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 ملخص:

، في ٗىن ْػُت البِئت مً ؤٖثر الٓػاًا اهخماما في ٓاٛاإلا اًخلخظ مػمىن هظ

ت، وهظا بهضما ؤضبدذ مشٙلت الخلىر البُئي وما  هظا الهطغ لضي اإلاجخمهاث البشٍغ

، ٗىهه مً هجم ننها مً مشاٗل  نلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي الشًل الشايل للضٛو

، وهجم نىه الهضًض مً ألاغغاع  ؤنٓض اإلاشاٗل وال ٌهتٍر بالحضوص الؿُاؾُت بحن الضٛو

ٔ البِئت اإلاابُت ؤو البِئت  البُئُت والصحُت، التي ؤضابذ صٛو الجىاع، ؾىاء نً ؾٍغ

ٔ  مً وغو خض   ا، َٙان البضالهىابُت والتي حهخبر ؤٖثر اهدشاع   لهظه ألاغغاع نً ؾٍغ

ابُ لخُاصي خضور ألاغغاع ؤو اجساط  تجُاهماث زىابُت ؤو حمانُت، باهتهاج ؾّغ ْو

 لت خضور الػغع .اإحغاءاث نالحُت في خ

ٛ البِئت،  الكلمات املفحاحية:  .الحماًت، الخلىر، ألاغغاع، الضو

Résumé: 

Elle se résume au contenu de cette intervention, le fait que la 

question de l'environnement des problèmes les plus préoccupants dans 

cette ère des sociétés humaines, et cela après être devenu le problème 

de la pollution et de l'environnement et induisant des problèmes au 

niveau local et la principale préoccupation des Etats, étant l'un des 

problèmes les plus complexes et ne reconnaît pas les frontières 

politiques entre les pays, et il a donné lieu à de nombreux dommages 

environnementaux et la santé aussi, qui a frappé les pays voisins, que 

ce soit par le milieu aquatique ou l'environnement, l'air, qui est 

considéré comme plus répandu, il était nécessaire de mettre un terme à 

ces dommages par des ententes bilatérales ou collectives, la poursuite 

de moyens et de prévention Pour éviter les dommages ou les mesures 

correctives lorcequelles se produisent. 
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Abstract: 

Containing of this article is summered about the gusted of the 

environment and it considered the most important in this era for the 

human societies after the environment al pollution and it results 

become a great problem on local and international level take the 

interest of states because it is the most  complicated problem it does 

not recognize the political boundaries between states and to result 

from this many damages a lout environment and health damage to to 

neighboring countries whether from water and aerobic environment 

which consider more spreading they must end this damage from 

bilateral convention or collective all this by  following prevention 

methods to avoid the damages or remediation procedures when the 

damage occur. 

Key words: environment. Protection .pollution .damage .states  

 ة:ــدمـمق

الحضًث إخضي اهخماماث الهالم في مجاٛ خماًت حهخبر اإلاشاٗل البُئُت في الهطغ  

اصة لاهخمام   في ٍػ
 
ٗان الخؿغ الظي جخهغع له ال٘غة ألاعغُت ؾببا مباشغا البِئت، ولٓض 

وؤلاصعإ إلاضي الهىاْب بهُضة اإلاضي ألهماؽ الخلىر الهابغ للحضوص، وطلٚ بؿبب حهاقم 

 لضعحت 
 
ؤن الحضوص بحن الضٛو ؤضبدذ الخؿىع الخ٘ىىلىجي الظي حهل الهالم ؤٖثر جغابؿا

بال مهجى نىضما ًخهلٔ ألامغ بالخلىر البُئي الىاحم نً الهضًض مً ألاوشؿت، وما جسلُه 

ت ٗاهذ الًاٍػ وحهخبر ألاٖثر شُىنا، ؤو الؿابلت الىاحمت نً اإلاؿغ  ،مً هُاًاث ؾىاء 

ع وؤغغاع ًىجم ننها مً ؤزؿا ماو  الحمط ي، ؤو هدُجت اؾخًالٛ اإلاجاعي اإلاابُت الضولُت،

 .نىاضغها الؿبُهُتباليؿبت للبِئت و 

مما خخم نلى الجمانت الضولُت الخدٕغ إلاىاحهت هظا الخؿغ الظي ؤضبذ ال ٌهتٍر  

شهضث  تى ؤلاْلُمُت منها ؤخُاها، ونلُهبالحضوص الؿُاؾُت بحن الضٛو اإلاخجاوعة وخ

ُمي والضولي واإلاخمثل الؿىىاث ألازحرة اهخماما مخمحزا بالبِئت نلى اإلاؿخىي الىؾجي وؤلاْل

وهظا هكغا إلاا لحٓها مً ؤزؿاع بؿبب  جُاُْاث؛في نٓض الهضًض مً اإلاؤجمغاث وإبغام ا

الظي حهضصث مطاصعه وحهضص مهه ضحاًاه، واػصاصث  زاضت الهابغ للحضوص مىه،الخلىر و 
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ؤزؿاعه وؤغغاعه، َإغحى مً اإلاؿلم به ؤن الخلىر البُئي ال ًٓخطغ نلى الحضوص 

الؿبل والىؾابل ووغو آلُاث جٙىن في مؿخىي  نً البدث ، ال بض مًونلُه ؾىُت.الى 

 ، بدُث ال إلاهالجت الػغع في خالت خضوزه ،الىغو الؿابض وجمخاػ باإللؼامُت ججاه ؤؾغاَها

ٗان وشاؽ صولت الهالْاث الضولُت لضي الضٛو اإلا ًمً٘ ؤن ٌؿىص لاؾخٓغاع في خجاوعة إطا 

ٛ الزاع حاهبُت نلى ما له آ  .خخما جخػغع حغاء هظه ألاوشؿت ، والتيجاوعة لهااإلا ضو

 ،الخهٍغِ بالػغع الهابغ للحضوص في مىاْشت هظا اإلاىغىمنلُه ج٘مً ؤهمُت و 

غها الٓاهىن مً حغاء ؤوشؿت ال ًدك التي ْض جطِب صٛو الجىاع  ألاغغاع جبُان ؾبُهت و 

امخىام ً الجىاع التي ًُغع مبضؤ خؿو  ،لضٛو الجىاع ا ل٘نها حؿبب ؤغغاع  و  ،الضولي

 ٛ ُغع ٖظلٚ ،الُٓام بإي نمل نلى إْلُمها ًيخج نىه غغع لضٛو الجىاع ًن الضو  ٍو

ٗاَت لاخخُاؾاث الالػمت  ًمخض  إلاىو ؤي نمل ؤو ؤوشؿت مً شإجها إخضار ؤغغاع ؤزظ 

الىاحب لآللُاث الٓاهىهُت الضولُت الخؿّغ إغاَت إلى  ؛غها إلى ؤْالُم صٛو الجىاعؤز

ىن لجبر الػغع  اجساطها نلى الهالْاث و  ،نلى البِئت  ألحل اإلاداَكت وهظا ه؛في خالت ْو

  .الضولُت بحن صٛو الجىاع

الخلىر الهابغ  ؤغغاع  خمثلجَُم : ُتاإلاىغىم ًمً٘ ؾغح ؤلاشٙالُت آلاجإلاهالجت هظا و 

 وما هي آزاعه؟ ،للحضوص

اخث مىػنت نلى ت مبونلى غىء هظه ؤلاشٙالُت ؤجىاٛو هظا اإلاىغىم مً زالٛ زالز

ٛ الشٙل آلاح شغوؽ الػغع  :مُهىم الخلىر الهابغ للحضوص، اإلابدث الثاوي :ي: اإلابدث ألاو

الٓىانض الٓاهىهُت الضولُت بسطىص الخلىر الهابغ  :اإلابدث الثالث الهابغ للحضوص،

 للحضوص.

 املبحث ألاول 

 مفهوم الحلوث العابر للحدود

 ٛ في مجاٛ مداعبت الخلىر البُئي الىاش ئ  لٓض ؤضبذ مً الػغوعي الخهاون بحن الضو

نً ألاوشؿت اإلاسخلُت، َٓض ًماعؽ اليشاؽ اإلالىر في مٙان مهحن لً٘ جخدٓٔ آزاعه في 

هاث الضازلُت ؤضبدذ في بهؼ ألاخُان بال حضوي، وهظا بهضما  مٙان آزغ، َالدشَغ

نلى وؤضبدذ الضٛو جػغع مً حغاء ؤوشؿت جىحض  ،ؤضبذ الخلىر ٌهبر الحضوص الىؾىُت
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مؿاَاث بهُضة نً خضوصها الىؾىُت، بدُث لم ٌهض شإها صازلُا مٓخطغا نلى إْلُم 

 الضولت مطضع الخلىر. 

