خاصة – الغذائية

 البيئة. أو اإلنسان

 فإن وبالتالي الضارة، الكيماوية وادبالم اليواء يموث الحشرية بالمبيدات المحاصيل رش أن الثابت فمن

 بالسرطان. اإلصابة إلى يؤدي وقد التنفسي بالجياز خطيرة أضراراً  يمحق المموث اليواء ىذا استنشاق

 تخل التي التموث أسباب من اليواء حماية نضمن حتى اإلمكان قدر المبيدات استعمال من الحد ينبغي لذلك

 بمكوناتو. الضرر وتمحق بتوازنو

 

  

106 



 اآلثار المترتبة عمى تموث اليواء

 من العالم عرفو مما الرغم فعمى ودقيقًا، مباشراً  تحديداً  اليواء تموث عن الناجمة اآلثار تحديد الصعب من

 بجرعات ولكن مزمنة، بصورة اليواء، تموث يشيد اليوم العالم فإن وخيمة، نتائج إلى أدت مكثفة تموث حاالت

 أن يؤكدون البيئة عمماء ولكن ودقيق. مباشر بشكل التموث نتائج تحديد معو يصعب مما األثر. فورية غير

 عمى تأثيره اتضح ومؤخراً  بل والزراعة، والغابات الحية، والكائنات اإلنسان صحة عمى آثاره اليواء لتموث

 وزون.األ ثقب جراء من الحرارة درجات ارتفاع من لو تتعرض قد ما بسبب األرضية، لمكرة الطبيعي التوازن

 التالية: الرئيسية النقاط خالل من الفرع ىذا بدراسة وسنقوم

 أثر تموث الهواء عمى اإلنسان:-أولً 
 نظر لفت ما أول ىي األضرار ىذه ولعل اإلنسان، تصيب عديدة صحية أضرار إلى اليواء تموث يؤدي

 خطورة. تقل ال التي األخرى األضرار إلى ينتبيوا أن قبل العمماء

 وتشوه والسرطان الربو وأىميا اإلنسان تصيب التي األمراض من العديد في مباشر سبب اليواء فتموث

 الكتل وسط والمسابك المصانع لتواجد نتيجة تحدث التي األمراض من وغيرىا األميات أرحام في األجنة

 (14)السكانية.

 متعددة أىميا:وتتنوع مموثات اليواء حسب طبيعة تأثيرىا عمى اإلنسان إلى أنواع 

وىي تمك التي تتمف أنسجة الجسم التي تصل إلييا عن طريق الدم ومن أمثمتيا المموثات السامة: -1
 مركبات الزرنيخ والزئبق والرصاص.

وىي تمك التي تعطل تحقيق اليدف من عممية التنفس، وأىميا غاز أول أوكسيد المموثات الخانقة: -2
 اليواء. الكربون الذي يمنع استخالص األوكسجين من

وتعتبر المموثات الخانقة أكثر أنواع المخمفات انتشارًا، وبالتالي أكثرىا خطورة وىي ستظل قائمة ما 
 بقيت السيارات والطائرات واآلالت األخرى.

                                                        

، ضؼبٌخ ِبجؽز١ط، ِؼٙس اٌسضاؼبد ٚاٌجحٛس اٌج١ئ١خ، جبِؼخ ػ١ٓ شّؽٓ 1994ٌؽٕخ  4( أشطف ٘الي، اٌجط٠ّخ اٌج١ئ١خ فٟ ػٛء اٌمبْٔٛ ضلُ 14)

 .73، ص2224
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وليذه المموثات آثار خطيرة، وىي تتسبب بإجياد شديد يؤدي إلى كثير من أمراض القمب والصدر 
كثيرًا ما يصاب سكان المناطق المزدحمة بالمرور بأعراض التسمم  وخاصة عند رجال المرور، ولذلك

 (15)الحاد  والصداع، وضعف الرؤية، ونقص تناسق العضالت، والغثيان, وكثيرمن اآلالم الباطنية.

وىي التي تحدث التيابًا في األسطح المخاطية الرطبة من الجسم كاألنف والعين المموثات المهيجة: -3
التي تكّون بذوبانيا في الماء حمض الكبريتيك. ومنيا أنواع الغبار واألتربة  ومنيا أكاسيد الكبريت

 المختمفة التي تييج الجياز التنفسي وتعيق أداءه لميمتو بالشكل األمثل.

وىي التي تخفض ضغط الدم، ونشاط الجياز العصبي عن طريق الرئتين، ومن المموثات المخدرة: -4
وجد ىذه المموثات نتيجة احتراق الوقود، ومن القار المستخدم في أمثمتيا المواد الييدروكربونية. وت

تعبيد الطرق، كما توجد في دخان السجائر والتبغ، وىي مموثات خطيرة جدًا وقد تؤدي إلى السرطان 
 (16)والوفاة.

ال يقتصر التموث اليوائي عمى اإلخالل بنسب الغازات المكونة لميواء أو وجود  المموثات الحرارية: -5
نما يحدث أيضًا أن يتموث اليواء تموثًا حراريًا نتيجة الحرائق ودخان بعض  العوالق الضارة بو، وا 

المصانع وأجيزة تكييف اليواء، وال يخفى ما ليذه المموثات الحرارية من آثار سيئة عمى صحة 
 اإلنسان.

ء، فقد أشعمت القوات وتعتبر حرائق آبار النفط الكويتية مثااًل واقعيًا عمى المموثات الحرارية لميوا
، وال يخفى مدى اآلثار 1991العراقية النيران في اآلبار الكويتية عند انسحابيا من الكويت في فبراير 
 المدمرة ليذه الحرائق عمى صحة اإلنسان وعمى مكونات البيئة عمومًا.

ي األماكن يعتبر من مموثات اليواء أيضًا، أية روائح كريية تنبعث ف مموثات الروائح الكريهة: -6
العامة، سواء كان مصدرىا إلقاء القاذورات وتحمل المواد العضوية، أم كان مصدرىا احتراق الوقود أيًا 
كان الغرض من استعمالو، وذلك ألن اإلنسان يتأذى من استنشاق ىذه الروائح فضاًل عما تؤدي إليو 

 (17)من أضرار صحية.

                                                        

 .22وّبي ػجس اٌؼع٠ع، اٌظحخ ٚاٌج١ئخ، ِطجغ ؼبثك، ص( ز. ِحّس 15)

 .29( ز. ِحّس وّبي ػجس اٌؼع٠ع، ِطجغ ؼبثك، ص16)

 .53( ز. ِحّس حؽ١ٓ ػجس اٌمٛٞ، ِطجغ ؼبثك، ص17)
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تموثًا من ىواء القرية، واألمر الخطير ىو أنو يوجد في ىواء وتجدر اإلشارة إلى أن ىواء المدينة أكبر 
المدينة مجموعة مواد وعناصر تتضافر مع بعضيا، ويقوي بعضيا بعضًا، في إحداث الضرر بصحة 

 اإلنسان، ومن ىنا تتضح أىمية الحد من التموث والعمل عمى مجابيتو بكل الطرق والوسائل الممكنة.

 

 عمى الحيوان والنبات:أثر تموث الهواء  -ثانياً 
يتأثر الحيوان بالتموث كما يتأثر اإلنسان، إما بشكل مباشر أو بتناول نباتات ترسبت عمييا مموثات الجو. 
ومن األمثمة المعروفة تأثر الحيوانات كاألبقار والجواميس بمركبات الفمور التي تسبب تآكل األسنان، 

 نعكس عمى اقتصاديات اإلنسان نفسو.وىزال الحيوان، ونقص في إدرار المبن، وكميا ت

 وينتشر التموث بمركبات الفمور في المناطق المجاورة لمصانع األلمنيوم ومصانع األسمدة الفوسفاتية.

وقد تعرضت كثير من الحيوانات األليفة لالختناق وماتت نتيجة المتالء منطقة الخميج العربي بسبب 
، وىذا يوضح لنا مدى األثر المدمر لمتموث 1991يتية عام الدخان األسود الناتج عن حرائق النفط الكو 

 الجوي عمى منظومة الحيوان.

ومن ناحية أخرى، يؤدي التموث إلى قصور نموالنباتات ونقص المحصول وتغير لون النبات، وينتج ذلك 
ترسبيا عن عدة عوامل نميا نقص كمية الضوء التيتصل إلى النبات نتيجة لوجود األتربة في الجو ونتيجةل

 عمى أوراق النبات، األمر الذي يؤدي إلى انسداد مسام األوراق التي يستعمميا النبات في عممياتيالحيوية.

كما تسبب الغازات حمضية التفاعل، أضرارًا لمنباتات ومنيا ثاني أوكسيد الكبريت والغازات المؤكسدة 
 (18)نموه واستمراره في الحياة.وحمض اإليدروفموريك، وكميا تؤثر بشكل سمبي عمى النبات وتعيق 

 

 أثر تموث الهواء عمى العقارات والمباني والمنشآت األثرية: -ثالثاً 
كثيرًا ما تتأثر العقارات واألبنية بما يموث الجو من غازات وأحماض، فيحدث تغير في ألوان المباني 

، مثل مركبات الرصاص، نتيجة لترسب األتربة وتفاعل بعض المموثات مع األلوانالمستعممة في الطالء
كما تتآكل المعادن المستعممة في البناء نتيجة لوجود الغازات الحمضية ومن ىذه المعادن الحديد 

 والنحاس.

                                                        

 .114( ِجطٚن إٌجبض، رٍٛس اٌج١ئخ فٟ ِظط، ِطجغ ؼبثك، ص18)
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ويمعب اليواء دورًا ميمًا في االعتداء عمى اآلثار التاريخية، حيث أن األمر ىنا يتعدى الضرر الخاص 
لألمة ولألجيال القادمة فيي من عناصر التراث بأحد األشخاص، عمى اعتبار أن ىذه اآلثار ممك 

 الحضاري المشترك لإلنسانية، ولذلك ينبغي المحافظة عمييا وصيانتيا.

ن كانت تعد ممكًا لمدولة التي توجد عمى  -واآلثار بقيمتيا العممية والتاريخية واألدبية والفنية الدينية وا 
اإلنسان، وىي تعد في نظر المجتمع الدولي جزءًا  إال أنيا في ذات الوقت تعد من عناصر بيئة–إقميميا 

 (19)من التراث المشترك لإلنسانية، التي يجب أن تتضافر جميع الجيود لحمايتيا.

 

 أثر تموث الهواء عمى المناخ: -رابعاً 
لعل ىذا الموضوع أضحى من أكثر الموضوعات أىمية في عصرنا الحالي، وبالتالي فقد حظي باىتمام 

نطاق.فمقد تجاوز فساد اإلنسان حدود أرضو وتصاعد التموث الناشئ عن أعمالو إلى عنان عالمي واسع ال
 السماء، فأصاب بعض طبقات الغالف الجوي لألرض، رغم أىميتيا بالنسبة لحياتو.

 –وىي طبقة غازية من طبقات الغالف الجوي تعمو الطبقة المتاخمة لكوكب األرض  –إن طبقة األوزون 
 في امتصاص األشعة فوق البنفسجية التي تضر بالحياة عمى األرض. تقوم بدور أساسي

ويؤكد كثير من العمماء المختصين إن إتالف طبقة األوزون أو إحداث ثغرات بيا يؤدي إلى آثار ضارة 
 عمى الصحة البشرية، وعمى مختمف الكائنات الحية، بل وعمى البيئة المادية أيضًا.

العمميات الفيزيائية أو الكيميائية التي تقع في كثير من البالد تؤدي  وقد ثبت ليؤالء العمماء أن بعض
نقص تركيز األوزون في طبقات الجو العميا، مما يؤدي إلى أضرار كثيرة، نتيجة نفاذ كمية كبيرةمن 

 (20)األشعة فوق البنفسجية إلى سطح األرض حيث تؤدي إلى:

د والحروق الشمسية واختالل نظام المناعة، زيادة معدل اإلصابة بسرطان الجم بالنسبة لإلنسان: -أ 
صابة عدسة العين بالماء األبيض.  وا 

                                                        

Eric Suy: common heritage of mankind, The antractic environment and )19) international law, international 

environmental law and policy series, Graham Trotman, London, 1998, P.P 93-96. 

ِٚب ثؼس٘ب. ٚوصٌه األؼزبش إؼّبػ١ً فؼً اٌٌّٛٝ، رأص١طاد اٌطمػ ٚإٌّبخ ػٍٝ إزاضح  112( ز. ِحّس وّبي ػجس اٌؼع٠ع، ِطجغ ؼبثك، ص20)

، 2224ٔٛفّجط  25-23خ ٌٍج١ئخ، ٚضلخ ػًّ ِمسِخ ٌٍّؤرّط اٌؼطثٟ اٌضبٌش ٌإلزاضح اٌج١ئ١خ، شطَ اٌش١د، جّٙٛض٠خ ِظط اٌؼطث١خ، اٌّرٍفبد اٌٍّٛص

 .125ِجّٛػخ أػّبي اٌّؤرّط، ص
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يمكن أن تتأثر المحاصيل الزراعية والغابات وتتمف أو تقل إنتاجيتيا، وتضطرب  بالنسبة لمنبات: -ة 
 عممية التمثيل الضوئي.

قد تصاب األسماك والحيوانات البحرية باألذى ويقل إنتاج األوكسجين من  بالنسبة لمكائنات البحرية: -ط 
 النباتات البحرية المغمورة.

تغييرات كبيرة في مناخ األرض وزيادة درجة الحرارة، وزيادة حدوث األمطار الحمضية والضباب  -ز 
 الحمضي.

أدت إلى ىذه المشكمة،  وتشير أصابع االتيام في حدوث ثقب األوزون إلى عدد كبير من المموثات التي
 ومن ىذه المموثات:

عادم الطائرات التي تطير بسرعة أكبر من الصوت، وذلك الحتوائو عمى غازات أكاسيد النتروجين،  -1
 وكذلك التفجيرات النووية التي تحتوي عمى ىذه الغازات.

جدًا عند إحراق تبين أن ىذه األكاسيد النتروجينية تتصاعد في اليواء من سطح األرض بنسبة كبيرة  -2
الوقود في المصانع ومحطات توليد الطاقة، وكذلك عند حرق الوقود الصمب المستخدم في إطالق 

 مركبات الفضاء فيي ذات تأثير مدمر عمى طبقة األوزون.

تحتوي غازات الفريون المستخدمة في دوائر التبريد بالثالجات وأجيزة التكييف، عمى مركبات  -3
شترك مع أكاسيد النتروجين في تدمير طبقة األوزون. وىذه المركبات عمى الكمورفموركربون وىذه ت

قدر كبير من الثبات، ولذلك فيي تبقى في اليواء لمدة طويمة، وتنحل بعض جزئياتيا في طبقات 
الجو العميا بتأثير األشعة فوق البنفسجية معطية بعض ذرات الكمور النشيطة التي تتفاعل بعد ذلك 

 (21)مع األوزون.

ويمكننا القول في ىذا المجال، أنو لو حرصت كل دولة عمى اتخاذ التدابير االحتياطية الكافية حماية 
طبقة األوزون من الثغرات  والتمفيات الناجمة عن األنشطة البشرية التي تقع في إطار سيادتيا أو تحت 

 واليتيا، لما نشأت مشكمة بالنسبة لتمك الطبقة الحيوية من الغالف الجوي.

لم تحرص كثيرًا عمى حماية طبقة األوزون من آثار  -عمى وجو الخصوص –غير أن الدول الصناعية 
ما يقع تحت واليتيا من أنشطة،وذلك بالرغم من أن المبدأ الحادي والعشرين من مبادئ إعالن مؤتمر 

                                                        

 ِٚب ثؼس٘ب. 47، ص2222(، 133( إٌّٙسغ ؼؼس شؼجبْ، رٍٛس اٌج١ئخ ٚصمت األٚظْٚ، ا١ٌٙئخ اٌّظط٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ؼٍؽٍخ اٌؼٍُ ٚاٌح١بح )21)
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ثاق األمم المتحدة وفقًا لمي–، ينص عمى أنو )لمدول 1972األمم المتحدة لمبيئة البشرية في استكيولم عام 
الحق السيادي في استغالل مواردىا الخاصة عماًل بسياستيا البيئية الخاصة.  -ومبادئ القانون الدولي

وعمييا ضمان أال تسبب األنشطة التي تقع داخل واليتيا أو تحت سيطرتيا ضررًا لبيئة الدول األخرى، أو 
 لبيئة مناطق تقع خارج حدود واليتيا الوطنية((.

في  –كانت طبقة األوزون تغمف كوكب األرض بأكممو وبجميع دولو، فقد بدأ المجتمع الدولي ولما 
باالىتمام بموضوع حماية طبقة األوزون، ألن السفينة إذا غرقت، أغرقت معيا كل من فييا. –غالبيتو 

األوان،  وبالتعاون الدولي والعمل المشترك يمكن المساىمة في معالجة األمر وتدارك آثاره قبل فوات
نتاجية وتوازن النظم البيئية.  (22)حفاظًا عمى تركيب وا 

ويمكن القول، أن اآلثار السيئة لتموث اليواء ال تقتصر عمى النقاط سالفة الذكر، بل إن ىناك آثار 
 اقتصادية واجتماعية تترتب عمى التموث اليوائي من أىميا:

نتيجة لإلبطاء، وازدياد نسبة وقوع الحوادث انخفاض مدى الرؤية وازدياد الوقت الضائع في األسفار  -أ 
 وما ينتج عنيا من أضرار مادية واجتماعية.

 تكاليف العالج من أضرار التموث ونقص الكفاءة اإلنتاجية واإلنتاج. -ة 

 تكاليف إصالح األضرار التي لحقت المباني والعقارات وتكاليف ترميم المنشآت األثرية. -ط 

 ة وجودىا في بيئة مموثة.نقص قيمة الممتمكات العقارية نتيج -ز 

 

  

                                                        

ٚلغ ثطٚرٛوٛي فٟ ِٛٔزط٠بي  1987ارفبل١خ ف١١ٕب اٌس١ٌٚخ ٌحّب٠خ ؽجمخ األٚظْٚ، ٚفٟ ػبَ  1985( ٌصٌه ٚلؼذ فٟ إٌّؽب فٟ شٙط ِبضغ ػبَ 22)

ٌزفبط١ً حٛي ٘صا . ٌّٚع٠س ِٓ ا1989ثىٕسا ذبص ثبٌّٛاز اٌفٍٛضوطث١ٔٛخ اٌزبثغ الرفبل١خ ف١١ٕب ٚلس ثسأ ٔفبش ٘صا اٌجطٚرٛوٛي فٟ أٚي ٠ٕب٠ط ػبَ 

 اٌجطٚرٛوٛي أظط:

Brown.(E) and others: International environmental law, basic instruments and references, transnational 

publishers, INC, 1992,P.290. 
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 مشكمة التموث الضوضائي

لقد أصبح الحديث عن التموث الضوضائي أو السمعي عمى كل لسان، واحتل اىتمام اإلعالم ألنو 
موضوع الساعة الذي تزداد أىميتو باستمرار، وىذا التموث ال يقل في خطورتو عن تموث الماء واليواء 

 والتربة.

متكاممة، وأن اإلنسان ىو محورىا، فإن أي تأثيرات بيئية ضارة عمى اإلنسان تؤدي وانطالقًا من أن البيئة 
بالضرورة إلى صعوبة تعاممو مع البيئة، كما تعود بالضرر عميو. وقد يتعدى ىذا األثر إلى أسموب تعاممو 
، مع من حولو، وىذا ما ينطبق عمى التموث الصوتي الذي أصبح ظاىرة موجودة بكثرة في مجتمعاتنا

 نتيجة التقدم الذي أدى إلى االعتماد المتزايد عمى استخدام اآللة في شتى نواحي الحياة.

ومن ثم فإن الضوضاء شكل من أشكال تموث البيئة. ولإلنسان الحق في حياة خالية من الضوضاء، تتيح 
عمى المواطن  لو العمل واإلنتاج في جو من السكينة واليدوء وعدم التوتر، تعود فوائده العممية الجمة

 والدولة.

 وسنقوم بدراسة ىذا المطمب من خالل الفرعين التاليين:
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 تعريف الضوضاء وتحديد مصادرها

 تعريف الضوضاء:-أولً 
إن تعريف الضوضاء يشكل خطوة ميمة جدًا، عند وضع تنظيم قانوني خاص بوضع حدود لمتموث 

 السمعي، أي لرفض ما ال يمكن أن نتحممو من الضوضاء.

كل صوت غير مرغوب أو غير مطموب، أو أي صوت عديم الفائدة وال قيمة »وتعرف الضوضاء بأنيا 
لو، سواء كان صوت الطبيعة أو صوت كالم أو صياح من حولنا، أو صوت اآلالت في المصانع أو 

 (23)«.وسائل المواصالت في الشوارع..

والشديدة التي يختمط بعضيا مع بعض األصوات الكثيرة »والضجيج قريب من الضوضاء ألنو عبارة عن 
 ، مؤدية إلى شيء من القمق وعدم االرتياح.«من غير انسجام

وعمى ذلك فإن تعريف الضوضاء يثير نقطتين جوىريتين وىما: الصوت والحد الذي عندما يصل إليو يعد 
 غير مرغوب فيو ويشكل بالتالي ضوضاء.

لغة في حياة اإلنسان، فيي وسيمة االتصال األولى بين إن لألصوات وحاسة السمع التي تدركيا، أىمية با
الناس، والصوت يجب أال يتجاوز في شدتو واستمراره قدرًا معينًا حتى ال يرىق اإلنسان أو يصيبو بأذى 

ال انقمب إلى ضوضاء.  (24)وا 

لذلك كان من الالزم تحديد درجات الصوت ومستويات الضوضاء، ويمكن القول في ىذا المجال أن 
مقياس لدرجة الضوضاء يعتبر أمرًا ضروريًا يتطمبو التنظيم القانوني، بحيث يمكن القول بأنو إذا  وضع

 زادت الضوضاء عن حد معين وبدون مقتضى فالبد أن تقع تحت طائمة المسؤولية.

ويستخدم األخصائيون في مجال تحديد شدة الصوت ومستويات الضوضاء، وحدة قياس أطمق عمييا اسم 
(Decibel).(25) 

وبواسطة ىذه الوحدة يمكن تحديد ما يالئم األذن العادية من أصوات، عن طريق تقسيم شدة الصوت إلى 
مستويات مختمفة، وكل مستوى  لو مدى معين من )الديسيبل( ولذلك وضع الخبراء جدواًل يحدد درجة 

إلحساس بالصوت ديسيبل(، فاألذن تبدأ في ا 140قياس الضوضاء والتي تبدأ من الصفر حتى درجة )

                                                        

 .156-155، ص1998 ( ز. زاٚز اٌجبظ، حّب٠خ اٌؽى١ٕخ اٌؼبِخ، زضاؼخ رأط١ٍ١خ ِمبضٔخ، زاض إٌٙؼخ اٌؼطث١خ، اٌمب٘طح،23)

 .7، ص1998( ز. ج١ًّ ػجس اٌجبلٟ اٌظغ١ط، اٌحّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍج١ئخ ػس اٌزٍٛس اٌؽّؼٟ، زاض إٌٙؼخ اٌؼطث١خ، اٌمب٘طح، 24)

 ِرزطع اٌزٍفْٛ. Alexander Graham Bel( ٔؽجخ إٌٝ اٌؼبٌُ 25)
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ديسيبل( ويكون الصوت مرتفعًا اعتبارًا من  5ديسيبل( ويصبح الصوت ممحوظًا اعتبارًا من ) 3عند )
ديسيبل( فما فوق. وينبغي أن نشير إلى أن الضوضاء تختمف عن غيرىا من عوامل تموث البيئة،  10)

 (26)من عدة نواح:

يسيل السيطرة عمييا كما في حالة إن الضوضاء متعددة المصادر وتوجد في كل مكان، وال  -1
العوامل األخرى التي تموث الماء أو اليواء، ففي ىذه الحاالت األخيرة إذا كان التموث ناتجًا 
عن أحد المصانع أغمقنا ىذا المصنع وأزلنا عوامل التموث الناتجة منو، وينتيي األمر عند 

المدرسة والشارع وتصل إلينا ىذا الحد، أما في حالة الضوضاء فيي توجد في كل مكان، في 
 دون أن نعرف مصدرىا الحقيقي عمى وجو الدقة.

منيا  ينقطع أثر الضوضاء بمجرد توقفيا، أي ال تترك خمفيا أثرًا واضحًا في البيئة، وال يتبقى -2
 شيء حولنا، وبذلك فإن أثر الضوضاء، أثر وقتي ينتيي بانقطاعيا.

في أنيا محمية إلى حد كبير، بمعنى أننا ال  تختمف الضوضاء عن غيرىا من عوامل التموث، -3
نحس بيا إال بجوار مصدرىا فقط، وال تنتشر آثارىا أو ينتقل مفعوليا من مكان آلخر كما 
في حالة تموث اليواء أو تموث الماء الذي قد ينتقل من منطقة ألخرى أو من دولة إلى 

 أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .225( ز. أحّس ِسحذ إؼالَ، ِطجغ ؼبثك، ص26)
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 مصادر الضوضاء: -ثانياً 
الحضارة الحديثة بكل أنواعيا وأشكاليا، فاختراع الكثير من اآلالت أعطى مزيدًا من األصوات لقد جاءت 

 المزعجة، ومع اختراع السيارات والقطارات والطائرات انتقمت الضوضاء إلى كممكان في العالم.

 ويمكن أن نجمل أىم مصادر الضوضاء في عدة نقاط رئيسية ىي:

 وسائل النقل البرية والجوية:-1

 وسائل النقل البرية:-أ
تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أن الضوضاء الصادرة عن السيارات في الدول المقدمة يعنى بيا، 

وخاصة  –الصوت المنبعث من الموتور عند سير السيارة، وليس صوت آلة التنبيو، إذ تكفمت التشريعات 
 بمقاومة الضوضاء الصادرة عن آلة التنبيو.–قوانين المرور 

والفكرة األساسية لمضوضاء المنبعثة عن الموتور ىي انفجار الغازات القابمة لالحتراق بطريقة متقطعة 
ومن ىنا تحدث الضوضاء سواء من اآللة نفسيا أو من خالل السمندرات أو عن طريق نظام العادم 

 (27)والفرامل.

حيث أن ما يحدث في الشوارع بعد  ومن األمور المزعجة، االحتفاالت والبيجة بفوز فريق ما لكرة القدم،
المباريات من توقف المواصالت وعمو أبواق السيارات التي يقودىا المشجعون، يعتبر أمرًا مزعجًا ومقمقًا 

 لراحة المواطنين.

والظاىرة الجديدة والخطيرة التي انضمت لسوء استخدام آلة التنبيو، ىي الضوضاء الصادرة عن كاسيت 
الشباب. فكثير من شباب اليوم ال يحمو ليم االستماع إلى الموسيقى الغربية  السيارات التي يقودىا

واألغاني اليابطة إال وصوت الكاسيت عمى آخره، وقد يستمر ذلك لفترة متأخرة من الميل مما يقمق راحة 
 النائمين ويشتت تركيز الطالب الذين يستذكرون دروسيم.

 وسائل النقل الجوي:-ب
عن الطائرات العادية والنفاثة، يتأثر بيا األفراد الموجودون في المطارات والذين إن الضوضاء الناتجة 

يسكون بالقرب منيا. وقد ترتب عمى تطور صناعة الطائرات وقرب بعض األحياء السكنية من المطارات، 

                                                        

 ِٚب ثؼس٘ب. 167ص( ز. زاٚز اٌجبظ، ِطجغ ؼبثك، 27)
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انتشار الضوضاء وتأثيرىا الضار عمى سكان تمك األحياء، حيث التعرض بصورة مباشرة لمضوضاء 
دارة المحركات.الصاد  رة عن عمميات اإلقالع واليبوط وا 

ذا كان عدد السيارات في زيادة مضطردة، فإن عدد الطائرات يزداد ىو اآلخر، وأخيرًا برزت مشكمة  وا 
الطائرات األسرع من الصوت التي ثبت أن الصدمة الصوتية التي تحدثيا خطيرة جدًا، حيث ينبعث عن 

مى األذن في شكل مجموعة من االنفجارات اليائمة كما تسبب العديد تمك الطائرات موجات صوتية تقع ع
 من االضطرابات عمى سطح األرض.

وفي الواليات المتحدة األمريكية لم يوافق مجمس الشيوخ عمى تشغيل الطائرات األسرع من الصوت في 
–الطائرات الدولة، بسبب تموث الصوت الضخم الذي تسببو ىذه الطائرات، رغم معارضة مصانع ىذه 

 ليذا القرار. -بالطبع

وفضاًل عما تسببو ضوضاء الطائرات لساكني األحياء القريبة من الطائرات، من حرمانيم من  التمتع 
اليادئ باإلقامة فييا، فإنيا تسبب ليم خسارة مالية، تصيبيم من جراء انخفاض قيمة العقارات التي 

 (28)ية يستوجب التعويض.يسكنوىا، وىذا يعني ذاتو ضررًا في الذمة المال

 المصانع والورش الحرفية:-2
إن عالم الصناعة الذي يتجو نحو تشييد العديد من المصانع والورش بمعدالت سريعة وطاغية، إنما يتجو 

 في الوقت ذاتو نحو بناء مجتمعات تسودىا الضوضاء، ويمزق ىدوءىا الضجيج والصخب.

رئيسيًا لمضوضاء، مثل صناعة السفن ومصانع الحديد والصمب وتعد المصانع والورش الحرفية مصدرًا 
والصناعات المعدنية، واختبارات محركات الديزل، وصناعة النسيج والزجاج والمسابك، وصناعة المراجل 
البخارية والمكابس والمناجم وورش التجارة الميكانيكية وتقطيع األخشاب ومصانع الورق والمطابع.. 

 (29)وغيرىا.

ة لممصانع توجد ورش إصالح السيارات والسمكرة وغيرىا من المحالت المقمقة لمراحة، فضجيج وباإلضاف
 الورش يشكل تموثًا لمبيئة يكدر راحة المواطنين والسيما في المناطق القريبة منيا.

                                                        

 .197، ص1994( ز. أحّس ِحّٛز ؼؼس، اؼزمطاض ٌمٛاػس اٌّؽؤ١ٌٚخ اٌّس١ٔخ فٟ ِٕبظػبد اٌزٍٛس اٌج١ئٟ، زاض إٌٙؼخ اٌؼطث١خ، اٌمب٘طح، 28)

 .36( ِجطٚن إٌجبض، ِطجغ ؼبثك، ص29)
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ويرتبط بالمصانع والورش، عمميات البناء والتشييد وخاصة مطارق أوناش البناء ودق األعمدة واألساسات 
لخرسانية، التي تتوالىا شركات البناء ومقاولي التشييد الذين يستخدمون آالت ومعدات، في عمميات ا

 (30)الحفر والبناء تسبب ضوضاء مزعجة جدًا.

  

                                                        

 .198( ز. أحّس ِحّٛز ؼؼس، ِطجغ ؼبثك، ص30)
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 اآلثار الضارة لمضوضاء

تسبب الضوضاء آثارًا ضارة عمى صحة اإلنسان من النواحي العصبية والنفسية والفيزيولوجية ناىيك عن 
خاصة وقد ازدادت الضوضاء  (31)التي تسببيا من النواحي االقتصادية والتعميمية واالجتماعية،األضرار 

 خصوصًا في المدن الكبرى.

 وسنستعرض اآلثار الناجمة عن الضوضاء في النقاط اآلتية:

 الضطرابات السمعية:-أولً 
رة اإلنسان السمعية. فعندما إن تركيز موجات صوتية بقوة معينة عمى األذن من شأنيا أن تحدث تمفًا لقد

 90ديسيبل( يبدأ باالنزعاج منو، وعند شدة صوت تساوي ) 70يتعرض اإلنسان إلى صوت شدتو )
ذا استمرت الضوضاء لفترة طويمة أصيب اإلنسان  ديسيبل( فأكثر تبدأ أعضاء الجسم في التأثر، وا 

لموجودة باألذن الداخمية، وتتآكل ىذه بالصمم إذ تؤدي شدة الصوت العالية إلى إتالف الخاليا العصبية ا
 الخاليا بالتدريج.

ويعرف ىذا النوع  من الصمم بالصمم العصبي، ويعاني المصاب بو من قمة االنتباه بالتدريج وفقدان 
 الشعور باألصوات المحيطة حتى لو وصمت إلى درجة الضوضاء نفسيا.

عمال المصانع، أنو من بين كل خمسة عمال  وفي ىذا المجال أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت عمى
 (32)يوجد عامل مصاب بالصمم.

وىناك نوع آخر من الصمم يطمق عميو الصمم السمعي، ويتسبب عن تمزق غشاء طبمة األذن في حالة 
ديسيبل( وقد يؤدي ىذا النوع من  140الضوضاء الضجائية الشديدة مثل االنفجارات )أعمى من 

 (33)عند مرضى القمب. الضوضاء إلى سكتة قمبية

  

                                                        
(

31
ثبٌؼٛػبء، فبٌح١ٛأبد ٚإٌجبربد رزأصط ٟ٘ األذطٜ، فمس صجذ أْ األثمبض اٌزٟ رؼ١ش فٟ ِعاضع لط٠جخ ِٓ ( ١ٌػ اإلٔؽبْ فمؾ ٘ٛ اٌصٞ ٠زأصط ؼٍجبً 

ِظبزض ػٛػبء ػب١ٌخ، وبٌّطبضاد، ٠مً إٔزبجٙب ِٓ األٌجبْ، ٚاٌسجبط اٌصٞ ٠ح١ب ثجٛاض ِظبزض ػب١ٌخ ٌٍؼٛػبء ٠مً إٔزبجٗ ِٓ اٌج١غ. وصٌه 

 جبٚضح ٌٍططق اٌؼبِخ، اٌزٟ رؽ١ط ػ١ٍٙب ٚؼبئً إٌمً ٚاٌشبحٕبد اٌىج١طح ٠مً إٔزبجٙب اٌّحظٌٟٛ.أصجزذ اٌسضاؼبد ٚاألثحبس أْ اٌحمٛي اٌّ

 .182-181ٌّع٠س ِٓ اٌزفبط١ً أظط: ز. زاٚز اٌجبظ، ِطجغ ؼبثك، ص

 .123( ز. ػٍٟ ظ٠ٓ اٌؼبثس٠ٓ ٚ ز. ِحّس ثٓ ػجس اٌّطػٟ ػطفبد، ِطجغ ؼبثك، ص32)

 .188( ز. زاٚز اٌجبظ، ِطجغ ؼبثك، ص33)
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 الضطرابات النفسية والفيزيولوجية:-ثانياً 
تشكل الضوضاء أسوأ أنواع الضغط النفسي عمى اإلنسان، وىذا الضغط يؤثر بالضرورة عمى صحتو 

رىاق ذىني وعصبي.  العامة في صورة توتر وقمة في التركيز وا 

قمة تركيزىم واستيعابيم وفيميم لمدروس  ويظير ذلك بصفة خاصة بالنسبة لتالميذ المدارس، ويتجمى في
وعدم قدرتيم عمى حل أبسط العمميات الحسابية، ألنو من غير المعقول أن يعمل الجياز العصبي في جو 
مشحون بالضوضاء. ولما كانت الحالة الفيزيولوجية )وظائف خاليا أعضاء الجسم المختمفة(، ترتبط إلى 

راب في الحالة النفسية ينعكس تأثيره عمى الحالة الفيزيولوجية حد كبير بالحالة النفسية، فإن أي اضط
لمجسم والعكس صحيح بمعنى أنو لو كان اإلنسان في حالة نفسية سميمة فإن حالتو الفيزيولوجية تكون 
أيضًا سميمة، ويمكن القول أن الضوضاء تسبب أو تزيد من حدة التوتر النفسي، ومع تزايد استمرار 

 د تتزايد المشاكل النفسيةإلى حد وصوليا إلى اضطرابات نفسية وعصبية خطيرة.التعرض لمضوضاء فق

 التأثير عمى قدرة اإلنسان اإلنتاجية: -ثالثاً 
لمضوضاء آثار خطيرة عمى أصحاب األعمال الذىنية والفكرية، حيث نجد فروقًا محسوسة في اإلنتاج 

 و مشبع بالضوضاء.بين العمل الذي يؤدى في جو ىادئ، والعمل الذي يؤدى في ج

%( 20%( من األخطاء في الدراسات الميكانيكية، وحوالي )50فمن الثابت أن الضوضاء تسبب حوالي )
من الحوادث المينية، وكل ذلك يؤدي إلى خفض القدرة اإلنتاجية لمفرد والتأثير السمبي عمى الناحية 

 االقتصادية.

