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 الدولة عن األضرار البيئية العابرة لمحدودمسؤلية 

 في ضوء االتفاقات الدولية

 -المقدمة :

مما ال شك فيو أن أىم مشكمة قائمة في العصر الحديث ىي مشكمة االنسان مع بيئتو. فنتيجة لمتطورات 
التي حصمت بعد الثورة الصناعية قبل عدة قرون في مجاالت األنشطة االقتصادية كافة, و باألخص 

فقد  النووي، ل والمفاعلو استخراج البترول و استعماالتو المتعددة النتاج الطاقة و النقاألنشطة الصناعية 
 سطح األرض، عمىتتراكم مخمفات المموثة التي التمك االنشطة من  برزت مشكمة ما تفرزىا أو تنتجيا

الى اماكن اخرى تبعد مسافات تنتقل كميات منيا  البيئة التي انتجتيا, وقد فتموث اوتغمر في باطنيا،
 الدخول . موافقة المرور اوسمة  دون , عابرة لحدود الدول, منبعيدة

 وقد تناولت القوانين الداخمية وكذلك االتفاقات الدولية المتعددة ىذه المشكمة من جوانبيا المختمفة.

أن تكون الدولة التي أنتج فييا التموث الذي عبر حدودىا و دخل دوال اخرى ان تكون ومن الطبيعي 
 مسؤولة عن الحاق الضرر بتمك الدول .

يتناول البحث مدى مسؤولية الدولة المنتجة لمتموث في ضوء االتفاقات الدولية شكمة وانطالقًا من ىذه الم
وىل يمكن مقاضاة تمك الدولة، والزاميا بجبر الضرر ودفع التعويض عنو والحيمولة دون  بيذا الشأن

 .تكرارذلك مستقبالً 

وسائل و محدود من جية الضرر العابر لتحقق ويتطمب ذلك في البداية التعريف بالضرر البيئي و شروط 
مدنية ىو و اذا كان من اىم اركان المسؤولية ال ،تنقمو بأنواعو المختمفة ) الغازية و المائية و الصمبة (

جانب  وجود خطأ منأيضا يتطمب قيام المسؤلية قد  الى جانب الضرر ركن الضرر و تحققو و لكن
بالنسبة كما ان . المسؤولية قائمة عمى الضرر وحده  ان أو ال يتطمب ذلك عمى أساسمحدث الضرر 

باعتبار أن  ،ىذه المسؤوليةلمدولة التي نشأت فييا التموث يثور التساؤل عن مدى مسؤوليتيا و أساس 
 .فيتناول البحث حسم ىذه المسألة أيضانشأ عن أنشطة اقتصادية ألشخاص تابعين ليا  التموث 



يا في الذي تمتزم بو الدولة التي انتجتئجيا , والنتائج ىي التعويض أن كل مسؤلية تثبت ترتب نتاوبما 
 التموث .

 -عمى النحو اآلتي :مدى التعويض و أنواعو وكيفية تقديره عميو تكون خطة البحث  البحث فيتناول

 -المقدمة :

 الضرر البيئي  -المبحث األول :

 انواعيا ( –) تعريف البيئة  مفيوم البيئة -المطمب األول :         

 أنواع التموث  –المطمب الثاني :  الضرر البيئي ) التموث ( تعريف التموث          

 محدود الضرر البيئي العابر ل ولية الدولة عنالمبحث الثاني : أركان مسؤ 

 أنواع الضرر  –تعريف الضرر البيئي  –المطمب األول : ركن الضرر          

 الخطأ الثابت – الدولة المطمب الثاني : خطأ         

 المطمب الثالث : عالقة السببية بين خطأ الدولة و الضرر البيئي العابر لمحدود          

 اثار مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي العابر لمحدود  -المبحث الثالث :

 المطمب األول : األلتزام بمنع و تقميل الضرر البيئي          

 المطمب الثاني : االلتزام باصالح الضرر          

 المطمب الثالث : التعويض            

 الخاتمة : تتضمن االستنتاجات و المقترحات  

          

 

 