ٛ )ونلُه وفي إؾاع هظا اإلابدث ؤجىاٛو حهٍغِ الخلىر الهابغ للحضوص  ، (اإلاؿلب ألاو

ٗان الػغع الهابغ للحضوص  اٛو جدضًض الػغع ، زم بهض طلٚ ؤجى(اإلاؿلب الثاوي)وبهضها ؤع

 .(اإلاؿلب الثالث) هابغ للحضوصال

 املطلب ألاول 

 جعريف الحلوث العابر للحدود

هطغ ٌهخبر الخلىر البُئي الهابغ للحضوص إخضي اهخماماث اإلاجخمو الضولي في ال

ة ؤشٙاٛ مما صٛو الجىاع، بدُث ًإزظ نض الحضًث وهظا هكغا إلاا له مً آزاع نلى بِئت

الالػمت إلاىاحهخه؛ َُي خالت جلىر مُاه جهغ صولي، ًطهب الخد٘م َُه ؤو ؤزظ لاخخُاؾاث 

ٗان نلى شٙل ياػ  ،بها هظا النهغ جخهغع للػغع  َجمُو الضٛو التي ًمغ  جإزظه ي، وإطا 

اح إلى ؤبهض الحضوص ، ونلُه، َخالٍغ ًمً٘ حهٍغِ الخلىر  ،ىجم نىه ؤغغاع لخلٚ الضٛو

عؽ في إْلُم الضولت ؤو جدذ الخلىر الظي جدضزه ألاوشؿت التي جما: "بإههالهابغ للحضوص 

إشغاَها وجيخج آزاعها الػاعة في البِئت صولت ؤزغي ؤو في بِئت اإلاىؿٓت التي ال جسػو 

 .(1)ؾجي"لالزخطاص الى 

ُه بإهه الخإزحراث الخؿحرة الػاعة بالبِئت الىاججت نً حًحر : "ٖما ًمً٘ حهٍغ

ت التي جىُظ في مىاضُاث وشغوؽ اإلاُاه الهبرة للحضوص والىاججت نً اليشاؾاث ا لبشٍغ

إْلُم الضولت التي ًٓو َيها ٗلُا او حؼبُا اإلاطضع ألاضلي ؤو في اإلاىاؾٔ الىاْهت جدذ والًتها 

 .(2)إْلُم صولت ؤزغي"التي جؤزغ نلى ؤلاوؿان والتربت والهىاء واإلااء واإلاىار و 

مً٘ ؤن هإزظ الخهٍغِ الظي حاءث به اجُاُْت جلىر الهىاء بهُض اإلاضي لهام    ٍو

بانخباعه " جلىر الهىاء الظي ًجض مطضعه الؿبُعي بطُت ٗلُت ؤو حؼبُت في  1979

                                                           
بً نلي مغاح، اإلاؿؤولُت الضولُت نً الخلىر نبر الحضوص، ؤؾغوخت صٖخىعاه في الٓاهىن الهام،  ىهٓال نً نل (1) -

 .79، ص2006/2007الحّٓى  بً ن٘ىىن، حامهت الجؼابغ ٗلُت 

ص/ ؾهحر إبغاهُم خاحم الهُتي، اإلاؿؤولُت الضولُت نً الػغع البُئي، صاع عؾالن، صمشٔ ؾىعٍا،  هٓال نً(2) - 

 .41، ص2016
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مىؿٓت جسػو الزخطاص صولت ؤزغي جٓو نلى مؿاَت بهُضة، بدُث ًخهظع بطُت نامت 

 .(1)جمُحز مٓضاع ما حؿهم به اإلاطاصع الُغصًت ؤو مجمىم مطاصع لاهبهار"

نلى الخلىر الظي ًيخج ؤزاعه  خطغ َمً زالٛ هظه الخهٍغِ وؿخيخج ؤن الخلىر ال ًٓ

جض مطضعه مً في إ ْلُم الضٛو ألازغي، بل ًضزل في هؿاْه ؤًػا الخلىر الظي ًىؿلٔ ٍو

دضر آزاعه في اإلاىاؾٔ التي جسػو لؿُاصة صولت ما.    ؤْالُم الضٛو ٍو

 املطلب الثاوي

 أركان الضرر العابر للحدود

جم الخؿّغ إلُه مً حهاٍعِ بسطىص الػغع الهابغ للحضوص جبحن لىا  مً زالٛ ما

ٗانالػغع ًغج٘ؼ نلى زالزت  ؤن  إْلُمهافي الضولت التي ًٓو و  للػغ  ةوهي الضولت اإلاطضع  ؤع

ومً زالٛ  ىع صولُا، َالضولتمدكول٘ىه يحر  ،الػغع واليشاؽ الظي ًيخج الػغع 

 ؤلاْلُمُتط ؤن الؿُاصة بطىعة صابمت، إو مماعؾتها ليشاؾها نلى إْلُمها وجدذ ؾُاصتها 

والهىاء ؤي  ؤلاْلُمُتواإلاُاه  ألاععمبضبُا نلى نىاضغ البِئت الؿبُهُت وهي للضولت جمخض و 

إْلُمها حهجي الحٔ اإلاؿلٔ  َؿُاصة الضولت نلى إْلُمهاالُػاء الحُىي الظي ٌهلىا  ؤن

ت، َهظا مً ال ىاخُت الىاْهُت لِـ ألي صولت مً ؤن جماعؽ وشاؾاتها نلى بٙل خٍغ

بضٛو الجىاع، وهظا عاحو إلى  ؤلاغغاع هما ًغص نلُه اؾخثىاء وهى لالتزام بهضم إو  مؿلٓا

ت واػصًاص اليشاؽ  الخؿىع الطىاعي والخ٘ىىلىجي وجؿىع الحُاة في اإلاجخمهاث البشٍغ

ت اإلاسخ إوشاءلاْخطاصي مما ًيخج ننها   لُتالهضًض مً اإلاطاوو واإلايشأث واإلاداٛ الخجاٍع

التي حهض مطضع في خىصر الػغع الهابغ للحضوص التي جٙىن بِئاث صٛو الجىاع مطغخا له 

 .(2)التي جطِب صٛو الجىاع ألاغغاع ومسلُا للهضًض مً 

ؤي اؾدبهاص ؤي ال جٓخطغ نلى الجاهب الؿلبي ؤن ًجب  ؤلاْلُمُتَالؿُاصة  ،ونلُه

مؿؤولُت الضولت نً اليشاؾاث التي جماعؽ نلى  ْض ؤزحرثو  وشاؽ للضٛو ألازغي.

                                                           
م الٓاهىوي الضولي لحماًت البِئت، ميشىعاث الحلبي الىكا هٓال نً ص/ ضالح نبض الغخمان نبض الحضًثي،(1) - 

ُت، بحروث لبىان، ال  .131، ص2010حْٓى

ص/ نؿاء ؾهض مدمض خىاؽ، ألاؾاؽ الٓاهىوي للمؿؤولُت نً ؤغغاع الخلىر، صاع الجامهت الجضًضة،  (2) -

ت مطغ،   .113، ص2012ؤلاؾ٘ىضٍع
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إْلُمها وحؿب ؤغغاع في صٛو ؤزغي هظٖغ منها نلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الحطغ َُي ْػُت 

ىم هظا اإلاطهغ في مىؿٓت خضوصًت مو الىالًاث  ل ال٘ىضًت وهكغا لْى ُ٘تمطهغ جٍغ  ألامٍغ

ث ألابسغةجؿاًغ  ؤصيَٓض  البِئت في جلٚ اإلاىؿٓت  اإلاىبهثت مً اإلاطهغ َإصي طلٚ إلى جلٍى

ً الثاوي في و  (1)والحٔ ؤغغاعا باإلاؼعوناث الىاْهت بحن خضوص الضولخحن ه٘ظا ًٙىن الٖغ

الضولت اإلاخإزغة وهي التي ًخهغع إْلُمها للػغع ؤو في ؤماًٖ جدذ ؾُؿغتها، وهي مىاؾٔ 

زاعج هؿاّ إْلُمها وخضوصها ول٘نها واْهت جدذ ؾُؿغتها، وهظه الؿُؿغة ْض جإزظ 

و نليها الػغع   .(2)نضة ضىع َئطا لم جً٘ هىإ صولت حاعة ْض ْو

خىاٛ مً اعجٙاب ؾلٕى زاؾئ ؤو نمل يحر ػغع ال ًيخج في حمُو ألا وهظا ال 

َُي الًالب ًيخج  ،ؤو مسالُت الجُاّ ؤو نٍغ صولي، بل نلى اله٘ـ مً طلٚ ،مشغوم

  ،نً وشاؽ مشغوم ؤْامخه الضولت
 
ٗان وشاؾ ا، آزظة بظلٚ زاض   اؤو بترزُظ منها إطا 

ض ٌؿخسضم في طلٚ  ،حغاءاث التي ًُغغها نليها الٓاهىن بٙل ؤلا  ومبضؤ خؿً الجىاع، ْو

لُه الهلم في هظا اإلاجاٛ، ومو طلٚ ًيخج نً مماعؾخه ؤو وشاؾه جلىر جىضل إ ؤخضر ما

 .(3)ألاغغاعبُئي ًطِب صٛو الجىاع بالهضًض مً 

 املطلب الثالث

 ودثحديد الضرر العابر للحد

ن ٗل ؤ"و : ًسلِ هخابج غاعة بالبِئت ؤلاوؿانمً اإلاؿلم به ؤن ؤي وشاؽ ًٓىم به 

، لً٘ لِـ وشاؽ (4)ًخدٛى إن آحال ؤم ناحال إلى هُاًاث" ؤلاوؿانًيخج بىاؾؿت  ش يء

آزاع بؿُؿت هاججت نً ؾبُهت ٕ اهىبل  ،هى الؿبب الغبِس ي في جلىر البِئت ؤلاوؿان

َئطا ؤزظها  ؛ا جإزحراث ٖبحرة في صٛو ؤزغي ؤن جٙىن له ًمً٘ ال ألاععالخهاٌش نلى ؾؿذ 

ىص اشخهاٛالىاحم نً  الًاػ  :نلى ؾبُل اإلاثاٛ ٗل  اجسظثًلىر الهىاء ختى ولى  الْى

                                                           
غها الٓاهىن الضولي، كًد ؤوشؿت الالػغع الهابغ للحضوص نً  ص/ بشحر حمهت نبض الجباع ال٘بِس ي، (1) -