ى االقتصاد القومي لمدولة، لذلكيجب أخذ ىذا وبدييي أن ضعف اإلنتاج وانخفاضو يؤثر بالضرورة عم
العامل بعين االعتبار وتأمين بيئة سميمة خالية من التموث، في أماكن العمل، حتى تتحقق الغاية المرجوة 

 (34)واليدف المنشود من العمل واإلنتاج.

 

  

                                                        

 .97( اٌؼٛزارٛثبطٟٙ، ِطجغ ؼبثك، ص34)
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 تمارين:

 من األسباب التي أدت إلى حدوث ثقب األوزون:  اشر إلى اإلجابة الصحيحة:

 البراكين بما تنفثو من حمم.  .1
 األمطار الحمضية.  .2
 عادم الطائرات التي تطير بسرعة أكبر من الصوت.  .3
 حرائق الغابات. .4

 .3الجواب الصحيح رقم 
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 التعميمية السادسةالوحدة 
 النظام القانوني لحماية البيئة الهوائية

  

  الكممات المفتاحية:
 اتفاقية دولية. –نظم رصد  –تدابير  –خطر  –وسائل مكافحة  –حماية 

 

  الممخص:
وضعت الدول عددًا من الوسائل لمكافحة تموث اليواء عمى الصعيد الوطني منيا )تقميل عادم السيارات، 

حظر حرق القمامة، حماية اليواء في المحال العامة، زيادة المساحات تنقيص غازات المشروعات، 
الخضراء واستخدام مصادر الطاقة النظيفة وغيرىا(. وفي مجال مواجية مشكمة التموث الضوضائي 
اعتمدت الدول عمى وسائل تقنية لتخفيف حدة الضوضاء، إضافة إلى إصدار العديد من التشريعات 

الدولي تم إقامة نظم الرصد البيئي ونظم مقاييس  4الضوضائي. وعمى الصعيد لحماية البيئة من التموث
ومستويات تموث البيئة اليوائية إضافة إلى إبرام العديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة 

 اليوائية.
 

 األهداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 التعرف عمى وسائل مكافحة اليواء عمى الصعيد الوطني.  .1
 التعرف عمى الوسائل التقنية والتشريعية لمواجية الضوضاء.  .2
 التعرف عمى أىم التدابير الفنية واالتفاقيات الدولية لحماية البيئة اليوائية. .3
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 النظام القانوني لحماية البيئة الهوائية
متعددة في سعييا نحو حماية البيئة اليوائية، تقوم في جممتيا عمى محاولة القضاء تتبع الدول وسائل 

عمى أسباب التموث أو التخفيف من حدتيا، كذلك تبذل الدول جيودًا قانونية حثيثة في ىذا المجال عن 
 لجزاء.طريق القوانين واألنظمة التي تحول نتائج البحوث العممية إلى أسموب ممزم يتبعو الكافة خشية ا

ضافة إلى ذلك اتخذت بعض التدابير الفنية لحماية البيئة اليوائية عمى المستوى الدولي، وقد تبمورت  وا 
 الجيود الدولية لحماية البيئة اليوائية في عقد العديد من االتفاقيات الدولية لحماية ىذه البيئة.

 

 وسائل مكافحة تموث الهواء

 تقميل عادم السيارات: -أولً 
السيارات من أىم أسباب تدىور حالة اليواء لماتنفثو فيو من غازات كأول أوكسيد الكربون السام أصبحت 

 وثاني أوكسيد الكربون والنتروجين.

وقد تجاوز عدد المركبات التي تتحرك في شوارع أغمب دول العالم الحد المناسب الذي يمكن أن تستوعبو 
 ة.البيئة وتعالجو تمقائيًا بإمكانياتيا الذاتي

وتعاني معظم الدول من ىذه المشكمة وآثارىا الخطيرة، ويمكن تقميل المخمفات الغازية لمسيارات عن طريق 
 إنقاص عددىا وتحسين نوعيتيا من حيث ما يصدر عنيا من عادم.

فيجب العمل عمى الحد من السيارات التي تجوب الشوارع والطرقات، بما تنفثو من سموم ضارة تنتج عن 
تراق الداخمي لوقودىا النفطي، ومما يساعد عمى ذلك إقامة شبكة مواصالت عامة نظيفة ال عممية االح

تخرج دخانًا، كالمترووالترام وغيرىا من وسائل المواصالت الكيربائية المستخدمة استخدامًا كبيرًا في المدن 
 األوروبية واألمريكية.
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ومن الوسائل القانونية إلنقاص عدد السيارات، 
د عمى استخراج رخص تشغيميا، وفرض وضع القيو 

الضرائب والرسوم عمييا، وزيادة أسعار وقودىا، 
وذلك بعد مراعاة ظروف وسائل المواصالت البديمة 

 (1)المتاحة.

كما يجب تحسين السيارات من حيث تخفيض ما 
يصدر عنيا من عادم، ويتم ذلك من الناحية 
 القانونية، عن طريق وضع القواعد التشريعية التي
توجب عدم تجاوز عادم السيارات نسبًا معينة، 
بحيث تمتنع إدارة المرور عن منح ترخيص تشغيل 
السيارة إذا زادت نسب غازات العادم عن النسب 

 المقررة.

 

وىذا أمر ممكن فعاًل في البالد المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية واليابان، بحيث كان من نتائج ىذه 
ت صناعة السيارات بإدخال التعديالت الالزمة عمييا بما من شأنو تخفيض غازات التشريعات قيام شركا

 العادم.

وال شك أن النجاح في تقميل وتنقية عادم السيارات يعني خفض نسبة تموث اليواء وما ينجم عنو من 
من / 36أضرار. ولو استعرضنا الموقف التشريعي من ىذا األمر، نرى المشرع المصري في المادة /

ال يجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات ينتج »قد نص عمى أنو  1994لسنة  4قانون البيئة رقم 
 «.عنيا عادة يجاوز الحدودالتي تقررىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون

وتعد عممية قياس نسبة العادم الناتج عن تشغيل اآلالت أو المحركات أو المركبات من المسائل الفنية 
قيقة التي تحتاج إلى االستعانة بأجيزة قياس فنية تحدد السرعة الخاممة أو القصوى لممحرك ونسبة الد

 العادم المنبعث منيا.

وقد عاقب المشرع كل من استخدم آالت أو محركات أو مركبات ينتج عنيا عادم يجاوز الحدود 
جنيو وال تزيد عمى ثالثمائة جنيو،  المنصوص عمييا بالالئحة التنفيذية، بالغرامة التي ال تقل عن مائتي

                                                        

 .115اٌؼظش، ِشخغ عبثك، ص( د. حغٓ شحبرٗ، اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ف١شٚط 1)
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ولممحكمة أن تحكم بوقف الترخيص لمدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد عمى ستة أشير، وفي حالة العود 
 / من قانون البيئة.86يجوز الحكم بإلغاء الترخيص وذلك طبقًا لممادة /

/ ف 86في مادتو رقم / 2004لعام  31وفي سوريا نجد المشرع قد نص في قانون السير والمركبات رقم 
أ+ب عمى أنو يجب أن يكون االحتراق كاماًل في المحرك، ويمنع خروج دخان مزعج عمى أن يتم تحديد 
ذلك بوساطة جياز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بيا وشروط الحماية بقرار من وزير النقل. 

شتمان( ولتصريف الغاز مركبًا بطريقة تحول كما يجب أن تكون كل مركبة آلية مجيزة بعادم لمصوت )اي
دون وقوع الغازات المنطمقة منو عمى الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أوتطمق منو بحسب إرادة 

 السائق.كما أنو ال يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعممي الطريق.

تركيب العادم أو تركيبو  / من قانون السير والمركبات عمى عدم199وقد عاقب المشرع في المادة /
بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة بسحب إجازة السير 

 ل.س(. 1000حتى إزالة المخالفة وبالغرامة بمقدار )

 

 تنقيص غازات المشروعات: -ثانياً 
إلى غيرىا، خاصة يتركز مصدر مموثات اليواء الصناعية في أماكن وجود المصانع، وينتشر منيا 

المناطق المجاورة. ولعل أخطر الغازات المموثة لميواء ىو غاز ثاني أوكسيد الكبريت ألنو يختمط باليواء 
المشبع بالبخار ويتفاعل معو مكونًا أحماضًا كبريتية، تتعمق في اليواء عمى ىيئة رذاذ دقيق، أو تتجمع 

 جدًا بالصحة وتسبب العديد من األمراض. عمى األجسام الدقيقة السابحة في اليواء، وىي ضارة

وقد استمزم التقدم التقني الحديث والتوسع في الصناعة في مختمف دول العالم استخدام كثير من المواد 
الكيماوية الخطيرة التي يمكن أن تنطمق في اليواء في صورتيا الغازية، فتموث البيئة وتمحق أضرارًا كبيرة 

 ودي بحياة كثير من الناس، ومن أمثمة ىذه الغازات النشادر والكمور.بالكائنات الحية، بل وقد ت

ونظرًا لما تحويو غازات المشروعات المختمفة من المواد الضارة، فإن مكافحة تموث اليواء تقتضي تقميل 
 كمية الغازات وتخميصيا من أكبر قدر ممكن من ىذه المواد الضارة.

، عددًا من األحكام الرامية إلى حماية اليواء 1994لسنة  4رقم  وفي مصر، أورد المشرع في قانون البيئة
 من غازات المصانع والمشروعات:
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فاشترط في الموقع الذي يقام عميو المشروع أن يكون مناسبًا لنشاط المنشأة، بحيث تكون جممة التموث 
لتنفيذية ليذا الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بيا وفقًا لالئحة ا

 (2)القانون.

وألزم القانون المسؤولين عن المنشآت الخاضعة ألحكامو، في ممارستيا ألنشطتيا، بعدم انبعاث أو تسرب 
 (3)مموثات اليواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بيا في القوانين والموائح.

و غيرىا، سواء أكان في غرض وأوجب القانون عمى المسؤولين، عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أ
الصناعة أو توليد الطاقة أو اإلنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات واألبخرة 
الضارة الناتجة في الحدود المسموح بيا. كما ألزم المسؤول عن النشاط باتخاذ جميع االحتياطات لتقميل 

حة التنفيذية تمك االحتياطات، والحدود المسموح بيا، كمية المموثات في نواتج االحتراق. وتبين الالئ
 (4)ومواصفات المداخن وغيرىا من وسائل التحكم في العوادم الغازية المنبعثة عن االحتراق.

وقد جعل المشرع عقوبة مخالفة ىذه النصوص، ىي الغرامة التي ال تقل عن ألف جنيو وال تزيد عمى 
 (5)ن العقوبة ىي الحبس والغرامة المذكورة.عشرين ألف جنيو، وفي حالة العود تكو 

كذلك أوجب قانون البيئة المصري عمى القائمين عمى إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كان في حالتيا 
 (6)الغازية أو السائمة أو الصمبة، أن يتخذوا جميع االحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

، أصحاب المصانع والمنشآت والورش والنشاطات التي 2002يئة السوري لعام وفي سوريا، ألزم قانون الب
تطمق انبعاثات مموثة لمبيئة تركيب أجيزة عمييا لمنع انتشار تمك المموثات منيا والتحكم في الجزيئات 
 الصمبة قبل انبعاثيا من المصنع أو المنشأة أو الورشة في الجو إلى الحد المسموح بو بموجب التعميمات

 (7)التي يصدرىا مجمس حماية البيئة ليذه الغاية.

وكل من ارتكب مخالفة من المخالفات السابقة ولم يقوم بإزالتيا خالل المدة المحددة لو من قبل وزير 
البيئة أو من يفوضو بذلك، فمموزير أن يحيل المخالفة إلى القضاء ولممحكمة إصدار القرار بإغالق 

عمى المخالف بالحبس لمدة ال تزيد عن شير وبغرامة من عشرة آالف ليرة األماكن المذكورة والحكم 

                                                        
(

2
 .1994ٌغٕخ  4/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّظشٞ سلُ 34( َ /

 .1994ٌغٕخ  4/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّظشٞ سلُ 35( َ /3)

 .1994ٌغٕخ  4/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّظشٞ سلُ 40( َ /4)

 / ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّظشٞ.87( َ /5)

 / ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّظشٞ.33( َ /6)

 .2002ٌؼبَ  50ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌغٛسٞ سلُ  27/1( َ /7)
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لزامو بإزالة المخالفة خالل المدة التي تحددىا لو وتغريمو مبمغًا من  سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية وا 
دة خمسة آالف ليرة سورية إلى عشرة آالف ليرة سورية عن كل يوم يتخمف فيو عن إزالتو المخالفة بعد الم

المحددة إلزالتيا. وفي حال تكرار المخالفة لممرة الثانية تضاعف العقوبة، وفي حال تكرارىا لممرة الثالثة 
 (8)وما بعد يقضى بثالثة أمثال العقوبة.

 

 حظر حرق القمامة والمخمفات:-ثالثاً 
المنزلية الصمبة، تقوم السمطات البمدية في كل مدينة يوميًا بجمع كميات كبيرة من القمامة أو النفايات 

حفاظًا عمى النظافة العامة ووقاية من انتشار األمراض. وقد أخذت مصانع معالجة القمامة باالنتشار في 
كثير من دول العالم، وبدأت تجد طريقيا إلى بعض الدول النامية، التي ال يزال أغمبيا يعتمد في التخمص 

رغم مضارىا، وتكتفي بتجديد أماكن الحرق عمى من القمامة عمى طريقة الحرق باعتبارىا أيسر الطرق 
 سبيل الحصر.

وتمقى مشكمة التخمص من النفايات اىتمامًا شديدًا ىذه األيام في كل مكان، بعد أن فطن اإلنسان إلى 
 حدة مشكمة التموث، وخطورتيا عمى صحتو وسالمتو، وضررىا البالغ عمى البيئة المحيطة بو.

مامة والمخمفات الصمبة، فقد تدفن ىذه المخمفات في باطن األرض، في وىناك عدة طرق لمتخمص من الق
أماكن منعزلة بعيدة عن العيون، كما قد تحرق ىذه المخمفات في أفران خاصة، كما قد تطحن قمامة 
المنازل وتمقى في مياه الصرف الصحي لممدن في بعض الحاالت، ومما ال شك فيو أن جميع ىذه 

 ضارة عمى البيئة. الوسائل ذات آثار سمبية

وىناك طريقة حديثة لمتخمص من القمامة والنفايات تعتمد عمى إعادة استخدام المخمفات، ومن خالل ىذه 
الطريقة تفرز المخمفات وتفصل مكوناتيا كل عمى حدة، وترسل المخمفات المعدنية إلى مصانع الصمب 

 (9)الصغيرة، حيث يعاد تصنيعيا إلى منتجات جديدة.

المخمفات الزجاجية ويعاد استخداميا لصناعة أنواع رخيصة من الزجاج البني أو األخضر،  كذلك تفصل
أما األوراق وبقية المواد السيمموزية، فتجمع وترسل إلى مصانع الورق حيث يتم تصنيعيا، ويصنع منيا 

 (10)بعض صناديق التغميف وأوراق الكرتون.
                                                        

 ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌغٛسٞ. 27/3،2( َ /8)

ِٚب  28( د. سِضبْ ثط١خ، اإلداسح اٌح١ٍخ ٚدٚس٘ب فٟ حّب٠خ اٌج١ئخ، ٚسلخ ػًّ ِمذِخ ٌٍّؤرّش اٌؼشثٟ اٌثبٌش ٌإلداسح اٌج١ئ١خ، ِشخغ عبثك، ص9)

 ثؼذ٘ب.
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يحظر »عمى أنو  1994لسنة  4قانون البيئة رقم / من 37وفي مصر، نجد المشرع قد نص في المادة /
إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخمفات الصمبة إال في األماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن األماكن 
السكنية والصناعية والزراعي والمجاري المائية.. وتمتزم الوحدات المحمية باالتفاق مع جياز شؤون البيئة 

 (11)«.معالجة القمامة والمخمفات الصمبة طبقًا ألحكام ىذه المادة بتخصيص أماكن إلقاء أو

 

 ترشيد استخدام المبيدات: -رابعاً 
من أسباب تموث اليواء كذلك المبيدات التي ترش في الحقول لمقاومة الحشرات وبعض الكائنات الضارة، 

 يو من سميات قاتمة.ويستنشقيا كثير من الناس مع اليواء فتؤدي إلى أضرار كبيرة نظرًا لما تحو 

ونحن نعتقد أن المشرع يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا لمحد من تموث اليواء بالمبيدات، الحتوائيا عمى 
تركيبات كيماوية غريبة عن الطبيعة، ضارة باإلنسان الذي اخترعيا، وبغيره من الكائنات الحية التي 

در المستطاع، وعدم السماح بيا إال إذا ثبت تتعرض ليا، وذلك بالحد من استخدام المبيدات الكيماوية ق
عدم جدوى استخدام وسائل المكافحة األخرى البديمة، وأىميا المكافحة البيولوجية والمكافحة اليدوية. وفي 
حالة االضطرار إلى استخدام المبيدات فيجب عدم الترخيص باستعمال األنواع الخطيرة شديدة التمويث 

 .لميواء واختيار أقميا ضرراً 

ويجب وضع الضوابط القانونية لضمان السالمة من آثار المبيدات، سواء في مرحمة نقميا أو تخزينيا أو 
رشيا. ويجب عدم االعتماد عمى ريش المبيدات جوًا بواسطة الطائرات إال في حالة الضرورة وعدم وجود 

المبيدات، ويتجاوز أىدافو،  البدائل األقل ضررًا، نظرًا ألن الرش بيذه الطريقة يوسع من دائرة انتشار
ويتطاير مع اليواء الذي يستنشقو اإلنسان والحيوان رغم كل التحذيرات، وتترتب عميو أضرار كبيرة تصيب 

 الكائنات الحية باألمراض المختمفة.

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 .206( د. أحّذ ِذحذ إعالَ، ِشخغ عبثك، ص10)

إٌٝ حشق اٌمّبِخ وٛع١ٍخ ٌٍزخٍض  1994( ٔحٓ ٔغزغشة إشبسح اٌّششع اٌّظشٞ فٟ لبْٔٛ حّب٠خ اٌج١ئخ ٚ٘ٛ لبْٔٛ حذ٠ش ٔغج١بً طذس ػبَ 11)

ِخ أٚ ٌمّبِٕٙب، دْٚ أْ ٠ش١ش إٌٝ رأل١ذ ٘زٖ اٌٛع١ٍخ اٌضبسح، أٚ إٌضاَ اٌّح١ٍبد أٚ غ١ش٘ب ِٓ اٌدٙبد اٌّؼ١ٕخ رذس٠د١بً، ثئلبِخ ِظبٔغ ٌّؼبٌدخ ا

 إػبدح رذ٠ٚش٘ب، ٌٚٛ وخطٛح أٌٚٝ ػٍٝ اٌطش٠ك اٌظح١ح ٌحً اٌّشىٍخ.
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 حماية الهواء في المحال العامة: -خامساً 
لك باستخدام عدة وسائل تحرص معظم الدول عمى مكافحة تموث اليواء داخل المحال العامة وذ

 نستعرضيا فيما يمي:

 استمزام التهوية الجيدة:-1
تستمزم القوانين والموائح بالنسبة لممحالت العامة أن تكون التيوية جيدة. واألصل ىو االعتماد عمى 

ويشترط في الغالب أال تقل (12)التيوية الطبيعية، فال تستخدم التيوية الصناعية إال إذا تعذرت األولى.
 مساحة فتحات التيوية عن سدس مساحة األرضية.

، بشأن 1957لسنة  424وفي مصر، اىتم المشرع بيذه المسألة، فنصت المادة العاشرة من القرار رقم 
االشتراطات الواجب توافرىا في المحال العامة، عمى أن تكون وسائل اإلضاءة والتيوية في المحال وفقًا 

 لالشتراطات اآلتية:

كافية لإلضاءة والتيوية بحيث تكون مساحة ما يفتح منيا عمى اليواء الطمق مباشرة، تعمل فتحات  -أ 
مساٍو لسدس مساحتو األرضية عمى األقل في مجال المطاعم والمقاىي وما في حكميا، ولعشر 

 مساحة األرضية عمى األقل في مجال الفنادق وما في حكميا.

طى بطريقة ال ينتج عنيا نقص في اإلضاءة إذا وجدت فتحات لإلضاءة والتيوية باألسقف، فتغ -ة 
 أو التيوية المطموبين.

تكون التيوية ذات تيار جاٍر في المحال أو األماكن التي تكون أرضيتيا منخفضة عن منسوب  -ج 
 سطح األرض المجاورة، مع تقريب الحافة العميا لمفتحات من السقف.

/ في األماكن العامة المغمقة وشبو 45/في المادة  1994لسنة  4ويشترط قانون البيئة المصري رقم 
أن تكون مستوفية لوسائل التيوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان، وقدرتو  –بصفة عامة  –المغمقة 

االستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيو، بما يضمن تجديد اليواء ونقائو واحتفاظو بدرجة مناسبة. وذلك 
بوسائل تيوية طبيعية كالنوافذ واألبواب، أم صناعية كالمراوح ومكيفات بطبيعة الحال سواء تعمق األمر 

 اليواء.

                                                        

 ( سغُ أْ اٌز٠ٛٙخ اٌظٕبػ١خ لذ رىْٛ أٔغت ٚأخذٜ، فٟ اٌجالد اٌحبسح، وّب ٘ٛ شأْ دٚي اٌخ١ٍح اٌؼشثٟ، ح١ش ٠ّىٓ أْ رظً دسخخ اٌحشاسح ف12ٟ)

 خ ٚال ٠ّىٓ االعزغٕبء ػٕٙب.اٌظ١ف إٌٝ خّغ١ٓ دسخخ ِئ٠ٛخ، فئْ اٌز٠ٛٙخ اٌظٕبػ١خ اٌّجشدح الصِ
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وقد عاقب المشرع عمى مخالفة ذلك بغرامة ال تقل عن ألف جنيو وال تزيد عمى عشرين ألف جنيو، وفي 
 (13)حالة العود تكون العقوبة ىي الحبس والغرامة سالفة الذكر.

 اشتراط المداخن العامة:-2
بعض المحالت تستخدم النار والوقود بحكم طبيعة عمميا، وذلك كالمطاعم والمقاىي ومحالت  نظرًا ألن

الحدادة، فقد أوجبت لوائح الضبط أن يكون مكان النار في المحالت العامة معدًا بطريقة خاصة من 
محل أو شأنيا تجميع الدخان وتوجييو إلى مدخنة عالية، وذلك حتى ال يموث الدخان اليواء في داخل ال

 في األماكن المصيقة أو المجاورة لو.

بشان االشتراطات الواجب توافرىا في  1957لسنة  424/ من القرار رقم 23وفي مصر، نصت المادة /
 إذا وجدت بالمحل نار أو مدخنة وجب استيفاء االشتراطات اآلتية:»المحال العامة عمى أنو 

حويل الدخان كمو إلى مدخنة ترتفع مترين أعمى أن تكون محالت نار ثابتة، وبكيفية يمكن معيا ت - أ
مترًا، مركزىا المدخنة ويركب في نيايتيا  25سطح أي بناء يقع في نطاق دائرة نصف قطرىا 

 كرارة وخزان ىباب، ويراعى في مكان الخزان أن يكون في متناول اليد ليسيل تنظيفو.

يقوم مقام ذلك، إذا كانت داخل  أن تكون المداخن من الفخار المبني حولو بسمك كاٍف، أو ما - ة
 «المناور التي تطل عمييا فتحات األدوار العميا عدا ما كان منيا خاصًا بدورات المياه والمطابخ.

كان لممشرع الجزائي دور في ىذا الموضوع، فنص عمى أن يعاقب بغرامة ال تجاوز مائة جنيو كل  كذلك
 (14)أو المعامل التي تستعمل فييا النار.من أىمل في تنظيف أو إصالح المداخن أو األفران 

 منع التدخين في وسائل النقل العام واألماكن العامة المغمقة:-3
يعتبر التدخين من أىم أسباب تموث اليواء في األماكن العامة المغمقة كدور السينما والمسارح، والمصالح 

 الحكومية التي يتردد عمييا الجميور، ووسائل المواصالت العامة.

ذا كان اإلنسان حرًا في أن يدخن، ويسبب لنفسو بنفسو األضرار المعروفة لمتدخين من إضعاف كفاءة و  ا 
الرئتين عمى التبادل الغازي، والتعرض لإلصابة بأمراض السرطان أو القرحة أو فقدان الشيية، فإنو يجب 

ائره وتحميل مضاره دون أال يفرض عمى اآلخرين المتواجدين معو في األماكن العامة، استنشاق دخان سج

                                                        

 .1994/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌّظشٞ ٌؼبَ 87( َ /13)

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌّظشٞ. 377/2( اٌّبدح /14)
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ذنب أو إرادة، ىذا ما يطمق عميو التدخين السمبي، وقد حذرت الوكالة األمريكية لحماية البيئة من خطورة 
 (15)ىذا النوع من التدخين الال إرادي وقالت أنو أشد سمية من الزرنيخ.

ولكن قاعدة منع التدخين  لذلك تحترم القوانين ولوائح الضبط التدخين في المحالت العامة كقاعدة عامة،
 قمياًل ما يحترم في بالدنا مع األسف الشديد، لضعف الرقابة، أو لعدم كفاية الجزاء.

وفي مصر، اىتم المشرع بمشكمة التدخين، وقد نصت المادة السادسة من قانون الوقاية من أضرار 
واألماكن العامة  (16)،يحظر التدخين في وسائل النقل العام»عمى أنو  1982لسنة  52التدخين رقم 

التي يصدر بتحديدىا قرار من وزير الدولة لمصحة. ويعاقب كل من يخالف أحكام ىذه المادة (17)والمغمقة،
بالحبس مدة ال تجاوز أسبوعًا وبغرامة ال تقل عن خمسة جنييات وال تزيد عن عشرين جنييًا، أو بإحدى 

 «.ىاتين العقوبتين

يمتزم المدير المسؤول »/ منو عمى أنو 46نص في المادة / 1994لسنة  4وعندما صدر قانون البيئة رقم 
عن المنشأة باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمنع التدخين في األماكن العامة المغمقة، إال في الحدود المسموح 
بيا في التدخين الممنوح ليذه األماكن. ويراعى في ىذه الحالة تخصيص حيز لممدخنين ال يؤثر عمى 

 «.في األماكن األخرى، ويحظر التدخين في وسائل النقل العاماليواء 

وقد رفع المشرع العقوبة إلى الغرامة التي ال تقل عن ألف جنيو وال تزيد عمى عشرين ألف جنيو في حالة 
عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بعدم التدخين في األماكن العامة المغمقة، وجعل العقوبة ىي 

ال تقل عن عشرة جنييات وال تزيد عن خمسين جنييًا بالنسبة لكل من يدخن في وسائل النقل  الغرامة التي
العام، وفي حالة العود تكون العقوبة ىي الحبس باإلضافة إلى الغرامات سالفة الذكر، وذلك طبقًا لنص 

 / من القانون.87المادة /

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 61( ِجشٚن إٌدبس، ِشخغ عبثك، ص15)

فٟ رٌه ٚعبئً إٌمً اٌزٟ رغزخذِٙب ( ٠مظذ ثٛعبئً إٌمً اٌؼبَ، وً ٚع١ٍخ ٍِّٛوخ ٌٍذٌٚخ أٚ ٌغ١ش٘ب، رغزخذَ فٟ ٔمً أفشاد اٌشؼت. ٠ٚذخً 16)

 اٌٛصاساد ٚا١ٌٙئبد ٚٚحذاد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبص فٟ ٔمً اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ِٓ ٚإٌٝ أِبوٓ ػٍُّٙ.

فٟ شأْ  1982ٌغٕخ  52ثئطذاس اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍمبْٔٛ سلُ  1982ٌغٕخ  1ساخغ ٔض اٌّبدح األٌٚٝ )اٌفمشح ٖ( ِٓ لشاس ٚص٠ش اٌظحخ سلُ 

 ضشاس اٌزذخ١ٓ.اٌٛلب٠خ ِٓ أ
(

17
ظظخ ( ٠مظذ ثبألِبوٓ اٌؼبِخ اٌّغٍمخ اٌزٟ ٠حظش ف١ٙب اٌزذخ١ٓ، خ١ّغ األِبوٓ اٌؼبِخ اٌّغٍمخ اٌزٟ ٠ؤِٙب اٌشؼت، ٚرٌه فٟ غ١ش األِبوٓ اٌّخ

 ٌٍزذخ١ٓ ف١ٙب. ساخغ )اٌفمشح د( ِٓ اٌّبدح عبٌفخ اٌزوش.

اٌمبْٔٛ لذ أض١فذ ٌٗ ٚاٚ اٌؼطف عٙٛاً ِٓ غ١ش لظذ. ف١ظ اٌّمظٛد حظش اٌزذخ١ٓ فٟ اٌزٞ ٚسد ثٕض « األِبوٓ اٌؼبِخ اٌّغٍمخ»٠ٚجذٚ أْ رؼج١ش 

فمظ، ٚ٘ٛ األِبوٓ اٌؼبِخ غ١ش اٌّغٍمخ وبٌحذائك اٌؼبِخ ٚإٌّزض٘بد ٚشٛاطئ اٌجحبس، ٚإّٔب اٌّمظٛد ٘ٛ حظش اٌزذخ١ٓ فٟ األِبوٓ اٌؼبِخ ٚاٌّغٍمخ 

ز٠خ. أِب اٌزذخ١ٓ فٟ األِبوٓ اٌؼبِخ اٌّفزٛحخ فغ١ش ِحظٛس، ألْ أدخٕخ اٌغدبئش رزطب٠ش ِٕٙب ِب ٠زفك ِٕٚطك األِٛس ِٚب خبءد ثٗ اٌالئحخ اٌزٕف١

 ٠ٚزدذد ف١ٙب اٌٙٛاء.
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ينما فرض عقوبة عمى المدير المسؤول ويالحظ أن المشرع قد أغفل توقيع عقوبة عمى المدخن نفسو، ب
عن المنشأة، وىذا يتطمب تدخل تشريعي لفرض عقوبة عمى المدخن، وأن تقتصر مسؤولية المدير 

 المسؤول عمى قيامو بتخصيص حيز لممدخن داخل المنشأة بما ال يؤثر عمى اليواء في باقي المنشأة.

لقاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ ا 2009لعام  62وفي سوريا، نجد المرسوم التشريعي رقم 
وأصبح نافذًا اعتبارًا من  11/10/2009وتقديميا في األماكن العامة، وقد صدر ىذا المرسوم في 

21/4/2010. 

 ولو عدنا إلى أحكام ىذا المرسوم فإننا نالحظ النقاط التالية:

 األماكن التي يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها فيها: -أ
المحال العامة: وىي األماكنالمعدة لتقديم الطعام، والمرطبات أوالمشروبات بأنواعيا بقصد في  -1

تناوليا في نفس المكان وىي تشمل المطاعم، المقاىي، الحانات وغيرىا من األماكن 
 المشابية.

 ب/ من المرسوم: -/أ2وكذلكفي األماكن العامة التالية: وفقًا لممادة / -2

الجامعات  -ورياض األطفال والمعاىد والمؤسسات التربوية األخرى )المدارس ودور الحضانة
ومراكز  الحكومية والخاصة والمنشآت التعميمية األخرى بما فيو المعاىد العميا والمتوسطة

المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات –التدريب الميني 
يل الطبي والمؤسسات الصحية األخرى العامة أو وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأى

دور العبادة  ما  -الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في مواسم الحصاد–الخاصة 
 -األندية والصاالت الرياضية المغمقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعيا -يتبعيا

خزين أو بيع أو نقل أو توزيع أماكن ت -وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر
المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات  -المصاعد الكيربائية -المحروقات والغاز

المحال العامة المغمقة كصاالت اإلنترنت(  -العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية األخرى
ت واألنشطة التدريبية عممًا أن التدخين يمنع أثناء االجتماعات والمؤتمرات والمحاضرا

 والندوات الرسمية.
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 األماكن التي يسمح بالتدخين فيها: -ب
ج/ من المرسوم: تقوم الجيات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التيوية -2حسب أحكام المادة /

مخصص لممدخنين وتضع عمى ىذه األماكن شارة مسموح التدخين ويمنع التدخين في غير ىذا المكان 
المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية  -كن: السجون وأماكن التوقيفوأىم ىذه األما

األماكن التي  -ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب
 تشغميا الجيات الحكومية وجيات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المينية وكذلك الجمعيات

 والروابط غير الحكومية.