ُت، بحروث لبىان يميشىعاث الحلب  .31، صالحْٓى

 .32، صص/ بشحر حمهت نبض الجباع ال٘بِس ي، مغحو ؾابٔ(2) - 

 .50 ، صمغحو ؾابٔ ىر،ص/ نؿاء ؾهض مدمض خىاؽ، ألاؾاؽ الٓاهىوي للمؿؤولُت نً ؤغغاع الخل (3) -

هغبي، والخىىم البُىلىجي، صاع الُ٘غ ال.ص نلي نلي مغس ي، نلم البِئت الهام ؤالشاطلي،  ص/ مدمض مدمض(4) - 

 .415،ص 2000الٓاهغة مطغ، 
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 حؿُمت. اٌؿبب ؤغغاع   ول٘ىه ال مً مٙان آلزغ  خٓليًوهى  ،لخُػه ؤلاحغاءاث

لىر البِئت خضَٔ منها ال٘ثحر ٗالبراٖحن التي ج ،ٖما ْض ًدضر ٖظلٚ بُهل الؿبُهت ٍو

مل مهها ٖمُاث هابلت مً والهىاضِ التي جد ؛ٗالغماص والحمم ،مً اإلاىاص الػاعة

 ،ْاهىهُت ازاع  اهىن ال ًغجب نلى ؤَهاٛ الؿبُهت آيحر ؤن الٓ .وجطِب صٛو الجىاع اإلالىزاث

غ اإلاؿؤولُت نً ألا و  َالخلىر اإلاهخبر به  ؛غغاع الغاحهت إلى َهل الؿبُهتال ًمً٘ جٍٓغ

والىاحم نً مباشغة ألاوشؿت اإلاسخلُت  ؤلاوؿانهىها هى طلٚ الخلىر الحاضل بُهل ْا

 .(1)الٓىانض الٓاهىهُت جساؾب ألاَهاٛ الىاشئت نً جضزل ؤلاوؿانطلٚ ؤن  ؛في البِئت

إن جدضًض الحض ألاصوى للػغع ًثحر ضهىباث ٖثحرة ج٘مً في الهملُت التي ًمً٘ ؤن 

ض الخدضًض َال بض و  ألهه إطا ما ؛ًدؿبها هظا الحض عه ازحىص غغع ْابل للُٓاؽ خؿب آؤٍع

ٗان ْلُال و  ،الحُُٓٓت، وهىإ مً ًغي مً الُٓهاء ؤن ؤي غغع ممىىم ال ٌؿبب ولى 

 . (2)في مىو ؤي وشاؽ بًُت إنؿاء الحٔ ا،غغع  

 ألاوشؿتْبلذ الضٛو ببهؼ  ،نلى اله٘ـ مً طلٚ ،لً٘ مً الىاخُت الهملُت

وهظا في إؾاع الهالْاث  لانخُاصًت بحن الضٛو ونمال ، ٛ الجىاع الػاعة التي جدضر في صو 

َخدضًض الػغع ًٓىم نلى مهاًحر واْهُت ومىغىنُت ونلى جدضًض  ،بمبضؤ خؿً الجىاع

هخمض جدضًض الٓ ،للُٓمت والكغوٍ  ،هبونلى َترة إحغا ،نهاُبه ْػُتلى قغوٍ نمت َُو

 .(3)ال ٌهخبر  ٖظلٚ في صولت ؤزغي  َالحغمان الظي ٌهخبر في صولت ما ْض ؛اإلادُؿت به

 املبحث الثاوي

 شروط الضرر العابر للحدود

إلاا ، وؤضبذ َحروؽ الهطغ؛ ش يءؤن الػغع البُئي ؤضاب ٗل  َُه مما ال شٚ 

، وهظا بمؿانضة الهىامل في لاهدشاع ٌؿغ وما ًخمحز به مً  ،ًمخاػ به مً ؤزؿاع وؤغغاع

ض حظبذ  الؿبُهُت؛ َالخلىر ًد٘م ٗل ما ًطل إلُه ؤو ًالمؿه ؤو ًلٓي نلُه هكغة، ْو

                                                           
ص/ نؿاء ؾهض مدمض خىاؽ، شغوؽ اإلاؿؤولُت الضولُت نً ؤغغاع الخلىر، صاع الجامهت الجضًضة،  (1) -

ت مطغ،   .20، 2012ؤلاؾ٘ىضٍع

 .37ص/ بشحر حمهت نبض الجباع ال٘بِس ي، مغحو ؾابٔ (2) - 

 .327نلي بً نلي مغاح، مغحو ؾابٔ  (3) - 
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اصة مدؿاعنت  ،مشٙلت الػغع البُئي اهخمام اإلاجخمو الضولي بهضما ؤضبذ الخلىر في ٍػ

 ؛ؤضبذ طا جإزحر ؾلبي نلى الهالْاث الضولُت نامت ونالْاث الضٛو اإلاخجاوعة زاضتو 

 .   (1)اإلاخجاوعةهكغا للؿبُهت الجًغاَُت لبِئاث الضٛو 

، وبهض ؾ ،ونلُه وفي إؾاع هظا اإلابدث إجىاٛو نبىع الػغع للحضوص في اإلاؿلب ألاٛو

، وؤزحرا ألازغ (اإلاؿلب الثاوي)طلٚ ؤجىاٛو الىدُجت اإلااصًت الحاضلت هدُجت لاؾخسضام 

 .(اإلاؿلب الثالث)ىاحم نً لاؾخسضام ال

 املطلب ألاول 

 عبور الضرر الحدود

ل الهىامل الؿبُهُت، َ٘ما هى مهلىم َهىضما إن نملُت الهبىع هظه جيشإ بُه 

َالحضوص  هٙىن بطضص الخلىر البُئي َئن الحضوص الؿُاؾُت بحن الضٛو جطبذ بال مهجى،

مً ألاخىاٛ مو الحضوص الؿُاؾُت التي جُطل الضولت نً  الؿبُهُت ال جخؿابٔ بإي خاٛ

 ٛ ل٘نها طاث مهاًحر مهٓضة لغؾم  ،ؾُاصاث مخمحزة َالهالم مٓؿم إلى ،يحرها مً الضو

اح تهب ؛زؿا الحضوص وجيخٓل مهه آلازاع التي جلحٔ  ،وؤلاشهام ًيخٓل ،واإلاُاه ججغي  ،َالٍغ

ض جمخ ،ؤغغاعا بضٛو الجىاع وهي هدُجت ؾبُهُت  ،جغبؿها مهها خضوصإلى صٛو بهُضة  ضْو

اع التي ٌشهغ بها في إْلُم صولت ؤو َهملُت نبىع الحضوص حهجي ؤن آلاز .لهملُت نبىع الحضوص

جدذ ؾُؿغتها ًجب ؤن جٙىن هاشئت نً وشاؽ ؤو خالت خضزذ في هؿاّ إْلُم صولت 

 .  (2)بهة مخإزغ  ي هما مطضع الػغع وألازغ اؤي بمهجى وحىص صولخحن ؤخض ،ؤزغي 

ت ، ؤي ىحىص صولخحن ال ٌهجي الضٛو اإلاخجاوعة َٓـبواإلآطىص  التي لها خضوص مشتٖر

ٛ  ،بهػهامو  ٗاهذ مخجاوعة وجدضها خضوص ؤم يحر  ،وإهما ٌشمل ٖظلٚ ٗل الضو ؾىاء 

ت هاحمت نً  ،مخجاوعة ٗاهذ ؤو مهىٍى َالػغع باإلاُهىم الىاؾو ٌشمل ؤي زؿاعة ماصًت 

  ُ ت ا؛َهل يحر مشغوم صول و الخىمٍى وشاء اإلادؿاث بمسخلِ ؤهىانها َّى إو  َئْامت اإلاشاَع

ا والبض مىه لضَو عجلت لاْخطاص الىؾجي، ولً٘ ْض إْلُم صولت ما ٌهض نمال مشغون

                                                           
غع البُئي، ؤؾغوخت صٖخىعاه في الٓاهىن الهام، مهلم ًىؾِ، اإلاؿؤولُت الضولُت بضون غغع خالت الػ (1) - 

ّ  ،حامهت مىخىعي  .29، صالهلىم الؿُاؾُتو  ْؿىؿُىت، ٗلُت الحٓى

 .58ص/ بشحر حمهت نبض الجباع ال٘بِس ي، مغحو ؾابٔ، (2) - 
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ت وألاولُت  ،نىه غغع بُئي ًيشإ والػغع البُئي بمهىاه الُجي هى ؤلاغغاع بالهىاضغ الحٍُى