/ من المرسوم عمى أصحاب المحال العامة أو مستثمرييا الراغبين 5وحسب أحكام المادة /
بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من األماكن غير المغمقة لممدخنين بنسب محددة من مساحة 

الكافية في المكان المخصص المحل العام وعمييم اتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة لضمان التيوية 
لممدخنين. كما أن أصحاب الفنادق أو مستثمرييا الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفًا ضمن 
فنادقيم لممدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون ضمن أدوار خاصة بالمدخنين. كذلك 

 ف المخصصة لغير لمدخنين.عمييم أن يمتزموا بوضع شارة منع التدخين عمى أبواب الغر 

وبالنسبة لمعقوبات المفروضة عمى المخالفين ألحكام ىذا المرسوم التشريعي: يعاقب العاممون في 
/ من ىذا المرسوم التشريعي بإحدى 2الجيات العامة الذين يخالفون في أماكن عمميم أحكام المادة /
. كما 50/2004اممين في الدولة رقم العقوبات المسمكية المنصوص عمييا في القانون األساسي لمع

/ من ىذا 2يعاقب العاممون في القطاع الخاص والمشترك الذين يخالفون في أماكن عمميم أحكام المادة /
المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التأديبية المنصوص عمييا في أنظمة العمل التي يخضعون ليا، 

من ىذا المرسوم التشريعي يعاقب كل من يخالف  12لمادة ب( من ا-ومع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ
( ل.س ويتم ضبط ىذه المخالفات 2000/ من ىذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارىا )2أحكام المادة /

 من قبل الجيات المعنية.

كما يعاقب أصحاب المحال العامة أو مستثمرىا ذات الصمة بالطعام والشراب الذين يخالفون 
(ل.س كما يعاقب مرتادو 25000/ من ىذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارىا )5دة /أحكام الما

(ل.س وذلك حسب أحكام المادة 2000المحال العامة الذين يخالفون المادة المذكورة بغرامة مقدارىا )
 .2009لعام  62أ/ من المرسوم التشريعي رقم -15/
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دخنين في بالدنا يتزايد يومًا بعد يوم، ولكن ومع ذلك، ورغم ىذه النصوص، فإن عدد الم
خصوصًا في أوساط الشباب والمراىقين وىو أمر يدعو لمقمق ويستدعي تضافر كل الجيود لمواجية ىذه 

 الظاىرة الخطيرة.

 حماية بيئة العمل: -سادساً 
حرص المشرع عمى حماية بيئة العمل من 
التموث، وحماية حق العامل في بيئة عمل 

السالمة الشخصية والمينية،  مالئمة تكفل لو
ووضع الضوابط الالزمة لبيئة العمل بما يتفق 

 مع معايير ىذه السالمة.

 4ففي مصر، وحسب أحكام قانون البيئة رقم 
أوجب المشرع عمى صاحب المنشأة  1994لسنة 

ضرورة اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تسرب أو 
انبعاث مموثات اليواء بمعدالت أعمى من النسب 
المسموح بيا، والتي تحددىا الالئحة التنفيذية 

 لقانون البيئة، سواء كان ناتجًا عن طبيعة 
 

المنشأة لنشاطيا أو بسبب خمل في أجيزتيا، وكذا توفير سبل الحماية الالزمة لمعاممين تنفيذًا ممارسة 
لشروط السالمة والصحة المينية، بما في ذلك اختيار اآلالت والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، 

ة الكافية وتركيب عمى أن يؤخذ في االعتبار مدة التعرض ليذا التموث، وعميو أن يكفل ضمانالتيوي
 (18)المداخن وغيرىامن وسائل تنقية اليواء.

وقد عاقب المشرع عمى اإلخالل بيذه االلتزامات بعقوبة الغرامة التي ال تقل عن ألف جنيو والتزيد عمى 
 (19)عشرين ألف جنيو، وفي حالة العود تكون العقوبة ىي الحبس والغرامة سالفة الذكر.

أة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لممحافظة عمى درجتي الحرارة والرطوبة داخل كما ألزم المشرع صاحب المنش
مكان العمل، بما ال يجاوز الحد األقصى والحد األدنى المسموح بيما، والذي تحدده الالئحة التنفيذية 

                                                        

 .1994ٌغٕخ  4/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ سلُ 43( َ /18)

 .1994ٌؼبَ  4/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ سلُ 87( ِبدح /19)

134 



لقانون البيئة، وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج ىذه الحدود يبقى عمى صاحب 
 (20)نشأة أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة لمعاممين من مالبس خاصة وغيرىا من وسائل الحماية.الم

المتعمق بتنظيم العمل في  2010لعام  17/ من القانون رقم 233وفي سوريا، نجد المشرع في المادة /
سبة لحماية القطاع الخاص والتعاوني المشترك، قد ألزم صاحب العمل باتخاذ جميع االحتياطات المنا

عمالو من مختمف األخطار الفورية والمزمنة والمؤجمة المرافقة لطبيعة وبيئة وظروف العمل في نشأتو، 
وعميو أن يتبع في ذلك مختمف المعايير والتعميمات الخاصة بحماية عمالو والمقررة بموجب القوانين 

 واألنشطة النافذة، والسيما ما يمي:

 لوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يمي:تأمين بيئة العمل بما يكفل ا -أ 

 الحرارة والبرودة. -1

 الضوضاء واالىتزازات. -2

 اإلشعاعات الضارة والخطرة. -3

 اإلضاءة. -4

 تغييرات الضغط الجوي. -5

 مخاطر االنفجار. -6

تأمين بيئة العمل لموقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ عن االصطدام بين جسم  -ة 
 أو أي جسم آخر.العامل وبين جسم صمب 

اتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر اإلصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات  -ج 
 والطفيمياتوسائر المخاطر البيولوجية.

تأمين وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصمبة  -د 
 والسائمة والغازية مع مراعاة ما يمي:

أقصى تركيز مسموح بو لممواد الكيميائية والمواد المسببة لمسرطان التي  عدم تجاوز -1
 يتعرض ليا العمال.
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 عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات الحد األعمى لكل منيا. -2

توفير االحتياطات الالزمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام  -3
 رة والتخمص من نفاياتيا.المواد الكيميائية الخط

االحتفاظ بسجل خاص لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات  -4
 الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد بيئة العمل ومدى تعرض العمال لخطر الكيماويات.

وضع بطاقة تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بيا االسم  -5
جراءات الع ممي والتجاري والتركيب الكيميائي ليا ودرجة خطورتيا واحتياطات السالمة وا 

الطوارئ المتعمقة بيا، وعمى المنشأة أن تحصل عمى ىذه البيانات من موّردىاعند 
 التوريد.

تدريب العمال عمى طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة لمسرطان  -6
 ىم بمخاطرىا وبطرق األمان والوقاية من ىذه المخاطر.وتعريفيم وتبصير 

/ بغرامة ال تقل 233/ من ذات القانون، كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة /269وقد عاقبت المادة /
 عن عشرة آالف ليرة سورية وال تزيد عمى خمسين ألف ليرة سورية.

 يفة:زيادة المساحات الخضراء واستخدام مصادر الطاقة النظ -سابعاً 
ومن أىم أسباب تموث اليواء أخيرًا، تقمص المساحات الخضراء نتيجة قيام اإلنسان باجتثاث الغابات 

 وتحويل األراضي الزراعية إلى أراضي بناء.

ومن ناحية أخرى، يؤدي استخدام مصادر الطاقة الحفرية وىي النفط والفحم، كوقود في مختمف المجاالت 
الغازات المنبعثة عن عممية االحتراق، ومن أىم مجاالت ىذا االستخدام، واألغراض، إلى تمويث اليواء ب

 التدفئة وطيي األغذية وبعض وسائل المواصالت.

ونستطيع أن نؤكد في ىذا المجال، أن األشجار تمعب دورًا كبيرًا في الحفاظ عمى نقاء اليواء وصالحيتو 
ك فإن زيادة المساحات الخضراء، وتشجيع وتوازن نسب مكوناتو من خالل عممية التمثيل الضوئي، لذل

التشجير، يسيم مساىمة فعالة في الحفاظ عمى نقاء البيئة، وخمق الوسط الصحي المالئم لإلنسان ليمارس 
وىو ما تحرص عميو معظم دول عالمنا المعاصر. وقد نص قانون النظافة  (21)فعالياتو وأنشطتو المختمفة
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منع قطع األشجار في الحدائق والطرقات والساحات العامة، عمى أنو ي 2004لعام  49السوري رقم 
 (22)ويعاقب بالغرامة من ألف إلى ثالثة آالف ليرة سورية كل من يخالف ىذا األمر.

أما بالنسبة لضرورة استخدام مصادر الطاقة النظيفة، فمما ال شك فيو أن ذلك سيسيم مساىمة فعالة في 
 ثو.المحافظة عمى اليواء واإلقالل من تمو 

حالليا  –بطريقة اقتصادية كمما أمكن  –وتسعى الدول المتقدمة إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة  وا 
محل مصادر الطاقة الحفرية ذات المخمفات المموثة لميواء. ومن أىممصادر الطاقة النظيفة، الشمس 

 والرياح، والمد والجزر والشالالت.

أن تحظر استخدام مصادر الطاقة الحفرية في أي مجال من  والبد أن نشير إلى أن الدولة ال تستطيع
المجاالت إال إذا تمكنت من الناحية الفنية، من إيجاد وسائل لمطاقة البديمة وتيسيرىا. ومن ذلك حظر 

 (23)تشغيل الباصات العامة بعد تشغيل وسائل النقل العامة التي تعمل بالكيرباء.

 

  

                                                        

 .2004ِٓ لبْٔٛ إٌظبفخ اٌغٛسٞ ٌؼبَ  38/2/أ ٚاٌّبدح /35( أظش اٌّبدح /22)

ء، ٚلذ ( ٔش١ش ٕ٘ب إٌٝ أْ ثؼض اٌذٚي اعزخذِذ اٌغ١بساد اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌغ١بساد اٌشّغ١خ. فبٌغ١بسح اٌىٙشثبئ١خ ٠طٍك ػ١ٍٙب ع١بسح اٌج١ئخ اٌخضشا23)
٘زا إٌٛع ِٓ اٌغ١بساد، ٚاٌجطبس٠بد اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب ٘زٖ اٌغ١بساد لٛاِٙب ِٓ ا١ٌٕىً ٚاٌىبد١َِٛ. ٚشحٓ اٌجطبس٠خ اثزىشد ِظبٔغ ١ٔغبْ ا١ٌبثب١ٔخ 

 وُ/عبػخ.250دل١مخ فمظ، ٚاٌشحٕخ اٌٛاحذح وف١ٍخ ثمطغ  ٠15غزغشق 

ٚ٘ٛ ِجٍغ ص١٘ذ ٌٛ لٛسْ ثّال١٠ٓ اٌذٚالساد أٌف دٚالس  15وُ، ٌُٚ ٠ىٍف إٔزبخٙب إٌٝ 400أِب اٌغ١بسح اٌشّغ١خ فمذ رّذ خشثزٙب فٟ لطغ ِغبفخ 

 اٌزٟ رٕفك فٟ عج١ً اثزىبس طشاص خذ٠ذ ِٓ اٌغ١بساد اٌزم١ٍذ٠خ.

ٌخ ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً أظش: د. سفؼذ ِحّذ اٌجغ١ٟٛٔ، اٌحّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍج١ئخ اٌّظش٠خ ِٓ أضشاس اٌزٍٛس إٌبرح ػٓ حشوخ اٌّشوجبد، سعب

 ِٚب ثؼذ٘ب. 376، ص2002اٌج١ئ١خ، خبِؼخ ػ١ٓ شّظ،  دوزٛساٖ، ِؼٙذ اٌذساعبد ٚاٌجحٛس
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 من التموث الضوضائيالحماية التقنية والتشريعية لمبيئة 

يمكن تنظيم مكافحة الضوضاء من خالل سياسة الدولة التي ترتكز عمى مجموعة من الحمول التقنية التي 
تساعد في القضاء عمى الضوضاء أو التخفيف من حدتيا، إضافة إلى المساندة الفعالة من البرلمان 

 افح التموث السمعي.والسمطة التنفيذية من خالل إصدار القوانين واألنظمة التي تك

 

 الحماية التقنية لمبيئة من التموث الضوضائي: -أولً 
لقد كان لمتقدم العممي آثارًا بالغة وممحوظة في مكافحة الضوضاء، من خالل التقنيات التي كشف عنيا. 
فكما أن ىذا التقدم ساعد عمى وجود الضوضاء، فإنو ساىم في ابتكار الوسائل والحمول لتخفيف حدة 

 وضاء.الض

 (24)ويمكن القول أن الحماية التقنية لمبيئة في مواجية الضوضاء، تعتمد عمى عدة طرق أىميا:

جراء تعديالت في تصميميا تقمل من أصواتيا  -1 تصميم آالت وماكينات أقل ضوضاًء وصوتًا، وا 
 ووضع صمامات لمنع خروج األصوات المزعجة منيا.

طريقة عمميا، أو إضافة بعض األجزاء الجديدة ليا  التحكم في اآلالت الموجودة بنفسيا، بتعديل -2
 والتي قد تمتص بعض الضجيج الصادر عنيا.

يمكن منع أو تقميل الضوضاء بتغيير الخامات المستخدمة في صناعة اآللة كاستخدام المطاط  -3
مثاًل بداًل من الحديد، أو وضع المطاط أو مواد عازلة لمصوت، عمى جدران المكان حتى تساعد 

امتصاص جزء من ضجيج اآلالت، ويعتبر حصر مصدر الضوضاء داخل جدران عازلة عمى 
لمصوت من الوسائل التي تستخدم بكثرة لحماية العمال في المصانع من ضوضاء اآلالت 

 والماكينات.

استخدام حاميات لحاسة السمع عند العمال بوضع واقي أذن أو سماعات تقمل من الضوضاء،  -4
 األذن الداخمية.وتمنع وصوليا إلى 
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يمكن بناء حجرات صغيرة من الزجاج العازل لمصوت، يجمس بيا العمال داخل العنابر في  -5
المصانع في فترات إلراحة سمعيم من الضوضاء الشديدة الموجودة بالعنبر، ويمكنيم منيا مراقبة 

 الماكينات.

يدة عن مصادر يجب أن تكون البيوت السكنية والمدارس ودور الحضانة والمستشفيات، بع -6
 الضوضاء، وخاصة الطرق السريعة المزدحمة بوسائط  النقل وخطوط سكك ا لحديد.

كم(، وبناء حوائط 30إبعاد المطارات عن المدن والمناطق اآلىمة بالسكان مسافة ال تقل عن ) -7
 صوتية مدرعة حول ميابط الطائرات.

ىو الحال في القطارات التي بالنسبة لمقطارات يمكن تغطية عجالت القطارات بالمطاط، كما  -8
 تسير تحت األرض )مترو األنفاق(.

بالنسبة لمسيارات تكون المكافحة عن طريق تركيب وسائل عزل الضوضاء فييا، وتشجيع إنتاج  -9
كواتم صوت المحركات وأجيزة االحتراق الداخمي، وتستطيع الدولة أن تخمق مضمارًا تتنافس فيو 

ضوضاء الصادرة عن محركات السيارات بطرق عديدة مصانع السيارات، لتخفيض مستوى ال
 مثل: تخفيض الجمارك عمى المواد األولية الالزمة لذلكن وتخفيض الضرائب عمى تمك السيارات.

االىتمام بتخطيط المدن وذلك بتعريض الشوارع وتشجيرىا وزيادة مساحة الحدائق المنتزىات  -10
لجأت كثير من المدن إلى عمل ما يسمى العامة داخل المدن، وخاصة المدن الصناعية، وقد 

 بالحزام األخضر حول المدن.

 الحماية التشريعية لمبيئة من التموث الضوضائي: -ثانياً  
 حظر المشرع األفعال المسببة لمضوضاء في قوانين مختمفة، وذلك كما يمي:

 عدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت:-1
، جميع الجيات واألفراد عند مباشرتيم لألنشطة 1994لسنة  4يئة رقم ألزم المشرع المصري في قانون الب

اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرىا، وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات، واستخدام آالت التنبيو ومكبرات 
 (25)الصوت بعدم تجاوزالحدود المسموح بيا لشدة الصوت.
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طة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرىا من ويجب عمى الجية اإلدارة المختصة بمنح الترخيص لألنش
المنشآت، أو تراعي بأن يكون مجموع األصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق 
الحدود المسموح بيا، والتأكد من التزام المنشأة باختيار اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وقد 

 (26)ئة الحدود المسموح بيا لشدة الصوت والمدة الزمنية لمتعرض لو.حددت الالئحة التنفيذية لقانون البي

وقد عاقب المشرع عمى مخالفة ىذه األحكام بعقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيو وال تزيد عمى 
خمسمائة جنيو، مع مصادرة المعدات واألجيزة المستخدمة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة 

 (27)لذكر.سالفة ا

عمى أن تحدد مصادر  2002لعام  50وفي سوريا، نجد أن المشرع قد نص في قانون البيئة رقم 
الضجيج ومواصفات الحد األعمى لتمك المصادر وبيان كيفية تجنبيا أو التقميل منيا إلى الحد األدنى 

الفقرة السابقة والتعميمات المسموح بو بيئيًا بموجب تعميمات يصدرىا مجمس حماية البيئة. وكل من يخالف 
الصادرة بموجبيا يعاقب بالغرامة من عشرة آالف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية وبالحبس لمدة 

 (28)ال تزيد عن شير أو بإحدى ىاتين العقوبتين.

 حظر استخدام أو تركيب مكبرات الصوت دون ترخيص وفقًا ألحكام قانون مكبرات الصوت:-2
 األفعال اآلتية: 1949لسنة  45المصري في قانون مكبرات الصوت رقم حظر المشرع 

استعمال أو تركيب مكبرات الصوت في محل عام أو خاص أو في المنازل أو في الحفالت،  -
 بحالة مؤقتة أو مستديمة، إال بناء عمى ترخيص سابق من المحافظة أو المديرية.

 (29)الترخيص من أجميا. استعمال مكبرات الصوت في غير األغراض التي صدر -

 استعمال مكبرات الصوت في إذاعة اإلعالنات، وال يجوز منح ترخيص ليذا الغرض. -

استعمال مكبرات الصوت خارج األماكن المعدة لذلك، ويجب أال يقل مسطحو عن مائتي متر وال  -
 يتجاوز صوتو الحاضرين.

                                                        

 .4/1994( ِٓ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ اٌج١ئخ سلُ 7( ِٓ اٌٍّحك سلُ )2( اٌدذٚي سلُ )26)

 .1994ٌؼبَ  4/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ سلُ 87( َ /27)

 .2002ٌؼبَ  50/ ِٓ لبْٔٛ اٌج١ئخ اٌغٛسٞ سلُ 26( َ /28)

ِٛاػ١ذٖ ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌششٚط اٌزٟ رشٜ اإلداسح فشضٙب ( ٠ٚج١ٓ فٟ اٌزشخ١ض ػذد ِىجشاد اٌظٛد اٌزٟ ٠شخض ثزشو١جٙب ِٚذح اعزؼّبٌٙب 29ٚ)

 / ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّشبس إ١ٌٗ.2ِحبفظخ ػٍٝ ساحخ اٌدّٙٛس ٚإِٔٗ. أٔظش اٌّبدح /
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غيرىم بتركيب األجيزة دون  قيام أصحاب المحال المعدة لتركيب مكبرات الصوت أو عماليم أو -
 التأكد من حصول صاحب الشأن عمى الترخيص الالزم لذلك.

وقد عاقب المشرع كل من يخالف ىذه األحكام بالغرامة التي ال تقل عن مائة جنيو وال تزيد عمى ثالثمائة 
ي حالة جنيو، ويحكم فضاًل عن ذلك بمصادرة اآلالت واألجيزة التي استعممت في ارتكاب الجريمة. وف

العود تضاعف الغرامة في حدييا األدنى واألقصى، باإلضافة إلى إغالق المحل الذي قام بالتركيب لمدة 
ذا اتضح أن من شأن استمرار فتح المحل التسبب في  ال تقل عن ثالثة أشير وال تجاوز ستة أشير، وا 

بصفة مؤقتة بالتحفظ عمى  خطر واضح عمى الصحة العامة أو األمن العام، فإن لمجية اإلدارة أن تأمر
المحل، ووضع األختام عميو حتى يتم الفصل في الدعوى، ولصاحب الشأن أن يتظمم إلى القاضي 
المختص في أي وقت قبل الفصل في الدعوى لتقرير إلغاء التحفظ الذي ينتيي في كل الحاالت بانقضاء 

 (30)سبعة أيام عمى األمر بو.

 ر الحالت المقررة في قانون المرور:حظر استخدام آلت التنبيه في غي-3
لسنة  155المعدل بالقانون رقم  1973لسنة  66َحّظر المشرع المصري بموجب أحكام قانون المرور رقم 

، استخدام آالت التنبيو لمسيارات، بيدف الحد من الضجيج المنبعث عنيا والذي يسبب إزعاجًا 1999
 ب األفعال التالية:لممارة أو الجميور، وقرر أنو ال يجوز ارتكا

استعمال أجيزة التنبيو إال في حالة الضرورة لتنبيو مستعممي الطريق القتراب المركبة أو إلى  -
 خطر ناشئ عنيا أو خطر ييددىا.

إعطاء إحدى اإلشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقمق راحة الجميور أو تضر بالبيئة  -
 .1994نة لس 4بالمخالفة ألحكام قانون البيئة رقم 

أن يكون المنبو الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغامًا أو أصواتًا أخرى ال تتفق والغرض  -
 (31)من أجيزة التنبيو.

كما نصت الالئحة التنفيذية لقانون المرور عمى أنو يحظر استعمال أجيزة التنبيو الصوتية بصفة مستمرة 
مبرر، ويحظر بصفة خاصة استعماليا: بالقرب من  أو لغير غرض التنبيو، أو إذا لم يكن الستعماليا

المستشفيات أو المدارس، وفي المناطق المأىولة بالسكان من منتصف الميل وحتى السادسة صباحًا، 
                                                        

 .1982ٌغٕخ  129ثشأْ ِىجشاد اٌظٛد، ٚاٌّؼذٌخ ثبٌمبْٔٛ سلُ  1949ٌغٕخ 45/ ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 5( اٌّبدح /30)

، ٚاٌظبدسح ثمشاس ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ سلُ 1999ٌؼبَ  155اٌّؼذي ثبٌمبْٔٛ سلُ  1973ٌؼبَ  66ٌمبْٔٛ اٌّشٚس سلُ/ ِٓ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ 12( اٌّبدح /31)

 .2000ٌغٕخ  2777
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أن يحظر   -بعد موافقة اإلدارة العامة لممرور –وأثناء وقوف المركبة، كما أن لقسم المرور المختص 
بيو إذا كان من شأنيا اإلزعاج أو إقالق راحة السكان، وأن يحدد استخدام أنواع معينة من آالت التن

 (32)األوقات والجيات األخرىالتي يحظر فييا استعمال آالت التنبيو.

وقد عاقب المشرع عمى مخالفة ىذه األحكام بعقوبة الغرامة التي ال تقل عن عشرة جنييات وال تزيد عمى 
بالتدابير األخرى المقررة في ىذا القانون، أو بأية عقوبة أشد خمسة وعشرين جنييًا، ىذا مع عدم اإلخالل 

 (33)في أية قوانين أخرى.

وفي سوريا، نجد أن المشرع قد حظر استعمال أجيزة التنبيو الصوتية إال إلعطاء التنبييات الالزمة 
صارخات لمستعممي الطريق وعند الضرورة فقط، كذلك منع استعمال األبواق ذات األصوات المتعددة وال

 (34)والصافرات.

كذلك يمنع استعمال أجيزة التنبيو الصوتية داخل المناطق المأىولة إال في حاالت الضرورة القصوى، 
عمى أن تكون إشارة التنبيو متقطعة وقصيرة ومعتدلة وبجياز التنبيو ذي الصوت الخفيف. ويستعاض لياًل 

ال أجيزة التنبيو الصوتية إال في حاالت الضرورة عن التنبييات الصوتية بالمشيرات الضوئية ويمنع استعم
عمى استعمال  2004/ من قانون السير والمركبات لعام 199وقد عاقب المشرع في المادة / (35)القصوى.

األبواق ذات األصوات المتعددة والصارخات والصافرات، بحجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفرض 
 ل.س بحق المخالف.1000غرامة بقيمة 

 

  

                                                        

 / ِٓ اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ اٌّشٚس.13( اٌّبدح /32)

 .1999ٌغٕخ  155، اٌّؼذي ثبٌمبْٔٛ سل1973ٌُغٕخ  66/ ِٓ لبْٔٛ اٌّشٚس سلُ 77( اٌّبدح /33)

 .2004ٌؼبَ  31/ ِٓ لبْٔٛ اٌغ١ش ٚاٌّشوجبد سلُ 60/( َ 34)

 .2004ٌؼبَ  31/ ْ لبْٔٛ اٌغ١ش ٚاٌّشوجبد سلُ 61( َ /35)
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 قواعد حماية البيئة الهوائية دولياً 

 يمكن دراسة قواعد حماية البيئة اليوائية عمى المستوى الدولي، من خالل فرعين كما يمي:

 التدابير الفنية لحماية البيئة الهوائية

تيدف القواعد الفنية إلى الوقاية من األضرار البيئية في المستقبل وذلك برصد مصادر حركة المموثات 
ومسالكيا، والتعرف عمى المخاطر التي تكتنفيا. وقد حض مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة اإلنسانية في 

لعممية، القادرة عمى رقابة ، الدول المشاركة عمى إقامة األدوات والنظم والبرامج ا972استكيولم عام 
 المصادر التي تموث البيئة اليوائية.

وال يقتصر األمر عمى رصد مموثات البيئة اليوائية، بل يشمل تدابير أخرى تتعمق بوضع مقاييس لنوعية 
جراء البحوث العممية الخاصة بحالة البيئة اليوائية.  اليواء، وجودتو  وا 

 

 ائية:نظم رصد مموثات البيئة الهو  -أولً 

 (36)ضرورة إقامة نظم الرصد البيئي:-1
/ من 57نبيت إلى أىمية إقامة نظم رصد مموثات اليواء، السيما المموثات الخطيرة، التوصية رقم /

من الموصى بو أن يتخذ األمين »، التي جاء بيا أنو 1972مجموعة توصيات مؤتمر استكيولم لعام 
نتاجيا العام خطوات تضمن تجميع معمومات تتعمق باآل ثار البيئية وقياسيا وتحميميا الستعمال الطاقة وا 

 ضمن نظم رصد مالئمة.

وينبغي أن يشتمل تصميم تمك األعمال، خصوصًا، عمى رصد لممستويات البيئية الناشئة عن انبعاث -)أ(
ية من ثاني أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين والحرارة والجسيمات، وتمك المتأت

وفي كل حالة، فإن اليدف ىو المزيد من العمل عن العالقة بين تمك -انبعاث البترول واإلشعاع. )ب(
 «.المستويات وتأثيراتيا عمى المناخ، والصحة اإلنسانية، والحياة الحيوانية وقيماالستمتاع

وكاالت المعنية، من الموصى بو لمنظمة الصحة العالمية ومعيا ال»/ أنو 77وكما جاء بالتوصية رقم /
في إطار برنامج معد، أن تساعد الحكومات، خصوصًا حكومات البالد النامية، في إعداد برامج منسقة 
لرصد اليواء والماء، وفي إنشاء نظم رصد في المناطق التي يحتمل أن يوجد بيا خطورة عمى الصحة 

                                                        

 ِٚب ثؼذ٘ب. 259( د. أحّذ ػجذ اٌىش٠ُ عالِخ، لبْٔٛ حّب٠خ اٌج١ئخ، ِشخغ عبثك، ص36)
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اليواء، أىميةوضع نظم رصد مموثات ولم تتجاىل االتفاقيات الدولية المبرمة في مجال تموث « من التموث
المتعمقة بتموث اليواء بعيد المدى عبر الحدود، حيث  1979اليواء. فنذكر مثاًل اتفاقية جنيف لعام 

/ منيا عمى ضرورة إنشاء برامج لرصد والتقويم البيئي لمموثات اليواء بعيدة المدى، 9نصت المادة /
 ة والرصد المستمر في إطار البرامج الوطنية والدولية.خصوصًا أكاسيد الكبريت، ووضع برامج لممالحظ

بشأن حماية طبقة األوزون، عمى أن يتعيد  1985/ من اتفاقية فيينا لعام 3وكذلك نصت المادة /
األطراف بأن تنشئ برامج مشتركة أو تكميمية لمرصد المنتظم لحالة طبقة األوزون، ويشمل الرصد 

لتي تؤثر في طبقة األزون، وكذلك اآلثار المناخية الناجمة عن حدوث أي العمميات الفيزيائية الكيميائية ا
 تعديالت في تمك الطبقة.

 برنامج األمم المتحدة لمبيئة وانتشار شبكات الرصد:-2
إن عممية الرصد تعني قياس المموثات والجرعات والتركيزات المعقولة من المموثات في الغالف الجوي. 

من المركبات الكيميائية، والغازات المختمفة. وىذاالقياس يقتضي وضع   وتمك التركيزات ىي النسبة
 محطات رصد، في العديد من األماكن الثابتة، أو إعداد طائرات وعربات تحمل أجيزة رصد متنقمة.

ويمعب النظام العالمي لرصد البيئة دورًا ميمًا في رصد مموثات اليواء، وحركاتيا، توزيعيا، ودرجة 
سب تدفقيا الكمي، وتقويم أثارىا، وتحميميا، وبيان مضارىا، بالنسبة لمصحة اإلنسانية، وحياة تركيزىا، ون

 الكائنات األخرى، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، واإلنذار المبكر في حاالت تيديد النظم البيئية.

أجل إنشاء  ويقع عمى عاتق برنامج األمم المتحدة لمبيئة ميمة التعاون مع  المنظمات المعنية، من
 محطات وشبكات الرصد البيئي، وىو ما ينيض بو البرنامج فعاًل.

فمن ناحية، تعاون مع منظمة األرصاد الجوية الدولية حتى وصل عدد محطات الرصد وشبكاتو إلى 
محطات لرصد مموثات اليواء. وتتوزع تمك المحطات بين محطات إقميمية لرصد انتقال المموثات  110

لنطاق اإلقميمي، وبين محطات قارية، تتولى رصد مموثات اليواء عمى مستوى قارات اليوائية عمى ا
 العالم.

ومن ناحية ثانية، تعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إنشاء شبكات رصد نوعية اليواء. وبالفعل 
تركيز دولة حوالي مائتي شبكة لرصد مموثات اليواء، التي تؤثر عمى الصحة في مناطق ال 45أنشئت في 
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العمراني والصناعي، خصوصًا، رصد درجات تركيز بعض األكاسيد في اليواء، كأوكسيد اآلزوت، وثاني 
 أوكسيد الكبريت.

ومن ناحية ثالثة، تعاون مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في وضع البرامج الخاصة برصد تموث اليواء 
في المناطق، وبحث المعمومات وجمعيا حول  بالعناصر المشعة، واإلشعاعات المؤينة، ودرجة تركيزىا

 خطورتيا عمى الصحة اإلنسانية.

ومن ناحية أخيرة، تعاون مع المجنة االقتصادية األوروبية التابعة لألمم المتحدة ومع منظمة األرصاد 
الجوية، في إعداد برامج رصد المموثات بعيدة المدى التي تنتقل عبر الحدود، خصوصًا أكاسيد الكبريت، 

محطة رصد في إحدى وعشرين  75لمواجية ظاىرة األمطار الحمضية. وفي ىذا السبيل أنشئت حوالي 
 دولة أوروبية أعضاء في المجنة االقتصادية األوروبية.

عمى أن جدوى عمميات الرصد تتوقف عمى وجود مقاييس ومستويات لمحدود المسموح بيا لبث وانبعاث 
 ا يمي:المموثات في اليواء عمى ما نرى فيم

 

 نظم مقاييس ومستويات تموث البيئة الهوائية: -ثانياً 
ال جدوى من عمميات الرصد، ما لم توضع مسبقًا مقاييس أو مستويات لممموثات. وىذه المقاييس أو 
المستويات توضح الحدود القصوى لنسب التموث في اليواء، بحيث إذا حدث تجاوز ليا، وقع الخطر 

 يئية، وانعكس عمى صحة اإلنسان وحياة الكائنات األخرى.عمى التوازن في النظم الب

من الموصى »، فإنو1972/ من مجموعة توصيات مؤتمر استكيولم عام 72وكما جاء في التوصية رقم /
بو أن تأخذ الحكومات عند وضع مستويات ومعايير المموثات ذات المدى الدولي، في االعتبار، 

رحة من قبل المنظمات الدولية المختصة، وتتعاون مع الحكومات المستويات األساسية المعتبرة والمقت
األخرى المعنية، والمنظمات الدولية المختصة في تخطيط وتنفيذ برامج الرقابة عمى المموثات التي تنتشر 

 «.فيما وراء االختصاص الداخمي لمدولة التي صدرت عنيا

دول بوضع األنظمة والموائح التي تحدد ويستخمص من ىذه التوصية أمران: األول: ضرورة التزام ال
مستويات المموثات في البيئة ومقاييسيا. الثاني: أنو يجب أن تكون تمك المستويات والمقاييس فعالة، 
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وموضوعة بطريقة عممية، ولذلك يجب أن تأخذ الدول في الحسبان المقاييس المقترحة من قبل المنظمات 
 الدولية ذات االختصاص.

عمى منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات الدولية »/ قوليا إن 81صية رقم /كما أوردت التو 
قامة مستويات أولية لحماية الكائن اإلنساني، خصوصًا من المموثات  المعنية، أن تستمر في دراسة وا 

 «.المشتركة بين اليواء والماء والغذاء

أن عمى المنظمات الدولية المختصة ميمة ضمان وىذه التوصية تؤكد األمر الثاني الذي أشرنا إليو، من 
فعالية المقاييس التي تضعيا الدول لنسب التموثات، وذلك بنيوضيا ىي بوضع مقاييس معيارية، أو 

 مرجعية، تقارن بيا المقاييس الوطنية.
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 التفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الهوائية

 (37)الشأن أىميا:عقد العديد من االتفاقيات الدولية في ىذا 

 :1691التفاقية الدولية بشأن حمايةالعمال من اإلشعاعات المؤينة لعام  -أولً 
، وتيدف إلى حماية صحة العمال 1960يونيو  22عقدت ىذه االتفاقية في جنيف بسويسرا بتاريخ 

ية بموجب وسالمتيم من مخاطر اإلشعاعات المؤينة، وتمتزم الدول األطراف بتنفيذ أحكام ىذه االتفاق
 قوانين أو قرارات تنظيمية أو أية وسائل أخرى مناسبة.

وتسري ىذه االتفاقية عمى كافة األنشطة التي تعّرض العمال إلشعاعات مؤينة أثناء عمميم، وينبغي عمى 
السمطة المختصة وضع الحد األقصى المسموح بو لجرعات اإلشعاعات المؤينة التي يجوز أن يتعرض 

 ليا العمال.

التفاقية الدولية بشأن حماية العمال من األخطار المهنية في بيئة العمل والناجمة عن  -اً ثاني
 :1611الضوضاء والهتزازات، والمنعقدة في جنيف عام 

عمى ىذه االتفاقية، والتي  1977يونيو  20وافق مؤتمر جنيف الذي عقد في جنيف بسويسرا بتاريخ 
مينية في بيئة العمل الناجمة عن تموث اليواء أو الضوضاء أو تيدف إلى حماية العمال من األخطار ال

االىتزازات. وتمزم ىذه االتفاقية السمطات الوطنية المختصة بتحديد المعايير والضوابط التي تسمح بتعريف 
مخاطر التعرض لتموث اليواء والضوضاء واالىتزازات، كما تمتزم باتخاذ التدابير الضرورية لخفض 

والضوضاء و االىتزازات إلى الحد الذي ال يشكل خطرًا عمى صحة العمال، وذلك عن  معدالت التموث
طريق األجيزة والمعدات الفنية، أو عن طريق المجوء إلى وسائل جديدة لإلنتاج أو من خالل الوسائل 

 اإلدارية المتاحة.

يم ألية مصروفات عن ويكون لمعمال الحق في الرعاية الطبية خالل فترات زمنية مناسبة، مع عدم تحمم
ىذه الرعاية، كما يكون ليم الحق في المعرفة الكافية لممخاطر التي يتعرضون ليا في بيئة العمل بسبب 

 مموثات اليواء والضوضاء واالىتزازات، والوسائل المتاحة لمنع أو اإلقالل من ىذه المخاطر.

 

 
                                                        

ِٚب ثؼذ٘ب، ٚ د. ِحّذ حغ١ٓ ػجذ  732اٌج١ئٟ..، ِشخغ عبثك، ص( أظش فٟ رفبط١ً ٘زٖ االرفبل١بد: د. ػّبس اٌزشوبٚٞ، دٚس اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 37)

 ِٚب ثؼذ٘ب. 125اٌمٛٞ، ِشخغ عبثمٓ ص
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 :1616قدة في جنيف عام اتفاقية التموث بعيد المدى لمهواء عبر الحدود، والمنع-ثالثاً 
في نطاق المجنة االقتصادية األوروبية.  1979نوفمبر عام  13تم التوقيع عمى ىذه االتفاقية بتاريخ 

وتيدف ىذه االتفاقية إلى حماية اإلنسان والبيئة المحيطة بو من تموث اليواء، حيث تمزم الدول األطراف 
ي لتموث اليواء، وبصفة خاصة الذي يعبر الحدود باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحد والتقميل التدريج

 الوطنية، ويصل إلى مناطق بعيدة عن مصدر التموث.

كما يجب عمى الدول األطراف وضع السياسات والضوابط الالزمة لمحد من تموث اليواء، وكذلك تبادل 
الفنية لمكافحة تموث المعمومات مع الدول األخرى بصدد السياسات الوطنية واألنشطة العممية والوسائل 

 اليواء.

 :1691قيمة لهاي الدولية بشأن حماية الغالف الجوي لألرض لعام  -رابعاً 
/ رئيس 24، وقد حضرىا /1980عقدت ىذه االتفاقية في مدينة الىاي اليولندية في شير مارس عام 

 دولة وحكومة، تيدف لحماية الغالف الجوي لألرض من المموثات مختمفة المصادر.

 وتعديالته: 1691وبروتوكول مونتلاير لعام  1691اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون لعام -مساً خا
بعد أن أكدت األبحاث العممية تدىور طبقة األوزون بسبب استخدام وبث مادة الكموروفموروكربون، قرر 

صة من الخبراء ، تشكيل لجنة خا1981( في دورتو التاسعة سنة UNEPبرنامج األمم المتحدة لمبيئة )
حدى عشرة منظمة دولية، وعيد إلييا بإعداد مشروع اتفاقية  القانونيين والفنيين من ثالث وخمسين دولة وا 
دولية لحماية طبقة األوزون وبروتوكول تنفيذي ليا بشأن مركبات الكموروفموروكربون. وعقدت عدة 

ا. وبعد أن انتيت مجموعة الخبراء في كل من استكيولم وجنيف وفيين 1982اجتماعات ابتداًء من عام 
، دعا المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، في الشير نفسو، إلى 1985عمميا في يناير عام 

عقد مؤتمر دبموماسي عام، إلبرام اتفاقية عالمية لحماية طبقة األوزون، وذلك في ضوء تقرير مجموعة 
 .1985مارس عام  22إلى  18نمساوية فينا في الفترة من الخبراء، وىو ما تم فعاًل في العاصمة ال

ولكن وعمى الرغم من إقرار ىذا المؤتمر ليذه االتفاقية، فإنو لم يتمكن من إقرار بروتوكول مركبات 
نما اتخذ قرارًا ينص عمى مواصمة الجيود الدولية إلقرار ىذا البروتوكول في غضون  الكموروفموروكربون، وا 

 .1987عام 

لحماية طبقة األوزون عمى عاتق أطرافيا، عددًا كبيرًا من االلتزامات من  1985تفاقية فيينا لعام وتضع ا
أجل صيانة طبقة األوزون والعمل عمى حمايتيا من التدىور والتدمير. وتقوم ىذه االلتزامات عمى أساس 
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بطبقة األوزون أكثر فعالية  التعاون الوقائي، وذلك إدراكًا من واضعي ىذه االتفاقية أن منع التموث الضار
من عالج اآلثار الضارة الناجمة عن تدميرىا أو تحديد المسؤولية عن األضرار، وأقل كمفة من الناحية 

 االقتصادية.

وعمى الرغم من أن بعض ىذه االلتزامات تمثل التزامات عامة عمى أطراف االتفاقية، فإن ثمة التزامات 
وتتمثل في: االلتزام بالبحوث وعمميات الرصد المنتظمة لحالة طبقة محددة تنص عمييا ىذه االتفاقية، 

 األوزون، وااللتزام بتبادل المعمومات في ىذا الشأن.

وتعديالتو بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون فقد نص في  1987أما بالنسبة لبروتوكول مونتلاير لعام 
عاث المواد المستنفذة لألوزون المتمثمة في مركبات ديباجتو أن أطراف ىذا البروتوكول يعترفوا بأن انب

الكموروفموروكربون عمى المستوى العالمي، يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة األوزون أو إلى 
 تعديميا بشكل آخر، األمر الذي يحتمل أن تنتج عنو آثار ضارة لمصحة البشرية والبيئة العالمية.

ول عمى حماية طبقة األوزون، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية لمنع ولذلك يصمم أطراف ىذا البروتوك
عمى النطاق العالمي أو الحد عمى نحو عادل من الحجم الكمي «المواد المستنفدة لطبقة األوزون»انبعاث 

إلنتاج واستيالك ىذه المواد، مع القضاء عمييا كيدف نيائي عمى أساس التطورات في المعرفة العممية 
 االعتبارات الفنية االقتصادية.ومراعاة 

وفي ىذا الصدد يجب مراعاة ظروف الدول النامية واحتياجاتيا الخاصة من المواد المستنفدة لألوزون، 
مكانية الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة.  بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وا 

واد التي تستنفد طبقة األوزون الخاضعة وليذا تمثمت القواعد األساسية ليذا البروتوكول في بيان الم
لمرقابة، وتدابير الرقابة عمى إنتاج واستيالك ىذه المواد، والوضع الخاص لمدول النامية أثناء تنفيذ ىذه 
نشاء آلية مالية، تتمثل في صندوق متعدد األطراف، ألغراض توفير التعاون المالي والتقني  التدابير، وا 

لرقابة، وأخيرًا إنشاء اجتماع لألطراف لمابعة تنفيذ أحكام ىذا البروتوكول من أجل االمتثال لتدابير ا
 ومراجعتيا.

 :1661اتفاقية كيوتو في اليابان لخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لعام -سادساً 
في سياق المساعي التي جرت والمعالجات التي اقترحت خالل المؤتمرات الدولية المنعقدة لحماية البيئة 

في مدينة كيوتو اليابانية والمعروف باسميا، موقعيو عمى  1997يوائية، ألزم االتفاق الذي وقع عام ال
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%( لكي تكون التغييرات التي تطرأ 5خفض جماعي النبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدل يزيد عمى )
 عمى المناخ ضمن حدود يمكن تحمميا والتأقمم معيا.

لغازات التي تسبب ارتفاع الحرارة تبدو بحاجة إلى قرارات سياسية صعبة في بيد أن السيطرة عمى انبعاث ا
وقت يشكل فيو النفط مصدرًا رئيسيًا لمطاقة في العالم والبمدان الغنية بصفة خاصة، ويعد عاماًل أساسيًا 

 في تحقيق التنمية االقتصادية في البمدان المنتجة لو.
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 تمارين:
( عمى عدم 2004ب المشرع السوري في قانون السير والمركبات لعام )عاق  اشر إلى اإلجابة الصحيحة:

 تركيب العادم أو تركيبو بصورة غير نظامية بالعقوبة التالية:
 حجز المركبة حتى إزالة المخالفة. .1
 ل.س(. 1000حجز المركبة حتى إزالة المخالفة وبالغرامة بقدار ) .2
 ل.س(. 1000بقدار )سحب إجازة السير حتى إزالة المخالفة وبالغرامة  .3
 الغرامة من ألف إلى ثالثة آالف ل.س. .4

  
 .3الجواب الصحيح رقم 
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 التعميمية السابعةالوحدة 
 ماهية التموث البحري

  

  الكممات المفتاحية:
 صور التموث. -تموث بحري 

 
  الممخص:

يقصد بالتموث البحري إدخال مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى البيئة البحرية يترتب عمييا 
االنتفاع بالمياه تأثيرات ضارة عمى الموارد الحية، وتعريض صحة اإلنسان لمخطر والتقميل من صالحية 

 البحرية، ويأخذ التموث البحري عدة صور أىميا9
 .التموث عبر الحدود وىو الذي يحدث في دولة وينتقل تأثيره لدولة أخرى 
  التموث عبر الوطني وىو التموث الذي يحدث في إقميم دولة معينة وينتقل إلى مناطق من أعالي

 البحار خارج نطاق الوالية اإلقميمية لمدول.
 تموث غير المقصود وأىم أسبابو الكوارث التي تقع لناقالت النفط.ال 
  التموث العمدي وىو التسبب اإلرادي في تمويث البحار ومن أىم أسبابو التموث المرتبط

 بالنشاطات العسكرية، إجراء تجارب ذرية في قيعان البحار.
 

 األهداف التعميمية:
 الطالب قادرًا عمى9في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون 

 معرفة مفيوم التموث البحري وصوره المختمفة.
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 مفهوم التموث البحري
 

من أجل تحديد دقيق لمفيوم التموث البحري عمد العديد من الشراح وبعض الييئات العممية ذات الصمة 
وكذا بعض المنظمات الدولية المختصة المعنية بالبيئة البحرية الى تحديد المعنى المقصود بالتموث 

أن التموث البحري يقصد بو ))أي نشاط إنساني  coleالبحري في إطار بيان مفيومو.  فرأى الفقيو   
يغير من البيئة والحياة البحرية ونباتاتيا ومصايدىا والصحة العامة كما يؤثر في المنافع البحرية ولذلك 
فيو يشمل األثار الناتجة عن تنمية السواحل والشواطئ واستغالل مصادر البترول والغاز واستخراج 

التخمص من الصرف الصحي والمخمفات الصناعية ونفايات البترول  الحصى وكذلك أنشطة أخرى مثل
 1وكذلك التخمص من النفايات المشعة (( .

ويرى الفقيو كالرك أن كممة تموث تستخدم بشكل عام لمداللة عمى الضرر البيئي الحاصل نتيجة إلقاء 
أن المصطمح فيرى ب   pollutionو   contaminationالفضالت في البحر ويفرق بين مصطمحي 

األول يقصد بو تواجد مواد مركزة في الماء تتجاوز المستوى الطبيعي في الوسط ويرى بأن المصطمح 
يقصد بو ) ادخال مواد أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بواسطة اإلنسان   pollutionالثاني   

الموارد الحية ، وتعريض صحة اإلنسان إلى البيئة البحرية ، يترتب عمييا تأثيرات ضارة ، كألحاق األذى ب
عاقة األنشطة البحرية بما في ذلك الصيد ، والتقميل من صالحية اإلنتفاع بالمياه البحرية  لمخطر وا 

 2واإلقالل من الترويج ( .
التموث البحري بأنو ينتج عن )) إدخال  0861عام  FAOوقد عرفت منظمة األغذية والزراعة ) الفاو ( 

بيئة البحرية مواد يمكن أن تسبب نتائج مؤذية كاإلضرار بالثروات البيولوجية واألخطار اإلنسان في ال
فساد مزايا مياه البحر عوضًا  عمى الصحة اإلنسانية وعرقمة النشاطات البحرية بما فييا صيد األسماك وا 

 3عن استخداميا والحد من الغرض من استخداميا في مجاالت الترفيو(( 
                                                        

 H-A cole " Marine pollution'' oceanology international 1969أّظص   1

ص  1996اىقبٕصح  –ؽَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ٍِ اىزي٘س فٜ اىقبُّ٘ اىرٗىٜ, ذاش اىْٖؼخ اىؼصثٞخ  –ٍشبش إىٞٔ فٜ ٍؤىف اىرمز٘ش ٍؾَر ٍظطفٚ ّٝ٘ع 

21. 

 
 اّظص اىفقٞٔ مالشك ٍؤىف اىزي٘س اىجؾصٛ  2

Clark R.B ( Marine pollution ) fourth edition - clarendon  press oxford 1997 P.5-6 
ٗممسىل  36ص    1991اىَػمؤٗىٞخ اىرٗىٞمخ ػمِ اىَػمبظ ثػمالٍخ اىجٞئمخ اىجؾصٝمخ  شغمبىخ ذمزم٘شآ . اىقمبٕصح  –ٗأّظص أٝؼبً اىرمز٘ش طالػ ٕبشمٌ 

 .45ص  1998 عبٍؼخ قبشّٝ٘ع –اىرمز٘ش فصط طبىؼ اىٖصٝش , عصائٌ ري٘ٝش اىجٞئخ 
ٛ ٍؾَر ػشصٛ    3 ذ. ٍؼ٘ع   53ص  1989إلخزظبص فٜ ؽَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ٍِ اىزي٘س   شغبىخ ذمز٘شآ   عبٍؼخ اىطقبضٝق   –ذ. ػجر اىٖبذ

ظبً اىقمبّّٜ٘ اىْ –ذ. طيٞؾخ طراقخ   405ص  1986عصائٌ اىزي٘س ٍِ اىْبؽٞزِٞ اىقبّّ٘ٞخ ٗاىفْٞخ ذاش ٍْشأح اىَؼبشف ثبألغنْرشٝخ  –ػجر اىز٘اة 

عٞيمرا ضاخٞمب    ٍشمنيخ اىزيم٘س فمٜ اىجؾمص األثمٞغ اىَز٘غمؾ    ٍؼٖمر  43ىؾَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ٍِ اىزي٘س فٜ اىجؾص اىَز٘غؾ اىَصعغ اىػبثق ص 

 . 11ص  1982ثٞصٗد  
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لفرنسية المختصة بدراسة مشاكل التموث البحري واّلمشكمة فيما بين الوزارات الفرنسية وقد عرفت المجنة ا
ىذا التموث بأنو )) تغيير التوازن الطبيعي لمبحر بما من شأنو أن يؤدي إلى تعريض صحة اإلنسان 
لمخطر ، أو يضر بالموارد البيولوجية من نباتات وحيوانات بحرية أو يمس التمتع بيا أو يعرقل 
االستخدامات األخرى المشروعة لمبحر ، ويحدث ىذا التغيير بوجو عام نتيجة التدخل غير الطبيعي 
لفاعل التموث في البيئة البحرية بالمواد الطبيعية كالمواد العضوية لمياه الصرف الصحي وبعض فضالت 

 4معالجة المعادن أو بمواد التركيبات الصناعية كالبالستيك والمبيدات الحشرية (( 
تحديدًا لمعنى التموث البحري بأنو )) إدخال اإلنسان  0861وجاء في مؤتمر البيئة في استوكيولم عام 

بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في البيئة البحرية ، يكون ليا آثارًا ضارة كاألضرار التي 
فساد تمحق بالموارد الحية أو تعرض صحة اإلنسان لمخطر أو تعوق األنشطة البحر  ية ، بما فييا الصيد وا 

 5خواص مياه البحر من وجية نظر استخدامو واإلقالل من منافعو (( 
وحددت اإلتفاقية األوربية لحماية مصادر المياه الدولية من التموث المنعقدة في ألمانيا االتحادية عام 

ه كنتيجة مباشرة أو غير المقصود بالتموث البحري بأنو )) أي اتالف لتركيب أو تغيير حالة الميا 0862
(  0ًمباشرة لنشاط اإلنسان و بخاصة الحط من نوعية المياه في قابميتيا لالستعمال في المجاالت اآلتية )

( وصيانة البيئة الطبيعية 2ً( واستخداميا في الزراعة والصناعة )1ًاستخداميا لإلنسان والحيوان )
 6وبخاصة األحياءالمائية((. 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،  –التموث بأنو 9 )) قيام اإلنسان  0863كي لعام وعرفت اتفاقية ىمسن
بتصريف مواد أو طاقة في البيئة البحرية ، ويترتب عمى ذلك آثارًا ضارة بصحة اإلنسان أو بالموارد 

م المياه البحرية أو االحياء البحرية أو عرقمة االستخدامات المشروعة لمبحار أو التأثير في خواص استخدا
كما وضعت مجموعة خبراء من المنظمةاالستشارية البحرية  7البحرية أو التقميل من أوجو االستفادة بيا(( 

                                                                                                                                                                            

 
 . 9-8ص  1992ش اىضقبفخ اىغبٍؼٞخ   اىقبٕصح اػصاش اىزي٘س اىجؾصٛ ثِٞ اى٘قبٝخ ٗاىزؼ٘ٝغ  ذا –اّظص ذ. ػجر اىؾنٌ ػضَبُ  - 3   4

 
األٗه ىيقمبِّّ٘ٞ  اىزي٘س اىْفطٜ ٗؽَبٝخ اىجٞئمخ اىجؾصٝمخ اىزيم٘س اىْفطمٜ ٗؽَبٝمخ اىجٞئمخ اىجؾصٝمخ  اىَمؤرَص –اّظص ذ. أؽَر ػجر اىنصٌٝ غالٍخ  - 1  5

ص   1992اىقبٕصح فجصاٝص   شجبؽ    –االؽظبء ٗاىزشصٝغ اىغَؼٞخ  اىَظصٝخ ىالقزظبذ ٗاىػٞبغٜ ٗ–اىؾَبٝخ اىقبّّ٘ٞخ ىيجٞئخ فٜ ٍظص–اىَظصِٝٞ

4 

 
 ٍأخ٘ز ػِ 52اىَصعغ اىػبثق ص  –اّظص ذ. ػجر اىٖبذٛ ٍؾَر ػشصٛ  -  6

Glammers (Z) pollution of international water coures oceana, Newyork 1980 . P.8 
 
 ٗقر عصٙ ّظٖب مبٟرٜ : 1974اىفقصح األٗىٚ ٍِ اىَبذح اىضبّٞخ ٍِ ارفبقٞخ ٕيػْنٜ ىؼبً  -  7

2-(1) pollution: means introduction by man directly or indirectly of substances or energy into the environment 

including estuaries, resulting is such deleterious effects as hazard to human health, harm to living resources and 

marine life, hindrance to legiti mate uses of the sea including fishing, impairment of the quality for use of sea 

water, and reduction of amenitie New Directions in the law of the sea, Documents IV, 1975, P.456. 
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ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة اليونسكو ومظمة الصحة العالمية لألرصاد واألمم المتحدة المطمق 
ود حالة التموث عند )) اضافة مواد تعريفًا لمتموث البحري ـ يرى وج 8(  GESAMPعمييا اختصارًا   ) 

أو طاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بفعل اإلنسان في البيئة البحرية ـ بما فييا مصب األنيار ـ ويكون 
ليا أثار ضارة لمموارد الحية أو صحة اإلنسان أو بما من شأنو أن يعوق األنشطة البحرية بما في ذلك 

  9مياه البحر وخفض اإلستفادة منيا ((  الصيد أو التأثير في خواص استخدام
ونشير إلى أن اتفاقيات جنيف األربع لقانون البحار التي أقرىا مؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار عام 

 لم تتضمن تعريفًا لمتموث البحري. 0847
العمل عمى أىتم واضعوا اإلتفاقية ب 0871إال أنو عند اإلعداد لإلتفاقية الجديدة لقانون البحار عام 

التوفيق بين المحاوالت السابقة لتعريف التموث البحري ووضع نص يجمع بين تمك المحاوالت فجرت عمى 
( من المادة األولى 0األخذ بالتعريف الذي أقره وأجمع عميو الفقو الدولي فجاء ت الفقرة الرابعة من البند )

البيئة البحرية بما في ذلك مصاب األنيار تنص عمى أنو ) يعني تموث البيئة البحرية ادخال اإلنسان ب
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنيا أو يحتمل أن ينجم عنيا آثار مؤذية مثل األضرار 
عاقة األنشطة البحرية بما في ذلك صيد  بالموارد والحياة البحريـــــة وتعريض الصحة البشرية لألخطار وا 

ستخدام المشروعة لمبحار والحط من نوعية وقابمية مياه البحر لإلستعمال األسماك وغيره من أوجو اإل
     10واإلقالل من الترويج((.

ويتوافق ىذا التعريف المذكور مع تعريف التموث البحري الذي اوردتو اتفاقية حماية البحر األبيض 
مية لمتعاون بشأن حماية واتفاقية الكويت اإلقمي 11 0865المتوسط من التموث المنعقدة في برشمونة عام 

                                                                                                                                                                            

 
8  G ESAMP  : is  the United Nation  joiut  group  of  Experts  on  

  the   scientific Aspects   of   marine  pollution  

 
.   ذ . ػجمر اى٘اؽمر اىفمبش ـمـ  22اّظص   ذ.  ٍؾَر ٍظطفٚ ّٝ٘ع ــ ؽَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ٍِ اىزي٘س  فٜ اىقبُّ٘ اىرٗىٜ اىؼبً  ٍصعغ غبثق ص   9

 ٍٗب ثؼرٕب .   32ص   1985اإلىزطاً اىرٗىٜ ثؾَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ٗاىؾفبظ ػيٖٞب ٍِ أخطبش اىزي٘س   ذاش اىْٖؼخ اىؼصثٞخ اىقبٕصح 

 clark . R .  B.  ((   Marine  pollution  ))  1997,  op cit p.6   

 
 460 – 246ص  1982ىػمْخ  38ٍْش٘شح ثبىَغيخ اىَظصٝخ ىيقبُّ٘ اىمرٗىٜ ػمرذ  -1982اّظص ّض ارفبقٞخ األٌٍ اىَزؾرح ىقبُّ٘ اىجؾبش اىؼبً  10

االىزمطاً  –ٗ ذ. ػجر اى٘اؽمر اىفمبش  336ص  1990اىقبُّ٘ اىرٗىٜ اىؼبً /  260ص  1990قبُّ٘ اىجؾبش اىغطء اىضبّٜ  –ٗاىرمز٘ش اثصإٌٞ اىؼْبّٜ 

    32اىرٗىٜ ثؾَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ٗاىؾفبظ ػيٖٞب ٍِ اىزي٘س   اىَصعغ اىػبثق ص 

Rusina N.Ia ; internationl legal principles of protection of the marine environment Against pollution in the law 

of the sea and international shipping edited by W.E BUTER 1985 P.263 

- Brownlie, Ian Basic Documents in international law, fourth edition, calrendon press, oxford, 1995.P145.  
   

 
ثبىزي٘س قٞبً اإلّػبُ غ٘اء ثطصٝقخ ٍجبشصح أٗ غٞص ٍجبشصح    ٝقظر  1976ؽٞش ّظذ اىفقصح األٗىٚ ٍِ اىَبذح اىضبىضخ ٍِ ارفبقٞخ ثصشيّ٘خ ػبً   11

ظمؾخ ثئذخبه أٝخ ٍ٘اذ أٗ   طْ٘ف ٍِ اىطبقخ إىٚ اىجٞئخ  ٍَب ٝػجت آصبشاً ٍؤزٝخ مئىؾمب  اىؼمصش ثمبىَ٘اشذ اىؾٞمخ أٗ رنمُ٘ ٍظمرشاً خطمصاً ػيمٚ اى

اىجؾص اىَػمزدرٍخ ٗإّقبطمبً ىَمرٙ اىزَزمغ ثٖمب   ,ارفبقٞمخ ثصشميّ٘خ ىؾَبٝمخ اىجشصٝخ ٗػبئقبً ىيْشبؽبد اىجؾصٝخ ثَب فٜ زىل اىظٞر ٗإفػبذاً ىْ٘ػٞخ ٍٞبٓ  

 ٍٗب ثؼرٕب . 312ص  1976ىػْخ  32اىَغيخ اىَظصٝخ ىيقبُّ٘ اىرٗىٜ اىؼرذ  –اىجؾص اىَز٘غؾ ٍِ اىزي٘س 
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واإلتفاقية اإلقميمية لمحفاظ عمى بيئة  12 0867البيئة البحرية لمخميج العربي من التموث المنعقدة في عام 
. ونشير ىنا إلى أن تعريف إتفاقية األمم  087113  البحر األحمر وخميج عدن المبرمة في جدة عام

، جاء أكثر شموالً ودقة مما سمفو من تعريفات ، لمتموث البحري  0871المتحدة لقانون البحار لعام 
وأنتيج منيجًا وقائيًا عالجيًا لظاىرة التموث البحري ، حيث أشارت التعريفات السابقة إلى الفعل اإلنساني 
الذي يحدث الضرر وأضاف التعريف الجديد االشارة  إلحتمالية حدوث الضرر عن الفعل اإلنساني 

المستقبمي ، منتيجًا بذلك منيجًا وقائيًا إلى جانب المنيج العالجي في  فتناول الضرر الحالي والضرر
  Marine lifeمكافحة التموث البحري ، واعتبر أن التموث كائن في أي تغيير ضار في الحياة البحرية 

 وليس فقط في حالة االضرار بالصحة البشرية أو النشاطات اإلنسانية.
يعيب عميو تركيزه عمى  14لسابق من دقة وشمول إال أن بعض الفقو وبالرغم مما اتسم بو ىذا التعريف ا

خراجو ما يمكن أن تسيبو الكوارث الطبيعية ) كالزالزل  النشاط البشري كمصدر وحيد لمتموث البحري وا 
 Acts of god not acts )والصواعق والبراكين والتي تعرف باألفعال القدرية أو أفعال القضاء والقدر 

of man )  تموث في الوسط البحري .من 
أخيرًا ومما سبق بيانو نجد أنو من أجل تحديد ماىية التموث البحري ومن أجل التمكن من الحكم بأنو 
ىناك حادثة تموث أصابت مياه البحر فإنو ألبد من حدوث تبدل في الوسط الطبيعي لماء البحر وأن 

مباشر أو غير مباشر ( سواء أكان بفعل يكون ىناك أثرًا من فعل خارجي وراء ىذا التبدل ) بطريق 
بشري أو بحادث طبيعي أو قدري وىنا يتجسد إعمال القواعد القانونية التي تتناول بالمسؤولية أعمال 
التموث الناجمة عن فعل إنساني دون تمك الناجمة عن فعل غير إنساني ، وأن تتحقق نتيجة نيائية تكمن 

كل مباشر أو غير مباشر حااًل أو في المستقبل ذلك أن اآلثار في تبدل ضار بالوسط الطبيعي لمماء بش

                                                                                                                                                                            

 
يم٘س اىجؾمصٛ   قٞمبً اإلّػمبُ غم٘اء ثطصٝقمخ ػيٚ أّٔ    ٝقظر ٝزؼجٞص اىز 1978ّظذ اىَبذح األٗىٚ ثفقصرٖب األٗىٚ ٍِ ارفبقٞخ اىن٘ٝذ األقيَٞٞخ   12

ػمصاش ٍجبشصح أٗ غٞص ٍجبشصح ثئذخبه أٝخ ٍ٘اذ أٗ ٍظبذش ىيطبقخ إىٚ اىجٞئمخ اىجؾصٝمخ ٝزصرمت ػيٖٞمب أٗ ٝؾزَمو أُ ٝزصرمت ػيٖٞمب آصمبشاً ػمبشح   مبإل

ٍٞمبٓ اىجؾمص ىالغمزدراً ٗاىؾمر ٍمِ قٞمبً اىَصافمق   ثبىَ٘اشذ اىؾٞخ ٗرٖرٝر طؾخ اإلّػبُ ٗرؼ٘ٝق األّشطخ اىجؾصٝخ ثَب فٜ زىل اىظٞر ٗإفػبذ طمالؽٞخ

ؽَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ىيديٞظ اىؼصثٜ ٍِ اىزي٘س اىَغيخ اىَظصٝخ ىيقبُّ٘ اىرٗىٜ  –ٗؽ٘ه ريل اإلرفبقٞخ اّظص اىرمز٘ش ػجر هللا األشؼو  -اىزصفٖٞٞخ    . 

ارفب  اىن٘ٝذ ىيزؼبُٗ فٜ اىؾَبٝخ ٍِ اىزي٘س اىجؾصٛ فمٜ ٍْطقمخ  –ٗمسىل اىرمز٘ش غؼٞر غيَٞبُ غقبؽ  ٍٗب ثؼرٕب  201ص  1980ىؼبً  36 اىؼرذ

 –اىؼرذ اىصاثمغ ٗاىضالصمُ٘   ثبىي مخ االّنيٞطٝمخ   ٗاىمرمز٘ش عمبثص اىمصاٗٛ  –اىَغيخ اىَظصٝخ ىيقبُّ٘ اىرٗىٜ  1978اىديٞظ اىؼصثٜ اثصٝو   ّٞػبُ   

 65-64ص  1980ٍغيخ اىقبُّ٘ اىَقبشُ اىؼرذ اىؾبذٛ ػشص  –ىجٞئخ األغبظ اىقبّّٜ٘ ىيَػؤٗىٞخ اىرٗىٞخ ػْر األػصاش اىْبرغخ ػِ ري٘س ا

 
به ّظذ اىَبذح األٗىٚ ٍْٖب ػيٚ أُ اىزي٘س اىجؾصٛ ٕ٘    قٞبً اإلّػبُ غ٘اء ثطصٝقخ  ٍجبشصح أٗ غٞص ٍجبشصح ثئذخبه أٛ ٍ٘اذ أٗ شنو ٍِ أشن  13

ٗرٖرٝر طؾخ اإلّػبُ   ٗرؼ٘ٝمق األّشمطخ اىجؾصٝمخ ثَمب فمٜ زىمل طمٞر األغمَبك  اىطبقخ  إىٚ اىجٞئخ اىجؾصٝخ رزصرت ػيٖٞب آصبشاً ػبشح ثبىَ٘اشذ اىؾٞخ

ىيز٘غغ فٜ اىفقٔ اىؼصثٜ ٗرؾرٝرٓ ىَؼْٚ اىزي٘س اىجؾصٛ ٍٗبٕٞزٔ  -ٗإفػبذ طالؽٞخ ٍٞبٓ اىجؾص األؽَص ىإلغزدراً ٗاىؾر ٍِ قٞبً اىَصافق اىزصفٖٞٞخ   .

     32  ٗ ذ.ػجراى٘اؽر اىفبش اىَصعغ اىػبثق ص  1988ىيجٞئخ ٍِ اىزي٘س   ذاش اىْٖؼخ اىؼصثٞخ ذ. ّجٞو ؽيَٜ   اىؾَبٝخ اىقبّّ٘ٞخ اىرٗىٞخ  اّظص   –

  . 205ص  36/1980اىَغيخ اىَظصٝخ ىيقبُّ٘ اىرٗىٜ ع  –ؽَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ ىيديٞظ اىؼصثٜ ٍِ اىزي٘س  -ٗ ذ. ػجر هللا األشؼو 
 . 75 اىَصعغ اىػبثق ص –اّظص ذ. ػجر اىٖبذٛ ٍؾَر ػشصٛ   14
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ويمكننا  الضارة ىي لب الموضوع والمبتغى األساسي في إطار المسؤولية فال مسؤولية بدون ضرر .
) أي تبدل في طبعة ماء البحر ، من مصدر خارجي  القول بناء عمى ذلك بأن التموث البحري يعني9

غير مباشر حااًل أو مستقباًل ، ضارًا بالوسط الطبيعي لمماء عادمًا أو مقماًل طبيعي أو إنساني مباشر أو 
 .من صالحية الماء لالستخدام في النشاطات البحرية المشروعة المختمفة ، ومحدثًا ضررًا بالبيئة المائية(
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 صور التموث البحري
 

 (  Transfrontier pollutionأواًل ـ التموث عبر الحدود ـ ) 
وىو التموث الذي يحدث في دولة وينتقل تأثيره لدولة أخرى ـ أو كما عرفتو لجنة القانون الدولي بأنو  

يقصد بو ) التموث الذي ينشأ داخل اقميم احدى الدول أو تحت رقابتيا ويسبب أضرارًا داخل اقميم دولة 
 15أخرى أو تحت رقابتيا (

 
 ( Transnational pollution )  – التموث عبر الوطني –ثانياً 

ىو التموث الذي ينشأ داخل إقميم إحدى الدول أو تحت رقابتيا ويسبب اضرارًا في مناطق من البيئة 
البحرية خارج نطاق السيادة االقميمية لمدول في أعالي البحار أي ىو التموث الذي ينبعث مصدره من 

واجدىا خارج إقميم الدولة ، وينجم عن إحدى الدول أو من سفينة أو طائرة تحمل عمم ىذه الدولة أثناء ت
 16ىذا التموث أضرارًا بالبيئة البحرية في مناطق من أعالي البحار خارج نطاق الوالية اإلقميمية لمدول .

 
  ( Accidental pollution ) –التموث غير المقصود أو العرضي  –ثالثاً 

مترتبة عن بعض مظاىر النشاط اإلنساني وىو التموث الذي يمحق بالبحار بعوامل غير إرادية وكنتيجة 
أو الناجمة عن الحوادث الطارئة ، كالكوارث التي تقع لناقالت النفط التي تنفجر أو تغرق بسبب من 

 17األسباب فيؤدي غرقيا إلى تموث مساحات واسعة من مياه البحار ومن شواطئ الدول الساحمية .
 