وحشحر بهؼ لاجُاُْاث الضولُت بإن الػغع خالت جؤزغ نلى خُاة ؤلاوؿان  .لهىاضغ البِئت

ت وما إلى طلٚؤ: مُاه البدغ، مشتٕر مثل وحًحر مً هىنُت مىعص   والتي جٙىن  ،و اإلاىاعص البًر

 .(1)لها آزاع حاهبُت مً حغاء هظا الػغع 

وجخطِ ألاغغاع البُئُت بطُخحن عبِؿِخحن وهما الهمىمُت ونضم الخدضًض، 

ىنها ولً٘ جمخض ألحُاٛ مخهاْبت،  َباليؿبت لؤلولى ٌهجي هظا ؤن جلٚ آلازاع ال جكهغ َىع ْو

ًطهب في ٖثحر مً ألاخىاٛ جدضًض مطاصع هظه ألاغغاع  ٖما ؤن نضم الخدضًض ٌهجي ؤهه

قهغث هخابجها  زاع ألاغغاع البُئُت إطا ما، َُطهب الخهٍغ نلى آالبُئُت بطُت ْاؾهت

لت مً الؼمً مما ًخهظع مهه  ،ؤزغي ؿهم في إخضازه مطاصع ، خُث ْض حبهض مضة ؾٍى

 .(2)جدضًض مطضعها الحُٓٓي

  ؛ٙاٛ في خاٛ خضوثهاألاغغاع البُئُت ْض جإزظ نضة ؤشو 
 
 َٓض ًٙىن الػغع خاال

ىنه ؤي ال جٙىن هىإ َترة ػمىُت بحن إخضار الخلىر ووْىم َخكهغ آ زاعه الجاهبُت َىع ْو

ّ  ،الػغع  وحؿانضها في  ،ؤلؿىت الىحران مدؿت ما في مىؿٓت خضوصًت َخمخض ٖإن جدتر

ض زحر ؾلبي نلى َُٙىن لظلٚ الضزان جإ ،طلٚ الخُاعاث الهىابُت مؼعوناث صٛو الجىاع ْو

. ىم الُهل جدتّر ن آلازاع ، ؤي إوهىإ غغع مؿخٓبلي ْض ًكهغ بهض َترة ػمىُت مً ْو

باث إلاىاص ُٖمُابُت وال ًخُؿً لها في  الجاهبُت للخلىر ال جكهغ في خُنها، َٓض جدضر حؿٍغ

ضر وهى الظي ْض ًد ،خضوزه ع الػاعة، ٖما ؤن هىإ غغع مترار  خُنها ختى جكهغ آلازا

ٗاإلضابت ببهؼ ألامغاع اإلاؼمىت واإلاؿخهطُت هدُجت مُاه  ،وجكهغ آزاعه بهض َترة ػمىُت

بدُث  ،زاع وعازُت، وهىإ ؤًػا هىم آزغ مً الػغع وله آملىزت ؤو جلىر البِئت الهىابُت

ْض ًدضر حشىه لشخظ ما هدُجت إضابخه بالخلىر الىاحم نً اإلاىاص اإلاشهت والىىوٍت 

 غغاع للحضوص ٖما عؤًىا له آزاع ؛ َهبىع ألا ث ؤو ججاعب مً هظا الٓبُلالىاحمت نً جُجحرا

 .(3)نلى صٛو الجىاع زاضت وباقي الضٛو نامت
                                                           

ص/ إؾالم مدمض نبض الطمض، الحماًت الضولُت للبِئت مً الخلىر، في غىء لاجُاُْاث الضولُت وؤخٙام  (1) -

ت مطغ، الٓاهىن الضولي، صاع الجامهت الج  .229ص 2016ضًضة، ؤلاؾ٘ىضٍع

هاث الىؾىُت  ص/ زالض مطؿُى َهمي، الجىاهب الٓاهىهُت لحماًت البِئت مً الخلىر، (2) - في غىء الدشَغ

ت مطغ، ولاج  .168، ص2011ُاُْاث الضولُت، صاع الُ٘غ الجامعي، لاؾ٘ىضٍع

 .170الض مطؿُى َهمي، مغحو ؾابٔ، صص/ ز (3) - 



    

     ص. ؾاّع يىُمي

 2019حىان  01 الهضص – 01جلض اإلا اإلادلل الٓاهىوي                                                                    مجلت 

ISSN 0172-1177 

 املطلب الثاوي

 الىخيجة املادية

وي لخدضًض جخمثل الىدُجت اإلااصًت الحاضلت حغاء الخلىر الهابغ للحضوص الشغؽ الثا

ة ماصًت بحن اليشاؽ اإلاؿبب للػغع هىإ ضلت مباشغ جٙىن إن الػغع الهابغ للحضوص، ب

و ًمً٘ ؤن جيشإ ؤي ؤن الىخابج التي جيشإ ؤ ،والهابغ للحضوص الىؾىُت وآلازاع التي ٌؿببها

 ي ًجب ؤن ًٙىن له وحىص ماصي ولِـؤ ،ؾبُهت هظا اليشاؽ نً ًجب ؤن جٙىن هاحمت

اليشاؾاث ال ًٓطض منها ؤن  لهظهإن هظه الىخابج اإلااصًت  .بالخضزلؾُاس ي هدُجت لٓغاع 

 .(1)ا جإزحراث ؾلبُت في الضٛو ألازغي جٙىن له

اَمثال ،ليشاؽ الظي ًىجم نىه الخؿغلصابما جٙىن إن الىدُجت اإلااصًت   : إن ؾض 

ً اإلاُاه ًطاب بداصر ما َُدؿبب في اجهُاعه م اإلاؤؾؿت اإلاؿؤولت نً ؤو جٓى  ،لخسٍؼ

ٗاجهُاعه مثال؛خاصر مجه لخُاصي اذ ؤخض بىابخُالطُاهت ب ىم  َُي هاجحن  دخمل الْى

ًدضر ْض  و ؤ ؤخضرالحالخحن جٙىن الىدُجت اإلااصًت ْض خطلذ وهي َُػان مضمغ 

ىدُجت َخذ إخضي البىاباث ال ًٌحر في الوفي اإلاثاٛ الثاوي َئن جطِب صٛو الجىاع،  اؤغغاع  

، ض في ؤي لحكتالحالخحن هىإ زؿغ مىحىص ًخمثل في اجهُاع الؿ َُي ٗلخا ،ِئاش اإلااصًت

 .(2)ذ الخؿغ خُٓٓت واضحتبٍطو 

هخ وهظا عاحو  ـإن الىدُجت اإلااصًت ْض جُترع في بهؼ ألاخُان صون ؤن جٙىن ْض ْو

نلى البِئت  اإلى ؾبُهت الخلىر، َمثال مىاص الخىكُِ اإلاجزلُت جبضو ؤجها ال حشٙل زؿغ  

ث البِئت اإلاابُت ولً٘ اؾخهماٛ هظه اإلاىاص ًؤصي إ ،ولِؿذ لها آزاع نابغة للحضوص لى جلٍى

ٗان هظا الطب في مُاه جهغ صولي ،التي جطب َيها ترجب نلى طلٚ هدُجت ماصًت ، ْض جَئطا 

وبظلٚ ًٙىن ْض خضزذ آزاع نابغة للحضوص  ،مخمثلت في جلىر البِئت اإلاابُت لظلٚ النهغ

الضولُت، والهىاء ٖخلىر ًٖاػي نابغ للحضوص َئن جلىزه بضولت ما ؾِىه٘ـ ال مدالت 

 .(3)ا ًخىحب حهاون صولي ألحل مىاحهخهؾلبا نلى صٛو مجاوعة ؤو يحر مجاوعة، وهظ

                                                           
 .64بض حباع ال٘بِس ي، مغحو ؾابٔ، صص/ بشحر حمهت ن (1) - 

 .64، صهُؿهبض حباع ال٘بِس ي، مغحو ص/ بشحر حمهت ن (2) -

 ب٘غي بؤ حامهت ؤؾغوخت صٖخىعاه في الٓاهىن الهام، للهىاء مً الخلىر،حىاص، الحماًت الجىابُت  الالوي  نبض -(3)

 . 114، ص2013/2014 جلمؿان، ٗلُت الحّٓى والهلىم الؿُاؾُت، ،بلٓاًض
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ٗاهذ َهلُت ؤم مدخملتو   هي شغؽ ؤؾاس ي لُٓام ،مىه َالىدُجت اإلااصًت ؾىاء ؤ

زاع الهابغة اآلَ ،بمجغص احخُاػ هظا اإلاضزل ،، بدُثي اإلاضزل له، وهالػغع الهابغ للحضوص

ٗا ،للحضوص ؾٍى جإزظ بالحؿبان  .(1)هذ احخمانُت ؤو صحُت ؤو اْخطاصًتؾىاء 

 املطلب الثالث

 ألاثر عن الاسحخدام

ٔ الخإزحر نً  خت ؤو بطُت جهابُتؾٍغ  ،لاؾخسضام ؤو خبـ اإلاىُهت بطُت مْؤ

َهىض اٖدشاٍ الػغع ًٓىم اإلاػغوع  ،غ نلى اإلاؼعوناث لضٛو الجىاعجؤزؿغب مُاه ٖد

ػها، ؤما في خالت ما إبطٍغ ا ٔ نلى هظه اإلاؼعوناث َهىا هٙىن إلاُاه وحهٍى طا ؤحى خٍغ