  Non accidental or intentional-التموث المقصود أو العمدي  –رابعًا 
   pollution   

لحاق األذى بما فييا ، أي التموث الذي يقع بفعل  ويقصد بو التسبب بشكل إرادي في تمويث البحار وا 
أنو ىو التموث الناجم  أو كما يقول ) ىاندل ( 18(3إرادي واع جاعاًل من البحر مكبًا  لمنفايات والعوادم )

                                                        
 . 39 -38اىَصعغ اىػبثق ص  –اّظص  ذ. طالػ ٕبشٌ  15

 
16
 –ذٗش اىَْظَبد اىرٗىٞخ فٜ ؽَبٝخ اىجٞئخ اىجؾصٝخ   –ٗمسىل ذ. ػجر اىؼطٝط ٍدَٞص ػجر اىٖبذٛ  39اىَصعغ اىػبثق ص  –اّظص ذ. طالػ ٕبشٌ  

 29ص  1986اىقبٕصح  –ذاش اىْٖؼخ اىؼصثٞخ 

 
ٜ اىطجقخ األٗىٚ   اىَؤغػخ اىغبٍؼٞخ ىيرشاغبد ٗاىْشص   ثٞصٗد اىزْ –اّظص ذ. غيٌٞ ؽراذ  - 3   17 ٜ اىؼصث  1994ظٌٞ اىقبّّٜ٘ ىيجؾبش ٗاألٍِ اىقٍ٘

 .92ص 
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من المفترض العمم بأنيا تحدث آثارًا ضارة ىامة محددة، والذي يتبدى عن أنشطة سواء من المعموم أو 
في حالة ما تكون سمطات الدولة عمى عمم أو من المفترض أن تعمم بتواجد تموث عابر لمحدود الوطنية 

 19 .ولكنيا ال تقوم بفعل شيء لوقفو
عسكرية وىناك حالة واحدة وىناك صورة من صور التموث البحري وىو حالة التموث المرتبط بالنشاطات ال

من التموث معروفة دوليًا في ىذا المجال ، ىي التموث الناجم عن بقايا المواد المشعة والتجارب النووية 
 وأيضًا ىناك حالة أخرى في منطقتنا ناجمة عن األعمال الحربية.

عة في أعالي البحار أو إن المقصود بالحالة األولى ىو رمي البراميل المحتوية عمى بقايا مواد مش  -أوالً 
إجراء تجارب ذرية فييا ، ثبت في السنوات األخيرة مدى األضرار التي تحدثيا في البيئة البحرية  . وكمنا 
نذكر النزاع بين استراليا ونيوزيمندا من جية وفرنسا من جية ثانية حول التجارب النووية الفرنسية في 

) أن ىذه التجارب تمس حقيما في حرية أعالي البحار ، بما المحيط اليادىء إذ اعتبرت ىاتان الدولتان )
فييا حرية المالحة والتحميق ، وحرية استكشاف واستغالل موارد البحاروأعماقيا باألضافةإلى وصول 

 الى مسافات بعيدة بفعل الرياح  .االشعاعات الذرية إلى إقميميا (( بسبب انتشار الغبار الذري 
يران عمى ))أىداف أما المقصود با ثانيًا : ألعمال الحربية فيي الغارات التي كانت تشنيا كل من العراق وا 

بحرية (( في الخميج العربي ، وىذه األىداف   البحرية تعني في قاموسيما الحربي ، ناقالت النفط 
 20العمالقة والعادية . 

لبحار في ضوء قواعد وفي ىذا اإلطار وبخصوص حماية البيئة البحرية ابان النزاعات المسمحة في ا
يقرر أن لمدول ، طبقًا  0861من إعالن استوكيولم عام  10القانون الدولي العام ، فإن المبدأ  رقم 

لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حقًا سياديًا في استغالل ثرواتيا الطبيعية وفقًا لسياساتيا 
لتي تجري في نطاق واليتيا أو رقابتيا ال تسبب أضرارًا البيئية وأن عمييا التزامًا بضمان أن األنشطة ا

 لمبيئة في دول أخرى أو فيما يجاوز حدود الوالية االقميمية .

                                                                                                                                                                            
 .90اىَصعغ اىػبثق ص  –أّظص ذ. غيٌٞ ؽراذ  - 4   18

 
19  

 ( The notion of intentional or non accidental pollution refers to pollution that is the result of an activity that is 

either known to cause or assumed to cause with substantial certainty some detrimental effects . The typical 
situation will be the case where state au thorities know or must be presumed to know of on-going transnational 

pollution and do nothing to stop it) Handl, G; international liability of state for marine pollution, the Canadian 

yearbook of international law, vol xxi Tome xxi 1983, P.90                                                                                           

 
 . 39اىَصعغ اىػبثق ص  –اّظص ذ. غيٌٞ ؽراذ   20
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مع قميل من التعديالت قد  0881وىذا المبدأ الذي أعيد النص عميو في إعالن ) ريودي جانيرو ( لعام 
، وقد أصبح ينظر إليو بمثابة األساس العرفي تم  تضمينو في عدد كبير من االتفاقيات والوثائق الدولية 

 لمقانون الدولي لمبيئة .
وعميو فإنو عندما يكون الضرر البيئي قد تم بمقتضى عمل عدائي متعمد موجو ضد البيئة البحرية ذاتيا 
مباشرة كعمل من أعمال القتال في نزاع مسمح بحري فإن مثل ذلك العمل يعتبر انتياكًا لمقاعدة السابقة  

بالتالي يمكن القول بأن الدولة الطرف في نزاع مسمح بحري يقع عمييا التزام عام بعدم استخدام البيئة و 
البحرية كأداة من أدوات الحرب أو ىدف عسكري في ذاتو توجو ضده اليجمات العسكرية ) كما حدث 

ط الكويت في مياه أبان العدوان العراقي ضد الكويت حيث أقدام العراق عمى إلقاء كميات ىائمة من نف
 البحر في الخميج ( 

والنتيجة السالفة كما يقول االستاذ الدكتور صالح عامر لست أثرًا لتطبيق قانون السمم خالل أوقات 
النزاعات المسمحة في البحار ولكنيا في حقيقة األمر نتيجة لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي 

اسيًا وحيويًا لإلنسانية في مجموعيا أال وىو مبدأ وجوب احترام بيئة وقتنا الراىن أس العرفـــــي، يعتبر في
اإلنسان الذي يعتبر مماثاُل لمبدأ وجوب احترام حقوق اإلنسان ولئن كان مبدأ احترام حقوق اإلنسان قد  

ئة أصبح ركنًا أساسيًا من اركان القانون الدولي اإلنساني المطبق عمى النزاعات المسمحة فإن احترام البي
 21البحرية يغدو بدوره مبدأ أساسيًا من مبادىء قانون النزاعات المسمحة في البحار .

 

 

                                                        
21
ٍغيخ األٍِ ٗاىقبُّ٘ رظرشٕب ميٞخ شصؽخ ذثٜ اىػْخ اىضبّٞخ    –ؽَبٝخ اىجٞئخ اثبُ اىَْبضػبد اىَػيؾخ فٜ اىجؾبش  –اّظص ـ ذ. طالػ اىرِٝ ػبٍص  

 208-207ص  1994اىؼرذ األٗه ْٝبٝص 

 ٗاّظص أٝؼبً 

Declartion of the UN conference on the human environment Stockholm 1972 , principle 21 in Birnie and Boyle , 

Basic Documents on International Law and the environment, clarendon press, oxford 1995 P.7 
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 التعميمية الثامنةالوحدة 
 البيئة البحرية

 
  الكممات المفتاحية:

 مصادر تموث. –تحديد قانوني  –أىمية  –بيئة بحرية 
 

 الممخص:
يقصد بالبيئة البحرية كل مساحات المياه المالحة التي تمثل كتمة متصمة بعضيا ببعض، وما تشمل عميو 

كبيرة في حياة اإلنسان )مصدر لمغذاء، ىذه الكتمة من جميع أوجو الحياة البحرية. ولمبيئة البحرية أىمية 
مصدر لمثروات الطبيعية والمعدنية، طريق لممواصالت والنقل(. ويمكن التمييز بين خمسة أقسام لمساحة 
البيئة البحرية، وتتعرض ىذه البيئة لمتموث من مصادر متعددة )مصادر أرضية، أنشطة استكشاف 

 ار، تموث البيئة البحرية من الجو(.واستغالل قاع البحر، إغراق النفايات في البح
 

 األىداف التعميمية:
 في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى:

 التعرف عمى المقصود بالبيئة البحرية وأىميتيا والتحديد القانوني ليا إضافة إلى أىم مصادر تموثيا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

161 



 وبيان ماىيتياالتعريف بالبيئة البحرية 
 

من المصطمحات الحديثة نسبيًا ،  فقد درج عمى    Marine Environmentيعد مصطمح البيئة البحرية 
لمداللة عمى تمك المساحات من الكرة األرضية المغمورة بالماء المالح ، والمتصمة  –استخدام كممة البحار 

مسطحات المياه المالحة التي يجمعيا وحدة واحدة  «فيما بينيا دون عوائق ، حيث عرف البحر بأنو 
مساحات المياه المالحة » أو بأنو « متكاممة في الكرة األرضية جمعاء ، وليا نظام ىيدرو جرافي واحد

 1« المتصمة ببعضيا اتصااًل حرًا طبيعيًا 
ن مسطحات المياه البيئة البحرية عبارة ع» ويذىب بعض الفقو في تحديد معنى البيئة البحرية ، فيقول 

كما يذىب البعض  2«المالحة التي تتصل بعضيا ببعض اتصااًل حرًا طبيعيًا في جميع أنحاء العالم 
المنطقة الجغرافية المواجية لميابسة والمحددة بتأثيرات الجزر ، »اآلخر إلى تعريف البيئة البحرية بأنيا 

 3«والمياه اإلقميمية ومناطق مصبات األنيار وىذا يشمل قاع البحر وأعالي البحار والمنطقة المتاخمة 
وبقي ىذا المفيوم التقميدي لمبحار سائدًا حتى كانت أعمال الدورة السابعة لمؤتمر األمم المتحددة الثالث 

 Marine، حيث تم التوصل إلى مصطمح البيئة البحرية  1978والتي عقدت في جنيف  عام 
Environment الحياة البحرية  والذي يتضمن في محتواه معنىMarine life  بما تعنيو من كافة صور

الكائنات الحية والحيوانية والنباتية التي تعيش في البحار باإلضافة إلى مياه ىذه البحار وقيعانيا وباطن 
 4تربتيا ، بما تحتويو من ثروات طبيعية حية وغير حية .
ظ البيئة البحرية ألن البيئة البحرية وفقًا لممفيوم ويرى فريق من الفقو أن لفظ البحر ليس مرادفًا تمامًا لمف

المعاصر أصبح ينظر ليا عمى أنيا ليست فقط مجرد نظام جغرافي فحسب بل ينظر إلييا أيضًا بوصفيا 
نظامًا بيئيًا ولذلك فإن لفظ البيئة البحرية وفقًا لممفيوم المعاصر أعم وأشمل من لفظ البحر ، وينطمق من 

عريف البيئة البحرية بأنيا >> كل مساحات المياه المالحة التي تمثل كتمة متصمة ذلك المفيوم إلى ت
                                                        

، ٚثٌوذوضٛس الو ه ٘ج وُ ،  68ص  1999ث١ٌٙتوز ثٌّروش٠ز ثٌؼجِوز ٌٍىضوجح  –ثٔظش ثٌذوضٛس ِحّذ ٔذٙجْ عو٠ٍُٛ ثٌضٍوٛط ثٌذ١توٟ ٚعوذً ِٛث ٙضوٗ   1

ص 1970ٚثٌذوضٛس ِحّذ طٍؼش ثٌغ١ّٕٟ، ثألحىجَ ثٌؼجِز فٟ لجْٔٛ ثألُِ ، لجْٔٛ ثٌغ َ ، ِٕشأر ثٌّؼوجس  ، ثألعوىٕذس٠ز  14ثٌّش غ ثٌغجدك ص 

 .276ص  1974ثٌذوضٛس ِحّذ دش١ش ثٌشجفؼٟ ، ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ / ِٕشأر ثٌّؼجس  ، ثإلعىٕذس٠ز ، 842ٚ

 
 ِٛعمجً ِٓ ثٌفم١ٗ  ١ذي . 28ثٔظش ثٌذوضٛس ػذذ ثٌٙجدٞ ِحّذ ػششٞ ، ثٌّش غ ثٌغجدك ص  2

     Gidel (G) Diplome d Etudes superieveres, Paris 1941 - 1942 P.7 
 
 ِٛعمجً ِٓ ثٌفم١ٗ  سٚدشس  ج٠ٓ 28ػذذ ثٌٙجدٞ ِحّذ ػششٞ ثٌّش غ ثٌغجدك ص  ثٔظش ثٌذوضٛس  3

   Shin ( Robert ) The international polities of marine pollution Control, Oceana Newyork   1974. P. 
،ٚ ثٌذوضٛس ال ه ثٌذ٠ٓ ػجِش 15 – 14دك ص ثٌّش غ ثٌغج –ٚثٌذوضٛس ال ه ٘ج ُ  68ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش ثٌذوضٛس ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ  4

 . 465ص  1983دثس ثٌٕٙضز ثٌؼشد١ز ، ثٌمج٘شر  -1982ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌجذ٠ذ ٌٍذحجس / دسثعز ألُ٘ أحىجَ ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضحذر ثٌمجْٔٛ ثٌذحجس 
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بعضيا ببعض ، متالحمة األجزاء سواء كان ىذا االتصال طبيعيًا أو صناعيًا وما تشمل عميو ىذه الكتمة 
 5من جميع أوجو الحياة البحرية << 

حرية أعم وأشمل من لفظ البحر ذلك أن لفظ ونحن نساير ىذا الفريق فيما ذىب إليو بأن لفظ البيئة الب
البيئة البحرية يعني الوسط البحري بكل مشتمالتو أما لفظ البحر فيقتصر عمى مساحات المياه المالحة 
دون مشتمالت الوسط البحري من جميع أوجو الحياة البحرية الموجودة في ذلك الوسط ونشير ىنا إلى أن 

ة البد منيا لمحفاظ عمى ذلك الجزء األكبر من مساحات الكرة المحافظة عمى البيئة البحرية ضرور 
األرضية التي تغطييا البحار وتمك المحمفظة عمى البيئة البحرية تعني في مضامينيا >> التدابير الكمية 

 6التي تتخذ من أجل صيانة طبيعتيا النوعية وكذلك انتاجيا والتوازن االيكولوجي بين عناصرىا <<
حرية أكمل النظم البيئية في مجالنا الحيوي إذ تحتوي عمى كافة العناصر الالزمة لنشأة وتعد البيئة الب

الحياة واستمرارىا بل أن اآلراء العممية تكاد تتفق عمى أن أول مظاىر الحياة عمى األرض كانت قد نشأت 
 . 7في البحار باعتبارىا الوسط المثالي لنشأة تمك الحياة 

من مياه الكرة األرضية وتتضمن مياه البحر إضافة لألمالح كميات ضئيمة %  98وتحوي البحار حوالي 
من عناصر أخرى كالنتروجين واألوكسجين والسيميكون والكربون والميثيوم والفوسفور والحديد واليود 
والباريوم والروبيديوم والزرنيخ والنحاس والرصاص والمنغنيز والسيمينيوم وىذه العناصر عمى الرغم من 

يا القميمة فإنيا ليا أىمية حيوية كبيرة ، فاألوكسجين المذاب ميم جدًا لحياة الكائنات الحية المائية كميت
( الذي ينظم حموضة ماء H2CO3 وثاني أكسيد الكربون المذاب يكون محمول حامض الكربونيك )

الضوئي في الماء  البحر فيجعمو قمويًا نوعًا ما كما أن ثاني أكسيد الكربون يدخل في عمميات التمثيل
بطريقة مماثمة تمامًا كالتي تنم في النباتات عمى اليابسة وتقدر كمية المواد العضوية التي يتم تكوينيا عن 

ألف مميون طن في السنة ، ويمكن القول أن  300طريق عممية التمثيل الضوئي في مياه البحر بحوالي 
   8.األسماك واألحياء المائية والنباتات والمعادن البحريةالبحار ـ تربة سائمة تنتج لنا الخيرات الكثيرة من 

                                                        
 . 28ٔظش د. ػذذ ثٌٙجدٞ ِحّذ ػششٞ ، ثٌّش غ ثٌغجدك ص أ  5

 
 –أدٛ ظذٟ   -ِجٍز ثٌؼذثٌز ثٌضٟ صرذس ػٓ ٚصثسر ثٌؼذي ٚثٌشؤْٚ ثالع ١ِز ٚثألٚلج  فٟ دٌٚز ثالِجسثس  –ّش ثٔظش د. ػٛض ِحّذ ػٛض ثٌ   6

 109ص  1979ثٌغٕز ثٌغجدعز ، ٠ٕج٠ش  –ثٌؼذد ثٌغجِٓ ػشش 

 
 . 16ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش د.  ال ه ٘ج ُ  7

 
 123ص   1998ثٔظش د. حغٓ أحّذ  حجصٗ ـ ثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ ف١شٚط ثٌؼرش ـ دثس ثٌٕٙضز ثٌؼشد١ز ثٌمج٘شر    8
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وتحتوي البيئة البحرية عمى كمية ىائمة متبانية األنواع من الكائنات الحية الحيوانية ، تبدأ من الحيوانات 
الدقيقة وحيدة الخمية وتنتيي باألسماك والثدييات البحرية المتطورة النمو والتي  تضم كافة األسماك 

وانات البحرية األخرى كما تضم البيئة البحرية الطحالب بكافة أنواعيا واليائمات والعوالق ، والحي
 9فالطحالب تنمو عمى صخور شاطئ البحر في صــــورة أعشاب ونباتات بحرية، أما العوالق واليوائم 

 بيرة فتعد غذاءفيي تمك األجسام متناىية الصغر التي تنتشر في مياه البحر بكميات ك 10)البالنكتون ( 
 11% من مجموع نباتات البيئة البحرية .  99أساسيًا لمحيوانات البحرية إذ تبمغ نسبتيا حوالي 

 

  

                                                        
 18 – 17ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ٚثٌذوضٛس ال ه ٘ج ُ  70ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش د. ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ  9
 

ثٌذ١توز ِشوجوٍٙج  –..ٚوزٌه أ. ِحّذ ػذذ ثٌمجدس ثٌفموٟ 12ص  1999ىضجح ث١ٌٙتز ثٌّرش٠ز ثٌؼجِز ٌٍ –ِغجةً د١ت١ٗ  –ثٔظش د. س خ عؼذ ثٌغ١ذ    10

 . 21ص  1999ث١ٌٙتز ثٌّرش٠ز ثٌؼجِز ٌٍىضجح  –ٚلضج٠ج٘ج ٚحّج٠ضٙج ِٓ ثٌضٍٛط 

 
 .  70ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش د. ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ    11
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 أىمية البيئة البحرية
 

البيئة البحرية بشكل عام ليا أىمية كبيرة في حياة اإلنسان، واستخدام البحار لما فيو صالح البشرية قديم 
قدم التاريخ وتتبدى أىمية البيئة البحرية من خالل تحقيق التوازن المناخي حيث تتسم البحار والمحيطات 

من الحرارة الواصمة إلييا من الطاقة  بإرتفاع درجة حرارتيا النوعية مما يتيح ليا امتصاص  كميات كبيرة
الشمسية ، وىذا التعرض لألشعة الشمسية ودرجات الحرارة المرتفعة يؤدي إلى تبخر مياه البحار وارتفاع 
ذراتيا إلى األعمى بفعل الرياح الصاعدة حيث تتجمع عمى ىيئة سحب تندفع باتجاه اليابسة تحت تأثير 

نة األمطار مصدر الماء العذب وتبدو أيضًا أىمية البيئة البحرية من الرياح والعوامل الجوية األخرى مكو 
خالل قدرة البحار والمحيطات عمى امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو ، وذلك من خالل 
عممية التمثيل الكموروفيمي التي تقوم بيا النباتات البحرية فتحول ذرات الكربون إلى نباتية وينطمق غاز 

 12ليذوب في الماء ويتيح التنفس لمكائنات الحية في البيئة البحرية. األوكسجين 
ضافة لما لمبيئة من أىمية حيوية فإن ليا أيضًا أىميتيا االقتصادية التي تنفرد بيا عن غيرىا من  وا 
البيئات األخرى من حيث كونيا مصدرًا لمغذاء ، فاألسماك البحرية تشكل مصدرًا رئيسيًا لمغذاء لدى عدد 

ر من الشعوب البحرية كما تذخر البيئة البحرية بالموارد الحية األخرى بخالف األسماك التي تأتي في كبي
مقدمة الموارد الحية لمبيئة البحرية ، فيناك الحيوانات البحرية األخرى المعروفة لنا مثل القشريات والمؤلؤ 

صادر ىائمة من الموارد المعدنية والنفط والمرجان إضافة لمنباتات البحرية ونذخر البيئة البحرية أيضًا بم
 13والغاز وغيرىا من الثروات المعدنية. 

وتكمن أىمية البيئة البحرية أيضًا من حيث كونيا طريقًا لممواصالت، ويقوم البحر أيضًا بدور الوسيط في 
ر تبادل السمع حيث يعتبر النقل البحري أفضل وسائل النقل في تبادل كميات كبيرة من السمع عب

 المسافات الطويمة.
ولمبيئة البحرية العربية أىمية كبرى من ناحيتين اقتصادية واستراتيجية ، حيث تعتبر الدول العربية دواًل 
بحرية ، وىذا الوضع الجغرافي لممنطقة يجعميا ذات أىمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة حيث أن الدول 

قارات ىامة ) آسيا وافريقيا واوربا ( وتمتد سواحميا العربية توجد في موقع فريد يجعميا تتوسط ثالث 
                                                        

12
 . 21-19ثٌّش غ ثٌغجدك ص  – ٚثٌذوضٛس ال ه ٘ج ُ 72-70ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ  

 
ص  1983دثس ثٌٕٙضز ثٌؼشد١ز ثٌمج٘شر  –ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌٍذحجس ثٌّؤصّش ثٌغجٌظ ٚثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضحذر ٌمجْٔٛ ثٌذحجس  –ثٔظش د. ثدشث١ُ٘ ثٌذغّز  13

ٚ د. ثدس٠ظ  .13ص  1978/  34ٌذٌٟٚ ثٌؼذد ٔحٛ ثصفجل١ز د١ٌٚز  ذ٠ذر ٌمجْٔٛ ثٌذحجس ، ثٌّجٍز ثٌّرش٠ز ٌٍمجْٔٛ ث –د. ِف١ذ  ٙجح  ٚوزٌه 10-11

 . 4ص  1989دثس ثٌٕٙضز ثٌؼشد١ز ثٌمج٘شر  –ثٌّرجٌح ثٌؼشد١ز فٟ لجْٔٛ ثٌذحجس ثٌجذ٠ذ  –ثٌضحجن 
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الطويمة من المحيط األطمنطي غربًا إلى المحيط اليندي والخميج العربي شرقًا ، وتسيطر الدول العربية 
عمى ممرات وطرق مستعممة لممالحة الدولية في غاية األىمية االستراتيجية وىي مضيق باب المندب ، 

 14ن ، مضيق جبل طارق وقناة السويس التي ترتبط بين الشرق والغرب . مضيق ىرمز ، مضيق تيرا
ومن الناحية االقتصادية فإن البيئة البحرية العربية تذخر بالثروات حيث تعتبر المنطقة البحرية العربية 

إلى من المناطق الغنية بالثروة السمكية والثروات الحية المختمفة والثروات المعدنية ويرجع السبب في ذلك 
( كيمو متر تقريبًا ، وتشير التقديرات إلى أن  23830طول الشواطئ العربية حيث تبمغ طولي ) 

وال تقتصر أىمية البيئة  15مميون   طن .  8.7المخزون االحتياطي ليذه الثروة الغذائية اليامة يبمغ 
فييا كميات ىائمة من  البحرية العربية عمى إنتاج األسماك فحسب بل أن المنطقة البحرية العربية يوجد

الثروات الطبيعية األخرى الحية ، حيث يوجد االسفنج واألصداف والقشريات والطحالب البحرية والعديد 
 16.من الثروات األخرى

وىكذا نرى أن البيئة البحرية العربية ذات أىمية اقتصادية لما تحتوي من مخزون ضخم من الثروات 
لبحرية العربية األىمية االستراتيجية الكبرى فالمنطقة البحرية العربية المعدنية والغذائية وكذلك لمبيئة ا

منطقة استراتيجية لمنقل والمالحة التجارية وىذه األىمية الخطيرة لممنطقة البحرية العربية تدعو إلى 
لبية وفي ىذا المضمار تولى الغا 17االىتمام الكبير بالدفاع عن البيئة البحرية العربية من أخطار التموث 

العظمى من الدول العربية مشاكل تموث البحار أىمية كبيرة عن طريق القيام بالدراسات الميدانية وعقد 

                                                        
ثٌّش غ  –، ٚثٌذوضٛس ػذذ ثٌٙجدٞ ِحّذ ػششٞ  2ثٌّش غ  ثٌغجدك ص  –ثٔظش د. إدس٠ظ ثٌضحجن ، ثٌّرجٌح ثٌؼشد١ز فٟ لجْٔٛ ثٌذحجس ثٌجذ٠ذ   14

 . 37ٌغجدك ص ث
 

ثٌذحشٞ ٚصطذ١مجصٗ فوٟ ثٌّغوشح ثٌؼشدوٟ ط ِطذؼوز ثٌّؼوجس   ثٌذوضٛس ثدس٠ظ ثٌضحجن ) ثٌّٛ ض فٟ لٛث١ٔٓ ثٌر١ذ –ثٔظش حٛي ٘زث ثٌّٛضٛع   15

 . 20-10ص   1987ثٌشدجط  –ثٌجذ٠ذر 

 
لوجْٔٛ ثٌذحوجس ثٌجذ٠وذ ٚثٌّروجٌح ثٌؼشد١وز، ثٌّٕظّوز ثٌؼشد١وز ٌٍضشد١وز ٚثٌغمجفوز ٚثٌؼٍوَٛ ، ِؼٙوذ  –ثٔظش حٛي ٘زث ثٌّٛضٛع ثٌذوضٛس ِف١ذ  وٙجح   16

 . 1977ثٌذحٛط ٚثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز 

 
ٟ ، وضذش الح١فز أخذجس ث١ٌَٛ ثٌّرش 17 ع١ذضّش ) أ٠ٍٛي  ٠26ز ثٌرجدسر دضجس٠خ ٚفٟ ٘زث ثإلطجس ٚدؼٕٛثْ ثٌضٍٛط ثٌذحشٞ خطش ٠ٙذد ثاللضرجد ثٌؼشد

حٛثٌٟ أٌف حجدعز دحش٠ز ٌٕوجل س ثٌذضوشٚي  1990حضٝ  1970أٔٗ  ٙذس ١ِجٖ ثٌخ١ٍج ثٌؼشدٟ ٚثٌذحش ثألحّش ٚثٌّضٛعظ فٟ ثٌفضشر ِٓ .»  1998ط 

دشىً ِذج ش ػٍٝ ثألح١جء ثٌّجة١ز فٟ صٍه  ِ ١٠ٓ طٓ دضشٚي ، أغٍذٙج فٟ ثٌخ١ٍج ثٌؼشدٟ ٚثٌذحش ثألحّش ، ِّج أعش 3ٔضج ػٕٙج ثٔغىجح ِج ٠مشح ِٓ 

ثألِش ثٌزٞ ٠ؤوذ دّج ال ٠ذع ِججالً ٌٍشه فٟ أْ صٍٛط ١ِجٖ ثٌذحجس  –٠ىجد ٠شلٝ ٌحذ ثٌىجسعز  –ث١ٌّجٖ ٚػٍٝ حشوز ثٌر١ذ ، ٚأدٜ أ٠ضجً ٌضٍٛط خط١ش 

شٚي ثٌّغؤٚي ثٌٛح١ذ ػٓ صٍٛط ثٌشٛثطب ٚث١ٌّجٖ ثٌؼشد١ز ٚثٌّح١طجس ٠ٍمٟ دظ ٌٗ ػٍٝ ثلضرجد٠جس ثٌذٚي ثٌؼشد١ز دشىً ِذج ش ، ٚال صؼذ ٔجل س ثٌذض
، ٌٚىٓ ٕ٘جن أ٠ضوجً ثٌّخٍفوجس ثٌروٕجػ١ز ٚثٌروش  ثٌروحٟ ، دوً أْ ثٌغو   ثٌجوٛٞ ٔفغوٗ ٌوٗ ٔرو١خ وذ١وش فوٟ ٘وزث ثٌضٍوٛط ثٌوزٞ ٠رو١خ ثٌذحوجس 

١ز ثألخوشٜ ٌٍذحوجس ٚثٌّح١طوجس ثٌّفضٛحوز ، % ِٓ ِٛثد ثٌشالجص ٚثٌٕحجط ٚثٌحذ٠ذ ٚثٌضٔه ٚثٌّشوذجس ثٌّؼذٔ 90ٚثٌّح١طجس دٕمٍٗ ِج ٠مشح ِٓ 

ٛثحً ٠ٚؼّك ِٓ حجُ ثٌّشىٍز ػٍٝ ثٌشٛثطب ثٌؼشد١ز صٛثضغ إِىج١ٔجس ثٌذٚي ثٌؼشد١ز فٟ ِىجفحز رٌه  ثٌضٍٛط ، ٚٔظشثً الِض ن ثٌذٚي ثٌؼشد١وز ٌغو

فوئْ ِشوى س ثٌضٍوٛط  –إْ ٌوُ ٠ىوٓ وٍٙوج  –١وز صّضذ ٢ال  ثٌى١ٍٛ ِضشثس ٚألْ ثٌذحجس ٚثٌّح١طجس صّغً أ١ّ٘ز ثلضرجد٠ز وذوشٜ ٌّؼظوُ ثٌوذٚي ثٌؼشد

 «.ثٌذحشٞ صّغً خطشثً ِذج شثً ػٍٝ ثألِٓ ثٌغزثةٟ ثٌؼشدٟ ٚثٌّٛثسد ثاللضرجد٠ز ثٌؼشد١ز درٛسر ػجِز
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والندوات العممية لمناقشة المشاكل المتعمقة بالتموث البحري والتوصل لحمول مناسبة ليا 18المؤتمرات 
لمنظمات البحرية التابعة لألمم المتحدة واالشتراك في االتفاقيات البحرية اإلقميمية والدولية والتعاون مع ا

من أجل المحافظة عمى البيئة البحرية العربية من خطر التموث واتخاذ االجراءات الوقائية التي تحمي تمك 
 البيئة من أخطار التموث المحيقة بيا .

 

 التحديد القانوني لمبيئة البحريةنطاق البيئة البحرية أو 
 

تتجمى أىميتو من حيث بيان نطاق سريان بعض القواعد القانونية االتفاقية إن تحديد البيئة البحرية 
والوطنية ذلك أن القواعد الوطنية لمكافحة التموث البحري تسري في نطاق اقميمي محدد من المساحة 

ت البحرية وكذلك القواعد االتفاقية الدولية. والقصد من تحديد البيئة البحرية، ىو تحديد مالمدولة من سمطا
عمى البحار واقساميا المختمفة وما عمييا من التزامات في  المناطق المختمفة التي تشكل البيئة البحرية ، 
حيث قام القانون الدولي التقميدي لمبحار عمى مبدأ أساسي ىو حرية البحار والمحيطات مع التسميم لمدول 

يبة من شواطئيا ، مع األخذ بعين الساحمية بالحق في ممارسة السيادة عمى األجزاء المجاورة والقر 
تغمرىا مياه البحار أو المحيطات ىو  األعتبار الطبيعة الخاصة بتمك األجزاء من أقميم الدولة التي

وفقًا لقواعد قانون البحار ، يمكن  19مايسمح بفرض قيود معينة عمى سيادة الدولة عمى تمك المناطق 
 ية ، فضاًل عن المياه الداخمية لكل دولة .التمييز بين خمسة أقسام لمساحة البيئة البحر 

 
 أواًل : البيئة البحرية لممياه الداخمية:

يقصد بالمياه الداخمية أو المياه الوطنية ، المياه التي تتواجد بأكمميا ضمن حدود إقميم الدولة ، وتشمل 
الموانئ والمرافئ والمراسي ومياه البحار الداخمية أي المغمقة وشبو المغمقة مثل الخميج والمضايق 

في مادتيا الثامنة بأنيا >>  1982نة والبحيرات والقنوات وتحددىا اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لس
المياه الواقعة عمى الجانب المواجو لمبر من خط األساس لمبحر األقميمي << والمياه الداخمية تحكميا ذات 

                                                        
ذد ثٌشثدوغ ِجٍز ثٌشش٠ؼز ٚثٌمجْٔٛ /  جِؼز ثإلِجسثس ثٌؼشد١وز ثٌّضحوذر ، ثٌؼو –صمش٠ش ػٓ ِؤصّش حّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذحش٠ز  –د. حغ١ٓ ٠ٛعف غٕج٠ُ    18

 .1990ِج ٠ٛ )أ٠جسط  1410 ٛثي 

 
ٔحٛ لجْٔٛ ِٛحذ ٌحّج٠ز ثٌذ١تز  –ٔذ١ٍز وجًِ  –ٚثٌذوضٛسر  82ثٌّش غ ثٌغجدك ص  – 1997لجْٔٛ حّج٠ز ثٌذ١تز  –ثٔظش د. أحّذ ػذذ ثٌىش٠ُ ع ِز  19

 277ص  1993ثٌمج٘شر  –دثس ثٌٕٙضز ثٌؼشد١ز   –
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القواعد التي تحكم االقميم البري لمدولة أي أن الدولة تمارس عمييا حقوقًا انفرادية ال تشاركيا فييا سمطة 
ناء ، ومن أىم المياه الداخمية في جميورية مصر العربية ىي قناة السويس أخرى ، دون قيد أو استث

بإعتبارىا قناة دولية ىامة ونتيجة لحركة المالحة الكبيرة فييا، فيي كثيرًا ما تكون عرضة لنسبة عالية من 
 20.التموث

 
 ( Territorial sea )ثانيًا : البيئة البحرية لمبحر االقميمي: 

يقصد بالبحر االقميمي : ذلك الجزء من المياه المالصق لشاطئ الدولة والممتد نحو أعالي البحار ، أو  
ذلك الجزء من البحر الذي يجاور أقميم الدولة وتمتد سيادة الدولة عمى ىذا الجزء من البحر الذي يعتبر 

حدود البحر االقميمي ،  1982جزءًا من اقميميا . وقد حددت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
بمقتضى المادة الثالثة من االتفاقية فنصت )أن لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرىا األقميمي 

وبذلك  مياًل بحريًا مقيسة من خطوط األساس المقررة وفقًا ليذه   اإلتفاقية( . 12بمسافة ال تتجاوز 
يثور قبل اقرارىا من خالفات حول حدود البحر حددت االتفاقية حدود البحر االقميمي مزيمة ما كان 

ولمدولة  االقميمي حيث كانت كل دولة تحدد مدى اتساع بحرىا االقميمي انطالقًا من مصمحتيا وظروفيا.
الساحمية ممارسة سيادتيا عمى البحر االقميمي ، فميا حق وضع نظم المالحة فيو والنظم الصحية 

قامة المنشآت الخاصة با لمالحة وأعمال اإلرشاد والمساعدة واإلنفاذ البحري ، وليا حق والجمركية وا 
 استغالل الموارد الطبيعية الكائنة في بحرىا االقميمي دونما أن يؤدي ذلك إلعاقة حق المرور البحري فيو.
 كما أنو عمى الدولة الساحمية مقابل حقيا السيادي ىذا التزام بالحفاظ عمى البيئة البحرية بأن ال تقوم بأي

وعمييا أيضًا  Ecolgical Systemمن األنشطة المؤدية لتمويث تمك البيئة واالخالل بتوازنيا االيكولوجي 
أن تمنع كل ما من شأنو األضرار ببيئة بحرىا االقميمي أو تجاوز تأثير بعض المموثات وامتداده لمبيئات 

 21البحرية األخرى.
 