وحهخبر شغؾا  ،وهظا ما ٌؿمى بالىدُجت اإلااصًت الحاضلت ،ؤمام خبـ اإلاىُهت بطُت جهاًت

مً شغوؽ الػغع الهابغ للحضوص، وهظا مً هخابج الخؿىع الطىاعي والخ٘ىىلىجي الظي 

 ،ضاخب اإلاجخمهاث اإلاهاضغة الظي هجمذ نىه قاهغة الخلىر البُئي ونبىعه للحضوص

ىجم نىه مً ألاغغاع  اصة ما ْض ًوالظي ًإزظ بضوعه نضة ؤشٙاٛ ٍو طِب صولت اإلاطضع ٍػ

 .(2)نلى صٛو الجىاع

ٗان مىؿُٓا جماما ؤن جخٓغع مؿؤولُت اإلالىر نلى ؤؾاؽ غغع الخلىر و  مً هىا 

اإلاؿاؽ ؤي  ،وخضه، الظي له ؤزغ غاع ملمىؽ مً الىاخُت لاحخمانُت ولاْخطاصًت

ت بطُت نامتب َهي آزاع جؤزغ في اؾخسضام مىاؾٔ مىحىصة في إْلُم صولت  ؛اإلاىاَو البشٍغ

هخُام مً جلٚ اإلاىاؾٔ. ومً طلٚ لا  في ؤو  ،ُؿغتهاؤزغي ؤو في مىاؾٔ جدذ والًتها ؤو ؾ

خاضلت مً بض مً ؤن جٙىن الىدُجت اإلااصًت لٙي ًٓىم الػغع الهابغ للحضوص ال ًخطح ؤهه 

وهظا ٌهجي ؤهه البض ؤن ًٙىن هىإ خبـ ؤزغ في لاهخُام ولاؾخسضام في الضولت ألازغي، 

ى وحىص غغع نابغ للحضوص، وهظا وهى صلُل نل ،،لمىُهت وؤزغ في لاؾخسضام ولاهخُامل

 .(3)ختى جٓىم مؿؤولُت صولت اإلاطضع 

                                                           
 .65باع ال٘بِس ي، اإلاغحو الؿابٔ، صص/ بشحر حمهت نبض ح (1) -

ؼ ؤغغاع الخلىر، صاع (2) -  الجامهت الجضًضة،  ص/ نؿاء ؾهض مدمض خىاؽ، ألاهكمت الجمانُت لخهٍى

 .25،  ص2011ؤلاؾ٘ىضعي مطغ، 

 .65ص/ بشحر حمهت نبض حباع ال٘بِس ي، مغحو ؾابٔ، ص(3) - 
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ٗاهذ َهلُت ؤم مدخملت ،لخمُحز بحن الىدُجت اإلااصًتومثاال ل ه مً توبحن ما ج ،ؾىاء  ٖر

بحن  "جغاًل"جكهغ مً زالٛ ْػُت مطهغ  ،ؤزغ نلى لاؾخسضام ؤو لاهخُام نابغة للحضوص

ُ٘ت اهخٓلذ ؤصزىت خُث هجم نً هظا اإلاطهغ  ؛الضولت ال٘ىضًت والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اح ٔ الٍغ هظه اإلالىزاث الخؿغة إخضار ؤغغاع بالًت باإلاؼعوناث  ، َترجب نًنً ؾٍغ

ؼ هؤالء  ،زاع شٙىي اإلاؼاعنحن، مما ؤبىالًت واشىؿً َٓام اإلاطىو اإلاظٗىع بخهٍى

ؼ نً طلْٚض جػغعث مىخٗىن اإلاؼاعنحن  ؛اإلاؼاعنحن  .(1)جاتهم مما ٌؿخىحب الخهٍى

وبمىحب الٓاهىن الضولي َئن نلى الضولت اإلاخإزغة ؤن جخدمل هخابج اليشاؾاث  

مشغونت ما صامذ  ،وألانماٛ التي جٓىم بها الضٛو ألازغي نلى إْلُمها وجدث ؾلؿتها

ٓا للٓاهىن الضولي ُت ؤزغي ًجب نلى ومً هاخ ولى ؤن هظه الخإزحراث نابغة للحضوص. ،َو

وؤزظ ٗل الخضابحر ْطض  ،ؤن جبظٛ الهىاًت الالػمت إلاىاحهت وصعء الػغع الضٛو اإلاخإزغة 

ت التي مً الخلىر الهابغ للحضوص، وطلٚ بإها تعناًو  خماًت بِئتها ن جخسظ الخضابحر الػغوٍع

ًٙىن  بها إلى ؤصوى خض ممً٘ ختى نىضما مً شإجها مىو ؤو جٓلُل الػغع الظي ًلحٔ

 . (2)ا نً وشاؽ ًجغي لاغؿالم به زاعج اإلاىاؾٔ الخاغهت لىالًتها ؤو ؾُؿغتهاهاحم  

 لثاملبحث الثا

 القواعد القاهوهية الدولية بخصوص الحلوث العابر للحدود

جد٘م الهالْاث الضولُت في التي لٓىانض الٓاهىهُت الضولُت ًسػو الػغع البُئي ل  

ٖما ؤجها جؿبٔ في خالت وحىص الػغع البُئي الهبر للحضوص،  ،بشٙل نامو  اإلاجاالث ٗاَت

 ،بما ؤن ْػاًا الػغع البُئي خضًثت الكهىع والتي ضاخبذ الخؿىع الخٓجي والخ٘ىىلىجي

 .اث الضولُت اإلابرمت في هظا الشإنوهظا مً زالٛ لاجُاُْ ،َهي ُْض الخبلىع 

ٛ )لتزام الضٛو بمىو الخلىر هظا اإلابدث انلُه ؤجىاٛو في و  لالتزام بالخهاون زم ، (اإلاؿلب ألاو

 .(اإلاؿلب الثالث)الخهٍىؼ نىه لالتزام بخُُٓم ألازغ الىاحم و  زم، (اإلاؿلب الثاوي)بحن الضٛو 

                                                           
ً الىُاًاث الخؿغة، صاع النهػت  (1) - ص/ مهمغ عجِب مدمض نبض الحاَل، اإلاؿؤولُت الضولُت نً هٓل وجسٍؼ

 .170، ص2007لهغبُت، الٓاهغة مطغ، ا

دمض، هٓل الىُاًاث الخؿغة والخسلظ منها نبر الحضوص في غىء ؤخٙام الٓاهىن ص/ زالض الؿُض مخىلي م (2) - 

 .341ص ،2005لهغبُت، الٓاهغة مطغ، الضولي، صاع النهػت ا
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 ألاول  املطلب

 الالتزام بمىع الحلوث

ها الؿُاصًت لالتزام بالحُاف   ًُغع هظا لالتزام نلى الضٛو نىض مماعؾتها لحْٓى

بها  ؤلاغغاع بالهمل نلى نضم  ؤي ،نليها انخضاءنلى البِئت ونىاضغها الؿبُهُت مً ؤي 

ٓا إلاُثاّ ب ن للضٛو خٔ الؿُاصة ئَ ،اإلاخدضة ومباصا الٓاهىن الىلي ألاممهىاضغها، ََى

ذ  ،ُئُتببُهُت ووَٓا لؿُاؾتها الفي اؾخًالٛ مىاعصها الؿ حهمل  ؤنونليها في هُـ الْى

 ؤن ؤي ،وجدذ ؾلؿتها ؤلاْلُمُتاإلاسخلُت والتي هي صازل خضوصها  ؤوشؿتهانلى مغاْبت 

وبطُت نامت نضم  ،بِئاث صٛو الجىاع وباألزظ ،ألازغي ال جدضر غغعا ببِئت الضٛو 

ضو والًتها الىؾىُت، و  بِئاث جٓو زاعج خضوصهاب ؤلاغغاع خٔ ؾُاصة  مهجى هظا اإلابضؤ ًٖؤ

ض   ،خٔ ؾُاصة الضٛو نلى زغوتها الؿبُهُت ٖظلٚالضٛو نلى زغوتها الؿبُهُت ٖما ًٖؤ

ضنى  جدذ  ؤو التي جماؾها الضولت صازل خضوص ؾلؿتها  ألاوشؿتغمان  إلىالضٛو  ٍو

ابتها  .(1)ال جلحٔ غغعا بضٛو الجىاعؤو  ،ْع

نلى ناجٔ الشخظ الضولي الظي ًيشإ في هؿاّ والًخه، ؤو  ٓوج َهظه لالتزاماث 

ابخه الُهلُت، وشاؽ ًدؿم بالخؿىعة ؤي ٌشٙل تهضًضا  ىم غغع ؤو جدذ ْع ًىبئ بْى

ٓخط ي هظا  .حؿُم نابغ للحضوص ٗاَت الخضابحر  زامتللاٍو ؤن ًخسظ هظا الشخظ الضولي 

ىم غغع بُئي ًىبئ نىه اليشاؽ الخ ِ مً هظا ؤو الخسُُ ،ؿغاإلاالبمت للحُلىلت صون ْو

هض هظا  .الػغع إلى ؤصوى خض ممً٘ ئُت، َالبِئت الؿمت الغبِؿُت للؿُاؾت البُ لالتزامَو

ومً هىا جكهغ  ،ل بمىإي نً اإلاؿاؽ بها، وال ًٓبل ؤلاغغاع بهاكؤلاوؿاهُت ًجب ؤن ج

في خماًت البِئت مً اإلاؿاؽ بها،  بالًتؤهمُت له  ،وما ًؤصًه مً صوع  ،ؤهمُت واحب اإلاىو

شخاص الظًً ًٓىمىن ُغع نلى ألاٖما ً بُهل ألاوشؿت الخؿغة يحر اإلادكىعة صولُا،

هم ؤشخاص و  ،ْلُمُتهخابج زاعج خضوص الىالًت ؤلا ألنماٛ التي ْض جترجب ننهابا

اؽ به ؾلٕى الضولت هى مهُاع ومهُاع الهىاًت الىاحبت الظي ًيبغي ؤن ًٓ زطابُىن.ؤ

 .(2)بىحه نام مالبما ومخىاؾبا مو صعحت مساؾغ الػغع الهابغ للحضوصهخبر ٌ

                                                           
 . 30، صص/ ضالح نبض الغخمان نبض الحضًثي، مغحو ؾابٔ (1) - 

 . 337، صص/ مهمغ عجِب مدمض نبض الحاَل، مغحو ؾابٔ (2) - 
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ت إلاىغىم اإلاؿؤولُت الػاعة ؤهه هى الٓىة اإلا ألازؿاع غي في واحب جُاصي ٍ  و  دٖغ

الضولُت نً الىخابج الػاعة الىاحمت نً ؤَهاٛ ال ًدكغها الٓاهىن الضولي، ٖما ًغي 

ترن ٓٔ الػغع بالُهل، وإهما هى واحب ًٓباٖؿتر ؤن إهماٛ هظا الىاحب ال ًٓخط ي جد

غي ؤن هظا  ،هظا اليشاؽ ْض ًىجم نىه غغع  .بىحىص خكغ في مماعؾت وشاؽ ما ٍو

الىاحب ًىبثٔ مً الىالًت الخالطت التي ًمىدها الٓاهىن الضولي للضٛو بؿبب ما لها مً 

ابُت نلى ألاوشؿت التي ججغي في هؿاّ والًتها ؤو جدذ ؾُ ؤما  ؿغتها.ؾلؿت إْلُمُت ؤو ْع

ٗلؿً" َحري ؤن الضولت التي ًيشإ في هؿاّ والًتها وشاؽ له مً اإلاساؾغ الهابغة " الُُٓه

َهظه الضولت ًيشإ في خٓها واحب مىو  ،للحضوص، بما جُصح نىه اخخمالُخه ؤو ضخامخه

ألاغغاع الهابغة للحضوص، التي ْض حؿببها مماعؾت هظا اليشاؽ، وؤن َشل الضولت في مىو 

 .(1)لهابغ للحضوص ًيص ئ ججاهها مؿؤولُت مشضصةالػغع ا

الؿلٕى في اإلاجاٛ  َئن واحب اإلاىو ال ًخدٓٔ مً زالٛ ْىانض لحكغ  ،ونلُه

ىم  البُئي، بل ٌؿدىض إلى التزاماث ؤولُت، جىؿىي نلى اجساط إحغاءاث جدٛى صون ْو

الػغع ؤو الخسُُِ مً شضة الخؿىعة لخُاصي نضم ؤلاغغاع بالبِئت، وهى ما هظ نلُه 

هىلم للبِئت ؤلاوؿاهُت في اإلاجاٛ البدغي، إط خث الضٛو ن لى ؤن جخسظ حمُو إنالن ؾخٖى

 .تي ًمً٘ ؤن حهغع صحت البشغ للخؿغىاص الإلاىو جلىر البداع باإلا الخؿىاث اإلام٘ىت

ىنه مً ؤوشؿت ًػؿلو بها  لالتزامو بمىو الػغع ال ًٓخطغ نلى الحُلىلت صون ْو

 .مماعؾتها بالُهل ، وإهما ًىظ ؤؾاؾا نلى ؤوشؿت حاع  َدؿب

إحغاء حًحراث واحب اجساطها في إصاعة وحشًُل هظا  لالتزامَٓض ًخؿلب هظا  

جسلِ  -حغاء نملُت ؤلاهخاج - خسضمت َُه، َال٘ثحر مً اإلاىاصاليشاؽ ؤو اإلاىاص اإلاؿ

نلى البِئت ؤو نلى الصحت  مباشغة ؾىاء اهظه الىُاًاث بهػها ًسلِ ؤغغاع  و الىُاًاث، 

جُاُْاث مىو اَُي  وهظا بًُت جىقي خضور غغع ؤو جٓلُله، ؛الهامت ؤو نلى صٛو الجىاع

ْض شملذ بهؼ ْىانضها مت للخؿغ، جها جٓىم نلى ْىانض ناعيم ؤ ،الخلىر مً الؿًُ

 .(2)ؤولُت التزاماث

                                                           
، الحماًت الٓاهىهُت للبِئت مً ؤزؿاع الىُاًاث في غىء الٓاهىن الضول (1) -   ،، ؤؾغوخت صٖخىعاهييىُمي ؾاّع

ّ  ٗلُت، 2بِئت والهمغان، حامهت البلُضة جسطظ ال  .396، ص2018-2017 ُت،ؾالؿُا والهلىم الحٓى

 .   ، صص/ وهاؽ ًحي وآزغون، مغحو ؾابٔ -(  1)
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 املطلب الثاوي

 الالتزام بالحعاون بين الدول 

ٖب الثىعة الطىانُت والهلمُت مً او  ؤمام اإلاساؾغ التي جخهغع لها البِئت بُهل ما

بدمل الضٛو نلى لالتزام ولامخىام نً  اإلاىاصًت اهؿلٓذ ضُداث الخدظًغ  ،ؾلبُاث

والتي جدىافى مو ضُاهت  ،إجُان ؤي وشاؽ ؤو مماعؾت ًٙىن مً شإجها الخإزحر نلى البِئت

جٓىحن ْىانض ْاهىهُت ملؼمت جدٛى صون ؤلاغغاع بهىاضغ نلى وخث الضٛو  ،ألامً الضولي

حؿتهضٍ خماًت مطالح  الٓىانض ؤن لالتزاماث اإلاترجبت نلى هظه زاضت، البِئت الؿبُهُت

 .(1)الجمانت الضولُت ٗلها

خؿلب مً الضٛو ؤن جخهاون ، بل ًمجغص لامخىام نً الُٓام بيشاؽ مهحن وال ًُ٘ي

ن غغوعة الخهاون الضولي حشٙل ألاؾاؽ الٓاهىوي . وفي الىاْو إلخدُٓٔ هظه الحماًت

ض جم الخهبحر نىه في مسخلِ ألا  ،الضولي لىكام خماًت البِئت بغمخه  ، مثلشٙاٛ والطٌُْو

 ٖما صناٖما اجسظث جؿبُٓاجه خحزا مهما في لاجُاُْاث الضولُت،  ،الىطىص ؤلالؼامُت

 ٛ هلم حمُو الضو إلى  ،مخٓضمت ؤم مخسلُت ،يىُت ؤم َٓحرة ،ٖبحرة ؤم ضًحرة ،إنالن اؾخٖى

مهالجت اإلاؿابل الضولُت اإلاخهلٓت  ،ونلى ؤؾاؽ اإلاؿاواة ،ؤن جخىلى بغوح مً الخهاون 

مخهضصة ألاؾغاٍ ؤو ٍمثل الخهاون بىاؾؿت الترجِباث و  ،بدماًت البِئت والنهىع بها

 ئُت ويحر اإلاىاجُت واإلاترجبت نًزاع البُاٛ لآلالثىابُت شغؾا ؤؾاؾُا للخطضي نلى هدى َه  

، وإػالتها نلى هدى نهاالخٓلُل مؤو ومىو هظه آلازاع  ،ألاوشؿت اإلاماعؾت في حمُو اإلاجاالث

 .(2)مطالحهاُه نلى الىدى الىاحب حمُو الضٛو و َ جغاعى

سُؼ ُٓو نلى ناجٔ الضٛو لالتزام بَ ،ؤما َُما ًسظ هٓل الىُاًاث نبر الحضوص

ألاصوى والخسلظ منها صازل إْلُمها وال حؿمذ بىٓلها نبر الحضوص  جىلُض الىُاًاث إلى الحض

ٗان هظا الىٓل هى ال نضم في خاٛ وبهباعة ؤزغي  ،مً الىاخُت البُئُت ألامثلحل إال إطا 

ٓت  امخالٕ الضولت اإلاىخجت الىُاًاث الخٓىُت الالػمت واوهضام وؾابل الخسلظ منها بؿٍغ

غ في صٛو الجىاع مما ًخؿلب ألامغ هٓلها إلخضي الضٛو التي جملٚ هظه  ،ؾلُمت بُئُا وجخَى

                                                           
 .479مغحو ؾابٔ، ص ؿُض مخىلي مدمض،ص/ زالض ال (1) -

 .153ان نبض الحضًثي، مغحو ؾابٔ، صص/ ضالح نبض الغخم (2) - 
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اإلاؿخىعصة الخهاون مو حمُو ألاؾغاٍ ألحل ٖما ًُغع هظا ؤلاحغاء نلى الضٛو  ،الىؾابل