 

                                                        
ِٕشأر  –حّج٠ز ثٌذ١تز ثٌذحش٠ز ِٓ ثٌضٍٛط فٟ ضٛء  ثٌضشش٠ؼجس ٚثالصفجلجس ثالل١ّ١ٍز ٚثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز  –ثٌّغضشجس أحّذ ِحّٛد ثٌجًّ  –ثٔظش   20

 . 24ثٌّؼجس  دجالعىٕذس٠ز  )  دذْٚ صجس٠خ ط ص 
 

 –ٚثٌذوضٛسر ٔذ١ٍز وجًِ  60ص  1985/  1984ثٌجذ٠ذ ٌٍذحجس  ثالصجج٘جس ثٌحذ٠غز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ –ثٔظش ثٌذوضٛس ػذذ ثٌّؼضػذذ  ثٌغفجس ٔجُ  21

لوجْٔٛ حّج٠وز  –ٚثٌوذوضٛس أحّوذ ػذوذ ثٌىوش٠ُ عو ِز  20-18ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –، ٚثٌذوضٛس ػذذ ثٌٛثحذ ثٌفجس  279 – 278ثٌّش غ ثٌغجدك ص 

 .  50-46عٛس٠ج ص  –ؼز حٍخ  جِ –ِحجضشثس فٟ ثٌحمٛق ثٌضججس٠ز ثٌذحش٠ز  –ٚثٌذوضٛس ػٍٟ سضج  – 83ص  1997ثٌذ١تز 
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 (  The Contiguous Zone) جاورة:ثالثًا : البيئة البحرية لممنطقة المتاخمة والم
تمك المنطقة من مياه البحار التي تمتد من نياية  –يقصد بالمنطقة المجاورة أو المتاخمة أو المالصقة 

في اتجاه أعالي البحار إلى مسافة محددة وال تجوز أن تمتد وفقًا  –لمدولة الساحمية  –البحر االقميمي 
مياًل بحريًا من خط  24إلى أبعد من  1982المتحدة لقانون البحار من اتفاقية األمم  2فقرة  23لممادة 

األساس الذي يقاس منو عرض البحر االقميمي . ويختمف النظام القانوني ليذه المنطقة عن البحر 
األقميمي حيث ال تمتد إلييا سيادة الدولة الساحمية كاممة ولكن اتفاقية قانون البحار تسمح لمدولة الساحمية 

 أن تمارس السيطرة الالزمة عمى تمك المنطقة  من أجل : 23/1المادة  بمقتضى
منع خرق قوانينيا وأنظمتيا الجمركية أو الضريبية أو المتعمقة باليجرة أو الصحة داخل اقميميا أو بحرىا 

 االقميمي . 
ميا أو بحرىا المعاقبة عمى أي خرق لمقوانين واألنظمة المذكورة أو المتعمقة أعاله إذا حصل داخل اقمي

 22االقميمي .
ونتيجة لما سبق فإن سمطات الدولة الساحمية في المنطقة المتاخمة محددة بمنع األعمال التي يمكن أن 
تؤثر عمى المصالح المتعمقة بإقميميا أو بحرىا اإلقميمي ، فتشمل سمطة الدولة الساحمية في تمك المنطقة 

ماية تمك المنطقة من التموث بمقتضى االلتزام الدولي العام حقيا في وضع القواعد واالجراءات الالزمة لح
وتمتزم كل دولة بالتعاون مع الدول األخرى بالحفاظ عمى البيئة البحرية لممنطقة  23بحماية البيئة البحرية.

 24المتاخمة واتخاذ التدابير الالزمة لمراقبة التموث فييا ومنعو أو السيطرة عميو .
 

 (  ( Exclusive Economic Zone :البحرية لممنطقة االقتصادية الخالصةرابعًا : البيئة 
، بفكرة المنطقة االقتصادية الخالصة بالرغم من  1982خذت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام أ

عمى أن  1982( من اتفاقية قانون البحار لعام 55معارضة الدول الصناعية المتقدمة فنصت المادة )
ة االقتصادية الخالصة ىي منطقة واقعة وراء البحر االقميمي ومالصقة لو ، كما نصت المادة المنطق

ميل بحري تقاس من خطوط  200( من االتفاقية ، عمى أن تمك المنطقة ال تمتد إلى أكثر من 57)
 األساس التي يقاس منيا عرض البحر االقميمي.

                                                        
22
 . 21-20ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ٚثٌذوضٛس ػذذ ثٌٛثحذ ثٌفجس  280– 279ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش ثٌذوضٛسر ٔذ١ٍز وًٍّ  

 
 . 25ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –أحّذ ِحّٛد ثٌجًّ  –ٚثٌّغضشجس  280ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش ثٌذوضٛسر ٔذ١ٍز وجًِ    23

 
 . 83ثٌّش غ ثٌغجدك ص  – 1997لجْٔٛ حّج٠ز ثٌذ١تز  –ّذ ػذذ ثٌىش٠ُ ع ِز ثٔظش ثٌذوضٛس أح  24
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بالتوفيق بين المبالغة في االدعاءات بفرض السيادة وتمثل ىذه المنطقة تطور قانون البحار الذي قام 
االقميمية عمى مساحات شاسعة من البحار ، وبين رغبة العديد من دول العالم الثالث من االستفادة من 
الثروات الطبيعية في المياه البحرية المجاورة ليا لتتمكن من تحقيق التنمية االقتصادية لدييا ، فكانت 

الخالصة تيدف لمساعدة الدول النامية عمى وجو الخصوص في استغالل مصادر  المنطقة االقتصادية
الثروة الكامنة في المنطقة االقتصادية وحمايتيا من منافسة الدول المتطورة والمتقدمة التي كانت تقوم 
بالسيطرة عمى استغالل موارد تمك المنطقة بما لدييا من قدرات ووسائل التقدم العممي ، وقد خصصت 

الجزء الخامس منيا لبيان النظام القانوني لتمك المنطقة ،  1982فاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ات
مظيرة مدى حقوق الدولة الساحمية وواليتيا وواجباتيا عمييا وكذلك حقوق وواجبات الدول األخرى ، 

دية الخالصة والحفاظ عمييا من ولمدولة الساحمية ممارسة حق الوالية فيما يتصل بحماية المنطقة االقتصا
التموث في ضوء االلتزام الدولي العام بحماية البيئة البحرية والحفاظ عمييا من التموث فيي والية تنطوي 

 25في مضمونيا عمى التزام بالقيام بالتدابير الالزمة لصيانة البيئة البحرية وحمايتيا من التموث .
 

 ( Continental Shelfفريز القاري: ) خامسًا : البيئة البحرية لمجرف أو األ
في الواقع لقد تعددت المصطمحات المستخدمة من جانب فقياء القانون الدولي العام العربي بخصوص 

 Le Plateauبالمغة االنكميزية أو  The Continental Shelfاختيار التعبير العممي الدقيق لمصطمح 
Continental   اصطالح االمتداد القاري بينما يستخدم البعض اآلخر بالمغة الفرنسية فالبعض يستخدم

اصطالح الجرف القاري أو الرصيف القاري أو االفريز القاري ويقصد بذلك االصطالح ، تمك األجزاء من 
قاع البحر واألرض والواقعة تحت البحر والتي يبدأ تواجدىا من حيث تنتيي المياه االقميمية لمدولة 

من  76طبيعيًا ألرض تمك الدولة تجاه قاع اعالي البحار ، وقد بينت المادة الساحمية وتشكل امتدادًا 
مدلول مصطمح الجرف القاري فنصت عمى أنو >>  1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 

يشمل الجرف القاري ألي دولة ساحمية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء 
يمي في جميع أنحاء األمتداد الطبيعي ألقميم تمك الدولة البري حتى الطرف الخارجي لمحافة بحرىا االقم

ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منيا عرض البحر االقميمي إذا لم  200القارية أو إلى مسافة 
متداد المغمور يكن الطرف الخارجي لمحافة القارية يمتد إلى تمك المسافة << .وتشمل الحافة القارية األ

                                                        
ثٌر١ذ ثٌذحوشٞ ط دثس ثٌفىوش ثٌؼشدوٟ ثٌموج٘شر  –ثٌّ حز ثٌذحش٠ز  –لجْٔٛ ثٌذحجس ثٌجضء ثألٚي ) ثٌّذجدا ثٌؼجِز  –ثٔظش ثٌذوضٛس ثدشث١ُ٘ ثٌؼٕجٟٔ  25

 – 1997لوجْٔٛ حّج٠وز ثٌذ١توز   –، ٚثٌذوضٛس أحّوذ ػذوذ ثٌىوش٠ُ عو ِز  24-21دك ص ثٌّش غ ثٌغج –، ٚثٌذوضٛس ػذذ ثٌٛثحذ ثٌفجس  39ص  1985

 . 84ثٌّش غ ثٌغجدك ص 
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من الكتمة البرية لمدولة الساحمية وتتألف من قاع البحر وباطن األرض لمجرف والمنحدر واالرتفاع ولكنيا 
ال تشمل القاع العميق لممحيط بما فيو من ارتفاعات متطاولة وال باطن أرضو وقد حددت اتفاقية قانون 

وقررت مجموعة من الحقوق من ذلك ما قررتو  النظام القانوني لمنطقة الجرف القاري 1982البحار لعام 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار أن لمدول الساحمية حقوقًا سيادية عمى الجرف القاري وذلك بيدف 
استكشافو واستغالل موارده الطبيعية وتمك الحقوق السيادية ، حقوق خاصة أي أنو إذا لم تقم الدولة 

ي و استغالل موارده فميس ألحد القيام بيذه النشاطات دون موافقة الساحمية بإستكشاف الجرف القار 
صريحة من الدولة الساحمية ، كما قررت االتفاقية لمدولة الساحمية الحق بإتخاذ كافة االحتياطات الالزمة 

وقيدت االتفاقية تـــمك الحقوق أيضًا بقيود معينة حددتيا  26لمنع تموث البيئة البحرية في تمك المنطقة 
 27االتفاقية 

 
 (  High Seasسادسًا : البيئة البحرية ألعالي البحار: ) 

يقصد بأعالي البحار جميع أجزاء  1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  86بمقتضى المادة 
البحر التي ال يشمميا المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر االقميمي أو المياه الداخمية لدولة ما 

فإن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول  1982من اتفاقية قانون البحار لعام  87وبحسب المادة 28
ساحمية كانت أو غير ساحمية وتمارس حرية أعالي البحار بمقتضى الشروط التي بينتيا ىذه االتفاقية 

وغير الساحمية  وقواعد القانون الدولي األخرى ، وتشمل فيما تشمل بالنسبة إلى كل من الدول الساحمية
عمى حرية المالحة وحرية التحميق وحرية وضع الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة وحرية إقامة الجزر 
االصطناعية وغيرىا من المنشآت المسموح بيا بمقتضى القانون الدولي وكذلك حرية صيد األسماك 

اعاة مصالح الدول األخرى في وحرية البحث العممي ، وتمارس ىذه الحريات من قبل جميع الدول مع مر 
من االتفاقية أال  192ممارستيا لحرية أعالي البحار ، وكذلك مع احترام االلتزام العام المقرر في المادة 

                                                        
 17ص  1977 جِؼز ػ١ٓ  ّظ  –سعجٌز دوضٛسثٖ  –ثٔظش ثٌذوضٛس ٔذ١ً أحّذ حٍّٟ : ثالِضذثد ثٌمجسٞ ٚثٌمٛثػذ ثٌحذ٠غز ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٌٍذحجس  26

ٚثٌذوضٛس أحّذ  282ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ٚثٌذوضٛسر ٔذ١ٍز وجًِ  29-24ثٌٛثحذ ثٌفجس ثٌّش غ ثٌغجدك ص  ِٚج دؼذ٘ج ٚوزٌه ثٔظش ثٌذوضٛس ػذذ

 26ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ٚثٌّغضشجس أحّذ ِحّٛد ثٌجًّ  85-84ثٌّش غ ثٌغجدك ص  1997لجْٔٛ حّج٠ز ثٌذ١تز  –ع ِز 
 284-283ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ٚثٌذوضٛسر ٔذ١ٍز وجًِ  1982جَ ِٓ ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضحذر ٌمجْٔٛ ثٌذحجس ٌؼ 79-78ثٔظش ثٌّٛثد  27

 
ٌٍٚض٠جدر فٟ ثٌضفجال١ً حٛي صؼش٠ف  1982ٌغٕز  38ثٌّجٍز ثٌّرش٠ز ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ػذد -1982ٌؼجَ  –ثٔظش ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضحذر ٌمجْٔٛ ثٌذحجس  28

ٚوزٌه ثٌوذوضٛس ِحّوذ طٍؼوش  36ص  1962ِٓ ثٌغٍُ ط ثٌجضء ثألٚي ثٌذوضٛس ِرطفٝ ثٌحفٕجٚٞ  ) لجْٔٛ ثٌذحجس ثٌذٌٟٚ ص –أػجٌٟ ثٌذحجس ثٔظش 
ٚثٌذوضٛس ػٍوٟ الوجدق أدوٛ ١٘وف ) ثٌموجْٔٛ ثٌوذٌٟٚ ثٌؼوجَ ط  162ص  1975ثٌغ١ّٕٟ ) ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌذحشٞ فٟ ثدؼجدٖ ثٌجذ٠ذر ط ِٕشأر ثٌّؼجس  

أٌمج٘ج ػٍٝ طٍذز لغُ ثٌذسثعجس  –ٓ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ  ٌٍذحجس ِحجضشثس ػ –ٚثٌذوضٛس ِحّذ حجفع غجُٔ  38ص  1967ِٕشأر ثٌّؼجس  دجالعىٕذس٠ز 

 ٚدجٌٍغز ثالٔى١ٍض٠ز  110ص  1960، ِؼٙذ ثٌذسثعجس ثٌؼشد١ز ثٌؼج١ٌز  جِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز 

Akehurst , Michael, A modern introduction to international law, Sixth Edition, London and Newyork 1987 

p.181 
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وىكذا ومما سبق بيانو نجد أن االلتزام  29وىو األلتزام بحماية البيئة البحرية من التموث والحفاظ عمييا .
التموث يمتد نطاقو ليشمل كافة المناطق البحرية وىذا التزام عام ومشترك  الدولي بحماية البيئة البحرية من

 Commonيقع عمى عاتق جميع الدول بإعتبار أن البيئة البحرية ىي تراث مشترك لإلنسانية ) 
Heritage Of Man Kind )30 

 

  

                                                        
 . 1982ٌغٕز  38ثٌّجٍز ثٌّرش٠ز ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼذد  – 1982ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضحذر ٌمجْٔٛ ثٌذحجس ٌؼجَ  ثٔظش 29

 
 . 86-85ثٌّش غ ثٌغجدك ص  1997ٚثٌذوضٛس أحّذ ع ِز لجْٔٛ حّج٠ز ثٌذ١تز  31ثٔظش فٟ رٌه ثٌذوضٛس ػذذ ثٌٛثحذ ثٌفجس ثٌّش غ ثٌغجدك ص   30
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 مصادر تموث البيئة البحرية
 

تتعدد المصادر التي ينجم عنيا تموث في مياه البحار والبيئة البحرية وذلك نتيجة لتعدد األنشطة اإلنسانية 
التي تجري في البيئة ، فقد ينجم التموث عن أنشطة تجري عمى البر وتتنقل إلى البحار أو ينجم التموث 

ينجم التموث عن طريق اإلغراق عن أنشطة في قاع البحر كأنشطة استكشاف واستغالل قاع البحر ، وقد 
 وتصريف النفايات في البحار وقد يأتي التموث من الجو أو من خاللو أو من السفن. 

 
 أواًل : التموث من مصادرأرضية: 

إن تموث البيئة البحرية من سطح األرض ىو من أقدم مصادر التموث البحري خصوصًا مع بحث 
طات عمى وجو األرض فوجد أن البحار ومساحتيا اإلنسان عن وسيمة لمتخمص من مخمفات النشا

الشاسعة ىي أفضل مكان لمتخمص من تمك النفايات والمخمفات وخصوصًا مع االعتقاد الكبير الذي كان 
سائدًا بأن البحار قادرة عمى تنظيف نفسيا بنفسيا وىذه ىي صورة لمتموث من مصادر أرضية بشكل 

ر األرضية ىي التموث غير المباشر الذي يتم عن طريق مباشر والصورة األخرى لمتموث من المصاد
التخمص من المخمفات المختمفة الناجمة عن األنشطة اإلنسانية بصرفيا في األنيار لتنتيي أخيرًا في 

% من مموثات  80البحار ، وتشير اإلحصائيات إلى أن المصادر األرضية لمتموث البحري تمثل حوالي 
موث من المصادر األرضية من نفايات األنشطة المختمفة الزراعية والصناعية البيئة البحرية ، ويأتي الت

لقاء النفايات ) وىناك مثاًل مائة وعشرون مدينة ساحمية  وكذلك مخمفــات الصــرف الصحــي والصنـاعي وا 
%  85في حوض البحر المتوسط تصب مياه مجارييا المموثة في البحر مباشرة ، وقد ثبت بأن حوالي 

 مك المياه يصل إلى البحر دون معالجة كافية ( من ت
كما يحدث التموث لمبيئة البحرية من المصادر األرضية أيضًا من مصافي تكرير النفط المقامة عمى 
السواحل وما يتسرب منيا بصورة عرضية أثناء القيام بعمميات التفريغ والشحن لممواد البترولية ، ىذا وقد 

وىكذا  31طن سنويًا  3.45في البيئة البحرية من المصادر األرضية بحوالي قدرت كمية النفط المنسكبة 
تبتدى خطورة التموث من المصادر األرضية عمى البيئة البحرية وتظير الخطورة بأقوى صورىا عندما 
تتأثر األحياء البحرية بتمك المموثات وخاصة الثروة السمكية التي تعد مصدرًا عذائيًا رئيسيًا لكيثر من 

                                                        
ثٌّش وغ ثٌغوجدك ص  –ٚوزٌه ثٌذوضٛس ال ه ٘ج ُ  77-76ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ ٚعذً ِٛث ٙضٗ  –ثٔظش د. ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ  31

41-43 . 
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قد اىتمت بتموث البيئة  1982بمدان الساحمية . وال بد من اإلشارة إلى أن اتفاقية قانون البحار لعام ال
منيا حيث أقرت عددًا من القواعد تيدف لمنع تموث  207البحرية من مصادر أرضية وخاصة في المادة 

 البيئة البحرية من مصادر في البر فنصت: 
 –وث البيئة البحرية من مصادر في البر بما في ذلك األنيار تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تم

ومصابيا وخطوط األنابيب ومخارج التصريف ، وخفض ذلك التموث والسيطرة عميو مع مراعاة ما اتفق 
جراءات موصى بيا .  عميو دوليًا من قواعد ومعايير ومن ممارسات وا 

 ذا التموث وخفضو والسيطرة عميو .تتخذ الدول ما قد يكون ضروريًا من تدابير أخرى لمنع ى
 تسعى الدول إلى المواءمة بين سياساتيا في ىذا الصدد عمى الصعيد االقميمي المناسب .

 تسعى الدول ، عاممة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدولية  -4
المختصة أو عن طريق مؤتمر دبموماسي إلى وضع قواعد ومعايير وما يوصى بو من ممارسات 

جراء  ات عمى الصعيدين العالمي واالقميمي ، لمنع تموث البيئة البحرية من مصادر في البر ووخفضووا 
والسيطرة عميو ، مع مراعاة الخصائص االقميمية المميزة وما لمدول النامية من قدرات اقتصادية وحاجة 

راءات الموصى بيا من إلى التنمية االقتصادية وتعاد دراسة تمك القواعد والمعايير وتمك الممارسات واالج
 وقت آلخر حسب الضرورة .

تشمل القوانين واألنظمة والتدابير والقواعد والمعايير وكذلك الممارسات واإلجراءات الموصى بيا المشار 
تمك التي تيدف إلى اإلقالل إلى أبعد مدى ممكن من إطالق المواد السامة أو  4،2،1إلييا في الفقرات 

 32يما منيا المواد الصامدة في البيئة البحرية. الضارة أو المؤذية وال س
 

 ثانيًا : التموث من أنشطة استكشاف واستغالل قاع البحر: 
إن مكنونات قاع البحر قد أغرت اإلنسان إلستكشاف ذلك القاع خصوصًا بعدما يسرت وسائل التقدم 

في قاع البحر من ثروات  العممي والتقني ذلك األمر وأسيم العمم والتطور في األبحاث عمى الكشف عما
دعت اإلنسانية إلى استخراج المزيد والمزيد منيا لالستفادة منيا في مختمف مناحي الحياة وعمى وجو 
الخصوص الثروات النفطية اليائمة الموجودة في قيعان البحار لذلك نجد أن معظم األنشطة التي تجري 

جم عن ىذا التوسع في عمميات الكشف واالستغالل إلستغالل ثروات قاع البحار تتم بحثًا عن النفط وقد ن

                                                        
 . 1982ٌغٕز  38ثٌّجٍز ثٌّرش٠ز ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ػذد  1982ثٔظش ثصفجل١ز ثألُِ ثٌّضحذر ٌمجْٔٛ ثٌذحجس ٌؼجَ  32
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بحقول النفط البحرية وقوع حوادث تسرب لمنفط كان ليا بالغ األثر عمى البيئة البحرية في مناطق الحفر 
والمناطق المجاورة ليا وتشير اإلحصاءات إلى أنو قد بمغ عدد منصات الحفر التي اقيمت الستخراج 

بريمة حفر ومن المحتمل أن يصل عددىا إلى ألف منصة عام  800حوالي  1990النفط حتى عام 
2010 . 

ومن حوادث التموث الناجمة عن أنشطة الكشف واالستغالل في الحقول النفطية البحرية نذكر منيا مثاًل 
وبينما كانت تجري عمميات استخراج النفط من حقل بحري خارج المياه اإلقميمية  1969ما حدث في عام 

ورنيا األمريكية حدث أن تصدع البئر وتسرب النفط منو بكميات كبيرة قدرت خالل األيام لوالية كاليف
 90برميل أحدثت تموثًا في المنطقة ، غطى مساحة قدرىا   80.000العشرة األولى من الحادث بحوالي 

ة في منطقة كيمو مترًا من سواحل كالفورنيا مؤثرًا عمى الكثير من مظاىر الحياة البحرية والثروة السمكي
 33الحادث . 

 
 ثالثًا : التموث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحار:

إن التموث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحار ىو ذلك التمويث المتعمد لمبيئة البحرية بإغراق 
ر عمى الوسط وتصريف ودفن نفايات خطرة ذات خواص فيزيائية أو كيمائية أو بيولوجية ذات تأثير ضا

البحري ، وتأثير التموث باإلغراق عمى البيئة البحرية يتفاوت تبعًا لطبيعة المادة المموثة التي تم إغراقيا أو 
تصريفيا أو دفنيا في المياه البحرية ، من حيث كونيا موادًا سامة أو مشعة ، وىي في مجمميا ومختمف 

ية والحياة البحرية حيث تؤثر عمى صالحية مياه أنواعيا تنطوي عمى خطورة بالغة عمى البيئة البحر 
البحار وتدمر كافة صور الحياة البحرية في منطقة اإلغراق كما أن أثرىا يتنقل  بفعل التيارات البحرية 

 34من مكان آلخر في البحار ناقاًل األثر الخطر والمدمر من منطقة إلى أخرى من مناطق البيئة البحرية.
 

 البحرية من الجو أو من خاللو:رابعًا : تموث البيئة 
إن تموث البيئة البحرية من الجو يحدث نتيجة انتقال المموثات لمبيئة البحرية من طبقات الجو التي 
تعموىا ومثاليا األمطار الحمضية وىذه الصورة من المموثات التي تأتي من الجو ىي محدودة وبسيطة 

من المموثات أما الصورة الخطيرة لمتموث من الجو أو  األثر نظرًا لقدرة البحار عمى احتواء ذلك النوع
                                                        

 . 78-77ثٌّش غ ثٌغجدك ص  -ٚوزٌه ثٌذوضٛس ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ   44-43ج ُ ثٌّش غ ثٌغجدك ص ثٔظش ثٌذوضٛس ال ه ٘   33

 
 . 80-78ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ٚوزٌه ثٌذوضٛس ِحّذ ٔذٙجْ ع٠ٍُٛ  46-45ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش ثٌذوضٛس ال ه ٘ج ُ   34
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من خاللو فيي صورة التفجيرات النووية التي تتم في بعض المناطق البحرية حيث تتساقط إشعاعات 
 35تمك التجارب من الجو فتؤثر في المناطق  المجاورة نتيجة لمتيارات اليوائية.

بحرية نشير إلى أنو قد تمت عدة محاوالت من قبل وبخصوص أنواع المموثات التي تتعرض ليا البيئة ال
الييئات العممية والمنظمات الدولية المتخصصة لتحديد أنواع المموثات التي تصيب البيئة البحرية ، 
وأمكن حتى الوقت الحاضر حصر عدد من ىذه األنواع من المموثات ىي المموثات الييدروكربونية 

ت المنزلية والصناعية والسائمة وكذلك التموث الفمزي الناتج عن والمموثات العضوية الناجمة عن الفضال
  36المعادن الثقيمة والمواد التركيبية والمواد الكيميائية األخرى والتموث الحراري والتموث االشعاعي . 

 

  

                                                        
35
 . 49-48ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –ثٔظش ثٌذوضٛس ال ه ٘ج ُ  

 
 ٚوزٌه 81ثٌّش غ ثٌغجدك ص  –وضٛس ػذذ ثٌٙجدٞ ِحّذ ػششٞ ثٔظش ثٌذ  36

  Hardy ( Micheal ) ; Definition and forms of Marine Pollution, in New Directions in the Law of the sea, Vol III, 

Newyork 1973 P.34. 
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 التعميمية التاسعةالوحدة 
 حماية البيئة البحرية من التموث النفطي واالشعاعي

 
  الكممات المفتاحية:

 اختصاص. –تأمين  –مسؤولية  –اتفاقية دولية 
 

  الممخص:
اىتمت القوانين المحمية واالتفاقيات الدولية بحماية البحر من التموث النفطي الناجم عن الحوادث البحرية 

برز االىتمام محميًا ودوليًا بحماية البيئة البحرية من التموث النووي وىو التي تصيب ناقبلت النفط، كذلك 
من أخطر أنواع التموث وتم إيجاد اآلليات القانونية المناسبة لحماية البحر بما يحويو من موارد حية 

 ومعدنية من مخاطر وأضرار ىذا التموث.
 

 األهداف التعميمية:

 ن يكون الطالب قادرًا عمى:في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أ
 

التعرف عمى مفيوم التموث النفطي واإلشعاعي لمبيئة البحرية ومعرفة اآلليات واألدوات القانونية لمواجية 
 ىذا النوع من التموث.
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 البيئة البحرية من التموث النفطيحماية 
بحماية البحر من التموث النفطي الناجم عن الحوادث اىتمت االتفاقيات الدولية وكذا القوانين المحمية 

 البحرية التي تطاول ناقبلت النفط.
حادثة التموث بالزيت بأنيا:  2006( لعام 9من قانون حماية البيئة البحرية رقم ) األولىوقد عرفت المادة 

"الحادث أو جممة الحوادث من مصدر واحد ينجم عنيا تموث المياه اإلقميمية السورية والمياه الدولية 
من ىذه  المتاخمة ليا بالزيت ومشتقاتو ومخمفاتو، وتعتبر المياه مموثة بالزيت في جميع حاالت تسرب أي

المواد ومخمفاتيا باستثناء المزيج الزيتي الذي يحتوي عمى كمية من الزيت أقل من خمسة عشر جزًء 
 بالمميار"

 

 الحماية الدولية من التموث البحري بالمواد النفطية والمسؤولية عنيا: –أواًل 
 ا: نظمت عدة اتفاقيات دولية المسؤولية الناجمة عن التموث بمثل ىذه المواد، ومني

بروكسل  –االتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التموث النفطي  - 1
في أعقاب الكارثة البحرية التي أصابت الناقمة البترولية توري كانيون، أبرمت االتفاقية الدولية  :1161

، وقد حددت 1969الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التموث النفطي في بروكسل عام 
منيا ألخطار التموث  ديباجتيا اليدف من إبراميا فجاء فييا: ))إن الدول األطراف في االتفاقية، إدراكاً 

الناشئة عن النقل البحري العالمي لمنفط السائب، واقتناعًا منيا بالحاجة إلى توفير تعويضات كافية لمذين 
يعانون من أضرار ناتجة عن التموث الحاصل من تسرب أو تصريف النفط من السفن ورغبة في اعتماد 

جراءات دولية موحدة لمفصل في مسألة المسؤولي ة وتوفيـر تعويض كاف في مثل تمك الحاالت، قواعد وا 
وبذلك تسعى االتفاقية إلى ضمان حصول المتضررين من التموث النفطي الناجم عن حوادث  ((،…

 السفن عمى التعويض المناسب.
وبينت الفقرتان السادسة والسابعة من المادة األولى من االتفاقية مفيوم أضرار التموث والتدابير الوقائية 

تمك األضرار، فقضت بأن أضرار التموث تتضمن أي تمف أو ضرر واقع خارج السفينة المحممة  لتفادي
بالنفط نتيجة تمويث ناجم عن تسرب أو تصريف لمنفط من السفينة ميما كان مــوقع مثل ىذا التسرب أو 

التدابير التصريف كما تتضمن تكاليف التدابير الوقائية واإلتبلف أو األضرار البلحقة الناجمة عن 
 (.1/6الوقائية )مادة
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وىكذا بينت االتفاقية أن الضرر يجب أن يكون صادرًا عن سفينة تنقل موادًا بترولية، تصاب بضرر 
نتيجة حدث يؤدي إلى تسرب مواد بترولية مما تحممو، وينجم عن ذلك التسرب إتبلف بموقع الحادث 

ء. وقررت االتفاقية تعويض تمك األضرار يصيب الوسط البحري والبيئة البحرية وما تحويو من أحيا
 وكذلك تعويض ما يتم إنفاقو عمى التدابير المتخذة إلزالة تمك األضرار.

 
 وحاالت اإلعفاء منيا: 1969مسؤولية مالك السفينة في اتفاقية بروكسل  –أ 

فألقت حددت المادة الثالثة من االتفاقية الشخص المسؤول عن التعويض عن أضرار التموث بالنفط، 
عبء المسؤولية عمى مالك السفينة، والمالك كما حددتو المادة األولى من االتفاقية ىو الشخص أو 
األشخاص المسجمون كأصحاب لمسفينة أو، إن لم يكن ىناك مثل ىذا التسجيل، الشخص أو األشخاص 

جانب شركة مسجمة  المالكون لمسفينة. عمى أنو في حالة السفينة الممموكة من قبل الدولة والمشغمة من
(. ىذا وقد أعفي 3في تمك الدولة عمى أنيا مشغل السفينة فإن تعبير المالك يعني مثل ىذه الشركة )مادة/

المالك من المسؤولية في حاالت حددتيا تمك المادة. وعندما يتم تصريف النفط أو تسربو من سفينتين أو 
قع عمييم مسؤولية تضامنية عن تمك األضرار أكثر وحصول تموث من جراء ذلك، فإن مبلك تمك السفن ت

التي ال يمكن فصميا بشكل معقول، ما لم يكونوا معفين بمقتضى المادة الثالثة من االتفاقية.وقد بينت 
 المادة الخامسة من االتفاقية حدود مسؤولية مالك السفينة فجاء فييا:

قية بخصوص أي حادث واحد بمبمغ لمالك السفينة حق الحد من مسؤوليتو بمقتضى ىذه االتفا –( 1)
( فرنك ذىب عن كل طن من حمولة السفينــة، وبأي األحوال ال ينبغي أن يتجاوز 2000إجمالي مقداره )

 مميون فرنك ذىب. 210الحد األقصى لتمك المبالغ مبمغ 
في في حال وقوع الحادثة بسبب خطأ فعمي من قبل المالك، فإنو ال يستفيد من الحد المذكور  –( 2)

 ( من ىذه المادة.1الفقرة )
( من ىذه المادة فإنو يتوجب 1ولغرض االستفادة من حق الحد من المسؤولية المذكور في الفقرة ) –( 3)

عمى المالك إنشاء صندوق بالمبمغ اإلجمالي الذي يمثل حدود مسؤوليتو أمام القضاء أو السمطات األخرى 
اقدة التي تقام الدعوى لدييا بمقتضى المادة التاسعة، ومن المعنية أو المختصة لدى أي من الدول المتع

الممكن إنشاء الصندوق إما بإيداع المبمغ أو بتقديم ضمان مصرفي أو ضمان آخر مقبـــول بمقتضى 
 تشريع الدولة المتعاقدة، التي ينشئ فييا الصندوق.