ت الىُاًاث نبر الحضوص غماها لهضم حهغع نىاضغ البِئت ا لؿبُهُت الدؿُحر الحؿً لحٖغ

ت  .(1)ألي غغع حغاء هظه الحٖغ

حاءث مباصا مىكمت الخهاون والخىمُت لاْخطاصًت اإلاخهلٓت  ،وػٍاصة نلى طلٚ

ى الُىعي للضٛو التي ْض جخهغع للػغع بالخلىر نبر الحضوص نلى ؤن ًٓو واحب ؤلابال 

ٛ والت ،هدُجت اؾخسضام اإلاىاعص الؿبُهُت اإلاخٓاؾمت  ببِئت جلٚ الضو
 
 .(2)ي ْض جلحٔ غغعا

وفي هُـ الؿُاّ هجض ؤن اجُاُْت الخلىر بهُض اإلاضي للهىاء نبر الحضوص في الهضًض مً 

جلؼم ألاؾغاٍ بالخهاون وجباصٛ اإلاهلىماث زاضت مو الضٛو التي ًٙىن إْلُمها  ،مىاصها

 للخلىر بهُض اإلاضي للهىاء، ٖما ؤلؼمذ ألاؾغاٍ الهمل نلى جدؿحن الخٓىُاث 
 
مطضعا

زظ بمبضؤ الخهاون َهظه لاجُاُْت جدث الضٛو نلى ألا  .اإلاسخلُت لخُؼ ومىو الخلىر

 .(3)لىر الهىاةي ٗىهه ألاٖثر اهدشاعاصع الخبئًجابُت هدى خماًت البِئت مً مطا

 املطلب الثالث

 الالتزام بحقييم ألاثر

مً الُخىع بحن الضٛو  اهىن   شهضث الهالْاث الضولُت في بضاًت الٓغن الهشٍغً

ع التي ال ًدكغها بؿبب ألاغغاع البُئُت التي لحٓتها حغاء ؤوشؿت اْخطاصًت لضٛو الجىا

ٛ  الٓاهىن الضولي؛ الهمل نلى جُُٓم ، وخُاقا نلى خؿً الجىاع ،مما خخم نلى الضو

    .ألاوشؿتالبُئُت الىاحمت نً جلٚ  آلازاع 

اإلاؿانضة نلى مىو ؤو الخسُُِ مً الخإزحراث اله٘ؿُت  إلى اثؤلاحغاء ههضٍ هظوت

 ت طا ؤزغ البُئُ آلازاع َهض مبضؤ جُُٓم و  .ًجابي نلى الخىمُت، مػاَا إلى طلٚ جإزحرها ؤلا لؤلوشؿت

 ألاوشؿتْض جؿىع هظا اإلابضؤ بشٙل متزاًض لُمخض إلى حمُو إًجابي في نالْاث صٛو الجىاع، و 

، وبظلٚ ًضزل إلى الهالْاث الضولُت ؤلاْلُميمً جلٚ التي ال جتٕر ؤزغا زاعج لازخطاص 

                                                           
 .182، ص2002ص/ اإلاهىضؽ زالض نىاهؼة، الىُاًاث الخؿغة والبِئت، ألاهلُت لليشغ والخىػَو، نمان لاعصن،  (1) -

 .155ص غحو ؾابٔ،مص/ ضالح نبض الغخمان نبض الحضًثي،  (2) -

 .106نبض الطمض، مغحو ؾابٔ، صمدمض ص/ إؾالم  (3) -
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ْبل جُُٓم آلازاع البُئُت الٙامىت ؤؾاؾُت لحماًت البِئت واإلاخمثلت في جٓىُت ْاهىهُت وؾمت 

 .(1)الشغوم بإي وشاؽ عبِس ي ْض ًسلِ ؤزاع حاهبُت نلى نىاضغ البِئت الؿبُهُت

ت ا بهضٍ مىو ؤو  ،ٓترختإلاحهضٍ هظا اإلابضؤ إلى جدلُل الىخابج البُئُت لؤلوشؿت البشٍغ

إلى جإزغها لاًجابي نلى الخىمُت، إن  مػاَا ،راث اله٘ؿُت لؤلوشؿتحخسُُِ مً الخإزال

ت الهامت والخهاون بحن  :نىامل وهي تلُهاٛ ٌهخمض نلى زالزجُُٓم ألازغ البُئي ا اإلاشاٖع

ونىض ألازظ بهظه الهىامل ًمً٘ ؤن ًلهب هظا اإلابضؤ  لٓؿاناث البُئُت وألازظ بالبضابل.ا

ت اةي في الخؿـ الخىمٍى و  ،صوعا هاما في الجاهب الْى ؤي ألازظ بالبهض البُئي في اإلاشاَع

ٗان للاْخطاصًت وال ؤن الضٛو  اإلاهاهضاث الضولُت بالخـإُٖض في هظا اإلابضؤ خػىع  ىُهُت، ٖما 

، وؤن الخُُٓم لِؿذ خغة في ؤن حًؼ الؿٍغ نً الىخابج اإلادخملت ألوشؿتها التي جٓىم بها

 ًغع جم٘حن اجساط إحغاءاث مىاؾبت لخسُُِ ومىو الخلىر ْبل خضوزه.اإلاؿبٔ هى ب

ى صًجاهحر  ض هظ اإلابضؤ الؿابو نشغ مً إنالن ٍع ًػؿلو  ؤننلى  1992و لهام ْو

ؾلبُت  زاع آٙىن لها ج ؤنالبُئي ٖإصاة وؾىُت لؤلوشؿت اإلآترخت التي ًدخمل  ألازغ بخُُٓم 

ٙىن هظا الخُُٓم عهىا بٓغاع   الؿلؿاث الىؾىُت اإلاسخطت. إلخضيٖبحرة نلى البِئت، ٍو

ض  ما وعص في اإلااصة ألاولى مً اجُاُْت  ،هظا اإلابضؤ ؤناإلاهاهضاث الضولُت إلى  ؤشاعثْو ٖو

ذ  ت مً الخلىر لهام  ؤلاْلُمُتالٍٙى  ؤن إلى ؛م1978للخهاون في خماًت البِئت البدٍغ

َهالُت مسؿـ  ؤيالبُئُت الٙامىت في  لآلزاع ما ُجػمً جُٓ ؤنجداٛو ٗل صولت مخهاْضة 

و غمً هؿاّ  ؿاخلُت والتي ْض ؾٔ الاوبالخدضًض في اإلاى ،ؤعاغيهالها جٓخػيها اإلاشاَع

 .(2)حؿبب مساؾغ جلىر في مىؿٓت البدغ

 :ههم نلى ؤ1982ت ْاهىن البداع لهام مً اجُاُْ 206في هُـ الؿُاّ هطذ اإلااصة و

ٌهتزم الُٓام بها جدذ والًتها  ؤوشؿتن مهٓىلت لالنخٓاص بإ ؤؾباب"نىضما جٙىن لضي الضٛو 

 ،  للبِئت البدٍغت ؤو حًُحراث هامت وغاعة َيها، حهمض هظه الضٛو
 
 ٖبحرا

 
ابتها ْض حؿبب جلىزا ؤو ْع

ا ؤْص ىإلى   ُ نلى البِئت البدٍغت،  ألاوشؿتاإلادخملت إلاثل هظه  آلازاع ، إلى جُُٓم خض ممً٘ نمل

 .(3)"205اإلاىطىص نليها اإلااصة  وجٓضم جٓاٍعغ نً هخابج جلٚ الخُُٓماث نلى الىدى

                                                           
 .167ؿابٔ  الغحو اإلاص/ ضالح نبض الغخمان نبض الحضًثي، (1) - 

 .170ص/ ضالح نبض الغخمان نبض الحضًثي، مغحو ؾابٔ   - (2) 

 .  1982جُاُْت لامم اإلاخدضة لٓاهىن البداع لهام امً  206اإلااصة  -(3)
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زاعه الجاهبُت ً ٗل ؤلاحغاءاث اإلاخسظة للحض مً آَالػغع الهابغ للحضوص بالغيم م

ٖما في   ،زاعه، َُي خاالث مهُىت مً الخلىرى في بهؼ ألاخُان مً ضهب جُُٓم آًبٓ

 ولاجساط ؤلاحغاءاث الُىعٍت للخطضي له ،خالت الخلىر الىىوي والظي ال ًمً٘ عضضه

زاعه بطىعة َىعٍت، ول٘نها جكل جكهغ آ وال ٗىهه ال ًغي وال ًخُؿً له ؛والحض مً مساؾغه

ُاحي في لوطلٚ ٖما في الحاصزت الشهحرة  ،بهض نضة ؾىىاث غ ٗامىت زم جكه لمُانل الؿَى

 ألاغغاع و ٗان مً الطهب خطغ حجم الخؿابغ  ؛م1986ؤٖغاهُا نام  في مىؿٓت حشحرهىبل

 .(1)بهضهالحاصزت وختى اَىع 

ًخجؼؤ مً ؤي حؼء ال  َهي ً ؤغغاع البِئتن ضولُتؿؤولُت الإلاا لُٓام ؤما باليؿبت

ٗاهذ غامىت و  هكام حهضٍ إلى خماًت البِئت، ٗاهذ نىاضغ اإلاؿؤولُت واضحت  ٗلما 

ؼ اإلاػغوع ؼ و  .لخهٍى جُغع ْىانض الٓاهىن الضولي التزاما نلى حاهب الضولت بخهٍى

ٗان الخؿإ مً  نليها إلؼام اإلادؿبب في الػغع الخابو  ٖظلٚ جُغعو  ،حاهبهااإلاػغوع إطا 

الها بضَو الخهٍى ٗان شخطا ؾبُهُا ؤو مهىٍى (2)ؼ إطا 
. 