 اءات أو المطالبات.ينبغي عمى الصندوق التوزيع عمى المدعين بحسب نسبة مقدار االدع –( 4)
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إذا ما قام مالك السفينة أو أي من وكبلئو أو أي شخص يقدم لو تأمين  –وقبل توزيع الصندوق  –( 5)
أو ضمان مالي آخر لدفع التعويضات عن أضرار التموث الناجمة عن ذلك الحادث، فإن مثل ذاك 
الشخص وفي حدود ما دفعو سيكتسب بالحمول الحقوق التي كان الشخص المّعوض عمى ىذا الشكل 

 اىدة.سيتمتع بيا بمقتضى ىذه المع
إن حق الحمول المنصوص عميو في الفقرة الخامسة من ىذه المادة ممكن أيضًا ممارستو من قبل  –( 6)

شخص آخر غير المذكورين في تمك الفقرة فيما يتعمق بأي مبمغ لمتعويض عن ضرر التموث يمكن أن 
 لمطبق.يكون قد دفعو ولكن فقط في حدود الحمول التي يسمح بيا بمقتضى القانون الوطني ا

عندما يثبت المالك أو أي شخص آخر بأنو قد يكون مجبرًا عمى الدفع في ميعاد الحق بشكل كمي  –( 7)
من  6و  5أو جزئي، أي مبمغ لمتعويض كان ىذا الشخص سيتمتع بشأنو بحق الحمول بمقتضى الفقرتين 

ة أو أية سمطة مختصة ىذه المادة لو أن التعويض قد تم دفعو قبل توزيع الصندوق فإنو يمكن لممحكم
معينة أخرى في الدولة التي تم فييا إنشاء الصندوق أن تأمر بإيداع مبمغ كاف جانبًا لتمكين ذاك 

 الشخص في ذلك الميعاد البلحق من تنفيذ مطالبتو تجاه الصندوق.
ا طوعًا إن المطالبات المتصمة بالنفقات المعقولة التي يتحمميا المالك أو التضحيات التي يقدمي –( 8)

لمنع أو تقميل ضرر التموث يكون ليا ذات المرتبة أو تكون بمرتبة تساوي مرتبة المطالبات األخرى تجاه 
 الصندوق. 

إن الفرنك المشار إليو في ىذه المادة يّكون وحدة مؤلفة من خمسة وستين ونصف مميغرام من  -( 9)
( من ىذه المادة يتم تحويمو لمعممة 1و في الفقرة )الذىب بنقاوة ألفية مقدارىا تسعمائة، والمبمغ المشار إلي

الوطنية لمدولة التي يـقام الصندوق فييا عمى أساس القيمة الرسمية لتمك العممة مقابل الوحدة التي تم 
 تعريفيا أعبله في تاريخ إقامة الصندوق.

ضافة إلى المقدار وألغراض ىذه المادة فإن حمولة السفينة ىي الحمولة الصافية لمسفينة باإل –( 10)
المحسوم من الحمولة اإلجمالية عمى أساس مساحة غرفة اآلالت بيدف التحقق من الحمولة الصافية وفي 

في  40حالة سفينة ال يمكن قياسيا وفقًا لمقواعد العادية لقياس الحمولة، فإن حمولة السفينة تعد مساوية لـ
 رطبًل(. 2240لطن )المساويالمائة من وزن النفط الذي تستطيع السفينة حممو با

يحق لممؤّمن أو شخص آخر موفر لمضمانة المالية أن ينشئ صندوقًا وفقًا ليذه المادة حسب  –( 11)
الشروط ذاتيا ويكون ليذا الصندوق التأثير ذاتو كما لو كان منشأ من قبل المالك. وباإلمكان إنشاء مثل 
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ي أو ضالعًا فيو، إال أن إنشاء ىذا الصندوق لن يخل ىذا الصندوق حتى لو كان المالك مرتكبًا لخطأ فعم
 في ىذه الحالة بحقوق أي مدع عمى المالك.

وعندما يقيم مالك السفينة، بعد حادث ما صندوقًا وفقًا لممادة الخامسة، وعند تمتعو بحق الحد من 
مارسة مسؤوليتو : ال يجوز ألي شخص ذي مطالبة بخصوص أضرار لمتموث ناجمة عن ذلك الحادث م

 أي حق ضد أية أصول أخرى لممالك فيما يتعمق بتمك المطالبة.
كما تأمر المحكمة أو السمطة المختصة األخرى ألي دولة متعاقدة باإلفراج عن أي سفينة أو ممتمكات 
أخرى عائدة لممالك ومحتجزة فيما يتعمق بمطالبة بشأن أضرار لمتموث ناشئة عن ذلك الحادث، كما وتفرج 

 أي كفالة أو ضمانة أخرى مقدمة لتجنب مثل ىذا الحجز. بالمثل عن
ذا  عمى أن ما تقدم ينطبق فقط إذا ما كان المطالب قادرًا عمى االتصال بالمحكمة التي تدير الصندوق وا 

 ما كان ىذا الصندوق متاحًا بالفعل فيما يتصل بمطالبتو )المادة السادسة من االتفاقية(.
 التأمين اإلجباري : –ب 

يتوجب عمى مالك السفينة بصفتو المسؤول عن تعويض أضرار التموث بمقتضى أحكام االتفاقية أن يقدم 
 تأمينًا إجباريًا أو أي ضمان مالي لكفالة تعويض المضرورين )المادة السابعة من االتفاقية(.

 مواعيد رفع الدعوى : -ج 
فنصت عمى أنو ))تنقضي حقوق التعويض  حددت المادة الثامنة من االتفاقية ميعاد رفع دعوى التعويض

بموجب ىذه االتفاقية ما لم ترفع دعوى بموجبيا خبلل ثبلث سنوات من وقوع الضرر عمى أنو ال يجوز 
بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادث الذي تسبب بالضرر، وحينما يكون ىذا الحادث 

 تبدأ من تاريخ وقوع الحادث األول((. مؤلفًا من سمسمة أحداث، فإن فترة السنوات الست
 االختصاص القضائي : –د 

 حددت المادة التاسعة من االتفاقية أحكام االختصاص القضائي بالتعويض وذلك عمى الشكل اآلتي : 
عندما يتسبب الحادث بوقوع تموث في إقميم يضم البحر اإلقميمي لواحدة أو أكثر من الدول  –( 1)

تدابير وقائية لتفادي أو تقميل أضرار التموث في مثل ىذا اإلقميم بما في ذلك األطراف أو حيث تتخذ 
البحر اإلقميمي، فإنو ال يجوز رفع دعاوى تعويض إال في محاكم مثل ىذه الدولة أو الدول المتعاقدة ومن 

 الواجب إعطاء المدعى عميو إخطارًا معقواًل بأي من ىذه الدعاوى.
تكفل كل دولة طرف في االتفاقية أن محاكميا تمتمك الوالية الضرورية لمنظر في مثل دعاوى  –( 2)

 التعويض ىذه.
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وبعد إنشاء الصندوق وفقًا لممادة الخامسة فإن محاكم الدولة التي أنشئ فييا الصندوق ستكون ىي  –( 3)
 المختصة حصرًا بتقرير المسائل المتعمقة بتخصيص الصندوق وتوزيعو.

 تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض : – ىـ
لقد تضمنت المادة العاشرة من االتفاقية ما يتعمق بأحكام تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض وذلك عمى النحو 

 اآلتي:
عمى أي دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم صادر عن محكمة ذات والية وفقًا لممادة التاسعة  –( 1)

لم يعد خاضعًا لؤلشكال العادية من إعادة النظر وذلك باستثناء ما  وقابل لمتنفيذ في دولة األصل حيث
 يأتي:

 عند الحصول عمى الحكم باالحتيال، أو  -
 عندما ال يمنح المدعى عميو إخطارًا معقواًل وفرصة عادلة لعرض قضيتو. –
طرف في االتفاقية  ( من ىذه المادة قاببًل لمتنفيذ في كل دولة1يكون الحكم المّقر بمقتضى الفقرة ) –( 2)

 حال تمبية الشكميات المطموبة في تمك الدولة وال يجوز أن تسمح الشكميات بإعادة طرح موضوع الدعوى.
 
نصت المادة الثانية من بروتوكول االتفاقية  :1969المعدل التفاقية عام  1976بروتوكول عام  - 2

 19المبرم في مدينة لندن في  1969عام الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التموث النفطي ل
. عمى أن تعدل المادة الخامسة من 1981)نيسان(  8والذي سرى مفعولو في  - 1976)تشرين الثاني( 

 تمك االتفاقية عمى النحو اآلتي:
 
( بالنص التالي : )) يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليتو في ظل ىذه 1يستعاض عن الفقرة ) –أ 

وحدة حسابية عن كل طن من حمولة  133ما يتعمق بأي حادث واحد بمبمغ إجمالي قدره االتفاقية في
 14السفينة عمى أنو ال يجوز أن يتجاوز حجم ىذا المبمغ اإلجمالي في أي حال من األحوال مقدار 

 مميون وحدة حسابية.(( 
)أ( إن ]الوحدة الحسابية[ المشار إلييا في الفقرة  – 9( بالنص التالي: ))9يستعاض عن الفقرة ) –ب 
حسب تعريف   Special Drawing-Right [S.D.Rs]( من ىذه المادة ىي حق السحب الخاص 1)

تجري فييا  ( إلى العممة الوطنية لمدولة التي1صندوق النقد الدولي، وتّحول المبالغ المذكورة في الفقرة )
إقامة الصندوق عمى أساس قيمة تمك العممة مقارنة بحق السحب الخاص في تاريخ إنشاء الصندوق، 
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وتحسب قيمة العممة الوطنية لدولة متعاقدة من أعضاء صندوق النقد الدولي بما يعادليا من حق السحب 
في التاريخ المعني عمى عممياتو الخاص، وفقًا لطريقة التثمين السارية التي يطبقيا صندوق النقد الدولي 

وتحويبلتو. أما قيمة العممة الوطنية لدولة متعاقدة ليست عضوًا في صندوق النقد الدولي وبما يعادليا من 
)ب( عمى أنو يجوز لدولة متعاقدة من  –  9حق السحب الخاص، فتحسب بطريقة تحددىا تمك الدولة. =

)أ( من ىذه المادة أن  9مح قوانينيا بتطبيق أحكام الفقرة غير أعضاء صندوق النقد الدولي والتي ال تس
تعمن، عند التوقيع عمى االتفاقية الحالية أو القبول بيا أو الموافقة عمييا أو االنضمام إلييا أو في أي 

( التي ستطبق في إقميميا ستبمغ بالنسبة 1وقت بعد ذلك أن حدود المسؤولية المنصوص عمييا في الفقرة )
( وحدة نقدية لكل طن من حمولة السفينة عمى أال يتجاوز ىذا المبمغ 2000واحد مقدار ) ألي حادث

( مبليين وحدة نقدية، وتعادل الوحدة النقدية المشار إلييا 210اإلجمالي في أي حال من األحوال مقدار )
تمك المبالغ  في ىذه الفقرة خمسة وستين ونصف مميغرام من الذىب بنقاوة ألفية قدرىا تسعمائة. وتحول

)ج( ينفذ الحساب المذكور في الجممة األخيرة من  – 9إلى العممة الوطنية وفقأ لقانون الدولة المعنية.= 
)ب( عمى نحو يكفل التغيير بالعممة الوطنية لمدولة المتعاقدة  9)أ( والتحويل المذكور في الفقرة  9الفقرة 

( حسبما ىي مدرجة ىناك 1غ المذكورة في الفقرة )وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتيا لممبال
 9بالوحدات الحسابية وتبعث الدول المتعاقدة إلى جية اإليداع بطريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 

)ب( حسب الحالة وذلك عند إيداع الصك المشار إليو في  9)أ( أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 
 حدث تغير في أي منيما.الفقرة الرابعة وكمما 

 
االتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي لمتعويض عن األضرار الناجمة عن التموث بالنفط   - 3

عقد في بروكسل مؤتمر بناء عمى دعوة المنظمة  1971)كانون األول( من عام  18في  : 1971لعام 
إنشاء صندوق دولي لمتعويض عن األضرار البحرية الدولية، أدى إلى عقد االتفاقية الدولية الخاصة ب

، وذلك استكمااًل لبلتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن  1971الناجمة عن التموث بالنفط لعام 
إلى ضمان حصول المتضررين عمى التعويض  1971أضرار التموث بالنفط، وتسعى اتفاقية عام 
، وقد أجري عمييا 1978)تشرين األول( عام  16ذ في المناسب. وقد دخمت ىذه االتفاقية حيز النفا

 25، والثاني في 1976)تشرين الثاني( عام  19تعديبلت بموجب بروتوكولين أبرما في لندن األول في 
. وقد عبرت ديباجة االتفاقية عن أىداف ىذه االتفاقية بقوليا، أنو إدراكًا ألخطار 1984)أيار( عام 

بحري الدولي لمنفط المنقول صبًا كبضاعة واقتناعًا بالحاجة إلى كفالة تعويض التموث الناجمة عن النقل ال
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عادل لمذين لحقت بيم أضرار نتيجة التموث الناشئ عن تسرب أو إلقاء لمزيت من السفن. وباعتبار أن 
فط الخاصة بالمسؤولية المدنية لمتعويض عن أضرار التموث بالن 1969االتفاقية الدوليـة الموقعة في عام 

تشكل تقدمًا ممموسًا في ىذا االتجاه، وذلك لوضع نظام لمتعويض عن ىذه األضرار في الدول المتعاقدة، 
وكذلك فيما يختص بنفقات إجــراءات الوقاية من تمك األخطار، سواء حدثت في أراضي تمك الدول أو 

ام ولو أنو يفرض عمى خارج حدودىا لتجنب أو الحد من تمك األضرار. وأخذًا بالحسبان بأن ىذا النظ
مالك السفينة التزامات مالية إضافية، فيو ال يمنح في أي األحوال التعويضات المبلئمة في كل الحاالت 
لمضحايا المتضررين من التموث بالنفط. وأخذًا بالحسبان أيضًا أن النتائج االقتصادية ألضرار التموث 

ًا كبضاعة بواسطة السفن ، يتوجب أال يتحممو مبلك الناجم عن تسرب أو إلقاء النفط المنقول بالبحر صب
تمك السفن فقط، بل يتوجب أن يتحمل من ليم مصالح مالية في مجال نقل النفط جزءًا من ىذه النتائج. 
وأنو اقتناعًا بالحاجة إلى وضع نظام تعويض يكمل النظام الذي قدمتو االتفاقية الدولية الخاصة 

التموث بالنفط، ييدف إلى تأمين تعويض كامل لضحايا حوادث التموث بالمسؤولية المدنية عن أضرار 
والتخفيف من المسؤوليات المالية اإلضافية الممقاة عمى عاتق مبلك السفن التي فرضتيا تمك االتفاقية. 

 فقد أبرمت ىذه االتفاقية.
اد لبلتفاقية الحالية في فقرتيا األولى عمى أنو باالستن 1971وقد نصت المادة الثانية من اتفاقية عام 

يشكل ))صندوق دولي لمتعويض عن أضرار التموث بالنفط(( والذي سيشار إليو فيما بعد )الصندوق( 
 وذلك من أجل تحقيق ما يمي:

توفير التعويض عن أضرار التموث في األحوال التي تكون الضمانات الواردة في اتفاقية المسؤولية  –
 المدنية غير كافية.

ى مبلك السفن من االلتزامات المالية اإلضافية التي تفرضيا عمييم اتفاقية المسؤولية التخفيف عم -
المدنية، طالما أن ىذا التخفيف قد تم وفقًا لمشروط التي تسعى إلى توفير االحترام لبلتفاقيات المتعمقة 

 بالسبلمة في البحار وغيرىا من االتفاقيات.
االتفاقية. وأشارت المادة الرابعة من االتفاقية إلى موضوع إضفاء الفعالية لؤلىداف الموضوعة في  –

التعويض وااللتزامات المالية، فقضت الفقرة األولى من ىذه المادة أنو لكي يتمكن الصندوق من الوفاء 
يمتزم الصندوق بالتعويض عمى كل شخص كان قد  2)أ( من المادة  1بمسؤولياتو المحددة في الفقرة 

ا كان ىذا الشخص لم يتمكن من الحصول عمى تعويض كاف عن األضرار أضير من التموث، إذ
 بمقتضى أحكام االتفاقية المتعمقة بالمسؤولية المدنية وذلك نتيجة أحد األسباب التالية:
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 إذا كانت اتفاقية المسؤولية المدنية ال تقضي بالمساءلة عن تمك األضرار. -
مسؤولية المدنية غير قادر ماديًا عمى الوفاء بشكل كامل إذا كان المالك المسؤول بمقتضى اتفاقية ال –

بالتزاماتو، وكذلك األمر بالنسبة لكل ضمانة مالية منصوصًا عمييا في المادة السابعة من تمك االتفاقية، 
وأنيا غير كافية لتمبية مطالبات التعويض عن تمك األضرار، ويعد المالك غير قادر ألسباب مالية عمى 

االلتزامات، كما تعد الضمانة المالية غير كافية إذا كان الشخص الذي أضير قد قام باتخاذ الوفاء بتمك 
كل الخطوات المعقولة إلتباع الوسائل المتاحة لو ومع ذلك لم يتمكن من الحصول عمى مبمغ التعويض 

 المستحق لو بمقتضى اتفاقية المسؤولية المدنية.
من اتفاقية  5من المادة  1إذا كان مقدار األضرار يتجاوز مسؤولية المالك كما ورد تحديدىا في الفقرة  –

، أو المحددة في أية اتفاقية دولية فتحت لمتوقيع أو االنضمام أو التصديق في 1969المسؤولية المدنية 
 تاريخ ىذه االتفاقية.

تتألف من ممثمي حكومات الدول المتعاقدة وىي  وتتألف إدارة الصندوق الدولي لمتعويض من جمعية
تشكل مجمس اإلدارة األعمى لمصندوق والمسؤولة عن كافة عممياتو، وسكرتارية تدار بواسطة مدير، ولجنة 
 تنفيذية تنتخب من قبل الجمعية وتقوم أساسًا بالتصديق عمى تسوية طمبات التعويض المقدمة لمصندوق.

 
 مالك السفينة:تحمل الصندوق مسؤولية  -أ 

قررت بأن يأخذ الصندوق عمى عاتقو ضمان  1971إن المادة الخامسة فقرة أولى من اتفاقية عام 
مسؤولية مالك السفينة وىذا الضمان يكون بالنسبة لجزء فقط من التزامات مالك السفينة، وىو الجزء الذي 

مميون فرنك ذىب  125مبمغ  فرنك ذىب عن كل طن من حمولة السفينة أو يتجاوز 1500يتجاوز مبمغ 
عن الحمولة كميا إذا كان ىذا المبمغ أقل ارتفاعًا. والمعموم أن التزام المالك محدد ىو اآلخر عند مبمغ 

مميون فرنك ذىب عن الحمولة  210فرنك ذىب لكل طن من حمولة السفينة وال يتجاوز مبمغ  2000
 كميا إذا كان المبمغ األخير أقل ارتفاعًا. 

الصندوق يمكن أن يعفى من مسؤوليتو كذلك في ىذه الحالة إذا أقام الدليل عمى أن الضرر حدث إال أن 
بفعل خطأ متعمد من المالك. وفي الحالة التي ال يعفى فييا الصندوق من مسؤوليتو بسبب خطأ المالك، 

ولة فرنك عن كل طن من حم 2000مميون فرنك أو  120فبل يكون الصندوق مسؤواًل إال في حدود 
 السفينة، فضبًل عن أن المالك يمكن أن يفقد حقو في تحديد مسؤوليتو بسبب خطئو الشخصي.
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،أنو يمكن لجمعية الصندوق أن تقرر تعيد الصندوق بااللتزام  1971من اتفاقية عام  5/2وقررت المادة 
شكل موضوع من الجزء الخاص بالمسؤولية الذي ي 3/2بالضمان تجاه السفن المشار إلييا في المادة 

الفقرة األولى من المادة الخامسة. إال أن الصندوق ال يمتزم بيذا الضمان إال بناء عمى طمب المالك 
فرنك ذىب  1500وشريطة تقديم المالك تأمين إجباري أو أي ضمان مالي يغطي مسؤوليتو حتى مبمغ 

مبمغ األخير أقل ارتفاعًا. مميون فرنك ذىب إذا كان ىذا ال 125عن كل طن من الحمولة كميا، أو مبمغ 
فإذا تعيد الصندوق بضمان مالك السفينة فإن المالك يعد أنو قد أوفى بالتزاماتو في كل الدول المتعاقدة 

 فيما يتعمق بيذا الجزء من مسؤوليتو.
الحد األقصى لمبمغ التعويض  6/5قد حددت في المادة  1969وقد رأينا كيف أن اتفاقية بروكسل لعام 

مميون فرنك ذىب عن كل حادث  210فرنك ذىب عن كل طن من حمولة السفينة أو  2000 عند مبمغ
مسؤولية الصندوق عند حد أقصى لمبمغ  1971وذلك كحد أقصى. كذلك حددت اتفاقية بروكسل لعام 

 210مميون فرنك ذىب عن كل حادث. وعميو فقد تجاوز مبمغ المسؤولية من  450التعويض، وىو مبمغ 
مميون فرنك ذىب في اتفاقية الصندوق الدولي   450ذىب في اتفاقية المسؤولية إلى مبمغ مميون فرنك 
 لمتعويض.

كما قررت االتفاقية أن لجمعية الصندوق الحق في زيادة مبمغ الحد األقصى لمبمغ التعويض بحيث يصل 
 مميون فرنك ذىب عن كل حادث وذلك بناء عمى قرار من الجمعية. 900إلى 
 

 إعفاء الصندوق من التزاماتو المالية: حاالت -ب 
ىناك بعض الحاالت يعفى فييا الصندوق بشكل كمي أو جزئي من التزاماتو المالية، نصت عمييا المادة  

 .1971الرابعة والمادة الخامسة من اتفاقية عام 
 إعفاء الصندوق بشكل كمي : –( 1)

 ال اآلتية:يعفى الصندوق من التزاماتو المالية بشكل كمي في األحو 
إذا ثبت أن أضرار التموث قد نجمت عن حالة حرب، أو أعمال عدوانية، أو حرب  –الحالة األولى 

أىمية، أو عصيان )تمرد(، أو إذا ثبت أنيا حدثت بسبب تسرب النفط أو إلقائو من سفينة حربية، أو أية 
 .سفينة تممكيا الدولة، أو تستغميا بمعرفتيا وكانت تستخدم وقت وقوع الحادث فقط ألغراض غير تجارية

إذا لم يتمكن طالب التعويض من إثبات أن األضرار المتولدة عن الحادث ترتب  –الحالة الثانية 
 المسؤولية عمى سفينة واحدة أو أكثر.
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 إعفاء الصندوق بشكل كمي أو جزئي : –( 2)
ن المادة وكذلك الفقرة الثالثة م 1971تناولت ىذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية عام 

الخامسة منيا، حيث قضت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عمى أن يعفى الصندوق من التزاماتو إذا أثبت 
أن أضرار التموث قد حدثت بشكل كمي أو في جزء منيا نتيجة قيام المضرور بعمل أو امتناعو عن القيام 

ذه الحالة يمكن أن يعفى الصندوق بعمل بنية إحداث الضرر أو عمى إثر إىمال ذلك المضرور، وفي ى
 كمية أو عن جزء من الضرر.

وقضت أيضًا الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من االتفاقية بأنو يمكن أن يعفى الصندوق بشكل كمي أو 
جزئي من التزامات تقع عمى عاتقو قبل المالك وكفيمو بالنسبة لما ورد في الفقرة األولى لممادة الخامسة، 

 أن الضرر كان بسبب خطأ المالك الشخصي في أي من الحالتين اآلتيتين: إذا ثبت
أن السفينة التي تسرب منيا النفط الذي سبب حادث التموث لم تمتزم باألحكام الواردة في  -الحالة األولى 

 االتفاقيات اآلتية:
 1962،1969دلة في عام ، والمع1954االتفاقية الدولية المتعمقة بمنع تمويث مياه البحر بالزيت لعام  –
 أو
 ، أو1960االتفاقية الدولية المتعمقة بسبلمة األرواح في البحار لعام  -
 ، أو  1966االتفاقية الدولية الخاصة بخطوط الشحن لعام  -
 ، أو 1960القواعد الدولية الخاصة بمنع التصادم في البحر لعام  –
ييا، شريطة أن تكون ىذه التعديبلت قد دخمت حيز التعديبلت التي أدخمت عمى االتفاقيات المشار إل –

 شيرًا قبل وقوع الحادث. 12النفاذ بفترة ال تقل عن 
 أن يكون الحادث أو الضرر قد نجم بشكل كمي أو جزئي نتيجة عدم التقيد بتمك األحكام. -الحالة الثانية 
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 المسؤولية عن التموث النفطي في القانون السوري: –ثانيًا 
 أن المسؤول عن حادث التموث: 2006( لعام 9( من القانون رقم )5) عدت المادة

مالك السفينة أو الناقمة وربانيا ووكيميا أو  -1
 مستأجرىا في حال حدوث التموث منيا.

مالك األجيزة أو مستثمرىا أو حائزىا بأي  -2
شكل كان إذا حصل التموث من أجيزة حفظ 

 الزيت أو نقمو أو ضخو ضمن البحر.
لك المنشأة أو المنصة البحرية القائمة ما -3

في البيئة البحرية ومديرىا إذا وقع الضرر 
 منيا.
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 حماية البيئة البحرية من التموث النووي
إن التموث الذري لمبحار الناجم عن دخول العناصر المشعة في الوسط البحري نتيجة لدخول المواد الذرية 
في مياه البحر من السفن، يعد من أخطر أنواع التموث وحتى عصرنا الحاضر لم يتمكن العمماء من 

الضرر عمى وجو الدقة. التوصل لممعرفة الدقيقة لآلثار التي تنجم عن ذلك النوع من التموث وتحديد مدى 
فمقد أقحمت الذرة نفسيا في المبلحة البحرية وتسيير السفن وقد ظير ذلك عندما قامت أمريكا ببناء سفينة 

ثم قام االتحاد السوفيتي ببناء سفينة أخرى محطمة لمجميد  N.S . Savannahذرية أطمقت عمييا أسم 
ت الحاجة إلى وجود قواعد خاصة تنظم موضوع وبظيور تمك السفن الذرية ظير  Leninأطمق عمييا أسم 

المسؤولية عن األضرار التي قد تتسبب بيا السفن الذرية ونظرًا لخطورة تمك السفن فإن العديد من الدول 
تتردد في السماح لمثل تمك السفن بزيارة موانييا أو العبور في مياىيا اإلقميمية، مما دفع الواليات المتحدة 

العديد من المعاىدات الثنائية بينيا وبين الدول التي تزورىا السفينة سافانا لئلذن ليا األمريكية إلى عقد 
 – 1963بالدخول في المياه اإلقميمية لمدول المتعاقدة مما أطمق عمييا اتفاقيات سافانا )بين عامي 

1964.) 
بالطاقة النووية، فالمجوء وتموث البحـــار الذري قد ينشأ عن النفايات التي تنجم عن عمميات تسيير السفن 

إلى المفاعبلت الذرية لتسيير السفن قد ينجم عنو مخاطر خاصة نتيجة استخدام الطاقة النووية مما قد 
يولد احتمال انفجار تمك المفاعبلت مسببًا أضرارًا بالغة في الوسط البحري. كما أن التموث الذري لمبحار 

ووية في حال وقوع حادث تصادم بين السفينة الناقمة لممواد قد ينشأ أيضًا عن النقل البحري لممواد الن
صابتيا بأضرار تؤدي لتسرب جزء  النووية وسفينة أخرى أو جنوح تمك السفينة التي تنقل المواد النووية وا 
من الشحنة التي تنقميا في المياه البحرية. كما قد ينشأ التموث الذري لمبحار من السفن عن طريق 

المشعة في البحار بشكل عمدي بقصد التخمص منيا، ويتم ذلك بوضعيا في عبوات تصريف النفايات 
معينة ونقميا عمى متن السفن إلى أعالي البحار لكي يتم إغراقيا أو دفنيا ىناك وىذه الطريقة تنطوي عمى 
 مخاطر كبيرة عمى الوسط البحري، خصوصًا عندما تتم تعبئة الفضبلت )النفايات( العالية النشاط في
عبوات ذات أحجام غير مناسبة مما قد يؤدي إلى انفجار ىذه العبوات، إضافة لذلك من الممكن أن تفتح 
العبوات عمى أعماق سحيقة بفعل ضغط المياه عمييا، أو أن تتآكل العبوات الحديدية التي تحتوي عمى 

العناصر المشعة ليا  تمك النفايات مما يؤدي إلى خطورة تسرب اإلشعاعات الذرية منيا نظرًا ألن بعض
سنة وال يبدو أنو تم  28الذي يفقد نصف نشاطو بعد مضي  Strontium 90فترة نشاط طويمة مثل 

صناعة عبوات تتحمل مثل ىذه المدة الطوبمة وبالتالي فإن احتمال تحطم العبوات قائم وكذلك تسرب 
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بحرية وتنقمو التيارات البحرية لمسافات محتوياتيا ال يمكن استبعاده مما يزيد نسبة اإلشعاعات في المياه ال
شاسعة ناقبًل أثره الضار لؤلحياء البحرية فضبًل عن انتقالو لئلنسان عن طريق أكل األسماك المموثة 
 باإلشعاع، وىناك الكثير من الشعوب الشاطئية تعتمد في غذائيا عمى األسماك، كمصدر أساسي لمغذاء.

نما أيضًا في صعوبة إثبات وقوعو،  وتتبدى الطبيعة الخاصة لمضرر النووي ليس في خطورتو فقط وا 
وتعذر إسناده لمصدره. فيتوجب عمى المدعي إثبات أن الضرر ناتج عن إشعاع ذري وعميو إثبات 
مصدر اإلشعاع. وال صعوبة في إثبات الضرر المباشر ولكن الصعوبة تكمن في األضرار غير المباشرة 

حتى تظير، وبالتالي يتعذر إيجاد الصمة السببية بين الضرر والفعل التي قد تنقضي السنوات الطويمة 
المسبب لو وىو الشرط الضروري المطموب وفقًا لمتشريعات الداخمية ووفقًا لمعرف والقضاء الدوليين لقيام 

 المسؤولية.
لنووي من إن تطبيق القواعد التقميدية لممسؤولية  المدنية عمى األضرار الناتجة عن التموث باإلشعاع ا

شأنو أن يضع أمام المضرورين عقبات متعددة قد تحرميم أو تؤخر حقيم في الحصول عمى التعويض، 
حيث أن المضرورين من التموث البحري يصطدمون بعدة عقبات فيما لو طبقت بشأن ما يعانونو من 

لضرر وعبلقة السببية أضرار قواعد المسؤولية المدنية التقميدية التي تقتضي النعقادىا، إثبات الخطأ وا
بينيما. فمن الصعوبة بمكان إثبات خطأ المتسبب في الضرر الحاصل عن تصادم إحدى السفن النووية، 
نما يحتاج ظيور  إذا عمم أن آثار الضرر اإلشعاعي ال تظير بشكل مباشر وفوري عقب وقوع الحادث وا 

الضرر يحتاج إلى تحديد واضح  تمك اآلثار وقتًا طويبًل. إضافة إلى أن تحديد شخص المسؤول عن
يضمن لممضرور الحصول عمى التعويض سواء من مالك السفينة أو مستأجرىا أو مستغميا، وىل يسمح 
لممتسبب في الضرر نفي مسؤوليتو بإثبات السبب األجنبي الذي يقطع عبلقة السببية بين الخطأ والضرر، 

ي، كما أن أحكام التقادم في القواعد العامة قد وكيف يمكن تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض في بمد أجنب
تبدو غير صالحة لمتطبيق فقد ينقضي حق المضرور في رفع الدعوى قبل اكتشاف الضرر. وتفاديًا لتمك 
الصعوبات وتسييبًل لحصول المضرور عمى حقو في التعويض عما أصابو من أضرار، اتجيت اإلرادة 

دة األطراف تجنب فييا المتعاقدون القواعد التقميدية لممسؤولية الدولية إلى إبرام بعض المعاىدات متعد
المدنية وتبنوا نظام المسؤولية الموضوعية الخاصة المحدودة في الوقت والقيمة والضمان. ىذه المبادئ 
وضعت في المعاىدات المتعمقة بالمسؤولية عن األضرار الناشئة عن التموث النووي مكرسة المبادئ 

المسؤولية. وعندما ظيرت مشكبلت قانونية عديدة نتيجة الستخدام الطاقة النووية في تسيير الرئيسية ليذه 
السفن التجارية، وتبعًا لخطورة الطاقة النووية وما يحتمل أن يتولد عن استخداميا من أضرار قد تتجاوز 

191 



اق عمى قواعد نطاق دولة واحدة فقد عرضت المجنة البحرية الدولية الموضوع لمنقاش، حتى يتم االتف
موحدة عمى نطاق دولي في خصوص مسؤولية مشغمي السفن التي تسير بطاقة نووية. وبدأت جيودىا 

. وبعد جيود  1959بيوغوسبلفيا في سبتمبر )أيمول( عام  Rijekaبمشروع نوقش في مؤتمر )ريجيكا( 
مايو )آيار( عام  25 متواصمة انتيت المجنة إلى وضع اتفاقية دولية بخصوص مشغمي السفن النووية في

 ، وقد استيدفت ىذه االتفاقية:1962
الحماية من األضرار الناشئة عن تسيير السفن التجارية بالطاقة النووية وذلك بتأمين حصول من  –

 يصيبو الضرر عمى تعويض مبلئم.
 حماية السفن العادية من مخاطر السفن النووية. –
شجيع التقدم العممي باستخدام الطاقة النووية في تسيير السفن كما تسعى االتفاقية في ذات الوقت إلى ت –

 التجارية، وذلك بوضعيا حد أقصى لمتعويض الذي يحكم بو عمى المسؤول.
 

مسؤولية مالك السفينة في االتفاقية الخاصة بمسؤولية مشغمي السفن النووية المبرمة في بروكسل  -أواًل 
تفاقية بتحديد المسؤولية التي تتولد عن تشغيل السفن النووية : لقد قامت اال 1962مايو )أيار(  25في 

وركزتيا في شخص واحد ىو مشغل السفينة النووية حيث قضت الفقرة األولى من المادة الثانية من 
االتفاقية عمى )اعتبار مشغل السفينة النووية مسؤواًل مسؤولية مطمقة عن األضرار النووية حالما يثبت أن 

نتيجة لحادث نووي ناشئ عن وقود نووي أو منتجات مشعة أو نفايات مشعة متعمقة األضرار حصمت 
 بسفينة نووية(. 

نما ىي مسؤولية موضوعية  وعميو فإن مسؤولية المشغل ليست مسؤولية شخصية قائمة عمى الخطأ، وا 
ؤوليتو. تقوم عمى الضرر، فإن وقع الضرر النووي نتيجة حادث نووي ولو بغير خطأ المشغل، تحققت مس

ويترتب عمى ذلك أن المضرور ال يكمف بإثبات خطأ المشغل، ولكنو يكمف بإثبات الصمة السببية بين 
الضرر والحادث النووي ، وىذا الحكم وضع تحقيقًا لصالح المتضررين الذين يصعب عمييم إقامة الدليل 

 عة ما استحدثو من أخطار. عمى خطأ المشغل في الحوادث النووية. كما تبرره ضرورة تحمل المستغل لتب
و تنص االتفاقية عمى اعتبار مشغل السفينة النووية وحده مسؤواًل دون سواه عن الضرر الذري، ما لم 
تقض االتفاقية بغير ذلك.وىذا ما نصت عميو الفقرة الثانية من المادة الثانية منيا، ومفاد ذلك أن 

ينة النووية وحده دون أي شخص آخر ممن المسؤولية عن األضرار النووية تنحصر في مشغل السف
ساىموا في إحداث تمك األضرار كمستغل السفينة غير النووية في حالة التصادم أو من قام ببناء السفينة 
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النووية أو بائعيا. وحصر المسؤولية في شخص واحد يستيدف التيسير عمى المدعيين المضرورين 
ينة النووية بداًل من رفع دعاوى متعددة، وبذا يسيل بالرجوع عمى شخص واحد مسؤول ىو المشغل لمسف

رجوع المتضررين عمى شخص معين دون تشتيت ادعائيم بين أشخاص متعددين. وكذلك حصر 
المسؤولية في شخص واحد يستيدف إعفاء األشخاص اآلخرين من عقد تأمينات لمواجية مسؤوليتيم 

تي قد تدخل فييا سفن ذرية ويتولد عنيا حوادث المحتممة عن التصادم أو الحوادث البحرية األخرى ال
 ذرية. 

وتظير فائدة ىذا الحكم فيما يتعمق بمجيزي السفـن التقميدية غير النووية في الوضع الذي ينشأ فيو 
الحادث النووي عن تصادم بسبب خطأ إحدى ىذه السفن، حيث يترتب عميو إعفاء ىؤالء المجيزين من 

رورة إبرام تأمينات جديدة من األخطار التي تنشأ بسبب استغبلل السفن المسؤولية ويرفع عن كاىميم ض
النووية. وأعفت االتفاقية مشغل السفينة النووية من المسؤولية في حال وقوع الحادث النووي قبل تسممو 
الوقود النووي أو بعد تسميمو الوقود النووي أو المنتجات المشعة أو النفايات المشعة إلى شخص آخر 

لو قانونًا بذلك وبذا يكون الشخص األخير مسؤواًل عن األضرار النووية التي تنشأ عن ما سمم  مرخص
 إليو )الفقرة الرابعة من المادة الثانية من االتفاقية(. 

ذا أثبت مشغل السفينة النووية أن الضرر النووي قد نجم بشكل كمي أو جزئي من فعل أو امتناع مع  وا 
المضرور، فإن عمى المحكمة المختصة أن تعفيو من المسؤولية كميًا أو  قصد إحداث الضرر صادر عن

 جزئيًا قبل ذلك الشخص.
ذا كان األصل ىو انعقاد مسؤولية مشغل السفينة النووية وحده، فإن االتفاقية قد استثنت بعض الحاالت  وا 

تعويض في عمى سبيل الحصر فجعمت من حق المتضرر الرجوع عمى غير المشغل مطالبًا إياه بال
 حاالت ذكرتيا الفقرة السادسة من المادة الثانية عمى سبيل الحصر وىذه الحاالت ىي:

في حال وقوع الحـادث النووي عن فعل أو امتناع مع قصد إحــداث الضرر، صادر عن  –الحالة األولى 
فع دعوى غير المشغل. فإذا وقع الحادث النووي عمدًا بفعل غير المشغل بقصد إحداث ضرر، أمكن ر 

نما عمى ذلك الغير، ولكن بتوافر شروط معينة ىي :  التعويض ليس عمى المشغل وا 
وقوع حادث نووي، ويقصد بذلك كل حادث يفضي إلى ضرر نووي بمقتضى مفيوم المادة األولى  –( 1)

 من االتفاقية.
أن يكون الحادث النووي قد وقع عمدًا، أي أن نية الفاعل قد انصرفت إلى إحداث الفعل المسبب  –( 2)

 لمحادث النووي. 
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أن يقع الحادث من قبل غير المشغل وىذا أمر بدييي، فمو وقع من المشغل لكانت المسؤولية  –( 3)
 تنعقد في مواجيتو دون بحث شروط سوى حدوث الضرر النووي فقط.

ينصرف قصد غير المشغل من وقوع الحادث إلى إحداث الضرر النووي بشكل فعمي. فإذا  أن –( 4)
 توافرت تمك الشروط باتت المسؤولية منعقدة قبل الغير )غير المشغل(.

في حال وقوع الحادث النووي نتيجة عمميات انتشال حطام سفينة نووية متى قام الغير  –الحالة الثانية 
و ترخيص من المشغل أو الدولة المرخصة لمسفينة النووية الغارقة، أو الدولة بتمك األعمال دون إذن أ

 التي يتوضع الحطام في مياىيا )الفقرة السادسة ب من المادة الثانية من االتفاقية(.
 في حال وجود اتفاق عمى ذلك الرجوع. –الحالة الثالثة 

ضرار النووية التي تسببيا حادثة نووية وال يسأل المشغل بمقتضى المادة الثامنة من المعاىدة عن األ
 وقعت نتيجة لمحرب أو األعمال العدوانية أو الحرب األىمية أو الثورة.

  
 تحديد مسؤولية المشغل وااللتزام بالتأمين أو تقديم ضمان مالي: –أ 

نك مميون فر  1500نصت المعاىدة عمى تحديد مسؤولية المشغل فيما يتصل بسفينة نووية واحدة بمبمغ 
عن كل حادث نووي )الفقرة األولى من المادة الثالثة من االتفاقية(. والمراد بالفرنك المشار إليو والمتخذ 

من ألف من  900ممميجرام من الذىب عيار  6555أساسًا لمتحديد، الفرنك الذىب الذي يحتوي عمى 
د المختمفة، ويمكن تحويل مبمغ الذىب الخالص. وذلك توحيدًا لؤلساس الذي تقدر عميو المسؤولية في الببل

التحديد إلى أي عممة وطنية بحسب قيمة ىذه العممة بالقياس إلى الفرنك الذىب في تاريخ السداد )الفقرة 
 الرابعة من المادة الثالثة من االتفاقية(.

تأمين أو وضمانًا لممبمغ المحدد ألزمت المادة الثالثة في فقرتيا الثانية مشغل السفيـنة النووية بإبرام 
االحتفاظ بضمانات مالية أخرى تغطي مسؤوليتو عن األضرار النووية بالقدر والطريقة ونوع العممة التي 
تحددىا الدولة المسجمة )أو المرخصة(. كما تقضي )بأن تضمن الدولة المسجمة سداد التعويضات عن 

بلزمة بالمقدار المحدد في الفقرة األضرار النووية التي يمزم بيا مشغل السفينة وذلك بتوفير األموال ال
األولى من ىذه المادة، عندما ال تغطي الضمانات المالية أو التأمين التعويض المطموب(. وىكذا تضمن 
الدولة المسجمة)المرخصة( الوفاء بالتعويضات المستحقة عمى المشغل عن الضرر النووي بتقديم المبالغ 

التي يكون فييا التأمين أو الضمان المالي اآلخر غير كاف  البلزمة في حدود مبمغ التحديد في الحالة
)الفقرة الثانية من المادة الثالثة من االتفاقية(. وعمى أي حال فإن الدولة التي تشغل سفنًا نووية ال تمزم 
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ا وقد بتقديم التأمين أو الضمان المالي لضمان مسؤوليتيا )الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من االتفاقية(. ىذ
نصت المادة التاسعة من االتفاقية عمى أن )) تكون المبالغ التي توفرىا الدولة الضامنة لمتأمين أو 

، معدة لمتعويض ]أي تخصيص ذلك الضمان المالي  2الفقرة  3الضمان المالي، وفقًا لما جاء بالمادة 
 لموفاء بالتعويض[ الذي يتم  تقريره وفقًا ألحكام االتفاقية((. 

ددت االتفاقية المسؤولية عن األضرار التي تحدث نتيجة حادث نووي، أو تنشأ نتيجة عدة أحداث وقد ح
متعددة بينيا حادث متعمق بسفينة نووية، بحيث ال يمكن أو يصعب التمييز بين ىذه األضرار، فترد 

حادث  جميعًا عمى األضرار الناتجة من الحادث النووي. أي إذا نشأ ضرر نووي وضرر غير نووي عن
نووي أو عن حادث نووي وعدة حوادث أخرى ولم يكن باإلمكان تحديد الضرر النووي والضرر غير 
ذا كانت األضرار  النووي بشكل أكيد، اعتبر جميع الضرر ضررًا نوويًا ناشئًا عن الحادث النووي، وا 

اد مشعة أو مواد المشتركة قد وقع بعضيا نتيجة حادث سفينة نووية وتسبب البعض اآلخر من انبعاث مو 
سامة أو متفجرة أو مواد مشعة أخرى، فبل يوجد في ىذه االتفاقية ما يحد أو يؤثر عمى المسؤولية 
المتصمة باألضرار الناجمة عن غير حادث السفينة النووية، سواء ما يتعمق منيا بضحايا الحادث أو ما 

ألضرار التي لم تغطييا ىذه يتعمق بأحكام المساىمة أو الرجوع عمى الشخص المسؤول عن تمك ا
 االتفاقية. )المادة الرابعة من االتفاقية(.  

كما حددت االتفاقية المسؤولية عن األضرار الناجمة عن تشغيل السفن النووية عندما تقع عمى أكثر من 
مشغل واحد، وتتداخل األضرار بشكل يصعب التمييز بينيا. فقد نصت المادة السابعة من االتفاقية عمى 

 -بالنسبة لكل منيم –بالتضامن فيما بينيم، بحيث ال تتعدى ىذه المسؤولية  مسؤولية سـائر المشغميـن
ذا كانت السفن النووية التي أسيمت في حدوث الضرر تتبع  حدود ما قررتو المادة الثالثة من االتفاقية. وا 

 ينة في المادة الثالثة.لنفس المشغل كان ذلك المشغل مسؤواًل عن كل سفينة منيا في الحدود المب
ذا حالت  ويكون لكل مشغل الحق في الرجوع بالمسؤولية عمى اآلخرين بمقدار درجة خطأ كل منيم، وا 
الظروف دون تحديد ذلك، توزع المسؤولية بينيم بشكل متساوي )المادة السابعة من االتفاقية(.  وتأكيدًا 

اقدة عمى اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع السفن لضمان الدولة المسجمة )المرخصة(، تتعيد الدول المتع
النووية التي ترفع عمميا من التشغيل دون تسجيل أو ترخيص تضمنو تمك الدولة )الفقرة األولى من المادة 

من االتفاقية(.  وفي حال حدوث ضرر نووي نشأ عن الوقود النووي أو المنتجات المشعة أو النفايات  15
ينة نوويـة تحمل عمم دولة متعاقدة، وتسببت ىذه السفينة بإحداث أضرار نووية قبل النووية، تسببت بو سف

الترخيص بتشغيميا من الدولة المتعاقدة التي ترفع عمميا،فإن مالك السفينة النووية وقت الحادث يعتبر ىو 
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من االتفاقية(.  15ة المشغل، ويمتزم بجميع االلتزامات التي حددتيا ىذه االتفاقية )الفقرة الثانية من الماد
ىذا وتمتزم الدولة المتعاقدة، المرخصة أو المسجمة والتي تحمل السفينة النووية عمميا، بجميع االلتزامات 
الخاصة بالدولة المسجمة وفي حدود ما تقرره االتفاقية من التزامات عمى دولة التسجيل أو الترخيص 

(Licensing State ومنعًا من توزيع ىذه االلتزامات فقد  15( )الفقرة الثالثة من المادة .)من االتفاقية
تعيدت الدول المتعاقدة بعدم تسجيل أو منح تراخيص تشغيل لسفن تحمل أعبلم دول أخرى. وذلك 
بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من االتفاقية، وأضافت ىذه الفقرة عمى أنو في أي 

ذه الفقرة الدولة المتعاقدة من تطبيق الشروط المتطمبة في قوانينيا األحوال ليس ىنالك ما يمنع في ى
الوطنية والمتعمقة بتشغيل السفن النووية ضمن مياىيا الداخمية أو بحرىا اإلقميمي )الفقرة الرابعة من المادة 

 من االتفاقية(. 15
 

جراءات التقاضي: –ب   الميعاد المحدد لحق المطالبة بالتعويض وا 
االتفاقية قواعد خاصة لتقادم دعوى التعويض، وذلك نظرًا لمطبيعة الخاصة لمضرر النووي ألن وضعت 

ىذا الضرر قد ال يظير إال في وقت متأخر مما يتوجب معو االحتفاظ بدعوى المضرورين. فينقضي 
 الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خبلل عشر سنوات من تاريخ الحادث النووي وىذا ما حددتو

 المادة الخامسة من االتفاقية.
ويبقى حق المطالبة قاببًل لمتعديل لمواجية أية مضاعفات لؤلضرار التي قد تظير فيما بعد طالما لم 
ذا تولد الضرر  يصدر الحكم النيائي الخاص بذلك )الفقرة األولى من المادة الخامسة من االتفاقية(.  وا 

فايات مشعة كانت قد سرقت أو فقدت أو ألقيت في البحرأو النووي عن وقود نووي أو منتجات مشعة أو ن
تركت، فإن ميعاد التقادم يسـري ابتداء من تاريخ الحادث النووي بشرط أال يتعدى ىذا الميعاد في أية حال 

( أو jettison( أو اإللقاء في البحر )loss( أو الفقد )theftمن األحوال عشرين سنة من تاريخ السرقة )
من االتفاقية(. وضمانًا لحق من يصيبو الضرر بالنسبة  2الفقرة 5(، )المادةabandonmentالتخمي )

لطرف أو اكثر حتى بعد انتياء االتفاقية قضت المادة التاسعة عشرة من االتفاقية عمى أنو ))بانتياء مدة 
بعة والعشرين منيا ، ىذه االتفاقية، أو انتيائيا بالنسبة لدولة من الدول األطراف فييا، وفقًا لممادة السا

تبقى أحكاميا مستمرة بالنسبة لجميع األضرار النووية الناجمة عن وقوع حادث نووي ناشئ من وقود نووي 
أو منتجات مشعة أو نفايات مشعة متصمة بسفينة نووية مسجمة أو مرخص ليا بالعمل من قبل أي دولة 

ك الحادث النووي قد حصل قبل ىذا االنتياء، من الدول المتعاقدة قبل ىذا االنتياء، شريطة أن يكون ذل
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أو حدث في المدة البلحقة لتاريخ االنتياء وقبل انقضاء مدة خمسة وعشرين عامًا منذ تاريخ تسجيل 
من االتفاقية(. ومؤدى ذلك أن المسؤولين عن  19السفينة النووية أو الترخيص ليا بالعمل(( )المادة 

نووية خبلل تمك الفترة يخضعون ألحكام ىذه االتفاقية حتى بعد األضرار النووية التي تحدث من سفن 
 انقضائيا.

و بخصوص إجراءات التقاضي، تركت المعاىدة لممدعي في دعوى التعويض الخيار بين رفع دعواه أمام 
محاكم الدولة المرخصة، أو أمام محاكم الدولة المتعاقدة التي وقع الضرر النووي في إقميميا )الفقرة 

من المـادة العـاشرة من االتفاقية(. وعمى ذلك إذا وقع الضرر خارج المياه اإلقميمية ألي دولة  األولى
توجب عمى المدعي رفع دعواه أمام محـاكم الدولة المرخصة. ولمدولة المرخصة حق التدخل كطرف في 

من المادة  كل دعوى أو إجراء يتخذ ضد المشغل بوصفيا ضامنة لموفاء بالتعويضات )الفقرة الثانية
 العاشرة من االتفاقية(. 

وليس لمدولة التمسك بحصانتيا فيما يتصل بااللتزامات المفروضة عمييا بمقتضى المعاىدة، عمى أن 
المعاىدة ال تسمح أن تكون السفن الحربية والسفن المخصصة ألغراض غير تجارية الممموكة لمدولة أو 

(. كمـا ال arrest( أو التوقيف )seizureاالســتيبلء ) ( أوattachmentالتي تستغميا محـبًل لمحـجز)
تمنح االختصاص القضائي لممحـاكم األجنبية إذا تعمق األمر بسفينة حربية )الفقرة الثالثة من المادة 
العاشرة من االتفاقية(. وقد نصت المادة الحادية عشرة من االتفاقية عمى أن الحكم القضائي الصادر عن 

 الختصاص يكون ساريًا في أقاليم الدول المتعاقدة األخرى، إال إذا:المحكمة صاحبة ا
 كان قد استحصل عمى ذلك الحكم بطريق االحتيال أو، –
 أن المشغل لم يعط الفرصة الكافية لعرض دعواه. –

كما نصت المادة المذكورة عمى أن الحكم القضائي النيائي يعد حجة بمجرد صدوره، وأن تنفيذه يتم وفقًا 
جراءات الرسمية التي يحددىا قانون الدولة المتعاقدة التي يجري فييا التنفيذ، كما لو كان صادرًا عن لئل

محاكميا، ودون القيام بأي إجراءات أخرى. وقد نصت المادة الثانية عشرة من االتفاقية عمى تعيد الدول 
ىذه االتفاقية، متضمنة القيام بالتدابير المتعاقدة بالقيام بجميع التدابير واإلجراءات الضرورية إلنفاذ أحكام 

والدولة المتعاقدة تتبنى  المناسبة لتحقيق توزيع عادل لممبالغ المخصصة لمتعويض عن األضرار النووية،
تمك التدابير من أجل توفير التعويضات المبلئمة لممتضررين وفق أحكام االتفاقية، )الفقرتان األولى 

رة من االتفاقية(. وتطبق أحكام المعاىدة في ىذا الخصوص دونما تمييز والثانية من المادة الثانية عش
 (. residence( أو مكان اإلقامة )domicile( أو الموطن )nationalityبسبب الجنسية )
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ذا حصل خبلف بين طرفين أو أكثر من  وىكذا لم تميز االتفاقية بين المضرورين في حادث نووي. وا 
األطراف المتعاقدة يتعمق بتفسير المعاىدة أو تطبيقيا في بعض األمور التي كانت محل نقاش أثناء 

تتفق األطراف  المفاوضات، كان لؤلطراف المتعاقدة المجوء إلى التحكيم بناء عمى طمبيم. و في حال لم
في خبلل ستة شيور من تاريخ طمب المجـــوء لمتحكيم، يكون ألي طرف منيم حق المجوء إلى محكمة 

 من االتفاقية(.  20العدل الدولية وفقًا لمنظام األساسي لممحكمة )المادة 
 

لبحري تنظيم المسؤولية عن األضرار النووية في االتفاقيات الدولية المتعمقة بالتموث ا -ثانيًا 
 بالمواد النووية:

لقد أبرمت اتفاقيات دولية لتسييل الحصول عمى تعويض األضرار الناجمة عن التموث البحري بالمواد 
النووية، وذلك بتعديل قواعد المسؤولية المدنية التقميدية التي تقتضي النعقادىا إثبات الخطأ والضرر 

موضوعية واحدة، ومحددة من حيث الزمان والقيمة وعبلقة السببية بينيما، حيث تم تبني نظام مسؤولية 
والضمان. وقد بينت االتفاقيات الدولية المتعمقة بالتموث البحري بالمواد النووية المبادئ األساسية ليذه 
المسؤولية، وتمك االتفاقيات ىي اتفاقية باريس الخاصة بالمسؤولية عن األضرار النووية الموقعة في 

يناير عام  31. واالتفاقية المكممة ليا التي وقعت في بروكسل في 1960 يناير عام 29باريس في 
مايو عام  21. واتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن األضرار النووية الموقعة في فيينا في 1963
مايو عام  25. واالتفاقية الخاصة بمسؤولية مشغمي السفن النووية الموقعة في بروكسل في 1963
وقد تناولنـا أحكـام ىذه االتفاقية األخيـرة فيما سبق، وسنتناول فيما يأتي أىم الخصائص التي . 1962

تميزت بيا المسؤولية في تمك االتفاقيات األربعة. حيث تميزت المسؤولية المدنية في تمك االتفاقيات بعدة 
ضرورة ضمانيا خصائص، فكانت مسؤولية موضوعية، ومحددة بشخص واحد، ومحددة في قيمتيا وفي 

جراءات التقاضي.  بتأمين، وفي ميعاد رفع الدعوى وا 
 
 المسؤولية الموضوعية عن أضرار التموث النووي : – 1

تبنت االتفاقيات األربعة السابقة في موضوع التموث النووي مبدأ المسؤولية الموضوعية بحيث ال يحتاج 
نما يكفي أن يثبت الضرر وع بلقة السببية بين الضرر وبين الحادث المضرور إلى إثبات الخطأ، وا 

النووي. وخبلفًا لمقواعد العامة في المسؤولية المدنية ال تنتفي المسؤولية عن األضرار النووية وفقًا ليذه 
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االتفاقيات بإثبات السبب األجنبي، كالقوة القاىرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، فقد حددت االتفاقيات 
ن ىذه المسؤولية عمى نحو آخر يرتبط بأسباب أخرى، كالنزاع المسمح أو السابقة أسباب اإلعفاء م

األعمال العدوانية أو الحرب المدنية أو التمرد. أو إذا كان الحادث النووي ناجم عن كارثة طبيعية ذات 
في من اتفاقية فيينا(، مالم ينص عمى غير ذلك  4/3من اتفاقية باريس والمادة  9طبيعة استثنائية )المادة 

الخاصة بمسؤولية مشغمي السفن النووية  1962نصوص التشريعات الوطنية. أما اتفاقية بروكسل لعام 
فقد نصت المادة الثامنة منيا عمى اإلعفاء من المسؤولية في حالة الحرب أو األعمال العدوانية أو الحرب 

طبيعة االستثنائية. كما أن األىمية أو العصيان. ولم تتضمن النص عمى حالة الكارثة الطبيعية ذات ال
قد نصت عمى أنو ))إذا أثبت المشغل أن الضرر النووي قد نتج، بشكل كمي أو جزئي، من  2/5المادة 

تصرف الشخص الطبيعي الذي أصيب بو ألنو تصرف أو أىمل التصرف، بنية احداث الضرر، فيمكن 
المسؤولية تجاه ذلك لممحاكم صاحبة االختصاص أن تعفي المشغل، بشكل جزئي أو كمي من 

 الشخص((.
 
 المسؤولية المحددة بشخص: – 2

راعت االتفاقيات السابقة مصمحة المضرور فركزت المسؤولية عمى شخص واحد حددتو لممضرور في كل 
حالة كمسؤول عن أداء التعويض عن الضرر الحاصل لو. فألقت اتفاقية باريس )في المادة الثالثة منيا( 

وىو  –المادة الرابعة منيا( المسؤولية عن الضرر النووي عمى مستغل المنشأة النووية واتفاقية فيينا )في 
وحده  دون غيره من األشخاص. وفي حال نقل المواد  -الشخص المرخص لو باستغبلل تمك المنشأة 

النووية بحرًا ركزت كل من اتفاقيتي باريس وفيينا المسؤولية عمى مستغل المنشأة النووية التي تخرج منيا 
ضمن تحديد شخص معين يكون تمك المواد، أو مستغل المنشأة التي ستقوم باستبلميا وفقًا لنظام معين ي

من اتفاقية فيينا(. فيما تحمبلن مستغل  2/1من اتفاقية باريس، والمادة  4مسؤواًل عن الضرر )المادة 
المنشأة النووية المسؤولية مادامت لديو المواد المشعة المسببة لؤلضرار وذلك حتى يبدأ بتسميميا فينتقل 

ووية األخرى الموجودة عمى إقميم دولة متعاقدة. فإذا كانت عبء المسؤولية عمى عاتق مستغل المنشأة الن
المنشأة النووية التي تنقل منيا المواد النووية المشعة ليست قائمة عمى اقميم دولة متعاقدة فإن المستغل 
لممنشأة القائمة عمى إقميم دولة متعاقدة التي وصمت إلييا تمك المواد يعتبر مسؤواًل منذ لحظة الشحن عمى 

 مة النقل المستخدمة لمغادرة إقميم الدولة غير المتعاقدة. وسي
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ن كانت المنشأة المخصصة الستقبال المواد المشعة ليست موجودة عمى إقميم دولة متعاقدة، فإن مستغل  وا 
 ىذه المنشأة يكون مسؤواًل حتى لحظة تفريغ ىذه المواد في الدولة غير المتعاقدة. 

وفيينا قد حددتا المسؤولية بشخص المستغل لممنشأة النووية وقصرتا وبالرغم من أن اتفاقيتي باريس 
المسؤولية عميو، إال أنيما قد تضمنا النص عمى قبول استبدال الناقل بالمستغل وذلك بموجب نص في 
تشريع الدولة التي يوجد فييا المنشأة النووية، بناء عمى طمب الناقل ورضاء المستغل )المادة الرابعة من 

 ة باريس والمادة الثانية الفقرة الثانية في اتفاقية فيينا(. اتفاقي
وبالرغم أيضًا من أن اتفاقيتي باريس وفيينا قد قصرتا المسؤولية عمى المستغل لممنشأة النووية دون سواه، 
إال أنيما تقضيان أن ىذا األمر ال يخل بتطبيق االتفاقات الدولية في مجال النقل، تمك التي يكون قد بدأ 
العمل بيا، أو مفتوحة لمتوقيع عمييا، أو لمتصديق أو االنضمام وقت تقديم المعاىدة )المادة السادسة من 

 اتفاقية باريس، والمادة الثانية الفقرة الخامسة من اتفاقية فيينا(. 
ًا وىذا يعني أنو في ظل ىذا االستثناء يمكن اعتبار الناقل أو المجيز مسؤواًل عن األضرار النووية وفق

ألي اتفاق دولي في مجال النقل البحري. مع العمم بأن االتفاقيات المتعمقة بالمسؤولية النووية ال تعطي 
نما تحافظ عمى تطبيق الجميع معًا. وبالتالي يكون  أولوية تطبيق لتمك االتفاقات الدولية الخاصة بالنقل، وا 

تفاقية النووية، واألخرى ضد الناقل وفقًا لممضرور االختيار بين دعويين: إحداىما ضد المستغل وفقًا لبل
لقواعد القانون البحري. وبعدما تكشف من أن تطبيق ذلك االستثناء يحد من تطور النقل البحري فقد 

والمتعمقة بالمسؤولية المدنية في  1971ديسمبر  17نصت المادة األولى من اتفاقية بروكسل المنعقدة في 
ة عمى أن ))كل شخص يكون مسؤواًل عن الضرر النووي وفقًا لمقانون مجال النقل البحري لممواد الذري

الوطني أو الدولي يعفى من تمك المسؤولية عندما يكون مستغل المنشأة الذرية مسؤواًل عن ىذا الضرر 
 وفقًا التفاقية باريس أو اتفاقية فيينا، أو وفقًا لمقانون الوطني المقابل ليما((.

 
 المسؤولية المحددة بالقيمة والضمان: – 3

مميون وحدة حسابية من االتفاق  15عمى تحديد  1960نصت المادة السابعة من اتفاقية باريس لعام 
النقدي األوروبي وذلك لمحادث النووي الواحد. أما الحد األقصى لمسؤولية المستغل فقد ترك لمتشريع 

مميون  5أكثر أو أقل. ولكن ال يجوز النزول بو إلى أقل من الوطني في الدول المتعاقدة ليحدده بما ىو 
وحدة حسابية. وتحديد المسؤولية استتبع تعزيزه بتأمين أو ضمان مالي مناسب، فيمزم المستغل بتقديم 
تأمين أو أي ضمان مالي آخر يكون مساويًا لمبمغ تحديد المسؤولية المذكور وفقًا لممادة العاشرة من 
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المكممة التفاقية باريس سالفة الذكر رفعت  1963عندما أبرمت اتفاقية بروكسل لعام اتفاقية باريس. و 
 1963مميون وحدة حسابية لكل حادث. كما تحدد اتفاقية فيينا لعام  120تحديد مسؤولية المستغل إلى 

 5مادة مميون دوالر لمحادث النووي. ولم تمزم الدول بذلك، إذ تنص ال 5مسؤولية المستغل بما اليقل عن 
.(( مما يعني أن …عمى أنو )) يجوز لمدولة التي توجد بيا المنشأة الذرية أن تحدد مسؤولية المستغل 

الدول المتعاقدة ليا حق االحتفاظ بالمسؤولية المطمقة. ومن ناحية أخرى يمتزم المستغل بإبرام تأمين أو أي 
يا المنشأة النووية ورخصت بإقامتيا. ضمان مالي آخر تكون قيمتو محددة من قبل الدولة التي توجد ب

وفي حال اتضح أن الضمان غير كاف إلصبلح الضرر، نصت االتفاقية عمى أن الدولة التي توجد بيا 
المنشأة النووية تضمن الوفاء إلى الحد األقصى لممسؤولية المحددة في تشريعيا )المادة السابعة(. كذلك 

بمسؤولية المشغمين لمسفن النووية مسؤولية المشغل بقيمة  المتعمقة 1962تحدد اتفاقية بروكسل لعام 
 وضمان محددين عمى النحو الذي بيناه في السابق.

 
 المسؤولية المحددة بمدة: – 4

فيما يتصل بانقضاء حق  1963وفيينا لعام  1962وبروكسل لعام  1960تضمنت اتفاقيات باريس لعام 
في تمك االتفاقيات أن حق المطالبة بالتعويض ينقضي إذا المطالبة بالتعويض نصوصًا متماثمة، إذ جاء 

لم ترفع بو الدعوى خبلل عشر سنوات من تاريخ الحادث النووي. ومع ىذا يكون لكل دولة متعاقدة توجد 
المنشأة النووية عمى إقميميا أو منحت ترخيص الستغبلل السفينة النووية أن تحدد في تشريعيا الداخمي 

وات بحيث تكون مسؤولية المستغل مغطاة بتأمين أو تكفميا أموال الدولة ) المادة مدة أطول من عشر سن
الثامنة أ من اتفاقية باريس والفقرة األولى من المادة الخامسة من اتفاقية بروكسل، والفقرة األولى من 

الذين  المادة السادسة من اتفاقية فيينا(. وتمك اإلطالة في مدة سقوط الحق ال تخل بحقوق األشخاص
أقاموا دعاوى التعويض عن الوفاة أو اإلصابة ضد المستغل قبل انتياء مدة العشر سنوات. وعندما يكون 
الضرر النووي ناجمًا عن فقد المواد المشعة، أو سرقتيا، أو إلقائيا في البحر أو تركيا يبدأ حساب  ميعاد 

الفقد أو السرقة أو اإللقاء أو الترك  سقوط الدعوى من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وليس من تاريخ
. ولكن ال يجوز بحال من األحوال أن تزيد ىذه المدة عمى عشرين سنة محسوبة من ىذا التاريخ األخير 
)المادة الثامنة ب من اتفاقية باريس  والفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية بروكسل ، والفقرة الثانية 

 اتفاقية فيينا.(.من المادة السادسة من 
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كما يكون لكل دولة متعاقدة أن تحدد في تشريعيا الوطني ميعاد سقوط أقصر مما تقدم، عمى أال تقل ىذه 
وفقًا التفاقية باريس عن سنتين )المادة الثامنةج(  ووفقًا التفاقيتي بروكسل وفيينا اليجوز أن تقل  المدة

سة من اتفاقية بروكسل ، والفقرة الثالثة من المادة السادسة عن ثبلث سنوات )الفقرة الثالثة من المادة الخام
بشكل  –من اتفاقية فيينـا (. وذلك من التاريخ الذي عمم فيو المضرور بالضرر، أو كان يتعين عميو 

أن يعمم فيو عن اصابتو بالضرر والمستغل المسؤول. كما تقضي االتفاقيات الثبلثة السابقة أنو  -معقول  
ر جسيمًا، ورفع المضرور الدعوى في الميعاد ، فيجوز لو أن يتقدم بطمب تكميمي ولو كان إذا كان الضر 

تقديمو بعد الميعاد، وذلك قبل أن يصدر في الدعوى حكم نيائي )المادة الثامنة د من اتفاقية باريس ، 
لسادسة من اتفاقية والفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اتفاقية بروكسل ، والفقرة الرابعة من المادة ا

 فيينا(.
 
 االختصاص القضائي:  – 5

وحدت اتفاقية باريس واتفاقية فيينا االختصاص القضائي، إذ أوجبت رفع دعاوى التعويض المتعمقة 
بالحادث النووي أمام المحكمة التي يقع في دائرتيا مكان الحادث النووي، وليست محكمة مكان ظيور 

من اتفاقية فيينا (. أما إذا كان  1الفقرة  11رة أ من اتفاقية باريس ، والمادة الفق 13آثار الحادث ) المادة 
الحادث النووي قد وقع خارج أقاليم الدول المتعاقدة أو كان من غير الممكن تحديد مكان وقوعو بشكل 

رار. أكيد ، فينعقد االختصاص لمحكمة مكان المنشأة النووية التي يعتبر مستغميا ىو المسؤول عن األض
ولم تتضمن اتفاقية بروكسل المتعمقة بمسؤولية مشغمي السفن النووية مبدأ توحيد االختصاص القضائي. 
بل أجازت لممضرور رفع الدعوى إما أمام محاكم الدولة التي أصدرت الترخيص بتشغيل السفينة ، أو 

 (.1الفقرة  10دة أمام محاكم الدولة أو الدول المتعاقدة التي وقع الضرر النـووي بيا ) الما
 
 تنفيذ األحكام في الخارج : – 6

ان توحيد االختصاص القضائي في اتفاقية باريس كان لو أثره بخصوص تنفيذ أحكام التعويض، فعندما 
يكون الحكم نيائيًا، وصادرًا عن المحكمة المختصة فـيو قابل لمتنفيذ في كافة الدول المتعاقدة دون فحص 

الفقرة د(. وتتبنى اتفاقية فيينا نفس  13يكون صادرًا بالصيغة التنفيذية )المادة  جديد لمموضـوع شريطة أن
 المبدأ، إال أنو يتضمن عمى بعض االستثناءات ىي :

 إذا كان قد تم الحصول عمى الحكم بالتعويض بطريق الغش أو االحتيال. –
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 أو إذا لم يتمكن المدعى عميو من عرض قضيتو بصورة عادلة . –
ن الحكم مخالفًا لمنظام العام في الدولة التي يراد تنفيذه بيا. أو أن يكون مخالفًا لمقواعد األساسية إذا كا -

من  12لمعدالة. تمك المخالفات تؤدي إلى عدم االعتراف بالحكم ومن ثم ال يكون قابل لمتنفيذ )المادة 
ن النووية تناولت أحكامًا مشابية االتفاقية(. كذلك نجد أن اتفاقية بروكسل الخاصة بمسؤولية مشغمي السف

من االتفاقية أن كل حكم نيائي صادر من محكمة صاحبة اختصاص يتم االعتراف بو  11فجاء بالمادة 
في أقاليم الدول األخرى المتعاقدة، إال إذا كان قد تم الحصول عميو بطريق الغش أو أن المشغل لم يعط 

اص بالنظام العام أو القواعد األساسية لمعدالة لم ينص الفرصة الكافية لعرض قضيتو. واالستثناء الخ
 عميو في اتفاقية بروكسل المتعمقة بمسؤولية مشغمي السفن النووية.
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