خض الىؾابل الىاحمت نً ُْام اإلاؿؤولُت الضولُت لضولت َهخبر حبر الػغع ؤو 

 ؤغغاع ىجم ننها جو  يحر مدكىعة بإوشؿتجدذ والًتها  نىضما جٓىم الضولت خُث ؛اإلاطضع

ؼ نً الػغع،جطِب صٛو الجىاع ؼ و  ، ًيشإ مٓابل طلٚ وحىب الخهٍى هظا الخهٍى

 .اإلالىر ًضَو مبضؤو  ،نضم جٕغ الطحُت جخدمل الخؿاعة لىخضها مبضؤ ؤؾاؽًٓىم نلى 

ًجب نلى  ههبإ 1974 نامالخهاون لاْخطاصًت في جىضُتها و  لٓض جبيذ مىكمت الخىمُتو 

البِئت  اإلاخهلٓت بمىو الخلىر لػمان بٓاء ؤلاحغاءاثهُٓاث ًخدمل جٙالُِ  ؤناإلالىر 

 ألاوشؿتحغاء  ألازغي التي جطِب الضٛو  ألاغغاعًخدمل مؿؤولُت  ؤنو  بدالت مٓبىلت

ٛ جلٚ  التي جطِب ألاغغاع  إضالحو  التي جٓىم بها  .(3)الضو

ض ؾاع الٓػاء الضولي نلى هظا الىدى في الهضًض مً الٓػاًا التي ؾغخذ نلُه  ،ْو

ل طهغ مْػُت َهلى ؾبُل اإلاثاٛ ال الحطغ هجض في  ُ٘تبحن الىالًاث اإلاخدضة  جٍغ  ألامٍغ

ُ٘حن هدُجت اهبهار زاوي ٍمغ غ في ؤغغاع للمؼاعنحن ألا هث حؿبب هظا اإلاطُبد ،ٖىضاو 

                                                           
 .267ص/ إؾالم مدمض نبض الطمض، مغحو ؾابٔ  - (1)

 . 327 ص مغحو ؾابٔ زالض مطؿُى َهمي، ص/  - (2)

. 179غحو ؾابٔ، صمبشحر حمهت نبض حباع ال٘بِس ي، . ص -( 3 ( 
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ؿُض ال٘غبىن ؤ و الٓػُت اوشب زالٍ بحن الضولخحن وو  ،ٖو  ؤمامَٓذ الحٙىمخان نلى َع

 مد٘مت الخدُ٘م الضولي ؤهه لِـ للضولت الحٔ باؾخسضام ؤو اهتهذ مد٘مت الخدُ٘م،

ٓت ٖهظهؾماح  بدُث ٌؿبب غغعا ألعاغيها ؤو ؤعاض ي صٛو  ،باؾخسضام ؤعاغيها بؿٍغ

ػاث لحؿم صناوي  الًحر، التي هخجذ  ألاغغاع َإلؼمذ الحٙىمت ال٘ىضًت بضَو الخهٍى

(1)اإلاطهغ ؤوشؿتنً 
. 

هذ في ْػُت مػُٔ ٗىعَى ٖظلٚ و   خحن اعجؿمذ  22/10/1946ؤخضاثها في التي ْو

ؿاهِخان بإلًام في اإلاُاه  نغع الجزام نلى  نىضو  ،نىض مػُٔ ٗىعَى ألالباهُتمضمغجان بٍغ

ؤضضعث اإلاد٘مت ْغاعها الظي ؤْغث َُه  09/04/1948في و مد٘مت الهضٛ الضولُت

ٓا للٓاهىن الضولي، مها لًغع ٗل الضٛو بهضم اؾخهماٛ إْلُ التزامو  مؿؤولُت ؤلباهُا َو

(2)ألازغي الُٓام بإنماٛ مىاَُت لحّٓى الضٛو 
. 

 :الخـاثمــة

وؿخيخج ؤن مىغىم خماًت البِئت نامت والخلىر الهابغ للحضوص  ٓاٛاإلا اوفي زخام هظ

جب ؤن  حهىص  جخػاَغ زاضت مً اإلاىغىناث التي ًجب ؤن جدكى بإهمُت ؤٖبر، ٍو

حر الىعي الٙامل للبِئت  اؾخٓغاع َاإلاداَكت نلى البِئت هي اإلاداَكت نلى  ،الضٛو لخَى

وحىص هظه الترؾاهت مً آلالُاث الضولُت مً مهاهضاث صولُت في اإلاجخمو الضولي، وعيم 

ٗاَُت، وؤن ألاغغاع الىاججت نً  ىمجاٛ خماًت نىاضغ البِئت نامت، إال ؤجها جبٓ يحر 

 .خلىر للحضوصلالخلىر جلحٔ ؤلاوؿان وبُئخه في صٛو مسخلُت هدُجت نبىع ا

خمثل هظاو  ًجب اجساط إحغاءاث الحظع  ،ونلُه  اًت، ٍو الضٛو  لتزاما في وؾابل الْى

اًت مً الػغع الجؿُم في اإلآام ألاٛو ب مداولت عؾم ؾُاؾاث وجىُُظها بهضٍ الْى

الهالْاث بحن صٛو الجىاع، والهمل نلى زُؼ  اؾخٓغاع ، وهظا خُاقا نلى للحضوصالهابغ 

ٓا إلا ،الخلىر مً اإلاطضع ا جٓط ي به اإلاباصا الضولُت لحماًت البِئت، وبظٛ الهىاًت َو

نضم الؿُؿغة نلُه في صولت اإلاطضع، وحبر خهاون مو صٛو الجىاع في خالت الالالػمت ب

 .الػغع بما ًمً٘ حبره

                                                           

. 141غحو ؾابٔ، صم، ضالح نبض الغخمان نبض الحضًثي. ص -( 1(  

  .44 ص مغحو ؾابٔ،  ص/ ؾهحر إبغاهُم خاحم الهُتي،(2) - 
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 اإلآترخاث: 

ُت البِئت ْطض الحض مً ألاغغاع البُئواحب الخهاون بحن الضٛو في مجاٛ خماًت  - 

زاضت َُما ًخهلٔ بهملُت ، نً مسخلِ ألاوشؿت لاْخطاصًت والخجاعة الضولُتالىاحمت 

ت منهاو  الؿابلت الؾُما ،ضٍغ الىُاًاث بٙل ؤهىانها  .نلى البِئتٗىجها ألازؿغ  ؛الًاٍػ

والهابغ  ،بطُت نامت لتي مً شإجها مىو خضور جلىر بُئيحغاءاث اؤلا اجساط - 

 .نلى نالْاث صٛو الجىاعزاع حاهبُت ؛ إلاا له مً آللحضوص بطُت زاضت

ابت - ابُتؤلا اجساط و  الٓبلُت َغع الْغ ٗاَت حغاءاث ْو  نلى ألاوشؿت التي الالػمت 

 ٛ ًمً٘ ؤن جٙىن لها جإزحراث ؾلبُت نلى البِئت التي  التيو  جٓام نلى الحضوص بحن الضو

 إلاطضع واهخٓالها إلى صٛو الجىاع.جيشإ لضي صولت ا

ؼ ؤغغاع الخلىر  في ُْام اإلاؿؤولُت الضولُت ملؼمتوغو آلُاث ْاهىهُت -  لخهٍى

بٓطض  ونضم جٕغ الطحُت ًخدمل الخبهاث مىُغصا ،في خالت خضوزه الهابغ للحضوص

 اإلاداَكت نلى اؾخٓغاع نالْاث صٛو الجىاع.

إوشاء ؤحهؼة صولُت لغضض الخلىر البُئي ومغاْبت هىنُخه والحض مً ؤغغاعه،  -

في  البُئي ، مو إبٓاء الىغوفي هظا اإلاجاٛ الخ٘ىىلىحُا الحضًثتو  وجباصٛ الخبراث الخٓىُت

ٔ الٓاهىن الضولي خالخه الؿبُهُت   .اإلاىازُٔ الضولُت في هظا الشإنو  َو

 قائمة املراجع

  ؤوال :ال٘خب:

الحماًت الضولُت للبِئت مً الخلىر في غىء ، إؾالم مدمض نبض الطمض .ص -1

ت مطغ، ، الجامهت الجضًضةصاع لاجُاُْاث الضولُت وؤخٙام الٓاهىن الضولي،  ؤلاؾ٘ىضٍع

2016. 

الػغع الهابغ للحضوص نً ؤوشؿت ال ، بشحر حمهت نبض الجباع ال٘بِس ي .ص -2

ُت، ًدػغها الٓاهىن الضولي  .2013،لبىان ،بحروث ،ميشىعاث الحلبي الحْٓى
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